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«Θέλει άρετήν κα'ι τόλμην ή έλευθερία...
Αυτή έπτέρωσε τον ' Ικαρον».
ÇA. Κάλβος — Εις Σάμον)

Ή Ελληνική Αυτοκρατορία του Βυζαντίου διέγραψεν επί 1000 περίπου έτη
μίαν λαμπράν τροχιάν εϊς την σκηνήν τού κόσμου. Διά τής χριστιανικής θρη
σκείας κα'ι κοσμοθεωρίας, τήν οποίαν έκαλλιέργησε καί διά τού ιδιοτύπου πολι
τισμού, τον όποιον έδημιούργησεν, εύηργέτησεν έθνη καί χώρας εϊς τήν ’Ανα
τολήν καί εϊς τήν Δύσιν. Διά τού ισχυρού κράτους της επέβαλε τήν δυναμικήν
της επιρροήν επί τής Εύρώπης και τής ’Ασίας άπό τού τετάρτου μέχρι τού
δωδεκάτου αϊώνος μ. X .
Ά λ λ ’ άπό των άρχών τού δεκάτου τρίτου αϊώνος, δταν άπροσδοκήτως
διά τής Τετάρτης Σταυροφορίας έπεβλήθη εις τάς πλείστας έπαρχίας τής Αυτο
κρατορίας τής ’Ανατολής ή Φραγκοκρατία, ή οποία ύπεδούλωσε καί κατεκερμάτισε τό μεΐζον τού έλληνικοΰ χώρου, ό Ελληνισμός, άπολέσας τον έλεύθερον
πολιτικόν βίον και τήν έδαφικήν του ένότητα, περιέπεσεν εις ήθικήν καί οικο
νομικήν παρακμήν.
Ή δυναστεία των Παλαιολόγων, ήτις άπό τού 1261 άνέκτησε τήν Κων
σταντινούπολή, παρά τάς δραματικάς προσπάθειας της, δχι μόνον δέν ήδυνήθη νά έπαναφέρη τήν αύτοκρατορίαν εις τα παλαιό έκτεταμένα όριά της, άλλ’
ούδέ καν νά συντηρήση τα λείψανά της. Ό πνευματικός πόλεμος μεταξύ ’Ανα
τολής και Δύσεως, ό συνεχώς μεγεθυνόμενος τουρκικός κίνδυνος και ή βουλι
μία τών Φράγκων τυχοδιωκτών ύπήρξαν οι συντελεστα'ι τής φθοράς τού Βυ
ζαντίου, ή όποια κατέληξεν εις τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως (1453)
και τήν κατάληψιν δλων τών έπαρχιών τού κράτους ύπό τών ’Οθωμανών έπιδρομέων.
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Ή Κωνσταντινούττολις όμως άπετέλει κατ’ ουσίαν την κυριωτάτην δύναμιν, την ψυχήν τής ‘Ελληνικής Αύτοκρατορίας τής ’Ανατολής καί ή άλωσις αύτής έσήμαινεν δχι απλώς τήν συντριβήν του ελληνικού κράτους, άλλά τήν πτώσιν ενός όλοκήρου κόσμου ιδεών, δογμάτων και διδαγμάτων, του ελληνικού
βίου κα'ι του ιδιοφυούς ελληνικού πολιτισμού.
Έξέλιπεν οϋτω το πνευματικόν κα'ι ιιλικόν οχυρόν, ό φραγμός, ό χωρίζων
καθ’ δλην τήν μεσαιωνικήν περίοδον τήν Δυτικήν Ευρώπην άπό τήν μωαμεθα
νικήν ’Ασίαν. Καταρρεύσαντος του ελληνικού κράτους του Βυζαντίου, ή μωα
μεθανική πλημμυρ'ις εΐσήλασεν εις τήν Εύρώπην, οί δε δύο διάφοροι οΰτοι κό
σμοι, ό τής ’Ασίας καί ό τής Εύρώπης, ήλθον ε’ις άμεσον επαφήν κα'ι εις σύγκρουσιν. Ό άσιατικός ιστορικός κόσμος μετεφέρθη ε’ις τήν Εύρώπην, ή οποία
άπέβη εκτοτε το μέγα θέατρον και ή κυριωτέρα κονίστρα τής παγκοσμίου ιστο
ρικής έξελίξεως.
Όρμώμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως οί Μωαμεθανοί έπεχείρησαν, διά
του οθωμανικού κράτους, να κατακτήσουν ολόκληρον τήν Εύρώπην κα'ι να
άποβούν οίονεί κοσμοκράτορες. Τήν άπειλήν ταύτην ήδυνήθη να άποτρέψη ή
Χριστιανική Δύσις, άλλα διά τεραστίων θυσιών. Άρνηθεΐσα ή διστάσασα, κατ’
άρχάς, νά στηρίξη το ελληνικόν χριστιανικόν κράτος τής ’Ανατολής ε’ις τήν
κρίσιμον ώραν τής ιστορίας του, ύπεχρεώθη βραδύτερον νά δαπανήση πολλα
πλάσιας δυνάμεις κα'ι νά άπολέση ποταμούς αίματος, διά νά προστατεύση τήν
ίδιαν αύτής ελευθερίαν εκ τών άτελευτήτων επιδρομών τού Μωαμεθανικού
κόσμου, δστις ήσκησεν εκτοτε ίσχυράν ροπήν και έπίδρασιν έπ'ι τάς τύχας
ολοκλήρου τής Εύρώπης κα'ι μάλιστα επί τάς τύχας τού ‘Ελληνικού Γένους.
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Μεγάλη Ιδέα τού Ελληνισμού
Υπ ήρξε μέγα εύτύχημα διά τον Ελληνισμόν, δτι έπι κεφαλής τής αυτο
κρατορίας'κατά την πτώσίν της Τστατο άνήρ τού χαρακτήρος και των άρετών
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Εις την πρόσκλησιν του Μωάμεθ Β' νά παραδώση την Κωνσταντίνούπολιν «άποχωρών σώος αυτός μετά και των σών»,
εδωκε τήν περίφημον άπάντησιν, ή οποία ήτο ή άπόκρισις ολοκλήρου του
έθνους διά του βασιλέως του:
— :<Τό τήν πόλιν σοι δούναι οϋτ’ έμόν έστιν οϋτ’ άλλου των κάτοικούντων
εν ταύτη· κοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως άποθανοΰμεν καί où φεισόμεθα τής ζωής ήμών» (Δούκας, 280).
Χάρις εις τον Κωνσταντίνον Παλαιολόγον δεν συνοδεύει τον άφανισμόν
του ελληνικού ιστορικού κόσμου ή θλιβερά ταπείνωσις του έθνους μας, άλλ5ή
μεγαλοπρέπεια άρχαίας τραγωδίας. Ή μεγαλειώδης θυσία του ύπήρξεν ό
σπόρος, δστις έδημιούργησε τον θρύλον του «μαρμαρωμένου βασιλιά» και
δλον το εύρύτατον σύστημα των άναφερομένων εις τήν Πόλιν παραδόσεων
και θρήνων, οί όποιοι εκφράζουν με βαθεΐαν άπλότητα τό συναίσθημα τής έγκαρτερήσεως προς τά μεγάλα εθνικά δεινά, και τήν βεβαίαν ελπίδα του ύποδουλωθέντος γένους περί ελευθερίας καί άνορθώσεως. Συν τω χρόνω, ό θρύ
λος εκείνος έγιγαντώθη καί μετουσιωθεις εις δύναμιν και εις ενέργειαν διεπότισε σύμπαν τό Ελληνικόν, έσφράγισε βαθύτατα τό πνεύμά του καί ύπήρξεν
ό κυριώτερος οδηγός τής ιστορικής πορείας του.
Τήν Πόλην δντες ώριζεν ό ’Έλλεν Κωνσταντίνον...
’Έρθεν πουλίν κ’ έκόνεφεν τ’ άγι Σόφιας τήν πόρταν.
Το ένα τό φτερούλιν άθε σσό γαϊμαν βουτεμένον,
σσό άλλο σσο φτερούλιν άθε χαρτ'ιν βαστά γραμμένον...
—«Νάηλί έμας, νά βάι εμάς, οί Τούρκ’ τήν Πόλ’ έπαΐραν,
έπαΐραν τό βασιλοσκάμν’, έλλάγεν ή άφεντία».
Μοιρολογούν τά έγκλησιάς, «έλλάγεν ή άφεντία»,
μοιρολογά και ή άγι Σόφιά, το μέγα μοναστήριν.
Ό βασιλεύς, ό βασιλεύς, παργόρϊαν ’κι παίρνε.
Έπαιρεν τ’ έλαφρόν σπαθίν, τ’ έλλενικόν κοντύριν,
τσι Τούρκους κρούγνεν σσο σπαθίν, τσ'ι Τούρκους σσο κοντύριν...
Κι άτοίν άτόναν εθαφαν σσό χλοερόν τιουσσέκιν...
Έκλείδωσαν τά έγκλησιάς και τήν άγι Σοφίαν.
Ά π ’ oùpavoO κλειδίν έρθεν σσ’ άγ'ι Σόφιας τήν πόρταν.
Χρόνους ερθαν και πέρασαν, καιροί έρθαν καί δέβαν,
νεσπάλθεν τό κλειδίν άθες, καί πέμνεν κλειδωμένον.
Θέλ’ άπ’ ούρανου μάστοραν καί άπό τήν γην άργάτεν.
(Αποσπάσματα άπό τους Τραπεζουντιαχούς θρήνους
περί τής Άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως).

Είναι γνωστόν, δτι ό βίος έκάστου έθνους διέπεται άπό ιδιότυπον πνεύμα,
εις τήν διαμόρφωσιν τού όποιου συντελούν ό χαρακτήρ τού λαού καί δλοι οί
πνευματικοί καί υλικοί παράγοντες τής ιστορίας του. Ποιον είναι τό πνεύμα
τής ελληνικής ιστορίας;

II

To πνεύμα τής έλληνίκης ιστορίας ταυτίζεται με την εθνικήν ιδέαν, ή όποια
καθ’ δλους τούς αιώνας εποπτεύει και καθοδηγεί τάς εθνικός μας τύχας. Ή
εθνική αυτή ιδέα περιέκλειεν δλα τα ιδεώδη ύπέρ τών όποιων ήγωνίσθη ό Ε λ 
ληνισμός καθ’ δλας τάς έποχάς, και ένέπνεεν, άπό τών κλασσικών άκόμη χρό
νων, τούς προγόνους μας εις τήν έπιτέλεσιν όλων εκείνων, τα όποια άποτελούν εύγενές δίδαγμα διό πάντα φιλελεύθερον λαόν. Αΰτη έγαλούχησε τούς
'Έλληνας καθ’ δλας τάς περιόδους τής ιστορίας των και ύπήρξεν ή θεωρητική
πανοπλία του ελληνικού κόσμου, το βόθρον τής εθνικής του ζωής, καίέστηρίζετο εϊς τήν πίστιν, δτι τίποτε δεν ήτο ικανόν να διακόψη τήν μακράν καί ένδο
ξον σταδιοδρομίαν τού Ελληνισμού, ή δε πίστις αϋτη είχε πνευματικόν χαρα
κτήρα κα'ι προήρχετο άπό τήν πεποίθησιν τών Ελλήνων, δτι έχουν άκατάβλητον δύναμιν κα'ι ύψηλήν άποστολήν εν τώ κόσμω.
Άφ* δτου κατελύθη ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπό τών Φράγκων (1204),
ή πολιτική σκέψις τών Ελλήνων, ώς έκφρασις τής εθνικής των ιδέας, συνεκεντρώθη εις το αίτημα τής άπελευθερώσεως εκ τού ξενικού ζυγού κα'ι τής άναστηλώσεως τής Ελληνικής Αύτοκρατορίας. Το αίτημα τούτο δεν έπραγματοποιήθη εξ ολοκλήρου ύπό τής δυναστείας τών Παλαιολόγων. "Οταν δέ, μετά
τήν δλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τού Μωάμεθ Β', ό Ελληνισμός ύπεδουλώθη εν τώ συνόλω του εϊς τούς Όθωμανούς, τό αίτημα τής άνακτήσεως
ελευθέρου πολιτικού βίου κα'ι τής άνορθώσεως τής πεσούσης αύτοκρατορίας,
γενικευθέν εϊς ολόκληρον τό ’Έθνος, άπετέλεσε τον θεμελιώδη πολιτικόν στο
χασμόν τού ελληνικού λαού, τήν μεταγενεστέρως όνομασθεΐσαν Μεγάλην
Ιδέαν (1844), ή όποια ύπήρξεν δχι μόνον τό ιδεολογικόν σύστημα αλλά κα'ι
τό πολιτικόν πρόγραμμα τού ύποδούλου Ελληνισμού.
Τό ιδεολογικόν τούτο σύστημα συνετήρησαν εις μεν τό εξωτερικόν ή πληθύς τών Ελλήνων λογίων, οι όποιοι καταφυγόντες εϊς τήν Δυτικήν Ευρώπην
έδίδασκον τα κλασσικά ελληνικά γράμματα και έκήρυττον τα ελληνικά δίκαια,
εϊς δέ τό εσωτερικόν σύμπας ό υπόδουλος ελληνικός λαός, ό όποιος, ζών συμ
παγής ύπό τάς πτέρυγας τής 'Ελληνικής Όρθοδόξου Εκκλησίας, έτρέφετο ύπό
τών εθνικών παραδόσεων και τής ελληνικής παιδείας, ύπό τών λαϊκών θρύλων
και τών χρησμών, ύπό τών δημοτικών τραγουδιών κα'ι πάντων εκείνων τών
συμβόλων κα'ι τών ιδεών, αί όποΐαι άπήχουν τάς ελπίδας τών υποδούλων. Κα
τά ταΰτα, ή Βυζαντινή παράδοσις, διατηρηθεΐσα ζώσα εντός τού θεσπεσίου κύ
κλου τής θρησκείας, έκληροδότησεν εις τον νεώτερον Ελληνισμόν τό πολιτι
κόν ιδεώδες τής Μ. Ιδέας, ή όποια έμφανισθεΐσα, εξ* αρχής, ώς αίτημα άπε
λευθερώσεως ολοκλήρου τού ελληνικού ιστορικού χώρου, άπετέλεσε τήν θε
μελιώδη αρχήν τού πολιτικού κα'ι πνευματικού βίου τών Ελλήνων.
Σημειωτέον δτι ή Μεγάλη Ιδέα δεν ύπήρξε προϊόν εθνικής φιλαυτίας, ούδέ
προϊόν ενθουσιώδους ορμής προς δόξαν κα'ι εθνικόν μεγαλεΐον ή χιμαιρική
επιδίωξις εθνικών πόθων. Ύπήρξεν οργανική ανάγκη τού ελληνικού έθνους
να έπιτύχη τήν κάθαρσιν τής τραγωδίας, τής όποιας έγένετο ήρως κατά τό 1453.
Αί μεγάλοι ιστορικά! πληγα'ι λαών, οί όποιοι έμεγαλούργησαν εν τή ιστο
ρία, απαιτούν και άνάλογα φάρμακα θεραπείας. Εις τό σύστημα τής Μ. Ιδέας
άνεζήτησε τό ελληνικόν έθνος τό μέσον θεραπείας τής μεγίστης τών συμφορών
ή όποια τό έπληξε.
Πράγματι, ή Μ. Ιδέα ύπήρξε διά τον Ελληνισμόν δύναμις δημιουργική,
διότι άπέβη συντελεστής ένότητος αύτοΰ και έδωσε σύμβολα εϊς τούς πνευ-
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ματικούς του άγώνας. Ύττό την έττίδρασιν τής Μ. Ιδέας συνεχωνεύθησαν τα
έτερότροπα στοιχεία του διεσπαρμένου ελληνικού γένους καί τοιουτοτρόπως
άπηρτίσθη το άρραγές σύνολον των νεωτέρων Ελλήνων. "Ας προστεθή άκόμη,
δτι ή έπίδρασις τής Μεγάλης Ιδέας του Ελληνισμού ύπήρξεν, ώς πολιτικόν
ιδεώδες, ευεργετική και εις άλλους λαούς, ιδία δε τούς προς τήν Ελλάδα γει
τονικούς, διότι άφύπνισε καί ώθησεν αυτούς, μηδέ των Τούρκων έξαιρουμένων, προς έθνικάς καί πολιτικός κατακτήσεις.

Παρακμή
καί κατάητω σις τού
ύποδουλω θέντος
Ελληνισμ ού

Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό των Τούρκων το Ελλη
νικόν "Εθνος περιέπεσεν εις πλήρη κατάπτωσιν εξ αιτίας των πληγμάτων, τά
όποια κατέφερε κατ’ αύτοΰ ή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία. Ό υποδουλωθείς
πληθυσμός έστερήθη των καλυτέρων γαιών του, ύπεχρεώθη ε’ις βαρείαν φο
ρολογίαν καί άλλας οικονομικός επιβαρύνσεις καί άγγαρείας, ύπέστη τον φο
βερόν έξισλαμισμόν, του οποίου ή χειροτέρα μορφή ύπήρξε τό παιδομάζωμα.
Οί ομαδικοί έξισλαμισμοί, ή αιχμαλωσία καί ή πειρατεία, αί όποιαι έμάστιζον τάς ελληνικός χώρας καθ’ δλην τήν Τουρκοκρατίαν, προεκάλεσαν φυγήν
καί διασποράν των Ελλήνων προς άσφαλεστέρους τόπους, μετακινήσεις πλη
θυσμών καί εν πόση περιπτώσει γενικήν φθοράν καί δημογραφικήν μείωσιν
του ελληνικού στοιχείου. Ύπό τοιαύτας συνθήκας θά ήτο άδύνατον νά έπιζήσουν οί "Ελληνες ώς έθνος, αν δεν συνεσπειροΰντο καί άν δεν ώργανώνοντο.
Είς τήν καταπίεσιν καί τήν δυστυχίαν άντέδρασαν διά τής όργανώσεως καί τής
οικονομικής άναπτύξεως. Συσπειρωθέντες πέριξ τών άρχαίων θεσμών, άνέπτυξαν νέας θαυμασίας δυνάμεις, αί όποιαι συνετέλεσαν εις τήν άνοδον καί εν
συνεχεία εις τήν έξόρμησιν του ελληνικού έθνους προς άνάκτησιν ελευθέρου
πολιτικού βίου. Οί θεσμοί ουτοι, επί τών όποιων έστηρίχθη ή γιγαντιαία προσ
πάθεια τών Ελλήνων, αί νέαι δυνάμεις καί επιδόσεις, τάς οποίας ουτοι άνέπτυξαν εις τον εθνικόν, τον πνευματικόν, τον οικονομικόν καί τον κοινωνικόν το
μέα, άπετέλεσαν τούς θεμελιώδεις παράγοντας τού άπελευθερωτικού άγώνος
τού 1821.

Οι παράγοντες τής έπαναστάσεως τού 1821

Ε θ ν ικ ή
παράδοσις

I. Πρώτιστη καί Θεμελιώδης δύναμις τού υποδούλου Ελληνισμού λογίζε
ται ή εθνική του παράδοσις, τόσον ή δημώδης οσον καί ή λογία, ή όποια ύπήρ
ξε ζώσα καί ενεργός δύναμις ζυμωθεΐσα με τά κύτταρα τών Ελλήνων. Αϋτη
συνετήρησε τάς ρίζας τού έθνους, τάς πηγάς τής ζωής του, τά άρχαΐα του
θεμέλια, τά όποια τό συνεκράτησαν επί αιώνας εν ζωή, παρά τάς προσβολάς
καί τάς συμφοράς τάς οποίας ύπέστη κατά τήν διάρκειαν τής μακράς ιστορίας
του.

ΌρθόδοΕος
Εκκλησία

2. Ή Ελληνική ’Ορθόδοξος ’ Εκκλησία ύπήρξεν ή ιερά κιβωτός, ή όποια
διεφύλαξεν άλώβητον τήν εθνικήν μας παράδοσιν, άκεραίαν καί γόνιμον εντός
τού εθνικού κατακλυσμού.
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Μετά τον θάνατον του πολιτικού κράτους του Βυζαντίου και επί των ερει
πίων αυτού άνηγέρθη με πένθιμον μεγαλοπρέπειαν το ηθικόν κα'ι θρησκευτικόν
κράτος τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ή οποία διά τής ηθικής δυνάμεως, την οποίαν ένέβαλεν εις τό έθνος, διά τής διατηρήσεως καί καλλιέργειας
των λειψάνων του έθνικοΰ βίου, τής γλώσσης κα'ι τής φιλολογίας, κατέστη το
κέντρον και ό πόλος έλξεως οχι μόνον του θρησκευτικού άλλα καί του εθνικού
βίου των Ελλήνων, άπετέλεσε δε ένα εκ των κυριωτέρων παραγόντων τής
πολιτικής άποκαταστάσεως του ύποδουλωθέντος έθνους μας.
Μέγα κέντρον του θρησκευτικού κα'ι εθνικού βίου των Ελλήνων υπήρξε
τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον, τό όποιον άπέβη δύναμις συμβολίζουσα τήν
εκκλησιαστικήν ενότητα του δλου γένους, ήσκει δε ώς εκ τούτου μεγίστην
ροπήν και επί τα λοιπά Πατριαρχεία τής ’Ανατολής, τά όποια εύρίσκοντο εις
ήθικήν έξάρτησιν εκ του εθνικού κα'ι έκκλησιαστικού κέντρου τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Τοιουτοτρόπως ό Ελληνισμός, καίτοι υπόδουλος, έπέτυχεν, υπό
τήν σκέπην τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, πλήρη ενότητα, όσην ουδέποτε
κατά τό παρελθόν είχεν άποκτήσει.
Σημειωτέον οτι ή 'Ελληνική ’Εκκλησία υπήρξε κατά τούς αιώνας τής Τουρ
κοκρατίας λίαν προοδευτική, έπιδοθεΐσα εις τήν διάδοσιν των φώτων, εις τήν
έξάπλωσιν τής ελληνικής παιδείας, διότι έπίστευεν δτι εξ αυτής θά προήρχετο
κατά κύριον λόγον ή εθνική άναγέννησις. Τά δύο τρίτα τών διδασκάλων τής
Τουρκοκρατουμένης 'Ελλάδος καί τών ελληνικών παροικιών τού εξωτερικού
ήσαν 'ιερωμένοι, εκ τών όποιων πολλοί ύπήρξαν προοδευτικοί και καινοτόμοι.
Συχνότατα συνέπιπτον εις τό αύτό πρόσωπον ό κληρικός, ό διδάσκαλος καί
ό εθνικός παιδαγωγός.
"Οταν δε θά φθάση τό πλήρωμα τού χρόνου, χεΐρες έπισκόπων θά άναπετάσουν τήν σημαίαν τής ’ Επαναστάσεως καί πλεΐστοι 'ιερωμένοι θά κατα
στούν οί ήρωες καί μάρτυρες τού εθνικού άγώνος τών Ελλήνων.

Πνευματική
ηγεσία

3. Ή Ελληνική πνευματική ήγεσία ύπήρξε μέγας παράγων τής εθνικής
παλιγγενεσίας. Κατά τούς χρόνους τής δουλείας έλειτούργησαν προοδευτικώς
εις πόλεις καί χωρία τής 'Ελλάδος σχολεία μικρά καί μεγάλα, εις τά όποια ειργάσθησαν έξοχοι πνευματικοί άνδρες, κληρικοί καί λαϊκοί, διδάσκοντες εις
τούς έλληνόπαιδας τά εκκλησιαστικά γράμματα καί τήν ελληνικήν 'ιστορίαν.
Τό πρώτον κέντρον παιδείας τού υποδούλου ελληνισμού ύπήρξε βεβαίως
ή εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλη τού Γένους Σχολή, ή οποία, ίδρυθεΐσατό δεύ
τερον μετά τήν δλωσιν έτος, υπό τού Οικουμενικού Πατριάρχου Γενναδίου Β'
Σχολαρίου, άπέβη σύν τώ χρόνω εθνική πνευματική εστία. Πλήθος διαπρεπών
λογίων έκόσμησαν τάς έδρας της κατά τούς μάκρους αιώνας τής λειτουργίας
της, οί μεγαλύτεροι Διδάσκαλοι τού Γένους.
’Από τών μέσων τού 18ου αϊώνος ή παιδεία καί γενικώς ή πνευματική
άνάπτυξις τού Ελληνισμού, όφειλομένη είς συγκεκριμένους ιστορικούς λό
γους, έλαβε τήν μορφήν μεγάλου διαφωτιστικοΰ κινήματος, τό όποιον έκάλυψεν ολόκληρον τό "Εθνος. Είς πάσαν γωνίαν τού ελληνικού χώρου καί ε’ις τά
εμπορικά κέντρα τής Ευρώπης, δπου ήκμαζον Ελληνικοί παροικίαι, ίδρύθησαν
σχολεία, εις τά όποια έδίδαξαν διδάσκαλοι μορφωθέντες ε’ις τάς εντός καί
εκτός τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λειτουργούσας άνωτέρας ελληνικός
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σχολάς. Πλούσιαι έλληνικα'ι κοινότητες τοΰ έξωτερικοΰ, έθνικαί φιλόμουσοι
έταιρεΐαι, φιλοπάτριδες έμποροι, φιλέλληνες ξένοι (ώς ό λόρδος Γκίλφορδ,
ιδρυτής τής Ίονίου ’Ακαδημίας) χορηγούν άφθόνως ύποτροφίας εις φιλομαθείς
“Ελληνας, ύποσχομένους μετά τάς σπουδάς των εις Ειιρώπην νά έργασθούν
εις τήν ύπόδουλον Ελλάδα.
Πλεΐστοι εκ των διδασκάλων, οί όποιοι ειργάσθησαν εις τά ελληνικά σχο
λεία κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, άνεδείχθησαν ώς επιφανείς λόγιοι
καί ή άκτινοβολία των έξήλθε των ορίων τής Ελλάδος.
Πάντες ούτοι, ανεξαιρέτως, ύπήρξαν εθνικοί παιδαγωγοί, οί όποιοι ώδήγησαν τό “Εθνος εις τήν πνευματικήν άναγέννησιν καί παρεσκεύασαν οϋτω
τήν πολιτικήν του άνάστασιν.
'Αριστοκρατία
του Γένους

4. Εις τήν πνευματικήν ήγεσίαν τού “Εθνους δέον δπως συνυπολογισθή
και ή κοσμική άριστοκρατία τού πνεύματος και τού πλούτου, ή όποια συνεκεντρώθη βαθμιαίους εις τήν Κωνσταντινούπολή, καί ή όποια είναι γνωστή με
τον γενικόν δρον «Φαναριώται». ’Εκ τής τάξεως αύτών προήρχοντο οί όφφικιάλιοι τού Πατριαρχείου, μεγάλοι διερμηνείς τής Ύ . Πύλης, ήγεμόνες τής
Μολδοβλαχίας καί οί δραγομάνοι τοΰ στόλου.
Πάντες ούτοι, παρά τά ελαττώματα καί μειονεκτήματα τά όποια καταλο
γίζει ή ιστορία εις τινας εξ αύτών, ύπήρξαν υπέροχοι εις τον διπλωματικόν
στίβον καί, χάρις εις τήν εμπειρίαν καί τήν έπιδεξιότητά των, ήδυνήθησαν,
ύπηρετοΰντες εύδοκίμως τήν ’Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν, νά προστατεύ
σουν πολλά εθνικά συμφέροντα γενικής καί μερικής φύσεως. Εις αύτούς επίσης
οφείλεται ή δημιουργία, εν μέσω τής Τουρκοκρατίας, μεγάλης ελληνικής πο
λιτικής σχολής, έκ τής οποίας προήλθεν ή πρώτη κατά τήν Έπανάστασιν καί
μετ’ αύτήν άξία πολιτική ήγεσία τοΰ “Εθνους.

Κ οινότητες

5. Θεμελιώδης δύναμις τοΰ ύποδούλου Ελληνισμού ύπήρξεν ό θεσμός
τής αύτοδιοικήσεως κατά τήν Τουρκοκρατίαν.
Οί ύπόδουλοι “Ελληνες δεν άπετέλουν άμορφον μάζαν ύπό τήν στρατιωτι
κήν δύναμιν τοΰ κυριάρχου, άλλ’ εμφανίζονται ώργανωμένοι εις κοινότητας,
(συγκεκροτημένας κατά τρόπον άπλοΰν καί σταθερόν), αί όποΐαι ύπήρξαν τά
πολιτικά κύτταρα τοΰ ύποδούλου “Εθνους.
Πάσα πόλις, κώμη, πάν χωρίον άπετέλει κοινότητα, δηλ. νομικόν πρόσωπον, τό όποιον ειχεν επί κεφαλής τούς αιρετούς δημογέροντας (κοτσαμπάσηδες), οί οποίοι εκρινον ώς διαιτηταί τάς άστικάς διαφοράς, ε’ισέπραττον τούς
κοινοτικούς φόρους, διεχειρίζοντο τήν κοινοτικήν περιουσίαν, μετεΐχον δι’
άντιπροσώπων των είς τήν διοίκησιν τής επαρχίας καί ήσαν οί φυσικοί προστάται παντός καταδιωκομένου κατοίκου τής κοινότητός των. Ή κοινοτική
όργάνωσις είχε μεγίστην ευεργετικήν έπίδρασιν επί των τυχών τοΰ νεωτέρου
Ελληνισμού* έμετρίασε τά δεινά τής δουλείας καί έδημιούργησε προϋποθέσεις
υποτυπώδους πολιτικού βίου τών Ελλήνων εντός τοΰ Τουρκικού κράτους.
Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 καί αμέσως μετ’ αυτήν ό παλαιός θεσμός
τής αύτοδιοικήσεως παρέμεινεν έν χρήσει έπ’ άρκετόν χρόνον. Οί πρώτοι
πολιτικοί θεσμοί τής Πελοποννήσου (1821) άπέρρευσαν έκ τοΰ ύπάρχοντος
ήδη κοινοτικού συστήματος.
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Αί κατά ξηρόν
πολεμικοί δυνάμεις

6. Σπανίως απαντάται εϊς την ιστορίαν το φαινόμενον υποδούλου έθνους
δημιουργήσαντος άξιολόγους πολεμικός δυνάμεις ύπό τό δμματα του κατα
κτητοΰ. Τούτο έπέτυχεν ό ύπόδουλος Ελληνισμός καί εις την ξηρόν και εϊς
την θάλασσαν.
Αί ένοπλοι χερσαΐαι δυνάμεις του νέου'Ελληνισμού επί Τουρκοκρατίας
συνεκροτήθησαν άπό τούς άρματολούς καί τούς κλέφτας, οί όποιοι υπήρξαν
τά όργανα τής ενόπλου άντιστάσεως του ’Έθνους κατά των κατακτητών.
«Μάννα σου λέω δεν μπορώ τούς Τούρκους νά δουλεύω,
δεν ήμπορώ, δεν δύναμαι, εμάλλιασε ή καρδιά μου,
θά πάρω το τουφέκι μου νά πάω νά γίνω κλέφτης...»
εψαλλεν ή λαϊκή μούσα, καί οί νέοι των χωρίων, γοητευόμενοι εκ των πλεονε
κτημάτων του ελευθέρου βίου των κλεφτών, έκ των διαθρυλουμένων κατορ
θωμάτων των, άνέβαινον καθ’ ομάδας εις τά ορη καί έπύκνωνον ουτω τάς τά
ξεις των αγωνιστών τής ελευθερίας.
Τοιουτοτρόπως διεμορφώθη σύν τώ χρόνω τάξις ενόπλων, οΐτινες, διηρημένοι καθ’ ομάδας, έζων εϊς τά ορη καί εύρίσκοντο εϊς συνεχή εμπόλεμον
κατάστασιν προς τάς δυνάμεις του κατακτητοΰ.
Τό φαινόμενον τούτο δεν έσημειώθη βεβαίως μόνον εϊς την Ελλάδα, άλλά
κα'ι εις τάς λοιπάς υποδούλους Βαλκανικός χώρας, εις την Σερβίαν, εις την
Βουλγαρίαν, εις την Μολδαβίαν, παντού οπού έπεκράτησαν αί αύταί ώς εις
τον ελληνικόν χώρον συνθήκαι.
Έν τούτοις, 'Έλληνες καί ξένοι ιστορικοί καί λαογράφοι έπεσήμαναν την
ιδιορρυθμίαν τών Ελλήνων κλεφτών, οί όποιοι, ζώντες έν παρανομία, ούδέποτε άπέστησαν τών στοιχειωδών ήθικών καί θρησκευτικών αρχών.
Προς άντιμετώπισιν τών κλεφτών, ή Ύ . Πύλη, μιμουμένη τούς Βενετούς,
έχρησιμοποίησε τό σύστημα τών άρματολών, εις τούς οποίους ανέθεσε τήν
φύλαξιν τής δημοσίας τάξεως καί τον άγώνα κατά τών κλεφτών.
Ά λ λ ’ ή άντίθεσις μεταξύ τών δύο τούτων τάξεων — κλεφτών καί άρμα
τολών — ήτο μόνον θεωρητική, συχνάκις δε συνέπραττον εϊς κοινάς έπιδρομάς κατά τών Τούρκων, οΐτινες τότε έπεχείρουν νά εξοντώσουν τόσον τούς
μεν δσον καί τούς δέ.
Εντεύθεν προήλθεν ή τόσον συνήθης μετάπτωσις άπό τής ϊδιότητος του
άρματολού εις εκείνην του κλέφτου καί άντιστρόφως. Διό καί αί δύο αύται
λέξεις άπώλεσαν τήν άρχικήν των έννοιαν καί προσήγγισαν σημασιολογικώς
ή άλλως έταυτίσθησαν.
Εις τούς κλεφταρματολούς οφείλεται ή άνάπτυξις του μαχητικού πνεύμα
τος τών Ελλήνων. Ό κλεφτοπόλεμος, τον όποιον τά παράνομα εκείνα σώματα
έκαλλιέργησαν κατά τον συνεχή άγώνά των εναντίον του κατακτητοΰ, ύπήρξεν
ή ελληνική στρατιωτική τακτική κατά τήν έπανάστασιν του 21.
’Εντός του πλαισίου τού κλεφταρματολικού κόσμου, έμπνεόμενα ύπό τού
αύτοΰ κατά τού τυράννου μαχητικού πνεύματος, δέον νά λογισθώσι καί τά
δύο επί Τουρκοκρατίας στρατιωτικά κέντρα, τό Σούλι καί ή Μάνη.

