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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Η Ελληνική Επανάσταση ήταν εκδήλωση του εθνικού 

κινήματος των Ελλήνων το οποίο επιδίωκε αρχικά την 

υποκατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από 

μια Ελληνική· αυτό ήταν το νόημα της εισόδου του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία τον Φε-

βρουάριο του 1821 . Εν συνεχεία, από τη φορά των 

πραγμάτων, η Επανάσταση απέβλεψε στη σύσταση 

ενός ανεξάρτητου έθνους-κράτους, καθώς σταθερο-

ποιήθηκε σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Στε-

ρεά Ελλάδα και τα νησιά, όπου κατοικούσαν συμπα-

γείς ελληνικοί πληθυσμοί . 

Πέραν αυτού, η Ελληνική Επανάσταση δεν συνδέε-

ται απλώς αλλά είναι συνυφασμένη με το γεωπολιτικό 

πλαίσιο της εποχής, τις αλλαγές στο ευρωπαϊκό κρατι-

κό σύστημα το οποίο σχηματίστηκε με το Συνέδριο της 

Βιέννης το 1815, μετά την ήττα της Γαλλικής Επανά-

στασης και του Ναπολέοντα . Γενικότερα, όπως έχει 

επισημανθεί, από ιδεολογική και πολιτική άποψη συνι-

στούσε και ένα «ευρωπαϊκό» γεγονός .5
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Στο παρόν βιβλίο προσπάθησα να μελετήσω τις 

τάσεις αυτού του ευρωπαϊκού κρατικού συστήματος, 

πώς αυτές επηρέασαν την πορεία της Επανάστασης και 

πώς επηρεάστηκαν από αυτήν . Τα χρονικά όρια του 

βιβλίου τίθενται από το Συνέδριο των Μεγάλων Δυ-

νάμεων στο Λάιμπαχ, τη σημερινή Λιουμπλιάνα (Ια-

νουάριος-Μάιος 1821), στη διάρκεια του οποίου έγι-

νε γνωστή η έκρηξη της Επανάστασης, μέχρι τη ναυμα-

χία του Ναβαρίνου (Οκτώβριος 1827), η οποία απο-

τέλεσε το ορόσημο για την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους . Τα δύο αυτά συμβάντα σηματοδοτούν δύο 

διαμετρικά αντίθετες πολιτικές των μεγάλων ευρωπαϊ-

κών δυνάμεων . Το Συνέδριο του Λάιμπαχ καταδίκασε 

απερίφραστα την Ελληνική Επανάσταση, ενώ η ναυμα-

χία του Ναβαρίνου προέκυψε από την πολιτική τριών 

μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, της Βρετανίας, της 

Ρωσίας και της Γαλλίας, για τη δημιουργία ελληνικού 

κράτους, έστω αυτόνομου αρχικά . Η επέμβασή τους 

όχι απλώς συνέδραμε την Eπανάσταση, αλλά ανέστρε-

ψε την αρνητική πραγματικότητα που είχε δημιουργηθεί 

επί του εδάφους για τους επαναστάτες από την εκστρα-

τεία του Ιμπραήμ . Η απόσταση μεταξύ των δύο πολιτι-

κών ήταν ασφαλώς τεράστια και εξηγείται από τις αλ-

λαγές που επήλθαν εντωμεταξύ στο ίδιο το ευρωπαϊκό 

κρατικό σύστημα . 

Η καταδίκη της Eλληνικής Eπανάστασης από τις Mε-
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γάλες Δυνάμεις το 1821 αποδίδεται ορθά στο συντη-

