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Ρωσοτουρκικός πόλεμος 1828-1829

Καθοριστικός για τη χώρα μας ήταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1828-1829 
ο οποίος έγινε μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου και ενώ η Ελληνική 
Επανάσταση ακόμα δεν είχε τελειώσει. Βασική αιτία για τον πόλεμο αυτό ήταν 
η συμμετοχή της Ρωσίας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο του 
1827. Ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’ έκλεισε τα Δαρδανέλια για τα ρωσικά πλοία 
και ανακάλεσε τη Συνθήκη του Άκερμαν (1826). Η αφορμή δόθηκε από τις 
πολεμικές προπαρασκευές των Οθωμανών και την κυκλοφορία προκήρυξης 
από αυτούς σύμφωνα με την οποία η Ρωσία χαρακτηριζόταν «προαιώνιος 
εχθρός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και του Ισλάμ».

Η μάχη του Αχαλτσίχε (1828)



Τον Γενάρη του 1828 ο Καποδίστριας φτάνει στο 

Ναύπλιο ως κυβερνήτης της Ελλάδας



Η   Συνθήκη  Αλεξάνδρειας

Στις 9 Αυγούστου 1828 υπογράφεται η Σύμβαση της Αλεξάνδρειας ανάμεσα στον Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου και τον αντιναύαρχο 
Sir Edward Codrington. Σύμφωνα με αυτήν ο πασάς της Αιγύπτου δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τους αιχμάλωτους Έλληνες που 

μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο από την Πελοπόννησο, και να στείλει τον στόλο του προκειμένου να παραλάβει τα αιγυπτιακά 
στρατεύματα που είχαν μείνει εκεί. Η συνθήκη ωστόσο προέβλεπε ότι θα διατηρούνταν αιγυπτιακά στρατεύματα στην Μεθώνη, την 

Κορώνη και το Νεόκαστρο, κάτι το οποίο οι Γάλλοι που έφτασαν λίγο αργότερα στην Πελοπόννησο δεν δέχτηκαν.

Σερ Έντουαρντ Κόδριγκτον

Μεχμέτ Αλή Πασάς, χεδίβης (αντιβασιλεύς)  της Αιγύπτου



Υπόμνημα του Καπουδίστρια (11-23 

Σεπτεμβρίου 1828)

Έπεισε τους Φιλέλληνες 
Πρεσβευτές για την απόδοχή της 
οροθετικής γραμμής Αμβρακικού 

Παγασητικού.

Δεν αποκύρηξε την επικυριαρχία 
του Σουλτάνου. 

Εκμεταλλεύτηκε την άρνηση της 
Τουρκίας να δεχτεί την 

μεσολάβηση των Δυνάμεων.

Ο Καποδίστριας 



Πρωτόκολλο Λονδίνου ( 4-16 Νοεμβρίου 1828)

Οι Άμπερντην 
(Αγγλία)

Πολυνιάκ (Γαλλία) Λίβεν (Ρωσσία) 

Το νέο κράτος περιλάβαινε μόνο την Πελοπόννησο και τις 
Κυκλάδες.



Αντίδραση Καποδίστρια στο Πρωτόκολλο 4- 16 

Νοεμβρίου

Με υπόμνημα στις αρχές του 1829 στον Υπουργό 
Εξωτερικών της Γαλλίας Λαφεροναί παρουσίαζε 
πόσους σοβαρούς κινδύνους έκρυβε το Πρωτόκολλο 
της 4 – 16 Νοεμβρίου για τους πληθυσμούς της 
Στερεάς. Η Ελληνική Επικράτεια μόνο με την 
Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες δεν θα ήταν βιώσιμη.



Μάρτιος του 1829

Η Διάσκεψη του Λονδίνου ξεκινάει πάλι τις 
εργασίες για το Ελληνικό Ζήτημα. Ο 

πληρεξούσιος της Γαλλίας πρότεινε να γίνει 
δεκτή η έκθεση των Πρεσβευτών στον Πόρο 

που καθόριζε τη συνοριακή γραμμή 
Παγασητικού Αμβρακικού και την 

παραχώρηση της Κρήτης στο νέο κράτος.Ο 
Ρώσσος πληρεξούσιος  συντάχτηκε με το 

Γάλλο συνάδελφό του όμως ο Άγγλος 
αντιτάχτηκε λέγοντας ότι οι Τούρκοι δεν θα 

δεχόταν να παραχωρήσουν τόσα εδάφη.



