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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν το μόνο ανατρεπτικό κίνημα στις 
αρχές της δεκαετίας του 1820. Στη νότια Αμερική βρίσκονταν σε εξέλιξη οι 
μεγάλες ανατροπές. Στον ευρωπαϊκό χώρο συγκρούσεις συγκλόνιζαν την 
Πορτογαλία, τη Νάπολη και την Ισπανία ενώ στα γερμανικά κρατίδια 
έσβηναν και οι τελευταίες σπίθες του εθνικού κινήματος του 1813. Καμιά 
όμως δεν έφερε τα ίδια νοήματα, τους ίδιους συμβολισμούς, δεν είχε την 
ίδια απήχηση και σημασία με την Ελληνική Επανάσταση.  

Το κύριο στοιχείο που διαφοροποιούσε την ελληνική περίπτωση από 
τις άλλες κινήσεις αμφισβήτησης της σουλτανικής εξουσίας ήταν η διαφο-
ρετικότητα των πρωταγωνιστών της. ∆εν υπήρχε μια αυστηρά προσδιο-
ρισμένη κοινωνική ομάδα που θα οδηγούσε στη ρήξη για να προασπίσει 
κυρίως τα δικά της συμφέροντα.  

Οι ισχυρές κοινωνικά και οικονομικά ομάδες που ενδιαφέρονταν για 
ελευθερία και ανεξαρτησία είχαν διαφορετικά ταξικά χαρακτηριστικά, 
διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική παιδεία. Τις ένωνε η κοινή επιθυμία 
να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό: 

  Οι Φαναριώτες, αληθινοί αριστοκράτες της Κωνσταντινούπολης, διο-
ρίζονταν σε υψηλές θέσεις στον κρατικό μηχανισμό της Πύλης. Οι όποιες 
εκσυγχρονιστικές πολιτικές των Σουλτάνων τους καθιστούσαν απαραί-
τητους στην οθωμανική πολιτική ζωή καθώς ήταν οι γέφυρες με τη ∆ύση. 
Μετά, μάλιστα, τις συμφωνίες με τους Ρώσους, που επέβαλαν οι διοικητές 
των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών να είναι χριστιανοί, το αξίωμα αυτό το 
ασκούσαν Φαναριώτες άρχοντες.  

  Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεργαζόταν με πολλούς τρόπους με την αρι-
στοκρατία του Φαναρίου. Έτσι άπλωνε τις δραστηριότητες και λειτουρ-
γίες της σε ευρύτερους, γεωγραφικά, χώρους. Αποτελούσε τον κυριότερο 
κρατικό, μη στρατιωτικό, μηχανισμό της Αυτοκρατορίας. Ο Πατριάρχης 
ήταν το σημείο αναφοράς των χριστιανών, Αντλούσε το κύρος του από 
το μηχανισμό της Εκκλησίας, τη θέση του κοντά στην εξουσία του Σουλ-
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τάνου και, μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, από την εύνοια 
της ισχυρής Ρωσίας. 

  Οι ναυτικοί του Αιγαίου και ειδικά οι κάτοικοι των μικρών άγονων 
νησιών δημιούργησαν από το τίποτα ισχυρούς εμπορικούς στόλους. Έτσι 
έρχονταν σε επαφή με τις ελληνικές παροικίες στη Ρωσία και τη Μαύρη 
Θάλασσα αλλά και στην Ιταλία, απόπου επεκτείνονταν εμπορικά στην 
κεντρική Ευρώπη. 

  Οι χριστιανοί προύχοντες της Πελοποννήσου διαμόρφωσαν, μετά τις 
περιπέτειες της τελευταίας Ενετικής περιόδου (1684-1715), μια σεβαστή 
αριστοκρατία που αντιμετώπιζε με καχυποψία τα όσα προνόμια της προ-
σέφερε η προσήλωση στην Κωνσταντινούπολη.  

