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δικαιολογήσωμεν, πώς εις τήν Βέροιαν τιμάται διά μνημείου ύπό των Ρωμαίων. Οί έ γ κ ε- 
κτημένοι Ρωμαίοι δέν είχον λόγους νά είναι δυσηρεστημένοι μέ τον διοικητήν. 
Έν πάση περιπτώσει ή μελέτη είναι λίαν έμπεριστατωμένη καί μεθοδικώς συντεταγμένη.

Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΤΛΗΣ

"Ολγας Μπορίσοβνα Σπάρο, Ή άπελευθέρωση τής Ελλάδος καί ή Ρωσία, 
1821-1828. Σοβιετική "Εκδοση άπό τόν ’Οργανισμό «ΜΙΣΑ» (ΣΚΕΨΗ), Μόσχα 1965. 
Μετάφραση στήν έλληνική άπό τά ρωσικά από τόν Ά. Σαραντόπουλο, μέ θεώρηση καί 
έπιμέλεια τοϋ Ν. Σ. ’Αλεξίου, ’Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, ’Αθήνα 1971.

Τελευταία κυκλοφόρησε ή έν έπικεφαλίδι ενδιαφέρουσα μελέτη, μεταφρασμένη 
από τά ρωσικά, τής Ρωσίδος συγγραφέως "Ολγας Μπορίσοβνα Σπάρο. Τό βιβλίο αυτό 
κυκλοφόρησε έπίκαιρα στήν 'Ελλάδα μέ τήν ευκαιρία των 150 χρόνων τής έπαναστάσεως 
καί παρέχει άφθονο καί άγνωστο υλικό στον Έλληνα έρευνητή, προερχόμενο άπό ρωσι
κές Ιστορικές πηγές.

Πριν είσέλθω στήν ανάπτυξη του περιεχομένου, εχω νά προσθέσω ότι κατά τήν δε
καετία 1960-1970 κυκλοφόρησαν εδώ άλλα δύο βιβλία, πού έχουν σχέση μέ τόν άπελευ- 
θερωτικό μας άγώνα τού 1821, γραμμένα άπό τόν Ρώσο ιστορικό Gr. Arch: α) Ή Φιλική 
Εταιρεία (ρωσιστί), Μόσχα 1965. β) Ή ’Αλβανία καί ή "Ηπειρος κατά τά τέλη τοϋ 18ου 
καί άρχάς τοϋ 19ου αιώνα (ρωσιστί). "Εκδοση τής ’Ακαδημίας ’Επιστημών τής Σοβιετι
κής Ένώσεως, Μόσχα 1965. Τό βιβλίο αύτό πολύ χρήσιμο για τήν "Ηπειρο καί τήν Δυ
τική Μακεδονία, μετεφράσθη στήν έλληνική ύπό τοϋ Ι.Μ.Χ.Α. τής Εταιρείας Μακεδο
νικών Σπουδών καί κυκλοφόρησε πολυγραφημένο σέ μικρό άριθμό άντιτύπων. Στή σελίδα 
244 τοϋ έργου βλέπω ότι ή συγγραφεύς Ό. Σπάρο στήν τελευταία 20ετία εχει έκδσει καί 
άλλες δύο έργασίες σχετικές μέ τήν έπανάσταση τοϋ 1821 μέ τούς τίτλους: α) Ή έξωτερική 
πολιτική τοϋ Κάνιγκ καί τό έλληνικό ζήτημα, «Ζητήματα Ιστορίας», 1947, No 12, καί β) 
Ό ρόλος τής Ρωσίας στον άγώνα τής 'Ελλάδος για τήν ανεξαρτησία, «Ζητήματα Ιστο
ρίας» 1949, No 8.

Τό βιβλίο διαιρείται πλήν τής εισαγωγής καί τής βιβλιογραφίας σέ 8 κεφάλαια. 1. 
Πώς άρχισε τό άπελευθερωτικό κίνημα. 2. Ή μεγάλη έπανάσταση. 3. Ή έλληνική έπα
νάσταση καί ή Ρωσία. 4. Ή πολιτική τοϋ Γεωργίου Κάνιγκ. 5. Τό έλληνικό πρωτόκολλο. 
6. Ή σύμβαση τοϋ Λονδίνου τοϋ 1827. 7. Ή ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου. 8. Τό τέλος.

