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Το πρώτο βήμα προς την ανεξαρτησία
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Η ανεξαρτησία του πρώτου ελληνικού κράτους σε 
θεσμικό διπλωματικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε 
σταδιακά, μέσω μίας σειράς διεθνών Συνθηκών 
και Πρωτοκόλλων.

Η πρώτη και σημαντικότερη συνθήκη ήταν η 
Συνθήκη του Λονδίνου, η οποία υπογράφηκε 
στις 6 Ιουλίου 1827 (Ιουλιανή), στο Λονδίνο, 
μεταξύ των τριών Μεγάλων Δυνάμεων:
Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Ρωσίας.

Στο Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου 
Εξωτερικών μπορεί κανείς να βρει πλήρες αντίγραφο της 
Συνθήκης:

https://200years.mfa.gr/international-treaties/

https://200years.mfa.gr/international-treaties/


Η Συνθήκη του Λονδίνου
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Ο πίνακας απεικονίζει στιγμιότυπο από την υπογραφή της Ιουλιανής Σύμβασης.



Η Συνθήκη του Λονδίνου

Η στροφή αυτή στην πολιτική των Μ.Δ. άλλαξε ουσιαστικά τα 
δεδομένα του ελληνικού ζητήματος και οδήγησε τελικά στην 

ίδρυση του Ελληνικού Κράτους.

Γιατί ασχολήθηκαν οι Μεγάλες Δυνάμεις με το Έλληνικό
Ζήτημα;
Οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφασίζουν πλέον να συμμετάσχουν
ενεργά στην ελληνική υπόθεση, γιατί αποτελούσε την πιο
επικίνδυνη πλευρά του γενικότερου «Ανατολικού Ζητήματος».

❖ Η επιθυμία ενίσχυσης της επιρροής τους στα Βαλκάνια,
οδήγησε στην πρόταση για την ειρήνευση στην Ελλάδα με
παράλληλη πρόταση στον Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ για την
παραχώρηση ανεξαρτησίας στους Έλληνες.



Η Συνθήκη του Λονδίνου – Ο ρόλος του 
Κάνινγκ.

Τζώρτζ Κάνινγκ: Χάρη στα σχέδια και τις παρεμβάσεις του,
δρομολογήθηκε η υπογραφή του πρώτου συμφώνου
ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους....
Ο Τζωρτζ Κάνινγκ (11 Απριλίου 1770 - 8 Αυγούστου 1827) ήταν
Άγγλος φιλέλληνας πολιτικός, που διετέλεσε Υπουργός
Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας και πρωθυπουργός κατά
την περίοδο 10 Απριλίου - 8 Αυγούστου του 1827.

Το σχέδιο της συνθήκης του Λονδίνου αποδίδεται στον
Κάνινγκ. Ορμώμενος είτε από φιλελληνικό αίσθημα είτε από
πολιτική σκοπιμότητα, εξώθησε την άνοιξη του 1827 τον
Μέτερνιχ (καγκελάριο της Αυστρίας), που είχε ταχθεί υπέρ της
διατήρησης της ακεραιότητας της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις
μεταξύ των Δυνάμεων για το ελληνικό ζήτημα.



Η Συνθήκη του Λονδίνου – Ο ρόλος του 
Κάνινγκ.

Άγαλμα του Τζωρτζ Κάνινγκ
στην πλατεία Κάνινγκος



Η Συνθήκη του Λονδίνου
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Εκπρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων στο Λονδίνο:

Οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις όρισαν πληρεξούσιους για να κάνουν τις
διαπραγματεύσεις με την Υψηλή Πύλη και την Ελληνική πλευρά, αλλά
και να υπογράψουν την τελική συμφωνία.

Εκ μέρους της Γαλλίας: Πρίγκιπας Ιούλιος Πολινιάκ, στρατηγός
και πρέσβης του Βασιλείου της Γαλλίας στη Σαρδηνία.

