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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ) 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

  

330 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ(330-1453) 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος, απόλυτος μονοκράτορας στην 

αχανή ρωμαϊκή αυτοκρατορία από το 324, θα αποφασίσει ότι 

νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας θα είναι η πόλη 

Βυζάντιο, στο στρατηγικής σημασίας στενό του 

Ελλήσποντου. Η νέα πρωτεύουσα θα εγκαινιαστεί στις 11 

Μαΐου του 330 και θα ονομαστεί Κωνσταντινούπολης, προς 

τιμήν του.  O Χριστιανισμός καθίσταται σταδιακά η 

επικρατούσα θρησκεία και η Ελληνική γλώσσα η 

καθομιλούμενη 

379-395 Ο Αυτοκράτορας «μέγας» Θεοδόσιος (379-395) φανατικός 

χριστιανός, θα καταργήσει τις ειδωλολατρικές τελετές και θα 

αρχίσει ένα ανελέητο διωγμό εναντίων των «εθνικών», όπως 

ονομάζονταν τότε οι  ειδωλολάτρες κυρίως στο Ελλαδικό 

χώρο.  Είναι ο άνθρωπος που θα καταργήσει τους 

ολυμπιακούς αγώνες αλλά και ο αυτοκράτορας που θα 

συγκαλέσει την δεύτερη οικουμενική σύνοδο που 

ολοκλήρωσε το σημερινό σύμβολο της πίστεως.   

 

408-450 Επί διακυβέρνησης Θεοδόσιου Β΄ του Μικρού θα 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξελληνισμού της 

αυτοκρατορίας αφού θα επιτρέψει την έκδοση στην 

Ελληνική, των αποφάσεων των επαρχιακών δικαστηρίων 

527-565  Θα ανέλθει στο θρόνο ο Ιουστινιανός Α΄, με επιθετική 

εξωτερική πολιτική θα πετύχει την ανακατάληψη αρκετών 

δυτικών περιοχών που άνηκαν παλιά στη 

αυτοκρατορία  έχοντας σαν αιχμή του δόρατος, τους 

στρατηγούς του Βελισάριο και Ναρσή. Στην εσωτερική 

πολιτική αφού θα καταστείλει αιματηρά την στάση του νίκα 

το 532, θα κωδικοποιήσει όλους τους νόμους με τον 

περίφημο «Ιουστινιανό κώδικα», που περιλάμβανε τις 

«Εισηγήσεις» τον «Πανδέκτη» και τις «Νεαρές». Ο κώδικας 

αυτός είναι η βάση του σημερινού αστικού δικαίου. 

Σημαντικό θα είναι επίσης το διοικητικό, οικονομικό και το 

εκκλησιαστικό του έργο αφού με διάφορα μέτρα θα πετύχει 

την ενότητα στην εκκλησία, τέλος στον κατασκευαστικό 

τομέα θα κάνει αξιόλογα έργα με πρώτο και καλύτερο την 

εκκλησία της Αγίας Σοφίας έργο των μηχανικών Ανθέμιου 

και Ισίδωρου. Αξίζει να αναφέρουμε όμως, ότι ήταν και ο 

άνθρωπος που  θα απαγόρευε την λειτουργία των 

φιλοσοφικών σχολών της Αθήνας.  Άξια σύζυγος του η 

Θεοδώρα κόρη του κύπριου «αρκτοτρόφου» (αρκουδιάρη) 

Ακάκιου.  Σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο, αν και το 

παρελθόν της ήταν σκανδαλώδες, σαν αυτοκράτειρα ήταν 

άμεμπτη, διορατική με πολιτικό αισθητήριο και γενικά άξια 
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συμπαραστάτης του συζύγου της, με δική της επιρροή θα 

ψηφιστούν νομοθεσίες ευνοϊκές προς τις γυναίκες, όπως 

παροχή φροντίδας στις φτωχές χήρες, στις άπροικες νεαρές 

κλπ.  

 

610-629 To 610 θα αρχίσει την διδασκαλία του ο Μωάμεθ και το 

Βυζάντιο θα περάσει πλέον στην περίοδο των αραβικών 

επιδρομών, αφού πρώτα ο αυτοκράτορας Ηράκλειος δώσει 

οριστικό τέλος στον κίνδυνο εξ’ ανατολών από τους Πέρσες, 

οι οποίοι με τη σειρά τους θα υποστούν τον τελικό τους 

όλεθρο από τους Άραβες.  Αξιομνημόνευτο γεγονός αυτής 

της περιόδου θα είναι η προσπάθεια αντιπερισπασμού από 

τους Αβαρόσλαβους που θα επιτεθούν κατά της 

Κωνσταντινούπολης το 626 ενώ ο αυτοκράτορας Ηράκλειος 

βρισκόταν σε εκστρατεία κατά των Περσών.  Η διάσωση της 

βασιλεύουσας μετά από ηρωική αντίσταση των ελάχιστων 

υπερασπιστών θα αποδοθεί στην Παναγιά και θα γραφεί προς 

τιμήν της ο περίφημος Ακάθιστος Ύμνος. 

 

629-1261 Το 629 μαρτυριέται η πρώτη αψιμαχία μεταξύ βυζαντινών 

και Αράβων, θα ακολουθήσουν αλλεπάλληλες 

καταστροφικές επιδρομές μέχρι και τον 10Ο αιώνα, οπότε θα 

χαθούν η Παλαιστίνη,  η Αίγυπτος, η βόρεια Αφρική, η 

Κύπρος, η Σικελία, η Ρόδος, η Κρήτη και άλλες περιοχές 

μέχρι την τελική επικράτηση των Βυζαντινών το 969, επί 

διοικήσεως του Νικηφόρου Φωκά.  Είναι η περίοδος των 

περίφημων Μαρδαιτών πολεμιστών που έμειναν στην ιστορία 

σαν Ακρίτες συνοριοφύλακες, με γνωστότερο από όλους  τον 

Διγενή.  Η δράση τους θα πυροδοτήσει πλήθος λαϊκών 

δοξασιών και επικών δημοτικών τραγουδιών.  

Από το 658 μαρτυριέται η εγκατάσταση των Βουλγάρων στα 

βόρεια σύνορα του Βυζαντίου και μέχρι των εκχριστιανισμό 

τους από τους Κύριλλο και Μεθόδιο το 863 και την βάπτιση 

του τσάρου τους Βόγορη το 864, θα καταγραφούν πέραν των 

10 πολεμικών επεισοδίων με τους Βυζαντινούς. Νέες 

πολεμικές συρράξείς με τους Βούλγαρους θα συνεχιστούν 

μέχρι και το έτος 1018, όταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος β΄ 

γνωστός και ως Βουλγαροκτόνος θα πετύχει συντριπτική 

νίκη εναντίον τους. Είναι ο ίδιος αυτοκράτορας που θα 

εκχριστιανίσει τους Ρώσους αφού θα παντρέψει την κόρη του 

με τον Ηγεμόνα τους.  

Στο εσωτερικό μέτωπο θα εμφανιστεί η έριδα μεταξύ των 

εικονομάχων, που ήταν εναντίων των εικόνων και των 

εικονολατρών που ήταν υπέρ της ανάρτησης των εικόνων, 

μια έριδα που θα διχάσει την αυτοκρατορία και θα την 

ταλανίσει για διάστημα πέραν των 100 χρόνων. Θα αρχίσει 

το 726, όταν ο αυτοκράτορας Λέων Γ’ ο Ίσαυρος θα 

αναφέρει σε ένα λόγο του, ότι οι εικόνες ήταν είδωλα και θα 

έπρεπε να καταργηθούν. Την εικονομαχία θα την αποδεχτεί η 

σύνοδος της Κωνσταντινούπολης το 730, θα την καταδικάσει 
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όμως αμέσως ο Πάπας, ως τότε υπόλογος στο πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως. Θα ζητήσει μάλιστα την βοήθεια των 

Φράγκων, γεγονός που θα έχει σοβαρές ιστορικές συνέπειες 

(φραγκοπαπική συμμαχία, ίδρυση στα βυζαντινά εδάφη της 

Ιταλίας του βασιλείου των Λογγοβάρδων, ίδρυση της 

αυτοκρατορίας των Καρολιδών κλπ).  Ήταν η αρχή αυτού 

που θα έμενε στην ιστορία σαν «σχίσμα».  

Η εικονομαχία θα πάψει οριστικά επί Θεοδώρας, το 843, 

οπότε θα αποκατασταθεί η εικονολατρία, με την αναστύλωση 

των εικόνων στις 11 Μαρτίου του 843. Η ημέρα αυτή 

γιορτάζεται σήμερα την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης 

Σαρακοστής, δηλαδή την Κυριακή της Ορθοδοξίας. 

 Όσον αφορά το σχίσμα των εκκλησιών το οποίο αποδίδεται 

περισσότερο σε πολιτικά  παρά σε θρησκευτικά αίτια θα 

ξεκινήσει με αφορμή την αμφισβήτηση από τον Πάπα 

Νικόλαο Β΄ της εκλογής του Φωτίου, ενός φωτισμένου 

περισπούδαστου λαϊκού, στον πατριαρχικό θρόνο με 

συνοπτικές διαδικασίες το 857 και θα ολοκληρωθεί το 1054 

(μεγάλο σχίσμα) όταν πατριάρχης ήταν ο Μιχαήλ 

Κηρουλλάριος και πάπας ο Λέοντας Θ΄ και με αφορμή αυτή 

την φορά την προσθήκη από τους Δυτικούς στο Σύμβολο της 

Πίστης της φράσης κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα 

εκπορεύεται και "εκ του Υιού" (filioque). 

Στην ίδια ιστορική περίοδο που εξετάζουμε, μια νέα απειλή 

θα εμφανιστεί στα τέλη του 10ου αιώνα στα ανατολικά 

σύνορα του κράτους, ήταν οι Σελτζούκοι Τούρκοι, μια φυλή 

νομάδων που ξεκίνησε διωκόμενη από άλλες φυλές από την 

κεντρική Ασία, και η οποία θα επηρεάζει την Ελληνική 

ιστορία έως σήμερα.  Με τις νίκες τους εναντίων των 

βυζαντινών στο Ματζικέρτ, το 1071 και το Μυριοκέφαλο το 

1176, θα στερούσαν από την αυτοκρατορία ζωτικής 

σημασίας περιοχές της μικράς Ασίας και θα γίνονταν πλέον 

μια μόνιμη απειλή. 

Στο τέλος αυτής της περιόδου που εξετάζουμε θα έχουμε τις 

καταστροφικές σταυροφορίες παρακινούμενες από 

θρησκευτικό φανατισμό αλλά αιτιολογημένες από 

λαφυραγωγία, εξασθένιση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, 

του πατριαρχείου και τέλος την ενίσχυση του Πάπα, μάλιστα 

το 1204 θα καταληφθεί και αυτή ακόμα, η ίδια η 

Κωνσταντινούπολης από τους «σταυροφόρους» κατά τη 

διάρκεια της 4ης εκστρατείας τους και θα λεηλατηθεί  βίαια 

(πολλά από τα μνημεία που αφάρπασαν κοσμούν σήμερα 

δυτικές πόλεις όπως η Βενετία). Μετά την κατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους θα δημιουργηθούν 

τα ακόλουθα λατινικά κράτη: Η Λατινική Αυτοκρατορία της 

Κωνσταντινούπολης, το Λατινικό Βασίλειο της 

Θεσσαλονίκης, το Δουκάτο των Αθηνών, η Ηγεμονία της 

Αχαΐας, το Δουκάτο του Αιγαίου και πολλές βαρονίες στην 

κεντρική και τη νότια Ελλάδα. 

Τα πιο σημαντικά ελληνικά κράτη πού θα δημιουργηθούν 



ΝΕΟΡΑΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 77778818 

Αστυνομικές-Εξετάσεις Εκπαιδευτικών-Λογιστική-Forex 

 

4 

 

μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης ήταν τα εξής: 

Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας, η Αυτοκρατορία της 

Τραπεζούντας και το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Η κατοχή της 

Κωνσταντινούπολης θα κρατήσει μέχρι το 1261 οπότε 

ο  στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος θα την καταλάβει 

αιφνιδιαστικά. Ο Φράγκος «αυτοκράτορας» Βαλδουίνος και 

οι Λατίνοι κάτοικοι της Πόλης θα την εγκαταλείψουν. Στις 

15 Αυγούστου 1261 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ 

Παλαιολόγος θα κάνει την επίσημη είσοδό του στη 

Βασιλεύουσα.  Θα είναι η απαρχή της δυναστείας των 

Παλαιολόγων που έμελλε να είναι και η τελευταία. 

  

1262-1453 Η εδραίωση πρώτα και η επέκταση μετά των Σελτζούκων-

Τούρκων (μετά το 1288 Οθωμανών όταν ο Οθμάν ή Οσμάν 

θα γίνει σουλτάνος τους), θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό 

της περιόδου, στο εσωτερικό μέτωπο οι εμφύλιες διαμάχες, 

το κίνημα των ζηλωτών και η έριδα του ησυχασμού θα 

κυριαρχήσουν ως γεγονότα, τέλος οι ανέλπιδες προσπάθειες 

για βοήθεια του Βυζαντίου από την δύση θα οδηγήσουν σε 

έντονες διαμάχες μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών, σε μια 

κρισιμότατη περίοδο για την αυτοκρατορία. Όλα αυτά θα 

οδηγήσουν στο τέλος, στις 29/05/1453. 

Μεταξύ των ετών 1300-1368 θα εκδηλωθεί το κίνημα των 

ησυχαστών. Κύριοι εκφραστές των δυο αντιμαχόμενων 

πλευρών θα είναι  ο Βαρλαάμ ο Καλαβρός (1290-1348), 

λόγιος μοναχός από τη «Μεγάλη Ελλάδα» (νότιο Ιταλία), 

σπουδασμένος στη Ρώμη (μαθηματικά, φιλοσοφία και 

θεολογία) που ήταν ενθουσιώδης υποστηρικτής της 

αναβιώσεως της πλατωνικής και αριστοτελικής φιλοσοφίας 

(ουμανιστής) και της εφαρμογής τους στη Θεολογία. Από την 

αντίθετη πλευρά ο αγιορείτης μοναχός Γρηγόριος Παλαμάς 

με σπουδαίες φιλοσοφικές σπουδές, κοντά στο μεγάλο 

ουμανιστή δάσκαλο Θεόδωρο Μετοχίτη, που υποστήριζε ότι 

ο αυστηρός ησυχασμός-μοναχισμός ήταν η πεμπτουσία της 

ορθοδοξίας.  Η έριδα θα λήξει με την επικράτηση του Γρ. 

Παλαμά και αφού στο τέλος θα διαφανεί ότι ο Βαρλαάμ 

υποκινούταν από φιλοπαπικά κίνητρα. Οι ζηλωτές με το 

κίνημα τους το 1342 και με κοινωνικού χαρακτήρα αιτήματα, 

που ταυτίζονται εν μέρει με τον Βαρλαάμ, θα 

επαναστατήσουν στη Θεσσαλονίκη και θα επιβάλλουν ένα 

ιδιότυπο καθεστώς μέχρι το 1350 οπότε και θα 

καταδικαστούν και το κίνημά τους θα διαλυθεί.  

Το 1302 στις  27 Ιουνίου η ήττα του στρατηγού Μουτζάλωνα 

από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν 

στη μάχη του Βαφέα, κοντά στη Νικομήδεια θα έχει ως 

συνέπεια την κατάληψη σχεδόν ολόκληρης της Μικράς 

Ασίας από τους Οθωμανούς-Τούρκους. Παρά τους 

εξωτερικούς κινδύνους που ελλόχευαν, το 1321 θα αρχίσει 

εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στον Ανδρόνικο Β΄ και τον 

εγγονό του Ανδρόνικο Γ΄ (γιο του Μιχαήλ Θ΄), που είναι 
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γνωστός ως «ο πόλεμος των δύο Ανδρόνικων» αυτό θα έχει 

σαν συνέπεια το 1329, ο σουλτάνος των Οθωμανών, Ορχάν 

να νικήσει τον Ανδρόνικο Γ΄, που εν το μεταξύ είχε 

επικρατήσει του Παππού του, στη μάχη του Πελεκάνου. Η 

εκστρατεία αυτή θα αποτελέσει την τελευταία επιχείρηση 

Βυζαντινού αυτοκράτορα εναντίον των Οθωμανών. 