ρητικό ή αντιδραστικό πνεύμα που επικρατούσε τότε 

στην ευρωπαϊκή πολιτική . Αυτό που μας διαφεύγει 

όμως συχνά είναι ότι το σύστημα που είχε εγκαθιδρύ-

σει το Συνέδριο της Βιέννης δοκιμαζόταν ήδη όταν 

ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση . Το πρόβλημα ετίθε-

το από την επιφύλαξη της Βρετανίας . Η κυβέρνησή της 

ήταν αναμφίβολα και αυτή συντηρητική και δεν ευνοού-

σε τις επαναστατικές αλλαγές . Ταυτόχρονα, όμως, η 

Βρετανία ήταν μια συνταγματική χώρα, σε αντιδιαστο-

λή προς τις απολυταρχίες της Ρωσίας και της Αυστρίας, 

που έδιναν τον τόνο στην ευρωπαϊκή πολιτική εκείνης 

της εποχής, και συνιστούσε μια ναυτική, εμπορική και 

βιομηχανική δύναμη με παγκόσμια συμφέροντα . Στο 

πλαίσιο αυτό των ιδεολογικών προδιαθέσεων και της 

στρατηγικής και οικονομικής σκοπιμότητας, η βρετανι-

κή κυβέρνηση εξέφραζε ήδη από το 1820 την επιφύ-

λαξή της σχετικά με τη βιωσιμότητα αλλά και τη σκοπι-

μότητα ενός συστήματος καταστολής οποιασδήποτε 

αλλαγής, το οποίο υποστήριζε η Αυστρία του καγκελά-

ριου Μέτερνιχ . Η τελευταία συνιστούσε μια δύναμη 

υπερσυντηρητική και κατ’ ανάγκη στατική, λόγω της 

οικονομικής της κάμψης και της υπερεπέκτασής της στην 

προσπάθειά της να διατηρήσει εδάφη και ζώνες επιρ-

ροής στα δυτικά Βαλκάνια, στα γερμανικά και στα ιτα-

λικά κράτη . Ανάλογες επιφυλάξεις με στρατηγική διά-
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σταση θα προωθούσε εμπράκτως, με καθυστέρηση 

είναι η αλήθεια, και η Ρωσία, από το 1824 και μετά, 

όταν ακόμα και ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος θα συ-

νειδητοποιούσε ότι αγνοώντας το ελληνικό ζήτημα 

υπονόμευε τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας των 

τσάρων στο πλαίσιο του Ανατολικού Ζητήματος προς 

όφελος της Βρετανίας . Όταν οι δύο ισχυρότερες δυ-

νάμεις του ευρωπαϊκού κρατικού συστήματος, η Βρε-

τανία και η Ρωσία, πέτυχαν να συνεννοηθούν, ήταν 

θέμα χρόνου η ρύθμιση του ελληνικού ζητήματος, με 

την προσθήκη και της Γαλλίας, έστω και κατά τρόπο 

που μπορεί να απείχε από τις προσδοκίες των Ελλήνων . 

Ακόμα και στο πλαίσιο της realpolitik των Μεγάλων 

Δυνάμεων υπεισέρχονται ιδεολογικές και αξιακές 

σταθμίσεις . Ο ελληνικός χώρος προσλαμβανόταν ως 

η κοιτίδα του κλασικού πολιτισμού για μια Ευρώπη που 

προσδιόριζε πλέον την ταυτότητά της σε αναφορά προς 

αυτόν . Υπεισερχόταν επίσης η θρησκευτική διάσταση, 

η αντίθεση χριστιανών και μουσουλμάνων, η εξουσία 

των οποίων ήταν συνώνυμη κατά τις ευρωπαϊκές αντι-

λήψεις του 18ου και του 19ου αιώνα με την οπισθο-

δρόμηση και τη βαρβαρότητα . Από τη στιγμή που η 

Επανάσταση στερεώθηκε στην Πελοπόννησο, στη Στε-

ρεά Ελλάδα και στα νησιά, το ενδιαφέρον της κοινής 

γνώμης και η φιλελληνική κίνηση αυξάνονταν παράλ-

ληλα, και συχνά σε συνάφεια, με το ενδιαφέρον των 
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ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για τα γεωπολιτικά και τα 

στρατηγικά ζητήματα που αναπόφευκτα ανέκυπταν . Η 

Ευρώπη της εποχής εκείνης δεν αγνοούσε το γεγονός 

ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατείχε ευρωπαϊκά 

εδάφη, αλλά η Πύλη δεν αποτελούσε οργανικό μέρος 

του ευρωπαϊκού κρατικού συστήματος . Η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία στερούνταν συνοχής και υστερούσε 

