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ΕΝΟΣΗΣΑ 10 

 

Ειιεληθή Επαλάζηαζε θαη Επξώπε 
 

 

Ειιεληθή επαλάζηαζε θαη επξσπατθή δηπισκαηία (1821-1826) 

 

 

 Επηδίσμε ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ: Η ζπκπαξάζηαζε ηελ Δπξσπαίσλ (εγεηώλ θαη ιαώλ) 

 Γη’ απηό δηαθήξπζζαλ όηη ε Διιεληθή επαλάζηαζε: 

 Δελ είρε ζηόρν ηελ θνηλσληθή αλαηξνπή. 

 Ήηαλ εζληθόο αγώλαο κε ζηόρν ηελ ειεπζεξία ησλ Διιήλσλ. 

 Η θαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε δελ επλννύζε επαλαζηαηηθά θηλήκαηα (Ιεξά πκκαρία). 

 Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο (Αγγιία, Γαιιία, Απζηξία, Ρσζία, Πξσζία) θξάηεζαλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηελ Διιεληθή επαλάζηαζε ηα δύν πξώηα ρξόληα (1821-1822), γηαηί:  

 Δίραλ ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα (ε θάζε ρώξα δηαθνξεηηθά) λα κελ αλαηξαπεί ε θαηάζηαζε ζηελ 

Δπξώπε. 

 Είραλ δεζκεπηεί λα απνηξέςνπλ θάζε επαλαζηαηηθό θίλεκα ζηελ Δπξώπε, πνπ ζα πξνθαινύζε 

αλαζηάησζε θαη αλαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (Ιεξά πκκαρία). 

 Κνηλή επηζπκία ησλ δπλάκεσλ ηεο Δπξώπεο ήηαλ λα κε δηαιπζεί ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. 

 Σαπηόρξνλα, νη Μεγάιεο Γπλάκεηο είραλ κεηαμύ ηνπο αληαγσληζκνύο. 

 Σν 1823 ε Αγγιία (ππ. Δμσηεξηθώλ ν Σδώξηδ Κάληγθ) αιιάδεη ζηάζε απέλαληη ζηελ Δπαλάζηαζε θαη 

βιέπεη ζεηηθά ηνλ αγώλα ησλ Διιήλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο, γηαηί: 

 Ο Κάληγθ εθηηκνύζε όηη έλα αλεμάξηεην ειιεληθό θξάηνο ζα απνηεινύζε πνιύηηκν ζπλεξγάηε ηεο 

Αγγιίαο ζηε ΝΑ Δπξώπε. Η πξώηε έκπξαθηε δήισζε απηήο ηεο αιιαγήο ήηαλ ε Αγγιία λα 

αλαγλσξίζεη ηνπο Έιιελεο σο εκπόιεκε δύλακε, θάηη πνπ γίλεηαη κόλν γηα νξγαλσκέλα θαη 

αλαγλσξηζκέλα θξάηε. 

 Η Ρσζία ζηηο αξρέο ηνπ 1824, γηα λα κε ράζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηνπο Έιιελεο, πξόηεηλε ην ρέδην ησλ 

ηξηώλ ηκεκάησλ (ηξηώλ ειιεληθώλ απηόλνκσλ εγεκνληώλ, εμαξηώκελσλ από ηνλ νπιηάλν). 

 Σν ζρέδην απέξξηςαλ ν νπιηάλνο θαη νη Έιιελεο. 

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ ηεο Δπαλάζηαζεο νη Έιιελεο ζπλήςαλ δύν δάλεηα κε 

αγγιηθέο ηξάπεδεο 800.000 θαη 2.000.000 ιηξώλ. Από ηα ρξήκαηα απηά έθζαζαλ ζηνπο Έιιελεο 933.887 

ιίξεο. 

 Σν 1825, κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν απνηπρίαο ηεο Δπαλάζηαζεο νη Έιιελεο δήηεζαλ ηελ πξνζηαζία ηεο 

Αγγιίαο ππνγξάθνληαο ηελ πξάμε πξνζηαζίαο (ππνηέιεηαο).  

 Λόγσ ηεο πξνζδνθίαο γηα βνήζεηα από ηηο κεγάιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, ζρεκαηίδνληαη ηξία πνιηηηθά 

θόκκαηα, πνπ επεξεάδνληαη από ηηο ηξεηο ρώξεο (Αγγιία, Γαιιία, Ρσζία). Δίλαη: 

 Σν Αγγιηθό (κε εγέηε ηνλ Αι. Μαπξνθνξδάην) 

 Σν Γαιιηθό (κε εγέηε ηνλ Ισάλλε Κσιέηηε) 

 Σν Ρσζηθό (κε αξρεγνύο ηνλ Α. Μεηαμά θαη ηνλ Θ. Κνινθνηξώλε) 
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Σν θίλεκα ηνπ Φηιειιεληζκνύ 

 

 ηελ Δπξώπε θαη ζηελ Ακεξηθή, παξάιιεια κε ηελ Δπαλάζηαζε, αλαπηύρζεθε έλα θίλεκα 

ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο Έιιελεο (θηιειιεληζκνύ). 

 Παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ: 

 Οη θηιειεύζεξεο θαη ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο πνπ είραλ γελλεζεί κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. 

 Ο ζαπκαζκόο ησλ Δπξσπαίσλ γηα ηνλ αξραίν ειιεληθό πνιηηηζκό. 

 Ο απνηξνπηαζκόο γηα ηηο βηαηόηεηεο ησλ Σνύξθσλ έλαληη ησλ Διιήλσλ. 

 Η ζπγθίλεζε από ηηο ειιεληθέο ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο ησλ Διιήλσλ ζηα πξώηα ρξόληα ηεο 

Δπαλάζηαζεο. 

 

 Ο θηιειιεληζκόο εθδειώζεθε κε: 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε (ρξήκαηα, εθόδηα) 

 Ηζηθή ζηήξημε (εθδειώζεηο ζπκπαξάζηαζεο) 

 Σελ παξνπζία θηιειιήλσλ ζηελ Διιάδα θαη ηε ζπζία ηνπο ζην πεδίν ηεο κάρεο. 

 Δμέρνπζα θηιειιεληθή κνξθή ν ιόξδνο Μπάηξνλ (πέζαλε ζην Μεζνιόγγη, 1824). 

 

Πξνο ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 

 

 Μεηά ην 1826 νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο Δπξώπεο (Αγγιία, Γαιιία, Ρσζία) θαίλνληαη απνθαζηζκέλεο λα 

ιύζνπλ ην ειιεληθό δήηεκα. 

 Δλέξγεηεο πνπ νδεγνύλ ζηελ ίδξπζε ειιεληθνύ θξάηνπο: 

 Η ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (6 Ινπιίνπ 1827: Αγγιία, Γαιιία, Ρσζία) πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε 

απηόλνκνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κε επηθπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ.  

 Η άξλεζε ηνπ νπιηάλνπ λα δερζεί ηε ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ νδήγεζε ζηε λαπκαρία ηνπ 

Ναβαξίλνπ [Οθη. 1827] (αλάκεζα ζηελ Σνπξθία από ηε κία πιεπξά θαη ζηελ Αγγιία, Γαιιία, 

Ρσζία από ηελ άιιε). Νίθε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. 

 Η ζπλζήθε ηεο Αδξηαλνύπνιεο (14 επη. 1829, κεηά ηνλ ληθεθόξν γηα ηε Ρσζία ξσζνηνπξθηθό 

πόιεκν). Ο νπιηάλνο απνδέρεηαη ηε ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ κε ηα ζύλνξα ηνπ απηόλνκνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο ζηε γξακκή Ακβξαθηθνύ-Παγαζεηηθνύ. Πεξηιακβάλεη επίζεο Δύβνηα θαη 

Κπθιάδεο. 

 Σν Πξσηόθνιιν ηεο Αλεμαξηεζίαο (22 Ιαλ./3 Φεβξ. 1830). Αλαγλσξίδεηαη αλεμάξηεην θαη 

θπξίαξρν ειιεληθό θξάηνο, κε ζύλνξα ηε γξακκή Αρειώνπ - πεξρεηνύ. Δπηιέγεηαη ν Λενπόιδνο, 

πξίγθηπαο ηνπ αμ Κόκπνπξγθ, σο εγεκόλαο ηεο Διιάδαο. Γελ απνδέρζεθε ηελ εθινγή ηνπ. 

 

Εξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 37. 

Δπηπιένλ: 

1. Γηαηί νη Μεγάιεο Γπλάκεηο είραλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ Διιεληθή επαλάζηαζε; 

2. Γηαηί άιιαμε ε πνιηηηθή ηεο Αγγιίαο απέλαληη ζηελ Διιεληθή επαλάζηαζε κεηά ηα δύν πξώηα 

ρξόληα; 

3. Πώο αληηκεηώπηζαλ νη Έιιελεο ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο Δπαλάζηαζεο; 

4. Πνηα πνιηηηθά θόκκαηα δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη κε πνηα θξηηήξηα; 

5. Πνηνη παξάγνληεο επλόεζαλ ηελ αλάπηπμε θηιειιεληθνύ θηλήκαηνο ζηελ Δπξώπε; 
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6. Με πνηνπο ηξόπνπο εθδειώζεθε ην θηιειιεληθό ξεύκα ζηηο επξσπατθέο ρώξεο; 

7. Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο (πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο) νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε αλεμάξηεηνπ θαη 

θπξίαξρνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ην 1830; Ση πξνβιεπόηαλ ζηηο πνιηηηθέο (δηπισκαηηθέο) ελέξγεηεο; 

Ο Κάνιγκ στην Κάνιγκος  

 

Το 1823, τρίτο χρόνο της Ελληνικής Επανάστασης, όλα παν καλά στην Ελλάδα. Ο Δράμαλης 
έχει κατατροπωθεί, η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου είχε αίσιον πέρας, η Αθήνα έχει 
απελευθερωθεί και η κυβέρνηση του Ναυπλίου παραμένει αξιοπρεπής προς το παρόν: Το 
πρώτο δάνειο δεν έχει έρθει ακόμα, ώστε ν’ αρχίσει ο σκοτωμός. 