Ελληνικόν
ναυτικόν

7. Ό ύπόδουλος Ελληνισμός ήδυνήθη νά άναπτύξη σπουδαΐον έμπορικόν
ναυτικόν, τό όποιον κατά τήν ώραν τού άγώνος άπετέλεσε τάς ναυτικός δυνά-
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μεις τής Έπαναστάσεως. Ή πρόοδος του ναυτικού εκείνου ώφείλετο άφ’ ενός
μεν εις την φυσικήν ροπήν του Έλληνος προς τήν θάλασσαν, άφ’ ετέρου δε ε’ις
εύνοϊκάς εξωτερικός περιστάσεις, ώς ήσαν ή συνθήκη τοϋ Κουτσούκ Καϊναρτζή (1774), αί μετ’αύτήν Ρωσοτουρκικαί εμπορικά! συνθήκαι και οΐ Ναπολεόντιοι πόλεμοι, κατά τήν διάρκειαν των οποίων οί "Ελληνες εμποροπλοίαρχοι,
διασπώντες τόν άγγλικόν άποκλεισμόν, ήδυνήθησαν ν’ άποκομίσουν τεράστια
κέρδη. Ή αϋξησις του έλληνικοϋ ναυτικού ειχεν ώς συνέπειαν τήν έξάπλωσιν
του έλληνικοϋ έμπορίου ε’ις τόν Εϋξεινον καί τήν Μεσόγειον και γενικώς τήν
οικονομικήν άνοδον του Ελληνισμού.
"Ας προστεθή άκόμη, οτι εις των λόγων τής αύξήσεως καί τής άκμής του
έλληνικοϋ ναυτικού ύπήρξεν ό θαυμάσιος οργανισμός, ό όποιος διεΐπε τάς
σχέσεις κεφαλαίου κα! έργασίας μεταξύ εφοπλιστών, πλοιάρχων κα'ι ναυτών
και συμφώνως προς τόν όποιον έκαστος ναύτης άπελάμβανεν έκτος του μι
σθού του κα! άναλόγων έκ τού έμπορίου κερδών.
Τό μέγεθος τής συμβολής τού έλληνικοϋ ναυτικού εις τόν άπελευθερωτικόν άγώνα τό κατανοοΰμεν καλύτερον, έάν σκεφθώμεν δτι οί "Ελληνες θαλασ
σοπόροι άπέφραξαν τήν εύρεΐαν λεωφόρον τής θαλάσσης κα! ούτως ή ’Οθω
μανική αύτοκρατορία δεν ήδυνήθη νά μεταφέρη έγκαίρως τάς τεράστιας χερ
σαίας δυνάμεις της εις τάς πρώτας έστίας τής έπαναστάσεως. Ό έλληνικός
στόλος κατέστησεν αδρανή τήν τουρκικήν ύπεροπλίαν.

Φ ιλελληνισμός

8. Ό φιλελληνισμός άπέβη δύναμις άξιόλογος, λίαν ευεργετική είς τον
άγώνα τών Ελλήνων. Ή εύγενής κα! άνιδιοτελής εκείνη κίνησις ειχεν άναπτυχθή εις τήν Ευρώπην ένωρίτατα, άπό τής εποχής τής άθρόας μεταναστεύσεως Ελλήνων λογίων είς τήν Δύσιν, ηύξήθη δε κα! έγιγαντώθη μεταξύ τών
φιλελευθέρων κα! πεπαιδευμένων πολιτών ολοκλήρου σχεδόν τής Εύρώπης
κα! τής ’Αμερικής, ευθύς ώς έξερράγη ή Ελληνική Έπανάστασις. Όγκουμένη
σύν τώ χρόνω, ή κίνησις εκείνη, έγένετο οίκουμενική.
Πάντες οί άνωτέρω παράγοντες συνέκλιναν έν άπολύτω άρμονία, διά νά
μάς δώσουν τό θαύμα τού 21.

Επαναστατικά κινήματα τών Ελλήνων προ τού 1821

Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως κα! τήν ολοσχερή κατάλυσιν
τού Ελληνικού Κράτους, δεν άπέθανεν ή έθνική συνείδησις τών Ελλήνων,
άλλ’ άντιθέτως έπέζησεν αϋτη συνεχώς κρατυνόμενη άπό αίώνος είς αιώνα.
Τό έλληνικόν έθνος ουδέποτε, κατά τούς μακρούς αιώνας τής οθωμανικής
κυριαρχίας, έπαυσε νά άναζητή τήν εθνικήν του έλευθερίαν κα! νά έκδηλώνη
τήν βούλησίν του διά νά έπανεύρη αυτόνομον κα! άνεξάρτητον πολιτικόν βίον.
Έμπνεόμενον ύπό τής Μεγάλης ’Εθνικής ’ Ιδέας έπεχείρησε πολυαρίθμους
εξεγέρσεις κατά τού κατακτητοΰ, μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνονται ισχυρά
επαναστατικά κινήματα, ένθαρρυνόμενα συνήθως ύπό Ευρωπαϊκών κρατών,
εύρισκομένων εις πόλεμον προς τήν ’Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν κα! έπιζη-
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τούντων νά δημιουργήσουν στρατιωτικόν άντιπερισπασμόν εις το εσωτερικόν
αυτής.
Οί Βενετοτουρκικοΐ πόλεμοι, οι όποιοι έξερράγησαν πυκνοί από του 1463
μέχρι και των αρχών του 18ου αιώνος, κα'ι κατά τοιις οποίους ήγωνίσθησαν
υπό τάς σημαίας τής Γαληνοτάτης χιλιάδες 'Ελλήνων, ή θρυληθεΐσα εκστρα
τεία του βασιλέως τής Γαλλίας Καρόλου του Η' προς κατάκτησιν τής Κων
σταντινουπόλεως περί τά τέλη του 15ου αιώνος, ή κίνησις του Γάλλου δουκός
του Νεβέρ, κατά τήν οποίαν άρχομένου του 17ου αΐ. ώργανώθη εύρεΐα έπανάστασις άπό τής Πελοποννήσου μέχρι τής Σερβίας, οί Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι,
διά τών όποιων ή Ρωσική Αυτοκρατορία, χρησιμοποιούσα εις τάς κατά τών
Τούρκων πολεμικάς επιχειρήσεις τούς υποδούλους χριστιανικούς λαούς τής
Βαλκανικής καί ιδία τούς "Ελληνας, έπεδίωξεν άπό τών άρχών του 18ου αΐ. νά
λύση κατά τό συμφέρον της το ’Ανατολικόν Ζήτημα, οί Ναπολεόντιοι πόλεμοι,
κατά τούς όποιους οί "Ελληνες δελεασθέντες εκ τών κηρυγμάτων τής Γαλλικής
Έπαναστάσεως περί ελευθερίας καί πολιτικής άνεξαρτησίας τών εθνών του
κόσμου, πλανηθέντες όμως εις τήν έκτίμησιν τών περί Ελλάδος άντιφατικών
καί άσαφών προθέσεων του Βοναπάρτου, ήλπισαν ματαίως εις εθνικήν άποκατάστασιν, πάσαι αύται αί περιστάσεις καί αλλαι δευτερεύουσαι υπήρξαν διά
τον Ελληνισμόν εύπρόσδεκτοι εύκαιρίαι, διά νά έκδηλώση δυναμικώς τήν
διαμαρτυρίαν του κατά του κατακτητοΰ καί τον άσίγαστον πόθον έπανιδρύσεως τής καταλυθείσης αύτοκρατορίας του.
Αί άδιακόπως επαναλαμβανόμενοι ένοπλοι αυται διαμαρτυρίαι, τινές τών
οποίων έλαβον τήν μορφήν μεγάλων επαναστάσεων, άπέληγον συνήθως εις
οϊκτρόν τέλος, έφ’ δσον αί χριστιανικοί Δυνάμεις προς τάς οποίας έστρέφοντο
αί προσδοκίαι τών Ελλήνων, έπιτυγχάνουσαι δι’ έαυτάς μικρά ή μεγάλα οφέλη
εκ τής Τουρκίας, έγκατέλειπον τούς έπαναστάτας εις τήν εκδικητικήν μανίαν
του δυνάστου των. Είναι γνωστόν, δτι ή Δυτική Εύρώπη, άπαλλαγεΐσα του
κινδύνου εκ του Ίσλάμ, έστράφη προς κατάκτησιν οικονομικών συμφερόντων
καί πολιτικών προνομίων εις τον αχανή χώρον τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατο
ρίας. Τά χριστιανικά κράτη τής Δύσεως, συναγωνιζόμενα προς αλληλα διά τήν
άπόκτησιν καί τήν κατοχύρωσιν ποικίλων συμφερόντων εν τή ’Ανατολή, έλησμόνησαν τον αύθάδη καί επικίνδυνον εχθρόν τού χριστιανικού κόσμου καί
μετεβλήθησαν, επί μακρόν χρόνον, εις προστάτας τής ’Οθωμανικής επικρά
τειας.
Ή δε 'Αγία Ρωσική Αύτοκρατορία, ή οποία, έπιδιώκουσα διέξοδον είς α
νοικτήν καί θερμήν θάλασσαν καί τήν ήγεμονίαν εν τή ’ Εγγύς ’Ανατολή, έξήγειρεν έπανειλημμένως τούς "Ελληνας είς έπανάστασιν κατά τής Τουρκίας, ουδέ
ποτε έτήρησε τάς προς αύτούς υποσχέσεις της. Αί ρωσοτουρκικαΐ συνθήκαι
τού Κουτσούκ Καϊναρτζή (1774), τού Ίασίου (1792), τού Βουκουρεστίου
(1812), έξησφάλισαν βεβαίως εις τούς Χριστιανούς τής ’Ανατολής ποΐά τινα
προνόμια. ’Αλλά καί ή Δύναμις αϋτη, ή οποία λόγω τής ταύτότητος τού θρη
σκευτικού δόγματος συνεκέντρωσε τάς περισσοτέρας ελπίδας τών 'Ελλήνων,
διότι ένεφανίζετο ώς ή φυσική προστάτις αύτών, δεν ήδυνήθη ή δεν ήθέλησε νά
πράξη τι τό γενναιότερον υπέρ αύτών.
Τό συνέδριον
τής Βιέννης

Ή εξουσία τού Ναπολέοντος Βοναπάρτου καί ή Γαλλική Ηγεμονία επί
τής Εύρώπης κατελύθησαν εν μέσω μεγάλων μαχών καί καταστροφών υπό
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τής ηνωμένης δυνάμεως ολοκλήρου τής Εύρώττης. Ποια είδωλα καταρρέουν
ταχύτερον εκείνων τά όποια φιλοτεχνεί τό άλογον ξίφος; Ή ιστορία διδάσκει,
δτι τήν θριαμβευτικήν πορείαν των κατακτητών άκολουθεΐ εις μικράν άπόστασιν ή πένθιμος συνοδεία.
Κατά το 1814 ή μεν Γαλλία μετά 20 ετών θριάμβους έκειτο εϊς ερείπια, ή δε
Εύρώπη ήτο κυριολεκτικούς άνάστατος. Οί νικήτα! του Ναπολέοντος, συνεργαζόμενοι μετά ύπευθύνων πολιτικών άνδρών εξ όλων σχεδόν τών Ευρωπαϊ
κών κρατών, άνέλαβον τήν εύθύνην να επαναφέρουν τήν Εύρώπην εις δικαίαν
τάξιν, ρυθμίζοντες τά πολυάριθμα καί ποικιλόμορφα προβλήματα αυτής.
’Αλλά το Συνέδριον τής Βιέννης, το όποιον άνέλαβε νά άποκαταστήση,
με τά κριτήρια τής δικαιοσύνης, τήν εύρωπαϊκήν ισορροπίαν καί τάξιν, δεν
άνταπεκρίθη εις τούς πόθους τών λαών τής Ευρώπης. Τό εργον του, ώς εμφα
νίζεται εϊς τήν Βιενναίαν συνθήκην (Acte Final) τής 9 Ιουνίου 1815, ύπήρξεν
έπιπόλαιον και αί λύσεις τάς όποιας έδωσεν εϊς τά ευρωπαϊκά ζητήματα άπεδείχθησαν εφήμεροι. Παρεΐδε κυρίως τήν έξαρσιν τής εθνικής συνειδήσεως
τών λαών, ή όποια ήτο έκδηλος εις τον εσωτερικόν πολιτικόν, κοινωνικόν και
πνευματικόν βίον αύτών καί ή όποια ερρεπεν όρμητικώς προς έθνικήν ελευθε
ρίαν καί πολιτικήν ενότητα.
Διά τούτο καί ούδέν έπραξεν άντάξιον τής μεγάλης ιστορικής περιόδου,
τής όποιας έκλήθη νά άνορθώση τό εξωτερικόν πολιτικόν οικοδόμημα.
Ή Πολωνία καί ή Γερμανία δεν έπέτυχον τήν έθνικήν των ενωσιν, ή δε
Ιταλία κατεκερματίσθη πολιτικώς. Ούδέν έπίσης έπραξεν, ούδέ καν μίαν εύχήν
έξεδήλωσε τό πανευρωπαϊκόν έκεϊνο συνέδριον ύπέρ τών χριστιανικών λαών
τής ‘Ανατολής τών διατελούντων ύπό τήν ’Οθωμανικήν κυριαρχίαν, καί μά
λιστα ύπέρ τών Ελλήνων καί τών Σέρβων, οί όποιοι ειχον ήδη παράσχει μέγι
στα τεκμήρια τής έθνικής των ζωής καί τής πολιτικής των ώριμότητος.
Άντιθέτως μάλιστα, ύπεστήριξε τό ’Οθωμανικόν κράτος, διότι έθεσε τού
το σιωπηρώς ύπό τήν προστασίαν τού Εύρωπαϊκοΰ δικαίου, διά τού πολιτικού
συστήματος τό όποιον έθεμελιώθη ύπ’ αύτών τούτων τών Χριστιανών ήγεμόνων διά τής έν Παρισίοις ύπογραφείσης Ίεράς Συμμαχίας (26 Σεπτεμβρίου
1815) καί εΐδικώτερον διά τής Συνθήκης τής συναφθείσης έν Παρισίοις τήν
20 Νοεμβρίου 1815, διά τής όποιας καθιερώθη ή έπί τής Εύρώπης ρυθμιστική
έξουσία τών τεσσάρων Δυνάμεων, ’Αγγλίας, Αύστρίας, Πρωσσίας καί Ρωσίας,
ε’ις ας προσετέθη τό 1818 ώς πέμπτη Δύναμις ή Γαλλία (Πενταρχία).
Δυνάμει τών συνθηκών τούτων αί Μεγάλαι Δυνάμεις ήκολούθησαν καθ’
άπασαν σχεδόν τήν Εύρώπην πολιτικήν άπολυταρχικήν, άρνούμεναι νά ικανο
ποιήσουν τάς έθνικάς διεκδικήσεις καί τούς περί φιλελευθέρου πολιτεύματος
πόθους τών εύρωπαϊκών λαών.
Ό ’ Ιωάννης Καποδίστριας, ό έξοχος 'Έλλην πατριώτης καί πολιτικός,
δστις μετέσχε τών έργασιών τού Συνεδρίου, ύπό τήν ’ιδιότητα τού πληρεξου
σίου υπουργού τής Ρωσίας, ματαίως ήγωνίσθη νά έπιτύχη τότε έν Βιέννη
άπόφασίν τινα δυναμένην νά άνακουφίση τό Ελληνικόν ’Έθνος.
Έκτος τής Φιλομούσου Εταιρείας, τήν όποιαν μετ’ άλλων διακεκριμένων
Ελλήνων ίδρυσε τότε έν Βιέννη (1814) καί ή όποια άπέβλεπεν εϊς τήν άνύψωσιν
τού πνευματικού έπιπέδου τών ύποδούλων Ελλήνων διά τής καλλιέργειας
τών γραμμάτων καί τής παιδείας, ούδέν έτερον άξιον λόγου ήδυνήθη νά έπι
τύχη ύπέρ τού Ελληνισμού, διότι εύρεν άντιθέτους τούς πολιτικούς άνδρας
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των μεγάλων κρατών τής Εύρώττης κα'ι ιδίως τον καγκελλάρίον τής Αυστρίας
πρίγκηπα Μέττερνιχ (Clément Metternich - Winneburg), δστις δημοσία ισχυρίσθη, δτι δεν έγνώριζεν ελληνικόν έθνος, άλλα μόνον χριστιανούς υπηκόους
του Σουλτάνου, εις τάς ύποθέσεις του οποίου ούδε'ις δήθεν εδικαιούτο να
άναμιχθή.
Πάντα ταΰτα έδίδαξαν είς τούς "Ελληνας, δτι πάσα προσδοκία έκ μέρους
των ξένων ήτο ματαία.
Ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης περιγραφών, μεταγενεστέρους, είς τον
Γεώργιον Τερτσέτην τήν άπήχησιν την οποίαν ειχεν εις τό ελληνικόν έθνος ή
πολιτική κατάστασις τής Ευρώπης, ή προκύψασα έκ τής Βιενναίας συνόδου
κα'ι έκ τών μετ’ αυτήν συνθηκών, έλεγεν: «Είδα τότε, πώς δ,τι κάμωμεν, θά τό
κάμωμεν μονάχοι, καί δέν έχουμε έλπίδα καμμιά άπό τούς ξένους».
Πράγματι, είς ποιον νά έλπίσουν πλέον; Που νά στηριχθουν; Δέν άπέμενεν
είς αύτούς εΐμή νά άντλήσουν θάρρος και δύναμιν άπό τάς ιδίας αυτών καρδίας
κα'ι νά στηριχθουν είς τήν έθνικήν αρετήν κα'ι είς τα δπλα των.

Φιλική Εταιρεία

’Εντός τοιούτου πολιτικού κλίματος άπομονώσεως καί άπελπισίας έγεννήθη κα'ι έθεμελιώθη, έκτος τής ύποδούλου Ελλάδος, έν μέσω του άποικιακου
'Ελληνισμού, εϊς τήν ’Οδησσόν τής Ρωσίας, ή Φιλική Εταιρεία.
Οί ίδρυταί της, Νικόλαος Σκουφάς, ’Εμμανουήλ Ξάνθος και ’Αθανάσιος
Τσακάλωφ, άφανεΐς έμποροϋπάλληλοι, ύπήρξαν τά έκτελεστικά όργανα τής
ήθικής δυνάμεως του "Εθνους. Εϊς τά πρόσωπά των έλαβε συγκεκριμένην
μορφήν ή άσίγαστος ροπή του έλληνικου γένους προς τήν πολιτικήν του έλευθερίαν. Ή έθνικοαπελευθερωτική έκείνη όργάνωσις, διαδοθεΐσα έντός ολίγων
έτών ώς ιστός άράχνης μεταξύ τών Ελλήνων καί Βαλκανικών τινων παρα
γόντων, ένεφύσησε θάρρος καί αισιοδοξίαν ε’ις τό ύπόδουλον έθνος, ώργάνωσεν έκ τών ένόντων καί ύπεκίνησε τήν μεγάλην έπανάστασιν του 1821.
Ή Φιλική Εταιρεία ίδρύθη τό φθινόπωρον του 1814. Αί ρίζαι της δμως,
ώς συνωμοτικής έθνικής όργανώσεως, είναι βαθεΐαι κα'ι άνατρέχουν μυστικά!
ή μόλις όρατα'ι εις μακρόν προ του 1814 χρόνον.
"Ηδη, άπό τών άρχών τού 18ου αΐώνος έμφανίζονται πυρήνες μυστικών
πατριωτικών έταιρειών εις τήν υπόδουλον Ελλάδα, έκτοτε δε ή έταιριστική
δραστηριότης τών Ελλήνων ευρε πεδίον άναπτύξεως κυρίως ε’ις τά ευρωπαϊκά
κράτη, δπου διά λόγους πολιτικούς ή συναισθηματικούς ήτο συμπαθής ή ύπόθεσις τών Ελλήνων.
Εϊς τάς Παραδουνάβιους 'Ηγεμονίας, δπου έκτος τών άλλων έδρασε μυ
στικούς ό μέγας έθναπόστολος κα'ι ό σπουδαιότερος έκ τών προδρόμων τής
Φιλικής Εταιρείας, Ρήγας ό Βελεστινλής (1757 - 1797), εϊς τάς ελληνικός κοινό
τητας τής Αύστρίας κα'ι τής ’ Ιταλίας, εις τήν Ρωσίαν, ε’ις τήν Γαλλίαν, εϊς τήν
'Επτάνησον καί έντός τής ύποδούλου Ελλάδος, μαρτυρουνται συνωμοτικά!
οργανώσεις Ελλήνων πατριωτών κα! φιλελλήνων ύπό ποικίλα ονόματα, αί
όποΐαι ύπήρξαν αί ρίζαι τής μεγάλης Εταιρείας τών Φιλικών.
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Μεταξύ αυτής καί εκείνων ύπάρχει ηθική συνέχεια και άλληλουχία, έφ’
δσον τάς οργανώσεις ταύτας διεΐπε τό πνεύμα τής Μεγάλης Ιδέας του Ελλη
νισμού και έφ’ δσον εξ αρχής εις ήτο καί παρέμεινεν άναλλοίωτος ό άντικειμενικός αύτών σκοπός: ή εθνική άπελευθέρωσις των Ελλήνων.
Ή Φιλική Εταιρεία ήτο όργάνωσις καθαρώς Ελληνική, ένεπνέετο δε άπό
άρχάς καί ιδεώδη άμιγώς ελληνικά. Ή ϊδρυσις και ή δραστηριότης της ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τον Τεκτονισμόν ή προς τάς καρμποναρικάς εταιρείας
τής Ευρώπης των χρόνων εκείνων.
Ό Νικόλαος Ύψηλάντης, σημαίνων τέκτων, σημειώνει εις τάς ’Αναμνή
σεις του περί τής Φιλικής Εταιρείας: «Elle ne suivait point les lois de Francsmaçons ni de Carbonaris, mais elle s’attachait à la fois du Christ, car elle
s’était répandue de la manière apostolique».
’Αλλά πέραν τής μαρτυρίας ταύτης, είναι γνωστόν οτι ό μέγας δρκος, τον
όποιον έδιδον οί Φιλικοί κατά τήν μύησίν των, άπηγόρευεν ε’ις αυτούς νά άνήκουν εις άλλας φανεράς ή μυστικάς οργανώσεις. «'Ορκίζομαι οτι εις τό εξής
δεν θέλω έμβη ε’ις καμμίαν άλλην εταιρείαν, οποία καί άν είναι, μήτε ε’ις κανένα
δεσμόν ύποχρεωτικόν. Κα'ι μάλιστα, οποίον δήποτε δεσμόν άν είχα, καί τον
πλέον άδιάφορον ώς προς τήν 'Εταιρείαν, θέλω τον νομίζει ώς ούδέν...».
Σημειωτέον, ώσαύτως, οτι ή συμμετοχή των Βαλκανικών στοιχείων ε’ις τό
έργον των Φιλικών ήτο ελάχιστη καί άσήμαντος.
Ή Φιλική Εταιρεία ύπήρξε καί ώς εμπνευσις κα’ι ώς έργον μία προσπάθεια
ελληνική. Έσημειώθησαν βεβαίως πολλά! καλα! προθέσεις οικονομικής άρωγής καί πολεμικής συνεργασίας εις τήν Ρωσίαν, είς τήν Σερβίαν, εις τήν Βουλ
γαρίαν κα! εϊς τήν Μολδοβλαχίαν, άλλ’ αί προθέσεις αυται, έστω κα! άν έπραγματοποιήθησαν τινές εξ αύτών, δεν δύνανται νά μεταβάλουν τήν ελληνικήν
φύσιν τής μεγάλης εκείνης έθνικοαπελευθερωτικής όργανώσεως, ή οποία ένεσάρκωσε τήν ενδιάθετον βούλησιν του ύποδούλου ελληνισμού, καί ή οποία,
οίονε! έκβιάζουσα τήν λύσιν τού χρονίζοντος δράματος, ώθησε τούς 'Έλληνας
νά επιζητήσουν διά τών οπλών τήν εθνικήν των άνεξαρτησίαν.
Ή Φιλική Εταιρεία έπεκρίθη ύπό διακεκριμένων τινων Ελλήνων ώς άκαιρος κα! τό πολεμικόν έργον, τό όποιον παρεσκεύασεν, έθεωρήθη ύπ’ αύτών
πρόωρον.
Ά λ λ ’ ύπό τό φώς τών γεγονότων τά όποια έπηκολούθησαν κα! τού πολυ
ετούς ήρωϊκου άγώνος τής άνεξαρτησίας, δυνάμεθα μετ’άσφαλείας νάειπωμεν,
οτι αϋτη ύπήρξεν ή σωτηρία όργάνωσις, ή όποια εις κατάλληλον ώραν κα! διά
ικανών φορέων συνήνωσεν εν κρύπτω τάς ζωντανάς δυνάμεις του έθνους κα!
χρησιμοποιήσασα άδιστάκτως παν πρόσφορον μέσον, ώδήγησε τούς 'Έλληνας
εις τον υπέρ πάντων άγώνα, έμπιστευθεΐσα τά πλεΐστα εις τήν πρόνοιαν τοΰ
Θεού.
Ή οργανωτική προσπάθεια τών ιδρυτών τής Φιλικής Εταιρείας ύπήρξε
κατ’ άρχάς βραδεία κα! δυσχερής. Ά λ λ ’ άπό του 1818, δταν ή έδρα ταύτης
μετεφέρθη ε’ις τήν Κωνσταντινούπολή, ή όργάνωσις τών Φιλικών έξαπλοΰται
όλονέν κα! περισσότερον, έπιτυχουσα τον προσηλυτισμόν ’ισχυρών κα! πλου
σίων ομογενών είς δλα τά θέατρα τής ελληνικής δράστηριότητος. Ή έν Κωνσταντινουπόλει έγκατασταθεΐσα Άνωτάτη Αρχή τών Φιλικών έκινήθη δι’
άποστόλων προς τήν υπόδουλον Ελλάδα άπό τής Θράκης, τής Μακεδονίας
κα! τής ’ Ηπείρου μέχρι τής Δωδεκανήσου κα! τής Κύπρου κα! προς τάς έλλη-
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νικάς παροικίας της Ευρώπης και τής Αίγύπτου, και επέτυχε νά μεταδώση τό
πνεύμα τής Εταιρείας, καταστήσασα τούτο σχεδόν καθολικόν εις τον απαντα
χού Ελληνισμόν.
Κατά τα πρώτα έτη ή Άνωτάτη ’Αρχή τής Εταιρείας ήτο πολυπρόσωπος.
Ά λ λ ’ άπό του 1819 προέκυψεν επείγουσα ή άνάγκη τής άναδείξεως ένός αρχη
γού, ό όποιος θά άνελάμβανε την εύθύνην, να όλοκληρώση την όργάνωσιν τής
'Εταιρείας καί να όδηγήση τό ’Έθνος εκ των συνωμοτικών σχεδίων εις τον
πολεμικόν άγώνα.
Οι ήγέται τής Εταιρείας προσέφερον, κατά πρώτον, τήν άρχηγίαν του
’Έθνους, κατά τήν μέλλουσαν έπανάστασιν, εις τον Ίωάννην Καποδίστριαν
(Ιανουάριος 1820). Τούτο ήτο, άλλωστε, πανελλήνιον αίτημα.
Ό σώφρων όμως διπλωμάτης δεν άπεδέχθη τήν προσφερομένην εις αύτόν, τότε, άρχηγίαν του Γένους τών Ελλήνων. Έπίστευεν δτι θά ήδύνατο νά
προσφέρη περισσότερα είς τήν Ελληνικήν ύπόθεσιν ώς υπουργός του Τσάρου
παρά ώς άρχηγός τής έπαναστάσεως. Μετά τούτο, ό είς Πετρούπολιν άπεσταλμένος τής Εταιρείας, Έμμ. Ξάνθος, άπετάθη εις έτερον επιφανή "Ελληνα, τον
στρατηγόν ’Αλέξανδρον Κ. Ύψηλάντην, ό όποιος άδιστάκτως άπεδέχθη τήν
άρχηγίαν και τήν 12 ’Απριλίου 1820 ύπέγραψε μετά του εκπροσώπου τής Εται
ρείας έγγραφον, διά τού οποίου άνεγνωρίζετο ώς Γενικός ’Επίτροπος τής

'ΑρχήςΉ εκλογή τού Ύψηλάντου ύπήρξεν άπό πάσης άπόψεως επιτυχής. Έν τώ
προσώπω του εύγενους εκείνου στρατιώτου ή Εταιρεία άπέκτησε τήν περιωπήν και τό κύρος, τοΰ οποίου έστερεΐτο έως τότε, καί ε’ισήλθεν οριστικούς ε’ις
τό στάδιον τής τελικής προπαρασκευής.
Άναλαβών τήν άρχηγίαν ό Ά λέξ. Ύψηλάντης, έπροχώρησε δραστήριους
είς τήν όλοκλήρωσιν τής προετοιμασίας. Έτροποποίησε τον οργανισμόν τής
Εταιρείας, άναδιωργάνωσε τάς τοπικός Εφορείας, έλαβε μέτρα διά τήν
αϋξησιν τών οικονομικών μέσων, προώθησε τάς ένεργείας τών Φιλικών
διά νά προσεταιρισθοϋν τούς Σέρβους (ματαία προσπάθεια), καί υιοθέτησε τό
σχέδιον τής ένάρξεως τής έπαναστάσεως άπό τήν Μάνην, άποφασίσας νά
κατέλθη είς τήν Πελοπόννησον διά νά ήγηθή αύτοπροσώπως του άγώνος.
’Αλλά τό τελευταΐον τούτο σχέδιον έματαιώθη, καί τελικώς έθεωρήθη
σκόπιμος διά πολιτικούς, στρατιωτικούς καί ψυχολογικούς λόγους ή έναρξις
τής έπαναστάσεως εις τάς παρά τον Δούναβιν ήγενονίας τής Μολδαβίας και
τής Βλαχίας.
AI έπαρχίαι αύται ύπήγοντο μέν εις τήν κυριαρχίαν του Σουλτάνου, άλλ’
έκυβερνώντο ύπό Ελλήνων Φαναριωτών, ήδη άπό του 1710, έδέσποζε δέεις
αύτάς άπό πάσης άπόψεως ό συγκεντρωθείς έκεϊ σύν τώ χρόνω Ελληνισμός.
Πριν σύρη τό ξίφος ό Ύψηλάντης, έξαπέλυσε τάς περίφημους προκηρύ
ξεις του, διά τών οποίων μετέδωσε τον ένθουσιασμόν καί τήν πίστιν του ε’ις
όλους τούς ομογενείς έντός καί έκτος τής Ελλάδος.
«Ή ώρα ήλθεν, ώ άνδρες "Ελληνες...
Ή πατρίς μάς προσκαλεΐ...».
Τήν 22 Φεβρουάριου 1821 διέβη τον Προύθον μετά μικρας συνοδείας καί
ε’ισήλθε θριαμβευτικούς είς τό Ίάσιον, όπου ϋψωσε τήν σημαίαν του έπαναστατικοϋ άγώνος.
Τοιουτοτρόπως ήρχισεν εις τήν Μολδοβλαχίαν τό έπαναστατικόν κίνημα
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του Ύψηλάντου κατά τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, τό όποιον άποτελεΐ
τήν πρώτην πράξιν του πολυχρονίου κα'ι πολυαίμακτου δράματος τής Ελλη
νικής Έπαναστάσεως του 1821.

Ή Έπανάστασις είς τάς Παραδουνάβιους Ηγεμονίας
Το κίνημα τής Μολδοβλαχίας υπήρξε πράγματι, λόγω των δραματικών
του επεισοδίων κα'ι του θλιβερού του τέλους, εν σύντομον δράμα, του όποιου
τραγικός ήρως ύπήρξεν ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης.
Αί ύπό τον Ύψηλάντην επαναστατικοί δυνάμεις έπροχώρησαν κατ’ άρχάς
εύχερώς μέχρι τού Βουκουρεστίου. Ά λ λ ’ έκτοτε τά πράγματα μετεβλήθησαν
εις βάρος των Ελλήνων, άφ’ δτου το εν Λάϋμπαχ (Laybach) συνέδριον των
ηγεμόνων τής Ίεράς Συμμαχίας καί μάλιστα ό τσάρος ’Αλέξανδρος ό Α\ άπεδοκίμασε τό κίνημα καί τον ηγέτην του.
Ή κατάστασις έπεδεινώθη, δταν κατά τάς άρχάς Μαΐου 1821 ε’ισέβαλον
εις τάς 'Ηγεμονίας, τή συγκαταθέσειτών Ρώσων, ’ισχυρά! τουρκικά! δυνάμεις,
μετά των όποιων έσπευσαν νά συνεννοηθοΰν, προδίδοντες τον Ύψηλάντην,
τοπικοί τινες οπλαρχηγοί κα'ι μάλιστα ό Βλάχος ηγέτης Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου, δστις διαπιστώσας τήν ρωσικήν άντίθεσιν προς τό Ελληνικόν κίνημα
ήθέλησε, συνεργαζόμενος μετά των Τούρκων, νά προσδώση εις τον άγώνα
του χαρακτήρα προσωπικόν άλλα κα'ι εθνικόν (ρουμανικόν). Έξ αιτίας των
γεγονότων τούτων άλλα κα'ι άλλων πολλών ενδογενών δυσχερειών τό κίνημα
τού Ά λ . Ύψηλάντου άπεδυναμώθη.
Τήν 7ην ’ Ιουνίου 1821 έλαβε χώραν ε’ις τήν πεδιάδα του Δραγατσανίου ή
μόνη εκ παρατάξεως μάχη τού άγώνος εκείνου, κατά τήν όποιαν έθυσιάσθη ό
έξ Ελλήνων σπουδαστών άποτελούμενος 'Ιερός Λόχος.
Μετά τήν καταστροφήν εκείνην, ό Ύψηλάντης, πλήρης άπογοητεύσεως,
κατέφυγεν εις τήν Αυστρίαν, σκοπεύων νά κατέλθη έκεΐθεν ε’ις τήν έπαναστατημένην Ελλάδα. ’Αλλά συλληφθε'ις ύπό τών άρχών παρέμεινεν εγκάθειρκτος
έπ'ι επτά έτη. Άποφυλακισθείς, τέλος, τή έπεμβάσει τοΰ Τσάρου Νικολάου Α\
άπέθανεν εν Βιέννη τήν 19 Ίανουαρίου 1828. Ή Ελλάς άπελευθερωθεΐσα έτίμησε βαθύτατα τήν μνήμην του, τό δε 1964, έπ'ι τή εύκαιρία τής 150ής έπετείου
τής ίδρύσεως τής Φιλικής Εταιρείας, μετέφερεν έξ Αύστρίας τά όστά του κα'ι
έτοποθέτησεν εις ειδικόν μαυσωλεΐον έν τώ Πεδίω του ’Άρεως τών ’Αθηνών.
Τό ελληνικόν έπαναστατικόν κίνημα έν Μολδοβλαχία δεν έληξεν άδόξως.
Ή ήρωϊκή πάλη τοΰ ’Αθανασίου Καρπενησιώτη κα'ι τών άνδρών του εις τό
παρά τον Προύθον χωρίον Σκουλένιον, ή θυσία τού Γεωργάκη ’Ολυμπίου
ε’ις τήν μονήν του Σέκκου (23 Σεπτεμβρίου 1821) κα'ι τό δραματικόν τέλος τοΰ
Μακεδόνος οπλαρχηγού Ίωάννου Φαρμάκη κα'ι τών άνδρών του άπετέλεσαν
τάς τελευταίας λάμψεις τοΰ παράτολμου έκείνου έγχειρήματος.
Έκτος τής στρατιωτικής άποτυχίας, ή έπανάστασις έκείνη είχε κα'ι δυσ
μενείς πολιτικός συνέπειας διά τον Ελληνισμόν, διότι έκτοτε κατελύθη ή άπό
τοΰ 1710 άρξαμένη έν ταΐς Ήγεμονίαις αρχή τών Φαναριωτών, άντ'ι τών ο
ποίων διωρίζοντο έκτοτε ήγεμόνες προερχόμενοι έξ αύτοχθόνων οικογενειών.
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Τοιαύτη ύττήρξεν έν συντομία ή άτυχης έκβασις τής έπαναστάσεως, την
οποίαν ώργάνωσεν εξ ολοκλήρου εις τάς παρά τον Δούναβιν επαρχίας ή
Φιλική Εταιρεία. Σημειωτέον, οτι ή πρώτη εκείνη φάσις τής ελληνικής έπανα
στάσεως, δεν υπήρξε ματαία· προεκάλεσεν ισχυρόν κλονισμόν εις τήν Υψηλήν
Πύλην, ή όποια ήναγκάσθη ν’ άποστείλη εις τον Δούναβιν τάς καλυτέρας μο
νάδας τού στρατού της καί να τάς διατηρήση εκεί επί μακράν, φοβούμενη ρήξιν
προς τήν Ρωσίαν.
Είς τήν Πελοπόννησον όμως, είς τήν Ρούμελην, ε’ις τήν ’Ήπειρον, εις τήν
Μακεδονίαν και τάς νήσους τού Αιγαίου, τό πνεύμα τής Φιλικής ‘ Εταιρείας έξηπλώθη ταχύτατα είς δλας τάς τάξεις τού λαού, εις τον κλήρον, εις τούς προ
κρίτους, εις τούς στρατιωτικούς και τούς ναυτικούς καί έγένετο ή θεία πνοή
κα'ι ή κινητήριος δύναμις, ή οποία ώθησε τον λαόν είς τήν έπανάστασιν. Ούδ’
υπήρχε δύναμις είς τον κόσμον, ή οποία θά ήδύνατο νά κατασβέση τήν επανα
στατικήν φλόγα, τήν οποίαν ήναψεν εις τάς ψυχάς των Ελλήνων ή Φιλική
‘Εταιρεία καί νά άναχαιτίση τήν πολεμικήν ορμήν των κατά τού κατακτητοΰ.
Πριν άκόμη σημάνουν οί κώδωνες των έκκλησ ιών κατά τήν εορτήν τού Ευαγ
γελισμού τής Θεοτόκου τήν 25 Μαρτίου 1821, είχεν ήδη άρχίσει αισίως εις
τήν Πελοπόννησον ό άπελευθερωτικός άγών τών ‘ Ελλήνων, τού οποίου μονα
δικόν σύνθημα ύπήρξεν ό ύπερήφανος δρκος τών Φιλικών:
«’Ελευθερία ή θάνατος».