πλέον τεχνολογικά, οικονομικά, διοικητικά και στρα-

τιωτικά έναντι των Ευρωπαίων κατά πολύ . Οι ανταγω-

νιστικές στρατηγικές των Μεγάλων Δυνάμεων ήταν 

αυτές που εξασφάλιζαν σε μεγάλο βαθμό την επιβίωσή 

της και όχι η ισχύς της . Βασικοί ανταγωνιστές στον 

χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν η Ρωσία, 

που από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου επιδίωκε την 

έξοδό της στη Μεσόγειο και ενδεχομένως την κυριαρ-

χία επί των Στενών, και η Βρετανία, η οποία ως ναυτι-

κή δύναμη απέβλεπε στη διασφάλιση μιας αδιάσπαστης 

γραμμής επικοινωνίας έως τη σημαντικότερη κτήση της, 

την Ινδία, και την κατοχύρωση της εμπορικής της υπε-

ροχής . Στο πλαίσιο αυτό, η Βρετανία υποστήριζε κατά 

κανόνα το δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, και έτσι θα έκανε έως τις αρχές του 

20ού αιώνα, όταν η άνοδος της Γερμανίας στην Ευ-

ρώπη και η γερμανική οικονομική διείσδυση στην ίδια 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία υποχρέωσαν τη Βρετα-

νία να συμμαχήσει με τη Γαλλία αρχικά και τη Ρωσία 
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εν συνεχεία . Το 1822-23 όμως άρχισε να γίνεται κα-

τανοητό στους Βρετανούς ιθύνοντες ότι η άκαμπτη 

εμμονή στο δόγμα αυτό θα σήμαινε την εξασφάλιση 

προβαδίσματος στη Ρωσία . Η εκστρατεία του αιγυπτια-

κού στρατού υπό τον Ιμπραήμ στην επαναστατημένη 

Ελλάδα μπορούσε επίσης να σημαίνει την είσοδο της 

Γαλλίας το 1824-25 στον ελληνικό χώρο, καθώς οι 

Γάλλοι διατηρούσαν προνομιακές σχέσεις με τον πασά 

της Αιγύπτου . Η πρωτοβουλία των κινήσεων περιήλθε 

στη Βρετανία, η οποία ήταν αποστασιοποιημένη από το 

σύστημα της Βιέννης ήδη από το 1820, αλλά ήταν προ-

φανές στους Βρετανούς ιθύνοντες, ιδίως στον Βρετα-

νό υπουργό Εξωτερικών Τζορτζ Κάνινγκ, ότι δεν μπο-

ρούσαν να λύσουν το ελληνικό ζήτημα κατά βούληση . 

Ως είχε η ισορροπία δυνάμεων, δεν ήταν δυνατό να 

εκπληρωθούν πλήρως και μονομερώς οι στόχοι καμιάς 

μεγάλης δύναμης . Η Βρετανία ήταν φορέας ναυτικής 

ισχύος, η οποία είχε δείξει τη σημασία της στους Να-

πολεόντειους Πολέμους με την επιβολή του αποκλει-

σμού στην ηπειρωτική Ευρώπη . Η Ρωσία ήταν η σημα-

ντικότερη χερσαία δύναμη στην ηπειρωτική Ευρώπη 

και μπορούσε να δημιουργήσει πραγματικές καταστά-

σεις επί του εδάφους . Τέλος, η Γαλλία ήταν η λιγότερο 

ισχυρή από τις τρεις δυνάμεις που επενέβησαν και 

κατέστρεψαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο στο Ναβα-

ρίνο, αλλά διέθετε παράδοση στην περιοχή, επιδίωκε 
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να ανακτήσει επιρροή, είχε ερείσματα ιδίως στην Αί-

γυπτο, ο πασάς της οποίας, τυπικά υποτελής στον σουλ-

τάνο, είχε αναλάβει να καταστείλει την Επανάσταση εκ 

μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το είχε 

σχεδόν επιτύχει . Ο γαλλικός παράγοντας κατά την πε-

ρίοδο της Παλινόρθωσης δεν μπορούσε να είναι φο-

ρέας των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά εμ-

φορούνταν από τη θρησκευτική-πολιτισμική διάσταση 

της Επανάστασης, την προσπάθεια ενός χριστιανικού 

έθνους να αποχωριστεί από έναν μουσουλμάνο κυρίαρ-

χο . Η γαλλική πολιτική απέβλεπε στην εξισορρόπηση 

της βρετανικής και της ρωσικής παρουσίας και θα μπο-

ρούσε ενδεχομένως να παρενοχλήσει την προσπάθεια 

των άλλων δύο αν έμενε εκτός της διπλωματικής πρω-

τοβουλίας που είχε αναληφθεί . Για τη Βρετανία θα ήταν 

επιθυμητό να αναλάβει η Ελλάδα τον ρόλο του «φράγ-

ματος» έναντι της Ρωσίας, να γίνει ένα «barrier state», 

όπως έλεγε ένας Βρετανός φιλέλληνας στον Κάνινγκ . 