  Στη Στερεά Ελλάδα, οι Αρματολοί αποτελούσαν τη χριστιανική «αρι-
στοκρατία των όπλων». Την εποχή της ακμής του Αλή Πασά γνώρισαν τη 
δυνατότητα και άλλων επιλογών που μπορούσαν να τους οδηγήσει έξω 
από την κυριαρχία των Τούρκων. 

Καμιά όμως απ΄ αυτές τις ομάδες δεν μπορούσε μόνη της να οργα-
νώσει μια επαναστατική κίνηση ενάντια στην Υψηλή Πύλη. Η καθεμία 
ήταν απαραίτητο κομμάτι μιας γενικής προσπάθειας. 

Ξεκινώντας από διαφορετικές και πολλές φορές αντίπαλες, ως προς 
τα συμφέροντα, αφετηρίες η Ελληνική Επανάσταση δεν μπορούσε παρά 
να έχει ένα στόχο, την απόσχιση από την οθωμανική πραγματικότητα. 
Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας δεν έλει-
ψαν οι συγκρούσεις μεταξύ των επαναστατημένων, που πολλές φορές 
έβαλαν σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα και συνήθως λύνονταν με συμβιβα-
σμούς εκατέρωθεν. 

Η Επανάσταση δεν ανέδειξε έναν αδιαφιλονίκητο ηγέτη. ∆εν υπήρξε 
εδώ ένας Μπολιβάρ. Ούτε αναδείχθηκε μια κυρίαρχη ομάδα εντελώς δια-
κριτή από τις υπόλοιπες, ικανή να υπαγορεύσει τη θέλησή της στην πολι-
τική εξουσία. ∆εν δημιουργήθηκε, παρότι επιχειρήθηκε, αριστοκρατία 
αίματος είτε ολιγαρχία ιδιοκτησίας ή χρήματος. Οι ισχυροί ήταν διασκορ-
πισμένοι σε όλες τις ομάδες. Οι εντάσεις είχαν γεωγραφική αναφορά και 
δεν δημιούργησαν οριζόντιους διαχωρισμούς που θα έδιναν άλλο χρώμα 
στην επαναστατική διαδικασία. Άλλωστε οι αριστοκράτες από γενιά ή 
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περιουσία, μετά την ανεξαρτησία, έμειναν στις παροικίες της Κωνσταντι-
νούπολης και της Ρωσίας. 

Ήταν, λοιπόν, μονόδρομος η δημιουργία ενός κράτους με δημοκρα-
τικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που θα υπηρετούσε όλους τους κοι-
νωνικούς χώρους αποφεύγοντας τις ακραίες επιλογές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρακάτω δεν γίνεται απλή εξιστόρηση των πολεμικών γεγο-
νότων στα χρόνια του Αγώνα για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας, 
αλλά γίνεται ημερολογιακή ‒μέρα με τη μέρα‒ καταγραφή όλων 
των γεγονότων (στρατιωτικών, πολιτικών, κοινωνικών) τόσο στην 
Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι ο αναγνώστης έχει 
ολοκληρωμένη εικόνα των επαναστατικών χρόνων στο χώρο και 
το χρόνο, μέχρι τη δημιουργία του (νέου) ανεξάρτητου Ελληνικού 
Κράτους. 
Για πληρέστερη πληροφόρηση παρατίθενται και τα επαναστα-

τικά κινήματα που έλαβαν χώρα στον ελλαδικό χώρο την περίο-
δο της Τουρκοκρατίας. 
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ΤΑ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ  

ΚΙΝΗΜΑΤΑ 
 
 

Για να φτάσει το Ελληνικό Έθνος στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1821, μια 
σειρά ιστορικών γεγονότων στα 400 χρόνια της Τουρκοκρατίας δείχνει 
ότι η προσπάθεια των Ελλήνων να αποτινάξουν τον ζυγό ήταν διαρκής 
και αιματηρή. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα 
που έγιναν στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα από την πτώση της Κων-
σταντινούπολης το 1453 μέχρι το ξεκίνημα της Επανάστασης το 1821. 

