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Πτυχές της Ελληνικής Παλιγγενεσίας . . .  

Από τα Καριοφίλια . . . στα Πρωτόκολλα!  
του Απτχου (Ι) ε.α. Γρηγορίου Νούσια της 39ης Σειράς Ιπταμένων ΣΙ 

 
 «Ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στην αναποφάσιστη πολιτική, που τόσο η Αγγλία 

όσο και η Γαλλία ένοιωσαν να ταπεινώνονται από το γεγονός ότι η Ρωσία κατέληξε να 
έχει τον κύριο λόγο στον τελικό διακανονισμό του Ελληνικού Ζητήματος. Ο Σουλτάνος, 
με τη Συνθήκη της Αδριανουπόλεως αναγκάστηκε να υποκύψει στην υπεροχή της 
Ρωσίας και να αποδεχτεί τα σύνορα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. Και η 
Ελλάδα σε βαθύτατη ευγνωμοσύνη προς τον Τσάρο»! Γράφει ο σκωτσέζος ιστορικός 
Τζώρτζ Φίνλεϊ, ο φιλελληνισμός του τον έφερε στην επαναστατημένη Ελλάδα και με 
ρομαντικό ιδεαλισμό παρακολούθησε τα επιχειρησιακά και πολιτικά δρώμενα. 

 

 

 

 

 

 

Επί οκτώ χρόνια, αυτοθυσίες και ηρωισμοί, λεβεντιά και παλικαριά, αλλά και 
απερίγραπτες τοπικιστικές διαφορές, ιδεολογικές διαφορές Φαναριωτών και 
Καπεταναίων, διαφορές μεταξύ της ιεραρχίας της Εκκλησίας και του κλήρου, ταξικοί 
ανταγωνισμοί μεταξύ πλούσιων πλοιοκτητών και άνεργων ναυτών, προυχόντων και 
φτωχών χωρικών, ασυμφωνίες και διχόνοιες, απελευθερωτικός πόλεμος αλλά και 
εσωτερικές διαμάχες, δόξα,  πλιάτσικο, στρατηγήματα και συνωμοσίες αναμειγνύονται 
και προκαλούν χάος και σύγχυση. Κινδύνεψε η Επανάσταση. Ο Πούσκιν και ο 
Μπάϋρον πίσω από τις ποιητικές τους φιλελληνικές αποστροφές, πολλές φορές 
διερωτήθηκαν αν οι διχογνωμίες, οι διχόνοιες και οι καυγάδες είναι το ενδημικό 
χαρακτηριστικό του Έλληνα και του πάθους του. 

Ναι, ο φιλελληνισμός μεσουράνησε, σε Ευρώπη και Αμερική. Από τους πιο 
ένθερμους κήρυκες, ο Άγγλος στοχαστικός και ιδεαλιστής ποιητής, Πέρσι Σέλλευ (Percy 
Shelley). Στον πρόλογο του ποιήματος, “Hellas”, το Φθινόπωρο του 1821, καθιερώνει 
το διαχρονικό σύνθημα, «We are all Greeks». Εξαίρει τις αρετές των Ελλήνων και 
κατακεραυνώνει “την απάθεια των διοικούντων τον πολιτισμένο κόσμο απέναντι στους 
απογόνους εκείνου του έθνους, στο οποίο οφείλουν τον πολιτισμό τους”. Και θα τονίσει, 
“Οι νόμοι μας, η λογοτεχνία μας, η θρησκεία και οι τέχνες μας, έχουν τη ρίζα τους στην 
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Ελλάδα. Αν δεν ήταν η Ελλάδα ίσως ήμασταν ακόμη βάρβαροι και ειδωλολάτρες”. Το 
ποίημα εκ χιλίων και πλέον στίχων το αφιέρωσε στον φίλο του Αλέξανδρο 
Μαυροκορδάτο, τον είχε γνωρίσει στην Ιταλία τον προηγούμενο χρόνο, μαζί και τον 
Λόρδο Βύρωνα. 