Στήν εισαγωγή τοϋ έργου ή "Ο. Μπ. Σπάρο γράφει ότι 7 χρόνια ύστερα άπό τήν κατα
στροφή των στρατιών τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντα καί ένώ είχε έκμηδενισθή κάθε απελευ
θερωτική κίνηση στήν ’Ιταλία καί τήν Ισπανία, άρχισε ή έθνική έλληνική έπανάσταση 
τοϋ 1821, ή όποια μέ ταχύτητα άστραπής έξαπλώθηκε στήν αίματόβρεκτη γή τών Ελλή
νων, στήν Πελοπόννησο, σ’ ενα μέρος τής Ηπειρωτικής Ελλάδος καί σέ κάμποσα μεγάλα 
έλληνικά νησιά. Ή είδηση τής έπαναστάσεως τής Ελλάδος, μιας χώρας μεσογειακής, 
ή όποία εύρίσκετο απάνω στις υδάτινες συγκοινωνίες άπό τήν Ευρώπη πρός τήν ’Οθω
μανική αύτοκρατορία, τήν ’Αφρική καί τήν Άπω ’Ανατολή, συνετάραξε τίς εύρωπαϊκές 
κυβερνήσεις, γιατί άπό τό καθεστώς πού θά ίδρύετο στήν Ελλάδα μετά τήν άπελευθέρωσή 
της, θά έξηρτώντο ποικίλα συμφέροντα πολιτικά, οικονομικά καί στρατιωτικά. Κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον τό έλληνικό ζήτημα θά έγίνετο μοιραία πρόβλημα τής ευρωπαϊκής διπλωμα
τίας καί όταν ξέσπασε ή έλληνική έπανάσταση, ρίχθηκαν στον κάλαθο τών άχρήστων 
καί οί άρχές τής νομιμότητος καί τό status quo πού μέ τόσον πείσμα προέβαλε ό Αυστρια
κός άρχικαγκελλάριος Μέττερνιχ καί οί Ιθύνοντες τής Ευρώπης, πού προσπαθούσαν ό
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καθένας να προστατεύση τά συμφέροντά του ξεχνώντας τα συνέδρια τής Ίεράς Συμμαχίας 
καί τις διακηρύξεις πού δημοσίευσαν.

Εκείνη πού πρώτη έγκατέλειψε τίς άρχές τής 'Ιεράς Συμμαχίας ήταν ή Ρωσία πού 
μέ τον τσάρο ’Αλέξανδρο Α' αποτελούσε δραστήριο μέλος τής όργανώσεως, γιατί οΐ πό
λεμοι αυτής κατά τής Τουρκίας εύνοοϋσαν όλα τά ύπόδουλα Βαλκανικά κράτη για τήν απο
τίναξη τού ζυγού. Έτσι καθ’ όλη τή διάρκεια τού απελευθερωτικού πολέμου τής Ελλάδος 
εως τή ναυμαχία τού Ναυαρίνου, οί Ρώσοι παρ’ όλο πού στήν αρχή έγκατέλειψαν αβοήθητο 
τόν αρχηγό τής έλληνικής έπαναστάσεως εις τίς Ηγεμονίες τού Δουνάβεως, άργότερα 
υποστήριξαν το έλληνικό ξεσήκωμα. Αύτό φυσικά, άνεξάρτητα άπό τήν συμπάθεια τού 
ορθοδόξου ρωσικού λαού προς τούς άγωνιζομένους Έλληνας, συνέφερε στήν ρωσική 
πολιτική, ή όποια άπέβλεπε ν’άπλώση τήνέπιρροή της στά Βαλκάνια και στήν Ελλάδα, 
σέ βάρος τής Αύστρίας, ό άλαζών αρχηγός τής όποιας άντιδροΰσε μέ πείσμα αφάνταστο 
στήν απελευθέρωση αύτών των κρατών. Ύποτεταγμένη ή τουρκική πολιτική στήν Αυ
στρία καί άλλους Δυτικούς, διαιώνιζε μέ τήν στάση της τό status quo καί τήν ύπάρχουσα 
κατάσταση ή όποια συνέφερε καί σ’ αύτήν.