  Το 1462 επαναστάτησε η Λέσβος και ελευθερώθηκε. Η ελευθερία όμως 
στο νησί κράτησε μόνο ένα χρόνο. Το 1463 αποβιβάστηκαν στο νησί 10000 
Τούρκοι στρατιώτες που προχώρησαν σε ένα όργιο σφαγής. 

  Το 1463 οι Ενετοί, που κατείχαν αρκετές πόλεις της Ν∆ Ελλάδας, 
ήλθαν σε ρήξη με τους Τούρκους, για εμπορικούς κυρίως λόγους, που ενί-
σχυσε τον πόθο των Ελλήνων για ξεσηκωμό εναντίον των Τούρκων. Ξε-
σηκώθηκαν οι Πελοποννήσιοι και για 16 χρόνια διεξήγαγαν σκληρό αγώ-
να. Το 1479 η Τουρκία, επειδή το επαναστατικό κίνημα στην Πελοπόννη-
σο ήταν ισχυρό, σύναψε ειρήνη με τη Βενετία. Μετά την συμφωνία οι Ενε-
τοί σταμάτησαν την ενίσχυση του αγώνα, με αποτέλεσμα η επαναστατική 
κίνηση να καταρρεύσει.  

  Το 1481, οι οπλαρχηγοί Κορκόδειλος Κλαδάς και Θεόδωρος Μπούας 
υποκίνησαν επαναστατικό κίνημα στην Ήπειρο. Επαναστάτησαν 50 κω-
μοπόλεις και χωριά, αλλά λόγω έλλειψης βοήθειας η επαναστατική ενέρ-
γεια δεν είχε συνέχεια. 

  Το 1496, ο Κάρολος Η΄ της Γαλλίας, θέλοντας να κυριαρχήσει στην 
Ανατολή, ξεσήκωσε τους Έλληνες της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Η εκ-
στρατεία απέτυχε και οι ελπίδες των Ελλήνων διαψεύστηκαν πάλι. 



12 Στα Χρόνια της Επανάστασης  1820-1832 

  Το 1499, ο ναύαρχος του Καρόλου Ε’ κατέλαβε την Κορώνη. Οι Πελο-
ποννήσιοι αναθάρρησαν και επαναστάτησαν. Η επανάσταση καταπνί-
γηκε από πολυάριθμο Οθωμανικό στρατό. 

  Το 1532, ξεσηκώθηκαν η Κορώνη υπό τον Θεόδωρο Αγιασπολίτη, το 
Ναβαρίνο υπό τον Μιχαήλ Καλόφωνο και το Ναύπλιο υπό τον Θεόδωρο 
Βουκίτη.  

  Το 1571, με την ευκαιρία της περίφημης Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, 
κατά την οποία ο ∆ον Zουάν ο Αυστριακός κατατρόπωσε τον τουρκικό 
στόλο, οι Έλληνες βρήκαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια νέα επαναστα-
τική περίοδο. Μετά τη βαριά ήττα του τουρκικού στόλου στη Ναυμαχία 
της Ναυπάκτου, επαναστατούν η Ρούμελη και η Ήπειρος. 

  Το 1572, οι αδελφοί Μελισσηνοί ξεσήκωσαν την Πελοπόννησο, αλλά 
μετά από κάποιες επιτυχίες κι αυτή η επανάσταση κατεστάλη. 

  Το 1574, επαναστάτησε η Ακαρνανία και η Ήπειρος με τον Γρίβα 
Μπούα. Ο Πάπας Σίξτος Ε΄ ευχήθηκε να ελευθερωθεί η Ελλάδα, αλλά τελι-
κά η κίνηση δεν ευοδώθηκε. 