Ο μέγας αιώνας του κόσμου αναγεννιέται,  

Τα χρυσά χρόνια επανέρχονται, 

Η Ελλάδα, που κάποτε ήταν σαν πεθαμένη, 

Να την πάλι σηκώνεται, να την πάλι προβαίνει!  

Νέα Ελλάδα ορθώνει τα βουνά της, 

Νέος Πηνειός κυλάει τα νερά του, 

Θα συναντήσει το άστρο της αυγής, 

Εκεί που Τέμπη πιο ωραία ανθίζουν, 

Και νιές Κυκλάδες υπνωτίζονται, 

Νέες Αθήνες θ’ ανατείλουν, 

Και στο μακρινό μέλλον θα στείλουν 

Τη λάμψη της αυγής τους. 

Ναι, ο ρομαντικός φιλελληνισμός δεν κατάφερε να κινητοποιήσει κράτη και 
Αυτοκρατορίες υπέρ των εξεγερμένων Ελλήνων. Ο τσάρος ΑλέξανδροςΑ’, παρά την 
βρετανική και αυστριακή υποστήριξη προς τον Σουλτάνο, ήταν έτοιμος να προσφύγει 
στη χρήση βίας. Τον έπνιγαν τα όσα υπέφεραν οι ομόδοξοι Χριστιανοί των Βαλκανίων. 
Έστειλε σχετικό τελεσίγραφο στην Υψηλή Πύλη τον Ιούλιο του 1821. Οι Τούρκοι 
αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Ο Μέττερνιχ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι το 
τελεσίγραφο το είχε συντάξει ο Καποδίστριας και άρα δεν σηματοδοτούσε κάποια 
αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Μετά την άρνηση και της Γαλλίας για 
σύναψη κοινού μετώπου, ο τσάρος Αλέξανδρος άλλαξε την φιλοπόλεμη στάση και 
άρχισε να προπαγανδίζει την ειρήνη. Συντάχθηκε με τον Μέττερνιχ (“τον μεγαλύτερο 
απατεώνα της Ευρώπης”, όπως τον αποκάλεσε ο Τζώρτζ Κάνινγκ)  και αρνήθηκε να 
στηρίξει ένα εθνικό-απελευθερωτικό κίνημα. Όλοι οι Μεγάλοι πλέον ήταν υπέρ της 
διατήρησης της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και έτσι απέμεινε στη 
γενέθλια γη των Ελλήνων να αποδείξει, ότι το ιδανικό της ελευθερίας μπορούσε και να 
εμπνεύσει και να οπλίσει ήρωες που θα ρίχνονταν στη μάχη μέχρι την τελευταία νίκη. 

Αυτή περίπου ήταν η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη όταν οι Έλληνες στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες εξεγέρθηκαν και απέτυχαν οικτρά. Με αυτές τις συνθήκες 
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ξεσηκώθηκαν και οι Έλληνες, αυτοί μόνοι, της Μητροπολιτικής Ελλάδος και τα 
κατάφεραν καλά, έχοντας ως μαμή της Επαναστάσεως τη Φιλική Εταιρεία, οδηγό τον 
Θούριο του Ρήγα και μια υποδούλωση τεσσάρων αιώνων που παρέπεμπε σε ανέντιμες  
γέω-στρατηγικές σκοπιμότητες.  

Περίπου ενενήντα είναι οι πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο αντιπάλων 
κατά την οκτάχρονη επαναστατική αιματοχυσία. Ποιά να ξεχωρίσεις και ποιά να 
πρωτοθαυμάσεις; Οι στατιστικές δεν έχουν θέση σ’ αυτόν τον απολογισμό. Εκδικήσεις, 
υπερβολές, αυτοθυσίες, αναλγησίες και μάνητες, συνοδεύουν τα αμφίστομα και τα 
καριοφίλια, τις πάλες και τα πυρπολικά. “Ελευθερία ή Θάνατος”, το φλάμπουρο. 
“Καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή . . .”  η αποφασιστική πράξη. 