 

Αυτή τη σημαδιακή χρονιά για την ύπαρξή μας ως κράτους συμβαίνει ένα συγκλονιστικό 
γεγονός, αλλά εκτός Ελλάδος, στην Αγγλία. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας 
Τζωρτζ Κάνιγκ κάνει μια θεαματική στροφή και απαγκιστρώνεται απ’ την ανθελληνική 
πολιτική της Ιεράς Συμμαχίας. Την 25η Μαρτίου 1823, ακριβώς δυο χρόνια μετά την έναρξη 
της Επανάστασης, ο Κάνινγκ γνωστοποιεί στον κόσμο όλο πως αναγνωρίζει επίσημα το 

δικαίωμα των εμπολέμων Ελλήνων να αποκλείουν με τα πλοία τους τις τουρκικές ακτές. 
Κάτι τέτοιο το Διεθνές Δίκαιο της εποχής το αναγνώριζε μόνο σε αναγνωρισμένα κράτη, και 
συνεπώς η πράξη του Κάνιγκ ήταν μια έμμεση μεν, σαφέστατη δε αναγνώριση της 
κυβέρνησης των αγωνιζομένων Ελλήνων, και άρα του ελληνικού κράτους πριν καν αυτό 
υπάρξει. Κατά κάποιον τρόπο, και με σύγχρονη ορολογία, ήταν η αναγνώριση μιας 
επαναστατικής κυβερνήσεως, μιας «κυβερνήσεως του βουνού», για να θυμηθούμε άλλες 
εποχές. 

 

Και σα μην έφτανε αυτή η τόσο θεαματική και τόσο ξαφνική στροφή της αγγλικής 
πολιτικής υπέρ των Ελλήνων, την 30ή Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς (1823) όμιλος Άγγλων 
τραπεζιτών χορηγεί στη μαχόμενη Ελλάδα δάνειο ύψους 800.000 στερλινών για τις άμεσες 
ανάγκες των επαναστατών. Αν σκεφτεί κανείς πώς γίνεται και δίνουν οι κεφαλαιούχοι τα 
λεφτά τους με πολύ υψηλό τόκο μεν, αλλά χωρίς να είναι καθόλου βέβαιοι πως θα τα πάρουν 
πίσω αφού όλα παίζονται ακόμα στην Ελλάδα, προκύπτει η εύλογη απορία: Μα, τι διάολο, 
τρελάθηκαν οι πάντα πραχτικοί και συμφεροντολόγοι Άγγλοι; Καθόλου δεν τρελάθηκαν. 
Απλώς ασκούν σοβαρή γεωπολιτική στρατηγική στο Αιγαίο και γενικότερα στη Μεσόγειο. 
 

Ήξεραν πως οι Έλληνες είναι θαλασσινός λαός, ήξεραν πως οι Τούρκοι δε σκαμπάζουν τίποτα 
από θάλασσα και πόνταραν στους Έλληνες, που θα μπορούσαν θαυμάσια να γίνουν εν καιρώ 
οι χωροφύλακες των Άγγλων και στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Ο ιδιοφυής Τζωρτζ Κάνιγκ 
έκανε διάνα. Η Ελλάδα προσδέθηκε στους Άγγλους, και στη συνέχεια στους διαδόχους τους 
στη Μεσόγειο Αμερικανούς, πριν καν υπάρξει ως ελεύθερο κράτος! Αυτό θα πει 
μακρόπνοη εξωτερική πολιτική, κύριοι του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που αν και 
τσιράκια των Άγγλων δε διδαχτήκατε τίποτα. 

 

Πάντως, τώρα καταλαβαίνετε καλύτερα γιατί αφιερώσαμε στον Κάνιγκ μια πλατεία, έναν 
δρόμο και έναν ανδριάντα στημένο στην πλατεία Κάνιγκος. Χρωστάμε την ύπαρξή μας ως 
κράτος στον Κάνιγκ. Αλλά και τους εμφυλίους πολέμους στη διάρκεια της Επανάστασης, 
κι αυτούς στον Κάνιγκ τους χρωστάμε. Εκείνο το δάνειο, το πρώτο από μια ατέλειωτη 
σειρά δανείων, έκανε τους Έλληνες να πέσουν με τα μούτρα στο ψητό και να σφάζονται 
μεταξύ τους για το ποιος θ’ αρπάξει το μεγαλύτερο κομμάτι. Όντως μεγάλος πολιτικός ο 
Κάνιγκ! Είναι να μην του στήσεις το άγαλμα στην πλατεία Κάνιγκος; 

 

Βασίλης Ραφαηλίδης, Ιστορία (κωμικοτραγική) τοσ νεοελληνικού κράτοσς 1830-1974 
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(ΕΚΔΟΕΙ του ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ, 1993, σελ. 11-12) 

 

 