Το 1369 ο αυτοκράτορας Ιωάννης Ε΄ θα μεταβεί στη Ρώμη 

για να ζητήσει βοήθεια για την αναχαίτιση του τουρκικού 

κίνδυνου. Εκεί θα αποδεχτεί την ένωση των δύο Εκκλησιών, 

πάγιο αίτημα του πάπα ως αντάλλαγμα για οποιαδήποτε 

βοήθεια. Το 1402 μια απροσδόκητη εξέλιξη θα αποτρέψει 

την κατάληψη της Βασιλεύουσας από τους Οθωμανούς.  Στη 

μάχη της Αγκύρας ο χάνος των Μογγόλων Ταμερλάνος 

(Τιμούρ) νικά τους Οθωμανούς Τούρκους και φτάνει μέχρι το 

Βόσπορο. Ο θάνατος του σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄ (τον είχαν 

αιχμαλωτίσει οι Μογγόλοι) θα αποδιοργανώσει για κάποιο 

διάστημα τους Οθωμανούς που δεν θα αργήσουν όμως να 

ανασυνταχθούν. Το 1430 στις 29 Μαρτίου οι δυνάμεις του 

Οθωμανού σουλτάνου Μουράτ Β΄ θα καταλάβουν την πόλη 

της Θεσσαλονίκης. Την ίδια τύχη θα έχουν και τα Ιωάννινα. 

Βλέποντας το κλοιό να σφίγγει ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ 

Παλαιολόγος, θα ζητήσει βοήθεια από την δύση, έτσι στις  9 

Ιανουαρίο1438 θα αρχίζει στη Φεράρα της Ιταλίας η 

ομώνυμη σύνοδος των Εκκλησιών της Ρώμης και της 

Κωνσταντινούπολης με στόχο την άρση του σχίσματος του 

1054. Στη σύνοδο, η οποία αργότερα θα μεταφερθεί στη 

Φλωρεντία θα αποφασιστεί η ένωση των δύο Εκκλησιών, 

όμως η ανθενωτική μερίδα της Κωνσταντινούπολης θα 

υπερισχύσει και τελικά θα ανατρέψει την αρχική απόφαση. 

Το 1451 ο  τελευταίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ΄ θα 

ζητήσει βοήθεια από τον πάπα Νικόλαο Ε΄, για να 

αντιμετωπίσει τον επερχόμενο τουρκικό κίνδυνο. Θα 

υποσχεθεί συγχρόνως εφαρμογή της απόφασης της Συνόδου 

Φεράρας-Φλωρεντίας για ένωση των δύο Εκκλησιών. Η 

άρση του σχίσματος και η ένωση των Εκκλησιών που 

ανακοινώνονται στην Κωνσταντινούπολη θα δημιουργήσουν 

ένταση και διχασμό εξαιτίας της αντίδρασης των 

ανθενωτικών. Την αποφράδα μέρα  29 Μαΐου του 1453, οι 

Οθωμανοί Τούρκοι υπό την ηγεσία του σουλτάνου Μωάμεθ 

Β΄ καταλαμβάνουν έπειτα από πολιορκία την 

Κωνσταντινούπολη. Στη διάρκεια των μαχών σκοτώνεται ο 

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος. Καταλύεται 

έτσι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 1100 και πλέον χρόνια μετά 

την ίδρυσή της. Επιφανείς άνδρες με φιλοσοφικές σπουδές 

και φιλελεύθερα φρονήματα, θα καταφύγουν στην δύση και 

θα δώσουν το έναυσμα για την στροφή προς τον ουμανισμό 

και την αναγέννηση. 
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1454-1820 
 

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 

Ίσως η πιο κρίσιμη περίοδος του Ελληνισμού αφού  θα 

απειληθεί ακόμα και η ίδια ύπαρξη του. Μια ιστορική 

περίοδος που θα χαρακτηριστεί από εξαθλίωση, φτώχια, 

πολιτιστική καταβαράθρωση και γενική παρακμή ως 

επακόλουθα των εξισλαμισμών, των βαριών φορολογιών, 

των παιδομαζωμάτων για τη δημιουργία των φανατικών 

ταγμάτων των γενίτσαρων, την υποχρεωτική ναυτολογία στα 

κάτεργα όπως λέγονταν τότε τα κωπηλάτα πλοία,  και πολλά 

άλλα δεινά, την ίδια ώρα που στην δυτική Ευρώπη θα 

κυριαρχούσε το πνεύμα της Αναγέννησης με τα ουμανιστικά 

ιδεώδη της κλασσικής Ελλάδας και θα σημειώνονταν άλματα 

προόδου σε όλους τους τομείς.   

Οι δυνάμεις συντήρησης του Ελληνισμού σε αυτή την 

κρίσιμη περίοδο  ήταν το πατριαρχείο ειδικά, και γενικότερα 

ολόκληρη η εκκλησία, αφού η πολιτική του Πορθητή θα ήταν 

να δώσει προνόμια στην εκκλησία (ίσως και περισσότερα 

από ότι οι βυζαντινοί αυτοκράτορες) για να μπορέσει έτσι να 

συγκρατήσει, να ελέγξει και να φορολογήσει το χριστιανικό 

πληθυσμό που εγκατέλειπε την πόλη και γενικότερα όλες τις 

περιοχές που ήταν υπό οθωμανική  κατοχή. Αμέσως μετά την 

άλωση θα οριστεί Πατριάρχης ο Γεννάδιος Σχολάριος ένας 

φωτισμένος άνδρας ο οποίος θα ιδρύσει την μεγάλη του 

γένους σχολή. Οι φαναριώτες, μορφωμένοι και 

γλωσσομαθείς αστοί της Πόλης που έμεναν στην ομώνυμη 

συνοικία, ήταν μια άλλη δύναμη συντήρησης του 

Ελληνισμού. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι το Κοράνι 

απαγορεύει στους Μωαμεθανούς να μαθαίνουν γλώσσες 

αλλόθρησκων, θα καταφέρουν να ανέλθουν σε πολύ ψηλές 

διοικητικές θέσεις στη διακυβέρνηση του σουλτάνου, όπως 

ήταν οι διερμηνείς της υψηλής πύλης, δραγουμάνοι του 

στόλου και ηγεμόνες των παραδουνάβιων περιοχών, 

αποκτώντας έτσι και τεράστια προσωπική εκτελεστική 

εξουσία.  Θα είναι οι άνθρωποι που θα ιδρύσουν ελληνικές 

ακαδημίες και άλλα ελληνικά σχολεία σε διάφορες πόλεις της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας ενισχύοντας έτσι την Ελληνική 

παιδεία.  Τα γράμματα θα ενισχυθούν και από μια άλλη 

δύναμη συντήρησης  του Ελληνισμού, τον Ελληνισμό της 

διασποράς ο οποίος μετά την φυγή από την άλωση θα 

μεταλαμπαδεύσει τις φιλοσοφικές διδαχές της αρχαίας 

Ελλάδας στη δύση δημιουργώντας σιγά σιγά αυτό που 

αργότερα θα ονομασθεί κίνημα του φιλελληνισμού. 

Τελευταία δύναμη συντήρησης του Ελληνισμού που θα 
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προερχόταν από τον ίδιο των Ελληνισμό που παρέμεινε στα 

υπό κατοχή εδάφη, και μάλιστα ένοπλη, θα ήταν οι 

Αρματολοί και οι Κλέφτες. Οι Αρματολοί ήταν έμμισθα 

ένοπλα σώματα που σκοπό είχαν την φύλαξη παραμεθόριων 

περιοχών, διόδων κλπ Για τις υπηρεσίες τους  απαλλασσόταν 

από φόρους και το παιδομάζωμα. Οι κλέφτες, δρούσαν στην 

ορεινή Ελλάδα, και ήταν μια μορφή αντίδρασης στις 

καταπιέσεις των Τούρκων άλλα και εύπορων Ελλήνων 

προυχόντων, δρούσαν σε απόμερες ορεινές και δύσβατες 

περιοχές όπως το Σούλι, τη Μάνη στην Πελοπόννησο, τα 

Σφακιά στην Κρήτη κλπ. Με την πάροδο των ετών θα 

αποτελέσουν ένα ετοιμοπόλεμο σώμα που θα διαδραματίσει 

σημαντικότατο ρόλο στην ακολουθούμενη επανάσταση του 

1821. 

Τα σημαντικότερα ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και άλλα 

γεγονότα της περιόδου που εξετάζουμε είναι κατά 

χρονολογική σειρά:  

1456: Οι Τούρκοι θα καταλάβουν την Αθήνα. 

1463-1479: Α΄ Βενετοτουρκικός Πόλεμος. Οι Βενετοί θα 

συμπράξουν με πολλούς Έλληνες (Κορκόδειλος Κλαδάς, 

Μιχαήλ Ράλλης και πολλούς  άλλους), τους οποίους στη 

συνέχεια θα εγκαταλείψουν. Συνολικά στην περίοδο που 

εξετάζουμε θα έχουμε 7 Βενετοτουρκικούς πολέμους με τον 

τελευταίο να τελειώνει το 1718. 

1475: Θα γεννηθεί στην Άρτα ο Μάξιμος ο Γραικός, γνωστός 

ως «Φωτιστής των Ρώσων». Ο Μάξιμος σπούδασε στην 

Ιταλία, και στη συνέχεια πήγε στη Ρωσία, όπου  μετέφρασε 

στα ρωσικά την Αγία Γραφή.  

1476: Θα εκδοθεί το πρώτο έντυπο ελληνικό βιβλίο 

(γραμματική της ελληνικής) η «Επιτομή των Οκτώ του 

Λόγου Μερών», από τον  Κωνσταντίνο Λάσκαρη. 

1486: Θα ιδρυθεί το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο στη 

Βενετία. 

1514: Θα ιδρυθεί το Ελληνικό Γυμνάσιο στη Ρώμη. 

1522: Θα αλωθεί η Ρόδος από τους Τούρκους. 

1535-1536: Γαλλοτουρκική εμπορική συνθήκη γνωστή και 

ως Διομολογήσεις (Capitulations). Με την συμφωνία αυτή θα 

ενισχυθούν το εμπόριο αλλά και τα στρατηγικά συμφέροντα 

των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Τα προνόμια αυτά θα 

ισχύσουν μέχρι το 1923 οπότε θα καταργηθούν με τη 
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Συνθήκη της Λοζάνης. 

1541: Θα γεννηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Δομίνικος 

Θεοτοκόπουλος ένας από τους εκπροσώπους του ισπανικού 

μυστικισμού και ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους 

όλων των εποχών. 

1571: Θα αλωθεί η Κύπρος από τους Τούρκους. 

1576: Θα ιδρυθεί στη Ρώμη το Ελληνικό Κολέγιο, από αυτό 

θα αποφοιτήσουν επιφανείς Έλληνες. 

1585: Επαναστατικό κίνημα στην περιοχή της Βόνιτσας και 

του Ξηρομέρου από τον Θεόδωρο Γρίβα. Οι επαναστάτες θα 

ηττηθούν κοντά στον ποταμό Αχελώο από τον πασά της 

Ναύπακτου. 

1600: Επαναστατική κίνηση του Διονυσίου μητροπολίτη 

Λάρισας του επονομαζόμενου Σκυλόσοφου. Η κίνηση θα 

αποτύχει και οι Τούρκοι θα προβούν σε διωγμούς πληθυσμών 

και σε σφαγές υπόπτων. 

1600-1637 Στην Κρήτη θα αναπτυχθεί αξιόλογη λογοτεχνία. 

Έργα της εποχής αυτής είναι, «Ο Ερωτόκριτος», «Η Θυσία 

του Αβραάμ», «Η Ερωφίλη», «Η βοσκοπούλα» κλπ, με 

κύριους εκφραστές τον  Βιτσέντσο Κορνάρο και τον Γεώργιο 

Χωρτάτση 

1664: Θα ιδρυθεί στη Βενετία από τον Θωμά Φλαγγίνη το 

Φλαγγινιανό Φροντιστήριο ή Φλαγγίνειος Σχολή. Στους 

μαθητές και τους δασκάλους του συγκαταλέγονται 

διαπρεπείς λόγιοι του 17ου και του 18ου αιώνα. 

1669: Οι Τούρκοι θα ολοκληρώσουν την κατάληψη της 

Κρήτης.  

1687: Οι Βενετοί υπό τον στρατηγό Μοροζίνι θα 

πολιορκήσουν την Ακρόπολη των Αθηνών. Ανεπανόρθωτη 

καταστροφή του Παρθενώνα, που τότε ήταν τζαμί, θα 

προκληθεί από το βομβαρδισμό του ναού. 

1705: Ο αρματολός Ζήσης Καραδήμος θα εξεγείρει τους 

κατοίκους της Βέροιας και της Νάουσας. Η ανταρσία θα 

κατασταλεί από τους Τούρκους και ο Καραδήμος θα 

σκοτωθεί. 

1714: Θα γεννηθεί ο διδάσκαλος του Γένους και 

νεομάρτυρας Κοσμάς ο Αιτωλός.  Το 1757 θα μεταβεί στο 

Άγιο Όρος όπου θα ασκητεύσει.  Το 1760 θα αρχίσει τις 
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περιοδείες του ανά την υπόδουλη Ελλάδα αφυπνίζοντας το 

έθνος. Το 1779 στις 24 Αυγούστου θα εκτελεστεί με 

απαγχονισμό. 

1748: Θα γεννηθεί στη Σμύρνη ο Αδαμάντιος Κοραής, ένας 

πεφωτισμένος άνθρωπος ο οποίος θεωρείται, μαζί με το Ρήγα 

Φεραίο, το Νεόφυτο Δούκα, τον Άνθιμο Γαζή και άλλους, 

«πατέρας» του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1782 θα πάει 

στο Μονπελιέ της Γαλλίας για να σπουδάσει ιατρική. Θα 

κυκλοφορήσει πολλά έργα διαφόρων επιστημονικών πεδίων, 

ανάμεσα τους και την «Κατήχηση», έργο στο οποίο είναι 

φανερή η επίδραση του ολλανδικού φιλελευθερισμού. Το 

1798 με το έργο του «Αδελφική Διδασκαλία» θα απαντήσει 

στις έντονες ιδεολογικές διαμάχες ανάμεσα στο πατριαρχείο 

και τους Έλληνες διαφωτιστές, ενώ τον ίδιο χρόνο θα 

κυκλοφορήσει το «Άσμα Πολεμιστήριον» και το 

«Ιπποκράτους, Περί Αέρων, Υδάτων, Τόπων». Το 1805 θα 

αρχίσει να εκδίδει την «Ελληνική Βιβλιοθήκη» ένα 

μνημειώδες έργο.  Θα αγωνιστεί για την διαμόρφωση ενός 

αποτελεσματικού γλωσσικού οργάνου και θα υποδείξει τον 

«καθαρισμό» της γλώσσας από ξένα (κυρίως τουρκικά, 

αλβανικά, σλαβικά και ιταλικά) ιδιώματα και λέξεις, εξ ού 

και η ονομασία «καθαρεύουσα». Θα πεθάνει στο Παρίσι το 

1833. 

1750: Επαναστατικό κίνημα του αρματολού Χρήστου 

Μηλιώνη ή Μπλιόνη για απελευθέρωση της Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας. Τα ανδραγαθήματά του θα εμπνεύσουν  το 

ομώνυμο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 

Ο κληρικός Θεόκλητος Πολυείδης θα εκδώσει τον 

«Αγαθάγγελο», ένα υποτιθέμενο προφητικό κείμενο που 

αναφέρεται σε καταστροφή των Τούρκων από το ξανθό γένος 

των Ρώς (Ρώσοι). Ένα κείμενο που θα επηρεάζει τους 

Έλληνες μέχρι τις μέρες μας. 

