
Η Μεγάλη Δπανάζηαζη (1821-1830) Γ΄ Μέπορ 
 

1) Φιλέλληνερ νλνκάδνληαη νη μ……………πνπ εκπλεύζζεθαλ από ηελ Επαλάζηαζε ηνπ 

1821 θαη ππνζηήξημαλ ηνλ αγώλα ησλ εμεγεξκέλσλ Ειιήλσλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο:  

ζηέιλνληαο ρξήκαηα, ηξνθέο θαη πνιεκνθόδηα είηε παξέρνληαο εζηθή ππνζηήξημε κε 

δεκνζηεύζεηο ζε έληππα θαη εθεκεξίδεο, θαιιηηερληθά έξγα θαη ζπλαπιίεο. Γλσζηνί 

Φηιέιιελεο  ν Άγγινο λεαξόο πνηεηήο λόπδορ Μ……………, ο  Κποςγκ ,ο Ιηαλόρ κόμηρ 

 … ……………α, ο Βίκηυπ Ος……….. κ. ά. 

 

2) Σν 1827 ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Ρσζία ςπέγπαταν ζηο Λονδίνο ζςνθήκη πνπ 

θαινύζε ηηο δύν εκπόιεκεο πιεπξέο λα θάλνπλ αλαθσρή θαη λ' αξρίζνπλ δηαπξαγκα-

ηεύζεηο γηα ηε δεκηνπξγία α……………… ελληνικού κπάηοςρ. Η Τςειή Πύιε όκσο 

αληέδξαζε απνξξίπηνληαο ηε κεζνιάβεζε. Καηόπηλ ζηε Ναςμασία ηος Ν……………..., 

ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1827, αγγιηθά, γαιιηθά θαη ξσζηθά πνιεκηθά πινία ήξζαλ 

αληηκέησπα κε ην ζηόιν ησλ Σνύξθσλ θαη ησλ Αηγππηίσλ. Η λίθε ησλ λαπηηθώλ 

ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Ειιάδαο.  

 

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 

3) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Επαλάζηαζεο νη Έιιελεο πξνζπάζεζαλ λα ζρεκαηίζνπλ θεληξηθή 

δηνίθεζε γηα λα ζπληνλίζεη ηνλ αγώλα ηνπο. Πξαγκαηνπνίεζαλ έηζη Εθνοζσνελεύζεις θαη 

ςήθηζαλ πληάγκαηα γηα ηελ πολιηική ηοσς οργάνωζη. 

Η Α' Δθνοζςνέλεςζη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Επίδαπξν ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 1821.  

Πξσηεύνπζα ηνπ λένπ θξάηνπο νξίζηεθε ε Κ ……………….ρ θαη ςεθίζηεθε για ππώηη 

θοπά ύνηαγμα ,γνυζηό υρ «Προζωρινό Πολίηεσμα ηης Ελλάδος». 
Η Β' Δθνοζςνέλεςζη (1823) ζπλήιζε ζην Άζηξνο ηεο Αξθαδίαο .Δεκηνπξγία ηπιών 

πολιηικών κομμάηυν: ηος Α……………, ηος Γ…………. θαη ηος Ρ………………. 



Η Γ' Δθνοζςνέλεςζη ςήθηζε θαηλνύξγην ύληαγκα, δεκνθξαηηθόηεξν από ηα 

πξνεγνύκελα θαη όξηζε ην Ν……………… πξσηεύνπζα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Ο 

Ι……………… Κ …………………εθιέρζεθε Κπβεξλήηεο ηεο Ειιάδαο, 

 
4) Ο Ιυάννηρ Καποδίζηπιαρ, πξώηνο Κπβεξλήηεο ηεο Ειιάδαο, θαηαγόηαλ από 

αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα ηεο Κέξθπξαο. Δηεηέιεζε ππνπξγόο ησλ Εμσηεξηθώλ ηεο 

Ρσζίαο κέρξη ην 1822. Υπήπξε μέγαρ πολιηικόρ και καηάθεπε να οπγανώζει ένα 

διαλςμένο κπάηορ. Δνδιαθέπθηκε για: ΔΙΟΙΚΗΗ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ,ΓΕΩΡΓΙΑ , 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΑΜΤΝΑ,ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. 

Η ζπγθεληξσηηθή δηαθπβέξλεζε ηνπ Καπνδίζηξηα θαη ε ζύγθξνπζή ηνπ κε πνιιά ηνπηθά 

ζπκθέξνληα πξνθάιεζαλ ηε δπζαξέζθεηα πνιηηηθώλ νκάδσλ, πνπ αληέδξαζαλ ζηελ πνιηηηθή 

ηνπ. ηηο 27 επηεμβπίος ηος 1831 ο Καποδίζηπιαρ δ……………………… ζηο 

Ν……………... από  ηον Κυνζηανηίνο και Γιώπγο Μαςπομισάλη, κε απνηέιεζκα ζηε 

ρώξα λα επηθξαηήζεη αλαξρία. 

5) Μεηά ηε Ναπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ, νη δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ηύρε ηεο 

ειιεληθήο Επαλάζηαζεο απμήζεθαλ. Σειηθά, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1830 ππνγξάθεθε 

ζην Λ…………… Πξσηόθνιιν, κε ην νπνίν ε Δλλάδα απνθηνύζε ηελ  ανεξαπηηζία 

ηεο κε ηα ζύλνξά ηεο ζηε γπαμμή Ασελώος - πεπσείος ποηαμού. Δπν ρξόληα 

αξγόηεξα, ην 1832, ηα ζύλνξα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο δηεπξύλζεθαλ ζηε γπαμμή 

Α………………… κόλπος – Π………………… κόλπος. Σα λέα ζύλνξα 

αλαγλσξίζηεθαλ θαη από ηελ Τςειή Πύιε.  

Έπειηα από δ……… σπόνια ζςγκπούζευν η ύπαπξη ανεξάπηηηος ελληνικού 

κπάηοςρ, αναγνυπιζμένος από ηιρ Μεγάλερ Γςνάμειρ ηηρ εποσήρ, ήηαν πλέον 

γεγονόρ. 

  
 

 
ΟΝΟΜΑ………………………………….. 

 