Ή Έπανάστασις εις τήν Ελλάδα

"Ενα περίπου μήνα μετά τήν εναρξιν τού κινήματος τού Ά λ ε ξ . Ύψηλάντου, ήναψεν ή φλόγα τής έπαναστάσεως είς τήν Πελοπόννησον κα'ι έν συνεχεία
μετεδόθη ταχέως είς ολόκληρον τήν Ελλάδα, χάρις είς τό προπαρασκευαστι
κόν εργον τής Φιλικής 'Εταιρείας.
Είναι άληθές, οτι δεν ύπήρχε συγκεκριμένον σχέδιον έπιχειρήσεων τού
άγώνος, ούδέ γενική συμφωνία περί τού χρόνου καί τού τόπου τής έκρήξεως
τής έπαναστάσεως, ούδέ τά στοιχειώδη οικονομικά μέσα, ούδέ κοινός άρχηγός. Ύπήρχεν δμως κοινόν φρόνημα, τό όποιον είχε διαποτίσει ολόκληρον
τον πληθυσμόν τής χώρας και τον είχε μεταβάλει εις εϋφλεκτον ύλην, ήτις προεκάλεσε τήν γενικήν πυρκαίαν εις τον κατάλληλον χρόνον. Πράγματι, στρατιω
τικοί τινες περισπασμοί τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως ήτο ό κατά
τής Περσίας πόλεμος καί αί έπιχειρήσεις προς καταστολήν τής άνταρσίας τού
Άλή Τεπελενλή, πασά τών Ίωαννίνων, διηυκόλυναν τήν ταχεΐαν έξάπλωσιν
τής έπαναστάσεως καί τήν έδραίωσιν αύτής, πριν ή τό κίνημα τής Μολδοβλα
χίας λάβη τό άτυχέστατον τέλος του.
Κατά τήν Ιστορικήν παράδοσιν ό άγών τής άνεξαρτησίας ήρχισεν είς τήν
Πελοπόννησον τήν 25 Μαρτίου 1821, εορτήν τού Εύαγγελισμοΰ τής Θεοτόκου,
δτε ό Π. Πατρών Γερμανός ύψωσε τό λάβαρον τής έλευθερίας είς τήν παρά τά
Καλάβρυτα Μονήν τής 'Αγίας Λαύρας. Ή ήμερομηνία αϋτη καθιερώθη έπισήμως άπό τού 1838, ώς ή μέρα τής έθνικής εορτής τών Ελλήνων. ’Αλλά τά πολε
μικά γεγονότα ήρχισαν άσχεδίαστα άπό τών μέσων Μαρτίου, είς τήν περιοχήν
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των Καλαβρύτων τοΰ Νομού Ά χαΐας, οπού μικρά ένοπλα σώματα, τελοΰντα
ύπό τάς διαταγάς των τοπικών προκρίτων, έπετέθησαν κατά τουρκικών απο
σπασμάτων κα'ι προεκάλεσαν α'ιματηρά γεγονότα, εν συνεχεία δε άπηλευθέρωσαν την κωμόπολιν τών Καλαβρύτων, την 21 Μαρτίου 1821. Ταΰτα άπετέλεσαν τό πρώτον εναυσμα του μεγάλου άγώνος.
Την 23 Μαρτίου έξηγέρθη ό λαός τών Πατρών καί ύπό την ηγεσίαν τοΰ
άρχιερέως του Γερμανού έπετέθη κατά τών Τούρκων κατακτητών, την αύτήν
δε ημέραν επαναστατικοί δυνάμεις εκ Μανιατών καί Μεσσηνίων, επί κεφαλής
τών οποίων ήσαν άξιόλογοι πολεμικοί άνδρες, ώς ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και άλλοι, έκυρίευσαν την Καλαμάταν και
συνέστησαν την Μεσσηνιακήν Γερουσίαν, ή οποία υπήρξε τό πρώτον πολιτικόν
σώμα τής έπαναστατημένης Ελλάδος, έστω καί τοπικής σημασίας.
Μετά τά γεγονότα ταϋτα οί Τούρκοι τής Πελοπόννησου, πιεζόμενοι πανταχόθεν υπό τοΰ έπαναστατήσαντος λαού, εις τον όποιον προσετέθη κα'ι στρατιω
τικόν σώμα εκ τής ύπό ’Αγγλικήν κυριαρχίαν διατελούσης Επτάνησου, έζήτησαν άσυλον εις τά φρούρια κα'ι μάλιστα εις τήν Τρίπολιν. Ή πόλις αϋτη, ή οποία
ήτο τό στρατιωτικόν κα'ι πολιτικόν κέντρον τής Τουρκοκρατίας εν Πελοποννήσω, ύπήρξεν ό πρώτος μέγας στόχος τών ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων
αί όποΐαι έτέλουν ύπό τήν ήθικήν ήγεσίαν τοΰ ιδιοφυούς στρατιωτικού άνδρός,
τοΰ άρχαίου κλέφτου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.
Μετά τήν άλωσιν τής Τριπόλεως (23 Σεπτεμβρίου 1821), ή έπανάστασις
άπέκτησεν, εκτός τών άφθονων λαφύρων, αϊγλην κα'ι κύρος κα'ι έκάλυψεν ολό
κληρον σχεδόν τήν Πελοπόννησον, πλήν φρουρίων τινών, εντός τών όποιων
ήμύνοντο άκόμη τουρκικά! δυνάμεις.
Ό λίγας ημέρας μετά τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως εν Πελοποννήσω,
ό άγών έπεξετάθη εις τήν Στερεόν Ελλάδα, εις τήν ’Ήπειρον, εΐς τήν Θετταλομαγνησίαν, εις τήν Κεντρικήν κα'ι ’ Ανατολικήν Μακεδονίαν, εις τήν Χαλκιδικήν
κα'ι τό "Αγιον ’Ό ρος, ύπό τήν ήγεσίαν τοπικών πολιτικών κα'ι στρατιωτικών
άρχηγών, μεταξύ τών όποιων διεκρίθησαν ό επίσκοπος Σαλώνων Ήσαΐας,
ό Λουκάς Νάκος, ό Δυοβουνιώτης, ό Πανουριάς, ό ’Αθανάσιος Διάκος, ό
ό ’ Ιωάννης Γκούρας, ό Τσόγκας, ό Καραίσκος, ό Δημ. Μακρής, ό Όδυσσεύς
’Ανδροΰτσος, ό λόγιος άρχιμανδρίτης ’Άνθιμος Γαζής, ό εκ Σερρών τραπεζίτης
Έμμ. Παπάς, ό εκ Χαλκιδικής οπλαρχηγός Χάψας κα'ι άλλοι πρωτεργάται τής
έπαναστάσεως, πολλοί τών όποιων έπεσαν ε’ις τά πεδία τών μαχών.
Οί Τούρκοι ήναγκάσθησαν κα'ι εν τή ήπειρωτική Έλλάδι να άποσυρθοΰν
εΐς τάς μεγάλας πόλεις "Αρταν, Λαμίαν, Θεσσαλονίκην, Χαλκίδα καί νά ζητή
σουν άσυλον ύπό τά τείχη τών φρουρίων.
Ή σπουδαιοτέρα σύγκρουσις, ή οποία έλαβε τότε χώραν εΐς τήν Στερεόν
'Ελλάδα, ύπήρξεν ή μάχη τών Βασιλικών (26 Αύγούστου 1821), κατά τήν οποίαν
τά έπαναστατικά σώματα τής ’Ανατολικής Στερεός συνέτριψαν τάς τακτικός
τουρκικάς δυνάμεις, τάς κατευθυνομένας προς ’Αττικήν και Πελοπόννησον,
διά νά καταστείλουν τήν έπανάστασιν εΐς τάς πρώτας εστίας της. Ή νίκη τών
Ελλήνων εΐς τά Βασιλικά κατέστησε δυνατήν τήν ταχεΐαν πτώσιν τής Πελοποννησιακής πρωτευούσης.
Κατά θάλασσαν ή έπανάστασις έξερράγη άπό τών άρχών ’Απριλίου τοΰ
1821 κα'ι έξηπλώθη εΐς δλας τάς νήσους τοΰ Αιγαίου μέχρι τής Κρήτης καί τής
Σάμου.
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Εις την πρώτην έκ τών νήσων τούτων, τήν Κρήτην, ό άττοσταλε'ις υπό του
Δημ. Ύψηλάντου περί τά τέλη ’Οκτωβρίου του 1821 άρμοστής ή γενικός έπαρ
χος Μιχαήλ Κομνηνός Άφεντούλιεφ ήθέλησε νά έπιβάλη ίδιον πολιτικόν οργα
νισμόν κα'ι συνέλαβε, φαίνεται, χωριστικά περ'ι Κρήτης σχέδια* διό, περιελθών
εις άντίθεσιν προς τούς εγχωρίους ήγέτας, άπεκηρύχθη ύπό τής τοπικής τών
ΚρητώνΣυνελεύσεωςτήν 15 Νοεμβρίου 1822 και έξηναγκάσθη νάάποχωρήση,
άντικατασταθείς ύπό του Υδραίου Έμμ. Τομπάζη (3 Μαΐου 1823).
Εις τήν Σάμον έδέσποσεν εξ αρχής τής έπαναστάσεως ώς εκπρόσωπος
τοΰ Ά λ . Ύψηλάντου ό παλαιός ήγέτης τών λαϊκών μαζών τής νήσου (του κόμ
ματος τών Καρμανιόλων) Λυκούργος Λογοθέτης (Γεώργιος Παπλωματάς),
ό όποιος διά γενικής συνελεύσεως του λαού έθέσπισεν άπό τών άρχών Μα'ί'ου
του 1821 τον «’Οργανισμόν τής Σάμου», ήτοι προσωρινόν πολίτευμα, διά του
οποίου ώργανοΰτο το πολιτικόν και στρατιωτικόν καθεστώς τής νήσου ύπό
τήν ήγεσίαν τού ϊδίου του Λυκούργου, εις ον άνετέθη τό ϋπατον αξίωμα εν
Σάμω, του «Γενικού Διοικητοΰ τής Πατρίδος». Το πολιτικόν σύστημα του Λυ
κούργου, καίτοι δεν συνεβιβάζετο προς θεμελιώδεις άρχάς τοΰ κατ’ ’Ιανουά
ριον τού 1822 ψηφισθέντος πολιτεύματος τής Έπιδαύρου, έλειτούργησεν
άπροσκόπτως, εκτός μικρός διακοπής (’Ιούνιος - Δεκέμβριος τοΰ 1822), μέχρι
τοΰ 1828 καί άπό τοΰ 1830 μέχρι τοΰ 1834, δτε ή Σάμος έγένετο ήγεμονία, συμπληρούμενον έκάστοτε διά πράξεων τής γενικής συνελεύσεως τών Σαμίων.
Οϋτως ή Σάμος ύπήρξεν ή μόνη περιοχή τής έπαναστατημένης Ελλάδος, ή
οποία έκυβερνάτο ύπό ίδιον πολίτευμα, εν πλήρει σχεδόν αύτοτελεία, καθ’ δλην
τήν διάρκειαν τής έπαναστάσεως και μετ’ αυτήν.
Τήν ναυτικήν δύναμιν τής έπαναστάσεως άπετέλεσαν τά 120 περίπου βρίκια τών νήσων "Υδρας, Σπετσών, Ψαρών καί άλλων μικροτέρων ναυτικών κέν
τρων τής Ελλάδος (Κάσος, Μύκονος, Γαλαξείδι κ.λπ.). Τά πλοία ταΰτα μετετράπησαν εις πολεμικά καί έτέθησαν ύπό τήν διοίκησιν έξοχων άνδρών, οί
όποιοι διά τής ναυτικής των έμπειρίας καί διά τών πυρπολικών, τά όποια έχρησιμοποίησαν άφθόνως, έδημιούργησαν ε’ις τήν θάλασσαν μίαν ’ισχυρόν δύναμιν
κρούσεως, διά τής όποιας έτρομοκράτησαν τον ’Οθωμανικόν στόλον, έδέσποσαν εις τό Αίγαΐον καθ’ δλην τήν περίοδον τής έπαναστάσεως καί παρημπόδισαν τήν άθρόαν μεταφοράν τουρκικών δυνάμεων εις τήν Πελοπόννησον καί
τήν Στερεάν.
Τάς δαπάνας τοΰ πολεμικού τούτου στόλου άνέλαβον, άρχομένου τοΰ
άγώνος, αυτοί ούτοι οί έφοπλισταί καί οί πρόκριτοι τών νήσων έκ τοΰ ’ιδίου
αύτών ταμείου.
Αί πρώται έπιτυχίαι τών αγωνιστών τοΰ 21 δέν οφείλονται βεβαίως εις
τήν ύλικήν των δύναμιν, ή όποια ύστέρει κατά πολύ τής πολεμικής δυνάμεως
τοΰ αντιπάλου, άλλά κυρίως ε’ις τήν πίστιν των εις τό δίκαιον τοΰ Άγώ νος, εις
τήν πολεμικήν αρετήν και εις τήν έμπειρίαν των.
Άλλωστε, τό πολεμικόν μένος τών έπαναστατών έτροφοδότησεν άφθόνως
αύτός ουτος ό κατακτητής διά τής άφρονος πολιτικής του. Ό διωγμός τον
όποιον έξαπέλυσεν έναντίον σύμπαντος τοΰ Ελληνικού πληθυσμού τής ’Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας, κατά τών άθώων και άοπλων, αί σφαγαί Ελλήνων εϊς
τήν Άδριανούπολιν, τήν Σμύρνην, τήν Κώ, τήν Κύπρον καί προ πάντων ε’ις τήν
Κωνσταντινούπολή, έξώργισαν τό Ελληνικόν "Εθνος καί ένίσχυσαν τάς χεϊρας
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των επαναστατών, οί όποιοι έπείσθησαν, ότι εις περίπτωσιν άποτυχίας τούς
άνέμενεν ό θάνατος.
Τό χείριστον των εγκλημάτων του κατακτητοΰ ύπήρξεν ό άπαγχονισμός
του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε', κατά την ημέραν του Πάσχα
(10 ’Απριλίου 1821).
Ή ενέργεια αϋτη τής Ύ . Πύλης δεν ύπήρξε συνέπεια εξάλλου όργής άλλ’
εν ψυχρω ληφθείσης άποφάσεως, διά τής οποίας έπεδίωξεν αυτή τον άποκεφαλισμόν του Ελληνικού "Εθνους καί την κατατρομοκράτησιν τού Ελληνικού
λαού.
Αί ώμότητες αύται τής ’Οθωμανικής εξουσίας έπέφερον τό άντίθετον τού
έπιδιωκομένου άποτέλεσμα. Έ ξ αιτίας τού στυγερού κατά τής κεφαλής τής
’Ορθοδοξίας εγκλήματος, έξήρθη εις τήν συνείδησιν των Ελλήνων ή σημασία
τού Ά γώ νος, ό όποιος έλαβε χαρακτήρα Ιερού πολέμου. ’ Ηθική άβυσσος έχώρισεν έκτοτε τούς άντιπάλους άπ’ άλλήλων. Και ήδυνήθησαν μεν αί πολλαπλά
σιοι οθωμανικοί δυνάμεις νά καταστείλουν τήν έξέγερσιν των Ελλήνων ε’ις
τήν Β. Ελλάδα, ή όποια εύρίσκετο πλησίον των μεγάλων στρατιωτικών κέν
τρων τής Τουρκίας· ή έπανάστασις δμως, περιορισθεΐσα εις τήν Νότιον Ε λ 
λάδα, άπό τού Πηλίου και τής "Οσσης μέχρι τού Ταινάρου καί τών νήσων,
άπέκτησεν ’ισχυρά ερείσματα, έσταθεροποιήθη και ένεδυναμώθη τόσον, ώστε
ήδυνήθη νά καταγάγη μεγάλος νίκας κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν καί νά
διατηρηθή, έστω και με άπειρους θυσίας, επί επτά ολόκληρα έτη, παλαίουσα
εναντίον τεραστίων δυσχερει ών, όφειλομένων άφ’ ενός μεν ε’ις τήν έλλειψιν
σταθερός εσωτερικής όργανώσεως, άφ’ ετέρου δε εις τήν δυσμενή προς τήν
Έπανάστασιν πολιτικήν τών Μεγάλων Δυνάμεων τής Ευρώπης κατά τά πρώτα
δυσχερή έτη τού πολεμικού άγώνος.

Πολιτική Σύνταξις

Μέγα, πράγματι, μειονέκτημα τής Έπαναστάσεως κατά τήν έναρξιν αλλά
καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν αυτής ύπήρξεν, δτι αί ένοπλοι δυνάμεις έστεροΰντο
γενικής ήγεσίας, συστηματικής όργανώσεως καί πειθαρχίας. Τό τελευταίον
τούτο ερμηνεύεται, άν ληφθή ύπ’ όψιν δτι οί μάχιμοι εκείνοι άνδρες προήρχοντο κατά τό πλεΐστον εκ τού πολεμικού βίου τών ελληνικών βουνών, ό όποιος
είχε διαμορφώσει τον ύπερήφανον καί δυσήνιον χαρακτήρά των. Τήν άδυναμίαν ταύτην τών ενόπλων δυνάμεων έπηύξανεν ή έλλειψις ενιαίας πολιτικής
έξουσίας κατά τό πρώτον έτος τής έπαναστάσεως.
Είναι άληθές δτι ό έπαναστατήσας λαός ήσθάνθη τήν άνάγκην τής πολιτι
κής όργανώσεως άπό τών πρώτων στιγμών τού άγώνος, άλλ’ έβράδυνε πολύ
έως δτου έπιτύχη πολιτικήν σύνταξιν άνταξίαν άληθοΰς κράτους.
Οί πρώτοι πολιτικοί θεσμοί ένεφανίσθησαν εϊς τήν Πελοπόννησον καί εις
τάς νήσους, είχον δε καθαρώς τοπικόν χαρακτήρα καί προήρχοντο εκ τού
έπικρατοΰντος κατά τήν Τουρκοκρατίαν κοινοτικού συστήματος.
Τά τοπικά ταΰτα πολιτικά σώματα ύπήρξαν ή εν Καλαμάτα άμα τή άλώσει
της ίδρυθεϊσα Μεσσηνιακή Γερουσία (Μάρτιος 1821), ύπό τήν προεδρίαν τού
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Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, καί ή έκ τής συνελεύσεως των προκρίτων του Μορέως εις την μονήν των Καλτεζών προελθοΰσα Πελοποννησιακή Γερουσία
(Μάϊος του 1821).
Παραλλήλως αί ίσχυραί νήσοι συνέστησαν εξ αρχής ιδίαν γερουσίαν, ενώ
ή Στερεά Ελλάς, στερούμενη οΐασδήποτε πολιτικής όργανώσεως, έκυβερνάτο
κατά μικρά διαμερίσματα ύπό στρατιωτικών (άρματολών) καί πολιτικών παρα
γόντων, οΐ όποιοι κατά τό πλεΐστον άντεμάχοντο άλλήλους.

Δημήτριος
Υψηλάντης

Άρχομένου τού Ιουνίου 1821 έφθασεν είς τήν 'Ύδραν και ειτα είς Πελο
πόννησον ό Δημήτριος Ύψηλάντης ώς εκπρόσωπος του άδελφου του Α λε
ξάνδρου, του άρχηγοΰ τού εν Μολδαβία κινήματος. Ούτος, προβάλλων τήν
έξουσιοδότησ'ν, ήν είχε παρά τού ’Αλεξάνδρου, του οποίου ή άποτυχία εν ταΐς
Ήγεμονίαις δεν ειχεν ε’ισέτι γνωσθή εις τήν Ν. Ελλάδα, ήξίωσε νά συγκεντρώση εις χειράς του πάσαν εξουσίαν στρατιωτικήν καί πολιτικήν καί νά άποβή
γενικός άρχηγός καί συντονιστής του δλου άγώνος. Εύρεθείς δμως προ τής
άντιδράσεως τών προκρίτων τής Πελοποννήσου, οί όποιοι παρεχώρουν μεν
είς αυτόν τήν στρατιωτικήν ήγεσίαν, ήρνήθησαν δμως νά διαλύσουντήν Πελοποννησ^ακήν Γερουσίαν, ήναγκάσθη νά συμβιβασθή καί νά άρκεσθή εις ήγετικόν τινα ρόλον, ακαθόριστον καί άσαφή.

Ιγνάτιος Καποδίστριας

Τό θέμα τής πολιτικής όργανώσεως του έπαναστατήσαντος ελληνικού
λαού άπησχόλει σοβαρώτατα καί τούς εκτός τής Ελλάδος διακεκριμένους
"Ελληνας, μεταξύ τών οποίων έξέχουσαν θέσιν κατεΐχον ό εν Πίζη μητροπο
λίτης πρώην Ούγγροβλαχίας’ Ιγνάτιος καί ό Ιωάννης Καποδίστριας.Ό πρώτος
εξ αυτών διά μακροΰ υπομνήματος άπό 20 Μαίου 1821, έπιγραφομένου «Πα
ρατηρήσεις εις τήν παρούσαν κατάστασιν τής Πελοποννήσου», συνέστησεν
είς τούς "Ελληνας τήν ϊδρυσιν κεντρικής προσωρινής διοικήσεως άντιπροσωπευτικής δλων τών επαρχιών τής Πελοποννήσου, διέγραψε δ’ εν άπλότητι καί
συντομία τά καθήκοντα αυτής. Διά νεωτέρας εγκυκλίου άπό 18/30 Νοεμβρίου
1821, άπευθυνομένης προς τούς ίεράρχας, τούς προκρίτους καί τούς άρχηγούς
του Πελοποννησιακοΰ στρατού, ό ’ Ιγνάτιος ύπεδείκνυε τήν άμεσον άνάγκην
συστάσεως άντιπροσωπευτικής εθνικής διοικήσεως χάριν τής εσωτερικής
τάξεως καί διά λόγους εντυπώσεων εις τάς Ευρωπαϊκός αύλάς, αί όποϊαι, θεωρουσαι τήν έπανάστασιν τών Ελλήνων «ώς κίνημα καρβοναρικόν», ύπήρξαν
τόσον δυσμενείς προς τον Ελληνικόν αγώνα, κατά τά πρώτα τουλάχιστον έτη.
Ό δε Καποδίστριας διά μακρου ύπομνήματος άπό 17’ Ιουλίου 1821 ε. π. άπευθυνομένου προς τον μητροπολίτην ’ Ιγνάτιον καί δ ’ αύτου πρόςτό έπαναστατημένον έθνος, συνεβούλευσε τήνσύστασιν εν Πελοποννήσω άντιπροσωπευτικής ολιγομελούς κυβερνήσεως έκ σωφρόνων άνδρών καί τήν διαφύλαξιν
τών παλαιών εθνικών σχημάτων. ’Αντιμετωπίζουν ευθέως τήν δυσμένειαν τών
Ευρωπαϊκών άνακτοβουλίων έναντι τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, δυσμέ
νειαν, τής όποιας τά αίτια όρθώς διέγνωσε, συνέστησε τήν άπομάκρυνσιν τών
Ελλήνων άπό τά πολιτικά σχήματα καί τούς τύπους τών έταιριστών, οί όποιοι
έβλαπτον τήν Ελλάδα, ένισχύοντες τήν συκοφαντίαν, δτι ή Ελληνική έξέγερσις
ήτο άναρχικόν κίνημα έμπνευσθέν ύπό τών άντιμοναρχικών εταιρειών τής
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Εύρώπης. Αΐ ύποδείξεις του προς τό έπαναστατήσαν έθνος είναι αξιοση
μείωτοι:
«..."Εχομεν χρείαν να ένδυναμώσωμεν τον εχθρόν; Τον ένδυναμώνομεν, οσάκις
με την πολιτείαν ή μέ τούς λόγους δικαιώνομεν την καθ’ ήμών συκοφαντίαν.
Χαρακτηρίζουν την έπανάστασιν τής 'Ελλάδος ώς εργον αυτόχρημα των Ιτα
λικών, Γερμανικών και Γαλλικών έταιρειών. Ή κατηγορία αυτή είναι ψευδής· τουλά
χιστον δεν την βοηθεϊ καμμία άπόδειξις· εν τοσούτω αύτή πιέζει το έθνος μας. Ai
άνόητοι προκηρύξεις του Ύφηλάντου έδικαίωσαν πολλά τούς έχθρούς μας (και δεν
είναι μόνον οι Τούρκοι έχθροί μας) να σημειώσουν την *Ελληνικήν έπανάστασιν ώς
περισπασμόν, τον όποιον οί Ιακωβίνοι τής Εύρώπης ένήργησαν πρός βοήθειαν των
ολέθριων σκοπών των κατά ’Ιταλίας, Γερμανίας καί Γαλλίας. Συμφέρει τα μέγιστα
ν’ άναιρεθή ή συκοφαντία καί οί εις τήν Ελλάδα προύχοντες ήμπορουν εύκόλως νά
το κατορθώσουν διά των προφυλάξεων, τάς οποίας σχεδιάζω άκολούθως:
Αον. Νά πολιτεύσουν τούς έλευθερωθέντας τόπους μέ μόνον σκοπόν μικρός
προφυλάξεως πόσης έπιδρομής, τόσον άπό μέρους των Τούρκων, όσον άπό μέρους
τών Αυλών, ai όποΐαι προτιμούν τήν Μουσουλμανικήν δύναμιν άπό πάσαν άλλην εις
τήν ’Ανατολήν.
Οί Τούρκοι θέλουν ένεργήσει διά τών όπλων καί έτι πλέον διά τής διαφθοράς·
ai άλλαι δυνάμεις μή δυνάμεναι φανερά νά ένωθοΰν μέ τούς Τούρκους εις τά δυνα
στικά κινήματα, θέλουν συμπράξει μέ αύτούς διά τό αύτό τέλος, μεταχειριζόμεναι
τήν διαφθοράν.
Βον. Διά νά συστηθή ή διοίκησις ώστε νά προφυλαχθή άπό τόσους κινδύνους,
πρέπει νά συγκεντρωθή ή πραγματική δύναμις εις όλίγας χεΐρας, αν δχι εις χεΐρας
ενός. Ό λαός πρέπει νά μετέχη τής διοικήσεως διά τής συγκαταθέσεώς του καί
κατά τούς άνέκαθεν συνηθισμένους καί έθνικούς τρόπους.
Γον. Τά παλαιό σχήματα ’έπρεπε νά διαφυλαχθοΰν έπιμελώς επί τελεί ώφελείας,
καί νά μή δικαιώσωμεν, καθώς εΐπα ανωτέρω, τάς κατά τών Ελλήνων διεσπαρμέ
νος φήμας ώς τυφλών οργάνων τών Ευρωπαίων στασιαστών.
Δον. "Αν αΐ περιστάσεις άπαιτοΰν, ώστε καί ai νέαι διοικήσεις τών έλευθερωθέντων τόπων νά δώσουν δημόσια ψηφίσματα, άξια νά παρρησιασθοΰν εις τήν Ευρώ
πην, έπιθυμητον ήτον νά παρρησιάσουν εις απλήν καί έθνικήν γλώσσαν πρέπει νά
λέγουν τά πράγματα χωρίς φράσεις καί μέ δύναμιν καί άξίωμα■ όσον ολίγα όμιλοΰμεν, τόσον περισσότερα πράττομεν άλλά αν γράφωμεν πολλά καί πολλά αν διακροτώμεν, άναγγέλλομεν δτι δεν ήξεύρομεν καί δτι δεν ήμποροΰμεν τίποτε νά πράξωμενm
Εον. Ή τελευταία προφύλαξις είναι, νά μή κάμωμεν κατά το παρόν προβλήματα
είς καμμίαν άπό τάς ξένας αύλάς, εξω άπό τάς Ένωμένας ’Επαρχίας τής ’Αμερι
κής” λέγω κατά τό παρόν, δτι, αν τό ζήτημα, τό όποιον εξετάζεται τώρα εις Κων
σταντινούπολή, άποφασισθή, ή θέσις αλλάζει· εως τότε, αν ai προτάσεις τών Ελλή
νων έγίνοντο δεκταί, ήθελε μένει νά ήξεύρωμεν, άν μία ξένη Αύλή ήθελε μόνη έπιχειρισθή νά πραγματευθή μέ αυτούς, εχουσα διάθεοιν καθαρόν. "Ομως άν μία ξένη
Αυλή εκαμνεν άφ’ έαυτής προβλήματα, τότε ήθελεν είσθαι άνοησία νά τ’ άπορρίφουν.
Άλλ’ άκόμη δεν εϊμεθα είς τοιαύτην υφωσιν θέλομεν τήν φθάσει, καί διά νά τήν φθάσωμεν, πρέπει νά αγωνιζώμεθα.» CE μ μ. Γ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η , rΥπομνήματα συναφή
’Ιγνατίου μητροπολίτου Ούγγρο βλαχίας καί Ίω. Καποδιστρίου περί τής τύχης τής ΓΕλλάδος
(1821). Περιοδ. «ΆΘηνά», τόμ. Ξ' (1956), σελ. 145-182).
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’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος

Τά πολιτικά πράγματα τής 'Ελλάδος έλαβον νέον τόνον καί νέον ρυ
θμόν, άφ’ ÖTOU είσήλθεν εις την σκηνήν τής Έπαναστάσεως ό ’Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος. Ό οξυδερκής οΰτος Φαναριώτης είχεν άποκτήσει άξιόλογον
παιδείαν εις τά πανεπιστήμια τής Εύρώπης, έτι δε πολιτικήν καί διπλωματικήν
εμπειρίαν ώς άρχιγραμματεύς του θείου του Ίωάννου Καρατζά, ήγεμόνος τής
Βλαχίας (1812- 1818).
Κατά τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως διέτριβεν εν Πίζη τής Ιταλίας πλη
σίον του Μητροπολίτου πρ. Ούγγροβλαχίας Ιγνατίου, δστις, ώς φαίνεται, συνετέλεσεν εις τήν κάθοδον εις Ελλάδα τού Μαυροκορδάτου, τον όποιον καί συν
έστησε προς τούς οπλαρχηγούς τής Στερεός και τούς προκρίτους τής Πελοποννήσου.
Ό Μαυροκορδάτος δεν ήτο ενεργόν μέλος τής Φιλικής Εταιρείας. ’Αντι
θέτους, έπίστευε κα'ι ουτος μετ’ άλλων έπιλέκτων Ελλήνων (Καποδίστριας,
Κοραής, Ιγνάτιος), δτι έπρεπε να μορφωθώσιν οί "Ελληνες καί έπειτα νά ίδρυθή
Ελλάς. "Οταν δμως έκηρύχθη ή έπανάστασις, έγκατέλειψε τούς δισταγμούς
του καί κατήλθεν είς τήν Ελλάδα διά νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του εις τον
εθνικόν άγώνα.
Περί τά μέσα ’ Ιουλίου τού 1821 έφθασεν ε’ις Μεσολόγγιον επί κεφαλής
όμάδος έξεχόντων Ελλήνων καί φιλελλήνων, φέρων μεθ’ εαυτού πολεμεφόδιά
τινα καί ερανικά χρήματα. Άντιληφθείς τήν επικρατούσαν πολιτικήν καί στρα
τιωτικήν άρρυθμίαν καί διάσπασιν μετέβη ε’ις Πελοπόννησον, διά νά τονίση
εις τε τον Δημ. Ύψηλάντην καί τούς ισχυρούς προκρίτους τού Μορέως καί
των Νήσων τήν άμεσον άνάγκην συγκροτήσεως κεντρικής άντιπρισωπευτοκής πολιτικής κυβερνήσεως, ή όποια νά δύναται νά προβάλη εις τάς Εύρωπαϊκάς Δυνάμεις τά δίκαια τής Ελλάδος.
«Χρειάζεται, έγραφεν, έν σύστημα, μία Διοίκησις. Χρειάζεται νά παρρησιασθώμεν ώς έθνος καί όχι ώς άποστάται, ούτε κόμματα, ή όργανα των Εύρωπαϊκών εταιρειών».
Αί γνώμαιτου αύται συνέπιπτον άκριβώς προς τάς συμβουλάς, τάς όποιας
είχε διαβιβάσει ό Καποδίστριας εις τούς ήγέτας τής έπαναστάσεως, ευθύς ώς
ήρχισεν ό άγών.
Πρό τής τελικής ρυθμίσεως τού κυβερνητικού ζητήματος έκρίθη σκόπιμος
ή πολιτική όργάνωσις τής Στερεάς Ελλάδος. Κατ’ έντολήν τού Δ. Ύψηλάντου,
ό όποιος διέθετεν ισχύν εισέτι, ό Μαυροκορδάτος άνέλαβε τό έργον τούτο με
τήν συνεργασίαν ετέρου διαπρεπούς Φαναριώτου, τού Θεοδώρου Νέγρη.
Οϋτω, κατά Νοέμβριον τού 1821 συνεστήθη ύπό τοπικών συνελεύσεων, είς
μέν τό Μεσολόγγιον ή Γερουσία τής Δ. Χέρσου Ελλάδος ύπό πρόεδρον τον
Μαυροκορδάτον, εις δέ τήν "Αμφισσαν (Σάλωνα) ό ’Άρειος Πάγος ύπό πρόε
δρον τον Θεόδωρον Νέγρην.
Έπί τή βάσει ίδιου οργανισμού έκάστη, αί δύο αύται Γερουσίαι θά έμερίμνων διά τήν ένίσχυσιν τού άγώνος, τήν κοινωφελή χρήσιν των δημοσίων
έσόδων, τήν τήρησιν τής τάξεως καί τήν προπαρασκευήν τού έργου τής σχεδιαζομένης κεντρικής κυβερνήσεως.
Πέραν τούτων είχον έμφανισθή καί άλλαι μερικώτεραι κατά τόπους άρχαί
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εις ολόκληρον την έπαναστατήσασαν‘Ελλάδα, αί όττοΐαι διέσπων μάλλον η
προήγον τον επαναστατικόν άγώνα.

