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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

  Η Ανατολική Κρίση του 1875-1878 έχει κατά το παρελθόν 
μελετηθεί διεξοδικά από ιστορικούς, Έλληνες και ξένους, ως επιμέ-
ρους αλλά και ως αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου Ανατολικού 
Ζητήματος, εντασσόμενη στα πλαίσια του προβλήματος αυτού που 
απασχόλησε τη διεθνή διπλωματία κατά τον 19ο αιώνα. Στην υπάρ-
χουσα βιβλιογραφία, μέρος της οποίας εστιάζεται στη μελέτη των 
αρχείων των κυβερνήσεων των Μεγάλων Δυνάμεων, της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας και των βαλκανικών κρατών, έχουν αναλυθεί 
τόσο οι συσχετισμοί και η ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια της κρίσης όσο και ο 
ρόλος που διαδραμάτισαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο τα εθνικι-
στικά και επαναστατικά κινήματα των βαλκανικών λαών. 
 Η ανά χείρας μελέτη επιχειρεί να εξετάσει το θέμα υπό το 
πρίσμα των πρεσβευτικών και προξενικών αναφορών και εκθέσεων 
των διαπιστευμένων ελληνικών αρχών στην Κωνσταντινούπολη, τις 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τη βαλκανική περιφέρεια της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας. Εντοπίζει πρωτίστως το ενδιαφέρον της στις 
επαναστάσεις του 1875 στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη και τις συνέ-
πειές τους στην άσκηση της διπλωματίας των Ευρωπαϊκών Δυνάμε-
ων, της Υψηλής Πύλης και των κυβερνήσεων της Σερβίας και του 
Μαυροβουνίου. Αν και τα γεγονότα είναι κατά το μάλλον ή ήττον 
γνωστά στους μελετητές της διπλωματικής ιστορίας, ωστόσο κατά 
την έρευνα κατέστη δυνατό να αξιοποιηθούν στοιχεία που παρέχουν 
αξιόλογες πληροφορίες για την εξελικτική πορεία των δρωμένων, 
όπως επίσης και για τον τρόπο σκέψης και δράσης των διαμορφω-
τών της εξωτερικής πολιτικής. 
 Από την άντληση και μελέτη των στοιχείων που μας παρέ-
χουν οι διπλωματικές εκθέσεις θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε 
τις αιτίες, τις αφορμές και τους παράγοντες που οδήγησαν στην εκ-
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δήλωση των επαναστάσεων στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες εξεγέρσεις εξελίχθηκαν 
σε μια μείζονος σημασίας πολιτικο-στρατιωτική κρίση που έθεσε 
υπό αμφισβήτηση τόσο τα συμμαχικά πλέγματα που είχαν διαμορ-
φώσει οι Μεγάλες Δυνάμεις όσο και τις σχέσεις των τελευταίων με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατέληξε στην πολεμική σύρραξη 
μίας εξ αυτών (της Ρωσίας) με την Υψηλή Πύλη. Το κύριο, λοιπόν, 
και πρωταρχικό ενδιαφέρον για τη συγγραφή της εργασίας αποσκο-
πεί στην απάντηση των κάτωθι ερωτημάτων: 
α) αποτελούσαν οι συνθήκες στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη επαρκές 
αίτιο για την εκδήλωση των επαναστάσεων ή υπήρξαν απλώς η α-
φορμή; 
β) ήταν το κίνημα κοινωνικοανατρεπτικού ή εθνικοαπελευθερωτικού 
χαρακτήρα;  
γ) οι επαναστάσεις στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη υπήρξαν το απο-
τέλεσμα της αντίδρασης των τοπικών πληθυσμών απέναντι στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία ή ήταν υποκινούμενες από εξωτερικούς 
δρώντες (Μεγάλες Δυνάμεις, βαλκανικά κράτη); 
δ) σε ποιο βαθμό οι άνωθεν εξωτερικοί παράγοντες συνετέλεσαν 
στην εκδήλωση των εξεγέρσεων και ποιος ο ρόλος τους κατά τη 
διάρκεια αυτών; 
ε) εξυπηρετούσαν οι επαναστάσεις απώτερους πολιτικούς και στρα-
τηγικούς στόχους κάποιων εκ των Μεγάλων Δυνάμεων, που επιθυ-
μούσαν να αναχαράξουν τον χάρτη της Βαλκανικής προς όφελός 
τους; 
  Συνεπώς η επιλογή των φακέλων και εγγράφων της Υπηρε-
σίας του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου της κεντρικής υπηρε-
σίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Α.Υ.Ε.) έγινε με σκοπό την εξυπη-
ρέτηση αυτού του ενδιαφέροντος, ενώ παραλείπονται στοιχεία ή 
αναφέρονται περιληπτικά γεγονότα όπως η βουλγαρική επανάσταση 
(1876), στρατιωτικά γεγονότα αφορώντα τον Σερβοοσμανικό Πόλεμο 
(1876) και ζητήματα που άπτονταν του άμεσου ελληνικού ενδιαφέ-
ροντος, επικεντρωμένα, κυρίως, στη θέση του υπόδουλου ελληνι-
σμού στη Μακεδονία και τη Θράκη, στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις 
κ. ά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός μεν η εργασία εστιάζεται στο 
κυρίως σκοπούμενο, αφ’ ετέρου δε η προσοχή του αναγνώστη δεν 
διασπάται από αυτό, κάτι που πιθανόν θα μπορούσε να προκαλέσει 
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η παράθεση ενός μεγάλου όγκου σχετικών με τα παραπάνω πληρο-
φοριών. 
 Τα έγγραφα που παρατίθενται στη μελέτη δεν έχουν υποστεί 
παρεμβάσεις στο περιεχόμενό τους, ωστόσο, κρίθηκαν απαραίτητες 
κάποιες μετατροπές στην ορθογραφία τους, στον τονισμό και στα 
τυπογραφικά σύμβολα, προκειμένου το κείμενο να είναι συμβατό με 
τους κανόνες της νέας ελληνικής και να διέπεται από νοηματική αλ-
ληλουχία. 
 Ακολούθως και σε συσχετισμό με τα έγγραφα του Α.Υ.Ε., 
χρησιμοποιήθηκαν τα εκδοθέντα αρχεία του Foreign Office Confi-
dential Print, περισσότερο ως συνεπικουρικά των αρχείων του ελλη-
νικού Υπουργείου Εξωτερικών και λιγότερο ως βάση πρωτογενούς 
υλικού. Η χρήση τους αυτή κάθε άλλο παρά μειώνει την αξία των 
βρετανικών διπλωματικών εγγράφων χάριν των αντίστοιχων ελληνι-
κών∙ αντιθέτως, αρκετές φορές είτε αλληλοσυμπληρώνονται αναφο-
ρικά προς την πληροφόρηση-τεκμηρίωση είτε παρέχουν στην έρευ-
να αυτή στοιχεία που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν στους φα-
κέλους του Α.Υ.Ε. 
 Επίσης, κατά τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας χρη-
σιμοποιήθηκαν τα κυριότερα έργα που διαπραγματεύονται την υπό 
εξέταση περίοδο και αυτά ως συνδρομή και συγκριτικά με το ελληνι-
κό αρχειακό υλικό. 
 Τέλος, σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες αναγράφονται με 
βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες 
όπου σημειώνονται δύο ημερομηνίες, με την πρώτη να αναφέρεται 
στο Ιουλιανό (παλαιό) και τη δεύτερη στο Γρηγοριανό (νέο) ημερο-
λόγιο. Ωστόσο, για τα δύο τελευταία μέρη της μελέτης κρίθηκε σκό-
πιμο να ακολουθηθεί κάποιες φορές η χρήση μόνο του Ιουλιανού 
ημερολογίου, η οποία αντιστοιχεί στις ημερομηνίες των εγγράφων. 
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 Η μελέτη αυτή είναι δομημένη σε τέσσερα μέρη, εκ των ο-
ποίων τα δύο πρώτα χρονολογικά εντάσσονται στην περίοδο 1870-
1875, ενώ τα δύο τελευταία, τα οποία αποτελούν και τον κύριο κορ-
μό της εργασίας, εκκινούν από τον Ιούλιο του 1875, οπότε και συνέ-
βη η επανάσταση στην Ερζεγοβίνη, έως τον Απρίλιο του 1877, ημε-
ρομηνία έναρξης του Ρωσοοσμανικού Πολέμου. 
 Συγκεκριμένα, στα κεφάλαια του πρώτου μέρους περιγράφο-
νται σε γενικές γραμμές τα νέα συμμαχικά σχήματα που προέκυψαν 
στη Γηραιά Ήπειρο μετά τον Γαλλοπρωσικό Πόλεμο του 1870 και την 
ανάδυση της Γερμανικής Αυτοκρατορίας ως ενός νέου εταίρου στις 
διεθνείς σχέσεις της εποχής. Ο Σύνδεσμος των Τριών Αυτοκρατόρων 
(Γερμανίας, Ρωσίας και Αυστροουγγαρίας), που ιδρύθηκε το 1873 με 
την προτροπή του Bismarck, αν και προοριζόταν να αποτελέσει τον 
θεματοφύλακα της ευρωπαϊκής τάξης πραγμάτων, ωστόσο, αποδεί-
χθηκε εκ των υστέρων ανίσχυρος να σταθμίσει τα επιμέρους συμφέ-
ροντα των μελών του, όταν μια ασήμαντη –φαινομενικά- εξέγερση 
στη Βαλκανική, εξελίχθηκε σε πανευρωπαϊκό πρόβλημα και έθεσε εκ 
νέου επί τάπητος την προβληματική των σχέσεων των Μεγάλων Δυ-
νάμεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία1. Η τελευταία, από τη με-
ριά της, ευρισκόμενη σε δυσχερή οικονομική κατάσταση εξαιτίας της 
κακοδιοίκησης και της σπατάλης, είχε σωρεύσει τα χρέη της προς τις 
τράπεζες του εξωτερικού και αδυνατούσε εξαιτίας της έλλειψης 
ρευστότητας να ανταπεξέλθει στις συμβατικές της υποχρεώσεις 
προς τη διοίκηση του κράτους, με αποτέλεσμα να υπάρχει στάση 
πληρωμών. Εκτός αυτού, οι μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της αυ-
τοκρατορίας προχωρούσαν με βραδείς ρυθμούς, παρά τα σημαντικά 

                                                
1 Βλ. Harris David A Diplomatic History of the Balkan Crisis of 1875-1878. The First 
Year, σελ. 5-10, 47-61 
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ποσά που εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία της κατά τη διάρκεια των 
δύο τελευταίων δεκαετιών. Έχοντας, λοιπόν, απωλέσει την οικονομι-
κή της αξιοπιστία στην Ευρώπη και αδυνατώντας να τακτοποιήσει τα 
του οίκου της, η Υψηλή Πύλη –παρά την τυπική ένταξή της στη χο-
ρεία των Μεγάλων Δυνάμεων μετά τη Συνθήκη των Παρισίων 
(1856)- κατέστη περισσότερο ευάλωτη απέναντι στις διαθέσεις και 
τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες επί τη ευ-
καιρία της εξεγέρσεως στην Ερζεγοβίνης, βρήκαν πρόσφορο έδαφος 
για να επέμβουν ανοικτά σε υποθέσεις που αυτή θεωρούσε ως δι-
κού της εσωτερικού ενδιαφέροντος2. 
 Ακολούθως, στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η ανάλυση των 
σχέσεων της καθεμιάς Μεγάλης Δύναμης ξεχωριστά με την Υψηλή 
Πύλη, καθώς επίσης και μια ιστορική αναδρομή στο καθεστώς και 
στις συνθήκες που επικρατούσαν στη Βοσνία και στην Ερζεγοβίνη, 
προκειμένου να καταδειχθούν οι αιτίες και οι παράγοντες που τις 
οδήγησαν στις επαναστάσεις.  
 Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, η Μεγάλη Βρετανία είχε μέχρι 
τότε αναδειχθεί στον εγγύτερο εταίρο της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, καθώς έτσι –με την επιρροή που ασκούσε σε αυτή- διασφάλιζε 
την κυριαρχία του βρετανικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο αλ-
λά και προωθούσε την περαιτέρω εξάρτηση της τελευταίας με την 
εισροή βρετανικών κεφαλαίων. Ο βασικός στόχος των Βρετανών κυ-
βερνώντων συνίστατο στην κατά το δυνατό αποφυγή διενέξεων στο 
εσωτερικό της Ευρώπης και στην παγίωση της αντιλήψεως περί τη 
Βρετανία ως παγκόσμιας ηγετικής δύναμης, με κύριο μέσο τη ναυτι-
κή της ισχύ3. Το μοναδικό κράτος που θα μπορούσε να απειλήσει τη 
Μεγάλη Βρετανία ήταν η Ρωσική Αυτοκρατορία· οι δύο Δυνάμεις 
κατά τη δεκαετία του 1870 επιδόθηκαν στην κατάκτηση των εδαφών 
του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, ώστε η μεν Βρετανία να 
προστατεύσει τα κεκτημένα της, ιδιαίτερα την ινδική υποήπειρο, η 
δε Ρωσία να αποκτήσει πρόσβαση στις θαλάσσιες οδούς διαμέσου 

                                                
2 Βλ. Jelavic Barbara The Ottoman Empire, the Great Powers and the Straits Ques-
tion, 1870-1887, σελ. 4-5, 10-13, 90-91.  
3 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Σπ. Βαλαωρίτης (Λονδίνο) προς Ιω. Δεληγιάννη, αρ. 124, 7/19-
12-1874, όπου αναλύεται η πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας αναφορικά με το Ανα-
τολικό Ζήτημα και οι σχέσεις της με τα ευρωπαϊκά κράτη.  
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των Στενών επιδιώκοντας παράλληλα να αποδυναμώσει την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία4. 
 Η ετέρα Μεγάλη Δύναμη, η Γαλλία, ύστερα από τον κατα-
στροφικό για εκείνη πόλεμο με την Πρωσία, είχε πάψει να διαδρα-
ματίζει σημαίνοντα ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα και αναζητούσε 
τρόπους για να αναδιοργανωθεί. Η δημιουργία του Συνδέσμου των 
Τριών Αυτοκρατόρων συνέτεινε κατά κάποιον τρόπο στην απομόνω-
σή της, αποκλείοντάς την από την άσκηση μιας αποτελεσματικής 
εξωτερικής πολιτικής. Για τη Γαλλία, η διατήρηση της ακεραιότητας 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελούσε το μέσο διασφάλισης 
των γαλλικών επενδύσεων στην Ανατολή, καθώς από πολιτική σκο-
πιά φαίνεται ότι δεν μπορούσε να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό 
τις εξελίξεις στην περιοχή5. 
 Αντιθέτως, στις εξελίξεις στις ανατολικές υποθέσεις επιχει-
ρούσε να εμπλακεί πλέον ως ρυθμιστικός παράγοντας η Γερμανία. Ο 
Bismarck έχοντας ενδυθεί τον μανδύα του ειρηνοποιού, κατόρθωσε 
με αριστοτεχνικούς διπλωματικούς χειρισμούς αφ’ ενός μεν να πεί-
σει τα λοιπά μέρη ότι η Γερμανία παρέμενε εκτός του πεδίου των 
εδαφικών διεκδικήσεων στην Οθωμανική Ανατολή, αφ’ ετέρου δε να 
καταστεί ένας ισχυρός πολιτικός άνδρας στον ευρωπαϊκό χώρο, ό-
ντας ο εμπνευστής και δημιουργός μιας ισχυρής συμμαχικής τριά-
δας, παρά τις επιμέρους συγκρουόμενες πολιτικές των μελών της, τις 
οποίες ο Γερμανός Καγκελάριος εκμεταλλευόταν καταλλήλως6. 
 Τα άλλα δύο μέλη του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων, η 
Αυστροουγγαρία και η Ρωσία, είχαν άμεσα συμφέροντα στα βαλκα-
νικά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Δυαδική Μοναρχία 
μετά το 1866 και την ήττα της στον πόλεμο με την Πρωσία, είχε πά-
ψει να αναζητά εδαφικά ερείσματα στη Δύση και είχε στρέψει το 
ενδιαφέρον της στη Βαλκανική Χερσόνησο, προκειμένου να πραγμα-
τοποιήσει τους πολιτικούς και οικονομικούς της στόχους. Παράμε-
τρος αυτής της πολιτικής υπήρξε και η αρχική υποστήριξη που πα-
ρείχε η αυστροουγγρική κυβέρνηση στην Υψηλή Πύλη- τασσόμενη 
κατά του διαμελισμού του ευρωπαϊκού τμήματος της αυτοκρατορί-
ας-, ως ενός εν δυνάμει συμμάχου που θα χρησίμευε ως ανάχωμα 

                                                
4 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 18-24 και Jelavic Barbara, ό. π., σελ. 6-8, 87-88.   
5 Βλ. Jelavic Barbara, ό. π., σελ. 6. 
6 Βλ. Jelavic Barbara, ό. π., σελ. 89. 
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εναντίον του επεκτατισμού της Ρωσίας στα Βαλκάνια. Οι εξελίξεις, 
όμως, στον χώρο της Βαλκανικής και η συνακόλουθη άνοδος των 
εθνικών κινημάτων (ιδίως του σερβικού), καθώς και η ένταξη της 
Αυστροουγγαρίας στον τριαδικό αυτοκρατορικό συνασπισμό, συνε-
τέλεσαν στη μεταστροφή της στάσης της Βιέννης προς την Κωνστα-
ντινούπολη. Έκτοτε η Αυστροουγγαρία επιδίωξε να επωφεληθεί του 
διαφαινόμενου εδαφικού κατακερματισμού της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας και να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της με τη διαμόρφω-
ση σφαιρών επιρροής στα Δυτικά Βαλκάνια, αφ’ ενός μεν ως αντι-
σταθμιστική κατά των ρωσικών βλέψεων ενέργεια, αφ’ ετέρου δε ως 
προοίμιο της επιθυμίας της για μελλοντική κυριαρχία στην περιοχή7. 
 Ο κυριότερος ανταγωνιστής της Αυστροουγγαρίας στα Βαλκά-
νια ήταν, όπως αναφέρθηκε, η Ρωσία. Η ήττα της στον Κριμαϊκό Πό-
λεμο (1853-1856) αποκάλυψε την ύπαρξη σοβαρών διαρθρωτικών 
προβλημάτων στο εσωτερικό της αχανούς ρωσικής επικράτειας και 
έστρεψε την προσοχή του Τσάρου και των αξιωματούχων του στην 
αναδιοργάνωση των κρατικών δομών της αυτοκρατορίας. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εξυγιαντικής αυτής προσπάθειας, η Ρωσία, τηρώ-
ντας μια διακριτική στάση, απέφυγε την ενεργή της ανάμιξη στις ευ-
ρωπαϊκές υποθέσεις και κατηύθυνε τους στόχους της εξωτερικής της 
πολιτικής προς την Κεντρική Ασία. Εξάλλου, η Συνθήκη των Παρισίων 
(1856) την επομένη του Κριμαϊκού Πολέμου λειτούργησε ανασταλτι-
κά προς τη Ρωσία και ουσιαστικά την απέκλειε από την ανάληψη 
μελλοντικών μονομερών επεμβάσεων εναντίον της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Συγκεκριμένα άρθρα της συνδέονταν με τη στρατηγική 
ασφάλεια της Ρωσίας και η αναθεώρησή τους κρίθηκε επιβεβλημέ-
νη, ώστε η χώρα να ανακτήσει τον έλεγχο που πρωτύτερα είχε στην 
περιοχή γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Η ευκαιρία δόθηκε το 1871, 
όταν με τη διάσκεψη που συγκλήθηκε στο Λονδίνο, η Ρωσία απέ-
κτησε εκ νέου τα κυριαρχικά της δικαιώματα στον Εύξεινο Πόντο και 
επέστρεψε έτσι εντυπωσιακά στο προσκήνιο. Όπως ήταν επόμενο, 
το Ανατολικό Ζήτημα και η τύχη των βαλκανικών λαών που τελούσαν 
υπό τον ζυγό της οθωμανικής κυριαρχίας επανήλθαν στην επικαιρό-
τητα ως η κύρια προτεραιότητα-εργαλείο της ρωσικής εξωτερικής 
πολιτικής. Ωστόσο, η εφαρμογή της τελευταίας παρουσίαζε δυσκο-
λίες και συχνά αντιφατικούς τρόπους επιδίωξης των στόχων της, κα-

                                                
7 Βλ. Langer W. L. European Alliances and Alignements 1871-1890, σελ. 69-72. 
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θώς, όπως φάνηκε και κατά τις βαλκανικές επαναστάσεις του 1875-
1876, τόσο εντός του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και στους κύκλους 
της διανόησης η έννοια του Ανατολικού Ζητήματος και οι υποχρεώ-
σεις της Ρωσίας απέναντι στους ομόδοξους Σλάβους εξετάζονταν 
από διαφορετική προοπτική προσέγγισης, είτε στο επίπεδο συνερ-
γασίας με τις Μεγάλες Δυνάμεις είτε σε αυτό της ανάληψης μονομε-
ρών πρωτοβουλιών8. 
 Στη συνέχεια εξετάζεται η κατάσταση στη Βοσνία και την Ερζε-
γοβίνη. Από τις απαρχές της οθωμανικής κατάκτησης έως και το 
1875, οι δύο επαρχίες δεν είχαν ποτέ διατελέσει υπό τον απόλυτο 
έλεγχο της κεντρικής διοίκησης, γεγονός που εξηγείται από τη γεω-
γραφική τους θέση, στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας. Η τοπική φεουδαρχική τάξη ήταν σε μεγάλο ποσοστό σερβικής 
καταγωγής που είχε σταδιακά εξισλαμισθεί προκειμένου να διατη-
ρήσει τα προνόμια και την ισχύ της. Οι μη μουσουλμανικοί (χριστια-
νικοί) πληθυσμοί των δύο περιοχών, συγγενείς και εκείνοι σχεδόν 
στο σύνολό τους με τους Σερβοκροάτες, ήσαν διαιρεμένοι ανάμεσα 
σε Ορθόδοξους και Καθολικούς. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 
είχαν ξεσπάσει και άλλες φορές εξεγέρσεις οι οποίες όμως δεν 
προέρχονταν από τον χριστιανικό αγροτικό πληθυσμό κατά της ο-
θωμανικής καταπίεσης, αλλά από την τοπική φεουδαρχική τάξη ενα-
ντίον της κεντρικής κυβέρνησης. Οι Μουσουλμάνοι γαιοκτήμονες 
αντιδρούσαν στα μεταρρυθμιστικά μέτρα (του 1839 και 1856) που 
επεδίωκε να επιβάλει η Υψηλή Πύλη, με τη δικαιολογία ότι πλήττο-
νταν τα προνόμιά τους. Τις αντιδράσεις αυτές η Πύλη προσπαθούσε 
να τις καταστείλει με την αποστολή στρατευμάτων και τελικά το 
1851, σε μία τέτοια εξέγερση, κατόρθωσε να εκδιώξει από την εξου-
σία τους φεουδάρχες, επιβάλλοντας κατόπιν τους δικούς της αξιω-
ματούχους στη διοίκηση των επαρχιών. Ωστόσο, παρά τις μεταρ-
ρυθμίσεις που εισήχθησαν η θέση των Χριστιανών αγροτών δεν βελ-
τιώθηκε· η διεφθαρμένη διοίκηση των κρατικών αξιωματούχων, η 
επαχθής και αυθαίρετη φορολόγηση και η μεροληπτική απονομή της 
δικαιοσύνης έρχονταν σε ευθεία αντιπαράθεση με τις εγγυήσεις του 
1856. Οι ανυπόφορες συνθήκες ζωής, που επιτάθηκαν με τη δημι-
ουργία των τσιφλικιών οδήγησαν στην εκδήλωση των πρώτων λαϊ-
κών αντιδράσεων, οι οποίες προέρχονταν από τους χωρικούς και την 

                                                
8 Βλ. Jelavic Barbara, ό. π., σελ. 9-10, 90. 
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αναδυόμενη αστική τάξη (που στην πλειοψηφία της απαρτιζόταν 
από Ορθόδοξους Χριστιανούς εμπόρους σερβικής καταγωγής), με 
χαρακτήρα όχι τόσο κοινωνικό όσο εθνικοαπελευθερωτικό, καθώς 
είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται η εθνική συνείδηση και η ανά-
γκη συσπείρωσης προς αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας. Υπο-
κινητές αλλά και αρωγοί στους αλυτρωτικούς αγώνες των πληθυ-
σμών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στάθηκαν η Σερβία, το Μαυρο-
βούνιο και η ρωσική Σλαβική Φιλανθρωπική Επιτροπή. Κατά τη δε-
καετία του 1860 και στις αρχές της επομένης, επαναστατικές διερ-
γασίες και διαθέσεις για εξέγερση στις δύο επαρχίες δεν έφεραν ου-
σιαστικά αποτελέσματα. Οι διάφορες παραχωρήσεις των Οθωμα-
νών, που στόχευαν στο να μειώσουν την ένταση και αφορούσαν 
(κυρίως) τη χορήγηση αμνηστείας στους φυγάδες που είχαν κατα-
φύγει στα εδάφη της Αυστροουγγαρίας, δεν ανέστρεψαν την κατά-
σταση. Τον Ιούλιο του 1875, αν και δεν είχε αρχικά προγραμματιστεί, 
η επανάσταση στην Ερζεγοβίνη ξέσπασε ύστερα από ένα περιορι-
σμένης εμβέλειας τοπικό επεισόδιο που σε λίγους μήνες ανέφλεξε 
ολόκληρη τη Βαλκανική9. 
 Η Υψηλή Πύλη αν και αρχικά προσπάθησε με στρατιωτικά μέ-
σα να καταστείλει την εξέγερση, απέτυχε (Μέρος Γ , κεφ.1). Τα γει-
τονικά βαλκανικά κράτη- Σερβία και Μαυροβούνιο- αν και ήταν α-
ποφασισμένα να μην εμπλακούν στη σύρραξη, ύστερα από τις πιέ-
σεις των Δυνάμεων, συνέχισαν ανεπισήμως να ενισχύουν το επανα-
στατικό κίνημα με όπλα, πολεμοφόδια και έμψυχο υλικό. Επίσης, 
σημαντική βοήθεια προσέφεραν οι σλαβικοί πληθυσμοί και διάφο-
ροι ανώτεροι στρατιωτικοί σλαβικής καταγωγής της Αυστροουγγα-
ρίας, καθώς και οι σλαβικές επιτροπές της Αγίας Πετρούπολης και 
της Μόσχας. Η εξάπλωση της επανάστασης στα εδάφη της Βοσνίας 
και η συνακόλουθη χρεοκοπία του οθωμανικού κράτους, προκάλε-
σαν την αναπόφευκτη επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων. Έκείνες, 
αν και έκριναν από διαφορετική σκοπιά η καθεμία τα πράγματα 
στην Οθωμανική Ανατολή, έχοντας ωστόσο ως πρωταρχικό στόχο 
την προάσπιση των συμφερόντων τους, αποφάσισαν να κινηθούν 
συλλογικά. Έχοντας εξασφαλίσει τη συγκατάθεση της Πύλης, οι πρε-
σβευτές των έξι Δυνάμεων απέστειλαν στους τόπους των ταραχών 
τους προξένους τους προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση, να 

                                                
9 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 10-16 και Langer W. L., ό. π., σελ. 62-63, 65.  
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κατευνάσουν τα πνεύματα και να ακούσουν τα αιτήματα των επα-
ναστατών. Ωστόσο, η άρνηση των τελευταίων να υποκύψουν οδή-
γησε τις διαπραγματεύσεις σε αποτυχία. Τότε οι Δυνάμεις στράφη-
καν προς την Πύλη ζητώντας της να εισάγει στις δύο επαρχίες με-
ταρρυθμίσεις διοικητικής και φορολογικής φύσεως. Η οθωμανική 
κυβέρνηση επιδιώκοντας να αποφύγει τον δάκτυλο της ευρωπαϊκής 
παρέμβασης στις υποθέσεις της, δημοσίευσε στα τέλη Σεπτεμβρίου 
του 1875 ιραντέ, που αφορούσε, όμως, την εισαγωγή ευρέων με-
ταρρυθμίσεων για τους υπηκόους του Σουλτάνου και όχι συγκεκρι-
μένων για τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη10. 
 Η έκδοση του ιραντέ και η συνακόλουθη δημοσίευση του φιρ-
μανίου της 1ης / 12ής Δεκεμβρίου, με το οποίο θα εφαρμόζονταν τάχα 
οι μεταρρυθμίσεις, καθόλου δεν έπεισαν τις ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις για την καλή πίστη της Υψηλής Πύλης (Μέρος Γ , κεφ. 2). Ο κό-
μης Andrássy, υπουργός Εξωτερικών της Αυστροουγγαρίας, έχοντας 
εκ των προτέρων αποκλείσει την πρόταση του υπουργού Εξωτερικών 
της Ρωσίας Gorchakov για την παραχώρηση αυτόνομου καθεστώτος 
στις δύο επαρχίες, επεδίωκε να προωθήσει το δικό του μεταρρυθμι-
στικό πρόγραμμα, με την υποστήριξη της ρωσικής κυβέρνησης και τη 
σύμφωνη γνώμη της Γερμανίας. Η Διακοίνωση Andrássy της 18ης / 
30ής Δεκεμβρίου του 1875 αφού πρώτα εγκρίθηκε από τις Μεγάλες 
Δυνάμεις, κοινοποιήθηκε ύστερα από ένα μήνα στην Πύλη. Σύμφω-
να με το αυστριακό κείμενο, οι Μεγάλες Δυνάμεις απαιτούσαν από 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία την άμεση εφαρμογή συγκεκριμένων 
μεταρρυθμίσεων, που θα παρείχαν στους Χριστιανούς των δύο ε-
παρχιών διοικητική, φορολογική και δικαστική ισότητα και θα τους 
προστάτευαν από την εκμετάλλευση των Μουσουλμάνων μεγαλοϊ-
διοκτητών γης. Παρά το γεγονός ότι η οθωμανική κυβέρνηση αποδέ-
χθηκε τη Διακοίνωση (1/13 Φεβρουαρίου 1876), οι επαναστάτες δι-
ατηρούσαν τις επιφυλάξεις τους και όντας δύσπιστοι προς τους Ο-
θωμανούς, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον ένοπλο αγώνα τους, α-
πορρίπτοντας ταυτόχρονα και το σχέδιο ειρήνευσης της Δυαδικής 
Μοναρχίας11. 
 Η εξακολούθηση των εχθροπραξιών ελαχιστοποίησε τις πιθα-
νότητες για ειρήνευση στην περιοχή. Ολόκληρη η Βαλκανική Χερσό-

                                                
10 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 63-131. 
11 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 132-286 και Langer W. L., ό. π., σελ. 75.   



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) 
                             ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
 
 

69 
 

νησος βρισκόταν σε αναβρασμό, καθώς τον Απρίλιο του 1876 έλαβε 
χώρα η βουλγαρική επανάσταση, που κατεπνίγη από τους Οθωμα-
νούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη δολοφονήθηκαν από τον μουσουλμανι-
κό όχλο οι πρόξενοι της Γαλλίας και της Γερμανίας. Την ίδια στιγμή, 
οι Andrássy, Bismarck και Gorchakov συνέτασσαν στη γερμανική 
πρωτεύουσα το Μνημόνιο του Βερολίνου (30 Απριλίου / 12 Μαΐου 
1876), με το οποίο ζητούσαν από την Πύλη να συνάψει άμεση ανα-
κωχή με τους επαναστάτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και να ε-
φαρμόσει τις παραγγελόμενες μεταρρυθμίσεις (Μέρος Γ , κεφ. 3). Η 
νέα αυτή διακοίνωση απορρίφθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία και δεν 
επιδόθηκε ποτέ στην Υψηλή Πύλη, εξαιτίας της εσωτερικής πολιτικής 
κρίσης που εκδηλώθηκε στην Κωνσταντινούπολη από μια ομάδα 
μεταρρυθμιστών Οθωμανών και είχε ως αποτέλεσμα την εκθρόνιση 
του Σουλτάνου Αμπντουλαζίζ και τον σχηματισμό νέας κυβερνήσεως. 
Στα τέλη Ιουνίου η Σερβία και το Μαυροβούνιο αποφάσισαν να κη-
ρύξουν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η έκρηξη του 
Σερβοοσμανικού Πολέμου έθεσε εκ νέου επί τάπητος το ζήτημα των 
αυστρορωσικών σχέσεων. Με τη μυστική Συμφωνία του Reichstadt 
(26 Ιουνίου / 8 Ιουλίου 1876) -αν και αργότερα προκλήθηκαν παρα-
νοήσεις ως προς το περιεχόμενό της- εκτός των άλλων αποφασίστη-
κε η προσάρτηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης από την Αυστροουγ-
γαρία στην περίπτωση που τα γεγονότα οδηγούσαν στην κατάρρευ-
ση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
ενώ αποκλείστηκε η ίδρυση μεγάλης σλαβικής επικράτειας12. 
 Στο μεταξύ ο Σερβοοσμανικός Πόλεμος εξελισσόταν εις βάρος 
των Σέρβων και παρά τη μεσολάβηση των Δυνάμεων, ο οθωμανικός 
στρατός έφθασε ένα βήμα πριν το Βελιγράδι. Η Ρωσία για να απο-
τρέψει τα χειρότερα, επέβαλε με τελεσίγραφο στον νέο Σουλτάνο 
Αμπντουλχαμίτ τον Β  (είχε διαδεχθεί τον αδελφό του Μουράτ τον 
Ε ) στις αρχές Νοεμβρίου την άμεση σύναψη ανακωχής. Τον Δεκέμ-
βριο του 1876 συγκλήθηκε -με πρωτοβουλία της Μεγάλης Βρετανίας 
που ανησυχούσε για μια ανοικτή στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας 
στη Βαλκανική- η πρεσβευτική Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης (ή 
Διάσκεψη του Ναυστάθμου, Μέρος Δ , κεφ.1), κατά τη διάρκεια της 
οποίας οι Μεγάλες Δυνάμεις επιχείρησαν σε γενικές γραμμές να ε-
πιβάλουν τους εξής όρους στην Υψηλή Πύλη: 

                                                
12 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 288-438 και Langer W. L., ό. π., σελ. 76-86, 91-93. 
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α) ειρήνη με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. 
β) χωρισμός της Βουλγαρίας σε ανατολική και δυτική και αυτοδιοί-
κηση των δύο τμημάτων υπό την εποπτεία των Δυνάμεων. 
γ) αυτοδιοίκηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης υπό τον έλεγχο των 
Μεγάλων Δυνάμεων. 
 Ωστόσο, ο Σουλτάνος και η οθωμανική κυβέρνηση με Πρωθυ-
πουργό τον μεταρρυθμιστή πολιτικό Μιδάτ πασά προέβησαν στην 
έκδοση του πρώτου οθωμανικού συντάγματος (11/23 Δεκεμβρίου), 
ενός «φιλελεύθερου» χάρτη που εγγυόταν την ισότητα όλων των 
υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ στην ουσία σκόπευαν 
με τη δημοσίευσή του να απορρίψουν την εφαρμογή των προτάσε-
ων των Δυνάμεων. Ακόμη και όταν οι Ευρωπαίοι πληρεξούσιοι ελάτ-
τωσαν τις απαιτήσεις τους, η Υψηλή Πύλη αντέταξε την κατηγορημα-
τική της άρνηση (8/20 Ιανουαρίου 1877), με αποτέλεσμα η διάσκε-
ψη να οδηγηθεί σε πλήρη αποτυχία13. 
 Το μέλλον της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης καθορίστηκε με την 
υπογραφή της στρατιωτικής Σύμβασης της Βουδαπέστης (3/15 Ια-
νουαρίου 1877), η οποία συμπληρώθηκε δύο μήνες αργότερα από 
την αντίστοιχη πολιτική (Μέρος Δ , κεφ. 2). Με τη σύμβαση αυτή 
επιβεβαιώθηκαν –αν και με τροποποιήσεις- όλοι σχεδόν οι όροι της 
προηγούμενης Συμφωνίας του Reichstadt. Η Ρωσία αποφασισμένη 
ούσα να κηρύξει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά 
την αποτυχημένη διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, θέλησε να ε-
ξασφαλίσει την ουδετερότητα της Αυστροουγγαρίας και προς τούτο 
συναίνεσε με τη συγκεκριμένη συμφωνία στην κατάληψη των δύο 
επαρχιών από τη Δυαδική Μοναρχία, στην περίπτωση που οι Οθω-
μανοί ηττώντο. Η Αψβουργική Μοναρχία με τη σειρά της εγγυήθηκε 
την ευμενή της ουδετερότητα και διάφορες στρατιωτικές διευκο-
λύνσεις. Από τη στιγμή, λοιπόν, που εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση 
της Αυστροουγγαρίας, η Ρωσία συνέχισε να εξωθεί την κατάσταση 
προς πόλεμο, υπό το πρόσχημα της προστασίας των Χριστιανών της 
Βαλκανικής. Ούτε καν η ανακωχή της Σερβίας με την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία τον Φεβρουάριο του 1877 ανέστρεψε τις εξελίξεις. Στις 
19/31 Μαρτίου οι Μεγάλες Δυνάμεις υπέγραψαν το Πρωτόκολλο 
του Λονδίνου, ως μια από κοινού ύστατη έκκληση στην Υψηλή Πύλη 
να αποδεχθεί τις μεταρρυθμίσεις που της προτάθηκαν στη Διάσκεψη 

                                                
13 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 103-113.  
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της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, η οθωμανική κυβέρνηση απέρριψε 
και αυτήν τη διπλωματική λύση που της παρουσιάστηκε, με αποτέ-
λεσμα στις 12/24 Απριλίου του 1877 να κηρυχθεί ο Ρωσοοσμανικός 
Πόλεμος14. 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

Κεφ. 1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ (1870-1875) 
 
 Η αυγή της δεκαετίας του 1870 βρήκε την Ευρώπη σε φάση 
αναδιοργάνωσης. Ο Αυστρoπρωσικός Πόλεμος του 1866, ο Γαλλο-
πρωσικός του 1870 και η δημιουργία δύο νέων κρατών, της  Ιταλίας 
(το 1859) και της Γερμανίας (το 1871), μετέβαλαν τον συσχετισμό 
δυνάμεων στην ευρωπαϊκή διπλωματία. Οι παλαιότερες επιμέρους 
συμμαχίες είχαν εκλείψει, ενώ η Ευρωπαϊκή Συναυλία15 που είχε 
δημιουργηθεί στη Βιέννη το 1815 και εδραιώθηκε το 1856 στη Συν-
θήκη των Παρισίων16 ως αποτέλεσμα του Κριμαϊκού Πολέμου17 -με 

                                                
14 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 113-116. 
15 Ο όρος Ευρωπαϊκή Συναυλία (ή Συμφωνία) υποδήλωνε το ευρωπαϊκό σύστημα 
συμμαχιών των Μεγάλων Δυνάμεων (Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία, Πρωσία, Ρωσία), 
που προέκυψε μετά την ήττα της Γαλλίας στους ναπολεόντιους πολέμους (1815). 
Σκοπός του συστήματος αυτού ήταν η διατήρηση του εδαφικού και πολιτικού status 
quo της Ευρώπης και η αποτροπή της όποιας αλλαγής του χωρίς την από κοινού 
προηγούμενη συγκατάθεση των Μεγάλων Δυνάμεων. Χωρίς ποτέ να αποκτήσει μια 
θεσμοποιημένη μορφή, η Ευρωπαϊκή Συναυλία λειτούργησε με διάφορα σχήματα 
από το 1822 έως το 1914 (έκρηξη του Α Παγκοσμίου Πολέμου) συμβάλλοντας στην 
αποτροπή ενός πανευρωπαϊκού πολέμου. Βλ. Χριστοδουλίδης Θεόδωρος Α. Δι-
πλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων. Από τη Βιέννη στις Βερσαλλίες 1815-1919, τόμος 
2ος, σελ. 38-39.    
16 To Συνέδριο των Παρισίων ξεκίνησε τις εργασίες του στις 25 Φεβρουαρίου του 
1856 και τις τερμάτισε στις 30 Μαρτίου του ίδιου έτους με την υπογραφή της ομώ-
νυμης συνθήκης. Στο συνέδριο συμμετείχαν η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Αυ-
στρία, η Πρωσία, η Ρωσία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Πεδεμόντιο. Τα κυ-
ριότερα άρθρα της συνθήκης ήταν τα εξής: 
  α) Οι συμβαλλόμενες Δυνάμεις δεσμεύθηκαν να σεβαστούν και να εγγυηθούν την 
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (άρθρο 
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την ενσωμάτωση σε αυτήν και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας- δεν 
ήταν ικανή ώστε να διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων στη Γηραιά 
Ήπειρο18. 
 Το κενό που προέκυψε μετά την ανατροπή του ευρωπαϊκού 
συμμαχικού συστήματος θα το εκμεταλλευόταν επιδέξια ο πρίγκη-

                                                                                                     
7). Ως αντάλλαγμα, ο Σουλτάνος παραχώρησε το Χάττ-ι Χουμαγιούν, ένα μεταρρυθ-
μιστικό διάταγμα με το οποίο υποσχόταν την ίση μεταχείρηση όλων των υπηκόων 
του. Οι Δυνάμεις, αν και δέχθηκαν τη γνωστοποίηση του διατάγματος, αποκήρυξαν 
«το δικαίωμα παρέμβασης είτε συλλογικά είτε μεμονωμένα» στις εσωτερικές υπο-
θέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (άρθρο 9).  
  β) Η κήρυξη της ουδετεροποίησης της Μαύρης Θάλασσας και η αναθεώρηση της 
Σύμβασης των Στενών (1841) ( άρθρα 10-15). Η συνθήκη αποστρατικοποιούσε τον 
Εύξεινο Πόντο και κατοχύρωνε την ελεύθερη διεξαγωγή του εμπορίου στη θάλασσα 
αυτή∙ επίσης, η Πύλη αποκτούσε το δικαίωμα να μην επιτρέπει την είσοδο πολεμι-
κών πλοίων στα Δαρδανέλλια και στον Βόσπορο. 
 γ) Η εγγύηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας του Δούναβη (άρθρα 15-19), η οποία θα 
διασφαλιζόταν από τη δημιουργία δύο επιτροπών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 
Δούναβη και της Επιτροπής των Παρόχθιων Κρατών. 
 δ) Η Ρωσία υποχρεωνόταν να επιστρέψει το Καρς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και τη νότια Βεσσαραβία στη Μολδαβία. 
 ε) Οι ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας και η Σερβία θα παρέμεναν υπό το 
καθεστώς της Υψηλής Πύλης, έχοντας, όμως, τη συλλογική εγγύηση των Μεγάλων 
Δυνάμεων (άρθρα 20-29). Η πολιτική οργάνωση των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών θα 
ρυθμιζόταν από τις εκλεγμένες εθνοσυνελεύσεις τους και υπό τον έλεγχο μιας διε-
θνούς επιτροπής. Βλ. Driault Édouard Το Ανατολικό Ζήτημα από τις αρχές του έως 
τη συνθήκη των Σεβρών, μέρος 1ον , σελ. 404-405.  
17 Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1853 ο Σουλτάνος Αμπντουλμετζίτ κήρυξε τον πόλεμο 
στη Ρωσία, ως αποτέλεσμα της άρνησης του Τσάρου Νικολάου του Α΄ να αποσύρει 
τα ρωσικά στρατεύματα από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τις οποίες είχε καταλά-
βει (το 1853) με το πρόσχημα της προστασίας των Oρθοδόξων Χριστιανών. Στις 28 
Φεβρουαρίου του 1854  η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία υπέγραψαν συνθήκη 
συμμαχίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον επόμενο μήνα ( 13 Μαρτίου) οι 
δύο Δυνάμεις κήρυξαν τον πόλεμο στη Ρωσία. Το κύριο θέατρο των επιχειρήσεων 
του πολέμου ήταν η χερσόνησος της Κριμαίας, όπου υπήρχε ρωσικό ναυπηγείο στη 
Σεβαστούπολη. Η Ρωσία προκειμένου να υπερασπιστεί τα εδάφη της αναγκάστηκε 
να ανακαλέσει τον στρατό της από το Δούναβη και να αποσυρθεί από τις Παραδου-
νάβιες Ηγεμονίες. Με το μέρος των Αγγλογάλλων τάχθηκαν η ουδέτερη έως τότε 
Αυστρία και το Πεδεμόντιο. Ύστερα από πολύνεκρες μάχες η Σεβαστούπολη κατα-
λήφθηκε (Νοέμβριος του 1855) και ο νέος Τσάρος Αλέξανδρος ο Β΄ αποφάσισε να 
αποδεχθεί τα τέσσερα σημεία της Βιέννης (16 Ιανουαρίου του 1856), τους όρους, 
δηλαδή, που αποτέλεσαν τη βάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία υπογρά-
φηκε στις 4 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Βλ. Χριστοδουλίδης Θεόδωρος Α., ό. π., 
σελ. 167-178.   
18  Βλ. Σταυριανός Λ. Σ. Τα Βαλκάνια μετά το 1453, σελ. 650-651. 
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πας Otto von Bismarck19, δημιουργός της ενοποιημένης Γερμανίας. 
Βασικός σκοπός της εξωτερικής πολιτικής του «σιδηρού καγκελάρι-
ου» ήταν η διατήρηση του ευρωπαϊκού status quo, παράλληλα όμως 
να μην απωλέσει η χώρα του τη δεσπόζουσα θέση της στο ευρωπαϊ-
κό στερέωμα, χωρίς ταυτόχρονα να προκαλεί τις αντιδράσεις των 
υπολοίπων Μεγάλων Δυνάμεων 20. 
 Προς επίτευξη του στόχου του, ο Bismarck επιχείρησε να 
προωθήσει τη συνεννόηση της Γερμανίας με την Αυστροουγγαρία 
και τη Ρωσία, με σκοπό να συσφίξει τις σχέσεις μεταξύ των συντηρη-
τικών μοναρχιών και να διαφυλάξει την τήρηση της τάξης στην 
Kεντρική και Aνατολική Ευρώπη. Επίσης, θεωρούσε ότι κατά τον 
τρόπο αυτόν η Γαλλία θα εμποδιζόταν στην εξεύρεση συμμάχων για 
να εκδικηθεί την ήττα της. Εξάλλου προωθούσε τους Γάλλους σε α-
ναζήτηση εξόδου για τις εθνικές τους διεκδικήσεις και φιλοδοξίες σε 
εξωευρωπαϊκές χώρες με απώτερο στόχο να εμπλακούν στον αποι-
κιακό ανταγωνισμό με τη Μεγάλη Βρετανία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
θέση της Γαλλίας θα εξασθένουσε και η Γερμανία θα απέφευγε τη 
ρεβανσιστική της πολιτική21. 
 Το πρώτο βήμα στη σύναψη των συμμαχιών έγινε τον Αύγου-
στο του 1871, όταν ο Γουλιέλμος ο Α22 συναντήθηκε στο Τυρόλο με 

                                                
19 Bismarck-Schönhausen Otto (1815-1898): Γερμανός πρίγκηπας. Μέλος της πρω-
σικής Βουλής (1847), εκπρόσωπος της Πρωσίας στη Δίετα της Φραγκφούρτης (1851-
1859), πρεσβευτής στην Πετρούπολη (1859-1862) και το Παρίσι (1862). Πρωθυ-
πουργός και υπουργός Εξωτερικών της Πρωσίας (1862-1890). Καγκελάριος της Γερ-
μανικής Αυτοκρατορίας (1871-1890). Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι. Η Αυστροουγγα-
ρία και προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου (1878-1881), σελ. 207. 
20 Βλ. Στεφανίδης Ιωάννης Δ. Ισορροπία των Δυνάμεων και Ηγεμονική πρόκληση. Το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κρατών, 1871-1945, σελ. 43. 
21 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 27 και Στεφανίδης Ιωάννης Δ., ό. π., σελ. 
44. 
22 Γουλιέλμος ο Α (1797-1888): Βασιλιάς της Πρωσίας (1861-1888) και ο πρώτος 
Αυτοκράτορας της ενοποιημένης Γερμανίας (1871-1888). Δευτερότοκος γιος του 
Βασιλιά της Πρωσίας Φρειδερίκου-Γουλιέλμου του Γ , αναγορεύθηκε αντιβασιλέας 
το 1858. Εκστράτευσε νικηφόρα εναντίον της Δανίας (1863-1864) και της Αυστρίας 
(1866). Στις 18 Ιανουαρίου 1871 μετά τον νικηφόρο πόλεμο εναντίον της Γαλλίας 
(1870-1871) του προσφέρθηκε το γερμανικό αυτοκρατορικό στέμμα από όλους τους 
Γερμανούς ηγεμόνες στην αίθουσα των κατόπτρων των Βερσαλλιών στην κατεχόμε-
νη Γαλλία. Βλ. Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τόμος 3ος, σελ. 187-188. 
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τον Φραγκίσκο-Ιωσήφ 23, ενώ τον Σεπτέμβριο του 1872 οι δύο Αυτο-
κράτορες συναντήθηκαν με τον Τσάρο Αλέξανδρο τον B 24 στο Βε-
ρολίνο. Τελικά, τον Μάιο του 1873 ο Γουλιέλμος ο Α επισκέφθηκε 
την Αγία Πετρούπολη και συνυπέγραψε με τον Αλέξανδρο τον Β  μία 
γερμανορωσική αμυντική συμφωνία (6 Μαΐου 1873), η οποία προέ-
βλεπε ότι στην περίπτωση όπου ένα από συμβαλλόμενα μέρη δεχό-
ταν επίθεση, το άλλο θα του προσέφερε στρατιωτική ενίσχυση 
200.000 ανδρών 25. 
 Τον επόμενο μήνα (6 Ιουνίου 1873), κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης του Τσάρου στη Βιέννη υπογράφηκε στο Σένμπρουν πολιτική 
σύμβαση που αφορούσε τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ της 
Ρωσίας και της Αυστροουγγαρίας στην περίπτωση μιας διαφοράς 
που θα έθετε σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ειρήνη, ενώ καμία αναφορά 
δεν γινόταν σχετικά με τα Βαλκάνια και την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία26. Παρόλο, όμως, που η συμφωνία του Σένμπρουν αποτέλεσε τη 
βάση του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων (DrieKaizerbund), ο 
οποίος συγκροτήθηκε με την υπογραφή της σύμβασης στις 22 Ο-
κτωβρίου του 1873 μεταξύ του Φραγκίσκου-Ιωσήφ, του Γουλιέλμου 

                                                
23 Φραγκίσκος-Ιωσήφ ο Α (1830-1916): Αυτοκράτορας της Αυστρίας (1848-1916) 
και Βασιλιάς της Ουγγαρίας (1867-1916), ο οποίος διαίρεσε την αυτοκρατορία του 
στη Δυαδική Μοναρχία, στην οποία Αυστρία και Ουγγαρία συνυπήρχαν ως ισότιμοι 
εταίροι. Το 1879 συνήψε συμμαχία με τη Γερμανία και το 1914 με τελεσίγραφό του 
προς τη Σερβία, ύστερα από τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του ανιψιού του 
αρχιδούκα Φραγκίσκου-Φερδινάρδου, οδήγησε τη χώρα του και τη Γερμανία στον 
Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλ. Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμος 60ός, σελ. 110-
111. 
24 Αλέξανδρος ο Β  (1818-1881): Τσάρος της Ρωσίας (1855-1881), γιος και διάδοχος 
του Νικόλαου του Α. Θέσπισε μια σειρά ριζοσπαστικά μεταρρυθμιστικά μέτρα, 
όπως η κατάργηση της δουλοπαροικίας (1861) και η καθιέρωση αιρετών επαρχια-
κών συμβουλίων (1864), που παρείχαν για πρώτη φορά εκλογικό δικαίωμα στον 
λαό. Στον εξωτερικό τομέα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του προσαρτήθηκαν στη 
Ρωσία οι μαντζουριανές επαρχίες της Κίνας (1858), τα χανάτα της Χίβας και της 
Μπουχάρας (1870), ενώ το 1877 κήρυξε τον νικηφόρο για τη Ρωσία Ρωσοοσμανικό 
Πόλεμο. Ο Αλέξανδρος ο Β  σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας. Βλ. Παγκόσμιο..., ό. 
π., τόμος 1ος , σελ. 156-157. 
25 Βλ. Ρούκουνας Εμμανουήλ Ι. Διπλωματική Ιστορία, 19ος αιών, σελ. 125, Χριστο-
δουλίδης Θεόδωρος Α., ό. π., σελ. 275, Goriainov Serge La Question d’ Orient à la 
veille du traité de Berlin (1870-1876) d’ après les archives Russes, σελ. 49-55 και 
Rénouvin P., Préclin Ed., Hardy G., L’ Epoque contemporaine, 1871-1919, σελ. 409.   
26 Βλ. Bridge F. R. From Sadowa to Serajevo. The Foreign Policy of Austria-Hyngary, 
1866-1915, σελ. 67 και Langer W. L., ό. π., σελ. 24-25.    
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του Α και του Τσάρου και παρά το γεγονός ότι το πολιτικό αυτό 
σχήμα προέβλεπε τη διατήρηση του status quo στην Ανατολή, επρό-
κειτο στην ουσία για μια χαλαρή και άτυπη συμμαχία, που κυρίως 
διεσφάλιζε την ισορροπία μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών κρατών27.                                                                                                           
 Ειδικότερα, η Αυστροουγγαρία με τη συμμαχία αυτή εξήλθε 
από την απομόνωση του 1866 (ήττα στη Sadowa) και βρήκε σημείο 
επαφής στο σύνδεσμό της με το Βερολίνο. Παράλληλα, η επαφή 
Βιέννης-Βερολίνου-Πετρούπολης θα αποδυνάμωνε μια πιθανή προ-
σέγγιση Γερμανίας-Ρωσίας, επιζήμια για τα αυστριακά συμφέροντα, 
καθώς ο ανταγωνισμός της Δυαδικής Μοναρχίας με τη Ρωσία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη θα απειλούσε τη διατήρηση του status 
quo28. Μάλιστα, για την επίτευξη της συμμαχίας, ο κόμης  András-
sy29, υπουργός των Εξωτερικών της Αυστροουγγαρίας, διαβεβαίωσε 
τον πρίγκηπα Gorchakov30, υπουργό των Εξωτερικών της Ρωσίας, ότι 
η Αυστρία δεν θα προσαρτούσε τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη31. Με 
την προσέγγιση των τριών μοναρχιών ο Bismarck πίστευε ότι είχε 
επιτευχθεί η πλήρης απομόνωση της Γαλλίας. Όμως διαψεύσθηκε∙ 
το 1875-1876 ο γαλλικός στρατός αναδιοργανώθηκε μετά την ανά-
ληψη του υπουργείου των Στρατιωτικών από τον στρατηγό Boulan-
ger32 και τη δημιουργία συνοριακού επεισοδίου. Οι κυβερνήσεις της 

                                                
27 Βλ. Goriainov Serge, ό.π., σελ. 55-60. 
28 Βλ. Bridge F. R., ό.π., σελ. 67. 
29 Andrássy Gyula (Julius): Ούγγρος κόμης (1823-1890). Μέλος της ουγγρικής Δίετας 
(1849), απεσταλμένος στην Κωνσταντινούπολη από την επαναστατική κυβέρνηση 
του Kossuth (1849), καταδικάστηκε σε θάνατο μετά την ήττα του κόμματός του. 
Αμνηστεύθηκε το 1857. Εκ νέου μέλος και αντιπρόεδρος της Δίετας (1860). Πρωθυ-
πουργός και υπουργός Αμύνης της Ουγγαρίας. Μετά τον Συμβιβασμό του 1867, 
υπουργός Εξωτερικών της Δυαδικής Μοναρχίας (1871-1879). Βλ. Αιλιανός Κωνστα-
ντίνος Ι., ό. π., σελ. 207. 
30 Gorchakov Alexandre-Michailowitch (1798-1883): Ρώσος πρίγκηπας. Συμμετείχε 
στα συνέδρια του Troppau (1820), του Laibach (1821) και της Verona (1822). Γραμ-
ματέας στην πρεσβεία του Λονδίνου (1824), επιτετραμμένος στη Φλωρεντία (1830) 
και στη Βιέννη (1832). Πληρεξούσιος υπουργός στη Στουτγάρδη (1851-1854), πρε-
σβευτής στη Βιέννη (1854-1856). Υπουργός Εξωτερικών (1856-1882), αντικαγκελά-
ριος (1862-1867) και Καγκελάριος (1867-1888). Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι. , ό.π., 
σελ. 208.   
31 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 67. 
32 Boulanger Georges Ernest Jean Marie (1837-1891): Γάλλος στρατιωτικός και πολι-
τικός. Πολέμησε ως αξιωματικός εναντίον της Αυστρίας (1859), στην εκστρατεία της 
Ινδοκίνας (1861-1864), στον Γαλλοπρωσικό Πόλεμο (1870-1871) και στην καταστολή 
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Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας παρενέβησαν όχι για να υποστη-
ρίξουν τον Βismarck, αλλά για να συστήσουν μετριοπάθεια και να 
τονίσουν ότι δεν ήταν διατεθειμένες να μετάσχουν σε μια ένοπλη 
σύγκρουση. Ο Bismarck αναγκαστικά υποχώρησε και αναγνώρισε το 
δικαίωμα της Γαλλίας να προβεί στην αναδιοργάνωση του στρατού 
της33. Παράλληλα διαπίστωνε ότι ο Σύνδεσμος των Τριών Αυτοκρα-
τόρων δε λειτούργησε προς την κατεύθυνση που ήθελε και ότι η πο-
λιτική εκφοβισμού έναντι της Γαλλίας δεν μπορούσε να είναι πλέον 
αποτελεσματική, γιατί οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις ήσαν απρόθυμες να 
συναινέσουν στον περιορισμό της γαλλικής ισχύος προς αύξηση της 
γερμανικής. Επίσης, η εξέγερση που ξέσπασε το 1875 στην Ερζεγοβί-
νη κατέδειξε στον Bismarck ότι τα Βαλκάνια αποτελούσαν την «αχίλ-
λειο πτέρνα» του Σύνδεσμού του, γιατί παρά τις προσπάθειες των 
μελών του η επανάσταση εξαπλώθηκε και προκάλεσε διεθνείς επι-
πλοκές, ώσπου τελικά διέλυσε τον Σύνδεσμο των Τριών Αυτοκρατό-
ρων και έφερε την Ευρώπη στο χείλος του πολέμου34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
της παρισινής Κομμούνας (1871). Επιθεωρητής πεζικού (1882), αρχηγός του γαλλι-
κού στρατού στην Τύνιδα (1884-1885) και υπουργός Στρατιωτικών (1886). Τον επό-
μενο χρόνο ο Boulanger απομακρύνθηκε από το Υπουργείο Σρατιωτικών και λίγο 
αργότερα και από τον στρατό ως φιλοπόλεμος. Το 1888-1889 εκλέχθηκε μέλος του 
Κοινοβουλίου, όπου ηγήθηκε ενός ισχυρού συντηρητικού μετώπου αντίθετου προς 
τη δημοκρατία. Το 1889 του απαγγέλθηκε κατηγορία για συνωμοσία κατά του πολι-
τεύματος και η καταδίκη του σε ισόβια δεσμά από τη Γερουσία. Ο Boulanger, που 
στο μεταξύ είχε διαφύγει στο εξωτερικό, αυτοκτόνησε το 1891 στο νεκροταφείο των 
Βρυξελλών. Βλ. Παγκόσμιο..., ό. π., τόμος 7ος, σελ. 51-52.  
33 Βλ. Ρούκουνας Εμμανουήλ Ι., ό. π., σελ. 125 και Χριστοδουλίδης Θεόδωρος Α., ό. 
π., σελ. 276-277. 
34 Βλ. Σταυριανός Λ. Σ., ό. π., σελ. 751. 
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Κεφ. 2. Η  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ( 1870-

1875 ) 
. 

 Η περίοδος που ακολούθησε τη λήξη της Κρητικής Επανάστα-
σης (1866-1869) και τη θέσπιση του Οργανωτικού Κανονισμού το 
186835, με τον οποίο έπρεπε να εισάγει διοικητικές μεταρρυθμίσεις 

                                                
35 Στις 8/20 Ιανουαρίου του 1868 η Υψηλή Πύλη ύστερα από αυτοκρατορική διατα-
γή και υπό την πίεση των Μεγάλων Δυνάμεων αναγκάστηκε να παραχωρήσει προ-
νόμια στην Κρήτη, που αφορούσαν τη διοικητική οργάνωση και το καθεστώς της 
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στη νήσο, μέχρι τις εξεγέρσεις στη Βαλκανική, χαρακτηρίζεται για 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία από εσωτερική αστάθεια, οικονομική 
κρίση και προσπάθειες εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Σε αυτά προ-
σθέτουμε την έλλειψη εσωτερικής συνοχής του κράτους, τη στρατι-
ωτική μειονεξία και το γεγονός ότι ο μουσουλμανικός πλυθυσμός σε 
πολλές περιοχές, κυρίως ευρωπαϊκές, δεν αποτελούσε την πλειο-
ψηφία36. 
 Ειδικότερα, η δεκαετία του 1870 ήταν μια περίοδος μεγάλης 
οικονομικής δυσπραγίας και δυσεπίλυτων οικονομικών προβλημά-
των, τα οποία κορυφώθηκαν με τη χρεοκοπία του κράτους. Αυτή η 
κατάσταση μπορεί να αποδοθεί στη μη εκσυγχρονισμένη για την 
εποχή της οικονομική διάρθρωση της αυτοκρατορίας. Τα χρόνια οι-
κονομικά προβλήματα του κράτους επιτάθηκαν από το κόστος του 
Κριμαϊκού Πολέμου (1854-1856). Οι Οθωμανοί συνήψαν το πρώτο 
τους εξωτερικό δάνειο το 1854 και προκειμένου να χρηματοδοτή-
σουν τις μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, την α-
ναδιοργάνωση του στρατού και του ναυτικού, καθώς και την κατα-
σκευή του δαπανηρού σιδηροδρομικού δικτύου, συνέχισαν να δα-
νείζονται από τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 
Μέχρι το 1875, η οθωμανική κυβέρνηση είχε συνάψει 14 διαφορετι-
κά δάνεια με ονομαστικό κεφάλαιο περίπου 200.000.000 τουρκικές 
λίρες. Η ετήσια δόση για την αποπληρωμή αυτών των δανείων ανερ-

                                                                                                     
νήσου προκειμένου να καταστείλει την επανάσταση που είχε ξεσπάσει το 1866. 
Σύμφωνα με τον Οργανωτικό Κανονισμό (ή Οργανικό Νόμο) η Κρήτη αποτελούσε 
ένα βιλαέτι (διοικητική επαρχία) διοικούμενο από βαλή (γενικό διοικητή) πενταε-
τούς υπηρεσίας με τη συνεργασία δύο συμβούλων, ενός Μουσουλμάνου και ενός 
Χριστιανού. Το νησί διαιρέθηκε σε 5 επαρχίες και 20 διοικήσεις και συστήθηκαν τα 
επαρχιακά συμβούλια και η γενική συνέλευση των αντιπροσώπων του. Επίσης προ-
βλεπόταν ο σε μικρό ποσοστό διορισμός των Χριστιανών στην κεντρική και τις ε-
παρχιακές διοικήσεις καθώς και στις δημόσιες υπηρεσίες, μεικτή και αιρετή από τον 
λαό εκπροσώπηση στα δικαστήρια, στο κεντρικό συμβούλιο της γενικής διοίκησης 
και στα διοικητικά συμβούλια των νομών και των επαρχιών. Αναγνωρίστηκαν η 
χρήση της ελληνικής γλώσσας ως ισότιμης με την οθωμανική, ο διαχωρισμός διοι-
κητικών και δικαστικών εξουσιών, διάφορες φοροελαφρύνσεις υπέρ των Χριστια-
νών και η απαλλαγή τους από την υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία. Ο Οργανω-
τικός Κανονισμός ίσχυσε για μια δεκαετία (1868-1878), αλλά στην ουσία η ισχύς του 
ήταν θεωρητική, χωρίς να τεθεί σε εφαρμογή. Βλ. Δετοράκης Θεοχάρης Ιστορία της 
Κρήτης, σελ. 374, Μακράκη Λιλή Ελευθέριος Βενιζέλος 1864-1910. Η διάπλαση ενός 
εθνικού ηγέτη, σελ. 72-73 και Driault Édouard, ό. π., σελ. 25, 432-433.   
36 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό.π., σελ. 38. 
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χόταν στο ποσό των 12.000.000 λιρών, ποσό που αντιστοιχούσε στα 
3/5 περίπου των συνολικών εσόδων της αυτοκρατορίας37. 
 Εκτός αυτού, η κατάσταση επιβαρύνθηκε περισσότερο με την 
προσθήκη άλλων τριών οικονομικών προβλημάτων. Το πρώτο ήταν η 
ανομβρία και ο λιμός στη Μικρά Ασία το 1873-1874, το δεύτερο η 
διεθνής χρηματοοικονομική κρίση του 1873 που επηρέασε την Κων-
σταντινούπολη και οδήγησε σε κλείσιμο τραπεζών και σε  ελάττωση 
της κυκλοφορίας του χρήματος. Τέλος, η εξέγερση που ξέσπασε στη 
Βοσνία και την Ερζεγοβίνη το 1875 κατέστησε εμφανές το σύνολο 
των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το αυτοκρατορικό θησαυροφυ-
λάκιο. Τον Νοέμβριο του 1875 δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιώτες και 
ναυτικοί παρέμεναν απλήρωτοι για οκτώ μήνες και αναγκάζονταν να 
εξαργυρώνουν τα κρατικά γραμμάτια με 25% έκπτωση προκειμένου 
να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην38. Αλλά και η πολιτι-
κή αστάθεια  που επικρατούσε στην αυτοκρατορία δεν διευκόλυνε 
την κατάσταση. Ο Σουλτάνος Αμπντουλαζίζ39, παρά την ισχύ του Ταν-
ζιμάτ (1839-1871), δηλαδή της περιόδου των μεταρρυθμίσεων οι 
οποίες απέβλεπαν στην εκδυτικοποίηση του οσμανικού πολιτικού 
συστήματος με την παροχή ίσων δικαιωμάτων σε όλους τους υπη-
κόους της αυτοκρατορίας και την ανανέωσή του από την έκδοση του 
Ισλαχάτ Φιρμάνι (Χάττ-ι Χουμαγιούν του 185640), επιχείρησε να α-

                                                
37 Βλ. Σταυριανός Λ. Σ., ό. π., σελ. 744., Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 91 και Jelavich 
Charles and Barbara The Establishement of the Balkan National States, 1804-1920, 
σελ. 108-110. 
38 Βλ. Σταυριανός Λ. Σ., ό. π., σελ. 744 και Seton-Watson R.W. Disraeli, Gladstone 
and the Eastern Question. A study in Diplomacy and Party Politics, σελ. 17.  
39 Αμπντουλαζίζ (1830-1876): Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1861-
1876) κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων. Διαδέχθηκε τον αδελφό του Αμπ-
ντουλμετζίτ τον Α και συνέχισε αρχικά τη δυτικότροπη μεταρρυθμιστική πολιτική 
εκείνου, αλλά αργότερα κυβέρνησε απολυταρχικά, επιβάλλοντας υπέρογκους φό-
ρους στους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Το 1876 ανατράπηκε με στρατιωτικό 
πραξικόπημα και μετά από λίγες μέρες αυτοκτόνησε. Βλ. Παγκόσμιο..., ό. π., τόμος 
1ος, σελ. 18. 
40 Αυτοκρατορικό διάταγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που προέβλεπε μια 
σειρά εγγυήσεων προς όλους τους υπηκόους της, όπως την ισότητα των τελευταίων 
απέναντι στον νόμο, τη θρησκευτική ελευθερία, την ίση φορολογική μεταρρύθμιση, 
την εισδοχή τους στις δημόσιες υπηρεσίες και τη στρατιωτική θητεία κ. α. Υπήρξε 
ένα από τα διαπραγματευτικά όπλα των Οθωμανών στο Συνέδριο των Παρισίων και 
σκοπός της έκδοσής του ήταν να προβληθεί η αυτοκρατορία προς τα ευρωπαϊκά 
κράτη ως χώρα πολιτισμένη, που έπρεπε να τη σέβονται οι ευρωπαϊκοί λαοί, χωρίς 
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ντιστρέψει την τάξη των πραγμάτων υποτάσσοντας την κυβέρνηση 
στο παλάτι. Το κατόρθωσε όταν στα 1869 και 1871 αντίστοιχα πέθα-
ναν δύο μεταρρυθμιστές πολιτικοί και έμπιστοι της Δύσης, οι 
Φουάντ πασάς41 και Ααλή πασάς42, οι οποίοι είχαν ανέλθει στο αξί-
ωμα του Μεγάλου Βεζύρη και τα ηνία της Υψηλής Πύλης ανέλαβε ο 
Σουλτάνος. Το αποτέλεσμα ήταν ατυχές διότι ο Αμπντουλαζίζ ήταν 
εκκεντρικός, απρόβλεπτος και σπάταλος. Μέσα σε 14 μήνες από το 
θάνατο του Ααλή 23 βιλαέτια έλαβαν 72 διοικητές43. Επίσης, ο Αμπ-
ντουλαζίζ σε συνεννόηση με τον Μεγάλο Βεζύρη Μαχμούτ Νεντίμ 
πασά44, είχε αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη χάραξη της εξωτερικής 
                                                                                                     
να παρεμβαίνουν στην άσκηση πολιτικής του Σουλτάνου. Ωστόσο, με την άνοδο του 
Αμπντουλαζίζ στο θρόνο, αποδείχθηκε ότι το διάταγμα σχεδιάστηκε ώστε να εξα-
σφαλιστούν συγκεκριμένα προνόμια προς την Υψηλή Πύλη από την Ευρώπη χωρίς 
στην ουσία να αλλάξει η σουλτανική πολιτική προς τους υπήκοους λαούς. Βλ. 
Driault Édouard, ό. π., σελ. 409-410 και Marriott J. A. R. The Eastern Question. A 
historical study in European Diplomacy, σελ. 311.  
41 Φουάντ πασάς, Μεχμέτ (1815-1869): Οθωμανός πολιτικός των μέσων του 19ου 
αιώνα, από τους αρχιτέκτονες του Τανζιμάτ. Εκπαιδεύτηκε ως γιατρός, αλλά ακο-
λούθησε τον διπλωματικό κλάδο. Αφού υπηρέτησε ως πρώτος γραμματέας της ο-
θωμανικής πρεσβείας στο Λονδίνο (1840) και σε διάφορες άλλες διπλωματικές θέ-
σεις, χρημάτισε υπουργός Εξωτερικών (1852-1853 και 1855-1856). Ο Φουάντ πασάς 
πήρε μέρος στην επιτροπή εκπαίδευσης, η οποία εισηγήθηκε ειδική μεταρρύθμιση 
ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος και το 1857 ανέλαβε πρόεδρος του συμ-
βουλίου αναδιοργάνωσης. Μέγας Βεζύρης και υπουργός Εξωτερικών (1861), απο-
μακρύνθηκε το 1862, επανήλθε στη θέση του το 1863 και διατήρησε το αξίωμα του 
Μεγάλου Βεζύρη ως το 1867. Συνέγραψε με τον ιστορικό Αχμέντ Σεβντέτ τους Κανό-
νες της Οθωμανικής Τουρκικής Γλώσσας (1851), του πρώτου έργου της τουρκικής 
γραμματικής που εκδόθηκε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., 
τόμος 60ός , σελ. 88.  
42 Ααλή Μεχμέτ Εμίν πασάς (1815-1871): Οθωμανός πολιτικός και διπλωμάτης. Μία 
από τις σημαντικότερες μορφές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο 
των μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα, γνωστός με την προσωνυμία «ο πονηρός βε-
ζύρης». Πρεσβευτής στο Λονδίνο (1841), υπουργός των Εξωτερικών (1846) και πέντε 
φορές Μέγας Βεζύρης στην περίοδο 1852-1871. Υπέγραψε για τη χώρα του τη Συν-
θήκη των Παρισίων (1856) και παραχώρησε προνόμια στην επαναστατημένη Κρήτη 
(1868)∙ επίσης, υπέθαλψε και ευνόησε τις ενέργειες για τη δημιουργία αυτοκέφα-
λης βουλγαρικής εκκλησίας (Εξαρχία) το 1870, που κατέληξαν στο βουλγαρικό σχί-
σμα (1872). Βλ. Παγκόσμιο..., ό. π., τόμος 1ος , σελ. 14. 
43 Βλ. Σταυριανός Λ. Σ., ό. π., σελ. 743 και Sumner B. H. Russia and the Balkans, 
1870-1880, σελ. 105.  
44 Μαχμούτ Νεντίμ πασάς (1818-1883): Οθωμανός διπλωμάτης και Μέγας Βεζύρης 
(1871-1872 και 1875-1876), ο οποίος ανέτρεψε τις δυτικού τύπου μεταρρυθμίσεις 
που είχαν εισαγάγει οι προκάτοχοί του, ενώ η συντηρητική του πολιτική και η απέ-
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πολιτικής. Μετά την επιτυχία της Ρωσίας στη Διάσκεψη του Λονδί-
νου (Μάρτιος του 1871) στην οποία τροποποιήθηκε υπέρ αυτής το 
καθεστώς της Μαύρης Θάλασσας, ο Σουλτάνος θεώρησε πιο συμφέ-
ρουσα τη στροφή προς την Αγία Πετρούπολη από την ιδιοτελή και 
αμφίρροπη πολιτική φιλία της Μεγάλης Βρετανίας ή της Γαλλίας. 
Μάλιστα, οι αντίπαλοι του Σουλτάνου κατηγορούσαν τον νέο Πρω-
θυπουργό για ακραία εύνοια προς τους Ρώσους,  αποκαλώντας τον 
«Μαχμούτωφ» ή «Νεντίμωφ». Παρόλα αυτά η πολιτική αυτή όχι 
μόνο αποδείχθηκε ανεπαρκής και αποτυχημένη, αλλά δρομολόγησε 
εμμέσως τις πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στο Ρωσοοσμανικό 
Πόλεμο του 1877.  Ωστόσο, στην πραγματικότητα η Πύλη δεν είχε ούτε πραγματικούς φίλους ούτε ορκισμένους εχθρούς. Οι Μεγάλες Δυνάμεις παρουσίαζα
τα εδάφη της με την άμεση ή έμμεση προτροπή της Γερμανίας και 
οραματίζονταν τα οφέλη που θα αποκόμιζαν από τυχόν διαμελισμό 
του Μεγάλου Ασθενούς του Βοσπόρου. Αν και ορισμένες Δυνάμεις 
(π.χ. η Αγγλία) είχαν ταχθεί κατά της διαλύσεως του ευρωπαϊκού 
τμήματος της αυτοκρατορίας, οι συγκυρίες οδηγούσαν με μαθημα-
τική ακρίβεια προς την κατεύθυνση αυτή45.  
 Εξάλλου, στο πεδίο της θρησκείας και της πολιτικής ιδεολογίας 
το πλεονέκτημα της κοινής πίστης που ένωνε τους περισσότερους 
Μουσουλμάνους υπηκόους στην Ασία και την Αφρική δε χρησιμο-
ποιήθηκε ποτέ αποτελεσματικά από την αυτοκρατορία. Ο πανισλα-
μισμός αποτελούσε το επίσημο δόγμα της χώρας τον 19ο αιώνα, σε 
μια προσπάθεια με την υπερεθνική αυτή συνισταμένη να συγκρατη-
θούν οι φυγόκεντρες τάσεις των διαφόρων εθνοτήτων (κυρίως των 
ευρωπαϊκών τμημάτων της χώρας, όπου η οσμανική εθνότητα δεν 
αποτελούσε την πλειοψηφία) που συναποτελούσαν την αυτοκρατο-
ρία46. Ωστόσο, κατά την εποχή της έξαρσης των εθνικιστικών ιδεολο-
γιών και τάσεων, οι Σουλτάνοι -με την ιδιότητα του χαλίφη- δεν 
                                                                                                     
χθειά του προς τις μεταρρυθμίσεις επέτρεψαν στον Σουλτάνο Αμπντουλαζίζ να κα-
ταστεί απόλυτος μονάρχης. Αντικαταστάθηκε το 1872 από τον μεταρρυθμιστή πολι-
τικό Μιντχάτ πασά και επανήλθε στο αξίωμα του Μεγάλου Βεζύρη το 1875. Ο Μαχ-
μούτ Νεντίμ πασάς βάσιζε όλες του τις αποφάσεις στις συμβουλές του Ρώσου πρε-
σβευτή στην Υψηλή Πύλη Ignatiev. Ύστερα από τη βουλγαρική εξέγερση (1876) που 
προκλήθηκε από τις δολοπλοκίες του Ignatiev, ο Μαχμούτ Νεντίμ έγινε τόσο αντι-
παθής στο λαό, ώστε η ζωή του απειλούνταν και ο Σουλτάνος αναγκάστηκε να τον 
απολύσει για να κατευνάσει την κοινή γνώμη. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 41ος , σελ. 
75.   
45 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 4 -5.  
46 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 38. 
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μπορούσαν να κινητοποιήσουν αποτελεσματικά τους οθωμανικής 
καταγωγής λαούς της Κεντρικής Ασίας απέναντι στην απειλητική ε-
ξάπλωση της Ρωσίας στην περιοχή ή τους μουσουλμανικούς πληθυ-
σμούς των Βρετανικών Ινδιών. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι 
Τσάροι τέθηκαν επικεφαλής των Σλάβων Ορθοδόξων Χριστιανών, 
εκμεταλλευόμενοι αλυτρωτικές ιδεολογίες και εθνικούς πόθους 
προς ίδιον όφελος, οι αντίστοιχοι Μουσουλμάνοι ανώτατοι θρη-
σκευτικοί ηγέτες δεν ήταν σε θέση να προκαλέσουν γενική μου-
σουλμανική και τουρκική αφύπνιση προς αρωγή ενός παρακμάζο-
ντος κράτους, που συνεχώς αιμορραγούσε47. Ευρισκόμενοι σε σαφώς μειονεκτική θέση οι Οθωμανοί πολιτικοί ηγέτες το μόνο που μπορούσαν να κάνουν για να αμυνθούν απέναντι 
Μεγάλων Δυνάμεων. Όντας πλέον ο αδύναμος κρίκος στις περισσό-
τερες συγκρούσεις, αποτελούσαν επίσης τους ακλόνητους υπερα-
σπιστές της νομιμότητας στις διεθνείς σχέσεις και του απαραβία-
στου των διεθνών συνθηκών. Δυστυχώς, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
τοποθετούσαν η καθεμία την ειδική της σχέση με την Υψηλή Πύλη 
σε διαφορετικό επίπεδο από ότι στις μεταξύ τους σχέσεις48. 
 Αποδυναμωμένη, λοιπόν, στο εσωτερικό της και με κακή εικό-
να στο εξωτερικό, η αυτοκρατορία οδηγούνταν σταδιακά σε απο-
σύνθεση. Το 1875 το οθωμανικό δημόσιο κήρυξε πτώχευση και ανέ-
στειλε την καταβολή του δημόσιου χρέους. Το γεγονός προκάλεσε 
γενική δυσαρέσκεια και επέτρεψε στις Μεγάλες Δυνάμεις να επέμ-
βουν στα εσωτερικά του κράτους, τη στιγμή ακριβώς που άρχιζε η 
μεγάλη κρίση στα Βαλκάνια49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
47 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 12. 
48 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 12.  
49 Βλ. Λάσκαρις Μ. Θ. Το Ανατολικόν Ζήτημα 1800-1923, τόμος Α (1800-1878), σελ. 
275. 
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ΜΕΡΟΣ Β  
                 

Κεφ. 1.  ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑ-
ΤΟΡΙΑ 

 
Μεγάλη Βρετανία 

 
            Στα χρόνια που ακολούθησαν τη λήξη του Κριμαϊκού Πολέ-
μου, η Αγγλία αναδεί-χθηκε στο σημαντικότερο σύμμαχο της Οθω-
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μανικής Αυτοκρατορίας. Η διατήρηση της ακεραιότητας της τελευ-
ταίας αποτελούσε πρωταρχικό παράγοντα εξασφάλισης του δρόμου 
των Ινδιών και κατ’επέκταση συντελούσε στην εμπέδωση της κυρι-
αρχικής θέσης της Μεγάλης Βρετανίας στις υπερπόντιες αγορές. Έ-
χοντας επικεντρωθεί στη διασφάλιση των αποικιακών της συμφερό-
ντων και στην ανάδειξή της ως ηγέτιδας δύναμης σε παγκόσμιο επί-
πεδο, η Αγγλία επέλεξε να ακολουθήσει την πολιτική της «θαυμάσι-
ας απομόνωσης» (˝splendid isolation˝) από τις ευρωπαϊκές υποθέ-
σεις50. Ωστόσο, βασική της επιδίωξή παρέμενε η διατήρηση της ευ-
ρωπαϊκής ισορροπίας και η αποτροπή της επιβολής της ηγεμονίας 
μιας εκ των Μεγάλων Δυνάμεων, η οποία θα μπορούσε να απειλή-
σει ακόμα και την ασφάλειά της αν διέθετε μεγάλη ναυτική ισχύ ή 
αν έθετε υπό τον έλεγχό της τις ακτές που βρίσκονταν απέναντι από 
τα βρετανικά νησιά51. Η Μεγάλη Βρετανία αποτελούσε τη μοναδική 
Ευρωπαϊκή Δύναμη που προσπαθούσε να κρατηθεί εκτός συμμα-
χιών που θα μπορούσαν να τη συμπαρασύρουν σε μια απευκταία 
επέμβαση στην Ευρώπη, καθώς δεν αξίωνε διεκδικήσεις αλλά ούτε 
και διέθετε αξιόμαχο στρατό52. Όμως, η πολιτική της απομόνωσης 
δεν μπορούσε να αποτελέσει μια μόνιμη κατάσταση. Η επιθυμία της 
Αγγλίας να διαδραματίσει κυριαρχικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις την 
υποχρέωσε να αναζητήσει εταίρους προκειμένου να αναπληρώσει 
την έλλειψη της στρατιωτικής της ισχύος53. 
           Παράμετρος αυτής της πολιτικής αποτελούσε η στήριξη της 
Αγγλίας στο σουλτανικό καθεστώς. Αν και σε άλλες ευρωπαϊκές πε-
ριοχές πολιτικοί, όπως ο Palmerston54, είχαν ταχθεί υπέρ των εθνι-
κών ιδεολογιών, στην περίπτωση των υπόδουλων λαών της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας δεν τις επικαλέστηκαν, παρά επιδοκίμαζαν τις 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Πύλης και τις διακηρύξεις περί 

                                                
50 Βλ. Χριστοδουλίδης Θεόδωρος Α., ό. π., σελ. 271. 
51 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 19.  
52 Βλ. Clayton G. D. Britain and the Eastern Question, σελ. 122.  
53 Βλ. Χριστοδουλίδης Θεόδωρος Α., ό. π., σελ. 271 και Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 
7. 
54 Palmerston Henri John Temple (1784-1865): Άγγλος φιλελεύθερος πολιτικός. 
Υπουργός Εξωτερικών τις περιόδους 1830-1834, 1835-1841, 1846-1851. Πρωθυ-
πουργός της Μεγάλης Βρετανίας (1855-1858, 1859-1865)∙ αποτέλεσε το σύμβολο 
του βρετανικού εθνικισμού. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 48ος , σελ. 39. 
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ισότητας και ισονομίας, που ποτέ δεν εφαρμόσθηκαν55. Εξάλλου τα 
εδάφη της οθωμανικής επικράτειας απορροφούσαν πάνω από το 
1/3 των εξαγωγών των βρετανικών αγαθών (περί το 1875)56. Επίσης, 
οι Βρετανοί- και αργότερα οι Γάλλοι και οι Γερμανοί- είχαν επιφορ-
τιστεί με την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου από τη Μαύρη 
Θάλασσα ως τον Δούναβη κατά τη δεκαετία του 186057. Έτερος πα-
ράγοντας γεωστρατηγικής και οικονομικής σημασίας ήταν η διάνοι-
ξη της διώρυγας του Σουέζ το 1869. Το 1870 ο Πρωθυπουργός  Glad-
stone58 έχασε την ευκαιρία να αγοράσει τις μετοχές από το χεδίβη 
(αντιβασιλιά) της Αιγύπτου Ισμαήλ59, γιατί η εκμετάλλευση της διώ-
ρυγας δεν παρουσίαζε κέρδη. Αλλά επί κυβέρνησης Disraeli (1875)60, 
ο τελευταίος αγόρασε 176.602 μετοχές από το χεδίβη προς 
4.000.000 λίρες, δανεισμένες από τον τραπεζικό οίκο των Roth-
schild61. Η αγορά αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας για μια θαλάσσια 
δύναμη όπως η Αγγλία, καθώς περισσότερα από τα μισά πλοία που 

                                                
55 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 6. 
56 Βλ. Clayton G. D., ό. π., σελ. 122. 
57 Βλ. Clayton G. D., ό. π., σελ. 123. 
58 Gladstone William-Ewart (1809-1898): Βρετανός πολιτικός. Μέλος της Βουλής 
των Κοινοτήτων με τους Torries (Συντηρητικοί). Λόρδος του Θησαυροφυλακίου, 
υφυπουργός στην κυβέρνηση Peel (1834-1835). Αντιπρόεδρος και πρόεδρος του 
εμπορικού επιμελητηρίου (1843). Υφυπουργός Αποικιών (1845). Μέλος του φιλε-
λεύθερου κόμματος (1847). Υφυπουργός Αποικιών, υπουργός Οικονομικών (1852-
1855). Έκτακτος επίτροπος στις Ιονίους Νήσους (1858-1859). Υπουργός Οικονομικών 
(1858-1859). Πρώτος Λόρδος του Θησαυροφυλακίου (Πρωθυπουργός) τις περιό-
δους 1868-1874, 1880-1885, 1886 και 1892-1894. Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. 
π., σελ. 208.   
59 Ισμαήλ πασάς (1830-1895): Γιος του Ιμπραήμ πασά και εγγονός του Μωχάμετ 
Άλυ. Μέλος του ανώτατου στρατιωτικού συμβουλίου της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας αναγορεύθηκε σε πασά (1863-1867) και χεδίβη (1867-1879). Εκσυγχρόνισε την 
Αίγυπτο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποτινάξει την αγγλογαλλική κυριαρχία. 
Βλ. Παγκόσμιο..., ό. π., τόμος 4ος, σελ. 148. 
60 Disraeli Benjamin (1804-1881): Βρετανός πολιτικός και συγγραφέας. Μέλος της 
Βουλής των Κοινοτήτων (1837) με τους Torries, αρχηγός του κόμματος της Νέας 
Αγγλίας, υπουργός Οικονομικών στις κυβερνήσεις Derby (1852, 1858-1859, 1866-
1868), Πρωθυπουργός (1868, 1874-1880). Μέλος της Βουλής των Λόρδων (1876). 
Ονομάστηκε κόμης Beaconsfield το 1876. Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 
207.      
61 Rothschild: Οικογένεια Γερμανών τραπεζιτών ιουδαϊκού θρησκεύματος, η οποία 
επί δύο περίπου αιώνες επηρέασε σημαντικά την οικονομική– πρωτίστως- και πολι-
τική ιστορία της Ευρώπης. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 52ος, σελ. 249-250. 
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διέσχιζαν τη διώρυγα ήταν βρετανικά και η μεταφορά στρατευμά-
των των Ινδιών προς τη Μεσόγειο αυξήθηκε κατακόρυφα. Από τούδε 
και στο εξής η διώρυγα θα εξελισσόταν στην πρωταρχική εμπορική 
αρτηρία για τους Βρετανούς και στη «βασιλική οδό» των επικοινω-
νιών62. 
             Ο ανταγωνισμός, εξάλλου, της Βρετανίας με τη Ρωσία για τον 
έλεγχο της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου, κατεδείκνυε τη ση-
μασία της Κωνσταντινούπολης και του καθεστώτος των Στενών για 
τη βρετανική εξωτερική πολιτική. Από το 1868 οι Ρώσοι είχαν απο-
κτήσει τον έλεγχο της Τασκένδης και της Σαμαρκάνδης, κατασκεύα-
ζαν σιδηρόδρομους στο έδαφος του Τουρκεστάν, είχαν εμπλακεί 
στις υποθέσεις του Αφγανιστάν, απειλούσαν τις Ινδίες, ενώ παρέμε-
νε η απειλή μιας ναυτικής επίθεσης στην περιοχή της Μάυρης Θά-
λασσας63. Επίσης, η εγκύκλιος Gorchakov (31 Οκτωβρίου 1870), με 
την οποία η ρωσική κυβέρνηση διακήρυσσε τη μονομερή ακύρωση 
των δεσμεύσεων της Συνθήκης των Παρισίων (1856) που αφορού-
σαν την ουδετεροποίηση της Μαύρης Θάλασσας και τον αποκλεισμό 
του ρωσικού στόλου από αυτήν, καθώς και η κατοπινή Διάσκεψη 
του Λονδίνου (13 Μαρτίου 1871) με την οποία επικυρώθηκε η κα-
τάργηση της ουδετερότητας της Μαύρης Θάλασσας, άνοιξαν νέους 
ορίζοντες στη ρωσική πολιτική. Έκτοτε η Ρωσία ξεκίνησε τον επανε-
ξοπλισμό του στόλου της ναυπηγώντας πολεμικά πλοία και παράλ-
ληλα προσπαθούσε να υπονομεύσει τη θέση της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας στη Βαλκανική64. Στα πλαίσια αυτού του ανταγωνισμού η 
αγγλική κοινή γνώμη καταλήφθηκε από ρωσοφοβία καθώς η εκατέ-
ρωθεν προπαγάνδα έπαιρνε επικίνδυνες διαστάσεις. Ενδεικτικά α-
ναφέρουμε τα βιβλία των Sir Henry Rawlinson65 England and Russia 
in the East (1875) και Terentyev Russia and England in Central Asia 
                                                
62 Βλ. Clayton G. D., ό. π., σελ. 124, Langer W. L., ό. π., σελ. 73, Jelavich Barbara, ό. 
π., σελ. 87 και Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 26. 
63 Βλ. Clayton G. D., ό. π., σελ. 124 και Jelavich Barbara Russia’s Balkan entangle-
ments, 1806-1914, σελ. 156-157.    
64 Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 442-444. 
65 Rawlinson Henry Sir (1810-1895): Βρετανός στρατιωτικός και ασιανολόγος, ο 
οποίος αποκρυπτογράφησε την αρχαία περσική σφηνοειδή γραφή (1846-1851) και 
αργότερα τη σφηνοειδή γραφή της Μεσοποταμίας (1857). Γενικός πρόξενος της 
Μεγάλης Βρετανίας στη Βαγδάτη (1851-1855) και κατόπιν διευθυντής της Βρετανι-
κής Εταιρείας Αντολικών Ινδιών. Υπηρέτησε ως βουλευτής (1858, 1865-1868) και 
πρεσβευτής στην Τεχεράνη (1859). Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 52ος, σελ. 336. 
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(1875), καθώς και τις εκτοξευόμενες αλληλοκατηγορίες διαμέσου 
του τύπου66.                       
          Απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η βρετανική κοινή 
γνώμη εκφραζόταν  πότε υπέρ και πότε κατά, αναλόγως της καθοδή-
γησης των εκάστοτε κυβερνητικών αντιλήψεων. Εξάλλου την περίο-
δο εκείνη (τέλη της δεκαετίας του 1860 με μέσα της δεκαετίας του 
1870), το δημόσιο ενδιαφέρον ήταν επικεντρωμένο σε εσωτερικά 
ζητήματα, όπως η εκλογική μεταρρύθμιση και το ιρλανδικό ζήτημα. 
Ωστόσο, υπήρχαν πολιτικοί άνδρες, όπως ο William Ε. Gladstone, 
που ως εκπρόσωποι του βρετανικού φιλελευθερισμού στηλίτευαν το 
οθωμανικό πολιτικό και κοινωνικό σύστημα απαιτώντας μεταρρυθ-
μίσεις. Ιδιαίτερα ο Gladstone ήταν τόσο απόλυτα αντίθετος απέναντι 
στα οθωμανικά συμφέροντα, ιδίως μετά τις αγριότητες των Οθωμα-
νών στα Βαλκάνια, ώστε να θεωρηθεί ευνοϊκός ως προς τα ρωσικά67. 
 Το 1874 το συντηρητικό κόμμα υπό την καθοδήγηση του Ben-
jamin Disraeli κέρδισε μια μεγάλη εκλογική μάχη. Παρά το γεγονός 
ότι η νέα ηγεσία έδινε μεγαλύτερη έμφαση στις διεθνείς σχέσεις και 
στον ηγετικό ρόλο της Βρετανίας παγκοσμίως, ο Disraeli τασσόταν 
αναμφίβολα υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και του κύρους της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όταν εξυπηρετούνταν οι αγγλικοί σκο-
ποί, κατορθώνοντας παράλληλα να αποφύγει την ετικέττα του ρω-
σόφοβου (η πρόσκληση, εξάλλου, του Τσάρου στο Λονδίνο μεσού-
ντος του ανταγωνισμού των δύο Μεγάλων Δυνάμεων στην Κεντρική 
Ασία, φανέρωνε τη θέληση του Disraeli για την ενίσχυση των φιλι-
κών σχέσεων των δύο κρατών)68. Στενοί συνεργάτες του Πρωθυ-
πουργού στο χειρισμό των εξωτερικών υποθέσεων ήταν ο Λόρδος 
Derby69 ως υπουργός Εξωτερικών και ο μαρκήσιος Salisburi70 ως υ-
                                                
66 Clayton G. D., ό. π., σελ. 124-125.  
67 Βλ. Harris David, ό.π., σελ. 19-20, Jelavich Barbara The Ottoman Empire... , ό. π., 
σελ. 7 και Medlicott W. N. Bismarck, Gladstone and the Concert of Europe, σελ. 23, 
25-26, 34.  
68 Βλ. Harris David, ό. π.,  σελ. 21 και Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 88.   
69 Βλ. Edward Stanley, 15ος κόμης του Derby (1826-1893): Βρετανός πολιτικός συ-
ντηρητικών πεποιθήσεων. Υπουργός Αποικιών (1855) και αργότερα (1858) υπουρ-
γός Ινδιών. Υπηρέτησε ως υπουργός των Εξωτερικών στην κυβέρνηση του πατέρα 
του (1866-1868) και του Disraeli (1874-1878). Επανήλθε στο αξίωμα του υπουργού 
των Αποικιών (1882-1885). Βλ. στον δικτυακό τόπο <http://en.wikipedia. 
org/wiki/Edward_Henry_Stanley,_15th_Earl_of_Derby> και Harris David, ό. π., σελ. 
21-22.  

http://en.wikipedia
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πουργός Ινδιών. Το 1875 η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να α-
ναλάβει πιο ενεργητικό ρόλο προς ενίσχυση του κύρους της ως Ευ-
ρωπαϊκής Δύναμης. Πρωταρχικός σκοπός του Disraeli ήταν η διά-
σπαση του Dreikaizerbund  με σκοπό να πληγεί η γερμανική κυριαρ-
χία στην Ευρώπη με ταυτόχρονο προσεταιρισμό της Ρωσίας. Η μεσο-
λάβησή του στην κρίση πανικού που ξέσπασε για ένα νέο Γαλλο-
πρωσικό Πόλεμο (Μάιος), προτείνοντας την από κοινού σύμπραξη 
Αγγλίας και Ρωσίας προς ενίσχυση της Γαλλίας, συνέβαλε στη διά-
νοιξη ρήγματος ανάμεσα στον Bismarck και τον Gorchacov και στην 
πρόσκαιρη ενδυνάμωση των αγγλορωσικών σχέσεων. Τα γεγονότα 
όμως δεν επαλήθευσαν τις προσδοκίες του71. 
 Η επερχόμενη βαλκανική εξέγερση και η εξάπλωσή της κατέ-
δειξε τόσο στο Λονδίνο όσο και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη ότι 
η αυτοκρατορική συμμαχία ήταν αποφασισμένη να επιλύσει το βαλ-
κανικό πρόβλημα παρά τις παλαιότερες διαβεβαιώσεις    
περί μη επεμβάσεως στα οθωμανικά εδάφη. Η επίσημη βρετανική 
πολιτική αρχικά αποστασιοποιήθηκε από τα αιτήματα των εξεγερθέ-
ντων72. Θα έπρεπε να προβούν οι Οθωμανοί σε φρικαλεότητες εις 
βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Βαλκανικής και να μετα-
στραφεί η αγγλική κοινή γνώμη, προκειμένου οι Βρετανοί ιθύνοντες 
να στέρξουν στην αναζήτηση κάποιας λύσης. Προς το παρόν η βρε-
τανική κυβέρνηση συνέχιζε να ελπίζει σε μια δυνατή Οθωμανική 
Τουρκία, εργαζόμενη για τη σωτηρία και την πρόοδό της, ένα κράτος 
αποδεσμευμένο από τη συλλογική και μεμονωμένη παρέμβαση των 
ευρωπαϊκών χωρών στα εσωτερικά του73. 
 

Γαλλία 

                                                                                                     
70 Salisbury Robert Arthur Talbot Gascoigne Cecil (1830-1903): Βρετανός συντηρη-
τικός πολιτικός, μαρκήσιος. Μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων (1853). Μέλος της 
Βουλής των Λόρδων (1866). Υπουργός των Ινδιών στις κυβερνήσεις Derby (1866-
1867) και Disraeli (1874-1878). Υπουργός Εξωτερικών (1878-1880, 1885-1886, 1887-
1892, 1895-1902). Πρωθυπουργός (1885-1886, 1886-1892, 1895-1902). Κατήγγειλε 
τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και πέτυχε την παραχώρηση της Κύπρου στην Αγ-
γλία (1878). Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 210 και Driault Édouard, ό. π., 
σελ. 462.   
71 Βλ. Clayton G. D., ό. π., σελ. 127-129, Harris David, ό. π., σελ. 23 και Langer W. L., 
ό. π., σελ. 72.     
72 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 88.  
73 Βλ. Harris David, ό.π., σελ. 24.  
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         Μετά το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου και έως το 1875 η γαλλι-
κή πολιτική απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εξελίχθηκε σε 
δύο φάσεις. Η πρώτη διήρκεσε ως τα μέσα της δεκαετίας του 1860 
και χαρακτηριζόταν από τη δραστήρια πολιτική του Αυτοκράτορα 
Ναπολέοντα του Γ 74, ο οποίος ανέδειξε τον εαυτό του σε υπερα-
σπιστή των εθνικών κινημάτων, όπως του ρουμανικού, τα οποία ή-
ταν επιζήμια για τα οθωμανικά συμφέροντα75. Ο ίδιος θεωρούσε ότι 
σε μια ενδεχόμενη κατάρρευση, προτιμώτερο θα ήταν να αντικατα-
σταθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία από ελεύθερα χριστιανικά κράτη 
παρά να διαιρεθεί μεταξύ της Αυστροουγγαρίας και της Ρωσίας. 
Στόχος του ήταν να εγκαθιδρύσει τη Σερβία ως το κέντρο των Σλά-
βων της Βαλκανικής και να τη χρησιμοποιήσει ως ανάχωμα απέναντι 
στη Ρωσία και την Αυστρία αντιστοίχως76. Ωστόσο, η φιλόδοξη αυτή 
πολιτική του δεν καρποφόρησε επειδή αναδύθηκε στην επιφάνεια 
το ζήτημα του Ρήνου και ο Ναπολέων χρειαζόταν την αυστριακή υ-
ποστήριξη έναντι της Πρωσίας77. 
 Περί τα μέσα της δεκαετίας του 1860 η γαλλική εξωτερική πο-
λιτική άλλαξε στάση και οι Γάλλοι αντιπρόσωποι στην Κωνσταντι-
νούπολη ενθάρρυναν την ενδυνάμωση της αυτοκρατορίας ασκώντας 
μεγάλη επιρροή στην κυβέρνηση του Σουλτάνου. Τούτο εξηγείται 
κυρίως από το γεγονός ότι οι ηγέτες της οθωμανικής μεταρρυθμιστι-
κής κίνησης θαύμαζαν τον γαλλικό πολιτισμό και προτιμούσαν να 
υιοθετήσουν το γαλλικό μοντέλο για την αναδιοργάνωση της οθω-
μανικής διοίκησης και του κυβερνητικού συστήματος, χωρίς, όμως, 

                                                
74Λουδοβίκος-Ναπολέων ο Γ (1808-1873): Αυτοκράτορας της Γαλλίας (1852-1870). 
Επιχείρησε δύο ανεπιτυχή πραξικοπήματα (1836 και 1840). Επέστρεψε στη χώρα 
του μετά την επανάσταση του 1848. Εκλέχθηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας και μετά 
από πραξικόπημα (1851) και νέο δημοψήφισμα (1852), ανακηρύχθηκε Βασιλιάς της 
Γαλλίας. Η συμβολή του στην έκρηξη του Κριμαϊκού Πολέμου υπήρξε σημαντική∙ 
εκστράτευσε μαζί με τα αγγλικά στρατεύματα στην Κίνα (1857-1860), βοήθησε την 
Ιταλία στον απελευθερωτικό της αγώνα κατά της Αυστρίας και το 1860 προσάρτησε 
τη Νίκαια και τη Σαβοΐα. Παρενέβη ανεπιτυχώς στο Μεξικό (1862), κήρυξε τον ολέ-
θριο για τη Γαλλία πόλεμο κατά της Πρωσίας και συνθηκολόγησε το 1870. Το 1871 
κηρύχθηκε έκπτωτος από τη γαλλική εθνοσυνέλευση. Κατέφυγε στην Αγγλία, όπου 
και απεβίωσε. Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 383-384.  
75 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 6.  
76 Βλ. Stojanovic M. D. The Great Powers and the Balkans, 1875-1878, σελ. 8.  
77 Βλ. Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 9. 
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να παραβλέπουν την πρόθεση εμπλοκής των Γάλλων στα ζητήματα 
της διοίκησης των επαρχιών της (π.χ. της Ρουμανίας, της Σερβίας, 
της Συρίας και της Κρήτης)78. 
         Η ήττα της Γαλλίας στο Γαλλοπρωσικό Πόλεμο του 1870 μείωσε 
δραματικά το κύρος της στην ηπειρωτική Ευρώπη και ως εκ τούτου 
επηρέασε και τη στάση της στην Εγγύς Ανατολή. Στα χρόνια που α-
κολούθησαν μετά τον πόλεμο η Γαλλία θεώρησε ότι τα Βαλκάνια θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν έναν έμμεσο- αλλά υπολογίσιμο- παρά-
γοντα  ανατροπής της ευρωπαϊκής ειρήνης. Η τελευταία έπρεπε να 
διατηρηθεί με κάθε τρόπο, καθώς κατά τη γαλλική αντίληψη η μεγα-
λύτερη απειλή προερχόταν από τα σχέδια της γερμανικής εξωτερι-
κής πολιτικής και από την πιθανότητα της ανατροπής των ισορρο-
πιών στο Ανατολικό Ζήτημα, προκαλούμενη από ρωσοαυστριακή 
υπαιτιότητα. Εξάλλου, οι κυβερνήσεις της Αγίας Πετρούπολης και 
της Βιέννης σε αναφορές τους σκιαγραφούσαν με μελανά χρώματα 
την κατάσταση στα Βαλκάνια και παράλληλα επεσήμαιναν ότι ο 
Dreikaizerbund αποσκοπούσε στην προσπάθεια προσέγγισης των 
δύο μερών και ταυτόχρονα στη λειτουργία του ως προληπτικού μέ-
τρου απέναντι στις επιθετικές διαθέσεις της Γερμανίας79. 
 Ωστόσο ο Dreikaizerbund  στάθηκε αρωγός κατά κάποιο τρόπο 
της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής, επειδή η αναβλητικότητά του 
στην επίλυση του βαλκανικού ζητήματος παρείχε στη Γαλλία πρό-
σθετο χρόνο για να ανακάμψει από την καταστροφή του 1870-1871. 
Η συμμαχία της Δυαδικής Μοναρχίας με τη Ρωσία στην περιοχή ό-
που ανταγωνίζονταν, αποτελούσε μία ελάχιστη εγγύηση μετριοπα-
θούς πολιτικής των δύο Δυνάμεων, ταιριαστή με τις ανάγκες της 
Γαλλίας εκείνη την περίοδο80. Για τα επόμενα δέκα χρόνια η γαλλική 
επιρροή στις ανατολικές υποθέσεις θα παρέμενε αδύναμη να αντα-
ποκριθεί στις περιστάσεις81. 
 

Γερμανία 
 

                                                
78 Βλ. Jelavich Barbara, ό.π., σελ. 6.  
79 Βλ. Leathers N. France and the Balkans, 1871-1879, σελ. 22-23.  
80 Βλ. Leathers N. , ό. π., σελ. 23.  
81 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 6.  
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 Η Γερμανία μετά τη νίκη της επί της Γαλλίας και τη δημιουργία 
της ομώνυμης αυτοκρατορίας, κυριάρχησε στο ευρωπαϊκό προσκή-
νιο. Ο Bismarck, που αποκλήθηκε και «αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής 
ειρήνης», επεδίωξε να ολοκληρώσει το έργο της γερμανικής ενοποί-
ησης στήνωντας ένα πλέγμα συμμαχιών το οποίο θα προστάτευε και 
θα υποβοηθούσε τα συμφέροντά του στην Ευρώπη. Στη δεκαετία 
του 1870 με τον Σύνδεσμο των Τριών Αυτοκρατόρων, επιχείρησε, 
όπως αναφέραμε, να παγιώσει την ευρωπαϊκή ειρήνη και τη σταθε-
ρότητα απομονώνοντας διπλωματικά τη Γαλλία. Το αδύναμο σημείο 
της συμμαχίας ήταν ο ανταγωνισμός της Βιέννης με την Αγία Πε-
τρούπολη στη Βαλκανική Χερσόνησο. Παρά το γεγονός ότι ο Bis-
marck είχε επανειλημμένως ισχυριστεί ότι η Γερμανία δεν έτρεφε 
φιλοδοξίες για τα Βαλκάνια, η γερμανική επιρροή διαδραμάτισε εμ-
μέσως μείζονα ρόλο στην περιοχή εφαρμόζοντας στην ουσία την 
αρχή του «διαίρει και βασίλευε». Η καλύτερη λύση για τον Bismarck 
έγκειτο στη διαμόρφωση σφαιρών επιρροής στη Βαλκανική μεταξύ 
των Αυστριακών και των Ρώσων εντασσόμενη όμως στα πλαίσια της 
φιλίας του Dreikaizerbund. Φυσικά το πρόγραμμα αυτό συνεπαγό-
ταν τον ουσιαστικό αποκλεισμό του οθωμανικού ελέγχου στη βαλ-
κανική επικράτεια και αποτέλεσε τη βάση της Συνθήκης του Βερολί-
νου (1878), η οποία όμως τελικά υπονόμευσε  τη συνοχή του Συνδέ-
σμου των Τριών Αυτοκρατόρων 82. 

                                                
82 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Ρ. Ραγκαβής (Βερολίνο) προς Ιω. Δεληγιάννη, αρ. 13, 
12/24-1-1875 «Επειδή ο διευθύνων την πολιτικήν του κράτους, ο πρίγκηψ Βίσμαρκ, 
εστίν αόρατος και απροσπέλαστος, ου μόνον προς εμέ, αλλά προς πάντας τους αντι-
προσώπους των ξένων κυβερνήσεων και αυτών των μεγαλυτέρων, δια τούτο υπό 
του στόματος αυτού δεν δύναμαι να καυχηθώ ότι ουδέν γνωρίζω περί της πολιτικής 
πορείας της ενταύθα κυβερνήσεως, καθώς και ημάς δύναται να ενδιαφέρει. Ουκ 
ήττον όμως καθήκον νομίζω να εκθέσω υμίν οίας περί αυτής πλαγίως και δι’ εμμέ-
σων τρόπων έλαβον εντυπώσεις. 
 Ο σύνδεσμος των τριών κυβερνήσεων, της γερμανικής, της ρωσσικής και 
της αυστριακής δια την γενικήν πορείαν αυτών μοι φαίνεται αναμφισβήτητος και εν 
άλλοις καθ’ όσον αφορά και τα πράγματα της Ανατολής. Εκεί η Γερμανία δεν έχει 
άμεσα συμφέροντα ως αι άλλαι δύο∙ αλλ’ η θέσις αυτής είναι ήδη τοιαύτη, ώστε 
ουδέν των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων δύναται να είναι αυτή ξένον. Εν Ανατολή 
όμως επιτρέπεται αυτή να μη φαίνηται πρωταγωνιστούσα, αλλ’ απραγμοσύνην και 
αμεροληψίαν μάλλον να επιδεικνύει, αποσυρομένη οπίσω των άλλων δύο, ας εν 
τούτοις υποστηρίζει και ων ρυθμίζει τα διαβήματα, πολύ μεν μετριάσασα της Αυ-
στρίας τον φιλοτουρκισμόν, επίσης δε πραΰνουσα τας ανυπομόνους ορμάς της 
Ρωσσίας. 
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Αυστροουγγαρία 
 
        Η  Αυστροουγγαρία ήταν το μοναδικό κράτος στην Ευρώπη με 
πολυεθνικό χαρακτήρα. Οι διάφορες μειονότητες, όπως οι Σερβο-
κροάτες, οι Τσέχοι, οι Πολωνοί, οι Ρουμάνοι της Τρανσυλβανίας, οι 
Ιταλοί του Τρεντίνου και της Τεργέστης, οι Σλοβάκοι, οι Σλοβένοι, αν 
και αριθμητικά υπερτερούσαν των Γερμανών και των Ούγγρων, α-
σκούσαν σημαντική επιρροή στην εφαρμογή της εξωτερικής πολιτι-
κής της Δυαδικής Μοναρχίας, χωρίς ωστόσο να εκδηλώνουν αποτε-
λεσματικές αυτονομιστικές ή αποσχιστικές τάσεις83. 
       Αρνητική παράμετρο για την εξωτερική πολιτική της Αυστροουγ-
γαρίας αποτέλεσε η έλλειψη ναυτικής ισχύος καθώς και η παράδοση 
σε υπερπόντιες αποικιακές   επεκτάσεις,  ιδιαίτερα σε μια χρονική 
περίοδο που χώρες, όπως η Αγγλία, η Ρωσία, η Ιταλία και η Γαλλία, 
ανταγωνίζονταν μεταξύ τους και οραματίζονταν την εδαφική προ-
σάρτηση τμημάτων της Ασίας και της Αφρικής. Μοναδική θαλάσσια 
διέξοδος της Αυστροουγγαρίας ήταν η ακτή της Αδριατικής, ενώ α-
κόμη και ο ποταμός της, ο Δούναβης, είχε τις εκβολές του στη Μαύ-
ρη Θάλασσα διερχόμενος διαμέσου ξένων εδαφών84. Το γεγονός 
αυτό σε συνδυασμό με την ήττα της από τη  Γαλλία το 185985, την 
απώλεια του ηγεμονικού της ρόλου στα γερμανικά κρατίδια το 
186686 και την εκδίωξή της από τις ιταλικές επαρχίες της Λομβαρδίας 

                                                                                                     
 Εις εν σημείον της Ανατολής έχει συμφέρον ίδιον, το εν Ρουμανία δυνα-
στικόν∙ αλλά και τα φιλοφρονέστατα προς την ρουμανικήν κυβέρνησιν διακειμένη, 
και εκεί αποφεύγει να επιδεικνύει ιδιοτελή συμπάθειαν και δεν θέλει να φαίνηται 
πρωταγωνιστούσα, αλλά τα μετά των άλλων τα κοινή δόξαντα διενεργούσα [...]», 
Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 89 και Medlicott W. N., ό. π., σελ. 3, 12, 14, 16-17.  
83 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 24 και Χριστοδουλίδης Θεόδωρος Α., ό. 
π., σελ. 269-270. 
84 Βλ. Χριστοδουλίδης Θεόδωρος Α., ό. π., σελ. 270 και Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 
89.  
85 Βλ. Ρούκουνας Εμμανουήλ Ι., ό. π., σελ. 107-109 και Χριστοδουλίδης Θεόδωρος 
Α., ό. π., σελ. 192-195. 
86 Ο πόλεμος για την επικυριαρχία στα γερμανικά εδάφη (κυρίως του Σλέσβικ, του 
Χόλσταϊν και του δουκάτου του Λάουενμπουρκ) ανάμεσα στην Αυστρία και την 
Πρωσία (ή Πόλεμος των Επτά Εβδομάδων) και η ήττα της Αυστρίας είχε σημαντικές 
συνέπειες για τους Αψβούργους. Εξοστράκισε την Αυστρία από το πάνθεον των 
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και της Βενετίας87, ανάγκασαν την αυτοκρατορία του Δούναβη να 
στραφεί προς τη Νοτιανατολική Ευρώπη προκειμένου να αντισταθ-
μίσει τις εδαφικές απώλειες της Δύσης88. 
         Εκφραστής αυτής της πολιτικής ήταν ο κόμης Julius Andrássy, 
αυτοκρατορικός και βασιλικός υπουργός των Εξωτερικών του Αυτο-
κράτορος Φραγκίσκου-Ιωσήφ που ανέλαβε υπηρεσία στις 14 Νοεμ-
βρίου του 1871. Ο Andrássy, Ούγγρος στην καταγωγή και πρώην ε-
παναστάτης (1848), Πρωθυπουργός αργότερα της Ουγγαρίας μετά 
τον Συμβιβασμό (Ausgleich) του 186789, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό 
                                                                                                     
Μεγάλων Δυνάμεων, ενίσχυσε το πνεύμα του γερμανικού εθνικισμού μέσα στα 
πλαίσια της αυτοκρατορίας προσδίδοντάς του ένα μαχητικό τόνο διαφορετικό από 
τη γερμανοκεντρική νοοτροπία των προηγούμενων γενεών. Απέναντι στον γερμανι-
κό εθνικισμό αντιπαρατάχθηκε ο ουγγρικός, καθώς και ο εθνικισμός των Σλάβων, 
που αντιπροσώπευαν το μισό του πληθυσμού. Βλ. Χριστοδουλίδης Θεόδωρος Α., ό. 
π., σελ. 235-244. 
87 Το 1859 και 1866 αντιστοίχως. 
88 Βλ. Jelavich Charles Tsarist Russia and Balkan Nationalism; Russian influence in the 
internal affairs of Bulgaria and Serbia, 1879-1886., σελ. 2. 
89 Οι οικονομικές συνέπειες της ήττας της Αυστρίας από την Πρωσία το 1866 έκαναν 
επιτακτική την ανάγκη της συνταγματικής  αναδιοργάνωσης της Αψβουργικής Μο-
ναρχίας. Οι αλλαγές στην πολιτική ηγεσία διευκόλυναν τη λύση του ουγγρικού προ-
βλήματος. Ο Beust που ανέλαβε Καγκελάριος το 1867, ζήτησε από τον Φραγκίσκο-
Ιωσήφ να αναγνωρίσει τις διαπραγματεύσεις με τους Ούγγρους πολιτικούς ηγέτες 
(Déak και Andrássy) ως ένα θέμα πρωταρχικής σημασίας για τη δυναστεία. Τότε ο 
Φραγκίσκος-Ιωσήφ αναγνώρισε το ουγγρικό σύνταγμα. Σχηματίστηκε μια ουγγρική 
κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Andrássy, η οποία ανέλαβε τις ευθύνες της απέναντι 
στην ουγγρική Βουλή. Το Μάιο του 1867 επικυρώθηκε από τη Βουλή ο νόμος ΧΙΙ, 
που έμεινε γνωστός με το όνομα Συμβιβασμός (Ausgleich). Επρόκειτο για ένα συμ-
βιβασμό ανάμεσα στο ουγγρικό έθνος και την αψβουργική δυναστεία αποκλειστικά 
κι όχι ανάμεσα στην Ουγγαρία και στα υπόλοιπα τμήματα της αυτοκρατορίας. Τον 
Δεκέμβριο του 1867 το τμήμα της αυτοκρατορικής εθνοσυνέλευσης που αντιπρο-
σώπευε όλες τις άλλες χώρες των Αψβούργων εκτός από την Ουγγαρία, επικύρωσε 
τον Συμβιβασμό. Έτσι από το 1867 και έπειτα η Αψβουργική Μοναρχία ονομάστηκε 
Δυαδική Μοναρχία. Σύμφωνα με τον Συμβιβασμό τα δύο κράτη αντιπροσωπεύονταν 
από κοινού από τον Αυτοκράτορα, την αυτοκρατορική αυλή, τον υπουργό Εξωτερι-
κών και τον υπουργό Πολέμου. Δεν υπήρχε κοινός Πρωθυπουργός ούτε κοινή κυ-
βέρνηση. Το καθένα από τα δύο κράτη είχε τη δική του Βουλή και κυβέρνηση, κα-
θώς και τις δικές του υπηρεσίες, που έδρευαν στις δύο πρωτεύουσες της αυτοκρα-
τορίας, στη Βιέννη και στη Βουδαπέστη. Τα κοινά προβλήματα εξετάζονταν στις 
συνελεύσεις, δηλαδή τις ετήσιες συνεδριάσεις αντιπροσώπων και από τις δύο Βου-
λές. Ο Συμβιβασμός στην ουσία παρείχε πλήρη διοικητική, πολιτιστική και οικονομι-
κή αυτονομία στην Ουγγαρία, η οποία ικανοποίησε τους Ούγγρους, αλλά επιδείνω-
σε τα προβλήματα που είχαν σχέση με το καθεστώς των άλλων εθνοτήτων της Ουγ-
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την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Δυαδικής Μοναρχίας παρά 
τις διαφωνίες του σε διάφορες περιπτώσεις με τον Αυτοκράτορα ή 
τους στρατιωτικούς του συμβούλους. 
         Τις κατευθύνσεις, ωστόσο, στη χάραξη των εξωτερικών σχέσε-
ων της Αυστροουγγαρίας τόσο προς τη Δύση όσο και προς την Ανα-
τολή, είχε χαράξει ο προκάτοχος του Andrássy κόμης Friedrich-
Ferdinand Beust90. Ο τελευταίος και εν γένει οι παροικούντες την 
αυτοκρατορική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του Φραγκί-
σκου-Ιωσήφ, μετά την ήττα στη Sadowa (1866) έτρεφαν αρνητικά, αν 
όχι ρεβανσιστικά, αισθήματα έναντι της Πρωσίας και του Bismarck91. 
Η δημιουργία, όμως, της Γερμανικής Αυτοκρατορίας το 1871 συνετέ-
λεσε στην οριστική απώλεια των αυστριακών βλέψεων προς τους 
γερμανικούς πληθυσμούς της γειτονικής χώρας. Ως εκ τούτου η 
στροφή προς τη νεοσύστατη αυτοκρατορία κρίθηκε επιβεβλημένη 
προκειμένου η Δυαδική Μοναρχία να διασφαλιστεί διπλωματικά στο 
μέλλον. Ο Beust εισηγήθηκε στον Αυτοκράτορα την ανάγκη σύμπρα-
ξης των δύο κεντρικών αυτοκρατοριών και ο τελευταίος τον εξουσι-
οδότησε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, προσβλέποντας 
αφ’ενός μεν στην ισχύ των δύο γερμανικών δυνάμεων εξαιτίας της 
ανόδου αριστερών ή επαναστατικών κινημάτων, αφ’ετέρου δε στην 
εξουδετέρωση μιας πιθανής συνεργασίας μεταξύ της Γερμανίας και 
της Ρωσίας που θα οδηγούσε σε εγκλωβισμό τη μοναρχία μεταξύ 
δύο εχθρικών δυνάμεων. Οι επαφές μεταξύ των δύο κρατών βελτιώ-
θηκαν τόσο, ώστε τον Ιούλιο του 1871 επαναλήφθηκαν οι διπλωμα-

                                                                                                     
γαρίας. Οι Τσέχοι, οι Σλοβάκοι, οι Ρουμάνοι, οι Κροάτες, οι Πολωνοί και οι Σέρβοι 
θεωρούσαν ότι η ρύθμιση του 1867 αφορούσε τον συμβιβασμό ανάμεσα σε δύο 
μειονότητες, τους Γερμανούς και τους Ούγγρους, που άφηνε άλυτα τα δικά τους 
προβλήματα και παραγνώριζε τα δικά τους δικαιώματα. Βλ. Κολιόπουλος Ι. Σ. Νεώ-
τερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, 1789-1945. Από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον Β  Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, σελ. 208-209. 
90 Beust Friedrich-Ferdinard (1809-1886): Αυστριακός κόμης. Ακόλουθος στο υ-
πουργείο Εξωτερικών της Σαξωνίας (1831), γραμματέας στο Βερολίνο (1836) και στο 
Παρίσι (1838). Επιτετραμμένος στο Μόναχο (1836), στο Λονδίνο, στο Βερολίνο 
(1848), υπουργός Εξωτερικών (1849-1866), Εσωτερικών (1853-1866), Πρωθυπουρ-
γός της Σαξωνίας (1858-1866). Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας (1866-1867). 
Πρωθυπουργός (1867), Καγκελάριος και αυτοκρατορικός και βασιλικός υπουργός 
των Εξωτερικών (1867-1871), πρεσβευτής στο Λονδίνο (1871-1878) και το Παρίσι 
(1878-1882). Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 207. 
91 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 22 και Harris David, ό. π., σελ. 25. 
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τικές σχέσεις- με ανταλλαγή πρέσβεων- που είχαν διακοπεί το 
186692. 
          Ως προς τις αυστριακές βλέψεις στα Βαλκάνια- που ήδη παρα-
τηρούνται από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα- ο Beust ακολούθησε 
μία τολμηρή πολιτική απότοκη των οικονομικών δυσπραγιών της 
Δυαδικής Μοναρχίας, που μετά το 1866 βρισκόταν σε δεινή οικονο-
μική κατάσταση. Οι απώλειες των γερμανικών και των ιταλικών κτή-
σεων και η αρνητική στάση της Γερμανίας να συνεργαστεί στον οικο-
νομικό τομέα με την Αυστροουγγαρία, έστρεψαν το ενδιαφέρον της 
Βιέννης προς τη Βαλκανική Χερσόνησο με σκοπό να αποκομίσει ο-
φέλη τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Η φυσική κατεύθυνση, α-
ντιληπτή ήδη από την εποχή του Κριμαϊκού Πολέμου, ήταν προς τη 
Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια, ενώ από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1850 αυξάνονταν οι φωνές στην Αυστροουγγαρία (κυρίως των 
στρατιωτικών κύκλων) που πρότειναν επέμβαση και στρατιωτική 
κατάληψη της Βοσνίας93∙ το 1856 ο στρατηγός Radetzky94, είχε επι-
σημάνει ότι η κατάληψη της Βοσνίας θα εξασφάλιζε τα μετόπισθεν 
των δαλματικών ακτών και τον έλεγχο της Ανατολικής Αδριατικής 
από τον αυστριακό στόλο. Εξάλλου με την απώλεια της Βενετίας κα-
θίστατο όλο και περισσότερο σαφής η ανάγκη διατήρησης της Δαλ-

                                                
92 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 23 και Bridge F. R., ό. π., σελ. 61. 
93 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 23-24 και Jelavich Charles, ό. π., σελ. 2. 
94 Radetzky Joseph (1766-1858): Αυστριακός στρατιωτικός και κόμης, ο οποίος ανα-
δείχθηκε σε εθνικό ήρωα χάρη στις νικηφόρες εκστρατείες του. Έλαβε μέρος στον 
πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την περίοδο 1787-1792. Πολέμησε 
επίσης εναντίον της Γαλλίας στις Κάτω Χώρες, κατά την πρώτη φάση των πολέμων 
που ακολούθησαν τη Γαλλική Επανάσταση και κατόπιν έλαβε μέρος σε πολεμικές 
επιχειρήσεις κατά του Ναπολέοντος στην Ιταλία (1796-1797). Υποστράτηγος και 
επικεφαλής στρατιωτικού σώματος στην Ιταλία (1805) και υποδιοικητής στρατιάς 
στον πόλεμο εναντίον των Γάλλων (1809). Αρχηγός του αυστριακού γενικού επιτε-
λείου στρατού (1809), αναμίχθηκε στην πολιτική ζωή της χώρας και στον σχεδιασμό 
της πολεμικής της στρατηγικής, με ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ρόλο στον σχεδιασμό της 
μάχης της Λειψίας εναντίον του Ναπολέοντα και κατόπιν στο Συνέδριο της Βιέννης 
(1815). Ανώτατος διοικητής των αυτοκρατορικών στρατευμάτων στη Βόρεια Ιταλία 
(1831-1857) και γενικός διοικητής του βασιλείου της Λομβαρδίας και της Βενετίας 
(1849-1857). Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 51ος , σελ. 282. 
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ματίας ως πιθανής μόνιμης βάσης του ναυτικού, γεγονός που θα 
επέτρεπε και την οικονομική άνθηση της δαλματικής ενδοχώρας95. 
Τον Νοέμβρη του 1871, ο Beust κατόπιν προσωπικής αντιδικίας με 
τον Αυτοκράτορα Φραγκίσκο-Ιωσήφ και λόγω της προσωπικής αντι-
πάθειας που έτρεφε γι’αυτόν ο Bismarck, αποχώρησε από το υπουρ-
γείο των Εξωτερικών έχοντας ωστόσο κατορθώσει να δώσει σωστές 
διπλωματικές διεξόδους στην απομονωμένη χώρα του και μια συ-
γκρατημένη επιτυχία στην προάσπιση των συμφερόντων της Αυ-
στρίας στη Βαλκανική96. 
          Ο διάδοχος του Beust, κόμης Andrássy, εργάστηκε προς αυτή 
την κατεύθυνση, αν και με παρεκκλίσεις από την πολιτική του προ-
κατόχου του, συμβάλλοντας στην ένταξη της Αυστροουγγαρίας στο 
ευρωπαϊκό σύστημα συμμαχιών και στην αποτελεσματική προώθη-
ση της πολιτικής της Δυαδικής Μοναρχίας στα Βαλκάνια. 
          Ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστροουγγαρίας ήταν, όπως επι-
σημάνθηκε, Ούγγρος. Το γεγονός αυτό δεν στερείται σημασίας, διότι 
οι ουγγρικές πολιτικές θέσεις δεν συνέπιπταν σχεδόν ποτέ με τις α-
ντίστοιχες των γερμανικών κύκλων της Αυστρίας,  ιδιαίτερα μετά τον 
Συμβιβασμό και την καθιέρωση της ισονομίας και ανεξαρτησίας των 
δύο εθνοτήτων. Η παρουσία του Andrássy και η ισχυρή του προσω-
πικότητα συνετέλεσαν ώστε τα αντικρουόμενα γερμανικά και ουγ-
γρικά συμφέροντα να συγκερασθούν κατά το δυνατόν σε μια ενιαία 
εφαρμογή των στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Σκοπός του ήταν η 
διατήρηση της ειρήνης με την ταυτόχρονη αποφυγή της δημιουργίας 
μιας ενδεχόμενης συμμαχίας Βερολίνου-Αγίας Πετρούπολης, ιδιαί-
τερα σε μια χρονική περίοδο που η τελευταία είχε αναλάβει το ρόλο 
της προστάτιδας των ορθοδόξων χριστιανικών πληθυσμών της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας και εκμεταλλευόμενη το πολυπληθές σλαβι-
κό στοιχείο, επεδίωκε τη δημιουργία ενός μεγάλου σλαβικού κρά-
τους στη Βαλκανική, χρησιμοποιώντας ως όχημα την ιδεολογία του 
πανσλαβισμού97. 

