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Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1830) που έμεινε γνωστό ως Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας 

ήταν η πρώτη διπλωματική πράξη που υπογράφτηκε από τις Δυνάμεις και την Οθωμανική 

αυτοκρατορία και αναγνώριζε την ύπαρξη ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με 

αυτό η ελληνική επικράτεια θα περιλάμβανε τα εδάφη που βρίσκονταν νότια της γραμμής που 
ενώνει τους ποταμούς Αχελώο και Σπερχειό (συνοριακή γραμμή Αχελώου-Σπερχειού) 



Με τη Σύμβαση του Λονδίνου (1832), που έγινε 

αποδεκτή και από τον Σουλτάνο με τη Σύμβαση 

της Κωνσταντινούπολης (1832), αποφασίστηκε η 

διεύρυνση των συνόρων. Η Ελλάδα θα 

περιλάμβανε τα εδάφη που βρίσκονταν νότια της 

γραμμής που ενώνει τον Αμβρακικό κόλπο με τον 

Παγασητικό κόλπο (συνοριακή γραμμή 

Αμβρακικού-Παγασητικού), την Εύβοια, τις 

Σποράδες και τις Κυκλάδες. 

 



Η ενσωμάτωση των Επτανήσων 

στην Ελλάδα  1864 
Η εδαφική μορφή που έλαβε το 

ελληνικό κράτος το 1832 

διατηρήθηκε για τριάντα, 

περίπου, χρόνια. Η πρώτη 

επέκταση της Ελλάδας 

σημειώθηκε το 1864 με την 

ενσωμάτωση των Επτανήσων. 

 



   

Η δεύτερη επέκταση της Ελλάδας  μετά  την 

ενσωμάτωση των  Επτανήσων  έγινε με την 

προσάρτηση στο ελληνικό κράτος της 
τουρκοκρατούμενης, έως τότε, Θεσσαλίας, 

το 1881. Μετά από μακρόχρονες συζητήσεις, 

υπογράφτηκε, στις 20 Ιουνίου 1881, 

ελληνοτουρκική συνθήκη. Σύμφωνα με 

αυτήν, η Ελλάδα αποκτούσε τη Θεσσαλία, 

εκτός από την περιοχή της Ελασσόνας, 

καθώς και την επαρχία της ’ρτας. Η υπόλοιπη 

Ήπειρος παρέμεινε στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία. 

 



Θεαματική εδαφική και πληθυσμιακή ενίσχυση 

της Ελλάδας μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους. 

Με την συνθήκη του Βουκουρεστίου η Ελλάδα 

εξασφάλισε μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, τη 
Νότια Ήπειρο, σημαντικά νησιά στο Β. και Α. 

Αιγαίο καθώς και την Κρήτη. Σε 10 μήνες το 

Ελληνικό κράτος διπλασίασε τα εδάφη της και 

τον πληθυσμό της.  

 



Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1920 
Το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου βρήκε την 

Ελλάδα στο πλευρό των νικητών της Αντάντ, την 

ίδια στιγμή που οι κύριοι ανταγωνιστές της στα 
Βαλκάνια, η Βουλγαρία και η Οθωμανική 

αυτοκρατορία, βρίσκονταν στο στρατόπεδο των 
ηττημένων. Μέσα σ�ε αυτές τις συνθήκες, η 

Ελλάδα εμφανιζόταν πλέον έτοιμη να προχωρήσει 

στην ενσωμάτωση πολλών και σημαντικών 
περιοχών που κατοικούνταν από ελληνικούς 

πληθυσμούς. 
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