Ή Α' έν Έπιδαύρω Έδνική Συνελευσις
Ουτω διεμορφώθησαν ανεξάρτητοι άλλήλων τοπικοί έξουσίαι, μεταξύ
των όποιων ελάχιστη σύνδεσις υπήρχε.
Αί κυβερνήσεις αύται, κυρίως αί τής Στερεός Ελλάδος, ήγνόουν εντελώς
τον Δ. Ύψηλάντην, κατήργησαν δε έργω την ήν ειχεν εξουσίαν ώς πληρεξού
σιος τού άδελφοΰ του ’Αλεξάνδρου, τό κίνημα του οποίου ειχεν ήδη καταρρεύσει όριστικώς εις τάς Παραδουνάβιους Ηγεμονίας.
Προς άποφυγήν των εκ τής πολυαρχίας κινδύνο^ν, έσκέφθησαν οί συνετώτεροι εκκλησιαστικοί, πολιτικοί καί στρατιωτικοί νά συγκροτήσουν ένιαίαν
πολιτικήν διοίκησιν, άποβλέποντες άφ’ ενός μεν εις τήν ένοποίησιν των διά
τον άγώνα χρησίμων δυνάμεων, άφ’ ετέρου δέ εις τήν νομιμόφρονα παρουσίαν
τής έπαναστάσεως επί τής ευρωπαϊκής καί τής διεθνούς σκηνής.
Πραγματοποιών τον πόθον τούτον τής ήγεσίας του Έθνους, ό Δη μ. Ύψηλάντης, του οποίου ή δύναμις καί ή επιρροή κατέρρεον συνεχώς, έκάλεσε διά
προκηρύξεώς του τον λαόν εις εθνικήν συνέλευσιν.
Οί άντιπρόσωποι ή «παραστάται» τών επαρχιών Στερεός Ελλάδος, Πελοποννήσου καί νήσων, 59 τον αριθμόν, έκλεγέντες δι’ εμμέσου τρόπου, συνήλθον κατ’ άρχάς εις "Αργος, ειτα δέ διά λόγους άσφαλείας συνεκεντρώθησαν
εις Νέαν Επίδαυρον (Πιάδα) τήν 20 Δεκεμβρίου 1821.
Ευθύς εξ αρχής διεγράφησαν έν τή Συνελεύσει δύο κόμματα. Τό κόμμα
τών πολεμικών ή στρατιωτικών ύπό τον Δ. Ύψηλάντην, καί τό κόμμα τών προ
κρίτων ή πολιτικών, ύπό τον Ά λ . Μαυροκορδότον. Τό κόμμα τούτο απέκτησε
μεγάλην ισχύν καί ό Μαυροκορδότος έκυριάρχησε τής Έθνοσυνελεύσεως έκείνης, ή όποια διήρκεσε μέχρι τής 15 Ίανουαρίου 1822.
Δωδεκαμελής έπιτροπή ύπό τήν προεδρίαν τού Ά λ . Μαυροκορδάτου, επί
κουρου μένη ύπό τού ’ Ιταλού νομομαθούς Βικεντίου Gallina, συνέταξε προσχέδιον συντάγματος. Τούτο άπετέλεσε τήν βάσιν εις τό ψηφισθέν «Προσωρινόν
Πολίτευμα τής Ελλάδος», τό όποιον έν προοιμίω ορίζει τούς σκοπούς τής
Έπαναστάσεως: «7ο Ελληνικόν νΕθνος, υπό τήν φρικώδη ’Οθωμανικήν δυνα
στείαν, μή δυνάμενον νά φέρη τον βαρυτατον ζυγόν τής τυραννίας και άποσεΐσαν αυτόν μέ μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διά τών νομίμων Παραστατών
του, εις ’Εθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν, ένώπιον Θεού καί ανθρώπων τήν
πολιτικήν αύτοΰ υπαρξιν και ανεξαρτησίαν».
Κατά τό σύνταγμα τούτο, τό όποιον φέρει τυπικήν μόνον τήν έπίδρασιν
τών γαλλικών συνταγμάτων τού 1793 καί 1795, ή Διοίκησις άπηρτίσθη, κατά
τό άρχαίον ’Αριστοτελικόν σχήμα, εκ τριών σωμάτων: τού Βουλευτικού, τού
Εκτελεστικού (εκ 5 μελών) καί τού Δικαστικού.
Υπήρξε κατά ταΰτα πολίτευμα δημοκρατικόν, έφ’ δσον έπροστάτευε τά
άτομικά καί τά πολιτικά δικαιώματα τών πολιτών, άλλά μόνον κατά τύπον, διότι
ή δι’ αύτοΰ καθιερουμένη πολιτειακή τάξις ήτο ή ολιγαρχία.
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Πρ'ιν ή διαλυθή ή Έθνοσυνέλευσις εκείνη, εξαπέλυσε, την 15 Ίανουαρίου
1822, βαρυσήμαντον διακήρυξιν, διά τής όποιας καθωρίζετο ύπό των μάλλον
άρμοδίων προσώπων ό χαρακτήρ τής Ελληνικής Έπαναστάσεως:
«'0 κατά τών Τούρκων πόλεμος ήμών μακράν τού νά στηρίζεται εις όρχάς τινας δημαγωγικός καί στασιώδεις ή ιδιωφελείς μέρους τίνος του σύμπαντος Ελληνικού ’Έθνους σκοπούς, είναι πόλεμος ιερός, πόλεμος, του όποιου ή
μόνη αιτία είναι ή άνάκτησις των δικαίων τής προσωπικής ήμών ελευθερίας,
τής ιδιοκτησίας καί τής τιμής, τό όποια ένώ την σήμερον δλοι οΐ ευνομούμε
νοι καί γειτονικοί λαοί τής Ευρώπης τό χαίρουσιν, από ήμών μόνον ή σκληρά
καί απαραδειγμάτιστος τών ’Οθωμανών τυραννία έπροσπάθησε με βίαν νό όφαιρέση καί εντός του στήθους ήμών νό τό πνίξη...».
Αξιοσημείωτος είναι ή προοδευτική θέσις, ήν έλαβεν ή έπαναστήσασα
Ελλάς επί του πολιτειακού συστήματος, υΐοθετήσασα ευθύς έξ αρχής τό νεω
τεριστικόν διά την εποχήν εκείνην συνταγματικόν πολίτευμα. Εις τάς χώρας
τής Δυτικής κα'ι Κεντρικής Εύρώπης τό αντιπροσωπευτικόν σύστημα είσήχθη
μετά αιώνας ολοκλήρους άπολυταρχικής μοναρχίας, αλλαχού μεν διά τής φυ
σικής έξελίξεως τοΰ πολιτειακού βίου κατά την ιδιοφυίαν καί τον χαρακτήρα
τού λαού (’Αγγλία), άλλαχοΰ δε, όπως εις την Γαλλίαν άπό τοΰ 1789, διά τής
φιλοσοφικής άναπτύξεως τών θεωριών περί τής Πολιτείας καί τών θεσμών
αύτής. Εϊς την Ελλάδα όμως έθεσπίσθη τό άντιπροσωπευτικόν σύστημα ευθύς
έξ αρχής τοΰ νέου πολιτικού βίου αυτής διά τών πρώτων τοπικών πολιτευμά
των καί κυρίως διά τής Α' εν Έπιδαύρω ’ Εθνικής Συνελεύσεως, καί διετηρήθη
τούτο ύπό δλων τών κατά την διάρκειαν τής Έπαναστάσεως καί τής Καποδιστριακής περιόδου γενομένων εθνικών συνελεύσεων, κατηργήθη δε δταν
άνήλθεν εϊς τον θρόνον τής Ελλάδος ό βασιλεύς ’Όθων, δστις, δυνάμει τής
άπό 7 Μαΐου 1832 συνθήκης τοΰ Λονδίνου, ώρίζετο ώς άπόλυτος Μονάρχης
τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος.
Ή εν Έπιδαύρω Συνέλευσις διώρισε πρόεδρον τοΰ μέν Βουλευτικού σώ
ματος τον Δ. Ύψηλάντην, τοΰ δέ ’Εκτελεστικού τον Ά λ έξ. Μαυροκορδάτον,
ό όποιος καθίστατο ούτως ό ’ισχυρότερος πολιτικός άνήρ τής έπαναστατημένης Ελλάδος.
Παρά ταΰτα, λαμβανομένων ύπ’ δφιν τών πολεμικών συνθηκών, τό πολί
τευμα τής Έπιδαύρου είχε πολλά οργανικά μειονεκτήματα, σπουδαιότερα τών
όποιων ήσαν:
α) ή σύγχυσις τών έξουσιών μεταξύ τής κεντρικής Διοικήσεως καί τών
διατηρουμένων εν ένεργεία τοπικών γερουσιών καί
β) τό πολυκέφαλον καί ή βραχεία θητεία τοΰ Νομοτελεστικού Σώματος.
Έι< τών μειονεκτημάτων τούτων, τό πρώτον έθεραπεύθη μετά εν καί πλέον
έτος εϊς τήν Β' εν "Αστρεί ’ Εθνικήν Συνέλευσιν (’Απρίλιος τοΰ 1823), ήτις άνεθεώρησε τό σύνταγμα τής Έπιδαύρου, άποδεχθεΐσα επουσιώδεις τινάς τρο
ποποιήσεις, καί κατήργησε διά ψηφίσματος τάς τοπικάς διοικήσεις, τό δέ δεύ
τερον, περί τά τέλη τής Έπαναστάσεως, κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής
Τροιζήνος (’Απρίλιος τοΰ 1827), ήτις άνέθεσε τήν έκτελεστικήν έξουσίαν εις
εν μόνον πρόσωπον, τον Καποδίστριαν, έπί έπταετεί θητεία.

32

Ή Εύρωπαϊκή διπλωματία έναντι τής Ελληνικής Έπαναστάσεως

Έ ξ άπόψεως Ευρωπαϊκής πολιτικής, ό άπελευθερωτικός άγών των
Ελλήνων ήρχισεν ύπό συνθήκας λίαν δυσμενείς. Ή έκρηξις τής 'Ελληνικής
Έπαναστάσεως επεσεν ώς βόμβα εις τό άπό του Ιανουάριου 1821 συνελθόν
εις Λάϋμπαχ τής Κροατίας συνέδριον των ηγεμόνων τής Ίεράς Συμμαχίας.
Διά των εισηγήσεων ιδία τοϋ καγκελλαρίου τής Αύστρίας Μέττερνιχ διεβλήθη ή ελληνική έπανάστασις καί έξωμοιώθη προς τά επαναστατικά κινήματα
των βασιλείων τής Νεαπόλεως καί του Πεδεμοντίου, τά όποια έθεωροΰντο
άπόρροια των εν Ιταλία και εν Δ. Ευρώπη μυστικών αναρχικών εταιρειών, κατά
των όποιων ειχον στραφή αί συντηρητικά! κυβερνήσεις τής Εύρώπης εις έκτέλεσιν των διατάξεων τής συνθήκης τής 20 Νοεμβρίου 1815.
Διά τούτο, ή Ελληνική Έπανάστασις, θεωρηθεΐσα ώς προσβολή κατά των
δογμάτων τής Ίεράς Συμμαχίας, άπεδοκιμάσθη και κατεδικάσθη ύπό πάντων
των ήγεμόνων, σκληρότερον δε ύπό του μονάρχου εκείνου, προς τον όποιον
κυρίως συνεκεντρώνοντο αί ελπίδες του Ελληνισμού, δηλ. του αύτοκράτορος
τής Ρωσίας ’Αλεξάνδρου Α\
’Αλλά μετά τον άπαγχονισμόν του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε' κα! τάς
άλλας άπανθρώπους ώμότητας των Μωαμεθανών κατά των Ελλήνων, ό αύτοκράτωρ τής Ρωσίας συνεκινήθη εκ των παθημάτων τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής
Εκκλησίας και του ελληνικού λαού καί, ένισχυόμενος πολιτικώς ύπό τού έπι
των Εξωτερικών ύπουργού του Καποδίστρια, πιεζόμενος δε ύπό τής ρωσικής
κοινής γνώμης, ήδυνήθη νά απαλλαγή εν μέρει τής επιρροής τού Μέττερνιχ
και νά μεταβάλη πολιτικήν.
Διά τελεσιγράφου άπό 18’ Ιουλίου 1821, έπιδοθέντος εις τήν Ύ . Πύλην ύπό
τού εν Κωνσταντινουπόλει Ρώσου πρεσβευτοΰ Στρογανώφ, ήξίωσε τήν κατάπαυσιν τών ώμοτήτων κατά τών άθώων και τών άοπλων Ελλήνων, τήν έπανόρθωσιν κα! τήν άπόδοσιν τών εκκλησιών εις τήν χριστιανικήν λατρείαν, τον
σεβασμόν τών διεθνών συνθηκών, τάς όποιας κατεπάτει συστηματικώς ή ’Ο 
θωμανική Αύτοκρατορία, κα! τήν επίσημον άναγνώρισιν τών προνομίων, τά
όποια κατά καιρούς άπενεμήθησαν ε’ις τήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν.
Ή Ύ . Πύλη δεν άπήντησεν εγκαίρως ε’ις το ρωσικόν τελεσίγραφον κα!
ό Ρώσος πρεσβευτής διακόψας τάς διπλωματικός σχέσεις άνεχώρησεν εκ
Κωνσταντινουπόλεως. Έν συνεχεία ή Ρωσία, δι’ έγκυκλίου προς τάς Ευρω
παϊκός Δυνάμεις, κατήγγειλε τάς ώμότητας κα! ύπερβασίας τών Τούρκων κατά
τών έπαναστατημένων Ελλήνων κα! διετύπωσε τήν γνώμην, δτι ή ’Οθωμανική
Αύτοκρατορία δεν ήδύνατο πλέον νά συνυπάρχη μετά τών χριστιανικών κρα
τών. Έφαίνετο δε έτοιμη νά κηρύξη τον πόλεμον κατά τής Τουρκίας, άνακινοΰσα τό έν ναρκώσει εύρισκόμενον ’Ανατολικόν Ζήτημα.
Άλλ* ό άσταθοΰς χαρακτήρος αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος, εύρεθε'ις πρό
τής άντιδράσεως τών έν τή Ιερά Συμμαχία συνεταίρων του (Richelieu, Met
ternich κα! Castlereagh) κα! άντιμετωπίζων σοβαράς δυσχερείας έν Πολω
νία, άφοΰ μετεωρίσθη έπ! χρόνον τινά μεταξύ αντιθετικών ένεργειών κα! σκέ~
ψεων, έγκατέλειψε τήν αύστηράν έναντι τής Τουρκίας πολιτικήν του κα! έρρυμουλκήθη προς τήν πολιτικήν τού Μέττερνιχ. ’ Ιδιαιτέρως έπηρέασαν τον
Τσάρον οί ύπουργο! τής ’Αγγλίας κα! τής Αύστρίας Κάστλερηγ κα! Μέττερ-
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νιχ, οί όποιοι κατά την συνάντησίν των εις 'Αννόβερον (Νοέμβριος 1821)
άπεδέχθησαν μεν τάς περί επανορθώσεων αξιώσεις τής Ρωσίας, άλλ’ έναπέθεσαν τό μέλλον τής 'Ελλάδος εις τήν θείαν πρόνοιαν. Ό Αλέξανδρος Α', εύρεθείς προ γενικής άντιδράσεως των συμμάχων του, έγκατέλειψε τήν φιλοπόλεμον πολιτικήν του καί έπεζήτησε διά του εις Βιέννην άποσταλέντος συμβούλου
Tatischeff συμβιβαστικήν λύσιν.
Διά του τρόπου τούτου άπεδοκίμαζεν εμμέσως τήν πολιτικήν του έπι των
Εξωτερικών ύπουργοΰ του Καποδίστρια, ό όποιος, έλθών εις άνοικτήν δια
φωνίαν προς τον Τσάρον, άπεχώρησεν οΐκειοθελώς τής υπηρεσίας περί τά
μέσα Αύγούστου 1822.
Τήν δραματικήν άπόφασίν του δπως εγκατάλειψη τό υψηλόν του εν Ρωσία
υπούργημα, διά να μή άκολουθήση πολιτικήν έσφαλμένην κατά τήν γνώμην
του και βλάπτουσαν τό Ελληνικόν έθνος, έδικαιολόγησε διά μακρών ό Καποδίστριας εις τον αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον κατά τήν τελευταίαν συνάντησίν
των εν Πετρουπόλει: «...Κατέδειξα εις αυτόν, δτι τό σύστημα δπερ ήσπάζετο
με έθετεν είς τό δίλημμα ή νά παραβιάσω τά αϊσθήματά μου καί πάντα τά κα
θήκοντα τά επιβαλλόμενα ύπό τής πατρίδος εις ήν ουδέποτε έπαυσα νά άνήκω,
ή νά άθετήσω τά καθήκοντα τής προς τον Αύτοκράτορα ύπηρεσίας μου.
Τοιαύτη θά ήτο πράγματι ή θέσις μου, εάν έθεώρουν είσέτι έμαυτόν ικανόν νά
τον υπηρετώ εις τό Ύπουργεΐον τών ’ Εξωτερικών, εις στιγμήν καθ’ ήν θά
έχρησιμοποίει δλην τήν ισχύν του εναντίον του άτυχούς Ελληνικού έθνους».
(Αύτοβιογραφία Ίωάννου Καποδίστρια, εκδ. Μ χαήλ Λάσκσρη, Άθήναι 1940, σελ. 121).

Λαβών δ’ εν συνεχεία άπεριόριστον άδειαν άπουσίας, μετέβη εις Γενεύην,
δπου παρέμεινεν εργαζόμενος νυχθημερόν ύπέρ τής Ελληνικής ύποθέσεως,
μέχρις δτου ή ’ Εθνική Συνέλευσις τής Τροιζήνος (1827) ώνόμασεν αύτόν Κυ
βερνήτην τής Ελλάδος.
Τοιουτοτρόπως έληξεν όριστικώς ή σταδιοδρομία τού Καποδίστρια εν τή
Ρωσική ύπηρεσία. Ά λ λ ’ αί πολιτικοί του άρχαΐ καί ή διπλωματική τακτική του
ειχον ήδη ριζώσει βαθέως εις τον πολιτικόν κόσμον τής Ρωσίας και μετ’ ολίγον
έβλάστησαν μεγάλως. Εύστόχως έλέχθη, δτι ό Καποδίστριας, θέσας ε’ις τήν
ήμερησίαν διάταξιν τής Ευρώπης τό ’Ανατολικόν Ζήτημα εν δλη τή εύρύτητι
αύτου, έχάραξεν εις τήν εξωτερικήν πολιτικήν τής Ρωσίας οδόν, τήν όποιαν
θά ήκολούθει αϋτη επί ένα περίπου αιώνα. (Konst. Grunwald, Trois siècles de
diplomatie russe, Paris 1945, σελ. 145).
Συνέδρων
τής Βερώνης

Τό συνέδρων τών ήγεμόνων τής Ίερας Συμμαχίας, τό όποιον συνήλθεν εν Βερώνη τής ’Ιταλίας κατά τό Φθινόπωρον τού 1822, δεν ήσχολήθη παντάπασι με τό Ελληνικόν Ζήτημα, άλλα σιωπήρώς κατέθαψεν αυτό.
Ματαίως ή Ελληνική Κυβέρνησις έπεχείρησε νά διαφώτιση τό Συνέδρων
εκείνο, άποστείλασα ειδικήν πρεσβείαν εις ’ Ιταλίαν, διά νά έκθέση ενώπιον
τής επισήμου Χριστιανικής Εύρώπης τό δίκαιον του άγώνος, τον όποιον οί
Έλληνες διεξήγον ήδη άπό διετίας ύπέρ τής πίστεως καί τής πατρίδος των.
Οί άντιπρόσωποι τής Ελλάδος Άνδρέας Μεταξάς καί ό Γάλλος φιλέλλην
Φίλιππος Ζουρνταίν, κομίζοντες επίσημα έγγραφα προς τούς εν Βερώνη
χριστιανούς ήγεμόνας καί προς τον Πάπαν ΠΙον τον 7ον, ήναγκάσθησαν νά
έπιστρέψουν εξ Άγκώνος, τά δε έγγραφά των κατεσχέθησαν. Ή πολιτική τού
Μέττερνιχ έπεκράτησε καθ’ δλην τήν γραμμήν.
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Ά λ λ ’ ή νίκη του Αύστριακοϋ καγκελλαρίου ήτο νίκη Καδμεία, διότι, έάν
τό Ελληνικόν Ζήτημα έθάπτετο έν Βερώνη διπλωματικώς, εζη δμως και έθριάμβευεν ήθικώς και στρατιωτικώς εις τα πεδία τών μαχών.

Έξέλιζις τής Έπαναστάσεως κατά τό 1822

Ή

α τυ χή ς μάχη
τοϋ Πέτα

Μετά την πτώσιν του Ά λή πασά τών Ίωαννίνων οί Σουλιώται, συγκεντρωθέντες εις τούς βράχους των, άνθίσταντο κατά τών επιθέσεων τών Όθωμανών
επί πολλούς μήνας. Ή Κυβέρνησις Μαυροκορδάτου, άντιλαμβανομένη την
στρατιωτικήν σημασίαν του φρουρίου εκείνου, άπεφάσισε να ένισχύση τούς
Σουλιώτας καί έπεχείρησεν εκστρατείαν εις Δυτικήν Ελλάδα διά ξηράς και
θαλάσσης. Μοίρα Ύδραϊκου στόλου ύπό τον ναύαρχον Δημήτριον Βώκον
μετέφερεν εις τά ήπειρωτικά παράλια 500 Μανιάτας, οί όποιοι, άποβιβασθέντες
περ'ι τά μέσα Ιουνίου Ι822 εις τον λιμένα του Γλυκέος, κατέλαβον τήν Σπλάντζαν καί άποκατέστησαν επικοινωνίαν μετά τών Σουλιωτών. Άλλα φονευθέντος τού αρχηγού των Κυριακούλη Μαυρομιχάλη εις τινα συμπλοκήν, οί Μανιάται, παραμείναντες άνευ άρχηγοΰ, έπεβιβάσθησαν τών πλοίων καί άπεχώρησαν εις Μεσολόγγιον.
Ή κατά ξηράν έπιχείρησις, τής οποίας ήγήθη ό ίδιος ό Μαυροκορδάτος,
και τής οποίας μετέσχε καί τό μικρόν τακτικόν σώμα μετά τών 'Ελβετών καί
Γερμανών φιλελλήνων ύπό τον Βυρτεμβέργιον στρατηγόν Κάρολον Νόρμαν
(Ehrenfels), άπέτυχεν οΐκτρώς. Κατά τήν μάχην του Πέτα (4 Ιουλίου Ι822),
αί εύάριθμοι ελληνικά! δυνάμεις ήτύχησαν, πολλοί δε φιλέλληνες έπεσαν εις
τό πεδίον τής μάχης, άφου έπολέμησαν στήθος προς στήθος με τούς Τουρκαλβανούς σπαχήδες.
Οϋτω, ή εκστρατεία εκείνη εις "Ηπειρον δεν ήδυνήθη να βοηθήση τούς
Σουλιώτας, οί όποιοι, άφου ήγωνίσθησαν μόνοι πλέον μέχρι καί του Σεπτεμ
βρίου Ι822, έγκατέλειψαν εκ νέου, κατόπιν συνθήκης, τά χωρία των καί άπεχώρησαν εις Επτάνησον, όπόθεν διεπεραιώθησαν μετ’ ολίγον χρόνον εις Μεσολόγγιον, διά να συνεχίσουν τον αγώνα.

A πολιορκία
τοϋ Μ εσολογγίου

δε Μαυροκορδάτος, ύποχωρήσας μετά τών λειψάνων τής δυνάμεώς
του> ένεκλείσθη εις τό Μεσολόγγιον, τό όποιον μετ’ ολίγον έπολιορκήθη ύπό
τών τουρκαλβανικών στρατευμάτων του Ό μέρ Βρυώνη. ’Εκεί, πράγματι, ό
πρόεδρος του ’ Εκτελεστικού έπετέλεσε λαμπρόν στρατιωτικόν έργον.’Οργανώσας τήν άμυναν καί ένισχύσας τό φρόνημα του στρατού καί του λαού, ήνάγκασε τούς Τουρκαλβανούς νά λύσουν τήν πολιορκίαν τά Χριστούγεννα τού
Ι822 καί νά άποχωρήσουν. Οϋτω παρέμείνεν ελεύθερον τό Μεσολόγγιον, τό
όποιον έκτοτε ύπήρξε τό κυρίώτερον έρεισμα τής Έπαναστάσεως εις τήν Στερεάν Ελλάδα μέχρι τής πτώσεώς του (Ι826).

Μ άχη

Δερβενακίω ν

'Ο

Ά λλα τό ’ισχυρόν φρούριον τής Έπαναστάσεως ήτο ή Πελοπόννησος καί
εναντίον αύτής κυρίως έστράφη περί τά μέσα του Ι822 ή στρατιωτική προσπά-

35

θεία των Τούρκων. Ισχυρά δύναμις έκ 30 χιλιάδων πεζών καί ιππέων ύπό τον
Μαχμούτ πασάν τής Δράμας εϊσήλθε διά του Ισθμού εις την Πελοπόννησον,
διά νά συντρίψη την έπανάστασιν εις τάς πρώτας εστίας της. Το στράτευμα
εκείνο άντεμετώπισαν αί άτακτοι ελληνικά! δυνάμεις, αί όποίαιήδυνήθησαν νά
τό καταστρέψουν όλοσχερώς εις τα στενά των Δερβενακίων περί τα τέλη Ιου
λίου 1822.
Ή νίκη των 'Ελλήνων εις την μάχην των Δερβενακίων, κατά την οποίαν
έθαυματούργησεν ή στρατιωτική ιδιοφυία του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, έσωσεν οχι μόνον την Πελοπόννησον, άλλά και ολόκληρον την Έπανάστασιν.
Εις άλλας όμως περιοχάς τής έπαναστατημένης Ελλάδος, εις τάς όποιας
έπεκράτησαν κατά τό 1822 οΐ Τούρκοι, έσημειώθησαν άνήκουστοι ώμότητες
και άπάνθρωποι σφαγαί, έκ των όποιων αί πλέον εντυπωσιακοί έλαβον χώραν
εις την Νάουσαν τής Μακεδονίας (Φεβρουάριος 1822) καί εις την Χίον.

Καταστροφή
τής Χίου

Εις την νήσον ταύτην, παρά την Μικρασιατικήν άκτήν, έξερράγη άρχομένου του 1822 έπανάστασις, ή οποία δμως κατεστάλη ύπό του τουρκικού στό
λου (1 1 ’Απριλίου 1822). Έπηκολούθησαν σφαγαί καί ώμότητες, μεγαλυτέρας
των οποίων δεν ειδεν ό ελληνικός λαός. Ή πόλις έπυρπολήθη, 23.000 "Ελληνες
έσφάγησαν επί τόπου, 47.000 ήχμαλωτίσθησαν καί διεσκορπίσθησαν εις τάς
τουρκικάς επαρχίας τής ’Ασίας καί τής ’Αφρικής καί περ'ι τάς 5.000 διαφυγόντες έζήτησαν άσυλον άλλαχοΰ. ’ Επί τής νήσου παρέμειναν τρεις χιλιάδες πε
ρίπου ψυχαί, ζώντα τεκμήρια τής άνηκούστου καταστροφής.
Τό έγκλημα τούτο δεν έμεινεν άτιμώρητον. Πριν παρέλθουν δύο μήνες,
ό Ψαριανός πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης έκαυσεν ε’ις τον λιμένα τής
Χίου την τουρκικήν ναυαρχίδα (7 ’ Ιουνίου 1822) καί έκτοτε ό ελαφρός ελληνι
κός στόλος με τα πυρπολικά του έδέσποζεν άπό τού Ελλησπόντου μέχρι τής
Κρήτης·

Ή καταστροφή τής Χίου είχε τεραστίαν άπήχησιν εις τήν Ευρώπην. Ή
τραγωδία των σφαζομένων καί έξανδραποδιζομένων Ελλήνων συνεκίνησε
τήν διεθνή κοινήν γνώμην βαθύτατα, καί έθιξε τάς χορδάς των εύγενεστέρων
αισθημάτων τής άνθρωπίνης ψυχής. Ποιηταί, ζωγράφοι καί μουσικοί έκ δια
φόρων χωρών ένεπνεύσθησαν άπό τό δράμα τής Χίου, διά νά συνθέσουν αθά
νατα έργα. Μόνον τά Ευρωπαϊκά ’Ανακτοβούλια παρέμενον άσυγκίνητα.

Νέα πολιτική τής ’Αγγλίας

Γεώργιος Κάννιγκ

Τό έτος 1823, ε’ις τό όποιον ή Ευρωπαϊκή διπλωματία — μετά τό Συνέδριον
τής Βερώνης — ε’ισήρχετο ψάλλουσα τό νεκρώσιμον τού Ελληνικού άγώνος,
έμελλε νά καταστή ή άρχή μεγάλης διπλωματικής έξελίξεως τού Ελληνικού
Ζητήματος. Έκλιπόντος τον Αύγουστον τού 1822 τού Ερρίκου Κάστλερηγ
(1769- 1822), άνέλαβε τό Ύπουργεΐον τών ’ Εξωτερικών τής Μ. Βρεττανίας έν
τή κυβερνήσει Λίβερπουλ ό φιλέλλην Γεώργιος Κάννιγκ (1770 - 1827), ό όποιος
ένεκαινίασε νέαν πολιτικήν, ευμενή διά τούς "Ελληνας καί τον άγώνά των. Ά γ -
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γλική έφημερίς τής εποχής εκείνης έχαρακτήρισε την έμφάνισιν του Κάννιγκ
επί τής πολιτικής σκηνής, ώς «νέον άστέρα φανέντα εις τον ζοφερόν ορίζοντα
τής εις έαυτήν έγκαταλειφθείσης Ελλάδος».
’Αντιθέτους προς τον προκάτοχόν του, ό Κάννιγκ έπίστευεν, οτι ή ’Οθω
μανική Αυτοκρατορία, μη δυναμένη να καταβάλη την έπανάστασιν των Ελλή
νων, άπώλεσε την άρχαίαν της ισχίιν κα'ι δεν ήτο πλέον επαρκής φραγμός είς
τάς προς τήν Μεσόγειον και τήν ’Ανατολήν επεκτατικός ροπάς τής Ρωσίας.
Διό και συνέλαβε τό σχέδιον να δημιουργήση νέον σύστημα ισορροπίας, κατά
τό όποιον ή Ελλάς, κατ’ άρχάς μεν ώς ύποτελής τής Τουρκίας, έπειτα δε και
ανευ τής Τουρκίας, θά άπετέλει άποτελεσματικόν φραγμόν κατά τής προωθήσεως προς Νότον τής Ρωσίας κα'ι επομένως έρεισμα τής ’Αγγλικής πολιτικής
είς τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον.
Αΐ σκέψεις αυται τού Κάννιγκ ώδήγησαν ε’ις τήν μεταβολήν τής ’Αγγλικής
πολιτικής εν τω Έλληνικω Ζητήματι. ’ Εκδηλώσεις τής μεταβολής ταύτης έσημειώθησαν:
α) Εις τάς διπλωματικός σχέσεις μετά τής Τουρκίας, αί όποΐαι διεμορφώθησαν συμφώνως προς νέας οδηγίας του Φόρεϊν Όφφις προς τον εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτήν λόρδον Στράγκφορδ (Strangford).
β) Είς τήν ‘Επτάνησον, τής οποίας ό νέος άρμοστής, Φρειδερίκος “Ανταμ
(Adam), έγκαινιάζει άπό του 1823 εύμενή προς τούς “Ελληνας πολιτικήν, διάφο
ρον εκείνης του προκατόχου του Θωμά Μέτλανδ (Maitland) και
γ) Είς τήν πολιτικήν έναντι τού ενόπλου άγώνος των Ελλήνων. Πράγματη
άπό τής 25 Μαρτίου 1823 ή ’Αγγλική Κυβέρνησις, άποδεχθεΐσα τον υπό τής
Ελληνικής Κυβερνήσεως κηρυχθέντα άποκλεισμόν των τουρκικών άκτών καί
φρουρίων μετά του δικαιώματος τής νηοψίας επί εύρωπαϊκών πλοίων έξυπηρετούντων τον εχθρόν, άνεγνώρισε τον ελληνικόν άγώνα ώς νόμιμον καί ύπήγαγε τούτον ε’ις τούς κανόνας του διεθνούς δικαίου.