                                                
95 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 24, Anderson M. S. The Eastern Question, 
σελ. 180, Bridge F. R., ό. π., σελ. 71, Ηarris David, ό. π., σελ. 31 και Langer W. L., ό. 
π., σελ. 70.    
96 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 24, Bridge F. R. , ό. π., σελ. 61 και Harris 
David, ό. π., σελ. 25.   
97 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 25, Harris David, ό. π., σελ. 26-27 και 
Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 8.    
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 Σε πρώτη φάση, λοιπόν, ο Andrássy  επέδειξε φιλικές διαθέ-
σεις προς τη Γερμανία, παρά την επιφυλακτικότητα των εγχώριων 
κύκλων και έντονη καχυποψία προς τη Ρωσία. Μάλιστα, η ανησυχία 
του είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε στην αρχή της θητείας του 
σχεδίαζε να συστήσει συμμαχία- φιλόδοξη πλην ανεδαφική- μεταξύ 
της χώρας του με τη Γερμανία, την Αγγλία και την Ιταλία με σκοπό τη 
διατήρηση του status quo- ιδίως στην Εγγύς Ανατολή- και να απομο-
νώσει κατ’αυτόν τον τρόπο τη Ρωσία και τη Γαλλία. Εξάλλου και οι 
στρατιωτικοί κύκλοι της Βιέννης είχαν αναγάγει σε δόγμα τη θεω-
ρούμενη, κατ’αυτούς,  απειλή της Ρωσίας98. 
          Αλλά και ο ίδιος ο Andrássy είχε τις προσωπικές του εμμονές 
και φόβους έναντι της Ρωσίας, που πήγαζαν από τις ουγγρικές του 
καταβολές. Στην Πέστη θεωρούσαν ως κυριότερο εχθρό της Ουγγα-
ρίας τη Ρωσία και κάθε εχθρός της Ρωσίας  θεωρείτο κατ’ ανάγκη 
φίλος της Ουγγαρίας99. Οπότε μια ενδεχόμενη συμμαχία με τη Γερ-
μανία θα λειτουργούσε ως εξισορροπητικός και ανασταλτικός παρά-
γοντας έναντι της ρωσικής απειλής. Αρκετές φορές ο Andrássy στην 
προσπάθειά του να ελέγξει τη Ρωσία προσεγγίζοντάς την, κατηγορή-
θηκε ότι παρέκκλινε από τις ουγγρικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτών των 
αρχών και απόψεων βελτιώθηκαν πρόσκαιρα οι αυστροοθωμανικές 
σχέσεις τον Μάιο του 1872, με τον Andrássy να διακηρύσσει ότι η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία αποτελούσε τον ισχυρότερο και πλέον 
αξιόπιστο σύμμαχο της Δυαδικής Μοναρχίας στην Ανατολή100. 
          Όπως σημειώθηκε παραπάνω, ο Σύνδεσμος των τριών Αυτο-
κρατόρων εκπλήρωνε τη φιλοδοξία τόσο του Andrássy όσο και του 
Bismarck να διατηρηθεί το ειρηνευτικό status quo στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο και καθιέρωνε εκ νέου την Αυστροουγγαρία ως υπολογήσιμο 
παίκτη στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, έχοντας κατορθώσει την έξοδο 
από την απομόνωσή της χωρίς να διαθέτει διπλωματικά, οικονομικά 
ή στρατιωτικά μέσα, αλλά και την αυτοπεποίθηση και το κίνητρο 
που θα συσπείρωναν το λαό και την κυβέρνηση προς την επίτευξη 
ενός εθνικού στόχου. Παρά ταύτα η άτυπη αυτή τριπλή συμμαχία 
αποτελούσε την κινητήριο δύναμη με την οποία η Δυαδική Μοναρ-

                                                
98 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 25-26 και Bridge F. R., ό. π., σελ. 62 -63. 
99 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 8. 
100 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 26, Bridge F. R., ό. π., σελ. 63-64, 66, 69 
και Goriainov Serge, ό. π., σελ. 40-49. 



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΟΥ 
 

98 
 

χία θα προωθούσε κατά το δυνατόν τα οικονομικο-στρατιωτικά της 
συμφέροντα101. 
          Το έτερο σκέλος της εξωτερικής πολιτικής του Andrássy κατευ-
θυνόταν προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ιδιαίτερα προς τη 
βαλκανική ενδοχώρα. Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα ο περισσό-
τερο, ίσως, επίμονος υποστηρικτής της ακεραιότητας της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας ήταν η Αψβουργική Μοναρχία. Και τα δύο κράτη 
είχαν κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα: τον πολυεθνικό πλη-
θυσμιακό τους χαρακτήρα με μειονότητες επιρρεπείς σε εξωτερι-
κούς παράγοντες (π.χ. τις φιλελεύθερες ιδέες) που μπορούσαν να 
διασπάσουν τις εσωτερικές δομές των αυτοκρατοριών και κατά δεύ-
τερο λόγο είχαν να αντιμετωπίσουν ένα κοινό εχθρό, τη Ρωσία, τόσο 
ως απειλητική δύναμη όσο και ως πηγή που θα προκαλούσε εσωτε-
ρικές διχόνοιες προς όφελός της102. Mε τη Συνθήκη της 15ης Απριλίου 
του 1856 η Αυστροουγγαρία μαζί με την Αγγλία και τη Γαλλία εγγυή-
θηκαν την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Όμως ο Andrássy διαπίστωνε ότι αυτή η εγγύηση 
δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την άνοδο των εθνικών κινημά-
των και ότι το Ανατολικό Ζήτημα ίσως εγειρόταν την ώρα που η Αυ-
στροουγγαρία ήταν απασχολημένη με τις κτήσεις της στη Δύση103. Ο 
Συμβιβασμός του 1867 ωφέλησε κατά μία έννοια την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία καθώς σε διάφορες περιπτώσεις οι Ούγγροι πολιτικοί 
υπογράμμιζαν την κοινή «τουρανική» τους καταγωγή με τους Οθω-
μανούς. Ωστόσο, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, ήταν οι Ούγ-
γροι που επέμειναν στην άσκηση μιας δραστικής και επιθετικής βαλ-
κανικής πολιτικής, συχνά εις βάρος των οθωμανικών συμφερό-
ντων104. Προς το παρόν η Δυαδική Μοναρχία προκειμένου να απο-
μονώσει τη Ρωσία λογάριαζε στις φιλικές της σχέσεις με την Κων-
σταντινούπολη αποκηρύσσοντας κάθε ιδέα εδαφικής επέκτασης 
(στη μυστική διάσκεψη της 17ης Φεβρουαρίου του 1872, ο Andrássy 
είχε προτείνει την υποστήριξη της Υψηλής Πύλης και την αύξηση της 
επιρροής επ’αυτής)105. Η συντηρητική αυτή πολιτική της διατηρήσε-
                                                
101 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 67-68.  
102 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 31, Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 8 και 
Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 9, 30-31.   
103 Βλ. Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 9.  
104 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 8 και Jelavich Charles, ό. π., σελ. 2.    
105 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 31 και Anderson M. S. , ό. π., σελ. 180.  
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ως του status quo της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακολουθούνταν 
από τον φόβο της ανάπτυξης των εθνικιστικών δυνάμεων, ικανών να 
ανατρέψουν με δυναμισμό και ανεπανόρθωτα την ισχύουσα τάξη 
των πραγμάτων προς όφελος, όπως αναφέρθηκε, της Ρωσίας. Συνε-
πώς ο Andrássy με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να υιοθετήσει από-
ψεις κύκλων που εισηγούνταν κοινή αυστρορωσική σύμπραξη με 
σκοπό τη διάσπαση και ιδιοποίηση ευρωπαϊκών τμημάτων της αυ-
τοκρατορίας, μια ιδέα που είχε τις ρίζες της στην εξωτερική πολιτική 
των δύο κρατών κατά τον 18ο αιώνα106. Παρόλα αυτά ο Ούγγρος υ-
πουργός των Εξωτερικών αναγκάστηκε να μετριάσει τις απόψεις του 
(με τις οποίες, προσθέτουμε, συμφωνούσε και η βρετανική κυβέρ-
νηση107) λόγω των διεθνών συγκυριών, των θελήσεων του Αυτοκρά-
τορα και των φιλόδοξων επιδιώξεων των στρατιωτικών, προβληματι-
ζόμενος και ταλαντευόμενος μεταξύ της διατηρήσεως της οθωμανι-
κής ακεραιότητας και της  μορφής που θα λάμβανε μια ενδεχόμενη  
γεωγραφική επέκταση της Αψβουργικής Μοναρχίας.  
 Στη στρατιωτικο-πολιτική διάσκεψη της 29ης Ιανουαρίου του 
1875 ο Andrássy, υπό την πίεση των περιστάσεων, δείχθηκε πιο τολ-
μηρός ως προς τη διατήρηση του status quo της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, εγκαταλείποντας εν μέρει τις συντηρητικές του θέσεις. 
Τούτο, όμως, δεν σήμαινε ότι ο ίδιος θα αδιαφορούσε για τις σχέ-
σεις συνολικά Βιέννης-Κωνσταντινούπολης, αλλά θα επεδίωκε να τις 
διατηρήσει σε ένα ανεκτό, κατά το δυνατόν, επίπεδο ώστε να εκμε-
ταλλευθεί μελλοντικά τις οικονομικές προοπτικές που θα του παρεί-
χαν οι σχέσεις αυτές. Ως πολιτικός είχε κατανοήσει, όπως παλαιότε-
ρα ο Μέττερνιχ108, ότι μια αδύναμη Οθωμανική Αυτοκρατορία απο-
τελούσε τον καλύτερο πιθανό γείτονα της Δυαδικής Μοναρχίας και 

                                                
106 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 89. 
107 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 63. 
108 Κλήμης Μέττερνιχ-Βίννεμπουργκ (1773-1859): Αυστριακός πολιτικός και διπλω-
μάτης. Πρεσβευτής της Αυστρίας στο Παρίσι (1806-1809), υπουργός των Εξωτερι-
κών (1809-1848) και Καγκελάριος (1821-1848). Ο Μέττερνιχ υπήρξε υπέρμαχος του 
συντηρητισμού, συνέβαλε στον σχηματισμό της νικηφόρας συμμαχίας εναντίον του 
Ναπολέοντος του Α  και αποκατέστησε την Αυστρία ως ηγετική Ευρωπαϊκή Δύνα-
μη, οργανώνοντας το Συνέδριο της Βιέννης το 1814-1815. Ήταν αντίθετος ως προς 
την υπόθεση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όμως μετά την ανακήρυξη του 
Όθωνα ως Βασιλιά της Ελλάδας υιοθέτησε μία κάπως ευνοϊκότερη θέση προς τα 
ελληνικά συμφέροντα. Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 274. 
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ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην ισχύουσα κατάσταση (π.χ. η κατάρ-
ρευση του ευρωπαϊκού της τμήματος) δεν έπρεπε να μείνει ανεκμε-
τάλλευτη για την Αυστροουγγαρία. Από την άλλη μεριά, όμως,  ήταν 
ευνόητο ότι η Αυστροουγγαρία δεν ήταν διατεθειμένη να αγωνιστεί 
φανερά προς προάσπιση των Οθωμανών, εξυπηρετώντας κατ’αυτόν 
τον τρόπο τα σχέδια των Ρώσων για τους Σλάβους της οθωμανικής 
επικράτειας. Προς τούτο και σε αντίθεση με τους στρατιωτικούς, 
ιδίως τον στρατηγό Beck109, αρχηγό του στρατιωτικού οίκου του Αυ-
τοκράτορα, που επεδίωκε την κατάληψη της Βοσνίας και της Ερζε-
γοβίνης για στρατιωτικούς, κυρίως, λόγους, ο Andrássy έβλεπε την 
πιθανότητα κατοχής τους μόνο ως προληπτική ενέργεια, αντισταθ-
μιστική των ενεργειών των σλαβικών κρατών, ιδιαίτερα της Σερβίας 
και του Μαυροβουνίου, να θέσουν την Αυστροουγγαρία εκτός ελέγ-
χου από περιοχές εμπορίου και επιρροής στο Νότο110. 
         Σε γενικές γραμμές ο Andrássy αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες 
στην εφαρμογή της βαλκανικής πολιτικής της Αυστροουγγαρίας, για-
τί έπρεπε να συνδυάσει την παραδοσιακή πολιτική του Αυτοκράτο-
ρα με τα εθνικά συμφέροντα των Ούγγρων. Στο εσωτερικό της κυ-
βέρνησης οι Κροάτες επεδίωκαν την αύξηση του ποσοστού των Σέρ-
βων και των Κροατών και την αναδιοργάνωση του δυαδικού συστή-
ματος της μοναρχίας επί τριπλής βάσης. Οι Ούγγροι, ωστόσο, ήταν 
αρνητικοί σε κάθε ιδέα συνυπολογισμού ή ακόμη περισσότερο μιας 
ενδεχόμενης συνένωσης των νοτιοσλαβικών πληθυσμών εντός της 
Αυστροουγγαρίας και για αυτόν τον λόγο ήταν αντίθετοι σε οποια-
δήποτε εδαφική επέκταση στα Βαλκάνια. Τις ιδέες τους αυτές συμ-
μεριζόταν και μερίδα των φιλελεύθερων γερμανικών κύκλων της 
αυτοκρατορίας, η οποία, όμως, έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για την 
οικονομική επέκταση της αυτοκρατορίας στην κοιλάδα του Δούναβη 
και στην κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη μεριά οι 

                                                
109 Beck-Rzikowsky Friedrich Graf von: Αυστριακός στρατηγός, ο οποίος έμεινε 
γνωστός για την αναδιοργάνωση του αυστροουγγρικού στρατού ύστερα από τις 
ήττες της Αυστρίας του 1859 και 1866. Γεννήθηκε το 1830. Προήχθη σε συνταγμα-
τάρχη (1866) και υποστράτηγο (1873). Υπηρέτησε ως στρατηγός-υπασπιστής του 
Αυτοκράτορα Φραγκίσκου-Ιωσήφ (1874-1881), κατόπιν ως αρχηγός του γενικού 
επιτελείου στρατού (1881-1906) και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις. Το 1917 συντα-
ξιοδοτήθηκε. Βλ. στον δικτυακό τόπο <http://www.geocities.com/ 
veldes1/beck.html>. 
110 Βλ. Bridge F. R.., ό. π., σελ. 71-72.  

http://www.geocities.com/
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αριστοκρατικές τάξεις των γαιοκτημόνων που έβρισκαν συμπάθειες 
μεταξύ των Σλάβων και ενθάρρυναν τη στενότερη επαφή με τη Ρω-
σία, αντιτίθεντο εντελώς στην κίνηση προς νοτιοανατολάς111. Επίσης, 
ένα ακόμη στοιχείο που φανέρωνε τις διαφορές μεταξύ Πέστης και 
Βιέννης αποτελούσε ο ιδεολογικός τους προσανατολισμός∙ στον φι-
λελευθερισμό των Ούγγρων, που υποστήριζαν την ελεύθερη ανά-
πτυξη των εθνοτήτων αντιπαρατίθετο ο συντηρητισμός και η απολυ-
ταρχική πολιτική της αυστριακής πρωτεύουσας. Τέλος, μια ενδεχό-
μενη οικονομική συνεργασία ή ένωση με τα εύφορα βαλκανικά κρά-
τη θα επέφερε δυσμενείς συνέπειες στη γεωργική Ουγγαρία112. 
         Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία, καθίστανται αντιλη-
πτές οι δυσχέρειες άσκησης της εξωτερικής πολιτικής από τον 
Andrássy. Ως εθνικιστής ο ίδιος και ως πρώην Πρωθυπουργός της 
Ουγγαρίας, ήταν αρνητικός στην εδαφική επέκταση στα Βαλκάνια. 
Ως υπουργός των Εξωτερικών, όμως, της αυτοκρατορικής κυβέρνη-
σης έπρεπε να συγκεράσει τους αντικρουόμενους στόχους και τα 
εκατέρωθεν συμφέροντα. Τούτο δεν ήταν εύκολο, γιατί οι άξονες και 
οι αποφάσεις προς υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής παίρνονταν 
συλλογικά από ένα μυστικό πολιτικο-στρατιωτικό συμβούλιο υπό 
την προεδρία του Φραγκίσκου-Ιωσήφ. Ο Andrássy, όμως, στις συ-
σκέψεις του συμβουλίου αυτού έθεσε την προσωπική του σφραγίδα 
και έχοντας την εμπιστοσύνη του Αυτοκράτορα, τόνισε ότι οι στόχοι 
της εξωτερικής πολιτικής και οι στρατηγικές ανάγκες της αυτοκρατο-
ρίας έπρεπε να εξυπηρετούνται εξίσου και να είναι αλληλένδετες113. 
         Γνωρίζοντας ότι οι Σλάβοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι είχαν μια φυ-
σική κλίση προς τη Ρωσία, ήταν απολύτως επιθυμητό για την καθο-
λική Αυστροουγγαρία να αντισταθμίσει αυτό το συναίσθημα καλλι-
εργώντας ρωμαιοκαθολικά ενδιαφέροντα πέραν των συνόρων της. Η 
πολιτική αυτή είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια114. Η ίδρυση 
προξενείου στο Σεράγιεβο το 1850 και ενός ιεροδιδασκαλείου μερι-
κά χρόνια αργότερα, κατέδειξαν την ικανότητα της Βιέννης να επω-
μιστεί το ρόλο του προστάτη των Βόσνιων Καθολικών. Ο Andrássy, 
περισσότερο συνειδητοποιημένος από τους προκατόχους του σχετι-

                                                
111 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 69-70.  
112 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 28. 
113 Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 29 και Bridge F. R., ό. π., σελ. 72.  
114 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 68 και Harris David, ό. π., σελ. 27-28.  
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κά με τις πιθανότητες ενός τέτοιου προγράμματος και προκειμένου 
να αυξήσει στον μέγιστο βαθμό την αυστριακή επιρροή- ανταγωνι-
ζόμενος την αντίστοιχη των Ρώσων στους Σλάβους- ξόδευε αφειδώς 
κρατικά μυστικά κονδύλια χτίζοντας εκκλησίες και σχολεία για τους 
Βόσνιους, αγοράζοντας μέσα μεταφοράς για τους ανώτερους καθο-
λικούς κληρικούς και ενθαρρύνοντας τις προπαγανδιστικές δραστη-
ριότητες του Κροάτη επισκόπου Strossmayer115. 
         Εν τούτοις ο Andrássy δεν θεωρούσε αυτή την πολιτική γοήτρου 
ως προοίμιο για μια πιθανή προσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζε-
γοβίνης, αρνούμενος, όπως οι συμπατριώτες του, την εδαφική επέ-
κταση στη Βαλκανική και την κατάληψη των δύο επαρχιών με βίαια 
μέσα, αλλά επιθυμούσε την ένταξή τους στη Δυαδική Μοναρχία μό-
νο ως συνέπεια εσωτερικών ανακατατάξεων στην Ανατολή και εφό-
σον η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν θα ήταν σε θέση να διατηρήσει 
τις δύο επαρχίες με τα δικά της μέσα116. Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο 
αναταραχών στη Σερβία και το Μαυροβούνιο και πεπεισμένος ότι οι 
αναταραχές αυτές θα υποστηρίζονταν από την Αγία Πετρούπολη, 
ήταν πρόθυμος να προβεί σε υποχωρήσεις προκειμένου να αποφύ-
γει περαιτέρω επιπλοκές, υιοθετώντας μια ευέλικτη πολιτική απένα-
ντι στα βαλκανικά κράτη. 
         Το 1872 ο Andrássy κατόρθωσε ασκώντας πίεση στην Κωνστα-
ντινούπολη να αποτρέψει τους Ρώσους από το να χρεωθούν όλη την 
επιτυχία της πρόσφατης αναγνώρισης του Καρόλου117 ως ηγεμόνα 

                                                
115 Το 1849 ο Strossmayer διορίστηκε από τον Γέλασιτς στη θέση της πλούσιας επι-
σκοπής του Τζάκοβο στη Σλαβονία, αλλά οι δικαιοδοσίες του επεκτάθηκαν στη Βοσ-
νία και στους καθολικούς της Σερβίας μετά τον διορισμό του το 1851 ως τοπικού 
αποστολικού εφημέριου. Το 1866 ίδρυσε στο Ζάγκρεμπ τη γιουγκοσλαβική ακαδη-
μία. Η ποικιλία και το εύρος των δραστηριοτήτων του προκάλεσαν διάφορες πα-
ρερμηνείες, επειδή ήταν ένας καθολικός ιερέας που ήθελε στενές σχέσεις με τους 
Ορθόδοξους, αντιδρούσε στο δόγμα του αλάθητου αλλά παρέμενε νομοταγής στον 
Πάπα, Κροάτης και ταυτόχρονα Γιουγκοσλάβος, ιδεαλιστής και παράλληλα ρεαλι-
στής. Βλ. Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 213-214 και Pavlowitch Stevan K. Ιστορία των 
Βαλκανίων, 1804-1945, σελ. 142-143.  
116 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 71 και Seton-Watson R. W. The role of  Bosnia in in-
ternational politics (1875-1914), σελ. 19.  
117 Κάρολος ο Α  (1839-1914): Γερμανικής καταγωγής ηγεμόνας (1866-1881) και 
πρώτος Βασιλιάς (1881-1914) της Ρουμανίας. Το 1866 επιλέχθηκε με την υποστήρι-
ξη του Ναπολέοντα του Γ  ως ηγεμόνας της Μολδαβίας-Βλαχίας στη θέση του Αλέ-
ξανδρου Κούζα, παρά την αντίδραση της Υψηλής Πύλης και την επιφυλακτικότητα 
της Ρωσίας και της Αυστρίας. Ο Κάρολος προσπάθησε να εισάγει τα δυτικά πρότυπα 



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) 
                             ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
 
 

103 
 

της Ρουμανίας και ταυτόχρονα πίεζε τον τελευταίο να απεμπολήσει 
την αξίωσή του να φέρει τον τίτλο «ηγεμόνας των Ρουμάνων», επει-
δή ο συγκεκριμένος τίτλος υπονοούσε  μια σύνδεση με τα 3.000.000 
των Ρουμάνων της Ουγγαρίας. Ήδη ο Andrássy θεωρούσε τη Ρουμα-
νία ως ένα εν δυνάμει χρήσιμο φράγμα απέναντι στη σλαβοποίηση 
των Βαλκανίων. Τον Ιούλιο του 1875 η Αυστροουγγαρία κατέστη το 
πρώτο κράτος που υπέγραψε εμπορική συνθήκη με τη Ρουμανία, η 
οποία ως υποτελής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε το νομι-
κό δικαίωμα να συνάπτει συνθήκες. Η εμπορική αυτή πολιτική ωφέ-
λησε όχι μόνο πολιτικά τη Δυαδική Μοναρχία αλλά και οικονομικά, 
καθώς οι οικονομικές δυσχέρειες αυξάνονταν συνεχώς από το 1873. 
Μεταξύ των ετών 1874 και 1876 οι αυστριακοί κρατικοί σιδηρόδρο-
μοι ανέλαβαν την κατασκευή της γραμμής Βουδαπέστης-
Βουκουρεστίου118. 
         Ο παράγοντας, ωστόσο, που περιέπλεκε την κατάσταση ήταν η 
Σερβία. Τόσο στη Βιέννη όσο και στη Βουδαπέστη είχε καταστεί σα-
φές ότι τα ζωτικά συμφέροντα της Αψβουργικής Μοναρχίας έρχο-
νταν σε πλήρη αντίθεση με τον μεγαλοϊδεατισμό των Σέρβων119. Οι 
προσπάθειες τόσο του Beust όσο και του Andrássy από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1860 να καλλιεργήσουν φιλικές σχέσεις με το Βελι-
γράδι έφεραν αντίθετα αποτελέσματα120. To σχέδιο που πρότεινε ο 
Andrássy το 1870 στην αυστριακή κυβέρνηση, να προσφερθεί, δη-
                                                                                                     
διοίκησης και οικονομίας στη χώρα του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει αντιδράσεις 
στο εσωτερικό της. Το 1877 ο Κάρολος συμμάχησε με τη Ρωσία κατά τον Ρωσοο-
σμανικό Πόλεμο και κήρυξε την ανεξαρτησία της χώρας του. Το 1881 στέφθηκε 
Βασιλιάς της Ρουμανίας. Ωστόσο η απογοητευτική για τη Ρουμανία στάση της Ρω-
σίας και η γερμανική καταγωγή του Βασιλιά, έστρεψαν τον Κάρολο στη σύναψη 
μυστικού συμφώνου φιλίας με τη Γερμανία και την Αυστροουγγαρία (1883). Κατά 
τον Α Βαλκανικό Πόλεμο κράτησε ουδέτερη στάση, ενώ κατά τη διάρκεια του Β  
Βαλκανικού Πολέμου πολέμησε εναντίον της Βουλγαρίας και στο τέλος προσάρτησε 
περιοχές της Δοβρουτσάς. Παρά τη θέλησή του, η Ρουμανία τάχθηκε υπέρ της ου-
δετερότητας κατά τον Α  Παγκόσμιο Πόλεμο. Μελανό σημείο της βασιλείας του 
Καρόλου υπήρξε η ανάπτυξη του αντισημιτισμού στη Ρουμανία. Βλ. Παγκόσμιο..., ό. 
π., τόμος 4ος, σελ. 315.  
118 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 68-69, Langer W. L., ό. π., σελ. 331 και Sumner B. H., 
ό. π., σελ. 119-120.    
119 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 28.  
120 Βλ. Seton-Watson R. W., «Les Relations de l’ Autriche-Hongrie et de la Serbie 
entre 1868 et 1874», Le Monde slave, volume I, σελ. 215-217 (όπου περιγράφεται η 
πολιτική του Beust απέναντι στη Σερβία). 
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λαδή, η τελευταία να εγκαταλείψει προς όφελος των Σέρβων τα 2/3 
της Βοσνίας, ώστε να εξασφαλίσει την ουδετερότητά της σε ενδεχό-
μενη διαμάχη της Αυστροουγγαρίας με κάποια άλλη Μεγάλη Δύνα-
μη, παρέμεινε ανεφάρμοστο121. Ο βασικός λόγος αποτυχίας του σχε-
δίου ήταν αφ’ενός μεν η αυξανόμενη δυσαρέσκεια της Βιέννης και 
της Βουδαπέστης απέναντι στους Σέρβους και της επιμονής τους για 
εδαφική επαύξηση, αφ’ετέρου δε η ανησυχία των τελευταίων για τα 
αυστριακά σχέδια επέκτασης προς το Νότο122. Ως εκ τούτου και υπό 
την κατάλληλη μεθόδευση των Ρώσων η σερβική κυβέρνηση στρά-
φηκε προς τον Τσάρο. Το ταξίδι του ηγεμόνα Milan123 της Σερβίας 
τον Οκτώβριο του 1871 στη Ρωσία επισφράγισε την υπαγωγή της 
Σερβίας στη ρωσική σφαίρα επιρροής. Έκτοτε η πανσερβική προπα-
γάνδα κατέκλυσε τη Δυαδική Μοναρχία, προκαλώντας μεγάλη κατα-
κραυγή στον ουγγρικό τύπο και η ενδεής σερβική κυβέρνηση εισή-
γαγε οικονομικό δασμολόγιο επιζήμιο για το αυστροουγγρικό εμπό-

                                                
121 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 70 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 126. 
122 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 29.  
123 Obrenović Milan IV (1854-1901): Ηγεμόνας (1868-1882) και Βασιλιάς (1882-
1889) της Σερβίας. Κατά τα πρώτα χρόνια της ηγεμονίας του κυβερνούσε συμβούλιο 
αντιβασιλείας, που υιοθέτησε ένα φιλελεύθερο φαινομενικά σύνταγμα το 1869 και 
προσπάθησε να αναπτύξει στενές σχέσεις με την Αυστρία. Όταν ο Milan ανέλαβε 
προσωπικά τη διακυβέρνηση (Αύγουστος του 1872), αποξενώθηκε από την κοινή 
γνώμη, εξαιτίας της άρνησής του αφ’ενός μεν να αποδεχθεί τις πανσλαβικές πεποι-
θήσεις των υπηκόων του και της μη υποστήριξης αφ’ετέρου δε των επαναστατών 
της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης, οι οποίοι είχαν εξεγερθεί κατά των Οθωμανών το 
1875. Όταν όμως απειλήθηκε με επανάσταση, εγκατέλειψε την πολιτική της ουδε-
τερότητας και κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (30 Ιου-
νίου 1876). Αν και οι Σέρβοι ηττήθηκαν, διασώθηκαν μετά τη ρωσική νίκη κατά των 
Οθωμανών (Ρωσοοσμανικός Πόλεμος του 1877-1878). Με τη Συνθήκη του Βερολί-
νου (1878), η Σερβία διεύρυνε τα σύνορά της και αναγνωρίστηκε με την αυστριακή 
υποστήριξη ως ανεξάρτητο κράτος. Στο εξής ο Milan ευνόησε τη φιλοαυστριακή 
πολιτική και δεσμεύτηκε να μη συνάπτει συνθήκες με άλλα κράτη χωρίς την προη-
γούμενη έγκριση της Αυστρίας (1881). Στη συνέχεια, η Αυστρία υποστήριξε τον Mi-
lan και ανακήρυξε την ηγεμονία της Σερβίας σε βασίλειο (1882). Το 1885 ο Milan 
κήρυξε τον πόλεμο κατά της Βουλγαρίας, στον οποίο ηττήθηκε. Μετά την ήττα της 
Σερβίας, η Αυστρία μεσολάβησε στη σύναψη της συνθήκης ειρήνης με βάση το 
προπολεμικό εδαφικό καθεστώς. Η εξάρτηση του Milan από την Αυστρία επιδείνω-
σε την εσωτερική δυσαρέσκεια, την οποία ο Βασιλιάς προσπάθησε να κατασιγάσει 
με την παραχώρηση ενός νέου φιλελεύθερου συντάγματος (Ιανουάριος του 1889). 
Τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου ο Milan υποχρεώθηκε να παραιτηθεί υπέρ του γιου 
του Alexander I. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 42ος, σελ. 188-189.            
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ριο124. Οι σερβικές ενέργειες, όπως ήταν φυσικό, μετέστρεψαν τη 
στάση του Andrássy, ο οποίος τάχθηκε με το μέρος των Οθωμανών 
παροτρύνοντάς τους να επεμβαίνουν έγκαιρα και να καταπνίγουν τις 
όποιες σερβικές αντιδράσεις125.  
         Το καλοκαίρι του 1872 σημειώθηκαν εκ νέου επαφές μεταξύ 
της Βιέννης και του Βελιγραδίου με πρωτοβουλία της σερβικής κυ-
βέρνησης. Παρά το γεγονός ότι ο Andrássy παρέμεινε αμετάπειστος 
ως προς τις σερβικές εδαφικές φιλοδοξίες, οι εμπορικές σχέσεις με-
ταξύ των δύο χωρών διευρύνθηκαν με την εγκαθίδρυση στη Βιέννη 
σερβικής διπλωματικής αποστολής και την άνοιξη του 1874 ο 
Andrássy ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τους Σέρβους για την κατα-
σκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Κωνσταντινούπολης-
Βελιγραδίου. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστροουγγαρίας πίεζε 
προς αυτή την κατεύθυνση, αφ’ενός μεν επειδή εξασφάλιζε στη 
Βιέννη άμεσα εμπορικά πλεονεκτήματα έναντι του τουρκικού σχεδί-
ου για την κατασκευή στρατηγικής γραμμής που θα διερχόταν τα 
άγονα βουνά της Βοσνίας, αφ’ετέρου δε επειδή είχαν βελτιωθεί οι 
σχέσεις Βιέννης-Αγίας Πετρούπολης προς ζημία της οθωμανικής κυ-
βέρνησης. Αλλά και σε πολιτικό επίπεδο οι σχέσεις Βιέννης και Βελι-
γραδίου είχαν αναπτυχθεί με την άνοδο μιας περισσότερο διαλλα-
κτικής κυβέρνησης στο Βελιγράδι την άνοιξη του 1875. Ήδη από τον 
Νοέμβρη του 1873 ο Andrássy διακήρυσσε ότι η Δυαδική Μοναρχία 
δεν μπορούσε πλέον να εμμένει στην υποστήριξη της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας γιατί το γεγονός καθ’ εαυτό ενεργοποιούσε τον συ-
νασπισμό και την αλληλεγγύη των βαλκανικών λαών εναντίον των 
δύο αυτοκρατοριών126. Ο Andrássy ενεργώντας με πολιτικό ρεαλισμό 
διείδε ότι τα αυστριακά και τα οθωμανικά συμφέροντα πλέον δεν 
ταυτίζονταν. Το φθινόπωρο του 1872 οι Οθωμανοί φάνηκαν απρό-
θυμοι να συνεργαστούν με τους Αυστριακούς στις εργασίες καθαρι-
σμού του Δούναβη, ο οποίος θεωρείτο ζωτικής οικονομικής σημασί-
ας για την Αυστρία στα νοτιοανατολικά, δείχθηκαν αναβλητικοί στα 
σχέδια της από κοινού συμμετοχής στην κατασκευή των σιδηροδρο-

                                                
124 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 62, Harris David, ό. π., σελ. 30, Sumner B. H., ό.π., σελ. 
126 και Trivanovitch Vaso, «Serbia, Russia and Austria during the Rule of Milan Ob-
renovich, 1868-1878», The Journal of Modern History, volume III, σελ. 417-420.        
125 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 63.   
126 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 69 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 126-128.  
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μικών γραμμών στα Δυτικά Βαλκάνια, προωθούσαν την κατασκευή 
σιδηροδρόμων στη Ρουμανία προς όφελος της Ρωσίας, ήγειραν νο-
μικά κωλύματα σχετικά με την αυστρορουμανική εμπορική συνθήκη 
και σε γενικές γραμμές περισσότερο συνέβαλαν στη δημιουργία δυ-
σχερειών στους Χριστιανούς παρά στην προστασία τους127. 
         Παρά ταύτα, οι στρατιωτικοί κύκλοι της Βιέννης και ο Αυτοκρά-
τορας εμμένοντας στην επιθυμία τους για προσάρτηση της Βοσνίας 
και της Ερζεγοβίνης, οργάνωσαν με μυστικότητα μια περιοδεία του 
Φραγκίσκου-Ιωσήφ στη Δαλματία την άνοιξη του 1875, παρά την 
αντίθεση του Andrássy, που θεωρούσε ότι μια τέτοια επίσκεψη θα 
μπορούσε να προκαλέσει αναταραχές. Για περισσότερο από ένα μή-
να ο Αυτοκράτορας και η συνοδεία του ταξίδευαν κατά μήκος των 
οθωμανικών συνόρων δεχόμενοι διάφορες αντιπροσωπείες, αλλά 
κυρίως καθολικούς ηγέτες των δύο επαρχιών που έβλεπαν στο πρό-
σωπο του Φραγκίσκου-Ιωσήφ τον προστάτη και σωτήρα τους. Για 
πολλούς Μαυροβούνιους  η επίσκεψη στη Δαλματία και το σύντομο 
πέρασμα του Αυτοκράτορα από τη χώρα τους αποτελούσε το απο-
κορύφωμα του αυστριακού φιλικού ενδιαφέροντος∙ ο ηγεμόνας Ni-
kola128 και οι υπήκοοί του υποδέχθηκαν τον Μονάρχη με εκκλήσεις 
για την αυστριακή κατοχή της Βοσνίας. Κατά μία έννοια η επίσκεψη 
αυτή αποτέλεσε μία από τις αφορμές της εξέγερσης στην Ερζεγοβί-
νη, αν και έμμεση. Εξαρχής είχε επισημανθεί ότι το ρωμαιοκαθολικό 
στοιχείο είχε αναλάβει προεξέχουσα θέση στο επαναστατικό κίνημα. 

                                                
127 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 69-70. 
128 Petrović Nikola I (1841-1921): Ηγεμόνας (1860-1910) και κατόπιν Βασιλιάς 
(1910-1918) του Μαυροβουνίου. Ανήλθε στο θρόνο ως φυσικός διάδοχος του άτε-
κνου θείου του Ντανίλο του Β  μετά τη δολοφονία του. Πολέμησε εναντίον των 
Οθωμανών το 1862 και 1876. Το 1878 με το Συνέδριο του Βερολίνου το Μαυροβού-
νιο αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος και διπλασίασε την έκτασή του, αποκτώ-
ντας πρόσβαση στην Αδριατική. Υπήρξε υποψήφιος και για τον σερβικό θρόνο έχο-
ντας την υποστήριξη του Αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλέξανδρου του Β . Το 1905 
παραχώρησε σύνταγμα στο Μαυροβούνιο και το 1910 αυτοανακηρύχθηκε Βασι-
λιάς. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913), χωρίς όμως να απο-
κομίσει για το κράτος του εδαφικά οφέλη. Στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) 
υποστήριξε τους Σέρβους εναντίον της Αυστροουγγαρίας, αλλά ηττήθηκε και υπέ-
γραψε χωριστή συνθήκη ειρήνης με τη Δυαδική Μοναρχία (Ιανουάριος του 1916). 
Τον Νοέμβριο του 1918 ο Νικόλαος και η δυναστεία του εκθρονίστηκαν ύστερα από 
την ήττα της Αυστροουγγαρίας από τη Σερβία και την εισβολή της τελευταίας στο 
Μαυροβούνιο, το οποίο τελικά προσαρτήθηκε στη Σερβία. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., 
τόμος 45ος, σελ. 201-202.  



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) 
                             ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
 
 

107 
 

Κατά δεύτερο λόγο ο Φραγκίσκος-Ιωσήφ θεώρησε την εξέγερση ως 
το πρώτο βήμα της αυστριακής προσάρτησης∙ τον Ιούλιο του 1875 
συνάντησε το στρατιωτικό διοικητή της Κροατίας Mollinary λέγοντάς 
του ότι οι δύο επαρχίες στην περίπτωση εκδίωξης των Οθωμανών, 
δεν θα έπρεπε να καταληφθούν από άλλους, εννοώντας τους Σέρ-
βους. Επιπλέον, οι Αυστριακοί αξιωματούχοι στη Δαλματία, πολλοί 
από τους οποίους ήταν Σερβοκροάτες στην καταγωγή, προσέφεραν 
αρωγή στους επαναστάτες και άσυλο στους φυγάδες, ενώ στις πε-
ρισσότερες δαλματικές πόλεις είχαν συσταθεί επιτροπές που φρό-
ντιζαν για τις ανάγκες των εξεγερμένων129. 
       Η προσδοκία του Andrássy ότι οι Οθωμανοί θα κατέπνιγαν σύ-
ντομα την επανάσταση αποδείχθηκε ανεδαφική. Οι τελευταίοι δεν 
έλαβαν αποτελεσματικά στρατιωτικά μέτρα μέχρι τον ξεσηκωμό των 
Βουλγάρων τον επόμενο χρόνο, ενώ στο μεταξύ η εξέγερση ολοένα 
και εξαπλωνόταν περιπλέκοντας την κατάσταση με τη συμμετοχή 
πλέον και των Μεγάλων Δυνάμεων. 
 
 

Ρωσία 
 
  Οι επιπτώσεις του Κριμαϊκού Πολέμου άσκησαν βαθιά επί-
δραση στη μεταγενέστερη εσωτερική και εξωτερική πολιτική της 
Ρωσίας. Παρά το γεγονός ότι οι όροι της Συνθήκης των Παρισίων 
επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τον ρωσικό παράγοντα στο ευρωπαϊ-
κό σύστημα, δεν κατόρθωσαν, ωστόσο, να αποτρέψουν τη Ρωσία 
από τους επιδιωκώμενους στόχους της. Η ήττα, όμως, αποκάλυψε 
βασικές αδυναμίες στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα 
της αχανούς και πολυπληθούς αυτής χώρας. Οι δομές της δεν ήταν 
αρκετά στέρεες και δυνατές προκειμένου να στηρίξουν ένα στρατιω-
τικό μηχανισμό ικανό να υπερασπιστεί την εκτεταμένη του επικρά-
τεια και ένα δουλοπάροικο καθεστώς δεν μπορούσε να ανταγωνι-
στεί με κράτη οργανωμένα σύμφωνα με το δυτικοευρωπαϊκό σύ-
στημα. Η περίοδος των μεγάλων μεταρρυθμίσεων (κατάργηση της 
δουλοπαροικίας το 1861, αναδιοργάνωση των διοικητικών θεσμών, 
βελτίωση και επέκταση των συγκοινωνιών κ.α) βοήθησε όχι μόνο 

                                                
129 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 70-72, Harris David, ό. π., σελ. 32-33, Langer W. L., ό. 
π., σελ. 71-72 και Seton-Watson R. W. The role of Bosnia…, ό. π., σελ. 19.   
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στον εσωτερικό εκσυγχρονισμό, αλλά εισήγαγε αλλαγές σε όλους 
σχεδόν τους κλάδους της ρωσικής στρατιωτικής οργάνωσης (ενίσχυ-
ση των στρατιωτικών σχολών, υποχρεωτική στρατολόγηση από το 
1874)130. 
        Τα παραπάνω επιτεύγματα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησης της Ρωσίας από τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Β  (1855-
1881), ο οποίος σε ηλικία 37 ετών αναρριχήθηκε στον θρόνο εν μέ-
σω των δύσκολων καταστάσεων του Κριμαϊκού Πολέμου, διαδεχό-
μενος τον πατέρα του Τσάρο Νικόλαο τον Α131. Παρά την υποστή-
ριξη, όμως, των μεταρρυθμίσεων της δεκαετίας του 1860- εξαιτίας 
των οποίων του δόθηκε το προσωνύμιο «Τσάρος ελευθερωτής»- ο 
Αλέξανδρος συνέχισε την παραδοσιακή πολιτική των προκατόχων 
του, έχοντας πίστη στο αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης. Στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ωστόσο, ο Αλέξανδρος συνεργάστη-
κε στενά με το Υπουργείο των Εξωτερικών, παρεκκλίνοντας αρκετά 
από τους προηγούμενους Αυτοκράτορες (Αλέξανδρος ο Α132, Νι-
κόλαος ο Α) που συγκέντρωναν στα χέρια τους την άσκηση των ε-
ξωτερικών υποθέσεων. Ο Αλέξανδρος σαφώς έπαιρνε τις τελικές 
αποφάσεις, αλλά επηρεαζόταν τόσο από το Υπουργείο όσο και από 
έναν ευρύτερο κύκλο συμβούλων. Η πολιτική των δύο πρώτων δε-
καετιών της αυτοκρατορίας του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
αμυντική, μιας και όλη η προσοχή είχε στραφεί στις εσωτερικές με-
ταρρυθμίσεις133. 
                                                
130 Βλ. Κολιόπουλος Ιωάννης Σ., ό. π., σελ. 212-213, MacKenzie D. The Serbs and 
Russian Panslavism, 1875-1878, σελ. 25-27 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 18-19.    
131 Νικόλαος Παύλοβιτς ο Α  (1796-1855): Τσάρος της Ρωσίας, ο οποίος ονομάστη-
κε και «σιδηρούς Τσάρος» εξαιτίας του απολυταρχικού τρόπου διακυβέρνησης της 
χώρας του. Απέσπασε το Εριβάν από την Περσία (1828), κατέστησε την Πολωνία 
ρωσική επαρχία (1832), βοήθησε την Αυστρία στην καταστολή της ουγγρικής επα-
νάστασης (1849) και προκάλεσε την έκρηξη του Κριμαϊκού Πολέμου με την κατα-
στροφή του οθωμανικού στόλου που ναυλοχούσε στο λιμάνι της Σινώπης (1854). 
Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 296.   
132 Αλέξανδρος ο Α  (1777-1825): Αυτοκράτορας της Ρωσίας, εγγονός της Αικατερί-
νης της Μεγάλης. Με τους πολέμους που διεξήγαγε κατά του Ναπολέοντα και των 
Οθωμανών, επεξέτεινε το κράτος του μέχρι τη Βεσσαραβία και την Πολωνία. Τάχθη-
κε υπέρ του δόγματος της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Ιερής Συμμαχίας και δεν προσέφερε βοήθεια στους Έλληνες, 
όπως αυτοί περίμεναν. Υπουργός του επί των Εξωτερικών διετέλεσε ο Ιωάννης Κα-
ποδίστριας. Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 237-238.   
133 Βλ. Jelavich Barbara Russia’s..., ό. π., σελ. 143. 
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        Υπουργός των Εξωτερικών του Τσάρου καθ’όλη τη διάρκεια 
της βασιλείας του ήταν ο πρίγκηπας Alexander Gorchakov, διπλωμά-
της καριέρας και αρκετά χρόνια μεγαλύτερος του Τσάρου, ο οποίος 
ανέλαβε το Υπουργείο το 1856 σε μια ευαίσθητη για το ρωσικό κρά-
τος χρονική περίοδο. Έχοντας τη στήριξη του Αλέξανδρου, ο Gorcha-
kov  ακολούθησε την πολιτική της περισυλλογής (recueillement), που 
συνεπαγόταν την αποφυγή συμμετοχής σε ζητήματα εξωτερικών 
υποθέσεων, τα οποία θα μπορούσαν να επιφέρουν επικίνδυνες πε-
ριπλοκές και ιδιαίτερα σε μια εποχή που η έμφαση είχε δοθεί στην 
εσωτερική αναδιοργάνωση. Η αμυντική και προστατευτική συμπε-
ριφορά, λοιπόν, θα αποτελούσε το κύριο χαρακτηριστικό της ρωσι-
κής στάσης απέναντι στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για μια εικοσαε-
τία134. 
        Παρά ταύτα, η Ρωσία δεν μπορούσε να παρακολουθεί αδιά-
φορη τις εξελίξεις στην Ευρώπη∙ η κυβέρνηση είχε συγκεκριμένους 
στόχους να οριοθετήσει, με κυριότερο από όλους την αναθεώρηση 
των όρων της Συνθήκης των Παρισίων και ιδιαιτέρως των άρθρων ΧΙ 
και ΧΙΙΙ, που αναφέρονταν στο καθεστώς της ουδετεροποίησης της 
Μαύρης Θάλασσας, καθώς και του άρθρου ΧΧ, που προνοούσε την 
εκχώρηση της Νότιας Βεσσαραβίας στη Μολδαβία. Επιπλέον, η ρω-
σική πολιτική ηγεσία αναγνώριζε την αναγκαιότητα προσχώρησης 
της Ρωσίας σε κάποια μορφή συμμαχίας, ώστε να μην παραμείνει 
απομονωμένη. Έτσι από το 1856 έως το 1863 η ευρωπαϊκή πολιτική 
της Ρωσίας βασίστηκε στη συνεργασία της με τη Γαλλία του Ναπο-
λέοντα του Γ  με σκοπό να διχάσει τους νικητές της και να καταργή-
σει τους επαχθείς για εκείνη όρους135. Η θετική, ωστόσο, στάση της 
Γαλλίας απέναντι στην πολωνική επανάσταση (Ιανουάριος του 
1863)136 λόγω της κοινής καθολικής τους πίστης, διέρρηξε την προα-

                                                
134 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 40, Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 144-146, της ιδίας, St. 
Petersburg and Moscow. Tsarist and Soviet Foreign Policy, 1814-1974, σελ. 172-173 
και Sumner B. H., ό. π., σελ. 20-23.   
135 Βλ. Jelavich Barbara Russia’s…, ό. π., σελ. 146 και Seton-Watson H. W. The Rus-
sian Empire, 1801-1917, σελ. 430-433.    
136 Οι ανταγωνιστικές διεκδικήσεις των Πολωνών και των Ρώσων για τα εδάφη της 
Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και κυρίως της Λιθουανίας, είχαν δημιουργήσει εντά-
σεις μεταξύ Βαρσοβίας και Αγίας Πετρούπολης, που κορυφώθηκαν με την εξέγερση 
των Πολωνών το 1830 και τον πόλεμο του 1831 μεταξύ του πολωνικού και του ρω-
σικού στρατού, ο οποίος τερματίστηκε με την ήττα του πρώτου. Μετά τον Κριμαϊκό 
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ναφερθείσα συμμαχία. Έκτοτε η Ρωσία μετά και την κατάπνιξη της 
επανάστασης, αναζήτησε διπλωματικά ερείσματα στη συμμαχία της 
με την Πρωσία, ενώ ταυτόχρονα είχε αποδυθεί στον αγώνα προσάρ-
τησης εδαφικών εκτάσεων στην Κεντρική Ασία και τον Καύκασο, κα-
θώς και στην Άπω Ανατολή137. Η επιλογή της Πρωσίας ως συμμάχου 
χώρας οφειλόταν  στον στενό συγγενικό δεσμό των δύο Αυτοκρατό-
ρων (ο Αλέξανδρος ήταν ανιψιός του Γουλιέλμου), στη σύμπραξή 
τους κατά την πολωνική επανάσταση  και  στη φανατική αντιπάθεια 
που ένιωθαν οι Ρώσοι για τους Αυστριακούς, ιδιαίτερα μετά την α-
γνωμοσύνη που έδειξαν οι τελευταίοι για τη στρατιωτική βοήθεια 
που τους δόθηκε το 1849 εναντίον των Ούγγρων επαναστατών138. 
Ήταν η περίοδος που η Πρωσία μετέτρεψε την ισορροπία των δυνά-

                                                                                                     
Πόλεμο η ρωσική κυβέρνηση αποπειράθηκε να εισάγει στην Πολωνία ένα σύστημα 
αποδεκτό από τον πολωνικό λαό. Το φιλορωσικό πρόγραμμα του Πολωνού ευγενή 
Αλεξάντερ Βιελοπόλσκι κρίθηκε απαράδεκτο από τους Πολωνούς. Η ένταση αυξή-
θηκε και τον Ιανουάριο του 1863 εξερράγη ένοπλη εξέγερση, η οποία συνετρίβη 
στις λιθουανικές και ουκρανικές παραμεθόριες περιοχές. Προκειμένου να τιμωρή-
σουν τους πολωνούς ευγενείς της υπαίθρου για τη συμμετοχή τους στην εξέγερση, 
οι ρωσικές αρχές εφάρμοσαν μια μεταρρύθμιση στο καθεστώς της έγγειας ιδιοκτη-
σίας με όρους εξαιρετικά ευνοϊκούς για τους Πολωνούς αγρότες. Τη μεταρρύθμιση 
διαδέχθηκε, όμως, μια πολιτική εκρωσισμού με πρόθεση να αποκόψει τους Πολω-
νούς χωρικούς από τον πολιτισμό τους. Βλ. Lobanov-Rostovsky A. Russia and Eu-
rope, 1825-1878, σελ. 245 και   Seton-Watson H. W., ό. π., σελ. 433-435.     
137 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 156 και  Seton-Watson H. W., ό. π., σελ. 435, 
441-444      
138 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 144, 154. Η ουγγρική επανάσταση του 1849 ε-
ντάσσεται στο πλαίσιο των επαναστάσεων που συγκλόνισαν την ευρωπαϊκή ήπειρο 
για δύο χρόνια (1848-1850), ως αποτέλεσμα των ραγδαίων οικονομικών, πολιτικών 
και ιδεολογικών αλλαγών, που είχαν επιτευχθεί στο διάστημα από το 1815 έως το 
1848. Στις 14 Μαρτίου 1848 ο Ούγγρος εθνικός ηγέτης Λουδοβίκος Κόσουτ ανέλαβε 
την αρχηγία των Ούγγρων επαναστατών, υπερασπιζόμενος την εθνική ανεξαρτησία 
της χώρας του. Ο Αυτοκράτορας της Αυστρίας και συνάμα Βασιλιάς της Ουγγαρίας 
Φερδινάνδος ο Α  συνηγόρησε στο αίτημα των Ούγγρων για αυτονομία, ενώ στις 
14 Απριλίου 1849, ο Κόσουτ κήρυξε την ανεξαρτησία της ουγγρικής δημοκρατίας. 
Ωστόσο, με την ανάρρηση στο θρόνο του Φραγκίσκου-Ιωσήφ του Α , η κατάσταση 
αντιστράφηκε. Ο νέος Αυτοκράτορας ανακάλεσε τις μεταρρυθμίσεις του προκατό-
χου του και κήρυξε τον πόλεμο στην Ουγγαρία. Για τη συντριβή των επαναστατών, ο 
Φραγκίσκος-Ιωσήφ ζήτησε τη συνδρομή του Τσάρου της Ρωσίας Νικολάου του Α , 
ο οποίος έστειλε ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις κατά των Ούγγρων, με αποτέλεσμα 
οι τελευταίοι να παραδοθούν τον Αύγουστο του 1849. Ο Κόσουτ και οι άλλοι ηγέτες 
φυγαδεύτηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βλ. Κολιόπουλος Ιωάννης Σ., ό.π., 
σελ. 157-163 και Χριστοδουλίδης Θεόδωρος Α., ό. π., σελ. 154-160. 
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μεων στην Ευρώπη μετά τους νικηφόρους της πολέμους εναντίον 
της Αυστρίας (1866) και της Γαλλίας (1870) προς ανησυχία των υπο-
λοίπων Μεγάλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας. 
Η ουδετερότητα, όμως, της τελευταίας στις γαλλογερμανικές εχθρο-
πραξίες δόθηκε με την εγγύηση ότι η Πρωσία θα προσφέρει αντί-
στοιχα τη στήριξή της στη ρωσική προσπάθεια της ανάκλησης των 
όρων του διακανονισμού του 1856. Ως εκ τούτου, στις 31 Οκτωβρίου 
του 1871 ο Gorchakov απέστειλε εγκύκλιο στις αυλές των Μεγάλων 
Δυνάμεων με την οποία κατήγγειλε το καθεστώς αποστρατιωτικο-
ποίησης της Μαύρης Θάλασσας139. Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο υ-
ποστήριζε ότι ο όρος της αποστρατιωτικοποίησης είχε αποδειχθεί 
απατηλός και ανεφάρμοστος, επειδή παρά το γεγονός ότι εγγυόταν 
την ασφάλεια της Ρωσίας και την αποφυγή των συρράξεων με δεδο-
μένο τον αφοπλισμό της τελευταίας στη Μαύρη Θάλασσα, παρείχε 
το δικαίωμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να διατηρεί περιορι-
σμένες ναυτικές δυνάμεις στα Στενά, καθώς και στην Αγγλία και τη 
Γαλλία να συγκεντρώνουν ισχυρό πολεμικό στόλο στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Επιπλέον, οι Μεγάλες Δυνάμεις εκμεταλλευόμενες διά-
φορα προσχήματα συγκέντρωναν ναυτικές μοίρες και θωρηκτά στη 
Μαύρη Θάλασσα θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ρωσί-
ας140. 
 Τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν στη διεθνή διάσκεψη που 
συνήλθε στο Λονδίνο στις 17 Ιανουαρίου του 1871, απούσης της ητ-
τημένης Γαλλίας. Στις 13 Μαρτίου υπογράφηκε ξεχωριστή οσμανο-
ρωσική σύμβαση που αναγνώριζε το δικαίωμα στη Ρωσία και την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία να διατηρούν ναυτικές δυνάμεις στη 
Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, η συνθήκη της 30ής Μαρτίου του 1856 
τροποποιήθηκε από την υπογραφή νέας συνθήκης που στο δεύτερο 
άρθρο της προέβλεπε ότι ο Σουλτάνος είχε το χορηγούμενο δικαίω-
μα να παρέχει σε καιρό ειρήνης την άδεια διάπλου σε φιλικά και 
συμμαχικά πολεμικά πλοία, αν σε κάθε περίπτωση έκρινε τούτο α-
ναγκαίο, σύμφωνα με την εφαρμογή του όρου της Συνθήκης των 

                                                
139 Βλ. Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 154, Lobanov-Rostovsky A., ό. π., σελ. 246-247, 
Seton-Watson H. W. The decline of Imperial Russia, 1853-1914 σελ. 96 και του ιδίου 
The Russian Empire..., ό. π., σελ. 437.    
140 Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 442-443 και Lobanov-Rostovsky A., ό. π., σελ. 
248-249. 
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Παρισίων. Τα υπόλοιπα άρθρα της συνθήκης της 30ής Μαρτίου του 
1856 που δεν καταργήθηκαν, επικυρώθηκαν εκ νέου (π.χ. η ελεύθε-
ρη ναυσιπλοΐα του Δούναβη υπό τον έλεγχο μιας διεθνούς επιτρο-
πής). Έτσι αποκαταστάθηκε η ασφάλεια της Ρωσίας στη Μαύρη Θά-
λασσα, υπό το τίμημα, όμως, της μειωμένης ασφάλειας των Στενών 
και ο Gorchakov σημείωσε μια εντυπωσιακή διπλωματική επιτυχία, 
που κατέταξε τη χώρα του και πάλι μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμε-
ων141. 
        Η αποκατάσταση της ναυτικής δύναμης της Ρωσίας στη Μαύ-
ρη Θάλασσα είχε επιτευχθεί με συμβατικές διπλωματικές μεθόδους. 
Τα κίνητρά της ήταν επίσης συμβατικά και άπτονταν της παραδοσια-
κής ρωσικής πολιτικής: ζητήματα εθνικού κύρους και στρατηγικής 
ασφάλειας, τα οποία επιτείνονταν από την ολοένα αυξανόμενη ση-
μασία των ρωσικών εξαγωγών σε δημητριακά διαμέσου των Στε-
νών142. Επίσης, η επιτυχία αυτή ικανοποίησε τόσο ιδεολογικά όσο 
και συναισθηματικά μια μεγάλη μερίδα της ρωσικής κοινής γνώμης, 
που έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα που αφορούσαν την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία γενικότερα και τα Βαλκάνια ειδικότερα. Η 
Κωνσταντινούπολη παρέμενε στη συνείδηση των ευσεβών μελών 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως η ιερή πόλη της πίστης τους και η πε-
ποίθησή τους στο κοινό πεπρωμένο των σλαβικών λαών, καθοδη-
γουμένων από τη Ρωσία, ήταν ευρέως διαδεδομένη143. 
        Έχοντας ως βάση αυτή την πεποίθηση, η Ρωσία μπορούσε να 
κερδίσει μεγαλύτερη υποστήριξη από τους υπόδουλους στον οθω-
μανικό ζυγό βαλκανικούς λαούς, τους οποίους θεωρούσε αδελφι-
κούς με εκείνη, όχι μονάχα λόγω της κοινής πίστης αλλά και λόγω 
αίματος. Η εκδήλωση αυτού του ενδιαφέροντος παρατηρήθηκε αρ-
χικά σε θεωρητικό επίπεδο στους κύκλους σλαβόφιλων διανοουμέ-
νων της Μόσχας μετά τη νίκη των ρωσικών στρατευμάτων κατά του 
Ναπολέοντα (1812) και την ανύψωση του ρωσικού εθνικού φρονή-

                                                
141 Βλ. Goriainov Serge Le Bosphore et les Dardanelles, σελ. 282, Jelavich Barbara, ό. 
π., σελ. 155, της ιδίας The Ottoman Empire…, ό. π., σελ. 84, 188, Lobanov-Rostovsky 
A., ό. π., σελ. 250-251, Seton-Watson H. W. The decline…, ό. π., σελ. 96 και του ιδί-
ου The Russian Empire…, ό. π., σελ. 437.      
142 Βλ. Seton-Watson H. W. The Russian Empire…, ό. π., σελ. 445.  
143 Βλ. Seton-Watson H. W. , ό. π., σελ. 445.  
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ματος144. Οι σλαβόφιλοι αυτοί κύκλοι βρίσκονταν σε αντιπαράθεση 
με τους αντίστοιχους των οπαδών της Δύσης. Οι τελευταίοι θεωρού-
σαν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το ιστορικό της 
πεπρωμένο μέσα από τη στενή της επαφή με τη Δυτική Ευρώπη και 
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ενώ οι σλαβόφιλοι, αν και εξοικειωμένοι 
με τη δυτική σκέψη και λογοτεχνία (επηρεασμένοι ιδίως από τους 
Γερμανούς φιλοσόφους Schlegel και Hegel), αντιπαθούσαν τον γερ-
μανικό τρόπο οργάνωσης της γραφειοκρατείας στην Πετρούπολη, 
τον δυτικό ματεριαλισμό και ρασιοναλισμό, πίστευαν ότι η Δύση θα 
οδηγηθεί σε αποσύνθεση και έκριναν λανθασμένη την απόπειρα 
εκδυτικοποίησης της Ρωσίας επί των ημερών του Μεγάλου Πέ-
τρου145. Υποστήριζαν ότι η γη, η οικογένεια και η κοινότητα  αποτε-
λούσαν τα θεμέλια του ρωσικού τρόπου ζωής, τα οποία στηρίζονταν 
στην Ορθοδοξία, την απολυταρχία και τις πρώιμες σλαβικές παρα-
δόσεις. Ωστόσο, μέχρι και την εποχή του Κριμαϊκού Πολέμου οι σλα-

                                                
144 Τον Ιούλιο του 1812 ο Ναπολέων εισέβαλε στη Ρωσία και  τον Σεπτέμβιο του 
ίδιου έτους εισήλθε στη Μόσχα. Όμως στην πόλη ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά η ο-
ποία αποτέφρωσε ένα μεγάλο μέρος της και έτσι ο Γάλλος Αυτοκράτορας βρέθηκε 
καθηλωμένος σε μια πόλη κατεστραμμένη, χωρίς επικοινωνίες και ανεφοδιασμό, 
αντιμέτωπος με τον ηττημένο, αλλά ακόμη επικίνδυνο ρωσικό στρατό. Εν όψει του 
χειμώνα που επίκειτο, ο Ναπολέων προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τον Τσάρο 
Αλέξανδρο τον Α, αλλά ο τελευταίος απέρριψε τις προτάσεις του και έτσι, τον Ο-
κτώβριο, ο Ναπολέων διέταξε την υποχώρηση των στρατευμάτων του. Ωστόσο, οι 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά κύριο λόγο και τα σώματα Ρώσων ατάκτων  απο-
δεκάτισαν τα υποχωρούντα γαλλικά στρατεύματα. Από τους 600.000 άνδρες που 
εισέβαλαν στη Ρωσία, 400.000 σκοτώθηκαν ή πέθαναν από τις κακουχίες και 
100.000 συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Η καταστροφή υπήρξε ολέθρια για το Ναπολέ-
οντα και σηματοδότησε την αρχή του τέλους του. Βλ. Κολιόπουλος Ιωάννης Σ., ό. π., 
σελ. 75-77. 
145 Πέτρος Α (Αλεξέγιεβιτς) ο Μέγας (1672-1725): Τσάρος της Ρωσίας από το 1682. 
Συνέτριψε τις εξεγέρσεις των στερλιτσών ( της τσαρικής φρουράς η οποία είχε κα-
ταστεί πολύ ισχυρή), που υποκινούσε η ετεροθαλής του αδελφή Σοφία και κατάφε-
ρε να κυβερνήσει απερίσπαστος. Οργάνωσε μια διοικητική αριστοκρατία και και 
βελτίωσε σημαντικά τη στρατιωτική υπηρεσία. Νίκησε τον Βασιλιά της Σουηδίας 
Κάρολο τον ΙΒ  στην Πολτάβα (1709) και εξασφάλισε διέξοδο στη Βαλτική. Μετέ-
φερε την πρωτεύουσα του κράτους του από τη Μόσχα στην Πετρούπολη, αναδιορ-
γάνωσε τον στρατό και ναυπήγησε αξιόμαχο στόλο. Καθιέρωσε νέο φορολογικό 
σύστημα, υπέταξε την εκκλησία στο κράτος και προστάτευσε τα γράμματα, τις τέ-
χνες και το εμπόριο. Έθεσε τα θεμέλια, ώστε να καταστεί η Ρωσία μεγάλη ευρωπαϊ-
κή δύναμη και η βασιλεία του αποτέλεσε νέα εποχή για τη ρωσική ιστορία. Βλ. 
Driault Édouard, ό. π., σελ. 162. 
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βόφιλοι είχαν ανεπαρκή γνώση και έδειχναν περιορισμένο ενδιαφέ-
ρον  για τις εκτός Ρωσίας υπόλοιπες σλαβικές εθνότητες. Η γλωσσική 
και πνευματική αναγέννηση, η οποία είχε τις ρίζες της στους Τσέ-
χους, τους Βούλγαρους και τους Σέρβους κατά το πρώτο ήμισυ του 
19ου αιώνα, έστρεφε τη ματιά των λαών αυτών προς τη Ρωσία χωρίς 
όμως να συμβαίνει και το αντίθετο. Οι Ρώσοι, όταν ταξίδευαν στο 
εξωτερικό, επισκέπτονταν την Ελβετία, τη Γερμανία και τις υπόλοι-
πες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όχι όμως και τα Βαλκάνια ή τις 
σλαβικές επαρχίες της Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Οι επίσημοι κύ-
κλοι παρακολουθούσαν με επιφύλαξη οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
πανσλαβική ενέργεια και ο Νικόλαος ο Α, ενισχυόμενος από τον 
υπουργό των Εξωτερικών Nesselrode146 και τους στενότερους συνερ-
γάτες του, δυσφορούσε με δριμύτητα σε κάθε είδους σλαβικές κινή-
σεις, οι οποίες μπορούσαν να προκαλέσουν την εξάπλωση των επα-
ναστατικών ιδεών, προ παντός αν αυτές μεταδίδονταν στην αυτο-
κρατορία των Αψβούργων. Ούτε καν απόπειρα ανύψωσης μιας σλα-
βικής σημαίας ήταν δυνατή χωρίς να προκαλέσει ρήξη μεταξύ Αγίας 
Πετρούπολης και Βιέννης, μια ρήξη που ο Νικόλαος δεν τολμούσε 
ούτε να διανοηθεί. Μοναχά κατά την κορύφωση του Κριμαϊκού Πο-
λέμου έκανε έκκληση στους Χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρα-
                                                
146 Nesselrode, Karl Vasilyevich (1780-1862): κόμης και υπουργός Εξωτερικών της 
Ρωσίας (1816-1856). Υπηρέτησε στις ρωσικές πρεσβείες στην Πρωσία και την Ολ-
λανδία (1801-1806), μετείχε στην υπογραφή της γαλλορωσικής συνθήκης ειρήνης 
του Τίλσιτ (1807) και το 1814-1815 διορίστηκε αντιπρόσωπος της Ρωσίας στο Συνέ-
δριο της Βιέννης. Ως υπουργός των Εξωτερικών υπέγραψε με την Αγγλία τη Συνθήκη 
των Στενών (1841), μια διεθνή συμφωνία που αναγνώριζε το δικαίωμα του Σουλτά-
νου να απαγορεύει στα πολεμικά πλοία κάθε εθνικότητας να περνούν από τα Στενά 
της Μαύρης Θάλασσας. Οι δυο χώρες συμφώνησαν επίσης να υποστηρίξουν την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συνέβαλε στην καταστολή της ουγγρικής επανάστασης 
του 1848 και κατόπιν (1853) στην επίσπευση του Κριμαϊκού Πολέμου, επιχειρώντας 
να χαλιναγωγήσει την αυξανόμενη επιρροή της Γαλλίας στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία. Με τον τερματισμό του πολέμου υπέγραψε τη Συνθήκη των Παρισίων (1856), 
η οποία κατέστρεψε τα αποτελέσματα των υπομονετικών του προσπαθειών να επι-
βάλει τη ρωσική υπεροχή στα Βαλκάνια. Παραιτήθηκε από υπουργός των Εξωτερι-
κών και διατήρησε μόνο τη θέση του αυτοκρατορικού Καγκελάριου, την οποία κα-
τείχε από το 1845. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, ο Nesselrode προ-
σπάθησε να επιτύχει λύση του ελληνικού ζητήματος ευνοϊκή και για τα συμφέροντα 
της Ρωσίας. Το αγγλορωσικό πρωτόκολλο της 23ης Μαρτίου / 4ης Απριλίου του 1826, 
που προέβλεπε την ίδρυση ελληνικού κράτους, ουσιαστικά κατέλυε την Ιερή Συμ-
μαχία, τη διατήρηση της οποίας είχε υποστηρίξει ο υπουργός των Εξωτερικών κατά 
την έναρξη του αγώνα. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 45ος, σελ. 96-97.    
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τορίας να ξεσηκωθούν από κοινού προς υπεράσπιση της Ορθοδοξί-
ας, όχι όμως και της σλαβικής κυριαρχίας. Σε αυτό το σημείο εντοπί-
στηκαν και οι πρώτες προσπάθειες των σλαβόφιλων να επηρεάσουν 
την εξωτερική πολιτική. Οι προσπάθειες αυτές οφείλονταν κυρίως 
στον δραστήριο και πασίγνωστο καθηγητή του πανεπιστημίου της 
Μόσχας Mikhail Pogodin147, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους 
διανοούμενους που ενδιαφέρθηκαν για τους άλλους σλαβικούς 
λαούς και διετέλεσε ιδρυτικό μέλος και δεύτερος πρόεδρος της Σλα-
βικής Φιλανθρωπικής Επιτροπής, που ιδρύθηκε στη Μόσχα το 1858 
με την έγκριση του Αλέξανδρου του Β  148. 
       Ο διακηρυγμένος σκοπός της οργάνωσης αυτής συνίστατο 
πρωταρχικά στην παροχή βοήθειας στους Νότιους Σλάβους, προκει-
μένου να αναπτύξουν τους δικούς τους θρησκευτικούς, εκπαιδευτι-
κούς και άλλους εθνικούς οργανισμούς και κατά δεύτερο λόγο η ορ-
γάνωση ανελάμβανε την εκπαίδευση νεαρών Σλάβων (κυρίως Βουλ-
γάρων), φέροντάς τους στη Ρωσία. Η οργάνωση ήταν στενά συνδε-
δεμένη με την εκκλησία και διάφοροι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι 
στη Μόσχα και στις επαρχίες της έδωσαν σημαντική ώθηση. Επίσης, 
λάμβανε σημαντική βοήθεια και από το τμήμα των ασιατικών υπο-
θέσεων του Υπουργείου των Εξωτερικών. Παρόμοιες επιτροπές ι-
δρύθηκαν στα επόμενα δέκα χρόνια στην Αγία Πετρούπολη (1868), 
το Κίεβο (1869) και την Οδησσσό (1870). Η σημαντικότερη επιτυχία 
της Σλαβικής Φιλανθρωπικής Επιτροπής της Μόσχας υπήρξε η Σλα-
βική Εθνογραφική Έκθεση που οργανώθηκε στην ομώνυμη πόλη το 
1867, στην οποία προσκλήθηκαν αντιπρόσωποι από όλα τα παρα-
κλάδια της σλαβικής φυλής -εκτός των ανυπότακτων Πολωνών- και η 
οποία σχολιάσθηκε ευρύτατα στο εξωτερικό ως λεπτό επικάλυμμα 
πολιτικής προπαγάνδας, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μία θεωρη-
                                                
147 Pogodin Mikhail (1800-1875): Ρώσος ιστορικός, δημοσιογράφος και εκδότης. 
Επιφανής σλαβόφιλος και καθηγητής της ρωσικής ιστορίας στο πανεπιστήμιο της 
Μόσχας (1835-1844), ο Pogodin συνέγραψε μια επτάτομη ιστορία της Ρωσίας 
(1846-1857) και ένα τρίτομο έργο αναφερόμενο στην πρώιμη ιστορία της Ρωσίας 
(1871). Εξέδωσε τις εφημερίδες The Herald of Moscow (1827-1830) και The Musco-
vite (1841-1856). Βλ. στον δικτυακό τόπο <http://www.highbeam.com/ doc/1G2-
3404101030.html>.  
148 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 33-36, Jelavich Barbara St Petersburg…, ό. π., σελ. 
173-174, Lederer Ivo Russian Foreign Policy. Essays in Historical Perspective, σελ. 
311-316, Lobanov- Rostovsky A., ό. π., σελ. 258, Seton-Watson H. W., ό. π., σελ. 
445-446 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 56-61.      

http://www.highbeam.com/
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τική, μάλλον, έκφραση των σλαβικών συμπαθειών. Εν τούτοις οι 
Ρώσοι οργανωτές της εκθέσεως τη χαιρέτησαν ως την πρώτη εκδή-
λωση του ενδιαφέροντος της επίσημης Ρωσίας για το σλαβικό ζήτη-
μα, που κατόρθωσε να το μετατρέψει από αφηρημένη φιλολογική 
ενασχόληση σε ζωντανό πρόβλημα της πραγματικότητας. Επιπλέον, 
οι σλαβικές αυτές επιτροπές αποτέλεσαν τον σκελετό μιας οργάνω-
σης, η οποία θα ήταν δυνατό να αναπτυχθεί όταν θα το απαιτούσαν 
οι περιστάσεις, ενώ στο μεταξύ είχαν αποκτήσει ισχυρούς προστάτες 
στα πρόσωπα του Τσάρου και του Τσάρεβιτς. 
      Η σλαβόφιλη, λοιπόν, δράση που αναπτύχθηκε τις δύο προη-
γούμενες δεκαετίες πριν από τον Κριμαϊκό Πόλεμο, διαμορφώθηκε 
σε ένα πανσλαβιστικό κίνημα, του οποίου η ιδεολογία και οι θέσεις 
επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την άσκηση της ρωσικής διπλωματίας 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη149. 
      Ο πανσλαβισμός εμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα ως 
ιδεολογία, η οποία στηριζόταν στην κοινή ιστορική κληρονομιά των 
Σλάβων και αποσκοπούσε στην πολιτική τους συνένωση. Ήταν ρω-
σοκεντρικός και ενέπνευσε την ιδέα της συνένωσης των σλαβικών 
λαών σε ένα ενιαίο κράτος με τη μορφή ομοσπονδίας ή συνομο-
σπονδίας και τη μέγιστη δυνατή επέκταση των ορίων του. Τα δύο 
βασικά ζητήματα που διαχώριζαν τους πανσλαβιστές ήταν αν η έν-
νοια της σλαβικής κυριαρχίας έπρεπε να επεκταθεί σε όλους όσους 
μιλούσαν τη σλαβική γλώσσα ή μόνο στους Σλάβους που ήταν Ορ-
θόδοξοι και επίσης αν η Ρωσία έπρεπε να κατέχει δεσπόζουσα θέση 
στον σλαβικό κόσμο ή όλα τα σλαβικά έθνη θα έπρεπε να μεταχειρί-
ζονται ως ισότιμα με το ρωσικό. Ωστόσο, μετά την πολωνική εξέγερ-
ση του 1863 και τη βίαιη καταστολή της από τους Ρώσους, ο παν-
σλαβισμός προσανατολίστηκε προς τους Ορθόδοξους Σλάβους, αυ-
τούς δηλαδή που διαβιούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, παρά 
στους Σλάβους της Αυστροουγγαρίας, οι οποίοι, όπως και οι Πολω-
νοί, θεωρήθηκαν προδότες εξαιτίας της καθολικής τους πίστης. Η 
σύγκρουση, μάλιστα, μεταξύ των Ρώσων και των Πολωνών, οι οποίοι 
αποτελούσαν τις σημαντικότερες σλαβικές εθνότητες, αποτέλεσε και 

                                                
149 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 36-37, Jelavich Barbara Russia’s…, ό. π., σελ. 157, 
Lobanov-Rostovsky A. , ό. π., σελ. 258-259, Seton-Watson H. W. The decline…, ό. π., 
σελ. 90-91, 93, του ιδίου The Russian Empire…, ό. π., σελ. 446-448, Stavrianos L. S. 
Balkan Federations. A History of the Movement towards Balkan Unity in Modern 
Times, σελ. 119-120 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 61-62.       
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το αδύνατο σημείο εφαρμογής μιας ευρύτερης πανσλαβικής πολιτι-
κής. Απέναντι στον ελληνορθόδοξο Χριστιανισμό οι πανσλαβιστές 
διατηρούσαν τις επιφυλάξεις τους, θεωρώντας ότι η μεσσιανική α-
ποστολή της Ρωσίας έπρεπε πλέον να επικεντρωθεί μοναχά στην 
ορθόδοξη σλαβική κυριαρχία150. Η μετάβαση σε αυτή τη νέα μορφή 
πανσλαβισμού εκφράστηκε μέσα από τις ιδέες των I. Aksakov151, Μ. 
Katkov152, του ισχυρού πολιτικού παράγοντα Pobedonostsev153, του 
μυθιστοριογράφου F. Dostoievsky154, του Leodiev155, του Y. Sama-
                                                
150 Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 256, Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 157, της ιδίας 
The Ottoman Empire…, ό. π., σελ. 9, Jelavich Charles, ό. π., σελ. 3, Lobanov-
Rostovsky A., ό. π., σελ. 259, Seton-Watson H. W. The Russian Empire…, ό. π., σελ. 
447-449 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 63-64.        
151 Βλ. Aksakov Ivan (1823-1886): Ρώσος πανσλαβιστής ηγέτης, ένας εκ των ιδρυτών 
του μοσχοβίτικου κύκλου των σλαβόφιλων. Εξέδωσε τις εφημερίδες Den και Rus. 
Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=105...>, Lobanov- 
Rostovsky A., ό. π., σελ. 259-260 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 62-63. 
152 Katkov Mikhail (1818-1887): Ρώσος συγγραφέας και δημοσιογράφος. Δίδαξε 
φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο της Μόσχας και το 1856 ίδρυσε την εφημερίδα Ο Ρω-
σικός Αγγελιαφόρος με τον οποίο υπεράσπισε φιλελεύθερες ιδέες. Αν και συνδέθη-
κε με τον Μπακούνιν, στράφηκε από το 1860 προς τον πανσλαβισμό και με την Ε-
φημερίδα της Μόσχας έγινε θεωρητικός του απολυταρχισμού. Από το 1875 ήταν 
οπαδός της ρωσικής επέμβασης στα Βαλκάνια, αλλά μετά το Συνέδριο του Βερολί-
νου (1878) προπαγάνδισε την προσέγγιση με τη Γαλλία. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 
32ος, σελ. 387 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 78-79.   
153 Pobedonostsev Konstantin (1827-1907): Ρώσος πολιτικός και νομομαθής. Δίδαξε 
ρωσική ιστορία και ρωσικό δημόσιο δίκαιο στο πανεπιστήμιο της Μόσχας και διετέ-
λεσε καθηγητής του διαδόχου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας Αλέξανδρου του Γ  . 
Κατέλαβε σημαντικά δημόσια αξιώματα και επηρέασε την κεντρική κυβερνητική 
γραφειοκρατεία της Αγίας Πετρούπολης. Ο Pobedonostsev τόνιζε τη σημασία του 
δεσμού μεταξύ της ρωσικής ορθοδοξίας και της ρωσικής ιστορίας και οι απόψεις 
του άσκησαν ιδιαίτερη επίδραση στον Τσάρο. Το 1872 εκλέχθηκε μέλος του Συμ-
βουλίου του Κράτους και το 1880 γενικός διευθυντής της Ιεράς Συνόδου της Ρωσι-
κής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Από αυτές τις θέσεις ο Pobedonostsev διαμόρφωσε πο-
λιτικές που άπτονταν των εσωτερικών θεμάτων της Ρωσίας και για 25 χρόνια η ε-
πιρροή του υπήρξε καταλυτική. Στα γραπτά του ο Pobedonostsev καταφέρθηκε με 
δριμύτητα εναντίον του δυτικού ρασιοναλισμού και φιλελευθερισμού. Βλ. στον 
δικτυακό τόπο <http://www.bookrags.com/biography/konstantin-petrovich-
pobedonostsev/>.    
154 Dostoievsky Fiodor (1821-1881): Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος αναδείχθηκε σε 
ένα από τους μεγαλύτερους μυθιστοριογράφους του κόσμου. Τα σημαντικότερα 
έργα του ήταν Έγκλημα και τιμωρία, Ο ηλίθιος, Δαιμονισμένοι και Αδελφοί Καραμά-
ζοφ. Είχε πίστη στην οικουμενική αποστολή της Ρωσίας, η οποία μπορούσε να έχει 

http://www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=105
http://www.bookrags.com/biography/konstantin-petrovich
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rin156 και του πρίγκηπα Cherkasky. Με τους δύο τελευταίους, μάλι-
στα, η ιδέα του πανσλαβισμού τροποποιήθηκε σε εκείνη του παν-
ρωσισμού, δηλαδή της απελευθέρωσης της Ρωσίας όχι μόνο από τη 
δυτική επιρροή, αλλά και του εκρωσισμού των αλλοδαπών μειονο-
τήτων, κυρίως εκείνων που διαβιούσαν κατά μήκος των δυτικών συ-
νόρων της αυτοκρατορίας157. 
      Οι σημαντικότεροι, ωστόσο, θεωρητικοί του νέου πανσλαβι-
σμού ήταν ο στρατηγός R. Fadeiev και ο φυσικός επιστήμονας  N. 
Danilevsky158. Οι ιδέες του πρώτου για το σλαβικό ζήτημα παρουσία-

                                                                                                     
νόημα μόνο στα πλαίσια της πίστης της χώρας προς τον Χριστό της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 46ος, σελ. 126-132, Lobanov-Rostovsky A. , ό. 
π., σελ. 261 και Milojkovic-Djuric J. Panslavism and national Identity in Russia and 
the Balkans, 1830-1880. Images of the self and others, σελ. 111-123.   
155 Leodiev K. (1831-1891): Συγκαταλέγεται μεταξύ των πανσλαβιστών, αλλά το 
κύριο στοιχείο της ιδεολογίας του είναι η Ορθοδοξία και όχι ο Σλαβισμός. Διετέλεσε 
πρόξενος στα Χανιά , τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, αλλά αποσύρθηκε τελικά σε 
μοναστήρι. Υποστήριξε τις απόψεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διαμάχη 
του με τους Βούλγαρους. Στα έργα του τονίζει την αξία της βυζαντινής παράδοσης, 
από την οποία οι Έλληνες είναι περισσότερο διαποτισμένοι από τους Νότιους Σλά-
βους. Τα δημοσιεύματά του Η Βυζαντινή παράδοση και ο Σλαβισμός (1875), Ρώσοι, 
Έλληνες και Νότιοι Σλάβοι και  Ο Πανσλαβισμός και οι Έλληνες (1878), περιλήφθη-
σαν στο δίτομο έργο του Η Ανατολή, η η Ρωσία και ο Σλαβισμός (1885-1886). Βλ. 
Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 244 και Lobanov-Rostovsky A., ό. π., σελ. 261-262.   
156 Samarin Yuri (1819-1876): Ρώσος πολιτικός και δημοσιολόγος. Υπηρέτησε στη 
διοίκηση των βαλτικών επαρχιών και της Ουκρανίας (1844-1852). Αγωνίστηκε για τη 
χειραφέτηση του λαού, που αντιπροσώπευε, κατά την άποψή του, το αγνό στοιχείο 
της Ρωσίας, σε αντίθεση με τη διεφθαρμένη αριστοκρατία. Μέλος της νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής (1859-1860) που είχε αναλάβει να συντάξει το νόμο περί 
χειραφετήσεως των δουλοπαροίκων (1861), αντιτάχθηκε στις επαρχιακές επιτροπές 
της αριστοκρατίας. Ωστόσο, τη χειραφέτηση και διαπαιδαγώγηση των μαζών τις 
θεωρούσε βασικές προϋποθέσεις για τη σταδιακή τους αναμόρφωση, που θα τις 
καθιστούσε βασικό υποστήλωμα της απόλυτης μοναρχίας. Αν και απογοητεύτηκε 
από τις μεταρρυθμίσεις του Αλέξανδρου του Β , παρέμεινε πιστός στο καθεστώς 
της απόλυτης μοναρχίας. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 53ος, σελ. 97.   
157 Βλ. Lobanov-Rostovsky A., ό. π., σελ. 260 και  Sumner B. H., ό. π., σελ. 66-68.  
158 Danilevski Nikolay Yakovlevich (1822-1865): Ρώσος νατουραλιστής και φιλόσο-
φος της ιστορίας. Συγγραφέας του βιβλίου Ρωσία και Ευρώπη (1869), ήταν ο πρώ-
τος που παρουσίασε τη φιλοσοφία της ιστορίας ως αλληλουχία διαφορετικών μετα-
ξύ τους πολιτισμών. Κατ’ αυτόν η Ρωσία και οι Σλάβοι θα έπρεπε να παραμείνουν 
απαθείς έναντι της Δύσης και να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη 
της πολιτικής απολυταρχίας, δηλαδή της δικής τους ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρο-
νομιάς, που δεν είναι κατ’ ανάγκη καλύτερη, είναι όμως διαφορετική από την πολι-
τική κληρονομιά της Δύσης. Θεωρείται ότι προσέδωσε στον ρωσικό εθνικισμό βιο-
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ζαν ριζοσπαστικές διαφορές από τις θεωρίες των προκατόχων του. Ο 
Fadeiev δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για το παρελθόν, καμία έννοια 
για τη σλαβόφιλη παράδοση που έδινε έμφαση στη θρησκευτική και 
πολιτισμική ενότητα των Σλάβων, κανένα συναίσθημα για τη μονα-
δική αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καμία πίστη στις αρετές 
του Σλάβου χωρικού. Θεωρούσε ότι ο ρόλος των μοσχοβιτών σλα-
βόφιλων είχε ολοκληρωθεί χωρίς οι τελευταίοι να παρουσίασουν 
πρακτικά αποτελέσματα. Στο πρώτο του βιβλίο Russia’s Armed 
Forces o Fadeiev  πρέσβευε το δόγμα ότι η στρατιωτική ισχύς αποτε-
λούσε τον μοναδικό ρυθμιστή των διεθνών υποθέσεων και την ανα-
πόφευκτη αναγκαία προϋπόθεση για κάθε μεγάλο έθνος που είχε 
μια αποστολή να ολοκληρώσει. Με το δεύτερο βιβλίο Opinion on the 
Eastern Question (1869), ο Fadeiev συμπέραινε ότι το Ανατολικό Ζή-
τημα θα μπορούσε να επιλυθεί  μόνο με έναν ευρείας κλίμακας πό-
λεμο. Ο βασικός εχθρός δεν ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά 
η Αυστροουγγαρία, όχι μόνο επειδή είχε υπό τον έλεγχό της αρκετές 
σλαβικές εθνότητες, αλλά κυρίως επειδή η στρατηγική της θέση της 
επέτρεπε να δεσπόζει της εισόδου των Βαλκανίων∙ συνεπώς, ο δρό-
μος προς την Κωνσταντινούπολη περνούσε διαμέσου της Βιέννης και 
η μόνη επιλογή για την κυριαρχία των Ρώσων ήταν ή να προωθη-
θούν πέραν της Αδριατικής ενσωματώνοντας τους Σλάβους ή να α-
ποσυρθούν  πίσω από τον ποταμό Δνείστερο. Σε ένα νικηφόρο πό-
λεμο, οι σλαβικές εθνότητες θα λάμβαναν την εγγύηση μιας ανεξάρ-
τητης και εξασφαλισμένης εσωτερικής πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής, αλλά θα συγχωνεύονταν με τη Ρωσία σε κάποια μορφή ομο-
σπονδίας, της οποίας επικυρίαρχος των εξωτερικών και στρατιωτι-
κών υποθέσεων θα ήταν ο Τσάρος∙ επίσης, πρόσθεσε ότι θα ήταν 
επιθυμητό να οριστούν οι μεγάλοι δούκες της Ρωσίας ως επικεφα-
λής των νεότευκτων σλαβικών θρόνων. Η Ρωσία παρόλα αυτά δεν 
θα προχωρούσε σε προσαρτήσεις εκτός των περιοχών της ανατολι-
κής Γαλικίας, της Μπουκοβίνας και της Νότιας Βεσσαραβίας, ενώ οι 
Ρουμάνοι θα έπαιρναν την Τρανσυλβανία και η Ελλάδα την Ήπειρο 
και τη Θεσσαλία∙ τέλος, η Κωνσταντινούπολη και η παρακείμενη ε-

                                                                                                     
λογική θεμελίωση. Οι ιδέες του επηρέασαν από τους Ρώσους στοχαστές τον Κόν-
σταντιν Λεόντιεφ και από τους δυτικούς τον Όσβαλντ Σπένγκλερ. Βλ. Πάπυρος..., ό. 
π., τόμος 45ος, σελ. 415.  
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πικράτεια γύρω από τα Στενά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ελεύθε-
ρη πόλη της σλαβικής ομοσπονδίας159. 
      Με τον Danilevsky ο νέου τύπου πανσλαβισμός αναπτύχθηκε 
σε μια πιο συστηματική μορφή από ότι στον Fadeiev. Το 1869 εκδό-
θηκε το βιβλίο του Russia and Europe, το οποίο αποκλήθηκε ως η 
«Βίβλος του πανσλαβισμού». Ο συγγραφέας, επηρεασμένος από τις 
βοτανολογικές του σπουδές και τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβί-
νου, διακήρυσσε ότι ο αγώνας για επιβίωση και επικράτηση αποτε-
λούσε τον πρωταρχικό παράγοντα στις σχέσεις μεταξύ των κρατών 
και ότι κάθε πολιτισμός ακολουθούσε τις αρχές της φυσικής εξέλι-
ξης, δηλαδή γέννηση, ακμή και παρακμή. Σύμφωνα με τον 
Danilevski, η Ευρώπη αφού έφτασε στο ύψιστο σημείο της ακμής της 
κατά τον 16ο-17ο αιώνα, πλέον η πολιτιστική της διαδρομή και η ίδια 
της η ύπαρξη απειλούνταν με αφανισμό∙ ο Καθολικισμός, η γερμα-
νορομανική κουλτούρα και ο Προτεσταντισμός διέβρωσαν τις αξίες 
και την καθαρή πίστη που πρέσβευε ο ορθόδοξος χριστιανικός πολι-
τισμός, άξιοι εκπρόσωποι του οποίου και συνεχιστές του ήταν τώρα 
πια οι Σλάβοι. Ο πολιτισμός των τελευταίων έμελλε να αντικαταστή-
σει τον δυτικό πολιτισμό, εφόσον οι Σλάβοι- οι εντός και εκτός των 
ρωσικών συνόρων- διατήρησαν τη γλώσσα και τις παραδόσεις τους 
διαμέσου των αιώνων, γεγονός το οποίο αποτελούσε από μόνο του 
εγγύηση για το μέλλον, της εκπλήρωσης, δηλαδή, του ιστορικού 
τους ρόλου. Η αντικατάσταση, όμως, αυτή δεν μπορούσε παρά να 
επιτευχθεί με βίαιο τρόπο, προκειμένου η Ρωσία να απελευθερώσει 
τους Σλάβους και να τους ενσωματώσει πολιτικά σε μια ομοσπονδία 
υπό την ηγεσία της. Στο σημείο αυτό εμπλέκεται και ο παράγοντας 
Ανατολικό Ζήτημα, ως η διαμάχη μεταξύ του γερμανορομανικού και 
του ελληνοσλαβικού πολιτισμού. Καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
βρισκόταν σε αποσύνθεση και δεν μπορούσε να αποτελεί πλέον τον 
προστάτη των προνομίων της Ορθοδοξίας απέναντι στις αρπαχτικές 
διαθέσεις της Δύσης, ένα ανεξάρτητο σλαβικό ομόσπονδο κράτος θα 
ήταν δυνατόν να αναλάβει αυτό το ρόλο. Κατά συνέπεια, ο Dani-
levsky, όπως και ο Fadeiev, έστεφαν τις σλαβικές δυνάμεις εναντίον 
της Αυστροουγγαρίας πρωταρχικά και δευτερευόντως εναντίον της 

                                                
159 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 37, Langer W. L., ό. π., σελ. 66, Lobanov-Rostovsky A. 
, ό. π., σελ. 260-261, Stavrianos L. S., ό. π., σελ. 120 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 70-
73.     
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Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με κύριο σκοπό την κατάληψη της Κων-
σταντινούπολης. Κατόπιν τούτου, ο Danilevsky περιέγραψε τη σύν-
θεση της μελλοντικής σλαβικής ομοσπονδίας∙ η Ρωσία θα λάμβανε 
τη Βεσσαραβία, τη Γαλικία και τα ρουθηνικά τμήματα της Μπουκο-
βίνας και της Ουγγαρίας∙ θα δημιουργούνταν ένα ενωμένο Βασίλειο 
Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, καθώς και ένα αντίστοιχο βουλγα-
ρικό, που θα περιελάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της Ρούμελης και 
της Μακεδονίας∙ επίσης, το ελληνικό βασίλειο θα λάμβανε τη Θεσ-
σαλία, την Ήπειρο, τη Νοτιοδυτική Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαί-
ου, τη Ρόδο, την Κρήτη και την Κύπρο∙ θα συμπεριλαμβάνονταν η 
Κωνσταντινούπολη ως η μελλοντική πρωτεύουσα της μέλλουσας 
σλαβικής ομοσπονδίας καθώς και η περιοχή γύρω από τα Στενά, το 
Βασίλειο της Ουγγαρίας, αποτελούμενο από τα ουγγρικά τμήματα 
και μέρος της Τρανσυλβανίας και τέλος, το Βασίλειο της Ρουμανίας, 
που θα περιελάμβανε τη Μολδαβία, τη Βλαχία, τον ρουμανικό τομέα 
της Μπουκοβίνας και το υπόλοιπο μισό της Τρανσυλβανίας160. 
     Ο πανσλαβισμός, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν διαμορ-
φώθηκε σε μία οριστική θεωρία ή δόγμα και παρέμεινε περισσότερο 
ως η έκφραση μιας διάθεσης και ενός ονείρου, προξένησε ισχυρή 
εντύπωση στη Δύση- ιδίως κατά τη διάρκεια της Ανατολικής Κρίσης- 
και διογκώθηκε στα μάτια των κυβερνήσεων και της κοινής γνώμης 
της Βιέννης και της Βουδαπέστης, της Κωνσταντινούπολης και του 
Λονδίνου, ως η πλέον επικίνδυνη δύναμη της Ρωσίας, που αποσκο-
πούσε στην ανατροπή της ευρωπαϊκής τάξης πραγμάτων161. Στη Ρω-
σία τα πράγματα ήταν διαφορετικά∙ στη Μόσχα, σε αντίθεση με την 
Αγία Πετρούπολη, τα βιβλία των Fadeiev και Danilevsky συγκίνησαν 
τόσο τον κόσμο της διανόησης όσο και τις λαϊκές μάζες, ώστε να τα 
θεωρούν ως το ευαγγέλιο μιας νέας εποχής και το δόγμα της εθνικής 
αναγέννησης. Οι επίσημοι, όμως, πολιτικοί κύκλοι δεν είχαν επηρε-
αστεί απόλυτα από την πανσλαβική επιρροή, αν και θεωρητικά πα-
ρείχαν τη στήριξή τους στους πανσλαβιστικούς κύκλους. Το 1869 ο 
Stremouakov, διευθυντής του τμήματος των ασιατικών υποθέσεων 
                                                
160 Βλ. Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 243-244, Harris David, ό. π., σελ. 37-39, Langer 
W. L., ό. π., σελ. 66-67, Lobanov-Rostovsky A., ό. π., σελ. 261, Seton-Watson H. W. 
The decline…, ό. π., σελ. 91-92, Stavrianos L. S., ό. π., σελ. 120-121 και Sumner B. H., 
ό. π., σελ. 77-78.      
161 Βλ. Lederer Ivo, ό. π., σελ. 317, Lobanov-Rostovsky A., .ό. π., σελ. 259 και Sumn-
er B. H., ό. π., σελ. 56-57.  
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του Υπουργείου των Εξωτερικών, έκανε λόγο για μια εδαφική επέ-
κταση της Σερβίας και του Μαυροβουνίου και για το ενδεχόμενο 
δημιουργίας  δύο βουλγαρικών ηγεμονιών162. Συνήθως, διάφοροι 
προξενικοί πράκτορες που είχαν εκπαιδευτεί στο ασιατικό τμήμα 
του Υπουργείου Εξωτερικών και είχαν αποσταλεί στην Ασία ή τη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη, προπαγάνδιζαν τις πανσλαβικές ιδέες, θέτο-
ντας τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των σλαβικών ιδεωδών163. 
    Ένα τέτοιο πρόσωπο ήταν και ο στρατηγός και μετέπειτα κό-
μης N. P. Ignatiev164. Το 1860, φέροντας ήδη τον βαθμό του υπο-
στράτηγου στην ηλικία των 28 ετών, έφερε σε πέρας τις διπλωματι-
κές διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στη Σύμβαση του Πεκίνου, με 
την οποία η Ρωσία εξασφάλισε την αριστερή όχθη  του Αμούρ και 
του Ούσουρι ποταμού και θεμελίωσε την πολιτική της στην Άπω Α-
νατολή. Κατά το διάστημα 1861-1864 διετέλεσε διευθυντής του 
τμήματος ασιατικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, έχο-
ντας υπό τη δικαιοδοσία του τις σχέσεις της Ρωσίας με την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία, ενώ το 1864 και για δεκατρία συναπτά έτη διε-
τέλεσε πρεσβευτής της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη, διάστη-
μα κατά το οποίο ο Ignatiev απέκτησε διεθνή φήμη ως ο πρωτεύων 
υπερασπιστής του πανσλαβισμού και κατέκτησε χωρίς αμφισβήτηση 
την πρώτη θέση μεταξύ των διπλωματών του Βοσπόρου ασκώντας 
μεγάλη επιρροή στον Σουλτάνο Αμπντουλαζίζ (έλαβε μάλιστα και το 
προσωνύμιο «υποσουλτάνος») και σε ορισμένους Οθωμανούς πολι-
τικούς ηγέτες όπως ο Mahmud Nedim πασάς∙ αλλά επίσης απέκτησε 
και τη φήμη του αδίστακτου και υπέρμετρα δολοπλόκου, ενός μα-
κιαβελικού και επικίνδυνου άνδρα, ο οποίος προκειμένου να πετύχει 
τους σκοπούς του δεν ορρωδούσε προ ουδενός. Φυσικά ένας τέ-
τοιος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αποκτήσει εύκολα τη συμπά-
                                                
162 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Παρίσι) προς Ιω. Δεληγιάννη, αρ. 68, 
14/26-2-1875 και Langer W. L., ό. π., σελ. 67.   
163 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 42-43.  
164 Ignatiev Nikolaj Pavlovič (1832-1908): Ρώσος στρατηγός και διπλωμάτης. Μετά 
τον Κριμαϊκό Πόλεμο τοποθετήθηκε στρατιωτικός ακόλουθος στις πρεσβείες του 
Λονδίνου και του Παρισιού και το 1859 πρεσβευτής της χώρας του στην Κίνα. Διευ-
θυντής ασιατικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (1861-1864). Το 1864 
τοποθετήθηκε πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη έως το 1877. Πρωταγωνίστησε 
στις διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην υπογραφή της Συνθήκης του Αγίου 
Στεφάνου (1878). Διετέλεσε υπουργός των Εσωτερικών (1881-1882) κατά την περί-
οδο της βασιλείας του Αλέξανδρου του Γ  . Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 447. 
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θεια και την εκτίμηση των συναδέλφων του, όπως του πολιτικού του 
προϊσταμένου και υπουργού των Εξωτερικών Gorchakov. Ο τελευ-
ταίος εξέταζε το Ανατολικό Ζήτημα σε ένα ενιαίο και ευρύ πλαίσιο, 
αγνοώντας τις επιμέρους λεπτομέρειές του και ήταν υπέρμαχος των 
ατέρμονων διεθνών συνεδριάσεων. Αντιθέτως ο Ignatiev ξεχώριζε 
ως ο πιο δυναμικός αντιπρόσωπος της εθνικιστικής ρωσικής πολιτι-
κής στα Βαλκάνια, θεωρώντας τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις πε-
ρισσότερο ή λιγότερο εχθρικές απέναντι στους απαραίτητους επιδι-
ωκόμενους στόχους της Ρωσίας∙ κύριο μέλημά του ήταν να περιορί-
σει τις παλιές υποχρεώσεις και να αποφύγει νέες σε σχέση με τις 
άλλες Δυνάμεις, να διαπραγματευθεί απευθείας με τους Οθωμα-
νούς και εν τέλει να προετοιμάσει το έδαφος για τον διαμελισμό της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συντελούμενο αποκλειστικά από τη 
Ρωσία και τους Σλάβους συμπατριώτες της. Αν εξαιρέσουμε την 
προσωπική του επιρροή και τις ικανότητες, ο Ignatiev διέθετε υπαλ-
λήλους στη ρωσική πρεσβεία που ήταν αφοσιωμένοι σε αυτόν, όπως 
ο Nelidov165, ο Onou και άλλοι, οι οποίοι βρίσκονταν σε στενή επαφή 
με τις σλαβικές επιτροπές. 
    Στα απομνημονεύματά του ο Ignatiev καθώς σκιαγραφεί τη 
γενική του πολιτική στην Εγγύς Ανατολή, κατέθεσε τις τρεις βασικές 
αρχές που όφειλε να ακολουθήσει η ρωσική διπλωματία:  
1) η αναθεώρηση της Συνθήκης των Παρισίων του 1856, περιλαμβα-
νομένης της καταστολής της συλλογικής κηδεμονίας της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας από τις Μεγάλες Δυνάμεις.  
2) ο ρωσικός έλεγχος των Στενών και της Κωνσταντινούπολης υπό 
άμεση ή έμμεση μορφή∙ ο άμεσος έλεγχος συνεπαγόταν εμπλοκή 
και προσάρτηση, αλλά για το κοντινό μέλλον ο Ignatiev προέκρινε 
την έμμεση κυριαρχία και προκειμένου να την εξασφαλίσει θα έ-
πρεπε να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με την Υψηλή Πύλη σε τέτοιο 
υψηλό βαθμό ώστε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να καταστεί δορυ-
φόρος της Ρωσίας∙ ο Ρώσος πρεσβευτής κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 
έλεγχε τα Στενά, θα κατηύθυνε κατά τη βούλησή του τους Οθωμα-
νούς υπουργούς και τέλος θα προετοίμαζε την τελική λύση του Ανα-

                                                
165 Nelidov Alexander (1838-1910): Ρώσος διπλωμάτης, ο οποίος διετέλεσε πρε-
σβευτής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1883-1897), στην Ιταλία (1897-1903) και 
στη Γαλλία (1903-1910). Βλ. στον δικτυακό τόπο <http:// www. s 9. com / Biography 
/ Nelidov-Alexander-Ivanovich>. 
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τολικού Ζητήματος προς όφελος της Ρωσίας και των υπόλοιπων Σλά-
βων.  
3) η κοινή δράση των σλαβικών λαών για την απελευθέρωσή τους 
υπό τον συντονισμό και τη διεύθυνση της Ρωσίας. 
    Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο Ignatiev εργάστηκε 
με ασίγαστο ζήλο κατά την διάρκεια των ετών 1864-1875, τραβώ-
ντας πάνω του τα βλέμματα της εχθρικής Ευρώπης και της συνηθι-
σμένης δυσαρέσκειας των γραφειοκρατών της Αγίας Πετρούπολης. 
Όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το 1864, οι χώρες που είχαν 
υπαγορεύσει τον διακανονισμό του 1856 βρίσκονταν σε πλήρη υπε-
ροχή και παρά τις μεταξύ τους διαφορές ήταν ικανές να συνεργα-
στούν για να υπερισχύσουν της Ρωσίας. Ο Κριμαϊκός Πόλεμος και η 
περίοδος της πολιτικής της περισυλλογής του Gorchakov είχαν πλή-
ξει ανεπανόρθωτα το κύρος και τη ρωσική επιρροή στην Υψηλή Πύ-
λη. Ο Ignatiev χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα προσπά-
θησε με όλες του τις δυνάμεις να διασπάσει τον δυτικό συνασπισμό 
ώστε η Ρωσία να ανακτήσει την παραδοσιακή της επιρροή στον 
Σουλτάνο και τους υποκείμενους σε αυτόν Χριστιανούς. Συγκεκριμέ-
να, επεδίωξε να προσεταιριστεί την καλή θέληση και κατανόηση του 
Σουλτάνου μεταχειριζόμενος δολοπλοκίες που στρέφονταν εναντίον 
των άλλων πρεσβειών και δημιουργώντας τους εμπόδια∙ επενέβη 
στις υποθέσεις της Ρουμανίας αμφισβητώντας τη Γαλλία∙ υπερασπί-
στηκε την υπόθεση του Μαυροβουνίου∙ διατεινόταν στην Υψηλή 
Πύλη ότι οι στενές σχέσεις της Ρωσίας με τους Χριστιανούς της Ο-
θωμανικής Αυτοκρατορίας θα προφύλασσαν την τελευταία από την 
εχθρότητα και τον καιροσκοπισμό της Δύσης∙ ευνόησε τα φιλόδοξα 
σχέδια του χεδίβη της Αιγύπτου προκειμένου ο τελευταίος να υπο-
στηρίξει τη ρωσική πολιτική στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας 
ταυτόχρονα προστριβές μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλ-
λίας∙ εργάστηκε γενναιόδωρα για τη ρύθμιση του κρητικού ζητήμα-
τος ελπίζοντας να κερδίσει η Ρωσία την υποστήριξη των Ελλήνων. 
Επίσης, προσπάθησε να επαναφέρει την τριμερή συμμαχία Σερβίας-
Ελλάδας-Μαυροβουνίου του 1867, η οποία είχε δημιουργηθεί με 
την ενθάρρυνση της Ρωσίας με σκοπό να προωθηθεί η βαλκανική 
ενότητα166. Ωστόσο οι σερβικοί στόχοι βρίσκονταν σε πλήρη αντίθε-

                                                
166 Για το πρώτο σύστημα των ενδοβαλκανικών συμμαχιών βλ. Stavrianos L. S., ό. 
π., σελ. 90-105.  
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ση με τη ρωσική επιδίωξη της διατήρησης της ειρήνης. Σκοπός των 
ενδοβαλκανικών συνεννοήσεων ήταν ο γενικός ξεσηκωμός των Χρι-
στιανών της Βαλκανικής, ο πόλεμος με την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία και η δημιουργία ανεξάρτητων κρατών, δηλαδή ενέργειες που 
αποδοκιμάζονταν από τη Ρωσία και θεωρούνταν πρόωρες. Στην 
πραγματικότητα οι Σέρβοι χρειάζονταν τη βοήθεια της  Ρωσίας όχι 
όμως και τον έλεγχό της και για αυτόν τον λόγο απέφευγαν να ενη-
μερώνουν λεπτομερώς τον Ignatiev. Εξάλλου την ίδια περίοδο ο Ρώ-
σος πρεσβευτής ήταν απασχολημένος με την προσπάθεια δημιουρ-
γίας αυτόνομης Βουλγαρικής Εκκλησίας, κατορθώνοντας με κατάλ-
ληλες μεθοδεύσεις να συμβάλει στην ίδρυση της Εξαρχίας το 
1870167, η οποία εκτός από τη βουλγαρική ενδοχώρα περιελάμβανε  
μεγάλα τμήματα της Θράκης και της Μακεδονίας. Η εμπλοκή του 
στο βουλγαρικό ζήτημα κατεδείκνυε και τα πραγματικά κίνητρα της 
πανσλαβικής του δράσης. Η στάση του απέναντι στον πανσλαβισμό 
ήταν πρωταρχικά πολιτική, ενώ η θρησκεία και η σλαβική κουλτού-
ρα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο πολύτιμοι βοηθοί στην επίτευξη 
της ρωσικής κυριαρχίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για τον Igna-
tiev η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν συνεπαγόταν κατ’ ανάγκη την έννοια 
κάποιας βαθιάς θρησκευτικής πίστης ή κάποιας μυστικιστικής κοι-
νωνίας. Η στάση του απέναντι στη διαμάχη Ελλήνων και Βουλγάρων 
για το ζήτημα της Εξαρχίας αποτελούσε μια έξοχη ανάλυση του τρό-
που με τον οποίο οι πολιτικοί υπολογισμοί είχαν αναχθεί σε αποφα-
σιστικό παράγοντα. Ο Ignatiev γνώριζε ότι η δημιουργία θρησκευτι-
κού σχίσματος θα οδηγούσε σε αλληλοεξοντωτικές διαμάχες τις α-
νατολικές εκκλησίες και στην  υποβάθμιση του κύρους της Ορθοδο-
ξίας, γεγονός που δεν συνέφερε καθόλου τη Ρωσία∙ για αυτόν τον 
λόγο η αρχική του πολιτική συνίστατο στην εξασφάλιση κάποιου 
συμβιβασμού που θα προσέβλεπε στον πυρήνα σχηματισμού ενός 

                                                
167 Mε το σουλτανικό φιρμάνι της 27ης Φεβρουαρίου / 11ης Μαρτίου του 1870 ιδρύ-
θηκε η Βουλγαρική Εξαρχία, ως αυτόνομη διοικητική μορφή της Βουλγαρικής Εκ-
κλησίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Πρώτος Έξαρχος αναδείχθηκε ο Άνθιμος ο 
Ά. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1872, η Μεγάλη Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου κατηγόρησε τη Βουλγαρία για φυλετισμό και κήρυξε τη Βουλγαρική Εξαρχία 
σχισματική. Από το 1915, όταν απεβίωσε ο Έξαρχος Ιωσήφ, έως και το 1945, η Εξαρ-
χία έμεινε ακέφαλη. Στις 22 Φεβρουαρίου του 1945 πραγματοποιήθηκε η άρση του 
σχίσματος και η Βουλγαρική Εκκλησία ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη. Βλ. Λάσκαρις Μ. 
Θ., ό. π., σελ. 270-275. 
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μελλοντικού βουλγαρικού κράτους, αλλά ταυτόχρονα δεν θα απο-
μόνωνε εντελώς τους Έλληνες. Καθώς, όμως, η προοπτική ενός α-
μοιβαίου διακανονισμού υποχωρούσε, προετοιμαζόταν με μυστικό-
τητα και αποφασιστικότητα υπέρ των Βουλγάρων εξτρεμιστών. Ανί-
κανος να αποτρέψει την άκαμπτη αντίθεση των Ελλήνων, ξεχώριζε 
απροκάλυπτα ως ο διαπρύσιος κήρυκας της έννοιας της σλαβικής 
επέκτασης και κυριαρχίας περισσότερο παρά της Ορθοδοξίας. 
    Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του πανσλαβισμού του Igna-
tiev και των ομοίων του και της θρησκευτικής και φιλοσοφικής σλα-
βοφιλίας παλαιού τύπου έγκειτο στην ειλικρινή αποκήρυξη από τον 
Ρώσο πρεσβευτή κάθε προσχήματος ιδεαλισμού στην υπεράσπιση 
των Σλάβων. Υποστήριζε ότι αργά ή γρήγορα η Ρωσία θα έπρεπε να 
πολεμήσει με την Αυστροουγγαρία για την κατάκτηση της επίζηλης 
πρώτης θέσης στα Βαλκάνια και για την ανάληψη της ηγεσίας των 
Σλάβων∙ μόνο για την επίτευξη αυτού του στόχου θα έπρεπε η Ρω-
σία να προβεί σε θυσίες για τους Σλάβους της Αυστρίας και της Ο-
θωμανικής Αυτοκρατορίας και να επιδιώξει την απελευθέρωση κα-
θώς και την εδαφική τους επέκταση. Απεναντίας θα ήταν ανόητο και 
κατακριτέο για τη Ρωσία να βοηθήσει απλώς στη χειραφέτηση των 
Σλάβων και κατόπιν να μείνει ικανοποιημένη για τη φιλάνθρωπη 
επιτυχία της. Σε αντίθεση με τον Gorchakov επέμενε ότι θα ήταν κα-
λύτερο για τη Ρωσία να αναβληθεί κάθε σκέψη επίλυσης του Ανατο-
λικού Ζητήματος και της απελευθέρωσης της Βοσνίας και Ερζεγοβί-
νης από τον οθωμανικό ζυγό, παρά να περιέλθουν αυτές οι επαρχίες 
στον έλεγχο της Δυαδικής Μοναρχίας και να θυσιαστεί το μέλλον 
του σερβικού έθνους. Όλες οι προσπάθειες του Ignatiev πήγαζαν 
από την ακλόνητη πίστη του στη ρωσική ισχύ και στη δημιουργία 
των κατάλληλων περιστάσεων στην Ευρώπη που θα επέτρεπαν στη 
Ρωσία να επιλύσει μονομερώς το Ανατολικό Ζήτημα. Αψηφώντας τις 
συμβουλές του Gorchakov και της γραφειοκρατίας της Αγίας Πε-
τρούπολης ενεργούσε αυτοβούλως, εδραιώνοντας από τη μια μεριά 
τις σχέσεις του με την Υψηλή Πύλη,  ενώ ταυτόχρονα ενίσχυε με κά-
θε δυνατό τρόπο τους επαναστάτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Στα 
1875 ήταν γενικά παραδεκτό στη Δυτική Ευρώπη ότι ο Ignatiev αντι-
προσώπευε το «πνεύμα του κακού» της ρωσικής διπλωματίας και 
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ότι οι περισσότερες αναταραχές στα Βαλκάνια θα μπορούσαν να 
αποδοθούν αποκλειστικά στη δική του επιρροή168. 
    Σε τελική ανάλυση μπορεί να λεχθεί ότι η βαλκανική πολιτική 
της Ρωσίας στόχευε πρωτίστως στην εξασφάλιση του ελέγχου των 
Στενών και δευτερευόντως στην απελευθέρωση των Βαλκάνιων Σλά-
βων από την οθωμανική κυριαρχία. Τόσο ο Gorchakov ως εκφραστής 
της επίσημης εξωτερικής πολιτικής όσο και ο πανσλαβιστής  Ignatiev 
συμφωνούσαν ως προς αυτό∙ η διαφορά τους έγκειτο στην πορεία 
που θα έπρεπε να ακολουθήσει η πολιτική της Ρωσίας στα Βαλκάνι-
α, με τον υπουργό των Εξωτερικών να τάσσεται υπέρ των συλλογι-
κών λύσεων και της συνεργασίας με τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνά-
μεις για να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ισορροπία και τον πρεσβευτή 
του από την άλλη μεριά να υιοθετεί ανορθόδοξες πολιτικές μεθό-
δους, χρησιμοποιώντας ως όχημα την ιδεολογία του πανσλαβισμού. 
Ακόμη όμως και ο τελευταίος παρά τη μεγάλη του απήχηση στον 
αναλφάβητο ρωσικό πληθυσμό και σε ένα μικρό ποσοστό των μορ-
φωμένων, δεν αναδείχθηκε σε ένα οργανωμένο κίνημα με ενιαίο 
πρόγραμμα ικανό να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του169. Αντιθέ-
τως, ήταν η Δύση που λανθασμένα τον παρουσίασε επικίνδυνο σε 
υπερβολικό βαθμό, ενώ ούτε οι Βαλκάνιοι πολιτικοί ηγέτες είχαν 
απολύτως πειστεί καθώς πίστευαν ότι η Ρωσία ήθελε να χρησιμο-
ποιήσει τις βαλκανικές χώρες για να εξασφαλίσει την ασφάλεια που 
χρειαζόταν στα Στενά και παράλληλα δυσανασχετούσαν- ιδίως οι 
σοσιαλιστές- για την απολυταρχία της Ρωσίας, κρατώντας έτσι απο-
στάσεις από τον πανσλαβισμό170 . 
 
