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O διάλογος λαμβάνει χώρα μετά τη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου 

μεταξύ της Δήμητρας και του Νίκου 

- Με αφορμή τα διακόσια χρόνια από την επανάσταση και την απελευθέρωση 

από τον τουρκικό ζυγό, μάθαμε κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον 

αγώνα καθώς και διάφορα  γεγονότα γύρω από αυτόν στην γιορτή του 

σχολείου μας. 

- Κι εμάς το σχολείο μας μας ενημέρωσε και μπορώ να πω πως έμαθα  κάποια 

γεγονότα που δεν μου ήταν γνωστά , όπως την στάση των Μεγάλων Δυνάμεων 

και πιο κυρίως μίας από αυτές, της Ρωσίας απέναντι στην ελληνική 

επανάσταση.  

- Και ποια ήταν αυτή; 

- Η αρχική στάση της Ρωσίας ήταν επιφυλακτική εξαιτίας της επιθυμίας της να 

μην διαλύσει το οθωμανικό κράτος για να προστατέψει τα συμφέροντά της. Αν 

και υπήρχε προαιώνια έχθρα της Ρωσίας με την Τουρκία, εάν καταστρεφόταν η 

οθωμανική αυτοκρατορία, υπήρχε ο φόβος για την μετακίνηση αγγλογάλλων 

στο νότιο μέρος της Ρωσίας. Αυτό, φυσικά, δεν  συνέφερε καθόλου τη Ρωσία 

και σε περίπτωση που γινόταν κάτι τέτοιο, θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για την 

ίδια. 

-  Τι ακολουθήσε μετά ; 

- Επειδή η θέση της Ρωσίας μειωνόταν ηθικά σε σχέση με την Αγγλία  καθώς η 

Αγγλία  είχε αρχίσει να προστατεύει απροκάλυπτα τους Έλληνες, η Ρωσία 



αποφάσισε να θέσει το ελληνικό ζήτημα προκειμένου να προλάβει νέες 

πρωτοβουλίες της Αγγλίας. 

- Και τι έκανε για το ελληνικό ζήτημα ; 

-  Γνωρίζοντας ότι ο σουλτάνος δεν θα δεχόταν την απόλυτη πολιτική 

ανεξαρτησία  και οι Έλληνες από την μεριά τους δεν θα δέχονταν τον τουρκικό 

ζυγό, η Ρωσία το 1824 υπέβαλλε στην Οθωμανική Πύλη το σχέδιο «των τριών 

τμημάτων», σύμφωνα με το οποίο ο ελλαδικός χώρος θα χωριζόταν σε τρεις 

ηγεμονίες. Η πρώτη ηγεμονία θα περιλάμβανε την ανατολική Ελλάδα δηλαδή 

την Θεσσαλία, Βοιωτία και την Αττική , η δεύτερη την Ήπειρο και την 

Αιτωλοακαρνανία και η τρίτη την Πελοπόννησο  με την Κρήτη. Η Πύλη θα 

διατηρούσε την επικυριαρχία της, θα εισέπραττε ετήσιο φόρο και θα κρατούσε 

φρουρές με στενά τοπικά  δικαιώματα.  

- Έγινε αποδεκτό από τις Μεγάλες Δυνάμεις ; 

- Έγινε  αποδεκτό από την Γαλλία και την Πρωσία ενώ η Αυστρία  κράτησε 

κάποιες επιφυλάξεις, όπως και η Αγγλία. 

- Οι Έλληνες το δέχτηκαν;  

- Όχι φυσικά. Απογοητεύτηκαν πλήρως… Γι’ αυτό και στράφηκαν στην Αγγλία για 

να ζητήσουν τη βοήθειά της. 

- Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η διπλωματία της Ρωσίας  η οποία 

κατάφερε με τον πόλεμο που διεξήγαγε κατά την Τουρκίας να φέρει σε τέτοια 

θέση το Σουλτάνο ώστε να μην του αφήσει επιλογή παρά να υπογράψει 

κάποιες συνθήκες. 

- Αναφέρεσαι στην συνθήκη του Λονδίνου του 1827; 

- Ναι. Ήταν πολύ σημαντική για τον ελλαδικό χώρο και την ίδρυση ελληνικού 

κράτους.  

- Τι προέβλεπε; 

- Η Αγγλία, η Ρωσία και η Γαλλία επεδίωκαν ανακωχή μεταξύ Ελλήνων και 

Τούρκων ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις στην 

Κωνσταντινούπολη.  Η Ελλάδα θα κέρδιζε την αυτονομία της αλλά θα έμενε 

φόρου υποτελής στο Σουλτάνο.  

- Ο Σουλτάνος τη δέχτηκε ;  

- ο Σουλτάνος  αρνήθηκε να την υπογράψει, όμως μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο 

του 1828-1829 και την νίκη της Ρωσίας στις 14 Σεπτέμβριου 1829 υπογράφηκε η 

συνθήκη της Αδριανούπολης, με την οποία η Τουρκία υποχρεώθηκε να 

αποδεχθεί τη συνθήκη του Λονδίνου του 1827  καθώς  και τον ορισμό για την 

Ελλάδα της συνοριακής γραμμής Παγασητικού – Αμβρακικού κόλπου.  

- Όπως κατάλαβα, όμως, η στάση της Ρωσίας και γενικά των Μεγάλων Δυνάμεων 

καθοριζόταν από τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα.   

- Ναι, φυσικά. Με την δημιουργία ελληνικού κράτους το 1830 οι Μεγάλες 

Δυνάμεις εξυπηρετούσαν αρκετά συμφέροντά τους. Η κάθε χώρα είχε 

ξεχωριστούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Βρετανία ήθελε να έχει υπό τον έλεγχο 

της, περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, τις οποίες θεωρούσε ως ένα 

συνδετικό κρίκο με τις κτήσεις της στην Ινδία, η Ρωσία ήθελε διέξοδο στην 

Μεσόγειο για τα πλοία της και η Γαλλία  ήθελε να εξυπηρετήσει τα εμπορικά 



και πολιτισμικά της συμφέροντα που είχαν δημιουργηθεί από την εποχή των 

Σταυροφοριών, 

-  Ουσιαστικά, δηλαδή, η ανεξαρτησία των Ελλήνων ήταν από τον τούρκικο ζυγό, 

όχι όμως και από τον έλεγχο των τριών Μεγάλων Δυνάμεων, έτσι δεν είναι; 

-  Ναι.. Αν και οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν ανταγωνιστικές, δημιούργησαν ένα 

ιδιόμορφο διεθνές καθεστώς προστασίας, ένα είδος  ευρωπαϊκής κυριαρχίας 

που ήταν κοινό, εφόσον το ασκούσαν  κι οι τρεις ως «εγγυήτριες Δυνάμεις».  

- Δυστυχώς οι χώρες αλληλοβοηθιούνται μόνο αν μπορούν να κερδίσουν κάτι 

από κάποια κατάσταση. Χαίρομαι και είμαι υπερήφανη για όσους πολέμησαν, 

μακάρι, όμως, να μην χρειαζόταν να βρεθούμε εξ αρχής σε αυτή  την 

κατάσταση.  

                                

    Οι μαθητές Δήμητρα Πασσαλή και Νίκος Σέρρας  

 

 


