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Εισαγωγή  

Σκοπός του παρόντος πονήματος αποτελεί η μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης από 

την οπτική της εποχής των επαναστάσεων και η συσχέτισή της όχι μόνο με τη Γαλλική 

Επανάσταση, αλλά και με τις άλλες επαναστάσεις που ξεσπούν από το 1770 έως το 

1830. Η κατανόησή της μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν δεν τη δούμε σε απόλυτη 

αλληλοσύνδεση με το τι συνέβαινε στον υπόλοιπο κόσμο από την εποχή της 

Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης, των Ναπολεόντειων Πολέμων, των νέων 

οικονομικών συνθηκών, του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και των νέων προσδοκιών 

που άνοιξε η μεταναπολεόντειος εποχή σε ζητήματα νομιμότητας της εξουσίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε ένα κείμενο περιορισμένης έκτασης δεν είναι δυνατό να 

παρουσιαστεί η συνολική εικόνα της κατάστασης της επαναστατικής περιόδου, αλλά 

μπορεί να δοθεί έμφαση στους τρόπους με τους οποίους οι επαναστατημένοι Έλληνες 

επιχείρησαν να ανεξαρτοποιηθούν και να διεκδικήσουν το δικό τους έθνος κράτος. Η 

επιτυχία τους σαφώς ταυτίζεται με την αρωγή των Μεγάλων Δυνάμεων αλλά και με 

την ικανότητά τους να αντιληφθούν τις νέες ιδεολογικές τάσεις της εποχής και να τις 

μεταφράσουν σε ένα πολιτικό πρόσταγμα, το οποίο κατάφερε να αποκτήσει υπόσταση, 

καθώς και στην ικανότητά τους να «διεθνοποιήσουν» το ελληνικό ζήτημα και να 

εκμαιεύσουν από τις Μεγάλες Δυνάμεις επεμβάσεις που θα τους βοηθούσαν. 

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει τον νεωτερικό και φιλελεύθερο 

χαρακτήρα της, την πρωτοποριακή της διάσταση, καθώς και το πόσο άλλαξε το ρου 

της ιστορίας.  

Ακόμη, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε βάθος 

χρόνου και σε συγκεκριμένο ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Παράλληλα, 

το κείμενο θα προσπαθήσει να πάρει τη δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση και να 

μελετήσει τα γεγονότα με αντικειμενικότητα και αξιολογική ουδετερότητα. 
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Η Εποχή των Επαναστάσεων 

Η συγκρότηση ενός επαναστατικού κινήματος, και δη μίας εθνικής-απελευθερωτικής 

επανάστασης, προαπαιτεί και την απαραίτητη ιδεολογική και κοινωνική ζύμωση στους 

κύκλους που δυνητικά την πλαισιώνουν. Ως εκ τούτου, και η ελληνική επανάσταση 

δεν προέκυψε με παρθενογένεση αλλά, επηρεασμένη από τα τεκταινόμενα της εποχής 

που την περιέβαλαν, δέχθηκε το απαραίτητο έναυσμα ούτως ώστε να μπορέσει 

υλοποιηθεί. 

 Η έκρηξη της Αμερικανικής επανάστασης το 1775 άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για 

μία περίοδο κινημάτων και επαναστάσεων που θα συντάρασσε τα επόμενα χρόνια 

ολόκληρη την υφήλιο. Η Γαλλική επανάσταση, που ακολούθησε την Αμερικανική το 

1789, αποτέλεσε μία άκρως νεωτερική και, ως επί το πλείστον, φιλελεύθερη 

επανάσταση η οποία με την σειρά της επηρέασε την εξέλιξη της παγκόσμιας ιστορίας. 