Ναι, μετά την εξουδετέρωση του Αλή πασά των Ιωαννίνων, του “χορηγού” της 
Ελληνικής Επαναστάσεως, με εντολή του τούρκου αρχιστράτηγου Χουρσίτ πασά ο 
Ομέρ Βρυώνης με εννέα χιλιάδες μαχητές οδεύει προς Πελοπόννησο για να καταπνίξει 
την επανάσταση που είχε ξεσπάσει. Οι οπλαρχηγοί της Ρούμελης σπεύδουν να τον 
ανακόψουν. Ο Αθανάσιος Διάκος ανέλαβε τη φύλαξη της γέφυρας της Αλαμάνας. 
Τραυματίζεται και αιχμαλωτίζεται. “Η Ελλάδα έχει πολλούς Διάκους”, θα πει στον Ομέρ 
Βρυώνη. Θα του ανακοινωθεί ατιμωτικός θάνατος, για να δεχθεί συνεργασία με τον 
αντίπαλό του. “Εγώ γραικός γεννήθηκα γραικός θε ν’ ποθάνω”. Από τους πρώτους 
ηρωικούς θρύλους. Το ημερολόγιο έγραφε 23 Απριλίου 1821. 

Αμέσως ο Ομέρ Βρυώνης θα σπεύσει να ενημερώσει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, 
γεννημένος στην Πρέβεζα, για το οικτρό τέλος του Διάκου, και να τον καλέσει στη 
Γραβιά για περαιτέρω συνεργασία. Ο Οδυσσέας με τους μαχητές του θα κλειστεί στο 
εκεί Χάνι, και θα σημαδεύσει τον δερβίση-απεσταλμένο του Ομέρ. Η μάχη φουντώνει. 
Ομέρ ταπεινώνεται. Η εκστρατεία στην Πελοπόννησο καθυστερεί. Οι Πελοποννήσιοι 
οργανώνονται. Ναι, πολλά θα ακουστούν για τη μετέπειτα συμπεριφορά του 
Ανδρούτσου . Θα δολοφονηθεί από ελληνικά χέρια. 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης επιμένει στην κατάληψη της Τριπολιτσάς, το 
νευραλγικό κέντρο των Οθωμανών στην Πελοπόννησο. Το στρατόπεδο των Ελλήνων 
βρίσκεται στο Βαλτέτσι υπό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Ο Κεχαγιάμπεης με το 
ασκέρι του βγαίνει από την Τριπολιτσά και κατευθύνεται προς το Βαλτέτσι. Καταφθάνει 
και ο Κολοκοτρώνης. Είκοσι τρείς  ώρες διήρκεσε η μάχη, 12-13 Μαΐου 1821. Οι 
Έλληνες συνειδητοποιούν για πρώτη φορά την ανωτερότητά τους, καθώς και τα 
αποτελέσματα της καλής οργανώσεως. Θα πει ο Κανέλλος Δεληγιάννης, “Η ένδοξος 
αυτή νίκη ήταν η κρίσις της Ελληνικής Επαναστάσεως”. 

"Τι έχεις, καημένε κόρακα, που σκούζεις και φωνάζεις; 
Μήπως διψάς για αίματα, για τούρκικα κεφάλια; 
Πέρασε από τα Τρίκορφα και σύρε στο Βαλτέτσι, 
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όπου είν' ο τόπος δυνατός και δυνατά ταμπούρια, 
εκεί θα βρεις τα αίματα, τα τούρκικα κεφάλια. 

Έξι μέρες αργότερα, οι Τούρκοι θα θελήσουν να πάρουν το αίμα πίσω. Αυτή τη 
φορά στα Δολιανά, 18 Μαΐου 1821. Ανάμεσα στους έλληνες οπλαρχηγούς και ο 
Νικηταράς. Μία ακόμη νίκη και το ηθικό των επαναστατών φτερουγίζει. 

  
Πάλιν άρχισ’ ο πόλεμος, 

Και των Τούρκων ο όλεθρος. 
Και στα Δολιανά ένας κρότος 

Που ερράγησεν ο τόπος. 
Ω ήρωα Νικηταρά! 

Το αίμα των Τούρκων βοά. 
 

