
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

 

 

Tρεις φίλες, η Μαρία, η Ξανθή και η Κωνσταντίνα συναντιούνται και συζητάνε 

με αφορμή ένα παλιό βιβλίο που ανακάλυψε η Μαρία στο σπίτι της γιαγιάς της.  

Μαρία: Γεια σας κορίτσια! 

Ξανθή – Κων\να: Γειααααα 

Μαρία: Ακούστε εδώ τι βρήκα εχθές, στο σπίτι της γιαγιάς μου, όταν κοίταξα την 

βιβλιοθήκη της και μου τράβηξε το βλέμμα ένα ιδιαίτερο παλιό βιβλίο.  

Κων\να: Και το άνοιξες; Τι θέμα είχε; 

Μαρία: Δεν το κατάλαβα γιατί το βιβλίο ήταν γραμμένο στην καθαρεύουσα  

Ξανθή: Και πως το διάβασες;  

Μαρία: Ρώτησα την γιαγιά μου, μου εξήγησε σε τι αναφερόταν και μου διηγήθηκε 

μία ιστορία.  

Ξανθή: Και γιατί μιλούσε η ιστορία;  

Μαρία: Η ιστορία διαδραματιζόταν στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, 

συγκεκριμένα μιλούσε για την απελευθέρωση της Ελλάδας και την οριοθέτηση 

των συνόρων της. 

Κων\να: Ενδιαφέρον ακούγεται! Για πες, τι έμαθες; 



Μαρία: Έμαθα για την συνθήκη του Λονδίνου η οποία προέβλεπε για τους Έλληνες 

αρχικά την ανακωχή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και τη δημιουργία αυτόνομου 

ελληνικού κράτους  

Κων/να: Και τι σήμαινε αυτό; Η Ελλάδα θα ήταν πλέον ελεύθερη;  

Μαρία: Περίπου… Θα έπρεπε όμως να πληρώνει φόρο στο Σουλτάνο για να έχει 

την αυτονομία της  

Ξανθή: Σε σχέση με αυτό, αν θυμάμαι καλά από το σχολείο, υπογράφτηκε στις 6 

Ιουλίου του 1827 ή 26 από τις μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, σωστά; 

Κω\να: Ναι ρε, το 1827 και συντάχθηκε με αφορμή την ανάγκη προστασίας του 

εμπορίου, την αίτηση προστασίας  που είχαν υποβάλλει οι Έλληνες στην Αγγλία 

και στην Γαλλία και  διάφορους ανθρωπιστικούς  λόγους . 

Ξανθή: Αα, και η συνθήκη τι έλεγε για τα σύνορα; 

Κω/να:  Έλεγε ότι θα διαπραγματευόντουσαν αργότερα τα σύνορα οι  Μ. Δυνάμεις 

μαζί με την Τουρκία και την Ελλάδα  

Μαρία: Ναι,  και αν κάποια από τις δύο χώρες Ελλάδα-Τουρκία παραβίαζε τους 

όρους τότε είχαν το δικαίωμα να παρέμβουν οι Μ. Δυνάμεις  

Κων\να:  Ε, ναι, από την στιγμή που υπήρχαν συμφέροντα, λογικό μου φαίνεται. 

Ξανθή: Και καλά, τους Έλληνες τους συνέφερε, οι Τούρκοι όμως το δέχτηκαν;  

Μαρία: Όχι, βέβαια … 

Ξανθή: Για να τους εξαναγκάσουν, σημαντικό ρόλο έπαιξε, απ΄ όσο ξέρω, ο 

ρωσοτουρκός πόλεμος του 1828-1829. 

Κων/να: Να υποθέσω η Τουρκία έχασε;  

Μαρία: Ναι, οπότε αναγκάστηκε η Τουρκία να υπογράψει μια  Συνθήκη, τη 

Συνθήκη της Αδριανούπολης το 1829.  

Μαρία: Επίσης, μου είπε ότι με την συνθήκη της Αδριανούπολης  η Τουρκία 

υποχρεώθηκε  να δεχτεί τη Συνθήκη του Λονδίνου του 1827 και επιπλέον την 

συνοριακή γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού για το Ελληνικό κράτος.  

Κων\να: Άρα, σύμφωνα με τη συνθήκη αυτή, η Τουρκία δεχόταν την αυτονομία  

του Ελληνικού κράτους!  

Ξανθή: Και μετά τι έγινε; Πότε επιτέλους κερδίσαμε την ανεξαρτησία μας; Πως τα 

καταφέραμε; 



 

Κων\να: Μετά την συνθήκη της Αδριανούπολης η οποία φυσικά αύξησε το γόητρο 

της Ρωσίας στην Ελλάδα η Αγγλία έσκασε από το κακό της! Κι επειδή φοβόταν να 

μην επικρατήσει η ρώσικη αυτοκρατορία, καθώς πλέον δεν θα ήταν η Τουρκία 

εμπόδιο για την επέκτασή της στη Μεσόγειο, σκέφτηκε να  προτείνει την 

ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους. Έτσι  θα ανακτούσε το χαμένο της γόητρο και 

βέβαια την επιρροή της στην Ελλάδα .  