 

                                                
168 Βλ. Anderson M. S., ό. π., σελ. 181-182, Goriainov Serge, ό. π., σελ. 149-150, 
Harris David, ό. π., σελ. 43-47, Jelavich Barbara Russia’s…, ό. π., σελ. 149-153, 165-
166, της ιδίας The Ottoman Empire…, ό. π., σελ. 9-10, Langer W. L., ό. π., σελ. 67-69, 
Lederer Ivo, ό. π., σελ. 431-433, Lobanov-Rostovsky A., ό. π., σελ. 267, Stavrianos L. 
S., ό. π., σελ. 121, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 8, Sumner B. H. «Ignatyev at Constan-
tinople 1864-1874», Slavonic Rewiew, volume XI,  (Νο 32), σελ. 343-344, (Νο 33), 569-
571 και του ιδίου Russia…, ό. π., σελ. 30-33, 73-76.        
169 Βλ. Jelavich Barbara The Ottoman Empire…, ό. π., σελ. 90, Jelavich Charles, ό. π., 
σελ. 3-4, Lederer Ivo, ό. π., σελ. 420-422, Lobanov-Rostovsky A., ό. π., σελ. 257 και 
Sumner B. H. Russia…, ό. π., σελ. 79-80.      
170 Βλ. Lederer Ivo, ό. π., σελ. 434 και Stavrianos L. S., ό. π., σελ. 121-122.   
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Κεφ. 2. Η ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 

1875 
 

 Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη από τα μέσα του 10ου αιώνα (960 
μ.Χ.) αποτελούσε ανεξάρτητο βασίλειο, καθώς είχε αποσπαστεί από 
την υπόλοιπη Σερβία και είχε αποκτήσει ξεχωριστή πολιτική οντότη-
τα. Αλλά με το πέρασμα των χρόνων δεν κατόρθωσε να διατηρήσει 
την ανεξαρτησία της αυτή, επειδή οι ισχυροί γειτονικοί της λαοί- 
Αυστριακοί, Βενετοί, Κροάτες, Ούγγροι, Σέρβοι- προσέβλεπαν στην 
προσάρτηση των εδαφών της, με αποτέλεσμα οι Βόσνιοι και Ερζεγο-
βίνιοι να αναγκάζονται να αποδεχθούν την εξουσία του ενός ή του 
άλλου γειτονικού τους κράτους171. Το γεγονός αυτό οφειλόταν κυρί-

                                                
171 Βλ. Σταυριανός Λ. Σ. Τα Βαλκάνια..., ό. π., σελ. 162 και Donia Robert J., Fine John 
V. A., Jr Bosnia and Hercegovina: Α Tradition Betrayed, σελ. 15.  
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ως σε δύο σημαντικούς παράγοντες: στην ιδιόμορφη γεωγραφική 
θέση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και στις θρησκευτικές διαμάχες που 
είχαν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της. 
 Έχοντας ένα σχεδόν τριγωνικό σχήμα που σχηματίζεται μεταξύ 
της παράκτιας λωρίδας της Δαλματίας και των κεντροευρωπαϊκών 
κοιλάδων των ποταμών Σάβου και Δούναβη, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
ορίζεται ανατολικά και νοτιοανατολικά από τη Σερβία και το Μαυ-
ροβούνιο και βόρεια και δυτικά από την Κροατία. Οι εκτάσεις της 
στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι ορεινές, ενώ η ακτογραμμή της 
εκτείνεται επί 20 χιλιόμετρα κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας 
και διαχωρίζεται από την τελευταία διαμέσου των Δειναρικών Άλ-
πεων. Η τοποθεσία της, λοιπόν, δεν στερείται σημασίας καθώς ανέ-
καθεν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποτελούσε στόχο εδαφικών διεκδική-
σεων μεταξύ αντιμαχόμενων κρατών. Από τη ρωμαϊκή περίοδο μέχρι 
και την κατοχή της από την Αυστροουγγαρία (1878), οι επεμβάσεις 
στην ενδοχώρα της προέρχονταν πάντοτε από την Κεντρική Ευρώπη, 
μέσα από την εύφορη κοιλάδα του Δούναβη και του Σάβου και τους 
παραπόταμους του τελευταίου172.  
 Επίσης, η συνοριακή θέση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης συνέ-
βαλε στη δημιουργία θρησκευτικών διαφορών. Ευρισκόμενοι στο 
όριο μεταξύ του σερβικού και του κροατικού λαού, οι κάτοικοι της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ήταν διχασμένοι ανάμεσα στην ορθόδοξη και 
την καθολική πίστη και δεν τάχθηκαν ποτέ ούτε με τον Πάπα ούτε με 
τον Πατριάρχη, ενώ πολλοί από αυτούς ασπάστηκαν την αίρεση των 
Βογομίλων173, η οποία εμφανιζόταν ως η εκφρασμένη διαμαρτυρία 
κατά της κοσμικότητας των δύο Εκκλησιών και των κοινωνικών αδι-
κιών της εποχής. Οι διώξεις που είχαν υποστεί οι Βογόμιλοι (το 1325 

                                                
172 Βλ. Seton-Watson R. W. The role of Bosnia…, ό. π., σελ. 4. 
173 Θρησκευτική αίρεση, η οποία προσέλαβε σλαβικό χαρακτήρα με τη διάδοσή της 
στη Βουλγαρία και στους Σλάβους των Βαλκανίων κατά τον 10ο αιώνα. Για πρώτη 
φορά οι οπαδοί της αίρεσης ονομάστηκαν Βογόμιλοι το 1050 από τον μοναχό Ευ-
θύμιο. Ο Βογομιλισμός δεν δεχόταν τη διδασκαλία της εκκλησίας για την Αγία Τριά-
δα, απέρριπτε τη Θεία Γέννηση και την ανθρώπινη φύση του Χριστού, αποδοκίμαζε 
τα μυστήρια της εκκλησίας, κάθε εξωτερική μορφή λατρείας, κ.α. Η αίρεση ενισχύ-
θηκε κατά το β  μισό του 10ου αιώνα και η εξάπλωσή της στα Βαλκάνια υπήρξε 
ταχύτατη, ένεκα της αθλιότητας των πολιτικοοικονομικών συνθηκών. Η αίρεση, αν 
και γνώρισε διώξεις στη Βουλγαρία και στο Βυζάντιο και παρά την καταδίκη της στη 
Σύνοδο του Τυρνόβου (1211), αναδιοργανώθηκε στη Βοσνία και συνέχισε εκεί τη 
δράση της. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 14ος, σελ. 442.  
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μ.Χ.) τόσο από την Ανατολική όσο και από τη Δυτική εκκλησία, δεν 
μείωσαν την επιρροή τους∙ αντίθετα στράφηκαν στους Οθωμανούς 
για να σωθούν, αφού οι τελευταίοι αυτοανακηρύσσονταν ως υπο-
στηρικτές των φτωχών εναντίον της ντόπιας αριστοκρατίας. Ο Βογο-
μιλισμός, λοιπόν, συνέβαλε στην κατάρρευση του βοσνιακού κρά-
τους προτού ακόμη εμφανιστούν οι Οθωμανοί εισβολείς τον 15ο 
αιώνα. Όταν ο Μεχμέτ ο Β 174 εισέβαλε στη Βοσνία, πολλοί Βόσνιοι 
αγρότες αρνήθηκαν να πολεμήσουν εναντίον των Οθωμανών, με 
αποτέλεσμα η Βοσνία να γίνει οθωμανική επαρχία το 1463 ενώ το 
1483 υποτάχθηκε και η Ερζεγοβίνη μετά από πολιορκία 18 ετών 175. 
 Από την εποχή της οθωμανικής τους κατάκτησης η Βοσνία και 
η Ερζεγοβίνη διαιρέθηκαν σε τρία ξεχωριστά μικρότερα διοικητικά 
διαμερίσματα (σαντζάκια)176. Αυτά βρίσκονταν εντός της ευρύτερης 

                                                
174 Μεχμέτ (Μωάμεθ) ο Β , ο Πορθητής (1432-1481): Σουλτάνος της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Ενθρονίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1451. Την 1η Σεπτεμβρίου 
του 1452, στην Αδριανούπολη, άρχισε τις προετοιμασίες της πολιορκίας της Κων-
σταντινούπολης. Στις 6 Απριλίου του 1453, αφού είχε παρατάξει προ των τειχών της 
πόλης το πυροβολικό του, πολιόρκησε την πόλη από στεριά και θάλασσα, με απο-
τέλεσμα στις 29 Μαΐου, η Πόλη να καταληφθεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης εφό-
δου. Το 1458 κυρίευσε την Κόρινθο και στη συνέχεια πολλά φρούρια της Πελοπον-
νήσου και μέχρι το 1460 η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος είχαν περιέλθει στην 
οθωμανική επικράτεια εκτός από λίγα φρούρια στα παράλια, που τα διατηρούσαν 
οι Ενετοί. Στις 3 Νοεμβρίου του 1459 κατέστη κυρίαρχος της Σερβίας. Κατέλαβε τη 
Σινώπη και την Τραπεζούντα και κατέλυσε την ηγεμονία των Κομνηνών. Στον Βορρά 
κατέλαβε το Βιδίνιο και υπέταξε όλη τη Βλαχία. Κατέστειλε την εξέγερση των ηγε-
μόνων της Καραμανίας και μετέτρεψε τα εδάφη τους σε οθωμανική επαρχία. Υπέ-
ταξε τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, καθώς και την Εύβοια, νευραλγικό σημείο στήρι-
ξης της θέσεως των Ενετών στο Αιγαίο. Το 1480 επιτέθηκε στη Ρόδο, αλλά δεν κα-
τόρθωσε να την κυριεύσει, όπως και την Ιταλία. Βλ. Driault Édouard Το Ανατολικό 
Ζήτημα..., ό. π., σελ. 125.    
175 Βλ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία Οι Βαλκανικοί Λαοί. Από την τουρκική 
κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος-19ος αι ), σελ. 184, Σταυριανός Λ. Σ., ό. 
π., σελ. 162-163, 459 και Donia Robert J., Fine John V. A., Jr, ό. π., σελ. 18-19, 24-25, 
32-34. Ερζεγοβίνη ονομάστηκε η περιοχή της άλλοτε Ζαχλουμίας, που από τα τέλη 
του 14ου αιώνα αποσπάστηκε από τη Βοσνία. Η Ερζεγοβίνη οφείλει την ονομασία 
της στον τίτλο herzeg, που σημαίνει δούκας και την πήρε το 1448, όταν ο βοεβόδας 
της (τοπικός ηγεμόνας) ανακηρύχθηκε herzeg του Αγίου Σάββα. Βλ. Νυσταζοπού-
λου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 27-28.    
176 Σαντζάκι (Sancak): Επαρχιακή διοικητική περιφέρεια, η μεγαλύτερη υποδιαίρεση 
του μπεηλερμπεηλικιού και η βασική διοικητική και στρατιωτική μονάδα του οθω-
μανικού κράτους. Βλ. Sugar Peter F. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από την Οθω-
μανική κυριαρχία (1354-1804), τόμος Α, σελ. 93 και τόμος Β , σελ. 375. 
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περιοχής (μπεηλερμπεηλίκι) της Ρούμελης177 που τελούσε υπό τη 
διοίκηση μπεηλερμπέη178 με έδρα τη Σόφια. Οι τρεις αυτές γεωγρα-
φικές υποδιαιρέσεις ήταν της Βοσνίας, του Ζβόρνικ (το οποίο περι-
λάμβανε το ανατολικό τμήμα της σημερινής Σερβίας) και της Ερζε-
γοβίνης και διοικούνταν από τους αντίστοιχους σαντζακμπέηδες. 
Γύρω στα 1554 οι Οθωμανοί αναδιοργάνωσαν τη δομή της περιφε-
ρειακής διοικήσεως και η Βοσνία αναβαθμίστηκε σε εγιαλέτι179 και ο 
κυβερνήτης της ονομάστηκε βαλής180. Τα σαντζάκια της Ερζεγοβίνης 
και του Ζβόρνικ παρέμειναν μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση ως 
είχαν, όμως η εποπτεία τους πλέον δεν ανήκε στη δικαιοδοσία του 
μπεηλερμπέη της επαρχίας της Ρούμελης αλλά ενέπιπτε σε αυτήν 
του διοικητή του εγιαλετίου της Βοσνίας. Ο εκάστοτε βαλής και ο 
σαντζάκμπεης διοριζόταν απευθείας από τον Σουλτάνο, όπως και η 
ακολουθία των κρατικών υπαλλήλων που υποβοηθούσαν το έργο 
τους. Επίσης, ο Σουλτάνος παρείχε στον διοικητή του εγιαλετίου 
στρατό, σωματοφυλακή, προσωπικούς υπηρέτες και γραμματείς. Η 
έδρα του ήταν αρχικά η Μπάνια Λούκα (1583-1640), κατόπιν το Σε-
ράγιεβο (1640-1698), αργότερα το Τράβνικ (1698-1850) και τέλος 
πάλι το Σεράγιεβο, στο οποίο έμενε από το 1850. Ο βεζύρης και οι 
δημόσιοι υπάλληλοι συνιστούσαν από κοινού το τοπικό κυβερνητικό 
συμβούλιο και ήταν υπεύθυνοι για την άμυνα της επαρχίας, την τή-
ρηση των νόμων και της τάξης, τη συλλογή των φόρων και τη στρα-
                                                
177 Οι χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου που κατακτήθηκαν από τους Οθωμανούς 
σχημάτισαν μία διοικητική μονάδα, το μπεηλερμπεηλίκι της Ρούμελης, το οποίο 
ιδρύθηκε το 1362. Η πρώτη πρωτεύουσα του μπεηλερμπεηλικιού ήταν η Φιλιππού-
πολη (1363) και αργότερα (αρχές του 16ου αιώνα) η Σόφια ή το Μοναστήρι. Βλ. Νυ-
σταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 38-39. 
178 Μπεηλερμπέης(Beylerbeyi═ ο μπέης των μπέηδων): Διοικητικός βαθμός της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι μπεηλερμπέηδες ήταν διοικητές των δύο μεγάλων 
γεωγραφικών– εδαφικών ενοτήτων– διοικητικών υποδιαιρέσεων του οθωμανικού 
κράτους, αυτών της Ρούμελης και της Ανατολής. Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 135.   
179 Εγιαλέτι (Eyalet) είναι η νέα ονομασία του μπεηλερμπεηλικιού από το 1591. Στα 
τέλη του 16ου αιώνα η Βαλκανική Χερσόνησος είχε διαιρεθεί στα εγιαλέτια της Βοσ-
νίας, της Βούδας, των Νήσων της Άσπρης Θάλασσας (Αιγαίου), της Ρούμελης και 
του Τεμένους. Αργότερα (19ος αιώνας) μαρτυρούνται τα εγιαλέτια της Βοσνίας, των 
Νήσων της Άσπρης Θάλασσας, της Ρούμελης και της Σιλίστριας. Βλ. Νυσταζοπού-
λου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 39. 
180 Βλ. Donia Robert J., Fine John V. A., Jr, ό. π., σελ. 49. Άλλοι ιστορικοί, όπως ο 
Castellan και η Jelavich, αναφέρουν τη Βοσνία ως πασαλίκι και τον κυβερνήτη της 
ως πασά.  
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τολογία των Μουσουλμάνων181. Όπως αναφέρει ο Sugar, η συνορια-
κή θέση της Βοσνίας απαιτούσε μεγαλύτερη στρατιωτική οργάνωση 
από την πλευρά των Οθωμανών κατακτητών, καθώς οι βόρειες διοι-
κητικές περιφέρειες της επαρχίας αντιμετωπίστηκαν σαν ακριτικές 
περιοχές, αν και ανήκαν στις κεντρικές επαρχίες της Ευρώπης. Το 
οθωμανικό κράτος, εξάλλου, δεν ήταν παρά μια κοινωνία των συνό-
ρων, μιας και βρισκόταν στην περίοδο της ανάπτυξης και των κατα-
κτητικών πολέμων. Καθώς το κράτος μεγάλωνε, τα όρια αυτής της 
κοινωνίας μετατοπίζονταν. Έτσι οι Σουλτάνοι ακολούθησαν μια ευ-
νοϊκή συμπεριφορά απέναντι σε αυτές τις συνοριακές κοινωνίες, 
κυρίως για στρατιωτικούς λόγους182. 
 Οι στρατιωτικές, λοιπόν, ανάγκες επέβαλαν την ενίσχυση του 
τιμαριωτικού συστήματος183 και την ειδική αντιμετώπιση των υπο-
δούλων από το οθωμανικό κράτος. Για τον λόγο αυτό η Υψηλή Πύλη 
διατήρησε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την παλαιά τάξη των ευγενών και 
επικύρωσε τα κληρονομικά δικαιώματα στις γαίες τους. Οι ευγενείς 
από τη μεριά τους ασπάστηκαν σταδιακά τη μουσουλμανική θρη-
σκεία, αφού ο εξισλαμισμός αποτελούσε την απαραίτητη προϋπό-
θεση για να διατηρήσουν τα φεουδαρχικά τους προνόμια και κυρίως 
το δικαίωμα της γαιοκτησίας. Οι αγρότες και οι χωρικοί από την άλ-
λη πλευρά αν και αρχικά αποδέχθηκαν το Ισλάμ, στη συνέχεια κατά 
τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα μετεστράφησαν στην Ορθοδοξί-
α. Αρχικά διέμεναν και εργάζονταν στους κλήρους των γαιοκτημό-

                                                
181 Βλ. Donia Robert J., Fine John V. A., Jr, ό. π., σελ. 48-50.  
182 Βλ. Sugar Peter F., ό. π., τόμος Α, σελ. 136-137. 
183 Το τιμαριωτικό σύστημα στηριζόταν στην εκμετάλλευση των δημόσιων γαιών 
των κατακτημένων από τους Οθωμανούς χωρών, που είχαν περιέλθει στην κυριότη-
τα του οθωμανικού κράτους. Οι γαίες αυτές (ή τιμάρια) παραχωρούνταν από τον 
Σουλτάνο σε αξιωματούχους του κράτους, σε πολεμιστές ή σε απλούς ιδιώτες, οι 
οποίοι ονομάζονταν τιμαριούχοι. Οι τελευταίοι εισέπρατταν και εκμεταλλεύονταν 
το εισόδημα του τιμαρίου. Τα τιμάρια απέδιδαν ένα εισόδημα από 2000-4000 ά-
σπρα (νομισματική μονάδα του οθωμανικού κράτους) και σπανίως άγγιζαν το ποσό 
των 19.999 άσπρων. Οι τιμαριούχοι, ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη γη και 
ανάλογα με την έκταση και την απόδοση του τιμαρίου τους, ήταν υποχρεωμένοι να 
συντηρούν ένα εξοπλισμένο σώμα ιππικού, το οποίο παρείχαν στο κράτος, όποτε 
εκείνο το χρειαζόταν. Επίσης, ο τιμαριούχος δεν είχε κληρονομικά δικαιώματα επί 
της γης του∙ μετά τον θάνατό του η γη μπορούσε να περιέλθει στον γιο του υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, ειδάλλως περιερχόταν στην κυριότητα του κράτους. Βλ. 
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 40-41 και Sugar Peter F., ό. π., τόμος 
Α, σελ. 85-86.    
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νων και προστατεύονταν από τον νόμο, έχοντας αυστηρά καθορι-
σμένες υποχρεώσεις και το κληρονομικό δικαίωμα της νομής των 
κλήρων, εφόσον τους καλλιεργούσαν και κατέβαλαν τους προκαθο-
ρισμένους φόρους. Ωστόσο, ανεξαρτήτως της θρησκευτικής τους 
πίστης παρέμειναν φτωχοί και πλήρωναν δυσβάστακτους φόρους. 
Επίσης, οι δουλοπάροικοι που ασπάζονταν τον ισλαμισμό γίνονταν 
ελεύθεροι αγρότες. Τέλος, ένα τμήμα Βοσνίων μικροεμπόρων προ-
σηλυτίστηκαν τη μουσουλμανική θρησκεία για να μπορούν να συνε-
χίσουν απερίσπαστοι τις εμπορικές τους δραστηριότητες χωρίς την 
επέμβαση των Οθωμανών. Σε γενικές γραμμές οι Οθωμανοί κατα-
κτητές εξισλάμισαν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τα 3/4 περίπου του πλη-
θυσμού, ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σε οποιαδήποτε 
άλλη περιοχή της Βαλκανικής184.  
 Στη διάρκεια των αιώνων η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σημαδεύτηκε 
από ταραχές και εκκαθαρίσεις, ενώ μετά το 1683 οι επιδρομές των 
αψβουργικών στρατευμάτων συνετέλεσαν στις μαζικές πληθυσμια-
κές εξόδους185∙ στα 10 χρόνια που προηγήθηκαν της Συνθήκης του 
Κάρλοβιτς (1699)186, περίπου 40.000 Χριστιανοί πέρασαν στα βόρεια 
                                                
184 Βλ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 184, Σταυριανός Λ. Σ., ό. π., 
σελ. 164, 460 και Harris David, ό. π., σελ. 11.   
185 Τον Ιούλιο του 1683 η Βιέννη πολιορκήθηκε για δεύτερη φορά από τους Οθωμα-
νούς (η πρώτη πολιορκία συνέβη το 1529). Δύο μήνες αργότερα, ο στρατός του Με-
γάλου Βεζύρη Καρά Μουσταφά κατατροπώθηκε από το στράτευμα του Πολωνού 
Βασιλιά Ιωάννη του Γ   Σοβιέσκη. Η ήττα των Οθωμανών διέκοψε δια παντός την 
προέλασή τους προς την Ευρώπη∙ έκτοτε, οι Οθωμανοί θα αναδιπλωθούν και θα 
προσπαθήσουν να διατηρήσουν τα κατακτημένα εδάφη. Βλ. Diault Édouard, ό. π., 
σελ. 159-160.  
186 Υπογράφηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1699 μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας και των κρατών της Αυστρίας, της Βενετίας, της Πολωνίας και της Ρωσίας, ύστερα 
από τη μεσολάβηση της Αγγλίας και της Ολλανδίας, με βάση την αρχή της διατήρη-
σης των κατεχομένων (uti possidetis). Η υπογραφή της συνθήκης θεωρείται από 
πολλούς ιστορικούς ότι σηματοδοτεί την αρχή της παρακμής της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας επειδή: α) Οι Οθωμανοί αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να επι-
βληθούν δια της βίας στους Ευρωπαίους. β) Απώλεσαν τμήματα της επικράτειάς 
τους (παραχώρησαν όλη την Ουγγαρία και την Τρανσυλβανία– εκτός του Βανάτου 
της Τιμισοάρα- στην Αυστρία και τη Δαλματία στη Βενετία). γ) Τα ευρωπαϊκά κράτη 
λόγω των στρατιωτικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων τους ξεκίνησαν να απο-
κτούν σταδιακά τον έλεγχο της πολιτικής κατάστασης της Ανατολής. δ) Η Ρωσία του 
Μεγάλου Πέτρου απέκτησε επίσημα το δικαίωμα εκπροσώπησης στην Υψηλή Πύλη, 
ένα δικαίωμα που της επέτρεπε να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στην περιοχή. ε) Διευ-
ρύνθηκαν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του οθωμανικού κράτους και της Αυστρίας, 
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του Δούναβη. Ακριβές εκτιμήσεις για την πληθυσμιακή σύνθεση της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εκείνης της χρονικής περιόδου δεν μπορούν να 
υπάρξουν, εξαιτίας των μεγάλων αποκκλίσεων στους υπολογισμούς 
των συγχρόνων περιηγητών. Το 1807-1809 ο Chaumette des 
Fossés187 υπελόγιζε τον πληθυσμό της Βοσνίας σε 1.220.000 κατοί-
κους, εκ των οποίων οι 600.000 ήταν Μουσουλμάνοι, οι 500.000 
Ορθόδοξοι και οι 120.000 Καθολικοί, με τους πρώτους να επικρα-
τούν στις πόλεις, τους Ορθόδοξους στα ανατολικά και τους Καθολι-
κούς στα δυτικά188. 
 Η θρησκευτική και οικονομική διαφοροποίηση της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης εμπόδισε τη δημιουργία μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής 
και καθυστέρησε κάθε προσπάθεια για την εθνική αποκατάσταση. 
Τούτο εξηγείται από το γεγονός ότι σε αντίθεση με τη Σερβία, στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη η άρχουσα τάξη των γαιοκτημόνων ήταν σλαβι-
κής καταγωγής αλλά μουσουλμανικής πίστης, η οποία είχε αποκτή-
σει τη γη ως αντάλλαγμα των στρατιωτικών ή και διοικητικών υπη-
ρεσιών που είχαν προσφέρει τα μέλη της στους Οθωμανούς. Σε πε-
ρίπτωση που η απαιτούμενη υπηρεσία εξέλειπε, οι κλήροι επιστρέ-
φονταν στην κεντρική διοίκηση καθώς δεν ήταν κληρονομικοί189. Οι 
γαιοκτήμονες έλαβαν τους τίτλους του μπέη190 και του αγά191 και 
αποτέλεσαν μια στρατιωτική αριστοκρατία, της οποίας ιεραρχικά 

                                                                                                     
οι οποίες είχαν εδραιωθεί με τη Συνθήκη του Σιτβάτοροκ (1606). Βλ. Driault 
Édouard, ό. π., σελ. 163.     
187 Chaumette des Fossés (1782-1841): Γάλλος πρόξενος, ο οποίος είχε αναλάβει τη 
διοίκηση του γαλλικού προξενείου του Τράβνικ από τον Δεκέμβρη του 1807 έως τον 
Ιούλιο του 1808. Το έργο του Voyage en Bosnie dans les années 1807 et 1809 δημο-
σιεύθηκε στο Παρίσι το 1816. Βλ. Castellan Georges Η Ιστορία των Βαλκανίων (14ος-
20ος αι.), σελ. 440.    
188 Βλ. Castellan Georges, ό. π., σελ. 440. 
189 Βλ. Σταυριανός Λ. Σ., ό. π., σελ. 460 και Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 6-7.   
190 Μπέης (Bey ή Beğ): Τιμητικός τίτλος που αποδιδόταν σε ανώτερους αξιωματού-
χους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και σε ανεξάρτητους ηγεμόνες, των 
οποίων ο διορισμός εξαρτιόταν από τον Σουλτάνο.Βλ. Sugar Peter F., ό. π., τόμος 
Α, σελ. 95.    
191 Αγάς (Ağa): Τιμητικός τίτλος που αποδιδόταν σε πολιτικούς και στρατιωτικούς 
αξιωματούχους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σήμαινε τον προϊστάμενο κά-
ποιας υπηρεσίας ή τον αρχηγό κάποιου σώματος (π.χ. ο αγάς των γενιτσάρων απο-
τελούσε ένα κορυφαίο στέλεχος της στρατιωτικής διοίκησης). Βλ. Sugar Peter F., ό. 
π., τόμος Α, σελ. 82, 84.    
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ανώτεροι ήταν οι καπετάνιοι192. Οι τελευταίοι, περί το 1800 ήταν 
επικεφαλής των 38 υποδιοικήσεων (καπετανάτων) του εγιαλετίου, 
διορίζονταν από τον Σουλτάνο και οι αρμοδιότητές τους αφορούσαν 
την οργάνωση της αμυντικής διάταξης της περιοχής τους καθώς και 
την τήρηση της τάξης193. 
 Οι Μουσουλμάνοι μπέηδες ως αυτόχθονες μιλούσαν την ίδια 
γλώσσα με τους Χριστιανούς της Βοσνίας, έδειχναν μεγαλύτερη 
θρησκευτική ανοχή σε σύγκριση με τους άλλους Μουσουλμάνους 
και σέβονταν τις τοπικές τους παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Ό-
ταν η αποτελεσματικότητα της κεντρικής διοίκησης άρχισε να μειώ-
νεται, οι μπέηδες ανέλαβαν την ευθύνη να διατηρήσουν τη σταθε-
ρότητα και την ασφάλεια στη Βοσνία με αποτέλεσμα να αυξηθεί τό-
σο η επιρροή τους, ώστε κατά τον 18ο αιώνα σχεδόν κάθε αξιωμα-
τούχος που διοριζόταν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν αυτόχθονας194. 
Επίσης, την περίοδο εκείνη εμφανίστηκε μια νέα τάξη ευγενών απο-
τελούμενη από Μουσουλμάνους διαφορετικής εθνικής προέλευσης, 
οι οποίοι είχαν έρθει στη Βοσνία ως γενίτσαροι195, σπαχήδες196, κυ-

                                                
192 Ο διοικητής ενός φρουρίου στη Βοσνία, το οποίο, όμως, δεν ήταν επανδρωμένο 
με τακτικές στρατιωτικές μονάδες. Ο καπετάνιος, που ήταν συνήθως Βόσνιος στην 
καταγωγή, βρισκόταν υπό την εξουσία του βεζύρη∙ σε ορισμένες περιπτώσεις το 
αξίωμά του ήταν κληρονομικό. Ο καπετάνιος ήταν επίσης υπεύθυνος για τον νόμο 
και την τήρηση της τάξης της περιφέρειας (του καπετανάτου) γύρω από το φρούριο. 
Το αξίωμα του καπετάνιου καταργήθηκε το 1837. Βλ. Donia Robert J., Fine John V. 
A., Jr, ό. π., 290-291.   
193 Βλ. Castellan Georges, ό. π., σελ. 439 και Donia Robert J., Fine John V. A., Jr, ό. 
π., σελ. 53-54.    
194 Βλ. Sugar Peter F., ό. π., τόμος Β , σελ. 235. 
195 Ο θεσμός των γενιτσάρων συνδέεται στενά με την πορεία της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας και με τις στρατιωτικές επιτυχίες πολλών Σουλτάνων. Η σύσταση του 
θεσμού τοποθετείται το 1327, επί βασιλείας του Σουλτάνου Ορχάν (1327-1360), 
γιου του Οσμάν. Το νέο αυτό στρατιωτικό σώμα (yeniçeri═ νέος στρατός) άρχισε να 
επανδρώνεται με την υποχρεωτική στρατολογία των νέων Χριστιανών, που είχαν 
προέλθει από το παιδομάζωμα (devSirme). Ο Μουράτ ο Α (1360-1389) ενδυνάμω-
σε τις τάξεις τους, με αποτέλεσμα να καταστούν το πλέον αξιόμαχο τμήμα του οθω-
μανικού στρατού. Η φύλαξη του Σουλτάνου αποτελούσε το κύριο μέλημά τους, 
υπάκουαν τυφλά στις θελήσεις του, τελούσαν υπό την απόλυτη εξουσία του και 
αμείβονταν από τον ίδιο. Ζούσαν ασκητικά, ήταν πολύ πειθαρχημένοι και σκληρα-
γωγημένοι, τους απαγορευόταν να παντρευτούν, να αποκτήσουν περιουσία ή να 
ασκήσουν άλλο επάγγελμα. Αργότερα, επειδή αυξήθηκε ο αριθμός τους, οι γενίτσα-
ροι κατατάχθηκαν σε ορτάδες (τμήματα) και διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο 
στους κατακτητικούς πολέμους των Οθωμανών. Η στρατολόγησή τους διεξαγόταν 
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βερνητικοί αξιωματούχοι, φοροεισπράκτορες και πρόσφυγες από τα 
ουγγρικά εδάφη που είχαν περιέλθει στον έλεγχο των Αψβούργων. 
Καθώς πολλοί από αυτούς ήταν εμπειροπόλεμοι, η κεντρική κυβέρ-
νηση, εκπροσωπούμενη από τον βεζύρη, δυσκολεύτηκε να επιβάλει 
τις αποφάσεις της αναφορικά με τη διοίκηση της επαρχίας και συχνά 
ερχόταν σε διαμάχες με τους Βόσνιους στρατιωτικούς197. Επιπλέον, 
με την αλλαγή του τιμαριωτικού συστήματος, τα τιμάρια των γαιο-
κτημόνων μετετράπησαν σε ιδιωτικά κτήματα (μπεηλίκια και αγαλί-
κια198), γεγονός που σήμαινε ότι οι αγρότες έχαναν την προηγούμενη 

                                                                                                     
σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους από συγκεκριμένες περιοχές της αυτοκρατο-
ρίας. Ακατάλληλα προς στρατολόγηση κρίνονταν τα άρρενα τέκνα που είχαν δε-
σμευτεί από τους γονείς τους με υπόσχεση γάμου, αυτά που προορίζονταν να υπη-
ρετήσουν την εκκλησία και εκείνα που ήταν σωματικώς ή διανοητικώς ανάπηρα. Με 
την πάροδο των ετών οι βετεράνοι γενίτσαροι άρχισαν να απολαμβάνουν προνόμια, 
όπως ήταν η διάθεση μεγάλων τμημάτων γης για εκμετάλλευση και η κατάληψη 
ανώτατων διοικητικών αξιωμάτων σε διάφορες επαρχίες, χωρίς όμως κληρονομικά 
δικαιώματα. Κατά τη μέση περίοδο της αυτοκρατορίας (1500-1700), η ισχύς τους 
είχε αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε μπορούσαν ακόμη και να ρυθμίζουν την άνοδο στο 
θρόνο πολλών Σουλτάνων. Συχνά δωροδοκούνταν, παρέχοντας «προστασία» σε 
συντεχνίες, αντιδρούσαν για διάφορους λόγους, όπως ήταν η άρνηση του Σουλτά-
νου να συναινέσει στα μισθολογικά τους αιτήματα και απέφευγαν τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις. Επίσης, ανάλογα με τα συμφέροντά τους, συνεργάζονταν με 
τους ουλεμάδες (το ανώτατο ισλαμικό ιερατείο) και πολλές φορές έφταναν στην  
πραξικοπηματική ανατροπή του Σουλτάνου. Το οριστικό πλήγμα εναντίον των γενι-
τσάρων δόθηκε το 1826 από τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Β , όταν εκείνοι θέλησαν 
να εμποδίσουν την εφαρμογή των μέτρων για την αναδιοργάνωση του στρατού. Βλ. 
Driault Édouard, ό. π., σελ. 82-83.   
196 Οι σπαχήδες (sipahi) ήταν ένα τακτικό έμμισθο ιππικό σώμα, που είχε ως επί-
κουρους προσκόπους ιππείς (κολαούζους) και τουρκομάνους άτακτους εθελοντές 
ιππείς (ακιντζήδες). Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 121.   
197 Βλ. Σταυριανός Λ. Σ., ό. π., σελ. 460 και Jelavich Barbara Ιστορία των Βαλκανίων, 
18ος και 19ος αιώνας, τόμος Ι,  σελ. 548. 
198 Μπεηλίκια ονομάστηκαν στη Βοσνία τα ιδιόκτητα κτήματα, που σχηματίστηκαν 
μετά την αλλαγή του τιμαριωτικού συστήματος κατά τον 18ο αιώνα. Στην Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία και τη Σερβία ήταν γνωστά ως τσιφλίκια (çiftlik, παράγωγο της λέξης 
çift═ ζεύγος βοδιών, που αποτελούσε τη βασική μονάδα γαιοκτησίας, της οποίας το 
μέγεθος εξαρτιόταν από τη γονιμότητα της γης). Η εμφάνιση των τσιφλικιών απορ-
ρέει από τη σταδιακή αποσύνθεση του διοικητικού και κοινωνικού συστήματος στο 
εσωτερικό του οθωμανικού κράτους. Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στη μετά-
βαση από το τιμαριωτικό σύστημα στα τσιφλίκια είναι οι εξής: 1) Οι μεγάλοι γαιο-
κτήμονες, επωφελούμενοι από την αυξανόμενη αδυναμία της κεντρικής κυβέρνη-
σης, ενδυναμώθηκαν και επεκτάθηκαν συστηματικά εις βάρος των μικρογαιοκτημό-
νων χωρικών, με αποτέλεσμα ο πλούτος και η γη να περιέλθουν στην κατοχή λίγων 
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ασφάλεια και την προστασία τους. Η νέα γενιά των μπέηδων επιδι-
δόταν σε υπερβολική αύξηση της φορολογίας κατά βούληση, κακο-
μεταχειριζόταν τους αγρότες και έφτανε ακόμη και στο σημείο να 
τους διώξει από τη γη που καλλιεργούσαν για ολόκληρες γενιές, με 
συνέπεια οι αγρότες να υποβαθμιστούν στο καθεστώς των δουλο-
πάροικων. 
 Οι μεγαλογαιοκτήμονες προκειμένου να διατηρήσουν τα προ-
νόμιά τους αντιδρούσαν σε οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπά-
θεια των Οθωμανών. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 19ου 
αιώνα, οι εξεγέρσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν πήγαζαν από τη λα-
ϊκή δυσαρέσκεια και δεν είχαν εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα, 
αλλά αντικατόπτριζαν τις αναχρονιστικές τάσεις των μεγάλων γαιο-
κτημόνων. Οι Βόσνιοι μπέηδες, που αποδείχθηκαν πιο φανατικοί και 
από τους ίδιους τους Οθωμανούς επεδείκνυαν μια θρησκευτική μι-
σαλλοδοξία και ένα κοινωνικό συντηρητισμό που τους έφερνε αντι-
μέτωπους με τις αρχές της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, απολάμβα-
ναν την ενεργή υποστήριξη της μουσουλμανικής αγροτικής τάξης, η 
οποία αντιπροσώπευε σχεδόν το 1/3 του συνολικού πληθυσμού, 
ενώ παράλληλα μπορούσαν να προσβλέπουν στις θρησκευτικές α-
ντιπαλότητες για να συντηρούν τη διάσπαση του υπόλοιπου πληθυ-
σμιακού ποσοστού199. Μέχρι και τον Ρωσοοσμανικό Πόλεμο (1828-

                                                                                                     
μεγάλων γαιοκτημόνων. Παράλληλα παραχωρήθηκαν τιμάρια σε άτομα που δεν τα 
δικαιούνταν, επειδή δεν είχαν προσφέρει τις προαπαιτούμενες στρατιωτικές και 
διοκητικές υπηρεσίες προς το κράτος. Οι νέοι αυτοί γαιοκτήμονες όχι μόνο εκμί-
σθωναν τη γη, αλλά εισχώρησαν και στην τάξη των φεουδαρχών. Αυτή η εξέλιξη 
οδήγησε στη αποδυνάμωση του στρατιωτικού καθεστώτος, εφ’ όσον η απόκτηση 
της έγγειας ιδιοκτησίας δεν βασιζόταν στην ανάλογη προσφορά υπηρεσιών. 2) Η 
επιθυμία της κεντρικής κυβέρνησης να αυξήσει τον αριθμό των εκμεταλλευόμενων 
γαιών με σκοπό να πολλαπλασιάσει τα εισοδήματά της, είχε ως συνέπεια την πα-
ρακμή του σώματος των σπαχήδων, το οποίο βασιζόταν στη μικρή γαιοκτησία. 3) Η 
ανασφάλεια των όρων κυριότητας της γης, η οποία επηρέασε όχι μόνο τους δικαι-
ούχους των φέουδων, που οδηγούνταν σε έξωση αλλά και εκείνους που επωφελού-
νταν από τις εξελίξεις. Οι τιμαριούχοι προκειμένου να εξασφαλιστούν οικονομικά, 
μεταποιούσαν τα φέουδά τους σε κληρονομικά μεταβιβαζόμενες ιδιοκτησίες ή τα 
ρευστοποιούσαν και επένδυαν τα χρήματα που κέρδιζαν στο εμπόριο και τις επιχει-
ρήσεις. Βλ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 56-57, 58, Σταυριανός Λ. 
Σ., ό. π., σελ. 461, Castellan Georges, ό. π., σελ. 439-440 και Sugar Peter F., ό. π., 
τόμος Α, σελ. 86 και τόμος Β , σελ. 197-198.      
199 Βλ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 184-185, Σταυριανός Λ. Σ., 
σελ. 460-461, Castellan Georges, ό. π., σελ. 440 και Marriott J. A. R., ό. π., σελ. 319.   
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1829)200 η Υψηλή Πύλη δεν κατάφερε ουσιαστικά πλήγματα κατά 
των μπέηδων και συνάντησε την ισχυρή τους αντίσταση, όπως στην 
περίπτωση της διάλυσης του σώματος των γενιτσάρων το 1826 από 
τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Β201. Στη Βοσνία οι γενίτσαροι διατη-
ρήθηκαν έως και τα τέλη του 1827, έχοντας, όμως, αισθητά μειωμέ-
νη δύναμη ύστερα από τις επιτυχείς επεμβάσεις του Αλή Τσελαλε-
ντίν πασά202. Το 1831 σημειώθηκε μια νέα εξέγερση, όταν οι γαιο-

                                                
200 Στις 26 Απριλίου του 1828 ο Τσάρος Νικόλαος ο Α κήρυξε τον πόλεμο κατά της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την αιτιολογία ότι η τελευταία δεν είχε σεβαστεί 
τους όρους της Συνθήκης του Άκκερμαν (7 Οκτωβρίου 1826), σύμφωνα με τους 
οποίους η Ρωσία θα ανελάμβανε την προστασία της Βλαχίας, της Μολδαβίας και 
της Σερβίας (για την οποία προβλεπόταν καθεστώς αυτονομίας υπό τη μορφή πρι-
γκιπάτου εντός 18 μηνών). Τα ρωσικά στρατεύματα πέρασαν τον Δούναβη, διέσχι-
σαν την οροσειρά του Αίμου και έφθασαν μέχρι την Αδριανούπολη, την οποία τελι-
κά κατέλαβαν (14 Αυγούστου 1829). Στις 2/14 Σεπτεμβρίου 1829 υπογράφηκε η 
Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία αποτέλεσε τον προάγγελο της κατάργησης 
της οθωμανικής κυριαρχίας στη Βαλκανική. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία για πρώτη 
φορά αναγνώριζε την ύπαρξη αυτόνομου ελληνικού κράτους (αποδεχόμενη τις 
συμφωνίες του Λονδίνου του 1827 και του 1829) και αποδεχόταν την ανακήρυξη 
της Σερβίας σε ελεύθερη ηγεμονία υπό τον Μίλος Οβρένοβιτς. Επίσης, η Οθωμανική 
Τουρκία υποχρεωνόταν να αποσύρει από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες όλο τον 
στρατό της, να καταστρέψει τα φρούρια και να αναγνωρίσει τον σχηματισμό εθνι-
κής κυβέρνησης στη Μολδαβία και τη Βλαχία, υποτελούς στην Πύλη, αλλά με την 
εγγύηση της Ρωσίας. Αναγνωριζόταν η παροχή εμπορικών προνομίων στους Ρώσους 
υπηκόους και η ελεύθερη διέλευση των ρωσικών πλοίων από τα Στενά. Τέλος, οι 
Οθωμανοί αναγνώρισαν τη ρωσική κατοχή της Γεωργίας και της υπόλοιπης περιο-
χής του Καυκάσου. Βλ. Σταυριανός Λ. Σ., ό. π., σελ. 554-558, Χριστοδουλίδης Θεό-
δωρος Α., ό. π., σελ. 85 και Driault Édouard, ό. π., σελ. 302, 309-312.  
201 Mαχμούτ ο Β  (1785-1839): Ανήλθε στο θρόνο το 1808. Πέτυχε να συνεχίσει το 
μεταρρυθμιστικό έργο που είχε ξεκινήσει ο εξάδελφός του Σελίμ ο Γ . Διέλυσε το 
σώμα των γενιτσάρων (1826). Οργάνωσε τον στρατό, σχημάτισε νέα επίλεκτα τμή-
ματα, επέβαλε τις στρατιωτικές στολές δυτικού τύπου και τη χρήση σύγχρονου ο-
πλισμού. Υποχρέωσε τα στρατιωτικά τμήματα σε γυμνάσια και εκπαίδευση με βάση 
τα δυτικά πρότυπα. Επίσης ενίσχυσε τον οθωμανικό στόλο. Στη δημόσια διοίκηση 
έθεσε τα θεμέλια για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Ενδιαφέρθηκε για την παιδεία 
και τα δημόσια ιδρύματα. Τα σπουδαιότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την 
περίοδο της βασιλείας του ήταν ο ελληνικός εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, ο 
Ρωσοοσμανικός Πόλεμος (1828-1829) και οι συνεχόμενες ήττες του από τον πασά 
της Αιγύπτου Ιμπραήμ. Ο Μαχμούτ με το μεταρρυθμιστικό του έργο συνέβαλε στην 
παράταση της ζωής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 
285.  
202 Διετέλεσε βαλής της Βοσνίας από τον Δεκέμβριο του 1819 έως και τον Νοέμβριο 
του 1822. Βλ. στον δικτυακό τόπο <http://www.worldstatesmen.org/Bosnia.html>. 

http://www.worldstatesmen.org/Bosnia.html
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κτήμονες και οι στρατιωτικοί ενώθηκαν υπό την ηγεσία του καπετά-
νιου Χουσεΐν αγά Γκραντατσκέβιτς203, γνωστού ως «ο Δράκος της 
Βοσνίας» αντιδρώντες στη στρατιωτική μεταρρύθμιση του Μαχμούτ, 
ο οποίος σκόπευε να εκσυγχρονίσει τον οθωμανικό στρατό σύμφω-
να με το δυτικό πρότυπο. Οι εξεγερθέντες αξίωναν την αυτονομία 
της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης και ένα αιρετό ντόπιο αρχηγό για 
την επαρχία, αλλά ήταν επίσης διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν την 
εξουσία του Σουλτάνου και να καταβάλουν τον φόρο υποτέλειας στο 
οθωμανικό κράτος. Ο Χουσεΐν συμμάχησε με τον Μουσταφά πασά 
Μπουσάτη της Σκόδρας204, έναν εξίσου δυσαρεστημένο με την κε-
ντρική οθωμανική εξουσία και συμφώνησαν να κηρύξουν τον ιερό 
πόλεμο εναντίον του Σουλτάνου. Τα οθωμανικά στρατεύματα, όμως, 
υπό την ηγεσία του Μεχμέτ Ρεσίτ πασά205 κατατρόπωσαν τους Αλ-

                                                
203 Γκραντατσκέβιτς Χουσεΐν (1802-1834): Βόσνιος καπετάνιος, ο οποίος το 1831 
ανέλαβε την ηγεσία του κινήματος για την αυτονομία της Βοσνίας. Θρύλος στην 
εποχή του, απέκτησε φήμη για τη χρηστή του διακυβέρνηση ως βαλή (Οκτώβριος 
του 1831 έως τον Ιούνιο του 1832) και ανεκτικότητα και αναγνωρίστηκε ως εθνικός 
ήρωας της Βοσνίας και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία 
της χώρας του. Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Husein_Grada%C5%A1%C4%8Devi%C4%87#The_fight
_for_autonomy>. 
204 Οι Μπουσάτη ήταν οικογένεια μεγάλων γαιοκτημόνων στη βόρεια Αλβανία με 
κέντρο τη Σκόδρα, οι οποίοι εξελίχθηκαν σε τοπικούς δυνάστες, επέβαλαν μια προ-
σωπική κληρονομική εξουσία και ανακηρύχθηκαν αυτόνομοι. Από τα μέσα του 18ου 
αιώνα έως το 1831 αποστάτησαν εναντίον του Σουλτάνου, προκειμένου να διατη-
ρήσουν την αυτονομία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στην περιοχή. Στα τέλη 
του 18ου αιώνα βοηθήθηκαν από τη Γαλλία και σημείωσαν μια πρόσκαιρη επιτυχία, 
επειδή διακήρυξαν την ανεξιθρησκεία τους και εξασφάλισαν την υποστήριξη του 
καθολικού πληθυσμού. Επίσης, καθώς ευνόησαν την ανάπτυξη του εμπορίου, υπο-
στηρίχθηκαν από τους εμπόρους και τους βιοτέχνες, ενώ με τις αυτονομιστικές τά-
σεις τους εξέφραζαν τους αλυτρωτικούς πόθους για την απελευθέρωση από τον 
οθωμανικό ζυγό. Έτσι κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν στην περιοχή επί τρεις γενιές. 
Ο Μουσταφά ήταν ο τελευταίος των κληρονομικών πασάδων της Σκόδρας. Βλ. Νυ-
σταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 276-277.  
205 Μεχμέτ Ρεσίτ πασάς (Κιουταχής): Οθωμανός αρχιστράτηγος και Μέγας Βεζύρης 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1780-1839). Γιος Ορθόδοξου Γεωργιανού ιερέα, 
οδηγήθηκε σε εφηβική ηλικία δούλος στην Κωνσταντινούπολη, όπου απέσπασε την 
εύνοια του Σουλτάνου Μαχμούτ του Β  για την ευφυΐα του, τη μόρφωση και τις 
άλλες ικανότητές του. Το 1809 τοποθετήθηκε διοικητής στην Κιουτάχεια και από το 
αξίωμα αυτό έλαβε το προσωνύμιο Κιουταχής. Το 1820 στάλθηκε στην Ήπειρο για 
να βοηθήσει στην καταστολή της αποστασίας του Αλή πασά. Αντιμετώπισε με επι-
τυχία την εκστρατεία του Μαυροκορδάτου και των Φιλελλήνων στην Ήπειρο και 
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βανούς του Μουσταφά πασά και ο Χουσεΐν αναγκάστηκε να υποχω-
ρήσει, έχοντας τη διαβεβαίωση του Μεχμέτ Ρεσίτ ότι θα διοριστεί 
βεζύρης της Βοσνίας. Ωστόσο τα γεγονότα διέψευσαν τις προσδοκίες 
του∙ όταν ο Χουσεΐν επέστρεψε στη βάση του ήλθε αντιμέτωπος με 
μια στάση κατά της εξουσίας του οργανωμένη από τον Αλή Ριζβαν-
μπέγκοβιτς206, τον ισχυρό καπετάνιο του Στόλατς στην Ερζεγοβίνη 
και έναν άλλο Ερζεγοβίνιο, τον Ισμαΐλ αγά Τσενγκίτς, οι οποίοι νίκη-
σαν τον Χουσεΐν με τη συνδρομή των οθωμανικών δυνάμεων. Ως 
ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στους Οθωμανούς, ο 
Ριζνανμπέγκοβιτς διορίστηκε βεζύρης της Ερζεγοβίνης, η οποία απο-
σπάστηκε από τη Βοσνία και αποτέλεσε ξεχωριστό βιλαέτι. Από την 
άλλη πλευρά η Βοσνία το 1834 διαιρέθηκε σε 6 σαντζάκια, 42 ναχι-

                                                                                                     
τους νίκησε στο Πέτα (1822). Το 1823 διορίστηκε διοικητής του σαντζακίου Τρικά-
λων και το 1824, ως αρχιστράτηγος, του ανατέθηκε η διοίκηση του ευρωπαϊκού 
τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 20 Απριλίου του 1825, ο Κιουταχής 
έφθασε στο Μεσολόγγι, την κατάληψη του οποίου θεωρούσε απαραίτητη προϋπό-
θεση για την εκκαθάριση της Στερεάς Ελλάδας. Η πολιορκία του Μεσολογγίου ως 
τον Δεκέμβριο του 1825 αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από τους πολιορκημένους και 
από τις ελληνικές δυνάμεις του Καραϊσκάκη και του Κίτσου Τζαβέλα. Τον Δεκέμβριο 
άρχισε η δεύτερη φάση της πολιορκίας με τη σύμπραξη του Ιμπραήμ, που μετέφερε 
στο Μεσολόγγι τον αιγυπτιακό στρατό της Πελοποννήσου. Τελικά, στις 10 Απριλίου 
του 1826 οι πολιορκημένοι, πιεζόμενοι από την έλλειψη τροφίμων και πυρομαχι-
κών, πραγματοποίησαν την ηρωϊκή έξοδο. Ο Κιουταχής, κύριος πλέον της κατάστα-
σης στη Στερεά, βάδισε κατά της Αθήνας, την οποία κατέλαβε στις 3 Αυγούστου του 
1826, ενώ οι υπερασπιστές της με επικεφαλής τον Ιωάννη Γκούρα κατέφυγαν στην 
Ακρόπολη. Η ενίσχυση της Ακρόπολης από τον Νικόλαο Κριεζώτη και από τον Φα-
βιέρο, καθώς και η δράση του Καραϊσκάκη ανέστειλαν προσωρινά τα σχέδια του 
Κιουταχή, ο οποίος, τελικά, κατέλαβε την Ακρόπολη στις 24 Μαΐου του 1827. Το 
1828, πριν από την έναρξη του Ρωσοοσμανικού Πολέμου, ο Κιουταχής διορίστηκε 
σερασκέρης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και, λίγο αργότερα, Μέγας Βεζύρης της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Αδριανούπολης 
(2/14 Σεπτεμβρίου 1829), επιδόθηκε στην αναδιοργάνωση του στρατού και της 
διοίκησης. Το 1832 κατέστειλε την αποστασία που εκδηλώθηκε στην Αλβανία ενα-
ντίον της Υψηλής Πύλης. Τον ίδιο χρόνο, κατά τη διάρκεια του Τουρκοαιγυπτιακού 
Πολέμου, ανέλαβε την ηγεσία του οθωμανικού στρατού της Μικράς Ασίας και αιχ-
μαλωτίστηκε στη μάχη του Ικονίου. Απελευθερώθηκε με τη ρωσική μεσολάβηση και 
διατήρησε τα αξιώματά του ως τον θάνατό του, το 1839, κατά τη διάρκεια εκστρα-
τείας για την καταστολή της εξέγερσης των Κούρδων. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 
34ος , σελ. 18. 
206 Ριζβανμπέγκοβιτς Αλή (1783-1851): Βόσνιος κυβερνήτης του Στόλατς (1813-
1833) και βεζύρης της ημιαυτόνομης Ερζεγοβίνης (1833-1851). Βλ. στον δικτυακό 
τόπο <http://en.wikipedia.org/wiki/Ali-pa%C5%A1a_Rizvanbegovi%C4%87>. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ali-pa%C5%A1a_Rizvanbegovi%C4%87>
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γιέδες207 και ακόμα περισσότερες κοινότητες με επικεφαλής των με-
γάλων περιφερειών τους αξιωματούχους που διορίζονταν από την 
οθωμανική κυβέρνηση. Το 1837 καταργήθηκαν τα καπετανάτα και 
αντικαταστάθηκαν από τα σαντζάκια ενώ δύο χρόνια αργότερα, επί 
βασιλείας του Σουλτάνου Αμπντουλμετζίτ208, η Βοσνία αναστατώθη-
κε και πάλι∙ αυτή τη φορά η αιτία ήταν η έκδοση του Χάττ-ι Σερίφ 
του Γκιουλχανέ209, με το οποίο η Οθωμανική Αυτοκρατορία διακή-

                                                
207 Ναχιγιέδες (Nahiye): Δικαστική και διοικητική υποδιαίρεση του καζά (διοικητική 
και δικαστική υποδιαίρεση του σαντζακιού). Επίσης μπορούσε να σημαίνει το δια-
μέρισμα μιας πόλης. Βλ. Sugar Peter F., ό. π., τόμος Α, σελ. 129.  
208 Αμπντουλμετζίτ (1823-1861): Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιος 
του Μαχμούτ του Β . Ανήλθε στον οθωμανικό θρόνο το 1839, σε ηλικία 16 ετών. Ο 
Αμπτντουλμετζίτ συνέχισε το μεταρρυθμιστικό έργο του πατέρα του, το οποίο, άλ-
λωστε, συνιστούσε μια μόνιμη επιδίωξη της Δύσης, που στόχευε σε μια συνολική 
ρύθμιση του Ανατολικού Ζητήματος. Υιοθετώντας τις απόψεις των Δυτικών, διαμέ-
σου του υπουργού των Εξωτερικών Ρεσίτ Μουσταφά πασά, ο Σουλτάνος προώθησε 
το σύνολο των μεταρρυθμίσεων αυτών, το ονομαζόμενο Τανζιμάτ, το οποίο δη-
μιούργησε ένα πλαίσιο προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και έδωσε σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη των ορθόδοξων πληθυ-
σμών, την ανάπτυξη του εμπορίου, την τόνωση των γραμμάτων και την ενίσχυση 
των αυτοδιοικούμενων περιοχών. Οι ρυθμίσεις περί ασφάλειας και περιουσίας, 
περί εισπράξεως φόρων και στρατολογίας (Χάττ-ι Σερίφ του Γκιουλχανέ, 1839), κα-
θώς και περί ισότητος μεταξύ όλων των υπηκόων της αυτοκρατορίας, στην απονομή 
της δικαιοσύνης και στην κατάληψη των δημοσίων αξιωμάτων (Ισλαχάτ Φιρμάνι - 
Χάττ-ι Χουμαγιούν του 1856), βελτίωσαν σημαντικά τη ζωή των ορθόδοξων κοινοτή-
των. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 8ος , σελ. 52-53. 
209 Αυτοκρατορικό διάταγμα που εκδόθηκε από τον Σουλτάνο Αμπντουλμετζίτ. Το 
Χάττ-ι Σερίφ του Γκιουλχανέ  σχεδιάστηκε από τον υπουργό των Εξωτερικών Ρεσίτ 
Μουσταφά πασά και δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου του 1839 παρουσία πλήθους 
ξένων διπλωματών και Οθωμανών αξιωματούχων στο περίπτερο του σεραγιού, που 
ήταν γνωστό ως Gülhane («διαμέρισμα των τριανταφύλλων»). Το διάταγμα αποτέ-
λεσε σταθμό στην αναδιοργάνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς κήρυσσε 
την ισότητα όλων των υπηκόων της απέναντι στους νόμους ανεξάρτητα από το θρή-
σκευμά τους. Με το Χάττ-ι Σερίφ οι Χριστιανοί αποκτούσαν αστικά και πολιτικά 
δικαιώματα. Για την εφαρμογή των διατάξεών του ιδρύθηκε κρατικό συμβούλιο στο 
οποίο συμμετείχαν Οθωμανοί και Ευρωπαίοι. Ωστόσο, ο Ρώσος αντιπρόσωπος στην 
Υψηλή Πύλη χαρακτήρισε το διάταγμα και την τελετή ως «οθωμανικό θεατρινισμό», 
ο Λόρδος Palmerston το χαρακτήρισε αφελώς ως «μεγάλη πολιτική κρούση με τε-
ράστιο αντίκτυπο στο δημόσιο αίσθημα της Αγγλίας και της Γαλλίας», ενώ ο Μέτ-
τερνιχ το αντιμετώπισε περιφρονητικά. Τόσο οι Χριστιανοί όσο και οι Μουσουλμά-
νοι το αντιμετώπισαν με επιφύλαξη∙ οι Χριστιανοί, γιατί φοβόνταν ότι με την ισοπο-
λιτεία θα έχαναν κάποια σημαντικά προνόμιά τους και οι Μουσουλμάνοι επειδή 
εξισώνονταν με τους άπιστους, γεγονός που έπληττε την πίστη τους στην ανωτερό-
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ρυσσε την ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ των Χριστιανών και των 
Μουσουλμάνων. Το 1845 ιδρύθηκαν τα επαρχιακά συμβούλια. Τέ-
λος, το 1848 η οθωμανική κυβέρνηση ανέτρεψε τον βεζύρη της Ερ-
ζεγοβίνης που αντιδρούσε στις μεταρρυθμίσεις και αποκατέστησε το 
κύρος της κεντρικής εξουσίας.210 
 Στα παραπάνω συγκεντρωτικά μέτρα της οθωμανικής κεντρι-
κής κυβέρνησης, οι Βόσνιοι ηγέτες αντέδρασαν σθεναρά. Κατά τη 
διάρκεια της διακυβέρνησης του Ταπίρ πασά (1847-1850) επανα-
στάτησαν για μία ακόμη φορά χωρίς αποτέλεσμα. Το 1850 η Υψηλή 
Πύλη έστειλε τον στρατηγό Ομέρ Λουτφή πασά (Λάττας)211, έναν 
αποστάτη Κροάτη που είχε διαφύγει από τα αψβουργικά εδάφη, για 
να καταστείλει την εξέγερση. Ο Ομέρ πασάς κατόρθωσε να κατα-
τροπώσει τους ανυπότακτους Βόσνιους και μέσα σε ένα χρόνο ολό-
κληρη η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη πέρασαν στον στρατιωτικό έλεγχο 
των Οθωμανών. Κατόπιν ο Ομέρ προσπάθησε να βελτιώσει τις συν-
θήκες στην περιοχή με την επιβολή των οθωμανικών μεταρρυθμί-
σεων. Έγιναν νέες διοικητικές διαιρέσεις (τα 6 σαντζάκια της Βοσνίας 

                                                                                                     
τητα του Ισλάμ έναντι των άλλων θρησκειών. Τα γεγονότα επαλήθευσαν τη ρήση 
του Ρώσου αντιπροσώπου, καθώς το 1841 ο Ρεσίτ Μουσταφά πασάς παύθηκε από 
τη θέση του ύστερα από τις πιέσεις των ουλεμάδων. Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 
362-363.    
210 Βλ. Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ.129-130, Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. 
π., σελ. 185, Castellan Georges, ό. π., σελ. 440-441, Donia Robert J., Fine John V. A., 
Jr, ό. π., σελ. 59-62, Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 549-550, Seton-Watson R. W., ό. π., 
σελ. 7 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 12.  
211 Ομέρ Λουτφή πασάς (1806-1871): Οθωμανός στρατηγός. Εξισλαμισμένος Χρι-
στιανός κροατικής καταγωγής, εργάστηκε αρχικά ως μηχανικός στη Δαλματία. Αργό-
τερα εγκαταστάθηκε στη Βοσνία, όπου αποβλέποντας στην επαγγελματική του άνο-
δο, ασπάστηκε τον ισλαμισμό και από Μιχαήλ Λάττας μετονομάστηκε σε Ομέρ 
Λουτφή. Εντάχθηκε στον οθωμανικό στρατό και ως συνταγματάρχης πολέμησε ενα-
ντίον του Μωχάμετ Άλυ της Αιγύπτου. Μετά το τέλος του Τουρκοαιγυπτιακού Πο-
λέμου (1840), διορίστηκε διοκητής του Λιβάνου. Στη συνέχεια κατέστειλε εξεγέρσεις 
στη Βαλκανική (Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη). Η αποτυχία του στο μέτωπο του Καυ-
κάσου το 1855 κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου είχε ως συνέπεια την απο-
μάκρυνσή του από τον στρατό και την εξορία του, αλλά το 1861 αποκαταστάθηκε 
στο αξίωμά του. Κατά την Κρητική Επανάσταση ο Ομέρ πασάς στάλθηκε ως στρατη-
γός στην Κρήτη, όπου έφθασε στις 10 Μαρτίου του 1867, όμως υποχρεώθηκε να 
εγκαταλείψει τον αγώνα εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης των επαναστατών. Ο 
Ομέρ πασάς στη συνέχεια διορίστηκε διοικητής του οθωμανικού στρατού στα σύ-
νορα Σερβίας και Μαυροβουνίου και το 1868 προήχθη στον βαθμό του αρχιστράτη-
γου. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 47ος, σελ. 14. 
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και το βιλαέτι της Ερζεγοβίνης αναδιοργανώθηκαν και αποτέλεσαν 
το βιλαέτι της Βοσνίας), επικεφαλής των οποίων ήταν οι στρατιωτι-
κοί διοικητές και αξιωματούχοι, Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αλ-
λά μη βοσνιακής καταγωγής. Στη δεκαετία του 1860, κατά τη διάρ-
κεια της διοίκησης από τον Τοπάλ Οσμάν πασά212, χτίστηκαν δρόμοι 
και σχολεία και το 1872 τέθηκε σε λειτουργία η σιδηροδρομική 
γραμμή που ένωνε τη Μπάνια Λούκα με το Νόβι Παζάρ. Οι συγκε-
ντρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια των 
Μουσουλμάνων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, γιατί έπλητταν άμεσα 
τα προνόμιά τους χωρίς να προσφέρουν τα ανάλογα αντισταθμιστι-
κά οφέλη. Επίσης, οι ενέργειες που γίνονταν για την αλλαγή του φο-
ρολογικού συστήματος και την ενίσχυση της αγροτικής τάξης, απο-
τελούσαν μία ευθεία επίθεση στα συμφέροντα των Μουσουλμάνων 
γαιοκτημόνων. Οπότε δεν προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι κατά τη 
διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου, το οθωμανικό κράτος έλαβε ελά-
χιστη βοήθεια από τη Βοσνία213. 
 Ωστόσο η κατάσταση των χωρικών πολύ λίγο άλλαξε. Τα αγα-
λίκια και τα μπεηλίκια εξακολουθούσαν να αποτελούν τις δύο κύριες 
μορφές των κτημάτων. Στην πρώτη περίπτωση, οι αγρότες είχαν α-
ποκτήσει συγκεκριμένα δικαιώματα χρήσης της γης, τα οποία το 
1859 ήταν εγγυημένα από τον νόμο. Αντιθέτως τα μπεηλίκια βρίσκο-
νταν στην απόλυτη κυριότητα των γαιοκτημόνων. Οι τελευταίοι ει-
σέπρατταν ένα μεγάλο ποσοστό της σοδειάς (περίπου 40%) και πα-
ράλληλα απαιτούσαν βαριά καταναγκαστική εργασία από τους α-
γρότες, οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ήταν Χριστιανοί (το 
74% ήταν Ορθόδοξοι και το 21% Καθολικοί). Επίσης οι αγρότες πλή-
ρωναν το 1/10 της παραγωγής τους στους μπέηδες, το 1/10 της σο-
δειάς τους σε κρατικούς φόρους και ένα επιπλέον νέο φόρο ως α-
ντάλλαγμα της απαλλαγής τους από τη στρατιωτική θητεία. Όπως 
ήταν φυσικό το βιοτικό επίπεδο των αγροτών κατήλθε δραματικά∙ οι 
εξαγγελλόμενες μεταρρυθμίσεις της Πύλης δεν ικανοποίησαν ούτε 

                                                
212 Τοπάλ Σερίφ Οσμάν πασάς (1804-1874): Διετέλεσε βαλής της Βοσνίας από τον 
Ιανουάριο του 1861 έως τον Ιανουάριο του 1869 και για δεύτερη φορά από τον 
Φεβρουάριο του 1869 έως τον Μάιο του ίδιου έτους. Βλ. στον δικτυακό τόπο  
<http://www.worldstatesmen.org/Bosnia.html>. 
213 Βλ. Castellan Georges, ό. π., σελ. 441, Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 350-351, Pav-
lowitch Stevan K., ό. π., σελ. 158, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 7-8 και Sumner B. 
H., ό. π., σελ. 135.    

http://www.worldstatesmen.org/Bosnia.html>
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εκείνους αλλά ούτε και τους μπέηδες. Το 1858 έγινε απογραφή και 
κατάταξη των γαιών, ενώ τον επόμενο χρόνο ένας ειδικός νόμος α-
ναγνώριζε ότι τα αγαλίκια ανήκαν στην ιδιοκτησία των κατόχων τους 
και, παράλληλα, εγγυόταν στους αγρότες συγκεκριμένα δικαιώματα 
επ’ αυτών. Όμως τα μέτρα αυτά ήταν αδύνατο να επιβληθούν, κα-
θώς οι ιδιοκτήτες των αγαλικιών έσπευδαν να τα μετατρέψουν σε 
μπεηλίκια, στα δε μπεηλίκια οι αγρότες δεν προστατεύονταν από 
τον νόμο και αντιδρούσαν κυρίως στην καταβολή υποχρεώσεων με 
μορφή εργασίας214.   
 Το σύνολο των μεταρρυθμίσεων, λοιπόν, της Πύλης δεν βελτί-
ωσε την κατάσταση, αν και μετά την υπογραφή της Συνθήκης των 
Παρισίων οι εγγυήτριες και προστάτιδες των Χριστιανών Ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις είχαν στείλει στη Βοσνία τους πρόξενούς τους για να ελέγ-
ξουν την εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η Βοσνία και 
η Ερζεγοβίνη παρέμειναν μεταξύ των πιο υπανάπτυκτων περιοχών 
στη Βαλκανική και η αναδιοργάνωση του διοικητικού πλαισίου και 
του νομικού συστήματος θεωρητικά μόνο καλυτέρευσε τη θέση των 
Χριστιανών. Οι τελευταίοι δεν μπορούσαν να ενταχθούν στη δημό-
σια διοίκηση ή τον στρατό και, επίσης, αντιμετώπιζαν πολλών ειδών 
απαγορεύσεις και περιορισμούς, όπως στο ντύσιμο, στην ανάβαση 
αλόγου, στο ύψος των εκκλησιών σε σχέση με τα τζαμιά, κ.ά. Η κα-
τάθεση ενός Χριστιανού δεν γινόταν αποδεκτή στα ισλαμικά δικα-
στήρια, παρά μόνο με ειδική κανονιστική διάταξη του δικαστή, ενώ 
οι όποιες νομικές διαφορές μεταξύ των Μουσουλμάνων και των 
Χριστιανών ρυθμίζονταν από τον καδή215 του μουσουλμανικού δικα-
στηρίου, εις βάρος, σχεδόν πάντα, των Χριστιανών216.  
 Οι χριστιανικοί πληθυσμοί, όπως αναφέρθηκε, ήταν διαχωρι-
σμένοι σε Ορθόδοξους και Καθολικούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Βοσνίας, μετά την κατάργηση του αυτοκέφαλου Πατριαρχείου του 

                                                
214 Βλ. Castellan Georges, ό. π., σελ. 441, Donia Robert J., Fine John V. A., Jr, ό. π., 
σελ. 68, Harris David, ό. π., σελ. 15-16, Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 552-553, Mar-
riott J. A. R., ό. π., σελ. 319 και Pavlowitch Stevan K., ό. π., σελ. 159.    
215 Καδής (Kadi): Μουσουλμάνος ιεροδικαστής μιας διοικητικής και δικαστικής πε-
ριφέρειας (καζά), ο οποίος εκδίκαζε όχι μόνο θρησκευτικές υποθέσεις, αλλά και 
κοσμικές. Βλ. Donia Robert J., Fine John V. A., Jr, ό. π., σελ. 290. 
216 Βλ. Donia Robert J., Fine John V. A., Jr, ό. π., σελ. 68-69, Djordjevic D. Ιστορία της 
Σερβίας, 1800-1918, σελ. 185 και Harris David, ό. π., σελ. 14-15.   
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Πετς το 1766217, είχε τεθεί υπό την επίβλεψη του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και ήταν υπεύθυνη για την τοπι-
κή ορθόδοξη κοινότητα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η οποία πα-
ρεχόταν αποκλειστικά στις πόλεις που ευδοκιμούσε το εμπόριο218. 
Το Σεράγιεβο αποτελούσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής 
της πόλης∙ ήταν η έδρα της οθωμανικής διοίκησης, είχε περίπου 
50.000 κατοίκους (Μουσουλμάνοι στην πλειοψηφία τους) και τα 
περισσότερα σχολεία από οποιαδήποτε άλλη πόλη της επαρχίας, 
ενώ η τοπική ελίτ της πόλης που περιελάμβανε την αναπτυσσόμενη 
ορθόδοξη αστική εμπορική τάξη, τους ηγέτες των συντεχνιών και την 
ευκατάστατη εβραϊκή κοινότητα, συμμετείχε στις υποθέσεις της πό-
λης που συνήθως μονοπωλούνταν από τους γαιοκτήμονες219. Συνε-
πώς, η αρωγή που προσέφεραν οι έμποροι προς ενίσχυση της εκ-
παίδευσης ήταν πολύ σημαντική. Αν, μάλιστα, ληφθεί υπόψη το γε-
γονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευόμενων ήταν σερβι-
κής καταγωγής– άρα Ορθόδοξοι- και ότι στα σχολεία οι δάσκαλοι 
συνέδεαν την έννοια της Ορθοδοξίας με τη σερβική εθνότητα, τότε 
μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτή η επιρροή που ασκούσαν οι Ορ-
θόδοξοι στον σερβικό πληθυσμό της Βοσνίας και η προσδοκία για 

                                                
217 Το Πετς (Ιπέκ ή Ιπέκιο) έγινε για πρώτη φορά αυτοκέφαλη σερβική επισκοπή το 
1219, ενώ ανακηρύχθηκε σε Πατριαρχείο το 1346 από τον Τσάρο της Σερβίας Στέ-
φανο Δουσάν (1331-1355). Η Κωνσταντινούπολη, όμως, δεν αναγνώρισε τον νέο 
τίτλο της επισκοπής, με αποτέλεσμα το 1368 η σερβική επισκοπή να παραδεχθεί την 
υπεροχή του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Επί βασιλείας του Λαζάρου του 
Α (1371-1389), η Κωνσταντινούπολη ανεγνώρισε πατριαρχική έδρα στο Ιπέκ 
(1375), η οποία, όμως καταργήθηκε το 1453. Το 1557 η Υψηλή Πύλη αποκατέστησε 
το Σερβικό Πατριαρχείο, με σκοπό να περιορίσει τη δύναμη του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη. Πρώτος Πατριάρχης του Ιπεκίου αναγορεύθηκε ο μέχρι τότε ηγούμενος της 
αγιορείτικης μονής Χιλανδαρίου Μακάριος. Η δικαιοδοσία του Πατριαρχείου εκτει-
νόταν από το Δούναβη ως τη βορειοδυτική Μακεδονία και από την Αδριατική ως τη 
Σόφια και το Βιδίνιο Ο Πατριάρχης Ιπεκίου έγινε ο πολιτικός αρχηγός των Σέρβων 
και οι τελευταίοι, εκτός από την εκκλησιαστική ανεξαρτησία, απέκτησαν και ορι-
σμένα πολιτικά δικαιώματα. Το 1755 το Πατριαρχείο ξαναγίνεται επισκοπική έδρα, 
μέχρι την οριστική του κατάργηση το 1766 από τους Οθωμανούς. Βλ. Νυσταζοπού-
λου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 37-38 και Sugar Peter F., ό. π., σελ. 129-130.  
218 Βλ. Donia Robert J., Fine John V. A., Jr, ό. π., σελ. 65-66. 
219 Βλ. Donia Robert J., Fine John V. A., Jr, ό. π., σελ. 52-53, 66 και Pavlowitch Ste-
van K., ό. π., σελ. 159.    
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την απελευθέρωση της επαρχίας από τον οθωμανικό ζυγό και η έ-
νωσή της με την αυτόνομη ηγεμονία της Σερβίας220.  
 Η κοινότητα των Καθολικών από τη μεριά της αντιπροσωπευό-
ταν από το τάγμα των Φραγκισκανών μοναχών221. Οι Φραγκισκανοί 
στη Βοσνία απολάμβαναν ειδικά προνόμια που τους είχε παραχω-
ρήσει ο Μωάμεθ ο Β  από το 1463 και ασκούσαν ισχυρή επίδραση 
στο ποίμνιό τους. Ήταν κυρίως κροατικής καταγωγής ή Βόσνιοι που 
είχαν εκπαιδευτεί στην Κροατία. Αμφότεροι είχαν επηρεαστεί από 
την ιδεολογία της ιλλυρικής κίνησης222, την οποία διέδιδαν στην 

                                                
220 Βλ. Donia Robert J., Fine John V. A., Jr, ό. π., σελ. 66-67 και Jelavich Barbara, ό. 
π., σελ. 551.   
221 Μοναστικό τάγμα της Δυτικής Εκκλησίας, το οποίο οφείλει την ονομασία του 
στον ιδρυτή του, τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασσίζης. Η ίδρυση του τάγματος υπήρξε το 
αποτέλεσμα της απόφασης του Φραγκίσκου της Ασσίζης να αφιερωθεί στην άσκηση 
της μετάνοιας, της φτώχειας και του αποστολικού κηρύγματος. Στην απόφασή του 
αυτή ακολουθήθηκε από τους πρώτους οπαδούς του. Το 1212 ιδρύθηκε και γυναι-
κείο τάγμα στην Ασσίζη από τη μοναχή Κλάρα, το οποίο ακολούθησε τις ίδιες περί-
που αρχές υπό την καθοδήγηση του Αγίου Φραγκίσκου. Κατά τον 13ο αιώνα, η ακτι-
νοβολία του τάγματος ήταν ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο σε όλες σχεδόν τις χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και στις ιεραποστολές της Ασίας και της Αφρικής. Τον 
18ο αιώνα το τάγμα αριθμούσε περί τους 80.000 μοναχούς. Οι διωγμοί κατά την 
περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης έπληξαν το τάγμα, το οποίο όμως ανέκτησε τις 
ελευθερίες του κατά το 19ο αιώνα. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 60ος, σελ. 109-110. 
222 Εθνικό κίνημα που αναπτύχθηκε στην Κροατία (1830-1843), το οποίο βασιζόταν 
στην λανθασμένη αντίληψη ότι οι Νοτιοσλάβοι ήταν απόγονοι των αρχαίων Ιλλυ-
ριών. Η ιλλυρική κίνηση διαμορφώθηκε στην Κροατία ως αντίδραση στην κυριαρχία 
των Ούγγρων (από το 1102 που η Κροατία πέρασε στην κατοχή του ουγγρικού βασι-
λείου, οι τύχες των δύο λαών ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους ως τις αρχές του 19ου 
αιώνα, όταν αφυπνίστηκε η εθνική συνείδηση των Ούγγρων) και στην προσπάθειά 
τους να εξουγγρίσουν τους Κροάτες, επιβάλλοντας στα σχολεία και τη διοίκηση της 
Κροατίας τη χρήση της ουγγρικής γλώσσας. Απέναντι στον εθνικισμό των Ούγγρων η 
Κροατία παρέταξε την ιδεολογία του ιλλυρισμού προκειμένου να αποτινάξει την 
ουγγρική κηδεμονία. Ωστόσο η ιδεολογία αυτή δεν περιορίστηκε μέσα σε τοπικιστι-
κά πλαίσια, αλλά έλαβε μια ευρύτερη ιλλυρική μορφή. Οι πρωτεργάτες της κίνησης 
αυτής απέφευγαν να χρησιμοποιούν την ονομασία «Κροάτες» προτιμώντας τη χρή-
ση της ονομασίας «Ιλλυριοί», με σκοπό να ενώσουν υπό αυτό το όνομα όλους τους 
νοτιοσλαβικούς πληθυσμούς, τους οποίους η θρησκεία, η ιστορία και ο πολιτισμός 
είχαν χωρίσει σε Κροάτες, Σέρβους και Σλοβένους. Πρωτεργάτης αυτής της κίνησης 
στον φιλολογικό τομέα ήταν ο Λιουντέβιτ Γκάι (1809-1872), ο οποίος εργάστηκε για 
να διαδόσει την ιλλυρική κίνηση διαμέσου της παιδείας. Το 1830 δημοσιεύθηκε η 
μελέτη του Σύντομες κατευθυντήριες αρχές της Σλαβοκροατικής ορθογραφίας, στην 
οποία ο Γκάι εφάρμοσε τη φωνητική ορθογραφία. Το 1835 ίδρυσε την Ιλλυρική 
εφημερίδα και το λογοτεχικό περιοδικό Ιλλυρικός Αστέρας, όπου χρησιμοποίησε 
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κροατική κοινωνία της Βοσνίας ελπίζοντας παράλληλα σε μια μελλο-
ντική ένωση της Βοσνίας με τους Σλάβους της αυστριακής Κροατί-
ας223. 
 Από τα μέσα του 19ου αιώνα η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη βρί-
σκονταν σε καθεστώς αδιάκοπης αναταραχής ως συνέπεια του αιτή-
ματος των αγροτών να αποκτήσουν ιδιοκτησία γης, του αγώνα της 
αστικής τάξης για πολιτική και οικονομική ελευθερία και της πολιτι-
κής προπαγάνδας που απέρρεε από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. 
Ήδη από το 1840 και εξής Σέρβοι πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Ilija 

                                                                                                     
αντί της τοπικής διαλέκτου του Ζάγκρεμπ τη διάλεκτο της Ερζεγοβίνης, η οποία ήταν 
η γλώσσα των Ραγουζαίων ποιητών. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί 
στη διάλεκτο της Ερζεγοβίνης βασίστηκε και η γραπτή γλώσσα των Σέρβων, όπως 
διαμορφώθηκε με τη γλωσσική μεταρρύθμιση του Βουκ Κάρατζιτς (1787-1864). 
Συνεπώς οι Κροάτες και οι Σέρβοι απέκτησαν μία κοινή γραπτή γλώσσα, με διαφο-
ρετική όμως γραφή (κυριλλική οι Σέρβοι, λατινική οι Κροάτες). Η προσπάθεια να 
επιβληθεί η γλώσσα αυτή και στους Σλοβένους απέτυχε, αλλά τουλάχιστον οι Σλο-
βένοι αποδέχθηκαν την κροατική ορθογραφία, καθώς και ένα πλήθος νέων λέξεων 
της σερβοκροατικής. Η ιλλυρική κίνηση δεν κατόρθωσε να ασκήσει μεγάλη πολιτική 
επιρροή στη Σερβία, η οποία είχε ήδη διαμορφώσει την πολιτική της συνείδηση, 
αλλά ούτε και στη Σλοβενία και τη Δαλματία. Παρά ταύτα, το κίνημα του ιλλυρι-
σμού ενθάρρυνε τον αγώνα των Κροατών εναντίον της ουγγρικής κυριαρχίας. Η 
κυβέρνηση της Βιέννης ήταν αρχικά ευνοϊκά διατεθειμένη απέναντι στην κίνηση 
αυτή, που αποτελούσε την αντίρροπη δύναμη στον επεκτατισμό των Ούγγρων. Ό-
μως αργότερα η ιλλυρική κίνηση προκάλεσε τη δυσπιστία της Βιέννης και το 1843 η 
Αυστρία απαγόρευσε τη χρήση του όρου «Ιλλυριός». Ωστόσο η απαγόρευση αυτή 
δεν στάθηκε ικανή για να ανακόψει αυτή την εθνικιστική προσπάθεια, η οποία από 
φιλολογική ενασχόληση εξελίχθηκε σε πολιτικό αγώνα κατά των Ούγγρων. Συνεχί-
στηκε ως το 1850, αφού πρώτα κατόρθωσε να επιβάλει (το 1847) την κροατική 
γλώσσα στη διοίκηση και να ματαιώσει  την εισαγωγή της ουγγρικής γλώσσας στην 
εκπαίδευση και τον διοικητικό τομέα. Εν κατακλείδι, η ιλλυρική κίνηση συνέβαλε 
στην εθνική αφύπνιση των Κροατών και στην επιβολή μιας γραπτής γλώσσας, κοι-
νής στους Κροάτες και τους Σέρβους. Βλ. Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 209-211, Νυ-
σταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 176-178, 195-197 και Jelavich Barbara, 
ό. π., σελ. 306-308.          
223 Βλ. Donia Robert J., Fine George V. A., Jr, ό. π., σελ. 64-65, Ηarris David, ό. π., 
σελ. 13-14 και Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 551. Η ίδρυση της Δυαδικής Μοναρχίας 
το 1867 είχε σοβαρές συνέπειες για τους Κροάτες, καθώς επέβαλε τον διαχωρισμό 
μεταξύ των Κροατών της Δαλματίας υπό τον έλεγχο των Αυστριακών και της κυρίως 
Κροατίας υπό το ουγγρικό κράτος. Το γεγονός αυτό συνεπαγόταν τη διάσπαση του 
κροατικού έθνους και την πολιτική εκμετάλλευση της χώρας από την Αυστροουγγα-
ρία. Βλ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 179.       
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Garašanin224, ο Jovan Ristić225 και ο ηγεμόνας Mikhaïl Obrenović226 
έκριναν ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Βοσνίας και Ερζεγοβί-

                                                
224 Garašanin Ilija (1812-1874): Σέρβος πολιτικός που αγωνίστηκε για τη δημιουργία 
της Μεγάλης Σερβίας. Συνταγματάρχης του σερβικού στρατού (1837) και υπουργός 
των Εξωτερικών (1843-1852). Το 1844 διατύπωσε το «Πρόγραμμα της εξωτερικής 
και εθνικής πολιτικής της Σερβίας», με το οποίο επεδίωκε την ανεξαρτησία της αυ-
τόνομης, αλλά υπό οθωμανική επικυριαρχία, Σερβίας, την απαλλαγή από τις επεμ-
βάσεις της Αυστρίας και της Ρωσίας, την απελευθέρωση των αλύτρωτων εδαφών 
της Σερβίας, την ανασύσταση της αυτοκρατορίας του Στέφανου Δουσάν, καθώς και 
τη δημιουργία ενός ενωμένου νοτιοσλαβικού κράτους που θα μπορούσε να αποτε-
λέσει μια «ενδιάμεση χώρα» ανάμεσα στην Αυστρία και τη Ρωσία. Ως προς τις διε-
θνείς σχέσεις της Σερβίας, ο Garašanin στράφηκε κυρίως προς τη Γαλλία, γιατί πί-
στευε ότι οι Δυτικοευρωπαϊκές Δυνάμεις θα αποτελούσαν τροχοπέδη στην αυστρι-
ακή και τη ρωσική επιρροή. Παράλληλα τον ίδιο χρόνο συγκροτήθηκε η «Δημοκρα-
τική Πανσλαβική Λέσχη», της οποίας οι πράκτορες διέτρεχαν τα Βαλκάνια για να 
προωθήσουν τα σχέδια του GaraΞanin σχετικά με τη Μεγάλη Σερβία. Στην εσωτερι-
κή του πολιτική ο GaraΞanin είχε σαν στόχους την ανάπτυξη ενός ισχυρού στρατού, 
παιδεία για όλο τον λαό, ανεξαρτητοποίηση της δικαιοσύνης, τοπική αυτοδιοίκηση 
και παράλληλη ενίσχυση της κεντρικής διοίκησης. Το 1852 σχημάτισε κυβέρνηση, 
αλλά ύστερα από 6 μήνες παύθηκε μετά από επέμβαση της Ρωσίας. Το 1855 με 
μνημόνιο προς τη Γαλλία ζήτησε την αντικατάσταση της σερβικής δυναστείας και το 
1861 σχημάτισε εκ νέου κυβέρνηση έως το 1867. Στην περίοδο αυτή πέτυχε τη σύ-
μπηξη συμμαχίας με το Μαυροβούνιο (1866) και με την Ελλάδα (1867) εναντίον της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη συνθήκη του Μπαντ Φαισλάου, η οποία όμως 
δεν εφαρμόστηκε. Η αποχώρηση των οθωμανικών φρουρών από τη Σερβία (1867) 
αποτέλεσε κάποια δικαίωση του αλυτρωτικού προγράμματος του GaraΞanin. Η δια-
φωνία του όμως πάνω στον δεύτερο γάμο του Mikhaïl Obrenović υπήρξε η αιτία της 
αποπομπής του. Μετά την ανάδειξη του Milan ObrenoviΞ ως ηγεμόνα της Σερβίας 
αποσύρθηκε από την πολιτική και ιδιώτευσε ως το θάνατό του. Βλ. Παγκόσμιο..., ό. 
π., τόμος 3ος, σελ. 82-83.       
225 Ristić Jovan (1831-1899): Σέρβος πολιτικός. Διπλωματικός εκπρόσωπος της Σερ-
βίας στην Κωνσταντινούπολη (1861-1867). Αντιβασιλιάς (1868-1872), υπουργός των 
Εξωτερικών (1872, 1875, 1876-1880) και Πρωθυπουργός (1868, 1875, 1877-1881, 
1887-1888) της Σερβίας. Ο RistiΞ, ως υπουργός των Εξωτερικών, είχε την ευκαιρία να 
προωθήσει μια επεκτατική πολιτική, με την οποία ήλπιζε να καταστήσει τη Σερβία 
πυρήνα ενός ισχυρού νοτιοσλαβικού κράτους, αλλά η παρέμβαση των Μεγάλων 
Δυνάμεων στο Συνέδριο του Βερολίνου (1878) είχε ως αποτέλεσμα να μην παραχω-
ρηθούν στη Σερβία παρά μόνο 9.880 τετραγωνικά χιλιόμετρα νέου εδάφους, πα-
ράλληλα με την ανακήρυξη της πλήρους ανεξαρτησίας της από την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία. Ως αναγνωρισμένος ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος, ο RistiΞ σχη-
μάτισε την τρίτη του κυβέρνηση (1877-1881) και το 1889 επανήλθε στην εξουσία ως 
αντιβασιλιάς. Με την ιδιότητα αυτή ο RistiΞ εργάστηκε για να βελτιώσει στο εξωτε-
ρικό τις σχέσεις με τη Ρωσία και να εξασθενήσει, στο εσωτερικό, την επιρροή του 
αντίπαλου Ριζοσπαστικού Κόμματος. Άσκησε την αντιβασιλεία μέχρις ότου οι ριζο-
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νης ήταν σερβικής καταγωγής και επομένως θεωρούσαν τις δύο ε-
παρχίες ως σερβικά εδάφη. Η προσάρτηση των εδαφών αυτών, του 
σαντζακιού του Νόβι Παζάρ και των εδαφών της Παλαιάς Σερβίας θα 
επέτρεπε στους Σέρβους να ιδρύσουν ένα ανεξάρτητο σερβικό κρά-
τος. Η ηγεσία του Μαυροβουνίου ήταν διατεθειμένη να συνεργαστεί 
και να υποστηρίξει τους σερβικούς εθνικούς στόχους. Εξάλλου το 
Μαυροβούνιο φιλοδοξούσε να επεκτείνει τα σύνορά του στα εδάφη 
της Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας και να αποκτήσει πρόσβαση στη 
θάλασσα. 
  Η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη, λοιπόν, κατέλαβαν κεντρική θέση 
στο Načertanije227. Οι πράκτορες του Garašanin, κυρίως Ορθόδοξοι 

                                                                                                     
σπαστικοί πέτυχαν με πραξικόπημα την ανακήρυξη της ενηλικίωσης του Βασιλιά 
Αlexander Obrenović (1893). Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 52ος, σελ. 111.    
226 Obrenović Mikhaïl III (1823-1868): Ηγεμόνας της Σερβίας (1839-1842, 1860-
1868). Ήταν δευτερότοκος γιος του ηγεμόνα Miloš. Διαδέχθηκε τον αδελφό του 
Milan ΙΙ το 1839. Το 1842 παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Alexander 
Karadjordjević. Μετά την αποτυχία του τελευταίου, επανήλθε στο θρόνο ο ηγεμόνας 
Miloš I και όταν εκείνος πέθανε τον διαδέχθηκε ο Mikhaïl. Αναδιοργάνωσε τον 
στρατό και τη διοίκηση και πέτυχε την αποχώρηση των οθωμανικών δυνάμεων το 
1867. Δολοφονήθηκε από τους αντιπάλους του. Τον διαδέχθηκε ο εξάδελφός του 
ηγεμόνας Milan IV, τον οποίο είχε υιοθετήσει. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 42ος, σελ. 
258-259.      
227 Το 1844 ο Garašanin με τη συνεργασία Πολωνών προσφύγων και την υποστήριξη 
της Γαλλίας υπέβαλε στον ηγεμόνα Alexander Karadjordjević εμπιστευτικό Σχέδιο 
(Načertanije), που ήταν αληθινό «πρόγραμμα της εξωτερικής και εθνικής πολιτικής 
της Σερβίας» και αποτέλεσε την κατευθυντήρια γραμμή της εξωτερικής πολιτικής 
της Σερβίας όλο τον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με το Σχέδιο η ευρωπαϊκή Τουρκία θα 
κατέρρεε πριν από το τέλος του 19ου αιώνα. Η πρώτη δυνατή λύση θα ήταν η διανο-
μή μεταξύ της Αυστρίας και της Ρωσίας των οθωμανικών εδαφών από το Βιδίνιο 
έως τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν την περίπτωση η Σερβία θα περιερχόταν στην Αυ-
στρία. Άλλη εναλλακτική λύση θα ήταν να απελευθερωθούν μόνοι τους οι λαοί των 
Βαλκανίων υπό την ηγεσία μιας εκσυγχρονισμένης και εξευρωπαϊσμένης Σερβίας 
και να περιέλθει έτσι η Βαλκανική στους βαλκανικούς λαούς. Αυτό θα ήταν εφικτό 
αν συμμαχούσαν οι χριστιανικοί λαοί του Αίμου υπό την αιγίδα της Σερβίας. Για τον 
σκοπό αυτό θα έπρεπε μυστικοί πράκτορες να παρακολουθούν επιτόπου και να 
αναφέρουν οτιδήποτε ήταν σχετικό με την πολιτική κατάσταση, τις ανάγκες, τους 
πόθους και τις προσδοκίες των υποδούλων, τις λεπτομέρειες των στρατιωτικών 
δεδομένων, τη στάση των προκρίτων (ενν. τους Βούλγαρους) απέναντι στη Σερβία. 
Όμως για να συνέβαινε αυτό, θα έπρεπε πρώτα η Σερβία να καταστεί κράτος ευνο-
μούμενο, πολιτισμένο και εκσυγχρονισμένο. Έτσι θα μπορούσε να καλλιεργήσει 
συστηματικά τους δεσμούς της με τους γειτονικούς πληθυσμούς και θα προσέλκυε 
τους Νοτιοσλάβους που ζούσαν στις διάφορες επαρχίες της Αυστροουγγαρίας. Η 
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ιερείς και έμποροι, διέσχιζαν όλη την περιοχή (Σεράγιεβο, Μπίχατς, 
Ντουμπρόβνικ, Τεργέστη, Νόβι Σαντ, Μπάνια Λούκα κ.α.), πείθοντας 
τον λαό των δύο επαρχιών να αφιερωθεί στην υπόθεση της εθνικής 
επανάστασης και στην ένωσή του με τη Σερβία. Τα κέντρα αυτής της 
δραστηριότητας ήταν δύο θεολογικά κολλέγια στο Μόσταρ και στη 
Μπάνια Λούκα, τα οποία είχαν ιδρυθεί και υποστηρίζονταν από τους 
Σέρβους. Επίσης διάφορες τοπικές επιτροπές της Ενωμένης Σερβικής 
Νεολαίας (Omladina)228 συγκέντρωναν γύρω τους τους πλέον ένθερ-
μους πατριώτες, ενώ σημαντική βοήθεια προσέφερε και η Σλαβική 
Φιλανθρωπική Επιτροπή της Μόσχας, ενισχύοντας με χρήματα τους 

                                                                                                     
τελευταία αποτελούσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη Σερβία και θα έπρεπε είτε να 
εμποδιστεί από την απορρόφηση ενός μεγάλου τμήματος της ευρωπαϊκής Τουρκίας 
είτε να εξουδετερωθεί η αντίδρασή της απέναντι στις μελλοντικές προσπάθειες του 
Βελιγραδίου να προσελκύσει τους ομόφυλους υπηκόους της Δυαδικής Μοναρχίας. 
Βλ. Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 200-202.          
228 Τον Αύγουστο του 1866, 500 περίπου αντιπρόσωποι (κυρίως Σέρβοι φοιτητές 
σπουδαγμένοι στη Βιέννη, στο Βελιγράδι και στη Βουδαπέστη) από όλη τη σερβική 
επικράτεια ίδρυσαν στο Νόβι Σαντ της Βοϊβοντίνα την Ενωμένη Σερβική Νεολαία, 
έχοντας ως κύριο σκοπό την προώθηση της φιλελεύθερης, εθνικής και δημοκρατι-
κής ιδεολογίας και της πολιτιστικής ανάπτυξης. Η Ενωμένη Σερβική Νεολαία επη-
ρεάστηκε από την ιταλική ενοποίηση και υιοθέτησε τις ιδέες των επαναστατικών 
κινημάτων του 1848: αυτοπροσδιορισμός, εθνική κυριαρχία, καθιέρωση συντάγμα-
τος και κοινοβουλευτισμός. Η αποδοχή των παραπάνω ιδεών θεωρήθηκε απαραίτη-
τη προκειμένου να επιτευχθεί η απελευθέρωση και η ενοποίηση των σλαβικών 
λαών και για τον σκοπό αυτό οι φοιτητές, οι νεαροί διανοούμενοι, οι έμποροι και οι 
καλλιτέχνες συνέβαλαν στην εξάπλωσή τους, πρώτα στη Βοϊβοντίνα και αργότερα 
στη Σερβία, στη Βοσνία, στην Ερζεγοβίνη, στο Μαυροβούνιο και στα παραθαλάσσια 
εδάφη της Αδριατικής. Οι ιδεολογικοί ταγοί της οργάνωσης ήταν ο Vladimir 
JovanoviΞ και ο Svetozar MiletiΞ. Ο τελευταίος το 1866 ίδρυσε τη φιλελευθέρων 
αρχών εφημερίδα Zastava, της οποίας τα άρθρα στηλίτευαν το αυταρχικό καθεστώς 
του ηγεμόνα Mikhaïl και τον κατηγορούσαν ότι αποτρέπει την ενοποίηση των Σέρ-
βων. Συγκεκριμένα, η Ενωμένη Σερβική Νεολαία δρούσε στη Σερβία αφ’ ενός μεν ως 
φιλελεύθερο και πολιτικό κίνημα που ερχόταν σε σύγκρουση με το ηγεμονικό καθε-
στώς και εκτός της Σερβίας αφ’ ετέρου δε δρούσε ως εθνική και επαναστατική ορ-
γάνωση. Αρχικά η οργάνωση σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία∙ όμως οι μεταγενέ-
στερες συναντήσεις των μελών της αποκάλυψαν τις ιδεολογικές διαφορές που υ-
πήρχαν και την αδυναμία της οργάνωσης να καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο και 
ενιαίο εθνικό σχέδιο δράσης. Αντιμέτωπη με τα συντηρητικά καθεστώτα στη Σερβί-
α, στο Μαυροβούνιο και στην Ουγγαρία, η Ενωμένη Σερβική Νεολαία διασπάστηκε 
και το 1871 σταμάτησε η δράση της. Ωστόσο η ιδεολογική προεργασία του σερβι-
κού εθνικού αγώνα (1875-1878) οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη της οργάνωσης 
αυτής. Βλ. Djordjevic D. and Fischer-Galati Stephen The Balkan Revolutionary Tradi-
tion, σελ. 142 και MαcKenzie D., ό. π., σελ. 13-15.   
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εκκλησιαστικούς παράγοντες και την παιδεία. Πολλοί μετανάστες 
από τις δύο επαρχίες εκπαιδεύονταν στο Βελιγράδι ως οι μελλοντι-
κοί ηγέτες της εξέγερσης. Έτσι το 1866 οι συνθήκες ευνοούσαν την 
ανάληψη δράσης. Ωστόσο η δολοφονία του ηγεμόνα MikhaΞl το 1868 
εξανέμισε τις ελπίδες των Βοσνίων για ένα γενικό ξεσηκωμό με την 
υποστήριξη της Σερβίας. Με την άνοδο στο θρόνο του ανήλικου η-
γεμόνα Milan Obrenović και την τριμελή αντιβασιλεία (αποτελούμε-
νη από τον Jovan RistiΞ, τον συνταγματάρχη M. Blaznavac229 και τον J. 
GavriloviΞ230) να ασκεί τη διακυβέρνηση της χώρας, η Σερβία επικε-
ντρώθηκε στην εξεύρεση λύσεων για τα εσωτερικά της προβλήματα, 
εγκαταλείποντας την άσκηση μιας δραστήριας εξωτερικής πολιτικής. 
Το 1869 ο RistiΞ συγκάλεσε συντακτική συνέλευση, η οποία ψήφισε 
τον νέο συνταγματικό χάρτη της χώρας που παρά τον φαινομενικά 
φιλελεύθερο χαρακτήρα του περιόριζε σημαντικά την εξουσία και 
τις αρμοδιότητες της  Εθνοσυνέλευσης (Skupština)231. 
 Μετά την καθιέρωση του συντάγματος η αντιβασιλεία έστρε-
ψε την προσοχή της στις εξωτερικές υποθέσεις. Αν και ο Ristić ως 
υπουργός των Εξωτερικών διακήρρυσε τη νομιμοφροσύνη του στην 
εθνική αποστολή της απελευθέρωσης και της ενοποίησης των Νοτί-
ων Σλάβων, το σχέδιο του Garašanin για τη βαλκανική ενότητα είχε 
πάψει να υφίσταται. Στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη οι πολεμικές 

                                                
229 Blaznavac Milivoje Petrović (1824-1873): Υ πηρέτησε αρχικά ως υπασπιστής 
του Σέρβου πρίγκηπα Alexander Karadjordjević (1848). Εκπαιδεύτηκε στη Βιέννη, 
στο Παρίσι και στη στρατιωτική σχολή του Μετς. Συνταγματάρχης (1858), υπουργός 
Άμυνας (1865), αντιβασιλιάς (1868-1872) και πρωθυπουργός της Σερβίας (1872-
1873), αφού πρώτα προήχθη στον βαθμό του στρατηγού. Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Milovoje_Petrovi%C4%87_Blaznavac>.     
230 Gavrilović Jovan (1796-1877): Συγγραφέας και πολιτικός. Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/start/index.php?option=com_content&task=
view&id=111&Itemid=158>.  
231 Skupština: Ονομασία της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης και πιο συγκεκριμένα της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ιδρύθηκε το 1858. Η Εθνοσυνέλευση εκλεγόταν 
με φιλελεύθερες διαδικασίες, αλλά η εξουσία της ήταν πολύ περιορισμένη. Δεν είχε 
το δικαίωμα να αναλάβει καμία πρωτοβουλία και δεν μπορούσε να παρέμβει στην 
κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος έπρεπε είτε να γίνει αποδεκτός 
ως είχε είτε να απορριφθεί. Στη δεύτερη περίπτωση η κυβέρνηση μπορούσε να 
ασκήσει νομοθετική εξουσία ερήμην της Εθνοσυνέλευσης και, επίσης, να ψηφίσει 
τον προϋπολογισμό με ειδικό διάταγμα. Συνεπώς, οι υπουργικές ευθύνες ήταν ανύ-
παρκτες και η SkupΞtina έμεινε γνωστή ως «το δωμάτιο της ηχούς». Βλ. Σταυριανός 
Λ. Σ., ό. π., σελ. 501.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Milovoje_Petrovi%C4%87_Blaznavac>
http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/start/index.php?option=com_content&task
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προετοιμασίες και η προπαγάνδα εγκαταλείφθηκαν, οι στρατιωτικές 
σχολές που εκπαίδευαν τους μετανάστες διαλύθηκαν και οι επαφές 
με τους πράκτορες διεκόπησαν, παρά την ενθάρρυνση της αντιβασι-
λείας να παραμείνουν και να συνεχίσουν το έργο τους. To 1868 η 
αντιβασιλεία είχε υποστηρίξει τη δημιουργία μιας επιτροπής, η ο-
ποία συνεργαζόταν με τους μυστικούς πράκτορες και απαρτιζόταν 
από τον αρχιμανδρίτη Nićifor Dučić232, τον βετεράνο Ερζεγοβίνιο ε-
παναστάτη MiΞa LjubibratiΞ (1839-1889) και τον Βόσνιο έμπορο Nika 
Okan, πρώην μέλος της Σερβικής Επιτροπής του Garašanin. Σύμφωνα 
με το σχέδιο που επινοήθηκε το 1868 από τον Okan, η επανάσταση 
θα ξεκινούσε από την Ερζεγοβίνη και κατόπιν θα εξαπλωνόταν στη 
Βοσνία∙ επίσης προβλεπόταν ο σχηματισμός μιας προσωρινής κυ-
βέρνησης στη Βοσνία, ενώ η Σερβία και το Μαυροβούνιο θα συμμε-
τείχαν από κοινού στη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων κατά 
των οθωμανικών στρατευμάτων. Περαιτέρω συνεισφορές προς ενί-
σχυση του επαναστατικού σχεδίου έγιναν από τον καπετάνιο 
OreΞković και τον ιερέα Grga Škarić, το πιο δραστήριο μέλος του κα-
θολικού κλήρου στη δυτική Ερζεγοβίνη. Επιπλέον, την ίδια χρονική 
περίοδο, οι αντιβασιλείς προσπάθησαν να πείσουν την Υψηλή Πύλη 
να παραχωρήσει στη Σερβία τη διοίκηση της Βοσνίας, της Ερζεγοβί-
νης και της Παλαιάς Σερβίας με αντάλλαγμα την πληρωμή ενός ετή-
σιου φόρου υποτέλειας στο οθωμανικό κράτος. Για τον σκοπό αυτό 
η σερβική ηγεσία διόρισε διπλωματικό πράκτορα στην Κωνσταντι-
νούπολη το 1870 αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης οι διπλωματικές 
σχέσεις της Σερβίας με την Αυστροουγγαρία  και τη Ρωσία δεν βρί-
σκονταν και στο καλύτερο σημείο τους, ενώ και τα ίδια τα μέλη της 
αντιβασιλείας ήταν διαιρεμένα μεταξύ των αυστρόφιλων και των 
ρωσόφιλων. Τη στιγμή που ο RistiΞ βολιδοσκοπούσε τις προθέσεις 
της Αγίας Πετρούπολης, ο έτερος αντιβασιλιάς Μ. Blaznavac προ-
σέγγιζε τους αξιωματούχους της αυστριακής πρεσβείας στο Βελι-
γράδι, διαβεβαιώνοντάς τους ότι η Σερβία επιθυμούσε να αποδε-

                                                
232 Dučić Nićifor (1832-1900): Σέρβος αρχιμανδρίτης. Σπούδασε στο Βελιγράδι και 
στο Παρίσι. Υπηρέτησε ως αρχιμανδρίτης στην Ερζεγοβίνη και ίδρυσε το ορθόδοξο 
θεολογικό σεμινάριο στην Κετίγνη (1863). Διορίστηκε στο Εθνικό Μουσείο του Βελι-
γραδίου και από το 1883 ως διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σερβίας. Ο 
Dučić έγραψε αρκετές μελέτες για μοναστήρια και μεταξύ των ετών 1891-1899 εξέ-
δωσε σε συλλογικούς τόμους τα έργα του. Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87ifor_Du%C4%8Di%C4%87>. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87ifor_Du%C4%8Di%C4%87>
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σμευθεί από τη ρωσική επιρροή. Ο κόμης Andrássy τότε πρότεινε 
στη Σερβία να προσαρτήσει την Παλαιά Σερβία και εδάφη της Βοσ-
νίας και Ερζεγοβίνης. Το Βελιγράδι απέρριψε την πρότασή του από 
τη στιγμή που γνώριζε ότι αυτά τα εδάφη θα μπορούσαν να αποκτη-
θούν μόνο με τον πόλεμο εναντίον των Οθωμανών και, εξάλλου, δεν 
επιθυμούσε να μοιραστεί τα εδάφη των δύο επαρχιών με την Αυ-
στρία233. Από την άλλη μεριά οι επαφές του RistiΞ με τη ρωσική κυ-
βέρνηση έπεσαν στο κενό∙ η Ρωσία είχε αντιταχθεί στην υποψηφιό-
τητα του Milan για τον σερβικό θρόνο όπου επιθυμούσε να τοποθε-
τηθεί ο ηγεμόνας του Μαυροβουνίου Nikola, που διέθετε σπουδαία 
ηγετικά προσόντα. Όταν ο Milan εκλέχθηκε ηγεμόνας της Σερβίας 
παρά την αντίθεση της Ρωσίας, η τελευταία απέσυρε την εύνοιά της 
από τη Σερβία και στράφηκε στο Μαυροβούνιο αφ’ ενός μεν εκθειά-
ζοντας τον Nikola ως τον ηγέτη των βαλκανικών λαών και προτρέπο-
ντάς τον να ασκήσει μία αυτόνομη βαλκανική πολιτική, αφ’ετέρου 
δε στη Βουλγαρία, υποστηρίζοντάς την στο θέμα της Εξαρχίας. Η υι-
οθέτηση, εξάλλου, του φιλελεύθερου συντάγματος του 1869 και οι 
συνακόλουθες διαπραγματεύσεις της Σερβίας με τη Βιέννη επέ-
σπευσαν τη ρήξη μεταξύ του Βελιγραδίου και της Αγίας Πετρούπο-
λης∙ συγχρόνως οι Ρώσοι διπλωμάτες στο Βελιγράδι, στο Σεράγιεβο 
και στο Νόβι Σαντ ενίσχυαν την αντίθεση της ρωσικής κυβέρνησης 
στις ενέργειες της αντιβασιλείας. 
 Καθώς, λοιπόν, η Σερβία παρέμενε αποδυναμωμένη στον το-
μέα των εξωτερικών σχέσεων, στο εσωτερικό της χώρας η πλειοψη-
φία του πληθυσμού δυσανασχετούσε με την αδράνεια της κεντρικής 
κυβέρνησης. Ο σέρβικος λαός ήθελε να παίξει η χώρα του τον ίδιο 
ρόλο στη Βαλκανική που είχε διαδραματίσει το Πεδεμόντιο234στην 
Ιταλία. Καθώς πολλοί φιλελεύθεροι συντάχθηκαν με το Φιλελεύθερο 
Κόμμα του RistiΞ, άλλοι στράφηκαν στον Svetozar MiletiΞ235, τον ηγέ-

                                                
233 Βλ. ό. π., σελ. 18. 
234 Κατά τη διάρκεια του κινήματος για την ιταλική ανεξαρτησία (Risorgimento, 
1849-1859), το Πεδεμόντιο διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στα γεγονότα του 1848, του 
1859 και του 1866 που οδήγησαν στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της ιταλικής 
ενοποίησης. Ο Βίκτωρ Εμμανουήλ ο Α, αρχικά Βασιλιάς του Πεδεμοντίου και της 
Σαρδηνίας, στέφθηκε το 1861 πρώτος Βασιλιάς της σύγχρονης Ιταλίας. Βλ. Ρούκου-
νας Εμμανουήλ Ι., ό. π., σελ. 105-109. 
235 Miletić Svetozar (1826-1901): Σέρβος πολιτικός της Βοϊβοντίνα. Δήμαρχος του 
Νόβι Σαντ και υπέρμαχος της ισότητας όλων των εθνοτήτων της Ουγγαρίας, αγωνί-
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τη του Σερβικού Εθνικού Κόμματος της Βοϊβοντίνα, ο οποίος διακή-
ρυσσε ότι μόνο μια αναδιοργανωμένη και δημοκρατική Σερβία θα 
μπορούσε να εξελιχθεί σε Πεδεμόντιο των Νοτίων Σλάβων. Ο MiletiΞ 
συνιστούσε την ανάληψη επαναστατικής δράσης, ακόμη και πολέ-
μου, προκειμένου να επιτευχθεί η σερβική ενότητα. Επίσης, ήταν 
αντίθετος στη ρωσική στρατιωτική βοήθεια από τον φόβο μήπως η 
Σερβία καταστεί μελλοντικά ρωσικό προτεκτοράτο. Ο MiletiΞ ευ-
νοούσε μόνο τη διπλωματική και ηθική υποστήριξη από το εξωτερι-
κό γιατί ήταν βέβαιος ότι η σερβική ηγεσία στον πόλεμο θα προσέλ-
κυε την υποστήριξη όλων των Νοτίων Σλάβων. 
 Ο Γαλλοπρωσικός Πόλεμος θεωρήθηκε από τον MiletiΞ ως η 
κατάλληλη ευκαιρία για τη χειραφέτηση της Βοσνίας και της Ερζεγο-
βίνης. Το καλοκαίρι του 1871 με πρωτοβουλία του ιδρύθηκε στην 
Κετίγνη του Μαυροβουνίου η Σερβική Εταιρεία για την Απελευθέ-
ρωση και την Ενοποίηση των Σέρβων, με σκοπό να αναλάβει τη συ-
νέχιση του έργου της Omladina. Την ίδια χρονιά η Εταιρεία για τη 
Συγκέντρωση των Λαϊκών Καλλιτεχνικών Έργων, η οποία είχε ιδρυθεί 
το 1866 με την αρωγή της Omladina, υποστήριζε τη δημιουργία ενός 
μεγάλου ανεξάρτητου κράτους στα Βαλκάνια, αποτελούμενο από τη 
Βοσνία, την Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία και τη Σερ-
βία και του οποίου η ίδρυση θα μπορούσε να επιτευχθεί με την επα-
νάσταση που θα ξέσπαγε στα τέλη του 1871 εν πρώτοις στην Ερζε-
γοβίνη και αργότερα στη Βοσνία. Η Σερβική Εταιρεία για την Απε-
λευθέρωση και την Ενοποίηση των Σέρβων έκανε τα ίδια σχέδια, αλ-
λά μη λαμβάνοντας επίσημη κρατική υποστήριξη ήταν ανίκανη να 
δράσει αποτελεσματικά. Επίσης οι σοσιαλιστές υπό την αιγίδα του 
Σερβικού Επαναστατικού Κόμματος εργάζονταν για τη δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών, που θα επέτρεπαν να πραγματοποιηθεί 
μια εθνική και κοινωνική επανάσταση στα εδάφη που βρίσκονταν 
υπό οθωμανικό έλεγχο. Ο ηγέτης του Σερβικού Επαναστατικού Κόμ-
ματος Svetozar MarkoviΞ236 συνεργαζόταν με πολλούς Ρώσους επα-

                                                                                                     
στηκε υπέρ της εθνικής επιβεβαίωσης των Σέρβων στην Ουγγαρία και αλλού, αλλά 
και εναντίον της επιρροής της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του δεσποτισμού των ηγε-
μόνων της Σερβίας. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 42ος, σελ. 193. 
236 Marković Svetozar (1846-1875): Σέρβος συγγραφέας πολιτικών έργων, στον 
οποίο οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό η εισαγωγή του σοσιαλισμού στη Σερβί-
α. Ο MarkoviΞ διετέλεσε μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και εξέδωσε την πρώτη 
σερβική σοσιαλιστική εφημερίδα, τον Εργάτη, που είχε ιδρυθεί το 1871, την εφημε-
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ναστάτες. Το 1872 ο MarkoviΞ ίδρυσε στο Νόβι Σαντ την Επαναστατι-
κή Επιτροπή Απελευθέρωσης, η οποία ενσωματώθηκε στο Σερβικό 
Εθνικό Κόμμα του MiletiΞ και του Mikhaïlo Polit Desančić237. Παρό-
μοιες επιτροπές ιδρύθηκαν στο Βελιγράδι, στην Κετίγνη και στο Κρα-
γκούεβατς. Οι σοσιαλιστές, οι μετανάστες από την Οθωμανική 
Τουρκία, οι χαϊντούκοι238, οι προύχοντες χωρικοί, οι έμποροι, οι α-
στοί και τα μέλη του Σερβικού Εθνικού Κόμματος της Βοϊβοντίνα 
συμμετείχαν στις επαναστατικές διεργασίες και, επίσης, προσπάθη-
σαν να εδραιώσουν τις επαφές με το Εθνικό Κόμμα της Κροατίας. 
 Αντιμέτωποι με το επαναστατικό κλίμα που ολοένα εξαπλωνό-
ταν, οι κυβερνήσεις του Βελιγραδίου και της Αγίας Πετρούπολης ε-
παναδιαπραγματεύθηκαν τις σχέσεις τους. Το φθινόπωρο του 1871 
ο ηγεμόνας Milan επισκέφθηκε τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Β  συνο-
δευόμενος από τους RistiΞ και Blaznavac. Ο Τσάρος προσέφερε τη 
στήριξή του στον ηγεμόνα και στους αντιβασιλείς χωρίς, όμως, να 
προβεί σε θετικές ενέργειες καθώς η επίσημη ρωσική πολιτική δεν 
επιθυμούσε τη διατάραξη του υφιστάμενου status quo στα Βαλκάνι-
α. Έτσι, παρά τη ρωσική υποστήριξη, οι αντιβασιλείς παρέμεναν α-
νήσυχοι εξαιτίας της επαναστατικής δραστηριότητας και της αυξα-
νόμενης επιρροής του MiletiΞ. 

                                                                                                     
ρίδα Κοινή Γνώμη (1873) και τέλος, τη Φωνή της κοινής γνώμης (1874). Ύστερα από 
9 μηνών φυλάκιση για τα δημοσιεύματά του, εξέδωσε την εφημερίδα Απελευθέρω-
ση. Ο MarkoviΞ ήλπιζε ότι η κοινωνία της Σερβίας θα απέφευγε το καπιταλιστικό 
στάδιο και θα προχωρούσε απευθείας από μια πρωτόγονη αγροτική μορφή σε ένα 
πιο εκσυγχρονισμένο αγροτικό σοσιαλισμό. Τα έργα του (8 τόμοι) εκδόθηκαν ανά-
μεσα στο 1891 και το 1912 και επανεκδόθηκαν από την κυβέρνηση του Τίτο στη 
Γιουγκοσλαβία. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 40ός, σελ. 339.   
237 Desančić Mikhaïlo Polit (1833-1920): Νομομαθής, πολιτικός και εκδότης, κατα-
γόμενος από το Νόβι Σαντ της Σερβίας. Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_from_Novi_Sad>. 
238 Στη Σερβία και στη Βουλγαρία oι χαίντούκοι (hajduk)– στην Ελλάδα ήταν 
γνωστοί ως κλέφτες- έδρασαν σε μικρές αυτόνομες ομάδες που είχαν τα λημέρια 
τους στα βουνά και στα δάση και πραγματοποιούσαν ξαφνικές επιδρομές εναντίον 
των οθωμανικών θέσεων, εκδικούμενοι για τις εις βάρος των Χριστιανών αδικίες 
των κατακτητών. Οι χαϊντούκοι συμμετείχαν στις σερβικές εξεγέρσεις, στην εξέγερ-
ση του Ρακόφσκι στη Βουλγαρία και κατά τον Ρωσοοσμανικό Πόλεμο του 1877-1878 
πολέμησαν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων, αποβλέποντας στην απελευθέρω-
ση της Βουλγαρίας. Ο ηρωϊσμός και τα κατορθώματα των χαϊντούκων υμνήθηκαν 
στα Βαλκάνια, δημιουργώντας μια γνήσια λαϊκή παράδοση. Βλ. Sugar Peter F., ό. π., 
τόμος Β , σελ. 246-249.     
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 Επαναστατικές διεργασίες λάμβαναν χώρα και στην επικρά-
τεια της Ερζεγοβίνης. Καθώς η Βοσνία αναζήτησε ερείσματα στη 
Σερβία, η Ερζεγοβίνη στράφηκε προς το Μαυροβούνιο. Το 1848, το 
1852, το 1857 και το 1861 οι Ερζεγοβίνιοι με τη βοήθεια των Μαυ-
ροβουνίων εξεγέρθηκαν εναντίον του οθωμανικού ζυγού 239, ενώ 
μετά τη δεκαετία του 1860 οι φυλές των Ερζεγοβινίων που κατοι-
κούσαν στα σύνορα με το Μαυροβούνιο κατόρθωσαν να ζουν σε 
καθεστώς αυτονομίας, ευρισκόμενοι υπό την εξουσία του ηγεμόνα 
Nikola περισσότερο παρά του Σουλτάνου240. Έτσι διαμορφώθηκε έ-
νας πυρήνας 10.000 περίπου αρματωμένων ορεσίβιων, οι οποίοι 
είχαν στενές επαφές με την Κετίγνη και το Κάταρο και ήταν ικανοί να 
ηγηθούν μιας γενικής εξέγερσης στην Ερζεγοβίνη. Αναταραχές εκδη-
λώνονταν συνεχώς στην κωμόπολη Νεβέσινιε, στο Στότσε και στο 
Μπίλετσε, περιοχές που κατοικούνταν από Σέρβους εκτροφείς βοο-
ειδών. Οι Ερζεγοβίνιοι μετανάστες συναντήθηκαν στο Βελιγράδι το 
1872 όπου αποφάσισαν να ξεσηκωθούν το 1873 με την υποστήριξη 
του Μαυροβουνίου. Το 1873 απέστειλαν μνημόνιο στον Τσάρο, ο 
οποίος διέμενε στη Βιέννη, με το οποίο του ανακοίνωναν την από-
φασή τους να εξεγερθούν κατά των Οθωμανών. Επίσης οι συνομώ-
τες είχαν επαφές με Βούλγαρους στρατιωτικούς ηγέτες, οι οποίοι 

                                                
239 Το 1857 το Μαυροβούνιο υπό την ηγεμονία του Danilo (1851-1860) υποστήριξε 
τους Σέρβους της Ερζεγοβίνης, οι οποίοι επαναστάτησαν υπό την ηγεσία του Luka 
VukaloviΞ. Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών ο μικρός αδελφός του Danilo Mirko 
πέτυχε το 1858 σπουδαία νίκη κατά των Οθωμανών στο Γκράχοβο, που χαιρετίστη-
κε από τους Σέρβους ως εκδίκηση για την ήττα τους στο Κοσσυφοπέδιο (1389). Στην 
εξέγερση των Ερζεγοβινίων του 1861, πάλι υπό την ηγεσία του VukaloviΞ, μετείχαν 
εκτός από τον ηγεμόνα του Μαυροβουνίου Nikola, οι Ούγγροι εξόριστοι, οι Ιταλοί 
πατριώτες και οι Επτανήσιοι «ριζοσπάστες», με σκοπό τη γενικότερη αναταραχή στα 
Βαλκάνια εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Αυστρίας. Ο οθωμανικός 
στρατός, όμως, υπό την ηγεσία του Ομέρ πασά κατέπνιξε την επανάσταση, εισβάλ-
λοντας το 1862 στο Μαυροβούνιο. Βλ. Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 194-196 και 
Sumner B. H., ό. π., σελ. 136.  
240 Τον Απρίλιο του 1860 οι Μεγάλες Δυνάμεις, με τη μεσολάβηση του Ναπολέοντα 
του Γ , προέβησαν στην αναγνώριση των συνόρων του Μαυροβουνίου∙ αναγνώρι-
σαν, δηλαδή, εμμέσως στη χώρα χωριστή διεθνή υπόσταση. Στα σύνορα οι Μεγάλες 
Δυνάμεις περιέλαβαν περιοχές, όπως το Γκράχοβο, τη Ζούπα και το Ρούδινε, οι 
οποίες επαύξησαν τη θέση του Μαυροβουνίου. Στη διακυβέρνηση της χώρας ο 
Danilo υπήρξε απολυταρχικός, αλλά κατόρθωσε να περιορίσει τις διασπαστικές 
τάσεις των φυλάρχων, εμπνέοντάς τους μια κοινή εθνική συνείδηση. Βλ. Νυσταζο-
πούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 182-183.  
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έχοντας ως βάση τους το Βελιγράδι προετοίμαζαν το δικό τους απε-
λευθερωτικό κίνημα241. Τον Φεβρουάριο του 1874 οι Ερζεγοβίνιοι 
φύλαρχοι, ανήσυχοι από τις ειδήσεις που αφορούσαν την ενδεχόμε-
νη κατάληψη της Ερζεγοβίνης από την Αυστροουγγαρία, αποφάσι-
σαν να επαναστατήσουν, ενώ σε μια γενική συνέλευση των εθνικών 
ηγετών της Ερζεγοβίνης τον Σεπτέμβριο του 1874, ορίστηκε να ξε-
                                                
241 Οι προσπάθειες του βουλγαρικού λαού για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυ-
γού εντάθηκαν από την τέταρτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Οι σημαντικότεροι ηγέτες 
του βουλγαρικού απελευθερωτικού κινήματος ήταν ο Παναγιότ Χιτώφ, ο Γεώργιος 
Ρακόφσκι, ο Λιούμπεν Καραβέλωφ, ο Βασίλι Λέφσκι και ο Κρίστο Μπότεφ. Παράλ-
ληλα είχαν ιδρυθεί επαναστατικές επιτροπές τόσο εντός της Βουλγαρίας όσο και 
στη Σερβία και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Μία από αυτές ήταν και η Κεντρική 
Επαναστατική Βουλγαρική Επιτροπή, η οποία ιδρύθηκε την άνοιξη του 1872 μετά 
την ίδρυση της αυτοκέφαλης βουλγαρικής εκκλησίας. Το πρόγραμμα της επιτροπής 
απέβλεπε στην απελευθέρωση της Βουλγαρίας μέσα από την επανάσταση του 
βουλγαρικού λαού, ενώ ο τελικός της στόχος ήταν η δημιουργία μιας ομοσπονδίας 
που θα περιελάμβανε τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και 
την Ελλάδα, στην οποία το κάθε κράτος θα ήταν αυτόνομο. Τελικά παρά τις διαφω-
νίες των μελών της, η Κεντρική Επαναστατική Βουλγαρική Επιτροπή προετοίμασε το 
έδαφος για την απριλιανή επανάσταση του 1876. Σημαντικό ρόλο προς την υλοποί-
ηση της αυτονομίας του βουλγαρικού λαού διαδραμάτισαν η ρωσική κυβέρνηση και 
οι πανσλαβικές επιτροπές της Μόσχας και της Οδησσού. Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. 
Κουντουριώτης (Παρίσι) προς Ιω. Δεληγιάννη, αρ. 68, 14/26-2-1875: «[...] καθ’ α 
μανθάνω εκ πηγής εμπιστευτικής, η ρωσσική κυβέρνησις συγκεντρώνει μεγάλας 
στρατιωτικάς δυνάμεις προς τα σύνορα της Βουλγαρίας και μυστικοί απόστολοι της 
ειρημένης Δυνάμεως διατρέχουσι τας βουλγαρικάς επαρχίας, ωθούντες τα πράγμα-
τα και προετοιμάζονται τα πνεύματα προς την αυτονομίαν του βουλγαρικού έθνους. 
Και είναι μεν αληθές ότι κατά την τελευταίαν διαφοράν της Πύλης μετά του Μαυρο-
βουνίου, το ρωσσικόν ανακτοβούλιον κατέβαλεν πάσαν προσπάθειαν όπως συμβι-
βασθεί η διαφορά αύτη ειρηνικώς και προληφθώσι σπουδαίαι περιπλοκαί εν Ανα-
τολή, εξ άλλου μέρους όμως η εν τη Βουλγαρία διαγωγή της φαίνεται όλως αντίθε-
τος. 
 Ο πρίγκηψ Ορλώφ ερωτηθείς περί του σκοπού των στρατιωτικών συγκε-
ντρώσεων και προετοιμασιών της Ρωσσίας παρά του υπουργού των Εξωτερικών της 
Γαλλίας, απάντησεν ότι αι περί ων ο λόγος συγκεντρώσεις ουδένα άλλο σκοπόν έ-
χουσι παρά στρατιωτικά γυμνάσια, διαβεβαιώσας τον δούκα Δεκάζ περί των ειρηνι-
κών διαθέσεων του Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου. Αι αυταί εξηγήσεις εδόθησαν και 
προς την αγγλικήν κυβέρνησιν, αλλά καθ’ α μανθάνω δεν διεσκέδασαν ποσώς τας 
υπονοίας της προς την ρωσσικήν πολιτικήν εν Ανατολή [...]», British Documents on 
Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidential Print, Part 
I From the mid-nineteenth century to the First World War, Series B The Near and 
Middle East, 1856-1914, Volume 2 The Ottoman Empire: Revolt in the Balkans, 1875-
1876, σελ. 135-138, Jelavich Barbara and Charles The Establishement…, ό. π., σελ. 
135-139 και Stavrianos L. S., ό. π., σελ. 117-119.     
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σπάσει η επανάσταση την άνοιξη του 1875. Η απόφαση αυτή κοινο-
ποιήθηκε στις κυβερνήσεις της Σερβίας και του Μαυροβουνίου από 
τις οποίες ζητήθηκε βοήθεια τόσο σε έμψυχο υλικό όσο και στην 
παροχή πολεμοφοδίων. Η σφαγή των Μαυροβουνίων της Ποντγκό-
ριτσας από τους Οθωμανούς τον Οκτώβριο του 1874, επιβάρυνε την 
ήδη τεταμένη πολιτική κατάσταση και συνετέλεσε στην επίσπευση 
των προετοιμασιών. Οι οθωμανικές αρχές, όμως, ανακάλυψαν τη 
συνωμοσία και ανάγκασαν τους υποκινητές της να δραπετεύσουν 
στο Μαυροβούνιο, όπου αιτήθηκαν άσυλο. Την ίδια ακριβώς στιγμή 
οι Οθωμανοί ξεκίνησαν διώξεις κατά των Χριστιανών της Βοσνίας. Η 
πρώτη δίκη με την κατηγορία της «εσχάτης προδοσίας» είχε διεξα-
χθεί το 1870 εναντίον των προσώπων που συνδέονταν στενά με τη 
Σερβία. Το 1872, 30 πολίτες της Μπάνια Λούκα απέστειλαν υπόμνη-
μα στον Αυστριακό διπλωματικό σύμβουλο, με το οποίο του εξέφρα-
ζαν τα παράπονά τους για την οθωμανική κακοδιοίκηση και παράλ-
ληλα ζητούσαν την προστασία της Αυστρίας. Τον επόμενο χρόνο 24 
έμποροι από τη Γκράντισκα κατέφυγαν στην Αυστρία υπό τον φόβο 
του θανάτου από τους Οθωμανούς∙ εκεί, με μνημόνιό τους προς τις 
Μεγάλες Δυνάμεις τόνιζαν τις εξαιρετικά ανυπόφορες συνθήκες που 
επικρατούσαν στη Βοσνία και απαιτούσαν από εκείνες την εκπλή-
ρωση των υποσχέσεων και των εγγυήσεων που προβλέπονταν στους 
όρους της Συνθήκης των Παρισίων. 
 Ωστόσο ο Nikola του Μαυροβουνίου δεν επιθυμούσε νέες πε-
ριπλοκές στην Ερζεγοβίνη τη στιγμή, μάλιστα, που ήλπιζε να διευθε-
τήσει τις διαφορές του με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να εξα-
σφαλίσει κάποια προνόμια για την ηγεμονία του. Με τη βοήθεια της 
αυστριακής κυβέρνησης εξασφάλισε την αμνηστία των φυγάδων και 
τους έστειλε στην πατρίδα τους. Επίσης, χάρη στη μεσολάβηση της 
Αυστρίας, η Υψηλή Πύλη παραχώρησε αμνηστία στους Βόσνιους 
πρόσφυγες και απελευθέρωσε εκείνους που είχαν συλληφθεί στο 
Σεράγιεβο. Όμως οι παραχωρήσεις των Οθωμανών δεν βελτίωσαν 
την κατάσταση∙ το μίσος και ο ερεθισμός που πλανιόνταν στην α-
τμόσφαιρα περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να εκραγούν. Η 
ευκαιρία αυτή δόθηκε το καλοκαίρι του 1875 όταν οι οθωμανικές 
αρχές απαίτησαν με τη βία την πληρωμή των βαρύτατων φόρων, 
τους οποίους οι Χριστιανοί αγρότες αρνήθηκαν να πληρώσουν. Ως 
αποτέλεσμα, στις αρχές του Ιουλίου εξεγέρθηκαν οι χωρικοί στην 
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Ερζεγοβίνη και λίγες εβδομάδες αργότερα η εξέγερση εξαπλώθηκε 
και στη Βοσνία242.      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
242 Βλ. Djordjević D. Révolutions nationales des peuples balkaniques, 1804-1914, σελ. 
120-129, του ιδίου Ιστορία της Σερβίας..., ό. π., σελ. 186, Djordjević D. and Fischer-
Galati Stephen, ό. π., σελ. 141-148, Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 551-554, MacKenzie 
D., ό. π., σελ. 7-20, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 9-14 και Stojanovic M. D., ό. π., 
σελ. 13-15.     
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ΜΕΡΟΣ Γ  
 

Κεφ. 1. ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ-
ΔΡΑΣΕΙΣ (ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ- ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ- ΣΕΡ-

ΒΙΑ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) 
 

Οθωμανική Αυτοκρατορία 
 
  Το αρχικό στάδιο της εξέγερσης των χριστιανικών πληθυσμών 
της Ερζεγοβίνης εκδηλώθηκε στις 3 Ιουλίου του 1875 στη Γκαμπέλα, 
μια περιοχή που βρίσκεται πλησίον της κωμόπολης Νεβέσινιε στην 
κεντρική Ερζεγοβίνη, ενώ στις 6 Ιουλίου η επαναστατική κίνηση επε-
κτάθηκε και στην ίδια την κωμόπολη243. Η γενεσιουργός αιτία της 
εξέγερσης ήταν η βαριά φορολογία που είχε επιβληθεί στους χωρι-
κούς και η κακομεταχείρηση των τελευταίων από τις τοπικές αρχές, 
εξαιτίας της οποίας περίπου 164 χωρικοί της Νεβέσινιε είχαν ανα-
γκαστεί να καταφύγουν ως πρόσφυγες στα αυστριακά εδάφη. Ωστό-
σο η οθωμανική κυβέρνηση σε συνεργασία με τους τοπικούς αξιω-
ματούχους και ειδικότερα με τον μεθοριακό επίτροπο της Υψηλής 
Πύλης Κονστάν εφέντη και τον στρατηγό Χασάν πασά, είχαν κατορ-
θώσει να πείσουν τους φυγάδες να επιστρέψουν στις εστίες τους 
ένα μήνα προτού ξεσπάσει η επανάσταση, υποσχόμενοι να ικανο-
ποιήσουν τα αιτήματά τους. Όμως η υπόσχεσή τους δεν τηρήθηκε, 
με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Νεβέσινιε να αρχίσουν μυστικές συ-
νεννοήσεις με τους κατοίκους των παρακειμένων χωριών, προκειμέ-
νου να ανατρέψουν από κοινού την υπάρχουσα δυσβάστακτη κατά-
σταση244. 