Εκ μέρους Μεγάλης Βρετανίας: Αντικόμης Ουίλιαμ Δούδλεϊ,
σύμβουλος του Βασιλιά και αρχιγραμματέας της βρετανικής
επικράτειας για τις εξωτερικές υποθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκ μέρους της Ρωσίας: Πρίγκιπας Λιέβεν, στρατηγός, γενικός
υπασπιστής του Τσάρου και Διοικητής των επίλεκτων ταγμάτων της
Ρωσικής Αυτοκρατορίας. ...



Η Συνθήκη του Λονδίνου

• Η Ελλάδα θα είναι αυτόνομο
κράτος, φόρου υποτελές στο 
Σουλτάνο. 

• Θα εξέλεγε την πολιτική της 
ηγεσία, αλλά θα είχε λόγο 
και η οθωμανική 
αυτοκρατορία.

• Επίσης, όσοι Τούρκοι θα 
έχαναν την περιουσία τους 
να αποζημιώνονταν...
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Ήταν φανερή η διάθεση τους για τη δημιουργία Ελληνικού Κράτους, παρά 
το γεγονός ότι η Συνθήκη είχε και επαχθή σημεία για τους Έλληνες. 

Βασικά σημεία Συνθήκης

Η Συνθήκη αποτελείτο από 6 άρθρα και ένα μυστικό άρθρο, το οποίο γνώριζαν 
μόνο οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις....



Η Συνθήκη του Λονδίνου

Οι Μεγάλες Δυνάμεις μιλούσαν για 
απελευθέρωση της «κλασσικής» 
Ελλάδας, δηλαδή την Αττική, την  
Πελοπόννησο, την Στερεά, την 
Εύβοια και τα νησιά των Κυκλάδων. 
Περιοχές με επιτυχημένη πολεμική 
παρουσία στον ελληνικό αγώνα! 

❖ Η επιλογή των περιοχών 
αποτελούσε ένα διπλωματικό 
όπλο για τις 3 Δυνάμεις, να μη 
θεωρηθεί ότι μεροληπτούσαν 
υπέρ των Ελλήνων. Επέλεξαν 
δηλαδή περιοχές, οι οποίες είχαν 
«κερδίσει» την ελευθερία τους 
μέσω πολέμου…
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Με βάση τη συνθήκη ΠΟΙΟ θα ήταν το ελληνικό κράτος;



Η Συνθήκη του Λονδίνου

Το μυστικό πρωτόκολλο!
Στο μυστικό άρθρο της 
Συνθήκης Βρετανία, Γαλλία 
και Ρωσία συνομολογούσαν 
ότι σε περίπτωση που η 
Υψηλή Πύλη δεν δεχόταν 
τους όρους της σε διάστημα 
ενός μήνα θα ενημερωνόταν 
«για τα δεινά και τα 
δυσάρεστα επακόλουθα».
Σε άλλο σημείο το μυστικό 
άρθρο ανέφερε ότι 
αποστολή του συμμαχικού 
στόλου ήταν να επιβάλει 
τους όρους με τα κανόνια!
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Απόσπασμα από το μυστικό άρθρο:

«Αι υψηλαί συμφωνούσαι Δυνάμεις, 
αμέσως μετά την υπογραφήν του παρόντος 
συμπληρωματικού και μυστικού άρθρου, 
θέλουν πέμψει εις τους κατά θαλάσσας 
της Ανατολής αρχηγούς των στόλων των 
οδηγίας συμπτωματικάς (eventuelles), 
συμφώνους με τα ανωτέρω 
παραδείγματα....»



Η Συνθήκη του Λονδίνου - Συνέπειες

Η Συνθήκη του Λονδίνου, μαζί με το συμπληρωματικό μυστικό
άρθρο δημοσιεύτηκε στους Times του Λονδίνου στις 12 Ιουλίου του
1827 κι όπως ήταν φυσικό προκάλεσε ενθουσιασμό στην ελληνική
πλευρά.
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Άμεση συνέπεια της Συνθήκης ήταν η αποστολή τμημάτων των στόλων των τριών
Μεγάλων Δυνάμεων στη Μεσόγειο, για να επιβάλουν την κατάπαυση των
εχθροπραξιών. Το τμήμα του ρωσικού στόλου είχε επικεφαλής το ναύαρχο
Χέιντεν, το τμήμα του αγγλικού το ναύαρχο Κόδριγκτον και το τμήμα του
γαλλικού το ναύαρχο Ντεριγνί.