1757: Θα γεννηθεί ο Ρήγας Βελεστινλής ίσως ο πιο 

σπουδαίος Έλληνας αυτής της περιόδου. Οραματίστηκε 

ελευθέρα Βαλκάνια με δημοκρατική και αξιοκρατική 

διοίκηση.  Μερικά από τα έργα. του είναι: «Φυσικής 

Απάνθισμα», «Σχολείο των Ντελικάτων 

Εραστών»,«Επαναστατικό Μανιφέστο», «Ηθικός Τρίπους», 

και τέλος η περίφημη «Χάρτα». Το 1798 oι Οθωμανοί θα 

εκτελέσουν τον Ρήγα Βελεστινλή και τους συντρόφους του 

στον πύργο Νεμπόισα έξω από το Βελιγράδι.  Στα χέρια των 

Τούρκων τούς παρέδωσαν οι Αυστριακοί. 

1760: O Γεώργιος Παπάζογλου ή Παπάζωλης, Έλληνας 

λοχαγός του ρωσικού στρατού, θα οργανώσει, ως 

απεσταλμένος της Αικατερίνη Β΄ Τσαρίνας της 
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Ρωσίας,  επαναστατικό κίνημα στην Ήπειρο, την Ακαρνανία 

και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία και τη Μάνη.  

1770-1779:   Ρωσοτουρκικός Πόλεμος και άφιξη μικρής 

ναυτικής μοίρας στις ελληνικές θάλασσες υπό τους αδερφούς 

Ορλόφ (Ορλοφικά). Θα εκδηλωθεί επανάσταση στην 

Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στον Όλυμπο, στην 

Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου. Στο λιμάνι του Τσεσμέ 

(απέναντι στη Χίο) θα καταστραφεί ο τουρκικός στόλος από 

τα επανδρωμένα και με Έλληνες ρωσικά πλοία (Ιούλιος 

1770), σε άλλες όμως περιοχές οι εξεγέρσεις θα 

αποτύχουν.  Με το τέλος του Ρωσοτουρκικού Πολέμου το 

1774  και την νίκη των Ρώσων θα υπογραφεί η Συνθήκη του 

Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, με το άρθρο 7 της οποίας η Ρωσία θα 

αναγνωριστεί ως προστάτιδα των χριστιανών υπηκόων της 

Πύλης και θα της δίνεται το δικαίωμα να παρεμβαίνει στα 

εσωτερικά της Τουρκίας, εάν κρίνει ότι παραβιάζονται τα 

δικαιώματα των χριστιανών. Με μια άλλη συνθήκη αυτή του 

Αϊναλή Καβάκ το 1779 θα κατοχυρωθεί η δυνατότητα των 

Ελλήνων για ελεύθερη ναυσιπλοΐα με πλοία υπό ρωσική 

σημαία. 

1787: Ο Λάμπρος Κατσώνης θα ξεκινήσει τη δράση του στα 

πλαίσια νέου Ρωσοτουρκικού Πόλεμου. Θα χρησιμοποιήσει 

την νήσο Κέα ως ορμητήριό για τη δράση του εναντίων των 

Τούρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.  Το 1790 θα ηττηθεί από 

τον τουρκικό στόλο κοντά στην Άνδρο.  Το 1792  με τον 

τερματισμό του Ρωσοτουρκικού πόλεμου και την συνθήκη 

του Ιάσιου, ο Λάμπρος Κατσώνης  θα ξαναρχίσει, την 

ανεξάρτητη αυτή τη φορά, δράση του, θα. ηττηθεί όμως από 

τους Τούρκους και θα καταφύγει στην Ιθάκη.  Την ίδια 

χρονιά οι Γάλλοι θα καταλάβουν τα Επτάνησα. Από τις 12 

Μαΐου του ίδιου έτους θα παύσει να υπάρχει η Γαληνότατη 

Βενετική Δημοκρατία. 

1800: 21 Μαρτίου: Θα ιδρυθεί  η «Πολιτεία των Επτά 

Ενωμένων Νήσων», με έδρα την Κέρκυρα, το πρώτο 

ελληνικό κράτος μετά την άλωση, μετά από διμερή συμφωνία 

(συνθήκη της Κωνσταντινούπολης)  μεταξύ της Ρωσίας και 

της Τουρκίας. Το νέο Σύνταγμα, θα ονομαστεί «Βυζαντινό», 

και σύμφωνα με αυτό η τοπική αριστοκρατία θα έχει 

κυρίαρχη θέση. 

1806: Θα εκδοθεί το εθνεγερτικό βιβλίο «Ελληνική νομαρχία 

Ανωνύμου του Έλληνος»  

1809: Οι Άγγλοι θα καταλάβουν τη Ζάκυνθο και στη 

συνέχεια την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τα Κύθηρα, ενώ την 

Κέρκυρα θα την καταλάβουν το 1814. 
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1813: Θα ιδρυθεί στη Αθήνα η «Φιλόμουσος Εταιρεία» η 

οποία μαζί με τη μυστική οργάνωση «Ελληνόγλωσσον 

Ξενοδοχείον» που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1809 θα είναι οι 

προπομποί της «Φιλικής Εταιρείας».  

1814: θα ιδρυθεί στην Οδησσό της Ρωσίας από τους Νικόλαο 

Σκουφά, Εμμανουήλ Ξάνθο και Αθανάσιο Τσακάλωφ η 

Φιλική Εταιρεία, που θα προετοιμάσει το έδαφος για την 

επανάσταση του 1821. Από το 1818 η έδρα της θα 

μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη και το 1820 θα 

αναληφθεί η αρχηγία της από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη 

Κομνηνό, το «σχέδιον γενικόν» που προέβλεπε την έναρξη 

του αγώνα από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες θα είναι έτοιμο 

στα τέλη του 1820. 

 

 

 

 

 

 

1821-1831 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Η διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών της εποχής, η 

οργανωτική προετοιμασία από την φιλική εταιρεία, οι 

ετοιμοπόλεμες δυνάμεις των αρματολών, των κλεφτών και 

των νησιωτών ναυτικών, η πνευματική και οικονομική 

άνοδος του παροικιακού και του υπόδουλου ελληνισμού προς 

το τέλος της τουρκοκρατίας, το κίνημα του Φιλελληνισμού, η 

ιστορική παράδοση του ελληνικού έθνους και τέλος, η πίστη 

για το δίκαιο του αγώνα θα είναι οι «πυλώνες» πάνω στους 

οποίους θα στηριχθεί η επανάσταση, η οποία τελικά θα 

αποδώσει τους προαιώνιους πόθους του έθνους, παρά τον 

διχασμό και τους δυο εμφυλίους, την σθεναρή αντίσταση και 

τις ωμότητες των Οθωμανών και την αρνητική στάση των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων, οι οποίες μέσα από την λεγόμενη 

«Ιερή Συμμαχία» θα καταδίκαζαν και θα κατέπνιγαν 

οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα απειλούσε το μοναρχικό 

κατεστημένο τους. Τα σημαντικότερα ιστορικά, πολιτικά, 

κοινωνικά και άλλα γεγονότα της περιόδου που εξετάζουμε 

είναι κατά χρονολογική και ημερολογιακή σειρά τα εξής: 

1)Πολεμικά γεγονότα: 
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1821 22 Φεβρουαρίου: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, 

αξιωματικός του Ρωσικού στρατού θα διαβεί τον Προύθο, 

παραπόταμο του Δούναβη και φυσικό σύνορο ανάμεσα στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Ρωσία, και θα φτάσει στο 

Ιάσιο της τότε Μολδαβίας. Στις 24 Φεβρουαρίου θα 

κυκλοφορήσει την επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπέρ 

πίστεως και πατρίδος». Η ενέργειά του αυτή θα 

σηματοδοτήσει και την επίσημη έναρξη της Επανάστασης 

στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες( Ρουμανία και Μολδαβία 

σήμερα), που τελούσαν υπό ένα ιδιόμορφο καθεστώς 

αυτονομίας, με φορολογική υποτέλεια στον σουλτάνο, και με 

ηγεμόνες Έλληνες, φαναριώτες (Μιχαήλ Σούτσος). Ο 

Αλέξανδρος Υψηλάντης θα συγκροτήσει αξιόμαχο στρατό 

από 6000 άντρες και το επίλεκτο σώμα του «Ιερού Λόχου», 

600 άντρων.  Η καταδίκη όμως του κινήματος από τον τσάρο 

της Ρωσίας Αλέξανδρο Α΄, κατόπιν απαίτησης της «Ιερής 

Συμμαχίας»(και του Αυστριακού υπουργού εξωτερικών 

Κλέμμενς Μέττερνιχ), και η συγκατάθεση του για την είσοδο 

30,000 Τούρκων στρατιωτών στις ηγεμονίες, καθώς επίσης 

και η διαφωνία του Υψηλάντη με τον ηγέτη των γηγενών της 

Βλαχίας, Θεόδωρο Βλαδιμηρέσκου, θα οδηγήσουν σε 

αποτυχία το κίνημα. Με τις μάχες στο Δραγατσάνι, στο 

Σκούλενι, και στη μονή Σέκου η επικράτηση των Τούρκων 

θα είναι πλήρης. Ο Υψηλάντης θα διαφύγει στην Αυστρία 

όπου και θα φυλακιστεί ως το 1827. Τον επόμενο χρόνο θα 

πεθάνει στην Βιέννη.     

1821 Μάρτιος: Θα κηρυχθεί η επανάσταση από τον 

Επίσκοπο  Παλαιών Πατρών, Γερμανό, (25 Μαρτίου, αν και 

οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα) στην 

Πελοπόννησο, στην στερεά Ελλάδα και αλλού.  Οι Τούρκοι 

θα καταφύγουν στα διάφορα κάστρα και θα πολιορκηθούν 

από τους επαναστάτες. Με  προτροπή του  Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη, θα επικεντρώσουν τις δυνάμεις τους οι 

Έλληνες στην πολιορκία της Τρίπολης, έδρα του Πασά της 

Πελοποννήσου και σημαντικού διοικητικού και στρατιωτικού 

κέντρου. Η πολιορκία θα αρχίσει τον Απρίλιο και η πόλη θα 

περιέλθει στα χέρια των Ελλήνων στις 23 Σεπτεμβρίου. 

Διάφορες απόπειρες των Τούρκων για ενίσχυση της άμυνας 

της πόλης, θα αποκρουστούν ή θα καθυστερήσουν από τις 

μάχες στο Βαλτέτσι (Πλαπούτας, Μαυρομιχάλης, 

Κολοκοτρώνης-Μουσταφά Πασάς, Ρουμπής), στην 

Αλαμάνα, όπου ο Αθανάσιος Διάκος θα ηττηθεί από 

υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις υπό τον Κιοσέ Μεχμέτ και τον 

Ομέρ Βρυώνη και θα βρει μαρτυρικό θάνατο με 

«παλούκωμα», και στο  Χάνι της Γραβιάς, όπου ο Οδυσσέας 

Ανδρούτσος θα αντιμετωπίσει με απόλυτη επιτυχία ισχυρές 

τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις. Οι Τούρκοι θα 

αντιδράσουν με διώξεις Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη 

και αλλού (μεταξύ των θυμάτων θα είναι και ο Πατριάρχης 
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Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο Ε’).  

1822: θα συνεχιστούν οι πολιορκίες των κάστρων που 

παρέμεναν στα χέρια των Τούρκων ενώ τα στρατεύματα του 

σουλτάνου, Μαχμούτ Β΄, θα παρέμεναν συγκεντρωμένα στα 

Ιωάννινα για να αντιμετωπίσουν τη αποστασία του Αλί Πασά 

που επεδίωκε ανεξάρτητο πασαλίκι. Τον Ιανουάριο  με την 

νίκη των στρατευμάτων του σουλτάνου και το θάνατο του 

Αλί Πασά, με την αποδέσμευση των στρατιωτικών 

δυνάμεων, οι Τούρκοι θα στραφούν ενάντιων των περιοχών 

του Σουλίου, της Χαλκιδικής, της Βέροιας, της Νάουσας, της 

Χίου πού θα την καταστρέψουν εκ θεμελίων (ως αντίποινα ο 

Κων. Κανάρης θα πυρπολήσει την τούρκικη ναυαρχίδα στο 

λιμάνι της Χίου και θα σκοτώσει τον Τούρκο ναύαρχο Καρά 

Αλί) και άλλων περιοχών και θα καταφέρουν σημαντικές 

νίκες εναντίων των Ελλήνων.  Η επανάσταση θα επικρατήσει 

στα νησιά Ύδρα, Σπέτσες Ψαρά και Σάμο, στην 

Πελοπόννησο ( ήττα του Μαχμούτ Πασά Δράμαλη στα 

Δερβενάκια από τον Κολοκοτρώνη και άλλους οπλαρχηγούς) 

και σε περιοχές της Στερεάς (αποτυχία κατάληψης του 

Μεσολογγίου από τους Κιουταχή και Ομέρ Βρυώνη, στις 

25/12/1822.  Αρχηγοί των πολιορκημένων Ελλήνων ήταν ο 

Αλεξ. Μαυροκορδάτος και ο Μάρκος Μπότσαρης)   

1823: Αντιθέσεις, κυρίως για το διαμοιρασμό της εξουσίας, 

θα πυροδοτήσουν τον εμφύλιο πόλεμο, έτσι οι Έλληνες δεν 

θα εκμεταλλευτούν την πολεμική σύρραξη μεταξύ Τουρκίας 

και Περσίας . Περιορισμένης κλίμακας επιχειρήσεις των 

Τούρκων την άνοιξη στην στερεά Ελλάδα θα 

αντιμετωπιστούν.  Ηρωική μορφή ο Μάρκος Μπότσαρης, ο 

οποίος θα χάσει την ζωή του στη μάχη του Κεφαλόβρυσου 

κοντά στο Καρπενήσι. 

1824: Ο εμφύλιος θα πάρει ένοπλη μορφή (βλέπε πιο 

κάτω).  Ο σουλτάνος θα ζητήσει την συνδρομή του Μεχμέτ 

Αλή, πασά της Αιγύπτου, για την καταστολή της 

επανάστασης.  Με την αποστολή του Τουρκοαιγυπτιακού 

στόλου θα κατασταλεί η νέα επανάσταση της Κρήτης και θα 

καταστραφεί το νησί της Κάσου.  Στις 16 Ιουνίου ο 

Τουρκοαιγυπτιακός στόλος θα κατευθυνθεί προς τα Ψαρά τα 

οποία θα καταστρέψει ολοσχερώς, μετά από ηρωική 

αντίσταση των κατοίκων.  Η καθυστερημένη αντίδραση, των 

σπαρασσόμενων από τον εμφύλιο, Ελλήνων δεν θα έχει 

αποτέλεσμα. Η καταστροφή των Ψαρών και η προστασία της 

Σάμου, κατά δεύτερο λόγο όμως, θα είναι οι λόγοι για τις δυο 

ναυμαχίες στη Μυκάλη και στον Γέροντα, όπου η νίκη του 

Ελληνικού ναυτικού θα αναπτερώσει το ηθικό των Ελλήνων. 

Στη Πελοπόννησο, που ο εμφύλιος θα την ερήμωνε, ο 

Μεχμέτ Αλή, θα στείλει τον ικανότατο υιό του Ιμπραήμ. Με 

συνεχόμενες νίκες του στρατού των Τουρκοαιγυπτίων, που 
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ήταν οργανωμένος σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, 

μεγάλες μορφές του αγώνα θα χαθούν στα πεδία των μαχών 

(Αναγνωσταράς και ο Ιταλός φιλέλληνας Σανταρόζα στη 

μάχη της Σφακτηρίας, ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι 

κλπ).  Μπροστά στο επερχόμενο κίνδυνο, η Κυβέρνηση 

Κουντουριώτη θα αμνηστεύσει τους αντιπάλους της και θα 

αναθέσει στον Κολοκοτρώνη την αντίσταση κατά του 

Ιμπραήμ αφού πρώτα τον αποφυλακίσει. 