Η ισορροπία δυνάμεων όμως επέβαλλε να είναι το νέο 

κράτος ένα «buffer state», δηλαδή ένα ενδιάμεσο κρά-

τος που θα απέτρεπε την επικράτηση των συμφερόντων 

οποιασδήποτε από τις δύο δυνάμεις, εν συνεχεία τριών 

με την προσθήκη της Γαλλίας στη Συνθήκη του Λονδί-

νου το 1827 . Αυτό αντικατοπτριζόταν και στην εκλογή 

του Καποδίστρια ως κυβερνήτη και στην παράλληλη 

ανάθεση της αρχηγίας του στρατού και του ναυτικού 
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σε δύο Βρετανούς φιλέλληνες, τον Τσορτς και τον Κό-

χραν αντίστοιχα .

Αν και η Βρετανία διαδραμάτισε βαρύνοντα ρόλο 

στις εξελίξεις για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος, 

ο ρόλος της Ρωσίας ήταν σημαντικός για την προετοι-

μασία και την έκρηξη της Επανάστασης, έστω και με 

λανθάνοντα τρόπο, και αυτό το σημείο δεν έχει ανα-

δειχθεί ιστοριογραφικά . Έχει ορθά επισημανθεί η επι-

φύλαξη του Καποδίστρια για τη δυνατότητα ανάληψης 

τέτοιου εγχειρήματος, καθώς και η αποδοκιμασία της 

εξέγερσης στη Μολδοβλαχία από τον αυτοκράτορα της 

Ρωσίας στο Συνέδριο του Λάιμπαχ . Πρέπει όμως επί-

σης να επισημανθεί ότι η Φιλική Εταιρεία έδρασε σε 

μεγάλη έκταση στη Ρωσία . Χωρίς την ανοχή των ρω-

σικών αρχών, από τις αρχές του 1817 έως το 1821, 

η ανάπτυξη της Εταιρείας θα ήταν αδύνατη . Επίσης, 

ενώ δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι ο Καποδί-

στριας δεν ευνοούσε γενικευμένη εξέγερση των Ελλή-

νων, φαίνεται ότι δεν αποδοκίμαζε την ύπαρξη επανα-

στατικών εστιών σε ορισμένα σημεία, όπως το Σούλι 

και η Μάνη, εν αναμονή αλλαγής των διεθνών συνθη-

κών . Η ιδέα αυτή ερμηνεύτηκε ενδεχομένως διασταλ-

τικά από τον Υψηλάντη .

Η επέμβαση της Βρετανίας, της Ρωσίας και της Γαλ-

λίας υπέρ ενός επαναστατημένου έθνους δεν δημιούρ-

γησε την κρίση του συστήματος των συνεδρίων το 
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οποίο διείπε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις μετά το Συνέ-

δριο της Βιέννης, αλλά επιτάχυνε το τέλος του .