Στή συνέχεια ή συγγραφεύς άσχολεΐται μέ τίς προετοιμασίες τής έπαναστάσεως στήν 
έποχή τού διαφωτισμού άπό τόν Κοραή, τόν εθνομάρτυρα Ρήγα Βελεστινλή, τή Φιλική 
Εταιρεία πού είχε μεγάλη ύποστήριξη στά ρωσικά εδάφη, τό Συνέδριο τής Βιέννης καί 
τίς προσπάθειες πού κατέβαλεν έκεϊ ό Καποδίστριας, για να έπιτύχη τή διεθνή άναγνώ- 
ριση τής ανεξαρτησίας των Ίονίων νήσων, τή Φιλόμουσο Εταιρεία, πού Ιδρύθηκε τότε 
στήν Βιέννη καί όπου ό Καποδίστριας πρότεινε ν’ άνοιχθή βιβλίο συνδρομητών «για 
τήν παροχή βοήθειας στούς Έλληνας νέους πού διψούν για μόρφωση». Άπό τίς ύπάρ- 
χουσες ρωσικές πηγές, όπως γράφει ή'Ο. Μπ., μπορούμε νά συμπεράνουμε πώς ό Καπο- 
δίστριας γνώριζε τούς σκοπούς τής Φ.Ε., όπως αύτή παρουσιάσθηκε σέ λίγα χρόνια.

Τόν χειμώνα τού 1820 ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης, άφοΰ άποστρατεύθηκε μέ δική του 
αίτηση καί πήρε άδεια νά ταξιδέψη στό έξωτερικό για λόγους ύγείας, αντάμωσε καί συνε- 
ζήτησε πολλές ώρες μέ τόν Καποδίστρια, καί υστέρα κατέβηκε στήν’Οδησσό, όπου συναν
τήθηκε μέ τόν επιτελάρχη τής 2ας ρωσικής στρατιάς στρατηγό Κισιελιόφ, τόν Γενικό 
Διοικητή τής Βεσσαραβίας "Ιπνζοφ, τόν στρατηγό Λανζερόν, διοικητή τής’Οδησσού καί 
μέ άλλα έπίσημα πρόσωπα. Σύμφωνα μέ τά Ρωσικά ’Αρχεία, πού έχει συμβουλευθή ή συγ
γραφεύς, ό Λανζερόν έγραψε στόν Κισιελιόφ «πώς χορήγησε πάνω άπό 300 διαβατήρια 
σ’ έκείνους πού πήγαιναν νά καταταχθοϋν στά σώματα τού Ύψηλάντη». Τόν Ύψηλάντη 
τότε βοήθησαν πολλοί προοδευτικοί Ρώσοι Δεκεμβρισταί, γιατί ό στρατηγός Ρουτζέβιτς, 
διοικητής τού 7 Σώματος στρατού, όπως προκύπτει άπό τίς ρωσικές πληροφορίες, ύπε- 
στήριξε τούς Έλληνας. Έν συνεχείς ή συγγραφεύς άσχολεΐται μέ λεπτομέρειες τού άγώ- 
νος τών Ηγεμονιών αντλώντας πληροφορίες άπό Έλληνας καί Ρώσους συγγραφείς καί 
καταλήγει εις τό ότι ή έξέγερση στις Παραδουνάβειες Ηγεμονίες, παρά τό θλιβερό της 
άποτέλεσμα, δέν ήταν άκαρπη. Στάθηκε τό σύνθημα γιά μιά γενική έξέγερση στήν Ελ
λάδα καί γιά πολύ διάστημα άπέσπασε τήν προσοχή καί τίς ένοπλες δυνάμεις τής Τουρ
κίας προς βορράν σέ έποχή κατά τήν όποια αύτές ήταν απαραίτητες γιά τήν έπανάσταση 
τών Ελλήνων στήν Μακεδονία, τήν Θεσσαλία, τήν Ρούμελη, τήν Πελοπόννησο καί αλλού.

Στή συνέχεια ή συγγραφεύς έκθέτει τήν έξέλιξη τής έπαναστάσεως σ’ όλη τήν Ελ
λάδα, όπου χρησιμοποιεί τή γνωστή έλληνική καί ξένη βιβλιογραφία, άλλα κάπου κάπου 
καί ρωσικές μελέτες πού είναι άγνωστες στήν Ελλάδα, όπως τού Μπογδάνοβιτς, τού 
Ζιγκάρεφ, τού Μάρτενς, Λαζάρεφ, Σολόβιεφ κ.λ. καί πού πρέπει ν’ απασχολήσουν τούς 
Έλληνας ιστορικούς. ’Ανάμεσα σ’ αύτές υπάρχουν καί πηγές πού χρησιμοποίησε ό Ρώσος 
συνταγματάρχης Ίβάν Πέτροβιτς Λιπράντι, άρχηγός τής ρωσικής κατασκοπείας στά 
Βαλκάνια τήν έποχή έκείνη, καί τίς όποιες πρώτος έχρησιμοποίησα εις τό βιβλίο μου «Οί
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Μακεδόνες κατά τήν Έπανάστασιν του 1821», γ' έκδοσις, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 73-120.
’Ιδιαίτερα κεφάλαια αφιερώνει ή συγγραφεύς για τήν έλληνική έπανάσταση καί τήν 