                                                
243 Βλ. ΑΥΕ /Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 2997, 6-
7-1875, ΑΥΕ /Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 2611, 
7-7-1875 και MacKenzie D., ό. π., σελ. 30. 
244 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 2613, 
8-7-1875: «Ως είχον την τιμήν να αναφέρω εις την υμετέραν εξοχότητα δια του κρυ-
πτογραφικού τηλεγραφήματος το οποίον διεβίβασα χθες, ταραχαί φέρουσαι σπου-
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 Ο διοικητής της Ερζεγοβίνης, Δερβίς πασάς245, για να προλάβει 
την επέκταση των ταραχών στο εσωτερικό της επαρχίας, διέταξε μία 
δύναμη αποτελούμενη από 50 χωροφύλακες να καταστείλει την εξέ-
γερση εν τη γενέσει της αλλά απέτυχε, οπότε και έλαβε εντολή από 
την Κωνσταντινούπολη να στείλει ένα τάγμα τακτικού στρατού, ενώ 
παράλληλα τέσσερα ακόμη τάγματα που στρατοπέδευαν στα σερβι-
κά σύνορα μετέβησαν για προληπτικούς λόγους στις περιοχές όπου 
ο κίνδυνος ήταν υπαρκτός. 
 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μία εβδομάδα μετά την έναρξη 
των εχροπραξιών, φάνηκε να αποδίδει μεγάλη σημασία στο κίνημα 
αυτό των χωρικών της Ερζεγοβίνης υποπτευόμενη ότι «[...] ξένος 

                                                                                                     
δαίον χαρακτήρα ανεφάνησαν εις την Ερζεγοβίνην. Κατά τας πληροφορίας, ας ηδυ-
νήθην να αρυσθώ παρά διαφόρων προσώπων, αι ταραχαί αύται ήρξαντο παρά των 
χωρικών του Nevesinj και επεκτάθησαν εις τα πέριξ χωρία. Οι χωρικοί της εν λόγω 
κωμοπόλεως, βεβαρυμένοι από τα βάρη της φορολογίας, είχον απέλθει εις το αυ-
στριακόν έδαφος, αλλά μετά ρητήν υπόσχεσιν των τουρκικών αρχών και αυτών των 
εκεί ευρισκομένων επιτρόπων της Υψηλής Πύλης, του Constant εφένδη και ενός 
στρατηγού, ότι δεν θέλουν παρενοχληθεί εάν επέστρεφον εις τας εστίας των, επα-
νέκαμψαν προ ενός μηνός. 
 Η εγχώριος αρχή, φρονούσα ότι δεν ηδύνατο να δώσει το κακόν παρά-
δειγμα εις τους κατά τα μέρη εκείνα χωρικούς, απήντησεν όπως υποβληθώσιν εις 
την κεκανονισμένην φορολογίαν δια το μέλλον∙ αλλ’ οι χωρικοί εννοούντες ότι η 
δοθείσα παρά των οθωμανικών αρχών υπόσχεσις δεν ετηρήθη, ήρξαντο συνεν-
νοούμενοι μετά των λοιπών χωρικών των πλησιεστέρων χωρίων [...]». Ωστόσο σύμ-
φωνα με τα βρετανικά αρχεία, αφ’ ενός μεν οι Ερζεγοβίνιοι πρόσφυγες είχαν κατα-
φύγει στο Μαυροβούνιο, αφ’ ετέρου δε οι Κονστάν εφέντης και Χασάν πασάς στάλ-
θηκαν από την Υψηλή Πύλη στις 8-7-1875 προκειμένου να διαπραγματευτούν με 
τους επαναστάτες και να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση της έντασης, αλλά απέτυ-
χαν. Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 52 -54, 55, 57. 
245 Δερβίς πασάς (1817-;): Οθωμανός στρατηγός και διπλωμάτης. Σπούδασε μηχα-
νικός στην Κωνσταντινούπολη, στη Μεγάλη Βρετανία και στο Παρίσι. Διετέλεσε 
καθηγητής φυσικής και χημείας στη στρατιωτική σχολή της Κωνσταντινούπολης. 
Έχοντας αποκτήσει τον βαθμό του στρατηγού (από το 1849), διετέλεσε απεσταλμέ-
νος της Υψηλής Πύλης για την οσμανοπερσική οριοθέτηση, ενώ το 1854 στάλθηκε 
ως πληρεξούσιος στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και δύο χρόνια αργότερα δια-
πραγματεύθηκε για λογαριασμό της Πύλης την επαναχάραξη των συνόρων της Βεσ-
σαραβίας. Το 1862, ύστερα από μια σειρά στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Μαυρο-
βούνιο, ανάγκασε το τελευταίο να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης του Σκούταρι 
(Αύγουστος του 1862). Το 1866 στάλθηκε στη Συρία ως έκτακτος απεσταλμένος, 
υπεύθυνος για την ειρήνευση του Λιβάνου. Βλ. στον δικτυακό τόπο <http://turquie-
culture.fr/pages/histoire/biographies/dervich-pasha-1817--general-et-
diplomat.html>.   
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δάκτυλος ώθησεν τούτους εις ταραχάς [...]»246. Μάλιστα η ανησυχία 
των Οθωμανών για μια γενική εξέγερση των Χριστιανών της Βαλκα-
νικής εντάθηκε ύστερα από την συμμετοχή κάποιων Μαυροβουνίων 
στις συμπλοκές και προσπάθησε να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέ-
τρα για να περιοριστεί η εξέγερση σε όσο το δυνατόν στενώτερο κύ-
κλο. Οι απόψεις, όμως, των μελών της κυβέρνησης του Σουλτάνου 
ήταν διαιρεμένες ως προς τον τρόπο της ενέργειας, καθώς κάποιοι 
αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι το επαναστατικό κίνημα των Χριστια-
νών έπρεπε να καταπνιγεί με την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων, ενώ 
άλλοι προέκριναν ότι η κυβέρνηση όφειλε να εξαντλήσει όλα τα δια-
πραγματευτικά μέσα «[...] όπως μη ερεθίση τα πνεύματα των Χρι-
στιανών [...]»247. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού- και ενώ οι ε-
χθροπραξίες μεταξύ του αυτοκρατορικού στρατού και των επανα-
στατών είχαν προκαλέσει την άτακτη υποχώρηση των τελευταίων 
στις ορεινές περιοχές248- η οθωμανική κυβέρνηση θεωρώντας ότι η 
επανάσταση έλαβε τέλος με την υποχώρηση των Ερζεγοβινίων, διέ-
ταξε τον Δερβίς πασά να προσφέρει γενική αμνηστεία στους επανα-
στάτες. Ο επαρχιακός διοικητής προσκάλεσε τους τελευταίους να 
καταθέσουν τα όπλα, υποσχόμενος ότι θα παραμείνουν ακαταδίω-
κτοι, ζητώντας παράλληλα να του σταλούν ενισχύσεις από την Κων-
σταντινούπολη249. Επιπλέον στρατιωτικά σώματα στάλθηκαν από 

                                                
246 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, ό. π. 
247 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, ό. π. και 
Harris David, ό. π., σελ. 63-64. Σύμφωνα με τις αρχειακές πηγές που χρησιμοποίησε 
ο συγγραφέας, προκύπτει ότι οι Οθωμανοί αξιωματούχοι αρχικά θέλησαν να υπο-
βαθμίσουν τη σημασία της ερζεγοβίνιας επανάστασης.    
248 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, α. α. π., 18-
7-1875: «Κατά τηλεγραφικάς ειδήσεις αφιχθείσας ενταύθα χθες το εσπέρας νέα 
συμπλοκή έλαβε χώραν μεταξύ του αυτοκρατορικού στρατού και των επαναστατών, 
καθ’ ην εφονεύθησαν έξ στρατιώται και είκοσιν επαναστάται ως και εις οπλαρχη-
γός. Μετά την συμπλοκήν ταύτην οι επαναστάται υποχώρησαν εις τα όρη και η υπο-
χώρησις αύτη θεωρείται παρά των Οθωμανών ως το τέρμα της επαναστάσεως [...]». 
249 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης προς Χ. Τρικούπη, αρ. 2758, 22-7-1875: 
«[...] η επανάστασις φαίνεται δεν κατεβλήθη, όπως διέδιδον οι Οθωμανοί, αλλά 
υφίσταται πάντοτε. Καθ’ α ο ίδιος ο υπουργός των Εξωτερικών με επληροφόρησε 
την παρελθούσαν Δευτέραν ο Δερβίς πασσάς διετάχθη να προκηρύξει γενικήν α-
μνηστείαν εις τους επαναστάτας, προσκαλών αυτούς να καταθέσωσι τα όπλα και 
υποσχόμενος να μένωσιν ακαταδίωκτοι. Μέχρι τούδε αγνοείται οποίον αποτέλεσμα 
θα φέρει η απόφασις αύτη της οθωμανικής κυβερνήσεως. Εν τούτοις κατά νεωτέρας 
πληροφορίας ο Δερβίς πασσάς εζήτησε εντεύθεν νέας στρατιωτικάς δυνάμεις.». 
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την Πόλη και από άλλες περιοχές στο πεδίο των μαχών και τέθηκαν 
υπό τις διαταγές του Δερβίς πασά. Όμως η χορηγηθείσα αμνηστεία 
προς τους εξεγερμένους δεν απέφερε την αναμενόμενη για τους 
Οθωμανούς έκβαση∙ οι ταραχές ολοένα και εξαπλώνονταν όπως και 
ο αριθμός των επαναστατών (4000) αύξανε, ενώ πολεμοφόδια και 
ενδύματα εισάγονταν λαθραία μέσα από τα αυστριακά σύνορα προς 
ενίσχυση των επαναστατών, παρά τα μέτρα που είχε λάβει η αυ-
στροουγγρική κυβέρνηση προς αποτροπή τέτοιων επιχειρήσεων250. 
 Η Υψηλή Πύλη, λοιπόν, βρισκόταν σε δυσχερή θέση, αφ`ενός 
μεν μη δυνάμενη να ελέγξει την επαναστατική ορμή των κινηματιών, 
αφ`ετέρου δε μη επιθυμούσα «[...] το ζήτημα της Ερζεγοβίνης προ-
καλέσει την ευρωπαϊκήν επέμβασιν [...]»251. Τα στρατιωτικά μέσα 
που είχε χρησιμοποιήσει αρχικά η οθωμανική κυβέρνηση για να κα-
ταπνίξει το κίνημα γρήγορα αποδείχθηκαν ανεπαρκή και αναποτε-
λεσματικά, με συνέπεια η εξέγερση όχι μόνο να υφίσταται ένα μήνα 

                                                
250 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 2872, 
30-7-1875: «Αι εξ Ερζεγοβίνης ειδήσεις παρουσιάζουσι τας ημέρας ταύτας χαρακτή-
ραν σοβαρώτερον. 
 Την παρελθούσαν Δευτέραν ερωτήσας τον επί των Εξωτερικών υπουργόν 
αν είχε νεωτέρας πληροφορίας εκ του τόπου της επαναστάσεως, μοι απήντησεν 
άνευ επιφυλάξεως, ότι δυστυχώς η χορηγηθείσα τοις επαναστάταις αμνηστεία δεν 
έφερε το ποθούμενον αποτέλεσμα και το κίνημα οσημέραι εξαπλούται. Μοι προσέ-
θηκεν ο Σαφβέτ πασσάς ότι, κατά τελικάς πληροφορίας της Υψηλής Πύλης, ανεφά-
νησαν εις τα επαναστατήσαντα χωριά Βοϊβόδες, Μαυροβούνιοι επί κεφαλής σωμά-
των επαναστατών, και ιδίως εις ιερεύς, γνωστός δια την ωμότητα και το κατά των 
Τούρκων πάθος του, επί κεφαλής των επαναστατών, χωρίς να φεισθεί ούτε της 
ζωής, ούτε της περιουσίας αθώων Οθωμανών πυρπολεί ολόκληρα χωριά. Με δια-
βεβαίωσεν η εξοχότης του ότι η οθωμανική κυβέρνησις λαμβάνει όλα τα απιτούμε-
να μέτρα προς περιστολήν του κινήματος και ότι την ημέρα εκείνην εστέλλοντο ε-
ντεύθεν νέα στρατιωτικά σώματα εκείσε επί δύο πολεμικών ατμοπλοίων, διετάχθη-
σαν δε και αλλαχόθεν άλλα σώματα όπως μεταβώσι και τεθώσι υπό τας διαταγάς 
του Δερβίς πασσά. 
 Περί τα τέλη της ομιλίας του ο Σαφβέτ πασσάς δεν μοι υπέκρυψεν την 
λύπην του δια την λαθραίως εισαγωγήν πολεμοφοδίων, όπλων και φορεμάτων εκ 
των αυστριακών συνόρων προς ενίσχυσιν των επαναστατών, μ’ όλα τα ληφθέντα 
σύντονα μέτρα εκ μέρους της αυστριακής κυβερνήσεως προς παρεμπόδισιν τοιού-
των αποστολών [...]».   
251 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, ό. π., και 
Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 20. 
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σχεδόν μετά την έκρηξή της, αλλά να επεκτείνεται και στη Βοσνία252. 
Ο Σουλτάνος θεωρώντας υπεύθυνο για αυτή την αποτυχία τον Δερ-
βίς πασά, διέταξε την ανάκλησή του από το αξίωμα του διοικητή της 
επαρχίας διορίζοντας στη θέση του τον υπουργό της Αστυνομίας 
Αχμέτ πασά και παράλληλα προχώρησε σε κυβερνητικές αλλαγές, 
αναθέτοντας το Υπουργείο της Δικαιοσύνης στον Μιδάτ πασά253, το 
Υπουργείο των Στρατιωτικών στον Χουσεΐν Αβνί πασά254 και την 

                                                
252 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3019, 
7-8-1875: «Κύριε Πρόεδρε. Την παρελθούσαν Τρίτην το εσπέρας αι Πρεσβείαι Γαλ-
λίας και Αυστρίας έλαβον πρώται την είδησιν της εν Βοσνία στάσεως. Η επανάστα-
σις εξερράγη κατά την μεθόριον γραμμήν της Κροατίας εν Kostenitja, Gradiska και 
εις την Banialouka […]».    

253 Αχμέτ Μιντχάτ (Μιδάτ) πασάς (1822-1884): Γιος καδή (ιεροδικαστή), ο Μιδάτ 
εισήλθε στο γραφείο του Μεγάλου Βεζύρη και βαθμιαία έφθασε μέχρι το αξίωμα 
του δεύτερου γραμματέα στο Μεγάλο Συμβούλιο. Το 1854 του ανατέθηκε το έργο 
της ειρήνευσης της Ανατολικής Ρωμυλίας, όπου είχε εκδηλωθεί επανάσταση και 
ήταν πολύ διαδεδομένη η ληστεία. Ο Μιδάτ σημείωσε επιτυχία και αποκατέστησε 
την τάξη στη Βουλγαρία (1857). Το 1861 διορίστηκε βεζύρης της Νις στη Σερβία και 
το 1869 ονομάστηκε διοικητής της Βαγδάτης. Το 1872 διορίστηκε Μεγάλος Βεζύρης 
αντικαθιστώντας τον Μαχμούτ Νεντίμ. Ο Μιδάτ είχε πολύ ανεξάρτητες αντιλήψεις, 
οι οποίες δεν συμβάδιζαν με το κλίμα της οθωμανικής αυλής και για αυτόν τον λόγο 
παρέμεινε στην εξουσία μόνο τρεις μήνες. Κατόπιν διορίστηκε υπουργός Δικαιοσύ-
νης και πρόεδρος του Συμβουλίου του Κράτους. Οι απόψεις του επικεντρώνονταν 
στη συγκρότηση μιας συντακτικής συνέλευσης, στην οποία θα αντιπροσωπεύονταν 
όλα τα δόγματα και τα έθνη που διαβίωναν υπό το σκήπτρο του Σουλτάνου και σε 
αυτή θα λογοδοτούσαν ο Σουλτάνος και η κυβέρνησή του. Ο Μιδάτ σε συνεργασία 
με τον Μεγάλο Βεζύρη και τον υπουργό των Στρατιωτικών συντέλεσε στην πραξικο-
πηματική ανατροπή του Σουλτάνου Αμπντουλαζίζ (1876) και στην ενθρόνηση του 
ανιψιού του Μουράτ του Ε , πιστεύοντας ότι ο τελευταίος θα συμμεριζόταν τις 
ιδέες του. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου ο Μουράτ εκθρονίστηκε και Σουλτάνος 
ανέλαβε ο αδελφός του Αμπντουλχαμίτ ο Β . Ο Μιδάτ διορίστηκε εκ νέου Μεγάλος 
Βεζύρης και ύστερα από δικό του σχεδιασμό και προτροπή, ο Σουλτάνος παραχώ-
ρησε σκοπίμως το πρώτο σύνταγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (23-12-1876), 
το οποίο θεωρητικά εγγυόταν ένα ευρύ φάσμα δημοκρατικών ελευθεριών. Τον 
Φεβρουάριο του 1877 ο Μιδάτ εκδιώχθηκε από το αξίωμά του και εξορίστηκε από 
το κράτος. Το 1878 ανακλήθηκε και διορίστηκε διοικητής της Σμύρνης, ενώ το 1881 
συνελήφθη και πάλι, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο ως ένοχος για τον 
θάνατο του Αμπντουλαζίζ. Ύστερα από βρετανική παρέμβαση η ποινή του μετατρά-
πηκε σε ισόβια εξορία στην Αραβία. Φυλακίστηκε σε φρούριο στο Ατ-Ταΐφ, όπου 
και δολοφονήθηκε. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 42ος , σελ. 222 και Driault Édouard, 
ό. π., σελ. 449.       
254 Χουσεΐν Αβνί πασάς (1819-1876): Οθωμανός στρατιωτικός και πολιτικός. Το 
1869 διορίστηκε γενικός διοικητής Κρήτης και κατόρθωσε να καταστείλει την Κρητι-



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) 
                             ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
 
 

165 
 

πρωθυπουργία στον Μαχμούτ πασά255∙ στο Υπουργείο των Εξωτερι-
κών παρέμεινε ο Σαφβέτ πασάς256. Ωστόσο οι νεοφερμένοι υπουργοί 
αναλώθηκαν στις μεταξύ τους έριδες. Η αντιπαράθεση μεταξύ του 
Χουσεΐν Αβνί πασά και του Μαχμούτ Νεντίμ πασά οδήγησε στην πα-
ραίτηση του πρώτου, ύστερα μάλιστα από την υποστήριξη που πα-
ρείχε στον Μεγάλο Βεζύρη ο στρατηγός Ignatiev, και υπουργός των 
Στρατιωτικών διορίστηκε ο μέχρι πρότινος υπουργός των Ναυτικών 
Ριζά πασάς257. 
 Επίσης οι ειδήσεις από το μέτωπο του πολέμου ήταν δυσάρε-
στες∙ η ειρηνική λύση της πολιορκίας της Τρεβίνης από τα οθωμανι-
κά στρατεύματα, πρόσκαιρα μόνο βελτίωσε την κατάσταση στην Ερ-
ζεγοβίνη προς όφελος των Οθωμανών258. Ήδη, έως τις αρχές του Σε-
πτεμβρίου, περισσότεροι από 30.000 Οθωμανοί στρατιώτες βρίσκο-
νταν στην περιοχή όπου είχε εκδηλωθεί η εξέγερση, άλλοι 100.000 
έφεδροι ήταν έτοιμοι να στρατολογηθούν, τα πολεμοφόδια και τα 
πυροβόλα στέλνονταν συνεχώς δια του σιδηροδρόμου μέσω των 
εδαφών της ευρωπαϊκής Τουρκίας και οι στρατοπεδεύσεις πολλα-

                                                                                                     
κή Επανάσταση του 1866. Το 1870 διορίστηκε υπουργός των Στρατιωτικών και επι-
δόθηκε στην αναδιοργάνωση του οθωμανικού στρατού, αλλά μετά το θάνατο του 
προστάτη του Ααλή πασά (1871), εξορίστηκε στη Μικρά Ασία. Ανακλήθηκε (το 1872) 
και διορίστηκε διοικητής της Σμύρνης. Το 1874 ανήλθε στο αξίωμα του Μεγάλου 
Βεζύρη έως το 1875. Το 1876 διορίστηκε βαλής της Προύσας. Έλαβε μέρος στη συ-
νομωσία για την ανατροπή του Σουλτάνου Αμπντουλαζίζ και αργότερα διορίστηκε 
για δεύτερη φορά υπουργός των Στρατιωτικών. Δολοφονήθηκε λίγες ημέρες μετά 
από τον διορισμό του από ένα Κιρκάσιο αξιωματικό, που τον θεωρούσε υπεύθυνο 
για τον θάνατο του Αμπντουλαζίζ. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 61ος , σελ. 245.  
255 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, α. α. π., 8-
8-1875. 
256 Σαφβέτ πασάς (1815-1883): Γραμματέας του Σουλτάνου Αμπντουλμετζίτ, γραμ-
ματέας στην πρεσβεία των Παρισίων, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(1859), υπουργός Εμπορίου και Δημοσίων Έργων (1861), Παιδείας (1868, 1874) και 
Δικαιοσύνης (1872). Πρεσβευτής στο Παρίσι (1875), υπουργός Εξωτερικών (1875, 
1878) και Μέγας Βεζύρης (Ιούνιος-Δεκέμβριος 1878). Αργότερα ανέλαβε εκ νέου το 
Υπουργείο των Εξωτερικών έως το 1882. Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 
210. 
257 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3488, 
24-9-1875 και Harris David, ό. π., σελ. 65-66.  
258 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3186, 
22-8-1875. 
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πλασιάζονταν συνεχώς στα σερβικά σύνορα259. Η ακόλουθη πολιτική 
αναφορά του ελληνικού προξενείου Σερρών προς το Υπουργείο των 
Εξωτερικών αποδίδει με ρεαλισμό το ταραγμένο κλίμα των ημερών 
εκείνων και την αντίδραση των Οθωμανών απέναντι στην εξέγερση: 
 «Συνεπεία του εν Ερζεγοβίνη επαναστατικού κινήματος η Υψη-
λή Πύλη διέταξε την εσπευσμένην συνάθροισιν των εφέδρων των 
επαρχιών Σερρών και Δράμας οίτινες συνήχθησαν ενταύθα και κατε-
σκήνωσαν εκτός της πόλεως. Αλλ` ει και έκτοτε παρήλθον έξ ημέραι 
ο στρατός ούτος δεν εβλήθη εις κίνησιν ένεκα της απορίας των χρει-
ωδών προς ο η διοίκησις καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν αλλ` οι 
αρτοπώλαι και κρεοπώλαι προς ους απετάνθη, όχι μόνον ηρνήθησαν 
να παράσχωσι τα δια τον στρατόν επιτήδεια επί πιστώσει, αλλά και 
εκρύβησαν και απήλθον εντεύθεν όπως αποφύγωσι την κυβερνητι-
κήν πίεσιν. Αλλεπάλληλα δε της Πύλης τηλεγραφήματα προς τους 
διοικητάς των επαρχιών εντέλλονται την εσπευσμένην είσπραξιν και 
αποστολήν χρημάτων εις Κωνσταντινούπολιν. Νέα δε διαταγή χθες 
αφιχθείσα προσκαλεί εις τα όπλα και τους εκπληρώσαντας την στρα-
τιωτικήν θητείαν αρχαίους στρατιωτικούς. 
 Αι εξ Ερζεγοβίνης πρόσφατοι ειδήσεις και αι σύντονοι στρατο-
λογίαι από πλείστας επαρχίας του οθωμανικού κράτους εις πανικόν 
ενέβαλον [και] φόβον τον τουρκικόν πληθυσμόν. Οι εις τα όπλα κα-
λούμενοι έφεδροι και αρχαίοι στρατιωτικοί μετά βίας και απειλών 
συναθροίζονται εις τας τάξεις των πολλοί δε εκ των εγκριτοτέρων δε 
αδράς δαπάνης ευρίσκουσιν αντικαταστάτας μόνον μεταξύ των ανη-
κόντων εις την κοινωνικήν υποστάθμην. Ο φόβος, η δειλία και η α-
πογοήτευσις άπερ κατέλαβον τους Οθωμανούς των ως είρηται δύο 
γειτόνων επαρχιών αίτινες ανέκαθεν εθεωρούντο ως περιλαμβά-
νουσαι τους μάλλον φανατικούς και αγρίους αλλά και τους μαχιμο-
τέρους Οθωμανούς, προς δε και η έλλειψις εθνικού φρονήματος και 
πάσης επί το μέλλον πεποιθήσεως εισί σημεία αναμφισβήτητα της 
εκπτώσεως και της παρακμής εις ην περιήλθεν η οθωμανική φυλή. 
Εις τας μετά των Χριστιανών διενέξεις των, έγκριτοι Οθωμανοί δεν 
αποκρύπτουσι τους εκ ρωσσικής ραδιουργίας φόβους, αναφανδόν 
υποστηρίζοντες ότι η ανάπτουσα και εκριπίζουσα τας επαναστατικάς 

                                                
259 Bλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3124, 
15-8-1875, ΑΥΕ/ Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 
3281, 5-9-1875 και Harris David, ό. π., σελ. 65.   
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ταραχάς εν τω οθωμανικώ κράτει δύναμις εστίν η ρωσσική. Αποθέ-
μενοι δε το απρόσιτον και υπέροπτον αυτών πλησιάζουσι νυν φιλίως 
τους εκ των Ελλήνων Χριστιανούς συμπολίτας αυτών αφειδώς περι-
ποιούμενοι και διαβεβαιούντες ότι νυν τέλος ηννόησαν την απάτην 
εν η διετέλουν υποστηρίζοντες την βουλγαρικήν φυλήν και υπο-
πτευόμενοι τους Έλληνας οίτινες εισίν και έσονται οι μόνοι φίλοι και 
σύμμαχοι αυτών. Και είναι μεν αληθώς ύποπτος και πρόωρος η απο-
δοχή των τοιούτων διαβεβαιώσεων και πιθανόν ότι παρερχομένου 
του κινδύνου επανέλθωσιν οι Οθωμανοί εις τον πρότερον αυτών 
κατά των Ελλήνων φανατισμόν, αλλά το περιστατικόν τούτο σημειοί 
ως λίαν χαρακτηριστικόν του φόβου και της απογνώσεως εις ην πε-
ριήλθον οι Οθωμανοί σκεπτόμενοι περί της μελλούσης εθνικής αυ-
τών υπάρξεως και διότι πολλά και συμφέροντα δυνάμεθα να εκμε-
ταλλευθώμεν δια συνετής και επιτηδείου πορείας εν δεδομέναις 
περιστάσεσιν. Επί τούτω ου παύσομαι συνιστών τοις ημετέροις ε-
σκεμμένην διαγωγήν εις τας σχέσεις αυτών μετά των Οθωμανών και 
την καλλιέργειαν των ως είρηται ιδεών αυτών.  
 Αι αλλεπάλληλοι εκ Κωνσταντινουπόλεως τηλεγραφικαί διατα-
γαί περί εσπευσμένης αποστολής χρημάτων, προεκάλεσαν την ε-
φαρμογήν λίαν καταθλιπτικών μέτρων κατά των κατοίκων και ιδίως 
της γεωργικής τάξεως ήτις δια της εφετινής αφθόνου εισοδείας μό-
λις ανακύπτουσα από επταετή αφορίαν, βιάζεται να εκποιή τα προ-
ϊόντα εις ευτελεστάτας τιμάς εξ ου και προ τριών ημερών επωλήθη ο 
σίτος εις την αγοράν αντί τριών δραχμών το κιλόν της Κωνσταντινου-
πόλεως όπως επαρκέσωσιν εις τας καταθλιπτικάς απαιτήσεις των 
εισπρακτόρων.»260. 
 Η προαναφερόμενη έκθεση αναδεικνύει και ένα άλλο ακαν-
θώδες ζήτημα που ταλάνιζε τις κρίσιμες εκείνες ημέρες το οθωμανι-
κό κράτος, δηλαδή την έλλειψη οικονομικών πόρων και τη συνακό-
λουθη ανάγκη της εξεύρεσης χρημάτων προκειμένου να καλυφθεί το 
πολεμικό κόστος. Η οικονομική κατάσταση της αυτοκρατορίας ήταν 
ήδη πολύ σοβαρή και η εξέγερση στην Ερζεγοβίνη συνέβαλε ακόμη 
περισσότερο στη χειροτέρευσή της. Σύμφωνα με την αναφορά του 
πρεσβευτή της Ελλάδος στην Υψηλή Πύλη Ανδρέα Κουντουριώτη261, 

                                                
260 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Νικολαΐδης (Σέρρες) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 339, 14-8-1875. 
261 Κουντουριώτης Ανδρέας (1820-1905): Πολιτικός και διπλωμάτης. Σπούδασε 
νομικά και διορίστηκε στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Το 1855 στάλθηκε ως πρε-
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η κυβέρνηση του Σουλτάνου κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες άντλη-
σης κεφαλαίων μέσω δανεισμού, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα262. Ο Έλ-
ληνας πρεσβευτής σε μια μεταγενέστερη αναφορά γράφει τα εξής: 
 «[...] η παρούσα ανώμαλος κατάστασις των πραγμάτων έσχεν 
ως αποτέλεσμα την οικονομικήν κρίσιν της Τουρκίας, διότι, προσεγ-
γιζούσης της εποχής της πληρωμής των τόκων, παρουσιάζεται μεγί-
στη δυσκολία προς εύρεσιν των αναγκαιούντων κεφαλαίων. Η Οθω-
μανική Τράπεζα, προς ην απετάθη η Υψηλή Πύλη, όπως πραγματο-
ποιήσει προσωρινόν δάνειον, απεφάνθη αρνητικώς κατόπιν συνεν-
νοήσεώς της μετά των εν Αγγλία ιδρυτών αυτής, ότι δεν ηδύνατο 
πλέον να προβεί εις νέας προκαταβολάς, χωρίς να εκθέσει το κατά-
στημα τούτο εις κινδύνους. Εν τούτοις η αγορά της πρωτευούσης 
ευρίσκεται εις πλήρην αμηχανίαν, διότι η μη πληρωμή των τόκων του 
Οκτωβρίου, ή η αναβολή της πληρωμής τούτων ήθελεν εκθέσει ανε-
ξαιρέτως όλους τους τραπεζίτας εις ζημίας ανυπολογίστους. Προς 
αποφυγήν των κινδύνων τούτων συνεφώνησαν άπαντες ανεξαιρέτως 
οι εν Γαλατά να προσφέρωσιν εις την κυβέρνησιν έν και ήμισυ εκα-
τομμύριον λιρών εν είδει προκαταβολής και επρότειναν εις την Ο-
θωμανικήν Τράπεζαν να προσφέρει και αύτη το αυτό ποσόν όπως 
εξασφαλισθώσι δια του ποσού των τριών εκατομμυρίων λιρών οι 
τόκοι του τε Οκτωβρίου και Ιανουαρίου και προλάβωσι την οικονομι-
κήν κρίσιν, ήτις θέλει καταστρέψει όλα τα καταστήματα ενταύθα και 
θα συμπαρασύρει εις τον όλεθρον και αυτά του Λονδίνου και των 
Παρισίων. Η Οθωμανική Τράπεζα απήντησεν ότι θέλει συννενοηθεί 
μετά του Συμβουλίου του Λονδίνου επί της προτάσεως ταύτης και 

                                                                                                     
σβευτής στην Κωνσταντινούπολη και υπέγραψε στην Κάνλιτζα την πρώτη εμπορική 
συμφωνία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία (27-5-1855). Υπουργός των Εξωτερικών 
(1859) και  των Εσωτερικών (1860) στην κυβέρνηση του Αθανασίου Μιαούλη. Υ-
πουργός Εκκλησιαστικών και Παιδείας (1866) στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου 
Κουμουνδούρου. Πρεσβευτής στη Φλωρεντία (1867) και αργότερα (1874) πρεσβευ-
τής στο Παρίσι. Τον Μάιο του 1875 ο Κουντουριώτης διορίζεται πρέσβυς στην Κων-
σταντινούπολη με το βαθμό του εκτάκτου απεσταλμένου και πληρεξουσίου υπουρ-
γού. Έλαβε ενεργό μέρος στη μεικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή για την παραχώρηση 
της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Το 1888 ανέλαβε το αξίωμα του Μεγάλου Αυλάρχη και 
διατήρησε τη θέση αυτή ως το θάνατό του. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 35 ος , σελ. 
397. 
262 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3124, 
15-8-1875.  
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θέλει γνωστοποιήσει προσεχώς την απάντησίν της. Καθ` όλας τας 
πιθανότητας θέλει ευρεθεί το μέσον όπως προληφθεί το κακόν.»263. 
 Ωστόσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν κατόρθωσε να επιλύ-
σει το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης. Στις 24 Σεπτεμβρίου / 6 
Οκτωβρίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα την πτώχευση του 
κράτους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εξάπλωση της εξέ-
γερσης, επέτρεψε στις Μεγάλες Δυνάμεις να παρέμβουν για μία α-
κόμη φορά στις εσωτερικές υποθέσεις της Οσμανικής Τουρκίας264. 
 

Μεγάλες Δυνάμεις 
 

Αυστροουγγαρία 
 
 Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις της αυστροουγγρικής κυβέρ-
νησης το επαναστατικό κίνημα στην Ερζεγοβίνη υποκινήθηκε από 
την εξτρεμιστική μερίδα του σλαβικού κόμματος, η οποία αφού αφ’ 
ενός μεν πρώτα διαμόρφωσε τις συμμαχίες της με τους σλαβικούς 
πληθυσμούς της Δυαδικής Μοναρχίας και αυτούς των σλαβικών ε-
παρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφ’ ετέρου δε ευρισκόμε-
νη συνεχώς σε επαφή με την Omladina στη Σερβία, είχε ήδη εξαγγεί-
λει από τον Μάιο του 1875 τα γεγονότα που επακολούθησαν δύο 
μήνες αργότερα265. 
 Από τις πρώτες ημέρες της εξέγερσης οι γειτονικές σλαβικές 
επαρχίες της Αυστρίας έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για την έκβασή 
της. Στη Δαλματία, την Κροατία και τη Βοϊβοντίνα σχηματίστηκαν 
επιτροπές προς ενίσχυση των εξεγερθέντων, ενώ παράλληλα πολλοί 
εθελοντές συνέρρεαν στις επαναστατημένες περιοχές. Στη Βοϊβοντί-
να ο MiletiΞ μέσα από τα άρθρα του στην εφημερίδα Zastava ενθάρ-
ρυνε τον αγώνα για το σλαβικό ζήτημα και στην Κροατία ο επίσκο-
πος Strossmayer, ο οποίος βρισκόταν σε στενή συνεργασία με τη 
σερβική κυβέρνηση, προσπαθούσε να πείσει τους καθολικούς της 
Βοσνίας να συνεργαστούν με τους Σέρβους. Επίσης σημαντική αρωγή στους επαναστάτες προσέφεραν και οι στρατιωτικοί κύκλοι της Βιέννης, οι οποίοι έκριναν την εξέγερση ως

                                                
263 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3281, 
5-9-1875. 
264 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 66.  
265 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 217/95, 24/7-
5/8-1875 και αρ. 232/100, 7/19- 8-1875.  
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Mollinary και ο κυβερνήτης της Δαλματίας βαρόνος RodiΞ266 εργάζο-
νταν προς αυτήν την κατεύθυνση αφήνοντας ανοικτά τα αυστριακά 
σύνορα, έτσι ώστε οι εξεγερθέντες να δύνανται να περνούν λαθραία 
τα πολεμοφόδια και να διασχίζουν τα σύνορα στην περίπτωση που 
καταδιώκονταν από τον οθωμανικό στρατό. Οι πληροφορίες των 
εφημερίδων υπελόγιζαν τον αριθμό των εξεγερθέντων σε 3000 άν-
δρες, ωστόσο το νούμερο αυτό θεωρήθηκε ως ανακριβές επειδή οι 
εξεγερμένοι μετά τις πρώτες ένοπλες διαμάχες τους με τα οθωμανι-
κά στρατεύματα και την πρώτη τους ανεπιτυχή συνάντηση με την 
οθωμανική αντιπροσωπεία οχυρώθηκαν στα βουνά της επαρχίας, 
όπου δύσκολα μπορούσαν να προσβληθούν από τον εχθρό. Ο Molli-
nary βρήκε τα μέσα για να ανακουφίσει τους πρόσφυγες, των ο-
ποίων ο αριθμός συνεχώς αυξανόταν, ενώ ο RodiΞ πρότεινε στη 
Βιέννη ότι η Αυστροουγγαρία θα έπρεπε να έλθει σε συννενόηση με 
τη Σερβία και το Μαυροβούνιο και να βαδίσουν από κοινού προς 
υπεράσπιση των δύο επαρχιών267. Ο Andrássy από τη μεριά του φο-
βούμενος τις αντιδράσεις των υπολοίπων Μεγάλων Δυνάμεων απέ-
ναντι σε οποιαδήποτε ξαφνική κίνηση, διακήρυξε την επίσημη ουδε-
τερότητα της Αυστροουγγαρίας απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης των Παρισίων και έκανε 
ό,τι ήταν δυνατόν για να αποτρέψει τη συναδέλφωση μεταξύ των 
σλαβικών πληθυσμών της Δυαδικής Μοναρχίας και των επαναστα-
τών∙ διέταξε τις συνοριακές αρχές να κλείσουν τα σύνορα, ώστε να 
είναι αδύνατη η πρόσβαση των οπλισμένων επαναστατικών ομάδων 
στα εδάφη της αυτοκρατορίας, όχι όμως και των προσφύγων, οι ο-
ποίοι συνέρρεαν συνεχώς στην αυστριακή επικράτεια και δέχονταν 
βοήθειες σε τρόφιμα διαμέσου του Μαυροβουνίου. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο ο Andrássy διαβεβαίωνε την Υψηλή Πύλη και τις Ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις ότι η Αυστροουγγαρία θεωρούσε την εξέγερση ως εσωτε-
                                                
266 Rodich Gabriel von (1812-1890): Αυστριακός στρατιωτικός. Έλαβε μέρος στις 
εκστρατείες κατά της Ουγγαρίας κατά τη διάρκεια των επαναστάσεων του 1848-
1849, όπου και παρασημοφορήθηκε. Συνταγματάρχης (1851), υποστράτηγος (1859) 
και βαρόνος (1860). Το 1866 πολέμησε εναντίον της Πρωσίας και της Ιταλίας και 
προήχθη στο βαθμό του αρχιστράτηγου. Διετέλεσε στρατιωτικός διοικητής της Δαλ-
ματίας (από το 1869) και κυβερνήτης της (1870-1881). Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://austro-hungarian-army.co.uk/biog/rodich.html>. 
267 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 217/95, 24/7-
5/8-1875, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 59-61, Harris David, ό. π., 
σελ. 66-68 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 26-27.   

http://austro-hungarian-army.co.uk/biog/rodich.html>
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ρικό ζήτημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Δυαδική Μοναρχία 
θα επέμβαινε στρατιωτικά στην περίπτωση μόνο που το οθωμανικό 
κράτος αδυνατούσε να ελέγξει την κατάσταση στις δύο επαρχίες. 
Στις 31 Ιουλίου / 12 Αυγούστου του 1875 ο υπουργός Εξωτερικών 
της Αυστροουγγαρίας προσδιόρισε τους στόχους της πολιτικής της 
αυστροουγγρικής κυβέρνησης, οι οποίοι συνίσταντο στη διατήρηση 
των καλών της σχέσεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις 
Μεγάλες Δυνάμεις, στην αποτροπή της Σερβίας και του Μαυροβου-
νίου να ελέγξουν τις επαναστατημένες περιοχές, στην αποφυγή της 
τελικής λύσης του Ανατολικού Ζητήματος και στην επιθυμία της δια-
τήρησης των συμπαθειών των Χριστιανών της Ανατολής, καθιστώ-
ντας σαφές σε αυτούς ότι η τελική διευθέτηση των προβλημάτων 
τους θα μπορούσε να προέλθει μόνο από την Αυστροουγγαρία268. 
 Η επίτευξη των παραπάνω στόχων φαινόταν όλο και περισσό-
τερο αμφίβολη, καθώς οι Οθωμανοί διαμαρτύρονταν ότι τα όπλα και 
τα πολεμοφόδια που προορίζονταν για τους επαναστάτες εισάγο-
νταν αποκλειστικά διαμέσου του αυστριακού εδάφους και ότι ο θύ-
λακας του Κλεκ παρέμενε συχνά κλειστός στα στρατεύματά τους, με 
αποτέλεσμα οι οθωμανικές δυνάμεις να παραμένουν καθηλωμένες 
έως ότου λάβουν τη συγκατάθεση των αυστριακών αρχών να κατευ-
θυνθούν προς την Ερζεγοβίνη. Η Πύλη, λοιπόν, παρά τις διακηρύξεις 
του Andrássy περί τήρησης της ουδετερότητας, εκλάμβανε τη συ-
μπεριφορά της Αυστροουγγαρίας ως διφορούμενη και ύποπτη269. Ο 
Andrássy από τη μεριά του έχοντας εξασφαλίσει τη διαβεβαίωση της 
Ρωσίας για τη διατήρηση του status quo στα Βαλκάνια –όπως προέ-
βλεπε και η συμφωνία του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων270- 
και θεωρώντας τόσο τη Σερβία όσο και το Μαυροβούνιο ως ανέτοι-
μα και αδύναμα κράτη ώστε να διεξάγουν μόνα τους πολεμικές επι-
χειρήσεις, έκρινε συμφέρουσα για τη Δυαδική Μοναρχία την αναβο-
λή τελεσίδικων αποφάσεων.   
 

Ρωσία 
                                                
268 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 70-71 και MacKenzie D., ό. π., σελ. 39.     
269 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 226/98, 3/15-
8-1875, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 63 και Stojanovic M. D., ό. 
π., σελ. 27.    
270 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 217/95, 24/7-
5/8-1875. 
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 Η Ρωσία, όπως έχει ήδη επισημανθεί, αποτελούσε το έτερο 
μέλος του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων που είχε ζωτικά 
συμφέροντα στη Βαλκανική. Οι κοινοί φυλετικοί δεσμοί, η ορθόδοξη 
χριστιανική πίστη και τα πολιτικά συμφέροντα ήταν οι πρωταρχικοί 
παράγοντες που καθόρισαν τη στάση τόσο της ρωσικής κυβέρνησης 
όσο και του ρωσικού λαϊκού αισθήματος απέναντι στην εξέγερση 
των ομοεθνών τους. Από τις πρώτες ημέρες που η εξέγερση έγινε 
γνωστή οι φιλανθρωπικές επιτροπές της Αγίας Πετρούπολης και της 
Μόσχας εργάστηκαν εντατικά προς ενίσχυση των επαναστατών με 
αποστολή χρημάτων διαμέσου του δικτύου των πρακτόρων τους, 
ιατρικής βοήθειας, τροφίμων και ένδυσης. Παράλληλα με τη δράση 
των επιτροπών, αξιοσημείωτη υπήρξε και η κινητοποίηση του πνευ-
ματικού κόσμου της Ρωσίας καθώς και του τύπου, ο οποίος σε μεγά-
λο βαθμό διαμόρφωνε και κατηύθυνε τη ρωσική κοινή γνώμη271. 
 Ωστόσο η επίσημη ρωσική πολιτική δεν μπορούσε να ενεργή-
σει απερίσκεπτα και αυτοβούλως απέναντι στο ζήτημα της επανά-
στασης. Στην Κωνσταντινούπολη η ρωσική πρεσβεία απεθάρρυνε τη 
χρήση βίας εκ μέρους των Οθωμανών και ζητούσε από την κυβέρνη-
ση του Σουλτάνου να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματα των Χριστι-
ανών. Ο επικεφαλής της ρωσικής πρεσβείας, στρατηγός Ignatiev, 
θέλοντας με κάθε τρόπο να αποφύγει τις διεθνείς περιπλοκές που 
θα προκαλούσε μια συλλογική επέμβαση των Ευρωπαϊκών Δυνάμε-
ων και προκειμένου να προωθήσει τα προσωπικά του σχέδια έναντι 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υποστήριζε σθεναρά τη μεμονωμέ-
νη δράση της Ρωσίας. Στον αντίποδα των απόψεων του Ignatiev βρι-
σκόταν ο πολιτικός του προϊστάμενος, πρίγκηπας Gorchakov, ο ο-
ποίος έκρινε ότι η Ρωσία θα έπρεπε να κινηθεί εντός των πλαισίων 
του DrieKaizerbund και στη βάση της ισορροπίας των Δυνάμεων. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, ο Ρώσος υφυπουργός των Εξωτερικών βαρόνος Jo-
mini272 αποφάσισε ότι το ζήτημα της Ερζεγοβίνης έπρεπε να θεωρη-
θεί συλλογικά από τις Μεγάλες Δυνάμεις στην περίπτωση που οι 
Οθωμανοί δεν κατόρθωναν να επαναφέρουν την τάξη. Στα τέλη του 

                                                
271 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 72 και MacKenzie D., ό. π., σελ. 41-43, 56-58.  
272 Jomini Aleksandr Genrikhovich (1814-1888): Ανώτερος σύμβουλος του ρωσικού 
Υπουργείου των Εξωτερικών (1856-1888), αποτελούσε ένα τυπικό προϊόν της δι-
πλωματικής γραφειοκρατείας. Βλ. Sumner B. H., ό. π., σελ. 24.    



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) 
                             ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
 
 

173 
 

Ιουλίου ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Βιέννη Novikov273, πρότεινε να 
δοθούν κοινές οδηγίες στους προξένους των τριών μελών του Συν-
δέσμου με σκοπό να ενεργήσουν ως μεσολαβητές και να ευρεθεί μία 
συμβιβαστική λύση που θα ικανοποιούσε τις αντιμαχόμενες πλευρές 
και παράλληλα θα απέτρεπε μια πιθανή ευρωπαϊκή επέμβαση. Στο 
ίδιο μήκος κύματος, ο Jomini διαβεβαίωσε τον Αυστριακό αντιπρό-
σωπο ότι η παραπάνω πρόταση δεν αποτελούσε πράξη παρέμβασης 
αλλά συμφιλίωσης και μάλιστα πρότεινε να αποτελέσει η Βιέννη το 
κέντρο των αποφάσεων και δραστηριοτήτων των τριών αυτοκρατο-
ρικών αυλών, όχι μόνο εξαιτίας της εγγύτητας της αυστριακής πρω-
τεύουσας με το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και για 
να αποδείξει ο Τσάρος την εμπιστοσύνη του προς τον κόμη András-
sy274.  
 Όμως ο τελευταίος φάνηκε απρόθυμος να ακολουθήσει το 
σκεπτικό του Novikov και εν τέλει απέρριψε τις ρωσικές προτάσεις, 
ισχυριζόμενος ότι η ιδέα της παρεμβολής των τριών Δυνάμεων ήταν 
αντίθετη στην αρχή της μη επέμβασης στα εσωτερικά του οθωμανι-
κού κράτους. Εξάλλου ο Andrássy είχε κάθε λόγο να υποπτεύεται ότι 
η Ρωσία -και συγκεκριμένα ο Τσάρος- είχε την πρόθεση να αναδει-
χθεί σε ρόλο ειρηνοποιού και προστάτη των Χριστιανών της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας. Η αποδοχή της μεσολάβησης θα περιέπλεκε 
την ήδη προβληματική κατάσταση, θα προκαλούσε πιθανότατα την 
επέμβαση των υπολοίπων εγγυητριών Δυνάμεων και, εκτός των άλ-
λων, θα μείωνε το γόητρο της Αυστροουγγαρίας σε μια περιοχή ι-
διαίτερου ενδιαφέροντος για εκείνη. Ως απάντηση στο διφορούμενο 
ρωσικό σχέδιο ο Andrássy πρότεινε τη συνδυασμένη δράση των Ρώ-
σων και Αυστριακών διπλωματικών πρακτόρων στη Βοσνία και την 
Κωνσταντινούπολη. Οι εξουσιοδοτημένοι διπλωμάτες θα ανελάμβα-
ναν να κατευνάσουν τα επαναστατικά πνεύματα λέγοντας στους ε-
ξεγερθέντες ότι οι Δυνάμεις αφ’ ενός μεν θα έπειθαν τους Οθωμα-
νούς να επανεξετάσουν τα αιτήματά τους αφ’ ετέρου δεν θα παρα-
κινούσαν τους Χριστιανούς να διαπραγματευτούν απευθείας με τις 
                                                
273 Novikov Evgeny Petrovich (1823-1903): Πρεσβευτής στην Αθήνα (1865-1870), 
στη Βιέννη (1870-1880) και στην Κωνσταντινούπολη (1880-1882). Είχε σε μεγάλη 
εκτίμηση τους Έλληνες (σε αντίθεση με τους Βούλγαρους) και τους θεωρούσε ως 
τους πλέον γνήσιους εκφραστές της ορθόδοξης πίστης στα Βαλκάνια. Βλ. Αιλιανός 
Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 209. 
274 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 73-74 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 22-23.  
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οθωμανικές αρχές. Επίσης, οι πρεσβευτές θα μεταχειρίζονταν το θέ-
μα της εξέγερσης ως εσωτερικό ζήτημα της Υψηλής Πύλης προσκα-
λώντας παράλληλα την τελευταία να εντείνει τις προσπάθειές της 
για ειρήνευση. Στην αντιπρότασή του ο Andrássy ισχυριζόταν ότι με 
αυτόν τον τρόπο ελαττώνονταν οι πιθανότητες μιας ευρωπαϊκής ε-
πέμβασης και αποφεύγονταν οι ηθικές υποχρεώσεις απέναντι στους 
Χριστιανούς και τους Οθωμανούς αντίστοιχα, οι οποίες δεν μπορού-
σαν να πραγματοποιηθούν. 
 Οι όροι της πρότασης του Andrássy, αν και δεν ικανοποίησαν 
πλήρως τη ρωσική κυβέρνηση και τον Τσάρο, έγιναν αποδεκτοί παρ’ 
όλο που ο Jomini διατεινόταν ότι η Συνθήκη των Παρισίων απαγό-
ρευε την εκτεταμένη χρήση της διαιτησίας στις υποθέσεις της Πύλης 
με τους υπηκόους της. Εν τούτοις ο τελευταίος εξουσιοδότησε τον 
Novikov να συνεργαστεί με τον Andrássy πάνω στις λεπτομέρειες 
του σχεδίου του και οι Ρώσοι διπλωμάτες στην Πόλη διετάχθηκαν να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες του αυστριακού Υπουργείου των Εξωτε-
ρικών275. 
 Σε γενικές γραμμές η αντίδραση της επίσημης Ρωσίας στο ζή-
τημα της εξέγερσης ήταν επιφυλακτική και μέχρι ενός σημείου αρ-
νητική και γι’ αυτόν τον λόγο, εξάλλου, καμία δραστική πρωτοβου-
λία δεν προήλθε εκ μέρους της Αγίας Πετρούπολης276.  
 

Γερμανία 
 
 Η Γερμανία προσκλήθηκε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύ-
σεις μεταξύ της Βιέννης και της Αγίας Πετρούπολης ως το τρίτο μέ-
λος του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων και ο υπουργός των 
Εξωτερικών von Bülow277 εξουσιοδότησε τον πρεσβευτή της Γερμα-

                                                
275 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 74 -76 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 23.  
276 Βλ. MacKenzie D., ό. π., σελ. 40-41. 
277 Bülow Bernhard Ernst von (1815-1879): Πρώσος πολιτικός. Ξεκίνησε την πολιτι-
κή του σταδιοδρομία στη Δανία. Υπουργός Εξωτερικών της Πρωσίας (1873), πληρε-
ξούσιος της Πρωσίας στη Γερμανική Ομοσπονδία (1875), σύμβουλος του Bismarck 
για τις εξωτερικές υποθέσεις της Γερμανίας (1877) και αντιπρόσωπος της Πρωσίας 
στο Συνέδριο του Βερολίνου (1878). Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Ernst_von_B%C3BClow>.  
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νικής Αυτοκρατορίας στη Βιέννη von Schweinitz278 να συνεργαστεί με 
τους Andrássy και Novikov. 
 Τόσο ο Αυτοκράτορας Γουλιέλμος όσο και ο Bismarck, θέλο-
ντας να δείξουν την καλή τους πίστη στην Αυστροουγγαρία και ιδιαί-
τερα στον Andrássy, διακήρυσσαν την πλήρη εμπιστοσύνη τους στον 
Ούγγρο υπουργό των Εξωτερικών και την ανεπιφύλακτη υποστήριξη 
της Γερμανίας στις αποφάσεις της Βιέννης. Ο ίδιος ο Bismarck δια-
βεβαίωνε ότι η Γερμανία δεν είχε κάποιο άμεσο συμφέρον στην πε-
ριοχή της Ανατολής και ότι προκειμένου να προωθήσει την αυστρο-
ρωσική ενότητα δεν επιθυμούσε να λάβει την όποια ξεχωριστή θέση 
στην υπόθεση της Ερζεγοβίνης. Ο Πρώσος Καγκελάριος είχε συνει-
δητοποιήσει ότι μόνο εντός του πλαισίου της συμφωνίας των τριών 
αυτοκρατορικών αυλών, οι δύο άσπονδοι σύμμαχοι της Γερμανίας 
θα μπορούσαν να ομονοήσουν στα ζητήματα της Βαλκανικής. Αν η 
Γερμανία απείχε, αργά ή γρήγορα τα συμφέροντα των άλλων δύο 
Δυνάμεων θα συγκρούονταν. Σε μια τέτοια περίπτωση η τήρηση της 
ουδετερότητας εκ μέρους της Γερμανίας δεν θα προσέφερε κάποιο 
θετικό αποτέλεσμα, ενώ και αν ακόμα η τελευταία συντασσόταν με 
το μέρος ενός από τους δύο αντιπάλους θα απειλούνταν το ευρωπα-
ϊκό status quo. Σε μια ενδεχόμενη συμμαχία της Γερμανίας με την 
Αυστροουγγαρία, η Ρωσία θα συνέπραττε με τον παραδοσιακό ε-
χθρό της Γερμανίας, δηλαδή τη Γαλλία, ενώ αν ο Bismarck επέλεγε 
να συνεργαστεί με τη Ρωσία, ο Τσάρος θα αποκτούσε μεγάλη ισχύ. 
 Ωστόσο προς το παρόν ο Bismarck δεν ανησυχούσε μιας και η 
εύρυθμη λειτουργία του DreiKaizerbund αποτελούσε εγγύηση στα-
θερότητας απέναντι στην όποια αναταραχή279.   
 

Γαλλία 
 

                                                
278 Schweinitz Hans Lothar von (1822-1901): Διπλωμάτης και στρατιωτικός. Υπηρέ-
τησε στον πρωσικό στρατό και διετέλεσε μέλος του επιτελείου του πρίγκηπα Φρει-
δερίκου-Γουλιέλμου της Πρωσίας. Στρατιωτικός ακόλουθος στη Βιέννη (1861), πλη-
ρεξούσιος υπουργός (1865) και πρεσβευτής στην Αγία Πετρούπολη (έως το 1891). 
Βλ. στον δικτυακό τόπο <http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?_r=2&res=9505E2D71F38E733A25756C2A9609C946097D6CF> και Sumner 
B. H., ό. π., σελ. 34-35. 
279 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 77-78.  

http://query.nytimes.com/mem/archive
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 Η από κοινού συνεννόηση των τριών αυτοκρατορικών αυλών 
να παρέμβουν στα εσωτερικά ζητήματα της οθωμανικής Τουρκίας 
προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό, υποψίες στις υπόλοιπες Δυνάμεις, 
οι οποίες έβλεπαν με δυσαρέσκεια τον ηγετικό ρόλο που διαδραμά-
τιζε ο DreiKaizerbund στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Γαλλία βρισκό-
ταν σε μεγάλη ανησυχία φοβούμενη ότι οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις 
θα εκμεταλλεύονταν την αποχή της από τα ευρωπαϊκά ζητήματα και 
την απομόνωσή της ύστερα από τον ατυχή πόλεμο του 1870 και θα 
επίλυαν το Ανατολικό Ζήτημα χωρίς τη συμμετοχή της. Πρωταρχική 
σημασία για τη Γαλλία είχε η διασφάλιση των οικονομικών της συμ-
φερόντων στην Οθωμανική Ανατολή και επιπροσθέτως η υπεράσπι-
ση του χριστιανικού πληθυσμιακού στοιχείου της περιοχής. 
 Προκειμένου, λοιπόν, να αποτρέψει το ενδεχόμενο της μη 
συμμετοχής της χώρας του στο έργο της διαμεσολάβησης, ο Γάλλος 
υπουργός των Εξωτερικών Decazes280 ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ήταν 
πρόθυμη να συνεργαστεί με τα μέλη του Συνδέσμου για να διατηρη-
θεί η ειρήνη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ στην Αγία Πετρού-
πολη ο Γάλλος πρεσβευτής, στρατηγός Le Flô281, ισχυριζόταν ότι ο 
Σύνδεσμος δρούσε εκτός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Συναυλίας 
και ζήτησε τη συμμετοχή της Γαλλίας στη διεξαγωγή των διαβουλεύ-
σεων. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν γινόταν αποδεκτό, ο Le 
Flô προειδοποίησε ότι η Γαλλία θα επεδίωκε τη σύναψη συμφωνίας 
με τη Μεγάλη Βρετανία, με σκοπό οι δύο χώρες να καταρτίσουν κοι-
νό σχέδιο δράσης. Η προειδοποίηση αυτή φαίνεται ότι θορύβησε τη 
Ρωσία, της οποίας τα συμφέροντα στην Ανατολή βρίσκονταν σε σύ-
γκρουση με εκείνα της Αγγλίας.  
 Εν τέλει, ο Τσάρος για να ικανοποιήσει τη Γαλλία της απέστει-
λε πρόσκληση (2/14 Αυγούστου) καλώντας την να συμμετάσχει με 

                                                
280 Decazes Louis (1819-1886): Διπλωμάτης και πολιτικός. Υπηρέτησε ως πληρεξού-
σιος υπουργός στη Μαδρίτη και στη Λισαβώνα. Βουλευτής (1871) και υπουργός 
Εξωτερικών (1873-1877). Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://encyclopedia.jrank.org/DAH_DEM/DECAZES_ELIE.html>. 
281 Le Flô Adolphe Charles (1804-1887): Γάλλος στρατηγός. Υπηρέτησε στην Αλγερία 
και χρημάτισε πρέσβυς- πληρεξούσιος υπουργός στη Ρωσία. Ως βουλευτής (1848), 
βρέθηκε αντιμέτωπος με την πολιτική του πρίγκηπα- προέδρου Λουδοβίκου-
Ναπολέοντος Βοναπάρτη και εξορίστηκε το 1851. Το 1857 επέστρεψε στη Γαλλία 
και διορίστηκε υπουργός Πολέμου στην κυβέρνηση της Εθνικής Άμυνας (1870-
1871). Χρημάτισε πρεσβευτής στην Αγία Πετρούπολη (1871-1879). Βλ. Πάπυρος..., 
ό. π., τόμος 38ος, σελ. 235-236. 

http://encyclopedia.jrank.org/DAH_DEM/DECAZES_ELIE.html>
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τα μέλη του DreiKaizerbund σε μια συλλογική παρέμβαση στην Κων-
σταντινούπολη και μετά από λίγες ημέρες παρόμοιες προσκλήσεις 
έφθασαν στο Λονδίνο και στη Ρώμη. Οι προσκλήσεις αυτές δόθηκαν 
χωρίς προηγουμένως ο Αλέξανδρος ο Β  να έχει συμβουλευτεί τους 
συμμάχους του∙ απλώς ενημέρωσε την Αυστρία για την ενέργειά 
του, ζητώντας της επιπλέον να στείλει επίσημη πρόσκληση στις υπό-
λοιπες Δυνάμεις. 
 Η παραπάνω πρωτοβουλία του Τσάρου προκάλεσε την έντονη 
δυσανασχέτηση του Andrássy, ο οποίος επιθυμούσε να κρατήσει τη 
Ρωσία σε απόσταση από τις άλλες Δυνάμεις και να κανονίσει το όλο 
θέμα μαζί της. O Decazes από τη μεριά του αποδέχθηκε την πρό-
σκληση χωρίς χρονοτριβή, θεωρώντας πλέον ότι η Γαλλία εμφανιζό-
ταν ξανά στο διεθνές προσκήνιο ως μία κατ’ ουσία Μεγάλη Δύναμη, 
η οποία μπορούσε να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο έργο της 
ειρήνευσης και να αποτρέψει τα τρία ενωμένα κράτη από την ανά-
ληψη δράσης προς εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους σκοπών. Επι-
πλέον ο Decazes προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεργασία της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Ιταλίας και σκοπεύοντας παράλληλα να 
περιορίσει την ενισχυμένη διαπραγματευτική θέση της Αυστροουγ-
γαρίας και της Ρωσίας, τόνιζε ότι ο χαρακτήρας της επέμβασης θα 
έπρεπε να είναι ειρηνευτικός και τα καθήκοντα των προξένων περι-
ορισμένα. Εφ’ όσον οι Μεγάλες Δυνάμεις παρέμεναν ενωμένες στο 
σύνολό τους σε ένα αυστηρά καθορισμένο πρόγραμμα, τότε δεν υ-
πήρχε φόβος να απειληθούν τα συμφέροντα της Γαλλίας282. 
 

Μεγάλη Βρετανία 
 
 Η Μεγάλη Βρετανία θεωρούσε την εξέγερση στην Ερζεγοβίνη 
ως εσωτερική υπόθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ήταν 
εξαρχής αντίθετη στις παρεμβατικές προσπάθειες των Δυνάμεων. 
Στην Κωνσταντινούπολη ο πρεσβευτής της Sir Henry Elliot283, αν και 

                                                
282 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 59, 74, Harris David, ό. π., 
σελ. 78-81, Leathers N., ό. π., σελ. 33-37 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 24.  
283 Elliot Sir Henry George (1817-1907): Βρετανός διπλωμάτης. Εισήλθε στη διπλω-
ματική υπηρεσία το 1841 και υπηρέτησε ως ακόλουθος στην Αγία Πετρούπολη, 
γραμματέας στη Χάγη (1848), αργότερα (1853) στη Βιέννη και στην Κοπενχάγη 
(1858). Ειδικός απεσταλμένος στο Βασίλειο των Δύο Σικελιών (1859-1860) και κατό-
πιν (Μάιος του 1862) στην Ελλάδα, όπου απαίτησε από τον Βασιλιά Όθωνα τη διά-
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παραδεχόταν ότι οι Χριστιανοί της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης υπέφε-
ραν από τις υπερβολές των Οθωμανών, ωστόσο ήταν πεπεισμένος 
ότι το ξέσπασμα της επανάστασης οφειλόταν στις ραδιουργίες των 
ξένων και ιδιαίτερα στην καταστροφική επιρροή της Αυστροουγγα-
ρίας και της Ρωσίας284. Ο Βρετανός πρεσβευτής, λοιπόν, συμβούλευε 
τους αξιωματούχους της Υψηλής Πύλης να δείξουν μεγαλύτερη επα-
γρύπνιση και να καταστείλουν την εξέγερση προτού εκείνη εξαπλω-
θεί και θορυβημένος από τις σκληρές εκφράσεις που ειπώθηκαν στη 
Βουλή των Κοινοτήτων εναντίον των Οθωμανών, προειδοποίησε τον 
Σουλτάνο ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα στήριζε την αυτοκρατορία 
του, αν ο τελευταίος δεν έθετε σε εφαρμογή ένα σοβαρό πρόγραμ-
μα μεταρρυθμίσεων. 
 Στις αρχές του Αυγούστου ο Elliot πληροφορήθηκε τις προτά-
σεις των τριών αυτοκρατορικών κρατών και εν τέλει ενέκρινε την 
αποστολή των προξένων, υποπτευόμενος από τη μια μεριά τις προ-
θέσεις του DreiKaizerbund και φοβούμενος μήπως οι πρόξενοι υ-
περβούν τις καθορισμένες οδηγίες, ενώ από την άλλη πίστευε ότι η 
αποστολή θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους επαναστάτες και να 
τους αποτρέψει από το να απευθυνθούν στους Αυστριακούς για 
βοήθεια. Εξάλλου η συμμετοχή ενός Βρετανού αξιωματούχου στην 
αποστολή θα εξισσοροπούσε τη διαπραγματευτική ισχύ των αντι-
προσώπων των τριών Δυνάμεων. 

                                                                                                     
λυση της Βουλής, την εισαγωγή ενός περισσότερο φιλελεύθερου διοικητικού συ-
στήματος και την τήρηση των νόμων του συντάγματος. Τον Οκτώβριο, ύστερα από 
την εκθρόνιση του Όθωνα, ο Elliot επανήλθε δηλώνοντας στην ελληνική κυβέρνηση 
ότι στην περίπτωση που οι Έλληνες επέλεγαν ως υποφήφιο του θρόνου πρόσωπο 
αρεστό στη Μεγάλη Βρετανία, τότε η τελευταία θα απέδιδε στην Ελλάδα τα Ιόνια 
νησιά. Στα 1863-1866 ο Elliot διετέλεσε πληρεξούσιος υπουργός στην Ιταλία. Επό-
μενος σταθμός της διπλωματικής του σταδιοδρομίας υπήρξε η Κωνσταντινούπολη, 
στην οποία παρέμεινε για δέκα έτη (1867-1877) με τον βαθμό του πρεσβευτή. Εκεί, 
ερχόμενος συχνά σε συγκρούσεις με τον Ρώσο πρεσβευτή Ignatiev, προσπάθησε να 
προσεταιριστεί τους αξιωματούχους της Υψηλής Πύλης και να μειώσει τη ρωσική 
επιρροή επί αυτών. Το 1877 (τέλη Δεκεμβρίου) μετατέθηκε στη Βιέννη έως το 1884, 
οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Το 1888 έγραψε ένα άρθρο αναφερόμενο στα γεγονό-
τα της Ανατολικής Κρίσης (1876-1878). Τέλος, τα απομνημονεύματά του εκδόθηκαν 
το 1922  υπό τον τίτλο Some revolutions and other diplomatic experiences. Βλ. στον 
δικτυακό τόπο <http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Elliot>.        

284 Βλ. παρακάτω σελ. 66, παραπομπή 263 (Α. Δόσκος προς Χ. Τρικούπη, αρ. 71, 12-
9-1875 ).  
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 Οι απόψεις του Elliot ταυτίζονταν πλήρως με εκείνες του προϊ-
σταμένου του υπουργού των Εξωτερικών Λόρδου Derby. Ο τελευ-
ταίος επιθυμούσε να μην υπάρξουν εξωτερικές παρεμβάσεις στις 
εσωτερικές υποθέσεις του οθωμανικού κράτους και ευχόταν να κα-
ταπνιγεί αυτή η τοπική εξέγερση ασχέτως αν ήταν δίκαιη ή άδικη. Ο 
Derby δεν πίστευε στην επιτυχία της προξενικής αποστολής και φο-
βόταν ότι άνοιγε τον δρόμο για μια περισσότερο εκτεταμένη επέμ-
βαση των  Μεγάλων Δυνάμεων. Ωστόσο από τη στιγμή που η ίδια η 
Πύλη αποδέχθηκε την παρέμβαση και επιπλέον ζήτησε και τη συμ-
μετοχή της Αγγλίας, ο Derby δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκλη-
ση. Στις 12/24 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός Disraeli συναίνεσε α-
πρόθυμα στη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στις διαπραγμα-
τεύσεις με το οσμανικό κράτος. Τόσο αυτός όσο και το βρετανικό 
Υπουργείο των Εξωτερικών θεώρησαν ότι δεν υπήρχε πλέον λόγος 
να κρατηθεί η Αγγλία αμέτοχη και ότι ήταν προς το συμφέρον της να 
πορευθεί με τις άλλες Δυνάμεις285.  
 

Σερβία 
 
 Η εξέγερση στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη είχε ιδιαίτερη επί-
δραση στη Σερβία και προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στο λαό της, 
καθώς για πολλές δεκαετίες ο τελευταίος ήταν διαποτισμένος από 
το αίσθημα της ιστορικής του αποστολής για την απελευθέρωση και 
την ενοποίηση των υποδουλομένων ομοεθνών του. Σε όλη την επι-
κράτεια της ηγεμονίας λάμβαναν χώρα διαδηλώσεις εναντίον των 
Οθωμανών, συνεχώς σχηματίζονταν εθελοντικές ομάδες και ιδρύο-
νταν επιτροπές προς αρωγή των επαναστατών. Οι πλέον γνωστότε-
ρες από αυτές ήταν η Επιτροπή για τη Βοήθεια των Επαναστατών, η 
οποία ιδρύθηκε στο Βελιγράδι τον Αύγουστο του 1875, υπό την ηγε-
σία του μητροπολίτη Mihailo286 και με την οικονομική στήριξη της 
σερβικής κυβέρνησης. Η επιτροπή αυτή κατηύθυνε την εξέγερση, 
έστελνε εθελοντές, χρήματα, όπλα και προμήθειες στους εξεγερθέ-
                                                
285 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 52, 56-57, 59, 64, 68, Harris 
David, ό. π., σελ. 83-88, Langer W. L., ό. π., σελ. 73-74 και Stojanovic M. D., ό. π., 
σελ. 24 -25. 
286 Jovanovic Mihailo (1826-1898): Διετέλεσε μητροπολίτης Βελιγραδίου κατά τη 
διάρκεια των ετών 1859-1881 και 1889-1898. Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitanate_of_Belgrade>.  
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ντες, φρόντιζε τους πρόσφυγες και διέδιδε προπαγανδιστικές ιδέες.  Η άλλη διαδεδομένη επιτροπή ονομαζόταν 
υπογράψει την Επαναστατική Διακήρυξη των Εθνικών Δικαιωμάτων. 
Οι συντάκτες του μανιφέστου αυτού ισχυρίζονταν ότι παράλληλα με 
την εθνική και πολιτική απελευθέρωση της Βοσνίας, ήταν επίσης 
απαραίτητο να εξασφαλιστούν η κοινοτική αυτονομία και η διανομή 
της γης στους χωρικούς287.  
 Ωστόσο οι Σέρβοι πολιτικοί ηγέτες ήταν απασχολημένοι με το 
πρόβλημα της κυβερνητικής διαδοχής και δεν συμμερίζονταν τον 
εθνικιστικό πυρετό του σερβικού πληθυσμού. Οι εκλογές είχαν προ-
κηρυχθεί για τα μέσα του Αυγούστου και η συντηρητική κυβέρνηση 
του Stevanović (Ιανουάριος-Αύγουστος του 1875) είχε επιδοθεί σε 
προεκλογικό αγώνα με τη φιλελεύθερη αντιπολίτευση. Όταν έφθα-
σαν στο Βελιγράδι τα νέα της εξέγερσης, η κυβέρνηση θεώρησε τις 
ταραχές στην Ερζεγοβίνη ως τυχαίες και ακίνδυνες∙ καθώς, όμως, η 
επανάσταση εξελισσόταν αναθεώρησε την αρχική της άποψη και 
προέβη σε δύο μυστικές ενέργειες: η πρώτη ήταν να στείλει με δικά 
της έξοδα τον φημισμένο Ερζεγοβίνιο επαναστάτη Ljubibratić (1839-
1889) στο πεδίο των ταραχών, προκειμένου να εξετάσει από κοντά 
τα γεγονότα και κατόπιν να ενημερώσει τη σερβική κυβέρνηση. Η 
δεύτερη ήταν η κατεσπευσμένη αποστολή δύο κανονοστοιχιών του 
πυροβολικού στα σύνορα με τη Βοσνία. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε 
να προβεί στις παραπάνω ενέργειες ύστερα από την πίεση της φιλο-
πόλεμης κοινής γνώμης και της φιλελεύθερης πολιτικής μερίδας, η 
οποία χρησιμοποιούσε την εξέγερση στην Ερζεγοβίνη ως πολιτικό 
όπλο κατά τη διάρκεια του προεκλογικού της αγώνα288.  
 Ο ηγεμόνας Milan από τη μεριά του αναστατώθηκε μαθαίνο-
ντας τα γεγονότα στην Ερζεγοβίνη, θορυβήθηκε, όμως, περισσότερο 
από την αντίδραση των υπηκόων του. Ο ίδιος θεωρούσε ότι η Σερβία 
δεν μπορούσε να αναμετρηθεί πολεμικά με την Οθωμανική Αυτο-

                                                
287 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 46, 21-7-1875 
και Djordjevic D. and Fischer-Galati Stephen, ό. π., σελ. 150-151.  
288 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 43, 14-7-1875: 
«[...] η ενταύθα αντιπολίτευσις λαβούσα ως αφορμήν τας ταραχάς της Ερζεγοβίνης, 
υποκίνησε τους προκρίτους δύο επαρχιών, ανηκουσών κατά μέγα μέρος αυτή, να 
ζητήσωσι πληροφορίας παρά της κυβερνήσεώς του [του ηγεμόνα Milan] υπό ποίαν 
έποψιν θεωρεί αύτη το κίνημα της Ερζεγοβίνης και τί ενήργησε προς ενίσχυσιν της 
κατά τα μέρη εκείνα επιρροής της και εις περίθαλψιν των εκεί πασχόντων ομοφύ-
λων των Σέρβων [...]». 
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κρατορία και η ενδεχόμενη ήττα της, ίσως, του κόστιζε το θρόνο. 
Αυταρχικός στις μεθόδους του, αντιπαθής στο λαό και στον στρατό 
και αποξενωμένος πολιτικά, o Σέρβος ηγεμόνας αδυνατούσε να α-
ντιμετωπίσει το λαϊκό ρεύμα. Επιπλέον, ο Milan κινδύνευε να χάσει 
το ρόλο του του ηγέτη των Νοτίων Σλάβων, ένα ρόλο τον οποίο δι-
εκδικούσαν επίσης ο ηγεμόνας του Μαυροβουνίου Nikola και ο έτε-
ρος διεκδικητής του σερβικού θρόνου Petar Karadjordjević289, ο ο-
ποίος χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Petar Mrkonjić, είχε ηγηθεί 
μιας εκ των αντάρτικων ομάδων στη Βοσνία290. Ήταν ξεκάθαρο στον 
Milan ότι αν το Μαυροβούνιο κήρυττε τον πόλεμο στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, η Σερβία δεν θα μπορούσε να παραμείνει άπραγη. Η 
τελευταία δε, επεδίωκε εναγωνίως την ανακοίνωση του Nikola σχε-
τικά με τις προθέσεις του Μαυροβουνίου, έχοντας την ελπίδα ότι ο 
ηγέτης του θα αποφύγει τελικά τον πόλεμο. 
 Τόσο ο Milan, λοιπόν, όσο και η κυβέρνησή του ήταν ανίκανοι 
να υιοθετήσουν μια σαφή πολιτική κατεύθυνση και προκειμένου να 
κατευνάσουν τα πολεμικά κελεύσματα των συμπατριωτών τους υ-
ποχρεώθηκαν να στείλουν ανεπίσημα βοήθεια στα επαναστατημένα 
μέρη (κυρίως αξιωματικούς, πολεμοφόδια και τηλεβόλα). Επιπλέον 
ο Σέρβος ηγεμόνας αναχώρησε απροσδόκητα στις 18 Ιουλίου για τη 
Βιέννη με σκοπό να τακτοποιήσει το θέμα των αρραβώνων του με 

                                                
289 Karadjordjević Petar I (1844-1921): Τρίτος γιος του ηγεμόνα των Σέρβων Alexan-
der Karadjordević (1842-1858), ονομάστηκε κληρονόμος του θρόνου το 1847. Όταν 
ο πατέρας του παραιτήθηκε (1858), ο Petar έζησε στην εξορία για 45 χρόνια. Σπού-
δασε σε στρατιωτικές σχολές στη Γαλλία και κατά τη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού 
Πολέμου υπηρέτησε ως υπολοχαγός του γαλλικού στρατού. Το 1875 κατά τη διάρ-
κεια της εξέγερσης στην Ερζεγοβίνη, ο Petar συγκρότησε σώμα εθελοντών για να 
βοηθήσει τους επαναστάτες. Ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Γερουσίας του Μαυ-
ροβουνίου (1883) και την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την κόρη του πρίγκηπα Nikola 
του Μαυροβουνίου. Το 1903 τερματίστηκε η δυναστεία των Obrenović με τη δολο-
φονία του Βασιλιά Alexander I (1899-1903) και ο Petar εξελέγη Βασιλιάς της Σερβί-
ας. Έχοντας τη φήμη του φιλελεύθερου και αφοσιωμένου στο σύνταγμα μονάρχη, ο 
Petar βελτίωσε την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Κατά τον Α  Παγκόσμιο Πόλεμο 
(1914-1918), μετά την ήττα της Σερβίας από τις Κεντρικές Δυνάμεις 
(Αυστροoυγγαρία και Γερμανία) το 1915, ο Petar συνόδευσε τα σερβικά στρατεύμα-
τα κατά την υποχώρησή τους στα παράλια της Αδριατικής, μεταφερόμενος σε φο-
ρείο. Μετά τη λήξη του πολέμου ο Petar ανακηρύχθηκε Βασιλιάς των Σέρβων, Κρο-
ατών και Σλοβένων (1 Δεκεμβρίου του 1918). Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 49ος, σελ. 
136.          
290 Βλ. Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 14 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 140. 
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μια εύπορη Ρωσίδα κληρονόμο. Μαζί με τον ηγεμόνα αναχώρησε 
από το Βελιγράδι και ο διπλωματικός αντιπρόσωπος της 
Αυστροoυγγαρίας πρίγκηπας Wrede291, ενώ ο σερβικός τύπος εξέλα-
βε το ταξίδι του Milan στη Βιέννη ως ευκαιρία για συνομιλία με τους 
Αυστριακούς και Ρώσους αξιωματούχους σχετικά με το ζήτημα της 
Ερζεγοβίνης. Σύμφωνα με τον πρόξενο της Ελλάδας στο Βελιγράδι 
Ανδρέα Δόσκο «[...] το ενταύθα κοινόν σχετίζον την εις Βιέννην με-
τάβασιν του ηγεμόνος με τα εν Ερζεγοβίνη διαδραματιζόμενα αποδί-
δει εις αυτήν μεγάλην σημασίαν∙ ότι δήθεν αυτός της Ρουμανίας Κά-
ρολος και ο του Μαυροβουνίου Νικόλαος από κοινού συννενοημέ-
νοι, πρόκειται να συννενοηθώσι μετά της αυστριακής κυβερνήσεως, 
δια να λάβωσιν άμεσον μέρος υπέρ των επαναστατών κατά της 
Τουρκίας, ώστε πολλά προσδοκώσιν εκ του εκτάκτου τούτου ταξιδί-
ου του ηγεμόνος. Κατόπιν των διατρεχόντων τούτων, ενόμισα ανα-
γκαίον να επισκεφθώ τον υπουργόν των Εξωτερικών και ζητήσω 
πληροφορίας, παρ’ ου έλαβον τα εξής: Ότι η εις Βιέννην μετάβασις 
του ηγεμόνος κυρίως υπαγορεύθη υπό οικογενειακών λόγων και 
πλαγίως μ’ έδωκε να εννοήσω ότι πρόκειται περί επιτυχίας συνοικε-
σίου του ηγεμόνος∙ άλλ’ ότι μεταβάς άπαξ εις Βιέννην ο ηγεμών, 
πρόκειται σπουδαίως να συννενοηθεί και περί των διατρεχόντων εν 
Ερζεγοβίνη∙ εν Βιέννη περιμένει αυτόν ο πρώην Πρωθυπουργός κύ-
ριος Μαρίνοβιτζ, η δ’ εντεύθεν απουσία αυτού δεν θέλει διαρκέσει 
πλέον των δέκα ημερών [...]»292. Στη συνέχεια της συνομιλίας του 
Έλληνα αξιωματούχου με τον Σέρβο υπουργό των Εξωτερικών Milan 
Bogičević293, ο τελευταίος ανέπτυξε τις επόμενες κινήσεις της σερβι-
κής εξωτερικής πολιτικής:  

                                                
291 Wrede Nicolas (1837-1908): Υπηρέτησε στο Βελιγράδι (1875-1878), στη Ρώμη 
(1878-1880), ως πρεσβευτής στην Αθήνα (1880-1883), στη Βυρτεμβέργη (1884-
1888) και στο Μόναχο (1888-1896). Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., ό. π., σελ. 210. 
292 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 46, 21-7-1875, 
British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 73 και Harris David, ό. π., σελ. 103-
104. 
293 Bogičević Milan (1840-;): Σέρβος πολιτικός. Σπούδασε νομικά στο Παρίσι. Γραμ-
ματέας και αργότερα επιτετραμμένος της σερβικής αντιπροσωπείας στην Κωνστα-
ντινούπολη (1867-1872). Υπουργός Δικαιοσύνης (1874-1875) και υπουργός Εξωτερι-
κών (Ιανουάριος-Αύγουστος του 1875 και 1883-1884). Διπλωματικός πληρεξούσιος 
της Σερβίας στη Βιέννη (1884-1888). Εκ νέου υπουργός Εξωτερικών (1894-1895), 
πληρεξούσιος στο Βερολίνο (1895-1900) και σύμβουλος του κράτους (1903-1906). 
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«[...] προβάσης της ομιλίας μας περί της εν Ερζεγοβίνη επαναστάσε-
ως μοι ανέφερεν υπό άκραν μυστικότητα τα εξής: ότι καθ’ ας έχουσι 
πληροφορίας η επανάστασις εν Ερζεγοβίνη υπεκινήθη δι’ ερεθισμών 
εκ της Δαλματίας και Κροατίας και ως εκ τούτου υποθέτουσιν ότι δεν 
στερείται της αυστριακής συμπαθείας, ότι εάν αύτη διατηρηθεί επί 
ένα εισέτι μήνα, ου μόνον θέλει εξαπλωθεί καθ’ όλην την Ερζεγοβί-
νην, αλλά και η Βοσνία τότε θα ταραχθεί και το Μαυροβούνιον θα 
κηρυχθεί υπέρ αυτής∙ τούτου δε γενομένου η Σερβία εκούσα άκουσα 
οφείλει να ακολουθήσει την αυτήν του Μαυροβουνίου πορείαν∙ ότι 
έγραψαν προς τον ηγεμόνα του Μαυροβουνίου και περιμένουν απά-
ντησιν, ην θέλει λάβει ο ηγεμών Μιλάνος εν Βιέννη ευρισκόμενος∙ 
ότι επί τέλους προ της αναχωρήσεως του ηγεμόνος εν υπουργικώ 
συμβουλίω προεδρευομένου υπό του ηγεμόνος εγνωμοδοτήθει ότι 
εάν η ερζεγοβίνιος επανάστασις εξαπλωθεί και ο ηγεμών του Μαυ-
ροβουνίου λάβει ενεργόν μέρος, η σερβική κυβέρνησις να έλθη δι’ 
εμού εις συννενόησιν μετά της ελληνικής και συγχρόνως αποστείλει 
μυστικώς πρόσωπον εις Αθήνας διαπραγματευσόμενον την συννε-
νόησιν περί των ληφθησομένων μέτρων και την από κοινού σύμπρα-
ξιν της σερβικής και ελληνικής κυβερνήσεως ως προς την περίστασιν 
ταύτην∙ συνάμα δε να γίνει συννενόησις προς τον σκοπόν αυτόν και 
μετά της Ρουμανίας θεωρούντες ότι το επαναστατικόν τούτο κίνημα 
τοιαύτην θα λάβει επέκτασιν, ώστε θα προκαλέσει την λύσιν του 
Ανατολικού Ζητήματος. Πρόκειται δε μετά την εκ Βιέννης επιστροφήν 
του ηγεμόνος να συσκεφθώσι και πάλιν σπουδαιότερον περί του 
πρακτέου, ότε θέλει σπεύσει να γνωστοποιήσει προς εμέ τα ληφθη-
σόμενα μέτρα.  
 Εις ταύτα απήντησα αυτώ ότι η ερζεγοβίνιος επανάστασις κατ’ 
εμέ δεν φαίνεται ότι θα λάβει τοιαύτην φάσιν, ώστε να προκαλέσει 
την λύσιν του Ανατολικού Ζητήματος, ήτις δεν πιστεύω, ότι προσήγ-
γισε τοσούτον, ώστε να επασχολήσει σπουδαίως την Ευρώπην και 
θέσει ημάς εις βήματα κατεσπευσμένα, άτινα προώρως γιγνόμενα 
αντί ωφελείας δύνανται να παρέξωσιν βλάβην∙ τω προσέθηκα δε και 
ταύτα, ότι δια πολλούς λόγους υπάρχοντος ενταύθα αντιπροσώπου 
της Ελλάδος και ευκόλου ούσης πάσης σπουδαίας συννενοήσεως 
μεταξύ της σερβικής και της ελληνικής κυβερνήσεως θεωρώ πάντη  

                                                                                                     
Υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών του φιλελεύθερου κόμματος της Σερβίας. Βλ. στον δι-
κτυακό τόπο <http://www.msp.rs/History/ministry/MBogicevic_e.html>. 

http://www.msp.rs/History/ministry/MBogicevic_e.html>
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περιττόν να γίνει σκέψις εκτάκτου απεσταλμένου εις Αθήναν όπερ 
δύσκολόν εστι να διαφύγει την προσοχήν των εκεί αντιπροσώπων 
και να μη δώσει αφορμήν επικινδύνων υπονοιών [...]»294.  
 Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βιέννη, ο Milan συ-
ναντήθηκε με τον Andrássy και ο τελευταίος «[...] απέδειξε δυσαρέ-
σκειαν δια τα Ερζεγοβίνη διατρέχοντα, συμβουλεύσας τον ηγεμόνα 
Μιλάνον να τηρήσει άκραν ουδετερότητα, προφυλασσόμενος παντί 
σθένει ίνα μη ενοχοποιηθεί απέναντι της Πύλης και των Δυνάμεων 
των μη επιθυμουσών την διατάραξιν της ησυχίας των μερών εκείνων 
[...]»295. Επίσης, σύμφωνα με τον Άγγλο γενικό πρόξενο στο Βελιγρά-
δι White296 «[...] η προς τον ηγεμόνα Μιλάνον γλώσσα του κόμητος 
Ανδράσση υπήρξε κατά τι απότομος και λίαν σαφής, ειπόντος αυτώ, 
ότι η αυστριακή κυβέρνησις πολύ απέχουσα του να συμπαθεί υπέρ 
των επαναστατησάντων Ερζεγοβινίων, συμβουλεύει φιλικώς και 
προς το εαυτού συμφέρον τον ηγεμόνα ν’ αποφύγει του να δώσει 
υπονοίας ότι υποστηρίζει είτε αμέσως είτε εμμέσως το επαναστατι-
κόν τούτο κίνημα και ότι καλόν εστί να παραιτηθεί της ιδέας, ότι εί-
ναι δυνατόν να κατορθωθεί ποτέ προσάρτησις χωρών εις το κράτος 
του δι’ υποστηρίξεως τοιούτων κινημάτων [...] ο ηγεμών Μιλάνος 
ούτε της Αυστρίας ούτε της Ρωσίας την συμπάθειαν χαίρει και αι 
Δυνάμεις αύται δεν σκέπτονται να χορηγήσωσι αυτώ υποστήριξίν 
τινα, ουδέ να αναμιχθώσιν εις την εσωτερικήν κρίσιμον θέσιν αυ-
τού.»297.  
 Όσο καιρό ο Σέρβος ηγεμόνας απουσίαζε στην αυστριακή 
πρωτεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη «[...] ο Μέγας Βεζύρης εγνω-

                                                
294 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, ό. π. και Harris Da-
vid, ό. π., σελ. 104.  
295 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 47, 2-8-1875 και 
Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 217/95, 24/7-5/8-1875. 
296 White William Arthur (1824-1891): Βρετανός διπλωμάτης. Γενικός πρόξενος στη 
Βαρσοβία (1863), στο Ντάντσιγκ (1864) και στο Βελιγράδι (1875-1878). Διετέλεσε 
επίσης διπλωματικός πράκτορας στο Βουκουρέστι (1878) και πρεσβευτής στην 
Κωνσταντινούπολη (1886-1891). Προσπάθησε να εξουδετερώσει τη ρωσική επιρροή 
στη Βαλκανική υποστηρίζοντας τη δημιουργία ανεξάρτητων κρατών και τα αυστρια-
κά συμφέροντα στην Ανατολή. Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://en.wikipedia.org/wiki/William_Arthur_White>. 
297 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, ό. π., Γρ. Υψηλάντης 
(Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 226/98, 3/15-8-1875, British Documents on Foreign 
Affairs, ό. π., σελ. 68-69, 70 και Harris David, ό. π., σελ. 104.  

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Arthur_White>
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στοποίησε τω εν Κωνσταντινουπόλει αντιπροσώπω της Σερβίας, ότι 
καθ’ ας έλαβε πληροφορίας η σερβική κυβέρνησις απέστειλεν 9000 
στρατόν εις την οροθετικήν γραμμήν επί τω σκοπώ ίνα δια της εμφα-
νίσεως ταύτης ενθαρρύνει την ερζεγοβίνιον επανάστασιν και ότι δι-
αδηλώσεις γίνονται και συνεισφοραί χρηματικαί συλλεγόμεναι απο-
στέλλονται προς τους επαναστάτας, ότι δε επιθυμεί όπως διατάξει η 
κυβέρνησις ν’ αποσυρθεί εκ των μεθορίων ο στρατός και σχετικώς με 
τις υπάρχουσας φιλικάς σχέσεις της Σερβίας μετά της Πύλης, να μη 
ενεργήταί τι δυνάμενον να ενθαρρύνει τας επαναστατικάς διαθέ-
σεις. Εις ταύτα η σερβική κυβέρνησις δια του εκείσε αντιπροσώπου 
της απήντησεν, ότι δεν απέστειλεν εις τα μεθόρια 9000 στρατόν και 
ότι θέλει προσπαθήσει όσον το δυνατόν να μη διαταραχθεί η ησυχία 
[...]»298.  Τελικά, ο 
δοθείσαι και αι ολονέν συσφιγγόμεναι δυνάμεις της ενταύθα αντι-
πολιτεύσεως, έθεσαν ήδη τον ηγεμόνα και την κυβέρνησιν αυτού εις 
θέσιν δυσχερή και μάλιστα καθ’ όσον προεικάζονται και αι συνε-
δριάσεις της προσεχώς συγκροτηθησομένης Βουλής ταραχώδεις και 
απειλητικαί [...]»299. Δύο ημέρες αργότερα, ο Μέγας Βεζύρης προφα-
νώς ανικανοποίητος από την απάντηση της σερβικής κυβέρνησης, 
έστειλε τηλεγράφημα στον ίδιο τον ηγεμόνα, στο οποίο του έγραφε 
«[...] ότι πληροφορείται, ότι αναβρασμός και πολεμικαί διαθέσεις 
αναφαίνονται εν τω κράτει του και ότι επιθυμεί να μάθει οποίαι 
πραγματικώς εισίν οι τάσεις του λαού και της σερβικής κυβερνήσε-
ως. Ο ηγεμών εις τούτο δυσηρεστήθη θεωρήσας εαυτόν προσβεβλη-
μένον, διότι ο Μέγας Βεζύρης έπρεπε ν’ απευθυνθεί ουχί προς αυτόν 
αλλά προς την κυβέρνησίν του, ήτις ήδη σκέπτεται ν’ απαντήσει δια 
του εν Κωνσταντινουπόλει αντιπροσώπου της ως εξής: ″ότι τοιαύται 
ερωτήσεις δέον ν’ απευθύνονται ουχί απ’ ευθείας εις τον ηγεμόνα, 
αλλά προς την κυβέρνησιν αυτού, ήτις σχετικώς απαντά, ότι θέλει 
καταβάλει πάσαν την δυνατήν προσπάθειαν, όπως ο σκοπός της ει-
ρήνης μη διαταραχθεί.″ […]»300. Η προκλητική συμπεριφορά της ο-
θωμανικής κυβέρνησης ερέθισε ακόμη περισσότερο το πολιτικό κλί-
μα στο Βελιγράδι και στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο που συγκρο-

                                                
298 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, ό. π.  
299 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, ό. π. 
300 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, ό. π. και Harris Da-
vid, ό. π., σελ. 106-107. 
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τήθηκε μετά την επάνοδο του Milan στη σερβική πρωτεύουσα «[...] 
άπαντες οι υπουργοί εξαιρέσει του υπουργού του Πολέμου και του 
ηγεμόνος απεφάνθησαν υπέρ της κηρύξεως του πολέμου εις υπο-
στήριξιν της ερζεγοβινίου επαναστάσεως [...]»301.   
 Στις 3/15 Αυγούστου του 1875 διεξήχθησαν οι εθνικές εκλογές 
στη Σερβία, το αποτέλεσμα των οποίων έδωσε τη συντριπτική πλει-
οψηφία στο Φιλελεύθερο Κόμμα του Ristić. Ο Milan απογοητευμέ-
νος από το εκλογικό αποτέλεσμα και φοβούμενος ότι οι Φιλελεύθε-
ροι θα παρέσυραν τη χώρα σε πόλεμο με τους Οθωμανούς, προ-
σπάθησε να σχηματίσει μια κυβέρνηση συνασπισμού, στην οποία θα 
συμμετείχε ο συντηρητικών θέσεων Jovan Marinović302. Όμως ο τε-
λευταίος και ο Ristić ήταν άσπονδοι εχθροί και δεν αποτελούσαν 
εγγύηση για τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης. Όλες, λοιπόν, οι προ-
σπάθειες του ηγεμόνα απέβησαν άκαρπες και μετά από ένα δεκα-
πενθήμερο υποχρεώθηκε να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση με Πρω-
θυπουργό τον Stevča Mihailović303 και υπουργό των Εξωτερικών τον 
Ristić304.  
 Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχολούσε τον ηγεμόνα, 
ήταν η εξάπλωση της επανάστασης στη Βοσνία. Προτού ακόμη η τε-
λευταία ξεσπάσει, ο Milan είχε ζητήσει να μάθει από τον Ρώσο πρό-

                                                
301 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, ό. π. και Harris Da-
vid, ό. π., σελ. 107. 
302 Marinović Jovan (1821-1893): Σέρβος διπλωμάτης και πολιτικός. Σπούδασε στο 
Παρίσι. Γραμματέας του σερβικού κρατικού συμβουλίου (1849-1850), εργάστηκε 
μαζί με τον Garašanin για την οργάνωση του δικτύου της σερβικής πολιτικής προπα-
γάνδας εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας. Διετέλεσε υπουργός Οικονομικών 
(1856-1858) και πρόεδρος του κρατικού συμβουλίου (1861-1873) στη συντηρητική 
κυβέρνηση του Garašanin. Πρωθυπουργός της Σερβίας (1873) στην κυβέρνηση συ-
νασπισμού Φιλελευθέρων-Συντηρητικών και υπουργός Εξωτερικών (1873-1874). 
Εισήγαγε μεταρρυθμίσεις που αναβάθμισαν το πολιτικό σύστημα της Σερβίας. Τον 
Οκτώβριο του 1874, ύστερα από εκλογική ήττα, παραιτήθηκε. Υπηρέτησε, επίσης, 
ως διπλωματικός πληρεξούσιος της Σερβίας στο Παρίσι (1879-1889). Βλ. στον δι-
κτυακό τόπο <http://en.wikipedia.org/wiki/Jovan_Marinovi%C4%87>. 
303 Mihailović Stevča (1804-1888): Σέρβος πολιτικός. Τελωνειακός υπάλληλος, πρό-
εδρος του κρατικού συμβουλίου (1858) και Πρωθυπουργός της Σερβίας (1875, 
1876-1878). Υπό την ηγεσία του η Σερβία στο Συνέδριο του Βερολίνου (1878) επαύ-
ξησε τα εδαφικά της όρια και απέκτησε την ανεξαρτησία της.   Βλ. στον δικτυακό 
τόπο <http://en.wikipedia.org/wiki/Stev%C4%8Da_Mihailovi%C4%87>.  
304 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 69-70, Harris David, ό. π., 
σελ. 107-109, MacKenzie D., ό. π., σελ. 43-44 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 18.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jovan_Marinovi%C4%87>
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ξενο Kartsov αν η Ρωσία θα επέτρεπε την κατάληψη της Σερβίας από 
την Αυστροoυγγαρία στην περίπτωση ενός Σερβοοσμανικού Πολέ-
μου. Οι Ρώσοι πολιτικοί ηγέτες συμπεριλαμβανομένου και του Τσά-
ρου Αλέξανδρου του Β  συνέστησαν στον Milan να παραμείνει ου-
δέτερος, θεωρώντας ότι το Μαυροβούνιο και ίσως η Ελλάδα θα συ-
ντάσσονταν με τη Σερβία σε  ένα μελλοντικό πόλεμο με τους Οθω-
μανούς, με αποτέλεσμα την αναζωπύρωση του Ανατολικού Ζητήμα-
τος. Το ίδιο ερώτημα κοινοποιήθηκε και στη Βιέννη διαμέσου του 
Ρώσου πρεσβευτή Novikov και ο τελευταίος πρότεινε ότι οι εκπρό-
σωποι των τριών ενωμένων Δυνάμεων στο Βελιγράδι θα έπρεπε να 
προβούν σε κοινή παράσταση εναντίον του πολέμου. Ο Andrássy 
από τη μεριά του εξέφρασε την αντίθεσή του στην κατάληψη της 
Σερβίας από τους Αυστριακούς, επειδή επιθυμούσε να διατηρήσει 
τις συμπάθειες των χριστιανικών πληθυσμών και την επιρροή του σε 
αυτούς. Αν και δεν αποδέχθηκε την πρόταση του Novikov, ωστόσο, 
υποσχέθηκε να υποστηρίξει τις ενέργειες της ρωσικής διπλωματίας. 
Τόσο ο Ούγγρος υπουργός των Εξωτερικών όσο και ο Ρώσος συνά-
δελφός του πίστευαν ότι ο Σέρβος ηγεμόνας έθεσε το παραπάνω 
ερώτημα προκειμένου να ελέγξει την αλληλεγγύη των μελών του 
Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων. Στο μεταξύ το εκλογικό απο-
τέλεσμα των σερβικών εκλογών δεν ικανοποίησε διόλου τη ρωσική 
κυβέρνηση, επειδή οι αξιωματούχοι της θεωρούσαν τα μέλη της κυ-
βέρνησης των Φιλελευθέρων οπαδούς της Omladina. Όμως ενώ η 
Αγία Πετρούπολη συμβούλευε τη σερβική κυβέρνηση να παραμείνει 
αμέτοχη, στην Κωνσταντινούπολη ο Ignatiev απηχούσε τις απόψεις 
των πανσλαβιστικών κύκλων ενθαρρύνοντας τη Σερβία και το Μαυ-
ροβούνιο να προετοιμαστούν για πόλεμο με την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία305. 
 Η θέση του Σέρβου ηγεμόνα ήταν ιδιαίτερα επισφαλής∙ από τη 
μια μεριά η κήρυξη του πολέμου φαινόταν ότι ήταν το μόνο μέσο 
για να διατηρήσει τον θρόνο του και επιπλέον να ικανοποιήσει α-
κουσίως τις φιλοπόλεμες τάσεις της νέας κυβέρνησης και του 

                                                
305 Στo Βελιγράδι ο Ρώσος πρόξενος Kartsov υπό τις οδηγίες του Ignatiev υποστήριζε 
ανεπίσημα την εμπλοκή της Σερβίας σε πόλεμο με την Οθωμανική  Αυτοκρατορία. 
Βλ. παρακάτω σελ. 66, παραπομπή 263 (Α. Δόσκος προς Χ. Τρικούπη, αρ. 71, 12-9-
1875), British  Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 70, Djordjevic D., Ιστορία 
της Σερβίας..., ό. π., σελ. 187-188, Harris David, ό. π., σελ. 113-116, MacKenzie D., ό. 
π., σελ. 45, 48-50 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 18-19, 21-22.   
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λαού306, ενώ από την άλλη οι αυστηρές συστάσεις της 
Αυστροoυγγαρίας και της Ρωσίας περί τήρησης της σερβικής ουδε-
τερότητας περιέπλεπαν το ήδη οξυμμένο πολιτικό κλίμα στο Βελι-
γράδι. Τελικά, ο Milan αναγκάστηκε να υποκύψει στην αυστρορωσι-
κή πίεση και να ακολουθήσει μια συγκρατημένη πολιτική307.            
 Η νέα Εθνοσυνέλευση συνήλθε στις 29 Αυγούστου / 10 Σε-
πτεμβρίου του 1875 στην πόλη Kragujevac. Στο εναρκτήριο διάγγελ-
μά του ενώπιον των μελών της, ο Milan εξέφρασε τη συμπάθειά του 
για τους επαναστάτες της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης και την υπο-
στήριξή του στις προσπάθειες των Μεγάλων Δυνάμεων να διατηρή-
σουν την ειρήνη. Ο μετριοπαθής λόγος του ηγεμόνα ικανοποίησε τις 
Δυνάμεις, όμως η αδυναμία του να υιοθετήσει μια ξεκάθαρη πολιτι-
κή στάση εξελίχθηκε προς όφελος της Εθνοσυνέλευσης και της κυ-
βέρνησης. Η τελευταία, γνωστή και ως «κυβέρνηση της δράσης», 
εξακολούθησε να στέλνει βοήθεια προς τους επαναστάτες διαμέσου 
του αυστροουγγρικού εδάφους και, επίσης, απέστειλε τον στρατηγό 

                                                
306  Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 232/100, 
7/19-8-1875. 
307 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 62, 26-8-1875: 
«[...] εάν ήθελεν επιτύχει η επανάστασις της Βοσνίας, εάν ο ηγεμών του Μαυροβου-
νίου ήθελε λάβει ενεργητικώτερον μέρος, τότε και η Σερβία ήθελεν αναμιχθεί∙ αλλ’ 
ήδη, ενώ η Αυστρία και αι λοιπαί Δυνάμεις επιβάλλουσι την αυστηράν αποχήν της 
αναμίξεως της Σερβίας εις τα της επαναστάσεως, ενώ η Ελλάς δεν φαίνεται επί του 
παρόντος διατεθειμένη να υποβοηθήσει το κίνημα, ενώ η Ρουμανία ουδέν έχει 
συμφέρον ν’ αναμιχθεί, ενώ ο ηγεμών του Μαυροβουνίου δεν εκφράζει οριστικήν 
γνώμην, αλλά διφορούμενος ενεργεί, δεν θεωρεί [ο Milan] καθόλου συνετόν να 
αναλάβει η Σερβία μονομερώς την υποστήριξιν της επαναστάσεως και να θέσει το 
κράτος εις θέσιν επισφαλή, πολλώ δη μάλλον, καθόσον εξ όλων των επαρχιών του 
κράτους τρεις μόνον απεφάνθησαν υπέρ του πολέμου και αύται ουχί εκ των σημα-
ντικοτέρων, αι δε λοιπαί ουδόλως προς τούτο εισί διατεθειμέναι [...]». Αναλυτικά 
για την ελληνική αντίδραση απέναντι στις επαναστάσεις της Βοσνίας και της Ερζε-
γοβίνης βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 
3123, 15-8-1875, ΑΥΕ /  ΑΤΑΞ/ Πρεσβεία Παρισίων, Χ. Τρικούπης προς Ν. Δεληγιάν-
νη (Παρίσι), αρ. 6703, 12/24-8-1875, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., 
σελ. 71, 72-73, 91, Κωφός Ευάγγελος Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτημα 1875-1881. 
Από τις επαναστάσεις Βοσνίας-Ερζεγοβίνας στην ενσωμάτωση της Θεσσαλίας, σελ. 
43-50 και Χασιώτης Λουκιανός «Η Ανατολική Ομοσπονδία» : Δύο ελληνικές φεντε-
ραλιστικές κινήσεις του 19ου  αιώνα, σελ. 39-43. 



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) 
                             ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
 
 

189 
 

Ranko Alimpić308 στα σύνορα με σκοπό να οργανώσει εθελοντικά 
σώματα και επιτροπές.  
 Την επομένη του λόγου του ηγεμόνα συστάθηκε επιτροπή εκ 
των μελών της Εθνοσυνέλευσης για να συντάξει την απάντησή της 
προς τον Milan. Η πλειοψηφία της επιτροπής αποφάσισε την υπο-
στήριξη των επαναστατών ακόμα και αν εκείνη οδηγούσε σε πόλεμο 
τη Σερβία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ψήφισε τη σύναψη 
ενός δανείου 3.000.000 δηναρίων για πολεμικές προετοιμασίες και 
για την ενίσχυση των επαναστατών. Ο πολεμικός πυρετός βρισκόταν 
στο αποκορύφωμά του, καθώς τα σερβικά και τα οθωμανικά στρα-
τεύματα συγκεντρώνονταν συνεχώς στα σύνορα με αποτέλεσμα η 
σύγκρουση να φαίνεται αναπόφευκτη309. Από τη μεριά της κυβέρνη-

                                                
308 Alimpić Ranko (;-1882): Σέρβος στρατιωτικός. Υπολοχαγός (1845), ταγματάρχης 
(1859), συνταγματάρχης (1862) και στρατηγός (1876). Σπούδασε στη στρατιωτική 
σχολή του Βερολίνου και στο Πότσδαμ. Καθηγητής (1852-1859) και διευθυντής 
(1859-1860) της σχολής πυροβολικού του Βελιγραδίου. Υπήρξε μέλος του φιλελεύ-
θερου κόμματος και υποστηρικτής των Obrenović. Διετέλεσε υπουργός Δημοσίων 
Έργων (1873-1874). Το 1875 διορίστηκε διοικητής των δυνάμεων κατά μήκος του 
Δρίνου και βοήθησε τους Βόσνιους επαναστάτες να πολεμήσουν εναντίον των Ο-
θωμανών. Τη θέση αυτή διατήρησε και κατά τη διάρκεια του Σερβοοσμανικού Πο-
λέμου (1876-1877). Ως υπουργός Δημοσίων Έργων για δεύτερη φορά (1878-1880), 
επιφορτίστηκε με την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της Σερβίας. Βλ. στον 
δικτυακό τόπο <http://sr.wikipedia.org/sr-
el/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC
%D0%BF%D0%B8%D1%9B>. 
309 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 71, 12-9-1875: 
«Πραγματικώς από σήμερον ήδη παρετηρήθη ότι μετά σπουδής ενεργούνται πολε-
μικαί προπαρασκευαί. Διαταγαί εξεδόθησαν, ότι εις πάντα δυνάμενον φέρειν όπλα 
απαγορεύεται η από της επαρχίας του αποδημία και ότι άπασα η εθνοφυλακή να 
είναι εντός πέντε ημερών κατά πάντα ετοίμη, όπως εις πρώτην πρόσκλησιν δυνηθεί 
να οδοιπορήσει προς τα μέρη της διαταγής. Αγοραί ίππων και αποσκευών δραστη-
ρίως γίνονται∙ η δε κυβέρνησις απέστειλε τον εν Πράγα αρχηγό της Ομλαδίνας ( 
σερβικής νεολαίας ) συντάκτην της εφημερίδος    Πολιτική   Kresofsky, όπως 
διαπραγματευθεί δάνειον τριών εκατομμυρίων αυστριακών φλωρίων δια την προ-
παρασκευήν του πολέμου. Σήμερον δ’ απήλθεν εις τα προς την Νύσσην σερβικά 
σύνορα έν τάγμα τακτικού στρατού, μία ίλη ιππικού και δύο κανονοστοιχίαι του 
πυροβολικού και ουκ ολίγοι εκ των ενταύθα αξιωματικών. Εις δε το παρά το Βελι-
γράδι πεδίον πέντε ώρας απέχον της Νύσσης μέλλει η σερβική κυβέρνησις να συ-
γκεντρώσει 20.000 ησκημένους εθνοφύλακας. Αύτη εστί υπό στρατηγικήν έποψιν η 
καταλληλοτέρα θέσις εν Σερβία και ενταύθα υπήρξεν κυρίως το θέατρον του πολέ-
μου επί τε του Καραγιώργη και του Μιλόσχη [...]. Η κατάστασις αύτη των πραγμά-
των είναι καταστρεπτική εις τα γενικά του τόπου συμφέροντα. Το εμπόριον μάλιστα 

http://sr.wikipedia.org/sr
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σης, ο Ristić αν και αποφασισμένος να υποστηρίξει την επανάσταση, 
είχε συνειδητοποιήσει ότι η Σερβία ήταν ανέτοιμη για την ανάληψη 
άμεσης στρατιωτικής δράσης και επιθυμούσε να εξαντλήσει όλα τα 
διπλωματικά μέσα, όπως την αναβίωση της Βαλκανικής Συμμαχίας, 
ελπίζοντας ότι η δυσχερής θέση του οθωμανικού κράτους θα το εξα-
νάγκαζε να αποδεχθεί τη μεσολάβηση της Σερβίας και του Μαυρο-
βουνίου προς όφελος των επαναστατών310. Ωστόσο ο Milan αρνήθη-
                                                                                                     
καθ’ ολοκληρίαν ενεκρώθη, πάσα εκ του εξωτερικού πίστις εξέλιπε και χρηματική 
αμηχανία κατέλαβε τους πάντας [...]» και British Documents on Foreign Affairs, ό. 
π., σελ. 102.  

310 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 62, 26-8-1875: 
«[...] μετά τον σχηματισμόν του υπουργείου είδον τον κύριον Ρίζιτς∙ ούτος δεν κλίνει 
υπέρ του πολέμου μη θέλων να σύρει κατ’ αυτού την δυσμένειαν των Ευρωπαϊκών 
Δυνάμεων και μάλιστα της γείτονος Αυστρίας∙ αλλ’ εν τούτοις φοβείται μήπως η 
φιλοτάραχος τάσις των Σέρβων και ο απερίσκεπτος υπερεθισμός των εξημμένων 
κεφαλών παρασύρωσι τους βουλευτάς εις ατόπους προτάσεις. Μοι υπέδειξεν επί 
τέλους, ότι η μεν θέσις των ενταύθα πραγμάτων είναι πολύπλοκος και δυσχερής, η 
δε θεραπεία δυσκολωτάτη.», Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 71, 12-9-
1875: «[...] εκ των τελευταίων συνεντεύξεών μου μετά των δύο ενταύθα αντιπρο-
σώπων της Αυστρίας και Αγγλίας ηδυνήθην να μάθω παρ’ αυτών τα εξής. Ο μεν της 
Αυστρίας φρονεί ότι άπασαι αι ενταύθα γινόμεναι από μέρους της κυβερνήσεως 
πολεμικαί επιδείξεις ουδόλως φέρουσι σκοπόν του να καταμετρήσει η Σερβία τας 
πολεμικάς αυτής δυνάμεις μετά της Τουρκίας, αλλ’ υποδαυλίζουσαι την επανάστα-
σιν της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, τείνουσιν εις το να καταστήσωσι μεν αφ’ ενός την 
Τουρκίαν δειλήν, εκφοβίσωσι δε αφ’ ετέρου την Ευρώπην, ως δήθεν διαρκούσης και 
επεκτεινομένης της επαναστάσεως αναφυώσι περιπλοκαί επικίνδυναι ως προς την 
ευρωπαϊκήν πολιτικήν, σχετιζομένην με το ανατολικόν ζήτημα και αναγκάσωσι ού-
τως αυτήν να επιβάλει εις την Τουρκίαν όπως αύτη χορηγήσει εις τοις επαναστά-
σταις προνόμια, εξ ων χωρογραφικώς να ωφεληθεί και η Σερβία, αλλ’ ότι αι σκέψεις 
αύται ουδόλως διαφεύγουσι την προσοχήν της Αυστρίας και Τουρκίας. Το πιθανότα-
τον δ’ αποτέλεσμα έσεται η της Τουρκίας απόφασις, το να εγκαταλείψει προς στιγ-
μήν την ερζεγοβίνειον επανάστασιν και στρέψει τας στρατιωτικάς αυτής δυνάμεις 
κατά της Σερβίας ής καταβαλλομένης σβεσθήσεται αφ’ εαυτής η ερζεγοβίνειος επα-
νάστασις μη ευρίσκουσα ενίσχυσιν από μέρους της Σερβίας. Η δε Αυστρία ουδόλως 
θέλει δυσαρεστηθεί αν ίδει τον τουρκικόν στρατόν πατούντα το σερβικόν έδαφος. 
Μοι προσέθηκεν ο αυτός αντιπρόσωπος ότι ο ενταύθα της Ρωσσίας αντιπρόσωπος 
εξακολουθεί την αυτήν πορείαν του, υπενεργών ιδιαιτέρως και ουχί μετ’ αυτού 
κοινή συνεννοήσει. Ο δε αντιπρόσωπος της Αγγλίας φαίνεται όλως πεφοβισμένος∙ 
φρονεί ότι η απερίσκεπτος πορεία της σερβικής κυβερνήσεως, χορηγούσα τη Πύλη 
προδήλους αφορμάς των μη φιλικών προς αυτήν διαθέσεών της, θα αναγκάσει επί 
τέλους την Τουρκίαν να προσβάλει στρατιωτικώς την Σερβίαν. Γνωρίζει δε καλώς ότι 
ο ενταύθα της Ρωσσίας αντιπρόσωπος μυστικώς εξακολουθεί να συμβουλεύει τη 
σερβική κυβερνήσει τας πολεμικάς επιδείξεις και την διατήρησιν της εν Ερζεγοβίνη 
επαναστάσεως. Ο αυτός πρόξενος της Αγγλίας μοι είπεν ότι γνωρίζει επίσης κάλλι-
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κε να υπογράψει τις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης και «[...] προ-
σεκάλεσεν εκ Κραγουέβατς τον υπουργόν τον Εξωτερικών κύριον 
Ρίστιτς, όστις σήμερον (15 Σεπτεμβρίου) αφίχθη ενταύθα. Επίκειται 
υπουργική κρίσις, καθόσον ο ηγεμών αποδοκιμάζει τας πολεμικάς 
προπαρασκευάς του παρόντος Υπουργείου [...]»311. Πραγματικά, με-
τά τη δημόσια αποκήρυξη του κυβερνητικού έργου από τον Σέρβο 
ηγεμόνα και παρά τη συνάντηση των δύο ανδρών, το χάσμα μεταξύ 
του θρόνου και της κυβέρνησης παρέμεινε αγεφύρωτο. Στο μεταξύ, 
και ενώ η αποστολή των σερβικών στρατευμάτων στα σύνορα συνε-
χιζόταν με αμείωτη ένταση χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Mi-
lan, οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσισαν να παρέμβουν για να απο-
τρέψουν το ξέσπασμα του πολέμου. 
 Στις 20 Σεπτεμβρίου / 2 Οκτωβρίου του 1875 ο Andrássy, ως 
εκπρόσωπος των μελών του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων, 
έστειλε τηλεγραφήματα στο Παρίσι, στη Ρώμη και στο Λονδίνο, κα-
λώντας τις Μεγάλες Δυνάμεις να προβούν σε κοινό διάβημα προς τη 
σερβική κυβέρνηση. Όμως πριν ακόμη το διάβημα κοινοποιηθεί, ο 
Milan αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και στις 22 
Σεπτεμβρίου / 4 Οκτωβρίου εισήλθε στη  αίθουσα των συνεδριάσε-
ων της Εθνοσυνέλευσης (η οποία είχε μεταφερθεί στο Βελιγράδι) και 
εξανάγκασε την κυβέρνηση να υπογράψει την παραίτησή της. Δύο 
ημέρες αργότερα, οι εκπρόσωποι των  Μεγάλων Δυνάμεων στο Βε-
λιγράδι διακήρυξαν επίσημα την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε 

                                                                                                     
στα, ότι την πρώτην φέρων επιρροήν παρά τω ηγεμόνι και τη σερβική κυβερνήσει 
και εις συχνάς και μυστικάς συνεντεύξεις μετ’ αυτών διατελών εστί μόνος ο αντι-
πρόσωπος της Ρωσσίας, όστις μετά πολλής δραστηριότητος ενεργεί. Εκ της ομιλίας 
ταύτης του Άγγλου αντιπροσώπου ηδυνήθην να εξαγάγω ότι τους φόβους τούτους 
εμπνέει αυτώ ο ενταύθα της Ρωσσίας αντιπρόσωπος, ούτινος το βήμα τούτο δεν 
δύναμαι άλλως να εξηγήσω ειμή ότι δια του τρόπου τούτου υποδεικνύων αυτώ 
συνεπείας δυσαρέστους και πολιτικάς περιπλοκάς, κατορθώσει αυτόν να εμπνέει 
τω εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτή της Αγγλίας επιφόβους ιδέας και εκείνος επι-
σπεύδει συμβουλεύων τη Πύλη να χορηγήσει προνόμια εις τας επαναστατικάς ε-
παρχίας και εκτενεστέρας παραχωρήσεις εις τας υποτελείς ηγεμονίας, εξ ων αμαχητί 
ωφελούμεναι αύται αναγνωρίσωσιν, ότι εκ της Ρωσσίας προήλθεν αυταίς το ευερ-
γέτημα και υποκύψωσιν ούτως υποκλινέστεραι υπό την άμεσον της Ρωσσίας επιρ-
ροήν [...]», Harris David, ό. π., σελ. 110-113, MacKenzie D., ό. π., σελ. 51-53 και Sto-
janovic M. D., ό. π., σελ. 19-21.     
311 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99 /2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, ό. π. 
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στρατιωτική ενέργεια των Σέρβων, η οποία είχε στόχο το οθωμανικό 
κράτος312. 
 Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε στις 27 Σεπτεμβρίου / 9 Ο-
κτωβρίου μετά την παραίτηση της «κυβέρνησης της δράσης» απαρ-
τιζόταν από συντηρητικούς και μετριοπαθείς φιλελεύθερους με 
Πρωθυπουργό τον Ljubomir Kaljević313. Ο τελευταίος και οι συνεργά-
τες του αφοσιώθηκαν στο έργο των εσωτερικών φιλελεύθερων με-
ταρρυθμίσεων με τη σύμφωνη γνώμη του ηγεμόνα, προσδοκώντας 
να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού από τον πόλεμο. Πραγματι-
κά, οι πολεμικές ιαχές σταδιακά κόπασαν και η επερχόμενη έλευση 
του χειμώνα κατέδειξαν την αδυναμία ανάληψης μιας άμεσης στρα-
τιωτικής εκστρατείας. Αν και ο επανεξοπλισμός των Σέρβων και η 
μυστική βοήθεια προς τους Βόσνιους επαναστάτες συνεχίστηκαν, 
ωστόσο, η ουδετερότητα της Σερβίας φαινόταν ικανή να διατηρηθεί 
τουλάχιστον έως την άνοιξη314.     
 