Η Συνθήκη του Λονδίνου 
Η Αντίδραση του Σουλτάνου

Η πολιτική των τριών Μεγάλων Δυνάμεων παρά την υπογραφή της
συνθήκης συνέχιζε να μην είναι ενιαία. Η Ρωσία βιαζόταν να έχει τη
στρατιωτική πρωτοβουλία, για να είναι πανέτοιμη στην προώθηση των
σχεδίων της την κατάλληλη στιγμή. Από την άλλη, η Αγγλία με τη Γαλλία
δεν είχαν καμία πρόθεση να προκαλέσουν σοβαρά πλήγματα στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι οδηγίες που είχε πάρει ο αρχηγός του
αγγλικού στόλου στη Μεσόγειο ναύαρχος Κόδριγκτον έλεγαν ξεκάθαρα
πως «η ακριβής επιδίωξη των τριών δυνάμεων είναι να παρεμβληθούν
σαν ειρηνοποιοί».
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Ο Σουλτάνος ενθαρρυμένος από:
• την αγγλογαλλική πολιτική
• τις αντιθέσεις μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων και
• τις αποτυχίες της ελληνικής επανάστασης

αρνήθηκε να υποταχθεί στη Συνθήκη του Λονδίνου.



Οι κινήσεις του Ιμπραήμ – Οι αντιδράσεις 
των Συμμάχων

Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος με επικεφαλής τον Ιμπραήμ πρόλαβε 
να προσορμισθεί στη λιμνοθάλασσα του Ναβαρίνου (σημερινή 
Πύλος), προτού προλάβει ο Δεριγνύ να τον εμποδίσει. Στόχος, τώρα, 
των τριών ναυάρχων ήταν να παρεμποδίσουν τη μεταφορά 
αιγυπτιακών στρατευμάτων σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. 

13

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1827 ο Κόδριγκτον, διαμήνυσε στον Ιμπραήμ ότι 
ο στόλος του βρισκόταν εκεί για να επιβάλει ανακωχή και ότι τυχόν 
άρνησή του θα τον υποχρέωνε να την επιβάλει δια της βίας. 
Ο Ιμπραήμ, όμως, συνέχιζε με αμείωτη ένταση τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις του στην Πελοπόννησο. Η στάση το Ιμπραήμ ανάγκασε 
τους τρεις ναυάρχους να αλλάξουν γραμμή πλεύσης. Αποφάσισαν 
τα πλοία τους να εισπλεύσουν στον κόλπο του Ναβαρίνου, για να 
επιτηρούν αποτελεσματικότερα τις κινήσεις του τουρκοαιγυπτιακού 
στόλου.



Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

Το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου τα πλοία του συμμαχικού στόλου
άρχισαν να εισπλέουν στον κόλπο του Ναβαρίνου, με επικεφαλής
την αγγλική ναυαρχίδα Ασία.
Ο Κόδριγκτον ήλπιζε ότι έστω και την τελευταία στιγμή ο Ιμπραήμ θα
έσπευδε να συμφωνήσει με την προτεινόμενη ανακωχή.
Αντί απάντησης, οι Αιγύπτιοι πέρασαν στη δράση και άρχισαν τους
πυροβολισμούς κατά της αγγλικής λέμβου, την οποία είχε στείλει με
λευκή σημαία ο Κόδριγκτον προς συνεννόηση, με αποτέλεσμα να
φονευθεί ο Έλληνας πηδαλιούχος της, Πέτρος Μικέλης.
Ταυτόχρονα, «εκανονιοβολούντο η αγγλική και η γαλλική
ναυαρχίδα».

Ο Κόδριγκτον, μη έχοντας άλλη λύση, έδωσε το παράγγελμα της
επίθεσης.
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Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου
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Πίνακας που απεικονίζει την ιστορική ναυμαχία.



Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος αποτελούνταν από 89 σκάφη και 41
μεταγωγικά, από τα οποία τα 8 ήταν αυστριακά.
Σύνολο πυροβόλων 2.240.
Η συμμαχική δύναμη ήταν πολύ μικρότερη: 12 βρετανικά πλοία,
8 ρωσικά και 7 γαλλικά με σύνολο πυροβόλων 1.324. Επικεφαλής
όλων των δυνάμεων των συμμάχων ήταν ο Κόδριγκτον, που έφερε
τον βαθμό του αντιναυάρχου, καθώς οι Δεριγνί και Χέιδεν ήταν
υποναύαρχοι.
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Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου
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Φωτογραφία που απεικονίζει τη διάταξη των αντιμαχόμενων στόλων 



Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου
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Σύγχρονη φωτογραφία από τα Στενά του Ναυαρίνου



Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου – Η έκβαση
Παρά την αριθμητική υπεροχή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου και τη
βοήθεια των πυροβολείων της Σφακτηρίας (το νησάκι που σχεδόν
φράζει τον κόλπο του Ναβαρίνου), η ναυμαχία αμέσως έκλινε υπέρ
του συμμαχικού στόλου, που είχε μεγαλύτερη δύναμη πυρός.
Γύρω στις 6 το απόγευμα, η λιμνοθάλασσα είχε γεμίσει από τα
κατεστραμμένα πλοία του τουρκοαιγυπτιακού στόλου.
12 φρεγάτες, 22 κορβέτες και 25 μικρότερα πλοία των
τουρκοαιγυπτίων καταστράφηκαν. Οι απώλειες των Οθωμανών
υπολογίζονταν σε 6.000 ενώ μόνο πάνω στην τουρκική και
αιγυπτιακή ναυαρχίδα οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν περίπου
1.000.
Από τη συμμαχική πλευρά οι νεκροί και τραυματίες ήταν 654
άνδρες εκ των οποίων 272 Βρετανοί, 184 Γάλλοι και 198 Ρώσοι.

Μέσα σε τέσσερεις ώρες ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος είχε
καταστραφεί ολοκληρωτικά. 19



Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου
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Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ελαιογραφία σε μουσαμά. Αντίγραφο του έργου 
του Louis Ambroise Garneray (Γαλλία, 1827).



Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου – Αποχώρηση 
Ιμπραήμ από Ελλάδα

Μετά την πανωλεθρία του τουρκοαιγυπτιακού 
στόλου στο Ναυαρίνο, ο χρόνος άρχισε να μετρά 
πλέον αντίστροφα για τον Ιμπραήμ.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν αλλάξει πια την 
πολιτική τους και ήταν αποφασισμένες να 
υποστηρίξουν την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Με τη Συνθήκη της Αλεξάνδρειας (9 Αυγούστου 
1828), που υπέγραψε ο Μοχάμετ Άλη με τον 
Κόδριγκτον, ο Ιμπραήμ αναγκάστηκε να 
αποχωρήσει από την Πελοπόννησο στις 10 
Οκτωβρίου 1828.

21



Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου – Αποτίμηση
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Το ήξερες ότι η Ναυμαχία του Ναυαρίνου είναι η τελευταία σημαντική
ναυμαχία στην ιστορία που διεξήχθη εξ ολοκλήρου με ιστιοφόρα
σκάφη;

Η καταβύθιση του οθωμανικού 
στόλου έσωσε την Ελληνική 

Επανάσταση από την 
κατάρρευση μετά από 6 χρόνια 

άνισου αγώνα του ελληνικού 
λαού εναντίον της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.

Ήταν τελικά η πρώτη στρατιωτική παρέμβαση που θα
οδηγούσε αργότερα στην απόσυρση των οθωμανικών
δυνάμεων από την κεντρική και νότια Ελλάδα και θα
εξασφάλιζε την πολυπόθητη Ελληνική ανεξαρτησία.

Επίσης ποτέ στην ιστορία του 
πολέμου των κανονιοφόρων 
ιστιοφόρων δεν βρέθηκαν τόσα 
πολλά πλοία, με τόσο μεγάλη 
δύναμη πυρός, συγκεντρωμένα 
σε ένα τόσο περιορισμένο χώρο!



Πηγές
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