Έτσι επαναστατικά κινήματα ξεσπούν στην Λατινική Αμερική, με πρώτο την 

επανάσταση στην Αϊτή (1791-1804) και στη συνέχεια την Κολομβία, Αργεντινή και 

ούτω καθεξής (Kittleson, 2021)1. Έπειτα, η μεταναπολεόντειος εποχή σε συνδυασμό 

με τα μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα του 19ου αιώνα ανέδειξαν τη Μεσόγειο ως το νέο 

κέντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Έτσι, μετά το Συνέδριο της Βιέννης (Ιούλιος 

1815) και την Ιερά Συμμαχία (Νοέμβριος 1815), τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 

1820, αναπτύσσονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο φιλελεύθερα επαναστατικά κινήματα2 

αρχής γενομένης από την Ισπανία 1820-1821, καθοδηγούμενο παρασκηνιακά από 

τέκτονες, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, συγκεκριμένα στην Νάπολι, τη Σικελία και 

το Πιεδεμόντιο το 1821 υπό την καθοδήγηση των εκεί καρμπονάρων, μυστικών 

φιλελεύθερων ριζοσπαστικών οργανώσεων που είχαν δημιουργηθεί στην Ιταλία εκείνη 

την εποχή (Κοτσώνης, 2020)3. 

Κατά συνέπεια και η ελληνική επανάσταση ήταν αντίστοιχα φιλελεύθερη τόσο στην 

δομή της όσο και στην ιδεολογική της υπόσταση, διαφοροποιούνταν εντούτοις διότι 

είχε κυρίως εθνικό χαρακτήρα και ταυτοχρόνως χροιά θρησκευτικού πολέμου (Χατζής, 

2021)4. Η ως ανωτέρω αναφερθείσα σημαντική ύπαρξη του θρησκευτικού στοιχείου 

αποτέλεσε μείζονος σημασίας σημείο για την επανάσταση και για αυτό ταυτίστηκε με 

την εθνική ταυτότητα αφού Έλληνες θεωρούνταν «Ὄσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς 

ἐπικράτειας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν, εἰσίν Ἕλληνες» (Προσωρινό 

Πολίτευμα της Ελλάδος, 1822)5. 

Εκείνη την περίοδο, ο ελληνισμός της Ευρώπης ήρθε σε επαφή με τις νέες κοινωνικές 

και εθνικές ιδέες που διακινούνταν στην Γηραιά ήπειρο, τις οποίες με την σειρά τους 

μετέφεραν στην πατρίδα (Χατζής, 2021)6. Η ισχυρή αυτή ύπαρξη τέτοιων πυρήνων 

ελληνισμού οδήγησε ακαριαία στην ανάπτυξη φιλελεύθερων αστικών κύκλων που 

εποφθαλμιούσαν ένα ελληνικό κράτος βασισμένο σε αυτές τις ιδέες. Όλα αυτά έγιναν 

πραγματικότητα με την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας (1814) στην Οδησσό, η οποία 

 
1 Kittleson, R. (2021) «History of Latin America» διαθέσιμο εδώ [21/05/2021] 
2 Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι επαναστάσεις αυτές συνδέονται μεταξύ τους ως προς τους στόχους και τις 

διεκδικήσεις, καθώς αμφισβητούσαν τη κεντρική εξουσία, διεκδικούσαν τη δική τους εθνική κυριαρχία, τη 

θέσπιση κοινοβουλευτικών θεσμών και την αναγνώριση ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. 
3 Κοτσώνης, Ι. (2020) «Η Ελληνική Επανάσταση και οι αυτοκρατορίες. Η Γαλλία και οι Έλληνες, 1898-1830», 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια σ.108 

4Χατζής, Α. (2021) «Η Φιλελεύθερη Επανάσταση» διαθέσιμο εδώ [21/05/2021] 
5 Βουλή των Ελλήνων (1822) «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Τμήμα Β, παράγραφος β’. 