  Το 1585, ο αρματολός Θεόδωρος Γρίβας ξεκίνησε επανάσταση στην 
Ακαρνανία. Μαζί του επαναστάτησαν οι αρματολοί της Ηπείρου Μάρκος 
Πούλιος και Μαλάμης. Απελευθερώθηκε η Άρτα και οι επαναστάτες προ-
χωρούσαν προς τα Ιωάννινα, που απέτυχαν να καταλάβουν. Η επανα-
στατική προσπάθεια δεν είχε συνέχεια. 

  Το 1603, ξεκίνησε νέο επαναστατικό κίνημα στην Ελλάδα. Μετείχαν 
και οι ιππότες της Μελίττης (Μάλτας). Η προσπάθεια αυτή, παρά τις αρ-
χικές επιτυχίες, προδόθηκε και κατέληξε άδοξα. 

  Το 1609, επαναστατούν οι Μανιάτες και πέτυχαν ειδικά προνόμια για 
τις περιοχές τους. 

  Το 1617, ο Γάλλος ∆ούκας Νεβέρ, εξέφρασε την πρόθεσή του να ηγη-
θεί επαναστατικού κινήματος στην Ελλάδα εναντίον των Τούρκων. Οι Έλ-
ληνες αποδέχτηκαν και επαναστάτησαν. Απελευθερώθηκαν τα Τρίκαλα 
και οι επαναστάτες, με επικεφαλής τον Επίσκοπο Τρίκης και Σταγών ∆ιο-
νύσιο, βάδισαν κατά των Ιωαννίνων. Η επιχείρηση κατά των Ιωαννίνων 
απέτυχε, ο Επίσκοπος βρήκε μαρτυρικό θάνατο, η επαναστατική κίνηση 
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κατέρρευσε και καταργήθηκαν τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί 
στους χριστιανούς κατοίκους της περιοχής. 

  Το «Ρεμπελιό των Ποπολάρων» (ribellione = εξέγερση, popolo = λαός): 
Ομαδική εξέγερση των λαϊκών (ποπολάρων) των χαμηλών εισοδημάτων 
αλλά και των λαϊκών-αστών με υψηλότερα εισοδήματα εναντίον της τά-
ξης των ευγενών που έγινε στη Ζάκυνθο από το 1628 έως το 1632. Με 
άλλα λόγια, ήταν μια εξέγερση εναντίον της κοινωνικής διαστρωμάτωσης 
που είχε επιβληθεί από τους Ενετούς, εναντίον των αποκλειστικών προ-
νομίων που απολάμβανε η τάξη των ευγενών (nobili). 

  Το 1645, επαναστάτησαν στα Χανιά Έλληνες και Ενετοί μαζί. Η επα-
νάσταση πέτυχε και τα Χανιά έμειναν ελεύθερα για 15 συνεχή χρόνια. 

  Το 1647, ξεσηκώθηκαν πάλι οι Μανιάτες και άρχισαν πειρατικές επι-
δρομές. 

  Το 1680, οι Πελοποννήσιοι επαναστάτησαν πάλι σε συνεργασία, αυτή 
τη φορά, με τους Ενετούς. Η επανάσταση πέτυχε και μέσα σε 7 χρόνια 
είχαν εκδιωχθεί οι Τούρκοι. Το 1687, η Πελοπόννησος περιέρχεται στην 
κυριαρχία των Ενετών.  

  Το 1687, μετά την επιτυχημένη επαναστατική κίνηση στην Πελο-
πόννησο, Στερεοελλαδίτες επιτέθηκαν στην Αθήνα. Οι Τούρκοι υποχώ-
ρησαν και κλείστηκαν στην Ακρόπολη. Βόμβα από τα πυροβόλα του Μο-
ροζίνι προκάλεσε καταστροφές στον Παρθενώνα. Η προσπάθεια αυτή 
έληξε άδοξα όταν οι Ενετοί συμφώνησαν με τους Τούρκους. Η Πελοπόν-
νησος, όμως, έμεινε ελεύθερη μέχρι το 1715, όταν την ανακατέλαβαν οι 
Τούρκοι. 

