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Γ΄ Εθνοσυνέλευση (6/4/1826 – 5/5/1827) 

Μετά την Β΄ Εθνοσυνέλευση αποφασίστηκε η επόμενη Εθνοσυνέλευ-
ση να γίνει το 1824. Όμως, λόγω του Εμφυλίου αναβλήθηκε.  
Τελικά συνήλθε στις 6 Απριλίου του 1826 στην Επίδαυρο, αλλά διακό-
πηκε μετά από δέκα ημέρες, λόγω της πτώσης του Μεσολογγίου. Ξεκίνη-
σε ξανά στην Ερμιόνη, στις 18 Ιανουαρίου 1827 και τελείωσε τις εργασίες 
της στην Τροιζήνα, στις 5 Μαΐου 1827. 

Η πιο σημαντική απόφαση που πήρε η Γ΄ Εθνοσυνέλευση ήταν να ε-
κλέξει τον Ιωάννη Καποδίστρια ως "Κυβερνήτη της Ελλάδος", για επτά 
χρόνια. 
Επίσης, ψηφίστηκε νέο Σύνταγμα, πιο φιλελεύθερο και δημοκρατικό 
από τα προηγούμενα 
Απόφαση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης ήταν και ο διορισμός των Άγγλων 
Τσωρτς και Κόχραν ως αρχηγών του στρατού και του στόλου αντίστοιχα. 

 

Η ναυμαχία του Ναβαρίνου (20/10/1827) 

Τον Ιούλιο του 1827, οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) υπέγραψαν την Συνθή-
κη του Λονδίνου, με την οποίαν οριζόταν η αυτονομία της Ελλάδας και η υποχρέωση του Οθωμανι-
κού κράτους να σεβαστεί την απόφαση. Μάλιστα, με ένα μυστικό άρθρο, συμφώνησαν να αναγκά-
σουν τους Οθωμανούς να την εφαρμόσουν, έστω και με πόλεμο.  

Ο σουλτάνος, ενθαρρυμένος από τις αποτυχίες των Ελλήνων, δεν δέχθηκε τους όρους της Συν-
θήκης. 
Τότε αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά πλοία, με αρχηγούς τους ναυάρχους Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χέυ-
δεν αντίστοιχα, κατέπλευσαν στο Ναβαρίνο (σημερινή Πύλο), για να εφαρμόσουν την απόφαση 
των Μεγάλων Δυνάμεων. 

Στις 20 Οκτωβρίου 1827 ξεκίνησε η 
ναυμαχία. Τελείωσε το απόγευμα της ί-
διας μέρας. 

Στο τέλος, τα περισσότερα πλοία του 
τουρκοαιγυπτιακού στόλου (γύρω στα 60) 
βρίσκονταν κατεστραμμένα στον βυθό της 
θάλασσας. Οι Τουρκοαιγύπτιοι είχαν 
6.000 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματί-
ες. Οι σύμμαχοι δεν έχασαν κανένα πλοίο, 
ενώ είχαν συνολικά 180 νεκρούς και 500 
τραυματίες.  
 

Η ναυμαχία στο Ναβαρίνο ήταν καθοριστική για την ελληνική ανεξαρτησία, αφού έδειξε την 
απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων για δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 

 
Ιωάννης Καποδίστριας 



 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Αναφέρετε τις τρεις φάσεις της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης.  
Γιατί έγινε σε τρεις φάσεις; 

 Ποιες ήταν οι κύριες αποφάσεις της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης; 

 Τι όριζε η Συνθήκη του Λονδίνου (1827); Γιατί το οθωμα-
νικό κράτος δεν συμμορφώθηκε με τους όρους της; 

 Διηγηθείτε με λίγα λόγια την ναυμαχία του Ναβαρίνου 
(πού έγινε, πότε έγινε, ποιοι πήραν μέρος, ποιοι κέρδισαν). 

 Σκεφτείτε τους πρωταγωνιστές της ναυμαχίας του Να-
βαρίνου και αναλύστε τους λόγους που οδήγησαν τις Με-
γάλες Δυνάμεις της εποχής να πάρουν με τόσο καθαρό 
τρόπο θέση υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. 

 
 

 