Ως προς την Ελλάδα, η εξέλιξη της Επανάστασης 

και η επίλυση του ελληνικού ζητήματος δημιούργησαν 

ασφαλώς μια σχέση εξάρτησης του ελληνικού κράτους 

από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις . Πρέπει να λη-

φθεί υπόψη ότι, όταν πραγματοποιήθηκε τελικά η επέμ-

βαση των δυνάμεων, υπήρχε ανοικτό ένα ελληνικό 

ζήτημα το οποίο είχε τεθεί από την Επανάσταση, δηλα-

δή με πρωτοβουλία των ίδιων των Ελλήνων, αλλά ο 

συσχετισμός δυνάμεων ήταν τέτοιος που δεν επέτρεπε 

στους Έλληνες την επίτευξη της ανεξαρτησίας τους με 

τις δικές τους προσπάθειες . Το ελληνικό κράτος θα 

εντασσόταν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κρατικό σύστη-

μα αλλά ο ρόλος του θα ήταν περιφερειακός, καθώς 

ήταν ένα μικρό κράτος, με περιορισμένους πόρους, 

στο νότιο άκρο της Βαλκανικής . Η κληρονομιά αυτής 

της υπόθεσης ήταν αναμφίβολα μια κληρονομιά εξάρ-

τησης, η οποία όμως ήταν συναρτημένη σε μεγάλο 

βαθμό και από την ικανότητα των ίδιων των Ελλήνων 

να διευθύνουν τις πολιτικές υποθέσεις της χώρας και 

να επιτύχουν την ανάπτυξή της . Αυτά τα στοιχεία δεν 

ήταν πάντοτε ισχυρά, στον βαθμό τουλάχιστον που 

επιβαλλόταν .
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Ολοκληρώνοντας, ευχαριστώ τον εκδότη Νώντα Πα-

παγεωργίου, καθώς συμπεριλαμβάνει για μία ακόμα 

φορά ένα βιβλίο μου στο πρόγραμμα του Μεταίχμιου, 

την Ελένη Μπούρα, με την οποία είχα τη χαρά να συ-

νεργάζομαι και πάλι, και τον υπεύθυνο της σειράς κα-

θηγητή Ιάκωβο Μιχαηλίδη . Πρέπει επίσης να επισημά-

νω τον επαγγελματισμό του προσωπικού των εκδόσεων, 

που οδηγεί σε ένα άρτιο εκδοτικό αποτέλεσμα .

ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ

Αθήνα, Φεβρουάριος 2021
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1  

Η ευρωπαϊκή ισορροπία δυνάμεων

Η ήττα του γαλλικού στρατού στο Βατερλό τον Ιούνιο 

του 1815 σήμαινε την οριστική ήττα της Γαλλικής Επα-

νάστασης ύστερα από έναν πόλεμο που είχε διαρκέσει 

σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα (1792-1815) . Οι ευ-

ρωπαϊκές υποθέσεις θα ρυθμίζονταν εφεξής με βάση 

τις αποφάσεις του Συνεδρίου της Βιέννης, το οποίο 

είχε ολοκληρώσει τις εργασίες του λίγες μόνο μέρες 

πριν από την τελευταία στρατιωτική αναμέτρηση του 

Ναπολέοντα με τους Συμμάχους .6

Η ουσία του διακανονισμού της Βιέννης έγκειται σε 

αυτό που έχουν επισημάνει δύο Βρετανοί ιστορικοί, οι 

Bridge και Bullen, ότι με τον διακανονισμό του 1815 

αναγνωριζόταν και δινόταν έμφαση «στην εξάρτηση 

της τάξης μεταξύ των κρατών από τη διατήρηση της 

τάξης μέσα στα κράτη» . Υπήρχε μια διαφορά όμως στην 
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προσέγγιση μεταξύ της Αυστρίας και της Ρωσίας αφε-

νός και της Βρετανίας αφετέρου: Η βρετανική πολιτική, 

της οποίας αρχιτέκτονας ήταν ο υπουργός Εξωτερικών 

Ρόμπερτ Στιούαρτ Κάσλρεϊ, ήταν πραγματιστική, απέ-

βλεπε στην κατά περίπτωση αντιμετώπιση των κρίσεων 

όταν προέκυπταν επαναστάσεις ή πιέσεις για ανατροπή . 

Η αυστριακή και η ρωσική αντίληψη, όπως την εξέφρα-

ζε πάγια ο καγκελάριος της Αυστρίας Κλέμενς φον 

Μέτερνιχ και τουλάχιστον για μία δεκαετία ο αυτοκρά-

τορας Αλέξανδρος ο Ά , ήταν περισσότερο δογματική 

και άκαμπτη, απέβλεπε στην αλληλεγγύη των χριστια-

νών ηγεμόνων έναντι οποιασδήποτε τάσης για ανα-

τροπή, αλλά δεν διέθετε κατ’ ανάγκη και μια σαφή 

στρατηγική εκτός από μια γενική προδιάθεση για επέμ-

βαση προς καταστολή οποιασδήποτε ανατρεπτικής 

κίνησης .7

Η Ρωσία ήταν σημαντική για την εξέλιξη του ελλη-

νικού ζητήματος, και έως την έκρηξη της Επανάστασης 

του 1821 ο ρόλος της ήταν κατά πολύ σπουδαιότερος 

από τον ρόλο της Βρετανίας . Η ρωσική πολιτική, προ-

κειμένου να γίνει κατανοητή, πρέπει να ενταχθεί σε ένα 

ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο . Η αφετηρία του πρέπει να 