Στο τρίμηνης διάρκειας Συνέδριο στη Λιουμπλιάνα της Σερβίας, που έληξε στις 
12 Μαΐου 1821, τα κράτη μέλη της Ιεράς Συμμαχίας (Ρωσία-Αυστρία-Πρωσσία-Αγγλία 
και Γαλλία), συμφωνούν ότι οι εξεγέρσεις των Ισπανών, Ιταλών και Ελλήνων είναι 
αλληλένδετες και αποβλέπουν στη ανατροπή των καθεστώτων. Ο τσάρος Αλέξανδρος 
Α’ θα δηλώσει προς την Τουρκία, ότι είναι ξένος προς την Ελληνική Επανάσταση και 
σπεύδει να αποκηρύξει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.  Ο Μέττερνιχ αισθάνεται ευτυχής 
επειδή διατηρούνται οι αρχές της Ιεράς Συμμαχίας όπως είχαν διατυπωθεί στο Συνέδριο 
της Βιέννης το 1815, το σημαντικότερο στην ιστορία του Διεθνούς Δικαίου. Ο Μέγας 
Ναπολέων είναι ήδη εξόριστος και νέος γεωπολιτικός χάρτης διαμορφώνεται. 

 
 «Έλληνες, σήμερα εγεννήθημεν και σήμερα θα πεθάνωμεν δια την σωτηρίαν 

της πατρίδος μας και δια την εδικήν μας. Σήμερα ο καθείς από εμάς θα καταδιώκει 
πολλούς, θα πάρετε λάφυρα πολλά και θησαυρούς του Αλή Πασιά, θα τους μοιράζετε 
με το φέσι τα φλωριά, όπου τα έχουν οι Τούρκοι, είναι χρήματα χριστιανικά. Τα είχεν ο 
τύραννος της Ηπείρου παρμένα από τους αδελφούς μας. Ο Άγιος Θεός μας τα έστειλε 
και είναι κελεπούρι δικό μας. Αύριον αυτήν την στιγμήν θα σας ιδώ όλους με τ' άρματα 
των Τούρκων, με τ' άλογά τους, λαμπροφορεμένους με τα ρούχα τους. Ο Θεός είναι με 
ημάς να μή σας μέλλει τίποτε». Είναι τα λόγια του Κολοκοτρώνη, από τη στέγη ενός 
σπιτιού, την προηγουμένη της  μάχης των Δερβενακίων. Εκεί και ο Παπαφλέσσας. Ο 
Δράμαλης έφθασε εκεί με τριάντα χιλιάδες στρατό, στις 26Ιουλίου 1822. Το στρατήγημα 
του Κολοκοτρώνη πέτυχε. Η μάχη έμεινε στην ιστορία ως, η καταστροφή του Δράμαλη. 

 
Της Ρούμελης οι Μπέηδες και του Μωριά οι λεβέντες, 

Στο Ντερβενάκι κείτονται κορμιά δίχως κεφάλια... 
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Όμως, λίγες ημέρες πριν, 4 Ιουλίου 1822, στο Πέτα, το ελληνικό στρατόπεδο θα 
υποστεί πανωλεθρία, με πολλές υποψίες για το ρόλο του οπλαρχηγού Γώγου 
Μπακόλα. Εκεί και το τάγμα των Φιλελλήνων. Θα αποδεκατιστεί. Οι ίδιοι, αντί να 
φτιάξουν ταμπούρια, όπως τους είχε υποδειχθεί, απάντησαν, “Έχομε τα στήθη μας για 
ταμπούρια”. 

 
Είχαν έρθει και τα αιματηρά χαμπέρια από τη νησιωτική ανατολή. Η σφαγή της 

Χίου, 30 Μαρτίου 1822. ΟΙ χρωστήρες του Ντελακρουά αναπαριστάνουν το μακελειό. 
 