Φιλελληνισμός
’Α γγλικός
φ ιλελληνισμός

Ή έκδηλος αϋτη μεταστροφή τής ’Αγγλικής πολιτικής έναντι τής Έλληνικής Έπαναστάσεως προεκάλεσε τον ενθουσιασμόν των “Αγγλων φιλελλήνων
καί ένεθάρρυνε τήν φιλελληνικήν κίνησιν εν Ευρώπη καί ’Αμερική. “Ηδη άπό
του 1822 ειχον συγκροτηθή εις τήν Ελβετίαν (χάρις εις τον λαμπρόν Έϋνάρδον), εις τήν Γερμανίαν καί τήν ’Αγγλίαν φιλελληνικοί σύλλογοι, οΐ όποιοι άπέβησαν συνήγοροι τής Ελληνικής ύποθέσεως διά του τύπου καί διά τού λόγου,
καί κέντρα εισφορών ύπέρ τής ένισχύσεως του έπαναστατημένου Ελληνισμού.
’ Ιδιαιτέραν σημασίαν άπέκτησε διά τον Ελληνικόν άγώνα τό άπό του 1823 συσταθέν εν Λονδίνω Ελληνικόν Κομιτάτον (Greek Committee), τό όποιον διηύθυναν έξέχοντες δημόσιοι άνδρες, όπως ό λόρδος “Ερσκιν, ό Ροβέρτος Λόγγ,
ό ’ Ιωσήφ Χιούμ, ό ’ Ιωάννης Μπόουρινκγ (Bowring) κ. α.
Ή ύπέρ τής ‘Ελλάδος δραστηριότης τής φιλελληνικής όργανώσεως του
Λονδίνου, έκδηλωθεΐσα διά τής αποστολής είς Ελλάδα άντιπροσώπων (Blaquiere, Stanhope), πολεμεφοδίων καί χρημάτων, έξεπέρασε κατά πολύ τάς
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νομίμους πρωτοβουλίας, πράγμα τό όποιον ύπεδήλωνε, δτι το 'Ελληνικόν Κομιτάτον ένεθαρρύνετο η έστηρίζετο ύπ’ αυτής ταύτης τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως.
Ό ’Αγγλικός φιλελληνισμός, αποκορυφωθείς διά τής καθόδου του λόρδου
Βύρωνος εις Ελλάδα καί του θανάτου του εν Μεσολογγίω (1824), ύπερέβη εξ
άπόψεως άποτελεσματικής βοήθειας πάντα άλλον και κατέστη ενεργητικός
παράγων τού Ελληνικού άγώνος.
Γαλλικός
φιλελληνισμός

Ή φιλελληνική αϋτη κίνησις, ιδίως του Λονδίνου, έπέδρασε σπουδαίως
καί εις την Γαλλίαν, οπού το φιλελληνικόν πνεύμα ειχεν άρχαίας ρίζας.
Έν Παρισίοις κα'ι εις άλλας πόλεις ίδρύθησαν φιλελληνικά σωματεία, μέλη
των όποιων προήρχοντο εξ δλων των τάξεων καί εξ όλων των πολιτικών πα
ρατάξεων. Φιλέλληνες στρατιωτικοί, έν οις ό συνταγματάρχης Κάρολος Fabvier, κατήλθον εις Ελλάδα διά νά βοηθήσουν τον άγώνα του 'Ελληνικού λαού·
Σημειωτέον, δτι ή Εύρώπη τής εποχής εκείνης, παρά την φαινομενικήν της
ενότητα, ήτο έσωτερικώς διηρημένη δΓ όξυτάτων άντιθέσεων. Καί εις τούτο
άκριβώς έγκειται ή δύναμιςτής φιλελληνικής ιδέας, ö t l προσείλκυσε και συνεδύασε τα πολιτικώς διεστώτα καί έπεστράτευσεν υπέρ τής Ελλάδος, πέραν
των κοινών άνθρώπων, μεγάλα καί φωτισμένα πνεύματα καί τής συντηρητικής
καί τής προοδευτικής Ευρώπης. Ή άγάπη προς τήν 'Ελλάδα καί τον πολιτι
σμόν της καί ό θαυμασμός προς τήν ζωτικότητα τού έπαναστατήσαντος λαού
της άνύψωσεν αύτούς ύπεράνω τών πολιτικών άντιθέσεων καί τούς ήνωσεν
εις τήν ύπηρεσίαν ενός ωραίου ιδεώδους, οιον ήτο ή άναζωογόνησις τής Ε λ
ληνικής έλευθερίας.
Ιδού π. χ. τινές τών άπολυταρχικών ηγεμόνων τής Εύρώπης, ό Φρειδερί
κος Γουλιέλμος Ρ τής Πρωσσίας, ό βασιλεύς τής Βυρτεμβέργης Γουλιέλμος
Α', ό διάδοχος καί κατόπιν βασιλεύς τής Βαυαρίας Λουδοβίκος (ό πατήρ του
βασιλέως τής Ελλάδος ’Όθωνος), ό Κάρολος 10ος τής Γαλλίας, ύπήρξαν θερ
μότατοι φιλέλληνες, συνήγοροι καί συνδρομηταί του έλληνικου άγώνος.
Διαπρεπείς συντηρητικοί καί βασιλόφρονες, δπως οί Γάλλοι εύγενεΐς
Σατωμπριάν, Λ. Μπονάλ, Άββάς ντέ Σουαζέλ, ντέ Μπρολί, Λαινέ ντέ Βιλλεβέκ, ό κόμης ντέ Λαστερί καί άλλοι, συνεπορεύθησαν καί συνειργάσθησαν ύπέρ τής Ελληνικής ύποθέσεως μετ’ έπιφανών δημοκρατικών καί φι
λελευθέρων, δπως ό Βενιαμίν Κονστάν, ό στρατηγός Φουά, ό Πιέρ Μπερανζέ,
ό Βικτώρ Ούγκώ, ό ντέ Κορσέλ καί εϊ τις άλλος, έκτος τής Γαλλίας δέ ό Ιταλός
Σαντόρρε Σανταρόζα, οί "Αγγλοι Ιωάννης Μπόουρινγκ καί ό διδάσκαλός του
ό φιλόσοφος Ιερεμίας Μπένθαμ, οί Αμερικανοί Δανιήλ Βέμπστερ, Έδουάρδος ’Έβερετ, ό πρόεδρος Μονρόε καί άλλοι άλλοθεν.
Ή πίστις τούτων προς τήν Ελλάδα ήτο άκλόνητος.
Ό Ά γγλος ποιητής Shelley, προλογίζων τό κατά φθινόπωρον του 1821
συντεθέν έν Πίζη λυρικόν δράμά του «HeHas», τό άφιερωθέν εις τον Ά λ.
Μαυροκορδάτον, έγραφε μεταξύ άλλων : «We are all Greeks. Our laws, our
literature, our religion, our arts have their root in Greece...». ("Ολοι εϊμεθα
"Ελληνες. Ο ί νόμοι μας, ή λογοτεχνία μας, ή θρησκεία μας, αί τέχναι μας
έχουν τήν ρίζαν των είς τήν Ελλάδα).
Ό Σατωμπριάν έκήρυττε δημοσία: ((Quant à moi, quoi qu’il arrive, je
mourrai Grec». ('Ως προς έμέ, δ,τι καί άν συμβή θά άποθάνω "Ελλην).

38

Ό δέ Γερμανός ποιητής Γουλιέλμος Μύλλερ (Müller) έξύμνει τήν άναγεννωμένην 'Ελλάδα διά των άθανάτων στίχων του:
«Ohne die Freiheit, was wärest du Hellas?
Ohne dich, Hellas, was wäre die Welt?»
(Χωρίς την ελευθερίαν, τί θά ήσουν, ώ Ελλάς;
Χωρίς σε, ώ 'Ελλάς, τί θά ήτο ό κόσμος;)
Έκ του πλήθους των φιλελλήνων, άλλοι μεν συνεπολέμησαν μετά των 'Ελ
λήνων καί έπότισαν με το αίμα των τό δένδρον τής Ελληνικής ελευθερίας, άλ
λοι δέ έκήρυξαν διά τοΰ λόγου ή διά του τύπου τα δίκαια των Ελλήνων καί εις
τό κήρυγμά των άνταπεκρίθη προθύμως ή κοινή γνώμη ολοκλήρου του πεπολιτισμένου κόσμου.
’Αλλά τά σκήπτρα τοΰ φιλελληνισμού κατεΐχεν ή ’Αγγλία. Χάρις εις τήν
δραστηριότητα τοΰ 'Ελληνικού Κομιτάτου τοΰ Λονδίνου καί τήν σιωπηράν
συμπαράστασιν τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως ή προσωρινή 'Ελληνική Κυβέρνησις ήδυνήθη νά συνάψη εϊς Λονδΐνον, δι’ εΐδικώς άποσταλείσης επιτροπής,
δύο εθνικά δάνεια ( 1824, 1825), τά όποια, παρά τούς βαρείς ορούς των, έδωσαν
πολύτιμον χρήμα εις τον ελληνικόν άγώνα καί, τό κυριώτερον, συνέδεσαν τά
συμφέροντα τοΰ άγωνιζομένου έθνους με εκείνα τοΰ ’Αγγλικού κεφαλαίου.
Τά ’Αγγλικά εκείνα δάνεια προς εν κράτος στερούμενον νομίμου ύποστάσεως
άπετέλουν έλπιδοφόρον μήνυμα διά τήν έπαναστατημένην χώραν, ε’ις εποχήν
μεγάλης κρίσεως και μεγάλων κινδύνων, όφειλομένων άφ’ ενός μεν εϊς τον
εσωτερικόν σπαραγμόν, ό όποιος ύπήρξεν αποτέλεσμα όξυτάτων κομματικών
ερίδων, άφ’ ετέρου δέ ε’ις τήν αϋξουσαν στρατιωτικήν πίεσιν τοΰ έχθροΰ, ή
οποία ολίγου έδέησε νά καταπνίξη τήν έπανάστασιν.
Σημειωτέον δτι ή ύπό τοΰ Γ. Κάννιγκ έγκαινιασθεΐσα νέα πολιτική τής
’Αγγλίας επί τοΰ Ελληνικού Ζητήματος έπέδρασεν άποφασιστικώς έφ’ ολο
κλήρου σχεδόν τής Ευρωπαϊκής διπλωματίας.
Ή αϋξησις τής ’Αγγλικής επιρροής εις Ελλάδα εθεσεν ε’ις πειρασμόν καί
έκίνησε τον φθόνον τής Ρωσίας κυρίως, άλλα καί των άλλων Εύρωπαϊκών
Δυνάμεων, αί όποΐαι άποβλέπουσαι εϊς τήν έξυπηρέτησιν ιδίων έκάστη συμ
φερόντων εν τή Ανατολή, προέβησαν εϊς διπλωματικός ένεργείας «διά τήν
ε’ιρήνευσιν τής Ελλάδος», προς λύσιν τοΰ Ελληνικού Ζητήματος.
Ρωσικόν σχέδιον
περί τριών
ήγεμονιών
εν Έλλάδι

Ή Ρωσία, ή οποία λόγω τής άδιαφορίας της έκινδύνευε νά άπολέση τήν
βαθύτατα ριζωμένην επιρροήν της ε’ις τό Ελληνικόν έθνος, προέβη ε’ις τήν πρώ
τη ν άπόπειραν προς λύσιν τοΰ Ελληνικού Ζητήματος.
Μετά τήν συνάντησιν τοΰ Τσάρου ’Αλεξάνδρου Α' μετά τοΰ αύτοκράτορος
τής Αύστρίας Φραγκίσκου εν Τσέρνοβιτς (Czernovitz) τής Βουκοβίνης (’Οκ
τώβριος τοΰ 1823), ό κόμης Νέσσελροδ (Nesselrode) δΓ ύπομνήματος τής 9
Ίανουαρίου 1824 προέτεινε τήν σύστασιν τριών ελληνικών ήγεμονιών (κατά
τό πρότυπον τής Βλαχίας καί Μολδαβίας), ύπό τήν κυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου
(Projet des trois tronçons).
Τοιουτοτρόπως ή Ρωσία άπεκάλυπτε τήν άληθή της πολιτικήν: Δέν ήθελεν
Ελλάδα άνεξάρτητον, ήνωμένην και κυρίαρχον, άλλ’ ήγεμονίας παραδεδομένας
εις τήν άπόλυτον επιρροήν αύτής. Διό καί ή πρότασις αϋτη, ή όποια άπεκρούσθη ύπό τών άλλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και ύπό τής Τουρκίας, ένεποίησε
χειριστήν έντύπωσιν εϊς τούς "Ελληνας.
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Άλλ* αί κυβερνήσεις τής ’Αγγλίας καί Ρωσίας, εϊσελθοΰσαι ήδη εις συν
αγωνισμόν επιρροής επί τής έπαναστατημένης Ελλάδος, συνέχισαν καί ένέτειναν τάς διπλωματικός των ένεργείας προς λύσιν τού 'Ελληνικού Ζητήματος, εϊς
τον συναγωνισμόν δε τούτον εισήλθε μετ’ ολίγον και ή Γαλλία, άξιοΰσα την
άνήκουσαν εϊς αύτήν μερίδα επιρροής εϊς τήν Ελλάδα και το Α ’ιγαΤον και την
ίκανοποίησιν του Γαλλικού γοήτρου.

Ή έν Άστρει Β' Εθνική Συνελευσις καί ό εσωτερικός διχασμός

Ή έν ’Άστρει Β' ’Εθνική Συνέλευσις (’Απρίλιος 1823), ε’ις τήν όποιαν έπεκράτησε καί πάλιν τό κόμμα των πολιτικών, άνέδειξε νέον ’ Εκτελεστικόν Σώμα
ύπό τήν προεδρίαν του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Ή παράταξις τών στρατιω
τικών δυσηρεστήθη εξ αιτίας δυσμενών τινων άποφάσεων τής ’ Εθνικής Συνελεύσεως, άπέτυχε δε ή προσπάθεια τής Κυβερνήσεως νά δυσωπήση ταύτην,
διορίζουσα εϊς τήν θέσιν του άντιπροέδρου του ’ Εκτελεστικού τον άρχηγόν
αυτής Θεόδωρον Κολοκοτρώνην. Ούτος, έλθών εις ρήξιν προς τον Ά λ . Μαυροκορδάτον, παρητήθη τής άντιπροεδρίας καί άντεπολιτεύετο σφοδρώς τήν
Κυβέρνησιν.
Οϋτω, ή έκ τής Έθνοσυνελεύσεως τού Άστρους προκύψασα πολιτική
πραγματικότης ένέκλειεν έν έαυτή το σπέρμα τής διχονοίας, το όποιον εΐσχωρήσαν εις τό Βουλευτικόν Σώμα άπέβη θανάσιμον. Ή πλειοψηφία του Σώματος
τούτου, έλθοΰσα εις ρήξιν προς τήν Κυβέρνησιν, έγκατέλειψε τήν έδραν τής
Διοικήσεως, τό Ά ρ γο ς, καί έγκατασταθεΐσα εϊς Κρανίδιον, καθήρεσε τό ύπό
τον Πέτρον Μαυρομιχάλην ’Εκτελεστικόν και εξέλεξε κατά Δεκέμβριον του
1823 νέαν εκτελεστικήν άρχήν, τα επιφανέστερα μέλη τής οποίας ήσαν ό πρόε
δρος Γεώργιος Κουντουριώτης, ό ’ Ιωάννης Κωλέττης καί ό Γεν. Γραμματείις
Ά λ . Μαυροκορδάτος.
Έκτοτε καί καθ’ δλον σχεδόν τό 1824 διετηρήθη πολιτική έρις και κομμα
τική έντασις μεταξύ τών δύο διαγραφομένων πολιτικών παρατάξεων. ’ Εκ τού
των ή μεν πρώτη, ή αποτελούσα τό «ξενικόν» λεγόμενον κόμμα, περιελάμβανε
τούς έκ τού εξωτερικού έλθόντας πεπαιδευμένους "Ελληνας, τούς νησιώτας
και δλα τά προοδευτικά στοιχεία, τα όποια προσηνατολίζοντο προς τό νεωτε
ριστικόν διά τήν εποχήν εκείνην συνταγματικόν πολίτευμα.
Τό κόμμα τούτο άνεγνώριζεν ώς ιδεολογικόν άρχηγόν του τον Αλέξαν
δρον Μαυροκορδάτον και έπεδίωκε νά συγκροτήση παγίαν μορφήν τού κρά
τους διά νόμων και κυβερνητικών τύπων, κατά τό πρότυπον τών προοδευτι
κών κρατών τής Εύρώπης.
Ή δευτέρα παράταξις, τό «εγχώριον» κόμμα, περιελάμβανε τούς πρού
χοντας καϊ τούς οπλαρχηγούς τής Πελοποννήσου κυρίως, άλλ’ έστερείτο
ήγέτου. Οί άρχηγοί του ήγνόουν τά δόγματα τών ξένων, δεν ήδύναντο νά άντιληφθούν τά νέα ελεύθερα πολιτεύματα, δεν ήθελον νά ύποταχθοΰν ε’ις τούς έξω
θεν έλθόντας "Ελληνας καί εις τούς νόμους, τούς όποιους ούτοι συνέταττον.
Έπίστευον, δτι ό λαός διά νά προοδεύση, ώφειλε νά έκβλαστήση άφ’ εαυτού.
Ή κομματική αϋτη διαμάχη όλονέν όξυνομένη, ώδήγησεν ε’ις εμφύλιον
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πόλεμον, ό όποιος έξεδηλώθη εν Πελοποννήσω κατ’ ’Οκτώβριον του 1824.
Κατά την ένοπλον εκείνην ρήξιν έπεκράτησε μεν ή ύπό τον Γ. Κουντουριώτην
νόμιμος Κυβέρνησις, ή οποία χάρις καί είς τα εκ Λονδίνου έλθόντα χρήματα
του πρώτου εθνικού δανείου ήδυνήθη νά καταστείλη την άνταρσίαν των προ
κρίτων και των στρατιωτικών τής Πελοποννήσου. Ά λ λ ’ ή έπανάστασις, περι
σπωμένη εις έσωτερικάς περιπετείας, άπεδυναμώθη στρατιωτικούς καί δεν
ήδυνήθη να άντιμετωπίση μετά τής δεούσης παρασκευής τήν ένσκήψασαν
θύελλαν τής επιδρομής των Αιγυπτίων.

Στρατιω τικοί
επιχειρήσεις
κατά τό 1823

Μετά τήν καταστροφήν του Δράμαλη κα'ι δή άπό των άρχών του 1823, ή
Ύ . Πύλη παρεσκευάζετο έντατικώς διά νά πλήξη τήν 'Ελληνικήν Έπανάστασιν.
Κατά τήν συνήθη τουρκικήν τακτικήν κα'ι ή νέα έπίθεσις έγένετο διά δύο
χωριστών στρατιών, αί όποΐαι ύποτάσσουσαι δι’ άνεξαρτήτου δράσεως άμφότερα τά τμήματα τής Στερεός 'Ελλάδος, θά συνέκλινον προς Πελοπόννησον,
διά νά δώσουν τό τελικόν πλήγμα κατά τής έπαναστάσεως.
"Εν στρατιωτικόν σώμα όρμηθέν εκ Λαρίσης ε’ισέβαλεν εις τήν Ανατολι
κήν Στερεόν Ελλάδα καί κατώρθωσεν, εξ αιτίας τών ερίδων τών 'Ελλήνων
οπλαρχηγών, νά φθάση μέχρι του Κορινθιακού κόλπου. Άλλα δεν ήδυνήθη νά
περαιωθή εις Πελοπόννησον, ύπεχρεώθη δε ύπό τού ένσκήψαντος εις τάς τά
ξεις του λοιμού νά λύση τήν πολιορκίαν τής Άκροπόλεως τών Αθηνών καί
νά ύποχωρήση είς Λαμίαν.
'Ετέρα ισχυρά στρατιά εκ Τουρκαλβανών εϊσέβαλεν είς τήν Δυτικήν Στε
ρεόν 'Ελλάδα κατευθυνομένη προς Μεσολόγγιον.
Τήν προέλασιν τών ’Οθωμανών έπεχείρησαν νά παρεμποδίσουν ελληνικοί
τινες δυνάμεις, μεταξύ τών όποιων κατελέγετο κα'ι τό όλιγάριθμον σώμα τών
γενναίων Σουλιωτών. Ε’ις μάχην τινά παρά τό Καρπενήσι έπεσε μαχόμενος
ήρωϊκώς ό ένδοξος Σουλιώτης άρχηγός Μάρκος Μπότσαρης (9 Αύγούστου
1823).
’Αλλά κα'ι ή εκστρατεία εκείνη κατά τής Δυτικής Ελλάδος, παρά τάς πρώτας επιτυχίας, άπέτυχεν.
Οί ’Οθωμανοί, μή δυνηθέντες νά καταλάβουν τό Αϊτωλικόν παρά τό Με
σολόγγι, ύπεχώρησαν είς Βόνιτσαν κα'ι Καρβασαράν.
Τοιουτοτρόπως ή Τουρκική εκστρατεία τού 1823 άπέτυχεν. Ή έπανάσταστασις συνεχίζετο μετά πίστεως κα'ι φανατισμού, έστω κα'ι αν ή Πελοπόννησος
παραμείνασα άθικτος, έπεδόθη εις έσωτερικάς έριδας και δριμύν κομματικόν
άγώνα.

Εκστρατεία τών Αιγυπτίων είς Ελλάδα

Ή άδυναμία τών τουρκικών δυνάμεων νά καταστείλουν τήν έπανάστασιν, ήνάγκασε τον σουλτάνον Μαχμούτ τον Β' νά ζητήση, προσφέρων μεγάλα
ανταλλάγματα, τήν βοήθειαν τού ύποτελοΰς του πασά τής Αϊγύπτου Μεχμέτ
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Άλή, οστις διέθετεν άξιόμαχον στρατόν καί στόλον όργανωθέντα κατά το ευ
ρωπαϊκόν υπόδειγμα υπό Γάλλων άξιωματικών, οί όποιοι έκδιωχθέντες ύπό
τών Βουρβώνων μετά την πτώσιν τού Ναπολέοντος, κατέφυγονείς Αίγυπτον
και ένετάχθησαν εις τάς πολεμικός της δυνάμεις.
Ό σατράπης τής Αιγύπτου, οστις άπό τού 1822 εϊχεν άποστείλει ίσχυράς
χερσαίας καί ναυτικάς δυνάμεις κατά τής Κρήτης, δελεασθείς εκ τών προσφερομένων άνταλλαγμάτων, εκ τών όποιων τό σπουδαιότερον ήτο ή κυριαρχία
τής Κρήτης, και άποβλέπων είς αϋξησιν τών δυνάμεών του και περαιτέρω είς
την άνεξαρτοποίησίν του άπό τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άπεδέχθη
άσμένως την πρότασιν τού Σουλτάνου κα'ι παρεσκεύασε ταχέως ισχυρόν στρα
τόν και στόλον, διά νά επιχείρηση ύπερπόντιον εκστρατείαν κατά τής Ελλάδος.
’Αρχηγόν τών Αιγυπτιακών δυνάμεων διώρισε τον θετόν του υίόν Ίμπραήμ πασάν, ανδρα δράστη ριον, άποφασιστικόν καί γενναίον, νεωτεριστήν
εκ φύσεως καί έπηρεασμένον άπό τά διδάγματα τής Ευρωπαϊκής τακτικής.
Ούτος έσχημάτίσε περί εαυτόν έπίλεκτον έπιτελεΐον εκ παλαιών Γάλλων άξιω
ματικών τών τεχνικών οπλών, ύπό την ηγεσίαν του ίκανωτάτου συνταγματάρ
χου τού μηχανικού Σέλβ (Selve, Σολιμάν βέη), οστις ύπήρξεν ό κυριώτερος
σύμβουλος του Ίμπραήμ καί εις τάς πολεμικός επιχειρήσεις καί εις τάς πολιτι
κός ένεργείας.
Οϋτω, ενώ οί "Ελληνες έμάχοντο προς άλλήλους έρίζοντες περί εξουσιών,
ίσχυρόταται στρατιωτικά! καί ναυτικοί δυνάμεις έξεκίνουν εκ τής ’Αλεξάν
δρειάς καί τής Κωνσταντινουπόλεως, διά νά καταπνίξουν τήν έπανάστασιν.
Κατ’ άρχήν ό Ίμπραήμ, άφου κατέφερε δεινόν πλήγμα κατά τής έπαναστάσεως είς τήν Κρήτην, τήν οποίαν κατέστησε στρατιωτικήν βάσιν καί όρμητήριον, κατέστρεψε τήν γειτονικήν νήσον Κάσον (6 Ιουνίου 1824) καί τον πολε
μικόν της στόλον, εν συνεχεία δε έπεχείρησε νά κυριαρχήση εις το Αίγαίον
συνεργαζόμενος μετά τών τουρκικών δυνάμεων.

Καταστροφή
τών Ψαρών

Τον αυτόν περίπου χρόνον ισχυρός τουρκικός στόλος ύπό τον Χοσρέφ
πασάν έπετέθη κατά τών Ψαρών.
Ή άποβιβασθεΐσα εις τήν νήσον στρατιωτική δύναμις, άφου έκαμψε τήν
ήρωϊκήν άντίστασιν τών ύπερασπιστών της, έπυρπόλησε τήν πολίχνην καί
κατέσφαξεν ύπέρ τάς 20 χιλιάδας Ψαριανών καί προσφύγων διαμενόντων είς
τήν νήσον.
Τό ένδοξον τέλος τής φρουράς καί ή τραγική τύχη τών Ψαρών υπήρξε
μεν μία τών μεγίστων καταστροφών, άλλά συγχρόνως άπέβη μέγιστος ήθικός
θρίαμβος, προκαλέσας τον θαυμασμόν του κόσμου προς τήν 'Ελλάδα.
Μετά τήν καταστροφήν τών Ψαρών, ό εχθρικός στόλος, ήνωμένος πλέον,
έστράφη κατά τής Σάμου, έπιδιώκων τήν κυριαρχίαν του Αιγαίου καί τών νή
σων. Τον κίνδυνον τούτον άπέτρεψεν ό Ελληνικός στόλος, οστις ύπό τήν ήγεσίαν τών ενδόξων ναυάρχων Άνδρέου Μιαούλη καί Γεωργίου Σαχτούρη, κα
τέφερε πολλά ισχυρά πλήγματα κατά τοϋ εχθρού εις τό στενόν τής Μυκάλης
πρώτον (5 Αύγούστου 1824) δτε διεκρίθη ό δαιμόνιος Ψαριανός πυρπολητής
Κωνσταντίνος Κανάρης, καί ειτα ε’ις τον κόλπον του Γέροντα (22 Αύγούστου
1824) καί ήνάγκασε, κατά Νοέμβριον του 1824, τήν μεν Τουρκικήν μοίραν νά
άποχωρήση είς Ελλήσποντον, τήν δε Αιγυπτιακήν εις Σούδαν τής Κρήτης.
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Οϋτω παρήλθε τό 1824 άνευ σοβαρού τίνος κλονισμού τής έπαναστάσεως.
Ή εκστρατεία τών Τούρκων κατά τής Στερεάς Ελλάδος άπέτυχεν, αί κατά
θάλασσαν επιχειρήσεις τών Τουρκοαιγυπτίων, παρά την καταστροφήν τών
Ψαρών και τής Κάσου, άπέτυχον ωσαύτως, ό δε Ίμπραήμ πασάς περιπλακείς
εις άγώνα εν τώ Αίγαίω, δεν ήδυνήθη νά φθάση είς Πελοπόννησον.
Ά λ λ ’ ό πείσμων Αιγύπτιος άρχιστράτηγος, έπιδείξας άκαταπόνητον δρα
στηριότητα, κατώρθωσε νά συμπλήρωσή, κατά τήν διάρκειαν τοϋ χειμώνος,
τάς άπωλείας του καί πρ'ιν ετι εισέλθη ή Ά νο ιξις του 1825, ένεφανίσθη πανί
σχυρος καί άπροσδόκητος προ τών άκτών τής Πελοποννήσου.

Ά π όβασις
τών Αιγυπτίων

Ή Κυβέρνησις Κουντουριώτη, άπορροφηθεΐσα ύπό τών εσωτερικών ερί
δων καί του εμφυλίου πολέμου, δεν ήδυνήθη νά όργανώση στρατιωτικούς τήν
άμυναν τής Πελοποννήσου κα'ι νά άντιμετωπίση άποτελεσματικώς τον Αιγύ
πτιον επιδρομέα. Άντιθέτως έπέδειξεν άδράνειάν τινα κα'ι διστακτικότητα, ή
οποία έπέτρεψεν εις τον Ίμπραήμ νά άποβιβάση άκωλύτως είς Μεθώνην άπό
τής 11 Φεβρουάριου 1825 άξιολόγους δυνάμεις πεζικού, ιππικού καί πυροβο
λικού καί νά άρχίση άνευ σοβαρών εμποδίων τήν κατάκτησιν τής Πελοποννή
σου.
Ευθύς εξ αρχής κατεφάνη ή ύπεροχή του Αιγυπτιακού στρατού. Τό ιππι
κόν καί ή λόγχη, ή τάξις κα'ι ή σιδηρά πειθαρχία ύπήρξαν τά δπλα, διά τών
όποιων ό Ίμπραήμ έπεβλήθη επί τών άτάκτων 'Ελληνικών τμημάτων, τά όποια
εσπευσαν πανταχόθεν κατά τού έπιδρομέως, άλλα χωρίς στρατιωτικήν τάξιν
καί συντονισμόν.
Τήν 9 Μαρτίου ό Ίμπραήμ κατέλαβε τήν Πύλον. Τήν 7 ’Απριλίου έπετέθη
διά τής λόγχης καί διέλυσε τό εν Κρεμμυδίω στρατόπεδον τών Ελλήνων, τό
όποιον διηύθυνεν αυτός οΰτος ό πρόεδρος τού “Εκτελεστικού Γ. Κουντουριώτης μετ’ έξεχόντων Ρουμελιωτών οπλαρχηγών.
Τήν 26 ’Απριλίου έκυρίευσε τήν μικράν νήσον Σφακτηρίαν, εις τήν οποίαν
έπεσεν ό γενναίος ’ Ιταλός φιλέλλην κόμης Σανταρόζα καί ολόκληρος ή εξ
Ελλήνων καί φιλελλήνων φρουρά, διεσώθη δμως ώς εκ θαύματος επί τού « Ά ρεως» τού Τσαμαδοΰ ό ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Έν συνεχεία ό Ίμπραήμ
έκυρίευσε τό Παλαιόν Ναυαρίνον, καί τήν 6 Μαίου κατέλαβε τό φρούριον τού
Νεοκάστρου, ή φρουρά τού οποίου παρεδόθη ύπό συνθήκας, παρά τον άντιπερισπασμόν, ον έπέφερεν ό υπό τον Μιαούλην Ελληνικός στόλος, τά πυρ
πολικά τού οποίου, διεισδύσαντα εις τον κόλπον τής Μεθώνης, κατέκαυσαν
σημαντικόν αριθμόν Αιγυπτιακών πολεμικών πλοίων καί φορτηγών.
Προ τών συμφορών τούτων ή Ελληνική Κυβέρνησις, ύπείκουσα εις τήν
πανταχόθεν έγειρομένην φωνήν τού "Εθνους, άνεκάλεσε, έστω καί άπροθύμως,
τούς έν "Υδρα περιωρισμένους άρχηγούς τής άντιπολιτεύσεως καί άνέθεσε
τήν άμυναν τής Πελοποννήσου εις τάς δεδοκιμασμένας χεΐρας τού νικητοΰ τού
Δράμαλη, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.
Ή παρουσία τού Κολοκοτρώνη είς τήν σκηνήν τού πολέμου άνύψωσε τό
καταπεσόν θάρρος καί τό φρόνημα τών άγωνιζομένων. Ά λ λ ’ είχεν ήδη άπολεσθή πολύτιμος χρόνος καί ό Κολοκοτρώνης, παρά τήν έπιρροήν του καί τήν
γοητείαν τήν όποιαν ήσκει είς τήν Πελοπόννησον, δεν ήδυνήθη νά άναχαιτίση
τήν πρόοδον τών Αιγυπτίων, περιωρίσθη δε μόνον είς άνασχετικάς έπιδρομάς.
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Ό Ίμπραήμ γενόμενος κύριος τής Μεσσηνίας έπροχώρησεν αμελλητί
προς βορράν. Την 20 Μαΐου 1825 άνέτρεψε μικρόν ελληνικόν σώμα είς την μά
χην παρά τό Μανιάκι, όπου έπεσεν ό παλαιός φιλικός και τώρα μινίστρος τών
’ Εσωτερικών άρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δίκαιος. Την 28 Μαΐου κατέλαβε την
Καλαμάταν, τήν όποιαν καί παρέδωσεν εις τό πυρ.
Την 7 Ιουνίου άπέκρουσεν είς τό ’Άκοβον ' Ελληνικάς δυνάμεις υπό τον
Θεόδωρον Κολοκοτρώνην καί τήν 10 ’ Ιουνίου κατέλαβε τήν Τριπολιτσάν. Έν
συνεχεία ώρμησε κατά τού Ναυπλίου, έδρας τής Ελληνικής Διοικήσεως, αφού
έκυρίευσε τό ’Άργος.
Παρά τό Ναύπλιον, είς τούς Αυθεντικούς Μύλους, δπου εύρίσκοντο αί
σιταποθήκαι τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, ό Ίμπραήμ ύπέστη τήν πρώτην
ήτταν. Οί ύπερασπισταί τής θέσεως ταύτης, Δημ. Ύψηλάντης, Μακρυγιάννης,
Χατζημιχάλης Νταλιάνης και Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, επί κεφαλής 300
άνδρών, άπέκρουσαν τον εχθρόν καί άνέκοψαν τήν θριαμβευτικήν του πορείαν
(13 ’Ιουνίου 1825).
Ό Ίμπραήμ δεν έτόλμησε τότε νά έπιτεθή κατά του Ναυπλίου, άλλ’ έπιστρέψας είς Τρίπολιν έπεδίωξε νά σταθεροποιήση τήν κυριαρχίαν του εις τήν
Πελοπόννησον.
Α! σποραδικοί επιθέσεις τάς οποίας ύφίστατο ύπό τών Ελλήνων οπλαρ
χηγών καί ’ιδία του Θ. Κολοκοτρώνη, δεν ήσαν ίκαναί νά αναχαιτίσουν τον
άμείλικτον Αιγύπτιον, ό όποιος περιήρχετο σχεδόν ελεύθερος τήν Πελοπόννη
σον λεηλατών καί καίων πόλεις, χωρία καί άγρούς, αιχμαλωτίζουν χιλιάδας
κατοίκων, τούς οποίους άπέστελλεν εϊς Αίγυπτον καί Τουρκίαν διά νά πουλη
θούν ώς δούλοι, έρημώνων πάσαν τήν χώραν καί διασπείρων γενικώς τον
τρόμον.

