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

 Στις πρώτες προκηρύξεις του Αγώνα αλλά 
και στη Διακήρυξη της Α’ Εθνοσυνέλευσης 
τονιζόταν ότι η ελληνική επανάσταση δεν 
είχε στόχο την κοινωνική ανατροπή, αλλά 
ότι ήταν ένας εθνικός αγώνας με 
αποκλειστική επιδίωξη την ελευθερία.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 



Η διεθνής συγκυρία, ωστόσο, ήταν 
δυσμενής. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις 
(Αγγλία, Ρωσία, Αυστρία, Πρωσία) μόλις 
είχαν νικήσει τον Ναπολέοντα και 
προσπαθούσαν να διαμορφώσουν 
ισορροπίες που θα απέτρεπαν πολέμους 
μεγάλης κλίμακας στο μέλλον. Η Ευρώπη 
βίωνε την Παλινόρθωση.

 Σε αυτές τις συνθήκες, η ελληνική 
επανάσταση ήταν για τους Ευρωπαίους 
διπλωμάτες ένα ακόμη πρόβλημα, μία από 
τις συνιστώσες του ανατολικού ζητήματος 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



Όρος που περιγράφει την πολύπλοκη πολιτική 
κατάσταση που δημιουργήθηκε στα Βαλκάνια και 
στην Εγγύς Ανατολή, κυρίως μετά τον 18ο αιώνα, 
ως αποτέλεσμα της παρακμής της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και του ανταγωνισμού των 
Δυνάμεων (Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία, Αυστρία) για 
την τύχη της. 

Ανάλογα με την εκάστοτε εκτίμηση των 
συμφερόντων τους, οι Δυνάμεις

❑ άλλοτε πρόκριναν την ακεραιότητα του 
κράτους του σουλτάνου,

❑ άλλοτε τον διαμελισμό του και άλλοτε την 
απόσπαση εδαφών του.

Ανατολικό ζήτημα





Οι Δυνάμεις 

❖ Αγγλία, 

❖ Ρωσία, 

❖ Αυστρία,

❖ Γαλλία, 

❖ Πρωσία

κράτησαν σταθερά αρνητική στάση απέναντί της. 

Η πολιτική τους καθορίστηκε, εκτός από τα επιμέρους 
συμφέροντα κάθε χώρας, από την κοινή επιθυμία τους 
να εμποδίσουν τη διάλυση του οθωμανικού κράτους, 
γεγονός που φοβούνταν ότι θα προκαλούσε νέες 
διενέξεις μεταξύ τους.

H αντίδραση των Ευρωπαίων τα 2 πρώτα 
χρόνια της επανάστασης.



 Ο Δράμαλης έχει κατατροπωθεί

 η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου είχε αίσιον 
πέρας

 η Αθήνα έχει απελευθερωθεί

 η κυβέρνηση του Ναυπλίου παραμένει 
αξιοπρεπής προς το παρόν (Το πρώτο δάνειο 
δεν έχει έρθει ακόμα)

Το 1823



Η αλλαγή της Αγγλίας 

Στης  25η Μαρτίου 1823  
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.



 Άγγλος λογοτέχνης, διπλωμάτης, 
πολιτικός υπουργός εξωτερικών και 
πρωθυπουργός της Αγγλίας.

 Φιλέλληνας, που βοήθησε την Ελλάδα, 
τόσο σε πνευματικό επίπεδο, όσο και 
σε πολιτικό.

 Είχε αλληλογραφία με τον Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη για την Επανάσταση.

 Στη Συμφωνία του Λονδίνου το 1827, 
εισήγαγε το μυστικό άρθρο για 
στρατιωτική επέμβαση, σε περίπτωση 
που η Πύλη δεν συμμορφωνόταν μέσα 
σε ένα μήνα από την υπογραφή της 
συνθήκης. 

 Αυτό οδήγησε στη ναυμαχία του 
Ναυαρίνου. Η Ελλάδα σε ελάχιστη 
ένδειξη ευγνωμοσύνης, τον τίμησε 
δίδοντας το όνομά του στην πλατεία 
Κάνιγγος.

Γεώργιος Κάνιγκ



Ο Κάνιγκ ντυμένος τσολιάς
(γελοιογραφία της εποχής)



 Η Ρωσία, θορυβημένη από τις πρωτοβουλίες 
του Κάνιγκ και φοβούμενη ότι εξαιτίας της 
στάσης της απέναντι στην ελληνική 
επανάσταση θα χάσει την επιρροή της στους 
Έλληνες, γνωστοποίησε, στις αρχές του 1824, 

το σχέδιο των τριών τμημάτων, 

που προέβλεπε τον σχηματισμό τριών 
αυτόνομων (για τον όρο αυτονομία βλέπε 
γλωσσάριο) ελληνικών ηγεμονιών. Το 
σχέδιο, ωστόσο, απορρίφθηκε όχι μόνο από 
τον σουλτάνο αλλά και από τους Έλληνες.

Η αλλαγή της 
Ρωσίας





Η αγγλική μεταστροφή ενίσχυσε την 
επιρροή της Αγγλίας μεταξύ των 

Ελλήνων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
κυβέρνηση Κουντουριώτη προώθησε τη 

σύναψη δύο δανείων με αγγλικές 
τράπεζες (1824, 1825)

Τα δάνεια του Αγώνα



Από τα δύο δάνεια, που υποτίθεται 
ότι θα ενίσχυαν τον ιερό αγώνα για 
την ελευθερία, η επαναστατική 
Ελλάδα χρεώθηκε 2.800.000 λίρες, 
την περίοδο 1824-1825, και έβαλε 
στα ταμεία της 530.000 , που φυσικά 
κατασπαταλήθηκαν στους δύο 
εμφυλίους της περιόδου Νοεμβρίου 
1823 – Φεβρουαρίου 1825, κάνοντας 
πλέον την εξάρτηση από την 
αγγλική πολιτική αφόρητη στο 
παρόν και το μέλλον.



 Καθώς η Αγγλία, η Ρωσία και η Γαλλία αναμειγνύονταν όλο και 
περισσότερο στα ελληνικά πράγματα, αρκετοί Έλληνες άρχισαν να 
πείθονται ότι η λύση θα ερχόταν, τελικά, από τις Δυνάμεις. Έτσι, 
δημιουργήθηκαν, την περίοδο 1823-1825, πολιτικές ομάδες-κόμματα που 
συνδέονταν με τις Δυνάμεις.

Τα τρία κόμματα

το αγγλικό με 
επικεφαλής τον Αλ. 
Μαυροκορδάτο

το γαλλικό με ηγέτη 
τον Ι. Κωλέττη

το ρωσικό με 
αρχηγούς τους Α. 
Μεταξά και 
Θ.Κολοκοτρώνη
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