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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι ανελέητες τακτικές τις οποίες μεταχειρίστηκαν οι πράκτορες 
του πασά για να καταστείλουν τους αγροτικούς ξεσηκωμούς, η 
ασυμβίβαστη πειθαρχία που ο  Μοχάμεντ  Λάζογλου επέβαλε 
στους νεοσύλλεκτους, το αυστηρό καθεστώς εκπαίδευσης που 
υιοθετήθηκε από τον Σουλεϊμάν Μπέη και, πάνω απ’ όλα, η 
ακλόνητη αποφασιστικότητα του Μοχάμεντ Άλι, πέτυχαν να 
εξουδετερώσουν αυτή την επικίνδυνη αντίσταση απέναντι στη 
νέα πολιτική στρατολόγησης. Το στοίχημα του εξοπλισμού των 
αγροτών σε μια περίοδο που επικρατούσε βαθιά δυσαρέσκεια 
εναντίον του βαλή και των πολιτικών του φαίνεται ότι κερδή-
θηκε. Επιπλέον, η απόφαση να ορίζονται για τις θέσεις των αξι-
ωματικών άνθρωποι που, ως προς την εθνότητα και τη γλώσσα, 
διέφεραν από τους άνδρες που είχαν υπό τις διαταγές τους έπαι-
ξε καθοριστικό ρόλο στο να δημιουργηθεί μια καλά εκπαιδευμέ-
νη και αξιόπιστη μαχητική δύναμη. Μετά από την επιτυχία του 
να εξουδετερώσει το πρώτο κύμα των αγροτικών ξεσηκωμών 
τη διετία 1823-1824, ο Μοχάμεντ Άλι εγκατέλειψε τους δισταγ-
μούς του σχετικά με την ταχύτητα με την οποία η στρατολόγηση 
θα έπρεπε να προχωρήσει, δισταγμούς που βασίζονταν, μεταξύ 
άλλων, στους φόβους ότι μια μαζική στρατολόγηση θα επηρέαζε 
την αγροτική παραγωγή, καθώς θα στερούσε από αυτή απολύτως 
απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεπώς εκδόθηκαν διαταγές 
με παραλήπτες τους επαρχιακούς διοικητές του, για να συγκε-
ντρώσουν όσους πιο πολλούς εύρωστους άνδρες μπορούσαν να 
βρουν στην ύπαιθρο. 

Αμέσως αφότου είχε ολοκληρωθεί η αρχική εκπαίδευση 
αυτών των στρατιωτικών σωμάτων και δοκιμάστηκε η αποτε-
λεσματικότητά τους στην κατάπνιξη αυτών των ξεσηκωμών, ο 
βαλής έλαβε εντολές από την  Υψηλή Πύλη για να αποσταλούν 
σε έναν νέο και επικίνδυνο προορισμό. Τον Μάρτιο του 1821 οι 
Έλληνες/Ρωμιοί ραγιάδες του Οθωμανού σουλτάνου είχαν ξεση-
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κωθεί σε μια μεγάλη εξέγερση που δεν αποσκοπούσε σε τίποτε 
λιγότερο από την πλήρη ανεξαρτησία τους από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Η εκδήλωσή της ήλθε σε μια εξαιρετικά δυσμε-
νή συγκυρία για τον  Μαχμούτ Β΄, καθώς είχε αποστείλει μεγάλο 
αριθμό στρατευμάτων για να πολεμήσουν εναντίον των Περσών 
στα ανατολικά σύνορα. Επιπλέον, ο νέος δραστήριος σουλτάνος, 
ο οποίος, μετά την ανάρρησή του στον θρόνο το 1808, είχε κατα-
φέρει να υποτάξει τοπικούς άρχοντες και είχε σφίξει τον κλοιό 
της κεντρικής κυβέρνησης γύρω από τις επαρχίες, βρέθηκε στη 
δυσάρεστη θέση να υποχρεωθεί να αντιστρέψει την πολιτική του 
και να ζητήσει τη βοήθεια του Μοχάμεντ Άλι για να καταπνίξει 
την εξέγερση. Όπως είχε συμβεί με τον προκάτοχό του, τον  Σελίμ 
Γ΄, δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα, ο  Μαχμούτ Β΄ βρέθηκε παγιδευ-
μένος μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης, καθώς γνώριζε ότι τα μέσα 
στα οποία κατέφευγε για να ειρηνεύσει μια επαρχία θα μπορού-
σαν άνετα να ισχυροποιήσουν τον κυβερνήτη μιας άλλης.

