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Η Ελλάδα από τα μέσα του 
15ου αιώνα αποτελούσε μέρος της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βι-
ώνοντας σοβαρή οικονομική και 
εθνική καταπίεση. Ο ζυγός της 
ξένης εξουσίας προκάλεσε πολλές 
φορές τις εξεγέρσεις των Ελλή-
νων. Ο εθνικοαπελευθερωτικός 
αγώνας έλαβε νέα τροπή στη δε-
καετία του 1820.

Τον Μάρτιο του 1821, οι Έλλη-
νες επαναστάτησαν στον Μοριά, 
στην Ήπειρο και στα νησιά. Την 
περίοδο 1821-1822, διεξήχθησαν 
πολλές νικηφόρες συγκρούσεις με 
τους Τούρκους. 

Καθοριστικό ρόλο στον αγώνα 
διαδραμάτισε και το ελληνικό ναυ-

τικό, εξασφαλίζοντας την προστασία των επαναστατημένων περιοχών από τη 
θάλασσα και παρεμποδίζοντας τον εφοδιασμό του τουρκικού στρατού με οπλι-
σμό και ενισχύσεις. Τα ελληνικά καράβια, παρόλο που ήταν λιγότερα σε αριθμό 
και μικρότερα σε χωρητικότητα, κυριαρχούσαν στο Αιγαίο, καθώς ήταν ταχύτε-
ρα και διέθεταν πληρώματα με μεγάλη ναυτική εμπειρία. Σημαντικότατο ρόλο 
διαδραμάτισαν οι Σπέτσες, τα Ψαρά, η Ύδρα και άλλα νησιά και στο ναυτικό 
πεδίο διακρίθηκαν αγωνιστές όπως ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Κωνσταντίνος Κανά-
ρης, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και πολλοί άλλοι. 

Συμμετοχή του ρωσικού στόλου 
στον Ελληνικό αγώνα για Ανεξαρτησία

Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄, επιδιώκοντας 
να καταστείλει την εξέγερση, τον Ιούλιο 

του 1824, σύνη-
ψε συμφωνία με 
τον ηγεμόνα της 
Αιγύπτου Μεχ-
μέτ Αλή, για κοι-
νές ενέργειες με 
στόχο την κατα-
στολή του εθνι-
κοαπελευθερω-
τικού κινήματος 
του ελληνικού 
λαού. 

Το θέρος του 
1824, ο αιγυ-
πτιακός στόλος 
κατέφθασε στο 
Αιγαίο Πέλαγος 

και κατέλαβε την Κρήτη. Το Φε-
βρουάριο του 1825, τα αιγυπτιακά 
στρατεύματα κατέλαβαν το Ναβα-
ρίνο και άρχισαν βάναυσα αντίποι-
να εναντίον των εξεγερθέντων. Στα 

μέσα του 1827, όλη η Ελλάδα βόρεια του 
Ισθμού της Κορίνθου καταλήφθηκε από τα 
τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα.

Σαμουη� λ Σιφλια� ρ
Επιθεώρηση της μοίρας του Ναυάρχου Σενιάβιν από τον Αυτοκράτορα Νικόλαο Α΄
στις 10 Ιουνίου 1827
Ρωσία, 1829

Ρομπε�ρ Μπρα� ντγκαρντ, αντι�γραφο του 
πρωτο� τυπου ε�ργου του Τζ. Στε�νφιλντ
Λιμάνι του Πόρτσμουθ
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 1875 Βι�κτωρ Μπομπρο� β, αντι�γραφο 

βασισμε�νο στο ε�ργο του Εγκο� ρ 
Μπο� τμαν
Ναύαρχος Λ. Χέυδεν  (1772-1850)
Ρωσία, 1909