Πολιορκία
του Μεσολογγίου

Κατά τήν αύτήν εποχήν, περί τα μέσα ’Απριλίου 1825, ϊσχυραί όθωμανικαί
δυνάμεις ύπό τον βαλήν τής Ρούμελης Μεχμέτ Ρεσίτ πασαν Κιουταχήν έπολιόρκησαν τό Αϊτωλικόν καί τό Μεσολόγγιον, τό όποιον άπό τού προηγουμέ
νου έτους ειχεν οχυρώσει μετά πάσης δυνατής έπιμελείας ό ’Αλέξανδρος Μαύ
ρο κορδάτος.
Τό Μεσολόγγιον ήτο τό ισχυρότερον πολεμικόν έρεισμα τής Έπαναστάσεως εις τήν Δ. Στερεάν Ελλάδα καί ή τύχη του προεδίκαζε τήν τύχην τού
άγώνος είς ολόκληρον τήν Ρούμελην. Διό καί ή φρουρά του ήμύνετο
άνενδότως καί έπιτυχώς κατά τού πολιορκητοΰ καθ’ δλην τήν διάρκειαν
τού 1825.
Μόνον κατά θάλασσαν ήγωνίζοντο έπιτυχώς οί "Ελληνες, καίτοι αί έπιτυχίαι των δέν άντεστάθμιζον τάς καταστροφάς τής ξηρός. Μετά τό επιτυχές εγ
χείρημα εις τον κόλπον τής Μεθώνης, ό Μιαούλης άπεπειράθη ανευ άποτελέσματος νά καύση τον Αιγυπτιακόν στόλον εις Σούδαν, ό δε Σαχτούρης επέτυχε
παρά τον Καφηρέα νίκην λαμπράν κατά τού Τουρκικού στόλου (20 Μαΐου
1825).
Τολμηρότερον δλων ύπήρξε τό έγχείρημα τού Κωνσταντίνου Κανάρη, ό
όποιος τήν 29 ’ Ιουλίου 1825, ε’ισελθών με τό πυρπολικόν του είς τον λιμένα
τής ’Αλεξάνδρειάς, έπεχείρησε, ματαίως, νά καύση τα έν αύτώ ναυλοχοΰντα
Αιγυπτιακά πλοία.
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Al αϋξουσαι δυνάμεις του εχθρού καί αί πολεμικά! άτυχίαι ύπεχρέωσαν
την Ελληνικήν Κυβέρνησιν νά κινηθή δράστηριώτερον. Αϋτη διέθεσεν άμέσως
μέγα μέρος του εν Αγγλία συνομολογηθέντος δευτέρου δανείου, διά νά παραγγείλη εν Αγγλία καί ’Αμερική μεγαλύτερα καί ’ισχυρότερα πολεμικά πλοία
καί μάλιστα νεοφανή άτμοκίνητα. Έκ των παραγγελιών τούτων εφθασαν μετά
πολλάς περιπετείας ε’ις Ελλάδα έκ μεν τής ’Αγγλίας δύο άτμοκίνητα, εξ ών τό
εν, την «Καρτερίαν», έδόξασε διά των κατορθωμάτων του ό "Αγγλος φιλέλλην
πλοίαρχος Ά σ τιγξ, ό όποιος έπεσε μαχόμενος εν Έλλάδι (23 Μαΐου 1828), έκ
δέ τής Β. ’Αμερικής ή φρεγάτα «Ελλάς», περί τα τέλη του 1826.

Αϊτησις ’Αγγλικής προστασίας

Ά λ λ ’ αί σπασμωδικαί αύται ένέργειαι των Ελληνικών πολεμικών δυνά
μεων κατά ξηράν καί θάλασσαν δεν ήδύναντο βεβαίως νά έξαλείψουν τον κίν
δυνον τής άποτυχίας τής έπαναστάσεως, ό όποιος μετά τήν εισβολήν του Ίμπραήμ κατέστη θανάσιμος.
Ό έπαναστατημένος 'Ελληνισμός εύρέθη ε’ις το χείλος του κρημνού.
Ή Ελληνική Κυβέρνησις, μή δυναμένη νά άντιμετωπίση διά στρατιωτικών
μέσων τήν έπίθεσιν τού έχθροΰ, άπεφάσισε νά καταφύγη εις πολιτικάς ένεργείας.
Κατά πρότασιν τού Μαυροκορδάτου, τήν οποίαν ένίσχυσεν ό άρχηγός
τής έν τώ Άργολικώ κόλπω ’Αγγλικής μοίρας πλοίαρχος Χάμιλτον (Hamil
ton), ή Ελληνική Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν 21 ’Ιουλίου 1825 νά ζητήση τήν
πολιτικήν προστασίαν τής Μ. Βρεταννίας.
Σκοπός του έμπνευστού τής άποφάσεως ταύτης ’Αλεξάνδρου Μαυροκορ
δάτου ήτο, άφ’ ενός μέν νά έπιτείνη τήν άντιζηλίαν μεταξύ ’Αγγλίας καί Ρωσίας
καί νά έξωθήση τάς Δυνάμεις ταύτας εις ένεργοτέραν άνάμιξιν καί ταχυτέραν
λύσιν του Ελληνικού Ζητήματος, άφ’ ετέρου δέ νά δημιουργήση εις τούς Αιγυ
πτίους καί Τούρκους ήγέτας τήν υπόνοιαν, δτι ύπήρχε μυστική τις συνεννόησις μεταξύ τής ’Αγγλίας καί τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Ή άπόφασις αυτή δυσηρέστησε τον Κολοκοτρώνην καί τούς οπαδούς
του, οί όποιοι άπέβλεπον προς τήν Ρωσίαν καί έξώργισε τούς Γάλλους φιλέλ
ληνας καί τούς φίλους τής Γαλλίας, ώς έπίσης καί τούς έν Έλλάδι ’Αμερικα
νούς. Πάντες ουτοι άντέδρασαν κατά τής άποφάσεως τής Κυβερνήσεως. Ά λ λ ’
ό έπικρεμάμενος κίνδυνος ώδήγησε τήν Κυβέρνησιν νά άγνοήση τάς άντιρρήσεις ταύτας καί νά προχωρήση εις τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεώς της.
Διά κοινού ψηφίσματος ύπογραφέντος ύπό του κλήρου, ύπό τών πληρε
ξουσίων καί ύπό τών πολιτικών καί στρατιωτικών άρχηγών, ό έλληνικός λαός
άνέθετε τήν έθνικήν άνεξαρτησίαν καί τήν πολιτικήν του ϋπαρξιν άποκλειστικώς εις τήν προστασίαν τής Μ. Βρεταννίας. Τό ψήφισμα τούτο, εις δύο πρω
τότυπα, άπεστάλη κατ’ Αύγουστον τού 1825 διά τού Σπυρ. Τρικούπη καί τού
Δημ. Μιαούλη, μέσω Κερκύρας, εις Λονδΐνον, διά νά παραδοθή εις χείρας τού
Γεωργίου Κάννιγκ.
Ό Γεώργιος Κάννιγκ δέν άπεδέχθη τό ψήφισμα, ούδ’ άπήντησε καν εις
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αύτό. Άντιθέτως, εις διάβημα τής Αυστριακής Κυβερνήσεως, δΓ ου ήρωτάτο
τί έσκόπει νά πράξη ή ’Αγγλική Κυβέρνησις μετά το ψήφισμα των Ελλήνων,
άπήντησε διπλωματικώτατα, διά νά καθησυχάση τον Μέττερνιχ και τούς φί
λους του.
Παραλλήλως όμως καί άνεπισήμως αί ’Αγγλικοί άρχα'ι ένεκολπουντο πε
ρισσότερον τήν 'Ελληνικήν ύπόθεσιν κα'ι πολυτρόπως έξεδηλώθη εκτοτε τό
’Αγγλικόν ενδιαφέρον ύπέρ του Ελληνικού άγώνος εις τοσουτον βαθμόν, ώστε
οί μεν "Ελληνες έθεώρουν τήν ’Αγγλίαν ώς τήν κυρίαν προστάτιδα του άγώνός
των, ή δε Αυστριακή διπλωματία άπεκάλει τήν χώραν ταύτην εϊς έμπιστευτικά
έγγραφα «όπλοστάσιον» των Ελλήνων.
Ή ενέργεια έκείνη τής Ελληνικής Κυβερνήσεως έτάραξε πράγματι τα
λιμνάζοντα ϋδατα τής Ευρωπαϊκής διπλωματίας. Οί Γάλλοι φιλέλληνες, έπιδεικνύοντες τώρα ύπερβάλλοντα ζήλον, προέτειναν διά του εϊς 'Ελλάδα κατελθόντος στρατηγού Ροςς (Roche) τήν πρόσκλησιν του πρίγκηπος Νεμούρ
(Nemours) έκτου οϊκου των Όρλεανιδώνεϊς τον θρόνον τής 'Ελλάδος. Ή δέ
έπίσημος Γαλλία είιρέθη ένώπιον του διλήμματος ή νά στραφή προς τήν Τουρ
κίαν συνεργαζομένη μέ τήν Αυστρίαν, ή νά ταχθή ύπέρ των Ελλήνων και νά
βοηθήση τον άγώνά των.
Περισσότερον παντός άλλου άνησύχησεν έκ τής * Ελληνικής α’ιτήσεως ή
Ρωσία, ή όποια δικαίως ύπωπτεύετο, δτι ή πολιτική του Γεωργίου Κάννιγκ έσκόπει νά έγκαθιδρύση διά των Ελλήνων εις τήν ’Ανατολήν ’Αγ
γλικόν προπύργιον, προς μεγίστην βλάβην των πολιτικών συμφερόντων τής
Ρωσίας.
Τοιουτοτρόπως, αί τρεις μεγάλαι Δυνάμεις τής Εύρώπης ’Αγγλία, Γαλλία
κα'ι Ρωσία, καταλλήλως έρεθισθεΐσαι, εύρέθησαν ένεργούσαι έκάστη δι* ίδιον
λογαριασμόν καί συμφέρον προς τήν αυτήν κατεύθυνσιν, προς τήν ανεξαρτη
σίαν τής Ελλάδος.
’Αλλά καί εϊς τά έσωτερικά πράγματα ύπήρξεν ευεργετική ή πολιτική έκεί
νη ένέργεια, διότι ένισχύθη το ήθικόν του λαού, οστις έπίστευεν ώς έπικειμένην
τήν ένεργόν έπέμβασιν τής ’Αγγλίας, ένω ή Κυβέρνησις, θερμανθεΐσα διά των
χρημάτων του δευτέρου δανείου, έπέδειξε μείζονα δραστηριότητα καί προέβη
εις σώφρονας ένεργείας, ώς ήτο ή άποστολή εις τήν Κρήτην του Δη μητριού
Καλλέργη καί τού Έμμαν. Άντωνιάδου προς άναζωπύρησιν τής έπαναστάστάσεως εις τήν μεγαλόνησον.

Ή πτώσις τού Μεσολογγίου

Κατά τό 1825 αί διευρωπαϊκαι διπλωματικοί συζητήσεις περί Ελλάδος,
παρά τήν άναζωπύρησιν των, εύρίσκοντο ακόμη πολύ μακράν μιας από συμ
φώνου λύσεως του Ελληνικού Ζητήματος, ή δέ φιλελληνική βοήθεια, δσον καί
αν προωθείτο διάτων μέτρων τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως ύπέρ τών Ελλή
νων, δεν ήδύνατο νά μεταβάλη τήν στρατιωτικήν κατάστασιν έν Έλλάδι.
Ό Ίμπραήμ, κυριαρχήσας εις δλην σχεδόν τήν Πελοπόννησον, (πλήν του
Ναυπλίου, τής Μάνης καί ορεινών τινων περιοχών), έσπευσε, διά του Ρίου,
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είς Δυτικήν Ελλάδα, διά να συμβάλη εις την έκπόρθησιν του Μεσολογγίου, τό
όποιον άπό του ’Απριλίου του 1825 έπολιόρκει ό Ρεσίτ Κιουταχής. Τα Χρι
στούγεννα τού 1825 έστρατοπέδευσε μετά των Αιγυπτίων του προ τού Μεσο
λογγίου, κα'ι μετά τινα διαφωνίαν, οΐ δύο Μωαμεθανοί άρχηγο'ι ήρχισαν άπό
κοινού τον άγώνα κατά τής πολιορκουμένης πόλεως, χρησιμοποιουντες κυ
ρίως τό πυροβολικόν.
Ουδέποτε άλλοτε, κατά την διάρκειαν τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, μία
οχυρά θέσις ειχεν αντιμετωπίσει παρόμοιον χείμαρρον εχθρικών δυνάμεων ώς
ήσαν έκεΐναι, αΐ όποϊαι έπολιόρκουν τό Μεσολόγγιον.
Εις την πολιορκίαν μετεΐχον οί εμπειρότεροι στρατιωτικοί τής εχθρικής
παρατάξεως: Ό Μεχμέτ Ρεσ'ιτ επί κεφαλής 30 καί πλέον χιλιάδων άνδρών, οί
ναύαρχοι Χοσρέφ κα'ι Γιουσούφ πασάς καί, εις έπίμετρον, ό στρατηγικώτατος
Ίμπραήμ, ήγούμενος 6.000 έκλεκτών Αιγυπτίων, πεζών, ιππέων και πυρο
βολητών.
Ο ί ύπερασπιστα'ι του Μεσολογγίου, υπό τήν διοίκησιν τών περιφήμων
άρχηγών Νότη Μπότσαρη, Κίτσου Τζαβέλλα και Δημητρίου Μακρή, άνήρχοντο είς 4.000 άνδρας, άλλ’ όπισθεν τούτων, βάρος τώ οντι δυσβάστακτον, έζων
κεκλεισμένοι εν τή πόλει περ'ι τάς 8.C00 άμάχων, συνιστάμενοι εκ τών παλαιών
κατοίκων καί εκ τών συγκεντρωθέντων εκ τών πέριξ προσφύγων. Τό φρούριον
ειχεν, ώς έλέχθη ήδη, άνακαινισθή άπό τού 1823, άλλά τήν άληθή Ισχύν του
άπετέλουν οΐ ύπερασπισταί του, τό άνθος τής στρατιωτικής δυνάμεως τής
Χέρσου 'Ελλάδος, οί σκληροτράχηλοι άρχηγοί κα'ι οί άδάμαστοι άνδρες, οί
όποιοι ειχον τον πόλεμον, εξ άπαλών ονύχων, επάγγελμα, τέχνην καί βίωμα.
Ύπό τάς συνθήκας αύτάς ήρχισεν ή δευτέρα περίοδος τής πολιορκίας
του Μεσολογγίου, κατά τήν όποιαν οί ύπερασπισταί τής πόλεως, παλαίοντες
προς άνυπερβλήτους δυσχερείας καί στερούμενοι τών πάντων, ύπερέβησαν
τήν ανθρώπινην φύσιν καί κατέκτησαν δόξαν άθάνατον. Πέραν τής φυσικής
γενναιότητος τών ύπερασπιστών τής πόλεως, άνεβίωσεν εντός του φράκτου
εκείνου τό πανάρχαιον ήρωϊκόν πνεύμα τής θυσίας, τό όποιον άποτελεΐ τό
άρωμα τής Ελληνικής ιστορίας.
Έ ξ αιτίας του ναυτικού άποκλεισμού άφ’ ενός καί τών εσωτερικών δια
φωνιών καί κομματικών έρίδων άφ’ έτέρου, τό Μεσολόγγιον παρέμεινεν άνευ
τών άναγκαιουσών προμηθειών ώς καί οίασδήποτε πολεμικής βοήθειας. ’Από
τού τέλους του Μαρτίου του 1826, ή φρουρά έστερεΐτο εντελώς τροφίμων. Οί
στρατιώται καί οί άμαχοι έτρέφοντο με άκάθαρτα ζώα, με τάς άλμυρίδας τής
λιμνοθαλάσσης καί με ζωμόν βραζομένων δερμάτων. Καθημερινώς άπέθνησκον πολλοί εκ τής πείνης, εκ τών τραυμάτων καί έξ άσθενειών, αί όποϊαι
ένέσκηπτον έξ αιτίας τών άτάφων πτωμάτων. Τό Μεσολόγγι ώμοίαζε προς μέγα νεκροταφεΐον, διότι καί οΐ ζώντες έδιδον τήν έντύπωσιν νεκρών κινουμένων. Παρά ταυτα, ούδείς έσκέφθη τήν ατιμωτικήν παράδοσιν. "Οταν δε ή θέσις
των άπέβη άπελπιστική, έπεχείρησαν τήν νύκτα τής 10ης προς τήν I Ιην ’Απρι
λίου 1826 ήρωϊκήν έξοδον διά μέσου τών γραμμών τοΰ έχθρού, κατά τήν ό
ποιαν έφονεύθη τό πλεΐστον μέρος τής φρουράς καί τών άμάχων. Μεταξύ τών
πεσόντων κατελέγοντο στρατιωτικοί ήγέται καί πρόκριτοι, ώς καί εύάριθμοι
φιλέλληνες, έν οις καί ό έκδοτης τής έφημερίδος «'Ελληνικά Χρονικά», Ελβε
τός φιλέλλην I. Mayer. Ή πόλις του Μεσολογγίου μετεβλήθη είς πυρίκαυστον
έρείπιον, άλλ’ άνυψώθη συγχρόνως είς μνημεΐον άθανάτου δόξης.
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Ή έξοδος τής φρουράς του Μεσολογγίου Θεωρείται ώς εν εκ των σπανιωτάτων ηρωικών επεισοδίων τής Παγκοσμίου Ιστορίας καί άποτελεΐ άναμφιβόλως την γενναιοτέραν κα'ι τόλμηροτέραν στρατιωτικήν έπιχείρησιν έν τή
ιστορία του Νεωτέρου Ελληνισμού. "Απαντες οί "Ελληνες, ανεξαρτήτως παρατάξεως, περιέβαλον διά μεγάλων τιμών τούς ήρωας τής Εξόδου, ενώ οί
άρχηγοί των, Θεωρούμενοι ώς ύπερφυσικοί γίγαντες, ύψώθησαν εις σύμβολα
γενναιότητος καί αυτοθυσίας, οχι μόνον έν Έλλάδι, άλλά καί έν τή αλλοδαπή.
"Οταν έγνώσθησαν αί λεπτομέρειαι του δράματος του Μεσολογγίου εις
τάς Εύρωπαϊκάς πρωτευούσας, άνερριπίσθη ό θαυμασμός προς το ηρωικόν
έθνος, τό όποιον διεξήγε τον ένδοξον έκεΐνον άγώνα.
Ε’ις Παρισίους, Μονάχον, Λονδίνον καί Πετρούπολιν έκορυφώθη ή φιλελληνική κίνησις, ή δέ Γενεύη, χάρις εις τον λαμπρόν Έϋνάρδον και εις τον άδολον φιλελληνισμόν τών Ελβετών, μετεβλήθη εις εύρύτατον φιλελληνικόν πρακτορεΐον καί εις κεντρικόν ταμεΐον τής Ελληνικής Έπαναστάσεως. Καί είναι,
νομίζω, άξιομνημόνευτος έπίσης ή άπόφασις τών 'Ολλανδών φιλελλήνων, οί
όποιοι, διά να τιμήσουν τήν ανδρείαν τών υπερασπιστών του Μεσολογγίου,
προσέφεραν πολυτελή τυφέκια εις τούς διασωθέντας άρχηγούς τής φρουράς
καί κατέβαλον 3.000 φιορίνια δι’ έξαγοράν αιχμαλώτων.
Πιστεύω, δτι ή ώραιοτέρα σελίς τής ’ Ελληνικής Ιστορίας έγράφη έπί τών
τειχών του Μεσολογγίου, τό όποιον, μαζύ με τήν άνάμνησιν τών έλευθέρων
πολιορκημενών, θά ζή αιωνίως εις τάς καρδίας τών Ελλήνων, ώς καί δλων τών
άνθρώπων, οί όποιοι άγαποΰν τήν πατρίδα καί τήν έλευθερίαν.

Ή Γ έν Έπιδαύρω
Εθνική Συνέλευσις

'Η εϊδησις τής πτώσεως του Μεσολογγίου καί τής έξόδου τής ήρωϊκής
φρουράς, έπεσεν ώς βόμβα μεταξύ τών συνέδρων τής Τρίτης ’ Εθνικής Συνελεύσεως τών Ελλήνων, ή οποία είχε συνέλθει εϊς ’ Επίδαυρον τήν 6ην ’Απρι
λίου 1826 ύπό τήν προεδρίαν του Πανούτσου Νοταρά. Κατάπληξις καί άπελπισία κατέλαβε τούς άρχοντας καί τούς άρχομένους, άλλ’ οχι έπί πολύ. Ταχέως
τα θλιβερά έκεΐνα συναισθήματα διεδέχθη τό θάρρος, ή γενναιοψυχία καί ή αύταπάρνησις, υπό τών οποίων έμπνέονται κατά τάς συμφοράς αί γενναίοι ψυχαί.
Προ τής κρισιμωτάτης καταστάσεως ή ’Εθνική Συνέλευσις έξέλεξε δύο
έπιτροπάς, εις τάς οποίας άνέθεσε πάσαν έξουσίαν: Τήν ένδεκαμελή Διοικητι
κήν ’Επιτροπήν, εϊς τήν οποίαν άνετέθη ή γενική διεύθυνσις τών πραγμάτων,
καί τήν ’Επιτροπήν τής ’Εθνικής Συνελεύσεως, ήτις άνέλαβε τον οικονομικόν
έλεγχον, τάς έξωτερικάς σχέσεις, ώς καί τήν ύποχρέωσιν να συγκαλέση, έν
καιρώ, τήν έθνικήν άντιπροσωπείαν. Άμφότεραι αί έπιτροπαί έκείναι, έγκατασταθείσαι εϊς Ναύπλιον, εϊργάσθησαν δραστηρίως καί άποτελεσματικώς.

Γεώργιος
Καραϊσκάκης

Ή Διοικητική ’Επιτροπή, ύπό τον πρόκριτον Ά χα ία ς Άνδρέαν Ζαΐμην,
κατηύθυνε τάς προσπάθειας της κυρίως εϊς τήν όργάνωσιν του πολέμου. Διετήρησε τον Κολοκοτρώνην άρχιστράτηγον εϊς τήν Πελοπόννησον καί διώρισε
νέον άρχιστράτηγον εϊς τήν Στερεάν Χέρσον Ελλάδα τον Γεώργιον Καραϊσκάκην, ό όποιος έκτοτε άνεδείχθη εις τών μεγαλυτέρων στρατιωτικών ήγετών
τής νεωτέρας Ελλάδος. Αυτός έταπείνωσε τον έπηρμένον Κιουταχήν καί κατέφερεν ’ισχυρά πλήγματα κατά τής έχθρικής δυνάμεως, ή οποία, μετά τήν πτώσιν
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τού Μεσολογγίου, έπεχείρησε την έκπόρθησιν τοΰ φρουρίου των ’Αθηνών.
Ό Καραϊσκάκης συνέλαβε τό σχέδιον να άναζωογονήση την έπανάστασιν
εις ολόκληρον την Στερεόν Ελλάδα και άποκόπτων και συντριβών εν συνεχεία
τον πολιορκοϋντα την Άκρόττολιν των ’Αθηνών Ρεσ'ιτ πασάν, νά άπελευθερώση τάς ’Αθήνας. Εις έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου τούτου ίδρυσε κατά τό θέρος
του 1826 στρατόπεδον εν Έλευσϊνι, είς τό όποιον συνεκεντρώθησαν διάφορα
στρατιωτικά στίφη έκ Πελοπόννησου και Στερεός, ώς και τό μικρόν σώμα τα
κτικού στρατού, τό οποίον, τή βοήθεια τής Κυβερνήσεως, ειχεν άναδιοργανώσει ό Γάλλος συνταγματάρχης Κάρολος Φαβιέρος, δστις προσέφερε τότε έξο
χους υπηρεσίας. "Εν έκ τών λαμπροτέρων κατορθωμάτων του ήτο, δτι διέσπα
σε τον αποκλεισμόν τών πολιορκητών τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών, είσήλθεν ε’ις τό φρούριον μετά 600 άνδρών και έφωδίασε την φρουράν διά πυρίτιδος,
ήςέστερείτο αυτή. "Εκτοτε δέ παρέμεινεν έκεΐ, άγωνιζόμενος κα'ι συμπάσχων
μετά τής φρουράς.
Ό Καραϊσκάκης, διά τών προαναφερθεισών δυνάμεων, ένίκησε τον Ρεσ'ιτ
εις τήν μάχην τοΰ Χαϊδαρίου, έν συνεχεία δέ, διαρκοΰντος τοΰ χειμώνος τοΰ
1826 - 1827, συνέτριψε τάς τουρκικός δυνάμεις τάς έρχομένας είς έπικουρίαν
τών πολιορκητών τής Άκροπόλεως, είς τάς μάχας τής Άραχώβης, τής Φοντάνας καί τοΰ Διστόμου (Νοέμβριος 1826 - Φεβρουάριος 1827).
Είς διάστημα τεσσάρων μηνών έξεκαθάρισε τήν Στερεόν Ελλάδα έκ τών
τουρκικών φρουρών καί έπανήλθε νικητής εις τό στρατόπεδον τής ’Αττικής,
τό όποιον ένισχύθη εϊσέτι διά νέων τμημάτων καί πολλών φιλελλήνων, έν οις
συγκατελέγετο καί τό μικρόν στρατιωτικόν σώμα τών Βαυαρών, τούς όποιους
άπέστειλεν εις 'Ελλάδα ό φιλελληνικώτατος βασιλεύς τής Βαυαρίας Λουδοβί
κος ό Α\ ύπό τον συνταγματάρχην "Εϋδεκ (Heideck).
Τοιουτοτρόπως ό Καραϊσκάκης άνεζωογόνησεν όντως τήν έπανάστασιν
καί εδωκεν εις τήν Κυβέρνησιν τήν άνεσιν νά έπαναφέρη τήν χώραν εις τακτι
κόν πολιτικόν βίον.

Εθνική Συνέλευσις τής Τροιζήνος (1827)

'Η ύπό τής έν Έπιδαύρω Τρίτης Έθνοσυνελεύσεως έκλεγείσα Διοικητική
’ Επιτροπή, ευθύς ώς έβελτιώθη κάπως ή πολιτική κατάστασις, εσπευσε νά
συγκαλέση περί τά τέλη τοΰ Ι826 τήν ’ Εθνικήν Συνέλευσιν ε’ις Αίγιναν, ένθα
ήτο ή έδρα της. ’Αλλά τότε ένεφανίσθη έκ νέου ή έμφωλεύουσα πολιτική διχό
νοια. Διότι έν έκ τών πλέον χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τής Έπαναστάσεως ήτο, νά άναφύωνται μεταξύ τών κομμάτων όξύταται πολιτικοί έριδες,
εύθΰς ώς έβελτιοΰτο ή κατάστασις τοΰ πολέμου. Οϋτω καί τώρα, ένώ οί άκολουθοΰντες τήν Κυβέρνησιν πληρεξούσιοι, οί όποιοι άνήκον είς τό «’Αγγλικόν»
λεγόμενον κόμμα, συνεμορφώθησαν εις τήν πρόσκλησιν τής Κυβερνήσεως, οΐ
πληρεξούσιοι οί άνήκοντές είς τό «Ρωσσικόν» κόμμα, τοΰ οποίου άρχηγοί έφέροντο ό Άνδρέας Μεταξάς καί ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, άποχωρισθέντες
τοΰ νομίμου σώματος, συνεκεντρώθησαν εις Έρμιόνην. "Οταν δέ ήνώθησαν
μετ’ αύτών καί οΐ άντιπρόσωποι τών τριών ναυτικών νήσων, ήρχισαν υπό τήν
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προστασίαν ενόπλου δυνάμεως να συνεδριάζουν και να λαμβάνουν άποφάσεις,
άγνοοΰντες τάς αύστηράς προσκλήσεις τής Κυβερνήσεως. Τοιουτοτρόπως,
άντετάχθη Συνέλευσις κατά Συνελεύσεως καί εκ του διχασμού τούτου ήπειλείτο νέος εμφύλιος πόλεμος.
Ή άνώμαλος αϋτη κατάστασις διετηρήθη μέχρι του τέλους Μαρτίου τού
1827, οπότε, τή έπεμβάσει των σωφρονεστέρων καί κατόπιν μεσολαβήσεως
των άφιχθέντων τότε εις Ελλάδα "Αγγλων στρατιωτικών, ήτοι τού στρατηγού
Ριχάρδου Τσώρτς καί του ναυάρχου Θωμά Κόχραν, έπήλθε συνεννόησις με
ταξύ των δύο παρατάξεων και καθωρίσθη κοινή έδρα τής Έθνοσυνελεύσεως
ή παρά τήν νήσον Πόρον Τροιζήν.
Ή εν Τροιζήνι Έθνοσυνέλευσις, άπαρτιζομένη εξ 171 πληρεξουσίων, ήρχισε τάς εργασίας της περί τάς άρχάς ’Απριλίου του 1827, ύπό τήν προεδρίαν
τού Γεωργίου Σισίνη. Πρώτον εργον αύτής ύπήρξεν ή εκλογή του διαπρεπούς
Κερκυραίου διπλωμάτου καί πολιτικού Ίωάννου Καποδίστρια, ώς Κυβερνή
του τής Ελλάδος (7 ’Απριλίου 1827) διά μίαν έπταετίαν. Άξιοσημείωτον είναι
τό άπό 3 ’Απριλίου 1827 ψήφισμα τής ’ Εθνικής Συνελεύσεως, το άναφερόμενον
εις τήν εκλογήν τού Καποδίστρια: «Θεωρούσα δτι ή υψηλή επιστήμη τού κυ
βερνάν τήν πολιτείαν καί φέρειν προς ευδαιμονίαν το έθνος, δτι ή εξωτερική
και εσωτερική πολιτική άπαιτεΐ πολλήν πείραν καί πολλά φώτα, τα οποία ό
βάρβαρος ’Οθωμανός δεν έπέτρεψε ποτέ εις τούς "Ελληνας, θεωρούσα δτι
άπαιτείται επί κεφαλής τής Ελληνικής πολιτείας ό κατά πράξιν καί θεωρίαν
πολιτικός "Ελλην διά να τήν κυβερνήση κατά τον σκοπόν τής πολιτικής κοι
νωνίας, ψηφίζει: ό κόμης ’ Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται παρά τής συνελεύ
σεως ταύτης τού 'Ελληνικού "Εθνους Κυβερνήτης τής Ελλάδος καί εμπιστεύε
ται τήν νομοτελεστικήν αύτής δύναμιν ώς τοιοΰτος θέλει κυβερνήσει τήν ελλη
νικήν πολιτείαν κατά τούς καθεστώτος νόμους».
Παραιτηθείσης δε τής Διοικητικής ’ Επιτροπής, έξελέγη τριμελής «Άντικυβερνητική ’ Επιτροπή», ύπό τήν προεδρίαν τού Γεωργίου Μαυρομιχάλη,
ή οποία θά διηύθυνε τα πράγματα τής Ελλάδος, μέχρι τής άφίξεως τού Καποδίστρια.
Τό Σύνταγμα
τής Τροιίήνος

Μετά ταΰτα, ή Έθνοσυνέλευσις, αφού διώρισε καί ώρκισε τον μεν στρα
τηγόν Τσώρτς άρχηγόν τών κατά ξηράν δυνάμεων, τον δε ναύαρχον Κόχραν
άρχηγόν τού στόλου, ήσχολήθη με τήν σύνταξιν νέου Συντάγματος, τού δευτέ
ρου κατά σειράν, τό όποιον περιελάμβανεν 150 άρθρα καί έδημοσιεύθη τήν
Ιην Μαΐου 1827.
Τό «Πολιτικόν Σύνταγμα τής Ελλάδος», τό ψηφισθέν εν Τροιζήνι, είναι
άκρως δημοκρατικόν καί φιλελεύθερον. Έν άρθρω 5 τονίζεται: «Ή κυριαρχία
ενυπάρχει εις τό ’Έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ αύτοΰ καί ύπάρχει ύπέρ αύτοΰ». Τό πολίτευμα δμως τούτο, άριστον θεωρητικώς, ούδεμίαν άπήχησινείχεν εις τον λαόν. Αί περισσότεροι τών διατάξεών του ήσαν, έν τή πράξει, άνεφάρμοστοι. Ή δέ Κυβέρνησις καί ή Βουλή, άντιμετωπίζουσαι άνυπερβλήτους
δυσχερείας, ούτε τήν δύναμιν, ούτε τήν θέλησιν ειχον νά επιβάλουν τό πολί
τευμα τούτο, καθ’ ήν στιγμήν ή πολεμική κατάστασις έβαινεν έπί τά χείριστα.

Ριχάρδος Τσώρτς
Θωμάς Κόχραν

'Ως έλέχθη ήδη, κατά Μάρτιον τού 1827 κατέφθασεν είς Πειραιά ό "Αγγλος
στρατηγός Ριχάρδος Τσώρτς καί ό επιφανής ναύαρχος Θωμάς Κόχραν, ό
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οποίος είχε προσληφθή εις την Ελληνικήν υπηρεσίαν ύπό του Φιλελληνικοΰ
Κομιτάτου του Λονδίνου με ύπέρογκον μισθόν. Ουτοι, διορισθέντες ύπό τής
εν Τροιζήνι Εθνικής Συνελεύσεως αρχηγοί των κατά ξηράν καί θάλασσαν δυ
νάμεων άντιστοίχως, άνέλαβον τήν διεύθυνσιν των πολεμικών επιχειρήσεων
εις τό μέτωπον τής ’Αττικής. Ά λ λ ’ ό Κόχραν άπεδείχθη κατώτερος τών ελπί
δων, τάς οποίας οί "Ελληνες και οί φιλέλληνες έστήριξαν εις το πρόσωπόν του.
Έπειγόμενος νά περιβάλη τό ονομά του διά νέας στρατιωτικής αίγλης— άνταξίας τής φήμης τήν οποίαν ειχεν άποκτήσει εις τάς κατά θάλασσαν επιχειρή
σεις τών Νοτιοαμερικανικών επαρχιών—εξώθησε τό έντή ’Αττική 'Ελληνικόν
στράτευμα εις πρόωρον καί άσχεδίαστον πολεμικήν έπιχείρησιν κατά τών
δυνάμεων τοϋ Ρεσίτ Κιουταχή, άποβλέπων εις τήν εξ εφόδου άπελευθέρωσιν
τών ’Αθηνών. Ή έπιχείρησις αϋτη άπεφασίσθη παρά τήν άντίθετον γνώμην
τών Ελλήνων οπλαρχηγών και δή του γενικού αρχηγού Γ. Καραϊσκάκη, ό
όποιος, δυστυχώς διά τήν ελληνικήν παράταξιν, έτραυματίσθη θανασίμως τήν
22 ’Απριλίου 1827 ε’ις άψιμαχίαν τινα, τήν δε έπομένην, έξέπνευσε κα'ι έτάφη
εις Σαλαμίνα, όπόθεν μετεφέρθησαν βραδύτερον τά οστά του εις Φάληρον,
ένθα νυν ό τάφος του. Ό θάνατος τοΰ Καραϊσκάκη ύπήρξε μέγα ατύχημα διά
τούς "Ελληνας.