 

Μαυροκορδάτος: “Και πού λοιπόν να πάμε; Μαζί σου θ’ αποθάνω Μπότζαρη”!  
Μάρκος: “Κι εγώ μαζί σου, Πρίγκιψ”! Ναι, ο Ομέρ Βρυώνης κατευθύνεται προς το 
Μεσολόγγι και  ο Μάρκος Μπότσαρης διαμηνύει προς τους Τούρκους: “Αν θέλετε τον 
τόπο μας ελάτε να τον πάρετε”. Είναι η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 1822. Ο Μάρκος Μπότσαρης και με τις διπλωματικές του ενέργειες κέρδισε 
χρόνο, οργανώθηκε η φρουρά, ήρθαν και εξωτερικές ενισχύσεις, η πολιορκία απέτυχε, 
το Μεσολόγγι πορεύεται σε αύρα ελευθερίας.  

 
Αλλοίμονο, όμως! Τον επόμενο χρόνο, ο καπετάνιος των Σουλιωτών, ο Μάρκος 

Μπότσαρης, αυτός ο ατρόμητος αγωνιστής, που μετά τη μάχη του Πέτα θα του δοθεί ο 
τίτλος του στρατηγού Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, θα χάσει τη ζωή του στη μάχη του 
Κεφαλόβρυσου του Καρπενησίου, τη νύκτα 8-9 Αυγούστου 1823, σε μια παράτολμη, 
ίσως και απερίσκεπτη ενέργειά του. Η Επανάσταση θα έχανε την πιο ηρωική μέχρι τότε 
φυσιογνωμία. Πιστεύεται πως άλλη θα ήταν η επαναστατική προοπτική στη Ρούμελη και 
στη Ήπειρο αν . . . ! Πριν την έναρξη της επαναστάσεως είχε επισκεφθεί και το χωριό 
μου για σχετικέ συνομιλίες με τον τοποτηρητή του Αλή Πασά στην ευρύτερη περιοχή της 
Πρέβεζας, Καπετάν Γιαννάκη, κατά έξι γενιές σε ευθεία γραμμή πρόγονός μου. Η κόρη 
του, Κατερίνα-Ρόζα Μπότσαρη αργότερα θα μπει στην υπηρεσία της Αμαλίας.  
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Στο επίσης τρίμηνης διάρκειας Συνέδριο της Βερόνας, που έληξε στις 2 
Δεκεμβρίου 1822, μεταξύ των κρατών της Ιεράς Συμμαχίας, δεν έγινε δεκτή 
αντιπροσωπεία της Επαναστατημένης Ελλάδος. Θα υποβληθεί σχετική Διακήρυξη 
όπου, «. . . Ο Αγών διεξάγεται υπό την ένδοξον σημαίαν του Ιησού Χριστού και οι 
Έλληνες προτιμούν να πέσουν όλοι μέχρις ενός παρά να παραμείνουν υπό τον 
Τουρκικό ζυγό». Στο συνέδριο αυτό, κατά τον πρακτικογράφο, “Ουδεμία φωνή ηκούσθη 
υπέρ των Ελλήνων.” Οι Έλληνες, λοιπόν, συνειδητοποιούν ότι, “Οι ηγεμόνες μάς 
εγκαταλείπουν και εις ημάς, αυτούς μόνους, έχομεν να ελπίζομεν”. Για μια ακόμα φορά 
επεκράτησαν οι απόψεις του Μεττερνίχου κατά τον οποίον, “Δεν υπάρχει Ελληνικόν 
Θέμα προς επίλυση, είναι ένα εσωτερικό ζήτημα το οποίον ανατίθεται στον Τουρκικό 
στρατό”. Και ο Αλέξανδρος Α’ απογοητεύεται για μια ακόμα φορά. Ο υπουργός του, 
Ιωάννης Καποδίστριας, υποχρεώνεται σε μακρόχρονη άδεια. Δεν θα ξαναϊδωθούν!  

  
Πόσο αίμα ακόμα έμελε να χυθεί; Πώς να περιγράψει κανείς την καταστροφή 

των Ψαρών, 24 Ιουνίου 1824! Δεν έμεινε ούτε ένα παλληκάρι . . . 

“Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη περπατώντας η Δόξα μονάχη . . .” ! 