1825: Οι νίκες του Ιμπραήμ θα συνεχιστούν, έτσι θα 

καταληφθεί η Τρίπολη και θα απειληθεί το Ναύπλιο, έδρα 

της ελληνικής κυβέρνησης.  Η αντίδραση του Κολοκοτρώνη 

μπροστά στην πολεμική μηχανή των Τουρκοαιγυπτίων θα 

είναι η συστηματική παρενόχληση με «κλεφτοπόλεμο». Η 

σημαντική νίκη των Ελλήνων στη μάχη των Μύλων 

(Μακρυγιάννης και Δημήτριος Υψηλάντης) θα αποτρέψει 

την κατάληψη του Ναυπλίου (η κυβέρνηση θα μεταφερθεί 

προσωρινά στο νησί Αίγινα), θα καταδείξει όμως την ανάγκη 

για την συγκρότηση σύγχρονου και καλά εξοπλισμένου 

στρατού, πράγμα που θα ανατεθεί στο Γάλλο συνταγματάρχη 

Φαβιέρο. Στη στερεά Ελλάδα ο Κιουταχής, με 35,000 άντρες 

θα αρχίσει την δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, και τον 

Δεκέμβριο θα ενισχυθεί με 10,000 άνδρες  του Ιμπραήμ. 

1826: Ο κλοιός γύρω από το Μεσολόγγι θα γίνει αφόρητος 

(ανάμεσα στους πολιορκημένους και ο φλογερός 

Φιλέλληνας, λόρδος Μπάιρον), η πείνα, η κούραση, η 

αδυναμία αποστολής βοήθειας από την κυβέρνηση και γενικά 

οι κακουχίες θα οδηγήσουν τους πολιορκημένους στην 

ηρωική τους έξοδο στις 11 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων. 

Μια τραγική πράξη, με ολέθριες συνέπειες που θα 

χαρακτηριστεί όμως σαν η ηρωικότερη του αγώνα. Μετά την 

πτώση του Μεσολογγίου όλη η Στερεά θα περιέλθει στα 

χέρια των Τούρκων εκτός της ακρόπολης Αθηνών.  Η 

κυβέρνηση σε αντίδραση, θα ορίσει τον Γεώργιο 

Καραϊσκάκη, αρχηγό της εκστρατείας στη Στερεά, ο οποίος 

με τις νίκες του στο Χαϊδάρι και την Αράχοβα θα 

αναπτερώσει το ηθικό των Ελλήνων, και θα προστρέξει προς 

ενίσχυση των πολιορκημένων στην ακρόπολη Αθηνών. 

1827: Στις 22 Απριλίου ο Καραϊσκάκης θα τραυματιστεί στο 

Φάληρο και θα πεθάνει την επομένη.  Στις 25 Μαΐου θα 

παραδοθεί, στον Κιουταχή, η ακρόπολη των Αθηνών και οι 

συμφορές θα ολοκληρωθούν με την επιστροφή του Ιμπραήμ 

στην Πελοπόννησο και την επανάληψη των καταστροφικών 

του επιδρομών.  Στη κρίσιμη αυτή φάση ο μόνος που θα 

αντισταθεί θα είναι ο Κολοκοτρώνης, μέχρι την επέμβαση 

των εγγυητριών δυνάμεων (βλέπε πιο κάτω). 

1828-1829: Με την άφιξη του Καποδίστρια και την 
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συγκρότηση τακτικού στρατού, θα αναζωπυρωθεί ο αγώνας 

στην Στερεά.  Η τελευταία μάχη του αγώνα θα δοθεί στην 

Πέτρα Βοιωτίας στις 12/09/1829 από τον Δημήτριο 

Υψηλάντη, αδελφό του Αλέξανδρου που είχε κηρύξει την 

επανάσταση το 1821 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. 

2)Πολιτικά γεγονότα-εμφύλια διαμάχη: 

Μετά τις πρώτες νίκες και την απελευθέρωση εδαφών θα 

παρουσιαστεί το πρόβλημα της διοικητικής οργάνωσης και 

μέριμνας των περιοχών αυτών και γενικά του νέου 

κράτους.  Στην αρχή το κενό θα καλυφθεί από θεσμούς που 

προΰπαρχαν της επανάστασης, αλλά μετά την συνέλευση στη 

μονή των Καλτεζών στις 26 Μαΐου 1821, και παρά την 

απουσία πολλών στελεχών του αγώνα, θα θεσπιστεί η 

«Πελοποννησιακοί Γερουσία» που με την σειρά της θα 

ιδρύσει τις κατά τόπους και επαρχίες «γενικές εφορίες». 

Αντίστοιχα σώματα θα ιδρυθούν στη Στερεά Ελλάδα από 

τους φαναριώτες Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και Θεόδωρο 

Νέγρη («Νομική Διάταξης της ανατολικής χέρσου Ελλάδας», 

και «Οργανισμός της δυτικής χέρσου Ελλάδας»). Η 

προσωρινότητα των πιο πάνω σωμάτων θα οδηγήσει 

τον  Δημήτριο Υψηλάντη, πληρεξούσιο γενικό επίτροπο του 

αγώνα από την Φιλική Εταιρεία, να προκηρύξει την πρώτη 

εθνική συνέλευση στην Επίδαυρο (01/10/1821).  Το 

αβασίλευτο «προσωρινό πολίτευμα» της Ελλάδας, ή 

«σύνταγμα της Επιδαύρου» που θα προκύψει την 01/01/1822, 

θα είναι επηρεασμένο από τις διακηρύξεις της Γαλλικής 

επανάστασης και θα αναθέτει την εξουσία σε δυο σώματα, το 

Εκτελεστικό (με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο) 

και το Βουλευτικό (με πρόεδρο τον Δημήτριο Υψηλάντη), 

ενώ το Δικαστικό θα ήταν ανεξάρτητο σώμα.  Η 

παραγκώνιση από την εξουσία κορυφαίων φιλικών και η 

υποβάθμιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που δεν θα 

οριστεί αρχιστράτηγος, καθώς επίσης και ο έλεγχος του 

Βουλευτικού από τη πλειοψηφία των προκρίτων, θα 

αναδείξουν την προσπάθεια του Μαυροκορδάτου και των 

προκρίτων να ελέγξουν την διοίκηση. 

Μετά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και τις 

στρατιωτικές αποτυχίες, θα συγκληθεί η δεύτερη εθνική 

συνέλευση το Μάρτιο του 1823 στο Άστρος της Κυνουρίας, 

η οποία θα υπερψηφίσει το νέο σύνταγμα που ονομάστηκε 

«Νόμος της Επιδαύρου».  Με την λήξη των εργασιών θα 

σταματήσει η περίοδος ανακωχής μεταξύ των αντιθέτων 

παρατάξεων.  Ο εμφύλιος θα ξεκινήσει το 1823 όταν το 

Βουλευτικό, θα ορίσει με μεγάλη πλειοψηφία ως πρόεδρο 

τον   Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Η αντίδραση του Θεόδωρο 

Κολοκοτρώνη, που ήταν αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού, θα 

ήταν να διαλύσει αμέσως το Βουλευτικό και να σχηματίσει 
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νέα κυβέρνηση στο Κρανίδι.  Η παλιά κυβέρνηση θα 

μεταφερθεί στην Τρίπολη, και έτσι η Ελλάδα θα βρεθεί με 

δυο κυβερνήσεις.  Η διαπίστωση από τον Θεόδωρο 

Κολοκοτρώνη ότι είχε απομονωθεί πολιτικά, θα τον 

αναγκάσει να υποχωρήσει.  Η νέα, ενιαία και αποδεκτή από 

όλους, κυβέρνηση θα εγκατασταθεί στο Ναύπλιο το 1824. Θα 

τελειώσει έτσι αναίμακτα η πρώτη εμφύλια διαμάχη.  Η 

δεύτερη και χειρότερη φάση του εμφυλίου θα ξεκινήσει μετά 

τις εκλογές του 1824. Ο παραμερισμός των προκρίτων της 

Πελοποννήσου από το Εκτελεστικό σώμα και η υπερίσχυση 

των νησιωτών και των στερεοελλαδιτών, θα οδηγήσει τους 

προκρίτους σε ανταρσία με σύμμαχο τον, ως πρo λίγο καιρό  

εχθρό τους, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.  Η ένοπλη εκστρατεία 

των Ρουμελιωτών (στερεά Ελλάδα) στην Πελοπόννησο και η 

βαναυσότητα με την οποία θα αντιμετώπιζαν τους Έλληνες 

της Πελοποννήσου, θα αμαυρώσουν για πάντα την ιστορία 

του έθνους. Στις συγκρούσεις οι νεκροί θα είναι χιλιάδες, 

ανάμεσα τους και υιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Πάνος, 

και ο ήρωας Οδυσσέας Ανδρούτσος.  Ο ίδιος ο 

Κολοκοτρώνης θα συλληφθεί από την κυβέρνηση 

Κουντουριώτη και θα φυλακιστεί στο κάστρο Παλαμήδι στο 

Ναύπλιο το 1825. 

Μέσα από τις στάχτες του εμφυλίου και με τον αγώνα σε μια 

κρίσιμη καμπή, αφού ο Ιμπραήμ σχεδόν είχε καταπνίξει την 

επανάσταση, θα γίνει η σύγκληση της τρίτης εθνικής 

συνέλευσης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στην Επίδαυρο και 

την Ερμιόνη τον Απρίλιο του 1826 και θα συνεχιστούν μετά 

τις 17 Μαρτίου του 1827 στην Τροιζήνα.  Με ψήφισμα της 

θα ορίσει ως κυβερνήτη της Ελλάδας για 7 έτη, τον Ιωάννη 

Καποδίστρια, ως αρχηγό του στρατού τον Άγγλο Ριχάρδο 

Τσωρτς και του ναυτικού τον επίσης Άγγλο ναύαρχο Κόρχαν. 

Την 1η Μαρτίου του 1827 θα ψηφίσει το δημοκρατικότερο 

σύνταγμα της εποχής του, το «Πολιτικόν Σύνταγμα της 

Ελλάδας» στο οποίο θα γίνεται σαφής διαχωρισμός των 

τριών εξουσιών και θα κατοχυρώνονται βασικά ανθρώπινα 

δικαιώματα. Οι υπόλοιπες εθνικές συνελεύσεις που θα γίνουν 

στο Άργος (Δ΄ και Ε΄), θα τροποποιήσουν ανεπαίσθητα το 

σύνταγμα του 1827 και επιπλέον θα αποφασιστεί η εκχώρηση 

εθνικού εδάφους σε ακτήμονες. 

3) Ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων: 

 Η αρνητική στάση των μεγάλων δυνάμεων στην αρχή του 

αγώνα, μέσα στα πλαίσια της «Ιερής Συμμαχίας», θα 

μεταβληθεί το 1823, όταν ο υπουργός εξωτερικών της 

Αγγλίας Τζορτς Κάννιγκ θα αναγνωρίσει την εμπόλεμη 

κατάσταση του Ελληνικού έθνους.  Με την χορήγηση δυο 

δανείων, έστω και με δυσβάσταχτους όρους, από 

Άγγλους  κεφαλαιούχους το1824 και το 1825, θα 
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αναγνωριστεί και νομικά η πολιτική υπόσταση του νέου 

κράτους. Η Ρωσία που ήθελε να ενδυναμώσει την επιρροή 

της, μετά το προβάδισμα της Αγγλίας, θα προτείνει το 1824 

να χωριστεί η Ελλάδα σε τρεις ηγεμονίες, υποτελείς όμως 

στο σουλτάνο, πρόταση όμως που θα απορριφθεί.  Το 1826 

με το πρωτόκολλο της Πετρούπολης, ανάμεσα στη Ρωσία και 

την Αγγλία και που θα αποδεχτεί αργότερα και η Γαλλία 

αλλά ποτέ η Αυστρία, θα αναγνωριζόταν για πρώτη φορά το 

δικαίωμα της Ελλάδας για πολιτική ανεξαρτησία. Με την 

«Ιουλιανή» σύμβαση το 1827 στο Λονδίνο, οι τρεις μεγάλες 

δυνάμεις θα συνηγορήσουν στην ίδρυση του νέου κράτους 

των Ελλήνων και θα προνοήσουν τα μέτρα για τον 

εξαναγκασμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να το 

αποδεχτεί.  Ένα από αυτά τα μέτρα θα ήταν και η αποστολή 

του συμμαχικού στόλου στην Πελοπόννησο. Η άρνηση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  να αποδεχτεί την «Ιουλιανή» 

σύμβαση θα οδηγήσει στην ναυμαχία του Ναβαρίνου και την 

καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, στις 

08/10/1827, σε μια κρισιμότατη περίοδο για τον αγώνα. 

4)Ιωάννης Καποδίστριας: 

Μετά τις αποφάσεις της τρίτης Εθνικής Συνέλευσης θα έρθει 

στη Ελλάδα, στις αρχές Ιανουαρίου του1828, για επταετή 

θητεία ο Ιωάννης Καποδίστριας (πρώην υπουργός 

εξωτερικών της Ρωσίας).  Αμέσως θα πάρει μέτρα για 

διοικητική οργάνωση, για ανόρθωση της οικονομίας (ίδρυση 

τράπεζας και έκδοση νέου νομίσματος, του «Φοίνικα») και 

για την αναδιοργάνωση του στρατού, επίσης θα φροντίσει για 

την εκπαίδευση και την δικαιοσύνη. 

Στο διπλωματικό τομέα θα απαιτήσει τα σύνορα του νέου 

κράτους να είναι η «γραμμή» μεταξύ Αμβρακικού και 

Παγασητικού κόλπου, το οποίο θα πετύχει με το πρωτόκολλο 

του Λονδίνου το 1830 και το 1831.  Το νέο κράτος θα 

περιλαμβάνει την Πελοπόννησο και τα κοντινά νησιά, σχεδόν 

όλη την Στερεά, και την νήσο Εύβοια. 

Η φορολόγηση των ιδιοκτητών μεγάλων εκτάσεων γης και 

των πλοιοκτητών, ο διορισμός σε κυβερνητικές θέσεις 

ανθρώπων που δεν προέρχονταν από τις παλιές οικογένειες 

των προκρίτων, η μη ίδρυση πανεπιστημίου και τέλος η 

ενίσχυση των πιο πάνω από τους Άγγλους και τους Γάλλους, 

που θεωρούσαν τον Καποδίστρια όργανο Ρωσικής πολιτικής, 

θα προκαλέσουν μια οξύτατη αντιπολίτευση εναντίων του 

κυβερνήτη.  Ένοπλες εξεγέρσεις θα σημειωθούν στη Μάνη 

και την Στερεά, ενώ ο ναύαρχος Μιαούλης σε μια στιγμή 

αφροσύνης θα βυθίσει τα δυο μεγαλύτερα πλοία του στόλου 

στον ναύσταθμο του Πόρου. Η αντίδραση του Καποδίστρια 

θα είναι να επιβάλει λογοκρισία στον τύπο και να φυλακίσει 
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τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, σαν υπαίτιο για την εξέγερση 

στην Μάνη. Στις 27/09/1831 ο Γεώργιος ,υιός, και ο 

Κωνσταντίνος, αδελφός, του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 

αντίστοιχα, θα δολοφονήσουν τον Ι. Καποδίστρια στο 

Ναύπλιο. Το 1832 στις 7 Μαΐου θα υπογραφεί από τις 

Μεγάλες Δυνάμεις σύμβαση που θα προβλέπει ότι, η Ελλάδα 

θα είναι κράτος μοναρχικό με κληρονομικό της μονάρχη τον 

Όθωνα, δευτερότοκο γιο του βασιλιά της Βαυαρίας 

Λουδοβίκου. 

 
1831-2010 

 

 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

H δημιουργία του κράτους των Ελλήνων, θα δώσει ένα τέλος 

στην απειλή για αφανισμό που ελλόχευε από τις πρακτικές 

και πολιτικές των Οθωμανών.  Το έθνος πλέον θα έχει ένα 

σημείο αναφοράς, το ελεύθερο κράτος των Ελλήνων, που θα 

προσδώσει μια νέα δυναμική για  δημιουργία και πρόοδο, όχι 

μόνο στους ελεύθερους Έλληνες αλλά και στους υπόδουλους. 

Θα καταγραφεί μια ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, 

πολιτιστικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς κλπ, η οποία θα 

δώσει στο έθνος την χαμένη του αυτοπεποίθηση και 

περηφάνια.  

Τα κυριότερα γεγονότα που αφορούν την περίοδο που 

εξετάζουμε είναι κατά σειρά. 