Πρωτόκολλο 10 – 22 Μαρτίου 1829

Στο θέμα των συνόρων 
Υιοθετήθηκαν οι 
προτάσεις των 

Πρεσβευτών , που είχαν 
κάνει στον Πόρο

Καθόριζε ετήσιο φόρο  
που έπρεπε να καταβάλει 

το νέο κράτος στο 
Σουλτάνο (1,500,000 

γρόσια)

Αποζημιώσεις των 
μουσουλμανικών 

κτημάτων

Η Κρήτη δεν 
περιλαμβανόταν στο 

Ελληνικό κράτος



Ο Βρετανός αντιπρέσβυς Ντώκινς κοινοποίησε το 
Πρωτόκολλο της 10/22 Μαρτίου και ζήτησε άμεση ανάκληση 

των ελληνικών στρατευμάτων από την Στερεά Ελλάδα ως 
απόδειξη καλής πίστης. Ο Καποδίτριας όμως αρνήθηκε να 

συμμορφωθεί στην εντολή και στάθηκε ανένδοτος 
βασιζόμενος στο ότι οι Τούρκοι δεν θα δέχονταν αμέσως τις 
προτάσεις και στις στρατιωτικές επιτυχίες που φαινόταν ότι θα 
είχαν οι Ρώσσοι ενάντια στους Τούρκους. Έτσι έστειλε παντού 

υπομνήματα διακαιολογώντας την άρνηση του.



Δ΄Εθνοσυνέλευση στο Άργος

Στην Δ΄Εθνοσυνέλευση στο 
Άργος ο Καποδίστριας 
ζήτησε να εγκριθεί η 

εξωτερική πολιτική και 
πραγματικά με το 

Α΄ψήφισμά της 22 Ιουλίου 
εγκρίθηκαν όλες οι 

διπλωματικές ενέργειες και 
εξουσιοδοτήθηκε από την 

Εθνοσυνέλευση να 
συνεχίσει και στο μέλλον.

Η σφραγίδα της Τέταρτης Εθνοσυνέλευσης, Άργος, 1829



Συνθήκη Αδριανούπολης 

Η Συνθήκη Ειρήνης της Αδριανούπολης (ή Συνθήκη 
του Εντιρνέ) σήμανε το τέλος του Ρωσο-Τουρκικού 

πολέμου του 1828-1829 ανάμεσα στην Ρωσική 
Αυτοκρατορία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Υπογράφτηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1829 στην 
Αδριανούπολη από τον ρώσο Κόμη Αλεξέι Ορλώφ και 

τον τούρκο Αμπντούλ Καντίρ-μπεη.  

Με το άρθρο 10 της Συνθήκης αυτής η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία αποδέχτηκε τόσο τη Συνθήκη του 

Λονδίνου του 1827 αλλά και το Πρωτόκολλο της 10-22 
Μαρτίου 1829, δηλαδή και τον καθορισμό της 

συνοριακής γραμμής Αμβρακικού – Παγασητικού 
μεταξύ των δύο κρατών.

Κόμης Αλεξέι Ορλώφ 



Το άρθρο 10 της Συνθήκης της Αδριανούπολης δημιουργούσε αυξημένο 

γόητρο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα και μείωση του γοήτρου αν 

όχι ταπείνωση της Αγγλίας. Έτσι ερμήνευσαν οι άγγλοι διπλωμάτες την 

Συνθήκη. Για να αντιδράσουν σκέφτηκαν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου 

ισχυρού Ελληνικού Κράτους.



Ζωγραφική απεικόνιση των συνομιλιών για τη 

Συνθήκη του Λονδίνου



Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας

Στις 22 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου του 1830 στη διάσκεψη του 
Λονδίνου, ύστερα από αγγλική πρόταση οι πληρεξουσίοι της Αγγλίας, της 

Γαλλίας και της Ρωσίας διακύρηξαν την πολιτική ανεξαρτησία της 
Ελλάδας. Με τα 11 άρθρα του Πρωτοκόλλου οι μεγάλες Δυνάμεις 

έβλεπαν την οριστική διευθέτηση του ενοχλητικού Ελληνικού Ζητήματος 
γι’ αυτό στο ΄΄Συμπέρασμα΄΄ του Πρωτοκόλλου η μία συνέχαιρε την 

άλλη για την επίτευξη του προβλήματος. Οι Έλληνες όμως έβλεπαν σ’ 
αυτά και ιδίως στο πρώτο άρθρο την έναρξη του ελεύθερου πολιτικού 

βίου του Έθνους. 