Μαυροβούνιο 
 

 Η αντίδραση του Μαυροβουνίου απέναντι στο κίνημα της Ερ-
ζεγοβίνης ήταν αρχικά παθητική και ο ηγεμόνας Nikola θεώρησε την 
εξέγερση ως ένα ασήμαντο τοπικό επεισόδιο. Προκειμένου, μάλι-
στα, να διαλύσει τις υποψίες ότι ήταν εμπλεγμένος στην επανάστα-
ση παρείχε διαβεβαιώσεις τόσο στον μεθοριακό απεσταλμένο της 
οθωμανικής κυβέρνησης Κονστάν εφέντη όσο και και στους εκπρο-
                                                
312 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 94, 97, 101-102, 131, Harris 
David, ό. π., σελ. 116-120, MacKenzie D., ό. π., σελ. 58-60 και Stojanovic M. D., ό. 
π., σελ. 21. 
313 Kaljević Ljubomir (1841-1907): Σέρβος πολιτικός και ακαδημαϊκός. Σπούδασε στη 
Χαϊδελβέργη και στο Παρίσι. Μεταξύ των ετών 1867 και 1870 εξέδωσε τη φιλελεύ-
θερη εφημερίδα Serbia. Εξελέγη μέλος της σερβικής Βουλής το 1871. Το 1873 εξέ-
δωσε την πολιτική εφημερίδα Future και τον επόμενο χρόνο διορίστηκε υπουργός 
Οικονομικών (έως το 1875). Διετέλεσε Πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών 
(Σεπτέμβριος του 1875-Απρίλιος του 1876). Υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών του προο-
δευτικού κόμματος της Σερβίας το 1881. Πρεσβευτής στο Βουκουρέστι (1881-1886) 
και στην Αθήνα (1886-1889), κρατικός σύμβουλος (1895-1907), αντιπρόεδρος της 
Γερουσίας (1901) και τέλος, υπουργός Εξωτερικών (Ιούνιος-Σεπτέμβριος του 1903). 
To 1908 εκδόθηκαν τα απομνημονεύματά του. Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ljubomir_Kaljevi%C4%87>.   
314 Bλ. Harris David, ό. π., σελ. 120-121, MacKenzie D., ό. π., σελ. 60-62 και Stoja-
novic M. D., ό. π., σελ. 21, 25. 
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σώπους των Μεγάλων Δυνάμεων ότι θα έκανε ό, τι ήταν δυνατό για 
να διατηρήσει η χώρα του την ουδετερότητα. Από τη στιγμή που η 
Ρωσία ως προστάτιδα χώρα του Μαυροβουνίου δεν υποστήριζε δυ-
ναμικά την εξέγερση, τότε δεν υπήρχε λόγος να παρέμβει η ηγεμο-
νία υπέρ των κινηματιών. 
 Σε αντίθεση με τον ηγεμόνα του Μαυροβουνίου ο λαός της 
Κετίγνης καταλήφθηκε από ενθουσιασμό, με αποτέλεσμα ο Nikola 
να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Οι Μεγάλες Δυνάμεις τον πίεζαν να υι-
οθετήσει μια ειρηνική πολιτική, αλλά ο Nikola δεν μπορούσε να πα-
ραμείνει πλέον αδιάφορος στα κελεύσματα των υπήκοών του, που 
τον παρώτρυναν σε πόλεμο με τους Οθωμανούς ή τουλάχιστον να 
επιτρέψει σε εθελοντές να συνδράμουν τους επαναστάτες. Επιπλέον 
αν ο Μαυροβούνιος ηγεμόνας ήθελε να εκτιμηθεί στη συνείδηση 
του λαού ως ο φυσικός ηγέτης των Νοτίων Σλάβων θα έπρεπε να 
στρέψει την προσοχή του σε εκείνους που ζητούσαν την υποστήριξή 
του. Περί τα τέλη του Ιουλίου, λοιπόν, ξεκίνησαν οι μυστικές απο-
στολές εθελοντών και πολεμοφοδίων προς την επαναστατημένη Ερ-
ζεγοβίνη. Αρχηγός των μαυροβούνιων δυνάμεων στην Ερζεγοβίνη 
ορίστηκε ο Peko Pavlović315 και στις 15/27 Αυγούστου του 1875 σε 
μία άτυπη εθνοσυνέλευση των επαναστατών καταρτίστηκε το σχέδιο 
της στρατιωτικής δράσης. Στους πρώτους δύο μήνες από την έναρξη 
των εχθροπραξιών, οι επαναστάτες κατόρθωσαν να απομονώσουν 
τα οθωμανικά φρούρια της Ερζεγοβίνης, να καταστρέψουν τις επι-
κοινωνιακές γραμμές και να καταλάβουν τη Νεβέσινιε. Επίσης στο 
Γκράχοβο είχαν διαμορφωθεί χώροι που χρησίμευαν ως αποθήκες 
τροφίμων και όπλων. 
 Στο μεταξύ η αυστρορωσική διπλωματία έστελνε προειδοποι-
ητικά μηνύματα στην Υψηλή Πύλη αποτρέποντας την τελευταία να 
                                                
315 Pavlović Peko (1820-1903): Μαυροβούνιος οπλαρχηγός, ο οποίος κατά τη διάρ-
κεια της εξέγερσης στην Ερζεγοβίνη ηγήθηκε ενός αριθμού 1000 εθελοντών από το 
Μαυροβούνιο και 11.000 Ερζεγοβινίων, οργανωμένων σε 12 τάγματα. Στις μάχες 
εναντίον των Οθωμανών τους προξένησε μεγάλες απώλειες. Αναγκάστηκε να εγκα-
ταλείψει το Μαυροβούνιο εξαιτίας της σύγκρουσής του με τον ηγεμόνα Nikola και 
τον δούκα Petar Vukotić και κατέφυγε στη Βουλγαρία. Από εκεί προετοίμασε τον 
επαναπατρισμό του ενώ ταυτόχρονα σχεδίαζε ανεπιτυχώς την ανατροπή του ηγε-
μόνα Milan της Σερβίας. Επέστρεψε στο Μαυροβούνιο, όπου έζησε αποτραβηγμέ-
νος ως τον θάνατό του. Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%BE_%D0
%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edi>.   

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title
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κηρύξει τον πόλεμο στο Μαυροβούνιο και στις 29 Ιουλίου / 10 Αυ-
γούστου ο Μέγας Βεζύρης τηλεγράφησε στον Nikola ζητώντας του 
να προχωρήσουν σε ένα προσωρινό διακανονισμό των διαφορών 
μεταξύ των δύο κρατών. Όμως η αδυναμία της καταστολής της εξέ-
γερσης στην Ερζεγοβίνη και η επέκτασή της στη Βοσνία περιέπλεξε 
ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο ενθουσιασμός και το πολεμο-
χαρές κλίμα που επικρατούσαν στο Βελιγράδι μεταδόθηκαν και στην 
Κετίγνη, με αποτέλεσμα ο Nikola να δηλώνει ότι πλέον η ουδετερό-
τητα του Μαυροβουνίου ήταν σχεδόν αδύνατο να διατηρηθεί και ότι 
στην περίπτωση που η Σερβία οδηγηγούνταν σε πόλεμο με την Ο-
θωμανική Αυτοκρατορία τότε και το Μαυροβούνιο όφειλε να πράξει 
αναλόγως. 
 Ωστόσο η πεισματική άρνηση του Milan να εμπλέξει τη χώρα 
του σε πόλεμο και η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στο Βελιγρά-
δι αποτέλεσαν τροχοπέδη για την ανάληψη της όποιας άμεσης πο-
λεμικής ενέργειας από το Μαυροβούνιο. Ο Nikola ήταν απρόθυμος 
να αναλάβει μόνος του την πολεμική ευθύνη και το πολιτικό κόστος 
με αποτέλεσμα το Μαυροβούνιο να παραμείνει ουδέτερο και η ει-
ρήνη να διατηρηθεί, έστω και σε επισφαλή κατάσταση316.   
 
Οι πρώτες συλλογικές παρεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και η 

αποστολή των προξένων 
 
 Οι οδηγίες του Andrássy που αφορούσαν τη συλλογική μεσο-
λάβηση του Dreikaizerbund συντάχθηκαν στις 24 Ιουλίου / 5 Αυγού-
στου του 1875 σε μια σύσκεψη μεταξύ του Ούγγρου υπουργού των 
Εξωτερικών, του Novikov και του Γερμανού πρεσβευτή στη Βιέννη 
Schweinitz και στις 6/18 Αυγούστου «[...] μετέβησαν εν σώματι οι 
πρέσβεις της Ρωσσίας, Γερμανίας και Αυστρίας εις την Υψηλήν Πύ-
λην και είπον εις την αυτού υψηλότητα του Εσάδ πασά, εν ονόματι 
των κυβερνήσεών των, ότι είναι πρόθυμοι να διατάξωσι τους προξέ-
νους των να είπωσι ρητώς εις τους επαναστάτας ότι δεν πρέπει να 
περιμένωσι την ελαχίστην υποστήριξην εκ μέρους των εν λόγω Δυ-

                                                
316 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη,, αρ. 217/95, 24/7-
5/8-1875, αρ. 226/98, 3/15-8- 1875, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 
53, 95, Djordjevic D. and Fischer- Galati Stephen, ό. π., σελ. 149, Harris David, ό. π., 
σελ. 125-130, MacKenzie D., ό. π., σελ. 35-37, 46-48, 54-55 και Stojanovic M. D., ό. 
π. σελ. 18, 25-26.     
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νάμεων∙ προσφέρονται δε να προτρέψωσι αυτούς να καταθέσωσι τα 
όπλα και κάμωσι γνωστάς τη Υψηλή Πύλη τας αιτιάσεις των, υπό τον 
όρον όμως να λάβη η οθωμανική κυβέρνησις υπ’ όψιν τα παράπονα 
των επαναστατών και βελτιώσει την τύχην των [...]. Το διάβημα τού-
το έγινε άνευ της ελαχίστης συννενοήσεως μετά της αγγλικής πρε-
σβείας, ο δε κύριος Έλλιοτ φαίνεται όλως ξένος εις τα πραττόμενα 
παρά των συναδέλφων του»317. Στις 8 Αυγούστου «Ο Μέγας Βεζύρης 
μεταβάς εις τον στρατηγόν Ιγνάτιεφ τω ανήγγειλεν ότι η Υψηλή Πύλη 
παρεδέχθη τας δοθείσας συμβουλάς παρά των τριών πρεσβευτών 
Αυστρίας, Ρωσσίας και Γερμανίας και προς τον σκοπόν τούτον διώρι-
σεν ως έκτακτον απεσταλμένον εν Ερζεγοβίνη τον Σερβέρ πασά όπως 
ακούσει τα παράπονα των επαναστατών, οι δε πρόξενοι των εν λόγω 
τριών πρεσβευτών θέλουσι μεταβείν επιτοπίως, ιδία έκαστος, ίνα 
προτρέψωσι τους αποστάτας να υποβάλωσι τα δίκαια παράπονά 
των εις τον απεσταλμένον της Υψηλής Πύλης, άτινα θέλουσι ληφθή 
υπ’ όψιν παρά της οθωμανικής κυβερνήσεως. Ταυτοχρόνως, διακη-
ρύξωσιν ότι ουδεμίαν προστασίαν αι ειρημέναι Δυνάμεις θέλουσι 
τοις παρέξει, αν εμμένωσι εις την υπό των όπλων πραγματοποίησιν 
των απαιτήσεών των [...]»318 . 
 Η Υψηλή Πύλη αποδέχθηκε επίσημα την προτεινόμενη προξε-
νική αποστολή στις 10/22 Αυγούστου του 1875 και οι τοπικές αρχές 
στη Βοσνία πληροφορήθηκαν για την επερχόμενη έλευση των προ-
ξένων και του απεσταλμένου της οθωμανικής κυβέρνησης Σερβέρ 
πασά. Ως μεσολαβητές των Μεγάλων Δυνάμεων ορίστηκαν ο Was-
sitsch (πρόξενος στο Σκούταρι) για την Αυστροoυγγαρία, ο Jastrebov 
(πρόξενος στο Σκούταρι) για τη Ρωσία, ο βαρόνος von Lichtenberg 
(πρόξενος στη Ραγούσα) για τη Γερμανία, ο Durando (πρόξενος στη 
Βοσνία) για την Ιταλία, ο Dozon (πρόξενος στο Μόσταρ) για τη Γαλ-
λία και ο Holmes (πρόξενος στο Σεράγιεβο) ως εκπρόσωπος της Με-

                                                
317 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3020, 7- 8-1875, 
British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 80. Ο Harris αναφέρει ότι ο πρε-
σβευτής της Αυστροουγγαρίας κόμης Zichy επισκέφθηκε πρώτος και ξεχωριστά από 
τους συναδέλφους του τον Σαφβέτ πασά και τον Μεγάλο Βεζύρη στις 5/17 Αυγού-
στου και την επόμενη ημέρα οι πρεσβευτές της Ρωσίας και της Γερμανίας πήγαν και 
εκείνοι με τη σειρά τους στον Οθωμανό υπουργό των Εξωτερικών. Βλ. Harris David, 
ό. π., σελ. 82.   
318 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, α. α. π., 8-
8-1875 και British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 67.  



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΟΥ 
 

196 
 

γάλης Βρετανίας319. Όλοι τους είχαν λάβει οδηγίες από τους πρε-
σβευτές τους στην Κωνσταντινούπολη να προειδοποιήσουν τους 
επαναστάτες ότι θα επέλθει η απομόνωσή τους και ότι πρέπει να 
υποταχθούν320. Στις 4 Σεπτεμβρίου οι πρόξενοι της 
ακολουθήσουν. Αποφασίστηκε οι απεσταλμένοι να διαιρεθούν σε 
δύο ομάδες, εκ των οποίων η πρώτη ομάδα αποτελούμενη από τους 
προξένους της Γερμανίας, της Αυστροουγγαρίας και της Ιταλίας ξεκί-
νησε την αποστολή της κατευθυνόμενη προς τα δαλματικά σύνορα 
και η δεύτερη έχοντας ως σημείο εκκίνησης τη Νεβέσινιε, κινήθηκε 
κοντά στα σύνορα με τη Βοσνία προκειμένου να έρθει σε επαφή με 
τους αρχηγούς των επαναστατών321. Στο μεταξύ «[...] οι πρέσβεις 
των Μεγάλων Δυνάμεων, ουδ’ αυτού της Αγγλίας εξαιρουμένου, 
συμβουλεύουσι την Πύλην να κάμει εις τους Ερζεγοβινίους τας δι-
καίας παραχωρήσεις, προς βελτίωσιν της τύχης των, και περιμένουν 
την έκθεσιν του εκτάκτου απεσταλμένου και τας πληροφορίας των 
επί τούτω σταλέντων προξένων των, όπως, εντονώτερον, επιληφθώ-
σι της υποθέσεως.»322. Οι πρόξενοι συναντήθηκαν με πολυάριθμους 
εξεγερθέντες και παρά την αναρχία και τον ολοκληρωτικό αφανισμό 
που επικρατούσαν δεν βρήκαν ούτε ένα Χριστιανό επαναστάτη πρό-
θυμο να υποκύψει. Αντίθετα, οι τελευταίοι διακήρυξαν ομόφωνα ότι 
προτιμούσαν να πεθάνουν μαχόμενοι παρά να εμπιστευτούν τις υ-
ποσχέσεις της Υψηλής Πύλης χωρίς την ύπαρξη σοβαρών εγγυήσεων 
εκ μέρους των Μεγάλων Δυνάμεων323. Επιπλέον τα ξημερώματα της 
                                                
319 Ο Γάλλος και ο Ιταλός πρόξενος υποστήριζαν τους Σέρβους, ο Ρώσος και ο Γερ-
μανός πρόξενος ήταν σλαβόφιλοι, ο πρόξενος της Αυστροουγγαρίας θεωρούνταν 
ουδέτερος και ο Άγγλος πρόξενος τασσόταν ανοικτά υπέρ των Οθωμανών. Βλ. 
Sumner B. H., ό. π., σελ. 143-144.   
320 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 74 -77 και Harris David, ό. 
π., σελ. 90.  
306  Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 269/117, 
5/17- 9-1875, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 95 και Harris David, 
ό. π., σελ. 90-92.     
322 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3230, 
29-8-1875.  
323 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, ό. π., ΑΥΕ/ Φ. 
99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3281, 5-9-1875: «[...] 
δια τηλεγραφήματος ο πρόξενος της Ιταλίας πληροφορεί τον ενταύθα πρέσβυν του, 
ότι οι επαναστάται ηρνήθησαν να προσέλθωσιν εις τους προξένους, όπως καταθέ-
σωσιν τα παράπονά των, προβάλλοντες ως λόγον της αρνήσεώς των ταύτης την 
δυσπιστίαν των προς την Υψηλήν Πύλην, ήτις, κατ’ αυτοίς, δεν θέλει εκπληρώσει τας 
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20ης Σεπτεμβρίου οι οθωμανικές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον μιας 
ομάδας επαναστατών πλησίον της Νεβέσινιε μετά τη συνάντηση των 
τελευταίων με τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές, με αποτέλεσμα 
να δοθεί το τελειωτικό χτύπημα στις διαπραγματεύσεις324. 
 Η απόφαση των επαναστατών να συνεχίσουν τον αγώνα τους 
και η άρνησή τους να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις με τον Σερ-
βέρ πασά οδήγησαν την προξενική διαμεσολάβηση σε αποτυχία και 
οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές επέστρεψαν στο Μόσταρ325. Στην 
Κωνσταντινούπολη «Μετά την αποτυχία των προξένων εν Ερζεγοβί-
νη, οι ενταύθα πρεσβευταί, εξαιρουμένου του κυρίου Έλλιοτ, προσε-
κάλεσαν αυτούς να εκφράσωσι την γνώμην των περί του καταλληλο-
τέρου τρόπου της ειρηνοποιήσεως και ταυτοχρόνως να κοινοποιή-
σωσιν αυτήν εις τον έκτακτον απεσταλμένον της Υψηλής Πύλης. Επί 
τω σκοπώ τούτω, συνελθόντες οι πρόξενοι, εκτός του Άγγλου, υπέ-
δειξαν, κατά πρώτον, τω Σερβέρ πασσά την ανάγκην της ανακωχής, 
όπως αρχίσωσιν αι μετά των αποστατών διαπραγματεύσεις. Την 
γνώμην των προξένων οι ενταύθα πρεσβευταί ανεκοίνωσαν την πα-
ρελθούσαν Δευτέραν εις την Υψηλή Πύλη και εντονώτερον υποστή-
ριξαν αυτήν ο κόμης Ζίχης και ο κύριος Βέρτερ, ην αντέκρουσεν ο 
Μέγας Βεζύρης διακηρύξας ότι τοιαύτας παραχωρήσεις, ενόσω αυ-
τός κατέχει την εξουσίαν, δεν θα κάμει. Μετά την αποτυχίαν του δι-
αβήματος τούτου οι πρέσβεις προσεκάλεσαν τους προξένους να μη 
παύσωσι συσκεπτόμενοι και ενεργούντες υπέρ της ειρηνοποιήσεως 
και να εξακολουθήσωσιν ανακοινούντες εις τον έκτακτον απεσταλ-
μένον της Υψηλής Πύλης τας ιδέας των, ουχί εν σώματι, αλλ’ ιδία 
έκαστος αυτών [...]»326. Ωστόσο παρά τις παραινέσεις των πρεσβευ-
τών ούτε οι πρόξενοι ούτε ο Σερβέρ πασάς κατόρθωσαν να επιλύ-

                                                                                                     
υποσχέσεις της, και επομένως θεωρούσιν περιττόν να έλθωσιν εις συνεννόησιν, 
αφού δεν υπάρχει η ελαχίστη εγγύησις προς καλυτέρευσιν της τύχης των, προτιμώ-
ντες ν’ αποθάνωσι μαχόμενοι [...]», ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) 
προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3346, 12-9-1875, Harris David, ό. π., σελ. 92, Marriott J. A. R., 
ό. π., σελ. 322 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 143. 
324 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 93, 110 και Harris David, ό. 
π., σελ. 93.   
325 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 94, 98. 
326 Βλ. ΑΥΕ / Φ.99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3436, 
19-9-1875, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 93, 99-100 και Harris 
David, ό. π., σελ. 94 -95.  
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σουν ειρηνικά τις διαφορές των επαναστατών με την οθωμανική κυ-
βέρνηση και να επαναφέρουν την τάξη στην εμπόλεμη περιοχή. Μά-
λιστα η εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων αποτέλεσε για τους πλη-
θυσμούς της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης απόδειξη του ενδιαφέροντος 
των ευρωπαϊκών κρατών για την υπόθεσή τους και ενδυνάμωσε α-
κόμη περισσότερο την αποφασιστικότητα και τη μαχητική τους θέ-
ληση327. 
 Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων οδήγησε τους πρεσβευτές 
των Μεγάλων Δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη να ασκήσουν ε-
ντονώτερες πιέσεις στην Υψηλή Πύλη, ώστε με πρωτοβουλία της 
τελευταίας να επέλθουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προς βελτίω-
ση της τύχης των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας στην Ανατολή328. Καθώς η αυστριακού σχεδιασμού δια-
μεσολάβηση των προξένων είχε ολοκληρωθεί και ενόσω η εξέγερση 
συνεχιζόταν ακάθεκτη, ο Ρώσος πρεσβευτής έκρινε ότι είχε φθάσει η 
κατάλληλη στιγμή να αναλάβει ο ίδιος δράση και να μεταφέρει το 
κέντρο της διπλωματικής δραστηριότητας από τη Βιέννη στην Κων-
σταντινούπολη με σκοπό να αφαιρέσει από τον Andrássy τον ηγετικό 
ρόλο στη λήψη των αποφάσεων και να αποτρέψει μια ενδεχόμενη 
κατάληψη της Βοσνίας από την Αυστροουγγαρία. Προτού ακόμη η 
αποστολή των προξένων έλθει εις πέρας ο Ignatiev πρότεινε να συ-
ντάξουν οι απεσταλμένοι μεσολαβητές αναφορές σχετικές με τα πα-
ράπονα και τα αιτήματα των Χριστιανών των επαναστατημένων πε-
ριοχών και να προτείνουν πρακτικές λύσεις στους πρεσβευτές τους∙ 
οι πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων να εξακολουθήσουν να πιέ-

                                                
327 Βλ. Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 25. 
328 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3346, 
12-9-1875: «[...] ο στρατηγός Ιγνάτιεφ καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν όπως η Υψη-
λή Πύλη αυθορμήτως παραχωρήσει εις τους Ερζεγοβινίους τας αυτάς προνομίας τας 
παραχωρηθείσας άλλοτε εις το όρος Λίβανον, υποβοηθείται δε εις τας ενεργείας 
του και παρά των άλλων δύο συναδέλφων του, της Γερμανίας και Αυστρίας, αλλ’ οι 
Τούρκοι δεν φαίνονται προς το παρόν ευδιάθετοι δια τοιαύτας παραχωρήσεις. Ο 
κύριος Έλλιοτ ούτε αποκρούει ούτε υποστηρίζει τας εν λόγω συμβουλάς, εξακολου-
θεί όμως προτρέπων τους Οθωμανούς να βελτιώσωσι την διοικητικήν και οικονομι-
κήν κατάστασή των και να εφαρμώσωσι το Χάτι-Χουμαγιούν προς βελτίωσιν της 
τύχης των χριστιανικών λαών, αλλ’ όλαι αύται αι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προ-
σέλθωσιν κατά την γνώμην της αγγλικής κυβερνήσεως, εκ της πρωτοβουλίας του 
Σουλτάνου και ουχί να επιβληθώσιν [...]», British Documents on Foreign Affairs, ό. 
π., σελ. 115-125 και Harris David, ό. π. σελ. 138.  
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ζουν την οθωμανική κυβέρνηση για την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων 
και τέλος η Αυστροουγγαρία να απειλήσει την Υψηλή Πύλη με την 
ανάληψη στρατιωτικών μέτρων, σε περίπτωση που η τελευταία διέ-
πραττε ακρότητες εις βάρος των επαναστατών. Το σχέδιο του Igna-
tiev εγκρίθηκε από τον Τσάρο αλλά απορρίφθηκε από τον András-
sy329. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστροουγγαρίας αρνήθηκε να 
απειλήσει με στρατιωτικά αντίποινα την οθωμανική κυβέρνηση και 
πρότεινε οι αναφορές των προξένων να σταλούν στις κυβερνήσεις 
τους και όχι στους πρεσβευτές. Επίσης συγκατέθεσε να ασκηθεί πίε-
ση στην Υψηλή Πύλη για την παραχώρηση μεταρρυθμίσεων αλλά 
υπό τον όρο ότι οι τελευταίες θα έχουν εκ των προτέρων συζητηθεί 
και συμφωνηθεί μεταξύ των μελών του Συνδέσμου των Τριών Αυτο-
κρατόρων330. Στο μεταξύ στην Κωνσταντινούπολη ο Ignatiev και οι 
πρεσβευτές της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας απέρριψαν την 
πρόταση των προξένων που αφορούσε την οργάνωση μιας συνδιά-
σκεψης στη Ραγούσα μεταξύ του Σερβέρ πασά και των επαναστατών 
υπό την επίβλεψή τους331. Ο Ρώσος πρεσβευτής προσπαθούσε να 
κερδίσει την υποστήριξη των συναδέλφων του της Αγγλίας και της 
Γαλλίας αντίστοιχα για την εφαρμογή του σχεδίου του, προειδο-
ποιώντας τους ότι στην αντίθετη περίπτωση οι τρεις ενωμένες Δυ-
νάμεις θα ανελάμβαναν μόνες τους την επίλυση του προβλήματος 
της εξέγερσης, η οποία θα οδηγούσε σε μία πιθανή αυστριακή ε-
πέμβαση332. Επιπλέον, προκειμένου να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο πρότεινε στην Αγία Πετρούπολη να συγκληθεί διάσκεψη 
στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή όλων των Μεγάλων Δυνά-
μεων333 και ταυτόχρονα παραπλανούσε τον Μεγάλο Βεζύρη υπο-

                                                
329 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π. σελ. 93, 98-99, Harris David, ό. π., 
σελ. 132-135, Stojanovic M. D., ό. π. σελ. 38 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 145.  
330 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 94, Harris David, ό. π., σελ. 
140-141 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 38-39. 
331 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 99-100 και Harris David, ό. 
π., σελ. 136.  
332 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 99 και Harris David, ό. π., 
σελ. 136. 
333 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) προς Χ. Τρικούπη, ό. π., : 
«[...] εκ διαφόρων πηγών πληροφορούμαι ότι ο πρίγκηψ Γορτσακώφ εξέφρασε την 
ιδέαν της συγκαλέσεως ευρωπαϊκής συνόδου των Δυνάμεων των συνυπογραψασών 
την Συνθήκην των Παρισίων, προς διευθέτησιν των κακώς κειμένων εν τη Ανατολή, 
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στηρίζοντας ότι η προγραμματισθείσα διάσκεψη ήταν προϊόν από-
φασης της αυστριακής κυβέρνησης334. Δρώντας απομονωμένος και 
χωρίς τη συμμαχική στήριξη των πρεσβειών της Αγγλίας και της Γαλ-
λίας335, ο στρατηγός Ignatiev στην ύστατή του προσπάθεια υπέβαλε 
υπόμνημα στον Μεγάλο Βεζύρη, στο οποίο υποδεικνύονταν μεταρ-
ρυθμίσεις στον διοικητικό κλάδο, στην είσπραξη των φόρων, στη 
συμμετοχή των Χριστιανών υπαλλήλων στη διοίκηση του κράτους 
και στην παραχώρηση του δικαιώματος στους Χριστιανούς να παρί-
στανται μάρτυρες ενώπιον των δικαστηρίων. Όσον αφορά τη συμμε-
τοχή των Χριστιανών στη διοίκηση του κράτους, το υπόμνημα υπε-
δείκνυε τον διορισμό αυτών ως διοικητών (μουτασαρίφιδων)336, 
σύμφωνα με το πρότυπο των Οργανωτικών Κανονισμών που είχαν 

                                                                                                     
αλλ’ ότι απεκρούσθη παρά της αγγλικής κυβερνήσεως και φαίνηται προς το παρόν η 
ιδέα αύτη ματαιωθείσα [...]» και Harris David, ό. π., σελ. 137.  
334 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3488, 
24-9-1875: «[...] καθ’ α εμάνθανε [ο Μέγας Βεζύρης], νέαι ενέργειαι γίνονται περί 
συγκαλέσεως ευρωπαϊκής συνόδου εν Βιέννη προς ειρηνοποίησιν της Ερζεγοβίνης, 
εάν τοιαύτη πρότασις απευθύνατο εις την Υψηλήν Πύλην, προσέθεσεν ο Μαχμούτ 
πασάς, αύτη ήθελεν αποκρούσει αυτήν, διότι ουδείς έχει το δικαίωμα να επέμβει 
εις τα εσωτερικά της Τουρκίας.», Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) προς Χ. Τρικούπη, 
αρ. 3500, 27-9-1875: «[...] Αι ενέργειαι περί συγκαλέσεως ευρωπαϊκής συνόδου 
εξακολουθούνται. Η μεν Ρωσσία επιθυμεί ώστε η σύνοδος να συγκαλεσθεί εν Πε-
τρουπόλει, η δε Αυστρία εν Βιέννη. Υπάρχει όμως μεγίστη αμφιβολία περί της συ-
γκαταθέσεως της αγγλικής κυβερνήσεως και τούτο ενισχύει την Υψηλήν Πύλην ν’ 
αποκρούει μετ’ επιμονής αυτήν.», British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 
97 και Harris David, ό. π., σελ. 137.  
335 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 137.  
336 O διοικητής (moutasarrif) ήταν ο επικεφαλής μιας διοικήσεως (sancak) και διορι-
ζόταν απευθείας από τον Σουλτάνο. Ήταν υπεύθυνος για τα διοικητικά, πολιτικά και 
οικονομικά ζητήματα της διοικήσεως και αναφερόταν στον γενικό διοικητή (vǎlǐ) 
του βιλαετίου, ο οποίος ήταν ο προϊστάμενός του. Ο moutasarrif ήλεγχε το έργο των 
υποδιοικητών και των ανώτερων υπαλλήλων της διοικήσεως, τελούσε πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου της διοικήσεως, επόπτευε την εφαρμογή των νόμων 
του οθωμανικού κράτους και παρακολουθούσε την εξέλιξη των δημοσίων έργων. 
Βλ. Ακτσόγλου Ιάκωβος Ζ. «Επεμβάσεις στο Σώμα ενός ˝Μεγάλου Ασθενούς˝∙ η 
Περιφερειακή Διοικητική (ανα) Διοργάνωση του Οσμανικού Κράτους κατά τις Τε-
λευταίες Δεκαετίες του 19ου Αιώνα: Γενικές Διοικήσεις, Διοικήσεις, Υποδιοικήσεις, 
Επαρχίες και Χωριά», πρακτικά συμποσίου με θέμα Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας 
από την Αρχαιότητα μέχρι τη Μεγάλη Έξοδο, σελ. 49-50. Στο υπ’ αριθμόν έγγραφο 
3436 (Φ. 99/2α) ο Κουντουριώτης τους αναφέρει ως υποδιοικητές (μουτεστερίφι-
δες).   
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παραχωρηθεί στην Κρήτη και στους Μαρωνίτες του όρους του Λιβά-
νου337. 
 Τελικά η οθωμανική κυβέρνηση αποδέχθηκε τις προτάσεις του 
Ignatiev και στις 20 Σεπτεμβρίου / 2 Οκτωβρίου του 1875 εκδόθηκε 
από τον Σουλτάνο αυτοκρατορικός ιραντέ (διαταγή) «[...] ένεκα της 
δυσχερούς θέσεως εις ην ευρίσκεται [η Υψηλή Πύλη], ελπίζουσα δια 
μικρών παραχωρήσεων να κερδίσει την εν Ευρώπη κοινήν γνώμην, 
ην προ τινός χρόνου απώλεσε.»338. Ωστόσο η δημοσίευση του σουλ-
τανικού ιραντέ πιθανότατα πραγματοποιήθηκε υπό τον φόβο μιας 
ευρωπαϊκής επέμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα 
                                                
337 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) προς Χ. Τρικούπη, ό. π. και 
British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 98. Οι Μαρωνίτες ήταν συριακοί 
χριστιανικοί πληθυσμοί, οι οποίοι κατοικούσαν στις ορεινές περιοχές του όρους 
Λιβάνου από τον 7ο μ. Χ. αιώνα και είχαν αναπτύξει δική τους εκκλησιαστική οργά-
νωση. Την ονομασία τους την οφείλουν στον επίσκοπο Ιωάννη Μάρωνα, ιδρυτή της 
ομώνυμης μονής και υπέρμαχο της αίρεσης του Μονοθελιτισμού. Την περίοδο των 
Σταυροφοριών αναγνώρισαν την παπική αυθεντία του Πατριαρχείου της Αντιοχείας, 
αλλά διατήρησαν τα λατρευτικά και εκκλησιαστικά τους έθιμα. Τον 15ο αιώνα ο 
Πάπας επικύρωσε την εκλογή του πατριάρχη των Μαρωνιτών και τον ονόμασε «Α-
ντιοχείας και πάσης Ανατολής», ενώ το 1587 ο Πάπας Γρηγόριος ο ΙΓ  ίδρυσε στη 
Ρώμη το Μαρωνιτικό Κολλέγιο, το οποίο ανέλαβε την εκπαίδευση των κληρικών της 
Μαρωνιτικής Εκκλησίας. Τον 19ο αιώνα η Υψηλή Πύλη κατηύθυνε εναντίον τους τον 
φιλοπόλεμο ορεινό λαό των Δρούζων Μουσουλμάνων για την εξουδετέρωση των 
αυτονομιστικών τους τάσεων. Οι τελευταίοι υποστηρίζονταν από τους Βρετανούς, 
ενώ οι Μαρωνίτες από τους Γάλλους. Τον Απρίλιο του 1860 οι Μαρωνίτες σφαγιά-
στηκαν από τους Δρούζους και αργότερα (τον Ιούλιο) οι σφαγές επεκτάθηκαν στους 
Χριστιανούς της Δαμασκού. Η απάθεια και η υποκριτική στάση των οθωμανικών 
αρχών και στις δύο περιπτώσεις προκάλεσαν την επέμβαση της Γαλλίας υπέρ των 
Χριστιανών και στις 9 Ιουνίου του 1861 οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις επέβαλαν τον Ορ-
γανωτικό Κανονισμό (τροποποιήθηκε το 1864), ο οποίος παραχωρούσε στο Λίβανο 
αυτονομία υπό τη διοίκηση ενός Χριστιανού μη Μαρωνίτη διοικητή διοριζόμενου 
από τον Σουλτάνο και ανεξάρτητου από τους πασάδες της Βηρυτού και της Δαμα-
σκού. Η ορεινή περιοχή διαιρέθηκε σε έξι διαμερίσματα με δικό τους διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο αντιπροσώπευε τις ποικίλες κοινότητες. Επίσης ιδρύθηκαν 
μεικτά δικαστήρια και μεικτά σώματα ασφαλείας για την τήρηση της τάξης. Πρώτος 
διοικητής του Λιβάνου διορίστηκε ο Αρμένιος καθολικός Davud ή David Garabet 
paşa (1861-1868). Ο Λίβανος πορεύθηκε ειρηνικά υπό αυτό το καθεστώς και την 
προστασία της Γαλλίας έως και το τέλος του Α Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε και οι 
Μαρωνίτες απέκτησαν την αυτονομία και την αυτοδιοίκησή τους με την εγγύηση 
της γαλλικής κηδεμονίας (1920). Βλ. Ακτσόγλου Ιάκωβος Ζ., ό. π., σελ. 72-73, 75-76, 
Ρούκουνας Εμμανουήλ Ι. Εξωτερική Πολιτική, 1914-1923, σελ. 335, 340 και Driault 
Édouard, ό. π., σελ. 424 -430.           
338 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) προς Χ. Τρικούπη, ό. π.  
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απείχε στο εξής από την άσκηση συλλογικών πιέσεων στην Υψηλή 
Πύλη339. Σύμφωνα με τον Έλληνα πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπο-
λη οι παραχωρήσεις του Αμπντουλαζίζ «[...] εάν μετ’ ειλικρινείας 
εφαρμοσθώσι δύνανται κατά τι να επιδράσωσιν εις την βελτίωσιν 
της τύχης των χριστιανικών λαών∙ αλλά δυστυχώς εν Τουρκία άπασαι 
αι μέχρι τούδε γενόμεναι παραχωρήσεις προσέκοψαν εις την εφαρ-
μογήν των. Η θετικωτέρα των εν λόγω παραχωρήσεων είναι ανα-
ντιρρήτως η ελάττωσις του επί της δεκάτης φόρου και η απαλλαγή 
των γεωργών της πληρωμής των καθυστερουμένων φόρων∙ αλλ’ η 
ευεργετική αύτη απόφασις της κυβερνήσεως ελαττώνει επαισθητώς 
τα εισοδήματα του κράτους. Προς επανόρθωσιν της ζημίας ταύτης, η 
Υψηλή Πύλη απεφάσισε την ελάττωσιν των τόκων του δημοσίου αυ-
τής χρέους κατά το ήμισυ σχεδόν και την απόφασίν της ταύτην ανε-
κοίνωσεν, λίαν εμπιστευτικώς, εις τινα των μάλλον ενδιαφερομένων 
πρέσβεων, όστις ουδεμίαν αντίρρησιν έκαμεν, αλλά διεβίβασεν αυ-
τήν εις την κυβέρνησίν του. Ο Μέγας Βεζύρης διατηρεί την μεγαλυ-
τέραν εχεμύθειαν επί του μέτρου τούτου. Εν τούτοις το μυστικόν δι-
εδόθη και οι μεμυημένοι αυτού ωφελούνται εν τω χρηματιστηρίω, μ’ 
όλας τας προσπαθείας της κυβερνήσεως όπως διαψεύσει την είδη-
σιν ταύτην, ίνα μη παρακαίρως τα χρεώγραφά της υποτιμηθώσι. Δεν 
πιστεύω η Υψηλή Πύλη να επισπεύσει την επίσημον κοινοποίησιν 
του ειρημένου μέτρου, διότι έχει τον απαιτούμενον καιρόν να πράξει 
τούτο μέχρι του προσεχούς Ιανουαρίου, καθ’ ον χρόνον πληρώνονται 
οι τόκοι .»340. 
 Η δημοσίευση του κειμένου των παραχωρήσεων, τις οποίες ο 
Σουλτάνος απένειμε σε όλους τους Χριστιανούς υπηκόους της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, αποτελούσε πάγια και παραδοσιακή πολι-
τική τακτική της οθωμανικής κυβερνήσεως να αναλαμβάνει θεωρη-
τικά την υποχρέωση της εισαγωγής γενικών μεταρρυθμίσεων απέ-
ναντι σε συγκεκριμένα αιτήματα των Μεγάλων Δυνάμεων για μια 
ορισμένη επαρχία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Υψηλή Πύλη ήλπιζε να 
αποφύγει την ανάμιξη των ευρωπαϊκών κρατών στα εσωτερικά 

                                                
339 Εκτός από τον Ignatiev και ο Elliot είχε πιέσει τον Μεγάλο Βεζύρη για την εισα-
γωγή μεταρρυθμίσεων. Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 127, 
Harris David, ό. π., σελ. 138 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 146.  
340 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3489, 
24-9-1875, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 125-126 και Harris Da-
vid, ό. π., σελ. 139. 
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της341. Ωστόσο αν και η παραχώρηση των προνομίων προήλθε ύστε-
ρα από την πίεση των πρεσβευτών στην Κωνσταντινούπολη, οι ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις απαίτησαν την άμεση εφαρμογή συγκεκριμέ-
νων μεταρρυθμίσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Κεφ. 2. Η ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ANDRΑSSY: ΜΕΤΡΑ, ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-

ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

                                                
341 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Θεραπειά) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 3488, 
24-9-1875: «[...] ο Μέγας Βεζύρης, λαλών περί των τελευταίων μεταρρυθμίσεων εις 
τινά των πρεσβευτών, είπεν αυτώ, ότι μετά τας παραχωρήσεις ταύτας, ελπίζει αι 
Μεγάλαι Δυνάμεις να τους αφήσωσιν ησύχους, διότι ουδεμίαν πλέον άλλην παρα-
χώρησιν δύνανται να κάμωσι [...]» και Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 276.  
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 Η έκδοση του σουλτανικού ιραντέ υπήρξε προσωπική επιτυχία 
του στρατηγού Ignatiev και οφειλόταν πρωτίστως στην επιρροή που 
ασκούσε στον Σουλτάνο και στον Μεγάλο Βεζύρη και στην πρωτεύ-
ουσα θέση που κατείχε μεταξύ των πρεσβευτών των Μεγάλων Δυ-
νάμεων στην Κωνσταντινούπολη342. Προκειμένου, μάλιστα, ο Ρώσος 
πρεσβευτής να αποτρέψει μια περαιτέρω αυστριακή παρέμβαση 
πρότεινε επιπλέον οι μεταρρυθμίσεις του Σουλτάνου να ληφθούν 
επίσημα υπ’ όψιν των Μεγάλων Δυνάμεων343, να σημειωθεί η άρνη-
ση των επαναστατών να ακολουθήσουν τις συμβουλές των ευρωπα-
ϊκών κρατών και ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις επιφυλάσσονταν να ανα-
λάβουν ελεύθερη δράση σε κάθε ενδεχόμενη επιβεβλημένη περί-
σταση για την προάσπιση του συμφέροντος της ανθρωπότητας και 
των γειτονικών χωρών344. Έχοντας λάβει την έγκριση του Τσάρου, η 
πρόταση του Ignatiev προωθήθηκε στην αυστριακή πρωτεύουσα.  Στις 28
Ερζεγοβίνη. Επίσης πρόσθεσε ότι η συμμετοχή και των έξι Ευρωπαϊ-
κών Δυνάμεων στις διαβουλεύσεις για την υιοθέτηση ειρηνευτικών 
μέτρων δεν θα οδηγούσε σε μια ομόφωνη συμφωνία και ότι θα δια-
σπούσε την ενότητα και θα παρεκώλυε το σχέδιο δράσης του Drei-
Kaizerbund345. Έχοντας την υποψία ότι η πολιτική της Ρωσίας στό-
χευε στην εξουδετέρωση των αυστριακών σχεδίων και στον μελλο-
ντικό αποκλεισμό της Δυαδικής Μοναρχίας από την Ανατολή, ο 
Andrássy είχε εκ των προτέρων αντιταχθεί στις ανεπίσημες προτά-
σεις του πρίγκηπα Gorchakov που αφορούσαν την παραχώρηση αυ-
τόνομου καθεστώτος στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη ανάλογου με 
εκείνο της Σερβίας και της Ρουμανίας346. Η δημιουργία μιας νέας 
κρατικής οντότητας στα νότια σύνορα της Αψβουργικής Μοναρχίας 
και γειτονικής με τις σλαβικές επαρχίες της θα δημιουργούσε προ-
βλήματα σταθερότητας στο εσωτερικό της μοναρχίας, δεδομένης 
της αντίθεσης των Ούγγρων απέναντι σε μια νοτιοσλαβική πληθυ-

                                                
342 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 133, 137-138 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 145. 
343 Ιδιαίτερα της Μεγάλης Βρετανίας, της οποίας την πλήρη συγκατάθεση και συ-
νεργασία αποζητούσε η ρωσική κυβέρνηση για τη ρύθμιση των προβλημάτων στην 
Ανατολή. Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 102-104, 128-129 και 
Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 36.  
344 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 142 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 39.  
345 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 143 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 39. 
346 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 144. 
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σμιακή συνένωση347. Στις 4/16 Οκτωβρίου ο Andrássy απέστειλε ε-
γκύκλιο στους αντιπροσώπους του στο εξωτερικό αναλύοντας τις 
θέσεις του στο ζήτημα της αυτονομίας∙ έκρινε ότι η οθωμανική κυ-
βέρνηση δεν θα αποδεχόταν την παραχώρηση αυτονομίας, αλλά 
ακόμη και αν συναινούσε, η εισαγωγή του καθεστώτος αυτού θα 
αποδεικνυόταν πρακτικά ανεφάρμοστη επειδή και οι δύο επαρχίες 
πληθυσμιακά ήταν διαιρεμένες σε Χριστιανούς και Μουσουλμά-
νους, με αποτέλεσμα ο όποιος επιλεγμένος ηγέτης (είτε ήταν ο ηγε-
μόνας της Σερβίας ή του Μαυροβουνίου είτε ένας κληρονομικός 
Οθωμανός πασάς, όπως ο χεδίβης της Αιγύπτου) να μην δύναται να 
κυβερνήσει ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα και των δύο 
οντοτήτων. Η αυτονομία θα ενθάρρυνε και τους άλλους χριστιανι-
κούς λαούς, ιδιαίτερα τους Βούλγαρους, να εξεγερθούν και να απαι-
τήσουν την παραχώρηση παρόμοιων προνομίων, η Ρουμανία θα δι-
ακήρυσσε την ανεξαρτησία της και η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η 
Ελλάδα θα υπέκυπταν στις πιέσεις των λαών τους για εδαφική επαύ-
ξηση των συνόρων τους αντίστοιχα.  
 Σε τελική ανάλυση η εκχώρηση αυτονομίας όχι μόνο δεν θα 
επέφερε ειρήνευση στις εξεγερμένες επαρχίες αλλά θα προκαλούσε 
και ντόμινο επαναστάσεων σε όλη τη Βαλκανική και θα ήγειρε εκ 
νέου το Ανατολικό Ζήτημα. Συνεχίζοντας ο Andrássy, ανέπτυξε τις 
προτάσεις του για τις μεταρρυθμίσεις που επρόκειτο να εισαχθούν 
στις επαναστατημένες επαρχίες∙ απορρίπτοντας τον σουλτανικό ιρα-
ντέ ως ανακριβή και πιθανό να επιφέρει στο μέλλον περισσότερες 
αναταραχές, ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστροουγγαρίας πρότεινε 
να ζητηθεί από την οθωμανική κυβέρνηση η βελτίωση της ηθικής και 
υλικής θέσης των Χριστιανών με την απονομή της απόλυτης θρη-
σκευτικής ελευθερίας, την κατάργηση της φεουδαρχίας με την κρα-
τική εξαγορά του φόρου επί της δεκάτης και της αγγαρείας και τέλος 
την καταστολή της είσπραξης έμμεσων φόρων. Επίσης πρόσθεσε ότι 
εκτός από την άμεση εφαρμογή των βασικότατων αυτών μεταρρυθ-
μίσεων, η Υψηλή Πύλη θα έπρεπε να προβεί σε μια γενική αναδιορ-
γάνωση και βελτίωση του διοικητικού της συστήματος348.  

                                                
347 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 130-131 και 143. 
348 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 74, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 
104-109, Goriainov Serge La Question d’ Orient…, ό. π., σελ. 63, Harris David, ό. π., 
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 Οι προτάσεις του Andrássy, όπως ήταν επόμενο, δεν έγιναν 
αποδεκτές από τον Ignatiev, ο οποίος αποφάσισε να προχωρήσει σε 
απευθείας συνομιλίες με τον Τσάρο349. Στις 7/19 Οκτωβρίου ο Ρώσος 
πρεσβευτής έφθασε στην Κριμαία προκειμένου να παραθέσει τις 
απόψεις του ενώπιον του Αυτοκράτορα της Ρωσίας προσπαθώντας 
να τον πείσει να αποδεχθεί τις παραχωρήσεις του Σουλτάνου∙ ταυ-
τόχρονα τον προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση θα εξανε-
μιζόταν η ρωσική επιρροή στην Κωνσταντινούπολη προς όφελος της 
αυστριακής διπλωματίας και ότι στο άμεσο μέλλον η Ρωσία και η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία θα οδηγούνταν σε πόλεμο. Ωστόσο ο Αλέ-
ξανδρος ο Β  δεν φάνηκε πρόθυμος να παρεκκλίνει από την προκα-
θορισμένη πολιτική του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων και 
αρνήθηκε να προχωρήσει σε μυστικές συνεννοήσεις με τον Σουλτά-
νο∙ αντίθετα είπε στον Ignatiev ότι ο κίδυνος μιας ενδεχόμενης κα-
τάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία ο πρεσβευτής 
της Ρωσίας προέβλεπε ως αποτέλεσμα της πολιτικής του Andrássy, 
αποτελούσε για εκείνον έναν επιπρόσθετο λόγο συνεργασίας με τις 
Μεγάλες Δυνάμεις και ότι το μόνο που ήταν δυνατό να γίνει προς το 
παρόν ήταν να πειστούν η Αυστροουγγαρία και η Γερμανία να περι-
μένουν τα αποτελέσματα των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων350.  
 Η ρωσική κυβέρνηση εν πρώτοις αποδέχθηκε με επιφύλαξη τις 
προτάσεις του Andrássy μόνο ως σημείο εκκίνησης για περαιτέρω 
διαβουλεύσεις και άφησε το θέμα ανοικτό. Για τους ιθύνοντες της 
ρωσικής εξωτερικής πολιτικής υφίσταντο δύο περιπτώσεις: είτε οι 
Μεγάλες Δυνάμεις να ζητήσουν από την οθωμανική κυβέρνηση να 
εισάγει τις μεταρρυθμίσεις είτε να συμβουλεύσουν τον Σουλτάνο να  
προχωρήσει στην εφαρμογή τους, εκφοβίζοντάς τον ταυτόχρονα με 
μια περαιτέρω επέμβαση από μέρους τους. Όσον αφορά την πρώτη 
περίπτωση, οι Δυνάμεις θα έπρεπε να ασκήσουν μεγάλη πίεση στην 
Υψηλή Πύλη και να μην αποφύγουν ούτε το ενδεχόμενο μιας στρα-
τιωτικής επέμβασης, παρόμοιας με εκείνη που αναλήφθηκε από 
τους Γάλλους στη Συρία το 1860, προκειμένου να την εξαναγκάσουν 

                                                                                                     
σελ. 144 -145, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 37, 39 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 151-
152. 
349 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 94. 
350 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 138-139, Harris David, ό. π., 
σελ. 146-147, MacKenzie D., ό. π., σελ. 69, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 40 και 
Sumner B. H., ό. π., σελ. 148-149. 
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να εκτελέσει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. Συνεπώς ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών της Ρωσίας βαρόνος Jomini πρότεινε στην αυ-
στριακή πρεσβεία ότι οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις θα έπρεπε να ακο-
λουθήσουν το σχέδιο του Ignatiev, δηλαδή να αφήσουν την Πύλη να 
εισάγει τις μεταρρυθμίσεις διατηρώντας, όμως, την ελευθερία δρά-
σης τους. Επίσης, πρόσθεσε στον πρεσβευτή της Αυστροουγγαρίας 
ότι στην περίπτωση της αποτυχίας των οθωμανικών μεταρρυθμίσε-
ων θα έπρεπε αρχικά να συγκληθεί μια διάσκεψη με τη συμμετοχή 
των Μεγάλων Δυνάμεων προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα 
βήματα και αν κρινόταν αναγκαίο να εξουσιοδοτήσουν οι εγγυήτριες 
Δυνάμεις τη Ρωσία και την Αυστροουγγαρία να καταλάβουν στρατι-
ωτικά τις επαναστατημένες επαρχίες υπό την επίβλεψη μιας ευρω-
παϊκής επιτροπής. Αν πάλι οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν κατόρθωναν να 
έρθουν σε έναν από κοινού διακανονισμό, θα έπρεπε να ακολουθή-
σουν την πολιτική της απόλυτης ουδετερότητας και της μη επέμβα-
σης στα εσωτερικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά τότε υ-
πήρχε η πιθανότητα να εξαπλωθεί η εξέγερση και να έρθει εκ νέου 
στην επιφάνεια το όλον Ανατολικό Ζήτημα. Στη συζήτησή του με τον 
Γάλλο πρεσβευτή στην Αγία Πετρούπολη, ο Jomini ανέφερε ότι στην 
πιθανότητα εξάπλωσης της εξέγερσης την ερχόμενη άνοιξη η Ρωσία 
θα έπρεπε να αναλάβει την ηθική υποχρέωση που είχε απέναντι 
στους Σέρβους και τους υπόλοιπους χριστιανικούς λαούς και περιέ-
γραψε το μέλλον των χριστιανικών επαρχιών, μετά τη συντριβή των 
Οθωμανών, ως μια ομοσπονδία ελεύθερων κρατών με πρωτεύουσα 
την Κωνσταντινούπολη351.   
 Οι παραπάνω ανεπίσημες προτάσεις του Jomini όταν κοινο-
ποιήθηκαν στη Βιέννη προσέκρουσαν στην κατηγορηματική άρνηση 
του Andrássy, ο οποίος αντιτάχθηκε στην άποψη να αφεθεί η Οθω-
μανική Αυτοκρατορία να εισάγει μόνη της τις μεταρρυθμίσεις, κα-
θώς και στην ιδέα της ευρωπαϊκής διάσκεψης και της κοινής αυ-
στρορωσικής στρατιωτικής σύμπραξης. Στις 4/16 Νοεμβρίου του 
1875 ο υπουργός Εξωτερικών της Δυαδικής Μοναρχίας απέστειλε 
τρεις αναφορές στην Αγία Πετρούπολη, στις οποίες υποστήριζε ότι:  
α) Η ειρήνευση στις επαναστατημένες περιοχές θα μπορούσε να 
προέλθει μόνο διαμέσου του αυστριακού προγράμματος, δηλαδή 

                                                
351 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 148-151, MacKenzie D., ό. π., σελ. 69-70, Stojanovic 
M. D., ό. π., σελ. 40 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 148, 152.  
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της εισαγωγής ειδικών μεταρρυθμίσεων στη Βοσνία και την Ερζεγο-
βίνη, τις οποίες η κυβέρνηση του Σουλτάνου θα εφάρμοζε ύστερα 
από την απαίτηση των Δυνάμεων∙ αντίθετα το ρωσικό πρόγραμμα 
δεν παρείχε καμία εγγύηση για τον κατευνασμό της επανάστασης 
και οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις στερούνταν σίγουρης προοπτικής 
για το μέλλον των εξεγερμένων επαρχιών. 
β) Οι απόψεις του στατηγού Ignatiev αν εφαρμόζονταν, θα έθεταν σε 
κίνδυνο όχι μόνο την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
αλλά και τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ειρήνης  
γ) Ο εν λόγω πρεσβευτής δρούσε χωρίς να ενημερώνει εκ των προ-
τέρων και επαρκώς τους συναδέλφους του πρεσβευτές της Αυστρο-
ουγγαρίας και της Γερμανίας στην Κωνσταντινούπολη για τα σχέδιά 
του και επιπλέον προσπαθούσε να έλθει σε έναν απευθείας διακα-
νονισμό με την Υψηλή Πύλη. 
 Οι αναφορές του Andrássy και η επιμονή στην εφαρμογή του 
δικού του σχεδίου δεν άφηναν περιθώρια για περαιτέρω διαπραγ-
ματεύσεις, οπότε και η Ρωσία υποχρεώθηκε να αποδεχθεί τις προ-
τάσεις του Ούγγρου κόμη προκειμένου να διατηρηθεί η αυστρορω-
σική ενότητα εντός του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων. Μάλι-
στα λίγες μέρες αργότερα (18/30 Νοεμβρίου), ο πρίγκηπας Gorcha-
kov στο δρόμο της επιστροφής του στην Αγία Πετρούπολη σταμάτη-
σε στο Βερολίνο και στις συνομιλίες του με τον Bismarck τον διαβε-
βαίωσε ότι δεν θα επέτρεπε τη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ των 
κυβερνήσεων της Βιέννης και της Αγίας Πετρούπολης και ότι θα συ-
νέχιζε να στηρίζεται στον τριαδικό αυτοκρατορικό συνασπισμό352. 
 Ωστόσο στην Κωνσταντινούπολη ο Ignatiev, αν και απογοη-
τευμένος από την άρνηση του Τσάρου, συνέχιζε να παροτρύνει τόσο 
εκείνον όσο και τον Gorchakov προς την κατεύθυνση της δικής του 
πολιτικής και ταυτόχρονα συνομιλούσε με τον Μαχμούτ Νεντίμ για 
την ανάγκη εισαγωγής ενός βελτιωμένου σχεδίου μεταρρυθμίσεων, 
δηλαδή μιας εξελιγμένης και λεπτομερέστερης μορφής των προνο-
μίων που χορηγήθηκαν με τον ιραντέ της 20ής Σεπτεμβρίου / 2ας Ο-
κτωβρίου, προκειμένου να αποφευχθεί η αυστριακή παρέμβαση και 
η συνεπαγόμενη αναζωπύρωση του Ανατολικού Ζητήματος. Επιπρο-

                                                
352 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 142-143, Goriainov Serge, ό. 
π., σελ. 64, Harris David, ό. π., σελ. 151-154, MacKenzie D., ό. π., σελ. 70 και Stoja-
novic M. D., ό. π., σελ. 40-42.   
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σθέτως εξέφρασε την άποψη στον Σουλτάνο και στον Μεγάλο Βεζύ-
ρη αντίστοιχα ότι η επανάσταση στην Ερζεγοβίνη δεν μπορούσε να 
διευθετηθεί μόνο με την προώθηση διοικητικών μέτρων και πρότει-
νε την τυπική συνένωση των βορείων επαρχιών της Ερζεγοβίνης με 
το Μαυροβούνιο, την αναγνώριση από τον ηγεμόνα του της επικυ-
ριαρχίας του Σουλτάνου στο γεωγραφικό αυτό τμήμα και την κατα-
βολή πληρωμής ετήσιου φόρου. Όσο για τη Σερβία, συνέχισε ο Igna-
tiev, θα έπρεπε να της παραχωρηθεί το Ζβόρνικ (οχυρή πόλη στις 
όχθες του ποταμού Δρίνου) ως αντιστάθμισμα των παραχωρήσεων 
στο Μαυροβούνιο. Ο Ρώσος πρεσβευτής θεωρούσε βέβαιη τη συ-
ναίνεση του Σουλτάνου, αλλά στην περίπτωση που η οθωμανική κυ-
βέρνηση αρνούνταν πρότεινε ως εναλλακτική δίοδο τον σχηματισμό 
πρόσθετων ημιαυτόνομων ναχιγιέδων στη βόρεια Ερζεγοβίνη, πα-
ρόμοιων με τους έξι ναχιγιέδες που είχαν λάβει ιδιαίτερες προνομίες 
μετά την εξέγερση του 1861353.  
 Εν τούοις ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δεν συμμερι-
ζόταν τις απόψεις του Ignatiev και όντας ευνοϊκά διακείμενος στο 
πρόγραμμα του Andrássy, διέταξε τον πρεσβευτή του να μην αναλά-
βει επιπλέον πρωτοβουλίες354. Αυτή η διάσταση των απόψεων και 
των μεθόδων μεταξύ της επίσημης ρωσικής διπλωματίας και του 
Ignatiev, καθώς και η δημοσίευση στον ρωσικό τύπο άρθρων πλή-
ρους συμπάθειας προς τους επαναστάτες355, ανάγκασαν τον Μεγάλο 
Βεζύρη να στραφεί προς τη Μεγάλη Βρετανία και να συσκεφθεί πα-
ράλληλα και με τον Elliot για το νέο οθωμανικό μεταρρυθμιστικό 
σχέδιο356. Στο μεταξύ ο Αυστριακός πρεσβευτής κόμης Zichy357 δρώ-
ντας κατ’ εντολή του Andrássy, προσπαθούσε να πείσει τον Μαχμούτ 
πασά και τον νέο υπουργό των Εξωτερικών Ρασίντ πασά358 να μη 

                                                
353 Βλ. MacKenzie D., ό. π., σελ. 68 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 150-151. 
354 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 155, MacKenzie D., ό. π., σελ. 70 και Sumner M. D., 
ό. π., σελ. 151.   
355 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 154 -155. 
356 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 156. 
357 Zichy Franz (1811-1900): Πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη (1874-1879), ο 
οποίος ανακλήθηκε εξαιτίας της κακής του απόδοσης. Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., 
ό. π., σελ. 210. 
358 Βλ. Ρασίντ πασάς: Ανώτατος αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Διετέλεσε βαλής της Ερζεγοβίνης, του Γενιπαζάρ και της Βοσνίας το 1873. Αργότερα 
ανέλαβε υπουργός Δημοσίων Έργων και υπουργός των Εξωτερικών (1875). Δολοφο-
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δημοσιεύσει η Υψηλή Πύλη το καινούργιο πρόγραμμα των μεταρ-
ρυθμίσεων παρά να προκρίνει το σχέδιο του Andrássy∙ όμως οι πα-
ροτρύνσεις του δεν εισακούστησαν, όχι μόνο εξαιτίας της άρνησης 
της οθωμανικής κυβέρνησης να εισάγει μεταρρυθμίσεις που αφο-
ρούσαν ειδικά τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, αλλά κυρίως επειδή η 
Ρωσία και η Μεγάλη Βρετανία ωθούσαν την Πύλη να ακολουθήσει 
το δρόμο των γενικών μεταρρυθμιστικών μέτρων359. Ωστόσο και με-
ταξύ των μελών της οσμανικής κυβέρνησης υπήρξαν διαφωνίες σχε-
τικά με τη μορφή των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες οδήγησαν σε πα-
ραίτηση τον υπουργό Δικαιοσύνης Μιδάτ πασά360. Αναλυτικότερα, 
σύμφωνα με την έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στην Κωνσταντι-
νούπολη «Εν τω Υπουργικώ Συμβουλίω της παρελθούσης Κυριακής ο 
Μέγας Βεζύρης λαβών μέρος το πρώτον μετά την ανάρρωσίν του, 
ανέπτυξε τον παρ’ αυτού προκληθέντα νόμον, ον επεκύρωσεν ο 
Σουλτάνος, δι’ου γίνονται σπουδαίαι μεταρρυθμίσεις εις όλους τους 
κλάδους του κράτους και χορηγούνται παραχωρήσεις εις το χριστια-
νικόν στοιχείον. Δεν ηδυνήθην να λάβω εισέτι αντίγραφον του νέου 
τούτου νόμου, καθότι ο Μαχμούτ πασάς προτίθεται να πραγματο-
ποιήσει τους διορισμούς των υπαλλήλων εις τας οικείας θέσεις και 
κοινοποιήσει το όλον του έργον δια μιας, όπως μη υποπτευθεί η Ευ-
ρώπη ότι δεν θα πραγματοποιηθώσιν αι προς τους Χριστιανούς πα-
ραχωρήσεις. Εξ όσων όμως ηδυνήθην να πληροφορηθώ τρεις Χρι-
στιανοί θα λαμβάνωσι μέρος εις το Υπουργικόν Συμβούλιον και υπο-
θέτω ότι ούτοι εισίν οι κκ Αλ. Καραθεοδωρής, ως υπουργός του Ε-
μπορίου, ο Οδιάν εφένδης, ως υπουργός των Δημοσίων Έργων και ο 
νυν διευθύνων τους Τηλεγράφους και το Ταχυδρομείον του κράτους, 
Γιαβέρ πασάς. 
 Ο νόμος περί διαιρέσεως του κράτους εις γενικάς διοικήσεις 
τροποποιείται σπουδαίως κατά το διοικητικόν και το δικαστικόν αυ-

                                                                                                     
νήθηκε τον Ιούνιο του 1876 από ένα Κιρκάσιο στρατιωτικό κατά τη διάρκεια μιας 
συνάντησης υπουργών της οθωμανικής κυβέρνησης στο σπίτι του προέδρου του 
Υπουργικού Συμβουλίου του κράτους. Βλ. Godsall Jon R. The Tangled Web: A life of 
Sir Richard Burton, σελ. 302, στον δικτυακό τόπο <http: // books. gr / books? isbn= 
1906510423> και British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 139. 
359 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 140-141 και Harris David, ό. 
π., σελ. 157-161.  
360 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 143-145 και Stojanovic M. 
D., ό. π., σελ. 55. 
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τού μέρος. Εν τοις επαρχιακοίς συμβουλίοις θέλει αντιπροσωπεύσε-
σθαι το χριστιανικόν στοιχείον ισαρίθμως με το οθωμανικόν, η δε 
αστυνομία του κράτους θέλει ενεργείσθαι κατά τα δύο τρίτα υπό 
των Χριστιανών. Ο πρώην Μέγας Βεζύρης Μιδάτ πασάς αντέκρουσε 
το σύστημα τούτο των μεταρρυθμίσεων ως μη δυνάμενον να θέσει 
φραγμόν εις την κοινήν διεύθυνσιν των πραγμάτων, προτείνει δε, 
καθ’α με διαβεβαιούσι, το της αντιπροσωπείας σύστημα, ήτοι τον 
σχηματισμόν Ανωτάτου Συμβουλίου (Βουλής) εξ αντιπροσώπων των 
νομών, το οποίον θέλει συζητεί και αποφαίνεσθαι μετά του Υπουρ-
γείου περί των Νόμων του Κράτους. Την πρότασιν ταύτην απέκρου-
σεν ο Μαχμούτ πασάς, ως μη ανταποκρινομένην με την ανατροφήν 
του λαού και την εποχήν. 
Ο Μιδάτ όμως, άνευ άλλης απαντήσεως, απεσύρθη του Συμβουλίου 
και υπέβαλλε έγγραφον παραίτησιν τω σουλτάνω, εν η δικαιολογεί 
τας εν τω Συμβουλίω προτάσεις του. Λέγεται ότι το της παραιτήσεως 
του Μιδάτ πασάς διάβημα παρηκολούθησαν και τινές των συναδέλ-
φων του ήτοι ο Ριζά πασάς και ο Καδρή βέης, αλλ’αγνοώ αν τούτο 
έχεται αληθείας. Το βέβαιον είναι ότι η υπουργική κρίσις εξακολου-
θεί μέχρι της στιγμής ταύτης, μήπω γενομένης δεκτής της παραιτή-
σεως του Μιδάτ και τα δύο κόμματα διαφιλονικούσιν την νίκην, αν 
και η πιθανότης είναι υπέρ της διατηρήσεως του καθεστώτος. 
ΥΓ. Μεταξύ των ανωτέρων παραχωρήσεων συγκαταλέγεται και η 
παραδοχή του όρκου των Χριστιανών εν τοις δικαστηρίοις.»361.  
 Εν τέλει την 1η /12η Δεκεμβρίου του 1875 ο Αμπντουλαζίζ 
εξέδωσε φιρμάνι, το οποίο στην ουσία επανελάμβανε τις ανεκπλή-
ρωτες υποσχέσεις για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που είχαν 
δοθεί το 1839 και το 1856. Οι λόγοι οι οποίοι επέσπευσαν τη δημο-
σίευσή του αναλύονται στην ακόλουθη αναφορά του Κουντουριώτη: 
«Προ ενός μηνός ο κόμης Ανδράσσης συνέταξε σχέδιον μεταρρυθμί-
σεων και υπέβαλλε αυτό εις την ρωσσικήν κυβέρνησιν. Το σχέδιον 
τούτο βασανισθέν και λαβόν διαφόρους τροπολογίας, ενεκρίθη πα-
ρά του ρωσσικού ανακτοβουλίου και αι διαδοθείσαι φήμαι περί δι-
αφωνίας των εν λόγω δύο Δυνάμεων, διεψεύσθησαν. Η τουρκική 
κυβέρνησις, πληροφορηθείσα τούτο, έσπευσε να δημοσιεύσει το 

                                                
361 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Καλλέργης (Πέρα) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 4070, 18-11-
1875, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 145, Harris David, ό. π., σελ. 
164 και Leathers N., ό. π., σελ. 41-43.  
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περί μεταρρυθμίσεων χάτιον, ίνα αποφύγει την πίεσιν των τριών της 
Άρκτου Δυνάμεων και φανεί ότι αι μεταρρυθμίσεις εγένοντο τη ιδία 
αυτής πρωτοβουλία και άνευ της ελαχίστης πιέσεως. 
 Ο στρατηγός Ιγνάτιεφ ειργάσθη δραστηρίως μετά του Μεγά-
λου Βεζύρου επί των ειρημένων μεταρρυθμίσεων και φρονώ ότι έ-
πραττε τούτο με την πεποίθησιν ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματο-
ποιηθώσιν ουδέ να μεταβάλλωσι την κακήν κατάστασιν της Τουρκί-
ας, ίνα εξαντληθεί απέναντι της Ευρώπης και η ελπίς αυτή. 
 Από τινός καιρού, και ιδίως επ’εσχάτων, ο πρεσβευτής της 
Αγγλίας φαίνεται μάλλον αδιαφορών και αποφεύγων με πάντα τρό-
πον παν το δυνάμενον να γεννήσει την ελαχίστην υπόνοιαν ότι η αγ-
γλική κυβέρνησις πιέζει την τουρκικήν αναμιγνυομένη εις τα εσωτε-
ρικά της. 
 Οι πρεσβευταί της Γερμανίας και της Αυστροουγγαρίας εξα-
κολουθούσι να συμβαδίζωσι μετά του της Ρωσσίας, δηλούντες εις 
πάσαν περίστασιν την συνεννόησιν των τριών αυτοκρατόρων επί των 
ανατολικών πραγμάτων και διακηρρύτοντες ότι η συνεννόησις αύτη 
κύριον σκοπόν έχει την διατήρησιν της ευρωπαϊκής ειρήνης [...]»362.   
 Ο Andrássy δυσαρεστήθηκε από τη δημοσίευση των οσμανι-
κών μεταρρυθμίσεων, τις οποίες θεωρούσε ημιτελείς, και συνέχισε 
να εργάζεται δραστήρια για την προώθηση του δικού του σχεδίου 
έχοντας εκ των προτέρων λάβει και την υποστήριξη του Gorchakov. 
Ο τελευταίος -είχε στο μεταξύ αφιχθεί στην Αγία Πετρούπολη στις 21 
Νοεμβρίου / 3 Δεκεμβρίου για να αναλάβει τη διεύθυνση της ρωσι-
κής εξωτερικής πολιτικής- αν και προς στιγμήν είχε στρέψει την προ-
σοχή του στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις της Πύλης, παρείχε εκ 
νέου την πλήρη του στήριξη στον υπουργό Εξωτερικών της Αυστρο-
ουγγαρίας, αφήνοντάς τον ελεύθερο να επιλέξει μεταξύ του δικού 
του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και εκείνου της οθωμανικής 
κυβέρνησης. Στις 12/24 Δεκεμβρίου ο Andrássy σε συνεργασία με 
τον πρεσβευτή της Ρωσίας στη Βιέννη Novikov ολοκλήρωσε το επί-
σημο προσχέδιο των μεταρρυθμίσεων και το απέστειλε στην Αγία 
Πετρούπολη προς έγκριση. Τέσσερις ημέρες αργότερα ο Τσάρος και 

                                                
362 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 
4241, 5-12-1875, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 146-147 και Harris 
David, ό. π., σελ. 163-164.  
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ο Gorchakov αποδέχθηκαν το κείμενο και στις 18/30 Δεκεμβρίου η 
εγκύκλιος κοινοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στη Ρώμη. 
 Η Διακοίνωση (ή Νότα) Andrássy της 18ης/30ής Δεκεμβρίου 
του 1875, όπως έμεινε έκτοτε γνωστό στη διεθνή διπλωματία το κεί-
μενο των μεταρρυθμίσεων του υπουργού των Εξωτερικών της Αυ-
στροουγγαρίας, αν και φαινομενικά εξέθετε τα από κοινού αιτήματα 
των Μεγάλων Δυνάμεων, κατά βάση επαναδιατύπωνε τις προ δύο 
μηνών απόψεις και προτάσεις του Andrássy. Στο κείμενο της Διακοί-
νωσης ο Andrássy διακήρυσσε την ανεπάρκεια των οθωμανικών με-
ταρρυθμίσεων μέχρι της σήμερον, επέκρινε την Υψηλή Πύλη για την 
αναποτελεσματικότητά της να κατευνάσει τα πράγματα και διατύ-
πωνε την άποψη ότι από τη στιγμή που οι Οθωμανοί ήταν ανίκανοι 
να καταστείλουν τις εξεγέρσεις, ήταν απαραίτητο για τις Μεγάλες 
Δυνάμεις να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλί-
σουν την ειρήνη.  
 Συγκεκριμένα ο Andrássy πρότεινε: 
1ον) την πλήρη και καθολική θρησκευτική ελευθερία. Η άμεση εφαρ-
μογή του μέτρου αυτού θα είχε ως συνέπεια την ισότητα ενώπιον 
του νόμου καθώς και την αποτροπή των όποιων φανατικών εκδηλώ-
σεων. 
2ον) την άμεση κατάργηση του φόρου επί των αγροκτημάτων. 
3ον) την αξιοποίηση των εσόδων από τη συλλογή των άμεσων φόρων 
στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη για την ενίσχυση των τοπικών ανα-
γκών. 
4ον) την κρατική ενίσχυση για την εξαγορά εκτάσεων γης από τους 
γαιοκτήμονες και των άλλων υποχρεώσεων των αγροτών προς αυ-
τούς, προκειμένου να βελτιωθεί άμεσα η κατάσταση των αγροτικών 
πληθυσμών. 
5ον) τη δημιουργία μιας μεικτής ειδικής επιτροπής αποτελούμενης 
από ένα ίσο αριθμό Μουσουλμάνων και Χριστιανών προκειμένου να 
εποπτεύσει την επιβολή των ως άνω μεταρρυθμιστικών μέτρων, κα-
θώς και εκείνων που διακηρύχθηκαν με τον ιραντέ της 2ας Οκτωβρί-
ου και το φιρμάνι της 12ης Δεκεμβρίου363. 
                                                
363 Βλ. Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 277, Anderson M. S., ό. π., σελ. 182, British Doc-
uments on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 149-154, Driault Édouard, ό. π., σελ. 451-452, 
Harris David, ό. π., σελ. 165-168, Langer W. L., ό. π., σελ. 75, Leathers N., ό. π., σελ. 
46-47, Marriott J. A. R., ό. π., σελ. 323, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 42 και Sumner B. 
H., ό. π., σελ. 152. 
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 Οι μεταρρυθμίσεις του Andrássy αποτελούσαν απλώς ένα 
μέτρο για την αποτροπή σοβαρότερων περιπλοκών στη Βαλκανική 
και φανέρωναν την πρόθεση του συντάκτη τους να αφαιρέσει από 
τη Ρωσία το ρόλο του προστάτη των Σλάβων, καθώς και το πρωταρ-
χικό ενδιαφέρον της Αυστροουγγαρίας για τη μελλοντική προσάρτη-
ση των δύο επαναστατημένων επαρχιών στην περίπτωση που εκείνη 
κρινόταν επιβεβλημένη από τις περιστάσεις364. 
 Η κοινοποίηση της Διακοίνωσης (Νότας) Andrássy στις κυ-
βερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων έγινε αποδεκτή με ανάμεικτα 
συναισθήματα. Αφ’ ενός μεν το σχέδιο του Ούγγρου κόμη ήγειρε 
αμφιβολίες ως προς την επιβολή και τη βιωσιμότητα των αυστρια-
κών μεταρρυθμίσεων, αφ’ ετέρου δε θεωρήθηκε ότι υπέθαλπε τα 
συμφέροντα της κάθε μίας Δύναμης χωριστά στην Ανατολή, με κίν-
δυνο να υπάρξει ανατροπή στον συσχετισμό των δυνάμεων και να 
διασαλευτεί η ισορροπία του υφιστάμενου status quo στην περιοχή. 
Εκτός από την Ιταλία, η οποία πρώτη αυτή από τα ευρωπαϊκά κράτη 
παρείχε τη συγκατάθεσή της στη Διακοίνωση Andrássy (25 Δεκεμ-
βρίου / 6 Ιανουαρίου 1876), επιθυμώντας να διατηρήσει φιλικές 
σχέσεις με τις Μεγάλες Δυνάμεις και προσβλέποντας στην ανάληψη 
ενεργού ρόλου στις ανατολικές υποθέσεις365, οι υπόλοιπες Δυνάμεις 
τηρούσαν στάση αναμονής ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά της τελι-
κής απάντησης που θα έδιναν στη Βιέννη. 
 Στο Βερολίνο η κυβέρνηση του Bismarck είχε παραμείνει ε-
ξαρχής αμέτοχη στις αυστρορωσικές διαβουλεύσεις και εφόσον η 
ίδια δεν είχε άμεσα συμφέροντα στα Βαλκάνια, είχε αφήσει τις άλ-
λες δύο Δυνάμεις να διαπραγματευτούν το ζήτημα της Βοσνίας και 
της Ερζεγοβίνης όντας πρόθυμη να υποστηρίξει την όποια προτεινό-
μενη λύση. Σκοπός του Πρώσου Καγκελάριου ήταν να αποτρέψει την 
εμπλοκή της χώρας του από τις επιπλοκές που θα δημιουργούσε η 
επανάσταση και να διατηρήσει την ηγεσία του DreiKaizerbund συ-
ντηρώντας τον αυστρορωσικό ανταγωνισμό στην περιοχή. Προεξο-
φλώντας την πιθανή αποτυχία της εφαρμογής της Διακοίνωσης 
Andrássy, ο Bismarck ήταν επίσης σε θέση να προβλέψει την επικεί-
μενη σύγκρουση μεταξύ της Αυστροουγγαρίας και της Ρωσίας, μια 

                                                
364 Βλ. Bridge F. R., ό. π., σελ. 75 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 43. 
365 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 155 και Harris David, ό. π., 
σελ. 179-181. 
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σύγκρουση που και ο ίδιος ήθελε να αποφύγει, επειδή θα διέλυε το 
Σύνδεσμο των Τριών Αυτοκρατόρων και θα δημιουργούσε νέα συμ-
μαχικά μπλοκ μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων τα οποία θα αποδυ-
νάμωναν τη θέση της Γερμανίας στην Ευρώπη. Μπροστά σε ένα τέ-
τοιο απευκταίο ενδεχόμενο, η Γερμανία θα έπρεπε να συμμαχίσει 
είτε με την Αυστροουγγαρία είτε με τη Ρωσία. Στην περίπτωση που 
θα επέλεγε την πρώτη, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι η Ρωσία θα συντασ-
σόταν με τη Γαλλία, την οποία ο Bismarck ήθελε να κρατήσει απομο-
νωμένη επειδή αποτελούσε ακόμη τον κυριότερο εν δυνάμει εχθρό 
της Γερμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη.  
 Εξάλλου η συμμετοχή της Γαλλίας στην αποστολή των προ-
ξένων ύστερα από την πρόσκληση της Ρωσίας, σηματοδοτούσε την 
επανεμφάνιση της πρώτης στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Αλλά και οι 
αυστρογερμανικές σχέσεις βρίσκονταν σε ένα κρίσιμο σημείο∙ στη 
Βιέννη υπήρχαν συγκεκριμένοι αντιγερμανικοί μιλιταριστικοί κύκλοι 
υποστηριζόμενοι από κάποιους αρχιδούκες, οι οποίοι εξέφραζαν την 
αντίθεσή τους στην αυστροπρωσική συνεργασία και σε συνεννόηση 
με τους αντίστοιχους ρωσικούς κύκλους πρότειναν την επέκταση 
προς το Νότο. Η διατήρηση επομένως του Andrássy στην εξουσία 
αποτελούσε ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για τη Γερμανία και εγ-
γύηση ότι η Δυαδική Μοναρχία θα συνεργαζόταν ανοικτά με τη Ρω-
σία εν γνώσει της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Στην περίπτωση που ο 
Andrássy υποχρεωνόταν σε παραίτηση, τα εχθρικά προς τη Γερμανία 
στοιχεία θα ανέρχονταν στην εξουσία, θα διευθετούσαν τις διαφο-
ρές τους με τη Ρωσία και σε συνασπισμό μαζί της θα στρέφονταν 
εναντίον της Γερμανίας. 
 Έχοντας κάνει τους παραπάνω συλλογισμούς, ο Bismarck 
συνειδητοποίησε ότι πλέον δεν μπορούσε να παραμείνει ουδέτερος 
και να αφήσει τα άλλα δύο μέλη του DreiKaizerbund να διευθετή-
σουν μόνα τους τις ανατολικές υποθέσεις ή στη χειρότερη περίπτω-
ση να έρθουν σε σύγκρουση μεταξύ τους. Προτού, λοιπόν, ο ίδιος 
απαντήσει στη Βιέννη, στράφηκε προς τη Μεγάλη Βρετανία χρησι-
μοποιώντας τη Διακοίνωση Andrássy ως πρόσχημα για την ανταλλα-
γή απόψεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων αναφορικά με το βαλκα-
νικό ζήτημα. Η επιλογή της χώρας αυτής δεν ήταν τυχαία, καθώς τον 
Μάιο του 1875 η κυβέρνηση Disraeli είχε προσφέρει τη μεσολάβησή 
της έτσι ώστε να αποφευχθεί ένας νέος Γαλλοπρωσικός Πόλεμος. 
Στις 21 Δεκεμβρίου / 2 Ιανουαρίου του 1876 ο Bismarck συναντήθη-
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κε με τον Άγγλο πρεσβευτή στο Βερολίνο Λόρδο Russell366 και πρό-
τεινε τη στενή συνεργασία των δύο κρατών στην Ανατολή, η οποία 
θα συνίστατο στην υποστήριξη που θα παρείχε η Γερμανία στα συμ-
φέροντα και τις επιθυμίες της Μεγάλης Βρετανίας σε περίπτωση 
μελλοντικών επιπλοκών στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Αυτές οι επιπλοκές θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από 
την ανεπάρκεια του μεταρρυθμιστικού σχεδίου του Andrássy, το ο-
ποίο κατά τον Bismarck αποτελούσε ένα προσωρινό μέτρο που δεν 
θα επέφερε κάποια ουσιαστική αλλαγή στα Βαλκάνια, αλλά απλώς 
και μόνο θα ανέβαλε για κάποιο χρονικό διάστημα μια ανοικτή δια-
φωνία μεταξύ των κρατών της Αυστροουγγαρίας και της Ρωσίας με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Πρώσος Καγκελάριος είχε εννοήσει 
ότι όσο το πρόβλημα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αντιμετωπιζόταν 
μονομερώς και ξεχωριστά από το όλο Ανατολικό Ζήτημα, η Βιέννη 
και η Πετρούπολη δεν θα κατόρθωναν να συμφωνήσουν, καθώς ού-
τε η Ρωσία θα επέτρεπε στην Αυστροουγγαρία να προσαρτήσει τις 
δύο επαρχίες, αλλά ούτε και η Δυαδική Μοναρχία θα συναινούσε 
στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα εξοστράκιζαν τα συμ-
φέροντά της στην Ανατολή. Με βάση αυτό το σκεπτικό ο Bismarck 
ανέπτυξε στον Βρετανό πρεσβευτή ένα πρόγραμμα εδαφικών ανα-
κατατάξεων και αποζημιώσεων, το οποίο αφ’ ενός μεν θα ήταν δυ-
νατό να πραγματοποιηθεί μόνο με την κοινή συμφωνία των Μεγά-
λων Δυνάμεων, αφ’ ετέρου δε ίσως οδηγούσε στην οριστική επίλυση 
του Ανατολικού Ζητήματος. Σύμφωνα με το σχέδιό του, η Ρωσία θα 
έπρεπε να επιτρέψει την κατάληψη της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης 
από την Αυστροουγγαρία παίρνοντας η ίδια ως αντάλλαγμα την α-
νάκτηση της Βεσσαραβίας, η Μεγάλη Βρετανία να καταλάβει την 
Αίγυπτο εξαιτίας της στρατηγικής σημασίας που είχε για εκείνη η 
διώρυγα του Σουέζ, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία θα μπορούσαν να λά-
βουν ως αποζημίωση εδάφη της Βορείου Αφρικής. Όσο για τη Γερ-
μανία, ο Bismarck δεν θα αξίωνε για τη χώρα του κάποιο εδαφικό 

                                                
366 Russell Odo (1829-1884): Ξεκίνησε τη διπλωματική του σταδιοδρομία το 1849 
στη Βιέννη. Υπηρέτησε το βρετανικό Υπουργείο των Εξωτερικών στο Λονδίνο (κε-
ντρική υπηρεσία, 1850-1852), στη Ρώμη (1858-1870) και το 1871 στο Βερολίνο ως 
πρεσβευτής, όπου και ενθάρρυνε τη συνεργασία μεταξύ της βρετανικής και της 
γερμανικής κυβέρνησης. Το 1881 ονομάστηκε βαρόνος Ampthill. Βλ. University Col-
lege London Russell (Lord Odo) Collection, στον δικτυακό τόπο <http: // www. 
aim25.ac.uk / cats / 13 / 1604.htm>.  
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απόκτημα. Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού θα προσέφερε στη Γερ-
μανία ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων ευρωπαϊκών 
κρατών, καθώς ο κύριος στόχος του «σιδηρού Καγκελάριου» ήταν εν 
πρώτοις η αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των Μεγάλων Δυ-
νάμεων με τη Γερμανία να ασκεί τη διαιτησία στις επιμέρους διαφο-
ρές τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι Δυνάμεις θα αποζητούσαν τη συ-
νεργασία της και η Γερμανία θα παγίωνε την ηγετική της θέση στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο. 
 Παρ’ όλα αυτά, το σημαντικότερο επί του παρόντος ζήτημα 
για τον Bismarck ήταν να αποφευχθεί μια πιθανή σύγκρουση μεταξύ 
της Δυαδικής Μοναρχίας με τη Ρωσία ή η στενή τους συνεργασία 
στην περίπτωση της πτώσης του Andrássy. Οποιαδήποτε εκδοχή και 
να συνέβαινε θα απέβαινε επιζήμια για τη Γερμανία και πιθανόν να 
διακύβευε την ευρωπαϊκή ειρήνη. Συνεπώς η μοναδική εγγύηση 
ασφάλειας αποτελούσε η συμφωνία της Γερμανίας με τη Μεγάλη 
Βρετανία. 
 Τρεις ημέρες αργότερα (24 Δεκεμβρίου / 5 Ιανουαρίου 1876) 
ο Bismarck συζήτησε το σχέδιό του με τον Ρώσο πρεσβευτή Oubril367, 
όμως ο Gorchakov το απέρριψε απαντώντας ότι η Ρωσία δεν επιθυ-
μούσε καμία εδαφική προσάρτηση. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρω-
σίας υποπτεύθηκε ότι οι προτάσεις του Bismarck έκρυβαν απώτερα 
κίνητρα, δηλαδή τη διάθεσή του να παρεμβαίνει και να διευθετεί τις 
διαφορές είτε μεταξύ της Ρωσίας και της Αυστροουγγαρίας είτε με-
ταξύ της Ρωσίας και της Μεγάλης Βρετανίας, προκειμένου ο ίδιος να 
απολαμβάνει το ρόλο του ρυθμιστή των διεθνών υποθέσεων. 
 Το διάβημα του Bismarck έγινε αποδεκτό από το βρετανικό 
Υπουργείο των Εξωτερικών με σκεπτικισμό και συγκρατημένη αισιο-
δοξία. Ο Λόρδος Derby δεν αρνήθηκε τη στενή συνεργασία των δύο 
χωρών στις οθωμανικές υποθέσεις, αλλά διατηρούσε αμφιβολίες ως 
προς τις πραγματικές προθέσεις του Γερμανού Καγκελάριου. Τις αμ-
φιβολίες αυτές συμμεριζόταν και ο Βρετανός πρεσβευτής στο Παρίσι 
Λόρδος Lyons368, ο οποίος έκρινε ότι ο ενδότερος σκοπός του Bis-
                                                
367 Oubril Paul : Πρεσβευτής της Ρωσίας στο Βερολίνο ( 1863-1879) και στη Βιέννη 
(1880-1882). Βλ. Rothfels Hans Bismarck-Briefe, σελ. 446, στον δικτυακό τόπο 
<http:// www. books. gr / books? isbn= 3525361033>.   
368 Lyons Richard Bickerton Pemell (1817-1887): Βρετανός διπλωμάτης, ο οποίος 
υπηρέτησε διαδοχικά στην Αθήνα (1839), Δρέσδη, Φλωρεντία, Ουάσινγκτον (1858-
1865), Κωνσταντινούπολη (1865-1867) και Παρίσι (1867-1887), όπου κατά τον πό-
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marck ήταν να διαχωρίσει τη Μεγάλη Βρετανία από τη Γαλλία και να 
κερδίσει την υποστήριξή της ή τουλάχιστον την ουδετερότητά της, 
στην περίπτωση που ενδεχόμενες περιπλοκές στην Ανατολή οδη-
γούσαν σε ένα νέο Γαλλοπρωσικό Πόλεμο. Προκειμένου, λοιπόν, να 
κερδίσει επιπλέον χρόνο και να εξιχνιάσει τα αληθινά κίνητρα του 
Bismarck, ο Derby ανέβαλε την απάντησή του για περισσότερο από 
ένα μήνα. Στο μεταξύ στις 20 Ιανουαρίου / 1η Φεβρουαρίου ο Bis-
marck επανέλαβε τις προτάσεις του στον Βρετανό πρεσβευτή, επι-
μένοντας στην αναγκαιότητα της από κοινού συνεννόησης των δύο 
κρατών ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της διαμάχης μεταξύ της 
Αυστροουγγαρίας και της Ρωσίας. Ο ίδιος ο Russell ήταν θετικός σε 
μια τέτοια συνεργασία και παρότρυνε τη βρετανική κυβέρνηση να 
την αποδεχθεί. Όσο για την τελευταία, ο επικεφαλής της Πρωθυ-
πουργός Disraeli είχε πειστεί ότι ο Bismarck ήταν έτοιμος να εγκατα-
λείψει τη συμμαχία του με τη Ρωσία χάριν εκείνης με τη Μεγάλη 
Βρετανία και ευνοούσε την προσεχή συμφωνία με τη Γερμανία, θε-
ωρώντας την ως το μέσο διάσπασης του Συνδέσμου των Τριών Αυ-
τοκρατόρων και ανάκτησης της επιρροής της Αγγλίας στις ευρωπαϊ-
κές υποθέσεις. Όμως ο Λόρδος Derby παρέμενε ακόμη καχύποπτος 
και μόνο ύστερα από την πίεση του Disraeli και της Αυτοκράτειρας 
Victoria369 έστειλε την απάντησή του διαμέσου του Russell στον Γερ-
μανό Καγκελάριο (31 Ιανουαρίου / 12 Φεβρουαρίου). Με αυτήν ξε-
καθάριζε στον Bismarck ότι η βρετανική κυβέρνηση ήταν απολύτως 
αντίθετη στην οποιαδήποτε αλλαγή του εδαφικού status quo και 
επίσης απρόθυμη να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων 
χωρών, εννοώντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Αυστρο-
ουγγαρία. Η Μεγάλη Βρετανία, συνέχιζε σε άλλη του αναφορά (4/16 
Φεβρουαρίου 1876), δεν επιθυμούσε αποκλειστικούς συμμάχους, 
αλλά ο βασικός της σκοπός ήταν η διατήρηση της ειρήνης και των 
υπαρχουσών συνθηκών. Αυτοί οι δύο στόχοι θα μπορούσαν να επι-

                                                                                                     
λεμο του 1870 προσέφερε τις υπηρεσίες του ως μεσολαβητής και συνόδευσε την 
προσωρινή κυβέρνηση στην πόλη Tours. Βλ. στον δικτυακό τόπο <http:// www. 
nationmaster.com / encyclopedia / Richard-Bickerton-Pemell-Lyons>. 
369 Victoria (1819-1901): Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετα-
νίας και της Ιρλανδίας από το 1837 και Αυτοκράτειρα των Ινδιών από το 1876, η 
οποία συνέδεσε το όνομά της με την άνοδο και την παγκόσμια κυριαρχία της Μεγά-
λης Βρετανίας ως αποικιακής χώρας, καθώς και με την καθιέρωση των συντηρητι-
κών κοινωνικών αξιών. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 14ος, σελ. 251-252. 
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τευχθούν με μια συντονισμένη δράση με τη Γερμανία, εφ’ όσον εκ 
των προτέρων ξεκαθαρίζονταν λεπτομερώς τα κίνητρα των προθέ-
σεων του Bismarck και οι προσδοκίες του από αυτήν τη συμφωνία. 
 Όταν δόθηκε η απάντηση της βρετανικής κυβέρνησης στον 
Bismarck (7/19 Φεβρουαρίου), ο τελευταίος αρκέστηκε να επαναλά-
βει την προσφορά του και την επιθυμία του να διατηρηθεί η ειρήνη. 
Ο λόγος που επιθυμούσε μια ειλικρινή και συχνή ανταλλαγή από-
ψεων με τη Μεγάλη Βρετανία πήγαζε από την πεποίθησή του ότι 
μόνο η Γερμανία και η Αγγλία μπορούσαν να αποτελέσουν την α-
σφαλιστική δικλείδα της ευρωπαϊκής σταθερότητας στην περίπτωση 
που οι καταστάσεις χειροτέρευαν. 
 Ήταν φανερό ότι η προσπάθεια του Bismarck να προσεταιρι-
στεί αρχικά τη Μεγάλη Βρετανία και κατόπιν τη Ρωσία έγκειτο στο 
σχέδιο του διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που, σύμ-
φωνα με τον εμπνευστή του, θα προκαλούσε την ανάδυση νέων 
συμμαχικών σχημάτων και θα απέτρεπε μια γαλλορωσική συμμαχία 
κατευθυνόμενη εναντίον της Γερμανίας. Η αποφυγή ενός τέτοιου 
ενδεχομένου κυριαρχούσε στη σκέψη του Bismarck και όχι η οριστι-
κή επίλυση του Ανατολικού Ζητήματος, καθώς η Γερμανία δεν πα-
ρουσίαζε άμεσα συμφέροντα στην Ανατολή. Ωστόσο οι υποψίες που 
ήγειρε τόσο από τη μεριά των Άγγλων όσο και των Ρώσων, καταδί-
κασαν το σχέδιό του σε αποτυχία και τον ανάγκασαν να εγκρίνει τε-
λικά το πρόγραμμα του Andrássy370.   
 Στις 21 Δεκεμβρίου / 2 Ιανουαρίου του 1876, η Διακοίνωση 
Andrássy κοινοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο δούκας Decazes επέδειξε αρ-
κετά ευνοϊκή διάθεση ως προς το κείμενο των μεταρρυθμίσεων, αν 
και φαινόταν προβληματισμένος ως προς το σημείο που αφορούσε 
την επιστροφή των άμεσων φόρων στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, 
νομίζοντας λανθασμένα ότι το μέτρο αυτό θα εφαρμοζόταν σε όλες 
τις επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θα έπληττε τις γαλ-
λικές επενδύσεις σε αυτήν. Όμως οι διαβεβαιώσεις της αυστριακής 
κυβέρνησης μετρίασαν τις αμφιβολίες του υπουργού Εξωτερικών 

                                                
370 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 142-143, Goriainov Serge Le 
Bosphore…, ό. π., σελ. 314 -315, Harris David, ό. π., σελ. 170-178, Langer W. L., ό. π., 
σελ. 75-81, Leathers N., ό. π., σελ. 49-50, Lobanov- Rostovski Α., ό. π., σελ. 268-269, 
Sontag R. J. Germany and England: Background of Conflict, 1848-1894, σελ. 126-127, 
Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 43-48 και Taylor A. J. P. The struggle for mastery in Eu-
rope, 1848-1918, σελ. 235. 
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της Γαλλίας, ο οποίος εν τέλει συγκατέθεσε πλήρως στο αυστριακό 
πρόγραμμα. Εξάλλου η συνεργασία της γαλλικής κυβέρνησης με τον 
Σύνδεσμο των Τριών Αυτοκρατόρων κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς 
εξασφάλιζε τη συμμετοχή της Γαλλίας στις όποιες μελλοντικές εξελί-
ξεις στη Βαλκανική και επιπλέον θεωρήθηκε ως ευκαιρία ενδυνάμω-
σης των σχέσεών της με τη Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες 
τον Μάη του 1875 την είχαν προστατεύσει από τα επιθετικά σχέδια 
της Γερμανίας. Ο Decazes πίστευε ότι από τη στιγμή που το βαλκανι-
κό πρόβλημα είχε τεθεί υπό την εποπτεία των ευρωπαϊκών κρατών, 
ο ίδιος θα έπρεπε να ενθαρρύνει τις εκτός του DreiKaizerbund Δυνά-
μεις να συνεργαστούν μαζί του, ώστε να διασφαλίσει τα γαλλικά 
συμφέροντα371.  
 Η Μεγάλη Βρετανία από τη μεριά της προσκολλημένη στο 
δόγμα της θαυμάσιας απομόνωσης παρακολουθούσε την ειρηνευτι-
κή δράση των τριών συμμαχικών κρατών με επιφύλαξη και σκεπτικι-
σμό, προσπαθώντας να κατανοήσει τους αληθινούς τους σκοπούς. Ο 
Derby εξαρχής ήταν αντίθετος με την ιδέα της παρέμβασης των Ευ-
ρωπαϊκών Δυνάμεων, η οποία δεν επέτρεπε στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία να καταστείλει τη βοσνιακή εξέγερση. Επίσης απέρριπτε 
την ιδέα της αυτονομίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και πίστευε ότι 
η Αυστροουγγαρία -και ιδιαίτερα ο Andrássy- δεν επιθυμούσε να 
προσαρτήσει επιπλέον σλαβικούς πληθυσμούς στην επικράτειά της. 
Τέλος, θεωρούσε ότι τόσο η Σερβία όσο και το Μαυροβούνιο δεν 
επρόκειτο να αναλάβουν δράση χωρίς την υποστήριξη της Ρωσίας, η 
οποία προς το παρόν ομονοούσε με τις άλλες Δυνάμεις στη λήψη 
των αποφάσεων. 
 Τα παραπάνω στοιχεία, λοιπόν, είχαν πείσει τον Βρετανό 
υπουργό των Εξωτερικών για την αδυναμία της εφαρμογής του αυ-
στρορωσικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος. Σύμφωνα με τον 
Λόρδο Derby, τα μέτρα που περιλαμβάνονταν στη Διακοίνωση 
Andrássy σε καμιά περίπτωση δεν χαρακτηρίζονταν ως ριζοσπαστικά 
και επιπλέον το σχέδιο του υπουργού Εξωτερικών της Δυαδικής Μο-
ναρχίας ήταν καταδικασμένο να αποτύχει μιας και ήταν σχεδόν αδύ-
νατο για την Αυστροουγγαρία και τη Ρωσία να προωθήσουν από 
κοινού δυναμικές αλλαγές στην περιοχή, αψηφώντας συμφέροντα 

                                                
371 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 155-157, Harris David, ό. π., 
σελ. 181-183, Leathers N., ό. π., σελ. 48-49 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 50.  
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και ανταγωνισμούς. Ωστόσο παρά τις αμφιβολίες του ο Derby έκρινε 
ότι το πρόγραμμα του Andrássy αποτελούσε την ελάχιστη και ανα-
γκαία δυνατή μορφή επέμβασης των Μεγάλων Δυνάμεων στα εσω-
τερικά του οσμανικού κράτους και ήταν πρόθυμος να το στηρίξει σε 
όλα του τα σημεία, εκτός από εκείνα που προέβλεπαν την επιστρο-
φή ενός ποσοστού των άμεσων φόρων για την ενίσχυση των τοπικών 
αναγκών και την κρατική εξαγορά της γης. 
 Σε αντίθεση με τον Λόρδο Derby, ο Disraeli και κάποια μέλη 
της βρετανικής κυβέρνησης ήσαν απρόθυμοι να συνεργαστούν επί 
τη βάση της Νότας Andrássy, επειδή αφ’ ενός μεν ο Βρετανός Πρω-
θυπουργός ήταν δύσπιστος προς τον Andrássy θεωρώντας τον α-
ναρμόδιο να συμβουλεύει την Υψηλή Πύλη στη λήψη μέτρων ήδη 
ανακοινωθέντων με το φιρμάνι της 1ης /12ης Δεκεμβρίου του 1875, 
αφ’ ετέρου δε πίστευε ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν μπορούσε να α-
φήσει την Αυστροουγγαρία και τη Ρωσία να αναλάβουν την πλήρη 
πρωτοβουλία κινήσεων στη Βαλκανική και ενδεχομένως να την εξο-
στρακίσουν από την περιοχή. Επίσης, οι προτάσεις της Διακοίνωσης 
Andrássy που σχετίζονταν με τους φόρους και την εξαγορά της γης 
θεωρήθηκαν απο τον Βρετανό Πρωθυπουργό ως ασυνεπείς με τις 
αρχές με τις οποίες διοικούνταν η Μεγάλη Βρετανία -ειδικά η Ιρλαν-
δία- και ως εκ τούτου μετά δυσκολίας μπορούσε να τις συστήσει 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
 Η αναβλητικότητα της βρετανικής κυβέρνησης και η δυσμέ-
νειά της απέναντι στο σχέδιο του Andrássy τελικά μετεστράφησαν 
ύστερα από τις συνεχείς πιέσεις που της άσκησαν η αυστρορωσική 
διπλωματία και κυρίως εξαιτίας της παρότρυνσης της Υψηλής Πύλης. 
Αν και υπήρχαν ενστάσεις ως προς το κείμενο των αυστριακών με-
ταρρυθμίσεων και ζητήματα -που ευκόλως θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν ως προφάσεις άρνησης- όπως το σχέδιο δράσης που 
σκόπευε να ακολουθήσει ο DreiKaizerbund στην περίπτωση που είτε 
η οσμανική κυβέρνηση είτε οι επαναστάτες αρνούνταν να δεχθούν 
τις αυστριακές προτάσεις, η Μεγάλη Βρετανία ούτε παρουσίασε κά-
ποια αντιπρόταση, αλλά ούτε και μπορούσε να διασφαλίσει τα συμ-
φέροντά της παρακολουθώντας με καχυποψία τις εξελίξεις και πα-
ραμένοντας απομονωμένη. Συνεπώς στις 7/19 Ιανουαρίου του 1876 
«[...] η αγγλική κυβέρνησις απεφάσισε να δώσει γενικήν τινά υπο-
στήριξιν εις τας εν τη αυστριακή διακοινώση διατυπωμένας προτά-
σεις, ων την αρχήν αναγνωρίζει ως ικανώς δικαιολογουμένην του της 
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καταστάσεως των επαναστατημένων επαρχιών. Εν τούτω η Αγγλία 
δεν αναλαμβάνει ουδεμίαν υποχρέωσιν, αλλ’ επιφυλάσσει πλήρη 
ελευθερίαν όπως κρίνει κατά την ιδίαν αυτής εκτίμησιν και αποφα-
σίσει περί των προταθησομένων μέτρων μετά την από κοινού επίδο-
σιν της Διακοινώσεως προς την Πύλην [...]. 
 Τοιαύτη η της Αγγλίας απόφασις ήτις ανεμένετο μετά μεγά-
λης φροντίδος και ανησυχίας. Η επίμονος και καρτερική αλλά συγ-
χρόνως έμφρων και μετριοπαθής πορεία του κόμητος Ανδράσση, 
ίσχυσε να εξομαλύνει τα αλλεπάλληλα προσκόμματα, άτινα παρενε-
βάλλοντο εις το υπ’ αυτού ετοιμασθέν σχέδιον [...]. Εάν η Αγγλία ηρ-
νείτο, η Πύλη θα εύρισκεν ου μόνον αφορμήν, αλλά και ενθάρρυνσιν 
όπως αντιστή και αι συνέπειαι της τοιαύτης παρακινδυνευμένης ι-
σχυρογνωμοσύνης θ’ απέβαινον σοβαρότατοι [...]. Η απόφασις λοι-
πόν της Αγγλίας εκέκτητο έκτακτον σπουδαιότητα εν τη καθ’ όλον 
τροπή της ευρωπαϊκής πολιτικής, διό και εναγωνίως ανεμένετο 
[...]»372.  
 Η αποδοχή της Διακοίνωσης Andrássy από την οθωμανική 
κυβέρνηση δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς αντιδράσεις. Ήδη από τα 
τέλη του 1875 είχαν κυκλοφορήσει φήμες στην Κωνσταντινούπολη 
ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις ήταν έτοιμες να επιβάλουν επισήμως με-
ταρρυθμιστικά μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα έπληττε το κύρος 
της σουλτανικής κυριαρχίας. Προτού καν το σχέδιο των μεταρρυθμί-
σεων κοινοποιηθεί στην Υψηλή Πύλη, ο Μέγας Βεζύρης αρνήθηκε να 
δεχθεί την επίδοση ενός τέτοιου κειμένου και διέταξε τους Οθωμα-
νούς πρεσβευτές στις πρωτεύουσες των Δυνάμεων να διαμαρτυρη-
θούν εναντίον των φημολογούμενων μέτρων. Στο μεταξύ ο Ignatiev 
στην Πόλη εξακολουθούσε ανεπιτυχώς να πολεμά το σχέδιο του 
Andrássy υποδαυλίζοντας την αντίσταση των Οθωμανών και κοινο-
λογώντας την επικείμενη άρνησή τους στην αναγγελία του προ-
γράμματος των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Αλλά η αποφασιστικότητα 
των τελευταίων και οι καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις τους ότι δεν 
υπήρχε καμία πρόθεση εκ μέρους τους να ταπεινώσουν την Πύλη, 
μετρίασαν τις αντιδράσεις των Οθωμανών και συνέβαλαν στην ανα-

                                                
372 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 4, 7/19-
1-1876, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 154 -155, 158-159, 162, 
163, Clayton G. D., ό. π., σελ. 132, Harris David, ό. π., σελ. 183-209, Langer W. L., ό. 
π., σελ. 76, Leathers N., ό. π., σελ. 49, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 16-17, του 
ιδίου Disraeli…, ό. π., σελ. 28 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 48-49.      