διαθέσιμο εδώ  
6 Χατζής, Α. (2021) «Ο νέος Έλληνας» διαθέσιμο εδώ [22/05/2021] 

https://www.britannica.com/place/Latin-America/The-independence-of-Latin-America
https://www.kathimerini.gr/opinion/561294184/i-fileleytheri-epanastasi/
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/syn06.pdf
https://www.kathimerini.gr/opinion/561263713/o-neos-ellinas/


5 
 

αποτέλεσε τον ισχυρότερο πολιτικό φορέα και χρηματοδότη της επανάσταση η οποία 

έμελλε να διαδραματιστεί (Ελληνικά Γράμματα, 2003)7. 

  

 
7 Συλλογικό (2003) «Η ιστορία του νέου ελληνισμού 1770-2000. Διαφωτισμός, Ιστορία της παιδείας, Θεσμοί και 

Δίκαιο», τ. Α΄ και Β΄, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα σ.97-98 
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Η παγκόσμια πρόσληψη της ελληνικής επανάστασης, ο ρόλος των Μεγάλων 

Δυνάμεων και η ελληνική διπλωματική πολιτική 

Μετά την λήξη των Ναπολεόντειων Πολέμων, η Ιερά Συμμαχία της Βιέννης, 

επιβεβαίωνε τις προθέσεις για πάση θησεία διατήρηση του μεταπολεμικού status quo 

και καταστολή οποιουδήποτε φιλελεύθερου κινήματος, ικανού να απειλήσει τις 

μοναρχίες τους.8 

Ιδιαίτερα, η Αυστρία κράτησε μία σθεναρή αντίθεση έναντι οποιασδήποτε 

αναθεωρητικής κίνησης που θα απειλούσε τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα του 

ευρωπαϊκού γεωπολιτικού οικοδομήματος της Βιέννης (Kissinger, 2014)9. Χειριστής 

του νέου διεθνούς συστήματος χρίστηκε ο Klemens von Metternich,  ο οποίος 

αποσκοπούσε στην αποφυγή ευρωπαϊκών κρίσεων (Βερέμης, 2020)10. Αναφορικά με 

τη δέουσα στάση έναντι της ρωσικής πολιτικής, ο Metternich θεωρούσε ως 

καταλληλότερο διπλωματικό εργαλείο την στενή προσέγγιση προς τον Τσάρο 

Αλέξανδρο Α΄11 (Παπαρηγόπουλος, 2009-2010)12 Σε αντίθετη γραμμή σκέψης και 

πολιτικής κινήθηκε η βρετανική διπλωματία υπό τον R. S. Castlereagh, ο οποίος ήταν 

πρόθυμος για δυναμική αντίσταση στην ενεργητική φιλοδοξία της Ρωσίας να 

εισχωρήσει στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παρ΄όλα αυτά, από κοινού με την Αυστρία, 

ανέπτυξε ένα σύστημα συνεδρίων όπου οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες συζητούσαν τις 

εξελίξεις του ευρωπαϊκού χώρου (Βερέμης, 2020)13.  

Την περίοδο αυτή, η Ρωσία, όντας η κυρίαρχη δύναμη της γηραιάς Ηπείρου, είχε 

εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πτώση του Ναπολέοντα και είχε 

διεκδικήσει με αξιώσεις τον ρόλο του δυνατότερου παίκτη στις ευρωπαϊκές υποθέσεις 

(Κοτσώνης, 2020)14. Οι Φιλικοί λοιπόν, του Αλέξανδρου Υψηλάντη, θεωρούσαν πως 

η Ρωσία, δοθείσας της ευκαιρίας, θα συνέβαλε στον αγώνα των Ελλήνων, 

αποσκοπώντας στην ανάδειξη ενός ρωσικού προτεκτοράτου στην περιοχή. Παρ’ όλα 

αυτά, ο τσάρος Αλέξανδρος δεν έκανε το αποφασιστικό βήμα, παρά τις αλλεπάλληλες 

πιέσεις του Ι. Καποδίστρια, έτσι ενέμεινε στην ουδετερότητα. Ο Αλέξανδρος ήταν 

προσκολλημένος στην μοναρχική μονιμότητα, και την διασφάλισή της, ως την 

μοναδική εγγύηση ειρήνης και διατήρησης του status quo. Από την άλλη, καίρια 

αντίληψη της ρωσικής πλευράς αλλά και της πλειονότητας των ευρωπαϊκών 

μοναρχιών, ήταν αυτή της χριστιανικότητας του ευρωπαϊκού κόσμου. Ο χριστιανικός 

προσδιορισμός της ευρωπαϊκής ηπείρου και η απόδοση του θρησκευτικού στοιχείου 

στην ελληνική επανάσταση, ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλλαν στην 