  Το 1690, επαναστάτησαν τα Χανιά της Κρήτης. 

  Το 1693, οι Οθωμανοί εισέβαλαν πάλι στην Πελοπόννησο. Μεγάλη 
μάχη στο Πετρί. Στην κεντρική Ελλάδα, οι Τούρκοι εκδιώχθηκαν από την 
περιοχή από τον Αχελώο μέχρι το Καρπενήσι. 

  Το 1695, οι Τούρκοι πυρπόλησαν την Καρύταινα, αλλά ηττήθηκαν 
έξω από το Άργος.  

 



14 Στα Χρόνια της Επανάστασης  1820-1832 

  Το 1766, ο αρματολός Γ. Παπαζώλης υποκίνησε νέο επαναστατικό κί-
νημα στην Ήπειρο. Το κίνημα γρήγορα απέτυχε.  

  Το 1770, καταπλέει στο Αιγαίο Μοίρα του ρωσικού στόλου υπό τον 
Θεόδ. Ορλώφ. Το όνειρο των Ελλήνων για ελευθερία ξαναζωντανεύει. Ξε-
σηκώνονται πρώτα οι Μανιάτες και ακολουθούν η Αιγιαλεία, η Κορινθία, 
η Λιβαδειά, η περιοχές Βάλτου και Ξηρόμερου στην Αιτωλοακαρνανία και 
τα Σφακιά Κρήτης υπό τον ∆ασκαλογιάννη (Ι. Βλάχος). 

  Το 1782, υπογράφεται η Ρωσο-αυστριακή συμφωνία για τη διάλυση 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την ονομασία «το μάδημα της πα-
παρούνας». Οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν πάλι. Η Μεγάλη Αικατερίνη της Ρω-
σίας έστειλε μοίρα του στόλου της υπό τον Λάμπρο Κατσώνη στο Αιγαίο 
για να υποστηρίξει τους εξεγερμένους. Και η προσπάθεια αυτή των Ελλή-
νων δεν καρποφόρησε. Μετά την ήττα των Ελλήνων σφαγιάζονται όλοι 
οι χριστιανοί κάτοικοι της Τρίπολης. 

  Λίγο μετά την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης (1789), οι Έλληνες 
με την υποστήριξη του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, προχωρούν σε νέα επα-
ναστατική κίνηση, πλην όμως, χωρίς αποτέλεσμα. 

  Το 1803, επαναστάτησαν οι Σουλιώτες, αλλά η κίνηση κατέληξε στο 
ολοκαύτωμα στο Κούγκι (12 Οκτωβρίου) και στο χορό του Ζαλόγγου (18 
∆εκεμβρίου). 

  Το 1808, ο παπα-Ευθύμιος Βλαχάβας ξεσήκωσε τους κατοίκους των 
Χασίων και του Ολύμπου, χωρίς επιτυχία. 

  H επόμενη επαναστατική κίνηση ήλθε μετά από 13 χρόνια, το 1821. H 
πρώτη πράξη της λύτρωσης του Έθνους παίχθηκε τον Φεβρουάριο τού 
1821 στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας με πρωταγωνιστές τούς Έλληνες του 
Ιερού Λόχου και η δεύτερη πράξη στην Αγία Λαύρα την 25 Μαρτίου 1821, 
όταν κηρύχθηκε και επίσημα η Ελληνική Επανάσταση. 
 
 
 
 
 



1820 | Τα Γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο 15 
 

 
 
 

 
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
 

 1820  
 
 

1 Ιανουαρίου  
  Ξεσπά επανάσταση στην Ισπανία. 