αναζητηθεί στη βασιλεία του Πέτρου του Μεγάλου 

(1682-1725), ο οποίος εισήγαγε τη χώρα του στις 

ευρωπαϊκές υποθέσεις και έθεσε στρατηγικούς στόχους 

οι οποίοι υπηρετήθηκαν από τους χειριστές της ρωσικής 
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πολιτικής σε μακρά διάρκεια .8 Κατά τη διάρκεια της 

βασιλείας του Πέτρου πραγματοποιήθηκε ένας θεμε-

λιώδης μετασχηματισμός του κράτους: από το μεγάλο 

δουκάτο της Μόσχας, το οποίο μικρή σχέση είχε με την 

ευρωπαϊκή πολιτική, προέκυψε μια ρωσική αυτοκρατο-

ρία η οποία είχε συμφέροντα στην ευρωπαϊκή ήπειρο 

και θα αποτελούσε έναν από τους συντελεστές της 

ισορροπίας δυνάμεων σε αυτήν και στη Μαύρη Θά-

λασσα . Αυτή αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό σε μια διαρ-

κή επιδίωξη εξόδου της Ρωσίας προς τις λεγόμενες 

θερμές θάλασσες . Η πορεία προς τα δυτικά έφερε τη 

Ρωσία σε σύγκρουση με τη Σουηδία, τη μεγάλη περι-

φερειακή δύναμη της εποχής, και προς νότο με την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία . Στο πλαίσιο αυτό, κατα-

γράφεται ήδη το 1710 η πρώτη έκκληση της Ρωσίας 

προς τους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

για να απαλλαγούν από την εξουσία του μουσουλμάνου 

κυριάρχου τους . Με τη λήξη του εικοσαετούς Ρω-

σο-σουηδικού Πολέμου το 1721, η Ρωσία είχε εγκα-

τασταθεί στη Βαλτική Θάλασσα και ήταν πλέον μια 

ευρωπαϊκή δύναμη, αλλά παρέμενε ανοικτό το θέμα 

της καθόδου της προς νότο, στις θερμές θάλασσες . Ο 

στόχος αυτός επιτυγχανόταν με αργό ρυθμό, καθώς η 

Ρωσία εγκαταστάθηκε οριστικά στη Θάλασσα του 

Αζόφ, μια σχεδόν κλειστή και ρηχή θαλάσσια περιοχή 

του Εύξεινου Πόντου, το 1739, με τη λήξη ενός ρω-
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σο-τουρκικού πολέμου . Η Ρωσία επρόκειτο να εμπλα-

κεί κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Αικατερίνης της 

Μεγάλης (1762-1796) σε δύο πολέμους με την Οθω-

μανική Αυτοκρατορία, το 1768-1774 και το 1787-

1792 . Οι πόλεμοι αυτοί εδραίωσαν τον διαρκή ρω-

σο-τουρκικό ανταγωνισμό και μονιμοποίησαν τη θέση 

της Ρωσίας ως διεκδικητή της κληρονομιάς της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας, η οποία σταδιακά αποδυνα-