1833 25 Ιανουαρίου: Ο Όθων, μετά από απόφαση των τριών 

εγγυητριών δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, θα 

φτάσει στο Ναύπλιο επειδή όμως είναι μόνο 17 χρόνων, 

μέχρι την ενηλικίωσή του την εξουσία θα ασκεί ένα τριμελές 

συμβούλιο αντιβασιλείας (ο κόμης Ιωσήφ Λουδοβίκος 

Άρμανσμπεργκ, ο καθηγητής Γκεόργκ Μάουρερ και ο 

υποστράτηγος Καρλ Βίλεμ Χέιντεκ). Ο Σπυρίδων Τρικούπης 

θα διοριστεί πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου 

(πρωθυπουργός) και γραμματέας της Επικράτειας επί των 

Εξωτερικών. 

 

  25 Μαΐου: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος 

Πλαπούτας θα καταδικαστούν σε θάνατο, επειδή δήθεν 

συνωμοτούν εναντίον της Αντιβασιλείας.  Αιτία θα είναι η 

αντίδρασή τους στη παραγκώνιση Ελλήνων που διακρίθηκαν 

στο αγώνα από την διοίκηση. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε 

ισόβια κάθειρξη και τελικά θα απελευθερωθούν μόλις θα 

ενηλικιωθεί ο Όθων (Μάιος 1835). 

1834 1η Δεκεμβρίου: Η πρωτεύουσα θα μεταφερθεί από το 
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Ναύπλιο στην Αθήνα. 

1843 3η Σεμπτεβρίου: Η ξενοκρατική διακυβέρνηση του 

Όθωνα με απόλυτα μοναρχικό τρόπο θα οδηγήσει σε 

επανάσταση. Πρωταγωνιστές θα είναι ο Δημήτριος 

Καλλέργης, συνταγματάρχης Ιππικού και ο αγωνιστής του 

1821 Ι. Μακρυγιάννης.  Ως αποτέλεσμα θα έχει το σύνταγμα 

του 1844 που θα έδινε υπερεξουσίες στο βασιλιά αλλά και θα 

κατοχύρωνε βασικά ανθρώπινα και άλλα δικαιώματα.  Την 

ίδια χρονιά θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά ο όρος 

«μεγάλη ιδέα», από τον πολιτικό Ιωάννη Κωλέτη, για να 

δηλωθεί η ανάγκη απελευθέρωσης όλων των Ελληνικών 

εδαφών που ήταν υπό οθωμανική κυριαρχία. 

1853-1857:  Κριμαϊκός Πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και 

Οθωμανών, η σίγουρη νίκη των Ρώσων θα πυροδοτήσει 

εξεγέρσεις στη Θεσσαλία στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Τα 

κινήματα θα αποτύχουν μετά και από την εχθρική στάση της 

Αγγλίας και της Γαλλίας οι οποίες θα καταλάβουν και τον 

Πειραιά  το 1854.  

1862: Έντονα αντιμοναρχικά κινήματα σε όλη την Ελλάδα θα 

οδηγήσουν στην απομάκρυνση του Όθωνα. Οι μεγάλες 

δυνάμεις Αγγλία , Γαλλία και Ρωσία θα προτείνουν σαν νέο 

βασιλιά τον Γουλιέλμο-Γεώργιο Γλύξμπουρκ, δευτερότοκου 

υιού του Δανού πρίγκιπα Χριστιανού. 

1863-1864:  Η Αγγλία, ως τότε προστάτιδα των Επτανήσων, 

αποφασίζει (πρωθυπουργός ο Γλάδστων) να αποδεχτεί την 

ένωση τους με την Ελλάδα. Την ίδια χρονιά θα ψηφιστεί το 

νέο σύνταγμα, αρκετά πιο φιλελεύθερο από το προηγούμενο. 

Στο πολιτικό σκηνικό θα εμφανιστούν οι παρατάξεις των 

ορεινών και των πεδινών και με την εξασθένιση τους θα 

δημιουργηθεί από τον Χαρίλαο Τρικούπη, τον πλέον 

φωτισμένο Έλληνα πολιτικό του 19ου αιώνα, το «νέον 

κόμμα» το 1872, που θα θεωρηθεί ο πρώτος σωστά 

θεμελιωμένος πολιτικός φορέας. Ο ίδιος ο Τρικούπης θα 

διατελέσει επτά φορές πρωθυπουργός και θα επιβάλει την 

αρχή της «δεδηλωμένης πλειοψηφίας» δηλαδή ο βασιλιάς θα 

πρέπει να αναθέτει την διακυβέρνηση στα κόμματα που θα 

πλειοψηφήσουν στις  εκλογές. 

1866-1869: Μεγάλη Κρητική επανάσταση χωρίς όμως 

αποτέλεσμα.   

1878: Μετά από τις επαναστάσεις των σλαβικών λαών που 

ήταν υπό οθωμανική κατοχή και τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο 

του 1877, νέες επαναστάσεις θα ξεσπάσουν στην Μακεδονία 

την Θεσσαλία, την Κρήτη και την Ήπειρο. Μετά την νίκη 

των Ρώσων, θα υπογραφεί η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, 
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που θα δημιουργήσει το μεγάλο Βουλγαρικό κράτος-

κομιτάτο, πυροδοτώντας έτσι αντιδράσεις.  Στις 13 Ιουλίου, 

θα υπογραφεί στο Βερολίνο η ομώνυμη συνθήκη (ανάμεσα 

στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία, την Αγγλία, την 

Αυστρία, την Ιταλία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία) με 

την οποία θα αποκατασταθούν οι αδικίες της συνθήκης του 

Αγίου Στεφάνου. Το Ελληνικό υπόμνημα που περιλαμβάνει 

διεκδικήσεις στη Θεσσαλία, την Κρήτη και την Ήπειρο θα 

γίνει μερικώς αποδεκτό, έτσι το1881 στις 2 Ιουλίου η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία θα αναγκαστεί να υπογράψει με 

την Ελλάδα την τελική Σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως 

με την οποία θα εκχωρήσει στη Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος 

της Θεσσαλίας, το φρούριο της Πούντας στον Αμβρακικό 

Κόλπο και την περιοχή της Άρτας. Η Κύπρος θα αποδοθεί 

στους Άγγλους, σύμμαχους των Οθωμανών, με την 

αιτιολογία ότι πρέπει να είναι κοντά σε περίπτωση νέου 

Ρωσοτουρκικού πολέμου για να προστρέξουν σε βοήθεια των 

Οθωμανών.    

1896 25 Μαρτίου: Θα κηρυχθεί η έναρξη των πρώτων 

σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παναθηναϊκό Στάδιο, 

με πρωτοβουλία του Γάλλου Πιέρ ντε Κουμπερτέν. Οι 

αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 3 Απριλίου. 

1897: Οι Τούρκοι άτακτοι, γνωστοί και ως Βασιβουζούκοι, 

θα πυρπολήσουν χωριά της περιοχής των Χανίων, η Ελλάδα 

σε αντίδραση θα αποστείλει τον συνταγματάρχη Τιμολέων 

Βάσσο, ο οποίος θα αποβιβαστεί στην περιοχή των Χανίων, 

επικεφαλής Ελληνικού εκστρατευτικού σώματος.  Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσμα η Τουρκία να κηρύξει τον πόλεμο στην 

Ελλάδα. Ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει με ήττα της Ελλάδας 

και με επιβολή στη χώρα Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Θα 

είναι ο γνωστός ως «ατυχής πόλεμος», με την Ελλάδα να 

μετρά μόνο μια νίκη, αυτή στο Βελεστίνο υπό τον ταξίαρχο 

Σμολένσκι.  Με βάση την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, 

η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία ύψους 4,000,000 χρυσών 

τουρκικών λιρών, επίσης θα υποχρεωθεί να εκκενώσει μια 

περιοχή 360 τετραγωνικών χιλιομέτρων που βρίσκεται 

ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Καμβούνια Όρη, η οποία θα 

περιέλθει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

1898: Θα συνεχιστούν οι σφαγές χριστιανών από Τούρκους 

άτακτους στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτό θα προκαλέσει την 

αντίδραση των μεγάλων δυνάμεων οι οποίες θα επιβάλουν 

ένα ιδιόρρυθμο σύστημα αυτονομίας. Στις 9 Δεκεμβρίου θα 

αποβιβαστεί στη Σούδα ο πρώτος ύπατος αρμοστής της 

Κρήτης, πρίγκιπας Γεώργιος. Η εγκατάστασή του στο νησί 

αποτελεί το πρώτο βήμα για την ένωση της Μεγαλονήσου με 
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την Ελλάδα. 

 

 1903: Οι Βούλγαροι Εξαρχικοί (μετά την αποχώρηση τους 

από το οικουμενικό πατριαρχείο το 1870) θα 

επαναστατήσουν στη Μακεδονία (εξέγερση του Ίλιντεν) και 

αφού επί μια δεκαετία οι κομιτατζήδες τους θα λεηλατούν 

και θα καταστρέφουν Ελληνικά χωριά που δεν δήλωναν 

υποταγή στην εξαρχία, η επανάσταση τους θα καταπνίγει από 

τα τουρκικά στρατεύματα.  Οι βιαιότητες όμως εναντίων των 

Ελλήνων θα κινητοποιήσουν το επίσημο ελληνικό κράτος. 

Θα είναι η αρχή του Μακεδονικού αγώνα. 

1904: Ελληνικά αντάρτικα σώματα, στελεχωμένα από 

αξιωματικούς του Ελληνικού στρατού θα αποσταλούν στην 

Μακεδονία, ανάμεσα τους και ο ανθυπολοχαγός του 

πυροβολικού Παύλος Μελάς, που θα αναλάβει την γενική 

αρχηγία και θα πέσει ηρωικός μαχόμενος στη Σιάτιστα (σημ. 

Μελάς). Την ίδια χρονιά στην Κρήτη θα γίνει η επανάσταση 

του Θερίσου (Λευκά Όρη). Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αρχηγός 

των επαναστατών, θα ζητήσει από τις Μεγάλες Δυνάμεις την 

ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 

1906 9 Απριλίου: Θα ξεκινήσει στην Αθήνα η 

Μεσολυμπιάδα. 

16 Ιουλίου: Εξαρχικά Βουλγάρικα στοιχεία θα εξαπολύσουν 

πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της Φιλιππούπολης (σήμα 

Πλόντιβ). Πολλοί Έλληνες θα αρχίσουν να εγκαταλείπουν 

την Ανατολική Ρωμυλία και θα καταφύγουν ως πρόσφυγες 

στην Ελλάδα. 

1908: Ο λαός των Χανίων σε πάνδημη συγκέντρωση θα 

κηρύξει την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, η ένωση όμως 

θα επισημοποιηθεί το 1913. 

1909: Φιλοπρόοδοι κατώτεροι αξιωματικοί, 

εκμεταλλευόμενοι τη γενική δυσαρέσκεια εξαιτίας της 

στάσης της κυβέρνησης Γ. Θεοτόκη και στη συνέχεια της 

κυβέρνησης Δ. Ράλλη, στο Κρητικό Ζήτημα, θα ιδρύσουν τον 

Στρατιωτικό Σύνδεσμο (κίνημα στο Γουδί) υπό την ηγεσία 

του συνταγματάρχη Νικόλαου Ζορμπά και θα προβάλουν 

αιτήματα που στρέφονται εναντίων των παλιών κομμάτων 

(από το 1897 μέχρι το 1909 είχαν εναλλαγεί στην εξουσία 11 

κυβερνήσεις) και της συμμετοχής των πριγκίπων στο στρατό. 

Αφού επιτύχουν την παραίτηση της κυβέρνησης του Δ. 

Ράλλη, θα καλέσουν τον Κρητικό Ελευθέριο Βενιζέλο να 

αναλάβει τα ηνία της χώρας ο οποίος, αμέσως, θα αρχίσει την 

αναδιοργάνωση και εκπαίδευση του στρατού με Άγγλους και 
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Γάλλους αξιωματικούς. Μετά την συντριπτική του νίκη στις 

εκλογές του 1910, θα εισάγει το νέο σύνταγμα το οποίο θα 

εξασφαλίζει καλύτερη λειτουργία του κράτους και θα 

διασφαλίζει νέους, πιο φιλελεύθερους θεσμούς.   

  

1912: Οι υπόδουλοι λαοί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

που ζητούσαν την ελευθερία, ο εθνικισμός του κινήματος των 

Νεότουρκων, αλλά και τα αντικρουόμενα συμφέροντα των 

μεγάλων δυνάμεων θα οδηγήσουν στους βαλκανικούς 

πολέμους. Στις 13 Μαρτίου θα υπογράφει συνθήκη 

συμμαχίας ανάμεσα στη Βουλγαρία και την Σερβία και στις 

16 Μαΐου θα υπογράφει συνθήκη συμμαχίας ανάμεσα στην 

Ελλάδα και τη Βουλγαρία, στην συμμαχία θα προσχωρήσει 

και το Μαυροβούνιο, έτσι θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο 

μέτωπο  των χωρών που είχαν εδαφικές και άλλες διαφορές 

με την Τουρκία. Στις 5 Οκτωβρίου θα αρχίσουν οι πολεμικές 

συγκρούσεις της Ελλάδας με την Τουρκία στην περιοχή της 

Ελασσόνας και μετά την πρώτη πύρρειο νίκη στο 

Σαραντάπορο και μέχρι την συνθήκη του Λονδίνου, το Μάιο 

του 1913,  θα απελευθερωθούν πολλές περιοχές και 

νησιά.(Σέρβια, Κοζάνη, Γρεβενά, Φιλιππιάδα, Κατερίνη, 

Βέροια, Νάουσα, Θάσος, Ίμβρος, Άγιος Ευστράτιος, Έδεσσα, 

Αμύνταιο, Σαμοθράκη, Νικόπολη, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 

Ψαρά, Τένεδος, στις 26 Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη, 

Μέτσοβο, Άγιο Όρος, Ικαρία, Σιάτιστα, Φλώρινα, Μυτιλήνη, 

Καστοριά, Σάμος, Χίος, Κορυτσά, τα Ιωάννινα μετά από 

σφοδρές μάχες ειδικά στην περιοχή Μπιζανίου, Κόνιτσα, 

Πάργα, Φιλιάτες, Αργυρόκαστρο, Δέλβινο, Άγιοι Σαράντα, 

και Τεπελένι στη Βόρεια Ήπειρο) 

1913: Στις 5 Μαρτίου θα δολοφονηθεί στη Θεσσαλονίκη ο 

βασιλιάς Γεώργιος Α΄ από κάποιο ανισόρροπο άτομο, που 

πιθανόν όμως να ήταν πράκτορας των Γερμανών που 

επιδίωκαν στη θέση του τον διάδοχο Κωνσταντίνο, που είχε 

για σύζυγο την Σοφία αδελφή του Γερμανού αυτοκράτορα 

(Κάιζερ). Τον Μάιο θα υπογραφεί στο Λονδίνο η ομώνυμη 

συνθήκη ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, το 

Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία, με την οποία η 

τελευταία θα εκχωρήσει στους συμμάχους τα εδάφη δυτικά 

της γραμμής Αίνου (επί του Αιγαίου Πελάγους) και Μήδειας 

(επί του Ευξείνου Πόντου) και θα παραιτηθεί από κάθε 

κυριαρχικό δικαίωμα στην Κρήτη. Η συνθήκη θα αφήσει σε 

εκκρεμότητα την κυριαρχία των νησιών του βόρειου Αιγαίου 

και του Αγίου Όρους. Οι προστριβές, κατά την διάρκεια των 

συνομιλιών στο Λονδίνο, μεταξύ των νικητών για την 

διανομή των εδαφών και η προκλητική στάση της 

Βουλγαρίας, θα οδηγήσουν στο δεύτερο βαλκανικό πόλεμο, ο 

οποίος θα οδηγήσει τελικά στη συντριβή της Βουλγαρίας και 

σε αναδιανομή των εδαφών της Μακεδονίας. Στα μέσα 
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Ιουνίου ο βουλγαρικός στρατός θα εξαπολύσει ταυτόχρονα 

επίθεση εναντίων των Σερβικών θέσεων στη Γευγελή και των 

Ελληνικών, στις Ελευθερές και το Τσάγεζι. Η απάντηση των 

Ελλήνων θα είναι άμεση, ο Ελληνικός στρατός θα συντρίψει 

τις Βουλγαρικές δυνάμεις στη διπλή μάχη του Κιλκίς και του 

Λαχανά και έτσι μέχρι τις 28 Ιουλίου, οπότε θα υπογραφεί η 

συνθήκη ειρήνης του Βουκουρεστίου, θα ελευθερωθούν 

πολλές περιοχές (Γευγελή, Νιγρίτα, Καβάλα Σιδηρόκαστρο, 

Σέρρες, Δράμα, Μελένικος Φερές κλπ). Η Ελλάδα θα εξέλθει 

των Βαλκανικών Πολέμων σχεδόν διπλάσια σε έκταση (από 

63.212 τετρ. χλμ. έφτασε τα 120.308) και υπερδιπλάσια σε 

πληθυσμό (από 2.631.952 σε 4.718.221 κατοίκους). Θα 

παρέμεναν όμως υπό ξένη κατοχή η Θράκη, η Βόρεια 

Ήπειρος (αυτόνομη, εντός όμως του νεοσύστατου Αλβανικού 

κράτους), τα Δωδεκάνησα (Ιταλία), τα νησιά Ίμβρος και 

Τένεδος και το Καστελόριζο που αποδόθηκαν στη Τουρκία 

με βάση την συνθήκη της Φλωρεντίας. Στη Βόρεια Ήπειρο 

θα διακηρυχθεί η αυτονομία της περιοχής υπό τον Χρηστάκη 

Ζωγράφο. 