 

Ξανθή: Αα, ναι, και από ό,τι θυμάμαι το ελληνικό κράτος ανακηρύχθηκε 

ανεξάρτητο με βάση την συνθήκη του Λονδίνου 22 Ιανουαριου/3 Φεβρουαρίου 

1830. Σε σχέση με το πολιτικό καθεστώς οι Μεγάλες Δυνάμεις επέλεξαν τον 

Λεοπόλδο του Σάξκομπουργκ για να γίνει ηγεμόνας του ελληνικού κράτους , o 

oποίος τελικά δεν αποδέχτηκε την εκλογή του. 

Κων\να: Όμως, τα σύνορα της Ελλάδας περιορίστηκαν έως την γραμμή Σπερχειού-

Αχελώου (ώστε να μην συνορεύουν  τα υπό Αγγλική κατοχή Επτάνησα με το 

Ελληνικό κράτος), αφήνοντας έτσι έξω ένα μεγάλο τμήμα της Ελλάδας κυρίως της 

δυτικής στερεάς. Από τα νησιά μόνο  η Εύβοια, οι Σποράδες και οι Κυκλάδες θα 

ανήκαν στην Ελλάδα.  

Ξανθή: Όμως μετά από 2 χρόνια και αφού μεσολάβησαν διαπραγματεύσεις, 

διπλωματικές κινήσεις αλλά  και η  δολοφονία του Καποδίστρια, του πρώτου 

κυβερνήτη της Ελλάδας, με βάση το πρωτόκολλο 18/30 Αυγούστου του 1832  που 

υπέγραψαν οι Μ. Δυνάμεις, τα σύνορα προεκτάθηκαν μέχρι τη γραμμή 

Αμβρακικού- Παγασητικού.  Δυστυχώς όμως, απορρίφθηκε το αίτημα της Κρήτης 

και της Σάμου που επιθυμούσαν να ενταχθούν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον, η Σάμος 

κέρδισε την αυτονομία της. 

Μαρία: Βέβαια, τα σύνορα αυτά τελικά δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες των 

Ελλήνων, επειδή με τις τελικές ρυθμίσεις των συνόρων στο ελληνικό κράτος  

χωρούσε μόνο το 1/3 του πληθυσμού των Ελλήνων και έτσι οι περισσότεροι 

Έλληνες ήταν αναγκασμένοι να ζουν στην οθωμανική αυτοκρατορία. 

Κων\να: Όπως και  να ΄χει,  πιστεύω, ότι το ελληνικό κράτος σήμερα βρίσκεται σε 

καλύτερη κατάσταση από τότε.  

Ξανθή: Συμφωνώ, αλλά για να φτάσουμε στο σήμερα έπρεπε περάσουμε από 

χίλια κύματα. Η  Άρτα και η Θεσσαλία (και μάλιστα χωρίς την περιοχή της 

Ελασσόνας) προστέθηκαν το 1881.  

Μαρία: Αργότερα, το 1913,  μετά τους βαλκανικούς πολέμους προστέθηκε ακόμα 

η υπόλοιπη Ήπειρος, η Μακεδονία και η Κρήτη καθώς και τα νησιά του Β. Αιγαίου 

ενώ το 1920 η Δυτική Θράκη και στη συνέχεια η Ανατολική Θράκη καθώς και η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7


περιοχή της Σμύρνης.  Τα Δωδεκάνησα παραχωρηθήκαν στην Ελλάδα μετά τον  β  ́

παγκόσμιο πόλεμο το 1947. Από το 1821 φτάσαμε στο 1947 για να ολοκληρωθεί 

το παζλ. Τα σύνορα αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.  

Κων\να:  Ναι αλλά μην ξεχνάς ότι μετά την Μικρασιατική Καταστροφή η 

Ανατολική Θράκη και η Σμύρνη επιστράφηκαν στους Τούρκους.  

Ξανθή: Εγώ σκέφτομαι ότι χάρη στον σκληρό αγώνα που δώσαμε καταφέραμε να 

κερδίσουμε την ελευθερία μας  

Μαρία: Αν και δεν είχαμε τον πλήρη έλεγχο των πραγμάτων, πετύχαμε τον στόχο 

μας. 

Κων\να: Παιδιά, εγώ συνειδητοποίησα, τελικά, ότι τα συμφέροντα των Μ. 

Δυνάμεων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία μας.  

 

 

 

 

Οι μαθήτριες  Μαρία Πριόνα,  Ξανθή Ντζαβέλη, Κωνσταντίνα Παπανικολάου  
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