μωνόταν . Η παρακμή της όμως ήταν αργή και η πτώση 

της επιβραδυνόταν από το γεγονός ότι ήταν πολύ ση-

μαντική για την ευρωπαϊκή ισορροπία δυνάμεων, ώστε 

να αφεθεί η Ρωσία ανενόχλητη να εφαρμόσει την πο-

λιτική της . Εξάλλου και η ρωσική ισχύς δεν ήταν τέτοια 

ώστε να είναι σε θέση η Πετρούπολη να καταφέρει 

καίριο πλήγμα κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

σε βραχύ διάστημα . Ο πρώτος πόλεμος είχε σημάνει 

και την ενεργή σύνδεση των Ελλήνων με τη ρωσική 

στρατηγική . Το 1770 ο απεσταλμένος της αυτοκράτει-

ρας της Ρωσίας Γκριγκόρι Ορλώφ πέτυχε να προκαλέ-

σει εξέγερση των Ελλήνων στην Πελοπόννησο, η οποία 

όμως κατεστάλη . Η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 

το 1774, με την οποία τερματίστηκε ο πρώτος ρω-

σο-τουρκικός πόλεμος της βασιλείας της Μεγάλης Αι-

κατερίνης, δημιούργησε μια νέα ισορροπία υπέρ της 

Ρωσίας, καθώς αυτή απέκτησε το λιμάνι του Αζόφ και 

πέτυχε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του χανάτου 
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της Κριμαίας, το οποίο επρόκειτο να προσαρτηθεί από 

τη Ρωσία το 1783 . Επίσης, οι υπήκοοί της απέκτησαν 

το δικαίωμα να εμπορεύονται στον Εύξεινο Πόντο και 

στον Δούναβη, δικαίωμα το οποίο ωφέλησε Έλληνες 

πλοιοκτήτες, που έσπευσαν να θέσουν τα πλοία τους 

υπό ρωσική σημαία ή την εμπορική τους δραστηριότη-

τα υπό ρωσική προστασία . Η Ρωσία αποχώρησε από 

τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, υπό την προϋπόθεση 

ότι θα γινόταν σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία . Ακό-

μα σημαντικότερο ήταν το δικαίωμα που απέκτησαν οι 

Ρώσοι πρεσβευτές στην Πύλη να προβαίνουν σε παρα-

στάσεις προς όφελος των χριστιανών ορθοδόξων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας . Αν και η διάταξη αυτή 

δεν δημιουργούσε υποχρέωση στην Οθωμανική Αυ-

τοκρατορία να αποδέχεται είτε τις αιτιάσεις είτε τις 

προτάσεις των ρωσικών διαβημάτων, ήταν σαφές ότι 

η Ρωσία αποκτούσε κάποιο αόριστο, αλλά από πολιτι-

κή άποψη χρήσιμο, έρεισμα παρακολούθησης των 

εσωτερικών υποθέσεων της Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας . Συνεπώς είναι ακριβές αυτό που υποστήριξε 

η Barbara Jelavich ότι η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊ-

ναρτζή συνιστούσε υποχώρηση της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας και στροφή στην ισορροπία των ρω-

σο-τουρκικών σχέσεων .9 

Η λήξη του πολέμου το 1774 δεν σηματοδοτούσε 

την αναστολή των ρωσικών βλέψεων . Ο θάνατος της 
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Μαρίας Θηρεσίας των Αψβούργων, το 1780, σήμανε 

την αναθέρμανση των σχέσεων Πετρούπολης-Βιέννης, 

καθώς τη διαδέχθηκε στον θρόνο ο Ιωσήφ ο Β́ , ο 

οποίος ήταν περισσότερο δεκτικός σε συνεργασία με 

τη Ρωσία . Ο στόχος πλέον της Πετρούπολης ήταν πο-

λύ περισσότερο φιλόδοξος και συνίστατο στον δια-

μελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας . Η ρωσική 

πρόταση προς τη Βιέννη απέβλεπε στην κατάληψη από 

τη Ρωσία του δυτικού Καυκάσου, της Κριμαίας και της 

περιοχής του Δνείστερου . Η Μολδαβία και η Βλαχία 

επρόκειτο να ενοποιηθούν και να αποτελέσουν το κρά-

τος της Δακίας, ενώ ο αυτοκράτορας Ιωσήφ θα προ-

σέθετε στις κτήσεις του τμήματα της Βοσνίας και Ερ-

ζεγοβίνης, της Σερβίας, της Ιστρίας και της Δαλματίας . 

Ό,τι απέμενε από τις οθωμανικές επαρχίες στην Ευ-

ρώπη, δηλαδή η Βουλγαρία και η Ελλάδα, επρόκειτο 

να αποτελέσουν μια ελληνική αυτοκρατορία με πρω-

τεύουσα την Κωνσταντινούπολη και αυτοκράτορα τον 

μεγάλο δούκα Κωνσταντίνο, εγγονό της Αικατερίνης . 

