
03.15 Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του 

Ναυαρίνου 

   

Τι ήταν η Ιερή Συμμαχία και ποια στάση κράτησε απέναντι στην Ελληνική 

Επανάσταση ; 

Το 1815 υπογράφτηκε από τους αυτοκράτορες της Ρωσίας, της Αυστρίας και τον 

βασιλιά της Πρωσίας η συνθήκη ίδρυσης της Ιερής Συμμαχίας. 

Κύριος στόχος - σκοπός της συνθήκης αυτής ήταν η αντίδραση των παραπάνω 

χωρών απέναντι στις φιλελεύθερες τάσεις που είχαν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται 

στην Ευρώπη μετά τη Γαλλική Επανάσταση το 1789. Ψυχή της Συμμαχίας ήταν ο 

Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών Μέτερνιχ. 

 

Στη συμμαχία αυτή προσχώρησε αργότερα η Αγγλία και τρία χρόνια μετά η Γαλλία. 

Με αποφάσεις της (1821 και 1822) η Ιερή Συμμαχία καταδίκασε οποιαδήποτε 

επαναστατική κίνηση και πρώτη απ' όλες την Ελληνική Επανάσταση. 

  

Γιατί διαταράχτηκαν οι ρωσοτουρκικές σχέσεις ; 

Μετά τον απαγχονισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε' την ημέρα 

του Πάσχα του 1821 και τις διώξεις των Ελλήνων υπηκόων της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, ο Ρώσος πρεσβευτής αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη το 

καλοκαίρι του 1821 και οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν. 

  

Πώς άλλαξε η πολιτική της Αγγλίας και της Ρωσίας ; 

Η συνεχιζόμενη ελληνική επανάσταση αλλά και η υπεράσπιση των συμφερόντων 

τους έκανε τις Μεγάλες Δυνάμεις να αλλάξουν στάση απέναντί της. 

Η πρώτη που άλλαξε στάση απέναντι στους Έλληνες ήταν η Αγγλία το 1823 με τον 

νέο Υπουργό Εξωτερικών της, Τζορτζ Κάνινγκ. Συγκεκριμένα η Αγγλία αναγνώρισε : 

 



• τους Έλληνες ως εμπόλεμους. 

• τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλλει οι Έλληνες στα τουρκικά 

λιμάνια. 

Ακολούθησε η Ρωσία που δεν ήθελε ν' αφήσει στους Άγγλους την πρωτοβουλία των 

διπλωματικών κινήσεων. 

  

Τι προέβλεπε η Συνθήκη του Λονδίνου ; 

Το 1826 υπογράφεται ανάμεσα σε Αγγλία και Ρωσία το Πρωτόκολλο της 

Πετρούπολης με το οποίο οι δυο δυνάμεις δέχονταν ως λύση την αυτονομία της 

Ελλάδας και δεσμεύτηκαν να μεσολαβήσουν ώστε να τερματιστούν οι συγκρούσεις. 

Τον Ιούλιο του 1827 υπογράφτηκε η Ιουλιανή Συμφωνία από τις τρεις μεγάλες 

δυνάμεις, Αγγλία, Ρωσία και Γαλλία. 

Με τη συμφωνία αυτή, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις δεσμεύονταν να τηρήσουν τη 

συμφωνία της Πετρούπολης και επιπλέον συμφωνούσαν να παρέμβουν και 

στρατιωτικά εφόσον χρειαστεί. 

  

Ποια ήταν η σημασία της ναυμαχίας του Ναυαρίνου ; 

Μετά την Ιουλιανή Συμφωνία αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά πολεμικά πλοία με 

αρχηγούς τους ναυάρχους Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χέυδεν κατέπλευσαν στην Πύλο 

(Ναυαρίνο), για να εφαρμόσουν τις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. 

  

Ο Ιμπραήμ δεν έδειξε προθυμία να συμμορφωθεί, με αποτέλεσμα σύντομα να 

προκληθεί σύγκρουση. Οι αντίπαλοι στόλοι συγκρούστηκαν στο Ναυαρίνο. 

  

Η ναυμαχία του Ναυαρίνου προκάλεσε την συντριβή του στόλου του Ιμπραήμ και 

άνοιξε τον δρόμο για την δημιουργία ελληνικού κράτους. 

  



Γλωσσάρι 

Ελληνικό Ζήτημα : Η συζήτηση και οι ενέργειες σχετικά με το μέλλον της 

επαναστατημένης Ελλάδας και γενικά των Ελλήνων. 

Εμπόλεμος : Αυτός που εμπλέκεται σε πόλεμο. 
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