ρωσική μεταβολή και μετέπειτα της Αγγλίας και της Γαλλίας (Κοτσώνης 2020)15.  

 
8 Kissinger, H. (2014) «Παγκόσμια Τάξη», Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη σ. 96-120.  
9 Kissinger, H. (2014) «Παγκόσμια Τάξη, Σκέψεις γύρω από τον χαρακτήρα των εθνών και την πορεία της 

ιστορίας», Αθήνα: Λιβάνης, σ. 111. 
10  Βερέμης, Θ. (2020) «21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΄21», Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 20. 
11 Γιατί ο Metternich δεν ήθελε την ανατροπή των πολυεθνικών αυτοκρατοριών, η χώρα του ήταν σε κεντρικό 

σημείο της Ευρώπης και δεν ήθελε να γίνουν αλλαγές στο συσχετισμό δυνάμεων και για εμπορικούς λόγους. 

Παράλληλα είχε και να αντιμετωπίσει και τους Ούγγρους επαναστάτες. Έτσι ο Metternich. Ο Metternich πείθει 

τον Αλέξανδρο και έτσι δε θέλει να συγκρουστεί με τους Φιλικούς, ενώ μάταια προσπαθούσε να τον μεταπείσει ο 

Καποδίστριας, έτσι, οι επαναστατημένοι μένουν μόνοι. Τότε έρχεται ο Μαυροκορδάτος και μαζί με τον 

Κολοκοτρώνη επιτυγχάνουν το στερέωμα της Επανάστασης.  
12 Παπαρηγόπουλος, Κ. (2009-2010) «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», Τόμος 20 1821-1827, Αθήνα: National 

Geographic Society-Τέσσερα Πι Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε., σ. 127-128. 
13  Βερέμης, Θ. (2020) «21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΄21», Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 20. 
14 Κοτσώνης, Ι. (2020) «Η Ελληνική Επανάσταση και οι αυτοκρατορίες. Η Γαλλία και οι Έλληνες, 1797-1830», 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια σ. 114-116 
15 Κοτσώνης, Ι. (2020) «Η Ελληνική Επανάσταση και οι αυτοκρατορίες. Η Γαλλία και οι Έλληνες, 1797-1830», 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια σ. 116-117 
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Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στις αρχές της 

επανάστασης, θεωρούσε πως πίσω από τις εξελίξεις βρισκόταν η Ρωσία, ή πως ακόμα 

κι αν δεν τα είχε οργανώσει, θα ήταν η μεγαλύτερη κερδισμένη από την τυχούσα 

επιτυχία του εγχειρήματος (Χατζής 2021)16 Η ουδετερότητα της Ρωσίας έστρεψε τις 

διπλωματικές ενέργειες του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτο στην προσέγγιση της 

Βρετανικής πλευράς. Κύριο μέλημά του, λοιπόν, ήταν να καταστήσει σαφές πως η 

ελληνική επανάσταση δεν ήταν καθοδηγούμενη από την ρωσική πλευρά, ούτε 

φιλελεύθερη ιδεολογικά, αλλά επρόκειτο για μια επανάσταση χριστιανικού και 

απελευθερωτικού χαρακτήρα. Ακόμα υποστήριζε  πως ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος 

θα ήταν ικανό να αναλάβει τα ηνία της περιοχής από μια παρηκμασμένη οθωμανική 

Αυτοκρατορία, αλλά και να ανακόψει τα μεγαλεπήβολα επεκτατικά σχέδια των Ρώσων 

(Χατζής 2021)17. Παράλληλα, προσέδωσε στον αγώνα των Ελλήνων το στοιχείο της 

χριστιανικής επανάστασης, προτάσσοντας την κοινή τους θρησκεία, ενώ εντέχνως 

απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά σε φιλελεύθερες αξίες. 