Μάχη Ά ν α λ ά το υ

Τήν 24ην ’Απριλίου, κατ’ επίμονον άξίωσιν του Κόχραν, αί ελληνικά! δυνά
μεις, ύπό τον νέον άρχηγόν των Κίτσον Τζαβέλλαν έπετέθησαν κατά τών στρα
τευμάτων του Ρεσ'ιτ πασά. ’Αλλά, παρά τήν έπιδειχθεΐσαν ύπό πάντων γενναιό
τητα, ’ιδία δε ύπό τών Σουλιωτών κα'ι τών Κρητών, αί ελληνικά! δυνάμεις συγκρουσθεΐσαι ε’ις άναπεπταμένον πεδίον, παρά τον Άνάλατον τού Φαλήρου,
στερούμενοι δε οχυρωμάτων κα'ι άξιολόγου ιππικού, συνετρίβησαν είς τό πε
δίον τής μάχης. Εις τήν σύγκρουσιν ταύτην έπεσαν ύπέρ τούς 1.500 "Ελληνες,
μεταξύ τών οποίων πολλο'ι οπλαρχηγοί, εκ τών πλέον ενδόξων.

Παράδοσις
Ά κ ρ ο π ό λ εω ς
’Α θ η νώ ν

Τά ύπολειφθέντα συντρίμματα τού ελληνικού στρατού, τά διασωθέντα εις
τά πολεμικά πλοία, διεσκορπίσθησαντήδε κακεΐσε,ή δε φρουρά τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών, περιελθοΰσα είς άπόγνωσιν, έσυνθηκολόγησενέντίμωςτή
μεσολαβήσει τοΰ Γάλλου πλοιάρχου Λεμπλάν (Leblanc), άρχομένου τοΰ ’ Ιου
νίου τοΰ 1827, κα'ι έξήλθε τοΰ φρουρίου μετά τών δπλων της. Ή Άκρόπολις
περιήλθεν ούτως εις χείρας τών Τούρκων.
Μετά τήν παράδοσιν τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών, ή έπανάστασις έπέζη
τόσον είς τήν Πελοπόννησον, δσον και έκτος αυτής, ύπό μορφήν ορεινών μικροπολέμων μόνον. Εύτυχώς, κατά τήν δυσχερή εκείνην εποχήν, ό Ίμπραήμ
έπέδειξε νωθρότητά τινα, εξ αιτίας λόγων πολιτικών, οϊοι ήσαν ή έκδηλωθεΐσα
σφοδρά δυσαρέσκεια μεταξύ τοΰ πατρός του κα'ι τοΰ Σουλτάνου κα'ι ή μυστική
άποστολή είς Κάϊρον τοΰ συνταγματάρχου Δάβισον, ό όποιος, κατ’ εντολήν
τοΰ Κάννιγκ, έδήλωσεν είς τον Μεχμέτ Ά λήν, δτι ή ’Αγγλία δεν ήτο διατε
θειμένη νά έπιτρέψ η ο ύδεμίαν νέαν άποστολή ν στρατευμάτων καί εφοδίων είς
Πελοπόννησον. Παράταΰτα, μετά τήν πτώσιν τοΰ Μεσολογγίου καί τής Ά κρο
πόλεως τών ’Αθηνών, ή έπανάστασις είχε περιορισθή εις στενώτατα δρια καί
αί δυνάμεις της, κατόπιν επταετούς δεινού άγώνος, έφαίνοντο έξαντληθεΐσαι.
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*Αλλ’ ή μακρα διάρκεια τής έπαναστάσεως, οί άγώνες κα'ι αί θυσίαι των
Ελλήνων, ειχον συγκινήσει βαθύτατα, εκτός τής διεθνούς κοινής γνώμης, καί
τάς Εύρωπαϊκάς κυβερνήσεις, αί όττοΐαι, ώς έλέχθη ήδη, άπό του 1826 άνεζήτουν λύσιν του Ελληνικού Ζητήματος.

Ή Εύρωπαϊκή διπλωματία καί ή Ελλάς (1826-1827)

Ή λύσις
τού 'Ελληνικού
Ζητήματος

Μετά τήν άτυχή πρότασίν της περί ΐδρύσεως τριών ήγεμονιών εν
Έλλάδι (Ιανουάριος Ι824), ή Ρωσική διπλωματία, συναγωνιζομένη τον Γεώρ
γιον Κάννιγκ, δεν έγκατέλειψε τάς ένεργείας της προς έξεύρεσιν λύσεώς τίνος,
ίκανοποιούσης, έστω και μερικώς, τό ελληνικόν έθνος. Έπεχείρησε μάλιστα
να άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν τών διευρωπαϊκών συνεννοήσεων έπ'ι του
Ελληνικού Ζητήματος. Διά νά διευκολύνη δε τάς συνεννοήσεις ταύτας, συνεμορφώθη προς τήν έπιθυμίαν τών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων καί άποκατέστησε
πλήρως τάς, άπό του Ι82Ι, διακοπείσας διπλωματικός σχέσεις μετά τής Τουρ
κίας, άποστείλασα πρεσβευτήν εις Κωνσταντινούπολή τον Ribeaupierre. Έκάλεσεν εν συνεχεία τάς Μεγάλας Δυνάμεις νά άποστείλουν άντιπροσώπους
των εις Πετρούπολιν καί κατά Φεβρουάριον του Ι825 έπανελήφθησαν εις τήν
ρωσικήν πρωτεύουσαν αί διπλωματικοί περί 'Ελλάδος συζητήσεις, αί όποΐαι
όμως εις ούδέν άπέληξαν, λόγω κυρίως τής άντιδράσεως τής ‘Αγγλίας, ή όποια
έπεδίωκε ν’ άναλάβη αύτή ή ιδία τήν πρωτοβουλίαν τής λύσεως του Ελληνι
κού Ζητήματος.
Άπεφάσισεν, εν τούτοις, ή διάσκεψις εκείνη τής Πετρουπόλεως, διά του
Πρωτοκόλλου τής 26ης Μαρτίου/7ης’Απριλίου 1825, όπως οί εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευταί τών Μεγάλων Δυνάμεων προβοΰν εις χωριστά έκαστος
διαβήματα, ύπό τον τύπον προσφοράς καλής ύπηρεσίας, Τνα πεισθή ή Ύ . Πύλη,
ανευ ούδεμιάς πιέσεως, νά καταπαύση τάς εχθροπραξίας κατά τών Ελλήνων
καί νά δεχθή τήν μεσολάβησιν τής Εύρώπης, προς έξεύρεσιν μετριοπαθούς λύ
σεως τοΰ Ελληνικού Ζητήματος. ’Αλλά τα διαβήματα ταύτα τών εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτών άπερρίφθησαν άδιστάκτως ύπό τής Ύ . Πύλης, άφ’
ενός μεν διότι ή έπέμβασις τής Εύρώπης ήτο υπέρ το δέον χλιαρά, άφ έτέρου
δέ διότι ό Ίμπραήμ έθριάμβευεν εις Πελοπόννησον.
Παραλλήλως, ή ’Αγγλική διπλωματία, ύφαίνουσατό ’ιδικόν της ύφασμα καί
ένεργοϋσα αύτοτελώς, ήρχετο εις στενωτέραν έπαφήν μετά τών 'Ελλήνων.
Κατ’ έντολήν του Γ. Κάννιγκ ό πρεσβευτής Στράτφορδ Κάννιγκ (Stratford Can
ning), μεταβαίνων εις Κωνσταντινούπολή, συνηντήθη εις τήν άπέναντι τής
"Υδρας Πελοποννησιακήν άκτήν μετά του Ά λ . Μαυροκορδάτου καί του Κ.
Ζωγράφου (Ιανουάριος 1826), τούς όποιους έπεχείρησε νά πείση, όπως ή
'Ελλάς, έν όψει τών έσωτερικών καί έξωτερικών δυσχερειών, παραιτηθή τής
πλήρους άνεξαρτησίας.
Ά λ λ ’ έν τώ μεταξύ, νέος παράγων ύπεισήλθεν εις τήν Ευρωπαϊκήν πολι
τικήν κίνησιν, ό όποιος έπετάχυνε τήν έξέλιξιν του 'Ελληνικού Ζητήματος.
Κατά Δεκέμβριον του 1825 άπέθανεν ό αύτοκράτωρ τής Ρωσίας ’Αλέξανδρος
Α' καί άνήλθεν εις τον θρόνον ό νεώτερος άδελφός αύτου Νικόλαος. Ό Νικό
λαος ό Α', άνήρ σταθερός καί άποφασιστικός, έξεδήλωσε τήν σαφή πρόθεσίν
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του, να έπιδιώξη ταχέως καί, ει δυνατόν ειρηνικώς, την λύσιν των μεταξύ τής
Ρωσίας και Τουρκίας εκκρεμών ζητημάτων, εν οις συγκατελέγετο κα'ι τό Ε λ 
ληνικόν. Διά να πιέση δε έντονώτερον την Τουρκίαν, άλλά κα'ι τάς Εύρωπαϊκάς
Δυνάμεις, άπηύθυνε την 5/17 Μαρτίου 1826 προς την Τουρκίαν διακοίνωσιν,
διά τής όποιας έζήτει δπως ή Τουρκική Κυβέρνησις ρυθμίση, εντός τακτής
προθεσμίας, τά μεταξύ των δύο χωρών εκκρεμή ζητήματα, κυρίως δε τό ζή
τημα τής άποκαταστάσεως τού καθεστώτος τών Παραδουνάβιων Ηγεμονιών,
ώς ήτο τούτο προ τού 1821.
Πρωτόκολλον
Πετρουπόλεως

Ή νέα πολιτική γραμμή τής Ρωσίας άνησύχησε τάς Δυνάμεις τής Ευρώ
πης και ιδία την Αύστρίαν καί την ’Αγγλίαν, αί όποϊαι άπέστειλαν εις Πετρούπολιν εκτάκτους απεσταλμένους, διά νά παρακολουθήσουν εκ τού σύνεγγυς
τάς προθέσεις καί την δραστηριότητα τού νέου Τσάρου.
Έκ μέρους τής ’Αγγλίας άπεστάλη τότε εις Ρωσίαν ό στρατάρχης δούξ
Ούέλλιγκτων, ό όποιος έκτών κατ’ ιδίαν συνομιλιών καί έκ τών επισήμων δη
λώσεων τού Νικολάου Α' έξήγαγε τό συμπέρασμα, δτι ό νέος αύτοκράτωρ ήτο
άποφασισμένος νά λύση οπωσδήποτε τό Ελληνικόν Ζήτημα εν συνεργασία
μεθ’ δλων τών συμμάχων του, ή και ενεργών μόνος. Δι* δ κα'ι ό Ούέλιγκτων
μετά σπουδής καί άνευ ειδικής εντολής τού Γ. Κάννιγκ ύπέγραψε μετά τών
Ρώσων τό Πρωτόκολλον τής 23 Μαρτίου/4 ’Απριλίου 1826, τό όποιον άπετέλεσε τήν πρώτην διεθνή πράξιν περί τής Ελληνικής άνεξαρτησίας.
Διά τού Πρωτοκόλλου τής Πετρουπόλεως ίδρύετο αύτόνομον κράτος,
ύπό τήν επικυριαρχίαν τής Τουρκίας καί φόρου ύποτελές εις αύτήν, τό όποιον
θά έφερε τό δνομα «Ελλάς». Δι’ ετέρων διατάξεων, at δύο συμβαλλόμενοι Δυ
νάμεις έπεφυλάσσοντο νά καθορίσουν τά όρια τού αύτονόμου κράτους τής
Ελλάδος, άνελάμβανον δε τήν ύποχρέωσιν νά ανακοινώσουν τό περιεχόμενον
τού Πρωτοκόλλου τούτου καί εις τάς τρεις άλλας Δυνάμεις, ήτοι τήν Γαλλίαν,
τήν Αύστρίαν κα'ι τήν Πρωσσίαν, ϊνα άπό κοινού καθορίσουν διά συζητήσεων
διεξαχθησομένων εν Λονδίνω τά μέτρα, δι’ ών θά έπέβαλλον τήν θέλησίν των
έπ'ι τών εμπολέμων.
Αί λο'πα'ι Δυνάμεις τής Ευρώπης ύπεδέχθησαν διαφοροτρόπως τό πρω
τόκολλον τής Πετρουπόλεως. Ό Μέττερνιχ διά διπλωματικού ελιγμού έπεχείρησε νάπεριπλέξη έκ νέου τό ζήτημα, κα'ι δι’ ύττομνήματός του, έπιγραφομένου «Περ'ι τής ένεστώσης στάσεως τής Κυβερνήσεως τής Βιέννης έν τώ ζητήματι τής είρηνεύσεως τής ’Ανατολής», άπέρριπτε προκαταβολικώς τήν χρήσιν
πιεστικών μέτρων προς έξαναγκασμόν τής Ύ . Πύλης ν’ άποδεχθή τό Πρωτό
κολλον. Κατά τήν γνώμην του, ή Πύλη ήδύνατο, έξ ιδίας πρωτοβουλίας, νά
έπιδιώξη τήν εϊρήνευσιν τών υπηκόων της. Παραλλήλως, ένίσχυε μυστικώς
τον Σουλτάνον εις τήν άδιαλλαξίαν του καί τον συνεβούλευεν, δπως δώση εις
τήν Εύρώπην σαφή άπόδειξιν κρατικής ’ισχύος και τάξεως. Ή έξόντωσις, κατά
τό έτος τούτο, τού διεφθαρμένου τάγματος τών Γενιτσάρων, οφείλεται εις τάς
παραινέσεις τής Αυστριακής πολιτικής. Ή Κυβέρνησις τής Πρωσσίας συνετάχθη προς τάς άπόψεις τού Μέττερνιχ. Εις τήν Γαλλίαν δμως, δπου ό φιλελληνι
σμός ειχεν έπικρατήσει άπ’ άκρου εις άκρον, ή Κυβέρνησις τού ’ Ιωσήφ Βιλλέλ
(Villèle), ή οποία μέχρι τής έποχής έκείνης ήκολούθει τήν πολιτικήν τού Μέτ
τερνιχ, μετέβαλε γραμμήν ύπό τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης κα'ι δΓ άνακοινώσεως άπό 6/18 Δεκεμβρίου 1826 άπεδέχετο τό πρωτόκολλον τής Πετρου
πόλεως, ούχ'ι άπλώς ώς έγγυήτρια Δύναμις, άλλά και ώς συμβαλλομένη.
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Ιουλιανή
Συμ6αοις

Μετά την προσχώρησιν τής Γαλλίας εις τό Πρωτόκολλον τής Πετρουπόλεως, αϊ διαπραγματεύσεις συνεχίσθησαν εν Λονδίνω κα'ι μετ’ ολίγους μήνας
κατέληξαν είς τήν υπογραφήν του πρωτοκόλλου του Λονδίνου τής 24ης Ιου
νίου/6ης Ιουλίου 1827, υπό των εκπροσώπων των τριών προστατίδων Δυνά
μεων, ’Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας (Δούδλεϋ, Πολινιάκ, Λίεβεν). Τό πρωτό
κολλον τούτο τού Λονδίνου, (άλλως ’ Ιουλιανή Σύμβασις), άπετέλεσε μέγαν
σταθμόν εις τήν άναγνώρισιν τής Ελληνικής ελευθερίας. Διά τής συνθήκης ταύτης ή Μεγάλη Βρεταννία, ή Γαλλία καί ή Ρωσία προέτεινον τήν άμεσον κατάπαυσιν των εχθροπραξιών καί προσεφέροντο να μεσολαβήσουν προς τούτο
μεταξύ τών εμπολέμων.
Ή Ιουλιανή Σύμβασις περιλαμβάνει, κατ’ ουσίαν, τά αύτά τού πρωτοκόλ
λου τής Πετρουπόλεως, επί πλέον δέ, μυστικούς τινας ορούς διαλαμβάνοντας
τά δυναμικά μέτρα, τά όποια θά έλάμβανον αί συμβαλλόμενοι Δυνάμεις, διά νά
εξαναγκάσουν τήν Ύ . Πύλην νά συμμορφωθή προς τήν θέλησίν των. Μεταξύ
τών μέτρων τούτων ήτο κα'ι ή αποστολή ύφ’ έκάστης τών τριών Δυνάμεων
ναυτικής μοίρας είς τά παράλια τής Πελοποννήσου.
'Ως άνεμένετο, ή Τουρκία ήρνήθη καί πάλιν νά δεχθή καί τό νέον τούτο
πρωτόκολλον τού Λονδίνου, καί άπέρριψε σκαιώς τήν περί μεσολαβήσεως
πρότασιν τών τριών Δυνάμεων. Εϊχεν άλλωστε, εν τώ μεταξύ, άποθάνει ό
πρωθυπουργός Γ. Κάννιγκ (Αύγουστος 1827) καί ειχεν άρχίσει νά έλαττοΰται,
μεταξύ τών διαδόχων του, ό ύπέρ τής Ελλάδος ενθουσιασμός.

Ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου

Κατόπιν τής άρνήσεως τής Ύ . Πύλης δπως δεχθή τήν μεσολάβησιν
τών τριών Προστατίδων Δυνάμεων, οί ναύαρχοι τών εν τώ Αίγαίω ναυτικών
μοιρών τών συμμάχων, Έδουάρδος Κόδριγκτον (Codrington) κα'ι Ερρίκος de
Rigny, ένετάλησαν νά παρασκευάσουν τά μέτρα, διά τών όποιων θά έπεβάλλετο
είς τούς εμπολέμους ή άνακωχή. Μεταξύ τών μέτρων τούτων ήτο ή διακοπή
πάσης επικοινωνίας μεταξύ Αίγύπτου κα'ι Πελοποννήσου καί ό εξαναγκασμός
εις απραξίαν τών κατά ξηράν καί θάλασσαν Τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων εν
Πελοποννήσω.
Ά λ λ ’ ό Ίμπραήμ πασάς, άρχιστράτηγος τών Α ’ιγυπτίων, δεν έδείχθη πρό
θυμος νά σεβασθή τήν θέλησιν τών Εύρυπταίων ναυάρχων. Άντιθέτως, διεβουκόλει καί παρεπλάνα αύτούς, άπαντών άορίστως εις τάς διακοινώσεις των,
ενώ συνέχιζε τό έργον τής καταστροφής εν Πελοποννήσω.
Προ τής τοιαύτης συμπεριφοράς, οί τρεις ναύαρχοι (ειχεν ήδη, άπό τής
13ης ’Οκτωβρίου, πλεύσει είς τό Ίόνιον πέλαγος καί ή Ρωσική μοίρα ύπό τον
ναύαρχον Heyden), ήξίωσαν τήν διάλυσιν καί άπ ομάκρυνσιν εκ τών ελληνικών
ύδάτων τοϋ Τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου καί διά νά επιτύχουν τούτο, ώδήγησαν τάς μοίρας των τήν 8/20 ’Οκτωβρίου 1827 είς τον λιμένα τής Πύλου, ένθα
έναυλόχει ό τουρκοαιγυπτιακός στόλος ύπό τούς Τ αχήρ πασάν καί Μουχαρρέμ βέην. Είναι άληθές, δτι εκ τών τριών ναυάρχων ούδείς ειχεν εξουσιοδότη
σή πυρός κατά τών ’Οθωμανών. Ά λ λ ’ ή ήλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ήτις είχε
δημιουργηθή εκ τών συνεχών προκλήσεων τών Τουρκοαιγυπτίων, ώδήγησεν
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εις πολεμικήν σύρραξιν, κατά την όποιαν ό στόλος τών συμμάχων συνέτριψε
τον τουρκοαιγυπτιακόν.
Πρ'ιν δύση ό ήλιος τής ή μέρας εκείνης, είχον καταστροφή τα πλεΐστα τών
εχθρικών πολεμικών πλοίων κα'ι άπηνθρακωμένα πτώματα κα'ι πυρίκαυστα
συντρίμματα έκάλυπτον τον μεγάλον λιμένα τής Πύλου.
Ή ναυμαχία τού Ναυαρίνου, λόγω τών ποικίλων συνεπειών της, αποτελεί
κοσμοϊστορικόν, όντως, γεγονός. Υπήρξε νίκη, ούχι μόνον κατά τής ’Οθω
μανικής Αύτοκρατορίας, άλλα κα'ι εναντίον όλων τών Ευρωπαϊκών Κυβερνή
σεων, αί όποΐαι άντετίθεντο εις τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. Κυρίως δέ
άπετέλεσε τον θρίαμβον τής κοινής γνώμης του πεπολιτισμένου κόσμου. «Ή
μάχη τού Ναυαρίνου, έγραψεν ό Πιέρ Λεμπρέν (Pierre Lebrun), ήτο κατόρθωμα
λαών. Ό αλαλαγμός τής νίκης, ό έκπεμπόμενος εκ τών έλληνικών θαλασσών,
είναι ίσως ό πρώτος, τον όποιον ύστερον άπό πολλούς αιώνας έδέχθησαν
όλοι οί λαο'ι μετά κοινής συμπάθειας. Το πυροβόλον του Ναυαρίνου άνήγγειλε
τήν ϋψωσιν, ύπεράνω τών ήγεμονικών θρόνων, τής κοινής γνώμης, ή όποια διά
πρώτην φοράν εγινεν άληθής βασίλισσα διαθέτουσα στόλους κα'ι πυροβόλα,
δίδουσαδιαταγάς εϊς τούς ναυάρχους κα'ι συναρπάζουσατούς ήγεμόνας, ώστε
ν’ άναγνωρίσωσι τήν νίκην κα'ι νά ’ιδιοποιηθούν τάς δάφνας αύτής».
Ώ ς ήτο επόμενον, ή έπαναστατημένη Ελλάς ύπεδέχθη χαρμοσύνως τήν
ναυμαχίαν καί έστήριξεν επ’ αύτής ύπερβολικάς προσδοκίας, αί όποΐαι παρέμειναν άνεκπλήρωτοι.
Ή έντύπωσις εκ τής νικηφόρου ναυμαχίας ύπήρξε διάφορος ε’ις τάς τρεις
χώρας, ε’ις τών όποιων τούς στόλους ώφείλετο ή νίκη. Ή Ρωσία πάσα έπληρώθη χαράς, άφ’ ένός μέν διότι συνέβαλεν εϊς τήν νίκην, άφ’ έτέρου δέ διότι
κατεστράφη τό φυσικόν άντίρροπον τού ρωσικού στόλου, ό όποιος άπέκτησεν
οϋτω άνεμπόδιστον ελευθερίαν κινήσεως εις τον Εϋξεινον. Εϊς τήν Γαλλίαν, ή
κοινή γνώμη έχαιρέτισεν ένθουσιωδώς τό γεγονός κα'ι έπέβαλεν ε’ις τήν νέαν
Κυβέρνησιν Μαρτινιάκ (Gay Martignac) πολιτικήν περισσότερον άποτελεσματικήν προς διευθέτησιν του Ελληνικού Ζητήματος. Εις τήν ’Αγγλίαν όμως, ή
τε Κυβέρνησις καί ή κοινή γνώμη, εξαιρέσει τών φιλελευθέρων, οί όποιοι άπετέλουν τήν άντιπολίτευσιν, κατεδίκασαν τήν ναυμαχίαν, τήν όποιαν ό βασι
λεύς τής ’Αγγλίας, εν τώ έναρκτηρίω λόγω του Μαρτίου 1828, άπεκάλεσεν
«άτυχες γεγονός». ’Αντιθέτως, ό άρχηγός τής άντιπολιτεύσεως εις τήν ’Άνω
Βουλήν, λόρδος Ράσσελ (Russell), έχαρακτήρισε τήν ναυμαχίαν του Ναυαρί
νου, ώς τήν έντιμοτέραν νίκην εξ όσων γνωρίζει ή Ιστορία, διότι ύπηγορεύθη ούχ'ι εξ ΐδιοτελών συμφερόντων, άλλ’ εξ αισθημάτων φιλελευθέρων
ύπέρ δεινοπαθούντος λαού ιστορικού.
Ό Σουλτάνος όμως, όχι μόνον δεν έπτοήθη εκ τού άποτελέσματος τής
ναυμαχίας, άλλά, πλήρης οργής, έκάλεσεν εϊς ιερόν συναγερμόν τούς Μωαμε
θανούς τής Αύτοκρατορίας προς περιφρούρησιν τών κυριαρχικών δικαιωμά
των του καί τής άκεραιότητος τής χώρας του. Ή δέ Τουρκική Κυβέρνησις,
ύπακούουσα ε’ις τάς συμβουλάς τής Αύστρίας, έπεχείρησε νά διασπάση τήν
ομοφωνίαν τών τριών Δυνάμεων, κολακεύουσα τήν ’Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν
καί πολιτευομένη αύστηρώς προς τήν Ρωσίαν, τήν όποιαν κατηγορεί δημοσία
καί άπροκαλύπτως δΓ άπιστίαν καί εμφανή εχθρότητα κατά τής ’Οθωμανικής
Αύτοκρατορίας.
’Ανεξαρτήτως όμως τής Τουρκικής πολιτικής, ή συνεργασία τών τριών
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Προστατίδων Δυνάμεων διετήρήθη άρραγής, έττίτη βάσει της συνθήκης τής 6ης
Ιουλίου 1827. Οί έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευταί αύτών Στράτφορδ Κάννιγκ
τ ή ς ’Αγγλίας, κόμης Γκιγεμινό (Guilleminot) τής Γαλλίας καί Ριμποπιέρ
(Ribeaupierre) τής Ρωσίας, άφου έξέφρασαν προς τον Τούρκον ύπουργόντών
’Εξωτερικών την λύπην των διά τα θλιβερά άποτελέσματα τής άνάγκης εις την
οποίαν εύρέθησαν οί ναύαρχοι αυτών ν’ άντιτάξουν βίαν κατά τής βίας, έπέμειναν άνενδότως, δτιώφειλενή Ύ . Πύλη να δεχθή το ταχύτερον την μεσολάβησιν τών Δυνάμεων διά την εΐρήνευσιν τών Ελλήνων, κατά τούς ορούς τής
συνθήκης του Λονδίνου, ήπείλησαν δε, έν εναντία περιπτώσει, διακοπήν τών
διπλωματικών σχέσεων μετά τής Τουρκίας. Ή Τουρκική Κυβέρνησις, θεω
ρούσα έαυτήν άδικηθεΐσαν, οχι μόνον δεν έδέχθη τάς προτάσεις τών τριών
πρεσβευτών, άλλ’ άντιθέτως ήξίωσεν ύπερόγκους αποζημιώσεις, ήθικήν ίκανοποίησιν και κυρίως τήν παραίτησιν τών Δυνάμεων από πόσης μεσολαβήσεως. Προ τής τοιαύτης καταστάσεως, οί πρέσβεις τών τριών Δυνάμεων έγκατέλειψαν τήν Κωνσταντινούπολή τήν 8ην Δεκεμβρίου 1827 καί κατηυθύνθησαν εις Κέρκυραν, ενώ ή έν Λονδίνω διάσκεψις διεκήρυττε τήν έμμονήν τών
συμμάχων εις τάς άποφάσεις των καί τήν ειλικρινή συνεργασίαν των, κατά
τάς διατάξεις τής Ίουλιανής συνθήκης.

Καποδίοτριας
Τον ’Ιανουάριον του 1828 άφίχθη είς Ελλάδα ό Κυβερνήτης ’ Ιωάννης
Καποδίστριας, άφου προηγουμένως έπεσκέφθη τάς πρωτευούσας τών Προστατίδων Δυνάμεων καί συνωμίλησε μετά τών κυβερνήσεων αύτών. Ό ύπέροχος έκεΐνος "Ελλην ειχεν ήδη προσφέρει ύψίστας υπηρεσίας εις τό Ελληνι
κόν ’Έθνος, ώς Γραμματεύς τής ’ Επικράτειας τής Ίονίου Πολιτείας (1801-1807)
καί ώς ύπουργός τών ’ Εξωτερικών τής Ρωσίας. Ύπό τήν τελευταίαν ταύτην
’ιδιότητα ήγωνίσθη μετά μεγίστου θάρρους να έπιλύση ριζικώς τό Ελληνικόν
Ζήτημα καί τάς αλλας ρωσοτουρκικάς διαφοράς, έξωθών τήν Ρωσίαν είς πό
λεμον κατά τής Τουρκίας. Ά λ λ ’ ή δυναμική πολιτική του, διαβληθεΐσα ύπό του
Μέττερνιχ καί του Κάστλερηγ. έγκατελείφθη υπό του αύτοκράτορος ’Αλε
ξάνδρου Α', με άποτέλεσμα τήν μακράν παράτασιν τής έπαναστάσεως καί τον
άφανισμόν χιλιάδων Ελλήνων.
Άναλαβών τώρα τήν διακυβέρνησιν τής καθημαγμένης Ελλάδος, έπεδόθη μετά θείου ζήλου είς τήν όργάνωσιν κράτους συγχρόνου, άνταποκρινομένου στοιχειωδώς εις τάς περί κράτους άντιλήψεις τού πεπολιτισμένου κόσμου.
Εύρεθείς προ άληθοΰς χάους, ήντλησε δύναμιν άφ’ εαυτού καί ένέπνευσε θάρ
ρος είς τον κατακουρασμένον λαόν, ύπομνήσας είς τήν πρώτην προς τούς
"Ελληνας προκήρυξίν του τό βιβλικόν: « ’ Εάν ό Θεός μεθ’ ήμών, ούδείς καθ’
ήμών». "Εκτοτε, παραμερίσας προσωρινώς τούς πολυτελείς διά τήν συντετριμμένην Ελλάδα τής έποχής έκείνης κοινοβουλευτικούς θεσμούς, κατέβαλεν
ύπερανθρώπους προσπάθειας, διά να δημιουργήση έκ του μηδενός χρηστήν
διοίκησιν, παιδείαν, δικαιοσύνην, καί νά άναστη λώση τον οικονομικόν βίον
του νεοπαγούς κράτους.
’Αλλά ποιου κράτους; Ή έν Λονδίνω Συνδιάσκεψις, συγκειμένη έκ τού
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υπουργού των ’ Εξωτερικών τής ’Αγγλίας λόρδου "Αμπερντην (Aberdeen) ώς
προέδρου καί των εν Λονδίνω άντιπροσώπων τής Γαλλίας πρίγκιπος Πολινιακ
(Polignac) κα'ι τής Ρωσίας πρίγκιπος Λίεβεν (Lieven), εις την οποίαν ειχεν άνατεθή ή διπλωματική λύσις του Ελληνικού Ζητήματος, άπορρίπτουσα τάς δρα
ματικός εκκλήσεις του Καποδίστρια καί φαλκιδεύουσα το όροθετικόν σχέδιον
των εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτών τών τριών συμμάχων, οϊτινες άπό
τού Σεπτεμβρίου του 1828 συνδιεσκέπτοντο εν Πόρω μετά τής 'Ελληνικής
Κυβερνήσεως, καθώρισε κατ’ εΐσήγησιν του προέδρου της, έστω καί προ
σωρινούς, διά τού πρωτοκόλλου τής 4/16 Νοεμβρίου 1828 τά όρια του αυτο
νόμου άλλ’ υποτελούς εις τον Σουλτάνον Ελληνικού κράτους μόνον ε’ις τήν
Πελοπόννησον, τάς πλησίον αύτής νήσους καί τάς Κυκλάδας.
Ή δυσμενής αϋτη άπόφασις τών συμμάχων κατέθλιψε τούς "Ελληνας, οΐ
όποιοι, καταρώμενοι το παράλογον πρωτόκολλον του Λονδίνου, συνεσπειρούντο περί τον Κυβερνήτην των, δστις έξηγέρθη εναντίον τών δεσμών, διά
τών οποίων ή Εύρωπαϊκή διπλωματία έπεχείρει νά καταπνίξη τά ιστορικά καί
δημογραφικά δίκαια του Ελληνικού έθνους. Διό καί ό Καποδίστριας, αδιαφο
ρών προς τήν δοθεΐσαν προσωρινήν λύσιν τοϋ ζητήματος τών ελληνικών
ορίων, έπέμεινεν εις τήν προσπάθειάν του νά έπεκτείνη και νά τονώση τάς
πέραν τού ’ Ισθμού στρατιωτικός ένεργείας. Προς τον σκοπόν τούτον έφρόντισεν, δλως ’ιδιαιτέρως, νά περισυλλέξη καί νά όργανώση τά ράκη του ενδόξου
στρατού τής έπαναστάσεως, διά νά τά χρησιμοποιήση εις πολεμικός επιχειρή
σεις κατά τών Τούρκων ε’ις τήν Στερεάν Ελλάδα. Καί έπραξε τούτο, διότι έπίστευεν, δτι ή Συνδιάσκεψις τού Λονδίνου δεν ήτο δυνατόν ή νά λάβη ύπ’ δψιν
της, κατά τον οριστικόν καθορισμόν τών ορίων τού Κράτους, τάς υπό Ελληνι
κών στρατευμάτων κατεχομένας περιοχάς τής Ρούμελης. Προς τον σκοπόν
τούτον ώργανώθησαν έκστρατεΐαι, εις μεν τήν Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα ύπό
τον Ριχάρδον Τσώρτς, εις δε τήν ’Ανατολικήν Στερεάν Ελλάδα ύπό τον Δημήμήτριον Ύψηλάντην. Άμφότεραι αί έκστρατεΐαι έκεΐναι υπήρξαν επιτυχείς. Ή
νίκη τού Δ. Ύψηλάντου είς τήν Πέτραν τής Βοιωτίας τήν Ι2ην Σεπτεμβρίου
1829 ύπήρξεν ή τελευταία στρατιωτική έπιχείρησις κατά τών Τούρκων. Τοιου
τοτρόπως, ό αιματηρός άγών τής Ελληνικής ’Ελευθερίας, τον όποιον ένεκαι.
νίασεν ό άτυχής ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης εις τό Ίάσιον τής Μολδαβίας, έτερματίσθη νικηφόρος ύπό ενός άλλου μέλους τής ’ιδίας επιφανούς οικογένειας,
τού Δη μητριού Ύψηλάντου.
Τραχύτερος τού πολεμικού άγώνος κατά τού εχθρού ύπήρξεν ό εσωτερι
κός άγών τού Καποδίστρια διά τήν άνόρθωσιντής νεοπαγούς πολιτείας.Έν τή
προσπάθεια του νά δημιουργήση κράτος άνάλογον προς τά έν Ευρώπη λειτουργούντα, έλαβεν αύστηρά μέτρα διοικητικά καί οικονομικά, τά όποια δυσηρέστησαν πολλούς εκ τών προκρίτων καί μάλιστα τούς άνήκοντας εις τό ’Αγ
γλικόν καί είς τό Γαλλικόν κόμμα, οι όποιοι, άπολέσαντες τήν δύναμίν των,
κατηγορούν τον Καποδίστριαν δτι έκυβέρνα αύταρχικώς καί ήξίουν τήν επάν
οδον τής χώρας είς τό συνταγματικόν καθεστώς.
Διά νά άποστομώση τήν άρχομένην άντιπολίτευσιν, συνεκάλεσε τήν 11/23
’ Ιουλίου 1829 τήν Δ' έν "Αργεί ’ Εθνικήν Συνέλευσιν, ή όποια, ύπό τήν προεδρίαν
τού Γεωργίου Σισίνη, ένέκρινε δέκα τρία έν συνόλω ψηφίσματα είσαχθέντα ύπό
τής Κυβερνήσεως, διά τών όποιων έρρυθμίζοντο τά πλέον έπείγοντα έθνικά
καί πολιτικά θέματα. Διά τού πρώτου ψηφίσματος ή έν "Αργεί Συνέλευσις πα-
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ρέσχεν εις τον Κυβερνήτην τήν άδειαν νά διαπραγματευθή μετά των αντιπρο
σώπων των Προστατίδων Δυνάμεων τό θέμα των εθνικών συνόρων, συμφώ
νους προς τάς εν Έπιδαύρω άπό του 1822 ληφθείσας αποφάσεις. Τα άλλα ψηφί
σματα άνεφέροντο εις την ϊδρυσιν 27μέλους Γερουσίας εις την θέσιν του καταργουμένου Πανελληνίου, εις τον διακανονισμόν των οικονομικών, εις την όργάνωσιν τών πολεμικών δυνάμεων, εις την θέσπισιν του φοίνικος ώς νομισματι
κής μονάδος, εις την άνέγερσιν εκκλησίας επ’ όνόματι του Σωτήρος Θεού, εις
την άπαγόρευσιν εξαγωγής άρχαιοτήτων κτλ.
Μετά την λήξιν τών εργασιών τής Συνελεύσεως, πρώτιστος σκοπός του
Κυβερνήτου ήτο ή έκτέλεσις τών ψηφισμάτων τούτων. ’Αλλά τότε άκριβώς
άνεπτύχθη κατ’ αύτοΰ δριμεΐα καί πεισματώδης άντιπολίτευσις, παρεμβάλλουσα άλλεπάλληλα εμπόδια εις τό εργον του.
Παρά τάς μεγάλας ταύτας δυσχερείας, ό Καποδίστριας έξηκολούθησε
νά εργάζεται υπέρ του εθνικού συμφέροντος καί νά παλαίη άνενδότως κατά
τών πολιτικών του άντιπάλων, τούς οποίους ένίσχυον εις τό καταλυτικόν έργον των οί εν Ναυπλίω διπλωματικοί αντιπρόσωποι τής Γαλλίας καί τής ’Αγ
γλίας βαρώνος Rouen καί ’ Εδουάρδος Dawkins, οί όποιοι έπίστευον πλανώμεvoL, οτι ό Καποδίστριας έπεδίωκε νά έγκαθιδρύση εν Έλλάδι άκλόνητον την
ρωσικήν επιρροήν.
Ή κατά του Καποδίστρια άχαλίνωτος άντιπολίτευσις, άποθρασυνθεΐσα
καί άπολέσασα τελικώς τον έλεγχον τών πράξεών της, άνέκοψε τό εργον του
καί τήν ζωήν του. Τήν 27 Σεπτεμβρίου 1831, πληγείς ύπό δολοφονικών χειρών,
ό Ιωάννης Καποδίστριας έπεσεν ύπερ πατρίδος ώς μάρτυς.
Ρωσοτουρκικός
πολεμος