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) 
                             ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
 
 

223 
 

στροφή του αρνητικού κλίματος. Ήταν πλέον φανερό ότι η κυβέρνη-
ση του Σουλτάνου βρισκόταν προ αδιεξόδου και η συνεχής αντιδρα-
στική της στάση πολύ πιθανόν να οδηγούσε στην επιδείνωση των 
καταστάσεων. Για τον λόγο αυτό, την 1η / 13η Ιανουαρίου του 1876 ο 
Ρασίντ πασάς παρότρυνε τη Μεγάλη Βρετανία να συναινέσει στο 
κείμενο του Andrássy, θεωρώντας τη φιλία της ως την ελάχιστη εγ-
γύηση για την ασφάλεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις πιε-
στικές απαιτήσεις των υπολοίπων Δυνάμεων.  
 Ενόσω λοιπόν «[...] οι πρεσβευταί των Βορείων Δυνάμεων 
προτρέπουν την Υψηλήν Πύλην να παραδεχθεί το περί ειρηνοποιή-
σεως σχέδιον του κόμητος Ανδράση, υπισχνούμενοι την ηθικήν των 
επιρροήν παρά τοις επαναστάταις προς κατάθεσιν των όπλων [...] η 
Πύλη θα ενδώσει εις τας συμβουλάς των Δυνάμεων, εάν δεν επέλθει 
η πτώσις του Μεγάλου Βεζύρη, ήτις δεν είναι απίθανος, διότι ήρχι-
σεν η προς αυτού έννοια του Σουλτάνου να ελαττούται, ουχί δι’ άλ-
λον λόγον παρά μόνον διότι το ταμείον δεν είναι εις θέσιν να δώσει 
εις την Α. Α. Μεγαλειότητα τα χρήματα τα οποία ζητεί. 
 Εάν πραγματικώς επέλθει η πτώσις του Μεγάλου Βεζύρη τα 
πράγματα της Τουρκίας θα δεινωθώσι. Οι πρέσβεις των Βορείων Δυ-
νάμεων καταβάλλουσι πάσαν προσπάθειαν προς διατήρησίν του και 
αυτός δε ο κύριος Έλλιοτ, θεωρεί την πτώσιν του εις τας παρούσας 
περιστάσεις ως μέγαν πολιτικόν λάθος του Σουλτάνου.»373.  
 Οι «παρούσες περιστάσεις» ήσαν πράγματι κρίσιμες, καθώς 
στις 19/31 Ιανουαρίου ο κόμης Zichy διάβασε το κείμενο της Διακοί-
νωσης Andrássy ενώπιον του Ρασίντ πασά, αφήνοντάς του ένα αντί-
γραφό του και ένα αντίγραφο της απάντησης που η οθωμανική κυ-
βέρνηση θα έπρεπε να αποστείλει στις Μεγάλες Δυνάμεις. Οι υπό-
λοιποι πρεσβευτές συναντήθηκαν αργότερα με τον Οσμανό υπουργό 
των Εξωτερικών και τον συμβούλευσαν στην αποδοχή της Νότας από 
την Υψηλή Πύλη. Εν τέλει την 1η / 13η Φεβρουαρίου η τελευταία ύ-
στερα από μακρές διαπραγματεύσεις και την καθυστερημένη, όμως 
οριστική έγκριση του Αμπντουλαζίζ, ανήγγειλε την αποδοχή των 
προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων, αλλά διατηρούσε επιφυλάξεις ως 
προς την εφαρμογή του μέτρου που αφορούσε την τοπική χρήση 
των φόρων, η οποία ερχόταν σε σύγκρουση με την οικονομική διάρ-

                                                
373 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέρα) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 188, 
16-1-1876. 
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θρωση της αυτοκρατορίας. Παρά ταύτα, η οθωμανική κυβέρνηση 
ενημέρωσε ότι θα διέθετε συμπληρωματικές προσόδους στη Βοσνία 
και την Ερζεγοβίνη προς όφελος των τοπικών αναγκών374. 
 Καθώς η Πύλη είχε πρόθυμα αποδεχθεί τους κυριότερους 
όρους της Διακοίνωσης Andrássy υποσχόμενη γενική αμνηστεία σε 
όσους επαναστάτες επέστρεφαν στις εστίες τους, οι τελευταίοι εξα-
κολουθούσαν να διατηρούν τις αμφιβολίες τους ως προς την ειλικρι-
νή διάθεση των Οθωμανών να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις. Η 
οθωμανική κυβέρνηση είχε εσφαλμένα εννοήσει ότι τα διατάγματα 
της 20ής Σεπτεμβρίου και της 1ης Δεκεμβρίου ήσαν αρκετά για να κα-
τασταλεί η εξέγερση και να ικανοποιηθούν οι υποτελείς της. Ήδη 
από τα τέλη του Δεκεμβρίου του 1875 η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη 
είχαν διαιρεθεί σε δύο επαρχίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλαγές 
και στα πρόσωπα των αξιωματούχων. Ο Μουχτάρ πασάς375 διορί-
στηκε ανώτατος στρατιωτικός διοικητής για τις δύο περιοχές στη 
θέση του Ραούφ πασά, ο Αλή πασάς, πρώην πρεσβευτής στο Παρίσι, 
ονομάστηκε γενικός διοικητής της Ερζεγοβίνης και ο Σερβέρ πασάς 
επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και ανέλαβε την προεδρία 
του υπουργικού συμβουλίου. Επίσης, τον Φεβρουάριο του 1876 α-
πεστάλησαν ο Χαϋντάρ εφέντης στη Βοσνία και ο Βάσσα εφέντης376 

                                                
374 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 157, 158, 160-161, 162, 163, 
164,166, Harris David, ό. π., σελ. 209-229, Leathers N., ό. π., σελ. 50 και Stojanovic 
M. D., ό. π., σελ. 50-51. 
375 Αχμέτ Μουχτάρ πασάς: Υπηρέτησε στον Κριμαϊκό Πόλεμο (1856), στην εκστρα-
τεία κατά του Μαυροβουνίου (1862) και το 1870-1871 κατέπνιξε τις εξεγέρσεις στην 
Υεμένη. Το 1873 διορίστηκε διοικητής του Β  Σώματος Στρατού. Το 1875 ανέλαβε 
τον έλεγχο των οθωμανικών δυνάμεων στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη. Το 1877-
1878 κατά τη διάρκεια του Ρωσοοσμανικού Πολέμου ανέλαβε νικηφόρες στρατιω-
τικές επιχειρήσεις στο Ερζερούμ και του δόθηκε ο τίτλος του γαζή («νικητής»). Το 
1879 ανέλαβε διοικητής της ελληνοοσμανικής μεθορίου και το 1885 διορίστηκε 
Ύπατος Αρμοστής της Αιγύπτου. Διετέλεσε Μέγας Βεζύρης (Ιούλιος του 1912) και 
παραιτήθηκε από το αξίωμα (Οκτώβριος του 1912) κατά τη διάρκεια του Α Βαλκα-
νικού Πολέμου εξαιτίας των ηττών του οθωμανικού στρατού. Πέθανε το 1919. Βλ. 
στον δικτυακό τόπο <http:// en. wikipedia. org / wiki / Ahmed Muhtar Pasha>.  
376 Βάσσα εφέντης (1825-1892): Οθωμανός αξιωματούχος αλβανικής καταγωγής. 
Το πραγματικό του όνομα ήταν Πάσκο Βάσα. Υπήρξε σημαίνων πολιτικός, ποιητής 
και μυθιστοριογράφος, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έγερση του αλβανικού 
εθνικού κινήματος. Ήταν ιδρυτικό μέλος της κεντρικής επιτροπής για την υπεράσπι-
ση των δικαιωμάτων του αλβανικού λαού στην Κωνσταντινούπολη (1877) και συμ-
μετείχε επίσης στην οργάνωση της Λίγκας του Πρίζρεν (1878). Υπηρέτησε την Οθω-
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στην Ερζεγοβίνη ως εντεταλμένοι αξιωματούχοι προκειμένου να ε-
ποπτεύσουν το έργο των επιτροπών που είχαν επιφορτιστεί με την 
περαίωση των μεταρρυθμίσεων. Ένα μήνα νωρίτερα (Ιανουάριος) 
είχε ανακοινωθεί επίσημα στο Μπόσνα-Σεράι (Σεράγιεβο) το φιρμά-
νι του Δεκεμβρίου μέσα σε ένα κλίμα επίδειξης και πομποδών εκδη-
λώσεων. Ωστόσο ο τοπικός πληθυσμός δεν εντυπωσιάστηκε∙ οι μεν 
Χριστιανοί παρέμειναν δύσπιστοι ως προς τις υποσχέσεις των Οθω-
μανών χωρίς καμία πρόθεση να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους, οι 
δε Μουσουλμάνοι αντιτάχθηκαν στις διακηρύξεις περί ισότητας και 
κατέφυγαν σε νέα αντίποινα, με αποτέλεσμα η εκτέλεση των οσμα-
νικών μεταρρυθμίσεων να αποδειχθεί σύντομα ανεφάρμοστη.  
 Όμως ούτε και το σχέδιο του Andrássy καρποφόρησε παρά 
την αποφασιστικότητα και τη θέληση του υπουργού των Εξωτερικών 
της Αυστροουγγαρίας να επιφέρει την ειρήνευση στην περιοχή με τη 
συνεργασία των Οθωμανών, οι οποίοι «[...] ελπίζουσιν εις την ηθι-
κήν συνδρομήν των Μεγάλων Δυνάμεων και ιδίως της Αυστρίας, 
όπως επιτευχθεί οσονούπω η αποκατάστασις της ησυχίας εν Ερζεγο-
βίνη και Βοσνία [...]»377. Σύμφωνα με τις εντολές του Andrássy, ο βα-
ρόνος Rodić και ο στρατηγός Mollinary διετάχθηκαν να αποτρέψουν 
το συνεχές λαθρεμπόριο όπλων και πολεμοφοδίων και να συλλαμ-
βάνουν όποιον επαναστάτη διέσχιζε τα σύνορα οπλισμένος. Επιπλέ-
ον επιφορτίστηκαν να συμβουλεύσουν τους επαναστάτες και τους 
πρόσφυγες να αποδεχθούν τις μεταρρυθμίσεις και να επαναπατρι-
στούν. Παρόμοιες οδηγίες δόθηκαν και από τους πρόξενους της Αυ-
στροουγγαρίας στο Μόσταρ και την Τρεβίγνη. Επίσης ο Andrássy 
απέστειλε ειδικούς πράκτορες προκειμένου να δωροδοκήσουν τους 
οπλαρχηγούς της εξέγερσης και πρότεινε να πράξουν και οι Οθωμα-
νοί το ίδιο. 
 Παρά τις προσπάθειες του Rodić οι επαναστάτες αρνήθηκαν 
να υποκύψουν και στο μανιφέστο της 14ης / 26ης Φεβρουαρίου του 
1876 διακήρυξαν την απόφασή τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους, 
επειδή παρά τις υποσχέσεις των Οθωμανών οι βιαιοπραγίες συνεχί-
ζονταν σε καθημερινή βάση και επομένως οι εξεγερθέντες δεν μπο-
                                                                                                     
μανική Αυτοκρατορία από διάφορες ανώτερες θέσεις και διορίστηκε γενικός διοικη-
τής του Λιβάνου (1883-1892). Βλ. στον δικτυακό τόπο <http:// www. albanianhisto-
ry. net / texts 19 / AH 1878_ 1. html>. 
377 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέρα) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 427, 
6-2-1876. 
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ρούσαν να τους εμπιστευτούν την ασφάλειά τους. Στα τέλη του μήνα 
ο Rodić στάλθηκε στο Μαυροβούνιο για να ζητήσει τη μεσολάβηση 
του ηγεμόνα Nikola. Στην περίπτωση που εκείνος παρέσχε τη βοή-
θειά του στη Δυαδική Μοναρχία, τότε το Μαυροβούνιο θα βελτίωνε 
τη θέση του στην περίπτωση της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Αντιθέτως αν αρνούνταν, η Αυστροουγγαρία θα έκλεινε 
τα σύνορα και θα σταματούσε την παροχή οικονομικής βοήθειας 
προς την ηγεμονία. Ο Nikola συμφώνησε να συνεργαστεί και πρότει-
νε να στείλει δύο από τους κυριότερους συμβούλους του για να 
συμβουλεύσουν τους επαναστάτες και τους φυγάδες και παράλληλα 
δήλωσε στον Rodić ότι ήταν πρόθυμος να κανονίσει μια συνάντηση 
μεταξύ του βαρόνου και των επαναστατών. Εν τέλει ύστερα από μια 
σειρά επαφών και διαπραγματεύσεων μεταξύ του στρατηγού Rodić, 
των οσμανικών αρχών και των επαναστατών αποφασίστηκε μια δω-
δεκαήμερη παύση των εχθροπραξιών και συμφωνήθηκε η συνάντη-
ση μεταξύ του Rodić και των ηγετών της επανάστασης να πραγματο-
ποιηθεί στη Σουτορίνα, περιοχή ευρισκόμενη στον κόλπο του Κάτα-
ρου. 
 Ωστόσο η ανακωχή δεν τηρήθηκε από τους Οθωμανούς, οι 
οποίοι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προετοιμάζονταν 
για κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όντας αποφασισμέ-
νοι να καταπνίξουν την εξέγερση στην περίπτωση που οι Χριστιανοί 
αρνούνταν τις ειρηνευτικές τους προτάσεις. Στα τέλη του Φεβρουα-
ρίου νέες συγκρούσεις ξεκίνησαν, αλλά τα οθωμανικά στρατεύματα 
ηττήθηκαν και απωθήθηκαν από το Νίκσιτς, το οποίο προσπάθησε 
ανεπιτυχώς να ανακαταλάβει ο Μουχτάρ πασάς στις αρχές του Α-
πρίλη. Οι μάχες γίνονταν όλο και περισσότερο βίαιες. Υπολογιζόταν 
ότι τον Μάρτιο του 1876 περίπου 156.000 πρόσφυγες από τη Βοσνία 
και την Ερζεγοβίνη είχαν διασχίσει τα σύνορα προς το Μαυροβούνι-
ο, τη Σερβία και την Αυστροουγγαρία. Η κοινή γνώμη στις δύο ηγε-
μονίες τασσόταν όλο και περισσότερο ανοικτά υπέρ των επαναστα-
τών ομοεθνών τους, όμως τόσο ο Milan όσο και ο Nikola, είτε για 
πολιτικούς είτε για οικονομικούς λόγους, αφ’ ενός μεν δεν ήσαν έ-
τοιμοι να αναλάβουν το βάρος μιας πολεμικής εκστρατείας εναντίον 
των Οθωμανών, αφ’ ετέρου δε είχαν προειδοποιηθεί από τη Βιέννη 
και την Αγία Πετρούπολη να τηρήσουν αυστηρή ουδετερότητα και 
να μην παρασυρθούν από τον λαϊκό ενθουσιασμό. 
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 Στο μεταξύ την ίδια χρονική περίοδο ο ηγεμόνας του Μαυ-
ροβουνίου έχοντας τη συνεργασία του Ρώσου προξένου στη Ραγού-
σα, προσπαθούσε να κρατήσει την εξέγερση ζωντανή. Ο Nikola κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ενώ είχε ενδυθεί το προσωπείο του ειρηνοποιού 
χάριν της Αυστροουγγαρίας, ερχόταν παράλληλα σε διαπραγματεύ-
σεις με τους επαναστάτες με σκοπό να εξασφαλίσει τη συνέχιση του 
ένοπλου αγώνα τους. Ήλπιζε ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός μεν 
θα εκμεταλλευόταν την αυστριακή πίεση στην Πύλη ώστε να αποκο-
μίσει περισσότερα εδαφικά πλεονεκτήματα για την ηγεμονία του, 
αφ’ ετέρου δε διατηρώντας εν ζωή την εξέγερση, θα μπορούσε να τη 
χρησιμοποιήσει ως μοχλό άσκησης πίεσης προς την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία. Επομένως ήταν εκείνος που έδωσε τις κατευθυντήριες 
γραμμές της απάντησης των επαναστατών στη Διακοίνωση Andrássy.  
 Παρά την αποτυχία της ανακωχής οι ηγέτες της εξέγερσης 
συναντήθηκαν με τον γενικό διοικητή της Δαλματίας στις 25 Μαρτί-
ου / 6 Απριλίου του 1876 και την επομένη του επέδωσαν γραπτή 
δήλωση υπογεγραμμένη από τους τριάντα εκ των αρχηγών τους, 
στην οποία έθεταν τους όρους τους. Εκτός από την επαναλαμβανό-
μενη έλλειψη πίστης στις υποσχέσεις των Οθωμανών, αυτή περιε-
λάμβανε μια σειρά εγγυητικού χαρακτήρος προϋποθέσεων, υπό τις 
οποίες οι επαναστάτες θα επέστρεφαν στο καθεστώς υποταγής. 
 Αναλυτικότερα απαιτούσαν: 
1ον) την απονομή του 1/3 της γης τουλάχιστον στους Χριστιανούς ως 
ιδιοκτησία τους. 
2ον) την απόσυρση των οθωμανικών στρατευμάτων από την Ερζεγο-
βίνη και τη συγκέντρωσή τους σε έξι πόλεις. 
3ον) την ανακατασκευή των κατεστραμμένων οικιών και εκκλησιών 
από τους Οθωμανούς, την παροχή γεωργικών εργαλείων και προμη-
θειών σε τρόφιμα στον χριστιανικό πληθυσμό για ένα τουλάχιστον 
έτος και τη φορολογική του απαλλαγή για τρία έτη. 
4ον) τη διατήρηση των όπλων από τους Χριστιανούς έως ότου αφο-
πλιστούν οι Μουσουλμάνοι και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι 
μεταρρυθμίσεις στο σύνολό τους. 
5ον) την εγκαθίδρυση από μια επιτροπή Χριστιανών και Οθωμανών 
ενός καταστατικού χάρτη στηριζόμενου στις αρχές της Διακοίνωσης 
Andrássy, σύμφωνα με τον οποίο θα έπρεπε να εκτελεστούν οι με-
ταρρυθμίσεις στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη. 
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6ον) τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιφορτισμένης με 
τη διαχείρηση των κεφαλαίων που θα διέθετε η Υψηλή Πύλη προς 
αρωγή των Χριστιανών και τη δημιουργία κεντρικών αποθηκευτικών 
χώρων εφοδιασμένων με τα απαραίτητα αγαθά πριν από την επι-
στροφή των προσφύγων. 
7ον) την παραμονή των Αυστριακών και Ρώσων πρακτόρων στις έξι 
φρουρούμενες από τους Οθωμανούς πόλεις, ώστε να επιβλέψουν 
την εκτέλεση και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων.  
 Η απάντηση των επαναστατών ερχόταν σε ευθεία αντιδια-
στολή με το σχέδιο του Andrássy. Οι πρώτοι θεωρούσαν τις μεταρ-
ρυθμίσεις του υπουργού Εξωτερικών της Αυστροουγγαρίας ως ανε-
παρκείς για την αληθινή βελτίωση της θέσης τους και στερημένες 
ουσιωδών εγγυήσεων για την εφαρμογή τους. Εξάλλου οι υποσχέ-
σεις της Υψηλής Πύλης παρέμειναν κενό γράμμα, μιας και εκείνη δεν 
επέδειξε την παραμικρή ειλικρινή διάθεση να εκτελέσει τα μέτρα. 
Από την άλλη μεριά ο Andrássy έπραξε ό, τι ήταν δυνατό προκειμέ-
νου να πετύχει συγκεκριμένες παραχωρήσεις χάριν των επαναστα-
τών, οι οποίες θα προωθούσαν την ειρήνη και ταυτοχρόνα θα διε-
σφάλιζαν τα αυστριακά συμφέροντα στην περιοχή. Όμως από τη 
στιγμή που τα αιτήματα των Ερζεγοβινίων ξεπερνούσαν την ανοχή 
και την καλή θέληση ακόμη και του εμπνευστή των μεταρρυθμίσε-
ων, τότε δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν παρά ως απαράδε-
κτα και καταδικαστέα378. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφ. 3. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ 

REICHSTADT 

                                                
378 Βλ. Anderson M. S., ό. π., σελ. 182-183, British Documents on Foreign Affairs, ό. 
π., σελ. 170-185, Djordjevic D. and Fischer-Galati Stephen, ό. π., σελ. 149, Harris 
David, ό. π., σελ. 231-257, Langer W. L., ό. π., σελ. 81, Leathers N., ό. π., σελ. 50-51, 
54 -55, 58-61, MacKenzie D., ό. π., σελ. 80, 85, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 51-53 και 
Sumner B. H., ό. π., σελ. 155-157.       
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 Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπλεκομέ-
νων μερών ανάγκασε την αυστριακή διπλωματία να ζητήσει τη συν-
δρομή της ρωσικής κυβέρνησης, προτείνοντας στην τελευταία να 
απευθυνθούν από κοινού στον Nikola και καλώντας τον να συμβου-
λεύσει τους επαναστάτες να συμφωνήσουν με τις προτάσεις του 
Andrássy. Ο Μαυροβούνιος ηγεμόνας από τη μεριά του πλέον δεν 
ήλπιζε ότι θα αποκτήσει με τις διαπραγματεύσεις περισσότερη εδα-
φική επικράτεια και συνέχισε να στέλνει βοήθεια προς τους εξεγερ-
μένους, ενώ παράλληλα επεξεργαζόταν το ενδεχόμενο μιας συμμα-
χίας με τη Σερβία. Επίσης ο ρόλος της ρωσικής πολιτικής απέναντι 
στο βαλκανικό πρόβλημα εξακολουθούσε να παραμένει διττός. Η 
κυβέρνηση του Τσάρου δια στόματος Gorchakov αφ’ ενός μεν δήλω-
νε ότι δεν θα διαχωριζόταν από τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις 
στην αντιμετώπιση του Ανατολικού Ζητήματος και «[...] ανεκοίνωσεν 
εκ νέου και εν Σερβία και Μαυροβουνίω την προτροπήν του να απο-
φύγωσι παν το δυνάμενον να προκαλέσει την ρήξιν μεταξύ αυτών 
και της Τουρκίας, διακηρύξασα εις αυτάς ότι θα αναδεχθώσιν εις 
βάρος των όλας τας συνεπείας»379, αφ’ ετέρου δε οι ρωσικές παν-
σλαβικές επιτροπές και ο τύπος ενίσχυαν υλικά και ηθικά το επανα-
στατικό κίνημα. 
 Ωστόσο τα αντικρουόμενα συμφέροντα της Δυαδικής Μο-
ναρχίας και της Ρωσίας ήλθαν εκ νέου στην επιφάνεια κατόπιν της 
κοινοποίησης των αιτημάτων των επαναστατών, τα οποία διαχώρι-
σαν περισσότερο τις θέσεις μεταξύ των δύο αυτοκρατοριών. Ο 
Andrássy δήλωσε ότι οι επτά αντιπροτάσεις των ηγετών της εξέγερ-
σης θα έπρεπε να διαιρεθούν σε τρία μέρη και ότι μόνο οι δύο από 
αυτές, δηλαδή η συγκέντρωση των οθωμανικών στρατευμάτων σε 
φρούρια και το δικαίωμα των Χριστιανών να φέρουν όπλα, μπορού-
σαν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση. Επίσης, απέρριψε ολοκληρωτι-
κά την οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση υπέρ του Μαυροβουνί-
ου, η οποία υποθετικά μόνο θα ήταν επαρκές κίνητρο ώστε να μη 
συμπράξει η ηγεμονία είτε με τους επαναστάτες είτε με τη Σερβία σε 
περίπτωση πολέμου. 
 Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας είχε αντίθετη άποψη. 
Συμφωνούσε με το αίτημα των επαναστατών για την παροχή εγγυή-

                                                
379 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέρα) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
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σεων και θεωρούσε ότι οι υπόλοιπες προτάσεις θα μπορούσαν να 
συζητηθούν. Επιπροσθέτως υποστήριζε ότι οι θέσεις των Ερζεγοβι-
νίων φανέρωναν τη διάθεσή τους να έλθουν σε κάποια συμφωνία με 
την οσμανική κυβέρνηση, χωρίς παράλληλα να επιδιώκουν εδαφικές 
προσκτήσεις ή τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ 
ως μοναδική πρακτική λύση για τον κατευνασμό της επανάστασης ο 
Gorchakov πρότεινε, όπως παλαιότερα, την αυτονόμηση της Βοσνίας 
και Ερζεγοβίνης. Τέλος, αρνήθηκε να προβεί σε κοινό διάβημα με 
τον Andrássy προς το Μαυροβούνιο. Αυτή η άρνηση σήμαινε ότι η 
περίοδος της στενής συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της 
Βιέννης και της Αγίας Πετρούπολης με σκοπό να αποφευχθούν σε 
ευρεία κλίμακα οι εχθροπραξίες στα Βαλκάνια, είχε παρέλθει. 
 Η ασυμφωνία των δύο πλευρών έδωσε την ευκαιρία στις 
οθωμανικές δυνάμεις να ανασυνταχθούν και να προετοιμαστούν για 
την κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας ως αφορμή τη συμ-
μετοχή 7000 Μαυροβουνίων (σύμφωνα με την πληροφορία του 
Μουχτάρ πασά) κατά την επιχείρηση της ανακατάληψης του Νίκσιτς, 
τα οθωμανικά στρατεύματα, ύστερα από την εντολή του Σουλτάνου, 
συγκεντρώθηκαν στις 8/20 Απριλίου στο Σκούταρι αποφασισμένα να 
ξεκινήσουν εχθροπραξίες εναντίον του Μαυροβουνίου. Το γεγονός 
αυτό ενεργοποίησε άμεσα τον μηχανισμό της ευρωπαϊκής διπλωμα-
τίας και ιδιαίτερα της ρωσικής. Τόσο ο Gorchakov όσο και ο Ignatiev 
προειδοποίησαν τις Μεγάλες Δυνάμεις και την Πύλη αντίστοιχα, ότι 
μια ενδεχόμενη επίθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εναντίον 
του Μαυροβουνίου θα προκαλούσε πολεμική ανάφλεξη στη Βαλκα-
νική και ότι σε αυτήν την περίπτωση οι Οθωμανοί δεν θα υποστηρί-
ζονταν από τα ευρωπαϊκά κράτη. Τελικά οι συστάσεις του Ignatiev 
συγκράτησαν τους Οθωμανούς, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι δεν είχαν 
την πρόθεση να κηρύξουν τον πόλεμο κατά του Μαυροβουνίου και η 
ένταση προς το παρόν αποκλιμακώθηκε, ενώ οι Δυνάμεις, εκτός της 
Μεγάλης Βρετανίας, απέστειλαν διαβήματα διαμαρτυρίας στην ο-
σμανική κυβέρνηση, με τα οποία της εξέφραζαν με σαφήνεια την 
πλήρη τους στήριξη και προστασία προς το Μαυροβούνιο. 
 Καθώς οι παραπάνω διαπραγματεύσεις λάμβαναν χώρα, ο 
Μουχτάρ πασάς κατόρθωσε εν τέλει να κυριεύσει το φρούριο του 
Νίκσιτς (17/29 Απριλίου), δίνοντας το τελειωτικό χτύπημα στις ελπί-
δες και τα σχέδια του Andrássy για ειρήνευση στην περιοχή. Οι πι-
θανότητες για τη σύναψη ανακωχής και για απευθείας συζητήσεις 
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μεταξύ των οθωμανικών αρχών και των επαναστατών ήσαν πλέον 
ελάχιστες, καθώς ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά έδειχναν σημεία 
διαλλακτικότητας. Ωστόσο το θετικό σημείο για τους επαναστάτες 
ήταν ότι με τον αγώνα τους είχαν κατορθώσει να κερδίσουν την εύ-
νοια, την υλική αρωγή και την ηθική συμπαράσταση των ομοεθνών 
τους, όπως του ηγεμόνα του Μαυροβουνίου Nikola και των εθνικι-
στών της Σερβίας, των επώνυμων και ανώνυμων εκπροσώπων του 
πανσλαβισμού, καθώς και των Ρώσων διπλωματικών πρακτόρων 
που διασκορπισμένοι σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο, υπε-
ρασπίζονταν την υπόθεση της εξέγερσης380. 
 Η έκβαση των γεγονότων είχε πλέον φθάσει σε τόσο κρίσιμο 
σημείο, ώστε να καθίσταται αναγκαία η σύμπραξη των Μεγάλων 
Δυνάμεων προς καταρτισμό ενός κοινού σχεδίου δράσης τους. Ύστε-
ρα, λοιπόν, από την πρόταση του Gorchakov κανονίστηκε να λάβει 
χώρα στο Βερολίνο μια συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του Andrássy 
και του Bismarck, επί τη ευκαιρία της επίσκεψης του Τσάρου Αλέ-
ξανδρου του Β  στην πόλη Εμς κατά τα τέλη του Απριλίου. 
 Όμως προτού πραγματοποιηθεί η συνάντηση στο Βερολίνο, 
στη Βαλκανική τα γεγονότα λάμβαναν δραματικές διαστάσεις. Η 
σπίθα των επαναστατικών κινημάτων της Βοσνίας και της Ερζεγοβί-
νης επεκτάθηκε και στη γειτονική Βουλγαρία. Στις 20 Απριλίου / 2 
Μαΐου του 1876 ξέσπασε εξέγερση στις κωμοπόλεις Παναγιούριστε, 
Κοπρίφτιτσα και Κλεισούρα. Μέσα σε μία εβδομάδα, όπως πληρο-
φορεί ο πρεσβευτής της Ελλάδος στην Υψηλή Πύλη Ανδρέας Κου-
ντουριώτης, «[...] η βουλγαρική επανάστασις λαμβάνει οσημέραι 
διαστάσεις σπουδαίας. Όλα περί τα Βαλκάνια μέρη από Παζαρτζικί-
ου μέχρι Ιαμβόλεως επανέστησαν και οι επαναστάται δύνανται να 
εμποδίσωσι πάσαν διάβασιν στρατού αποσταλησομένου δια του 
σιδηροδρόμου Βάρνης, Ρουχτουστικίου και Σούμλης. Αφ’ ετέρου δύ-
νανται ούτοι να εμποδίσωσι την δια της σιδηροδρομικής γραμμής 
συγκοινωνίαν μεταξύ Ανδριανουπόλεως και Φιλιππουπόλεως. Πα-
ρουσιάζεται δε ο μέγιστος δια τον στρατόν κίνδυνος του να ευρεθεί 
απομονωμένος εν Νίσση και Σόφια. Υπάρχει συγχρόνως η πληροφο-

                                                
380 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 186-188, 189-190, Harris 
David, ό. π., σελ. 257-286, Leathers N., ό. π., σελ. 52, 62-63, 64-65, 66-68, MacKen-
zie D., ό. π., σελ. 85-86, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 53-54 και Sumner B. H., ό. π., 
σελ. 160-161.  
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ρία ότι τα στίφη των νέων τούτων επαναστατών της Βουλγαρίας δι-
ευθύνουσιν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί Σέρβοι και ότι εισίν ως 
επί το πλείστον καλώς εξωπλισμένοι. 
 Η θέσις ην κατέχουσιν οι επαναστάται Βούλγαροι είναι λίαν 
στρατηγική και αποδίδεται αυτοίς σχέδιον προμελετηθέν 
παρ’ειδημόνων, διότι και εν περιπτώσει αποτυχίας των όπλων των οι 
επαναστάται έχουσι προφυλάξεις εκ των όπισθεν τα Βαλκάνια εις τα 
οποία δύνανται να καταφύγωσιν ελευθέρως. 
 [...] Η έκρηξις της βουλγαρικής επαναστάσεως εις τας παρα-
μονάς της εν λόγω συνεντεύξεως [στο Βερολίνο] κατετάραξε την Υ-
ψηλήν Πύλην, όπως σμικρύνει την σπουδαιότητα αυτής ίνα μη ληφ-
θεί υπ’ όψιν εις τας διαπραγματεύσεις περί Βοσνίας και Ερζεγοβίνης 
και το της Βουλγαρίας ζήτημα.»381.  
 Η εξέγερση απέτυχε κυρίως εξαιτίας της μικρής απήχησης 
που είχε στο σύνολο του βουλγαρικού πληθυσμού και ως τον Ιούνιο 
είχε κατασταλεί οριστικά. Αν και η επαναστατική αυτή κίνηση οργα-
νώθηκε και πραγματοποιήθηκε κυρίως από τους Βούλγαρους, με τη 
συμμετοχή Σέρβων και Ρουμάνων, η δυτική διπλωματία απέδωσε 
την ευθύνη της εξέγερσης στη ρωσική κυβέρνηση και στις ρωσικές 
πανσλαβικές επιτροπές. Ωστόσο οι αγριότητες που διέπραξαν οι 
Οθωμανοί βασιβουζούκοι (άτακτοι) και οι Κιρκάσιοι, οι οποίοι είχαν 
πρόσφατα μεταφερθεί στη Βουλγαρία από την Ασία προκειμένου να 
εγκατασταθούν μόνιμα, συνετέλεσαν στη δημιουργία του «βουλγα-
ρικού ζητήματος»382. Ολόκληρα χωριά πυρπολήθηκαν και λεηλατή-
                                                
381 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέρα) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 1577, 
28-4-1876. 
382 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Charles A. Brophy (Πύργος) προς Α. Γ. Κουντουριώτη, αρ. 
102, 7/19-5-1876: «Νομίζω καθήκον μου να φέρω εις γνώσιν υμών, αναφορικώς την 
εν μέση τη διακλαδώσει του Αίμου διαδραματιζομένων παρά τινων απονενοημένων 
Βουλγάρων τα εξής: 
 Κατά τον παρελθόντα χειμώνα, πολιτικοί πράκτορες Σέρβοι τε και Βούλγα-
ροι, διέτρεχον την Κάτω Μοισίαν και άπασαν την ανατολικοδυτικήν Θράκην υποκι-
νούντες τους κατοίκους Βουλγάρους εις στάσεις κατά των καθεστώτων∙ συνάμα δε 
εκ τε Σερβίας και των παραδουναβίων Ηγεμονιών διάφορα όπλα απεστέλλοντο, 
άτινα και ασφαλώς εν αυτοίς τοις Βαλκανίοις ετοποθετούντο, ίνα χρησιμεύσωσιν εν 
καιρώ καταλλήλω. Εξ όσων ηδυνήθην να συλλέξω πληροφοριών η αρχή ην οι πρά-
κτορες ούτοι μετέδιδον εις τους προσηλυτιζομένους, ήτο, η εν περιπτώσει επιτυχίας, 
ομοσπονδιακή μετά της Σερβίας, Μαυροβουνίου και Βοσνίας ένωσις, οι πλείστοι 
όμως των Βουλγάρων εμμένουν εις την σύστασιν Βουλγαρικής Ηγεμονίας ανεξαρτή-
του! Θεωρούν δε αυτήν ως προσφορωτέραν εις τα φυλετικά αυτών συμφέροντα. 
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 Ανεξαρτήτως των ατομικών τούτων πεποιθήσεων, άπαντες ομονοούν, επί 
του ζητήματος της ενόπλου εξεγέρσεως και ως εκ τούτου οι πράκτορες, ηδυνήθησαν 
να εγγράψωσιν ευχερώς εις τους καταλόγους των σημαντικόν αριθμόν συνωμοτών. 
Το προδιαγεγραμμένον σχέδιόν των ήτο, η εξ 6 διαφόρων σημείων εξέγερσίς των, 
ήτοι εκ Σόφιας, Παζαρζικίου, Ταπρόβου, Σλίμιας, Τυρνόβου και Σούμλας, μόνη δε η 
βραδύτης των περιμενομένων Σέρβων οπλαρχηγών επεριόρισε το κίνημα εις τα 
πέριξ του Παζαρζικίου και Ταπρόβου μέρη ως γιγνώσκετε ήδη και εκ των εφημερί-
δων∙ ουχ ήλθον δε οι Βούλγαροι και εν περιπτώσει καθυστερήσεως των ξένων τού-
των αρχηγών, σκοπόν έχουν και εις τα προειρημένα σημεία, να υψώσουν την ση-
μαίαν της ανταρσίας. 
 Ο αριθμός των συνωμοτών έστι σημαντικός, σπουδαίοι φόβοι κατέλαβον 
άπαντας τους κατοίκους των πέριξ ημών θρακικών τμημάτων, Μουσουλμάνους τε 
και ομογενείς, αι επιτόπιαι αρχαί του σαντζακίου ημών, προσεκάλεσαν εις τα όπλα 
σημαντικόν αριθμόν εκ των κατοίκων Οθωμανών. 
 Εν ταις δειναίς ταύταις περιστάσεσι, πλείστοι κακούργοι Κιρκάσιοι και 
Οθωμανοί διαπράττουν εις τα πέριξ ημών ατιμωρητί ληστείας τε και απαγωγάς. Αι 
επιτόπιοι αρχαί ουδεμίαν δύναμιν έχουν ίνα καταδιώξουν τους κακούργους τούτους 
και λυπούμαι διότι, ευρίσκομαι εις την δυσάρεστον θέσιν ίνα αναφέρω τη υμετέρα 
εξοχότητι ότι ουδεμίαν ασφάλειαν έχομεν, σπουδαίους φόβους δικαιολογημένους 
μας υπέδειξαν οι ενταύθα παρεπιδημούντες υπήκοοι Έλληνες, εκ τε των υπό τα 
όπλα διατελούντων ατάκτων Οθωμανών και Κιρκασίων και εξ αυτών έτι των επανα-
στατησάντων Βουλγάρων καθότι μόλις εις τρίωρον εντεύθεν απόστασιν κείται μία 
προς την πόλιν μας καθόδων, μιας των διακλαδώσεων του Αίμου. 
 Τους φόβους μας τούτους παρέστησα χθες προφορικώς τω καϊμακάμη 
μας, παρακαλέσας αυτόν τηλεγραφικώς να ζητήσει την αποστολήν τουλάχιστον ενός 
λόχου στρατιωτών∙ συμμερισθείς και αναγνωρίσας πληρέστατα την επισφαλή ημών 
θέσιν απετάνθη αμέσως τηλεγραφικώς προς τον εν Σλίμια μουτεσαρίφην, αλλά 
δυστυχώς άχρι της στιγμής ταύτης ουδεμίαν απάντησιν έλαβε, εικάζω δε, ότι και μ’ 
όλην την πιθανήν καλοβουλίαν του, ο μουτεσαρίφης αδυνατεί να διαθέσει εν ταις 
παρούσαις περιστάσεσι, έστω και έναν λόχον στρατιωτών υπέρ της πόλεώς μας. 
 Ως υποπρόξενος της Μεγάλης Βρεττανίας, τους αυτούς περίπου φόβους 
εκφράζω τη ημετέρα βασιλική πρεσβεία παρατηρών αυτή, ότι εν περιπτώσει, καθ’ 
ην η στάσις εκραγεί εν Σλίμια όπερ και πιθανόν και διακλαδωθεί εις τα πέριξ ημών 
μέρη, η πόλις μας άνευ τακτικού στρατού, είτε άνευ της παρουσίας τουλάχιστον 
ενός οιουδήποτε πολεμικού πλοίου διατρέχει σπουδαίον κίνδυνον.», ΑΥΕ / Φ. 
99/1στ, Εγκ. 5350, Αθ. Ματάλας (Φιλιππούπολη) προς ΥΠΕΞ, αρ. 108, 4-6-1876: 
«[...] ως δεν αγνοεί ίσως το υπουργείον, προ δεκατριετίας συνέστη εν Βουκουρεστίω 
επιτροπή εκ Βουλγάρων σκοπόν έχουσα την της Βουλγαρίας απελευθέρωσιν από 
του τουρκικού ζυγού και προς τούτο κατεγίνετο προς είσπραξιν χρημάτων εκεί και 
προπαρασκευήν των πνευμάτων εν τε τη κυρίως Βουλγαρία και εν άλλαις μέρεσιν, 
ένθα υπάρχουσι Βούλγαροι∙ έτι κατά το έτος 1867 εν Βουλγαρία και κατά το 1875 εν 
τη υποδιοικήσει Ζαγαρά υποκινηθείσαι ταραχαί απολήξασαι εις όλως αντίθετον του 
σκοπουμένου αποτελέσματος δια την ανετοιμότητα και νηπιώδη κατάστασιν του 
βουλγαρικού λαού έπεισαν την επιτροπήν ταύτην ν’ αλλάξει σύστημα ενεργείας 
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θηκαν, ενώ ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 12.000 με 15.000, 
ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Hristo Botev383, ένας εκ των ηγε-
τών του κινήματος. Το γεγονός αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο στην 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και εξανάγκασε τις Μεγάλες Δυνάμεις να 
συμπεριλάβουν έκτοτε και τη Βουλγαρία στους επιμέρους σχεδια-
σμούς της βαλκανικής τους πολιτικής384. 
                                                                                                     
κατά το παρόν, δια αναβαλούσα επ’ αόριστον την προς επανάστασιν ιδέαν, δια των 
προκρίτων και ιερέων να εξαιτείται τα εξής προνόμια παρ’ αυτού: 
 1ον) Το δικαίωμα του παραχωρείν στρατιώτας αντί του πληρωνομένου 
προς τούτο φόρου. 
 2ον) Την βουλγαρικήν γλώσσαν ως επίσημον. 
 3ον) Τους ημίσεις τουλάχιστον των υπαλλήλων Βουλγάρους και  
 4ον) Την ελάττωσιν της δεκάτης επί 2 ½ %. 
 Προς πραγματοποίησιν της αναφοράς ήρχισαν να περιέρχονται από του 
Ιανουαρίου μηνός εις τα διάφορα της Βουλγαρίας και Θράκης μέρη διάφοροι από-
στολοι, αλλ’ οι απόστολοι κατά την εκτέλεσιν του καθήκοντός των τούτου αντιληφ-
θέντες εσφαλμένως ότι ο βουλγαρικός λαός βεβαρημένος από των δεινών της δου-
λείας ήτο πρόθυμος και κατάλληλος εις επανάστασιν, εκοινοποίησαν τούτο προς 
τους εις τα κέντρα αποστόλους, ούτοι δε προς εν τη Βουκουρεστίω κεντρικήν επι-
τροπήν μετά των παρατηρήσεων ότι εν τη παρούση καταστάσει της Τουρκίας, ένεκα 
της εν Ερζεγοβίνη επαναστάσεως, ει εγένετο και το εν Βουλγαρία κίνημα, θα προε-
κάζει την επέμβασιν της Ευρώπης ποθούσης την ειρήνην. Ούτω δυνάμενοι ν’ αντι-
σταθώσιν επί τινα χρόνον θα κατώρθουν, αν όχι την απελευθέρωσίν των, τουλάχι-
στον την παραχώρησιν πλειόνων προνομίων.».  
383 Botev Hristo (1848-1876): Βούλγαρος ποιητής και πατριώτης, ο οποίος αφιέρω-
σε τη ζωή του στην απελευθέρωση της Βουλγαρίας από τον οθωμανικό ζυγό. Επη-
ρεάστηκε από τις σοσιαλιστικές και φιλελεύθερες ιδέες των Ρώσων επαναστατών. 
Το 1867-1876 εργάστηκε ως δάσκαλος στη Ρουμανία και έλαβε ενεργό μέρος στην 
εθνικοαπελευθερωτική δράση των Βουλγάρωνπροσφύγων, εξαιτίας της οποίας 
φυλακίσθηκε από τις ρουμανικές αρχές. Από το 1875 συμμετείχε ενεργά στην οργά-
νωση και την προετοιμασία της βουλγαρικής εξέγερσης, η οποία ξέσπασε τον επό-
μενο χρόνο (Μάιος του 1876). Σκοτώθηκε λίγες ημέρες αργότερα από την έναρξη 
της επανάστασης, ύστερα από σύγκρουση με τον οθωμανικό στρατό. Η επιρροή του 
Botev στη λογοτεχνική κληρονομιά της χώρας του υπήρξε καθοριστική, καθώς εκτός 
από μέγιστος εθνικός ποιητής, ασχολήθηκε επίσης με το διήγημα, το δοκίμιο και την 
αρθρογραφία. Βλ. Παγκόσμιο..., ό. π., τόμος 7ος, σελ. 37-38.  
384 Αναλυτικά για το βουλγαρικό επαναστατικό κίνημα, τις αντιδράσεις που αυτό 
προκάλεσε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και τις συνέπειές του στην άσκηση της 
διπλωματίας των Μεγάλων Δυνάμεων βλ. ό. π., σελ. 50, παραπ. 207, Λάσκαρις Μ. 
Θ., ό. π., σελ. 277-278, Νάλτσας Χριστόφορος Α. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 
και ο Ελληνισμός, σελ. 16-19, Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, ό. π., σελ. 227-
228, Σταυριανός Λ. Σ., ό. π., σελ. 724 -726, Anderson M. S., ό. π., σελ. 184, British 
Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 191, 193, 196-198, 205-207, 208-209, 216-
218, 221-223, 227, 230-231, 232-234, 239-240, 242-243, 247, 260-261, 261-266, 269-



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) 
                             ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
 
 

235 
 

 Η κατάσταση πλέον στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας ήταν χαοτική. Οι παρεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων 
στις υποθέσεις της είχαν προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια όχι 
μόνο της Υψηλής Πύλης αλλά και του μουσουλμανικού πληθυσμού, 
ο οποίος επιζητούσε αφορμές για να επιδείξει εμπράκτως τη δυσα-
ρέσκεια αυτή. Η αφορμή δόθηκε όταν μια νεαρή κοπέλα βουλγαρι-
κής καταγωγής και χριστιανικής πίστης έφθασε στη Θεσσαλονίκη 
προκειμένου να εξισλαμιστεί, αλλά με την παρέμβαση μιας ομάδας 
Ελλήνων η κοπέλα απήχθη και κατέφυγε στο αμερικανικό προξενείο 
της πόλης για να προστατευθεί από τους Μουσουλμάνους. Η είδηση 
της απαγωγής εξαγρίωσε τον μουσουλμανικό πληθυσμό, ο οποίος 
ήταν έτοιμος να επιτεθεί στο αμερικανικό προξενείο. Υπό τον φόβο 
της πιθανής σφαγής των Χριστιανών αποφάσισαν να παρέμβουν οι 
πρόξενοι της Γαλλίας Moulin και της Γερμανίας Abbott με σκοπό να 
επιλύσουν το ζήτημα, αλλά δεν το κατόρθωσαν∙ αντίθετα ο φανατι-
σμένος μουσουλμανικός λαός επιτέθηκε στους δύο διπλωμάτες και 
τους κατακρεούργησε (24 Απριλίου / 6 Μαΐου 1876). Στη Θεσσαλο-
νίκη και σε άλλες ελληνικές επαρχιακές πόλεις επικράτησε πανικός, 
καθώς οι χριστιανικοί πληθυσμοί ήσαν βέβαιοι ότι θα επακολου-
θούσαν μαζικά αντίποινα εναντίον τους385. Σύμφωνα με τον Κου-

                                                                                                     
272, 272-273, 273-274, 276, 278-280, 281-282, 294 -296, 300-304, 312-317, 320-325, 
329-383, 383-385, Djordjevic D. Révolutions nationales..., ό. π., σελ. 132-135, Djord-
jevic D. and Fischer-Galati Stephen, ό. π., σελ. 152-154, Eldridge C. C. England’s 
mission: The imperial idea in the age of Gladstone and Disraeli 1868-1880, σελ. 214 -
216, Jelavich Barbara, ό. π., σελ. 546-548, Jelavich Barbara and Charles, ό. π., σελ. 
138-140, Langer W. L., ό. π., σελ. 85, Leathers N., ό. π., σελ. 89-91, Marriott J. A. R., 
ό. π., σελ. 329-330, Pavlowitch Stevan K., ό. π., σελ. 161-162, Seton-Watson H. W. 
The decline…, ό. π., σελ. 99-100, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 51-101, Stojanovic 
M. D., ό. π., σελ. 55-57 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 170-172.   
385 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1α, Παπαδόπουλος (Καβάλα) προς Υπουργείον των Εξωτερικών, 
αρ. 121, 26-4-1876: «Πληροφορώ το Σον Υπουργείον ότι μεταδοθείσης τηλεγραφικώς 
της ειδήσεως των παρά των Οθωμανών διαπραχθησών κατά των 24 λήγοντος μηνός 
σφαγών εν Θεσσαλονίκη του προξένου της Γαλλίας κυρίου Moulin και του της Γερ-
μανίας υποπροξένου Henry Abbot, άπαντες οι ενταύθα φανατικοί Οθωμανοί και 
ιδίως οι εν τω σπουδαστηρίω του αντιβασιλέως της Αιγύπτου διαμένοντες σοφτάδες 
(διαβασμένοι) αριθμούμενοι πλέον των 400 εξήφθησαν κατά των Χριστιανών κατοί-
κων της πόλεως ταύτης αλλ’ εις ουδέν μέχρι της ώρας ταύτης διάβημα προέβησαν, 
καθ’ όσον εφ’ όλην την παρελθούσαν νύκτα ο διοικητής της πόλεως ταύτης ανήρ 
συνετός εξησφάλισε δια της απαιτουμένης φρουράς άπασαν την πόλιν, των δε σο-
φτάδων απηγόρευσε την έξοδον εκ της σχολής. Σήμερον έφθασεν εκ Δράμας ο μου-
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ντουριώτη «Προ του θλιβερού γεγονότος εν Θεσσαλονίκη φήμαι δι-
εδίδοντο ενταύθα περί μελετομένων σφαγών υπό των Τούρκων κατά 
των Χριστιανών και πολλά όπλα ηγοράζοντο παρ’ αυτών, ως και πα-
ρά των Χριστιανών, αλλά μετά τας εν λόγω θλιβεράς ειδήσεις, τα 
πνεύματα των Τούρκων εξήφθησαν και πανικός, φόβος κατέλαβε 
τους Χριστιανούς. Κατά τας πληροφορίας ας έχουσι και οι λοιποί συ-
νάδελφοί μου η έξαψις των Οθωμανών αυξάνει κατά των Χριστια-
νών [...]»386. 
 Η άμεση κινητοποίηση της ευρωπαϊκής διπλωματίας απέ-
τρεψε τα χειρότερα. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλευσαν τα 
πολεμικά πλοία των Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες πέρα από τη 
σύλληψη, παραπομπή σε δίκη και τιμωρία των φερομένων ως ενό-
χων του διπλού εγκλήματος, επιπλέον απαίτησαν την υποστολή της 
οθωμανικής σημαίας και την απόδοση τιμών του οθωμανικού στρα-
τού και των αρχών στις σημαίες της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας 
και της Γερμανίας. Όλοι οι όροι έγιναν ανεπιφύλακτα δεκτοί και ε-
φαρμόστηκαν στο ακέραιο από την Υψηλή Πύλη, αλλά δεν κατόρ-
θωσαν να καταπραΰνουν το φανατικό μένος των Μουσουλμάνων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο τώρα πλέον εκτός των 
Χριστιανών στρεφόταν και κατά του Μεγάλου Βεζύρη Μαχμούτ Νε-
ντίμ και του ίδιου του Σουλτάνου Αμπντουλαζίζ εξαιτίας της υποτα-
γής του στις Δυνάμεις της Δύσης και της αποτυχίας του να καταστεί-
λει την εξέγερση στην Ερζεγοβίνη387.  
 Στη συνέχεια της παραπάνω έκθεσής του ο Κουντουριώτης 
αναφέρει ότι «[...] το κατά του Σουλτάνου μίσος των Τούρκων εκο-
ρυφώθη και καθ’ ας έχουσι πληροφορίας οι σπουδαιότεροι των ε-
νταύθα πρέσβεων συνωμοσία περί εκθρονίσεώς του ενεργείται∙ αν ο 
στρατός μένει πεζός ουδείς φόβος υπάρχει, αλλά και περί τούτου 

                                                                                                     
τεσαρίφης συνεπεία των εκ Θεσσαλονίκης λυπηρών ειδήσεων εις ον παρέστην και 
ωμίλησα τα δέοντα περί των ληπτέων μέτρων προς εξασφάλισιν των υπηκόων Ελλή-
νων και λοιπών Χριστιανών της πόλεως ταύτης, όστις συμφώνως μετά του καϊμακά-
μη με διαβεβαίωσεν ότι διετάχθησαν τα δέοντα προς εξασφάλισιν απάσης της πό-
λεως ταύτης και ότι ουδέν ατόπημα παρά των Οθωμανών συμβήσεται [...]».     
386 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέρα) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 1576, 
27-4-1876. 
387 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 235-238, Harris David, ό. π., 
σελ. 326-327, Langer W. L., ό. π., σελ. 84, Leathers N., ό. π., σελ. 69-71 και Stojanov-
ic M. D., ό. π., σελ. 54 -55.   
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υπάρχουσι αμφιβολίαι.»388. Στις 28 Απριλίου / 10 Μαΐου περίπου 
5000-6000 οπλισμένοι σοφτάδες (σπουδαστές της θεολογίας) δια-
δήλωσαν στην Υψηλή Πύλη, απαιτώντας την αποπομπή του ρωσόφι-
λου Μαχμούτ Νεντίμ πασά και του σεϊχουλισλάμη (αρχιμουφτή) Χα-
σάν Φεχμί εφέντη. Αν και οι σοφτάδες εξαιτίας της ιδιότητάς τους 
ήταν υπερσυντηρητικοί ως προς τις ιδεολογικές τους θέσεις και κύ-
ριοι υπερασπιστές της ιερής μουσουλμανικής παράδοσης, εικάζεται 
ότι υποκινήθηκαν από τον Μιδάτ πασά. Ο τελευταίος φαινόταν ότι 
είχε ενστερνιστεί τις αντιλήψεις των Νέων Οθωμανών389 και εργαζό-
ταν προς την κατεύθυνση πραγματοποιήσεως μεταρρυθμίσεων σε 
ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και για την εισαγω-
γή συντάγματος, το οποίο θα περιόριζε την εξουσία του Σουλτάνου. 
Το σημείο, λοιπόν, σύγκλησης των απόψεων των φορέων των συ-
ντηρητικών και των φιλελεύθερων αντιλήψεων έγκειτο στην αντιπα-
τριωτική πολιτική της κυβέρνησης και την ανικανότητα του Σουλτά-
νου. Ωστόσο τα αιτήματα και οι διαδηλώσεις των σοφτάδων εξυπη-

                                                
388 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέρα) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
389 Η εθνικιστική οργάνωση Νέοι Οθωμανοί ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 
Ιούνιο του 1865 από 6 άτομα και το 1867 αριθμούσε 245 μέλη. Οι Νέοι Οθωμανοί 
υποστήριζαν τον μετασχηματισμό της πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε 
ένα αμιγές τουρκικό κράτος και την εγκαθίδρυση συνταγματικής διακυβέρνησης 
στη χώρα, όντας επηρεασμένοι από τις δυτικές φιλελεύθερες ιδέες. Προσπάθησαν 
να συνδέσουν τον φιλελευθερισμό με την ιερή παράδοση του Ισλάμ. Επιφανέστερα 
μέλη της οργάνωσης, η οποία αποτελούνταν ως επί το πλείστον από διανοούμε-
νους, ήσαν οι λογοτέχνες και δημοσιογράφοι Ναμίκ Κεμάλ και Ιμπραήμ Σινασσή, 
καθώς και ο ποιητής Ζίγια πασάς. Σχέσεις με τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουρ-
γήσει επίσης οι πρίγκηπες και κατοπινοί Σουλτάνοι Μουράτ και Αμπντουλχαμίτ. Η 
οργάνωση λάμβανε υλική και χρηματική αρωγή από τον πλούσιο Αιγύπτιο πρίγκηπα 
Μουσταφά Φαζίλ. Το 1867 ο Μεγάλος Βεζύρης Ααλή πασάς απέλασε τους ηγέτες 
της οργάνωσης, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο Παρίσι. Εκεί πραγματοποίησαν επα-
φές με Ευρωπαίους και εξέδωσαν την εφημερίδα Χουριέτ (Ελευθερία). Μετά τον 
θάνατο του Ααλή πασά (1871) χορηγήθηκε αμνηστία στα μέλη της οργάνωσης και οι 
περισσότεροι Νέοι Οθωμανοί επέστρεψαν στην πατρίδα. Ωστόσο η δράση της ορ-
γάνωσης είχε ήδη αρχίσει να εξασθενεί και με εξαίρεση τη μεμονωμένη πολιτική 
δραστηριότητα κάποιων μελών της, όπως του Ναμίκ Κεμάλ, ο οποίος συμμετείχε 
στη συνταγματική μεταρρύθμιση του 1876, έπαψε να επηρεάζει την έκβαση των 
εθνικών υποθέσεων ως αποτέλεσμα και του δεσποτισμού του Σουλτάνου Αμπ-
ντουλχαμίτ. Βλ. Σταυριανός Λ. Σ., ό. π., σελ. 742-743, Davison R. H. Reform in the 
Ottoman Empire 1856-1876, σελ. 285-286, 295-301, Driault Édouard, ό. π., σελ. 448 
και Lewis Bernard Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόμος 1ος: Τα στάδια της 
ανάδυσης, σελ. 317-332, 350-357.  
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ρετούσαν στην ουσία τους πολιτικούς στόχους του Μιδάτ πασά και 
των προοδευτικών οπαδών του. Τελικά ο Αμπντουλαζίζ αναγκάστηκε 
να υποκύψει στις απαιτήσεις των σοφτάδων και δύο ημέρες αργότε-
ρα διόρισε τον Μεχμέτ Ρουσντού πασά390 Μεγάλο Βεζύρη, τον Χου-
σεΐν Αβνί πασά υπουργό Πολέμου και τον Χασάν Χαϊρουλάχ εφέ-
ντη391 σεϊχουλισλάμη, ενώ ο Μιδάτ πασάς επανήλθε στη νέα κυβέρ-
νηση και διορίστηκε πρόεδρος του Συμβουλίου του Κράτους392.  
 Η αναπάντεχη -όσο και δυσμενής- για την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία τροπή των εξελίξεων, συνέβη τη στιγμή που στο Βερολίνο 
οι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων αναζη-
τούσαν μια φόρμουλα επίλυσης του προβλήματος της επανάστασης 
στην Ερζεγοβίνη. Όπως γράφει ο επικεφαλής επιτετραμμένος της 
ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο Ιωάννης Γεννάδιος393 «[...] η εξα-

                                                
390 Μεχμέτ Ρουσντού πασάς (1809-1881): Οθωμανός στρατιωτικός και πολιτικός. 
Υπουργός των Στρατιωτικών (1859) και Μέγας Βεζύρης κατά τη βασιλεία των σουλ-
τάνων Μουράτ του É και Αμπντουλχαμίτ του Β . Μετέφρασε επίσης γαλλικά στρα-
τιωτικά συγγράμματα. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 42ος, σελ. 91. 
391 Xαϊρουλάχ Χασάν εφέντης (1834-1898): Ιμάμης το 1862, καζασκέρης στην Αίγυ-
πτο (1870) και στη Ρούμελη. Το 1874 διορίστηκε σεϊχουλισλάμης και για δεύτερη 
φορά στις 12 Μαΐου του 1876 έως τις 26 Ιουλίου του 1877. Βλ. στον δικτυακό τόπο 
<http://www.botav.org/hasan-hayrullah-efendi/>.  
392 Βλ. British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 193, 196, 231, 238-239, Da-
vison R. H., ό. π., σελ. 324 -327, Driault Édouard, ό. π., σελ. 453-454, Harris David, ό. 
π., σελ. 327-330, Langer W. L., ό. π., σελ. 84, Lewis Bernard, ό. π., σελ. 334 -336 και 
Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 55.      
393 Γεννάδιος Ιωάννης (1844-1932): Διπλωμάτης και λόγιος , ο ιδρυτής της Γεννα-
δείου Βιβλιοθήκης. Φοίτησε στην Αθήνα και στο αγγλικό λύκειο της Μάλτας και 
αργότερα μετέβη στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στον εμπορικό οίκο των αδελφών 
Ράλλη. Από τον οίκο απολύθηκε επειδή υπερασπίστηκε τις ελληνικές θέσεις αναφο-
ρικά με το επεισόδιο του Δήλεσι (1870). Τον ίδιο χρόνο διορίστηκε άμισθος β  
γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον και ανέλαβε μέλος της διε-
θνούς επιτροπής για το ορυχείο του Λαυρίου. Το 1873 μετατέθηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη ως β  γραμματέας και το 1875 στο Λονδίνο ως επιτετραμμένος. Στο Συνέ-
δριο του Βερολίνου (1878) υπήρξε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας. Επίσης 
υπηρέτησε στη Βιέννη, στη Χάγη, στην Ουάσιγκτον (το 1888 ως πληρεξούσιος υ-
πουργός κατόρθωσε να απλλαγεί η σταφίδα από την επιβολή των αμερικανικών 
δασμών) και στο Λονδίνο (το 1890 πέτυχε τη με μειωμένο δασμό εισαγωγή της 
σταφίδας). Τελευταίος σταθμός της διπλωματικής του καρριέρας υπήρξε εκ νέου το 
Λονδίνο, στο οποίο υπηρέτησε με το βαθμό του πρέσβη (1910-1918). Στο Λονδίνο 
υπήρξε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας που υπέγραψε την ομώνυμη συνθήκη, 
με την οποία τερματίστηκε ο Α  Βαλκανικός Πόλεμος (1913). 

http://www.botav.org/hasan-hayrullah-efendi/>
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κολούθησις της εν Ερζεγοβίνη επαναστάσεως -ούσα αποτέλεσμα της 
αδυναμίας της Πύλης του υποτάξαι τους Ερζεγοβινίους, της δυσπι-
στίας τούτων εις υποσχέσεις μη συνοδευομένας υπό πραγματικών 
εγγυήσεων και τέλος της συνεχούς συνδρομής ην παρέχουσιν αυτοίς 
αι όμοροι σλαυικαί χώραι- καθιστά την θέσιν της Αυστρίας δυσχερή 
εις βαθμόν επαπειλούντα την γενικήν ειρήνην. Επειδή αφ’ ενός μεν η 
εις την Αυστρίαν προσάρτησις νέων σλαυικών χωρών είναι τόσον 
απεχθής εις τε το γερμανικόν και το ουγγρικόν στοιχείον, όσον και 
εις αυτήν την Ρωσσίαν, αφ’ ετέρου η εξακολούθησις της επαναστά-
σεως καθίσταται πρόξενος τοσούτου ερεθισμού παρά της εν Αυ-
στρία Σλαύοις, όσον θ’ απέβαινεν και η ανίδρυσις νέας ημιανεξαρτή-
του ηγεμονίας παρά τα σύνορα αυτής. 
 Αι δυσχέρειαι αύται εκινδύνευον να φέρωσιν τα πράγματα 
εις την αναπόδραστον ανάγκην της βιαίας λύσεως. Αλλ’ ουδείς επι-
θυμεί τον πόλεμον, ήκιστα πάντων η Ρωσσία, ήτις ου μόνον ανέτοι-
μος προς τούτο είναι, αλλά θα καθίστα υπέρτατον της τύχης των α-
νατολικών χωρών διαιτητήν την Γερμανίαν, μένουσαν το πρώτον, ως 
εικός, αμέτοχον του μεταξύ των ετέρων δύο αυτοκρατοριών αγώνος. 
Ενώ τηρούσα την ειρήνην, η Ρωσσία ησύχως μεν δρέπει τους καρ-
πούς της βαθμιαίας αλλ’ ακατασχέτου φθίσεως της Τουρκίας, και-
ροφυλακτεί δε ελπίζουσα ίνα, εν πιθανή τινί νέα ευρωπαϊκή περι-
πλοκή, δυνηθεί να λύσει κατά το δοκούν το περί της Ανατολής ζήτη-
μα, όπως κατά τον Γερμανογαλλικόν Πόλεμον κατέλυσεν αναιμακτί 
την Παρισινήν Συνθήκην. 
 Ο αυτός φόβος της εις υπέρτατον διαιτητήν ανυψώσεως της 
Γερμανίας, αναγκάζει και την Αυστρίαν να ζητεί ειρηνικήν τινά διέξο-
δον, ενόσω δεν είναι βεβαία περί της συμμαχίας άλλης τινός δυνά-
μεως. Την αρωγήν ταύτην δεν δύναται δια προφανείς λόγους, να 

                                                                                                     
 Ο Γεννάδιος ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας πολλών βρετανικών πα-
νεπιστημίων και τιμητικό μέλος διαφόρων αγγλικών ιδρυμάτων. Συνεργάστηκε με 
αξιόπιστα ευρωπαϊκά και αμερικανικά περιοδικά, καθώς και με τις δύο σπουδαιό-
τερες ελληνικές εφημερίδες του εξωτερικού, τη Νέα Ημέρα της Τεργέστης και την 
Ατλαντίς της Νέας Υόρκης. Από τη θέση του διπλωμάτη ο Γεννάδιος υπερασπίστηκε 
με δυναμισμό τα ελληνικά συμφέροντα σε πολιτικό, κοινωνικό και πνευματικό πε-
δίο. Ένα από τα κυριότερα συγγραφικά του έργα ήταν ο σχεδιασμός του εθνολογι-
κού χάρτη της Βαλκανικής στις παραμονές του Συνεδρίου στο Βερολίνο (1877). Το 
1922 ίδρυσε στην Αθήνα τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στην οποία κατέλιπε την πλού-
σια προσωπική του βιβλιοθήκη (26.000 τόμοι) όπως και το αρχείο του. Βλ. Πάπυ-
ρος..., ό. π., τόμος 16ος, σελ. 294 και Παγκόσμιο..., ό. π., τόμος 2ος, σελ. 409-410. 
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παράσχει αυτή η Γερμανία, ήτις, ουδέν ίδιον συμφέρον θέλουσα να 
εξυπηρετήσει εν τη Ανατολή, παρίσταται ως συνδιαλλακτής συμβι-
βάζων τα αντίθετα συμφέροντα των δύο αυτής φίλων, αναμένει δε 
ησύχως την βεβαίαν κρίσιν εις ην αναποδράστως φέρουσι τα πράγ-
ματα [...]»394. 
 Στις 30 Απριλίου / 12 Μαΐου του 1876 οι υπουργοί των Εξω-
τερικών της Αυστροουγγαρίας και της Ρωσίας, Andrássy και Gorcha-
kov αντίστοιχα, συνέταξαν από κοινού με τον Γερμανό Καγκελάριο 
Bismarck το Μνημόνιο του Βερολίνου∙ «[...] τούτων ούτως εχόντων- 
συνεχίζει στην έκθεσή του ο Γεννάδιος- δεν ήτο δύσκολος η συμφω-
νία, αφού αύτη προητοιμάσθη, ως νυν φαίνεται, δια προηγουμένης 
αλληλογραφίας, και αφού απέβλεπεν εις ουδέν πλην την κατ’ ουσίαν 
αναβολήν μόνον της τελικής λύσεως. Οι δε πολυάριθμοι και υψηλοί 
σύμβουλοι οίτινες συνόδευσαν τους εν Βερολίνω συναντηθέντας 
αρχικαγκελαρίους, προσελήφθησαν κατά τα φαινόμενα μόνον όπως 
παράσχωσιν σπουδαιότητα εις το αποτέλεσμα της συνδιασκέψεως, 
ην αύτη πραγματικώς δεν κέκτηται, και ίνα δώσωσιν έμφασιν εις την 
ομοφωνίαν ήτις υφίσταται μεταξύ των αυτοκρατόρων [...]»395. Όμως 
παρά τη σύμπραξη των τριών αυτοκρατορικών αυλών «[...] υπάρχει 
νυν βέβαιον ότι το αποτέλεσμα της συνεντεύξεως ταύτης [του Βερο-
λίνου] είναι απλώς αρνητικόν προσλαμβάνον επί τινά εισέτι καιρόν 
την αναπόδραστον σχεδόν καταστάσαν ρήξιν μεταξύ Αυστρίας και 
Ρωσσίας. Πραγματικώς, ο πρίγκηψ Γορτσακώφ και ο κόμης Ανδράσ-
σης μετέβησαν εις Βερολίνον με προγράμματα εκ διαμέτρου αντίθε-
τα. Ο Ρώσσος αρχικαγγελάριος επέσπευδε την εφαρμογήν εντόνων 
μέτρων και δη και την άμεσον κατοχήν των επαναστατημένων επαρ-
χιών, δι’ ης θ’ απέβαινεν αναπόφευκτος ο διαμελισμός της Τουρκίας. 
Απ’ εναντίας ο κόμης Ανδράσσης ην εκ των προτέρων διατεθειμένος 
να αντιπράξει δια παντός μέσου εις μέτρα τόσο επικίνδυνα εις τα 
συμφέροντα της Αυστρίας και αντέστη επιμόνως εις τας προτάσεις 
του Ρώσσου αρχικαγγελάριου. Λέγεται δε ότι και ο Αυτοκράτωρ Αλέ-
ξανδρος δεν ενέκρινε μέτρα άτινα, ου μόνον εις την Αυστρίαν απή-

                                                
394 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 149, 
5/17-5-1876, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 192, Harris David, ό. 
π., σελ. 288-293 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 58-59.  
395 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
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ρεσκον, αλλά και απλώς θα επέσπευδον το τέλος εκείνο, εις ο αυτά 
τα πράγματα αναποδράστως τείνουσι [...]»396.  
 Με το Μνημόνιο του Βερολίνου «[...] ανεγνωρίσθησαν αρχαί 
τινές περί της ανάγκης του προστατεύσαι τους εν Τουρκία Χριστια-
νούς εν γένει και περί της συστάσεως διεθνούς επιτροπής, ήτις θα 
επιστατήσει εις την ειρήνευσιν των επανεστατημένων επαρχιών και 
της εφαρμογής των δοθησομένων αυταίς προνομίων. Πώς θα καταρ-
τισθεί η επιτροπή αύτη δεν είναι εισέτι γνωστόν, βέβαιον όμως υ-
πάρχει ότι θα ισοδυναμεί με διοίκησιν της χώρας ξένην της κυριαρ-
χίας του Σουλτάνου και θα είναι πραγματικώς άλλη μορφή συστά-
σεως αυτονόμου ηγεμονίας. Λέγεται και ότι συνεγκλήθη και η πιθα-
νή ανάγκη της στρατιωτικής κατοχής της χώρας, γενησομένης δια 
μεικτού σώματος στρατού αυστριακού και ιταλικού [...]»397. Εν τέλει 
«[...] τη μεσολαβήσει της Γερμανίας εξευρέθη μέση τις οδός, της μεν 
Ρωσσίας παραιτηθείσης της αμέσου κατοχής, της δε Αυστρίας μην 
εμμενούσης εις την άρνησιν του λαβείν υπ’ όψιν τας απαιτήσεις των 
επαναστατών και την σπουδαιότητα της εξακολουθείσης αντιστάσε-
ως αυτών. Ως βάσις ετέθη η προηγουμένη διακοίνωσις του κόμητος 
Ανδράσση αλλ’ επί τω όρω πραγματικών εγγυήσεων περί εφαρμογής 
των υποσχεθεισών μεταρρυθμίσεων. Εδώ όμως η Ρωσσία επέτυχε 
της κατ’ ουσίαν εφαρμογής του σχεδίου της, επειδή κατόρθωσε να 
ζητηθεί δίμηνος ανακωχή, ο περιορισμός των τουρκικών στρατευμά-
των εντός ορισμένων περιφερειών και η αόριστος μεν αφεθείσα, 
αλλ’ ουχ ήττον βεβαία αναγνώρησις της στρατιωτικής κατοχής 
[...]»398.  
 Την επομένη της συμφωνίας (1/13 Μαΐου) ανακοινώθηκαν 
οι αποφάσεις των διαπραγματευομένων μερών στους πρεσβευτές 
της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, οι οποίοι «[...] παρεδέχθη-
σαν το εις αυτοίς ανακοινωθέν υπόμνημα και εν γένει δεν αντέτειναν 

                                                
396 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 165, 
12/24 -5-1876. 
397 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 149, 
5/17-5-1876. 
398 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 165, 
12/24-5-1876, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 193-196, Goriainov 
Serge La Question d’ Orient…, ό. π., σελ. 75-79, Harris David, ό. π., σελ. 297-298, 
447-450, Langer W. L., ό. π., σελ. 81-82, Leathers N., ό. π., σελ. 73-74, Stojanovic M. 
D., ό. π., σελ. 60-63 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 163-164. 
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εις αρχάς κατά το φαινόμενον αναμφισβητήτους. Ταχέως δε έδωκαν 
και την οριστικήν αυτών συναίνεσιν αι δύο τελευταίαι δυνάμεις. Η 
Αγγλία όμως αντέταξε κατηγορηματικήν άρνησιν [...] ο Λόρδος Δέρβυ 
είχε προ οφθαλμών του ενώπιον της επί του Προϋπολογισμού Επι-
τροπής λόγον του κόμητος Ανδράσση, όστις ομιλών περί του αντικει-
μένου τούτου, απέδωσεν την άρνησιν της Αγγλίας ″εις τους τύπους 
της διπλωματικής συνεννοήσεως τους υπό των υφισταμένων περι-
στάσεων τροποποιηθέντας″ [...]. 
 Πλην εκτός της επόψεως ταύτης της εθνικής φιλοτιμίας, η 
άρνησις της Αγγλίας βασίζεται [...] εις άλλους, πρακτικωτέρους λό-
γους και ιδίως εις το αναπόδραστον αποτέλεσμα του διαμελισμού 
της Τουρκίας εις ο προφανώς τείνουσι τα προτεινόμενα μέτρα. 
 Η Αγγλία δεν δέχεται το υπόμνημα της εν Βερολίνω συνε-
ντεύξεως επειδή δι’ αυτού αναγνωρίζονται κατ’ ουσίαν ως εμπόλε-
μοι οι επαναστάται, αφού συμφωνείται υπέρ αυτών ανακωχή όπλων 
ως προς ίσους. Την ανακωχήν ταύτην η Αγγλία θεωρεί άδικον προς 
την Τουρκίαν, επειδή ταύτην μεν αναγκάζει να εξαντλείται εις συ-
ντήρησιν μεγάλης στρατιωτικής δυνάμεως και εις επαύξησιν αυτής 
καθ’ ην περίπτωσιν, αι διαπραγματεύσεις θα εναυαγάγουν. Εις δε 
τους επαναστάτας παρέχει ευκαιρίας αναδιοργανώσεως και ενισχύ-
σεως. Συγχρόνως παρέρχεται η εποχή του έαρου και επερχομένου 
του χειμώνος ευκολώτερον δύναται να παραταθεί η δια την Τουρκί-
αν καταστρεπτική κατάστασις αύτη των πραγμάτων. Η Αγγλία επίσης 
ισχυρίζεται ότι η αρχή της ανακωχής ώφειλε να εφαρμοσθεί εις πά-
ντας εξίσου, απαγορευμένης τη Σερβία και τω Μαυροβουνίω της α-
δείας του πολεμείν την Τουρκίαν, απροκαλύπτως υποβοηθούσα τους 
επαναστάτας. Πρεσβεύει δε η αγγλική κυβέρνησις ότι δεν πρέπει να 
ζητηθώσι παρά της Τουρκίας θυσίας, προς αποκατάστασιν των εν 
Ερζεγοβίνη πραγμάτων και ιδίως χρηματικαί, μεγαλύτεραι εκείνων 
εις ας ευκόλως δύναται να υποβληθεί. Τέλος η Αγγλία αποκρούει την 
περίοδον εκείνην του υπομνήματος δι’ ης επιφυλάσσονται αι Δυνά-
μεις να λάβωσιν από κοινού δραστηριώτερα μέτρα, εάν αι άλλαι αυ-
τών προτάσεις δεν αρκέσωσιν προς αποκατάστασιν της ειρήνης, θε-
ωρούσα την διακήρυξιν ταύτην ως αρχήν ενόπλου επεμβάσεως και 
καταλύσεως της ανεξαρτησίας της Τουρκίας [...]. 
 Κατεβλήθησαν συγρόνως προσπάθειαι όπως η Αγγλία υπο-
σχεθεί να μην ενθαρρύνει την Τουρκίαν εις αντίστασιν κατά των 
προτάσεων των ετέρων Δυνάμεων. 
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 Η τοιαύτη πρόνοια είναι ίσως αναγκαία διότι η από των προ-
τάσεων αποχή της Αγγλίας δεν δύναται ή να επαυξήσει την ήδη προ-
βλεπομένην πιθανότητα αρνήσεων της Πύλης. Τα επακόλουθα της 
τοιαύτης αρνήσεως έσονται αναμφιβόλως δεινότατα [...]»399. Επίσης, 
«[...] η Αγγλία [...] δεν θα θελήσει ως και άλλοτε, ν’ αναμιχθεί εις 
συνέδρια μη σκοπούντα εις ορισμένα αποτελέσματα, και μη ανα-
γνωρίζοντα κατ’ αρχήν την ακεραιότητα της Τουρκίας. Η Αγγλία δεν 
πιστεύει πλέον εις την ακεραιότηταν ταύτην, αλλ’ επισήμως δεν θ’ 
αποκηρύξει την αρχαίαν αυτής πίστιν, ειμή αφού εξασφαλίσει την εν 
τη Ανατολή θέσιν της.»400. 
 Η απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να απορρίψει το Μνη-
μόνιο του Βερολίνου προξένησε σύγχυση στις υπόλοιπες Δυνάμεις, 
οι οποίες μάταια προσπάθησαν να την επαναφέρουν εντός του συ-
στήματος της Ευρωπαϊκής Συναυλίας, με αποτέλεσμα «[...] αι έτεραι 
πέντε Δυνάμεις θα προβώσιν αναμφιβόλως εις την επίδοσιν του υ-
πομνήματος, γενησομένην ως λέγεται καθ’ ον τρόπον και η της Δια-
κοινώσεως του κόμητος Ανδράσση, αλλ’ υπό του εν Κωνσταντινου-
πόλει πρεσβευτού της Ρωσσίας. 
 Πλην ήδη προβλέπεται το πλήρες ναυάγιον του μέτρου τού-
του, ου μόνον ένεκα της αρνήσεως της Πύλης αλλά και ένεκα της α-
ποφάσεως των επαναστατών του μη συναινέσαι ειμή εις πλήρη απε-
λευθέρωσιν της χώρας αυτών ενθαρρυνομένων εις τούτο, το μεν 
υπό των ήδη γενησομένων αυτοίς παραχωρήσεων το δε υπό των α-
ποστόλων του σλαυικού κόμματος, το οποίον επιδιώκει την δείνωσιν 
των πραγμάτων [...]»401. 
 Ωστόσο η καταιγίδα των εξελίξεων στην Κωνσταντινούπολη 
απέτρεψε την κοινοποίηση του υπομνήματος στην Υψηλή Πύλη. Στις 
18/30 Μαΐου εκθρονίστηκε ύστερα από πραξικόπημα ο Σουλτάνος 

                                                
399 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
400 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 149, 
5/17-5-1876. 
401 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 165, 
12/24-5-1876, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 198-205, 210-213, 
215, Harris David, ό. π., σελ. 299-318, Langer W. L., ό. π., σελ. 82-83, Leathers N., ό. 
π., σελ. 74 -75, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 33-35, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 
63-66 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 165.   
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Αμπντουλαζίζ χάριν του ανιψιού του Μουράτ του É402 και τέσσερις 
ημέρες αργότερα ο πρώην Σουλτάνος βρέθηκε νεκρός403. Η αποπο-
                                                
402 Μουράτ ο É (1840-1904): Τριακοστός τρίτος Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Ανήλθε στον θρόνο τον Μάιο του 1876 μετά την ανατροπή του Σουλτά-
νου Αμπντουλαζίζ. Διακρινόταν για τις φιλελεύθερες ιδέες, την υψηλή νοημοσύνη 
και τη φιλομάθειά του. Εξαιτίας των προσόντων του αυτών αλλά και των επαφών 
του με τους εξόριστους Νέους Οθωμανούς, αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από τον 
Αμπντουλαζίζ, ο οποίος τον καταδίκασε σε μια ζωή απομονωμένη. Ο εγκλεισμός 
αυτός δημιούργησε νευροπάθεια στον Μουράτ, την οποία προσπάθησε να γιατρέ-
ψει με το αλκοόλ. Κατά την εποχή της ενθρόνησής του η διανοητική του ισορροπία 
ήταν ήδη διασαλευμένη. Ωστόσο επί των ημερών του ξεκίνησαν οι εργασίες για τη 
σύνταξη του πρώτου οθωμανικού συντάγματος. Το καλοκαίρι του 1876 ο νέος Σουλ-
τάνος παρουσίασε σοβαρές ψυχικές διαταραχές και η κατάστασή του, ύστερα από 
την εξέταση Οθωμανών και Ευρωπαίων γιατρών, διαγνώστηκε ως ανίατη. Στα τέλη 
του Αυγούστου οι υπουργοί του Σουλτάνου (ιδίως ο Μιδάτ πασάς) αποφάσισαν να 
στραφούν στον νεώτερο αδελφό του Σουλτάνου, τον Αμπντουλχαμίτ και του πρό-
τειναν ανεπιτυχώς να αναλάβει αρχικά αντιβασιλιάς μέχρι την αποθεραπεία του 
Μουράτ. Τελικά ο τελευταίος, ύστερα από φετφά του αρχιμουφτή που εξουσιοδο-
τούσε το υπουργικό συμβούλιο να εκθρονίσει τον Σουλτάνο εξαιτίας της πνευματι-
κής του ανικανότητας, παύθηκε από το αξίωμα, που το κατέλαβε ο Αμπντουλχαμίτ. 
Ο Μουράτ τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του τα πέρασε έγκλειστος στο ανάκτορο 
του Τσιραγάν ως τον θάνατό του. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 43ος, σελ. 53, Driault 
Édouard, ό. π., σελ. 457 και Lewis Bernard, ό. π., σελ. 337-339.      
403 Βλ. ΑΥΕ / ΑΤΑΞ/ Πρεσβεία Παρισίων, Αλ. Κοντόσταυλος προς Ν. Δεληγιάννη 
(Παρίσι), αρ. 4624, 29/5-13/6-1876: «Αι λεπτομέρειαι της εκθρονίσεως του Σουλτά-
νου Αβδούλ-Αζίζ θα είναι ήδη γνωσταί υμίν εκ των δημοσιεύσεων των εν Κωνστα-
ντινουπόλει εκδιδομένων εφημερίδων, και εκ των εκείθεν ανταποκρίσεων των ευ-
ρωπαϊκών φύλλων. Θεωρώ επομένως περιττόν να επαναλάβω ενταύθα, τας πληρο-
φορίας ας επί του αντικειμένου τούτου ελάβομεν παρά του κυρίου Κουντουριώτου 
και άλλοθεν. Εκ τούτων επιβεβαιούται η εν τη τελευταία εκθέσει μου παρατήρησις 
ότι αυτοί οι υπουργοί του εκθρονισθέντος Σουλτάνου ήσαν οι κατ’ αυτού συνωμό-
σαντες και διεξαγαγόντες την συνωμοσίαν νύκτωρ και εν παντελεί αγνοία ολοκλή-
ρου της πρωτευούσης, πλην ελαχίστων τινών ίσως ουλεμάδων και ανωτέρων αξιω-
ματικών του στρατού. Επέσπευσεν δε φαίνεται την εκτέλεσιν της συνωμοσίας αυτός 
ούτος ο Σουλτάνος, διότι, εννοήσας, ως φαίνεται, τας γιγνομένας υπό των υπουργών 
του προκαταρκτικάς ενεργείας παρά τω στρατώ και τω ναυτικώ, εκάλεσε παρ’ εαυ-
τώ τον υπουργόν των Στρατιωτικών, επί τω σκοπώ του να ματαιώσει εκ παντός τρό-
που τα τεκταινόμενα. Αλλά γνωστής γενομένης τω Χουσεΐν Αβνί πασά της προθέσε-
ως του Σουλτάνου, αντί να μεταβεί ούτος παρά τω καλέσαντι αυτόν κυρίω του, προ-
σεποιήθη τον ασθενή και, συγκαλέσας παρ’ εαυτώ τον μεγάλον βεζύρην, τον Μιδάτ 
πασάν και τέσσαρας άλλους εκ των υπουργών, μεταξύ των οποίων και τον σεϊχούλ-
ισλάμην ανεκοίνωσεν αυτοίς τους φόβους, ους είχεν περί αποκαλύψεως της συνω-
μοσίας, και τας σκέψεις του περί του σκοπού της προσκλήσεώς του υπό του Σουλτά-
νου, και κατέπεισεν αυτούς ν’ ανατεθεί αυτώ τω ιδίω η εντός της αυτής ημέρας 
εκτέλεσις της συνωμοσίας, αφού τον εφοδιάσωσι δια φετφά δικαιολογούντος την 
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καθαίρεσιν. Ούτω δε ο υπουργός του Πολέμου μετά πολλής δραστηριότητος ενερ-
γήσας αμέσως συνεκέντρωσεν όσας εγνώριζεν πιστάς εις εαυτόν και τας ιδέας του 
συμμεριζομένας στρατιωτικάς δυνάμεις και περικυκλώσας τα ανάκτορα του Δολμά-
Βαξέ, ολίγον μετά το μεσονύκτιον εξετέλεσε τα περαιτέρω. 
 Ομολογώ όμως ότι δεν επίστευον, ότι τοσούτον σύντομον και οικτρόν ήθε-
λεν είσθαι το τέλος του εκθρονισθέντος Σουλτάνου, ει και πανταχόθεν ελέγετο ότι 
δεν ήθελον επιτρέψει αυτώ να ζήσει επί μακρόν έτι χρόνον, διότι εφρόνουν ότι οι 
επικεφαλής των πραγμάτων νεότουρκοι, οι τας μεταρρυθμίσεις και την πρόοδον και 
τον πολιτισμόν διακηρύττοντες είχον αποβάλει τον παλαιόν άνθρωπον, τον ωμόν και 
φανατικόν Μωαμεθανόν. Οδυνηράν επομένως εντύπωσιν προυξένησε και εις εμέ 
και εις άπαντας ενταύθα η είδησις του θανάτου του ατυχούς μονάρχου και ουδείς 
εξ ημών, και θέλων, δύναται να πιστεύσει τα πράγματα, έχων υπ’ όψιν ότι αληθώς 
ηυτοκτόνησεν ούτος. Ίσως ο χρόνος θέλει αποκαλύψει ποτέ την αλήθειαν. 
 Το πρόγραμμα των επαγγελιών του νέου Σουλτάνου, περί ου έγραφον 
υμίν την παρελθούσαν εβδομάδα θα περιήλθεν ήδη εις γνώσιν υμών εκ των εφημε-
ρίδων. Αναντιρρήτως το νέον τούτο Χάτιον δεν δύναται να θεωρηθεί ως ανταποκρι-
νόμενον εις τας προσδοκίας της εν Τουρκίαν και εν Ευρώπη κοινής γνώμης, ήτις 
ανέμενεν θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις αυτού του πολιτεύματος της Τουρκίας και 
παραχωρήσεις γενναίας προς τον χριστιανικόν πληθυσμόν της αυτοκρατορίας. Αμ-
φιβάλλω δε πολύ, έστω και αν εφαρμοσθώσιν αι εν τω Χατίω επαγγελίαι περί ελευ-
θερίας και αυστηράς των οικονομικών του κράτους διαχειρίσεως ότι θέλουσιν ε-
παρκέσει αύται εις βελτίωσιν της διοικήσεως της χώρας, και εις τοιαύτην των οικο-
νομικών διαρρύθμισιν, ώστε ν’ ανορθωθεί εντεύθεν η νυν άπελπις του κράτους 
κατάστασις. Ο κύριος Κουντουριώτης με πληροφορεί ότι ο Μιδάτ πασάς, σύμφωνον 
έχων και τον Χαλήν πασάν, υπεστήριξεν και ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου 
τας περί αντιπροσωπευτικού συστήματος προτάσεις του, τας οποίας και προηγου-
μένως είχεν υποβάλει δι’ υπομνήματος εις τον πρώην Σουλτάνον, αλλ’ άπαντες οι 
συνάδελφοι του υπουργού κατεπολέμησαν την γνώμην του, ισχυρισθέντες ότι αύτη 
δεν ηδύνατο ειμή ν’ αναστατώσει την επικρατούσαν προ αιώνων τάξιν των πραγμά-
των και να επιφέρει μάλλον βλάβην ή ωφέλειαν εις το κράτος. Ηρκέσθησαν επομέ-
νως εις τας εν τω Χατίω αορίστους και μάλλον προς διαβουκόλησιν, ίσως των α-
πλουστέρων, λελογισμένας επαγγελίας. Δεν είναι όμως απίθανον ν’ αναγκασθώσι 
προς διευκόλυνσιν της ειρηνοποιήσεως του τόπου και αποσόβησιν των κατ’ αυτού 
επικειμένων κινδύνων, να προβώσι προσεχώς εις πληρεστέρας και σαφεστέρας του 
ειρημένου Χατίου εξηγήσεις. 
 Η αγόρευσις εν τούτοις του νέου Σουλτάνου Μουράδ επανηγυρήσθη, καθ’ 
ας έλαβον εκ των προξενικών αρχών της Αυτού Μεγαλειότητος πληροφορίας, μετά 
πολλού ενθουσιασμού, υφ’ απάντων των κατοίκων της Τουρκίας και ιδίως των Ο-
θωμανών, διότι εφρόνουν ούτοι ότι η αδράνεια και το σπάταλον του εκθρονισθέ-
ντος Αβδούλ-Αζίζ ήσαν η κυρία αιτία της κακής των πραγμάτων καταστάσεως, ην 
εθεώρουν, κατά το πλείστον μέρος αποδοτέαν εις την επίβουλον της Ρωσσίας πολι-
τικήν, όργανον τυφλόν της οποίας παρεδέχοντο τον πρώην Σουλτάνον. Εκ τοιούτων 
επομένως σκέψεων ορμώμενοι, φυσικόν είναι ότι μετά πολλών ελπίδων και πολλού 
ενθουσιασμού απεδέχθησαν την τελεσθείσαν μεταβολήν. Εξεδήλωσαν δε τον εν-
θουσιασμόν των πανταχού των επαρχιών, δια δημοτελών τελετών και πανηγύρεων, 
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μπή του Αμπντουλαζίζ από το σουλτανικό θρόνο αποδόθηκε στη συ-
νεργασία του Μιδάτ πασά και των σοφτάδων με τη βρετανική πρε-
σβεία στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Γεννάδιο:  
 «Καίτοι αι εκ Κωνσταντινουπόλεως τελευταίαι ειδήσεις είχον 
προετοιμάσει το κοινόν δια τινά βιαίαιν μεταβολίν των εκεί πραγμά-
των, η εντύπωσις ην προξένησεν η αιφνιδία αγγελία της εκθρονίσε-
ως του Σουλτάνου, υπήρξε λίαν ζωηρά και βαθεία. Επειδή εν τω κι-
νήματι τούτω, γενομένω εν τη κρισίμω ταύτη στιγμή, διαφαίνεται όχι 
η ανεπηρέαστος ενέργεια των σοφτάδων, αλλά και ο δάκτυλος της 
αγγλικής πολιτικής, ήτις ούτω κερδίζει μεγάλην νίκην, ματαιούσα και 
εκ βάθρων ανατρέπουσα τα μετά τοσαύτης επιμελείας και δια το-
σούτων μόχθων εις αίσιον σχεδόν πέρας προσεγγίσαντα σχέδια της 
Ρωσσίας [...]. 
 Η τοιαύτη όμως των πραγμάτων τροπή, ήτις και εκ των προ-
ηγουμένων δηλώσεων των σοφτάδων εφάνη ότι εσκόπη εις την εκρί-
ζωσιν της ρωσσικής εκ Κωνσταντινουπόλεως επιρροής, προδήλως 
ανατρέπει τα προ ετών ετοιμαζόμενα και κατά μικρόν εις ακμήν πε-
ριελθόντα σχέδια του σλαυικού κόμματος το οποίο ήλπιζε αναιμωτί 
να απολαύσει μετ’ ολίγον των καρπών της αυτομάτου διαρρίξεως 
της Τουρκίας. Ίσως αυτή η ρωσσική κυβέρνησις και ιδίως ο Αυτοκρά-
τωρ, θεωρήσωσιν ευτυχή την περίστασιν ταύτην ήτις ανοίγει αυτοίς 
διέξοδον προς εύσχημον υποχώρησιν εκ της κρισίμου θέσεως εις ην 
είχον περιέλθει αι μεταξύ αυτής και της Αγγλίας σχέσεις αμέσως προ 
της εν Κωνσταντινουπόλει μεταβολής. Πλην η πολιτική κατάστασις 
δεν είναι ποσώς ασφαλής και πολλοί υπάρχουσι φόβοι μήπως το 
κόμμα των σλαυοφίλων, μη στέργον ησύχως την απρόοπτον ταύτην 
ματαίωσιν των σχεδίων αυτού, ενθαρρύνει την τε Σερβίαν και το 
Μαυροβούνιον εις φανεράν κήρυξιν πολέμου. Και φαίνεται ότι αι 
προετοιμασίαι και ο εξοπλισμός των ηγεμονιών εκείνων προχωρεί 
ωσημέραι [...]»404. 
 Η πρόσφατη, λοιπόν, καθεστωτική αλλαγή στην Κωνσταντι-
νούπολη ανέτρεψε εκ βάθρων τους προϋπάρχοντες συνδυασμούς 
των Δυνάμεων και ματαίωσαν τις από κοινού ληφθείσες αποφάσεις 
τους, όχι μόνο επειδή η ανάβαση στον θρόνο του νέου Σουλτάνου 
                                                                                                     
ουχί αμιγών, δυστυχώς, εις πολλά μέρη και ατακτημάτων και εχθρικών επιδείξεων 
προς τους Χριστιανούς κατοίκους [...]».   
404 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 189, 
19/31-5-1876. 
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καθιστούσε αναγκαία την αναβολή της επίδοσης του Υπομνήματος 
του Βερολίνου στην Πύλη, αλλά και διότι στο μεταξύ η βρετανική 
πολιτική, επωφελούμενη από την αναφαινόμενη ψυχρότητα των 
σχέσεων της Αυστροουγγαρίας με τη Ρωσία, κατέβαλε προσπάθειες 
ώστε να διαταράξει τη σύμπραξη των τριών αυτοκρατορικών αυλών. 
Η Μεγάλη Βρετανία διευκολύνθηκε στο έργο της αυτό αφ’ ενός μεν 
εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων της Δυαδικής Μοναρχί-
ας και της Ρωσίας, αφ’ ετέρου δε και εξαιτίας της αποκάλυψης ενός 
σχεδίου της ρωσικής πολιτικής στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα 
με το σχέδιο αυτό, η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε ως πρόσχημα την 
πιθανολογούμενη αντίσταση των Οθωμανών στις αιτιάσεις των Με-
γάλων Δυνάμεων και την άρνησή τους στους όρους του μνημονίου, 
ώστε να εισέλθει με τον στόλο της στα Στενά. Ο Πρωθυπουργός της 
Μεγάλης Βρετανίας Disraeli είχε πλροφορηθεί ότι ο Ρώσος πρεσβευ-
τής στην Πόλη κόμης Ignatiev είχε συστήσει στον Αμπντουλαζίζ να 
προσκαλέσει τον ρωσικό στόλο χάριν υπερασπίσεως αυτού. Ο κίν-
δυνος της ρωσικής κατοχής της Κωνσταντινούπολης ήταν μεγάλος 
και προκειμένου να τον αποτρέψει ο Disraeli διέταξε τον βρετανικό 
στόλο να ναυλοχίσει στο Besika Bay, στο στόμιο των Δαρδανελλί-
ων405. 
 Το σχέδιο του Ignatiev «[...] επέθετο την τελευταίαν σταγόνα 
εις την προς την Ρωσσίαν δυσπιστίαν της Γερμανίας, ήτις, καίτοι δια-
δηλούσα αδιάπτωτον προς την Ρωσσίαν φιλίαν, δεν ήτο ποτέ πιθα-
νόν να υποστηρίξει μέχρι τέλους τα φιλόδοξα εκείνης σχέδια [...]. 
 Και είναι μεν βέβαιον ότι η Γερμανία, προσποιουμένη τελεί-
αν ως προς τα εν τη Ανατολή αδιαφορίαν και μία έχουσα επιθυμία -
τον συμβιβασμό των αντιθέτων συμφερόντων της Ρωσσίας και Αυ-
στρίας- δεν θα πράξει τι δυνάμενον να διαρρίξει αποτόμως τας μέχρι 
τούδε υφισταμένας φιλικάς μεταξύ αυτής και της Ρωσσίας σχέσεις, 
δι’ ων επιθυμεί να τηρεί την Γαλλίαν εστερημένην του μόνου πιθα-
νού συμμάχου. 
 Πλην η Γερμανία, ου μόνον έπαυσε να παρέχει εις τας ενερ-
γείας της Ρωσσίας την θερμήν εκείνην υποστήριξιν, ήτις ουδέν πρα-
κτικόν αποτέλεσμα ηδύνατο να έχει, ενόσω αι ενέργειαι αύται διετέ-
λουν εισέτι εν τω κύκλω των ακάκων παραστάσεων και συμβουλών, 

                                                
405 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 195, 
25/5-6/6-1876. 
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αλλά και επωφεληθείσα της εν Κωνσταντινουπόλει επελθούσης με-
ταβολής, έσπευσε να παραιτηθεί ευσχήμως της επιδιώξεως του εν 
Βερολίνω διατυπωθέντος σχεδίου, καταλίπουσα ούτω την Ρωσσίαν 
μεμονωμένην και κατ’ ανάγκην βεβιασμένην να προσποιηθεί ανοχήν 
προς την νέαν του Σουλτάνου κυβέρνησιν και μακροθυμίαν, ην άλ-
λως είναι λίαν απίθανον αν θα μετήρχετο η Ρωσσία [...]»406. 
 Φαίνεται όμως ότι η μεταστροφή της γερμανικής πολιτικής 
δεν οφειλόταν μόνο στην επικείμενη πραγματοποίηση των ρωσικών 
σχεδίων, αλλά και στην ικανοποίησή της από την απόφαση της Με-
γάλης Βρετανίας να αναλάβει ενεργητικό ρόλο στις ανατολικές υπο-
θέσεις, λειτουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ως αντίβαρο στον επε-
κτατισμό της Ρωσίας. Στα τέλη Μαΐου ξανάρχισαν οι αγγλογερμανι-
κές συζητήσεις, αν και ανεπίσημα, ύστερα από την πρωτοβουλία της 
Μεγάλης Βρετανίας407. Η συνεννόηση μεταξύ των δύο Δυνάμεων 
«[...] στηρίζεται εις πρακτικώτερον, ως φαίνεται, κέρδος δια την Γερ-
μανίαν, εις ην προσφέρει η Αγγλία ως αντάλλαγμα της υποστηρίξεως 
αυτής και ως τίμημα της διαρρίξεως της τριπλούς συμμαχίας, την 
νήσον της Ελιγολάνδης [...]. 
 Δια του τρόπου τούτου η Αγγλία θέλει απαλλαχθεί της α-
φορμής μελλούσης και σχεδόν αναποφεύκτου προς την Γερμανίαν 
έριδος, θέλει ασφαλίσει και εαυτή την σύμπραξιν κραταιάς χερσαίας 

                                                
406 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
407 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π., : «[...] 
από τινός καιρού παρετηρήθη σπουδαιοτάτη της Αγγλίας προς την Γερμανίαν προ-
σπέλασις, ήτις προητοιμάσθη κατά την εις Κοβούργον μετάβασιν της ανάσσης Βι-
κτωρίας κατά τον παρελθόντα Απρίλιον, και ης αι θετικώτεραι βάσεις ετέθησαν 
κατά την αμέσως επακολουθήσασαν ανταπόδοσιν της επισκέψεως ταύτης υπό της 
αυτοκρατείρας της Γερμανίας. Αμφότεραι αι επισκέψεις αύται εκαλύφθησαν υπό το 
πρόσχημα οικογενειακών φιλοφρονήσεων και συμφερόντων, αναμφιβόλως δε άρι-
στα ηδύναντο να αποκρυφθώσι τα τεκταινόμενα, ενεργούσης την διαπραγμάτευσιν 
της αυτοκρατείρας, ήτις υποτίθεται ότι διάκειται λίαν δυσμενώς προς τον πρίγκηπα 
Βίσμαρκ. 
 Πλην παρά τοις δυναμένοις να εμβαθύνωσιν εις τα εν τη υψηλή ταύτη 
σφαίρα ενεργούμενα, υπήρχε, καθ’ α πληροφορούμαι, η πεποίθησις ότι ει και δεν 
υπεγράφη ρητή μεταξύ Αγγλίας και Γερμανίας συνθήκη, η κατορθωθείσα όμως συ-
νεννόησις ήτο τόσον στενή και τόσον βάσιμος, από ενός ήδη μηνός, ώστε να ενθαρ-
ρύνει την Αγγλίαν εις την αποφασιστικήν εκείνην πολιτικήν, δι’ ης κατόρθωσε να 
μεταβάλει εξ ολοκλήρου την μορφήν του ζητήματος, και εις ην είναι λίαν αμφίβολον 
αν θα απεδύετο, εάν δεν είχε εξασφαλισμένην την σιωπηλήν κατ’ αρχάς σύμπραξιν 
της Γερμανίας [...]». 
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Δυνάμεως και θέλει παράσχει βεβαίαν αιτίαν επισπεύσεως της ανα-
ποδράστως προμηνυομένης διαστάσεως μεταξύ Γερμανίας και Ρωσ-
σίας [...]»408. 
 Η διαφαινόμενη άτυπη συμμαχία της Αγγλίας με τη Γερμα-
νία, έστρεψε τον κυριότερο αντίπαλο της τελευταίας στην ευρωπαϊ-
κή ήπειρο, τη Γαλλία, να συμπράξει με τη Ρωσία και να υποστηρίξει 
τα προβαλλόμενα αιτήματά της. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Γεννάδιος, «[..] η βία μεθ’ ης ο δουξ Δεκάζ έσπευσε να συστήσει εις 
την νέαν εν Κωνσταντινουπόλει κυβέρνησιν πριν έτι αύτη πραγματι-
κώς καταρτισθεί, την εις τους Ερζεγοβινίους απονομήν των προνο-
μίων ακριβώς εκείνων άτινα κατ’ ουσίαν επεδίωκεν η Ρωσσία, ήτο το 
πρώτο προανάκρουσμα της επιθυμίας της γαλλικής κυβερνήσεως 
του επιληφθήναι της περιστάσεως ην τη εχορήγη η επελθούσα μετα-
ξύ των δύο βορείων Δυνάμεων ψυχρότης, όπως εξασφαλίσει την ε-
μπιστοσύνην και συμπάθειαν της Ρωσσίας. Εις το πρώτον τούτο σύ-
μπτωμα επηκολούθησεν η κατά το τέλος της παρελθούσης εβδομά-
δος μετάβασις του κόμητος των Παρισίων εις Ems προς επίσκεψιν 
του Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου, όστις εδέξατο αυτόν μετ’ επιδεικτι-
κής φιλοφροσύνης και μεθ’ ου διέμεινε δι’ όλης σχεδόν της ημέρας. 
Κατ’ αυτάς μεταβαίνει εις Παρισίοις ο μέγας δουξ Μιχαήλ, άμα δ’ εις 
Πετρούπολιν επανακάμψαντος του Αυτοκράτορος, θέλει επισκεφθεί 
αυτόν ο αυτοκρατορικός πρίγκηψ Ναπολέων. Ούτως η Ρωσσία φιλο-
φρονούσα αμφοτέρους τους μνηστήρας του γαλλικού θρόνου και 
την υπάρχουσαν νυν κυβέρνησιν της Δημοκρατίας, εξασφαλίζεται 
την αρωγήν της Γαλλίας υπέρ της εν τη Ανατολή πολιτικήν αυτής και 
προειδοποιεί την Γερμανίαν περί των συνεπειών της διασπάσεως 
των τέως συνδεόντων τας δύο αυτοκρατορίας δεσμών. Και η μεν ε-
θνοσυνέλευσις της Γαλλίας χορηγεί τω επί των Στρατιωτικών υπουρ-
γώ μεγάλην έκτακτον πίστωσιν προς προμήθειαν πολεμικού υλικού, 
η δε Γερμανία ανταπαντά εις τούτο ψηφίζουσα την αγοράν γαιών 
προς επέκτασιν των οχυρωμάτων των παρά τα γαλλικά και ρωσσικά 
μεθόρια φρουρίων αυτής. 
 Η Ρωσσία όμως μη δυναμένη να βασισθεί εις την συμμαχίαν 
της Γαλλίας μόνη και φοβούμενη την απομόνωσιν (επειδή και την 
Αυστρίαν βεβαίως έξει πολέμιον εν περιπτώσει γενικής τινος των 

                                                
408 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 207, 
2/14 -6-1876. 
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πραγμάτων αναστατώσεως) προβαίνει μετά μεγάλης βραδύτητος και 
περισκέψεως και εις ουδέν θα έλθει θετικόν συμπέρασμα προ της 
τελεσθησομένης εν Ems συνεντεύξεως των αυτοκρατόρων Αλεξάν-
δρου και Γουλιέλμου κατ’ αυτάς [...]»409.  
 Καθ’ όσον καιρό οι Μεγάλες Δυνάμεις προσπαθούσαν να 
εξασφαλίσουν η κάθε μία τα συμφέροντά της αναβάλλοντας την ε-
πίδοση του Μνημονίου του Βερολίνου στην οθωμανική κυβέρνηση, 
στην Κωνσταντινούπολη «[...] η Τουρκία απολαύει του πλεονεκτήμα-
τος νέας αναβολής ην και αύτη προσπαθεί να παρατείνει αναβάλου-
σα την επίσημον τελετήν της δια του ξίφους περιζώσεως του Σουλτά-
νου, προ της οποίας δεν δύναται να θεωρηθεί ως κατορθωθείσα και 
κανονικώς λειτουργούσα η νέα βασιλεία. Της ευκαιρίας ταύτης 
σπεύδει να επωφεληθεί η Πύλη προετοιμάζουσα σχέδιον γενικής 
των Χριστιανών και των Οθωμανών ισοπολιτείας, δι’ ης ζητεί ν’ απα-
λείψει τον διπλούν χαρακτήρα της αυτοκρατορίας και να άρει την 
αφορμήν των ξένων επεμβάσεων. Προς δε τους Ερζεγοβινίους προ-
τίθεται να προτείνει πλήρην αμνηστείαν και ανακωχήν έξ εβδομά-
δων, καθ’ ην όμως επιφυλάσσεται το δικαίωμα της τροφοδοτήσεως 
του Νίξιξ και της συγκεντρώσεως των στρατιωτικών δυνάμεών της! 
Τας προτάσεις ταύτας ανεκοίνωσεν, ως πληροφορούμαι, χθες ο 
Μουσούρος πασάς τω λόρδω Δέρβυ, όστις όμως φαίνεται ποιησάμε-
νος παρατηρήσεις τινάς ως προς το ανεπαρκές των εις τους επανα-
στάτας υπισχνουμένων και παρωτρύνας την Πύλην να μνημονεύσει 
τινάς των εν τη κοινοποιήσει του κόμητος Ανδράσυ περιεχομένων 
προνομίων, ίνα ούτω μη φανεί ως αποσύρουσα η νέα κυβέρνησις τα 
υπό του προκατόχου Σουλτάνου χορηγηθέντα. 
 Εν ταυτώ η Τουρκία επισπεύδει τας πολεμικάς αυτής προπα-
ρασκευάς, ελπίζουσα μετά την ανακωχήν, μεθ’ ην θα υπολείπονται 
δύο έτι μήνες θερινής εποχής, να δυνηθεί δια μιας αποφασιστικής 
στρατείας να καταβάλει την επανάστασιν, κινούσα εν ανάγκη πόλε-
μον και κατά της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. 
 Τούτο γνωρίζουσαι αι ηγεμονίαι αύται είναι αμφίβολον αν 
χαρίσωσιν εις την Τουρκίαν τον εις προπαρασκευήν αναγκαίον και-
ρόν. Η απόφασις όμως τούτων εξήρτηται από της Ρωσσίας, ήτις αν 
επιτρέψει αυταίς τον φανερόν πόλεμον δέον να η ετοίμη να υποστη-

                                                
409 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 195, 
25/5-6/6-1876. 
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ρίξει αυτάς εμπράκτως. Αλλ’ είναι πλέον ή αμφίβολον αν η Γερμανία 
θα επέτρεπε την παρά των παραδουναβίων ηγεμονιών, ων προΐστα-
ται Γερμανός πρίγκηψ, διάβασιν ρωσσικών στρατευμάτων. Η Αυ-
στρία βεβαίως θα ανθίστατο εις τοιαύτην των πραγμάτων τροπή. Η 
δε μέσον της Μικράς Ασίας επίθεσις είναι έργον μακρόν, και η άμε-
σος αυτού επιτυχία δεν ηδύνατο να εξασφαλισθεί πριν επέλθει ο 
χειμών. Την δε δια θαλάσσης κάθοδον εκ του Ευξείνου, η Αγγλία 
φαίνεται αμετατρέπτως αποφασισμένη να εμποδίσει δια του στόλου 
αυτής. 
 Επομένως, προβλέπεται εν γένει η διατήρησις της υφισταμέ-
νης των πραγμάτων καταστάσεως και, καθ’ όλην την πιθανότητα, η 
εξακολούθησις της κατατρωγούσης την  Τουρκίαν επαναστάσεως της 
Ερζεγοβίνης, έως της προσεχούς ανοίξεως, ότε η εσχάτη κρίσις θέλει 
βεβαίως επιστή. Η αναβολή αύτη είναι ίσως της θείας προνοίας έρ-
γον, παρέχουσαν καιρόν προπαρασκευής, όστις πιθανόν δια τελευ-
ταίαν φοράν παρουσιάζεται ημίν.»410. 
 Στο μεταξύ έως τις αρχές του Ιουνίου του 1876 οι Δυνάμεις 
είχαν αναγνωρίσει τον νέο Σουλτάνο411, γεγονός που ικανοποίησε τη 
Μεγάλη Βρετανία. Ο Disraeli σε επίσημη ομιλία του την 1η Ιουνίου 
στη Βουλή των Κοινοτήτων «[...] εδήλωσεν ότι το υπόμνημα απε-
σύρθη, ότι η Πύλη αυθορμήτως προέτεινεν ανακωχήν όπλων, ότι η 
Σερβία ενουθετήθει να σεβασθεί την ειρήνην και ότι πάσαι σχεδόν 
αι κυβερνήσεις έσπευσαν ν’ αναγνωρίσωσι τον νέον Σουλτάνον. 
 Αι επίσημοι αυταί δηλώσεις επικυρούσιν όσα έσχον την τι-
μήν να φέρω ήδη εις γνώσιν της υμετέρας εξοχότητος, πάσα δε νεω-
τέρα είδησις φαίνεται ενισχύουσα την εις την διατήρησιν της ευρω-
παϊκής ειρήνης πεποίθησιν ουχί όμως και την ελπίδαν της καταπαύ-
σεως της επαναστάσεως. Οι Ερζεγοβίνιοι απιστούσιν εις τας υποσχέ-
σεις της Πύλης, ενθαρρύνονται δε εις την αντίστασιν υπό των επιδι-
ωκόντων την δια της βραδείας μεν, αλλά βεβαίας ταύτης μεθόδου, 
εξάντλησιν των τουρκικών δυνάμεων. Όθεν, καθ’ όλα τα φαινόμενα, 
θα συντηρηθεί υποκαίουσα η φλοξ της επαναστάσεως καθ’ όλον τον 
χειμώνα, ίνα κατά την ερχομένην άνοιξιν χρησιμεύσει ως αρχή γενι-
κοτέρου κινήματος. 

                                                
410 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π.  
411 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 24/4, Α. Γ. Κουντουριώτης (Βουγιουκδερί) προς Αλ. Κοντόσταυλο, 
αρ. 2135, 28-5-1876. 
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 Τούτο τουλάχιστον συμπεραίνω εκ των εκφράσεων των ε-
νταύθα Ρώσσων συναδέλφων μου, οίτινες, προς τοις άλλοις, εκδη-
λούσιν νυν απορίαν δήθεν επί ταις ειρηνευτικαίς προσπαθείαις της 
Αγγλίας ενώ ουδείς ηπείλη πόλεμον. Δια του τρόπου τούτου ίσως 
θεωρείται ευπροσωπότερον καλυπτομένη η υποχώρησις της Ρωσσί-
ας, ήτις, ως μανθάνω, και συμβόλαιον είχε ήδη συνυπογράψει μετά 
των Ροσχίλδ από του παρελθόντος Απριλίου περί συνομολογήσεως 
δανείου εκ 15 εκατομμυρίων λιρών. Του δανείου όμως τούτου η έκ-
δοσις εματαιώθη υπό των επακολουθησάντων συμβάντων και των 
εχθρικών διαθέσεων αίτινες εξεδηλώθησαν παρά τω αγγλικώ κοινώ 
κατά της ρωσσικής πολιτικής […]. 
 Εκ τούτων η υμετέρα εξοχότης θέλει παρατηρήσει ότι η δια-
τήρησις της ειρήνης είναι απλώς προσωρινή αναβολή του μεγάλου 
αγώνος εις ον ακαταπαύστως προετοιμάζονται πάσαι αι Ευρωπαϊκαί 
Δυνάμεις υπό πάσαν έποψιν, στρατηγικήν τε και πολιτικήν, και όστις 
είναι λίαν αμφίβολον αν αναβληθεί πέραν του προσεχούς έαρος, 
ιδίως όπως νυν διάκεινται τα της Τουρκίας εσωτερικά πράγματα.»412. 
 Αρνούμενος, επομένως, ο Disraeli να συνυπογράψει με τους 
ομολόγους του τους όρους του Υπομνήματος του Βερολίνου, το ο-
ποίο θεωρούσε ως ρωσικό τελεσίγραφο, παρέμενε πιστός στους 
στόχους της ανατολικής πολιτικής της Αγγλίας, η οποία «[...] ήθελε 
κινήσει πάντα λίθον προς συντήρησιν της Τουρκίας, πριν ή ενδίδου-
σα εις αναπόδραστον ανάγκην συναινέσει εις την μεταβολήν της εκεί 
τάξεως των πραγμάτων. Αλλά και τότε η Αγγλία θέλει επιμείνει εις 
την λύσιν εκείνην ήτις θα διατηρήσει την υπεροχήν της επιρροής αυ-
τής και θα εξασφαλίσει την απόλυτον και ελεύθερον δίοδον του Βο-
σπόρου και των στομίων του Δουνάβεως υπέρ του εμπορικού αυτής 
ναυτικού [...]»413. Η σθεναρή αντίσταση της Μεγάλης Βρετανίας ε-
πέφερε σημαντικό πλήγμα στους συμμαχικούς δεσμούς και ανάγκα-
σε τη Ρωσία να μετριάσει τις απαιτήσεις της414. Συγκεκριμένα, «[...] ο 
πρώτος ερεθισμός ον η ρωσσική κυβέρνησις εξεδήλωσε δια των ορ-
γάνων αυτής, ότε η αιφνιδία των εν Κωνσταντινουπόλει πραγμάτων 
τροπή απεδόθη εις την εξάσκησιν της αγγλικής επιρροής, υπέστη 
                                                
412 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 207, 
2/14-6-1876. 
413 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 213, 
10/22-6-1876. 
414 Βλ. Seton-Watson R. W. The role of Bosnia…, ό. π., σελ. 17. 
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κατά την τελευταίαν εβδομάδα επαισθητήν ύφεσιν, της Ρωσσίας 
πεισθείσης ότι ούτε αυτή είναι ετοίμη προς βιαίαν του ζητήματος 
λύσιν, ούτε αι έτεραι δύο αυτοκρατορίαι πρόθυμοι να υποστηρίξωσι 
τας ρωσσικάς προτάσεις απέναντι της αποφασιστικής θέσεως, ην 
έλαβεν η Αγγλία. Φαίνεται δε ότι η τε Γερμανία και η Αυστρία ηρνή-
θησαν να συζητήσωσι τα ληπτέα μέτρα εν περιπτώσει καθ’ ην η υπό 
της Τουρκίας χορηγηθείσα ανακωχή δεν απέληγεν εις ειρήνευσιν 
των επαναστατημένων επαρχιών [...]»415. 
 Στο μεταξύ, στις 3/15 Ιουνίου ο πολιτικός κόσμος στην Κων-
σταντινούπολη συνταρασσόταν από ένα θλιβερό γεγονός, τη δολο-
φονία του υπουργού Πολέμου Χουσεΐν Αβνί πασά και του υπουργού 
των Εξωτερικών Ρασίντ πασά κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβου-
λίου από τον Τσερκές Χασάν, ένα Κιρκάσιο αξιωματικό του στρατού 
και υπασπιστή του γιου του Αμπντουλαζίζ. Η δολοφονία των δύο 
αξιωματούχων, αν και θεωρήθηκε ως πράξη αντεκδίκησης του θύτη 
προς τον Μεγάλο Βεζύρη, έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στις ελπίδες 
και τα σχέδια των Μεγάλων Δυνάμεων για την εισαγωγή μεταρρυθ-
μίσεων και τη διασφάλιση της ειρήνης. Ένα χρόνο σχεδόν μετά το 
ξέσπασμα της επανάστασης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η επίτευξη 
της ειρήνης στην περιοχή φαινόταν πλέον μακρινός στόχος και ο 
κίνδυνος εμπλοκής των ηγεμονιών της Σερβίας και του Μαυροβου-
νίου σε πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ορα-
τός416. 
 Ήδη από την άνοιξη του 1876 η Σερβία είχε αρχίσει να εξο-
πλίζεται και να προετοιμάζει τον στρατό της για πόλεμο. Η παραίτη-
ση της κυβέρνησης Kaljević (στα τέλη του Απριλίου) και η άνοδος 
των φιλελευθέρων του Ristić στην εξουσία, αποτελούσαν προμήνυ-
μα της φιλοπόλεμης πολιτικής που θα ακολουθούσε η ηγεμονία. 
Πραγματικά, «[...] εις την Σερβίαν μετέβησαν 27 Ρώσσοι αξιωματικοί 
υπό την αρχηγίαν του στρατηγού Τζερναΰεφ, όστις, ων απόστρατος 

                                                
415 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
416 Βλ. Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 279-280, British Documents on Foreign Affairs, ό. 
π., σελ. 213-214, 215, 221, 223, 224, 225-226, 231-232, 241-242, 243-246, 247-248, 
Davison R. H., ό. π., σελ. 340-346, Driault Édouard, ό. π., σελ. 454 -457, Goriainov 
Serge, ό. π., σελ. 79-94, Harris David, ό. π., σελ. 294, 318-324, 330-374, Langer W. L., 
ό. π., σελ. 83-84, 85-86, Leathers N., ό. π., σελ. 76-79, 80-83, Lewis Bernard, ό. π., 
σελ. 336-337, 338, Seton-Watson R. W. Disraeli…, ό. π., σελ. 35-46, Stojanovic M. D., 
ό. π., σελ. 67-73 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 168-170.  
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της αυτοκρατορικής φρουράς, διατελεί μέχρις εσχάτων εκδότης της 
γνωστής φιλοσλαύου εφημερίδος “Russki Mir” και λογίζεται ως εις 
των επιστημονικοτέρων αξιωματικών του ρωσσικού στρατού. Ήρξατο 
δε ήδη επιθεωρών τα σερβικά φρούρια και οργανίζων τον στρατόν 
της ηγεμονίας ταύτης, ήτις και δάνειον εγχώριον εκ 15 εκατομμυρίων 
φράγκων συνωμολόγησεν.»417. Επίσης, η σερβική κυβέρνηση προ-
σπάθησε να ανανεώσει εκ νέου τις συμμαχίες του 1867 με την Ελλά-
δα, τη Ρουμανία και το Μαυροβούνιο. Σύμφωνα με την έκθεση του 
Έλληνα πρεσβευτή στο Παρίσι Νικόλαου Δεληγιάννη, «[...] καθ’ όσον 
αφορά το εκ Βερολίνου τηλεγράφημα, όπερ κατεχώρησεν ο “Times” 
και πολλαί γαλλικαί εφημερίδες, περί συνομολογήσεως δήθεν συν-
θήκης μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, Ρουμανίας και Μαυροβουνίου, η 
ενταύθα agence diplomatique de la Roumanie έσπευσε να διαψεύσει 
αμέσως την είδησιν, λαβούσα τηλεγραφικάς προς τούτο οδηγίας εκ 
Βουκουρεστίου. Εγώ μη λαβών τοιαύτην εντολήν εις ουδέν επίσημον 
διάβημα προέβην∙ επειδή όμως γνωρίζω το πολιτικόν σύστημα της Β. 
Κυβερνήσεως εκ των προς την πρεσβείαν εγγράφων της, και ενεθυ-
μήθην προ τινων μηνών εν ομοία περιστάσει, είχατε διαψεύσει την 
φήμην ταύτην επισήμως, έσπευσα να διαβεβαιώσω παρά του ανυ-
πάρκτου της τοιαύτης συνθήκης πάντας τους ερωτήσαντάς με, και 
πολλούς δημοσιογράφους, οίτινες διέψευσαν έπειτα δια των εφημε-
ρίδων αυτών την φήμην ταύτην.»418.  
 Τελικά στις 4/16 Ιουνίου Σέρβοι και Μαυροβούνιοι υπέγρα-
ψαν συνθήκη συμμαχίας. Πλην όμως η Σερβία, «[...] αναχαιτισθείσα 
υπό των εντόνων παραστάσεων των Δυνάμεων, φαίνεται ευδιάθετος 
να δοκιμάσει την δια της φιλικής οδού απόλαυσιν πλεονεκτημάτων 
τινών παρά της Τουρκίας, πριν απεκδυθεί εις τον περί των όλων α-
γώνα. Λέγεται λοιπόν ότι προέτεινεν εμπιστευτικώς εις την Πύλην 
τον αφοπλισμόν επί τω όρω της του Σβορνίου και άλλων τινων επι-
καίρων θέσεων παραχωρήσεως, ήτις θα εγένετο υπό το πρίσμα 
″διαρρυθμίσεως και κανονισμού των συνόρων″. 
 Πιστεύεται εν γένει ότι η Πύλη θα ζητήσει δια των διαπραγ-
ματεύσεων τούτων να κερδίσει καιρόν, ελπίζουσα εν τω μεταξύ να 

                                                
417 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 165, 
12/24-5-1876.   
418 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Ν. Δεληγιάννης (Παρίσι) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 315, 
15/27-6-1876. 
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κατασβέσει την επανάστασιν∙ αλλ’ ότι επί τέλους δεν θα κάμει ουδε-
μίαν πραγματικήν παραχώρησιν. Επειδή λοιπόν προφανώς η κρίσις 
κείται μεταξύ της Πύλης και των υποτελών αυτή ηγεμονιών η προσο-
χή των εν Αγγλία πολιτευομένων εστράφη προς τας συμφωνίας δι’ 
ων ρυθμίζονται αι σχέσεις της κυριάρχου και των υποτελών κυβερ-
νήσεων και τα δικαιώματα άτινα δύνανται να εξασκήσωσιν εφ’ εκα-
τέρου μέρους αι την συνθήκην συνυπογράψασαι Δυνάμεις. 
 Περί του ζητήματος τούτου εγένετο [...], 3/15 ισταμένου, ε-
περώτησις εν τη Άνω Βουλή, εις ην απαντών ο Λόρδος Δέρβυ, επέ-
στησεν ιδίως την προσοχήν του ακροατηρίου του εις το β  άρθρον 
της συνθήκης της 15 Απριλίου 1856, δι’ ου πάσα παράβασις της ακε-
ραιότητος της Τουρκίας ώφειλε να θεωρηθεί ως αιτία πολέμου. Ο 
Λόρδος Δέρβυ είπεν ότι ουδείς ηδύνατο να επέμβει εις τας μεταξύ 
της Πύλης και των ηγεμονιών έριδας, αλλ’ ότι εις την διακήρυξιν της 
ακεραιότητος της αυτοκρατορίας περιελαμβάνοντο και αι υποτελείς 
ηγεμονίαι [...]»419. 
 Ωστόσο η ικανοποίηση των Μεγάλων Δυνάμεων για το διαλ-
λακτικό πνεύμα της Σερβίας ήταν πρόσκαιρη. Μετά από λίγες ημέ-
ρες «[...] αίφνης και άνευ φανεράς τινος αιτίας, η Σερβία έλαβε θέ-
σιν τόσω απειλητικήν, ώστε η ρήξις φαίνεται ήδη αναπόδραστος. 
 Ουδείς σχεδόν δύναται να εξιχνιάσει τα αληθή ελατήρια της 
απροσδοκήτου ταύτης και αιφνιδίου τροπής και μ’ όλον ότι οι πλεί-
στοι αποδίδουσιν αυτήν εις τας εισηγήσεις του σλαυικού κόμματος, 
και αυτοί οι κεκτημένοι τας ασφαλεστέρας πηγάς πληροφοριών α-
νομολογούσιν ότι το πράγμα είναι ″πολιτικόν μυστήριον″, ως εχαρα-
κτήρισεν αυτό ο πρέσβυς της Γαλλίας [...]»420.  
 Στην πραγματικότητα, ήταν η Σλαβική Φιλανθρωπική Επι-
τροπή της Μόσχας και ο Ρώσος πρεσβευτής στην Υψηλή Πύλη Igna-
tiev οι υπαίτιοι της στροφής της Σερβίας προς την επιλογή του πολέ-
μου, παρά την κατηγορηματική αντίθεση της επίσημης Ρωσίας. Ό-
μως οι Σέρβοι υπελόγιζαν ότι τα ρωσικά συμφέροντα στη Βαλκανική 
και η πιθανή άσκηση της επιρροής των σλαβόφιλων κύκλων στην 
εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, μακροπρόθεσμα θα ενέπλεκαν την 

                                                
419 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 213, 
10/22-6-1876. 
420 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 228, 
16/28-6-1876. 
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τελευταία σε πολεμική αναμέτρηση με την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία. 
 Από τη στιγμή, λοιπόν, που οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, 
ο Σέρβος ηγεμόνας Milan κήρυξε στις 18/30 Ιουνίου του 1876 τον 
πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στις 20 Ιουνίου / 2 Ιουλί-
ου τα σερβικά στρατεύματα διέσχισαν τα σύνορα με τη Βοσνία. Την 
ίδια ημέρα, ο ηγεμόνας του Μαυροβουνίου Nikola, ύστερα από την 
επίσημη κήρυξη του πολέμου, έστειλε και εκείνος τον στρατό του 
στην Ερζεγοβίνη421. 
 Το ξέσπασμα του Σερβοοσμανικού Πολέμου σε συνδυασμό 
με την συνέχεια της επανάστασης στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη και 
τις αναταραχές στην Κωνσταντινούπολη οδηγούσαν στη σκέψη ότι οι 
Μεγάλες Δυνάμεις είχαν αρχίσει να δέχονται την πιθανότητα της 
διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήδη από τις 14/26 Ιουνί-
ου, όταν ο πόλεμος φαινόταν αναπόφευκτος, ο Gorchakov είχε προ-
τείνει στις Δυνάμεις την τήρηση απόλυτης ουδετερότητας εκ μέρους 
τους προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ειρήνη, πιστεύο-
ντας παράλληλα ότι οι Σέρβοι και οι Μαυροβούνιοι θα κατόρθωναν 
να υπερισχύσουν των οθωμανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Η πρό-
ταση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας έγινε αποδεκτή από 
τους ομολόγους του, αλλά ο Andrássy την απέρριψε φοβούμενος 
μήπως η Σερβία και το Μαυροβούνιο σε περίπτωση νίκης τους κατε-
λάμβαναν τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη αντίστοιχα. Αντίθετα υπο-
στήριξε ότι η τήρηση της απόλυτης ουδετερότητας θα υποχρέωνε τις 
Δυνάμεις να απέχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση, καθώς αν οι 
Οθωμανοί νικούσαν δεν θα επεδείκνυαν ανεκτικότητα στους Σλά-

                                                
421 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2, Αλ. Ραγκαβής (Βουκουρέστι) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 841, 
21-6-1876: «Την στιγμήν ταύτην ελθών προς με ο Σέρβος συνάδελφός μου μοι ανέ-
γνω μακρόν τηλεγράφημα της χθες λέγον ότι εδημοσιεύθη η πολεμική προκήρυξις 
και συνοψίζον το περιεχόμενον αυτής καθώς και έτερον κρυπτογραφικόν επιφέρον 
ότι, επειδή απερρίφθησαν τα τελευταία συνδιαλλακτικά αιτήματα της Σερβίας, ηνα-
γκάσθη αύτη να κηρύξει τον πόλεμον, και ότι σήμερον άρχονται αι εχθροπραξίαι, 
ώστε φαίνεται ότι εματαιώθησαν αι και μέχρι της εσχάτης στιγμής εξακολουθήσα-
σαι συνδιαλλακτικαί προσπάθειαι των Δυνάμεων [...]», Κωφός Ευάγγελος, ό. π., 
σελ. 60-64, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 214, 224, 227-229, 240-
241, 248-260, 266-267, Djordjevic D. Ιστορία της Σερβίας..., ό. π., σελ. 191-192, Har-
ris David, ό. π., σελ. 377-408, Langer W. L., ό. π., σελ. 89-91, Leathers N., ό. π., σελ. 
85, MacKenzie D., ό. π., σελ. 87-100, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 78-88 και Sumner 
B. H., ό. π., σελ. 172, 177-187. 
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βους. Στην πραγματικότητα το ενδεχόμενο αυτό ανησυχούσε τον 
Gorchakov γιατί θα ανάγκαζε τη Ρωσία να επέμβει υπέρ αυτών, υ-
ποκύπτοντας στις πιέσεις των πανσλαβιστών. Μια τέτοια επέμβαση, 
όμως, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν προηγουμένως δεν 
εξασφαλιζόταν η ανοχή και η ουδετερότητα της Αυστροουγγαρίας, 
της οποίας ο στρατός ενδεχομένως να έκοβε τις γραμμές επικοινω-
νίας των Ρώσων κλείνοντας το πέρασμα μεταξύ των Καρπαθίων και 
της Μαύρης Θάλασσας422. 
 Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθεί μια πολεμική σύρραξη 
μεταξύ των δύο χωρών, ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Α  πρότεινε οι 
Andrássy και Gorchacov να συναντηθούν και να ανταλλάξουν από-
ψεις σχετικά με την όλη κατάσταση, επί τη ευκαιρία της δικής του 
επίσκεψης στον Αυτοκράτορα της Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκο-
Ιωσήφ τον Α  κατά την επιστροφή του από το Βερολίνο. Η επίσκεψη 
είχε ήδη προγραμματιστεί από τον Μάιο και είχε τύχει θερμής υπο-
στήριξης από τον Αυτοκράτορα της Γερμανίας Γουλιέλμο τον Α  και 
τον Καγκελάριο Bismarck, ο οποίος θεωρούσε την αποδοχή της ρω-
σικής πρότασης από τη Δυαδική Μοναρχία ως απόδειξη του πνεύμα-
τος ομόνοιας και συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτοκρατοριών. Ο 
Andrássy από τη μεριά του δεν είχε πολλές εναλλακτικές λύσεις, κα-
θώς μονάχα εντός του πλαισίου του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρα-
τόρων θα μπορούσε, ίσως, να πετύχει κάποια γερμανική υποστήριξη 
υπέρ της πολιτικής του. Επιπλέον υπελόγιζε και στην ευνοϊκή στάση 
της Μεγάλης Βρετανίας μιας και η τελευταία, όπως και η Αυστρο-
ουγγαρία, ήταν οι μόνες Δυνάμεις που είχαν υιοθετήσει την πολιτική 
της διατήρησης της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η 
καθεμία για διαφορετικούς λόγους423. 
 Η συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών έλαβε χώρα στις 26 
Ιουνίου / 8 Ιουλίου του 1876 στον πύργο του Reichstadt στη Βοημία. 
Ο Gorchakov ήλπιζε ότι θα μπορούσε να πείσει τον Andrássy να α-
ποδεχτεί την παραχώρηση κάποιας μορφής αυτονομίας στις δύο 
επαναστατημένες επαρχίες και τον όρο της μη επέμβασης, αλλά ο 
Ούγγρος υπουργός αρνήθηκε κατηγορηματικά να συζητήσει τις προ-
τάσεις του συναδέλφου του. Αντίθετα πρότεινε να λάβουν υπ’ όψιν 

                                                
422 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 427-431, Langer W. L., ό. π., σελ. 91-92 και Stojanovic 
M. D., ό. π., σελ. 73-74. 
423 Βλ. Harris David, ό. π., σελ. 431-433 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 172-173. 
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το ενδεχόμενο τόσο της νίκης όσο και της ήττας των Οθωμανών και 
να διαμορφώσουν ένα κοινό σχέδιο δράσης κατά τη διάρκεια του 
πολέμου και μετά τη λήξη του. Η συμφωνία τους ήταν προφορική 
και ανεπίσημη και προξένησε αργότερα παρανοήσεις ως προς το τί 
είχε επακριβώς αποφασιστεί. Οι όροι της δεν κατεγράφησαν σε ένα 
ενιαίο κείμενο, αλλά η καθεμία πλευρά παρουσίασε τη δική της εκ-
δοχή σε ξεχωριστά κείμενα. Ο Andrássy ευθύς μετά το τέλος της συ-
νάντησης υπαγόρευσε το περιεχόμενό της στον Ρώσο πρεσβευτή 
στη Βιέννη Novikov, ενώ ο Gorchakov παρουσίασε γραπτώς στον 
Τσάρο τη δική του ερμηνεία των συμφωνημένων. Ωστόσο παρά τις 
διαφορές τους, τα δύο κράτη κατέληξαν στη χάραξη μιας κοινής 
στρατηγικής, που θα διευθετούσε τα ζητήματα που θα προέκυπταν 
από τον πόλεμο και θα  εξασφάλιζε τα συμφέροντά τους στα Δυτικά 
Βαλκάνια.  
 Αρχικά αποφασίστηκε οι δύο Δυνάμεις να παραμείνουν ου-
δέτερες κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών424 και ως εκ τούτου η 
Αυστροουγγαρία υποχρεωνόταν να κλείσει τα λιμάνια του Κλεκ και 
του Κάτταρο.  
       Στην περίπτωση που η Οθωμανική Αυτοκρατορία έβγαινε 
από τη σύγκρουση αυτή νικηφόρα:   
1ον) η Ρωσία και η Αυστροουγγαρία θα επέμβαιναν προκειμένου να 
προστατεύσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς από τα αντίποινα.  
2ον) η Σερβία και το Μαυροβούνιο θα διατηρούσαν το καθεστώς 
που είχαν πριν τον πόλεμο (status quo ante bellum) και (σύμφωνα με 
το αυστριακό κείμενο) θα αναγνωριζόταν η de facto ανεξαρτησία 
του Μαυροβουνίου. 
3ον) όσον αφορά τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη τα δύο αυτοκρατορι-
κά κράτη θα έπρεπε να απαιτήσουν από την Υψηλή Πύλη να εισάγει 
τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονταν στη Διακοίνωση Andrássy και 
στο Μνημόνιο του Βερολίνου (σύμφωνα με την αυστριακή εκδοχή) 
ή, (σύμφωνα με το ρωσικό κείμενο) αν αυτό ήταν εφικτό, οι δύο ε-
παρχίες να αναδιοργανωθούν στη βάση της αυτονομίας ειδάλλως, 
να εφαρμοστούν τουλάχιστον οι ρυθμίσεις εκείνες που βασίζονταν 
στον Οργανωτικό Κανονισμό της Κρήτης του 1868. 
 Στην περίπτωση που οι ηγεμονίες κατίσχυαν των Οθωμανών: 