Ρωσία (σ. 76-110), καθώς καί για τήν πολιτική τοϋ Γεωργίου Κάνιγκ (σ. 111-132). Μέσα 
στα κεφάλαια αυτά ευρίσκει ό αναγνώστης νέες πληροφορίες άπό ιστορικές ρωσικές καί 
άγγλικές πηγές. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή στήν έξαγωγή συμπερασμάτων γιατί 
τά κεφάλαια αύτά έμπλέκονται σέ θέματα πολιτικά, ιδεολογικά, άλλα καί προπαγανδιστικά» 
όπου ή ιστορική άλήθεια βάλλεται άπό τήν σκοπιμότητα καί ύπό τοϋ ύπάρχοντος τότε καί 
τώρα ανταγωνισμού τών λεγομένων Μεγάλων Δυνάμεων καί άπό τον όποιον πολλά τρά
βηξε τό άγωνιζόμενο έλληνικό έθνος, χωρίς ν’ άρνηθώ ότι σέ διάφορα διαστήματα όλοι 
αυτοί οί έμπλεκόμενοι στή Μεσόγειο προσέφεραν ύπηρεσίες στήν Ελλάδα.

’Ακολουθεί έρευνα γιά τό περίφημο ύπόμνημα τής 26 Δεκεμβρίου 1823 πού είχε συ- 
ζητηθή ανάμεσα στή Βιέννη, τό Παρίσι καί τό Βερολίνο καί πού προέβλεπε τή διαίρεση 
τής Ελλάδος σέ τρεις αύτοδιοικούμενες ήγεμονίες κάτω άπό τήν έπικυριαρχία τής Πύλης 
καί πού ή καταματωμένη καί ήρωϊκά μαχομένη έλληνική πατρίδα άπέρριψε άσυζητητεί. 
Οί Μεγάλες Δυνάμεις ήθελαν τότε νά τελειώση ό πόλεμος αυτός καί ό καθένας έσκέπτετο 
τά συμφέροντά του, άλλά ή Ελλάς είχε έπαναστατήσει γιά ν’ άποκτήση τήν έλευθερία 
της κι όχι γιά νά γίνη ύπηρέτης των.

Μετά τήν άπόρριψη τοϋ πρώτου πρωτοκόλλου, τον θάνατο τοϋ Ρώσου αύτοκράτορα 
’Αλεξάνδρου Α' καί τή διαδοχή του άπό τόν βίαιο Νικόλαο Α', άλλά καί τήν έπελθοϋσα 
πολιτική μεταβολή στήν ’Αγγλία άπό τής έμφανίσεως τοϋ Γεωργίου Κάνιγκ, άλλά καί 
τοϋ δημιουργηθέντος φιλελληνικοΰ ρεύματος στή Γαλλία προ παντός, ή όλη κατάσταση 
γιά τήν Ελλάδα στον πολιτικό τομέα άρχισε νά καλυτερεύη παρ’ όλα τά στρατιωτικά 
άτυχήματα τών Ελλήνων έπαναστατών, προ παντός δέ μέ τήν άφιξη αιγυπτιακών ένισχύ- 
σεων μέ τόν διάδοχο Ίμπραήμ πασά, φιλοδοξοϋντα νά συντρίψη τούς "Ελληνας καί νά γίνη 
«τοποτηρητής τοϋ Μόριά». Είχε πέσει τό ήρωϊκό Μεσολόγγι καί ή συγκίνηση πού προε- 
κάλεσε ήταν συγκλονιστική όχι μόνον στήν Ελλάδα, άλλά καί στήν Ευρώπη όπου ξεσή
κωσε ρεϋμα άγανακτήσεως κατά τών Τούρκων. "Αρχισαν νά καταφθάνουν φιλέλληνες 
έθελονταί, Γάλλοι, Γερμανοί, Πολωνοί, Άγγλοι. Άλλά είχε υπογραφή καί άλλο πρωτό
κολλο σχετικό μέτή σύμβαση τοϋ Άκκερμαν, όπου ή Ρωσία έπέδειξε Ιδιαίτερο ένδιαφέρον 
γιά τήν αυτονομία τής Σερβίας καί τά προνόμια τών Παραδουνάβιων Ήγενονιών καί στό 
πρωτόκολλο αυτό καί γιά τήν ανεξαρτησία τής Ελλάδος. Ή Τουρκία όμως, παρ’ όλα 
αύτά, κατέβαλε κάθε προσπάθεια νά έπιτύχη στή πλήρη κατάρρευση τής Ελλάδος, πού 
είχε ύποστή συνεχή στρατιωτικά άτυχήματα τών τελευταίο καιρό, καί είχε έλπίδες ή Τουρ
κία πώς θά κατώρθωνε τελικά νά πνίξη τήν έλληνική έπανάσταση. Έτσι μέ τήν τουρκική 
άδιαλλαξία φθάσαμε στή ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου. Αύτό τό πολύ σημαντικό κεφάλαιο 
πλουτίζεται μέ άγνωστες πληροφορίες προερχόμενες άπό τά Ρωσικά ’Αρχεία, άπό διη
γήσεις διαφόρων ναυτικών καί άλλα ήμερολόγια, άπό τά θαυμάσια άπομνημονεύματα 
τοϋ Άγγλου ναυάρχου Κόδριγκτον καί άλλες συλλογές, πού παρέχουν σπουδαίο ιστο
ρικό υλικό μέ τό όποιο μπορούσε νά συντεθή μία ένδιαφέρουσα ιστορική μονογραφία. 
Ή συντριβή τοϋ τουρκοαιγυπτιακοϋ στόλου άπό τίς ένωμένες δυνάμεις Άγγλων, Γάλλων 
καί Ρώσων έπέφερε τό τελικό πλήγμα κατά τής Τουρκίας.