Η ρωσική δραστηριότητα στις Παραδουνάβιες Ηγε-

μονίες και στη Γεωργία οδήγησε στην έκρηξη νέου 

Ρωσο-τουρκικού Πολέμου το 1787, ο οποίος τερμα-

τίστηκε το 1792 . Ο Ιωσήφ είχε αποβιώσει εντωμετα-

ξύ, το 1790, και ο νέος αυτοκράτορας Λεοπόλδος ο 

Β́  δεν συνέχισε τον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας, 

η πολιτική της οποίας είχε αρχίσει να προκαλεί την 



ΟΙ ΜΕΓΆΛΕΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΚΆΙ  Η ΕΠΆΝΆΣΤΆΣΗ

37

αντίδραση άλλων δυνάμεων, όπως η Βρετανία αλλά 

και η Πρωσία .10

Η Αικατερίνη η Μεγάλη δεν κατόρθωσε να προω-

θήσει το πιο φιλόδοξο μέρος της ατζέντας της, τον 

διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και η 

εξέλιξη των ρωσο-τουρκικών σχέσεων παρέμεινε 

ασταθής . Επικρατούσε συνήθως ένταση, η οποία μπο-

ρούσε να καταλήξει σε συγκρούσεις, εκτός εάν παρεμ-

βαλλόταν προς στιγμήν ένας εξωτερικός παράγοντας 

που θα υποχρέωνε τις δύο πλευρές σε συνεννόηση . 

Αυτό συνέβη με την εκστρατεία του Ναπολέοντα στην 

Αίγυπτο, το 1798, η οποία οδήγησε σε προσωρινή 

ρωσο-τουρκική κατοχή της Επτανήσου (1800-1807) . 

Παράλληλα, η εξέγερση του πασά του Βιδινίου Οσμάν 

Πασβάνογλου οδήγησε την Πύλη σε μια νέα συμφωνία 

με τη Ρωσία για το καθεστώς των Παραδουνάβιων 

Ηγεμονιών, το 1802, σύμφωνα με την οποία οι Φα-

ναριώτες ηγεμόνες θα διορίζονταν για επταετή θητεία 

με ρωσική συγκατάθεση και θα έπρεπε να λαμβάνουν 

υπόψη τις παραστάσεις που μπορεί να έκανε ο απεσταλ-

μένος της Ρωσίας . Το καθεστώς αυτό δημιουργούσε 

τριβές και οδήγησε σε νέο Ρωσο-τουρκικό Πόλεμο, 

από το 1806 έως το 1812 . Οι ρωσικές δυνάμεις δεν 

ήταν σε θέση να καταφέρουν αποφασιστικό πλήγμα 

στον οθωμανικό στρατό, ενώ η Πετρούπολη έπρεπε 

να λαμβάνει υπόψη και τις απόψεις της Γαλλίας, με την 
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οποία συνδεόταν με συμμαχία έως το 1812, όταν ο 

Ναπολέων αποφάσισε την εισβολή στη Ρωσία . Ενόψει 

ακριβώς της επιδείνωσης των σχέσεων με τη Γαλλία, 

η Ρωσία συνήψε τη συνθήκη ειρήνης με την Οθωμανι-

κή Αυτοκρατορία τον Μάιο του 1812 στο Βουκουρέστι . 

Η συνθήκη αυτή εντασσόταν στη μακρά αλυσίδα συν-

θηκών οι οποίες στο σύνολο ενίσχυαν τη ρωσική θέση 

έναντι της Πύλης . Με τη διευθέτηση του 1812 η Ρωσία 

δεν προσαρτούσε τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπως 

θα επιθυμούσε, αλλά προσάρτησε τη Βεσσαραβία, μια 

σχετικώς ευρεία εδαφική ζώνη έως τον ποταμό Πρού-

θο, με πρωτεύουσα το Κισνόβι (σήμερα Κισινάου), και 

ταυτόχρονα επιβεβαίωσε τα συμβατικά δικαιώματα 

που της είχαν αναγνωριστεί με τις προηγούμενες συν-

θήκες .11 
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