1914: Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος. Η ενδυνάμωση της 

Γερμανίας, η θεαματική της πρόοδος στη πολεμική 

βιομηχανία καθώς και η  οικονομική διείσδυση της στην 

Αφρική και την Ασία θα θορυβήσει τις άλλες μεγάλες 

δυνάμεις και ειδικότερα την Αγγλία.  Η αφορμή θα δοθεί με 

την δολοφονία του διάδοχου του αυστριακού θρόνου 

Φερδινάνδου και τις συζύγου του στο Σεράγεβο.  Όταν θα 

ξεσπάσει η γενική σύρραξη θα δημιουργηθούν δυο εμπόλεμοι 

συνασπισμοί, από την μια οι «κεντρικές δυνάμεις» Αυστρία 

και Γερμανία που στο πλευρό τους θα ταχθούν αργότερα η 

Τουρκία και η Βουλγαρία, και από την άλλη η «Τριπλή 

Συμμαχία-Αντάντ» δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσσία 

με τις οποίες θα συμμαχήσουν, το Βέλγιο, η Σερβία, η Ιταλία 

(1915), η Ρουμανία1(916), οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Ελλάδα 

(1917).  

1915: Έπειτα από διαφωνία του με το βασιλιά Κωνσταντίνο 

για την πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ελλάδα 

έναντι των δυνάμεων της Αντάντ, ο πρωθυπουργός Βενιζέλος 

θα παραιτηθεί (απαρχή του εθνικού διχασμού). Ο Βενιζέλος 

θα υποστηρίξει την συμμετοχή στον πόλεμο με το μέρος της 

Αντάντ ενώ ο βασιλιάς, που η σύζυγος του ήταν αδελφή του 

Κάιζερ της Γερμανίας, θα υποστηρίξει αυστηρή 

ουδετερότητα. Μετά την παραίτηση Βενιζέλου, στις 5 

Οκτωβρίου, θα γίνει απόβαση συμμαχικών στρατευμάτων 

(Άγγλοι, Γάλλοι και αργότερα Ιταλοί, Σέρβοι και Ρώσοι) στη 

Θεσσαλονίκη.   

1916: Ο Βενιζέλος θα σχηματίσει στη Θεσσαλονίκη με το 

στρατηγό Δαγκλή και το ναύαρχο Κουντουριώτη 
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(Επαναστατική Τριανδρία) την Κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης, 

η οποία θα διακηρύξει την επιθυμία της για έξοδο της 

Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. 

1917: Μετά την παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου και 

την έξοδο της Ελλάδας στο πόλεμο, στο θρόνο θα ανεβεί ο 

δευτερότοκος γιος του Αλέξανδρος.  

1918:  Η μάχη του Σκρα-ντι-Λεγκέν θα λήξει νικηφόρα για 

τον ελληνικό στρατό, ο οποίος θα απωθήσει τις βουλγαρικές 

δυνάμεις. Το Σεπτέμβριο, οι ενωμένες συμμαχικές δυνάμεις 

Ελλήνων, Γάλλων και Σέρβων θα επιτεθούν στο Μακεδονικό 

Μέτωπο εναντίων των Γερμανοβουλγάρων, τους οποίους και 

θα νικήσουν.  Η Βουλγαρία θα συνθηκολογήσει και λίγο 

αργότερα τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και οι άλλες 

κεντρικές δυνάμεις.  Η Τουρκία, στις 30 Οκτωβρίου, θα 

υπογράψει στον Μούδρο της Λήμνου ανακωχή, ουσιαστικά 

παράδοση άνευ όρων, με τις δυνάμεις της Αντάντ. Την 

1η  Νοεμβρίου μοίρα του Ελληνικού στόλου με επικεφαλής 

το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ» θα αγκυροβολήσει στον Κεράτιο 

Κόλπο της Κωνσταντινούπολης, η οποία είχε καταληφθεί 

από τις δυνάμεις της Ανταντ. Μετά την άλωση το 1453, 

Ελληνικό στρατιωτικό σώμα θα πατήσει τα χώματα της 

βασιλεύουσας.  Με τη Συνθήκη του Νεϊγύ και αργότερα με 

αυτή των Σεβρών στις 28 Ιουλίου 1920 θα  παραχωρηθεί 

στην Ελλάδα σχεδόν όλη η Θράκη, τα νησιά Ίμβρος και 

Τένεδος και η περιοχή της Σμύρνης με την ενδοχώρα της, για 

χρονικό διάστημα πέντε ετών. Στο τέλος αυτού του 

διαστήματος θα διενεργούταν δημοψήφισμα με το οποίο θα 

κρινόταν η τύχη της περιοχής. Θα είναι η Ελλάδα των δυο 

ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Μελανό σημείο η 

απόπειρα κατά της ζωής του Βενιζέλου στο Παρίσι, αμέσως 

μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών! 

1919-1923: Μικρασιατική Καταστροφή. Στη Σμύρνη και τις 

γύρω περιοχές ζούσαν μισό εκατομμύριο και πλέον Έλληνες, 

ήταν η περιοχή που μαζί με τον Πόντο, είχαν το μεγαλύτερο 

συμπαγή Ελληνικό πληθυσμό, υπό τούρκική κατοχή. Μετά 

τους βαλκανικούς πολέμους, στις περιοχές αυτές το Ελληνικό 

στοιχείο θα υποστεί διωγμούς, βαριές φορολογίες και 

υποχρεωτική επιστράτευση στα τάγματα εργασίας (αμελέ 

ταμπουρού). Ειδικά για τον Πόντο μπορούμε να μιλήσουμε 

για γενοκτονία μετά το 1914.  Γι αυτούς τους λόγους η 

αποβίβαση του Ελληνικού Στρατού στη Σμύρνη το Μάιο του 

1919, θα είναι αναγκαία, μέχρι την υπογραφή της συνθήκης 

των Σεβρών. Η αποβίβαση όμως θα θορυβήσει τους 

Τούρκους και η αντίδραση τους θα βρει εκφραστή και 

διοργανωτή σε ένα φανατικό Θεσσαλονικιό Στρατιωτικό 

(από πατέρα Τούρκο και μητέρα Εβραία) τον Συνταγματάρχη 

Κεμάλ Ατατούρκ. Με την αναδιοργάνωση του στρατού και 
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με σύνθημα η «Τουρκία για τους Τούρκους» θα αρχίσει 

συστηματική παρενόχληση των Ελληνικών 

Στρατευμάτων.  Το1922 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, μετά από 

δημοψήφισμα θα επανέρθει στην Ελλάδα, ο Βενιζέλος, που 

προηγουμένως έχασε τις εθνικές εκλογές, θα φύγει στο 

εξωτερικό.  Οι σύμμαχοι θα ανακοινώσουν στην ελληνική 

κυβέρνηση ότι αποδεσμεύονται από τις υποχρεώσεις τους 

απέναντι της, και θα την εγκαταλείψουν μόνη στο αγώνα με 

τους Τούρκους. Ο Ελληνικός στρατός θα προελάσει από νίκη 

σε νίκη , και θα φτάσει έξω από την Άγκυρα, όμως τα 

προβλήματα ανεφοδιασμού και η κόπωση, μαζί με την 

ενίσχυση, ειδικά από τους Γάλλους, του Κεμαλικού στρατού, 

θα καθηλώσουν για ένα χρόνο τα Ελληνικά στρατεύματα στο 

ποταμό Σαγγάριο. Η αντεπίθεση των Τούρκων θα εκδηλωθεί 

στην περιοχή του Αφιόν Καραχισάρ το 1922, θα αναγκάσει 

τον Ελληνικό στρατό, παρά την γενναία αντίσταση, σε 

συνεχή υποχώρηση. Στις 27 Αυγούστου 1922 ο τούρκικος 

στρατός θα εισέλθει στην Σμύρνη διαπράττοντας λεηλασίες 

και σφαγές αμάχων. Θα ολοκληρώσει την καταστροφή με 

την πυρπόληση της πόλης. 

Με την κατάρρευση του μετώπου, θα οδηγηθεί σε παραίτηση 

η κυβέρνηση στην Αθήνα και θα εκδηλωθεί στρατιωτικό 

κίνημα υπό τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα, 

Στυλιανό Γονατά και τον αντιπλοίαρχο Νικόλαο Φωκά, οι 

οποίοι αφού θα αναγκάσουν το βασιλιά Κωνσταντίνο να 

παραιτηθεί, και αφού διατάξουν την σύλληψη των πολιτικών 

και στρατιωτικών που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την 

καταστροφή (θα εκτελεστούν στις 15 Νοεμβρίου «Την 11 και 

30΄ π.μ. της σήμερον, εις τον παρά το Γουδί χώρον, 

εξετελέσθη εν πλήρει στρατιωτική τάξει η θανατική 

εκτέλεσις των Εξ καταδικασθέντων υπό του Εκτάκτου 

Επαναστατικού Στρατοδικείου, υπευθύνων της 

Μικρασιατικής Καταστροφής, ήτοι των απαρτισάντων το 

Συμβούλιον των Πέντε, πολιτικών Π. Πρωτοπαπαδάκη, Δ. 

Γούναρη, Ν.Στράτου, Γ. Μπαλτατζή και Ν. Θεοτόκη και του 

αρχιστρατήγου της ήττης Γ.Χατζηανέαστη...». ), θα 

αναδιοργανώσουν την στρατιά Έβρου και θα σώσουν έτσι 

την δυτική Θράκη, τέλος θα καλέσουν τον Βενιζέλο να 

ηγηθεί των διαπραγματεύσεων στην Λοζάνη και να 

σχηματίσει κυβέρνηση. 

Το 1923 με την συνθήκη της Λοζάνης, θα αποφασιστεί ότι η 

ανατολική Θράκη, η Μικρά Ασία, ο Πόντος και τα νησιά 

Ίμβρος και Τένεδος θα περιέλθουν υπό τούρκικη κυριαρχία, 

επίσης θα συμφωνηθεί η ανταλλαγή πληθυσμών εκτός της 

Κωνσταντινούπολης και της ανατολικής Θράκης. 1,500,00 

Έλληνες θα προσφυγοποιήσουν και θα έρθουν στην Ελλάδα. 

Με τη ίδια συνθήκη η Τουρκία θα αναγνωρίσει την ιταλική 
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κυριαρχία στα Δωδεκάνησα και την αγγλική στην Κύπρο. 

1924-1939: Περίοδος του Μεσοπολέμου. Μετά που ο Ελ. 

Βενιζέλος και ο Γ. Καφαντάρης θα σχηματίσουν βραχύβιες 

κυβέρνησης, θέτοντας τέρμα στην πολιτική αβεβαιότητα, θα 

σχηματίσει κυβέρνηση ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου 

(πατέρας της Δημοκρατίας) ο οποίος αμέσως θα καταργήσει 

την βασιλεία με δημοψήφισμα και θα ανακηρύξει την 

Δημοκρατία με πρόεδρο το ναύαρχο Κουντουριώτη. Το 1925 

ο Θεόδωρος Πάγγαλος με πραξικόπημα θα επιβάλει 

στρατιωτικό καθεστώς, μέχρι το 1926 οπότε την δικτατορία 

θα αναλάβει ο Αθανάσιος Ευταξίας, ο οποίος θα ανατραπεί 

από άλλο πραξικόπημα του Γεωργίου Κονδύλη. Το 1928 θα 

προκυρηχθούν εκλογές τις οποίες θα κερδίσει ο Ελ. 

Βενιζέλος με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929-1931 θα επηρεάσει 

και την Ελλάδα, και στις εκλογές του 1932 θα χάσει ο Ελ. 

Βενιζέλος και στην πρωθυπουργία θα ανέλθει ο Παν. 

Τσαλδάρης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει με επιτυχία το 

πραξικόπημα της1ης Μαρτίου του 1935 που ήταν κάτω από 

την καθοδήγηση ή τουλάχιστον την ανοχή του Ε. 

Βενιζέλου,  αλλά τελικά θα ανατραπεί με νέο πραξικόπημα. 

Νέος πρωθυπουργός και αντιβασιλέας θα αναλάβει ο 

Γεώργιος Κονδύλης ο οποίος με νόθο δημοψήφισμα θα 

επαναφέρει την βασιλεία το 1935. Ο Γεώργιος Β΄, ως 

βασιλιάς, με τον ερχομό του, θα επιτρέψει την εγκαθίδρυση 

στις 04 /08/1936 εθνικιστικού καθεστώτος με επικεφαλής   

τον Ιωάννη Μεταξά.  

Αλλά σημαντικά γεγονότα αυτής της περιόδου είναι:  

1932 26 Σεπτεμβρίου: Σεισμός εντάσεως επτά βαθμών της 

κλίμακας Ρίχτερ θα καταστρέψει την Ιερισσό της 

Χαλκιδικής.  Ο απολογισμός θα είναι 161 νεκροί, καθώς και 

σοβαρές καταστροφές σε μονές του Αγίου Όρους. 

6 Ιουνίου: Απόπειρα δολοφονίας του Ε. Βενιζέλου στη 

λεωφόρο Κηφισιάς από τον διοικητή της Γενικής Ασφάλειας 

της Αθήνας  

1935 18 Μαρτίου: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα πεθάνει άδοξα 

στο Παρίσι, στο οποίο είχε εγκατασταθεί μετά την αποτυχία 

του κινήματος της 1ης Μαρτίου του 1935. 

 

 

 1939-1944: Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος. Oι ταπεινώσεις που θα 
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υποστεί η Γερμανία από τις συνθήκες του Α’ παγκοσμίου 

πολέμου (Βερσαλλίες) θα έχουν ως αποτέλεσμα την έξαρση 

του Γερμανικού εθνικισμού και την άνοδο του Αδόλφου 

Χίτλερ στην εξουσία, η επιδίωξη της Αγγλίας και της 

Γαλλίας για μεγαλύτερο οικονομικό και πολιτικό έλεγχο των 

κρατών του κόσμου καθώς επίσης και 

η  αναποτελεσματικότητα της «κοινωνίας των εθνών» για 

συνεννόηση, θα οδηγήσουν στο β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Θα 

σχηματιστούν δυο αντίπαλες συμμαχίες, από την μια η 

Γερμανία και η Ιταλία «δυνάμεις του άξονα» που μαζί τους 

θα συμμαχήσουν η Αυστρία, η Βουλγαρία ,η Ρουμανία, η 

Ουγγαρία και η Ιαπωνία και από την άλλη η Αγγλία με τις 

χώρες της κοινοπολιτείας, και η Γαλλία, που μαζί τους θα 

συμμαχήσουν αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα 

τους και η Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο οι ΗΠΑ. Η 

Τουρκία θα τηρήσει ουδέτερη στάση.  Σαν αφορμή και 

αφετηρία, θα έχει την  γερμανική επίθεση στην Πολωνία την 

1η Σεπτεμβρίου 1939 και την άμεση αντίδραση της Αγγλίας 

και της Γαλλίας να την προστατέψουν.  Η Σοβιετική Ένωση 

στην αρχή θα τηρήσει ουδέτερη στάση μέχρι που θα υποστεί 

επίθεση από τους Γερμανούς. 