                                                
424 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Βαθυρρύακι) προς Αλ. Κοντόσταυλο, 
αρ. 2570, 2-7-1876. 
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1ον) οι δύο Δυνάμεις θα απέτρεπαν την ίδρυση ενός μεγάλου σλα-
βικού κράτους (όρος που αναφερόταν μόνο στο ρωσικό κείμενο). 
2ον) σύμφωνα με την ερμηνεία του Andrássy, η Σερβία θα επέκτεινε 
τα σύνορά της στην περιοχή της Βοσνίας που όριζε ο ποταμός Δρίνος 
και θα προσαρτούσε τα εδάφη του σαντζακιού του Νόβι Παζάρ της 
Παλαιάς Σερβίας μέχρι τον ποταμό Λίμα, ενώ το Μαυροβούνιο θα 
επεκτεινόταν καταλαμβάνοντας ένα τμήμα της Ερζεγοβίνης, το λιμά-
νι της Σπίζα στην Αδριατική και μια επιπλέον περιοχή προς την 
πλευρά του ποταμού Λίμα, έτσι ώστε το τμήμα αυτό του Νόβι Παζάρ 
να αποτελέσει το σύνορο μεταξύ των δύο ηγεμονιών. Η Αυστροουγ-
γαρία θα προσαρτούσε το υπόλοιπο και μεγαλύτερο τμήμα της Βοσ-
νίας και Ερζεγοβίνης. Η εκδοχή του Gorchakov ήταν διαφορετική∙ 
σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά συμφωνήθηκε να επιτραπεί στο 
Μαυροβούνιο να προσαρτήσει την Ερζεγοβίνη και ένα λιμάνι στην 
Αδριατική και στη Σερβία κάποια τμήματα της Παλαιάς Σερβίας και 
της Βοσνίας. Στην περίπτωση αυτή η Αυστροουγγαρία θα αποκτούσε 
το δικαίωμα να προσαρτήσει την οθωμανική Κροατία (περιοχή στη 
βορειοδυτική Βοσνία) και μερικά τμήματα της Βοσνίας παρακείμενα 
των συνόρων της.  
3ον) η Ρωσία θα επανακτούσε τη νότια Βεσσαραβία, το Βατούμ και 
άλλα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ασία που συνό-
ρευαν με τη ρωσική επικράτεια, ως αντιστάθμισμα ισοδύναμο των 
εδαφικών αποκτημάτων της Αυστροουγγαρίας. 
4ον) στην περίπτωση που η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Ευρώπη 
κατέρρεε ολοκληρωτικά, η Βουλγαρία και η Ρούμελη (καθώς και η 
περιοχή που κατοικούνταν από αλβανόφωνους Μουσουλμάνους425 
σύμφωνα με το αυστριακό κείμενο) θα ανακηρύσσονταν σε αυτόνο-
μα κράτη (ανεξάρτητες ηγεμονίες σύμφωνα με το ρωσικό κείμενο) 
και η Ελλάδα θα προσαρτούσε τη Θεσσαλία και την Ήπειρο (η αυ-
στριακή εκδοχή της συμφωνίας ανέφερε τη Θεσσαλία και την Κρή-
τη). Τέλος η Κωνσταντινούπολη θα απολάμβανε καθεστώς ελεύθε-
ρης πόλης426. 
                                                
425 Η περιοχή αυτή έμελλε να αναγνωριστεί αργότερα ως Αλβανία (1912). 
426 Βλ. Anderson M. S., ό. π., σελ. 185-186, Bridge F. R., ό. π., σελ. 77, British Docu-
ments on Foreign Affairs, ό. π., σελ. 268, 268-269, Djordjevic D. Révolutions natio-
nales…, ό. π., σελ. 137, Goriainov Serge, ό. π., σελ. 95-100, Harris David, ό. π., σελ. 
433-438, Langer W. L., ό. π., σελ. 92-93, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 46-47, Sto-
janovic M. D., ό. π., σελ. 75-76 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 173-176, 583-588. 
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 Η Συμφωνία του Reichstadt άφησε ικανοποιημένες και τις 
δύο Δυνάμεις, καθώς η καθεμία πίστευε ότι είχε πετύχει τον καλύ-
τερο δυνατό διακανονισμό προς όφελός της. Η Ρωσία είχε εξασφα-
λίσει την ουδετερότητα της Δυαδικής Μοναρχίας και την υποστήριξή 
της σχετικά με τη διατήρηση του status quo των δύο ηγεμονιών σε 
ενδεχόμενη ήττα τους. Ο Gorchakov γνώριζε ότι για να καταλήξει σε 
συνεννόηση με τον Andrássy έπρεπε πρωτίστως να ζημιώσει τα σερ-
βικά συμφέροντα στη Βοσνία παραχωρώντας ένα τμήμα της τελευ-
ταίας στην Αυστροουγγαρία, προκειμένου να εξασφαλίσει τις υπό-
λοιπες σλαβικές επαρχίες. Οι φυλετικοί και θρησκευτικοί δεσμοί με-
ταξύ της Ρωσίας και της Σερβίας δεν επηρέασαν σε καμιά περίπτωση 
την έκβαση της συμφωνίας, η οποία υπαγορεύθηκε από στρατηγικές 
ανάγκες. Εξάλλου η προοπτική μιας ανεξάρτητης Βουλγαρίας κρινό-
ταν περισσότερο συμφέρουσα για τη Ρωσία παρά η επίτευξη των 
εδαφικών στόχων της Σερβίας427. 
 Ο Andrássy από τη μεριά του πίστευε ότι κατόρθωσε αφ’ 
ενός μεν να απομακρύνει τον όρο της αυτονομίας και να αποτρέψει 
την ίδρυση μιας μεγάλης σλαβικής επικράτειας πλησίον των αυστρι-
ακών συνόρων, αφ’ ετέρου δε να λάβει την εγγύηση της Ρωσίας ότι 
η Σερβία και το Μαυροβούνιο δεν θα κατελάμβαναν τη Βοσνία και 
την Ερζεγοβίνη. Αντιθέτως οι επαρχίες αυτές θα παραχωρούνταν με 
τη συναίνεση της Ρωσίας στην Αυστροουγγαρία και η τελευταία ως 
αντάλλαγμα θα επέτρεπε στη Ρωσία να επεκτείνει τα σύνορά της ως 
τον Δούναβη, στην περίπτωση της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Η τελευταία αυτή πιθανότητα ήταν για τον Andrássy α-
πευκταία. Η κατάρρευση της σουλτανικής κυριαρχίας στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη και η επανεμφάνιση των Ρώσων στα ανατολικά της 
Βαλκανικής Χερσονήσου έως τις ακτές του Εύξεινου Πόντου, θα έθε-
τε σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα της Δυαδικής Μοναρχίας 
και επιπλέον η προσάρτηση του σλαβικού πληθυσμού των δύο ε-
παρχιών θα της δημιουργούσε πρόσθετα μειονοτικά προβλήματα. 
Όμως, ακόμη και στο ενδεχόμενο της καταστροφής της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, ο Andrássy θεωρούσε τη Συμφωνία του Reichstadt 
ως πρελούδιο της αυστροουγγρικής ηγεμονίας στα Δυτικά Βαλκάνια. 
                                                
427 Βλ. ΑΥΕ / ΑΤΑΞ / Πρεσβεία Παρισίων, Γρ. Υψηλάντης (Παρίσι) προς Αλ. Κοντό-
σταυλο, αρ. 410, 16-7-1876, Jelavich Charles, ό. π., σελ. 4 και MacKenzie D., ό. π., 
σελ. 106-112 (όπου εξετάζονται οι αρνητικές αντιδράσεις των Σέρβων απέναντι στη 
Συμφωνία του Reichstadt).   
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 Η αυστρορωσική συμφωνία κρατήθηκε μυστική και δεν κοι-
νοποιήθηκε στις υπόλοιπες Δυνάμεις ύστερα από την επιμονή του 
Andrássy. Οι κυβερνήσεις στο Βερολίνο και στο Λονδίνο δεν πληρο-
φορήθηκαν παρά τους γενικούς όρους της συνεννόησης και ιδιαίτε-
ρα εκείνον που αφορούσε τη μη επέμβαση. Σε γενικές γραμμές η 
Συμφωνία του Reichstadt επεδείκνυε τη βούληση των δύο αυτοκρα-
τοριών να μην αναλάβουν παράτολμες πρωτοβουλίες στη Βαλκανική 
και να διασφαλίσουν τη συμμαχία τους εντός του DreiKaizerbund 
ακόμα και στην πιθανή διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας428.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Δ  
 

Κεφ. 1. Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 
1876 -1877) 

 
 Η δυσμενής για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο εξέλιξη του 
Σερβοοσμανικού Πολέμου ανάγκασε τον ηγεμόνα Milan της Σερβίας 
να ζητήσει την κατάπαυση των εχθροπραξιών429 και προετοίμασε το 

                                                
428 Βλ. Anderson M. S., ό. π., σελ. 186, British Documents on Foreign Affairs, ό. π., 
σελ. 276-277, 277-278, Bridge F. R., ό. π., σελ. 77-78, Langer W. L., ό. π., σελ. 93, 
Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 47-48, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 76-77, Sumner B. 
H., ό. π., σελ. 176, Taylor A. J. P. The Habsburg Monarchy 1809-1918; A history of the 
Austrian Empire and of Austria-Hungary, σελ. 151-152 και του ιδίου The struggle…, 
ό. π., σελ. 238.    
429 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 353, 
19/31-8-1876: «[...] τη παρελθούσα Πέμπτη 12/24 λήγοντος, μετά παρατεταμένον 
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έδαφος για τη μεσολάβηση των Μεγάλων Δυνάμεων. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ανακωχής μεταξύ 
των εμπόλεμων πλευρών συζητήθηκε -εκτός από τη διάρκεια και τον 
τρόπο της ανακωχής- εκτεταμένα και το ζήτημα του μελλοντικού κα-
θεστώτος που θα απολάμβαναν οι δύο ηγεμονίες, καθώς και η 
Βουλγαρία μαζί με τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη μετά το πέρας του 
πολέμου430. Όσον αφορά τις δύο τελευταίες επαρχίες, σύμφωνα με 
τα γραφόμενα του Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο Γεννάδιου «[...] ο 
όρος της επανόδου εις τα προ του πολέμου καθεστώτα (status quo 
ante bellum) αναγνωρίζεται ως εν γένει μεν ο λογικώτερος -καθά 
ακριβώς ανταποκρινόμενος εις τας ματαίας μέχρι τούδε των διαμα-
χομένων προσπαθείας, όπως καταβάλωσιν αλλήλους- και ως ο συμ-
φερώτερος αυτή τη Τουρκία, καθά παρέχων αυτή όσα επιχειρήματα 
όπως απαιτήσει την αυτήν και ως προς την Βοσνίαν και Ερζεγοβινίαν 
συμφωνίαν και την ούτως ματαίωσιν παντός σχεδίου μεταβάλλοντος 
τας προς επαρχίας εκείνας σχέσεις της [...]. 
 Ο δε όρος του status quo, καθ’ όσον αφορά τη Βοσνία και 
την Ερζεγοβινίαν, καίτοι εφαρμοζόμενος εις την ακεραιότητα της 
Τουρκίας και την κυριαρχίαν του Σουλτάνου, δεν ηδύνατο να εμπο-
δίσει την αναθεώρησιν της εσωτερικής καταστάσεως και της μελλώ-
σης διοικήσεως των επαρχιών εκείνων. Απεναντίας, επειδή άμεσος 
αφορμή του πολέμου υπήρξεν ο ένεκα της επαναστάσεως ερεθισμός 
των Σέρβων, η θέσις των εν γένει πραγμάτων κατ’ ουδέν θα εβελ-
τιούτο αν η κατάστασις των επαρχιών εκείνων δεν ερυθμίζετο επί 
εδραιοτέρας τινός βάσεως, παρεχούσης εχέγγυα ασφαλείας και ει-
ρήνης υπό την άμεσον εποπτείαν των Δυνάμεων. Επομένως η Ρωσ-
σία απαιτεί επέκτασιν της ανακωχής και εις τας επαναστατημένας 
ταύτας επαρχίας και η δε Πύλη αρνείται ν’ αναγνωρίσει ούτω τους 
επαναστάτας ως εμπολέμους [...]. 
 Ομολογείται ότι μετά την αποκατάστασιν της ποθουμένης 
ειρήνης η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη δεν δύνανται ν’ αφεθώσιν εις την 
αποκλειστικήν διοίκησιν των Τούρκων. Εν ταυτώ, ούτε εις την προ-

                                                                                                     
Υπουργικόν Συμβούλιον και μετά προηγουμένην συνεννόησιν μετά της διαρκούς 
επιτροπής της Σκουπτζίνας ο ηγεμών εκάλεσε παρ’ αυτώ τους εν Βελιγραδίω προξέ-
νους των εγγυητριών Δυνάμεων και εγνωστοποίησε αυτοίς την επιθυμίαν του όπως 
τεθεί τέρμα εις τας εχθροπραξίας [...]». 
430 Βλ. Goriainov Serge, ό. π., σελ. 104-107, McKenzie D., ό. π., σελ. 126-131, Stoja-
novic M. D., ό. π., σελ. 95 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 198.  
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σάρτησιν των επαρχιών τούτων τη Σερβία και τω Μαυροβουνίω συ-
ναινώσιν αι Δυνάμεις ούτε εις την τελείαν από της Τουρκίας αποχώ-
ρησίν των. Επροτάθη λοιπόν όπως, καθ’ ον τρόπον προΐσταται της 
Ρωμουνίας γόνος του οίκου των Χοχενζόρλεν, παρομοίως να τεθώσιν 
αι επαρχίαι εκείναι υπό την ηγεμονίαν πρίγκηπος τινός του οίκου 
των Αψβούργων όστις, αφ’ ενός μεν δύναται να ικανοποιήσει τας ως 
προς το ζήτημα τούτο απαιτήσεις της γείτονος Αυστρίας, αφ’ ετέρου 
δε, πεπειραμένος ων, περί την συνδιαλλακτικήν διοίκησιν διαφόρων 
υπό το αυτό σκήπτρο φυλών, ταχέως θ’ απεκαθίστα εκεί την τάξιν, 
τη προσωρινή επικουρία ευαρίθμων ταγμάτων ξένου στρατού. 
 Η Αγγλία όμως, φέρουσα ως παράδειγμα το προηγούμενον 
του Βερναδότου, φαίνεται υποδεικνύουσα την εκλογήν Άγγλου τινός 
αξιωματικού των Ινδών, οίου του Λόρδου Napier of Magdala [...]. 
Εννοείται δε ότι η μεν Πύλη προθυμότερον παντός άλλου θα εδέχετο 
διοικητήν υποτελή μηδεμίαν περί βασιλικής συγγενείας έχοντα α-
παίτησιν και από μηδεμίας των γειτνιαζουσών Αυτοκρατοριών ορ-
μώνενον, αι δε άλλαι Δυνάμεις ολιγωτέρας θ’ ανεκάλυπτον ίσως 
αφορμάς ζηλοτυπίας και αντενεργειών εις τοιαύτην εκλογήν. Ήδη δε 
ο μητροπολίτης Βελιγραδίου διεβίβασε προς τον αρχιεπίσκοπον Κα-
ντερβουρίας αναφοράν των εν Βοσνίαν και Ερζεγοβίνην προυχόντων, 
δι’ ης ούτοι επικαλούνται την συμπάθειαν και συνδρομήν του αγγλι-
κού έθνους [...]»431. 
 Ένα μήνα αργότερα και συγκεκριμένα στις 9/21 Σεπτεμβρίου 
του 1876 ο υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Λόρδος 
Derby πρότεινε να συγκληθεί ευρωπαϊκή διάσκεψη στην Κωνσταντι-
νούπολη. Σε άλλη του αναφορά ο Γεννάδιος γράφει ότι «[...] προς το 
παρόν λοιπόν αι προσπάθειαι όλων των Δυνάμεων, ιδίως όμως της 
Αγγλίας συγκεντρούνται εις την συνομολόγησιν διαρκούς ανακωχής 
και χάριν τούτου (το οποίον η Ρωσσία υποβοηθεί ως αποβαίνον προς 
καθαρόν κέρδος των σερβικών όπλων) εγένοντο δεκταί κατ’ αρχήν αι 
από της Αγγλίας προταθείσαι βάσεις ειρήνης -ήτοι η διοικητική, όσον 
αφορά τα τοπικά συμφέροντα, αυτονομία των τριών σλαυϊκών ε-
παρχιών και η εις τα προ του πολέμου επάνοδος της Σερβίας. Πλην 
αμέσως αναφύονται τρία τουλάχιστον περίπλοκα και δεινότατα ζη-
τήματα -το ποιόν και η έκτασις της αυτονομίας, τα περί αυτής εχέγ-
γυα και η διαχάραξις των ορίων της Βουλγαρίας. Τα επί τούτων συμ-

                                                
431 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
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φέροντα των τριών κυρίως ενδιαφερομένων Δυνάμεων είναι εκ δια-
μέτρου αντίθετα και καθά συμπεραίνω θα δαπανηθεί ολόκληρος ο 
χειμών εις αγόνους διαπραγματεύσεις [...]»432. 
 Στις 14/26 Σεπτεμβρίου «[...] οι πρεσβευταί των Μεγάλων 
Δυνάμεων, εν σώματι, μετέβησαν εις την Υψηλήν Πύλην και ανεκοί-
νωσαν τω επί των Εξωτερικών υπουργώ τους όρους της ειρήνης∙ καθ’ 
όσον αφορά την Σερβίαν και το Μαυροβούνιον τα πράγματα να μεί-
νωσιν ως και προ του πολέμου, να παραχωρηθεί όμως η διοικητική 
αυτονομία εν Ερζεγοβίνη, Βοσνία και Βουλγαρία, ουδένα δε λόγον 
έκαμον περί των ελληνικών επαρχιών. Εισέτι η Πύλη δεν απήντησεν, 
αν δέχηται υπό τοιούτους όρους να συνομολογήσει την ειρήνην∙ τού-
τοις η κοινή γνώμη αποκρούει ειρήνην μη ικανοποιούσα τας θυσίας 
και την φιλοτιμίαν της Τουρκίας. 
 Την ίδια ημέρα, συνεχίζει ο Κουντουριώτης, «[...] συνεκρο-
τήθη μέγα Υπουργικόν Συμβούλιον υπό την προεδρίαν του Μεγάλου 
Βεζύρου, συγκείμενον εκ πεντήκοντα τα πρώτα φερόντων Οθωμα-
νών, εις ό ουδείς των Χριστιανών προσεκλήθη να παρευρεθεί. Εν τω 
ειρημένω Συμβουλίω απεφασίσθη η σύστασις του μεγάλου Συμβου-
λίου του Κράτους, κατά το σουλτανικόν Χάτιον, συγκροτηθησομένου 
κατά το ήμισυ εξ Οθωμανών και Χριστιανών. Δια των τοιούτων μέ-
σων οι Τούρκοι ζητούσι να προλάβωσι τας παρά της Ευρώπης αιτου-
μένας παραχωρήσεις δια την Βοσνίαν, Ερζεγοβίνην και Βουλγαρίαν, 
αλλ’ αμφιβάλλω αν θα το επιτύχωσιν.»433.  
 Σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες του Έλληνα πρε-
σβευτή στην Κωνσταντινούπολη «[...] η τουρκική κυβέρνησις θέλει 
παραδεχθεί τον όρο του να διατηρηθεί το προ του πολέμου καθε-
στώς δια την Σερβίαν και το Μαυροβούνιον, ίνα δ’ αποφύγει την αι-
τουμένην διοικητικήν αυτονομίαν της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης και 
Βουλγαρίας, σπεύδει τον καταρτισμόν του γενικού Συμβουλίου, ή 
του λεγομένου συντάγματος κατά το αυτοκρατορικόν Χάτιον, ου τα 
καθήκοντα θέλουσι προσδιορισθεί εν τω συνταχθησομένω εσωτερι-
κώ αυτού κανονισμώ. Ουδεμία δε αμφιβολία υπάρχει ότι οι Τούρκοι 

                                                
432 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 398, 
14/26-9-1876, Goriainov Serge, ό. π., σελ. 114, Langer W. L., ό. π., σελ. 96, Marriott 
J. A. R., ό. π., σελ. 331, MacKenzie D., ό. π., σελ. 132 και  Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 
107-108,   . 
433 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1ε / Εγκ. 8470, Α. Γ. Κουντουριώτης (Βαθυρρύαξ) προς Αλ. Κο-
ντόσταυλο, αρ. 3623, 15-9-1876.  
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θέλουσι διακηρύξει την πλήρη ισότητα και τα αυτά δικαιώματα εις 
άπαντας τους υπηκόους του Σουλτάνου, όπως εγένετο και δια των 
προηγουμένων χατίων. 
 Το περί ου ο λόγος Συμβούλιον θέλει απαρτίζεσθαι, καθά 
λέγεται, εξ 62 μελών, ων τα 32 Μουσουλμάνοι και τα 30 εκ των λοι-
πών εθνικοτήτων. Εκ των 62 οι ημίσεις θέλουσι διορίζεσθαι υπό της 
εξουσίας, οι λοιποί εκλέγεσθαι υπό του λαού, 22 λοιποί αντιπρόσω-
ποι, ων οι 12 Μουσουλμάνοι θα λαμβάνωνται εκ της πρωτευούσης, 
οι δε λοιποί 40 εκ των επαρχιών. 
 Ιδού δια τίνων μέσων οι Οθωμανοί ζητούσι να αποφύγωσι 
την παραχώρησιν διοικητικής αυτονομίας εν Ερζεγοβίνη, Βοσνία και 
Βουλγαρία. Το να μην παραχωρηθώσι εξαιρετικά πλεονεκτήματα εις 
τους Σλάβους, αλλά να επεκταθώσι ταύτα εις άπαντας ανεξαιρέτως 
τους υπηκόους του Σουλτάνου, τούτο δεν φαίνεται απάδον εις τα 
συμφέροντα της Αγγλίας και της Αυστροουγγαρίας και ένεκα τούτου 
οι Τούρκοι ελπίζουσιν εις την υποστήριξιν αμφοτέρων των Δυνάμε-
ων. Η δε Ρωσσία τι θα πράξει; Τούτο εξαρτάται από της Γερμανίας, 
ήτις, αν συνταχθεί μετ’ αυτής, δύναται να επιφέρει νέας περιπλοκάς 
[...]»434.  
 Η ρωσική κυβέρνηση με τηλεγράφημα του Τσάρου Αλέξαν-
δρου του Β  προς τον Αυτοκράτορα της Δυαδικής Μοναρχίας Φρα-
γκίσκο-Ιωσήφ τον Α  και δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών 
της κόμη Gorchakov πρότεινε (21 Σεπτεμβρίου / 3 Οκτωβρίου) στις 
Μεγάλες Δυνάμεις ότι στην περίπτωση που η Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία αρνούνταν τη σύναψη ανακωχής έξι εβδομάδων ή την αποδο-
χή των όρων των Δυνάμεων, η Ρωσία θα έπρεπε να καταλάβει τη 
Βουλγαρία, η Αυστροουγγαρία τη Βοσνία και οι υπόλοιπες Δυνάμεις 
να στείλουν τους στόλους τους στην Κωνσταντινούπολη. Η ρωσική 
πρόταση κοινοποιήθηκε στη Βιέννη διαμέσου του απεσταλμένου της 
στρατηγού Sumarokov-Elston435. Στην έκθεση με ημερομηνία 23 Σε-

                                                
434 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1ε / Εγκ. 8907, Α. Γ. Κουντουριώτης (Βαθυρρύαξ) προς Αλ. Κο-
ντόσταυλο, αρ. 3661, 17-9-1876 και Davison R. H., ό. π., σελ. 368. 
435 Sumarokov-Elston Felix (1820-1877): Ρώσος στρατηγός. Διακρίθηκε στην πολι-
ορκία της Σεβαστούπολης και προβιβάσθηκε σε συνταγματάρχη το 1855. Αταμάνος 
(εκλεγμένος ηγέτης) των Κοζάκων του Κουμπάν (1863-1869) και κυβερνήτης του 
από το 1865. Μετά το 1868 αποσύρθηκε από τη στρατιωτική υπηρεσία. Το 1875 
διορίστηκε επικεφαλής του στρατιωτικού τομέα του Χάρκοβο. Βλ. στον δικτυακό 
τόπο <http:// en. wikipedia. org / wiki / Felix_Sumarokov-Elston>.  
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πτεμβρίου / 5 Οκτωβρίου του 1876, ο Γεννάδιος γράφει για τις εντυ-
πώσεις που προξένησε το διάβημα της Ρωσίας:  
 «[...] η εις Βιέννην αποστολή του στρατηγού Σουμάροκοφ και 
αι προς την Αυστρίαν προτάσεις του Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου ε-
πέθηκαν την κορωνίδα εις την κατά των Τούρκων οργή, προξενίσα-
σαι ενταύθα την ζωηρωτέραν αίσθησιν. Ολόκληρος ο αγγλικός τύπος 
προεξάρχοντος του ″Χρόνου″, μετέβαλε δια μιας γλώσσαν, ουχί βε-
βαίως επί το ευμενέστερον υπέρ διατηρήσεως της Τουρκίας, αλλ’ επί 
το συντηρητικότερον κατά την αρχαίαν παράδοσιν των εν τη Ανατο-
λή αγγλικών συμφερόντων, ως διακυβευομένων δια πάσης επεκτά-
σεως της ρωσσικής επιρροής. 
 Και η ανησυχία αύτη δεν είναι αδικαιολόγητος∙ επειδή καθ’ 
αυθάς ο ενταύθα πρεσβευτής της Ρωσσίας κόμης Schouvaloff με ε-
βεβαίωσεν, ότι ο Αυτοκράτωρ επρότεινε ρητώς έν των δύο: ή κατο-
χήν της μεν Βοσνίας και Ερζεγοβίνης υπό Αυστριακών, της δε Βουλ-
γαρίας υπό ρωσσικών στρατευμάτων, της δε Σερβίας μενούσης υπό 
την υπάρχουσαν διοίκησιν των Ρώσσων αξιωματικών, ή επίδειξιν 
τινα κατά της Πύλης δια των ηνωμένων στόλων των Δυνάμεων.  
 Η Αυστρία, ως η υμετέρα εξοχότης θα γνωρίζει ήδη, απεκρί-
θη αμφιβόλως πως εξαιτουμένη την συναίνεσιν και συνδρομήν πα-
σών των Μεγάλων Δυνάμεων, προ της εφαρμογής του σχεδίου τού-
του. Η αγγλική όμως κυβέρνησις ρητώς και ανεπιφυλάκτως εδήλω-
σεν ότι κατ’ ουδένα τρόπον, δεν ήθελε συναινέσει εις τοιούτον διά-
βημα και ότι εν περιπτώσει κατοχής τινών των τουρκικών επαρχιών, 
η Αγγλία ήθελε οδηγηθεί υπό μόνης της ανάγκης του μεριμνήσαι 
υπέρ των συμφερόντων αυτής. Η υμετέρα εξοχότης εννοεί ότι τούτο 
θα συνίστατο εις την δια του στόλου αυτής κατάληψιν της Κωνστα-
ντινουπόλεως, της Κρήτης και άλλων νήσων και της Αιγύπτου και εις 
τούτο ουδεμίαν θα είχε δυσκολίαν να επιτύχει ανεμποδίστως και 
αφόβως. 
 Τη προχθές Τρίτη και μέχρι της πρωΐας της χθες τα πράγματα 
διέκειντο εις θέσιν κρισιμωτάτη και είχεν ήδη συγκαλεσθεί το υ-
πουργικόν συμβούλιον εν Λονδίνω, ότε ο κόμης Schouvaloff έλαβε 
τηλεγράφημα του Αυτοκράτορος δηλούντος ότι επιθυμών να δώσει 
νέον δείγμα της ενθέρμου αυτού επιθυμίας προς συντήρησιν της 
ευρωπαϊκής ειρήνης και ενδίδων εκ νέου εις τας αντιρρήσεις της Αγ-
γλίας, απεφάσιζε ν’ αναστείλει την περί κατοχής πρότασίν του, υπό 
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τον ρητόν όμως και αμετάτρεπτον όρον της αμέσου παραχωρήσεως 
υπό της Πύλης τακτικής ανακωχής ενός μηνός. 
 Το τηλεγράφημα τούτο ανεκοινώθη εις το συνεδριάζον υ-
πουργικόν συμβούλιον το οποίον αμέσως απεφάσισε να πέμψει ο-
δηγίας τω Sir H. Elliot ίνα παρουσιασθείς εις την Πύλην ζητήσει αυ-
θωρεί την επίσημον παραχώρησιν της αιτουμένης ανακωχής επί α-
πειλή, ότι εάν η Πύλη ποιήσει την ελαχίστην δυσκολίαν ή αναβολήν, 
η Αγγλία θ’ αποσύρει οριστικώς και καθ’ ολοκληρίαν την υποστήριξιν 
αυτής υπό της Τουρκίας και θα καταλείψει αυτήν εις την τύχην της. 
 Δια της απροσδοκήτου ταύτης τροπής αποσοβήθη και πάλιν 
ο άμεσος κίνδυνος και πιστεύεται ότι θα κατορθωθεί η συγκάλεσις 
συνόδου, ην η Ρωσσία ζητεί όπως συνεδριάσει εις Βρυξέλλας και 
ουχί εν Κωνσταντινουπόλει. Τούτου κατορθωμένου θα απαντηθεί 
ολόκληρος σχεδόν ο χειμών εις διαπραγματεύσεις, διδομένου ούτω 
καιρού εις τους Σέρβους όπως συμπληρώσωσι τας στρατιωτικάς αυ-
τών ετοιμασίας [...]. 
 Υπάρχει δ’ εν ταυτώ αναμφισβήτητον ότι η Ρωσσία εξοπλίζε-
ται μετ’ ακαμάτου δραστηριότητος και ότι τα αυστριακά στρατεύμα-
τα συγκεντρούνται και ετοιμάζονται ως προς πόλεμον. Η δε άκρα 
ησυχία της Γερμανίας φαίνεται επικυρούσα την γνώμην ότι υπεσχέ-
θη αύτη τη Ρωσσία ουδετερότητα εν περιπτώσει κατοχής ή πολέμου 
κατά της Τουρκίας, πλην η γενίκευσις του αγώνος θα είναι ζήτημα 
μόνον βραχέως χρόνου, αφού η Αυστρία αναποδράστως θα περιπλε-
χθεί εις την ανάγκην του συμμετάσχειν αυτού από πρώτης σχεδόν 
αρχής. 
 Ούτω τα πράγματα, ως αρχήθεν έλαβον το θάρρος να γνω-
ματεύσω, βραδέως μεν, αλλ’ ασφαλώς βαίνουσι προς τον πόλεμον 
όστις μόλις μέχρις ανοίξεως δύναται ν’ αναβληθεί.»436.  
 Η Υψηλή Πύλη τελικά αποδέχθηκε τη βρετανική πρόταση και 
συναίνεσε στη σύναψη ανακωχής έξι μηνών: 
 «Την απόφασιν του τελευταίου Συμβουλίου, περί παραδοχής 
ανακωχής μέχρι της της 15 Μαρτίου, πρόκειται να κοινοποιήσει σή-
μερον εγγράφως ο Σαφβέτ πασάς προς τους ενταύθα πρεσβευτάς 
                                                
436 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 428, 
23/9-5/10-1876, Anderson M. S., ό. π., σελ. 190, Goriainov Serge, ό. π., σελ. 122-
144, Langer W. L., ό. π., σελ. 98-100, MacKenzie D., ό. π., σελ. 147, Seton- Watson R. 
W., ό. π., σελ. 92-93, 97, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 111-113, 114-115 και Sumner 
B. H., ό. π., σελ. 207-209.    . 
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των Μεγάλων Δυνάμεων. Μέχρι της στιγμής ταύτης ουδέν θετικόν 
επληροφορήθην περί των διαθέσεων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 
επί του αντικειμένου τούτου, αν και με διαβεβαίωσαν ότι η είδησις 
της εξαμήνου ανακωχής ευηρέστησεν ουκ ολίγον τον κόμητα Δέρ-
βυν. Η Υγηλή Πύλη προτίθεται κατά το εξάμηνον τούτο διάστημα, να 
πραγματοποιήσει τας χορηγηθείσας μεταρρυθμίσεις εις τας χριστια-
νικάς επαρχίας και παραλύσει, δια των γενικών τούτων μέτρων, την 
επιδιωκομένην παρά της Ευρώπης μονομερή υπέρ της Ερζεγοβίνης, 
Βοσνίας και Βουλγαρίας διοικητικήν αυτονομίαν.»437. 
 Η προτεινόμενη από τους Οθωμανούς ανακωχή των έξι μη-
νών θεωρήθηκε από τον Gorchakov ως δάκτυλος του Elliot ώστε να 
μην αναληφθεί δράση από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Στην Κωνσταντι-
νούπολη ο Ignatiev «[...] θέλει συμβουλεύσει την Υψηλήν Πύλην να 
δεχθεί την εξ ενός μηνός ή έξ το πολύ εβδομάδων ανακωχήν και επι-
σπεύσει την συζήτησιν των όρων της ειρήνης, υποδεικνύων τους κιν-
δύνους, ους ήθελε προκαλέσει η Τουρκία, αρνουμένη. Κατά το αυτό 
πνεύμα θα ενεργήσωσι και οι πρεσβευταί Γερμανίας, Αυστροουγγα-
ρίας, Ιταλίας ως και της Γαλλίας ώντινων όμως αι ενέργειαι θα ώσιν, 
ως συνήθως, χαλαραί. Τί θα πράξει ο κύριος Έλλιοτ, μέχρι της στιγ-
μής ταύτης, δεν είναι γνωστόν, ει και εδέχθη, κατ’ εντολήν της κυ-
βερνήσεώς του, την εξάμηνον ανακωχήν, άνευ ουδεμίας επιφυλάξε-
ως. 
 Αν αι Δυνάμεις ομονοήσωσι και ζητήσωσιν επιμόνως την μη-
νιαίαν ανακωχήν, φρονώ ότι η Πύλη θέλει ενδώσει και ίσως και αυτή 
η Αγγλία θέλει προτρέψει αυτήν εις την παραδοχήν. Το ζήτημα όμως 
της ανακωχής είναι δευτερεύον, απέναντι του των όρων της ειρήνης 
και ιδίως του περί της διοικητικής αυτονομίας της Ερζεγοβίνης, Βοσ-
νίας και Βουλγαρίας και της υπογραφής του πρωτοκόλλου, του εξα-
σφαλίζοντος την αυτονομίαν ταύτην υπό την άμεσον επιτήρησιν των 
Δυνάμεων δια την εφαρμογήν της. Ουδείς δε λόγος γίνεται αν το ει-
ρημένον πρωτόκολλον θα συμπεριλάβει και τας παραχωρήσεις, ας η 
Υψηλή Πύλη προτίθεται να χορηγήσει και εις τας λοιπάς επαρχίας. 
Ήκουσα και ακούω παρά πάντων σχεδόν των ενταύθα συναδέλφων 
μου, ότι, αι ειρημέναι επαρχίαι, αφού έλαβον τα όπλα εις τας χείρας 
και υπέστησαν τόσα δεινά, δεν είναι δυνατόν να αφεθώσιν εις την 

                                                
437 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1ε / Εγκ. 9126, Α. Γ. Κουντουριώτης (Βαθυρρύακι) προς Αλ. Κο-
ντόσταυλο, αρ. 3837, 1-10-1876. 
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διάκρισιν των Τούρκων και να μην εξασφαλισθεί υπέρ αυτών η διοι-
κητική αυτονομία και ότι, αν η Τουρκία εκουσίως θέλει παραχωρήσει 
διοικητικήν αυτονομίαν και εις τας λοιπάς επαρχίας, η Τουρκία θέλει 
επικροτήσει. Μόνος ο κύριος Έλλιοτ φρονεί ότι αι παραχωρήσεις 
πρέπει να ώσι γενικαί και ουδεμία εξαίρεσις να γίνει, αλλά νομίζω 
ότι η γνώμη αύτη είναι ατομική αυτού, διότι, ως γνωστόν, η αγγλική 
κυβέρνησις έλαβε την πρωτοβουλίαν υπέρ της διοικητικής αυτονο-
μίας των τριών επαρχιών και της υπογραφής του διεθνούς πρωτο-
κόλλου του εξασφαλίσοντος την αυτονομίαν ταύτην.»438.  
 Η κατηγορηματική άρνηση της Ρωσίας να αποδεχθεί την ε-
ξάμηνη ανακωχή τελμάτωσε την κατάσταση. Προκειμένου να αρθεί 
το αδιέξοδο «[...] απεφασίσθη ίνα αποτυχουσών των περί συμβιβα-
σμού αποπειρών της Αγγλίας, αποστή μεν αύτη πάσης αμέσου πα-
ρεμβάσεως, αφήσει δε την Τουρκίαν και Ρωσσίαν ίνα απ’ ευθείας 
διαπραγματευόμεναι, φθάσωσιν ει δυνατόν εις ειρηνικήν τινά λύσιν 
[...]. Εκ τούτου και εξ άλλων σημείων εικάζεται προσπέλασίς τις της 
Αγγλίας προς την Ρωσσίαν ην ελπίζει να μεταπείσει εις μετριότερον 
τι σχέδιον συμβιβασμού δια φιλικών προτροπών και αμοιβαίων πα-
ραχωρήσεων. 
 Η νέα αύτη τροπή της αγγλικής πολιτικής φαίνεται και εν 
Κωνσταντινουπόλει επενεργήσασα εις τρόπον καθιστώντα ευκα-
μπτοτέρους τους Τούρκους και ετοιμοτέρους να δεχθώσι τας προτά-
σεις του στρατηγού Ιγνάτιεφ παρουσιαζομένου νυν πάλιν, μετά την 
πλήρη αποτυχίαν των προσπαθειών της αντιπάλου πολιτικής, ως του 
μόνου αληθούς φίλου της Τουρκίας. Εν Κωνσταντινουπόλει λοιπόν 
μετετοπίσθη νυν το κέντρον των διπλωματικών ενεργειών και εκεί-
θεν αναμένονται τα οριστικά συμπεράσματα. 
 Μέχρις ώρας είναι γνωστόν ότι η Τουρκία συναινεί εις ανα-
κωχήν έξ εβδομάδων επί τω όρω της παρατάσεως αυτής κατά βαθ-
μούς μέχρι Μαρτίου αν εν τω μεταξύ δεν κατορθωθεί να τεθώσιν αι 
βάσεις της ειρήνης. Η Ρωσσία όμως απαιτεί απόλυτον παραδοχήν 
της ανακωχής, άνευ όρου οποιουδήποτε και την αίτησίν της ταύτην 
καθιστώσι μάλλον επείγουσαι αι νέαι αποτυχίαι των σερβικών ό-
πλων. 

                                                
438 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Βαθυρρύακι) προς Αλ. Κοντόσταυλο, 
αρ. 3963, 8-10-1876. 
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 Το τελευταίον τούτο περιστατικόν καθιστά την θέσιν των 
πραγμάτων δεινοτέραν, επειδή επίκειται ούτως ο φόβος μήπως η 
Ρωσσία αναγκασθεί αμέσως να προβεί ή εις κήρυξιν πολέμου ή εις 
την ουχ ήττον σπουδαίαν απόφασιν του επιτρέψαι τοις Ρωμούνοις 
να καταλάβωσιν εν ονόματι αυτής την Βουλγαρίαν. Η δευτέρα αύτη 
λύσις φαίνεται λίαν πιθανή, επειδή η Ρωσσία, κατά τας ακριβεστέ-
ρας εκτιμήσεις της θέσεως των πραγμάτων, θα προτιμήσει να διε-
νεργήσει τον πόλεμον κατά της Τουρκίας εμμέσως και δια ξένων ορ-
γάνων- αυτών των υπηκόων της Πύλης -ούτως αποσοβούσα τους 
κινδύνους της παρεμβάσεως των άλλων Δυνάμεων και μένουσα η 
ιδία ως διαρκής απειλή ετοίμη να αντεπεξέλθει εν περιπτώσει τελεί-
ας των δορυφόρων της ήττας. Οπωσδήποτε, ολόκληρος η φορά των 
πραγμάτων εξήρτηται νυν από της Ρωσσίας ήτις αναβάλλουσα ού-
τως, ίσως ελπίζει να εξαντλήσει την Τουρκίαν δια του χειμώνος και 
της ακαταπαύστου εσωτερικής καταβρώσεως, ώστε πάσα απόπειρα 
αναστηλώσεως της Πύλης θ’ αποβεί αδύνατος και θα επέλθει αφ’ 
εαυτής η ποθητή διάρρηξις του όλου οικοδομήματος [...]»439.  
 Στη βρετανική πρωτεύουσα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας κόμης 
Schouvalov440 βολιδοσκοπούσε τον Λόρδο Derby «[…] παρ’ ου εζήτη-
σε ίνα δοθώσιν οδηγίας παρά τω Sir H. Elliot όπως άρξηται ενέργεια 
περί των αρχών της ειρήνης επί τη βάσει των αγγλικών προτάσεων. 
Ο Λόρδος Δέρβυ υπεσχέθη να πράξει τούτο πλην είπεν ότι όσον μεν 
αφορά την Βοσνίαν και Ερζεγοβίνην, επαρχίας απομεμακρυσμένας, η 
Πύλη βεβαίως δεν θα εδυσκολεύετο να παραχωρήσει την αυτονομί-
αν και υπέδειξαν ότι η Τουρκία ήτο ήδη προδιατεθειμένη δια την 
αναπόδραστον ανάγκην του αποχωρισθήναι αυτών, τηρουμένως 

                                                
439 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 466, 
14/26-10-1876 και Stojanovic M.  D., ό. π., σελ. 118. 
440 Schouvalov Pyotr Andreyevich (1827-1889): Ρώσος διπλωμάτης και πολιτικός 
διευθυντής της αστυνομίας. Υπηρέτησε στον ρωσικό στρατό κατά τη διάρκεια του 
Κριμαϊκού Πολέμου (1853-1856). Διευθυντής της αστυνομίας της Αγίας Πετρούπο-
λης (1857-1860) και κατόπιν (1860-1861) διευθυντής της πολιτικής αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. Επιτελάρχης του σώματος της χωροφυλακής και διευθυντής 
της πολιτικής αστυνομίας της τσαρικής καγκελαρίας (1866). Υπήρξε στενός σύμβου-
λος του Τσάρου Αλέξανδρου του Β  και χρησιμοποίησε την επιρροή του για να 
επιβραδύνει την επιβολή φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων στη Ρωσία. Διορίστηκε 
πρεσβευτής της Ρωσίας στη Μεγάλη Βρετανία (1874) και υπηρέτησε εκεί ως την 
ανάκλησή του το 1879. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 54ος, σελ. 383. 
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πάντοτε της ″integrité territoriale″ της Αυτοκρατορίας [...]»441. Επί-
σης, με τη σύσταση του Schouvalov, ο Βρετανός υπουργός των Εξω-
τερικών κάλεσε τον Bismarck να αναλάβει πρωτοβουλίες για την 
προώθηση μιας κοινής στρατηγικής των Δυνάμεων. Αλλά ο Bismarck 
πίστευε ότι μόνο με τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
οι Μεγάλες Δυνάμεις θα μπορούσαν να διευθετήσουν την κρίση και 
να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή ειρήνη442. Προς το παρόν η γερμανι-
κή κυβέρνηση «[...] θέλει συγκατανεύσει εις παν ό, τι η Ρωσσία και η 
Αυστρία θέλουσι παραδεχθεί από κοινού [...] εικάζεται ότι η πολιτική 
της Γερμανίας θέλει ισχυρώς αποκλίνει προς την Αγγλίαν∙ αλλά την 
σήμερον η βάσις αυτής εστίν η ειλικρινής ένωσις των τριών Αυτο-
κρατοριών [...]»443. Στην περίπτωση, όμως, που η Ρωσία κήρυττε 
μελλοντικά τον πόλεμο κατά της Πύλης, η Γερμανία «[...] θα διατη-
ρήσει πλήρη και φιλικήν ουδετερότητα προς την πρώτην, αν όμως 
άλλη τις Δύναμις κατέλθει εις τον αγώνα υπέρ της Τουρκίας, η Γερ-
μανία θα λάβει μέρος υπέρ της Ρωσσίας. Η πολιτική αύτη της Γερμα-
νίας θα ουδετερώσει βεβαίως την Αυστροουγγαρίαν και Γαλλίαν∙ 
ουδεμία δε αμφιβολία, ότι η Ιταλία δεν θα συμμαχήσει υπέρ της 
Τουρκίας.»444.    
 Στο μεταξύ στην Κωνσταντινούπολη, «[...] διετάχθησαν οι 
πρεσβευταί των Μεγάλων Δυνάμεων, πλην του της Αγγλίας, να υπο-
στηρίξωσι τα διαβήματα του στρατηγού Ιγνάτιεφ προς επίτευξιν α-
νακωχής έξ εβδομάδων. Αλλά και ο κύριος Έλλιοτ, καίτοι μη επισή-
μως διαταχθείς να υποστηρίξει τας ενεργείας του Ρώσσου συναδέλ-
φου του, ένεκα της γνωστής ώδε παραδοχής υπό της αγγλικής κυ-
βερνήσεως της εξαμήνου ανακωχής, συνεβούλευσεν ουχ ήττον ιδιαι-
τέρως την Πύλην να μην αποκρούσει την αίτησιν της ρωσσικής κυ-
βερνήσεως. Εάν κατορθωθεί η ανακωχή των έξ εβδομάδων θεωρεί-
ται εν Κωνσταντινουπόλει ως λίαν πιθανή η συγκρότησις προπαρα-
σκευαστικού συνεδρίου εκ των αυτόθι πρεσβευτών των Μεγάλων 
Δυνάμεων [...]. Η δε ρωσσική κυβέρνησις εμμένει εις την ιδέαν του 
                                                
441 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 488, 
21/10-2/11-1876. 
442 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 101 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 118-119.  
443 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Ρ. Ραγκαβής (Βερολίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 293, 
25/10-6/11-1876.  
444 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/Β , Α. Γ. Κουντουριώτης (Βαθυρρύακι) προς Αλ. Κοντόσταυλο, 
αρ. 11848 (ανεπίσημο γράμμα), 16-10-1876. 



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΟΥ 
 

272 
 

να μη συμμετάσχει η Τουρκία εν τω εν λόγω συνεδρίω. Εις την περί 
ανακωχής πρότασιν της Ρωσσίας ο Μέγας Βεζύρης απήντησε τω 
στρατηγώ Ιγνάτιεφ ότι αποδέχεται ο Σουλτάνος την προθεσμίαν των 
έξ εβδομάδων, αλλ’ υπό τον όρον να παραταθεί αύτη επί έξ έτι ε-
βδομάδας και πάλιν επί ετέρας έξ, μέχρι προθεσμίας μη υπερβαί-
νουσης τους πέντε μήνας, εν τη περιπτώσει δεν ήθελε κατά τον ανώ-
τερον χρόνον κατορθωθεί η συνομολόγησις της ειρήνης. Παρεκάλεσε 
δε τον στρατηγόν ο Μέγας Βεζύρης τας αντιπροτάσεις ταύτας να α-
νακοινώσει εις τον πρίγκηπα Γκορτζακώφ. Αλλ’ ο στρατηγός απήντη-
σε ότι είναι απαράδεκτοι οι όροι ούτοι και ότι εθεώρει πάντα περιτ-
τήν την ανακοίνωσιν αυτών εις τον πρίγκηπα [...]»445. 
 Στις 23 Οκτωβρίου / 4 Νοεμβρίου ο Λόρδος Derby απέστειλε 
εγκύκλιο στις Μεγάλες Δυνάμεις, προτείνοντας σε αυτές να συγκλη-
θεί διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη επί τη βάση των προτάσεών 
του της 9ης Σεπτεμβρίου, προσθέτωντας, όμως, δύο επιπλέον όρους 
που αφορούσαν ο πρώτος μεν τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο δεύ-
τερος δε την αποφυγή εκχώρησης εδαφικών κτήσεων στις Μεγάλες 
Δυνάμεις. Οι τελευταίες στο σύνολό τους καθώς και η Υψηλή Πύλη 
αποδέχθηκαν τους όρους αυτούς. Σύμφωνα με την έκθεση της ελλη-
νικής πρεσβείας στο Λονδίνο «[...] η τροπή ην ελάμβανον τα πράγ-
ματα εν Κωνσταντινουπόλει όπου ο στρατηγός Ιγνάτιεφ προσεπάθει 
κατ’ ολίγον να αποκλείσει τας άλλας Δυνάμεις και ιδίως την Αγγλίαν 
των διαπραγματεύσεων και να περιορίσει αυτάς μεταξύ αυτού και 
της Πύλης, μεθ’ ης απομεμονωμένης μενούσης, δεν θα ήτο δύσκολον 
να έλθει εις στενήν, ως και άλλοτε, συνεννόησιν, εφόβησε φαίνεται 
την αγγλικήν κυβέρνησιν και ηνάγκασεν αυτήν να εμποδίσει την τοι-
αύτην μονομερή των πραγμάτων διαρρύθμισιν δια της προτάσεως 
μέτρου όπερ δεν ηδύνατο να αποποιηθεί η Ρωσσία, ήτις προ μικρού 
επιμόνως θα εζήτει. 
 Εν ταυτώ ην πρόδηλον ότι εις την Ρωσσίαν έμενον ανοικτοί 
τρεις δρόμοι ήτοι α) άμεσος μετά της Τουρκίας συνεννόησις∙ β) ευ-
ρωπαϊκόν συνέδριον και γ) πόλεμος. 

                                                
445 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Αλ. Κοντόσταυλος προς πρεσβείες, αρ. 9370, 16/28-10-1876, 
Goriainov Serge, ό. π., σελ. 144-158, Langer W. L., ό. π., σελ. 100-102, Leathers N., 
ό. π., σελ. 105-106, MacKenzie D., ό. π., σελ. 149-150, Seton-Watson R. W., ό. π., 
σελ. 97-99, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 115-117 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 211-
220.        



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) 
                             ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
 
 

273 
 

 Προς το παρόν ο πόλεμος είναι, ου μόνο απεχθής τω Αυτο-
κράτορι αλλά και ανέφικτος δια τη μη συμπλήρωσιν των παρα-
σκευών και δια τας οικονομικάς δυσχερείας της Ρωσσίας. Άλλωστε η 
Ρωσσία εξήντλησε πάντα τα μέσα ενεργείας δια των εν Τουρκία 
σλαυικών φυλών. Η μειρακιώδης βουλγαρική επανάστασις κατεπνί-
γη άμα αναφανείσα∙ η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη ποτέ δεν επαρουσί-
ασαν επίφοβα στρατιωτικά αποτελέσματα. Η δε Σερβία κατετροπώ-
θη εις βαθμόν καθιστώντα αδύνατον την επανάληψιν του εκεί πολέ-
μου. Αι επιτυχίαι του Μαυροβουνίου είναι σπουδαίαι καθ’ εαυτάς 
αλλά ασήμαντοι απέναντι του όλου ζητήματος. Όθεν κινούσα πόλε-
μον η Ρωσσία δεν κέκτηται νυν εγχώριον εν Τουρκία βάσιν, οίαν προ 
τινών μηνών, ούτε υπό την υλικήν ούτε υπό την ηθικήν έποψιν [...]. 
 Επομένως η αποδοχή της συνόδου ήτο αναπόδραστος, άτε 
δη παρέχουσα τη Ρωσσία ευκαιρίαν του εκτιμήσαι ακριβέστερον την 
έκτασιν των παραχωρήσεων, ας είναι διατεθειμένη εκάστη των Δυ-
νάμεων να ποιήσει και καιρόν όπως συμπληρώσει τας εαυτής στρα-
τιωτικάς προπαρασκευάς. 
 Ο πρώτος όρος ον έθετο η Αγγλία της τοπικής ακεραιότητος 
της Τουρκίας δεν εμποδίζει το σχηματισμό αυτόνομων ηγεμονιών. 
 Ο δεύτερος όρος όστις ετέθη κατά τα προηγούμενα των συ-
νεδρίων του 1840 και 1860, ότε εκανονίσθησαν τα της Αιγύπτου και 
της Συρίας, αποβλέπει εις τον αποκλεισμόν πάσης προτάσεως περί 
της ελευθέρας διόδου του Βοσπόρου, ζήτημα όπερ νομίζεται ότι η 
Ρωσσία ήθελε κινήσει άμα συνελθόντος συνεδρίου. Ο τρίτος όρος 
αφήνει πάντοτε ικανήν έκτασιν εις το ζήτημα της ″αυτονομίας″ και 
των ″γενικών μεταρρυθμίσεων″, αφού αυτό τούτο πρόκειται να α-
ποφασίσει το συνέδριον [...]. 
Ούτως εγένετο δεκτή και η Κωνσταντινούπολις ως έδρα της συνόδου 
επειδή εκεί υπάρχουσι πρόχειρα πάντα τα μέσα της λεπτομερούς 
ερεύνης και επαληθεύσεως της καταστάσεως των Χριστιανών και της 
τουρκικής διοκήσεως. Υπό τους όρους τούτους, άμα της Ρωσσίας συ-
ναινεσάσης κατ’ αρχήν μόνον, εδήλωσεν την συγκατάθεσίν της και η 
Γαλλία και Αυστρία. Η Ιταλία αναμφιβόλως θέλει ακολουθήσει τα 
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διαβήματα της Ρωσσίας, η δε Γερμανία ουδεμίαν, ως και πριν, θα 
εκφράσει αντίρρησιν, ενόσω αι άλλαι Δυνάμεις συμφωνούσι [...]»446. 
 Ωστόσο τα οθωμανικά στρατεύματα εξακολουθούσαν ανε-
νόχλητα τη νικηφόρα τους προέλαση και προς τα μέσα Οκτωβρίου ο 
δρόμος για το Βελιγράδι ήταν πλέον ανοιχτός. Ευθύς ο Gorchakov με 
εντολή του Τσάρου Αλέξανδρου του Β  απέστειλε τελεσίγραφο δια-
μέσου του Ignatiev στην Υψηλή Πύλη απαιτώντας από εκείνη να α-
ποδεχθεί εντός 48 ωρών την κατάπαυση των εχθροπραξιών και την 
ανακωχή των έξι εβδομάδων. Ο Ignatiev «[...] επεσκέφθη εν τη Υψη-
λή Πύλη τον τε Μέγαν Βεζύρην και τον επί των Εξωτερικών υπουρ-
γόν, προς ους ανέγνωσε την τελευταίαν εγκύκλιον του πρίγκηπος 
Γορτζακώφ, υπό ημερομηνίαν 1/13 Νοεμβρίου, αφήσας αντίγραφον 
αυτής τω Σαφβέτ πασά. Αι εκφράσεις ας μετεχειρίσθη ο στρατηγός 
αναπτύσσων το ειρημένον έγγραφον κατά την μακράν συνέντευξίν 
του μετά των Ρουστή και Σαφβέτ, κατά την ομολογίαν αυτών τούτων, 
ήσαν προκλητικαί και απειλητικαί, η δε εντύπωσις ην προξένησαν 
παρά τε τω Σουλτάνω και τοις υπουργοίς αυτού ήταν οδυνηρά 
[...]»447. Υπό την απειλή της διακοπής των διπλωματικών σχέσεων 
των δύο κρατών, ο νέος Σουλτάνος Αμπντουλχαμίτ ο Β  448 υποτά-
χθηκε στη ρωσική απαίτηση449. 

                                                
446 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 500, 
28/10-9/11-1876, Leathers N., ό. π., σελ. 106-107, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 
102-103, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 119-120 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 232-233. 
447 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/Β , Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 
4299, 10-11-1876. 
448 Αμπντουλχαμίτ ο Β  (1842-1918): Γιος του Σουλτάνου Αμπντουλμετζίτ του Α 
ανήλθε στον σουλτανικό θρόνο στις 31 Αυγούστου του 1876 μετά την απομάκρυνση 
του ψυχικά ασθενούς αδελφού του Μουράτ του Ε . Δημοσίευσε το πρώτο οθωμα-
νικό σύνταγμα (23 Δεκεμβρίου του 1876), το οποίο προέβλεπε την ίδρυση Κοινο-
βουλίου. Μετά τον καταστρεπτικό για την Οθωμανική Αυτοκρατορία Ρωσοοσμανικό 
Πόλεμο (1877-1878), ο Αμπντουλχαμίτ διέλυσε το Κοινοβούλιο που είχε συγκληθεί 
τον Μάρτιο του 1877 και κατόπιν ανέστειλε το σύνταγμα (Φεβρουάριος του 1878). 
Από τότε και για τα επόμενα 40 χρόνια κυβέρνησε κλεισμένος στα ανάκτορα του 
Γιλδίζ στην Κωνσταντινούπολη, βασιζόμενος στη μυστική αστυνομία, στην αυστηρή 
λογοκρισία και σε ένα εκτεταμένο τηλεγραφικό δίκτυο. Στην εξωτερική του πολιτική 
ο Αμπντουλχαμίτ στράφηκε προς τη Γερμανία, στην οποία το 1899 παραχώρησε το 
δικαίωμα κατασκευής του σιδηροδρόμου Κωνσταντινούπολης-Βαγδάτης. Νωρίτερα 
(1878) είχε παραχωρήσει την Κύπρο στη Μεγάλη Βρετανία, με τη Συνθήκη της Κων-
σταντινούπολης (1881) αποδέχθηκε την προσάρτηση της Θεσσαλίας και τμήματος 
της Ηπείρου στην Ελλάδα και το 1898 την ίδρυση αυτόνομης «Κρητικής Πολιτείας», 
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 Η αποδοχή της πρότασης του Λόρδου Derby από τη Ρωσία 
δεν καθησύχασε την αγγλική κυβέρνηση. Ο επικεφαλής της Πρωθυ-
πουργός Disraeli υποψιαζόταν ότι η Ρωσία στην πραγματικότητα 
προετοιμαζόταν για πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας και δεν επιθυμούσε να έρθει σε ένα ειρηνικό διακανονισμό από 
κοινού με τις άλλες Δυνάμεις450: 
 «Η ρωσσική κυβέρνησις,- αναφέρει στην απόρρητη έκθεσή του ο 
Κουντουριώτης- εζήτει ν’ αποκλείσει την Τουρκίαν του συγκροτηθη-
σομένου ενταύθα ευρωπαϊκού συνεδρίου, αλλ’ η Αγγλία επέμενεν 
εις το να συμμεθέξει η Υψηλή Πύλη εις αυτό. Επί τέλους ο πρίγκηψ 
Γκορτσακώφ επρότεινε τω κόμητα Δέρβυ, ίνα το συνέδριον ασχολη-

                                                                                                     
ύστερα από τις επαναστάσεις του 1896-1897 στη νήσο. Αντίθετα, κατέστειλε με 
ιδιαίτερη αγριότητα τις εξεγέρσεις των Αρμενίων (1894-1896). Την περίοδο της 
προσέγγισής του με τη Γερμανία ο Αμπντουλχαμίτ χρησιμοποίησε την ιδεολογία του 
πανισλαμισμού και την ιδιότητά του ως χαλίφη, προκειμένου να ενώσει όλους τους 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς υπό την απόλυτη εξουσία του και να αποτρέψει την 
όποια παρέμβαση της Δύσης στις υποθέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο 
σιδηρόδρομος της Χετζάζης, που χρηματοδοτήθηκε από τις εισφορές των Μου-
σουλμάνων όλου του κόσμου, αποτελούσε έκφραση εφαρμογής της πολιτικής αυ-
τής. Στο εσωτερικό, ο Αμπντουλχαμίτ επεδίωξε να μεταρρυθμίσει πολλούς τομείς. 
Ενίσχυσε την εκπαίδευση ιδρύοντας 18 παιδαγωγικές ακαδημίες, το πανεπιστήμιο 
της Κωνσταντινούπολης (1900) και ένα μεγάλο αριθμό δημοτικών γυμνασίων και 
στρατιωτικών σχολών. Αναδιοργάνωσε το υπουργείο Παιδείας και επέβαλε τον 
διαχωρισμό των δικαστηρίων σε θρησκευτικά, πολιτικά, εμπορικά και ποινικά. Επί-
σης, επί των ημερών του αναπτύχθηκαν το σιδηροδρομικό και τηλεγραφικό δίκτυο. 
Το 1909, ύστερα από το στρατιωτικό κίνημα των Νεοτούρκων (Ιούλιος του 1908) και 
τη σύντομη αντεπανάσταση (Απρίλιος του 1909), ο Αμπντλουλχαμίτ εκθρονίστηκε 
και τον αντικατέστησε ο αδελφός του Μεχμέτ ο Ε . Ο Αμπντουλχαμίτ εξορίστηκε 
αρχικά στη Θεσσαλονίκη μέχρι την έκρηξη του Α Βαλκανικού Πολέμου (1912). Κα-
τόπιν μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και το 1915 στη Μαγνησία της Μικράς 
Ασίας, όπου και πέθανε. Ο Αμπντουλχαμίτ έμεινε γνωστός με το προσωνύμιο «ο 
κόκκινος Σουλτάνος», όχι μόνο εξαιτίας της αιματηρής καταστολής της αρμενικής 
εξέγερσης, αλλά και εξαιτίας του απολυταρχικού τρόπου διακυβέρνησης. Με τη 
χρήση της λογοκρισίας και το δίκτυο των μυστικών του πρακτόρων ήλεγχε την όποια 
πολιτική, κοινωνική και πνευματική κίνηση στην αυτοκρατορία. Αν και η επιβολή 
της πανισλαμικής ιδέας έμεινε ανεφάρμοστη, του χρεώνεται η επιτυχής οργάνωση 
κρατικών διοικητικών τομέων. Βλ. Παγκόσμιο..., ό. π., τόμος 1ος, σελ. 19 και Πάπυ-
ρος..., ό. π., τόμος 8ος, σελ. 53-54 
449 Βλ. Goriainov Serge, ό. π., σελ. 158-162, Langer W. L., ό. π., σελ. 103, Seton-
Watson R. W., ό. π., σελ. 99, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 119 και Sumner B. H., ό. π., 
σελ. 220-221.  
450 Βλ. Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 121.  
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θεί κατ’ αρχάς εις προκαταρκτικάς συνεδριάσεις και αφού προετοι-
μάσει τους όρους της ειρήνης, τότε να προσκληθεί η Υψηλή Πύλη να 
συμμεθέξει αυτού. Η πρότασις αύτη του πρίγκηπος εγένετο δεκτή 
παρά της αγγλικής κυβερνήσεως. Συνεφωνήθη δε προς τούτοις μετα-
ξύ των Μεγάλων Δυνάμεων όπως ουδεμία εξ αυτών επιζητήσει ιδίας 
ωφελείας, να σεβασθώσι δε την ακεραιότητα της Τουρκίας. Αν λοι-
πόν οι αντιπρόσωποι των Δυνάμεων ομοφωνήσωσιν εν τω συνεδρίω 
επί των όρων της ειρήνης και των εγγυήσεων, ας θα ζητήσωσι παρά 
της Πύλης, περί της πιστής εκπληρώσεως των άνω όρων και των ε-
σωτερικών της Τουρκίας μεταρρυθμίσεων και παραδεχθεί τας απο-
φάσεις ταύτας η Πύλη, όπερ δεν φαίνεται πιθανόν, η ειρήνη τότε δεν 
θέλει διαταραχθεί [...]»451.  
 Ο αποκλεισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το συ-
νέδριο θεωρήθηκε, σύμφωνα με την άποψη του Βρετανού Πρωθυ-
πουργού, ως υποκινούμενος από τη Ρωσία, με σκοπό να ματαιώσει 
η τελευταία τους βρετανικούς όρους για τη συγκρότηση της διάσκε-
ψης. Από το Λονδίνο ο Γεννάδιος έγραφε ότι «[...] η Τουρκία εποιή-
σατο κατά την τελευταίαν στιγμήν λίαν εντόνους ενστάσεις κατά της 
εν Κωνσταντινουπόλει συγκροτήσεως συνεδρίου. Εικάζουσι τινές ότι 
τας ενστάσεις ταύτας ενεψύχωσεν η εν Κωνσταντινουπόλει ρωσσική 
επιρροή ελπίζουσα ούτω αφ’ ενός μεν να ματαιώσει και αύθις τα 
διπλωματικά μέτρα της Αγγλίας, αφ’ ετέρου ν’ αποκλείσει αυτήν α-
ποδεικνύουσα το αδύνατον του οικονομίσαι την Τουρκίαν, και τέλος 
να μείνει κυρία του πεδίου και να διαρρυθμίσει τα πράγματα πειθα-
ναγκάζουσα απ’ ευθείας την Πύλην [...]. Αι ενστάσεις λοιπόν της Πύ-
λης συνεκεφαλαιούντο εν ολίγοις εις το αδύνατον του αναγνωρίσαι 
την αρχήν της τοιαύτης επισήμου και από κοινού επεμβάσεως εις τα 
εσωτερικά αυτής πράγματα, εις την ανάγκην προηγουμένης εγγυή-
σεως της ακεραιότητος της Αυτοκρατορίας και εις την προδιαγραφήν 
των υπ’ αυτής αιτηθησομένων παραχωρήσεων [...]»452.  
 Την ίδια ώρα στην  Κωνσταντινούπολη ο Βρετανός πρεσβευ-
τής Elliot έδινε στην Πύλη «[...] τας παρ’ αυτής ζητηθείσας εξηγήσεις 
περί της έννοιας ην δίδει η αγγλική κυβέρνησις εις την διοικητικήν 

                                                
451 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 
4169, 29-10-1876. 
452 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 514, 
3/15-11-1876. 
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αυτονομίαν της Ερζεγοβίνης, Βοσνίας και Βουλγαρίας, διαβεβαιώσας 
αυτήν ότι δεν πρόκειται περί αυτονομίας, ως αύτη εκλαμβάνεται 
συνήθως, αλλά περί της συμμετοχής του ιθαγενούς στοιχείου εις την 
εσωτερικήν διοίκησιν. Αι αόρισται και σκοτειναί αύται εξηγήσεις δεν 
ηυχαρίστησαν την Υψηλήν Πύλην. Μέχρι της σήμερον η τουρκική 
κυβέρνησις δεν απεφάνθη αν παραδέχεται την συγκάλεσιν της συ-
νόδου και [...] αν αι Μεγάλαι Δυνάμεις δεν πιέσωσιν αυτήν, θ’ απο-
φύγει πάσαν οριστικήν απάντησιν [...]»453. Οι αντιρρήσεις της Υψη-
λής Πύλης «[...] απέβλεπον ιδίως εις το πρόγραμμα της συνόδου, 
υποδεικνύουσαι το ασαφές του όρου της ″αυτονομίας″, τον κίνδυνον 
της ανιδρύσεως νέων ημιανεξαρτήτων ηγεμονιών ως την Σερβίαν, το 
άδικον του περιορισμού των προνομίων εις τινας μόνας επαρχίας και 
την ούτω παρεχομένην παρότρυνσιν εις επαναστάσεις. Εις ταύτα ο 
Λόρδος Δέρβυ απήντησε τηλεγραφικώς εις Κωνσταντινούπολιν ότι τα 
συμφέροντα της Πύλης απαιτούσι την συγκάλεσιν του συνεδρίου. 
Ότι η Αγγλία εννοεί την ″αυτονομίαν″ ως σύστημα εγχωρίων θεσμών 
δι’ ων οι κάτοικοι θα ερρύθμιζον τα άμεσα αυτών συμφέροντα, απέ-
ναντι αυθαιρέτων καταπιέσεων, ότι ″ουδείς γίνεται λόγος περί ιδρύ-
σεως ηγεμονιών φόρου υποτελών″ και τέλος ότι η επέκτασις των 
προνομίων καθ’ όλας τας επαρχίας είναι ου μόνον δίκαια αλλά και 
συμφέρουσα. Η Πύλη φαίνεται ενδόσασα εις την γνώμην της Αγγλίας 
και απεκδεχομένη την ανάγκην του συνεδρίου, πλην ουδέν ρητώς 
απήντησεν [...]»454. 
 Η διστακτικότητα της οθωμανικής κυβέρνησης να δώσει μια 
οριστική απάντηση, εξακολουθούσε να εγείρει αμφιβολίες για τη 
σύγκληση της διάσκεψης και προετοίμαζε τα πνεύματα για το ενδε-
χόμενο ενός νέου Ρωσοοσμανικού Πολέμου: 
 «[...] οι πλείστοι των πρεσβευτών των Μεγάλων Δυνάμεων 
οίτινες θ’ αποτελέσωσι μέρος του συνεδρίου, αμφιβάλλουσι ακόμη 
περί της συγκαλέσεώς του και επί τη υποθέσει ότι το ειρημένον συ-
νέδριον συνεκαλείτο, δεν ελπίζουσιν ότι θέλει επαναφέρει την ειρή-
νην εν τη Ανατολή, θεωρώντες πιθανόν τον Ρωσσοτουρκικόν Πόλε-
μον. 
 Υπό των αυτών ιδεών εμφορουμένη και η τουρκική κυβέρ-
νησις εξακολουθεί μετά σπουδής τας πολεμικάς αυτής προπαρα-

                                                
453 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
454 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
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σκευάς, υπέγραψε δε μάλιστα συμβόλαιον εσχάτως μετ’ αμερικανι-
κού τινός οπλοποιείου περί ταχείας χορηγήσεως τριακοσίων χιλιά-
δων όπλων αξίας ενός εκατομμυρίου οθωμανικών λιρών, λαβούσα 
την υποχρέωσιν να προκαταβάλλει αμέσως το ήμισυ του άνω ποσού, 
το δε υπόλοιπον μετά την παραλαβήν των όπλων. 
 Έν εκ των προπαρασκευαστικών αυτής μέτρων ήταν και ο 
σχηματισμός της εθνοφυλακής, μέτρον όπερ έλαβε κατ’ αυτάς. Ως 
όμως ευκόλως εννοεί η Υμετέρα Εξοχότης ο σχηματισμός εθνοφυλα-
κής δεν είναι ή έμμεσος πρόφασις προς εξοπλισμόν απάντων εν γέ-
νει των Οθωμανών, οίτινες περιστάσεως δοθείσης, πολύ πιθανόν να 
πραγματοποιήσωσιν τας προ ενός ήδη έτους προσχεδιασμένας πα-
ρεκτροπάς κατά των Χριστιανών. Τοιαύτην τουλάχιστον πεποίθησιν 
εσχημάτισαν οι κατά βάθος γνωρίζοντες το σημερινόν πνεύμα των 
Οθωμανών.»455. 
 Το πολεμικό πνεύμα επικρατούσε, επίσης, και στις Μεγάλες 
Δυνάμεις καθώς «[...] τα πράγματα ωσημέραι δεινούνται και πολεμι-
καί προπαρασκευαί αναγγέλλονται πανταχόθεν. Ανά πάσαν στιγμήν 
αναμένεται το διάταγμα της εις κατάστασιν πολέμου τοποθετήσεως 
του αυστριακού στρατού. Αι ετοιμασίαι της Ρωσσίας έλαβον ήδη γι-
γαντιαίας διαστάσεις, ου μόνον εν Ευρώπη, αλλά και κατά τον Καύ-
κασον, όθεν βεβαίως θέλει προβληθεί η Τουρκία εν περιπτώσει πο-
λέμου. Ρώσσοι δε πάσης τάξεως και πάσης αποχρώσεως κηρύττου-
σιν τον πόλεμον ως αναγκαίον και αναπόδραστον. Κατά των ρωσσι-
κών τούτων ετοιμασιών είναι λίαν πιθανόν να διαμαρτυρηθεί η Αγ-
γλία. Άγγλοι δε αξιωματικοί οχυρώνουσι τα παρά τον Δούναβιν και 
παρά τον Αίμον τουρκικά φρούρια, όπου συγκεντρούνται πάσαι αι 
τουρκικαί δυνάμεις, αφίνουσαι συγκριτικώς ανυπεράσπιστα τα προς 
το Μαυροβούνιον και Σερβίαν σύνορα [...]»456. Το γεγονός ότι και η 
ίδια η Μεγάλη Βρετανία «[...] δυσπιστεί εις το αποβησόμενον των 
διαπραγματεύσεων προκύπτει και εκ των ειδήσεων [...] περί της επι-
σπεύσεως των στρατιωτικών και ναυτικών προπαρασκευών μετά 
πάσης δραστηριότητος [...]. Μετά τας ήττας των Σέρβων και την γενι-
κήν του σλαυικού στοιχείου κατάπτωσιν, η Ρωσσία δεν δύναται να 
συναινέσει εις ουδεμίαν του ζητήματος ειρηνικήν διαρρύθμισιν ήτις 
να μην συνεπάγεται ηθικόν τι τουλάχιστον αντισήκωμα του καταπε-

                                                
455 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
456 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
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σόντος γοήτρου αυτής παρά τε τοις απηλπισμένοις Σλαύοις και τοις 
μεγαλαυχάσι Τούρκοις της Ανατολής [...]»457. Στο Λονδίνο «[...] ει και 
η αγγλική κυβέρνησις διέψευσε τας περί επιτάσεως των εν τοις ναυ-
σταύθμοις και οπλοστασίοις εργασιών ειδήσεις όμως είναι βέβαιον 
και αναμφισβήτητον ότι ενεργούνται δραστηρίως πολεμικαί προε-
τοιμασίαι και εν Αγγλία με την διαφοράν ταύτην ότι τα τοιαύτα γίνω-
νται παρ’ Άγγλοις μετά χαρακτηριστικής φρονήσεως, ησυχίας και 
εχεμυθίας.»458.  
 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία στις 6/18 Νοεμβρίου συναίνεσε 
εν τέλει να συγκληθεί η διάσκεψη διατηρώντας όμως τις αμφιβολίες 
της για τις εγγυήσεις περί ανεξαρτησίας και ακεραιότητας που της 
παρείχε η Ευρώπη. Οι προσχεδιασμένες από τις Δυνάμεις παραχω-
ρήσεις στις οποίες θα ήταν αναγκασμένη να προβεί, δεν την έπειθαν 
για τις ειλικρινείς προθέσεις τους. Από την άλλη μεριά τα συμφέρο-
ντα και οι απόψεις των τελευταίων σχετικά με το ακανθώδες ζήτημα 
της οργάνωσης των επαναστατημένων επαρχιών ήταν σε τέτοιο 
βαθμό διαιρεμένες, ώστε να διαγράφεται ξεκάθαρη στον ορίζοντα η 
αποτυχία του συνεδρίου και ο πόλεμος αναπόφευκτος459:  
 «[...] καθ’ όλα δε τα φαινόμενα οι καρποί του συνεδρίου θα 
περιορισθώσι εις το τελευταίον τούτο αποτέλεσμα [των παραχωρή-
σεων της Πύλης]. Το σύνηθες προοίμιον του πολέμου. Ο λόγος του 
Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου και αι στρατιωτικαί παρασκευαί της 
Ρωσσίας δεικνύουσι προφανώς ότι αι απαιτήσεις ας αύτη θα διατυ-
πώσει εν τω συνεδρίω υπερβαίνουσι πολύ ου μόνον όσα η Τουρκία 
δύναται να πραγματοποιήσει αλλά και όσα αι λοιπαί Δυνάμεις δύνα-
νται ν’ ανεχθώσιν. Η δυσκολία δεν έγκειται εν Σερβία ήτις θα είναι 
ευτυχής αν επανέλθει εις τα προ του πολέμου∙ ουδ’ εν Μαυροβου-
νίω όπου η Πύλη φαίνεται πρόθυμος να παραχωρήσει λωρίδα τινα 
γης και το λιμένα του Spuj∙ ίσως όχι τόσον εν Βοσνία και Ερζεγοβίνη 
όπου η μεν Αγγλία κατ’ ουσίαν αδιαφορεί, η δε Αυστρία θα συναινέ-
σει εις την παραχώρησιν ικανών προνομίων. Αλλ’ εν Βουλγαρία όπου 
φαίνεται ήδη βέβαιον ότι ο στρατηγός Ιγνάτιεφ θα παραστήσει ως 
                                                
457 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 500, 
28/10-9/11-1876. 
458 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 527, 
11/23-11-1876, Langer W. L., ό. π., σελ. 105 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 123-
125.  
459 Βλ. Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 127 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 234. 
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εκτεινομένην κατά το μέγιστον μέρος της Θράκης και Μακεδονίας 
και δι’ ην θα ζητηθώσι μεταξύ άλλων και αι εξής παραχωρήσεις: 
1) Γενικός αφοπλισμός των κατοίκων. 
2) Συγκέντρωσις των τουρκικών στρατευμάτων εις μόνον τα φρούρι-
α. 
3) Οργάνωσις εγχωρίου πολιτοφυλακής και αστυνομίας. 
4) Έξωσις των Κιρκασίων και ατάκτων. 
5) Χρήσις της εγχωρίου γλώσσης εις τα δικαστήρια. 
6) Κατάργησις των δεκάτων και ορισμός των φόρων υπό των εγχω-
ρίων. 
7) Αποκλεισμός των μη εγχωρίων από την υπαλληλίαν. 
8) Εκλογή των διοικητών κατά το θρήσκευμα της πλειονότητος, ως εν 
Λιβάνω. 
9) Ειδική επιτροπή συγκειμένη εκ των κυρίων Baring, Jehuyeler κ.λ.π. 
προς εξέτασιν της καταστάσεως του τόπου. 
10) Έρευνα και τιμωρία των τελευταίων ωμοτήτων. 
11) Η μετά την απότισιν των εξόδων της εγχωρίου διοικήσεως πλη-
ρωμή του περισσεύματος των εσόδων εις την οθωμανικήν τράπεζαν, 
όπως τούτο χρησιμεύσει δια τους τόκους των τουρκικών δανείων και 
12) Άμεσος επιτήρησις της εφαρμογής των όρων τούτων υπό των 
Δυνάμεων, ενεργουσών δια προξενικών επιτροπών. 
 Εκ τούτων γίνεται δήλον που τείνει το σχέδιον του στρατη-
γού Ιγνάτιεφ. Υπό τους όρους τούτους η πραγματική αυτονομία της 
Βουλγαρίας θα ήτο εξησφαλισμένη, η δε Ρωσσία απεδέξατο το συ-
νέδριον επί τη υποσχέσει του να σεβασθεί την ″ακεραιότηταν″ της 
Τουρκίας επειδή η λέξις αύτη δεν συμπεριλαμβάνει την εσωτερικήν 
″ανεξαρτησίαν″ της Αυτοκρατορίας. Η Τουρκία ποτέ δεν θα συναινέ-
σει εις όρους οίτινες, ου μόνον μέγα αριθμόν Οθωμανών υπαλλή-
λων, αλλά και ολόκληρον οθωμανικόν πληθυσμόν θα εξώριζον εκ 
σπουδαιοτάτου διαμερίσματος του κράτους∙ οίτινες θα εχορήγουν 
εις τους Σλαύους τα μέσα της επιθέσεως∙ οίτινες θα εστέρουν αυτήν 
παντός εισοδήματος εκ της πλουσιοτέρας των επαρχιών της∙ και οίτι-
νες θα ενεκαθίδρυον συνεχήν επέμβασιν των ξένων αντιπροσώπων 
εις τα εσωτερικά αυτής πράγματα. Επίσης θ’ αντιτείνουσιν η τε Αυ-
στρία και η Αγγλία, εις όρους καθιερούντας τον διαμερισμόν της 
Τουρκίας [...]. 
Επομένως είναι λίαν πιθανόν ότι αι προκαταρκτικαί συνεδριάσεις 
της συνόδου θα χρησιμεύσωσιν απλώς προς εκτύλιξιν ολκλήρου του 
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ρωσσικού προγράμματος και ότι φανερών γενομένων των εκ διαμέ-
τρου αντιθέτων γνωμών, θα επέλθει η διάλυσις άνευ άλλου αποτε-
λέσματος ή του πολέμου [...]. 
 Η δευτέρα ισχυρά δύναμις είναι η θέσις ην έλαβεν η Ρωσσία 
απέναντι της τε Τουρκίας και της λοιπής Ευρώπης μετά την διακήρυ-
ξιν του Αυτοκράτορος. Ο λόγος εκείνος υπεσχέθη ρητώς εις τον ρωσ-
σικόν λαόν την εξασφάλισιν πλεονεκτημάτων τινών υπέρ των Σλαύ-
ων και είναι αδύνατον να οπισθοχωρήσει η Ρωσσία πριν ή απολαύ-
σει τα πλεονεκτήματα ταύτα. Ήδη δε εξηγέρθη σύμπας ο ρωσσικός 
λαός υπέρ του κατά της Τουρκίας κινήματος. Τούτου, ως εις νέαν 
σταυροφορίαν. Πολύ όμως σπουδαιοτέρα είναι η ανεπιφύλακτος 
υιοθέτησις του αγώνος των Σλαύων εν γένει υπό του Αυτοκράτορος 
ως ίδιον και προσφιλές αυτού μέλημα. Η κατά πρώτην ταύτην φορά 
γενομένη επίσημος αύτη αναγνώρισις του μέχρι τούδε ημιεπισήμως 
υποστηριζομένου κινήματος, μεταβάλλει την απέναντι της Ευρώπης 
θέσιν της Ρωσσίας και διαρρηγνύει την τριπλήν των Αυτοκρατόρων 
Συμμαχίαν. Η διακήρυξις αύτη επιδρά ου μόνον επί του Ανατολικού 
Ζητήματος, αλλ’ επί του καθόλου διεθνών σχέσεων και επί ολοκλή-
ρου του ευρωπαϊκού συστήματος, αφού μία μόνη Δύναμις αντιποιεί-
το, ως νέαν αρχήν διεθνούς δικαίου, την αποκλειστικήν διεκδίκησιν 
ζητημάτων γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αναλόγως των ιδίων 
αυτής συμφερόντων και ανεξαρτήτως των περιστάσεων άλλων επι-
κρατειών. Περί τούτου είναι λίαν αξιοσημείωτοι αι παρατηρήσεις της 
ημιεπισήμου ″Βορειογερμανικής Εφημερίδος″, ήτις θεωρεί την δή-
λωσιν ταύτην ως ″έχουσαν άπειρον ιστορικήν σημασίαν και παρου-
σιάζουσαν πολυπληθεστάτους συλλογισμούς και νέας των ζητημά-
των επόψεις″. Επομένως ο λόγος του Αυτοκράτορος αναγκάζει την 
Ρωσσίαν να προβεί μέχρις εσχάτων και απομονώνει αυτήν απέναντι 
της λοιπής Ευρώπης ης επικυρούνται ούτως αι τέως αόριστοι υπό-
νοιαι περί γενικής αναστατώσεως δια του συνασπισμού του σλαυι-
κού στοιχείου και περί καταργήσεως των συνθηκών του 1856 [...]. 
 Άμεσον αποτέλεσμα της νέας ταύτης τροπής είναι η προσπέ-
λασις της Αυστρίας και Αγγλίας, αίτινες, πιστεύουσαι ότι τα περί 
βουλγαρικής αυτονομίας σχέδια της Ρωσσίας προέβησαν και μέχρις 
υποδείξεως του δουκός του Λαΐχτεμβεργ ως μέλλοντος ηγεμόνος, 
εγκαθιδρυομένου ούτως εκεί κλάδου της ρωσσικής δυναστείας, συ-
νεφώνησαν περί της κατά την σύνοδον κοινής αυτών πορείας, ρυθμι-
ζομένης της προταθησομένης εποπτείας και των εφαρμοστέων με-
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ταρρυθμίσεων εις βαθμόν αφίκοντα ανέπαφα τα κυριαρχικά δι-
καιώματα του Σουλτάνου. 
 Η Ρωσσία όμως θα επιμείνει εις την κατ’ ουσίαν αυτονομίαν 
ιδίως της Βουλγαρίας∙ οι δε μετά πάσης ταχύτητος ενεργούμενοι ε-
ξοπλισμοί αυτής δηλούσιν ότι προέβη ήδη εις σημείον αφ’ ου δεν 
δύναται να υποχωρήσει. Όθεν αι πιθανότητες επιτυχίας του συνε-
δρίου καθ’ εκάστην ελαττούνται. Αι δε δύο κυρίως πολέμιοι Αυτο-
κρατορίαι ετοιμάζονται δραστηρίως εις πόλεμον. Οιαδήποτε τα άλλα 
αποτελέσματα του πολέμου τούτου, έν τι θεωρείται εκ των προτέ-
ρων αναμφισβήτητον- η οριστική κατάλυσις της εν Ευρώπη τουρκι-
κής κυριαρχίας. 
 Η Αγγλία θα εξασκήσει  βεβαίως μεγάλην και αποφασιστικήν 
επιρροήν εις τας παραλίας χώρας, η δε κατάληψις της Κωνσταντι-
νουπόλεως συζητείται ως πράγμα ωσημέραι φυσικώτερον καθιστά-
μενον, εφ’ ω και διάφοροι Άγγλοι αξιωματικοί μετέβησαν ήδη εκεί 
προς μελέτην οχυρωματικών έργων [...]»460. 
 Αντιπρόσωποι της διάσκεψης ορίστηκαν οι πρεσβευτές των 
Μεγάλων Δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη. Τη Ρωσία θα αντιπρο-
σώπευε ο στρατηγός Ignatiev, την Αυστροουγγαρία ο κόμης Zichy και 
ο βαρώνος de Calice461, τη Γερμανία ο βαρώνος von Werther462, τη 
Γαλλία ο βαρώνος Bourgoing και ο κόμης Chaudordy463 και την Ιταλία 

                                                
460 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 514, 
3/15-11-1876, Langer W. L., ό. π., σελ. 104, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 104-105 
και Sumner B. H., ό. π., σελ. 226-228, 234-235.  
461 Calice Heinrich (1831-1913): Αυστριακός διπλωμάτης. Πληρεξούσιος υπουργός 
στη Ρουμανία, δεύτερος στην ιεραρχία στο Υπουργείο Εξωτερικών (1878-1880) και 
πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη (1880-1906). Βλ. Αιλιανός Κωνσταντίνος Ι., 
σελ. 207. 
462 Werther Karl Freiherr von (1809-1894): Πρώσος διπλωμάτης. Υπηρέτησε ως 
πληρεξούσιος υπουργός στην Ελβετία (1842), Ελλάδα (1844), Δανία (1849), Ρωσία 
(1854), Αυστρία (1859) και ως πρεσβευτής της Βορειογερμανικής Ένωσης στο Παρί-
σι (1869). Το 1874 στάλθηκε σε ειδική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη και το 
1877 αποσύρθηκε. Βλ. στον δικτυακό τόπο <http:// query. nytimes. 
com/mem/archive-free/pdf ?_r=1&res=9807E3[>. 
463 Chaudordy Alexandre Damage (1826-1899): Γάλλος διπλωμάτης. Υπηρέτησε ως 
ακόλουθος στη Ρώμη (1851) και αργότερα (1856) ως γραμματέας στην ίδια πόλη. 
Γραμματέας στη Βαϊμάρη, στη Μαδρίτη, στην Κοπεγχάγη και στην Καρλσρούη 
(1862-1868). Πληρεξούσιος υπουργός στη Μαδρίτη (1868-1873). Πρεσβευτής στην 
Ελβετία (1873), όπου μετά από εννέα μήνες επέστρεψε στη Μαδρίτη. Πρεσβευτής 
στην Αγία Πετρούπολη (1881), αλλά δεν ανέλαβε υπηρεσία λόγω της πτώσης της 
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ο κόμης Corti464. Η Μεγάλη Βρετανία, εκτός από τον Elliot, απέστειλε 
στην Κωνσταντινούπολη και τον μαρκήσιο Salisbury «[...] υπουργού 
των Ινδών ενός των δαισημοτέρων ανδρών του συντηρητικού κόμμα-
τος και το κυριότερον ίσως μέλος του Υπουργείου του Λόρδου Bea-
consfield [...]. Υπό διπλωματικήν δε έποψιν η εκλογή αύτη υποδηλοί 
ότι η Αγγλία θεωρεί την παρούσαν στιγμήν ως κρισιμωτάτην και αξί-
αν της προσοχής και της αμέσου μερίμνης των υψίστων αυτής αν-
δρών. Ο εθνικός πρεσβευτής της Ανάσσης, θα παριστάνει αυτήν την 
αγγλικήν κυβέρνησιν ως παρούσαν εν Κωνσταντινουπόλει, η δε ε-
κλογή του επί των Ινδιών υπουργού, δηλοί ότι η Αγγλία κρίνει το ζή-
τημα της Ανατολής αποκλειστικώς καθ’ όσον αυτό επηρεάζει τα εν τη 
Ινδική συμφέροντά της. Ως υπουργός των Ινδιών, ο μαρκήσιος Salis-
bury υπήρξε δριμύς επικριτής της κατά την Μέσην Ασίαν πολιτικής 
της Ρωσσίας∙ αλλ’ ως μέλος του Υπουργείου καθόλου, κατέκρινε λίαν 
αυστηρώς την διαγωγήν του Sir H. Elliot, ούτινος λέγεται ότι εζήτει 
και την ανάκλησιν, συνιστά δε συνεχώς γενικήν βελτίωσιν της τύχης 
των Χριστιανών, ως το μόνον μέσον της διατηρήσεως της τουρκικής 
κυριαρχίας [...]»465. 
 Προτού αφιχθεί στην Κωνσταντινούπολη (23 Νοεμβρίου / 5 
Δεκεμβρίου), ο Salisbury επισκέφθηκε διαδοχικά το Παρίσι, το Βερο-
λίνο, τη Βιέννη και τη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια των εκεί επαφών του 
με κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες, ο Βρετανός υπουργός διαπί-
στωσε αφ’ ενός μεν ότι υπήρχε ομοφωνία απόψεων που συνηγο-
ρούσαν υπέρ του διαμελισμού του ευρωπαϊκού τμήματος της Οθω-

                                                                                                     
κυβέρνησης Γαμβέττα. Το 1876 τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη του Τάγματος 
της Λεγεώνας της Τιμής. Συνέγραψε τα εξής πονήματα: The Political Status of the 
French nation, France following the war of 1870-1871 και France in 1880. Βλ. στον 
δικτυακό τόπο <http:// queri. nytimes. com / mem / archive-free / pdf?_r= 
1&res=9F00ESD71030E333A25754C2A9659C94689ED7C>.   
464 Corti Luigi (1823-1888): Ιταλός διπλωμάτης. Το 1846 κατατάχθηκε ως εθελοντής 
στον πόλεμο μεταξύ του Πεδεμοντίου και της Αυστρίας. Γραμματέας στην πρεσβεία 
του Πεδεμοντίου στο Λονδίνο (1850), πρεσβευτής στη Στοκχόλμη (1864) και υπουρ-
γός Εξωτερικών (Μάρτιος-Οκτώβριος του 1878) στην κυβέρνηση του Benedetto 
Cairoli. Αντιπρόσωπος της Ιταλίας στο Συνέδριο του Βερολίνου (1878), πρεσβευτής 
στην Κωνσταντινούπολη (1880) και στο Λονδίνο (1886). Ανακλήθηκε στη Ρώμη (Ο-
κτώβριος του 1887), όπου και απεβίωσε. Βλ. Πάπυρος..., ό. π., τόμος 35ος, σελ. 225.   
465 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 500, 
28/10-9/11-1876, Langer W. L., ό. π., σελ. 104-105, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 
105-106, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 127-128 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 235-237.  
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μανικής Αυτοκρατορίας, αφ’ ετέρου δε ότι καμία από τις Μεγάλες 
Δυνάμεις δεν έτρεφε αισθήματα συμπάθειας προς τους Οθωμανούς. 
Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες του Salisbury για την 
επιτυχή έκβαση της διάσκεψης, καθώς είχε πειστεί ότι η Υψηλή Πύ-
λη θα πρόβαλε ενστάσεις στους όρους των Δυνάμεων466. 
 Πραγματικά η οθωμανική κυβέρνηση και σύσσωμος ο τύπος 
της πρωτεύουσας είχαν την πεποίθηση ότι η Αγγλία θα σεβαστεί την 
ακεραιότητα της Αυτοκρατορίας και δεν θα υποχωρήσει στις απαι-
τήσεις των άλλων ευρωπαϊκών κρατών: 
 «Αι οθωμανικαί εφημερίδαι εξετάζουσι λεπτομερώς το περί 
συνδιασκέψεως ζήτημα, την επιρροήν την οποίαν θα εξασκήσει η 
Αγγλία επί των πνευμάτων και των σχέσεων αυτής προς την Τουρκί-
αν. 
 Λέγουσιν ότι τα συμφέροντα της Αγγλίας και της Τουρκίας 
εισί τα αυτά και ότι η Αγγλία θα υπερασπισθεί την ακεραιότητα της 
Τουρκίας. 
 Αι αυταί εφημερίδες προσπαθούσι να φέρωσι εις φιλοτιμίαν 
τους Οθωμανούς, όπως συνεισφέρωσιν εις το στρατιωτικόν ταμείον 
υπέρ του πολέμου [...] 
 Περί της συνδιασκέψεως η εφημερίς ″Τζεριδέι Χαβαδίς″ εκ-
φράζεται ώδε πως: 
  ″Πιθανόν ο πρίγκηψ Βίσμαρκ να επιμένει εις το ζή-
τημα της προστασίας  των Χριστιανών ή την κατοχήν των επανα-
στατημένων μερών, εάν δεν δυνηθώμεν  να πραγματοποιή-
σωμεν εντός προθεσμίας τινός τας δεούσας  μεταρρυθμίσεις, 
αλλ’ εις ταύτα πρέπει να αντιστεί η Αγγλία∙ άλλως τε η  παραδοχή 
της  συνδιασκέψεως ου γενήσεται τόσον ταχέως, ως η της ανα-
κωχής.  Ει και δεν γνωρίζομεν ακριβώς τας διαθέσεις των Άγγλων, 
δεν δυνάμεθα να  παραδεχθώμεν ότι, έχοντες υπ’ όψιν τας το-
σαύτας μεθ’ ημών σχέσεις, θέλουσι  επιτρέψει να διατελεί ο Αί-
μος υπό την ρωσσικήν επιρροήν. 
  [...] Κυβέρνησις ανεξάρτητος εν τω Αίμω γενήσεται 
πρόξενος παντοτινών  ταραχών∙ εκτός τούτου εάν ελάχιστόν τι 
προνόμιον δώσωμεν τη Βοσνία,  Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Σερ-
βία ή Μαυροβουνίω, τότε και η Ελλάς και η  Ρουμανία θέλουσι 

                                                
466 Βλ. Κωφός Ευάγγελος, ό. π., σελ. 68-69, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 106-109, 
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προβάλει ζητήματα, και κατ’ αυτόν τον τρόπον αι ταραχαί εν  Ανα-
τολή θα διαιωνισθώσι″ [...]»467. 
 Όμως «[...] η πολιτική της Αγγλίας ευρίσκεται ουχί αποφασι-
στικώς διαγεγραμμένη ούτε εν τω νω των κυβερνώντων, ούτε εν τη 
συνειδήσει του λαού και δεν δύναται να λάβει αποφασιστικήν τρο-
πήν πριν ή φανεί οποίον έσεται το συμπέρασμα της συνόδου. 
Αν η Ρωσσία διέλθει βιαίως τον Δούναβιν [...] θα εξεγερθεί ακάθε-
κτος εν Αγγλία κατακραυγή αναγκάζουσα και τους ήκιστα φιλοπολέ-
μους να συμφωνήσωσι περί της ανάγκης της κατοχής και υπερασπί-
σεως της Κωνσταντινουπόλεως ουχί βεβαίως χάριν των Τούρκων αλ-
λά χάριν των αγγλικών συμφερόντων. Άλλως η Αγγλία φαίνεται δια-
τεθειμένη εις παντοειδείς παραχωρήσεις και ο Λόρδος Salisbury έχει 
πληρεξουσιότητα [...] να συναινέσει εις παν μέτρον το οποίον δεν 
διακυβεύει την ακεραιότητα της Τουρκίας καθά αύτη νυν εννοείται 
δηλαδή την απλήν αναγνώρισιν της κυριαρχίας του Σουλτάνου αλλ’ 
ουχί και την ανίδρυσιν ηγεμονιών φόρου υποτελών. 
 Φαίνεται ότι η Ρωσσία αναβάλλει την εις βίαια μέτρα κατα-
φυγήν ελπίζουσα ότι ο πολύτροπος στρατηγός Ιγνάτιεφ θα κατορ-
θώσει να καταθέλξει τον Λόρδον Salisbury και να παρασύρει αυτόν 
εις τα σχέδιά του, εν η περιπτώσει βεβαίως θ’ απολαύσει ό, τι άμε-
σον πλεονέκτημα επιδιώκει άνευ πολέμου. Είναι όμως λίαν αμφίβο-
λον αν ο έκτακτος πρεσβευτής της Αγγλίας θα φανεί τόσον ευάλω-
τος. [...]»468. 
  Πρωταρχικός στόχος του Ρώσου πρεσβευτή ήταν να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα της Βουλγαρίας παρά σε εκείνο της 
ειρήνης μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Σερβίας ή 
του μελλοντικού καθεστώτος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.     
 Ο Ignatiev παρουσίασε το ρωσικό πρόγραμμα, το οποίο «[...] 
θα υποστηρίξει εν τω συνεδρίω συγκείμενον εξ ένδεκα όρων [...]. 
 Οι ένδεκα όροι του ρωσσικού προγράμματος αφορώσι την 
Ερζεγοβίνην, Βοσνίαν και Βουλγαρίαν, αλλά καθώ λέγει ο στρατηγός 
Ιγνάτιεφ, αν οι όροι τούτοι γίνωσι παραδεκτοί εν τω συνεδρίω, αυτός 

                                                
467 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Αλ. Ραζής (Πέραν) προς Α. Γ. Κουντουριώτη, α. α. π., 11-11-
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ο ίδιος θέλει προτείνει να εφαρμοσθεί και εις τας λοιπάς χριστιανι-
κάς επαρχίας της Τουρκίας. 
 [...] Η Υψηλή Πύλη θέλει αποκρούσει όλαις δυνάμεσι, τους 
εν λόγω όρους της ειρηνοποιήσεως των τριών επαρχιών, δια πολ-
λούς λόγους και προπάντων διότι φοβείται μήπως αι Δυνάμεις απαι-
τήσωσι να γενικευθώσι και εις τας λοιπάς επαρχίας και τούτου κα-
τορθουμένου θ’ απολέσει αύτη την επ’ αυταίς εξουσίαν της, προπα-
ρασκευάζουσαι μετά τινά χρόνον την εντελή αυτών ανεξαρτησίαν∙ η 
Πύλη επομένως δεν θα υποκύψει, ενδίδουσα εις τας ανωτέρω πα-
ραχωρήσεις, παρά εις την βίαν μόνην. 
 Ο έβδομος όρος του ρωσσικού προγράμματος, ο καθιερών 
την επιτόπιαν γλώσσαν εις τας διοικητικάς και δικαστικάς πράξεις 
των εν λόγω επαρχιών, εφαρμοζόμενος εις την Βουλγαρίαν, θα ενι-
σχύσει τας φυλετικάς έριδας, διότι, [...] ο στρατηγός Ιγνάτιεφ, ουδε-
μίαν ιδέαν υποστηρίζει περί οροθεσίας της Βουλγαρίας, αποκρούει 
μάλιστα αυτήν, λέγων εις τους πλησιάζοντας αυτόν ότι δεν θέλει να 
ενισχύσει φυλετικές έριδες, φρονεί όμως ότι όλα τα μέρη που οι 
Βούλγαροι έπαθον πρέπει να συμπεριληφθώσιν εις τας εν λόγω πα-
ραχωρήσεις δια να δοθεί εις το μέλλον έν μάθημα εις τους Τούρκους 
ίνα μη επαναληφθώσιν αργότερα τα αυτά [...]»469. 
 Τελικά, «[...] εν τη γενησομένη ενταύθα συνδιασκέψει των 
Μεγάλων Δυνάμεων θα ληφθεί υπ’ όψιν και θα συζητηθεί μόνον το 
της Αγγλίας πρόγραμμα, το οποίον εγένετο ήδη παραδεκτόν παρά 
των υπογραψασών την συνθήκην των Παρισίων Δυνάμεων [...]»470. 
 Στις 29 Νοεμβρίου / 11 Δεκεμβρίου του 1876 ξεκίνησαν οι 
προπαρασκευαστικές διασκέψεις του συνεδρίου στο κτίριο της ρω-
σικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη. Το κρίσιμο ζήτημα που 
απασχολούσε τους συνέδρους ήταν αν τελικά η Μεγάλη Βρετανία 
και η Ρωσία θα κατόρθωναν να ομονοήσουν επί τη βάση ενός κοινά 
αποδεκτού σχεδίου. Στο Λονδίνο «[...] προς το παρόν επικρατεί ε-
νταύθα παρά τε τοις επισήμοις κύκλοις και τω κοινώ γαλήνη, εμπνε-
ομένη υπό της ελπίδος ότι θα διατηρηθεί η ειρήνη και υπό της πεπο-
θήσεως ην πάντες έχουσιν εις την ικανότηταν και συνδιαλλακτικόν 

                                                
469 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 
4450, 18-11-1876. 
470 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 
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πνεύμα του Λόρδου Salisbury. Το παν ούτως ειπείν ευρίσκεται εις 
χείρας αυτού και του στρατηγού Ιγνάτιεφ, αμφότεροι των οποίων 
κέκτηνται πλήρη ελευθερίαν ενεργείας και οίτινες φαίνονται συμ-
φωνήσαντες ως προς τα πλείστα των ζητημάτων εκτός της κατοχής 
της Βουλγαρίας. Εδώ κείται η μεγάλη δυσκολία και περί τούτου ανυ-
πομόνως αναμένονται ειδήσεις εκ Κωνσταντινουπόλεως ήτις κατέ-
στη νυν το κέντρον των ενεργειών.»471.   
 Στην Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, όπως αναφέρει ο Έλληνας 
πρεσβευτής Κουντουριώτης προς τον επικεφαλής του ελληνικού Υ-
πουργείου των Εξωτερικών «το συνέδριον εξακολουθεί καθ’ εκάστην 
συνερχόμενον εις την ρωσσικήν πρεσβείαν υπό την προεδρίαν του 
στρατηγού Ιγνάτιεφ. 
 Αν και δεν δύναται τις να εξαγάγει τι θετικόν ένεκα της δια-
τηρουμένης αυστηράς εχεμυθίας επί των εργασιών αυτού, ήρχισεν 
εν τούτοις να σχηματίζεται μεταξύ του διπλωματικού σώματος η πε-
ποίθησις ότι επί τέλους ο στρατηγός Ιγνάτιεφ θα ομοφωνήσει μετά 
του μαρκησίου Σαλισβουρή και ελπίζεται ότι δι’ αμοιβαίων παραχω-
ρήσεων θα επέλθει η μεταξύ της Αγγλίας και Ρωσσίας συννενόησις. 
 Το συνέδριον εργάζεται επί τη βάσει των γνωστών προτάσε-
ων του Λόρδου Δέρβυ, των αφορωσών εις την Σερβίαν, το Μαυρο-
βούνιον, την Ερζεγοβίνην, την Βοσνίαν και την Βουλγαρίαν. Αι τρεις 
τελευταίαι επαρχίαι θέλουσι διαιρεθεί εις δήμους αυτοδιοικήτους, 
ων ο πληθυσμός θέλει ανεβεί από πέντε έως δέκα χιλιάδας: οι δήμοι 
δια της πανδήμου ψηφοφορίας θέλουσιν εκλέγει τα συμβούλια και 
τους δημάρχους, θα υφίσταται εν αυτοίς εντόπιος αστυνομία και 
χωροφυλακή και θα εισαχθεί η εγχώριος γλώσσα δια την σύνταξιν 
των επισήμων πράξεων. Εάν το σύστημα τούτο, επί του οποίου εργά-
ζεται το συνέδριον, γίνει παραδεκτόν θα έχει ως αποτέλεσμα την 
πραγματικήν υπεροχήν του χριστιανικού στοιχείου, καθ’ ότι άπασα η 
διοίκησις των δήμων θ’ ανήκει εις αυτό∙ ο μόνος δε δεσμός  των ε-
παρχιών μετά της κεντρικής ενταύθα εξουσίας έσεται οι γενικοί διοι-
κηταί, οίτινες δια τας χριστιανικάς επαρχίας θα ώσι Χριστιανοί και 
θα εκλέγωνται υπό της Υψηλής Πύλης δια μίαν πενταετίαν, τη εγκρί-
σει των πρεσβευτών των εγγυητριών Δυνάμεων. 

                                                
471 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 464, 2/14-
12-1876. 
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 Καθά ήκουσα από στόματος του Λόρδου Σαλισβουρή και του 
στρατηγού Ιγνάτιεφ, αι άνω μεταρρυθμίσεις θα επεκταθώσι καθ’ 
όλας τας χριστιανικάς επαρχίας της ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ο στρατη-
γός Ιγνάτιεφ, μάλιστα, με τον θετικότερον τρόπον διαβεβαιοί άπα-
ντας ότι η Ρωσσία ουδεμίαν εξαίρεσιν κάμνει μεταξύ των χριστιανι-
κών φυλών, των υπό το σκήπτρον του Σουλτάνου διατελουσών και 
ότι ουδέν άλλο επιδιώκει παρά την βελτίωσιν της τύχης και την εξα-
σφάλισιν της τιμής και της ιδιοκτησίας των. Καθ’ όσον δε αφορά την 
Βουλγαρίαν, ο στρατηγός εμμένει λέγων ότι εις ουδέν των επισήμων 
εγγράφων της ρωσσικής κυβερνήσεως υπάρχει η ονομασία αύτη, 
αλλ’ ότι ο Λόρδος Δέρβυ, μετά τας επελθούσας σφαγάς των Βουλγά-
ρων, εποίησε πρώτος μνείαν αυτής προς βελτίωσιν της τύχης των και 
ίνα καταστήσει αδύνατον την επανάληψιν τοιούτων εγκλημάτων και 
καταστροφών, ότι ο Αυτοκράτωρ Αλέξανδρος ουδέν άλλο ζητεί ή την 
βελτίωσιν της τύχης όλων των εν Τουρκία Χριστιανών. Και ταύτα μεν 
τα λεγόμενα παρά του στρατηγού. 
 [...] Το ζήτημα των εν λόγω μεταρρυθμίσεων, εις ο ασχολεί-
ται ήδη το συνέδριον, είναι τοσούτω δύσκολον εις την εφαρμογήν 
του, ώστε αδύνατον καθίσταται να πραγματοποιηθεί αύτη άνευ ξέ-
νης κατοχής. Η υμετέρα εξοχότης γιγνώσκει ήδη την περί κατοχής 
ιδέαν της ρωσσικής κυβερνήσεως∙ την ιδέαν δε ταύτην δεν την πα-
ρήτησεν η Ρωσσία, δεν ζητεί όμως σήμερον να πραγματοποιήσει αυ-
τήν αυτή μόνη, αλλ’ δι’ ουδετέρας τινος Δυνάμεως, ως λ. χ. του Βελ-
γίου. Εν ελλείψει του προσφόρου τούτου μέσου προτείνει την σύ-
στασιν είδους χωροφυλακής συγκειμένης εκ στρατιωτών των συνυ-
πογραψασών την συνθήκην των Παρισίων Δυνάμεων. Αν η Ευρώπη, 
λέγει ο στρατηγός Ιγνάτιεφ, εξεύρει άλλόν τινα τρόπον εφαρμογής 
των μεταρρυθμίσεων, δυνάμενον να εξασφαλίσει τους Χριστιανούς 
εκ των κινδύνων ους πιθανόν να διατρέξωσιν εκ του φανατισμού των 
Τούρκων, ένεκα των ληφθησομένων μέτρων βελτιώσεως, η ρωσσική 
κυβέρνησις είναι έτοιμη να τον παραδεχθεί. [...]»472.  
 Στις 7/19 Δεκεμβρίου και ύστερα από εννέα προκαταρκτικές 
συνδιασκέψεις «το συνέδριον ετελείωσε τας προκαταρκτικάς του 
εργασίας [...] και προσεκάλεσε τους αντιπροσώπους της Υψηλής Πύ-
λης εις την γενησομένην αύριον συνεδρίασιν. 

                                                
472 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1ε, Α. Γ. Κουντουριώτης προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 4632, 3-12-
1876. 
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 Μ’ όλην την εχεμύθειαν ήν τα μέλη του συνεδρίου τηρούσι 
απέναντι ημών και της Υψηλής Πύλης, ήρχισε να γίνηται γνωστόν ότι 
το συνέδριον, συμφώνως με το πρόγραμμά του, δεν ηργάσθη, ουδέ 
θα εργασθεί περί γενικών μεταρρυθμίσεων, αλλά μόνον περί της 
βελτιώσεως της τύχης των τριών επαρχιών, αίτινες εδημιούργησαν 
το σλαυικόν ζήτημα, και ειρηνοποιήσεως της Σερβίας και του Μαυ-
ροβουνίου, θα εκφράσει δε απλώς ευχήν όπως η Πύλη επεκτείνει 
τας μεταρρυθμίσεις και εις τας λοιπάς χριστιανικάς επαρχίας. Το πε-
ρί συστάσεως δήμων αυτοδιοικήτων ζήτημα ελύθη ομοφώνως [...]. 
Πρότασις δ’ εγένετο ίνα διαιρεθεί η Βουλγαρία εις δύο επαρχίας έν-
θεν και ένθεν του Αίμου, ην παρεδέχθη ο στρατηγός Ιγνάτιεφ, αλλά 
τούτο δεν απεφασίσθη οριστικώς [...]. Η προσωρινή της Βουλγαρίας 
κατοχή παρά στρατού ουδετέρας Δυνάμεως, μέχρι της εφαρμογής 
των μεταρρυθμίσεων, απεφασίσθη εν τω Συνεδρίω και η Δύναμις 
αύτη έσται το Βέλγιον. 
Τα αφορώντα την Σερβίαν μένουσιν όπως και προ του πολέμου. Μέ-
ρος της Ερζεγοβίνης προσαρτάται εις το Μαυροβούνιον και ίσως και 
μέρος της άνω Αλβανίας. Οι Τούρκοι θα ενδώσωσιν εις τοιαύτας α-
παιτήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων ; Ουδείς πιστεύει τούτο ενταύθα 
και απροκαλύπτως οι υπουργοί της Υψηλής Πύλης διακηρύττουσιν 
ότι προτιμώσι ν’ αποθάνωσι με τα όπλα εις τας χείρας παρά να δε-
χθώσι την ελαχίστην προσβολήν της ανεξαρτησίας των. Προ τριών 
ημερών ήκουσα ταύτα παρά τε του υπουργού των Εξωτερικών και 
του Ετέμ πασά, όστις, ως γνωστόν, μέλλει ν’ αντιπροσωπεύσει μετ’ 
εκείνου την Τουρκίαν εν τω συνεδρίω, ως και πικρά παράπονα δια 
την περιφρόνησιν, ην το συνέδριον δεικνύει, ουδέν διακοινώσαν αυ-
τοίς περί των εργασιών του. Αν λοιπόν η Πύλη δεν υποκύψει εις τας 
αποφάσεις του συνεδρίου, ο πόλεμος μετά της Ρωσσίας είναι άφευ-
κτος [...]»473.      

                                                
473 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1ε, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 
4670, 8-12-1876. Στην υπ’ αριθμόν 598 αναφορά (ΑΥΕ / Φ. αακ/É) του Γεννάδιου 
προς τον πολιτικό του προϊστάμενο με ημερομηνία 30/12-11/1-1877 εμπεριέχονται 
αποκόμματα της βρετανικής εφημερίδας The Morning Post της 11-1-1877, τα οποία 
καταγράφουν πλήρως το επίσημο πρόγραμμα της διάσκεψης και τις απαντήσεις της 
Πύλης στις προτάσεις των Δυνάμεων. Τα συγκεκριμένα φύλλα δεν μεταφέρουν στον 
αναγνώστη απλώς τη δημοσιογραφική κάλυψη του συνεδρίου, αλλά σύμφωνα με 
την άποψη του Έλληνα πρεσβευτή «[...] δύνανται να θεωρηθούν ως βάσιμα και άξια 
πίστεως. Επειδή η ρηθείσα εφημερίς ευρίσκεται εις στενάς μετά της ενταύθα τουρ-
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  Όσον αφορά το ζήτημα της οριοθεσίας της Βουλγαρίας υ-
πήρχε διχογνωμία απόψεων μεταξύ των δύο αντιπροσώπων. Ο μεν 
Ignatiev είχε προτείνει τον σχηματισμό ενός αυτόνομου κράτους, 
εκτεινόμενο από το Μπουργκάς στη Μαύρη Θάλασσα έως το Δεδεα-
γάτς στο Αιγαίο και από τη λίμνη Οχρίδα μέχρι τη Νις και το Βιδίν. Η 
έκταση του νέου αυτού κρατικού μορφώματος θα ήταν τεράστια, 
γεγονός που ανάγκασε την αυστριακή και την αγγλική αντιπροσω-
πεία να υποβάλουν τις ενστάσεις τους. Ο Salisbury από τη μεριά του 
θεωρούσε ότι με τη δημιουργία ενός εκτεταμένου βουλγαρικού κρά-
τους ο υπερισχύων σλαβικός πληθυσμός θα ισχυροποιούσε τη θέση 
του στη Βαλκανική και θα ανεξαρτητοποιούνταν μελλοντικά από την 
Πύλη. Συνεπώς πρότεινε στον Ignatiev τη κάθετη διαίρεση της επαρ-
χίας σε ένα ανατολικό βιλαέτι με πρωτεύουσα το Τύρνοβο, στο ο-
ποίο θα υπερτερούσαν οι ελληνικοί και οι οθωμανικοί πληθυσμοί 
και σε ένα δυτικό με πρωτεύουσα τη Σόφια, στο οποίο θα υπερίσχυ-
αν τα σλαβικά πληθυσμιακά στοιχεία. Ο Salisbury έκρινε τον διαχω-
ρισμό αυτόν απαραίτητο προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση 
της σλαβικής επιρροής στις περιοχές που βρίσκονταν πλησίον των 
ακτών της Μαύρης Θάλασσας, της Κωνσταντινούπολης και του κάτω 
Δούναβη. Ο Ignatiev δεν διαφώνησε με την πρόταση του Salisbury, 
εφ’ όσον αφ’ ενός μεν είχε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή του για την 
εξασφάλιση της αυτονομίας του νέου κράτους, αφ’ ετέρου δε πί-
στευε ότι την κατάλληλη στιγμή θα μπορούσε να επέλθει η ενοποίη-
ση των δύο βιλατίων και να δημιουργηθεί μία ενιαία Βουλγαρία. 
Προς ικανοποίηση δε της αυστριακής αντιπροσωπίας, τα νότια σύ-
νορα των δύο βιλαετίων επαναχαράχθηκαν από το Αιγαίο στην Αν-
δριανούπολη και από τη λίμνη Οχρίδα στο Μοναστήρι. Οι αντιπρό-
σωποι των Μεγάλων Δυνάμεων αποφάσισαν τελικά να προτείνουν 
στην Υψηλή Πύλη τον διακανονισμό των δύο συναδέλφων τους474. 
                                                                                                     
κικής πρεσβείας σχέσεις και πολλάκις άλλοτε εδημοσίευσεν αύτη πρώτη σπουδαία 
διπλωματικά έγγραφα. [...]». Εξάλλου το γεγονός και μόνο ότι ο Γεννάδιος δεν κατέ-
γραψε περιληπτικά τους όρους των συνέδρων και τις αντιπροτάσεις της οθωμανικής 
κυβέρνησης, καταθέτοντας, όπως σε άλλες του εκθέσεις, τις προσωπικές του εκτι-
μήσεις, παρά τους παρέθεσε αυτούσιους, δεικνύει τη σπουδαιότητα της εφημερί-
δας ως αξιόπιστης αρχειακής πηγής.   
474 Βλ. Κωφός Ευάγγελος, ό. π., σελ. 77-78, Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 282-283, 
Anderson M. S., ό. π., σελ. 191, Driault Édouard, ό. π., σελ. 463, Langer W. L., ό. π., 
σελ. 106, Leathers N., ό. π., σελ. 114-117, MacKenzie D., ό. π., σελ. 174-175, Seton-
Watson R. W., ό. π., σελ. 121-122, 127-128, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 130-132, 
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 Την επόμενη ημέρα (8/20 Δεκεμβρίου) ο Μιδάτ πασάς α-
νήλθε στο αξίωμα του Μεγάλου Βεζύρη αντικαθιστώντας τον Μεχ-
μέτ Ρουσντού πασά. «Η εις το αξίωμα του Μεγάλου Βεζύρου ανάβα-
σις του Μιδάτ πασά -αναφέρει ο Γεννάδιος- μετέβαλεν εκ νέου την 
όψιν των πραγμάτων, άτινα επ’ εσχάτων είχον λάβει απειλητικωτέ-
ραν μορφήν, αλλ’ άτινα θεωρούνται πάλιν ειρηνικώτερα, το μεν ένε-
κα των εις τον νέον Βεζύρην αποδιδομένων συμβιβαστικών διαθέ-
σεων, το δε ένεκα των κατά την τελευταίαν στιγμήν δισταγμών, οίτι-
νες αναιχήτισαν την Ρωσσίαν από του επιδιώξαι τον πόλεμον [...]»475. 
Η συμβιβαστική διάθεση της Ρωσίας, συνεχίζει στην αναφορά του ο 
Έλληνας πρεσβευτής, οφειλόταν στο ότι «[...] πάντα ταύτα (δηλ. οι 
ελλείψεις του στρατού, βαρύτατες δαπάνες για αγορά όπλων, πολε-
μοφοδίων) και τα δεινά άτινα υφίσταται το εν Ρωσσία εμπόριον, κα-
τέστησαν την ρωσσικήν κυβέρνησιν ευκαμπτωτέρα και φαίνεται ότι 
κατά τας εν Κωνσταντινουπόλει προκαταρκτικάς συνεδριάσεις ο 
στρατηγός Ιγνάτιεφ εδείχθη λίαν συνδιαλλακτικός, αναγνωρίσας το 
αδύνατον της εκτελέσεως δύο εκ των ένδεκα όρων του- του αφοπλι-
σμού των Μωαμεθανών και της εξώσεως των Κιρκασίων. Περί πά-
ντων των άλλων εικότως εσυμφώνησε μετά του Λόρδου Salisbury και 
εις αυτό δε το ζήτημα των εγγυήσεων ενέδωκε, κατά τα φαινόμενα 
τουλάχιστον, παραιτηθείς της αποκλειστικής ρωσσικής κατοχής και 
προτείνας την χρήσιν ουδετέρας τινός επικρατείας στρατευμάτων 
[...]. 
 Όθεν εκφράζεται φόβος μήπως η κατ’ επιφάνειαν αύτη 
συμφωνία συνίσταται εις την παραδοχήν γενικών τινών αρχών, του 
μεγάλου και σπουδαιοτάτου ζητήματος των εγγυήσεων μένοντος 
πάντοτε εκκρεμούς [...].»476. 
 Στην πρώτη ολομέλεια της διάσκεψης, που συνήλθε στις 
11/23 Δεκεμβρίου του 1876 στο μέγαρο του οθωμανικού ναυστάθ-
μου, οι αντιπρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων υπέβαλαν τις απο-
φάσεις τους στον υπουργό Εξωτερικών της οθωμανικής κυβέρνησης 

                                                                                                     
Sumner B. H., ό. π., σελ. 239-243 και Wilkinson H. R. Maps and Politics. A review of 
the ethnographic cartography of Macedonia, σελ. 63-64, 65-68.  
475 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 569, 
9/21-12-1876. 
476 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
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Σαφβέτ πασά και τον Ετχέμ πασά477, οι οποίοι εκπροσώπησαν την 
Υψηλή Πύλη στο συνέδριο. Ξαφνικά ακούστηκαν βολές τηλεβόλων 
και έκπληκτοι οι Ευρωπαίοι σύνεδροι πληροφορήθηκαν από τον 
πρόεδρο της διάσκεψης Σαφβέτ πασά την ανακήρυξη του πρώτου 
οθωμανικού συντάγματος από τον Σουλτάνο. Οι Οθωμανοί αντιπρό-
σωποι χαιρέτησαν την αναγγελία του συντάγματος ως την απαρχή 
μιας νέας εποχής478. Το σύνταγμα προέβλεπε την καθιέρωση της ι-
σότητας όλων των Οθωμανών υπηκόων του κράτους, την προστασία 
της ατομικής ελευθερίας και της ελευθερίας του τύπου, τη θέσπιση 
Βουλής εκλεγμένης από τον λαό και Γερουσίας διορισμένης από τον 
Σουλτάνο, δικαιοσύνη ανεξάρτητη και διοικητική αποκέντρωση. Ω-
στόσο η δημοσίευση του φιλελεύθερου συνταγματικού χάρτη «[...] 
ούτε εις τους Χριστιανούς ούτε εις τους Τούρκους παρήγαγεν εντύ-
πωσίν τινα καθ’ όσον γενική υπάρχει πεποίθησις ότι καθώς το χάτι-
χουμαγιούν ούτω και το νέον σύνταγμα ουδέποτε θα εφαρμο-
σθεί.»479. 