Κατά τον χρόνον τής κυβερνήσεως τού Καποδίστρια έλαβον χώραν διεθνή πολεμικά καί πολιτικά γεγονότα, τα όποια συνέ βαλον εις τήν όλοκλήρωσιν
τής ελληνικής άνεξαρτησίας.
'Ως έλέχθη ήδη, εξ αιτίας τής ναυμαχίας του Ναυαρίνου, ή Ύ . Πύλη έξετόξευσεν, έξαιρέτως κατά τής Ρωσίας, άπροκαλύπτους επικρίσεις καί ύβρεις,
έπί πλέον δε ήκύρωσε τήν άπό I ’Οκτωβρίου 1826 ρωσοτουρκικήν συνθήκην
του Akkermann, διά τής οποίας ειχον διευθετηθή ρωσοτουρκικαί τινες διαφοραί. Ή επιθετική αϋτη πολιτική τής Τουρκίας έξώργισε τον τσάρον Νικόλαον
Α', ό όποιος, λαβών τήν συγκατάθεσιν τών συμμάχων του, έκήρυξε τον πόλε
μον κατά τής Τουρκίας τήν 14/26 ’Απριλίου του 1828. Ό πόλεμος ούτος, δστις
διεξήχθη εν Ευρώπη καί εν ’Ασία, κατέληξεν εις λαμπρόν νίκην τών ρωσικών
στρατευμάτων, ό άρχηγός τών οποίων, στρατηγός Νικόλαος Ντιέμπιτς (Diebits,) κατέλαβε κατ’ Αύγουστον του 1829 τήν Άδριανούπολιν καί ήπείλησε διά
τών προφυλακών του τήν Κωνσταντινούπολή.
Ό Σουλτάνος Μαχμούτ ό Β', καμφθείς ύπό τό βάρος τών άτυχημάτων,
έξελπτάρησεν ειρήνην, ή οποία συνωμολογήθη εν ’ Αδριανουπόλει τήν Ι4ην
Σεπτεμβρίου 1829. Διά τού άρθρου 10 τής συνθήκης ταύτης ή Τουρκία, ύπό τήν
άπειλήν τού ξίφους, ύπεχρεώθη νά συναινέση είς τήν ϊδρυσιν 'Ελληνικού κρά
τους, συμφώνως προς τήν Ίουλιανήν Σύμβασιν (1827) καί εντός τών ορίων, τα
όποια είχεν ήδη καθορίσει διά τού πρωτοκόλλου τής 10 /22 Μαρτίου 1829 ή
τριμελής Συνδιάσκεψις τού Λονδίνου, στηριχθεΐσα είς τάς εισηγήσεις τής εν
Πόρω διακέψεως τών πρέσβεων (1828).
Τό πρωτόκολλον εκείνο καθώριζε τήν γραμμήν μεταξύ τών κόλπων Βόλου

58

και "Αρτης (μή συμπεριλαμβανομένων των πόλεων τούτων), ώς βόρειον δριον
τής Ελλάδος, εις την όποιαν περιελαμβάνοντο αϊ παρά την Πελοπόννησον
νήσοι, αΐ Κυκλάδες και ή Εϋβοια με τα Διαβολονήσια και την Σκϋρον.

Εκστρατεία τού Μαιζών εις Ελλάδα
Μετά τήν έκρηξιν τοϋ ρωσοτουρκικοΰ πολέμου, το τέλος τού όποιου
προεβλέπετο οτι θά άπέβαινεν ύπέρ τής Ρωσίας, ή Γαλλική κυβέρνησις
Martignac έκρινε σκόπιμον νά επιχείρηση εκστρατείαν είς Πελοπόννησον,
ϊνα έξαναγκάση οϋτω τον Ίμπραήμ πασάν καί τούς Αιγυπτίους του νά
έγκαταλείψουν τό ελληνικόν έδαφος. Έν τή πραγματικότητι δμως, ή ενέργεια
αϋτη σκοπόν είχε τήν δημιουργίαν άντιβάρου τής ρωσικής επιρροής εις Ελλά
δα και τήν έξασφάλισιν τής δυνατότητος αποτελεσματικής προστασίας των
γαλλικών συμφερόντων έν τή ’Ανατολή, εις περίπτωσιν καθ’ ήν ό ρωσοτουρκιπός πόλεμος ήθελε καταλήξει εις καταστροφήν τής Τουρκίας. Ή ’Αγγλία άπεδέχθη μετά πολλής δυσχερείας τήν πρότασιν ταύτην τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, καί μάλιστα ύπό τον δρον νά μή ύπερβή ό Γαλλικός στρατός τα δρια τής
Πελοπόννησου. Διά νά άποδυναμώση δε τήν πολιτικήν σημασίαν τής Γαλλικής
ταύτης ένεργείας, άπέστειλεν εις Αίγυπτον τον ναύαρχον Κόδριγκτων, δστις
υπέγραψε μετά του Μεχμέτ Ά λή τήν συνθήκην τής ’Αλεξάνδρειάς (27’ Ιουλίου
/9 Αύγούστου 1828), διά τής οποίας ό σατράπης τής Α ’ιγύπτου άνέλαβε τήν
ύποχρέωσιν νά άνακαλέση άμέσως εκ Πελοποννήσου τά Αιγυπτιακά στρατεύ
ματα. Πράγματι δέ, δταν τό Γαλλικόν έκστρατευτικόν σώμα, ύπό τον στρατη
γόν Νικόλαον Maison, άπεβιβάσθη ε’ις Πεταλίδιον τήν 29ην Αύγούστου I828t
ό Αιγυπτιακός στόλος κατέπλεεν είς Μεθώνην (Ιην Σεπτεμβρίου 1828), διά νά
έπαναφέρη εις Αίγυπτον τον Ίμπραήμ κα'ι τά στρατεύματά του.
’ Ενώ ό Ίμπραήμ έπεβιβάζετο του αιγυπτιακού στόλου, ό Μαιζών διά
νά θερμάνη τά δπλα του, κατέλαβε, σχεδόν άμαχητί, τά φρούρια τής Μεθώ
νης, τής Κορώνης, τής Πύλου κα'ι άλλας όχυράς θέσεις τής Πελοποννήσου, επί
τών όποιων ϋψωσε τήν Γαλλικήν σημαίαν.’ Επεχείρησε μάλιστα νά προελάση καί
πέραν του ’ Ισθμού κα'ι νά άπελευθερώση τάς ’Αθήνας και άλλας πόλεις τής Στέ
ρεας ‘ Ελλάδος, άλλα παρημποδίσθη ύπό του διαδεχθέντος τον Κόδριγκτων
ναυάρχου Μάλκολμ (Malcolm), δστις, κατά διαταγήν του υπουργού λόρ
δου ’Άμπερντην (Aberdeen), ύπενθύμισεν εις τον Μαιζών, οτι δυνάμει τού
από 19’ Ιουλίου 1828 πρωτοκόλλου τού Λονδίνου, τά γαλλικά στρατεύματα
ώφειλον νά άποχωρήσουν τής Πελοποννήσου και νά επιστρέφουν είς Γαλ
λίαν, ευθύς ώς ήθελον έπιβιβασθή τά στρατεύματα τού Ίμπραήμ.
Ό Μαιζών, καίτοι συμπεριεφέρθη ώς κατακτητής μάλλον ή ώς σύμ
μαχος, προσέφερεν ε’ις τήν Πελοπόννησον κα'ι εις τήν Κυβέρνησιν τού
Καποδίστρια πολλάς υπηρεσίας. Μεταξύ αύτών συγκαταλέγεται κα'ι ή λίαν
φιλότιμος εργασία, ή οποία έπετελέσθη ύπό τής όμάδος τών έπιστημόνων,
ήτις παρηκολούθησε τήν γαλλικήν εκείνην εκστρατείαν. Ή όμάς αϋτη ύπό τον
Μπορύ ντε Σαίν Βενσάντ (Bory de Saint Vincent), προέβη είς αρχαιολογικός
άνασκαφάς καί άλλας επιστημονικός έρεύνας, αΐ όποΐαι έδημοσιεύθησαν εις
τό ογκώδες σύγγραμμα, τό έπιγραφόμενον «L’expédition scientifique en Μοrée», (Paris 1832— 1836, τόμ. I —4).
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Εντελής ανεξαρτησία τής Ελλάδος

’Ολίγους μήνας μετά την υπογραφήν τής συνθήκης τής Άδριανουπόλεως,
ή εν Λονδίνω Συνδιάσκεψις, τή προτάσει του προέδρου αύτής και υπουργού
τών ’Εξωτερικών τής ’Αγγλίας λόρδου ’Άμπερντην (Aberdeen), κατήρτισε τό
πρωτόκολλον τής 3ης Φεβρουάριου 1830, δια του οποίου, καταργουμένης τής
ύποτελείας εις τήν Τουρκίαν, ή Ελλάς άνεκηρύσσετο άνεξάρτητος καί κυ
ρίαρχος ηγεμονία ύπό ηγεμόνα κυρίαρχον (prince souverain), δστις δμως δεν
θά ήτο δυνατόν να έκλεγή μεταξύ τών οικογενειών τών βασιλευουσών εις τα
ύπογράψαντα το πρωτόκολλον κράτη. Περιωρίζοντο δμως διά του νέου
τούτου πρωτοκόλλου τά δρια τής Ελλάδος, άφαιρουμένων άπό του Ελληνι
κού κράτους τής ’Ακαρνανίας και τής κοιλάδος του Σπερχειού. Άπεκλείοντο
επίσης εκ τών ορίων τής Ελλάδος ή Χίος, τά Ψαρά, ή Σάμος και ή Κρήτη.
Και ή μεν Κρήτη έπωλήθη ύπό του Σουλτάνου εϊς τον αντιβασιλέα τής Αίγύπτου, ή δε Σάμος, μετά πολλούς άγώνας, επέτυχε τήν διοικητικήν αυτονο
μίαν της, ύπό χριστιανόν διοικητήν όριζόμενον ύπό του Σουλτάνου.
Ή εν Λονδίνω Συνδιάσκεψις εξέλεξε τήν αύτήν ημέραν τής υπογρα
φής του πρωτοκόλλου (3 Φεβρουάριου 1830) ώς κυρίαρχον ηγεμόνα τής Ε λ
λάδος τον πρίγκηπα Λεοπόλδον τού Σάξ-Κοβούργου. Ά λ λ ’ οΰτος, μαθών τήν
φαλκίδευσιν τών ορίων τής 'Ελλάδος κα'ι τήν εκ ταύτης δυσφορίαν του Ελλη
νικού λαού, παρητήθη τήν 2.1ην Μαΐου 1830. Ή παραίτησις εκείνη προεκάλεσε
πολλήν θλΐψιν εις τήν Ελλάδα καί ώξυνε τον άγώνα τής άντιπολιτεύσεως κατά
τού Καποδίστρια, ό όποιος κατηγορήθη άδίκως ώς αίτιος τής παραιτήσεως τού
Λεοπόλδου.
Μετά τον φόνον τού Καποδίστρια, ή Ελλάς περιέπεσεν εις πλήρη αναρ
χίαν, κα'ι γενομένη ερμαιον τών κομματικών παθών, έδιχάσθη εϊς δύο παρατά
ξεις (Πελοποννησίους καί Ρουμελιώτας), αιτινες ώδήγησαν τελικώς τήν χώραν
εις εμφύλιον πόλεμον. Ή άθλια αϋτη κατάστασις έπέσυρεν έντονον το ένδιαφέφέρον τών Προστατίδων Δυνάμεων, αί όποΐαι, μετά μακράς διαπραγματεύ
σεις, άπεφάσισαν να εκλέξουν βασιλέα τής 'Ελλάδος τον "Οθωνα, δευτερότοκον υιόν τού φιλέλληνος βασιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου.
Ή συνθήκη τού Λονδίνου τής 25ης ’Απριλίου[7 Μαΐου 1832, μεταξύ τών
τριών Προστατίδων Δυνάμεων καί τής Βαυαρίας, καθώριζε τούς ορούς, ύπό
τούς όποιους ό ’Όθων άνεκηρύσσετο βασιλεύς τής Ελλάδος. Κατά το άρθρον
4 τής συνθήκης ταύτης, «ή Ελλάς, ύπό τήν κυριαρχίαν τού πρίγκηπος ’Όθωνος
τής Βαυαρίας, καί ύπό τήν έγγύησιν τών τριών Δυνάμεων (Ρωσίας, Μ. Βρεταννίας καί Γαλλίας), θά άποτελέση κράτος μοναρχικόν καί άνεξάρτητον».
Τήν ρύθμισιν ταύτην τού Ελληνικού Ζητήματος άπεδέχθη κατόπιν πολ
λών διπλωματικών ενεργειών και πιέσεων ή Ύ . Πύλη. Διά τής συνθήκης τής
Κωνσταντινουπόλεως τής 9/21 ’Ιουλίου 1832 ώρίσθησαν τά βόρεια σύνορα τού
'Ελληνικού Βασιλείου, τά όποια ήρχιζον άπό τού Παγασητικοΰ κόλπου κα'ι διά
τών όροσειρών τής ’Όθρυος και τού Τυμφρηστού, ειτα δε διά τής κοιλάδος
τού ’Αχελώου κατέληγον εϊς τον κόλπον τής ’Άρτης. Τέλος, διά τού πρωτο
κόλλου τής 18/30 Αύγούστου 1832, έλύθησαν υπέρ τής 'Ελλάδος εκκρεμή ζη
τήματα, μεταξύ τών όποιων ήτο καί τό άφορών εϊς τήν τύχην τού πέραν τού
Σπερχειού έκτεινομένου τμήματος τής επαρχίας Ζητουνίου (Λαμίας).
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Τοιαύτη ύπήρξεν, εϊς πρώτην βαθμίδα, ή λύσις του Ελληνικού Ζητήματος.
Ή διευθέτησις αϋτη, καίτοι δεν άπέδιδεν εις τον Ελληνικόν λαόν ειμή μόνον μι
κρόν τμήμα τής εθνικής του κληρονομιάς, εδραίωσε τήν ένδοξον γενεάν των
Ελλήνων, ή όποια δι’ άπεριγράπτων θυσιών διεξήγαγε τήν μεγάλην έθνικοαπελευθερωτικήν έπανάστασιν του 1821.
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Έπιοκόπησις τής Πολιτικής Ιστορίας τής ΙΜεωτέρας Ελλάδος
Το 'Ελληνικόν "Εθνος δεν έπανεπαύθη είς τό πρώτον τούτο άτελές επί
τευγμα. «Ή έπανάστασις, ή άρξαμένη έπ'ι έλπίσι μεγάλαις, περιέστη εις αποτε
λέσματα μικρά», έγραψεν ό Κ. Παπαρρηγόπουλος. Διότι, ευθύς μετά την έπανάστασιν καί τάς ύπογραφείσας υπό των Προστατίδων Δυνάμεων συνθήκας
περί 'Ελλάδος, ό ελεύθερος 'Ελληνικός πληθυσμός εντός του νεαρού κράτους
δεν ύπερέβαινε τάς 800.000 ψυχών. Ή Όθωμανική Αύτοκρατορία, άπό την
οποίαν έξήλθεν ή έλευθερωθείσα Ελλάς, δεν είχε παρακολουθήσει τάς τάσεις
τής Δύσεως προς έκβιομηχάνισιν καί άνάπτυξιν του μεγάλου εμπορίου. ’Επί
πλέον, αϊ εκ τής έπαναστάσεως λεηλασίαι καί καταστροφαί τών έλευθερωθέντων εδαφών ειχον εξαντλήσει καί τούς κατοίκους καί τήν γήν. Συνεπώς ή
οικονομία τής Ελλάδος ήτο καθυστερημένη καί επί μακρόν χρόνον διετήρησε
κύριον χαρακτήρά της τον γεωργικόν.
Ά λ λ ’ ή δύναμις του Ελληνικού στοιχείου δεν ήτο τόσον μικρά. Τά φυλε
τικά όρια τού 'Ελληνισμού έξετείνοντο πολύ πέραν τής έλευθερωθείσης γω
νίας. Ύπήρχεν επίσης'Ελληνικός πληθυσμός ύπόδουλος καί εν διασπορα,
ύπόλειμμα τής καταλυθείσης τό 1453 Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, ό όποιος
ήτο άρκετά συμπαγής.
Διά τούτο, δταν αϊ Μεγάλαι Δυνάμεις, διά τών συνθηκών τού Λονδίνου,
έπλασαν τό «άπείρως μικρόν κράτος» κατά τήν έκφρασιν τού Guizot, ό ' Ελλη
νικός κόσμος δεν ήσθάνθη ίκανοποίησιν, άφοΰ τεράστια τμήματα τής 'Ελληνι
κής γής, τών οποίων οί κάτοικοι ειχον άγωνισθή υπέρ τής ελευθερίας των.
έπανέπιπτον είς τό καθεστώς τής δουλείας.
Ή 'Ελληνική ψυχή δεν άπεδέχθη τήν λύσιν ταύτην, καθ’ ήν τό πλεΐστον
τού ελληνικού χώρου παρέμενε πάλιν ύπό ξένον ζυγόν καί διά τούτο τήν ζωήν
τών Ελλήνων εντός καί εκτός τής 'Ελλάδος έκυβέρνα καί πάλιν ή Μεγάλη
Ιδέα ώς καθολική ιδεολογική άρχή.
Αυτή θά κατευθύνη καί θά έπηρεάζη τήν εξωτερικήν πολιτικήν τού Ελλη
νικού κράτους καθ’ δλον τον Ι9ον αιώνα.
Καί άρχίζει έκτοτε ή Ελλάς τον ανηφορικόν δρόμον ενός σκληρού άγώνος, τρεφομένου άπό τήν αρχήν τών εθνοτήτων καί άποβλέποντος είς τήν πο
λιτικήν ενότητα ολοκλήρου τού Ελληνικού έθνους, κατά τάς παραδόσεις τού
Βυζαντινού κράτους.
Τούτο υπήρξε τό πολιτικόν κλίμα εντός τού όποιου έκινήθη τό'Ελληνικόν
Βασίλειον άπό τής ίδρύσεώς του μέχρι καί τής πρώτης εικοσαετίας τού αίώνος μας. Παραλλήλως καί κατά ήσσονα λόγον έπεζητειτο ή δημιουργία προτύ
που κράτους εν τή ’Ανατολή, κράτους εύνομίας, άποβλέποντος εις τήν πρό·
οδον τού πολιτισμού, τών γραμμάτων καί τών επιστημών.
Ύπό τήν ώθησιν τών δύο τούτων άνίσου ’ισχύος καί ενίοτε άντιμαχομένων δυνάμεων, τής Μεγαλοϊδεατικής καί τής Έλλαδικής, διεμορφώθη καί έξειλίχθη ό δημόσιος βίος τών Ελλήνων.
Ό βασιλεύς Ό θω ν, κατελθών εις Ελλάδα, συνέλαβεν άμέσως τον παλ
μόν τού έθνους, τό όποιον έκλήθη νά κυβερνήση καί καθ’ δλον τον χρόνον τής
μακράς βασιλείας του είχε μοναδικήν πυξίδα τήν άπολύτρωσιν τών ύποδούλων. Πέριξ τής κεντρικής ταύτης ιδέας έστράφη ολόκληρος ή πολιτεία τού Ό -
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θωνος και τής ’Αμαλίας, οί οποίοι έχάραξαν τό πρόγραμμα τής βασιλείας των
εντός τής γραμμής των εθνικών πόθων των Ελλήνων. Καί μετά την έπανάστασιν τής 3 Σεπτεμβρίου 1843, δτε ή Ελλάς απέκτησε σύνταγμα, ή εξωτερική πο
λιτική της όχι μόνον παραμένει ή αύτή, άλλα θερμότερον διεκδικεί τήν πατρο
γονικήν κληρονομιάν.
Ό ’Όθων ένεθάρρυνε πάσαν μεγαλοϊδεατικήν κίνησιν εν τω κράτει καί
ύπεστήριξε θερμώς τά επαναστατικά κινήματα εις τάς παραμεθορίουςπεριοχάς καί εις τήν Κρήτην, παρά τάς δυσχερείας τάς όποιας έδημιούργει ή πολι
τική αϋτη και εις το κράτος καί είς τον θρόνον του.
Δεν ηύτύχησεν δμως ό άτυχής εκείνος βασιλεύς να ΐδη τήν χώραν του
αύξανομένην ούδέ κατά εν τετραγωνικόν μέτρον.
Εύτυχέστερος ύπήρξεν ό μετ’ αυτόν άνελθών είς τον θρόνον Γεώργιος Α',
ό ιδρυτής του βασιλεύοντος Οίκου, επί τών ήμερών του όποιου ή Ελλάς απέ
κτησε καί εσωτερικήν άνάπτυξιν άξιόλογον καί εδαφικήν έπέκτασιν αληθώς
άξιοθαύμαστόν. ’Ήδη άπό τών άρχών τής βασιλείας του (1864) εύρίσκοντο είς
τό προσκήνιον τής ελληνικής πολιτικής ζωής ίκανώτατοι άνδρες, ώς ό ’Αλέ
ξανδρος Κουμουνδουρος καί ό Χαρίλαος Τρικούπης, οί οποίοι προσφέρουν
εις τον μελετώντα τα ελληνικά πράγματα τής εποχής εκείνης γευσιν πολιτικών
άνδρών ευρωπαϊκής προβολής.
Αί Ίόνιοι νήσοι (1864), ή Θεσσαλία καί ή περιοχή τής ’Άρτης (1881) προσετέθησαν είς τό ελεύθερον κράτος καί δή άνευ πολέμων.
Παραλλήλως έγένετο τραχύς πολιτικός άγων, εξελιχθείς μετά ταυτα ε’ις
άκήρυκτον πόλεμον, διά τήν διάσωσιν τών 'Ελλήνων τής Μακεδονίας άπό τάς
κατακτητικός τάσεις τών Βουλγάρων.
Είναι ό Μακεδονικός άγών, ό όποιος διήρκεσεν οξύς καί αιματηρός μέχρι
τών πρώτων ετών του 20οϋ αίώνος.
Τό γεγονός τό όποιον ύπέρ παν άλλο συνέχει τήν ψυχήν τών Ελλήνων,
άρχομένου τού 20ου αίώνος, είναι ή ήττα του 1897. Μεγάλη κρίσις, όμοιάζουσα προς μαρασμόν, κατέχει τό σώμα τής Ελλάδος. Ό μαρασμός οΰτος καί
ή στρατιωτική άδυναμία είναι τά χαρακτηριστικά τής 'Ελλάδος κατά τήν πρώτην δεκαετίαν του αίώνος μας.
Έκ τής θλιβεράς ταύτης καταπτώσεως άνήγειρε τήν Ελλάδα ή έπανάστασις του Γουδί τής 15 Αύγούστου 1909. Συνεχιστής τής έπαναστάσεως εκεί
νης ύπήρξεν ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος. Εις τό πρόσωπόν του εϋρε τό ’Έθνος
τον πολιτικόν ήγέτην, τον προωρισμένον νά μεταβάλη τούς διαχύτους πόθους
του λαού είς 'ιστορικήν πραγματικότητα. Αί έθνικαί βλέψεις τών Ελλήνων έ
παυσαν επί τών ήμερών του Βενιζέλου ν’ άποτελουν άφηρημένην έννοιαν καί
έγιναν πρακτικόν πολιτικόν σχέδιον, διότι μέσα εις τό αίμα του ήγέτου εκείνου
έκυκλοφόρουν συγχρόνως ό εθνικός ’ιδεαλιστής καί ό πρακτικός πολιτικός.
Διά τής συνθήκης του Βουκουρεστίου (1913), ή όποια ύπήρξε τό τέρμα
τών Βαλκανικών πολέμων, ή Ελλάς επέτυχε τήν πρώτην σοβαρόν σωμάτωσιν
καί συγκρότησιν του κράτους της. Αί συνθήκαί τοΰ Νεϊγύ (1919) καί τών Σε
βρών (1920) μετά τον Α' Παγκόσμιον πόλεμον υπήρξαν τό κορύφωμα τών
ελληνικών επιτεύξεων. Είς τήν συνθήκην τών Σεβρών ή Μεγάλη ’ Ιδέα έλαβε,
κατά τό μέγιστον μέρος, σάρκα καί οστά.
Ή Μικρασιατική καταστροφή (1922) κατέστρεψε τό όραμα τής Μεγάλης
Ιδέας. "Ενεκα τής καταστροφής ταύτης συνέβησαν γεγονότα κοσμοϊστορικής
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σημασίας: ή έγκατάλειψις μιας τών παλαιοτέρων πολιτιστικών εστιών του
'Ελληνισμού καί ή άνατροπή τών εθνολογικών καταστάσεων του περί τό Αίγαΐον πέλαγος χώρου.
Διά τής συνθήκης τής Λωζάννης (1923) ή 'Ελλάς περιωρίσθη εις τα σημε
ρινά της περίπου σύνορα.
Ή Μικρασιατική καταστροφή έσφράγισε βαθύτατα τον Ελληνικόν δημό
σιον βίον. 'Ολόκληρος ή περίοδος του μεσοπολέμου, εξαιρέσει τής τελευταίας
δημιουργικής κυβερνήσεως Βενιζέλου (1928 - 1932), κατά τήν οποίαν έθεμελιώθη όρθώς ή Ελληνοτουρκική φιλία, χαρακτηρίζεται άπό αστάθειαν καί αβε
βαιότητα, τήν όποιαν ήθέλησε νά άνακόψη ή επάνοδος εις τον θρόνον του του
καλού βασιλέως Γεωργίου Β' (1935) καί ή ισχυρά κυβέρνησις του Ίωάννου Μεταξά (4ης Αύγούστου 1936).
Ό Β' Παγκόσμιος πόλεμος ειχεν εις τήν χώραν μας τραγικός επιπτώσεις.
"Εδωκεν δμως εις το 'Ελληνικόν ’Έθνος τήν ευκαιρίαν νά επίδειξη μίαν εισέτι
φοράν τήν άρχαίαν άρετήν του, τό ήρωϊκόν πνεύμα του και τήν άφοσίωσίν του
εις τό ιδεώδες τής εθνικής ελευθερίας.
Δεχθεΐσα ή χώρα μας τήν βάρβαρον επιδρομήν τής φασιστικής Ιταλίας
πρώτον καί τής ναζιστικής Γερμανίας κατόπιν, άντέστη μέχρις εσχάτων, καί
έπανέλαβεν ενώπιον ολοκλήρου του κόσμου τό άρχαϊον ελληνικόν δίδαγμα,
κατά τό όποιον «παν πλήθος καί πας πλούτος άρετή ύπείκει» (Πλάτων, Μενέξενος 240).

Τό έπος τής Αλβανίας υπήρξεν ή άποκορύφωσις του ελληνικού μεγαλείου,
τό όποιον έπέδειξεν ό ελληνικός λαός καί κατά τά τραγικά έτη τής ύποδουλώσεώς του εις τάς άπολυταρχικάς δυνάμεις τής Εύρώπης, τήν ’Ιταλίαν και τήν
Γερμανίαν (1941 —1944).
Παραλλήλως προς τήν ξενικήν κατάκτησιν έφθειρε τότε τήν Ελλάδα ή
κατ’ αύτής επιδρομή του διεθνούς κομμουνισμού, ή οποία, συνεχισθεΐσα καί
μετά τήν άπελευθέρωσιν, έπεσώρευσε με τήν σειράν της τεράστιας καταστροφάς εϊς τήν εθνικήν οικονομίαν καί μάλιστα είς τήν επαρχιακήν Ελλάδα.
Μετά νέον σκληρότατον εν τώ έσωτερικώ άγώνα, αί έθνικαί δυνάμεις συνέτριψαν τον ξενοκίνητον άνατροπέα (1949) καί άποκατέστησαν'τήν εσωτερικήν
ειρήνην καί τήν πολιτικήν όμαλότητα.
Κατά τήν δύσκολον εκείνην περίοδον έβοήθησαν τήν Ελλάδα αί Ηνωμέ
νοι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής διά τού προγράμματος βοήθειας, τό όποιον έξήγγειλεν ό Πρόεδρος Τροΰμαν τήν 12 Μαρτίου 1947 (Δόγμα Τροΰμαν — Σχέδιον
Μάρσαλ).
Μετά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον δεν έδικαιώθη ή Ελλάς, παρά τήν ούσιαστικήν της συμβολήν εις τήν νίκην καί παρά τάς τεράστιας θυσίας της.
Μόνον ή Δωδεκάνησος άπηλευθερώθη, ένσωματωθεΐσα είς τό Ελληνικόν
κράτος έπισήμως τήν 7 Μαρτίου τού 1948.
Έτερα δμως ελληνικά τμήματα παρέμειναν καί πάλιν ύπό ξένον ζυγόν.
Οί "Ελληνες τής Βορείου ’ Ηπείρου έγκατελείφθησαν καί πάλιν ύπό τήν
’Αλβανικήν τυραννίαν, ενώ τό μέγα ζήτημα τής Κύπρου παρέμεινε κατ’ ούσίαν
αλυτον, διά νά άποτελέση έκτοτε τον κύριον στόχον τής εξωτερικής πολιτικής
τής Ελλάδος.
Ό θεώμενος εξ άπόπτου τήν έξέλιξιν τής νέας Ελλάδος κατά τον ένα καί
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ήμισυν αιώνα του ελευθέρου πολιτικού βίου της, δεν δικαιούται να είναι οϋτε
μεμψίμοιρος, ούτε απαισιόδοξος.
Ή παλαιό «ψωροκώσταινα» έξέλιπε πλέον και άντ’ αυτής μία νέα Ελλάς,
εϋρωστος, άκμαία καί σταθερά δίδει σήμερον τό δυναμικόν της παρόν εις τό
παγκόσμιον θέατρον.Τά έπιτεύγματά της εις τον εθνικόν, τον κοινωνικόν, τον
πνευματικόν καί τον οικονομικόν τομέα καταξιώνουν τούς μακρούς άγώνας
τών Ελλήνων, ενώ τό μέλλον διαγράφεται λαμπρότερον, έφ* δσον τό "Εθνος
παραμένει σταθερώς προσηλωμένον προς τάς μεγάλας ήθικάς άξίας, τάς ο
ποίας έδημιούργησεν ή άρχαία Ελλάς, συνεπλήρωσε δε και έτελειοποίησεν ή
άθάνατος Χριστιανική διδασκαλία.
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ΠΡΟΣΩΠΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ,
ΣΚΗΝΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Τά ιχνογραφήματα τοϋ ν. Hess(*) παρεχωρήθησαν εύγενώς
υπό τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.
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Λόρδος Βύρων

Δημόσιος έρανος έν Παρισίοις ύπέρ του Ελληνικού Άγώνος

Ο Σατωβριάνδος το 1823

Σαντόρρε Σανταρόζα

Ο Αμερικανός Φιλέλλην “Εντουαρντ ”Εβερετ

I

* *0 Ρήγας εξάπτει τον προς την έλευθερίαν ζήλον των Ελλήνων

* 'Ο Άλ. Υψηλόν της διέρχεται τον Προύθον διά νά κηρύξη την Έπανάστασιν εις
το Ίάσιον τής Μολδαβίας

* Ό Ιάκωβος Τομπάζης πυρπολεί Τουρκικόν πολεμικόν

° Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έν Μεσολογγίω (1822)

* Ο Γ. Σαχτούρης εις ναυμαχίαν παρά την Σάμον

* 'Ο Μακρυγιάννης μαχόμενος έν Πειραιεΐ

* Ό ·/. Κωλέττης αναγγέλλω εις τούς "Ελληνας τήν εκλογήν τού Όθωνος (1832)
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