Η αύρα ελευθερίας θα εξακολουθήσει να πνέει στο Μεσολόγγι για τα τέσσερα 
επόμενα χρόνια, μετά την πρώτη πολιορκία. Ο Κιουταχής την θέλει ως επιχειρησιακό 
κέντρο. Την πολιορκεί επί ένα περίπου χρόνο. Οι πολιορκητές θα ενισχυθούν και με 
δυνάμεις του Ιμπραήμ. Ο Μιαούλης δεν θα προφθάσει να ενισχύσει την πόλη από 
θαλάσσης. Στις 26 Απριλίου 1826, η ηρωική έξοδος των Πολιορκημένων του 
Μεσολογγίου θα καταυγάσει όλο το Ευρωπαϊκό στερέωμα. Και ο Διονύσιος Σολωμός . .  

 
Ακούω κούφια τα τουφέκια, 

ακούω σμίξιμο σπαθιών, 
ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, 

ακούω τρίξιμο δοντιών. 
 

Στις 14 Απριλίου 1826, στην Αγία Πετρούπολη, υπογράφεται “Μυστικό 
Πρωτόκολλο” μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας. Πρόκειται για το πρώτο διεθνές κείμενο όπου 
για πρώτη φορά στη διπλωματική γλώσσα χρησιμοποιείται η λέξη “Ελλάς, προς 
υποδήλωση πολιτικής οντότητας. Ο νέος Τσάρος, Νικόλαος Α’, δείχνει προσωπικό 
ενδιαφέρον. Το Πρωτόκολλο αυτό θα μεταλλαχθεί σε Τριμερή (φανερή) Συνθήκη, στο 
Λονδίνο, στις 6 Ιουλίου 1827, με το οποίο επισημοποιείται η Ελληνική Αυτονομία.  

 
“Η Ελλάς προσκυνεί και πασχίζει διά την κοινήν σωτηρίαν”, θα γράψει ο 

Γεώργιος Καραϊσκάκης στον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Ζαΐμη. Ναι, μετά τη νικηφόρα 
μάχη της Αράχωβας, Νοέμβριος 1826, που ανακούφισε το πανελλήνιο, το όνομα του 
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Καραϊσκάκη  προβλήθηκε ως τον μοναδικό άνδρα που ήταν σε θέση να διασώσει τον 
ελληνικό αγώνα στη Στερεά Ελλάδα.  

 
Αλλά και στην Πελοπόννησο, όπου οι εμφύλιο-σπαραγμοί δεν έχουν τελειωμό, 

η κατάσταση είναι απελπιστική. Ο Ιμπραήμ δρέπει για δεύτερη χρονιά 
ελληνοχριστιανικά κεφάλια. Καίει και ερημώνει. Επί τέλους, έστω και κατά λάθος (χωρίς 
την εξουσιοδότηση των κυβερνήσεων) οι Τρείς Συμμαχικοί Ναύαρχοι θα δράσουν, και 
το Ναβαρίνο, Οκτώβριος 1827, θα γίνει ο καταλύτης των επιχειρησιακών εξελίξεων. Ο 
τούρκικο-αιγυπτιακός στόλος θα καταστραφεί. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και για τον 
Ιμπραήμ. Ο Καποδίστριας πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιανουάριος 1828. Το 
Έθνος αναπνέει. Ναι, η Τουρκία είχε αρνηθεί να αποδεχθεί τους όρους των Τριών 
Δυνάμεων. Η ναυτική αυτή επιχείρηση θα οδηγήσει (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) στην 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, 12 Δεκεμβρίου 1827, σύμφωνα με το οποίο 
“η Ελλάς εξήλθε της πολιτικής μηδαμινότητος”. Με το Πρωτόκολλο δε του Πόρου, 12 
Δεκεμβρίου 1828, θα τεθούν οι πρώτες σκέψεις για τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος.  

