
 

Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη 

Ελληνική επανάσταση και ευρωπαϊκή διπλωματία (1821-1826) 

 

Οι Έλληνες προσπάθησαν να εξασφαλίσουν, από την αρχή της επανάστασης, τη συμπαράσταση 
των Ευρωπαίων, τόσο των ηγετών όσο και των λαών. 

Τονιζόταν ότι η ελληνική επανάσταση δεν είχε στόχο την κοινωνική ανατροπή, αλλά ότι ήταν ένας 
εθνικός αγώνας με αποκλειστική επιδίωξη την ελευθερία. 

Η διεθνής συγκυρία, ωστόσο, ήταν δυσμενής. Η Ευρώπη βίωνε την Παλινόρθωση. 

Το 1823, όμως, ο νέος Άγγλος υπουργός Εξωτερικών Τζορτζ Κάνιγκ, εκτιμώντας ότι ένα δυναμικό 

ελληνικό κράτος θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο συνεργάτη της Αγγλίας στη νοτιοανατολική 

Μεσόγειο, αναθεώρησε την πολιτική της χώρας του και αναγνώρισε τους Έλληνες ως εμπόλεμη 
δύναμη. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Τζωρτζ_Κάνινγκ


 

1 - Οι επαναστατημένοι Έλληνες απευθύνονται στην Ευρώπη 



 

2 - Ο φιλέλληνας ποιητής Σέλεϊ: ¨Είμαστε όλοι Έλληνες..." 

Στις αρχές του 1824 η Ρωσία γνωστοποίησε το σχέδιο των τριών τμημάτων, που προέβλεπε τον 

σχηματισμό τριών αυτόνομων ελληνικών ηγεμονιών. Το σχέδιο, ωστόσο, απορρίφθηκε όχι μόνο 

από τον σουλτάνο αλλά και από τους Έλληνες. 

Η κυβέρνηση Κουντουριώτη προώθησε τη σύναψη δύο δανείων με αγγλικές τράπεζες (1824,1825). 

Λίγο αργότερα, το 1825, η δύσκολη θέση στην οποία είχε περιέλθει η επανάσταση, εξαιτίας της 

επέμβασης του αιγυπτιακού στρατού, διευκόλυνε τους αγγλόφιλους να πείσουν τους 

περισσότερους Έλληνες ηγέτες να υπογράψουν την πράξη προστασίας, ένα έγγραφο με το οποίο 

ζητούνταν από την Αγγλία να αναλάβει την προστασία των Ελλήνων. 

Δημιουργήθηκαν, την περίοδο 1823-1825, πολιτικές ομάδες-κόμματα που συνδέονταν με τις 
Δυνάμεις. Αυτά ήταν: 

1. το αγγλικό με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, 

2. το γαλλικό με ηγέτη τον Ιωάννη Κωλέττη και  

3. το ρωσικό με αρχηγούς τον Ανδρέα Μεταξά και Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 

http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1821_1833/diethni/04.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index_glossario.html


Το κίνημα του φιλελληνισμού 

 

Παράλληλα, αναπτυσσόταν τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική ο φιλελληνισμός, ένα κίνημα 

συμπαράστασης στους Έλληνες. 

Ο φιλελληνισμός πρόσφερε ενίσχυση τόσο οικονομική (χρήματα, εφόδια) όσο και ηθική (ποικίλες 
εκδηλώσεις συμπαράστασης). 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Άγγλο λόρδο Μπάιρον που πέθανε στο πολιορκημένο Μεσολόγγι 
(1824). 

 

3 - Η υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι, Θ. Βρυζάκης 

https://el.wikipedia.org/wiki/Λόρδος_Βύρων


 

4 - Το 1821 και οι ξένοι ζωγράφοι 

Προς την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1826-1830) 

 

Η ιουλιανή συνθήκη του Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827: Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία) προέβλεπε την ίδρυση 

αυτόνομου ελληνικού κράτους. Η άρνηση του σουλτάνου να αποδεχτεί αυτή τη ρύθμιση 

προκάλεσε την ένοπλη επέμβαση των Δυνάμεων: στη ναυμαχία του Ναβαρίνου (8 Οκτωβρίου 

1827) οι στόλοι της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Γαλλίας συνέτριψαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο. 

https://youtu.be/ZE20cQhfLb0


 

5 - Η ναυμαχία του Ναβαρίνου 

Η νέα τουρκική ήττα στον ρωσοτουρκικό πόλεμο που ακολούθησε (1828-1829) υποχρέωσε τον 

σουλτάνο να αποδεχτεί όλες τις μέχρι τότε αποφάσεις των Δυνάμεων σχετικά με το ελληνικό 
ζήτημα (συνθήκη της Αδριανούπολης). 

Στις 22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830 υπογράφτηκε από την Αγγλία, τη Ρωσία και τη Γαλλία το 

πρωτόκολλλο της Ανεξαρτησίας, η πρώτη επίσημη διεθνής διπλωματική πράξη που αναγνώρισε 

την Ελλάδα ως κράτος κυρίαρχο και ανεξάρτητο. Το ελληνικό κράτος συμφωνήθηκε ότι θα 
εκτεινόταν νότια της συνοριακής γραμμής που ορίζεται από τους ποταμούς Αχελώο και Σπερχειό. 

 



6 - Η επικράτεια του πρώτου ελληνικού κράτους (1830) 

 

7 - Ο ελληνικός λαός υποδέχεται τμήμα του γαλλικού στρατού που αποβιβάζεται για να βοηθήσει στον αγώνα της 
ανεξαρτησίας 

 

8 - Ενθουσιώδης υποδοχή από τον ελληνικό λαό τμήματος του γαλλικού στρατού που ήρθε για να βοηθήσει στον αγώνα 
της ανεξαρτησίας 

 

9 - Ο γαλλικός στρατός στην Πελοπόννησο 



 

10 - Η ελληνική επανάσταση στην πολιτική πραγματικότητα της εποχής της 