Από την πλευρά του, ο Μοχάμεντ Άλι, καθώς αισθανόταν όλο 
και πιο ασφαλής στην «επικράτειά» του και γεμάτος αυτοπεποί-
θηση λόγω του νεοπαγούς στρατού του, δεν δίστασε για πολύ, 
και απάντησε καταφατικά στο αίτημα του επικυριάρχου του. 
Βλέποντας ότι το φιρμάνι που έλαβε από την οθωμανική πρω-
τεύουσα διόριζε τον γιο του Ιμπραήμ, Μόρα Βαλεσί [πασά τριών 
ιππουρίδων στο Εγιαλέτι του Μοριά (Eyālet-i Mōrâ)], άδραξε την 
ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον πειθαρχημένο και δοκιμασμέ-
νο στρατό του ώστε να διευρύνει τη φήμη του στο εσωτερικό της 
αυτοκρατορίας. Τον Ιούλιο του 1824, μετά από μια περίοδο εξά-
μηνης προετοιμασίας κατά την οποία ο πασάς κατάφερε να ετοι-
μάσει έναν μεγάλο στόλο, ο νέος στρατός, που πλέον αριθμούσε 
17.000 πεζικάριους και 700 ιππείς, αναχώρησε υπό τις διαταγές 
του Ιμπραήμ Πασά. Μετά από μερικούς μήνες κατά τους οποί-
ους τα ελληνικά πυρπολικά σκάφη παρενοχλούσαν τον στόλο 
του Ιμπραήμ και περιόριζαν το εύρος των κινήσεών του, αυτός 
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κατάφερε να αποβιβαστεί μαζί με τον στρατό του στον Μοριά 
τον Φεβρουάριο του 1825. Αμέσως παρέταξε τα στρατεύματά του 
σε ανοιχτό πεδίο και σε επανειλημμένες συγκρούσεις κατήγα-
γε τη μία νίκη μετά την άλλη, δηώνοντας και καταστρέφοντας 
τις πόλεις και την ύπαιθρο χώρα. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο στρατός 
του Μοχάμεντ Άλι ξεπέρασε κάθε προσδοκία και ότι πίσω από 
αυτές τις επιτυχίες στο πεδίο της μάχης κρυβόταν η επαγγελμα-
τική εκπαίδευση που τα στρατεύματα είχαν λάβει στην Αίγυπτο, 
παράλληλα με τις στρατηγικές ικανότητες του Ιμπραήμ Πασά 
και τον άψογο χειρισμό του Μοχάμεντ Άλι σε ό,τι αφορούσε τη 
διαχείριση και την υλικοτεχνική υποστήριξη, που αποτελούσαν 
εγγύηση ότι το εκστρατευτικό σώμα θα διέθετε υπερεπαρκείς 
προμήθειες σε πολεμοφόδια, τροφή και ένδυση. 

Ωστόσο, παρά τις εντυπωσιακές επιτυχίες, ο Μοχάμεντ Άλι 
είχε πολλούς λόγους για ν’ ανησυχεί αναφορικά με τη διεξα-
γωγή του πολέμου στον Μοριά. Εν πρώτοις, η συντήρηση ενός 
τόσο μεγάλου στρατού προϋπέθετε μια τεράστια δημοσιονομι-
κή επιβάρυνση, αν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν η χαμηλή στάθμη 
των νερών του Νείλου τη διετία 1825-1826, που είχε ως αποτέλε-
σμα να σημειωθούν πολύ κακές σοδειές αυτές τις χρονιές. Κατά 
δεύτερον, η συνεχής ανάγκη του στρατού για αναπλήρωση των 
νεκρών και των τραυματιών ήταν υπεύθυνη για την πολύ χαμη-
λότερη από τον μέσο όρο συγκομιδή βαμβακιού κατά τα δύο 
αυτά έτη, γεγονός που επέτεινε τη δημοσιονομική πίεση.

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Η αυξανόμενη εμπλοκή των ευρωπαϊκών δυνάμεων στην ελλη-
νική εξέγερση ήταν μια άλλη πηγή ανησυχίας. Στην αρχή της 
σύγκρουσης οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα 
για τον σκοπό των Ελλήνων εξεγερμένων· όμως, όταν κατέστη 
σαφές ότι οι δυνάμεις που απέστειλε ο σουλτάνος δεν ήταν σε 
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θέση να καταστείλουν άμεσα την εξέγερση, η στάση τους άρχι-
σε να μεταβάλλεται. Ο τσάρος της Ρωσίας*, μολονότι τα ιδεώδη 
των επαναστατημένων Ελλήνων δεν τον ενθουσίαζαν ιδιαί τερα, 
σταδιακά άρχισε να τρέφει μεγαλύτερη συμπάθεια για τον σκο-
πό τους. Οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις –η Μ. Βρετανία, η  Γαλ-
λία και η Αυστρία– ήθελαν πάση θυσία να αποφύγουν τη μετα-
τροπή της σύγκρουσης σε έναν ακόμη ρωσοοθωμανικό πόλεμο, 
διότι φοβόντουσαν ότι το αναπόφευκτο αποτέλεσμά του θα ήταν 
η ήττα των Οθωμανών και η επέκταση της Ρωσίας προς νότο 
εις βάρος των τελευταίων. Με την πάροδο του χρόνου, ωστό-
σο, οι  Βρετανοί μετέβαλαν τη στάση τους· πλέον αντιλήφθη-
καν ότι είναι προς το συμφέρον τους να συμμαχήσουν με τους 
Ρώσους ασκώντας πίεση στους Οθωμανούς, ώστε να παραχωρή-
σουν περιορισμένη αυτονομία στους Έλληνες υπό την επικυρι-
αρχία του σουλτάνου.