Περεταίρω, στην αλλαγή στάσης της Βρετανίας συνέβαλε η ανάληψη του υπουργείου 

εξωτερικών από τον G. Canning το 1822. Ο Canning πολύ σύντομα αντιλήφθηκε πως 

τέτοιου είδους γεωπολιτικές εξελίξεις στην νοτιοανατολική  Μεσόγειο θα ήταν 

ιδιαίτερα ωφέλιμες για την χώρα του, μια κατεξοχήν ναυτική δύναμη, με σημαντικά 

εμπορικά οφέλη, καθώς επίσης θα δινόταν μια ικανοποιητική λύση στο «φλέγων» 

ανατολικό ζήτημα (Χατζής 2021)18. Βέβαια, καθοριστική εξέλιξη ήταν η προσέλκυση 

της βρετανικής κοινής γνώμης, έτσι, πολύ γρήγορα, άρθρα υπέρ των Ελλήνων 

φιλοξενούνταν στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες εφημερίδες, καθώς ο 

αγώνας ενός χριστιανικού λαού συγκινούσε τους ομόθρησκους ευρωπαίους (Χατζής 

2021)19.  

Σε μία αρνητική διεθνή συγκυρία για τους Έλληνες, όπως υποστήριζε ο Καποδίστριας 

και με εδραιωμένη την κυριαρχία της Ιεράς Συμμαχίας στην Ευρώπη, η Επανάσταση 

ήταν ανίσχυρη, ενώ παράλληλα, δυνάμωνε ο φόβος της Αγγλίας και της Αυστρίας για 

ρωσική κάθοδο στη Μεσόγειο μέσω ενός ρωσόφιλου ελληνικού κράτους (Χατζής, 

2020)20. Ιθύνων νους της νέας διπλωματίας ήταν ο Α. Μαυροκορδάτος ο οποίος διείδε 

το εύθραυστο σύστημα της Βιέννης και έφερε πλησίον στα ελληνικά συμφέροντα την 

Αγγλία η οποία ήθελε να διαλύσει την Ιερά Συμμαχία (Χατζής, 2020)21. Έτσι, 

πείθοντας την Αγγλία ότι ένα δυτικόστροφο ελληνικό κράτος θα ήταν ανάχωμα στον 

ρωσικό επεκτατισμό κατάφερε να αλλάξει το δυσμενές διεθνές κλίμα για την 

Επανάσταση (Χατζής, 2020)22. 

Έπειτα, η Ρωσία, για τους δικούς της γεωστρατηγικούς λόγους συνέβαλε στην 

Επανάσταση23, ξεκίνησε τη διάλυση της Ιεράς Συμμαχίας και συντέλεσε στην θετική 

έκβαση της Επανάστασης. Έτσι, στις 4 Απριλίου 1826, η Ρωσία και η Μεγάλη 

Βρετανία υπογράφουν το Πρωτόκολλο της Αγίας Πετρούπολης όπου πρότειναν την 

ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους φόρου υποτελούς στην Υψηλή Πύλη, 