                                                
477  Ετχέμ πασάς (1815-1893): Υπουργός Δημοσίων Έργων, Μεγάλος Βεζύρης (Φε-
βρουάριος 1877-Ιανουάριος 1878), πρεσβευτής στη Βιέννη (1879) και υπουργός 
Εσωτερικών. Βλ. στον δικτυακό τόπο <http: // en. wikisource. org / wi-
ki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Edem_Pasha>. 
478 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1α, Ιω. Βατικιώτης (ελληνικό προξενείο Θεσσαλονίκης) προς Αλ. 
Κοντόσταυλο, αρ. 1418, 12/12/1876: «Χθες την δείλην ο γενικός διοικητής συγκαλέ-
σας τα συμβούλια ανεκοίνωσεν αυτοίς τηλεγραφικήν διαταγήν καθ’ ην εν Κωνστα-
ντινουπόλει εδημοσιεύθη δια μεγάλης πομπής ο νέος συνταγματικός χάρτης. Αμέ-
σως δε διετάχθησαν τα ενταύθα σταθμεύοντα τουρκικά πλοία και το φρούριον να 
κανονιοβολήσωσιν, διετάχθη δε φωταψία γενική. Σήμερον γίνεται επίσημος ανά-
γνωσις του τηλεγραφήματος εν τω διοικητηρίω [...]. Η είδησις της δημοσιεύσεως του 
συνταγματικού χάρτου ανεκοινώθη υπό του γενικού διοικητού εις πάσας τας υπ’ 
αυτόν διοικήσεις και υποδιοικήσεις, αίτινες έσπευσαν να αναγγείλωσιν επισήμως 
και δημοτελώς το ευχάριστον γεγονός. Αλλά συνάμα εντεύθεν τε και έτι των άλλων 
επαρχιών εζητήθησαν και υπεγράφησαν ευχαριστήριοι αναφοραί των κατοίκων 
προς τον Σουλτάνον επί τη αυθορμήτω χορηγήσει του συνταγματικού χάρτου.».  
479 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1α, ελληνικό υποπροξενείο Πρεβέζης προς Υπουργείο των Εξω-
τερικών, αρ. 656, 16-12-1876 και ΑΥΕ / Φ. αακ/É 3, Αλ. Ραζής προς Α. Γ. Κουντου-
ριώτη, α. α. π., 27-1-1877: «[...] Η ″ Ιστικπάλ″ περιέχει τάδε: ″ Η Ευρώπη φαίνεται 
ότι νομίζει την Τουρκίαν εις την θέσιν, εις ην ευρίσκετο προ 100 ετών, δι’ αυτόν τον 
λόγον αμφιβάλλει περί της εφαρμογής του συντάγματος. Το σύνταγμα θα εφαρμο-
σθεί; Τούτο αποδεικνύει ότι δεν γνωρίζουν τί εστί σύνταγμα. Το σύνταγμα χωρίζει 
τα γένη και τας θρησκείας, αλλ’ ενώνει το έθνος και τα συμφέροντα αυτώ, είναι 
στερεά υπόσχεσις και εγγύησις των δικαιωμάτων απάντων των απαρτιζόντων το 
οθωμανικόν κράτος∙ είναι εγγύησις της ελευθερίας 30. 000. 000 ανθρώπων, αύτη η 
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 Οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι γνώριζαν καλά ότι το οθωμανι-
κό σύνταγμα χρησιμοποιήθηκε από τους Οθωμανούς ως διπλωματι-
κό μέσο αποφυγής των απαιτήσεών τους προς την Υψηλή Πύλη, τις 
οποίες καθιστούσε αυτομάτως περιττές. Κατά τη διάρκεια των συνε-
δριάσεων που έπονταν της εξαγγελίας του συντάγματος «[...] ο 
στρατηγός Ιγνάτιεφ θέλων φαίνεται να παράσχει νέον δείγμα της 
μετριοπαθείας μεθ’ ης πολιτεύεται η Ρωσσία και να ρίψει ούτω την 
ευθύνην της αντιστάσεως εις την Πύλην ενέδωκεν εις το περί ανα-
κωχής ζήτημα δεχθείς την δίμηνον αντί της υπ’ αυτού προταθείσης 
δεκαπενθημέρου παρατάσεως. Μετά ταύτα ήρξατο η συζήτησις των 
προτάσεων των Δυνάμεων, πλην οι αντιπρόσωποι της Πύλης αντέ-
τειναν εις πάντας τους ουσιώδεις όρους χωρίς να παρουσιάσωσιν 
άλλο ειμή γενικήν τινα υπόσχεσιν ότι θα εφαρμοσθώσι πιστώς αι 
υπό της Πύλης υποσχεθείσαι μεταρρυθμίσεις. Λέγεται ότι πάντα τα 
μέλη του συνεδρίου και ιδίως ο Λόρδος Salisbury εξεφράσθησαν πι-
κρότατα κατά της τοιαύτης τακτικής, ο δε στρατηγός Ιγνάτιεφ εζήτη-
σεν την άδειαν όπως μετακαλέσει πλοίον πολεμικόν εφ’ ου επιβα-
σθείς ν’ αναχωρήσει. Ερωτηθέντες τέλος οι Οθωμανοί αντιπρόσωποι 
αν απορρίπτουσι ρητώς τας προτάσεις των Δυνάμεων απήντησαν ότι 
δέον να ζητήσωσι τας περί τούτου οδηγίας του Διβανίου [...].  
 [...] αι εκ Κωνσταντινουπόλεως ειδήσεις παρίστων την Πύλην 
ως άκαμπτον και ως αποφασίσασα ν’ αντιστεί και να επιτρέψει και 
εις τους πρέσβεις ν’ απέλθωσι μάλλον ή να δεχθεί τας περί διεθνούς 
επιτροπής, στρατιωτικής χωροφυλακής, εγχωρίου πολιτοφυλακής 
                                                                                                     
εγγύησις εδόθη παρά του Σουλτάνου∙ το ν’ αμφιβάλλει τις περί του κύρους τοιούτου 
εγγράφου, πρέπει ή να θεωρεί τον χορηγήσαντα αυτό ως απατεώνα ή τους φυλάτ-
τοντας και μετά τοσαύτης χαράς απολαύσαντας αυτό ανοήτους, ουδέν εκ τούτων 
δεν δύναται ν’ αποδοθεί εις το έθνος μας∙ οι αντιπολιτευόμενοι ως επιχείρημα της 
μη εφαρμογής του συντάγματος φέρουν την μη εκτέλεσιν άλλων εγγράφων εις τους 
προγενεστέρους χρόνους, μη δυνάμενοι να διακρίνωσιν την διαφοράν ήτις υπάρχει 
μεταξύ των τότε και του νυν Σουλτάνου. Εν τούτοις οι ειδήμονες των πραγμάτων 
Ευρωπαίοι, μελετήσαντες το σύνταγμά μας, επεδοκίμασαν αυτό και γνωρίζουν κάλ-
λιστα ότι δικαιώματα, άτινα εχορηγήθησαν εις ένα λαόν δυσκόλως λαμβάνονται 
οπίσω, εμέμφθησαν δε ουκ ολίγον τους αντιπροσώπους των Δυνάμεων, οίτινες 
εφάνησαν ενάντιοι εις το σύνταγμα. [...].». Επίσης βλ. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 
1770-2000, τόμος 5ος Τα χρόνια της σταθερότητας, 1871-1909, σελ. 344-345, Λά-
σκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 283-284, Anderson M. S., ό. π., σελ. 191-192, Davison R. H., 
ό. π., σελ. 380-390, Driault Édouard, ό. π., σελ. 463-464, Langer W. L., ό. π., σελ. 
106-107, Leathers N., ό. π., σελ. 117-120, Lewis Bernard, ό. π., σελ. 342-345, Seton-
Watson R. W., ό. π., σελ. 122-123 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 243-244.    
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και ιδίου φορολογικού συστήματος προτάσεις. Ο Λόρδος Salisbury 
έσχε μακράν μετά του Σουλτάνου συνομιλίαν και λίαν πικράν μετά 
του Μιδχάτ πασά συνδιάλεξιν πλην ουδόλως ηδυνήθη να μεταπείσει 
τον Μέγαν Βεζύρην πιστεύοντα ότι η Ρωσσία δεν είναι έτοιμη εις 
πόλεμον και ζητεί απλώς χρονοτριβήν ίνα ετοιμασθεί και ότι εν τοι-
αύτη περιπτώσει συμφέρει τη Τουρκία η άμεσος διάρρηξις των σχέ-
σεων μάλλον ή η επέμβασις των Δυνάμεων εις τα εσωτερικά αυτής 
εις βαθμόν καθιστώντα βέβαιον τον διαμελισμόν. 
 Τοιούτος είναι ο τρόπος του σκέπτεσθαι της Πύλης ήτις α-
ναμφιβόλως ενθαρρύνεται εις τούτο υπό κρυφίων συμβουλών ας 
τινές μεν αποδίδουσι τω Sir H. Elliot και άλλοι τη Αυστρία, πολλοί δε 
πιστεύουσιν ότι η Γερμανία επιθυμούσα την έκρηξιν πολέμου πριν η 
Γαλλία λάβει καιρόν να αναδιοργανωθεί, δεν είναι αμέτοχος των 
τοιούτων εισηγήσεων. 
 Οπωσδήποτε η αγγλική πολιτική καταβάλλει μεγάλας προ-
σπαθείας προς εξομάλυνσιν της διαφοράς και [...] υπάρχει ελπίς να 
ενδώσει μέχρι τίνος η Πύλη και να συγκατατεθεί να συζητήσει το 
πρόγραμμα της συνδιασκέψεως, αφού αι Δυνάμεις υποσχεθώσι πα-
ραχωρήσεις τινάς. Η τοιαύτη διέξοδος φαίνεται ίσως η πιθανοτέρα 
όχι διότι υπόσχεται τελείαν του περιπλόκου τούτου ζητήματος λύσιν 
αλλά διότι παρέχει ελπίδα ειρήνης εις πάντας, συμφωνεί δε τα μάλι-
στα με τας της Ρωσσίας ήτις επιθυμεί να παρατείνει τας διαπραγμα-
τεύσεις ίνα κερδίσει καιρόν δια τας εαυτής στρατιωτικάς παρα-
σκευάς πάντοτε δραστηρίως επιδιωκομένας.»480.  

                                                
480 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 588, 
23/12-4/1-1877. Στη συνομιλία του με τον Μιδάτ πασά ο Salisbury του εξέθεσε την 
άποψη ότι στην περίπτωση που οι Ρώσοι κήρυτταν τον πόλεμο κατά της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Περσία θα επιτίθονταν εναντίον της. 
Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2, Αλ. Ραζής προς Α. Γ. Κουντουριώτη, 2-12-1876 (επίδοση στην 
ελληνική πρεσβεία στην Υψηλή Πύλη στις 3-12-1876 με αριθμό πρωτοκόλλου 4626): 
«[...] περί Περσίας και Ρωσσίας ανέγνων εν τη ″Βασιρέτ″ τάδε: ″ Η είδησις ότι η 
Περσία ενδούσα εις την αίτησιν της Ρωσσίας, απέστειλε εις τα σύνορα στρατόν έκα-
με κακήν εντύπωσιν ενταύθα. Η σύμπραξις αύτη της Περσίας και η εξυπηρέτησις 
αυτής προς την Ρωσσίαν είναι πλάνη καταφανής και όλως εχθρική προς την Τουρκί-
αν μεθ’ ης στενώς συνδέεται δια θρησκευτικού δεσμού [...]. Η Περσία δεν εννοεί ότι 
η Ρωσσία, όπως καταστεί κυρία των Ινδιών, έχει ανάγκην να διαθέσει εχθρικώς 
προς αλλήλας τας μωαμεθανικάς φυλάς∙ το αυτό μέσον μετεχειρίσθη και προς κα-
τάκτησιν της Κριμαίας και άλλων επαρχιών. Ελπίζομεν εν τούτοις εις τας φιλικάς 
σχέσεις και το ομόθρησκον και την διπλωματικήν δεινότητα του Μοχσίν [ ; ] Χαν ότι 
η περσική κυβέρνησις δεν θέλει γίνει θύμα των φιλοδόξων και καταχθονίων σκοπών 
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 Ανάλογες ειδήσεις μεταφέρει και ο Κουντουριώτης από το 
κέντρο των διαπραγματεύσεων. Στη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 
«[...] ο επί των Εξωτερικών υπουργός της Υψηλής Πύλης ανέγνωσε 
τας αντιπροτάσεις της Τουρκίας επί των αποφάσεων του διεθνούς 
συνεδρίου. 
 Οι πρεσβευταί συνήλθον την ακόλουθον ημέραν και συ-
σκεφθέντες απεφάσισαν ν’ απορρίψωσι τας αντιπροτάσεις της 
Τουρκίας και εμμένωσιν εις τας αποφάσεις των. Συνελθόντος χθες 
[20 Δεκεμβρίου] του συνεδρίου, ο μαρκήσιος Σαλισβούρι διεκήρυ-
ξεν, εν ονόματι των συναδέλφων του, ότι, μελετήσας τας αντιπροτά-
σεις της Τουρκίας, τας υποβληθείσας εν τη τελευταία συνεδριάσει, 
δεν εύρεν εν αυταίς αρκούσας εγγυήσεις και ότι οι πρεσβευταί επι-
μένουσιν εις τας αποφάσεις του συνεδρίου. Ο Σαφβέτ πασάς απή-
ντησεν ότι η Υψηλή Πύλη έπραξε ό, τι ήτο δυνατόν να ευχαριστήσει 
την Ευρώπην και ότι δεν δύναται να προβεί εις περαιτέρω παραχω-
ρήσεις άνευ προφανούς προσβολής της ανεξαρτησίας αυτής. 
  Μετά την αρνητικήν ταύτην απάντησιν του Σαφβέτ πασά το 
συνέδριον διελύθη και απεφασίσθη να συνέλθει την προσεχήν Πέ-
μπτην, όπως ληφθεί η οριστική απάντησις της Υψηλής Πύλης. 
 Καθώ πληροφορούμαι, αν την προσεχή Πέμπτην, ο Σαφβέτ 
πασάς εμμείνει αρνούμενος την παραδοχήν των προτάσεων της Ευ-
ρώπης, οι πρεσβευταί αναχωρούσι και αναθέτουσι την διεύθυνσιν 
των υπ’ αυτούς πρεσβευτών εις τους πρώτους γραμματείς, ως επιτε-
τραμμένους, πιθανόν δε το συνέδριον να εξακολουθήσει τας εργα-
σίας αυτού εν τινά ευρωπαϊκή πόλει, άνευ της συμμετοχής, εννοεί-
ται, των αντιπροσώπων της Τουρκίας. Αν το συνέδριον συνέλθει εν 
Ευρώπη, [...], ο Ρωσσοτουρκικός Πόλεμος, ως ενομίζετο, δεν θα ε-
κραγεί πριν ή τούτο λάβει την οριστικήν αυτού απόφασιν, διότι η 
Ρωσσία δεν επιθυμεί να κάμει έναρξη των εχθροπραξιών αν προη-
γουμένως δεν εξαντληθώσιν όλα τα προς επίτευξιν της ειρήνης μέσα 
[...]»481.  

                                                                                                     
του πανσλαυισμού.″ [...]. Ετέρα τις οθωμανική εφημερίς λέγει: ″Ο Θεός φυλάξαι! 
Εάν οι Ρώσσοι πατήσωσι τον πόδα εις την Ρωμυλίαν, η Ελλάς και η Ρωμανία θα προ-
τραπώσι εις τούτο, και θα πεισθώσι, διότι δεν εξετελέσαμεν τας υποσχέσεις.″ [...].». 
Επίσης βλ. Κωφός Ευάγγελος, ό. π., σελ. 79-80. 
481 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 
4869, 21-12-1876. 
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 Εν τούτοις, ακόμη και η απειλή της αποχώρησης των Ευρω-
παίων αντιπροσώπων από την Κωνσταντινούπολη δεν στάθηκε ικα-
νή να κάμψει την αποφασιστικότητα των Οθωμανών. Η ακόλουθη 
αναφορά καταδεικνύει ότι ούτε η πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερ-
νήσεων κατά τη διάρκεια της διάσκεψης ήταν συμπαγής, μετά την 
άρνηση της Πύλης να αποδεχθεί τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις. 
Ήταν τα εκ διαμέτρου αντίθετα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμε-
ων εκείνα που ενθάρρυναν την οθωμανική κυβέρνηση να αντισταθεί 
και τα οποία στην πραγματικότητα οδηγούσαν τη διάσκεψη σε απο-
τυχία: 
    «Αι συνεδριάσεις της εν Κωνσταντινουπόλει συνδιασκέψεως 
διαδέχονται αλλήλας τόσον συνεχώς όσον ποικίλλονται και τα εν αυ-
ταίς προτεινόμενα μέσα εξομαλύνσεως της διαφοράς. Μέχρι τούδε η 
άκαμπτος της Πύλης αντίστασις εις το πρόγραμμα των Δυνάμεων 
επέτυχε κατά τούτο, ότι απέδειξε την έλλειψιν διαθέσεως εκ μέρους 
αυτών όπως λάβωσι δραστήρια καταναγκαστικά μέτρα και απεκά-
λυψε το ανέτοιμον της Ρωσσίας όπως επιχειρήσει μόνη τον πόλεμον. 
Εκτός τούτου εξεδηλώθη και άλλη σπουδαιοτάτη πολιτική ενέργεια, 
η διάθεσις δηλονότι της Γερμανίας, ου μόνον ν’ αφήσει τα πράγματα 
να λάβωσι την φυσικήν αυτών προς τα χείρω ροπήν, αλλά και του 
επισπεύσαι την ρήξιν, ενθαρρύνουσα τους Τούρκους εις αντίστασιν. 
Η ενέργεια αύτη, ήτις επί πολύ υποπτεύετο και ην εισέτι η Γερμανία 
επιθυμεί να περικαλύψει, εγένετο φανερωτέρα αφ’ ότι εφάνη ότι η 
Ρωσσία προεχώρησε πέραν του σημείου εκείνου αφ’ ου ήτο δυνατή 
η εύσχημος υποχώρησις. Εν τ’ αυτώ η Αυστρία θέλει βεβαίως μερι-
μνήσει υπέρ των ιδίων αυτής συμφερόντων άμα ως αρχίσει ο κατά 
της Τουρκίας πόλεμος. Τούτων των πολιτικών κινδύνων ένεκα, και 
διότι ο παρά τον Προύθον συγκεντρωθείς στρατός αυτής απεδείχθη 
ανεπαρκής και ανέτοιμος η Ρωσσία προσπαθεί παντί σθένει να άρει 
διπλωματικήν τινα νίκην εν Κωνσταντινουπόλει ή τουλάχιστον να 
εξασφαλίσει υπέρ των Βουλγάρων την αρχήν πολιτικής τινός οργα-
νώσεως, δι’ ης να σώσει το παρά τοις νοτίοις Σλαύοις καταπεσόν επ’ 
εσχάτων γόητρον αυτής. Επομένως ο στρατηγός Ιγνάτιεφ ου μόνον 
παντοίας εποιήσατο παραχωρήσεις εν τη συνδιασκέψει, επ’ ελπίδι 
του κερδίσαι πάντοτε την αρχήν της αυτοδιοικήσεως, ην ακολούθως 
ελπίζει να εκμεταλλευθεί κατά τον συνήθη εν Κωνσταντινουπόλει 
τρόπον, αλλά και απεπειράθη να συνεννοηθεί μετά της Πύλης υπο-
σχόμενος μετριωτέρους όρους των υπό της συνδιασκέψεως προτει-
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νομένων. Τα διαβήματα όμως ταύτα απέτυχον απέναντι της ακά-
μπτου επιμονής της Πύλης, ήτις φαίνεται ακριβέστατα εννοήσασα 
την θέσιν των πραγμάτων, και ήτις μετά πολλής πάντοτε της λεπτό-
τητος πολιτευομένη, ου μόνον των δυσχερειών της Ρωσσίας επωφε-
λήθη αλλά και την ευθύνην της αποτυχίας της συνδιασκέψεως εις 
αυτήν φαίνεται προσπαθούσα να επιρρίψει∙ επειδή αφού λίαν επι-
τυχώς εδικαιολόγησε τας εις το πρόγραμμα των Δυνάμεων αντιρρή-
σεις της, προτείνει νυν να λάβει ως βάσιν των διαπραγματεύσεων 
την Ανδράσιον διακοίνωσιν, ην αυταί αι Δυνάμεις είχον το πρώτον 
προτείνει ως το ασφαλέστερον μέσον της εξομαλύνσεως των αναφυ-
εισών δυσχερειών. [...] πιστεύεται ότι επί τη νέα ταύτη βάσει θα ε-
ξευρεθεί τρόπος κοινής τινος συνεννοήσεως και προμακρύνσεως 
ίσως των συζητήσεων. Τούτο είναι η ζωηρά της Ρωσσίας επιθυμία 
ήτις ελπίζει ούτω να κερδίσει καιρόν, αφ’ ενός μεν αποπερατούσα 
τας στρατιωτικάς αυτής προπαρασκευάς αφ’ ετέρου δε αναμένουσα 
νέους πολιτικούς σχεδιασμούς περί ων φαίνεται εισελθούσα ήδη εις 
διαπραγματεύσεις μετά της Γερμανίας και Αυστρίας. 
 Πλην εν Αγγλία, η τε κυβέρνησις και η κοινή γνώμη ζητεί την 
ούτως ή άλλως άμεσον της συνδιασκέψεως απόφασιν, επειδή η πε-
ραιτέρω αυτής διάρκεια εκθέτει την αγγλικήν πολιτικήν εις χλεύην 
και καθιστά δυσχερή την θέσιν της κυβερνήσεως απέναντι της μετά 
ένα μήνα συνελευσομένης Βουλής. Η αγγλική κυβέρνησις, σχούσα 
την περί συνδιασκέψεως πρωτοβουλίαν, φέρει μεγάλην ιδίως απέ-
ναντι της ενταύθα κοινής γνώμης ευθύνην, ο δε Λόρδος Salisbury 
ενέχεται εις το εξαγόμενον αυτής και ατομικώς, ου μόνον ως ο μετ’ 
απεριορίστου σχεδόν πληρεξουσιότητος περιβληθείς αντιπρόσωπος 
της Αγγλίας αλλά και ως το μέλος εκείνο του Υπουργείου όπερ επέ-
μενε το πλείστον υπέρ παραχωρήσεων τη Ρωσσία. Η γνώμη αυτού 
υπερίσχυσεν απέναντι της του Λόρδου Βήκονσφηλδ και μέχρι τινος 
της του Λόρδου Δέρβυ και λέγεται, μεθ’ ικανής πιθανότητος, ότι ο 
Λόρδος Salisbury παραπονείται πικρά επί τη αντιδράσει ην αντέταξεν 
εις τας εν Κωνσταντινουπόλει προσπαθείας αυτού η εις τον Λόρδον 
Βήκονσφηλδ αφοσιωμένη μερίς του αγγλικού τύπου, ενθαρρύνουσα 
την Πύλην εις αντίστασιν. Ότι υπάρχει τοιαύτη τις υπόκωφος ασυμ-
φωνία εν τω αγγλικώ Υπουργείω είναι πλέον η βέβαιον, αν δε ο Λόρ-
δος Salisbury επιστρέψει άπρακτος φαίνεται αναπόφευκτος υπουρ-
γική κρίσις, άμα της Βουλής συνελθούσης. Τότε δε η νυν αμφιταλα-
ντευομένη και αβεβαία πολιτική της Αγγλίας ως προς τα της Ανατο-
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λής θέλει λάβει τροπήν αποφασιστικήν και θέλει χαράξει οδόν κα-
θαράν, ή ανθισταμένη τοις ρωσσικοίς σκοποίς ή συμμαχούσα μετά 
της Ρωσσίας προς λύσιν του ζητήματος. 
 Η μεγάλη δυσχέρεια των Άγγλων είναι, η έλλειψις, κατ’ αυ-
τούς, ετέρου τινός στοιχείου παρέχοντος αυτοίς τα πιστά και ικανά 
περί του μέλλοντος εχέγγυα όπως βασίσωσιν επ’ αυτού την κατά την 
Ανατολήν πολιτική των [...]. 
 Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι η Γερμανία διάκειται λίαν ευμε-
νώς εις τας περί τελείας ανεξαρτησίας ή τουλάχιστον εξουδετερώ-
σεως της Ρωμουνίας αιτήσεις του λαού αυτής και ότι ευρίσκεται εις 
διαπραγματεύσεις ως προς τούτο μετά της Τουρκίας, μεταξύ της ο-
ποίας και της Ρωσσίας θέλει ούτω τεθεί όριον ουχί ευκόλως υπερ-
πηδώμενον. 
 Είναι επίσης βέβαιον ότι η Σερβία εποήσατο διαβήματα προς 
άμεσον μετά της Τουρκίας συνθηκολόγησιν, επί τη βάσει των προ 
του πολέμου καθεστώτων. Τούτου πραγματοποιουμένου η Ρωσσία 
θα υποστεί νέαν ήτταν και φαίνεται ότι η κατά την Ρωσσίαν δυσμέ-
νεια των Σέρβων είναι τοιαύτη ώστε πάντες οι εθελονταί επανακά-
μπτουσι εις Ρωσσίαν αηδιασμένοι και μένεα πνέοντες κατά της α-
γνωμοσύνης των Σέρβων [...]. 
 Επίσης ελέχθη ότι ο στρατηγός Ιγνάτιεφ προέτεινεν εν τη 
συνδιασκέψει όπως αι περί των Σλαύων αιτούμεναι μεταρρυθμίσεις 
επεκταθώσιν εις τους εν Ηπείρω και Θεσσαλία Έλληνας, και ότι ο 
Λόρδος Salisbury απήντησεν ότι αι οδηγίαι του δεν αφορώσιν άλλας 
ειμή τας επαναστατημένας επαρχίας [...]. Αν όμως η πρότασις αύτη 
πραγματικώς εγένετο είναι δήλον ότι εσκόπει εις άλλο μάλλον ή την 
ελπίδα της πραγματοποιήσεως αυτής.»482. 
 Στις 30 Δεκεμβρίου / 12 Ιανουαρίου του 1877 «[...] ο Σαφβέτ 
πασάς, εκοινοποίησεν επομένως εις την συνδιάσκεψιν την άρνησιν 
της Τουρκίας διατυπωθείσαν εν οκτώ όροις [...]. 
 Η Πύλη απέκρουσεν επίσης και την Διακοίνωσιν του κόμητος 
Ανδράσση, ην προ ενός έτους είχε παραδεχθεί. Τη προτάσει του 
στρατηγού Ιγνάτιεφ, το συνέδριον έλαβεν υπό σημείωσιν την διπλήν 
ταύτην άρνησιν. 
                                                
482 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 595, 
30/12-11/1-1877, Κωφός Ευάγγελος, ό. π., σελ. 80, Langer W. L., ό. π., σελ. 107-108, 
109, Leathers N., ό. π., σελ. 120-124, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 123-124, 131-
133, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 132-137 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 245-246. 
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 Μετά την άρνησιν της Υψηλής Πύλης ο μαρκήσιος Σαλισβου-
ρή διεκήρυξεν, εν ονόματι των συναδέλφων του, ότι το έργον του 
συνεδρίου θεωρείται περαιωμένον, σήμερον δε, [...], οι αντιπρόσω-
ποι των Δυνάμεων συνέρχονται όπως συσκεφθώσι περί των ληπτέων 
μέτρων [...]. 
Τα απορριπτόμενα από τους Οθωμανούς αντιπροσώπους σημεία: 

Σερβία και Μαυροβούνιο : Αδύνατη η επέκταση εξαιτίας του 1ου άρ-
θρου του συντάγματος. 
Κιρκάσιοι : Απαγορεύεται η κακομεταχείριση αυτών των δυστυχι-
σμένων μεταναστών. 
Διαίρεση των επαρχιών : Μη αποδεκτή εξαιτίας της αντίθεσης των 
πληθυσμών. Η Υψηλή Πύλη αντιτίθεται εξάλλου στην εξολοκλήρου 
φυλετική ταξινόμηση. 
Στρατοπέδευση των στρατευμάτων : Φαίνεται σωστό στην Υψηλή 
Πύλη, αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση. 
Χωροφυλακή : Η Υψηλή Πύλη δεν θα πράξει τίποτα, το οποίο θα εί-
ναι δυσάρεστο στους Μουσουλμάνους∙ φοβάται τις συγκρούσεις, 
τους κινδύνους για την ασφάλεια της χωροφυλακής και [ότι] η Ευ-
ρώπη θα θελήσει να την καταστήσει υπεύθυνη. 
Διορισμός των βαλήδων με τη συνδρομή των πρεσβευτών :  Η Υψηλή 
Πύλη αρνείται να συζητήσει έναν όρο τόσο παράδοξο. 
Διεθνής επιτροπή : Η Υψηλή Πύλη δε δύναται να αποδεχτεί ούτε το 
καθορισμένο και ελάχιστο ποσοστό του 30 % επί των εισοδημάτων. 
Δικαιοσύνη : Η Υψηλή Πύλη υπόσχεται μία συνολικά ικανοποιητική 
οργάνωση. 
Σημείωση: Οι Δυνάμεις πρότειναν 29 άρθρα∙ τα 21 έγιναν αποδεκτά 
αλλά τα ανωτέρω 8 απορρίφθηκαν.»483.    
 Την ίδια στιγμή ο οθωμανικός τύπος, αποδίδοντας το πνεύ-
μα των ημερών, κατέθετε τις δικές του απόψεις σχετικά με το ενδε-
χόμενο έκρηξης του Ρωσοοσμανικού Πολέμου και εν γένει για τη 
ρωσική πολιτική έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: 
 «[...] η ″Βασιρέτ″ λέγει τάδε∙ ″ Η Ρωσσία, εκτός του ότι θα 
έχει εν τω κράτει επανάστασιν, εν περιπτώσει πολέμου μετά της 

                                                
483 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/Δ 3, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 
4985, 31-12-1876. Το κείμενο της απάντησης του Σαφβέτ πασά περιλαμβάνεται 
ολόκληρο στο φύλλο της 11-1-1877 της εφημερίδας  Τhe Morning Post. Βλ. ΑΥΕ / Φ. 
αακ/É, Ιω. Γεννάδιος (Λονδίνο) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 598, 30/12-11/1-1877.  
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Τουρκίας θα έχει να πολεμήσει και με τους Άγγλους και με τους Ούγ-
γρους, ίσως δε και τους Αυστριακούς. Αναμφίβολον είναι ότι άπα-
ντες ούτοι θα πολεμήσωσι κατά της Ρωσσίας. Πεποίθαμεν δε ότι ού-
τε η Γερμανία ούτε η Γαλλία θ’ ανεχθώσι να καταπατείται η συνθήκη 
του 1856.»484. 
 Και αλλού: «[...] τα ρηθέντα [τουρκικά] φύλλα περιέχουσι 
παράπονα κατά της Ρωσσίας καλουμένης παρά τινος εξ αυτών ημι-
βαρβάρου και κατά τινών κρατών της Ευρώπης∙ προσπαθούσι δε ν’ 
αποδείξωσι την δυσχερή οικονομικήν κατάστασιν και την στρατιωτι-
κήν αταξίαν της Ρωσσίας, λέγουσι δ’ ότι οι Αρμένιοι και οι Εβραίοι 
εισίν ευτυχέστεροι και πλέον ηυχαριστημένοι εν Τουρκία παρά εν 
Ρωσσία, διότι η Ρωσσία έχει διοίκησιν χειροτέραν. 
 Η ″Ιττιχάδ″ της 28 Δεκεμβρίου γράφει τάδε∙ ″Η Ρωσσία μη 
αποβλέπουσα εις το μέλλον συνοίσειν τοις εν Τουρκία Χριστιανοίς, 
αλλ’ ορμωμένη από ιδιοτελείς σκοπούς, μυρίας εξυφαίνει ραδιουρ-
γίας και σκευωρίας, όπως ικανοποιήσει τας κακάς επιθυμίας της∙ ουχ 
ήττον κρίνομεν αναγκαίον, ίνα δώσωμεν τοις μη γιγνώσκουσιν ιδέαν 
τινά της καταχθονίου πολιτικής αυτής″ [...]. 
 Η ″Ιστικαπάλ″ [...] λέγει τάδε∙ [...] ″η Ρωσσία αντί να υπερα-
σπίζηται τους εν Τουρκία Σλάβους, ώφειλε να ρίξει έν βλέμμα όπι-
σθεν αυτής, ίνα ίδει τας τυραννίας, ας υποφέρουν οι εν Ρωσσία ένε-
κα των οποίων ανηνέχθησαν εις το ενταύθα συνέδριον. Ημείς ποτέ 
δεν εβιάσαμεν, ούτε ηθελήσαμεν να προσηλυτίσωμεν τους υπηκό-
ους ημών καθότι τούτο αντίκειται εις την θρησκείαν μας. Εν τούτοις 
η Ρωσσία, ήτις φαίνεται υπερασπιζομένη τους Χριστιανούς και την 
ανθρωπότητα ουδενός εφείσατο μέσου όπως εκρωσσίσει τους υπ’ 
αυτήν λαούς∙ εκείνο το οποίον είναι άπορον εις την περίστασιν ταύ-
την είναι ότι η πεπολιτισμένη και γηραιά Ευρώπη γίνεται τυφλόν όρ-
γανον της ρωσσικής πολιτικής πλεονεξίας″ [...].* 
 Η ″Βασιρέτ″ λέγει τάδε∙ [...] ″εάν οι Τούρκοι ήσαν φανατικοί 
δεν θα έδιδον προνόμια εις την Ανατολικήν Εκκλησίαν εν εποχή μά-
λιστα καθ’ ην ήτον ευκολωτάτη η καταστροφή της, ουδ’ άφινον Χρι-
στιανόν εν Ρωμυλία και ηδύναντο μάλιστα να συστήσωσιν ιερά δι-
καστήρια, ως εν Ισπανία. 
 Το ζήτημα της Ερζεγοβίνης είχεν αιτίαν οίαν και το της Κρή-
της, όλως εξωτερικήν και πλεονεκτικήν.″ 

                                                
484 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2, Αλ. Ραζής προς Α. Γ. Κουντουριώτη, 2-12-1876, ό. π. 
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* Κατά την ″Ιττιχάδ″ ο Πατριάρχης των Αρμενίων είπεν εις τινάς τά-
δε∙ ″ Έχομεν αιτίας να παραπονώμεθα, αλλά τα παράπονά μας α-
πευθύνομεν εις την κυβέρνησίν μας. Δεν ελπίζομεν να λάβωμεν δί-
καιον παρ’ άλλοις. Άλλως τε οι Αρμένιοι οι εν Τουρκία εισίν ευτυχέ-
στεροι των εν Ρωσσία κ. λ. Καλόν ήθελεν είσθαι να ζητήσωμεν παρά 
του συνεδρίου βελτίωσιν της τύχης μόνον των εν Ρωσσία Αρμενίων.″ 
»485. 
 Στους όρους της Υψηλής Πύλης, οι πληρεξούσιοι των Μεγά-
λων Δυνάμεων για να επιδείξουν την καλή τους θέληση περιόρισαν 
στο ελάχιστο πολλά από τα αρχικά τους αιτήματα. Στις 3/15 Ιανουα-
ρίου υπέβαλαν τις τελευταίες τους προτάσεις στην οθωμανική κυ-
βέρνηση. Σύμφωνα με αυτές, οι Δυνάμεις δεν αξίωναν την εδαφική 
επέκταση της Σερβίας και του Μαυροβουνίου αλλά ζητούσαν την 
αναγνώριση της αυτονομίας της Βοσνίας, της Ερζεγοβίνης και της 
Βουλγαρίας∙ ο όρος που αφορούσε την εγκατάσταση ευρωπαϊκής 
χωροφυλακής στις επαρχίες διαγραφόταν∙ ο διορισμός των γενικών 
διοικητών των επαρχιών από την Πύλη και με την έγκριση των Δυνά-
μεων θα ίσχυε μόνο για τα πέντε πρώτα χρόνια∙ τέλος, οι αρμοδιό-
τητες των διορισμένων από τις Δυνάμεις διεθνών επιτροπών ελέγ-
χου θα καταρτίζονταν μεταγενέστερα. Οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές και 
οι πληρεξούσιοι προειδοποίησαν την Πύλη ότι στην περίπτωση που 
οι όροι τους απορρίπτονταν θα εγκατέλειπαν την Κωνσταντινούπο-
λη, χωρίς, όμως, αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως και τη διακοπή 
των διπλωματικών τους σχέσεων μαζί της. 
 Οι Οθωμανοί αξιωματούχοι από τη μεριά τους προσφέρθη-
καν να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις μόνο αν διαγράφονταν τα 
σημεία που αφορούσαν την ανάμειξη των Δυνάμεων στους διορι-
σμούς των γενικών διοικητών και την εποπτεία της εφαρμογής των 
μεταρρυθμίσεων από τις διεθνείς επιτροπές ελέγχου. Παρά το γεγο-
νός ότι και ο Σουλτάνος Αμπντουλχαμίτ και ο Μέγας Βεζύρης Μιδάτ 
πασάς έτειναν προς την εξεύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης, απο-
φασίστηκε να συγκληθεί έκτακτο συμβούλιο για να ληφθεί η τελική 
απόφαση. Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 6/18 Ιανουα-
ρίου στην Κωνσταντινούπολη, οι 237 ευγενείς αξιωματούχοι Μου-

                                                
485 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ, Αλ. Ραζής προς Α. Γ. Κουντουριώτη, 30-12-1876 (παραλήφθηκε 
από την ελληνική πρεσβεία στην Υψηλή Πύλη στις 31-12-1876 με αριθμό πρωτοκόλ-
λου 4978).  
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σουλμάνοι και μη (υπήρχαν εκπρόσωποι του ορθόδοξου ελληνικού 
και αρμενικού Πατριαρχείου, καθώς και της βουλγαρικής Εξαρχίας), 
αφού άκουσαν τις προτάσεις των Δυνάμεων από τον Μιδάτ πασά 
και τους κινδύνους που θα απέρρεαν από την άρνησή τους, κατέλη-
ξαν ομόφωνα στην απόρριψή τους. Το εθνικό φρόνημα στην πρω-
τεύουσα ήταν πολύ υψηλό∙ ούτε η απειλή πολέμου με τη Ρωσία ού-
τε η άθλια οικονομική κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
και η απομόνωσή της διέσπασαν τη συνοχή των Οθωμανών πολιτών. 
Η υποστήριξη που δόθηκε από τους Έλληνες και τους Αρμένιους 
στην οθωμανική κυβέρνηση φανέρωνε, όπως εύστοχα σημειώνει ο 
Langer, ότι «στην παρούσα χρονική στιγμή το βαλκανικό ζήτημα κατά 
βάθος δεν ήταν τόσο θρησκευτικής φύσεως όσο εθνικής και φυλετι-
κής.»486. 
 Με τη σύνοδο της 8ης /20ής Ιανουαρίου του 1877 έκλεισε η 
αυλαία της διάσκεψης. Η Υψηλή Πύλη κοινοποίησε την αρνητική της 
απόφαση στους αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων και οι τε-
λευταίοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν ομαδικά από την 
οθωμανική πρωτεύουσα αφήνοντας τη διεύθυνση των πρεσβειών 
τους σε επιτετραμμένους. Έτσι η διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης 
διαλύθηκε άπρακτη, ενώ στον κοντινό ορίζοντα διαφαινόταν το φά-
σμα του πολέμου που πλησίαζε απειλητικά και ήταν πλέον ορατό σε 
όλους487.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
486 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 109. 
487 Βλ. Λάσκαρις Μ. Θ., ό. π., σελ. 284-285, Anderson M. S., ό. π., σελ. 192, Davison 
R. H., ό. π., σελ. 392-394, Driault Édouard, ό. π., σελ. 465, Langer W. L., ό. π., σελ. 
108-109, Leathers N., ό. π., σελ. 128-130, Marriott J. A. R., ό. π., σελ. 332-333, Se-
ton-Watson R. W., ό. π., σελ. 133-135, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 132 και Sumner 
B. H., ό. π., σελ. 246.  
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Κεφ. 2. Η ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΑΥ-
ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΡΩΣΟΟΣΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕ-

ΜΟΥ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1877) 
 

 Η αποτυχία των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων να εξαναγκάσουν 
την Υψηλή Πύλη να επιβάλει μεταρρυθμίσεις οδήγησε την κατάστα-
ση σε αδιέξοδο. Ο Αμπντουλχαμίτ με την καιροσκοπική έκδοση του 
συντάγματος και εκμεταλλευόμενος τη στήριξη που λάμβανε από 
τον επικεφαλής της βρετανικής πρεσβείας Sir Henry Elliot είχε κα-
τορθώσει να αποφύγει τον σκόπελο της ευρωπαϊκής επέμβασης στις 
εσωτερικές υποθέσεις του κράτους488. Η αποφασιστικότητά του, 
όμως, φανέρωνε και μια άλλη ιδιότητα του χαρακτήρα του, εκείνης, 
δηλαδή, του άτεγκτου και αυταρχικού μονάρχη. Στις 24 Ιανουαρίου / 
5 Φεβρουαρίου του 1877, ο Σουλτάνος απέλυσε τον Μιδάτ πασά 
από το αξίωμα του Μεγάλου Βεζύρη και τοποθέτησε στη θέση του 
τον Ετχέμ πασά. Η καθαίρεση του πρωτεργάτη των μεταρρυθμίσεων 
της περιόδου και εισηγητή του πρώτου συντάγματος της οθωμανι-
κής ιστορίας, αποτελούσε δείγμα γραφής της προσωπικότητας του 
νέου Σουλτάνου και προοιώνιζε την κατοπινή του στάση απέναντι 
και στο ίδιο το σύνταγμα. Προς το παρόν, ωστόσο, ο Αμπντουλχαμίτ 
έχαιρε της εμπιστοσύνης του οθωμανικού τύπου, ο οποίος, με νω-
πές ακόμη τις μνήμες από την πρόσφατη διάσκεψη στην πρωτεύου-
σα, καταφερόταν εναντίον της Ρωσίας: 
 «Τα τουρκικά φύλλα των ενταύθα εκδιδομένων εφημερίδων 
εξακολουθούσι περιέχοντα άρθρα περί της συνδιασκέψεως των α-
ντιπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμεων. Η ″Ιττιχάδ″ μάλιστα ομιλού-
σα πολύ περί των αποτελεσμάτων της ρηθείσης συνδιασκέψεως λέ-
γει ότι η Ρωσσία ηττήθη και, δια να απαλύνει την κηλίδα της, πρέπει 
τουλάχιστον να εξορίσει τον κύριον Ιγνάτιεφ, ως αίτιον του κακού. 
 Τα δε τελευταία φύλλα περιέχουσιν επαίνους και δημοσιεύ-
ουσιν άρθρα δι’ ων επαινούσι τον Σουλτάνον Χαμίτ δια την προς τον 

                                                
488 Βλ. Clayton G. D., ό. π., σελ. 137-138 και Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 135. 
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Μιδχάτ πασάν συμπεριφοράν του. Η ″Βασιρέτ″ της χθες δημοσιεύει 
τα επόμενα περί του Μιδχάτ πασά. 
 Καθ’ α εξάγεται και εκ του φιρμανίου δι’ ου διατάσσεται η 
αλλαγή του Μεγάλου Βεζύρου, ο Σουλτάνος δια του συντάγματος 
προτίθεται να εξασφαλίσει την ευημερίαν πάντων των υπηκόων και 
επί τούτω εκουσίως απένειμεν ισότητα των δικαιωμάτων εις όλους 
και μετέβαλε το πολίτευμα εις κοινοβουλευτικόν πολίτευμα. 
 Του μέτρου τούτου αποτέλεσμα έσται η αναγέννησις του 
κράτους και των Οθωμανών. Αλλ’ ενώ όλοι οι υπήκοοι μικροί τε και 
μεγάλοι πρέπει να προσπαθώσι να προοδεύσωσιν οι Οθωμανοί, ο 
Μιδχάτ πασάς παρεξέκλινεν εις οδόν αντικειμένην προς το γράμμα 
και το πνεύμα του συντάγματος και εφάνη αγαπών την απολυταρχί-
αν υπό άλλην έννοιαν, απεκαλύφθησαν δε και κρύφιοι σκοποί και 
προθέσεις εναντίον της ησυχίας της χώρας και των δικαιωμάτων και 
του προσώπου του Σουλτάνου ανθρώπων τινών ανοήτων σκοπού-
ντων να ωφεληθώσιν εκ τούτου και επιδιωξάντων τους σκοπούς τού-
τους. 
 Επειδή δε ο ρηθείς αντί να λάβει τα μέτρα του εις τρόπον 
ώστε να προληφθεί το κακόν, ηνείχετο και προσεποιείτο αγνοίαν και 
εφαίνετο ότι έτεινε να κάμει χρήσιν του εγκαταλειφθέντος συστήμα-
τος της απολυταρχίας υπό άλλην έννοιαν∙ δια ταύτα εδέησε να εξο-
ρισθεί κατά τας διατάξεις του 113 άρθρου του συντάγματος. 
 Η ″Βακήτ″ καίπερ λέγουσα ότι η υπερορία του Μιδχάτ πασά 
είναι προσωρινή, αναφέρει παύσεις αδίκους γενομένας όπως τοπο-
θετηθώσιν οι ασπαζόμενοι τα φρονήματα αυτού [∙] η αυτή εφημερίς 
λέγει ότι ο πρώην Βεζύρης επέμενε να παυθεί ο Γαλής πασάς και υ-
πέβαλε πρότασιν περί αυξήσεως των νομαρχών κατά 40.000 γροσί-
ων και τω παρετηρήθη ότι η περί αυξήσεως πρότασις πρέπει να συ-
ζητηθεί εν τη Βουλή. 
 Η ″Ιττιχάδ″ υπό τον τίτλον ″πώς θ’ απαλλαχθεί η Ρωσσία υπό 
της γελοίας θέσεως, εις ην περιήλθεν″, λέγει τα επόμενα. 
 ″Ως εκ θετικής πηγής εμανθάνομεν προ ενός έτους η ρωσσι-
κή κυβέρνησις ηρώτησε τον παρά τη πρεσβεία της στρατιωτικόν α-
κόλουθον οποίας δυνάμεις δύναται η Τουρκία να διαθέσει εν καιρώ 
πολέμου, ούτος διεσφαλμένως απήντησεν ότι η Τουρκία δεν ηδύνα-
το να διαθέσει πλείους των 120 ή 150 χιλιάδων στρατιωτών. Επειδή 
δ’ αι πληροφορίαι αύται απεδείχθησαν εσφαλμέναι, εχούσης της 
Τουρκίας 600.000 στρατιώτας, ετοίμους εις πόλεμον, ο στρατιωτικός 
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ούτος ακόλουθος εξωρίσθη παρά της κυβερνήσεώς του εις Σιβηρίαν 
δια να τιμωρηθεί. Επειδή όμως αι πληροφορίαι αύται εδόθησαν τη 
εγκρίσει του στρατηγού Ιγνάτιεφ όστις κακώς υπελόγισε τας τουρκι-
κάς δυνάμεις, σφάλλει και ο στρατηγός (Ιγνάτιεφ), όστις ου μόνον 
την κυβέρνησίν του, αλλά και τας Μεγάλας Δυνάμεις εξηπάτησε. Ο 
ρηθείς στρατηγός οφείλει, χάριν της αξιοπρεπείας του έθνους του, 
να ομολογήσει το λάθος του, ώστε να εξορισθεί, ακολούθως δε πρέ-
πει να διορισθεί πρεσβευτής ειρηνικός ενταύθα, ώστε να δυνηθεί να 
λύσει ειρηνικώς τα παρόντα ζητήματα∙ το μέσον τούτο είναι ικανόν ν’ 
αποπλύνει την κηλίδα της Ρωσσίας. Είναι βέβαιον ότι άμα φθάσει 
ενταύθα πρεσβευτής ειρηνικός και είπει ότι τα πράγματα περιεπλά-
κησαν ένεκα του Ιγνάτιεφ, η κυβέρνησις ημών ήτις διακρίνεται δια 
τα φιλοδίκαια και φιλειρηνικά αισθήματά της, ουδόλως θέλει αργή-
σει εις την ειρήνευσιν των πραγμάτων. 
 Ιδού η σωτηρία της Ρωσσίας, η δ’ εκτέλεσις απόκειται εις τον 
πρίγκηπα Γόρτζακωφ.″ [...]»489. 
 Προτού ξεσπάσει η σύρραξη με τη Ρωσία, η Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία θέλησε να διευθετήσει τις διαφορές της με τη Σερβία και 
το Μαυροβούνιο490. Στις 17 Φεβρουαρίου / 1 Μαρτίου του 1877 υ-
πεγράφη συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Υψηλής Πύλης και της σερβι-
κής κυβέρνησης, ύστερα και από την προτροπή της Ρωσίας προς την 
τελευταία, έχοντας ως βάση την επάνοδο στο status quo ante 
bellum. Αντίθετα, οι διαπραγματεύσεις της οθωμανικής κυβέρνησης 
με το Μαυροβούνιο δεν έφεραν κάποιο θετικό αποτέλεσμα, έως τη 

                                                
489 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É 3, Αλ. Ραζής προς Α. Γ. Κουντουριώτη, α. α. π., 27-1-1877, 
Davison R. H., ό. π., σελ. 400-402, Driault Édouard, ό. π., σελ. 465 και Lewis 
Bernard, ό. π., σελ. 345-346. 
490 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/Δ 3, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 
197, 21-1-1877: «[...] η Σερβία και το Μαυροβούνιον, παρεδέχθησαν κατ’ αρχήν, να 
διαπραγματευθώσιν απ’ ευθείας μετά της Υψηλής Πύλης περί της ειρήνης, και εζή-
τησαν να τοις ανακοινωθώσιν οι όροι, αλλά μέχρι της σήμερον η Πύλη δεν εγνωστο-
ποίησε τίποτε αυτοίς. Η Σερβία εζήτησε παρά της Πύλης, όπως αι διαπραγματεύσεις 
γίνωσιν εν Βιέννη μεταξύ του πρεσβευτού της Τουρκίας και του πολιτικού πράκτο-
ρος αυτής, αλλ’ η Πύλη δεν εδέχθη την πρότασιν ταύτην, και εζήτησε παρά της Σερ-
βίας καθώς και του Μαυροβουνίου, την αποστολήν ενταύθα ειδικών απεσταλμένων 
προς διαπραγμάτευσιν της ειρήνης [...] Υ. Γ. Προ μικρού πληροφορούμαι, ότι η Πύλη 
σήμερον απήντησεν εις την Σερβίαν και το Μαυροβούνιον, ότι προτείνει ως όρους 
της ειρήνης το προ του πολέμου καθεστώς, αλλ’ ότι, εμπιστευτικώς, ανεκοίνωσε τω 
ηγεμόνι του Μαυροβουνίου, ότι δεν αποκρούει ρύθμισιν ορίων υπέρ αυτού.».   
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στιγμή (περί τις αρχές Απριλίου) που εξέπνευσε η ανακωχή με την εν 
λόγω ηγεμονία491. 
 Η οσμανοσερβική ειρήνη απεθάρρυνε το επαναστατικό κί-
νημα στη Βοσνία και θεωρήθηκε από τους Βόσνιους επαναστάτες, 
που ευελπιστούσαν στην ένωση με τη Σερβία, ως προδοσία του Βε-
λιγραδίου απέναντι στην κοινή τους υπόθεση. Τόσο η Βοσνία όσο 
και η Ερζεγοβίνη είχαν υποστηρίξει τη Σερβία και το Μαυροβούνιο 
αντίστοιχα στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον των οθω-
μανικών δυνάμεων και παρά τη σύναψη ανακωχής και την κατά-
παυση των εχθροπραξιών, η βοσνιακή εξέγερση εξακολουθούσε να 
ανησυχεί την Υψηλή Πύλη «[...] δίοτι νέα στίφη επαναστατών ανε-
φάνησαν, και συγκρούσεις μετά των Τούρκων επήλθον, έχει δ’ υπο-
νοίας, ότι η εν Βοσνία επανάστασις υποθάλπεται υπό του στρατηγού 
Ρόδιτζ, διοικητού Δαλματίας [...]»492. Σύμφωνα με την αναφορά του 
πρoξένου της Ελλάδας στο Βελιγράδι Ανδρέα Δόσκου προκύπτει ότι 
«[...] η σερβική κυβέρνησις διετήρει παρά τα σύνορα της Βοσνίας τον 
συνταγματάρχην Δεσπότοβιτς, μεθ’ ικανού αριθμού εθελοντών, ό-
πως ενισχύει εν τη χώρα εκείνη την επανάστασιν. Και μετά την συ-
νομολόγησιν της ειρήνης η σερβική κυβέρνησις εξακολουθεί διατη-
ρούσα αυτόν επί τω σκοπώ του διατηρήσαι εν Βοσνία την επιρροήν 
αυτής∙ αλλ’ εσχάτως ο του Μαυροβουνίου ηγεμών προσεκάλεσεν 
αυτόν ν’ αποσυρθεί εκείθεν, διαλύων το υπό την αρχηγίαν του σώ-
μα, προκειμένου να οργανώσει αυτός τα κατά την εκεί μεθόριον 
γραμμήν σώματα των εθελοντών. Καθ’ α πληροφορούμαι η σερβική 
κυβέρνησις ηναγκάσθη να ενδώσει εις την απαίτησιν ταύτην του η-
γεμόνος Νικολάου. Εκ τούτων εξάγεται, ότι ο ηγεμών Νικόλαος σκέ-
πτεται να διευθύνει κατά τα σχέδιά του τας επαναστάσεις απασών 
των επαρχιών, προς τον σκοπόν, όπως θέσει αυτάς υπό την άμεσον 
επιρροήν του. Αλλά φαίνεται, ότι η αυστριακή κυβέρνησις έδωκεν 
εμμέσως τω ηγεμόνι να εννοήσει ότι το τοιούτον ήθελεν δυσαρεστή-
σει αυτήν και κατά συνέπειαν ο ηγεμών Νικόλαος παρητήθη της ιδέ-
ας ταύτης. Πληροφορούμαι όμως ότι το σλαβικόν κομιτάτον απεφά-
σισε δι’ εξόδων του να διατηρήσει τον Δεσπότοβιτς, όπως μη κατα-
σβεσθεί η βοσνιακή επανάστασις. Το αυτό κομιτάτον προ δύο περί-

                                                
491 Βλ. MacKenzie D., ό. π., σελ. 184. 
492 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/Δ 3, Α. Γ. Κουντουριώτης (Πέραν) προς Αλ. Κοντόσταυλο, ό. π. 
και Djordjevic Dimitrije and Fischer-Galati Stephen, ό. π., σελ. 155.  
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που μηνών, [...], είχε αποστείλει δια τον σκοπόν τούτον προς τον συ-
νταγματάρχην Δεσπότοβιτς 1.000 αυστριακά φλωρία. »493.  
 Πράγματι στη Βοσνία οι σλαβικές επιτροπές είχαν αυξήσει 
την επιρροή της Ρωσίας έναντι εκείνης της Σερβίας. Τον Μάρτιο 
συμφωνήθηκε στο Βελιγράδι να δημιουργηθεί ένα κοινό και συντο-
νισμένο μέτωπο επιθέσεων των βοσνιακών επαναστατικών ομάδων 
και των ρωσικών δυνάμεων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας. Ταυτόχρονα Ρώσοι πράκτορες επεδίωκαν να σχηματίσουν ομά-
δες εθελοντών στη Δυτική Σερβία προς αρωγή των επαναστατών, 
όμως ο στρατηγός Alimpić τις διέλυσε θεωρώντας ότι η ύπαρξή τους 
θα προκαλούσε αμφισβητήσεις για τις ειρηνικές προθέσεις της Σερ-
βίας. Ήταν πλέον προφανές ότι η Σερβία είχε αποξενωθεί από τις 
σλαβικές επιτροπές και είχε αποσυρθεί από τη βοσνιακή εξέγερ-
ση494.  
 Το μέλλον της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αποφασίστηκε με την 
υπογραφή της Σύμβασης της Βουδαπέστης μεταξύ της Ρωσίας και 
της Αψβουργικής Μοναρχίας. Ύστερα από μια σειρά διαπραγματεύ-
σεων που είχαν ξεκινήσει από τις 21 Οκτωβρίου / 2 Νοεμβρίου του 
1876 οι δύο πλευρές κατέληξαν στις 3/15 Ιανουαρίου του 1877 στην 
υπογραφή στρατιωτικής σύμβασης σύμφωνα με την οποία η Αυ-
στροουγγαρία ήταν ελεύθερη να επιλέξει τον χρόνο και τον τρόπο 
κατοχής της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, χωρίς η κατοχή αυτή να προσ-
λαμβάνει το χαρακτήρα πράξης εχθρικής ή αλληλέγγυας προς τη 
Ρωσία. Επίσης, η Αυστροουγγαρία δεσμευόταν να διατηρήσει ευμε-
νή ουδετερότητα απέναντι στη Ρωσία στην περίπτωση Ρωσοοσμανι-
κού Πολέμου και να ματαιώσει δια της διπλωματικής οδού τις ό-
ποιες προσπάθειες επέμβασης ή συλλογικής μεσολάβησης που θα 
προέκυπταν εκ μέρους των άλλων Μεγάλων Δυνάμεων. Επιπλέον η 
Αυστροουγγαρία υποσχόταν να μη προσφέρει τη βοήθειά της, όπως 
προβλεπόταν επί τη βάση των συνθηκών της 15ης Απριλίου του 1856 
και του άρθρου 8 της Συνθήκης των Παρισίων, να μην αντιταχθεί σε 
προσωρινό κλείσιμο του Δούναβη και να επιτρέψει την ανταλλαγή 
και μεταφορά πολεμικού υλικού διαμέσου της επικράτειάς της στο 
μέτρο που εκείνη συμβάδιζε με τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Η Ρω-

                                                
493 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/Α 2, Αλ. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Επ. Δεληγεώργη, αρ. 61, 22-
3-1877 και MacKenzie D., ό. π., σελ. 184-185. 
494 Βλ. MacKenzie D., ό. π., σελ. 185. 
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σία από τη μεριά της δεσμευόταν να μην επεκτείνει την ακτίνα των 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων της στη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη 
Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, ενώ η Δυαδική Μοναρχία εγγυόταν να 
μην αυξήσει τη στρατιωτική της επιρροή στη Ρουμανία, τη Βουλγα-
ρία, τη Σερβία, την Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Η Σερβία, το 
Μαυροβούνιο και το σαντζάκι του Νόβι Παζάρ θα σχημάτιζαν μια 
ουδέτερη ζώνη, αν και για τα στρατεύματα των δύο ηγεμονιών θα 
επιτρεπόταν η κοινή δράση με εκείνα της Ρωσίας εκτός της επικρά-
τειάς τους. Οι συνέπειες του πολέμου και οι εδαφικές τροποποιήσεις 
που θα προέκυπταν από την ενδεχόμενη διάλυση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας θα ρυθμίζονταν σε μια πρόσθετη σύμβαση η οποία 
θα συναπτόταν ταυτόχρονα με τη στρατιωτική. 
 Η συμπληρωματική πολιτική συμφωνία, χωρίς την οποία η 
στρατιωτική σύμβαση θα καθιστόταν αυτομάτως άκυρη, υπογράφη-
κε στις 6/18 Μαρτίου στη Βιέννη, αν και ήταν προχρονολογημένη 
την 3η/15η Ιανουαρίου, ώστε να δειχθεί ότι οι δύο συμβάσεις θα θε-
ωρούνταν ως μία. Με την πολιτική σύμβαση η Ρωσία και η Αυστρο-
ουγγαρία επέστρεφαν στα συμφωνημένα του Reichstadt με κάποιες 
τροποποιήσεις. Ο Gorchakov επιθυμούσε η συνομολόγηση της συμ-
φωνίας να είναι δηλωτική της πλήρους αλληλεγγύης των δύο πλευ-
ρών σε σχέση με τα συμφέροντά τους και ότι οι τελευταίες θα έπρε-
πε να δεσμευτούν ότι θα τη διατηρήσουν σε διπλωματικό επίπεδο 
και μετά το πέρας του πολέμου. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας 
επέμενε στην άποψη ότι η σύμβαση θα έπρεπε να ρυθμίζει τις αλλα-
γές που θα επέφερε η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
όχι μόνο ο πόλεμος, καθώς ο τελευταίος ενδεχομένως να μην την 
οδηγούσε σε διάλυση. Ο Andrássy από τη μεριά του συναίνεσε με 
την ιδέα της αμοιβαίας διπλωματικής υποστήριξης, την οποία ερμή-
νευσε ως αποκλεισμό των Μεγάλων Δυνάμεων από την καταβολή 
εδαφικών αποζημιώσεων, ύστερα από τις αναπόφευκτες εδαφικές 
αλλαγές που θα προέκυπταν μετά τον πόλεμο, αλλά απαιτούσε να 
τεθεί η σύμβαση σε ισχύ μόνο στην περίπτωση που ο πόλεμος ή η 
διάλυση είχαν ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα τις αλλαγές στο εδαφικό 
status quo των χωρών της Βαλκανικής. Απέναντι σε μια τέτοια προο-
πτική, η Αυστροουγγαρία θα ήταν υποχρεωμένη όχι μόνο να κατα-
λάβει αλλά και να προσαρτήσει τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η Δυαδική Μοναρχία και να αποκαταστα-
θεί η ισορροπία στην περιοχή. Εάν απλώς η Αστροουγγαρία κατε-
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λάμβανε τις δύο επαρχίες και κατόπιν τις εγκατέλειπε, θα προετοί-
μαζε το έδαφος για τη δημιουργία ενός μεγάλου σλαβικού κράτους 
του οποίου θα έπρεπε να αναγνωρίσει τη νομιμότητα495. 
 Το ζήτημα των εδαφικών ορίων της Δυαδικής Μοναρχίας 
είχε  προκαλέσει μακρές διαβουλεύσεις. Σύμφωνα με τη ρωσική εκ-
δοχή της Συμφωνίας του Reichstadt είχε αποφασιστεί ότι μόνο ένα 
τμήμα της Βοσνίας θα προσαρτούσε η Αυστροουγγαρία και ότι ολό-
κληρη η Ερζεγοβίνη θα περνούσε υπό τον έλεγχο του Μαυροβουνί-
ου, αλλά στην παρούσα χρονική στιγμή ο Andrássy απαιτούσε το 
σύνολο των δύο επαρχιών για την Αυστροουγγαρία, σύμφωνα με το 
αυστριακό κείμενο του Reichstadt, και επιπλέον την εξασφάλιση της 
ελεύθερης επικοινωνίας διαμέσου του Νόβι Παζάρ προκειμένου να 
διευκολυνθεί το αυστριακό εμπόριο στην Ανατολή. 
 Ο Gorchakov δεν έφερε αντιρρήσεις αναφορικά με τις αυ-
στριακές αξιώσεις για τη Βοσνία, διαμαρτυρήθηκε, όμως, για την 
Ερζεγοβίνη, η οποία, σύμφωνα με την άποψη τη δική του και του 
Τσάρου, δεν προβλεπόταν κατά τη συμφωνία του Reichstadt να πα-
ραχωρηθεί στην Αυστροουγγαρία. Ο Andrássy ευθύς τον παρέπεμψε 
στις σημειώσεις που είχε από μνήμης υπαγορεύσει στον πρεσβευτή 
της Ρωσίας στη Βιέννη Novikov σχετικά με τον εδαφικό σχεδιασμό 
των δύο επαρχιών με την εξαίρεση εκείνου του τμήματος της Ερζε-
γοβίνης που θα παραχωρούνταν στο Μαυροβούνιο. Ισχυριζόταν, 
επίσης, ότι καμιά αντίθεση εκ μέρους της ρωσικής κυβέρνησης δεν 
είχε έκτοτε προκύψει για το συγκεκριμένο κείμενο. Διαστάσεις από-
ψεων υπήρξαν και για τα εδαφικά όρια του Μαυροβουνίου. Ο Gor-
chakov ζητούσε την εδαφική επέκταση της ηγεμονίας όχι προς την 
πλευρά της Ερζεγοβίνης, αλλά με κατεύθυνση προς τις ακτές και βο-
ρειοανατολικά, συμπεριλαμβανομένου του Ιπέκιου και ενός τμήμα-
τος του σαντζακιού του Νόβι Παζάρ. Η εδαφική διαίρεση του τελευ-
ταίου μεταξύ της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, κατά τη Συμφωνία 
του Reichstadt, ετίθετο σε αμφισβήτηση από την αυστριακή πλευρά. 
Ο Gorchakov επέμενε ότι στην περίπτωση που η Βοσνία και Ερζεγο-
βίνη προσαρτόνταν στην Αυστροουγγαρία, θα ήταν αδύνατο να μην 
επιτρέψει στο Μαυροβούνιο να αποκτήσει το λιμάνι του Αντιβάρι 
και μια λωρίδα εύφορης γης από το Νόβι Παζάρ, του οποίου το υπό-

                                                
495 Βλ. Seton-Watson R. W., ό. π. 140-142, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 145-147 και 
Sumner B. H., ό. π., σελ. 275-278. 
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λοιπο και η Παλαιά Σερβία θα κατέληγαν στη Σερβία. Στο Reichstadt 
o Andrássy είχε συναινέσει στην παραχώρηση του λιμανιού της Σπί-
ζα στο Μαυροβούνιο, τώρα όμως ήταν εντελώς αντίθετος με την 
προοπτική πρόσβασης της ηγεμονίας προς τη θάλασσα. Όσο για το 
Νόβι Παζάρ, ο Andrássy προσπάθησε να εξασφαλίσει για την Αυ-
στροουγγαρία το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών δρόμων της κοι-
λάδας του Αξιού, ελπίζοντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός μεν 
θα προστάτευε το αυστροουγγρικό εμπόριο, αφ’ ετέρου δεν θα αύ-
ξαινε την επιρροή της Δυαδικής Μοναρχίας στα Δυτικά Βαλκάνια, 
χωρίς να είναι απαραίτητο για την τελευταία να προσαρτήσει περισ-
σότερα εδάφη. Ο Gorchakov αν και συμφώνησε με το δίκαιο του 
αιτήματος του ομολόγου του-υπό την προϋπόθεση της μη προσάρ-
τησης του σαντζακιού από την Αυστροουγγαρία- πρότεινε να διευ-
θετηθεί το ζήτημα σε μεταγενέστερη συμφωνία, άποψη με την ο-
ποία συναίνεσε ο Andrássy496.                 
 Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση προέβλεπε την προσάρτηση 
της Βεσσαραβίας στη Ρωσία και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην 
Αυστροουγγαρία εκτός από το σαντζάκι του Νόβι Παζάρ (άρθρο 1ο). 
 Με το δεύτερο άρθρο οι δύο χώρες εγγυόνταν την παροχή 
αμοιβαίας διπλωματικής αρωγής στο ενδεχόμενο που οι απορρέου-
σες εδαφικές διευθετήσεις εξαιτίας του πολέμου ή της διάλυσης της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχαν ως αποτέλεσμα την έναρξη συλ-
λογικού διαλόγου των Μεγάλων Δυνάμεων. Η ιδέα του Gorchakov 
για αλληλεγγύη των δύο μερών εγκαταλείφθηκε, αλλά η αντίστοιχη 
που αφορούσε την αλληλοβοήθεια επεκτάθηκε στο εύρος όλων των 
εδαφικών αλλαγών και όχι μόνο εκείνων που άπτονταν των ανταπο-
δοτικών συμφερόντων των δύο Δυνάμεων.  
 Το τρίτο άρθρο της σύμβασης δήλωνε ότι στην περίπτωση 
εδαφικών αναδιατάξεων ή διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας αποκλειόταν η ίδρυση ενός μεγάλου συμπαγούς σλαβικού κρά-
τους ή κάποιου άλλου. Ως αντάλλαγμα η Βουλγαρία, η Αλβανία (εν-
νοούνται οι περιοχές που κατοικούνταν από τους αλβανόφωνους 
Μουσουλμάνους) και η υπόλοιπη Ρούμελη θα αποτελούσαν πιθανόν 
ανεξάρτητα κράτη, ενώ η Θεσσαλία, ένα τμήμα της Ηπείρου και η 
Κρήτη θα προσαρτόνταν ενδεχομένως στην Ελλάδα∙ η Κωνσταντι-
νούπολη με τα προάστειά της, το καθεστώς των οποίων θα καθορι-

                                                
496 Βλ. Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 149-150 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 280-283. 
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ζόταν μεταγενέστερα, θα απολάμβανε καθεστώς ελεύθερης πόλης. 
Οι δυο πλευρές σημείωσαν επιπλέον ότι η κατοπινή τους πολιτική 
θα πορευόταν επί τη βάση των άνωθεν διατάξεων χωρίς καμία πα-
ρέκκλιση497. 
 Το κείμενο της Σύμβασης της Βουδαπέστης μολονότι επανε-
βεβαίωνε σε γενικές γραμμές τη Συμφωνία του Reichstadt, εν τού-
τοις απέκκλινε από την τελευταία στους επιμέρους όρους του και 
παρουσίαζε σημαντικά κενά και παραλείψεις που αφορούσαν αφ’ 
ενός μεν τη διαμόρφωση των  εδαφικών ορίων της Σερβίας και του 
Μαυροβουνίου, αφ’ ετέρου δε τον σχεδιασμό της έκτασης και του 
μελλοντικού πολιτικού καθεστώτος της Βουλγαρίας, στην περίπτωση 
ενός Ρωσοοσμανικού Πολέμου ή διάλυσης του ευρωπαϊκού τμήμα-
τος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης, σε αντίθεση με τις α-
ποφάσεις του Reichstadt, δημιουργήθηκαν παρανοήσεις ως προς τη 
χρονική στιγμή που η σύμβαση θα τιθόταν σε ισχύ και τέλος σε κα-
νένα άρθρο της δεν υπήρχαν αναφορές για τις ρωσικές κτήσεις στην 
Ασία498.  
 Τα κείμενα της στρατιωτικής και της πολιτικής σύμβασης 
κρατήθηκαν μυστικά σε όλους τους ηγέτες των Μεγάλων Δυνάμεων 
εκτός από τον Bismarck, ο οποίος ενημερώθηκε και από τις δύο 
πλευρές για την ύπαρξη των συμφωνιών. Εν κατακλείδι και τα δύο 
αυτοκρατορικά κράτη πέτυχαν τους στόχους τους. Η μεν Ρωσία κα-
τόρθωσε για στρατιωτικούς λόγους να εξασφαλίσει την ουδετερότη-
τα της Δυαδικής Μοναρχίας αποκλείοντας όχι μόνο την όποια πα-
ρέμβαση εκ μέρους της αλλά και την πιθανότητα σύμπραξής της με 
μία ή περισσότερες εκ των Μεγάλων Δυνάμεων. Από την άλλη μεριά 
η Αυστροουγγαρία ως αντάλλαγμα θα αποκτούσε εδαφικά και πολι-
τικά πλεονεκτήματα ειδικότερα επί της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και 
σε ένα μακροπρόθεσμο γενικότερο πλαίσιο επί των Δυτικών Βαλκα-
νίων. Στην πραγματικότητα οι όροι των συμβάσεων ευνοούσαν την 

                                                
497 Βλ. Anderson M. S., ό. π., σελ. 193-194, Bridge F. R., ό. π., σελ. 81-82, Goriainov 
Serge, ό. π., σελ. 163-228, του ιδίου Le Bosphore..., ό. π., σελ. 327-336, Jelavich Bar-
bara The Ottoman Empire…, ό. π., σελ. 93, Langer W. L., ό. π., σελ. 113-114, Loba-
nov-Rostovsky A., ό. π., σελ. 269-270, Rénouvin P., Préclin Ed., Hardy G., ό. π., σελ. 
419-420, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 142-143, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 150 
και Sumner B. H., ό. π., σελ. 277-278, 589-601.  
498 Βλ. Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 144-145, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 150 και 
Sumner B. H., ό. π., σελ. 284-288.  
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Αυστροουγγαρία και οι Ρώσοι γνώριζαν ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο 
να μετριαστούν τα αντισταθμιστικά οφέλη της Αψβουργικής Μοναρ-
χίας499.  
 Στις 19/31 Ιανουαρίου του 1877 ο Gorchakov απέστειλε στις 
κυβερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων εγκύκλιο στην οποία επεσή-
μαινε ότι η άρνηση της Υψηλής Πύλης να αποδεχθεί τις διατυπωθεί-
σες στη Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης προτάσεις των Δυνάμεων 
προσέβαλε την τιμή και την αξιοπρέπεια όλης της Ευρώπης. Το ερώ-
τημα που έθετε ακολούθως ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας ήταν 
ποια μέτρα ήταν διατεθειμένη να λάβει η Ευρώπη ώστε να υποτα-
χθεί ο Σουλτάνος στα αιτήματα των Δυνάμεων. Το Ανατολικό Ζήτη-
μα, σύμφωνα με τον Τσάρο, δεν ήταν υπόθεση των Ρώσων ή των 
Σλάβων, αλλά αφορούσε όλη την Ευρώπη και ως τέτοιο θα έπρεπε 
να εκληφθεί. Με την αποσταλείσα στις δυτικές κυβερνήσεις εγκύ-
κλιο, ο Gorchakov ήθελε να εξασφαλίσει την ανοχή τους στον επερ-
χόμενο πόλεμο, ιδίως της Μεγάλης Βρετανίας, και να αποτρέψει ένα 
ενδεχόμενο σχηματισμό ενδοευρωπαϊκών συνασπισμών. Το πρό-
σφατο και οδυνηρό για τη Ρωσία παράδειγμα του Κριμαϊκού Πολέ-
μου δεν έπρεπε να επαναληφθεί500. 
 Προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες του Gorchakov, ο 
Disraeli προσπάθησε να αποτρέψει τη Ρωσία από την ανάληψη μο-
νομερών πολεμικών επιχειρήσεων τονίζοντας τον κίνδυνο ανάφλε-
ξης όλης της Ευρώπης, τον διαβεβαίωσε για τη φιλία της Μεγάλης 
Βρετανίας και την προθυμία της να βοηθήσει τη Ρωσία να αντιμετω-
πίσει τα υπάρχοντα προβλήματα. Η πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή 
στην οθωμανική κυβέρνηση με την τοποθέτηση του Ετχέμ πασά στο 
αξίωμα του Μεγάλου Βεζύρη, αποτελούσε ένα θετικό βήμα προς την 
άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και 
της Υψηλής Πύλης, καθώς ο νέος Οθωμανός αξιωματούχος ανακοί-
νωσε ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο ενσωμάτωνε 
τα περισσότερα αιτήματα των Δυνάμεων. Η Ρωσία συμφώνησε να 
δοθεί περίοδος χάριτος στην Υψηλή Πύλη για την εφαρμογή των με-
ταρρυθμίσεων, αλλά παράλληλα ζήτησε από τις Δυνάμεις να υπο-
γράψουν ένα πρωτόκολλο, το οποίο θα τις δέσμευε στην ανάληψη 

                                                
499 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 114 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 288.  
500 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 114, Leathers N., ό. π., σελ. 152, MacKenzie D., ό. π., 
σελ. 188, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 140 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 255.  
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περαιτέρω μέτρων στην περίπτωση που η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
αποτύγχανε να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις501. 
 Στο μεταξύ στην Αγία Πετρούπολη μετά από διαδοχικά αυ-
τοκρατορικά συμβούλια, οι πανσλαβιστικοί κυβερνητικοί κύκλοι κα-
τόρθωσαν να πείσουν τον Τσάρο να αποστείλει στις αυλές των Με-
γάλων Δυνάμεων τον Ignatiev. Ο τελευταίος ξεκίνησε (23 Φεβρουα-
ρίου / 2 Μαρτίου) τη διπλωματική του περιοδεία με σκοπό να εξη-
γήσει στις κυβερνήσεις των Δυνάμεων τις πραγματικές προθέσεις 
της Ρωσίας και να κερδίσει την υποστήριξή τους στην υπογραφή του 
πρωτοκόλλου. Εάν το κείμενο αποδεικνυόταν κενό γράμμα στην 
πράξη, η Ρωσία ήλπιζε τουλάχιστον να εξασφαλίσει την ανοχή της 
Ευρώπης προτού αναλάβει δράση. Στο Βερολίνο ο Καγκελάριος Bis-
marck εμφανίστηκε θετικός στη ρωσική πρόταση υπό την προϋπό-
θεση να γίνει αποδεκτή και από τις άλλες Δυνάμεις, γεγονός που ο 
ίδιος δεν το πίστευε, ιδίως για τη Μεγάλη Βρετανία. Πραγματικά στο 
Λονδίνο δημιουργήθηκαν ενστάσεις ως προς το περιεχόμενο και τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του πρωτοκόλλου. Ο Βρετανός υπουργός των 
Εξωτερικών, Λόρδος Derby, με τη σύμφωνη γνώμη του Disraeli και 
της Βασίλισσας Victoria , αρνήθηκε να το υπογράψει εκτός και αν η 
Ρωσία εγγυόταν ότι θα αφόπλιζε τον στρατό της ταυτόχρονα με την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο, εντός των κόλπων της βρετανι-
κής κυβέρνησης οι απόψεις ήταν διαιρεμένες. Πολιτικοί άνδρες, ό-
πως ο Salisburi, με τη θετική υποστήριξη και της κοινής γνώμης, πα-
ρώτρυναν τον Βρετανό Πρωθυπουργό να αλλάξει στάση ως προς τα 
ζητήματα της Ανατολής και να επιδιώξει τη συνεργασία των Μεγά-
λων Δυνάμεων. Τελικά, υπό τον φόβο της μελλοντικής της απομό-
νωσης, η Μεγάλη Βρετανία ύστερα από διαβουλεύσεις με τη ρωσική 
πλευρά, συναίνεσε στην υπογραφή του τελικού κειμένου502.  
 Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 19ης/31ης Μαρτίου του 
1877, οι Μεγάλες Δυνάμεις επαναβεβαίωσαν το συλλογικό τους εν-
διαφέρον για τη βελτίωση της κατάστασης του συνόλου των χριστι-
ανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την εισαγω-

                                                
501 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 114, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 141-142 και Sumner 
B. H., ό. π., σελ. 256. 
502 Βλ. Driault Édouard, ό. π., σελ. 466, Langer W. L., ό. π., σελ. 114, Leathers N., ό. 
π., σελ. 152-156, MacKenzie D., ό. π., σελ. 189, Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 148-
166, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 142 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 256-266, 606-611.  
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γή των αποδεχθεισών από την Υψηλή Πύλη μεταρρυθμίσεων, έλα-
βαν υπ’ όψιν τους τη σύναψη ειρήνης με τη Σερβία και συνέστησαν 
τον επαναπροσδιορισμό των συνόρων υπέρ του Μαυροβουνίου. 
Επίσης προσκάλεσαν την Πύλη να επαναφέρει τις στρατιωτικές της 
δυνάμεις σε κατάσταση ειρήνης και να εισάγει εντός του ελάχιστου 
δυνατού χρονικού διαστήματος τις απαραίτητες για την ηρεμία και 
ευημερία των επαρχιών μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ομοφώνως κρί-
θηκαν απαραίτητες για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ειρήνης. Οι 
Μεγάλες Δυνάμεις θα επέβλεπαν την εκπλήρωση των υποσχέσεων 
αυτών διαμέσου των πρεσβευτών τους στην Κωνσταντινούπολη. 
Στην περίπτωση, όμως, που η κατάσταση των Χριστιανών δεν βελτι-
ωνόταν και οι αναταραχές εξακολουθούσαν, οι Δυνάμεις διατηρού-
σαν το δικαίωμα να εξετάσουν τα κατάλληλα για την εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης διαβίωσης των Χριστιανών και της γενικής ειρήνης 
μέτρα. Το ζήτημα του αφοπλισμού ρυθμίστηκε σε δύο ξεχωριστές 
δηλώσεις, του Derby και του Schouvalov αντιστοίχως. Ο πρεσβευτής 
της Ρωσίας δήλωσε ότι αν η Υψηλή Πύλη αποδεχόταν τους όρους 
του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, έπρεπε να στείλει ειδικό απεσταλ-
μένο στην Αγία Πετρούπολη για τις διαπραγματεύσεις του αφοπλι-
σμού, για τον οποίο η Ρωσία ήταν πρόθυμη να συναινέσει. Ο Λόρδος 
Derby από τη μεριά του σημείωσε ότι αν δεν επιτυγχανόταν ο αμοι-
βαίος αφοπλισμός της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
το πρωτόκολλο αυτομάτως θα καθιστόταν άκυρο503. 
 Στις 22 Μαρτίου / 3 Απριλίου το πρωτόκολλο και οι δύο δη-
λώσεις επιδόθηκαν στον πρεσβευτή της Υψηλής Πύλης στο Λονδίνο 
Μουσούρο πασά504 και στις 28 Μαρτίου / 9 Απριλίου μετά από τη 

                                                
503 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 114-115, Leathers N., ό. π., σελ. 157-158, Seton-
Watson R. W., ό. π., σελ. 166, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 142-143 και Sumner B. H., 
ό. π., σελ. 266-268, 611-613.  
504 Μουσούρος Κωστάκης (1807-1891): Διπλωματικός υπάλληλος της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Ξεκίνησε την καριέρα του ως γραμματέας της αυστριακής πρεσβεί-
ας στην Αθήνα και αργότερα τοποθετήθηκε τοποτηρητής του ηγεμόνα της Σάμου 
Στέφανου Βογορίδη (1834-1837). Το 1841 διορίστηκε πρεσβευτής της Υψηλής Πύ-
λης στην Αθήνα, αλλά οι σχέσεις του με την ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν αγαστές. 
Αποκορύφωμα της μεταξύ τους έντασης υπήρξε το λεγόμενο «επεισόδιο Μουσού-
ρου», το οποίο οδήγησε στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας και Ο-
θωμανικής Αυτοκρατορίας. Συγκεκριμένα, ο Μουσούρος τον Ιανουάριο του 1847 
αρνήθηκε να θεωρήσει διαβατήριο για την Κωνσταντινούπολη του υπασπιστή του 
Όθωνος Τσάμη Καρατάσου, επειδή ήταν εμπλεγμένος σε επαναστατικό κίνημα στη 
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σύγκληση συνέλευσης της οθωμανικής Βουλής το πρωτόκολλο και η 
δήλωση του Schouvalov απορρίφθηκαν με τη δικαιολογία ότι ακύ-
ρωναν τη Συνθήκη των Παρισίων, η οποία εγγυόταν την ανεξαρτησία 
και την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η αρνητική 
απάντηση των Οθωμανών ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι στη 
βρετανική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη είχε πρόσφατα τοπο-
θετηθεί ως επικεφαλής της ο Sir Henry Layard505, ο οποίος είχε τη 
φήμη του φίλου των Οθωμανών και αντίθετου προς τη Ρωσία. Ο δι-
ορισμός του συνέπεσε με τη στιγμή που η Υψηλή Πύλη πίστευε ότι 
θα μπορούσε την ύστατη ώρα να στραφεί προς τη Μεγάλη Βρετανία. 
Την επομένη η Πύλη διέκοψε τις διαπραγματεύσεις της με το Μαυ-
ροβούνιο, αρνούμενη να προβεί σε εδαφικές παραχωρήσεις προς 
την ηγεμονία και τρεις ημέρες αργότερα έληξε η περίοδος της ανα-
κωχής506. 
 Με την απόρριψη του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου η Υψηλή 
Πύλη απώλεσε την τελευταία ευκαιρία που της παρουσιάστηκε για 
την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης και ειρηνικού διακανονισμού 
από κοινού με τις Δυνάμεις. Τα ευρωπαϊκά κράτη πλέον δεν ήταν 

                                                                                                     
Μακεδονία. Η άρνηση του Μουσούρου προκάλεσε την εναντίον του αντίδραση του 
Όθωνος, με αποτέλεσμα ο Μουσούρος να ανακληθεί στην Κωνσταντινούπολη και 
να αναχωρήσει τελικά από την Αθήνα (Φεβρουάριος του 1847), ενώ τον Απρίλιο 
ανακλήθηκε στην Αθήνα ο Έλληνας επιτετραμμένος στην Υψηλή Πύλη. Μετά από 
την ανταλλαγή απειλητικών διακοινώσεων, οι σχέσεις των δύο κρατών αποκατα-
στάθηκαν με την παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων (κυρίως της Ρωσίας και της 
Αυστρίας, ενώ η Μεγάλη Βρετανία θεωρούσε υπεύθυνη την Ελλάδα για το επεισό-
διο) και ο Μουσούρος επανήλθε στη θέση του (Φεβρουάριος του 1848). Αργότερα 
υπηρέτησε ως πρεσβευτής στη Βιέννη (1848-1851) και στη συνέχεια (1851-1879) 
στο Λονδίνο. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του πασά (1867) και του βεζύρη (1881). Βλ. 
Πάπυρος..., ό. π., τόμος 43ος, σελ. 84.   
505 Layard Asteun Henry Sir (1817-1894): Βρετανός αρχαιολόγος, διπλωμάτης και 
πολιτικός. Ύστερα από ανασκαφές στη Μεσοποταμία, ανακάλυψε τις δύο πρωτεύ-
ουσες των Ασσυρίων Νιμρούντ (1845-1847) και Νινευή (1849-1850). Διετέλεσε βου-
λευτής των Φιλελευθέρων (1852-1857, 1860-1869), υφυπουργός Εξωτερικών (1861-
1866) και Δημοσίων Έργων (1866-1868). Ακολούθως διορίστηκε πρεσβευτής στη 
Μαδρίτη (1869-1877) και στην Κωνσταντινούπολη (1877-1880). Διαπραγματεύθηκε 
την παραχώρηση της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία (1878) και υποστήριξε την ένω-
ση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου με την Ελλάδα, ως αντιστάθμισμα της αύξησης 
της σλαβικής επιρροής στη Βαλκανική. Βλ. Παγκόσμιο..., ό. π., τόμος 5ος, σελ. 156.  
506 Βλ. Νάλτσας Χριστόφορος Α., ό. π., σελ. 37, Driault Édouard, ό. π., σελ. 466, 
Langer W. L., ό. π., σελ. 115, Leathers N., ό. π., σελ. 160-162, Seton-Watson R. W., 
ό. π., σελ. 167, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 144 και Sumner B. H., ό. π., σελ. 270.    
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διατεθειμένα να επιδείξουν περισσότερη καλή θέληση. Η Ρωσία α-
φού εξασφάλισε την ουδετερότητα της Αυστροουγγαρίας και την 
ανοχή της Μεγάλης Βρετανίας, σύναψε στις 4/16 Απριλίου στρατιω-
τική σύμβαση με τη Ρουμανία, η οποία ρύθμιζε τη δυνατότητα διέ-
λευσης του ρωσικού στρατού διαμέσου του εδάφους των Παραδου-
νάβιων Ηγεμονιών. Μετά από μια εβδομάδα (11/23 Απριλίου) η ρω-
σική κυβέρνηση σε εγκύκλιό της προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
εξέθετε τη θέση της, ότι δηλαδή- με τη συνδρομή και των Μεγάλων 
Δυνάμεων- εξάντλησε όλα τα διπλωματικά μέσα για ειρήνευση στο 
εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι η άρνηση της τε-
λευταίας να συμμορφωθεί με τους όρους του Πρωτοκόλλου του 
Λονδίνου και να παράσχει εγγυήσεις για την εφαρμογή των μεταρ-
ρυθμίσεων, απέκλειε κάθε ελπίδα συνδιαλλαγής. Στις 12/24 Απριλί-
ου του 1877 ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Β , υπό την πίεση των πανσλα-
βιστών, εξέδωσε από τη Βεσσαραβία πολεμικό διάγγελμα με το ο-
ποίο κήρυττε τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε 
αυτό τονιζόταν το ενδιαφέρον του για τους καταπιεσμένους χριστια-
νικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτροκρατορίας και η επιθυμία 
του να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασής τους. Τα γεγονότα 
της Βοσνίας, της Ερζεγοβίνης και της Βουλγαρίας, συνέχιζε, καθώς 
και η αλαζονική στάση της Υψηλής Πύλης απέναντι στη Ρωσία, ανά-
γκαζαν την τελευταία να προσφύγει στα όπλα507.  
 Αυθημερόν επιδόθηκε στην οθωμανική πρεσβεία στην Αγία 
Πετρούπολη διακοίνωση με την οποία ανακοινωνόταν η διακοπή 
των διπλωματικών σχέσεων των δύο κρατών και η κήρυξη του πολέ-
μου. Την ίδια ημέρα η Υψηλή Πύλη απέστειλε εγκύκλιο προς τις κυ-
βερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, με την οποία ζητούσε τη μεσο-
λάβησή τους, αλλά πλέον ήταν αργά∙ ο ρωσικός στρατός διέβαινε 
τον ποταμό Προύθο ποταμό και προήλαυνε προς το Νότο μέσω των 
ρουμανικών εδαφών508. 

                                                
507 Βλ. Νάλτσας Χριστόφορος Α., ό. π., σελ. 38-39, Driault Édouard, ό. π., σελ. 466-
467, Jelavich Barbara Russia’ s…, ό. π., σελ. 172-173, Langer W. L., ό. π., σελ. 115-
116, Leathers N., ό. π., σελ. 162-163, Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 150-151 και 
Sumner B. H., ό. π., σελ. 270-271. 
508 Βλ. ΑΥΕ / Φ. αακ/É 2, Ν. Δραγούμης (Βιέννη) προς Ε. Δεληγεώργη, αρ. 113/56, 
15/27-4-1877: «Σήμερον έπεμψα υμίν το εν οπισθογράφω επαναλαμβανόμενον 
συμβολικόν τηλεγράφημα, περί της προς τον κόμητα Ανδράσσυ ανακοινώσεως της 
εγκυκλίου, δι’ ης η οθωμανική κυβέρνησις, επικαλουμένη το ή άρθρον της εν Παρι-
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 Ύστερα από την πάροδο δύο περίπου ετών από τη στιγμή που 
εκδηλώθηκε η εξέγερση στην Ερζεγοβίνη, οι διπλωματικές διαπραγ-
ματεύσεις για την ειρηνική επίλυση της κρίσης αποδείχθηκαν μάται-
ες. Παρά το γεγονός ότι η επαναστάσεις στη Βοσνία και την Ερζεγο-
βίνη θεωρήθηκαν αρχικά τοπικού χαρακτήρα και περιορισμένης εμ-
βέλειας, εν τούτοις πυροδότησαν μια σειρά αναπόφευκτων εξελίξε-
ων που ενέπλεξαν τα κράτη της Βαλκανικής, τις Μεγάλες Δυνάμεις 
και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
 Το κατά πόσον οι κακές συνθήκες διαβίωσης που επικρατού-
σαν στις δύο επαρχίες αποτελούσαν από μόνες τους επαρκές αίτιο 
για την εξέγερση του πληθυσμού, είναι ένα ζήτημα που έχει απα-
σχολήσει πολυάριθμους μελετητές της διπλωματικής ιστορίας της 
περιόδου αυτής. Από αυτή την οπτική γωνία φαίνεται ότι οι επανα-
στάσεις προκλήθηκαν εξαιτίας της καταπίεσης, της διαφθοράς των 
τοπικών αξιωματούχων και της βαριάς φορολόγησης που υφίσταντο 
οι αυτόχθονες κάτοικοι, κυρίως οι χωρικοί και οι έμποροι, με συνέ-
πεια οι εξεγέρσεις να είναι το αποτέλεσμα κοινωνικών και οικονομι-
κών εντάσεων και όχι έκφραση εθνικοαπελευθερωτικών προσδο-

                                                                                                     
σίοις συνθήκης, εξαιτείται την μεταξύ αυτής και της Ρωσσίας παρέμβασιν των Δυ-
νάμεων. 
 Ως μοι είπεν ο βαρών Όρτσυ, η Πύλη, τούτο πράττουσα, αύτη πρώτη σύ-
νοιδε το αλυσιτελές∙ αλλ’ ηθέλησε, δια της εκπληρώσεως απλού τύπου, ν’ αποδείξει 
το προς τας συνθήκας σέβας αυτής. 
 Ο κόμης Ανδράσσυ, αποκρινάμενος τω κυρίω Βογορίδη, ανέπτυξεν όσα εν 
προοιμίων εμήνυσα ήδη υμίν δια του από 11/23 Απριλίου, υπ’ αριθμόν 107/52, 
τηλεγραφήματός μου∙ είπε δηλαδή, -ότι μέχρις εσχάτων αυτό τούτο επεδίωξαν αι 
Δυνάμεις, την συνδιαλλαγήν∙ - ότι, ως προυχώρησαν τα πράγματα, νέα απόπειρα εις 
ουδέν ηδύνατο ν’ απολήξει, αφ’ ου μάλιστα η Τουρκία δεν υπεδείκνυε τας βάσεις 
του συμβιβασμού– ότι νέας συζητήσεις ηδύναντο να διαταράξωσι την μεταξύ των 
χριστιανικών κυβερνήσεων σύμπνοιαν- και ότι, αυτός μεν ηρνείτο ν’ αναλάβει την 
πρωτοβουλίαν, μη επιθυμών όμως να φανεί δυστροπών, ήθελε μετάσχει του διαβή-
ματος, αν αι λοιπαί Δυνάμεις συνεφώνουν επί τούτου. 
 Αλλ’ ουδεμία αμφιβολία, κατά τον βαρώνα Όρτσυ, ότι και αι λοιπαί κυ-
βερνήσεις, εις το μάταιον συνδιαλλακτικής αποπείρας αφορώσαι, παρόμοια θ’ απα-
ντήσωσι και ότι η οθωμανική πρότασις θα καταπέσει σιωπηλώς.» και Νάλτσας Χρι-
στόφορος Α., ό. π., σελ. 39. 
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κιών509. Τρία είναι τα στοιχεία που– κατά την άποψή μας- συνηγο-
ρούν στην εξαγωγή αυτού του συμπεράσματος: 
1ον) από τη μελέτη του αρχειακού υλικού πουθενά δεν προκύπτει ότι 
οι επαναστάσεις στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη προκλήθηκαν ύστε-
ρα από αιτήματα και διακηρύξεις των αυτοχθόνων πληθυσμών για 
αυτονομία των δύο επαρχιών ή απελευθέρωση από τον οθωμανικό 
ζυγό ή ακόμη και ένωσή τους με τις όμορες βαλκανικές ηγεμονίες 
της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Αντιθέτως το αίτημά τους ήταν 
συγκεκριμένο και αποσκοπούσε στη βελτίωση των όρων διαβίωσής 
τους, την οποία η  επαχθής φορολογία δεν μπορούσε να εξασφαλί-
σει510. 
2ον) ακόμη και όταν η εξέγερση είχε εξαπλωθεί και οι Μεγάλες Δυ-
νάμεις είχαν ήδη εμπλακεί ως μεσολαβητές, οι επαναστάτες απέρ-
ριψαν το σχέδιο των μεταρρυθμίσεων του Andrássy ως ανεπαρκές 
και στερούμενο ουσιωδών εγγυήσεων, ενώ στους δικούς τους όρους 
προέβαλαν αξιώσεις αμιγώς κοινωνικοοικονομικού και όχι εθνικοα-
πελευθερωτικού χαρακτήρα511. 
3ον) στη Διάσκεψη του Ναυστάθμου προτάθηκαν για τη Βοσνία και 
την Ερζεγοβίνη μεταρρυθμίσεις και προνόμια διοικητικής, οικονομι-
κής και κοινωνικής φύσεως, χωρίς να θιχτεί το ζήτημα της αυτονομί-
ας ή- ακόμη περισσότερο- ανεξαρτησίας των δύο επαρχιών512.         Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία λαμβάν
είχε ήδη ωριμάσει στις συνειδήσεις τόσο των ηγετών των βαλκανι-
κών κρατών όσο και των πληθυσμών, περιμένοντας την κατάλληλη 
ευκαιρία για να εκδηλωθεί. Συνεπώς, η επανάσταση στις δύο επαρ-
χίες δύναται να εκληφθεί και ως φυσικό επακόλουθο εκείνης της 
διαδικασίας χειραφέτησης των Χριστιανών των βαλκανικών κρατών, 
η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα με τον εθνικοαπελευθε-
ρωτικό σερβικό αγώνα (1804) και ακολουθήθηκε αργότερα από τον 
αντίστοιχο ελληνικό (1821). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες της ελληνικής πρεσβείας στη Βιέννη, η επανάσταση υπήρ-
ξε το αποτέλεσμα της προπαγάνδας και των προπαρασκευαστικών 
ενεργειών των σερβικών εθνικιστικών κύκλων, οι οποίοι ευρισκόμε-

                                                
509 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 63. 
510 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Α. Γ. Κουντουριώτης (Νεοχώρι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 2613, 
8-7-1875. 
511 Βλ. ό. π., σελ. 105-106. 
512 Βλ. ό. π., σελ. 137-138. 
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νοι σε στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους κύκλους (εν μέρει και 
εντός της αυτοκρατορικής κυβέρνησης) και τις επιτροπές των σλαβι-
κών πληθυσμών της Αυστροουγγαρίας, οργάνωσε το κίνημα προσ-
δίδοντάς του χαρακτήρα εθνεγερτικό513. Επίσης, στο εσωτερικό των 
δύο επαρχιών η νοτιοσλαβικής (κυρίως σερβικής) εθνικής καταγω-
γής αστική τάξη προσέδωσε στα αιτήματα των αγροτών εθνικοπολι-
τικό χαρακτήρα, απαιτώντας πολιτική και οικονομική ελευθερία, ενώ 
παράλληλα ενδυνάμωνε τις σχέσεις της με τους πολιτικούς σερβι-
κούς κύκλους. Οι συχνές αποδημίες απλών ανθρώπων, πολεμιστών 
και εμπόρων από τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη προς τη Σερβία, το 
Μαυροβούνιο ή και την Αυστροουγγαρία, δεν οφείλονταν μόνο στο 
ανυπόφορο καθεστώς υπό το οποίο διαβίωναν, αλλά θεωρήθηκε ότι 
εξυπηρετούσαν απώτερους διακηρυγμένους σκοπούς, όπως εκείνον 
της ανεξαρτησίας και της ένωσης των δύο επαρχιών με τα ομόαιμα 
σλαβικά κράτη ή τη δημιουργία ενός μεγάλου νοτιοσλαβικού κρά-
τους στα Δυτικά Βαλκάνια, του οποίου θα ήσαν μέλη514. 
  Παρά τους εκατέρωθεν ανταγωνισμούς (κυρίως μεταξύ της 
Σερβίας και του Μαυροβουνίου) για την ανάληψη της πρωτοκαθε-
δρίας στη Βαλκανική, είναι γεγονός ότι όσο η επανάσταση εξελισσό-
ταν προξενούσε αυξανόμενο ενδιαφέρον στους Χριστιανούς των 
Βαλκανίων και ιδιαίτερα στους Σλάβους. Σε θεωρητικό επίπεδο και 
από την άποψη πνευματικής ζύμωσης και ωρίμανσης, τα Βαλκάνια 
φαίνεται ότι ήταν μάλλον έτοιμα να πολεμήσουν εναντίον της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας515. Εθελοντές από τη Σερβία, το Μαυροβού-
νιο, τη Βουλγαρία, όπως επίσης από τη Ρωσία και τις σλαβικές επαρ-
χίες της Αυστροουγγαρίας, έσπευσαν προς βοήθεια των επαναστα-
τών. Επίσης, το ίδιο το στοιχείο του εθνικισμού, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως η αληθινή αιτία κήρυξης του πολέμου από τη Σερβία 
και το Μαυροβούνιο και το οποίο διαμόρφωσε και προκάλεσε τις 
πολιτικές εξελίξεις μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας στις παραμονές του Ρωσοοσμανικού Πολέμου516. 

                                                
513 Βλ. ΑΥΕ / 99/2γ, Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 217/95, 24/7-5/8-
1875, 232/100, 7/19-8-1875.  
514 Βλ. Clayton G. D., ό. π., σελ. 130 και Langer W. L., ό. π., σελ. 63. 
515 Βλ. Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 15. 
516 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 63, 116 και Stojanovic M. D., ό. π., σελ. 15.  
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 Το ζήτημα, λοιπόν, της αναταραχής στα Βαλκάνια τη συγκεκρι-
μένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να κατανοηθεί χωρίς προηγούμενη 
αναφορά στις δραστηριότητες διαφόρων εξωτερικών παραγόντων, 
που μετέβαλαν ένα άνευ ιδιαίτερης σπουδαιότητας συγκρουσιακό 
γεγονός σε μια ευρείας έκτασης και έντασης εξέγερση- πολιτικο-
στρατιωτική κρίση. Ακόμη και αν δεχθούμε την απονομή οικονομι-
κής και κοινωνικής δικαιοσύνης ως πρωταρχική αιτία του κινήματος, 
δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι χωρίς την εμπλοκή 
τόσο των Μεγάλων Δυνάμεων όσο και των νοτιοσλαβικών ηγεμο-
νιών, καθώς και εξαιτίας της άκαμπτης στάσης της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας απέναντι στους επαναστάτες, η εξέγερση δεν θα απο-
κτούσε εθνικό χαρακτήρα και θα καταγραφόταν απλώς ως ένα τοπι-
κής εμβέλειας στασιαστικό γεγονός. 
 Μάλιστα, τα ίδια τα έγγραφα του ΑΥΕ έρχονται προς επιβε-
βαίωση της παραπάνω διαπίστωσης. Την ώρα που ξέσπαγε η επα-
νάσταση στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, ήταν κοινώς αποδεκτό στη 
Δυτική Ευρώπη ότι το όλο κίνημα είχε οργανωθεί εκτός της επικρά-
τειας των δύο επαρχιών και οφειλόταν στις διαπλοκές και τους μη-
χανισμούς της Ρωσίας, των Σέρβων ριζοσπαστών και του Μαυρο-
βουνίου517. Από την άλλη μεριά οι Ρώσοι θεωρούσαν υπεύθυνες τις 
αυστριακές ή γερμανικές δολοπλοκίες, η Υψηλή Πύλη υποστήριζε ότι 
πίσω από τους επαναστάτες βρισκόταν η Ρωσία518, οι Σέρβοι κατη-
γορούσαν μια συγκεκριμένη αυστριακή στρατιωτική κλίκα ως υπαί-
τια της ερζεγοβίνιας εξέγερσης519, ενώ κάποιοι Μαυροβούνιοι έκρι-
ναν ότι η κυβέρνησή τους και ο ηγεμόνας ήσαν αναμεμειγμένοι520. 
Στη Βιέννη, στρατιωτικοί κύκλοι προσκείμενοι στον Αυτοκράτορα 
Φραγκίσκο-Ιωσήφ τον Α  επιθυμούσαν την κατάληψη της Βοσνίας 
εχόντας στόχο αφ’ ενός μεν να ενδυναμώσουν το στρατηγικό έλεγχο 
της Αυστροουγγαρίας στη Δαλματία και την Ίστρια αφ’ ετέρου δε να 
κατευθύνουν κατά τη βούλησή τους το νοτιοσλαβικό κίνημα. Η πε-
ριοδεία που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1875 από τον Αυτο-

                                                
517 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Α. Δόσκος (Βελιγράδι) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 46, 14-7-1875, 
αρ. 47, 2-8-1875 και Langer W. L., ό. π., σελ. 64. 
518 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2α, Νικολαΐδης (Σέρρες) προς Χ. Τρικούπη, αρ.339, 14-8-1875. 
519 Στο υπ’ αριθμόν έγγραφο 46 (ΑΥΕ / Φ. 99/2γ), o Σέρβος υπουργός των Εξωτερι-
κών Ristić αναφέρει γενικά ότι «[...] η επανάστασις εν Ερζεγοβίνη [...] δεν στερείται 
της αυστριακής συμπαθείας[...]». 
520 Βλ. MacKenzie D., ό. π., σελ. 31. 
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κράτορα και τους στρατιωτικούς αρχηγούς στην ενδοχώρα της Δαλ-
ματίας αναμφίβολα συνετέλεσε στην εκδήλωση της εξέγερσης521. Η 
επανάσταση προξένησε εξίσου έντονο ενθουσιασμό στις τάξεις των 
πανσλαβιστών της Ρωσίας και των Βαλκανίων. Είτε, επομένως, οι 
επαναστάτες το επιθυμούσαν είτε όχι, ήταν σίγουρο ότι η υπόθεσή 
τους θα απασχολούσε τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη522. 
 Τα αντικρουόμενα συμφέροντα των τελευταίων και τα σοβαρά 
οικονομικά και πολιτικά προβλήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας ήταν εκείνα που ομολογουμένως περιέπλεξαν την κατάσταση. 
Μια συνολική προσέγγιση της ανατολικής πολιτικής των Μεγάλων 
Δυνάμεων μας παρέχεται από την ακόλουθη αναφορά με τίτλο «Ε-
μπιστευτικαί αποκαλύψεις περί της εν Ανατολή πολιτικής των Μεγά-
λων Δυνάμεων», σύμφωνα με την οποία: 
 «1ον) [...] δεν υπάρχει πλήρης ουδ’ αυτή η μεταξύ των Τριών 
Αυτοκρατόρων διαθρυλουμένη σύμπνοια περί της λύσεως του Ανα-
τολικού Ζητήματος, διότι η Ρωσία εποφθαλμιά πάντοτε την Κωνστα-
ντινούπολιν. 
  2ον) Άπασαι αι Δυνάμεις είναι σύμφωνοι και πεπεισμέναι, ότι 
δεν υπάρχει πλέον ουδέ οθωμανική κυβέρνησις ουδέ Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. 
 3ον) [...] ο εν Ανατολή Ελληνισμός, το εκείσε πρωτεύον στοιχεί-
ον, ο αποδείξας ότι έχει ιδέαν ελληνικήν, αλλ’ ουχί ορθόδοξον πολι-
τικήν, πρέπει να αντικαταστήσει τον αποβιώσαντα, δια της εγκαθι-
δρύσεως ελληνικής κυβερνήσεως εν Κωνσταντινουπόλει. 
 4ον) Άπασαι αι λοιπαί Δυνάμεις απεφάσισαν να απαγορεύσωσι 
την εις Κωνσταντινούπολιν ίδρυσιν ρωσικής κυβερνήσεως, ήτις άλ-
λως ουδέ επί δύο έτη ήθελε δυνηθεί να διατηρηθεί εναντίον της ι-
σχυράς των Ελλήνων θελήσεως, να μην ανεχθώσι ρωσικήν κυβέρνη-
σιν. Αλλ’ εν περιπτώσει ρωσικού πραξικοπήματος, απεφασίσθη ήδη 
η εν Κωνσταντινουπόλει εμφάνισις αγγλικού στόλου. 
 5ον) Βλέπουσα ως εκ τούτου η ρωσική διπλωματία παραλελυ-
μένην την ανατολικήν αυτής πολιτικήν, υπεκίνησε την επανάστασιν 
της Ερζεγοβίνης, ην επεφορτίσθη η Αυστρία να καταπνίξει και να 

                                                
521 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2γ, Γρ. Υψηλάντης (Βιέννη) προς Χ. Τρικούπη, αρ. 217/95, 24/7-
5/8-1875. 
522 Βλ. Clayton G. D., ό. π., σελ. 130. 
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εισβάλει εις τε το Μαυροβούνιον και εις την Σερβίαν, εάν εξακολου-
θήσωσι να είναι όργανα της Ρωσίας. 
 6ον) Τα ανακτοβούλια απεφάσισαν να μη παραχωρήσωσιν ου-
δεμίαν μερίδα εκ της κληρονομίας του αποβιώσαντος προς τον ρω-
σικόν κολοσσόν, επιφυλάττουσαι τη Αυστρία απάσας τας σλαβικάς 
της Τουρκίας επαρχίας. 
 7ον) Η Ρωμουνία ουδένα εκ μέρους της Ρωσίας διατρέχει κίν-
δυνον, διότι επ’ αυτής άρχει Γερμανός βασιλόπαις, ον υποστηρίζου-
σιν αι λοιπαί Δυνάμεις. 
 8ον) Την Ελλάδα δε, την μετά τοσαύτης μητρικής στοργής και 
απείρων θυσιών διαδόσασαν, αναπτύξασαν και ανυψώσασαν τον εν 
τη Ανατολή Ελληνισμόν επί τοσούτον, ώστε αναγνωρίζουσιν αυτόν αι 
Δυνάμεις, ως πρωτεύοντα και δικαιούμενον να άρξει της Αντολής, 
την Ελλάδα ταύτην διανοούνται οι ισχυροί της γης να αποχωρίσωσι 
των εν τη Ανατολή τέκνων αυτής, τη τετριμμένη συκοφαντία, ότι δεν 
εξεπλήσωσι δήθεν τον προορισμόν της, αλλά τω προμελετημένω 
σκοπώ, να ρυθμίσωσι τα της Ανατολής υπέρ των ιδίων αυτών συμ-
φερόντων, άνευ της Ελλάδος και προς ηθικήν και υλικήν βλάβην του 
Ελληνισμού.»523.  
 Η πορεία των γεγονότων επαλήθευσε σε αρκετά σημεία τα 
γραφόμενα. Η καίρια γεωγραφική θέση και η πληθυσμιακή σύνθεση 
της Βαλκανικής Χερσονήσου ευνοούσε την ανάπτυξη ανταγωνιστι-
κών διεκδικήσεων εκ μέρους δύο τουλάχιστον εκ των κυριοτέρων 
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, της Αυστροουγγαρίας και της Ρωσίας, από 
τις οποίες εξαρτιόταν καθώς φαίνεται η μοίρα της Βοσνίας και εν 
γένει των Νοτιοσλάβων. Ως μέλη του Συνδέσμου των Τριών Αυτο-
κρατόρων, οι δύο Δυνάμεις εργάστηκαν από κοινού επιθυμώντας όχι 
τόσο να επιλύσουν την κρίση, παρά να την εκμεταλλευθούν η καθε-
μία προς ίδιον όφελος αλλά και να αποφύγουν μια ενδεχόμενη με-
ταξύ τους σύρραξη. Ο Andrássy, αντίθετος αρχικά στον διαμελισμό 
του ευρωπαϊκού τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δοκίμα-
σε να επιβάλει μεταρρυθμίσεις στην Υψηλή Πύλη προκειμένου αφ’ 
ενός μεν να την ελέγχει εμμέσως εξοστρακίζοντας τη ρωσική επιρ-
ροή αφ’ ετέρου δε να κρατήσει τη Ρωσία ουδέτερη. Από τη στιγμή 
                                                
523 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Ιω. Δενδρινός (Γενούη) προς Αλ. Κοντόσταυλο, αρ. 159, 
11/23-12-1875.  Στη συγκεκριμένη αναφορά ο Δενδρινός μεταφέρει απόψεις του 
φιλέλληνα πρώην πρεσβευτή της Γερμανίας στην Αθήνα de Wagner, εξ ου και οι 
απόψεις του τελευταίου για τον ελληνισμό της Ανατολής.  
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που το πρόγραμμά του αποδείχθηκε ανεφάρμοστο, ο υπουργός Ε-
ξωτερικών της Δυαδικής Μοναρχίας διαβλέποντας ότι τα γεγονότα 
οδηγούσαν προς ένα νέο Ρωσοοσμανικό Πόλεμο και στην πιθανότη-
τα εδαφικής συρρίκνωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη, στράφηκε στο να εξασφαλίσει εδαφικά πλεο-
νεκτήματα και για τη χώρα του. Η Συμφωνία του Reichstadt και αρ-
γότερα η Σύμβαση της Βουδαπέστης που συνήψε με τη Ρωσία απο-
τέλεσαν το πρώτο βήμα για τη μελλοντική κατάληψη των δύο επαρ-
χιών, ως αντάλλαγμα της αυστριακής ουδετερότητας στο Ρωσοο-
σμανικό Πόλεμο524. 
 Όσον αφορά τη Ρωσία, τόσο ο Τσάρος όσο και η ηγεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών δεν επιθυμούσαν πόλεμο εναντίον της Πύ-
λης και επεδίωκαν να εκτονώσουν την κατάσταση διαμέσου της 
συνδυασμένης δράσης των Δυνάμεων του Συνδέσμου των Τριών 
Αυτοκρατόρων ώστε να διατηρηθεί το status quo στην Ανατολή525. 
Μια ενδεχόμενη μεταβολή του τελευταίου θα οδηγούσε σε απρό-
βλεπτες περιπλοκές όχι μόνο τους βαλκανικούς λαούς αλλά και ολό-
κληρη την Ευρώπη. Εξάλλου η πρόσφατη ήττα της Ρωσίας στον Κρι-
μαϊκό Πόλεμο και η συνακόλουθη δέσμευτική της υπογραφή στη 
Συνθήκη των Παρισίων καθιστούσαν την ανάληψη μονομερών πρω-
τοβουλιών από τη ρωσική κυβέρνηση ως παρακινδυνευμένη και μά-
λιστα σε μια χρονική συγκυρία που η ίδια είχε αφιερωθεί στο έργο 
των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, όταν όλα τα διπλωματι-
κά μέσα είχαν εξαντληθεί εξαιτίας της αρνητικής διάθεσης των Ο-
θωμανών και της βρετανικής επιφυλακτικότητας, ο Τσάρος υποκύ-
πτοντας στο πανσλαβιστικό κύμα που είχε κατακλύσει το ρωσικό 
πληθυσμό, αποφάσισε να κηρύξει τον πόλεμο. Η σύνδεση του παν-
σλαβιστικού κινήματος με τα επαναστατικά δρώμενα στα Βαλκάνια 
διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο ως προς την επιλογή της Ρωσίας να 
προσφύγει στα όπλα, καθώς από την αρχή της κρίσης η ρωσική κυ-
βέρνηση φάνηκε αδιάθετη να εμποδίσει την αναχώρηση εθελοντών 
προς το μέτωπο, να «ελέγξει» τις σλαβικές επιτροπές ή να αποτρέ-
ψει τη σερβοσμανική σύρραξη. Όμως ούτε ο Τσάρος ούτε ο Gorcha-
kov είχαν ενστερνιστεί τα πανσλαβικά ιδεώδη, τα οποία είχαν πα-

                                                
524 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 116, Seton-Watson R. W. The Role of Bosnia…, ό. π., 
σελ. 19-20 και Taylor A. J. P., ό. π., σελ. 151.    
525 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 116. 
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ρεισφρύσει σε ορισμένα μόνο κυβερνητικά μέλη, σε κύκλους του 
Υπουργείου Εξωτερικών και σε κάποιους στρατιωτικούς526. Η ανα-
γκαιότητα, λοιπόν, σχετιζόμενη με την επιδίωξη στρατηγικών στόχων 
και τις ιδιαίτερες συνθήκες στην Οθωμανική Ανατολή ήταν εκείνη 
που εν τέλει ανάγκασε τη Ρωσία να αναλάβει με πόλεμο την προ-
στασία των Χριστιανών της Βαλκανικής και όχι η πλήρης υιοθέτηση 
των πανσλαβιστικών διακηρύξεων527. 
 Στη Μεγάλη Βρετανία, η κυβέρνηση Disraeli ήταν προσκολημ-
μένη στο δόγμα της «διατήρησης της ακεραιότητας της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας», σε μια προσπάθεια να αντιταχθεί στα ρωσικά επε-
κτατικά σχέδια. Από την αρχή της κρίσης ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
είχε υποθάλψει τη διάθεση των Οθωμανών για την ανάληψη δυνα-
μικής δράσης, προσβλέποντας όχι μόνο στην προστασία των βρετα-
νικών συμφερόντων, αλλά επίσης και στη διαφύλαξη του κύρους και 
της επιρροής που ασκούσε η χώρα του στην αυτοκρατορία των Ο-
σμανών και στην Ανατολή γενικότερα. Όσο όμως η επανάσταση εξε-
λισσόταν, η Μεγάλη Βρετανία κρίνοντας ότι πλέον δεν μπορούσε να 
παραμείνει απομονωμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη χωρίς να δια-
κινδυνεύσει τα συμφέροντά της και την πρωτοκαθεδρία της στις πα-
γκόσμιες υποθέσεις, αποφάσισε να συμμετάσχει στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις όχι τόσο για την εκτόνωση της κρίσης όσο για τη 
διάσπαση του Συνδέσμου των Τριών Αυτοκρατόρων, που για τον Dis-
raeli αποτελούσε το μοναδικό εν δυνάμει πολιτικό παράγοντα που 
θα μπορούσε να ανατρέψει την ηγεμονία της Μεγάλης Βρετανίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο528. Δεν θα ήταν υπερβολικό να λεχθεί ότι 
τη στιγμή που μόνο η συνδυασμένη δράση των Δυνάμεων θα μπο-
ρούσε να αποτρέψει τον πόλεμο, οι λανθασμένοι υπολογισμοί και η 
αναβλητικότητα της Μεγάλης Βρετανίας να συνεργαστεί εποικοδο-
μητικά με τις άλλες πέντε, καθώς και η αποτυχία της να προωθήσει 
μια οποιαδήποτε εναλλακτική λύση, πρέπει να φέρουν ένα μεγάλο 
μερίδιο της ευθύνης για τα επακολουθήσαντα γεγονότα. Η αρνητική 
της στάση προς τις λοιπές Μεγάλες Δυνάμεις και η ενεργή στήριξη 
που προσέφερε προς την οθωμανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια 

                                                
526 Βλ. Διάλλα Άντα Η Ρωσία απέναντι στα Βαλκάνια. Ιδεολογία και Πολιτική στο 
Δεύτερο Μισό του 19ου Αιώνα, σελ. 280-281. 
527 Βλ. Διάλλα Άντα, ό. π., σελ. 282 και Langer W. L., ό. π., σελ. 116.  
528 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 117.  
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του πρώτου χρόνου της κρίσης με αποκορύφωμα τις σφαγές στη 
Βουλγαρία- που μάλιστα δίχασαν τον βρετανικό πολιτικό κόσμο- και 
λίγο αργότερα κατά την (αποτυχημένη τελικά) Διάσκεψη της Κων-
σταντινούπολης, με τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο αντιπροσώ-
πων της (ο Elliot ήταν φίλα διακείμενος προς τους Οθωμανούς ενώ ο 
Salisbury δέχθηκε αρνητική κριτική για τον φιλορωσισμό του), εν-
θάρρυναν την Υψηλή Πύλη να αντισταθεί και εμμέσως κατέστησαν 
τον Ρωσοοσμανικό Πόλεμο αναπόφευκτο529. Οι αναφορές του Γεν-
νάδιου από το Λονδίνο είναι ενδεικτικές του πολιτικού κλίματος που 
επικρατούσε στη βρετανική πρωτεύουσα και καταδεικνύουν πόσο η 
παρελκυστική ευρωπαϊκή πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας και η έλ-
λειψη ομογνωμίας μεταξύ των κυβερνητικών της μελών, ευνόησαν 
τα ρωσικά σχέδια στην Ανατολή. 
 Καθώς φαίνεται από όλους τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέ-
τες, μόνο ο Bismarck επέδειξε ορθή κρίση και οξυδέρκεια. Η καλύτε-
ρη λύση για εκείνον θα ήταν ένας συμβιβασμός των συμφερόντων 
των ενδιαφερομένων μερών βασιζόμενος στον διαμελισμό της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη. Πίστευε ότι η Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία δεν άξιζε πλέον να διατηρηθεί και ότι η αποδόμηση της 
θα συνέφερε σε κάθε περίπτωση, παρά να διακινδυνευθεί η ειρήνη 
μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων530. Ο ίδιος διατεινόταν ότι η Γερμα-
νία δεν είχε άμεσο ενδιαφέρον για το ζήτημα, επιθυμούσε, όμως, να 
αποτρέψει ένα πανευρωπαϊκό πόλεμο, επειδή μιας ευρείας κλίμα-
κας σύγκρουση πιθανόν να ενέπλεκε τη χώρα του. Συνεπώς, έριξε το 
βάρος των ενεργειών του στη διατήρηση της συνοχής του Συνδέ-
σμου των Τριών Αυτοκρατόρων, προσπαθώντας ως μεσολαβητής να 
εξομαλύνει τις διαφορές της Αυστροουγγαρίας με τη Ρωσία, κρατώ-
ντας αποστάσεις και αποφεύγοντας να συνταχθεί με μία εκ των δύο 
Δυνάμεων531. Από την αρχή, ωστόσο, είχε κατανοήσει τις διαρθρωτι-
κές αδυναμίες του Dreikaizerbund και τη διαφαινόμενη έλλειψη συ-
ντονισμού του. Τα διαβήματά του προς τη Μεγάλη Βρετανία και τη 
Ρωσία αποσκοπούσαν στη δημιουργία ενός άλλου συμμαχικού 
μπλοκ (Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία-Ρωσία), που θα υποκαθιστούσε 

                                                
529 Βλ. Seton-Watson R. W., ό. π., σελ. 17.  
530 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 117. 
531 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/2β, Α. Ρ. Ραγκαβής (Βερολίνο) προς Ιω. Δεληγιάννη, αρ. 13, 
12/24-1-1875. 
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το υπάρχον. Όμως η δυσπιστία απέναντι στην πολιτική και τις δια-
θέσεις του ήταν μεγάλη, τόσο εντός των ετέρων μελών του Συνδέ-
σμου των Τριών Αυτοκρατόρων όσο και στο Λονδίνο. Η κήρυξη του 
Ρωσοοσμανικού Πολέμου ίσως να ικανοποίησε τον Γερμανό Καγκε-
λάριο, επειδή ελαχιστοποιούσε τον κίδυνο μιας αυστρορωσικής σύ-
γκρουσης, επέσπευδε την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας και άνοιγε το δρόμο προς τη διαίρεση του ευρωπαϊκού της 
τμήματος, την οποία ο Bismarck θεωρούσε ως την πλέον ικανοποιη-
τική λύση του όλου ζητήματος532. 
 Εν κατακλείδι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι από τη 
μελέτη των εγγράφων διαπιστώνεται ότι οι συντάκτες των εκθέσεων 
στην πλειοψηφία τους καταγράφουν τα γεγονότα των ετών 1875-
1877 με ακρίβεια, ευκρίνεια και λεπτομέρειες, οι οποίες, όμως, δεν 
συσκοτίζουν τα δρώμενα ούτε περιπλέκουν τον μελετητή των εγ-
γράφων, αλλά αντιθέτως του παρέχουν πρόσθετα στοιχεία προς αξι-
ολόγηση. Από τη σκοπιά της ελληνικής διπλωματίας της συγκεκριμέ-
νης περιόδου, οι επαναστάσεις στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη κα-
θώς και τα κατοπινά γεγονότα περιγράφονται με ύφος συγκρατημέ-
νο και εν πολλοίς ουδέτερο, αν όχι ψυχρό. Τούτο φυσικά δεν οφεί-
λεται μόνο στην τεχνική της διπλωματικής γραφής, αλλά καθρεπτίζει 
και τη στάση του επίσημου ελληνικού κράτους που καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ερζεγοβίνιας επανάστασης κρατήθηκε αμέτοχο από τις 
διπλωματικές διεργασίες. Όμως από τη στιγμή που ξέσπασε η εξέ-
γερση στη Βουλγαρία και αργότερα ο Σερβοοσμανικός Πόλεμος, το 
ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών, αν και ήταν αποφασισμένο να 
συνεχίσει την πολιτική της ουδετερότητας, εν τούτοις αποφάσισε να 
αναλάβει ένα περισσότερο ενεργητικό ρόλο, προκειμένου να υπε-
ρασπίσει τα συμφέροντα των ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονί-
ας και της Θράκης, απέναντι στα βουλγαρικά σχέδια. Αναμφιβόλως, 
σε αυτήν την «αφύπνιση» της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας συνετέ-
λεσαν και οι αναφορές των επικεφαλής διπλωματών των κατά τό-
πους ελληνικών προξενείων (όπως ο Ματάλας στη Φιλιπούπολη), 
που περιέγραφαν τις βουλγαρικές δραστηριότητες και τους κινδύ-
νους που διέτρεχε ο υπόδουλος ελληνισμός533.  

                                                
532 Βλ. Langer W. L., ό. π., σελ. 117. 
533 Βλ. ΑΥΕ / Φ. 99/1στ, Εγκ. 5350, Αθ. Ματάλας (Φιλιππούπολη) προς ΥΠΕΞ, Αρ. 
108, 4-6-1876 και Κωφός Ευάγγελος, ό. π., σελ. 55-56, 58. 
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