Σταδιακά, ο πασάς αντιλήφθηκε αυτές τις κινήσεις στην ευρω-
παϊκή διπλωματική σκακίερα, και από τη στιγμή που αναμείχθη-
κε στον ελληνικό ξεσηκωμό, βρέθηκε να δέχεται διαδοχικές επι-
σκέψεις από πολυάριθμους Ευρωπαίους πολιτικούς. Με την τυπι-
κή γι’ αυτόν οξυδέρκειά του κατάφερε να μετριάσει πολλούς από 
τους φόβους τους και εξέφρασε την επιθυμία του για μια ταχεία 
επίλυση της σύγκρουσης. Διαβάζοντας τις πολλές αφηγήσεις που 
άφησαν πίσω τους οι επισκέπτες του πασά σε αυτούς τους γεμά-
τους ένταση μήνες, βλέπουμε τον βαλή να επιχαίρει αυτάρεσκα 
επειδή βρέθηκε στο προσκήνιο των διεθνών σχέσεων. Ωστόσο, 
συνειδητοποίησε επίσης ότι η κατάσταση στην οποία είχε εμπλα-
κεί δεν επρόκειτο πλέον για μια εσωτερική υπόθεση του οθωμανι-
κού κράτους· αυτό που η  Υψηλή Πύλη εξελάμβανε ως εκδήλωση 

* Σ.τ.Μ: Ο Αλέξανδρος Α΄ (1801-1825), τον οποίο διαδέχθηκε στον θρόνο των 
Ρομανώφ ο Νικόλαος Β΄, κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του οποίου άρχισε να 
αλλάζει η στάση της Ρωσίας, λόγω και των μεταβαλλόμενων ισορρόπιων μεταξύ 
των Μεγάλων Δυνάμεων.
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ανυπακοής των Ελλήνων υπηκόων απέναντι στον σουλτάνο, τη 
νόμιμη κεφαλή της αυτοκρατορίας, στη λοιπή Ευρώπη είχε αρχί-
σει να αντιμετωπίζεται ως ένας πόλεμος εθνικής ανεξαρτησίας, 
κατά τον οποίο ένας υποτελής χριστιανικός λαός είχε εξεγερθεί 
κατά των Τούρκων καταπιεστών του. Οι Ευρωπαίοι επισκέπτες 
του πασά άφηναν να εννοηθεί ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είχε 
σαφώς μετατοπιστεί υπέρ των Ελλήνων/Ρωμιών εξεγερμένων, 
και η ανάληψη στρατιωτικής δράσης υπέρ αυτών δεν μπορούσε 
να αποκλειστεί. Δεδομένου ότι ο Μοχάμεντ Άλι είχε εκταταμέ-
νες εμπορικές διασυνδέσεις και δοσοληψίες με την Ευρώπη,  ιδίως 
τη Μ. Βρετανία και τη  Γαλλία, μια μετωπική σύγκρουση με τις 
ευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν κάτι που δεν επιθυμούσε, ούτε είχε 
τo περιθώριο, οικονομικό ή άλλο, για να αντεπεξέλθει σε αυτό.

Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΥΣΡΕΦ

Πάνω απ’ όλα, ο Μοχάμεντ Άλι θορυβήθηκε δεόντως όταν πλη-
ροφορήθηκε ότι ο παλαιός εχθρός του, ο  Χιουσρέφ Πασάς, είχε 
επίσης μεγάλη ανάμειξη στη μάχη εναντίον των Ελλήνων/Ρωμι-
ών εξεγερμένων. Ήδη από την εποχή της αναχώρησής του από 
την Αίγυπτο, ο Χιουσρέφ είχε αναλάβει το ένα ανώτερο αξίωμα 
μετά το άλλο. Ως κυβερνήτης στο εγιαλέτι της Βοσνίας εξουδετέ-
ρωσε την εξέγερση των Σέρβων το ίδιο έτος. Το 1818, τοποθετή-
θηκε κυβερνήτης στο εγιαλέτι του Ερζερούμ στην Ανατολία, με 
σκοπό να εξουδετερώσει την απειλή της εξέγερσης των Κούρδων. 
Λίγους μήνες μετά από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης 
(τον Δεκέμβριο του 1822), ο σουλτάνος τον διόρισε στην περί-
βλεπτη θέση του καπουντάν πασά, του αρχιναυάρχου του οθω-
μανικού στόλου. Κατόπιν ο Χιουσρέφ και ο Μοχάμεντ Άλι δια-
τάχτηκαν να συνεργαστούν. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο βαλής 
ήταν κάθετα αρνητικός στην προοπτική συνεργασίας με τον 
παλαιό εχθρό του και απέστειλε πολλές επιστολές στην  Ισταν-
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