Τιμητική πλάκα της 
φρεγάτας «Κωνσταντίνος» 
με 44 κανόνια 
Ρωσία, 1823

Ναυτικός οκτάντας 
Μεγάλη Βρετανία, 1803
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Ενόψει μιας ανεξάρτητης δράσης της Ρωσίας για την υπεράσπιση της Ελ-
λάδας και την ενίσχυση της επιρροής της στα Βαλκάνια, η Αγγλία και η Γαλλία 
αποφάσισαν να συνάψουν τριμερή Συνθήκη με τη ρωσική Κυβέρνηση για την 
επίλυση της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Στις 25 Ιουνίου/6 Ιουλίου 1827,  
η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπέγραψαν Συνθήκη στο Λονδίνο για την από 
κοινού διευθέτηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ένα απόρρητο άρθρο της Συνθήκης, που ενσωματώθηκε με προτροπή της 
Ρωσικής Αυτοκρατορίας, προέβλεπε τη χρήση βίας των τριών Δυνάμεων σε πε-
ρίπτωση άρνησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να σταματήσει τις εχθρο-
πραξίες εναντίον των Ελλήνων. Λόγω της άρνησης της Πύλης να συμμορφωθεί 
με τα αιτήματα των Συμμάχων να παραχωρήσει αυτονομία στους Έλληνες, οι 
Σύμμαχοι αποφάσισαν να αποστείλουν ναυτικές μοίρες για να επιβάλουν τον 
τερματισμό της σύγκρουσης.

 Οι μοίρες των Συμμαχικών Δυνάμεων στάλθηκαν στη Μεσόγειο για να εμπο-
δίσουν τη μεταφορά τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων και όπλων στην Ελλά-
δα και στο Αιγαίο.

Την 1 Οκτωβρίου/13 Οκτωβρίου του 1827, η ρωσική μοίρα υπό τη διοίκηση 
του Αντιναύαρχου Λ. Χέυδεν πλησίασε το Ναβαρίνο. 

Μαθαίνοντας ότι οι Τούρκοι είχαν πράγματι απορρίψει το τελεσίγραφο των 
Συμμάχων, ο Χέυδεν ζήτησε επείγουσα σύγκληση της ενωμένης μοίρας. Με την 
επιμονή της ρωσικής πλευράς οι ναυαρχίδες που έλαβαν μέρος στο στρατιωτικό 
συμβούλιο συμφώνησαν να καταπλεύσουν στον όρμο του Ναβαρίνου. Οι τρεις 
Συμμαχικοί Στόλοι συμφώνησαν «να καταστρέψουν τον Τουρκικό Στόλο  εάν πέ-
σει έστω και ένας πυροβολισμός εναντίον των συμμαχικών πλοίων». 

Κατά την προηγηθείσα περίοδο, ο ρω-
σικός στόλος είχε κερδίσει μια σειρά από 
νίκες μακριά από τις ακτές του, στη Μεσό-
γειο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Ποιοι ήταν 
όμως οι λόγοι που ώθησαν ξανά την κυ-
βέρνηση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας να 
στείλει το στόλο της στο Αιγαίο Πέλαγος, 
το Ελληνικό Αρχιπέλαγος, όπως το απο-
καλούσαν τότε στη Ρωσία, το 1769 και 
το 1805 και να δράσει εκεί ενώνοντας  τις 
δυνάμεις της με την Αγγλία και τη Γαλλία;

Ο ηρωικός αγώνας του ελληνικού λαού 
για την ανεξαρτησία του προσέλκυσε 
υποστήριξη  της κοινής γνώμης στη Γαλ-
λία, στην Αγγλία και στη Ρωσία (το κίνη-
μα του Φιλελληνισμού). Στις 23 Μαρτίου/ 
4 Απριλίου του 1826, υπογράφηκε στην 
Πετρούπολη το Αγγλο-ρωσικό Πρωτό-
κολλο για κοινή διαμεσολάβηση με στό-
χο τον τερματισμό της ελληνοτουρκικής 
σύγκρουσης. Σύντομα προσχώρησε και η 
Γαλλία σε αυτό το Πρωτόκολλο. Η πρότα-
ση αυτή απορρίφθηκε από την Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία.

Λεονι�ντ Μπλινο� φ
Ναυμαχία του Ναβαρίνου
Ρωσία, 1888

Άγνωστος ζωγρα� φος
Αντιναύαρχος Σερ  
Έντουαρντ Κόδριγκτον 
(1770-1851) 
Ρωσία, 1820

Π.-Φ. Ντιουκα� ρμ
Ναύαρχος Ανρί ντε Ρινύ 
[Δεριγνύ]  (1783-1835)
Γαλλία, δεκαετία του 1820

Άγνωστος ζωγρα� φος
Ναυμαχία του Ναβαρίνου 8 Οκτωβρίου 1827

Ρωσία, δεύτερο μισό του 19ου αι.
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Στις 11 το πρωί στις 8 Οκτω-
βρίου/20 Οκτωβρίου 1827, η Συμ-
μαχική Μοίρα άρχισε να εισέρχε-
ται στον όρμο του Ναβαρίνου.