Σ’ όλο όμως αύτό τό διάστημα, πού συνέβησαν τά γεγονότα τοϋ Ναυαρίνου, οί Έλληνες 
έπαναστάτες δέν σταμάτησαν τόν άγώνα· εναν άγώνα γεμάτο άπό άφάνταστη τόλμη καί 
ήρωϊσμό. Σ’ αύτό τό διάστημα οί Έλληνες μέ τούς έκ Μακεδονίας άρχηγούς, τόν Καρα- 
τάσιο, τόν Γάτσο καί τόν Διαμαντή, μέ πολλές έκατοντάδες παλληκαριών τής Μακεδονίας 
καί Θεσσαλίας, τούς γνωστούς άπό τήν ιστορία ’Ολύμπιους, πολιόρκησαν τό Τρίκκερι 
καί πολλά μέρη τής Ανατολικής Ελλάδος καί τό ίδιο συνέβη καί στήν Αιτωλοακαρνανία 
μέ τόν Κωνστ. Μπότσαρη πού πολιορκούσε τό Αίτωλικό, καθώς καί στα νησιά, προ πάν



των στήν Κρήτη καί τή Σάμο, μά καί τα έλληνικά καράβια μέ αρχηγό τον "Αγγλο πλοίαρχο 
"Αστιγξ κατεναυμάχησαν τά τουρκικά πολεμικά κάτω άπό τήν Άμφισσα στήν “Ιτέα καί 
τό Γαλαξεΐδι καί άποκατέστησαν τήν έπικοινωνία ανάμεσα στήν Πελοπόννησο καί 
τήν Δυτική Στερεά Ελλάδα

Στις αρχές τοΟ 1828 έφθασε στήν Ελλάδα καί ό κυβερνήτης “Ιωάννης Καποδίστριας. 
Ό πόλεμος έτερματίζετο καί μια μικρή έλεύθερη “Ελλάδα σπαρμένη από έρείπια καί τά
φους, μά περήφανη καί έμπνέουσα σεβασμό στούς τίμιους ανθρώπους καί στους λαούς 
πολλών εύρωπαϊκών χωρών, πού παρακολούθησαν μέ αγάπη καί θαυμασμό αυτόν τόν 
πανελλήνιο αγώνα, ένεφανίζετο στον εύρωπαϊκό χώρο σάν έλεύθερο καί άνεξάρτητο 
κράτος. Στήν έργασία τής Όλγας Μπορίσοβνα Σπάρο, ανεξάρτητα άπό τις πολλές καί έν- 
διαφέρουσες ειδήσεις άπό τά Ρωσικά καί άλλα “Αρχεία, πού για πρώτη φορά βλέπουν τήν 
δημοσιότητα στήν ‘Ελλάδα, αλλά καί άνεξάρτητα άπό τήν ιστορική μέθοδο πού ακολου
θεί ή συγγραφεύς, πρέπει να όμολογήσουμε ότι όπου δέν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα 
καί πολιτικός άνταγωνισμός μεταξύ τών Μεγάλων, ή άνθρώπινη καρδιά τής συγγραφέως 
εχει συγκινηθή άπό τόν άπελευθερωτικό άγώνα τών 'Ελλήνων καί τά φοβερά παθήματά 
τους σ’ όλο τό διάστημα τών όκτώ χρόνων πού τόσον ήρωϊκά πολέμησαν.