καθιστώντας το, το πρώτο επίσημο διπλωματικό έγγραφο που αναγνώριζε τους 

 
16 Χατζής, Α. (2021) «Το γεωπολιτικό σχέδιο του Μαυροκορδάτου», εφημερίδα Καθημερινή. 
17 Χατζής, Α. (2021) «Το γεωπολιτικό σχέδιο του Μαυροκορδάτου», εφημερίδα Καθημερινή. 
18 Χατζής, Α. (2021) «Ο Θεός της Ελλάδος», εφημερίδα Καθημερινή. 
19 Χατζής, Α. (2021) «Ο φυσικός Σύμμαχος των Ελλήνων», εφημερίδα Καθημερινή. 
20 Χατζής, Α. (2020)  «Πόσο επιτυχημένη ήταν η Επανάσταση», εφημερίδα Καθημερινή. 
21 Χατζής, Α. (2020) «Η μετέωρη Επανάσταση», εφημερίδα Καθημερινή. 
22 Χατζής, Α. (2020) «Το γεωπολιτικό σχέδιο του Μαυροκορδάτου», εφημερίδα Καθημερινή. 
23 Η μεταβολή της στάσης της Ρωσίας ξεκινά περίπου το 1826, όταν ο τσάρος Νικόλαος ο Α΄ διαδέχεται τον 

τσάρο Αλέξανδρο Α΄. 
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Έλληνες ως αυτόνομη πολιτική οντότητα (Καράτερζη & Χρηστίδου, 2020)24. 

Αργότερα, η ηττημένη από τους Ναπολεόντειους πολέμους, Γαλλία ακολούθησε τις 

δύο Μεγάλες Δυνάμεις με σκοπό την επίλυση της επανάστασης και την ίδρυση 

ανεξάρτητου κράτους.25 

Μετά από έξι μέρες, η Πτώση του Μεσολογγίου θα προκαλέσει κύμα συμπαράστασης 

από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Το Μεσολόγγι θα καταστεί διεθνές και όλα τα 

βλέμματα θα στραφούν στην πόλη που έζησε και πέθανε ο μεγάλος φιλέλληνας Λόρδος 

Byron, ο οποίος αποτέλεσε το μεγαλύτερο επίτευγμα δημόσιων σχέσεων του Α. 

Μαυροκορδάτου. (Βερέμης, 2020)26 

Αργότερα, τον Ιούλιο του 1827, οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις, παρακινούμενες από την 

επιθυμία ενίσχυσης της επιρροής τους στα Βαλκάνια, οδηγήθηκαν στην υπογραφή της 

Συνθήκης του Λονδίνου. Αυτή η απόφαση άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα της 

ελληνικής επανάστασης, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι είχε τελειώσει. Η Ναυμαχία 

του Ναυαρίνου, τον Οκτώβριο του 1827, αποτέλεσε τη κορωνίδα των επεμβάσεων των 

Μεγάλων Δυνάμεων, εκμεταλλευόμενοι την ετήσια απουσία του Ιμπραήμ στην 

Πελοπόννησο, ρωσικός, βρετανικός και γαλλικός στόλος ενώθηκαν και κατέστειλαν 

τον αιγυπτιακό. Το Ναβαρίνο προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού, ενώ ο αιγυπτιακός 

στρατός δεν είχε πια δυνατότητα στήριξης και ανεφοδιασμού από το ναυτικό, με 

αποτέλεσμα η Υψηλή Πύλη να μείνει χωρίς στρατό. 27 

Ο G. Kanning, καθόλη τη διάρκεια της θητείας του απέτρεπε τη έκρηξη ενός νέου 

ρωσοτουρκικό πολέμου. Ο θάνατός του όμως τον Αύγουστο του 1827 δεν θα σταθεί 

εμπόδιο στην ένοπλη αψιμαχία των δύο αυτοκρατοριών, το 1828-1829. Μετά το τέλος 

του, το 1829, με τη Συνθήκη της Ανδριανουπόλεως στις 14 Σεπτεμβρίου 1820,  η Ρωσία 

θα αναγκάσει την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία να αναγνωρίσει τα γεωπολιτικά 

αποτελέσματα του Ναβαρίνου και να οδηγηθούμε έπειτα στο Πρωτόκολλο του 

Λονδίνου το 1830 και την ίδρυση ανεξάρτητου έθνους-κράτους.  