Η Ελλάδα, παρόλες τις προηγούμενες προκλήσεις των 

Ιταλών (πυρπολισμός στις 15/08/1940, του πολεμικού πλοίου 

«Έλλη» στην Τήνο από ιταλικό υποβρύχιο) θα εμπλακεί στον 

πόλεμο, εναντίων του άξονα, στις 28/10/1940, μετά την 

απόρριψη από τον πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, του 

τελεσιγράφου της Ιταλίας που θα ζητούσε να εισέλθει στο 

Ελληνικό έδαφος ο στρατός της και να καταλάβει 

στρατηγικές θέσεις.  Οι Ιταλοί θα επιτεθούν αμέσως στις 

παραμεθόριες περιοχές των ελληνοαλβανικών συνόρων αλλά 

θα αποκρουστούν ηρωικώς από τον Ελληνικό στρατό ο 

οποίος θα εξαπολύσει αντεπίθεση. Μέχρι τις 26/03/1941 και 

παρά την εαρινή αντεπίθεση των Ιταλών, οι Έλληνες θα 

απωθήσουν μέχρι και 60 χιλιόμετρα εντός του Αλβανικού 

εδάφους τους Ιταλούς και θα απελευθερώσουν, για ακόμα 

μια φορά, την Βόρεια Ήπειρο. Θα είναι η πρώτη ήττα των 

δυνάμεων του άξονα και η σπουδαιότητα της έγκειται στο 

γεγονός ότι θα αναγκάσει τον Χίτλερ να μην επιτεθεί 

εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης (και να εκμεταλλευτεί την 

καλοκαιριά των μηνών Απριλίου, Μαΐου), όπως είχε 

σχεδιάσει αλλά να επιτεθεί στα νότια βαλκάνια.  Η 

Γερμανική επίθεση θα ξεκινήσει στις 06/04/1941 όταν ο 

πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής (ο Ιωάννης Μεταξάς 

είχε πεθάνει στις 29/01/1941) θα απορρίψει την διπλωματική 

διακοίνωση των Γερμανών για εκδίωξη των Αγγλικών 

δυνάμεων που στάθμευαν στην Ελλάδα. Παρά την ηρωική 

αντίσταση, ειδικά στα οχυρά των ελληνοβουλγαρικών 

συνόρων (Ρούπελ) και την βοήθεια των συμμάχων, η σημαία 

των Ναζί θα αναρτηθεί στην Ακρόπολη στις 27/04/1941. Ο 
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πρωθυπουργός Κορυζής, θα αυτοκτονήσει, και η κυβέρνηση 

θα καταφύγει στην Μέση Ανατολή.  Η ηρωική αντίσταση θα 

συνεχιστεί στην Κρήτη μέχρι και τις 30 Μαΐου οπότε η 

μεγαλόνησος θα κατακτηθεί, προκαλώντας όμως τεράστιες 

απώλειες στο στρατό των Ναζί. Μετά την κατάληψη, η 

Ελλάδα θα χωριστεί σε τρεις κατοχικές περιφέρειες, την 

Γερμανική, την Ιταλική και την Βουλγαρική. 

Παρά τις κακουχίες, τις ομαδικές εκτελέσεις και ειδικά την 

πείνα του 1941-1942, που θα αφήσει χιλιάδες νεκρούς, ο 

ελληνικός λαός θα βρει το κουράγιο για την εθνική 

αντίσταση.  Σαν πρώτη ηρωική πράξη αντίστασης θα 

θεωρηθεί η παράτολμη ενέργεια του Μανώλη Γλέζου και του 

Απόστολου Σάντα να κατεβάσουν την πολεμική σημαία των 

Ναζί από την ακρόπολη στις 30/05/1941. Με την ίδρυση 

αντιστασιακών, ένοπλων αντάρτικων οργανώσεων, όπως το 

ΕΑΜ- ΕΛΑΣ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) - 

(Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός), με αρχηγούς 

τον Άρη Βελουχιώτη και τον Στέφανο Σαράφη, τον ΕΔΕΣ 

(Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος) με αρχηγό 

τον Ναπολέοντα Ζέρβα, και την ΕΚΚΑ (Εθνική και 

Κοινωνική Απελευθέρωση) με αρχηγό τον συνταγματάρχη 

Δημήτριο Ψαρρό, η αντίσταση θα πάρει μορφή πανελλαδική 

και οι απώλειες των κατακτητών θα είναι τεράστιες (δεν θα 

λείψουν όμως και οι μεταξύ τους εμφύλιες συγκρούσεις για 

κοσμοθεωρικούς κυρίως λόγους), ως αποκορύφωμα θα 

θεωρηθεί η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του 

Γοργοπόταμου στις  25 Νοεμβρίου 1942 από αντάρτες του 

ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, αποκόπτοντας έτσι την οδό που οι 

Γερμανοί χρησιμοποιούσαν για τον ανεφοδιασμό των 

στρατευμάτων τους στη Β. Αφρική. 

 Μετά που θα καταρρεύσει, για τον άξονα, το μέτωπο της 

Αφρικής και της Ιταλίας (εκεί θα πολεμήσουν και δυο 

ελληνικά πολεμικά σώματα, ο «Ιερός Λόχος» στο Ελ 

Αλαμέιν και η «Ορεινή Ταξιαρχία» στο Ρίμινι) θα ανοίξει ο 

δρόμος για την απελευθέρωση.  Η οικουμενική κυβέρνηση 

υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και με υπουργούς από όλες τις 

αντάρτικες ομάδες, θα φτάσει στην ελεύθερη Αθήνα στις 

18/10/1944. 

Αλλά σημαντικά γεγονότα αυτής της περιόδου είναι:  

1941 28 Σεπτεμβρίου: Τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής 

θα προβούν σε μαζικές εκτελέσεις, «Βουλγαρικοί 

Εσπερινοί», Ελλήνων στο Δοξάτο της Δράμας και λίγες 

μέρες αργότερα στη Νιγρίτα και στο Κιλκίς.  

1943 27 Φεβρουαρίου: Θα Πεθάνει στην Αθήνα ο ποιητής 

Κωστής Παλαμάς. Η κηδεία του (1η Μαρτίου) θα μετατραπεί 
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σε σιωπηρή αντικατοχική διαδήλωση. 

1944 17 Απριλίου: Το σύνταγμα (ΕΚΚΑ) του 

συνταγματάρχη Δ. Ψαρρού θα σφαγιασθεί από υπέρτερες 

δυνάμεις του ΕΛΑΣ στην περιοχή Κλήμα Δωρίδος, ενώ ο 

ίδιος ο Ψαρρός θα εκτελεστεί. Θα είναι ο προπομπός του 

εμφυλίου που θα ακολουθήσει. 

9 Οκτωβρίου: Τσόρτσιλ και Στάλιν θα συμφωνήσουν στη 

Μόσχα να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα 

επιρροής (Συμφωνία των Ποσοστών ή της Μόσχας).  

1944-1949: Εμφύλιος Πόλεμος. Αμέσως μετά την 

απελευθέρωση θα τεθεί θέμα αφοπλισμού των διαφόρων 

αντιστασιακών οργανώσεων και ανασυγκρότησης ενιαίου 

εθνικού στρατού.  Από τον αφοπλισμό θα εξαιρεθούν ο 

«Ιερός Λόχος» και η «Ορεινή Ταξιαρχία» που θα θεωρηθούν, 

δικαίως, ως τμήματα του παλιού Ελληνικού τακτικού 

στρατού.  Η αντίδραση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (κομμουνιστικών 

πεποιθήσεων) θα ήταν να καλέσει τα μέλη του σε διαδήλωση 

στην πλατεία συντάγματος (3 Δεκέμβρη του 1944), εκεί 

εντελώς αδικαιολόγητα, ελεύθεροι σκοπευτές, άγνωστης 

ταυτότητας, θα σκορπίσουν το θάνατο. Οι συγκρούσεις 

μεταξύ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τακτικού στρατού θα διαρκέσουν 

όλο το Δεκέμβριο (Δεκεμβριανά) με πολλά θύματα και από 

τις δυο πλευρές.  Με την συμφωνία της Βάρκιζας 

(12/02/1945), θα διαφανεί ότι η εμφύλια διένεξη  βαίνει προς 

εξομάλυνση.  Δυστυχώς όμως διάφορα γεγονότα (επάνοδος 

του βασιλιά, αποχή αριστερών κομμάτων από τις εκλογές, 

αιματηρά επεισόδια και ακρότητες κλπ) και μη αποδοχή από 

όλα τα μέρη της συμφωνίας της Βάρκιζας, θα οδηγήσουν 

στον εμφύλιο-αδελφοκτόνο πόλεμο του 1946-1949, την πιο 

«μαύρη» σελίδα του σύγχρονου Ελληνισμού. Οι νεκροί θα 

ξεπεράσουν τους 50,000 και οι τραυματίες τις 100,000, η 

οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση θα φτάσει στο ζενίθ, 

και τέλος, μετά που θα επικρατήσει, ο τακτικός στρατός του 

κράτους έναντι του «δημοκρατικού στρατού» των ανταρτών 

του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πέραν των 100,000 Ελλήνων θα 

μεταναστεύσουν εκούσια στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες 

χώρες κομμουνιστικής επιρροής.  

Αλλά σημαντικά γεγονότα αυτής της περιόδου είναι:  

1944 25 Δεκεμβρίου: Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός 

Εξωτερικών της Βρετανίας Ο. Τσόρτσιλ και Α. Ίντεν θα 

επισκεφθούν τη Αθήνα και θα επιδιώξουν κατάπαυση του 

πυρός και ειρήνευσης με το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 

1945 26 Ιουνίου: Η Ελλάδα θα είναι εκ των ιδρυτικών μελών 
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του ΟΗΕ.  

1947 10 Φεβρουαρίου: Θα υπογραφεί ανάμεσα στην Ιταλία 

και τις νικήτριες δυνάμεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η 

Συνθήκη των Παρισίων, βάσει της οποίας τα Δωδεκάνησα 

περιέρχονται στην Ελλάδα (η επίσημη παράδοση θα γίνει το 

1948 στις 7 Μαρτίου). 

12 Μαρτίου: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρη Τρούμαν θα 

εξαγγείλει την απόφαση(δόγμα Τρούμαν) της κυβέρνησης 

του να στηρίξει την Ελληνική και άλλες 

ευρωπαϊκές  κυβερνήσεις, στρατιωτικά και οικονομικά, για 

να αντιμετωπίσουν τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»… 

5 Ιουνίου: Θα ανακοινωθεί το «σχέδιο Μάρσαλ» από τον 

υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρσαλ που θα προνοεί 

παραχώρηση οικονομικής  βοήθειας προς την Ελλάδα και 

γενικά την νότια Ευρώπη.   

Σημείωση: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο εμφύλιος 

στοίχισε τη ζωή σε 8,249 αξιωματικούς και στρατιώτες και 

σε 38,220 αντάρτες. Οι εκτελεσθέντες αριστεροί ήταν 3,033. 

Στους πιο πάνω αριθμούς δεν συμπεριλαμβάνονται αριθμός 

εκτελεσθέντων και φονευθέντων πολιτών στη διάρκεια των 

Δεκεμβριανών. 

1950-2010: Μετά τον εμφύλιο στη χώρα θα αρχίσει η 

ανασυγκρότηση. Θα υπάρξει μια κοινωνοικονομική 

ανάπτυξη, πολιτιστική αναγέννηση και πολιτική 

σταθερότητα, παρά τη συχνή εναλλαγή των διαφόρων 

κυβερνήσεων. Με πρωταγωνιστές στην αρχή τον στρατάρχη 

Παπάγο και μετά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή με το κόμμα 

του ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση) και τον Γεώργιο 

Παπανδρέου γνωστό και ως «γέρο της δημοκρατίας», θα 

παρουσιαστεί μια μετριοπάθεια και ένας αλληλοσεβασμός 

στην πολιτική σκηνή. Οι πολιτικές «δυναστείες» που θα 

σχηματίσουν οι δυο άνδρες, θα πρωταγωνιστούν στο πολιτικό 

στίβο ως τις μέρες μας. Η συνταγματική τάξη όμως θα 

καταλυθεί με  το πραξικόπημα των συνταγματαρχών το 1967 

και θα επανέλθει με την καταστροφή της Κύπρου το 1974, 

που εν τω μεταξύ από το 1960 θα ανεξαρτητοποιηθεί, μετά 

από ένοπλο αγώνα, από τους Άγγλους και θα αποτελέσει το 

δεύτερο κράτος με συμπαγή Ελληνικό πληθυσμό. Τα χρονιά 

της μεταπολίτευσης (1974-σήμερα) η δημοκρατία θα 

εδραιωθεί, η κοινωνοικονομική ανάπτυξη θα συνεχιστεί και ο 

κίνδυνος εξ ανατολών θα περιοριστεί με την εισδοχή της 

Ελλάδας στην τότε Ε.Ο.Κ (Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα). Τα διχαστικά πάθη του παρελθόντος θα 

εξασθενήσουν και πλέον το Ελληνικό Έθνος θα το 

απασχολήσουν, άλλα οικουμενικά προβλήματα.  Στην 
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πολιτική σκηνή θα υπερισχύουν δυο κόμματα, το 

σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ με ιδρυτή τον Ανδρέα 

Παπανδρέου  και το Φιλελεύθερο (δεξιό) «Νέα Δημοκρατία» 

με ιδρυτή τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.  

Τα σημαντικότερα γεγονότα αυτής της περιόδου είναι:  

1950 15 Νοεμβρίου: Πόλεμος της Κορέας. Ελληνικό 

εκστρατευτικό σώμα θα αποσταλεί για να ενισχύσει τις 

δυνάμεις του ΟΗΕ που πολεμούν τους κομουνιστές της Β. 

Κορέας. 

1952 18 Φεβρουαρίου: Η Ελλάδα και η Τουρκία θα γίνουν 

μέλη του NATO. 

12 Αυγούστου: Σεισμική δόνηση εντάσεως 7,2 βαθμών της 

κλίμακας Ρίχτερ θα καταστρέψει τη Ζάκυνθο και την 

Κεφαλονιά αφήνοντας πίσω της 480 νεκρούς.  

1955 6 Σεπτεμβρίου: Με αφορμή τον απελευθερωτικό αγώνα 

της Κύπρου, τούρκικος όχλος, κατευθυνόμενος από 

πράκτορες της τουρκικής κυβέρνησης, θα καταστρέψει και 

θα λεηλατήσει καταστήματα και οικίες Ελλήνων της 

Κωνσταντινούπολης. Δύο νεκροί και τριακόσιοι τραυματίες 

θα είναι ο τελικός τραγικός απολογισμός των θλιβερών 

γεγονότων.  

1956 9 Ιουλίου: Τεκτονικός σεισμός στη Σαντορίνη με 53 

νεκρούς. 

1960 16 Αυγούστου: Η Κύπρος θα ανακηρυχθεί ανεξάρτητη 

δημοκρατία. 

1961 19 Απριλίου: Το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Τα 

παιδιά του Πειραιά» θα βραβευτεί από την Αμερικάνικη 

ακαδημία με Όσκαρ καλύτερης μουσικής. 

1963 10 Δεκεμβρίου: Θα απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ 

Λογοτεχνίας στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 

1964 28 Μαρτίου: Απελάσεις Ελλήνων της Πόλης (πέραν 

των 10,000) από την τουρκική κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη 

το κλίμα έντασης που επικρατεί στην Κύπρο.  

17 Απριλίου: Θα αρχίσει η μυστική αποστολή στην Κύπρο, 

της Ελληνικής Μεραρχίας για  ενίσχυση της άμυνας της.  