Μέχρι τις 14.00 η αγγλική και 
η γαλλική μοίρα είχαν εισέλθει 
στον όρμο και αγκυροβόλησαν. 
Ταυτόχρονα, η ρωσική μοίρα, 
με επικεφαλής τη ναυαρχίδα 
«Αζόφ», άρχισε να εισέρχεται 
στον όρμο. Εκείνη τη στιγμή, άρ-
χισαν οι πυροβολισμοί, εκ μέρους 

των Τούρκων εναντίον αγγλι-
κού σκάφους στο οποίο επέβαινε  
ο διαπραγματευτής που είχε απο-
σταλεί. Σύντομα αιγυπτιακό πλοίο 
άρχισε να βάλει κατά της γαλλι-

κής ναυαρχίδας. Οι 
Σύμμαχοι δεν άνοι-
ξαν πυρ και έστει-
λαν έναν δεύτερο 
διαπραγματευτή, 
ο οποίος επίσης 
σκοτώθηκε. Στη 
συνέχεια, τα πλοία 
των Συμμάχων 
ανταπέδωσαν τα 
πυρά. Η μάχη ξεκί-
νησε. Στις δύσκο-
λες συνθήκες, που 
δημιουργήθηκαν 
από τους κανονι-
οβολισμούς, τόσο 
από τα πλοία του 
εχθρού όσο και από 

τα στρατεύματα που έβαλαν από ξηράς,  
η ρωσική μοίρα πραγματοποίησε τους 
απαραίτητους ελιγμούς και έλαβε τη θέση, 
που είχε συμφωνηθεί.

Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου διήρκεσε 
περίπου τέσσερις ώρες και ολοκληρώθηκε 
με την καταστροφή του τουρκο-αιγυπτια-
κού Στόλου. Οι απώλειες του τουρκο-αιγυ-
πτιακού στόλου ανήλθαν σε περισσότερα 
από 60 πλοία και έως 7 χιλιάδες ναύτες. 
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ρωσική μοίρα 
του Λ.Χέυδεν (4 κανονιοφόροι και 4 φρε-
γάτες), η οποία συνέτριψε ολόκληρο το 
κέντρο και τη δεξιά πλευρά του εχθρικού 
στόλου. Ταυτόχρονα, με ιδιαίτερη επιτυχία 
συγκρούστηκε η ναυαρχίδα «Αζόφ» υπό τη 
διοίκηση του Πλοιάρχου Λάζαρεφ.

Η ήττα του τουρκο-αιγυπτιακού στό-
λου συνέβαλε στη νίκη της Ρωσίας στον 
μελλοντικό ρωσο-τουρκικό Πόλεμο του 
1828-1829 και στον εθνικοαπελευθερωτι-
κό αγώνα του ελληνικού λαού.

Γιακάς στολής αξιωματικού Ρωσία, πρώτο μισό του 19ου αιώνα

Άγνωστος ζωγρα� φος
Ζημιά της ναυαρχίδας «Αζόφ» με 74 κανόνια 
στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου
Ρωσία, δεύτερο τέταρτο του 19ου αι.

Άγνωστος ζωγρα� φος
Είσοδος της ρωσικής μοίρας στο λιμάνι της Μάλτας
Μεγάλη Βρετανία, δεύτερο τέταρτο του 19ου αι.

Σεργκε�ι Πεν
Έπαρση της σημαίας του Αγίου Γεωργίου τη ναυαρχίδα «Αζόφ» 
στις 23 Μαρτίου 1828 στον όρμο της Βαλέτας
Ρωσία, 1997

Ν. Τβερσκο� ι
Ναύαρχος Μιχαήλ Λάζαρεβ  
(1788-1851)
Ρωσία, 1820

Σχέδιο της σημαίας του Αγ. Γεωργίου 
Ρωσία, 1828
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Μιχαη� λ Τκατσε�νκο
Ναυμαχία του Ναβαρίνου
Ρωσία, 1907