Οι συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου 

επηρέασαν καθοριστικά τις εξελίξεις και άλλαξαν την στάση των Μεγάλων Δυνάμεων 

και κατ’ επέκτασιν την ροή της επανάστασης. Η επιτυχία του να προσδώσει 

θρησκευτικό χαρακτήρα στην ελληνική επανάσταση ήταν αυτή που καθόρισε σε 

μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. Οι ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν μπορούσε να αρνηθεί την 

υποστήριξη στην χώρα από την οποία γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός (Χατζής 

2021)28. Ένιωθαν την ηθική υποχρέωση να ενισχύσουν τον αγώνα των ομόθρησκών 

τους, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις διαστάσεις που έλαβε ο φιλελληνισμός 

την εν λόγω περίοδο. Εξελίξεις καθοριστικές, που όμως εκμαιεύτηκαν με μεγάλη 

επιτυχία από τις διπλωματικές ενέργειες του Μαυροκορδάτου. 

  

 
24 Pro Justitia, (2020)  «H έννοια της εγγύησης τρίτων δυνάμεων κατά τη σύσταση του ελληνικού κράτους» 

διαθέσιμο εδώ  [22/05/2021] 
25 Κοτσώνης, Ι. (2020) «Η Ελληνική Επανάσταση και οι αυτοκρατορίες. Η Γαλλία και οι Έλληνες, 1797-1830», 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια σ.126-127  
26 Βερέμης, Θ. (2020) «21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΄21», Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 172 
27 Κοτσώνης, Ι. (2020) «Η Ελληνική Επανάσταση και οι αυτοκρατορίες. Η Γαλλία και οι Έλληνες, 1797-1830», 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια σ.129 
28 Χατζής, Α. (2021) προφορική πηγή 

http://ejournals.lib.auth.gr/projustitia/article/viewFile/7952/7732
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Αντί επιλόγου 

Η Ελληνική Επανάσταση, μετά από 200 χρόνια, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 

επιτυχημένο εγχείρημα. Από μία φτωχή επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

κατάφερε να διεκδικήσει και να αποκτήσει την ανεξαρτησία της και το δικό της έθνος-

κράτος. Η επιτυχία της μπορούμε να πούμε ότι οφειλόταν πρώτον στην ικανότητα τους 

να αντιληφθούν τις ιδεολογικές τάσεις της εποχής και δεύτερον, στην ικανότητα να 

διεθνοποιήσουν το πολιτικό τους εγχείρημα, με σκοπό να πολλαπλασιάσουν την ισχύ 

του.  

Παρά τα λάθη και τις αστοχίες που υπήρχαν σκοπός ήταν η εξωστρέφεια, που οδήγησε 

στην διεθνοποίηση της ελληνικής υπόθεσης και την παρουσία των Μεγάλων 

Δυνάμεων. Γενικά, οι Μεγάλες Δυνάμεις κινούνται με κίνητρο τα δικά τους 

συμφέροντα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα συμφέροντά τους δεν ταυτίζονταν με των 

Ελλήνων εκείνη την περίοδο.  

Συνεπώς, οι ιστορικές συγκυρίες και η ορθή εξωτερική πολιτική συνέβαλαν στη 

επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης και την έκαναν να ξεχωρίσει και να 

διαφοροποιηθεί από άλλους λαούς που επιχείρησαν αντίστοιχα εγχειρήματα εκείνη την 

εποχή. Η Ελληνική Επανάσταση είναι ιστορικά σημαντική, καθώς είναι η πρώτη 

εθνική επανάσταση στα Βαλκάνια και στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

η Ελλάδα έγινε το πρώτο ανεξάρτητο κράτος της ευρύτερης περιοχής. Κλείνοντας, η 

ελληνική επανάσταση είναι μία νεωτερική, φιλελεύθερη επανάσταση με 

πρωτοποριακή διάσταση, που ξεκίνησε όταν εισήχθησαν οι ιδέες του Διαφωτισμού από 

τη Δύση, αυτές τις ιδέες αργότερα μεταλαμπάδευσε στον υπόλοιπο κόσμο και άλλαξε 

το ρου της ιστορίας. 

 