Ο ισπανικός στρατός που ετοιμαζόταν να αποσταλεί στη Λατινική 
Αμερική για την καταστολή των επί μιας 10ετίας εκεί απελευθερω-
τικών κινημάτων (ιδίως της επανάστασης του Σιμόν Μπολιβάρ), εξε-
γέρθηκε στο λιμάνι του Κάδιξ υπό τον στρατηγό Ραφαέλ ντελ Ριέγκα ι 
Νούνιεζ εναντίον του ισπανού βασιλιά Φερδινάρδου. Τον Μάρτιο 
κατέλαβε τη Μαδρίτη και επέβαλε Σύνταγμα στον αιχμάλωτο βασι-
λιά. 

 
15 Ιανουαρίου  

  Ο Ιωάννης Καποδίστριας, εκτιμώντας ότι μπορεί να προσφέρει πε-
ρισσότερα στον Αγώνα από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών του Τσά-
ρου δεν αποδέχεται την πρόταση του Εμμανουήλ Ξάνθου να αναλάβει 
την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας. 
 

17 Ιανουαρίου  
  Γεννιέται η Αγγλίδα συγγραφέας Αν Μπροντέ. 
 

28 Ιανουαρίου  
  Μία αποστολή του αυτοκρατορικού ρωσικού ναυτικού με επικε-
φαλής τον Φάμπιαν φον Μπελλινγκσχάουζεν και τον Μιχαήλ Πετρόβιτς 
Λάζαρεφ ανακαλύπτει την Ανταρκτική. 



16 Στα Χρόνια της Επανάστασης  1820-1832 

4 Φεβρουαρίου  
  Το πολεμικό ναυτικό της Χιλής υπό τη διοίκηση του λόρδου Κόχραν 
καταλαμβάνει τη Βαλδίβια με μόλις 300 άνδρες και 2 πλοία. 
 

6 Φεβρουαρίου 
  Ξεκινά η πρώτη προσπάθεια επαναπροώθησης των μαύρων από την 
Αμερική στην Αφρική. Οι πρώτοι 86 Αφροαμερικανοί μετανάστες με τη 
βοήθεια της Αμερικανικής Εταιρείας Αποικισμού αναχωρούν από τη Νέα 
Υόρκη για να ιδρύσουν έναν οικισμό στη σημερινή Λιβερία. 
 

6 Μαρτίου  
  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΖΟΥΡΙ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιμς Μονρόε, 
υπογράφει σε νόμο τον «Συμβιβασμό του Μιζούρι». Ο συμβιβασμός επι-
τρέπει στο Μιζούρι να μπει στην Ένωση ως πολιτεία σκλάβων και το Μέιν 
να μπει ως ελεύθερη πολιτεία. 
 

14 Μαρτίου  
  Γεννιέται ο Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄, μετέπειτα βασιλιάς της Ιταλίας. 
 

15 Μαρτίου  
  Το Μέιν γίνεται η 23η πολιτεία των Η.Π.Α. 
 

8 Απριλίου  
  Ο αγρότης Γιώργος Κεντρωτάς, σκάβοντας στο κτήμα του στη Μήλο, 
ανακαλύπτει ένα γυναικείο άγαλμα. Είναι η πασίγνωστη σήμερα Αφρο-
δίτη της Μήλου, που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου και την οποία 
απέκτησαν οι Γάλλοι από τους κυρίαρχους του νησιού Οθωμανούς. 
 

12 Απριλίου  
  Ο Αλέξ. Υψηλάντης αναλαμβάνει «Γενικός Επίτροπος της Ανωτάτης 
Αρχής της Φιλικής Εταιρείας» μίας μυστικής οργάνωσης με σκοπό την 
ανατροπή της οθωμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα. 
 