Στο πρώτο άρθρο καθοριζόταν 
πανηγυρικά ότι η Ελλάδα ήταν 
ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο 

κράτος.

«H Ελλάς θέλει σχηματίσει έν 
Κράτος ανεξάρτητον, και θέλει 
χαίρει όλα τα δίκαια, πολιτικά, 

διοικητικά και εμπορικά, τα 
προσπεφυκότα εις εντελή 

ανεξαρτησίαν».



Στο άρθρο 2 του νέου Πρωτοκόλλου η συνοριακή γραμμή κρατούσε 
έξω από το έδαφος της Ελλάδας μεγάλο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. 
Στα νησιά της Ελλάδας επιδικάζονταν η Εύβοια, οι Σποράδες και οι 
Κυκλάδες. Ως αντάλλαγμα προς την Πύλη για την οδυνηρή θυσία της 
πλήρους ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους, έγινε περικοπή της νέας 
γραμμής στη Δυτική Ελλάδα και ολόκληρη η περιοχή πέρα από τον 
Αχελώο επανήλθε στην εξουσία του σουλτάνου.



Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου, 
΄΄η ελληνική Κυβέρνησις θέλει είναι μοναρχική 
και κληρονομική κατά τάξιν πρωτοτοκία΄΄. Το 

ίδιο άρθρο παρείχε στις τρεις δυνάμεις το 
δικαίωμα της εκλογής του προσώπου του 

βασιλέα της Ελλάδας χωρίς καθόλου να έχει 
ερωτηθεί ο ελληνικός λαός.

Με δεύτερο Πρωτόκολλο της ίδιας ημέρας 
εκλέχτηκε ΄΄Ηγεμών Κυριάρχης της 

Ελλάδος΄΄ ο Λεοπόλδος.

https://www.mfa.gr/to-ypourgeio/diethneis-symvaseis/semantikes-diethneis-sunthekes-pou-

aphoroun-ten-ellada.html

https://www.mfa.gr/to-ypourgeio/diethneis-symvaseis/semantikes-diethneis-sunthekes-pou-aphoroun-ten-ellada.html
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Ελλάδας

Πελλοπόννησος
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Κυκλάδες

Σποράδες



Λεοπόλδος

Γεννήθηκε στις 16 
Δεκεμβρίου του 1790 
και απεβίωσε στις 10 
Δεκεμβρίου του 1865 

(74 ετών) στις 
Βρυξέλλες.

Εντάχθηκε στον 
Αυτοκρατορικό 

Στρατό της Ρωσίας και 
πολέμησε εναντίον 
του Ναπολέοντα

Οι Μεγάλες Δυνάμεις 
προσέφεραν στον 

Λεοπόλδο τον 
ελληνικό θρόνο, όμως 

εκείνος τελικώς 
απέρριψε την πρότασή 

τους. 

Το 1831 αποδέχτηκε 
τον θρόνο του 

νεοσύστατου βελγικού 
κράτους.  

Ο Λεοπόλδος 
θεωρήθηκε φιλελεύθερ
ος και ενθάρρυνε τον 

οικονομικό 
εκσυγχρονισμό του 

Βασιλείου, παίζοντας 
σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία του πρώτου 
σιδηροδρομικού 
δικτύου και στην 

επακόλουθη 
εκβιομηχάνιση.



Προβληματισμοί  Λεοπόλδου

Ένας από τους όρους του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου είχε προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στους Έλληνες. (θέμα 
συνόρων) 

Ο Καποδίστριας, στον οποίο είχε μεγάλη εμπιστοσύνη και πάντα επιζητούσε την καθοδήγησή του, τον προέτρεπε 
σθεναρά να διεκδικήσει τις δύο νήσους ( Κρήτη , Σάμος) για την ευημερία και το συμφέρον της Ελλάδας. 

Οι Έλληνες βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση και ήταν ψυχικά και πνευματικά εξουθενωμένοι από τον 
δεκαετή επαναστατικό Αγώνα.

Ο εσωτερικός διχασμός και οι ταραχές ανάμεσά τους δεν είχαν υποχωρήσει.

Κάποιοι από αυτούς, θεωρούσαν ότι ο ίδιος ο ελληνικός λαός έπρεπε να επιλέξει τον μονάρχη του.