Πριν τελειώσω τήν παρουσίαση αύτού τού βιβλίου θά ήθελα να προσθέσω όλίγα 
πού έχουν σάν αντικείμενο τήν διπλωματική ίστορία τής “Ελλάδος στό διάστημα τού 
άγώνα τής άνεξαρτησίας. Όπως έγραψα στήν άρχή, ή έπίσημη πολιτική τής Ρωσίας στό 
κίνημα τών Ηγεμονιών ήταν ή έχθρική ή άδιάφορη, άντίθετα πρός τις πεποιθήσεις τοϋ 
ρωσικού λαού. Έχθρική ήταν καί ή άγγλική πολιτική μά καί ή γαλλική, γιατί έκεϊ κυβερ
νούσαν τά συμφέροντα τών όλιγαρχικών πολιτευμάτων πού έμπόδιζαν τούς μικρούς λαούς 
ν’ άναπνεύσουν.

Τήν πρώτη μεταστροφή στή στάση τών Μεγάλων Δυνάμεων διαπιστώνουμε μετά 
τό Συνέδριο τής Βερόνας στό πρόσωπο τού “Υπουργού τών “Εξωτερικών καί μετέπειτα 
πρωθυπουργού τής Βρεττανίας Γεωργίου Κάνιγκ. Σέ λίγο άκολούθησε καί ή Γαλλία, πού 
προσπαθούσε νά υπόδειξη γιά βασιλέα τής “Ελλάδος ενα Γάλλο πρίγκιπα, τόν δούκα τού 
Nemours. “Η Ρωσία παρακολουθούσε τήν έξέλιξη τής άγγλικής πολιτικής, άλλά έπειδή 
τήν κατέτρεχε άκόμη τό φάσμα τής περιβόητης “Ιερής Συμμαχίας πρότεινε ιδιαίτερη διά
σκεψη στις άρχές τού 1825 στήν Πετρούπολη, ή όποια καί έγινε χωρίς όμως τήν συμμετοχή 
τής “Αγγλίας ή όποια άπέφευγε δεσμεύσεις. Στό τέλος όμως τού ίδιου χρόνου πέθανε 
ό τσάρος “Αλέξανδρος Α' καί τόν διεδέχθη ό Νικόλαος Α', πού δήλωσε ξεκάθαρα πώς 
δέν μπορούσε ν’ άνεχθή άτελεύτητες διπλωματικές διαπραγματεύσεις καί ότι ήταν άπο- 
φασισμένος νά λύση μέ τά όπλα όλες τις διαφορές πού είχε μέ τήν Τουρκία. Αυτό τρόμαξε 
τήν άγγλική κυβέρνηση πού έστειλε άμέσως στήν Πετρούπολη τόν νικητή τού Βατερλώ 
στρατάρχη Ούέλλιγκτον μέ τήν έντολή νά καταβάλη προσπάθειες γιά τήν άποσόβηση 
ρωσοτουρκικοΰ πολέμου. Ό Νικόλαος, φοβηθείς ότι άν δέν συνεννοείτο μέ τούς Άγγλους 
αύτοί θά άντεπολιτεύοντο μέ κάθε δύναμη στό έλληνικό ζήτημα, έδωσε έντολή στον Ρώσο 
“Υπουργό τών “Εξωτερικών νά ύπογράψη μυστικό πρωτόκολλο μέ τόν Ούέλλιγκτον τήν 
4 Απριλίου 1826. Αύτό τό πρωτόκολλο άπετέλεσε τήν πρώτη χρονολογικά διεθνή πράξη 
γιά τόν άπελευθερωτικό άγώνα τής “Ελλάδος. Ύστερα άπό αύτή τήν πράξη τά έλληνικά 
πράγματα τράβηξαν τό δρόμο τους.
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I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