30 Ιουνίου: Η Τουρκία θα κλείσει με νόμο τα ελληνικά 

σχολεία της Ίμβρου και της Τενέδου και θα προχωρήσει στην 
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απαγόρευση της χρήσης της Ελληνικής γλώσσας. Επίσης θα 

προχωρήσει σε μαζικές απαλλοτριώσεις περιουσιών και 

εποικισμό των νησιών με Τούρκους. 

7 Αυγούστου: Η περιοχή Τυλληρίας της Κύπρου θα 

βομβαρδιστεί από την τουρκική αεροπορία  σε απάντηση των 

δικοινοτικών ταραχών της Μανσούρας και των Κοκκίνων. 

8 Δεκεμβρίου: Ναυτική τραγωδία με πάνω από 200 νεκρούς, 

όταν θα βυθιστεί το οχηματαγωγό «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ».  

1967 21 Απριλίου: Θα εκδηλωθεί το στρατιωτικό 

πραξικόπημα από τον Γ. Παπαδόπουλο. Δικτατορική 

κυβέρνηση Κωνσταντίνου Κόλλια. 

Μετά τα γεγονότα στην Κοφίνου της Κύπρου, μεταξύ της 

Εθνικής Φρουράς και των Τουρκοκυπρίων, η Μεγάλη 

Τουρκική Εθνοσυνέλευση σε μυστική ψηφοφορία θα 

αποφασίσει την κήρυξη πόλεμου εναντίων της Ελλάδας. 

Μετά από μεσολάβηση των ΗΠΑ ο πόλεμος θα αποφευχθεί, 

η Ελλάδα όμως θα συρθεί στη  Συμφωνία Πιπινέλη-

Τσαγλαγιαγκίλ (στις 29 Νοεμβρίου του 1967), με την οποία 

θα αφήσει την Κύπρο ανυπεράσπιστη καθώς θα αποδεχτεί 

την αποχώρηση της μεραρχίας. 

13 Αυγούστου: Απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γ. 

Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη θα αποτύχει.  

1971 28 Απριλίου: Στον τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών 

Ευρώπης στο Ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός Α.Ο θα ηττηθεί 

από τον Άγιαξ με σκορ 2-0.  

1973 17 Νοεμβρίου: Δεκαπέντε νεκρούς και δεκάδες 

τραυματίες θα αφήσει η βίαιη καταστολή της φοιτητικής 

εξέγερσης στο Πολυτεχνείο από τα όργανα της δικτατορίας. 

25 Νοεμβρίου: Ο ταξίαρχος Δ. Ιωαννίδης θα ανατρέψει τον 

Γ. Παπαδόπουλο με νέο πραξικόπημα και θα επιβάλλει 

προσωπική δικτατορία. 

1974 15 Ιουλίου: Θα ανατραπεί με πραξικόπημα, από την 

Χούντα του Δ. Ιωαννίδη και των κυπρίων συνεργατών της, ο 

πρόεδρος της Κύπρου αρχιεπίσκοπος Μακάριος.  Θα δοθεί η 

αφορμή, για την προ πολλών ετών σχεδιασμένη, τουρκική 

εισβολή στη Μεγαλόνησο. 

20 Ιουλίου: Θα αρχίσει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο.  

24 Ιουλίου: Αποκατάσταση δημοκρατικών θεσμών μετά την 
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πτώση της χούντας λόγω της κυπριακής τραγωδίας. De facto 

κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή 

ο οποίος θα επανέλθει μετά την αυτοεξορία του στο Παρίσι. 

16 Αυγούστου: Δεύτερη εισβολή στην Κύπρο. Οι Τούρκοι θα 

καταλάβουν περίπου το 40% του εδάφους του νησιού. Η 

Ελλάδα θα αποσυρθεί από το στρατιωτικό σκέλος του 

NATO. 

8 Δεκεμβρίου: Σε δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί, το 69% 

του ελληνικού λαού θα ταχθεί υπέρ της αβασίλευτης 

δημοκρατίας. 

23 Αυγούστου: Ολοκληρώνεται η δίκη των 

αρχιπραξικοπηματιών και με απόφαση του δικαστηρίου θα 

επιβληθεί η ποινή του θανάτου στους, Παπαδόπουλο, 

Μακαρέζο και Παττακό, Το υπουργικό συμβούλιο υπό την 

προεδρία του Κ. Καραμανλή θα μετατρέψει την ποινή σε 

ισόβια δεσμά.  

24 Δεκεμβρίου: Η οργάνωση 17 Νοέμβρη θα κάνει την 

εμφάνισή της. Θα δολοφονήσει τον φερόμενο ως σταθμάρχης 

της CIA στην Ελλάδα Ρ. Ουέλς. 

1976 23 Νοεμβρίου: Αεροσκάφος της Ολυμπιακής 

Αεροπορίας τύπου YS-11 με 46 επιβάτες και τετραμελές 

πλήρωμα θα συντρίβει κοντά στην Κοζάνη. Όλοι οι επιβάτες 

θα σκοτωθούν. 

1978 21 Ιουνίου: Σεισμός στην Θεσσαλονίκη με 35 νεκρούς 

και δεκάδες τραυματίες. 

1979 28 Μαΐου: Θα υπογραφεί στο Ζάππειο Μέγαρο από τον 

πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή η συμφωνία για την 

ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. Ως ημερομηνία ένταξης θα 

οριστεί η 01/01/1981. 

18 Οκτωβρίου: Το Νόμπελ λογοτεχνίας θα απονεμηθεί στον 

ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. 

1980 19 Δεκεμβρίου: Η Ελλάδα θα επιστρέψει πάλι στο 

στρατιωτικό σκέλος του NATO. 

1981 1η Ιανουαρίου: Η Ελλάδα θα γίνει και επίσημα, το 

δέκατο κράτος-μέλος της ΕΟΚ.  

1983 15 Νοεμβρίου: Ο Ραούφ Ντενκτάς θα ανακηρύξει το 

ψευδοκράτος του στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. 
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1987 27 Μαρτίου: Μετά τις τούρκικες έρευνες για ανεύρεση 

γαιανθράκων στην ελληνική υφαλοκρηπίδα από το σκάφος 

ερευνών «Σισμίκ», οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα τεθούν 

σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας. Την επόμενη οι Τούρκοι 

θα αποχωρήσουν. 

14 Ιουνίου: Η εθνική ομάδα καλαθόσφαιρας θα αναδειχθεί 

πρωταθλήτρια Ευρώπης.  

1992: Η Βούλα Πατουλίδου και ο Πύρρος Δήμας θα 

χαρίσουν στην Ελλάδα δυο χρυσά μετάλλια στους 

ολυμπιακούς της Βαρκελώνης. Μια νέα εποχή για τον 

αθλητισμό θα ξεκινήσει. 

Μεγάλα κύματα, μεταναστών και λαθρομεταναστών θα 

εγκατασταθούν στην Ελλάδα από διάφορες χώρες και κυρίως 

την Αλβανία. Η αδυναμία του Ελληνικού κράτους να  ελέγξει 

την μετακίνηση των πληθυσμών, θα έχει ως επακόλουθο το 

φαινόμενο να συνεχίζεται ως τις μέρες μας.  

14 Φεβρουαρίου: Αντίδραση για τις ανυπόστατες ιστορικές 

και εδαφικές διεκδικήσεις από το νεοσύστατο κράτος των 

Σκοπίων που αυτοαποκαλείται «Μακεδονία». Εκατοντάδες 

χιλιάδες άτομα θα διαδηλώσουν στη Θεσσαλονίκη . 

1993 16 Οκτωβρίου: Ο Γλ. Κληρίδης και ο Α. Παπανδρέου 

θα συμφωνήσουν για τη δημιουργία του Δόγματος του 

Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας και Κύπρου. 

1994 4 Μαΐου: θα ξεκινήσει η κατασκευή του μετρό Αθηνών. 

Ο πρώτος «μετροπόντικας» θα αρχίσει τη διάνοιξη της 

σήραγγας του υπόγειου σιδηροδρόμου στην περιοχή του 

σταθμού Λάρισας. 

Νοέμβριος: Μετά που η  Ελλάδα θα υπογράψει μαζί με άλλες 

χώρες τη διεθνή σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η 

οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των 

χωρικών της υδάτων από έξι σε δώδεκα ναυτικά μίλια, η 

Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου 

ενδεχόμενη επέκταση των Ελληνικών χωρικών υδάτων. 

1996 Ιανουάριος: Κρίση των Ιμίων. Η αμφισβήτηση εκ 

μέρους της Τουρκίας της κυριότητας των βραχονησίδων θα 

οδηγήσει σε κρίση και σχεδόν σε πολεμική σύρραξη μεταξύ 

των δυο χωρών. Τελικά οι Ελληνικές και οι Τουρκικές 

δυνάμεις θα αποσυρθούν από τις βραχονησίδες μετά από 

αμερικανική παρέμβαση. Στη διάρκεια της επιχείρησης 

ελληνικό ελικόπτερο θα καταπέσει στη θάλασσα 

παρασύροντας στο θάνατο και τα τρία μέλη του πληρώματός 
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του. 

1999 15 Φεβρουαρίου: Θα συλληφθεί, από τις τουρκικές 

μυστικές υπηρεσίες, στο Ναϊρόμπι της Κένυας ο αρχηγός των 

Κούρδων ανταρτών που μάχονται υπέρ ανεξάρτητου 

κουρδικού κράτους, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος είχε 

καταφύγει στην εκεί Ελληνική Πρεσβεία.  

7 Σεπτεμβρίου: 86 νεκρούς και χιλιάδες άστεγους θα αφήσει 

σεισμός εντάσεως 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην 

Αθήνα, με επίκεντρο την Πάρνηθα.  

14 Σεπτεμβρίου: Ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών 

Γιάννος Κρανιδιώτης, κυπριακής καταγωγής, ο υιός του και 

άλλα τρία άτομα θα σκοτωθούν εν πτήσει, μέσα στο 

Πρωθυπουργικό Αεροσκάφος, μετά από έντονες αναταράξεις 

και απώλεια, απότομα, ύψους από το αεροσκάφος. 

2000 1η  Μαρτίου: Χρηματιστηριακή κρίση θα πυροδοτήσει 

θύελλα αντιδράσεων. 

26 Σεπτεμβρίου: Το επιβατηγό πλοίο «Εξπρές Σάμινα» θα 

ναυαγήσει έξω από το Λιμάνι της Πάρου. Ογδόντα άτομα θα 

χάσουν τη ζωή τους. 

2002 1η Ιανουαρίου: Θα αρχίσει η κυκλοφορία του ευρώ. Η 

δραχμή θα εγκαταλειφθεί οριστικά στις 28 Φεβρουαρίου του 

2002. 

3 Μαρτίου: Θα αρχίσει σε αίθουσα των Δικαστικών 

Φυλακών του Κορυδαλλού η δίκη των φερόμενων ως μελών 

της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Σε 

15  κατηγορούμενους θα επιβληθούν βαρύτατες ποινές. Ο Α. 

Γιωτόπουλος, φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, 

θα  καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια. 

2004: Η Ελλάδα θα στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο 

ποδόσφαιρο. H Αθήνα θα διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία 

τους28ους ολυμπιακούς αγώνες και το καλό θα «τριτώσει» 

με την νίκη της Ελλάδας στο διαγωνισμό τραγουδιού της 

Γιουροβίσιον.   

Την 1η Μαΐου η Κύπρος θα γίνει πλήρες μέλος της Ε.Ε. 

2007: Καταστροφικές πυρκαγιές θα προκαλέσουν όλεθρο στο 

νομό Ηλίας και σε άλλες περιοχές, οι νεκροί θα ξεπεράσουν 

τους 60. 

2009-2010: Η Ελλάδα θα περάσει την χειρότερη οικονομική 



ΝΕΟΡΑΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 77778818 

Αστυνομικές-Εξετάσεις Εκπαιδευτικών-Λογιστική-Forex 

 

36 

 

κρίση από την περίοδο του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου.  Θα καταφύγει στο μηχανισμό υποστήριξης της 

Ευρωζώνης και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα σκληρά 

μέτρα της κυβέρνησης θα πυροδοτήσουν μεγάλες λαϊκές 

κινητοποιήσεις.  Ομάδα κουκουλοφόρων αναρχικών που 

παρεισφρήσανε στις ειρηνικές διαδηλώσεις, θα πυρπολήσει 

υποκατάστημα εμπορικής τράπεζας και θα σκοτώσει 3 

άτομα, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων εναντίον του 

κράτους για την ανοχή που επέδειξε. 

H Ελλάδα συνεχίζει να είναι έρμαιο των δανειστών. 

Επίλογος: Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ζούμε, σε ένα 

κόσμο που χαρακτηρίζεται από ιστορική ασυνέχεια, αφού τα 

έθνη έχουν απεγκλωβιστεί από τα πάθη και τις έχθρες του 

παρελθόντος (βλέπε Γαλλία-Γερμανία, τέλος ψυχρού 

πολέμου κ.λ.π) και πλέον συμπράττουν για την αντιμετώπιση 

των οικουμενικών αδιεξόδων και προβλημάτων (οικολογικό, 

ενεργειακό κλπ).  Ο Ελληνισμός, που η υπόσταση του 

σήμερα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, το κράτος της Ελλάδας, 

το κράτος της Κύπρου και τον απόδημο Ελληνισμό, έχει τον 

δικό του σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσει, αφού οι 

πανανθρώπινες αξίες που πάντα πρέσβευε (δημοκρατία, 

ανθρωπισμός, σεβασμός της διαφορετικότητας των εθνών, 

έρευνα και ανάπτυξη των επιστήμων των γραμμάτων και των 

τεχνών) είναι πλέον και παγκόσμια κεκτημένα.   

Την ιστορία οφείλουμε να την γνωρίζουμε για να 

διδασκόμαστε και να καθοδηγούμαστε στο μέλλον με 

εμπειρία και σοφία, αυτό που δεν επιτρέπεται, είναι ο 

εγκλωβισμός στην ιστορία και στα πάθη και τους διχασμούς 

του παρελθόντος.  

Άδωνις Μυλωνάς.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Διατελέσαντες πρωθυπουργοί της 

Ελλάδας κατά την μεταπολίτευση:  

• Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής 1974-1980 

•Γεώργιος Ράλλης 1980-1981 

•Ανδρέας Παπανδρέου 1981-1989 και 1993-1996 

•Τζανής Τζαννετάκης 1989 

•Ιωάννης Γρίβας 1989  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%93._%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%82
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•Ξενοφών Ζολώτας 1989-1990 

•Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 1990-1993 

•Κωνσταντίνος Σημίτης 1996-2004 

•Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής 2004-2009 

•Γεώργιος Α. Παπανδρέου 2009 

 •Αντώνης Σαμαράς 2012  

  

 •Αλέξης Τσίπρας 2015  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Διατελέσαντες πρόεδροι της Ελλάδας 

κατά την μεταπολίτευση:  

Από το 1975 έως σήμερα έχουν εκλεγεί από τη βουλή στο 

προεδρικό αξίωμα οι: 

 •Μιχαήλ Στασινόπουλος 1975 

•Κωνσταντίνος Τσάτσος 1975-1980 

•Κωνσταντίνος Καραμανλής 1980-1985 και 1990-1995  

•Χρήστος Σαρτζετάκης 1985-1990  

•Κωστής Στεφανόπουλος 1995-2005 

•Κάρολος Παπούλιας 2005 

•Προκόπης Παυλόπουλλος 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Διατελέσαντες Βασιλείς της Ελλάδας από 

το 1833: 

Οίκος των Βίτελσμπαχ 

 Όθων της Ελλάδας (1833-1862)  

Οίκος τού Σλέσβιχ - Χολστάιν - Σόντερμπουργκ – 

Γκλύξμπουργκ 

 Γεώργιος Α΄ της Ελλάδας (1863-1913)  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD_%CE%96%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%82
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 Κωνσταντίνος Α΄ της Ελλάδας (1913-1917) και 

(1920-1922)  

 Αλέξανδρος Α΄ της Ελλάδας (1917-1920)  

 Γεώργιος Β΄ της Ελλάδας (1922-1923) και (1935-

1947)  

 Παύλος Α΄ της Ελλάδας (1947-1964)  

 Κωνσταντίνος Β' της Ελλάδας (1964-1973)  
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