Η απόφαση του Λεοπόλδου

Ο Λεοπόλδος κλήθηκε στο Λονδίνο από τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Εκεί βρέθηκε 
αντιμέτωπος με την πίεση του ανώτατου συμβουλίου για το ελληνικό ζήτημα να μην 
τροποποιηθούν οι διατάξεις της συμφωνίας.  Εκείνος απάντησε, ότι, αν το συμβούλιο δεν 
προχωρούσε σε νέες αποφάσεις, θα υπέβαλε την παραίτησή του, γεγονός που είχε 
γνωστοποιήσει ήδη και στον Καποδίστρια.  Οι εκπρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων δεν 
πτοήθηκαν από αυτή την απειλή και συνέχισαν να εμμένουν στις θέσεις τους. Ο Λεοπόλδος 
αντιλαμβανόμενος ότι δεν επρόκειτο ούτε ο ίδιος να λάβει βοήθεια στο εξαιρετικά 
δυσχερές έργο του, αλλά ούτε και οι εξαθλιωμένοι Έλληνες, έλαβε την τελική του 
απόφαση. Την 1η Ιουνίου 1830, ανακοίνωσε στον Ιωάννη Καποδίστρια μέσω επιστολής την 
παραίτησή του και τους λόγους αυτής.



Τα λόγια του Λεοπόλδου

«ἤδη μὲ μένει ἡ παρηγορία ὅτι πιστῶς καὶ μὲ καθαράν συνείδησιν ὑπεράσπισα 
τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος, κατόρθωσα νὰ ἀπολαύσηι διὰ τοῦ
Πρωτοκόλλου τῆς 20ης Φεβρουαρίου πραγματικάς καὶ οὐσιώδεις ὠφέλειας 
τὰς ὁποίας δὲν τὴν έδιδε παντελῶς τὸ Πρωτόκολλον τῆς 3ης.».



Τα σύνορα του 1832

Η αναβλητική πολιτική 
του Καποδίστρια 

Η σκόπιμη 
καθυστέρηση Γαλλίας 
και Ρωσίας να στείλουν 
εκπροσώπους για την 
χάραξη της συνοριακής 
γραμμής 

Η παραίτηση του 
Λεοπόλδου

Ο νέος Υπουργός 
Εξωτερικών 
Πάλμερστον ζητά απο 
τον Ντόκις να μην 
πιέζει για εκκένωση 
της Ακαρνανίας και 
μέρους της Αιτωλίας.

Τα αίτια



Πρωτόκολλο 14-26 Σεπτεμβρίου 1831

Το Πρωτόκολλο στις 14-26 Σεπτεμβρίου αναγνώριζε οτι η 
συνοριακή γραμμή του Πρωτοκόλλου της 3 Φεβρουαρίου είχε 
πολλά και σπουδαία ελαττώματα, που δεν παρείχαν εγγύηση 
αμοιβαίας ασφάλειας των δύo χωρών και υποδείκνυε στην 
Τουρκία να αναγνωρίσει την συνοριακή γραμμή Βόλου- Άρτας 
που είχε οριστεί με το Πρωτόκολλο στις 22 Μαρτίου του 1829. 

Ο Καποδίστριας δεν υπήρχε πια. Είχε ήδη δολοφονηθεί λίγες 
μέρες μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου και δεν είδε τη 
δικαίωση της εξωτερικής του πολιτικής πάνω στο συνοριακό 
ζήτημα. 
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%8C%CE%BB%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%

84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B3%CE%AF

%CE%BF%CF%85

• https://www.offlinepost.gr/2021/06/02/h-arnhsh-tou-thronou-ths-elladas-

apo-ton-leopoldo-a/

https://greeceparadise.gr/24-protokollo-anexartisias-1830/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.offlinepost.gr/2021/06/02/h-arnhsh-tou-thronou-ths-elladas-apo-ton-leopoldo-a/


• https://www.mfa.gr/to-ypourgeio/diethneis-symvaseis/semantikes-

diethneis-sunthekes-pou-aphoroun-ten-ellada.html

https://www.mfa.gr/to-ypourgeio/diethneis-symvaseis/semantikes-diethneis-sunthekes-pou-aphoroun-ten-ellada.html


Βίντεο θανάτου Καποδίστρια

• https://www.youtube.com/watch?v=9Nt6vuR0Xn4

https://www.youtube.com/watch?v=9Nt6vuR0Xn4