Ο Σουλτάνος θα εξοργισθεί, θα χαρακτηρίσει τη Ρωσία ως τον προαιώνιο 
εχθρό της Τουρκίας και του Ισλάμ, και θα σπεύσει να κλείσει τα Δαρδανέλλια για τα 
Ρωσικά καράβια. Ο τσάρος Νικόλαος Α’ έξαλλος. Τον Ιούνιο του 1828, επικεφαλής 
ρωσικών δυνάμεων εκστρατεύει προς νότο. Συγκρούσεις και πολιορκίες πολύμηνες. Ο 
χειμώνας άγριος και η πείνα αξεπέραστη. Υποχωρούν. Εν τω μεταξύ και ο Γάλλος 
στρατηγός Μαίισον επί κεφαλής γαλλικών στρατευμάτων αποβιβάζεται στην 
Πελοπόννησο, έχοντας να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ. Τον επόμενο χρόνο η ρωσική 
στρατιά με εξήντα χιλιάδες άνδρες και αρχηγό τον στρατηγό Ντέμπιτς (Diebitsch) 
προελαύνει και στις 28 Αυγούστου 1829 βρίσκεται εξήντα χιλιόμετρα δυτικά της 
Κωνσταντινουπόλεως. Πανικός στην πόλη, αναταραχή στην Υψηλή Πύλη. Ο Σουλτάνος 
δεν έχει άλλη επιλογή. Διαμηνύει συμφωνία ειρήνης.  

«Περί το λυκαυγές της 12ης Σεπτεμβρίου 1829, αφήσαντες οι Τούρκοι μικράν 
φρουράν εις το οχυρωμένον Στρατόπεδόν των, εκινήθησαν σύσσωμοι κατά της Πέτρας, 
φέροντες και τέσσερα κανόνια διά τον σκορπισμόν των προμαχώνων. Το ιππικό των 
εσχηματίσθη εις δύο γραμμάς υπό τους πρόποδάς της. Οι πεζοί τακτικοί, διηρημένοι εις 
δύο ισομεγέθεις κολώνας, διευθύνθησαν κατά των προμαχώνων του χιλιάρχου 
Γεωργίου Σκουρτανιώτου, διά να περιστείλουν την δύναμή των. Αυτοί τους εδέχθησαν 
έξω των προμαχώνων. Η μάχη ήρχισε. Ο κανονιοβολισμός ηκολούθη αδιάκοπος»! 
Περικοπή από την αναφορά του αρχηγού των ελληνικών Δυνάμεων, Δημητρίου 
Υψηλάντη, προς τον “Εξοχότατον” Ιωάννην Καποδίστρια σχετικά με την επιτυχή έκβαση 
της μάχης της Πέτρας. Ήταν η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επαναστάσεως. 
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Σε δύο ημέρες, στις 14 Σεπτεμβρίου 1829, μετά και τη νικηφόρα προέλαση του 
Ντέμπιτς που είχε προηγηθεί, θα υπογραφεί η Συνθήκη της Αδριανουπόλεως. 
Αναγνωρίζεται για πρώτη φορά από  τον Σουλτάνο η Ελληνική Ανεξαρτησία.  

 
Όλα τα αποφασισθέντα και επιτευχθέντα θα συνοψισθούν στο Πρωτόκολλο του 

Λονδίνου, 3 Φεβρουαρίου 1830. Ο Φρίντριχ Ένγκελς  σε άρθρο του στη New York 
Tribune θα γράψει,  «Ποιός έλυσε τελικά την έκβαση του αγώνα, κατά την εξέγερση των 
Ελλήνων; Δεν ήταν η εξέγερση του Αλή Πασά, ούτε η ναυμαχία στο Ναβαρίνο, ούτε ο 
Γαλλικός στρατός στο Μοριά, ούτε τα Συνέδρια και τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου. Ήταν 
ο Ρώσος στρατηγός που εισέβαλε μέσω των Βαλκανίων στην πεδιάδα του Έβρου»! 

Και ο Άγγλος πολιτικός Γλάδστων θα διαμηνύσει, «Εγένετο ούτω Διεθνές 
Συμβόλαιο της υπάρξεως της Ελλάδος ως κράτους Ανεξαρτήτου»! Και καλό μας ριζικό!  

Ευγνώμονες προς τους αγωνιστές-ήρωες του “1821”. Τιμούμε τις θυσίες τους!  

2 Ιανουαρίου 2021. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος. 

 

   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%88%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%82