2 Ιουλίου  
  Ξεσπά επανάσταση στη Νεάπολη. 
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«Ζήτω ο Θεός, ζήτω ο Βασιλεύς, ζήτω το Σύνταγμα». Με αυτό το 
σύνθημα δύο νεαροί υπολοχαγοί του Συντάγματος του Ιππικού των 
φεουδαρχών του πύργου της Βουρβόνης στη Νότια Γαλλία, εξεγέρθη-
καν εναντίον του Βασιλιά της Νεάπολης το 1820, ζητώντας την παρα-
χώρηση του Συντάγματος. Ο Τζουζέππε Σιλβάτι και ο Μικέλε Μο-
ρέλλι ανήκαν στη μυστική επαναστατική οργάνωση των Καρμπονάρων 
της Ιταλίας.  
Φτάνοντας στον βασιλιά Φερδινάνδο Α΄, του ζήτησαν την παραχώ-

ρηση του Συντάγματος. Εκείνος τρόμαξε και παραχώρησε στους επα-
ναστάτες όλα όσα του ζήτησαν. Ήθελαν το Σύνταγμα και εκείνος τους 
υποσχέθηκε ότι μέσα σε 8 μέρες θα το έχουν.  
Ο βασιλιάς έφυγε βιαστικά για τη Λουμπλιάνα, αφήνοντας ως 

αντιβασιλέα τον γιο του Φραγκίσκο, δούκα της Καλαβρίας. Φεύγοντας 
ο Φερδινάνδος διακήρυξε ότι πήγαινε να υπερασπισθεί το Σύνταγμα 
μπροστά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φτάνοντας στη Λουμπλιάνα τον 
περίμεναν ο Μέττερνιχ ως μέντοράς του, ο Τσάρος, ο αυτοκράτορας 
της Αυστρίας και ο βασιλιάς της Πρωσίας. Από εκεί ειδοποίησε τους 
υπουργούς, ότι οι σύμμαχοι ήταν αποφασισμένοι να καταργήσουν το 
Σύνταγμα και να επαναφέρουν το βασίλειο στην παλαιά τάξη πραγ-
μάτων.  
Την εκτέλεση της αποστολής αυτής ανέλαβαν 43.000 άνδρες υπό 

τον Αυστριακό στρατηγό Φρίμοντ. Διέσχισαν τον Πάδο και στο τέλος 
του Ιανουαρίου έφθασαν στα σύνορα του βασιλείου της Νεάπολης. Η 
σύγκρουση με τα ναπολιτάνικα στρατεύματα έγινε στο Ριέττι στις 7 
Μαρτίου του 1821 και συνεχίστηκε την επόμενη μέρα στο Αντρο-
ντόκο. Οι δυνάμεις του στρατού του Πέπε διασκορπίστηκαν στα βουνά 
και ύστερα από 15 μέρες τα αυστριακά στρατεύματα κατάφεραν να 
μπουν στην Νεάπολη. Το Κοινοβούλιο διαλύθηκε με την «βασιλεία» 
της συνταγματικής κυβέρνησης να παίρνει τέλος μετά από 174 μέρες 
εξουσίας. 

 
24 Αυγούστου  

  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. Ξεσπά επανάσταση στην Πορ-
τογαλία, λόγω δυσαρέσειας για τη διακυβέρνηση του βασιλιά Ιωάννη ΙΣΤ΄. 
Αυτός ανταποκρίνεται στο αίτημα και παραχωρεί Σύνταγμα. 
 

29 Σεπτεμβρίου  
  Γεννιέται ο Ερρίκος Ε’, μετέπειτα βασιλιάς της Γαλλίας. 



18 Στα Χρόνια της Επανάστασης  1820-1832 

7 Οκτωβρίου  
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛΙΟΥ (Ιζμαΐλ Ουκρανίας). Η Φιλική Εταιρεία, σε 
σύσκεψη στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας και με πρωτοβουλία του Παπα-
φλέσσα, αποφασίζει να επισπευσθεί η έναρξη της Επαναστάσεως και η 
κάθοδος του Αλεξάνδρου Υψηλάντη στην Πελοπόννησο. 

