
 

 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

 

 
 

            

           

  Ο διάλογος που ακολουθεί διαδραματίζεται ανάμεσα σε δυο έφηβους  του 

σήμερα, που μιλάνε σε ένα διάλειμμα του σχολείου. 

 

- Και που λες, χτες, κάναμε στο μάθημα της ιστορίας  με αφορμή τα 200 χρόνια  

που πέρασαν από την ελληνική επανάσταση του 1821 για το κλίμα εκείνης της 

εποχής και το πώς ζούσαν. 

- Ααα και εμείς κάναμε κάτι παρόμοιο, αλλά μιλήσαμε περισσότερο για τις 

Μεγάλες Δυνάμεις και την Ιερή Συμμαχία και γενικά για το πολιτικό κλίμα εκείνη 

την εποχή. 

- Ιερή συμμαχία ;  

- Ναι  η Ιερή Συμμαχία ήταν μια οργάνωση που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1815 

στο Παρίσι από την Ρωσία, την Αυστρία και την Πρωσία, χώρες-προπύργια της 

απολυταρχίας και της αντεπανάστασης. 

- Ααα, ναι, τώρα θυμήθηκα. Η Ιερή Συμμαχία δεν ήταν αυτή που είχε ως βασική 

αρχή της, το ότι η σκλαβιά από έναν σπουδαίο ξένο δυνάστη ήταν ευλογημένη 

από τον Θεό, ενώ κάθε αγώνας αντίστασης και κάθε επανάσταση για ελευθερία 

ήταν «έργο του Σατανά». 

- Ναι, ναι, αυτή ήταν η « σπουδαία»  Ιερή Συμμαχία. 



- ΧΑΧΑΧΑ (γελάνε ειρωνικά) 

- Και γιατί ονομάστηκε ΄΄ιερή΄΄ ; 

- Απ΄ ότι θυμάμαι γιατί ήταν αφοσιωμένη και πιστή στα χριστιανικά διδάγματα της 
δικαιοσύνης, της ευσπλαχνίας και της ειρήνης, δηλαδή υποστήριζε το παλαιό 
καθεστώς και την αλληλοβοήθεια των μελών της και στόχο είχε την κατάπνιξη των 
επαναστάσεων και των φιλελεύθερων και εθνικών κινημάτων. 

- Και για να ρωτήσω και κάτι ακόμα, ξέρουμε μήπως γιατί η επανάσταση ξέσπασε 
τότε ή αν ήταν η κατάλληλη περίοδος για να ξεσπάσει; 

- Το γιατί μου διαφεύγει αυτή την στιγμή αλλά ξέρω το ότι όταν ξέσπασε δεν ήταν η 
κατάλληλη στιγμή. 

- Γιατί δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή; 
- Λοιπόν, αρχικά, όπως σου είπα και πριν, οι βασιλείς της Ευρώπης 

τρομοκρατημένοι από την Γαλλική Επανάσταση και τον Ναπολέοντα, καθιέρωσαν 
την αρχή της νομιμότητας , την οποία στήριζε η Ιερά Συμμαχία με αποτέλεσμα 
κάθε επαναστατικό κίνημα όχι μόνο καταδικαζόταν αλλά και καταπνιγόταν 
αμέσως, κάτι που αν γινόταν και στη δική μας περίπτωση, δεν θα ήμασταν 
ελεύθεροι σήμερα. Επίσης, επειδή η Ιερά Συμμαχία επηρεαζόταν από τον 
καγκελάριο Μέττερνιχ, ο οποίος θεωρούσε πως έπρεπε να εφαρμόζεται 
απαρέγκλιτα η πολιτική της που ήταν η διατήρηση της φεουδαρχίας και των 
μοναρχικών καθεστώτων με παράλληλη συντριβή κάθε επαναστατικού κινήματος. 
Έτσι μέσα σ’ αυτό το κλίμα με δυσμενείς προκαταλήψεις για κάθε φιλελεύθερο 
κίνημα η Ιερά Συμμαχία τάχθηκε εναντίον της επανάστασης των Ελλήνων. Γί  αυτό 
λέμε ότι η ελληνική επανάσταση δεν ξέσπασε και την καταλληλότερη στιγμή! 

- Αααα, ναι, τώρα κατάλαβα! Και πως προσπάθησαν να πάρουν με το μέρος τους οι 
Έλληνες τις Μεγάλες Δυνάμεις, με ποια επιχειρήματα; 

- Αρχικά υποστήριξαν ότι ο αγώνας ζωής που δίνουν ήταν νόμιμος απέναντι σε έναν 
παράνομο ηγεμόνα ο οποίος τους υποδούλωσε δια της βίας και σκοτώνοντας 
πολλούς από αυτούς . Στην συνέχεια υποστήριξαν ότι δεν είχαν υπογράψει καμία 
συνθήκη ειρήνης με τον Οθωμανό ηγέτη καθώς και ότι δεν θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν «αποστάτες», αφού δεν είχαν υποταχθεί σε νόμιμη εξουσία. 
Τέλος, υποστήριξαν ότι η επανάσταση που έκαναν είχε ως στόχο την 
αποκατάσταση του νόμου και την λαϊκή κυριαρχία καθώς και ότι η Ελλάδα δεν 
αποτελούσε νόμιμο τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά αντιθέτως 
παράνομο. 

- Κατόρθωσαν να τους πείσουν; 
- Α, μπα.. 
- Θυμάμαι όμως ότι κάποια στιγμή άλλαξε η στάση  των Μ. Δυνάμεων και 

σταδιακά κάποιες από αυτές άρχισαν να βλέπουν με συμπάθεια τον ελληνικό 
αγώνα 

- Το θάρρος κι οι επιτυχίες των Ελλήνων σε αντίθεση με τις βιαιότητες των Τούρκων 
προκάλεσαν το θαυμασμό του χριστιανικού κόσμου και την ανάπτυξη ισχυρού 
φιλελληνικού κινήματος. Εξάλλου, οι Μ. Δυνάμεις βλέποντας ότι η Οθωμανική 
αυτοκρατορία αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει και προσπαθώντας να 



διασφαλίσουν τα πολιτικά τους συμφέροντα στην περιοχή άρχισαν με πρώτη την 
Αγγλία να κάνουν στροφή στην πολιτική τους. 

- Άρα ήταν  πιο πολύ για το συμφέρον τους σωστά ; 
- Ακριβώς! 
- Μάλιστα. Κοίτα τι μπορείς να μάθεις μέσα από το μάθημα της ιστορίας. 
- Ναι είδες!!! 

 

 
Οι μαθητές Γιώργος Ντουμάνης και Δημήτρης Νούσας 