Η οριστική απόφαση για την Ελληνική Επανάσταση πάρθηκε σ’ 
ένα λιμάνι του Δέλτα του Δούναβη, το Ισμαήλι της Βεσσαραβίας, στις 
αρχές Οκτωβρίου του 1820. Με τον όρο «απόφαση» νοείται η επιτε-
λική-πολιτική ενέργεια για το πέρασμα από την ιδεολογική και 
οργανωτική προετοιμασία, στην άμεση ένοπλη εξέγερση. Εκεί στο 
Ισμαήλι, κατά την άτυπη σύσκεψη ενός σημαντικού μέρους της ηγε-
σίας των Φιλικών και του Αλέξανδρου Υψηλάντη, πραγματοποιήθηκε 
η μεγάλη τομή, η μετάβαση από τον επαναστατικό σχεδιασμό στην 
επαναστατική πράξη. 

 

8 Οκτωβρίου 
  Σύνοδος του Τροππάου. 

Συνέρχεται στο Τροππάου το συνέδριο της Ιεράς Συμμαχίας για να 
αντιμετωπίσει την τρέχουσα κατάσταση που συνεχώς επιδεινώνονταν, 
όπως κατέδειξε και η εξέγερση του επίλεκτου ρωσικού συντάγματος 
«Σεμενόφσκυ» (16 Οκτωβρίου) μέσα στην ίδια την Πετρούπολη για 
την παραχώρηση Συντάγματος. Την 1 Δεκεμβρίου αποφασίζεται από 
την Ιερά Συμμαχία η επέμβαση του αυστριακού στρατού στη 
Νεάπολη για την καταστολή της επανάστασης. 

 
9 Οκτωβρίου  

  Το Γουαγιακίλ ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. 
 

20 Οκτωβρίου  
  Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης και οι «Φιλικοί» αποφασίζουν 
να κηρύξουν επανάσταση στη Μολδοβλαχία. 
 

18 Νοεμβρίου  
  Ο αμερικανός πλωτάρχης Ναθάνιελ Πάλμερ ανακαλύπτει την Ανταρ-
κτική. 
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20 Νοεμβρίου  
  Μία λευκή φάλαινα (φυσητήρας) 80 τόνων επιτίθεται κατά του φα-
λαινοθηρικού πλοίου Έσεξ, 2.000 ναυτικά μίλια δυτικά των ακτών της 
Νοτίου Αμερικής. Από τα είκοσι άτομα που μπαίνουν στις τρεις βάρκες 
του πλοίου μόνο οκτώ θα επιζήσουν τελικά.  

Το μυθιστόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπυ Ντικ» είναι εν μέρει 
εμπνευσμένο από αυτό το γεγονός. 

 
28 Νοεμβρίου  

  Γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Ένγκελς. 
 

Νοέμβριος  
  Ο Χουρσίτ Μεχμέτ πασάς αναλαμβάνει τη θέση του Μορά Βαλεσί με 
έδρα την Τριπολιτσά. 
 

12 ∆εκεμβρίου  
  Οι Σουλιώτες επιστρέφουν στο Σούλι μετά από συμφωνία με τον Αλή 
Πασά και μετέχουν στον πόλεμο μαζί του εναντίον του σουλτάνου. 
 

28 ∆εκεμβρίου  
  Ο Παπαφλέσσας επιστρέφει από την Κωνσταντινούπολη στο Μοριά. 
 

Μέσα στο 1820 
  Γεννιέται ο Ανδρέας Αυγερινός, Έλληνας πολιτικός  
  Γεννιέται ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος, Έλληνας πολιτικός  
  Γεννιέται ο Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Έλληνας πολιτικός  
  Εκδόσεις: Βενιαμίν Λέσβιος, «Μεταφυσική και Φυσική». Λαμαρτίνος, 
«∆ιαλογισμοί». Σέλεϋ, «Προμηθέας λυόμενος». 
 
  


