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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

'Γά κείμενα των Marx και Engele γιά τό άνατολικό ζήτημα, μέσα 
στά όποια βρίσκονται συνήθως και οί έκτενέστερες ή βραχύτερες άνα-
φορές στήν Τουρκία, στήν 'Ελλάδα και. στά υπόλοιπα βαλκανικά 
έθνη, σκορπίζονται σέ μιά περίοδο σαράντα περίπου χρόνων, μολο-
νότι ό κύριος βγκος τους χρονικά συμπίπτει, στό πολιτικό έπίπεδο, 
μέ τήν ίξυνση τοϋ άνατολικοϋ ζητήματος στό τρίχρονο διάστημα τοϋ 
κριμαϊκοΰ πολέμου καί, στό έπίπεδο τό προσωπικό, μέ τήν έπί-
ταση της δημοσιογραφικής δραστηριότητας, ιδίως τοϋ Marx, γιά 
λόγους βιοποριστικούς. Ή μακρά διάρκεια τούτης της ένασχόλη-
σης μέ τό άνατολικό ζήτημα καί τά συμπαρομαρτούντα του άπο-
τελεϊ, βέβαια, καθαυτή μιάν άπόδειξη τοϋ δτι έδώ έχουμε νά 
κάνουμε μ' Ινα θέμα ούσιαστικότερης σημασίας γιά τήν πολιτική 
τουλάχιστον σκέψη των πατέρων τοϋ ιστορικού ύλισμοΰ κι δχι γιά 
μιά παροδική έξαρση έπικαιρικών ένδιαφερόντων υπαγορευμένη άπό 
έξωτερικές άφορμές, 6σο κι άν αυτές έπαιξαν τόν ρόλο τους. Τό 
γεγονός, ότι άνάμεσα στίς δημοσιογραφικές καί ιδιωτικές τους 
αποφάνσεις πάνω στό θέμα δέν υπάρχουν οΰτε άντιφάσεις οΰτε 
διαφορές ούσίας ή τόνου, ένισχύει τήν έντύπωση τούτη. Καί ή 
έντύπωση γίνεται βεβαιότητα μόλις διαπιστωθεί, δτι οί Marx καί 
Engels βλέπουν τό άνατολικό ζήτημα καί τό συναφές ζήτημα των 
βαλκανικών έθνικοτήτων μέσα στήν κρίσιμη γι* αύτούς προοπτική 
— τήν προοπτική της τακτικής καί της στρατηγικής της εύρωπαϊ-
κής έπανάστασης. Ώ ς πρός τήν προέλευση καί τήν ύφή του, πάλι, 
τό ζήτημα αύτό άναλύεται μέ τήν βοήθεια πολλαπλών συντεταγ-
μένων, πού ή χρήση τους, όσο βιαστικά ή άσυστηματοποίητα κι 
αν γίνεται κάποτε, μαρτυρεί μιάν έξαίρετη αίσθηση της πολυδια-
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στατικότητας των ιστορικών φαινομένων, της άλληλοδιαπλοκής 
οικονομικοκοινωνικών, γεωπολιτικών, φυλετικών, στρατιωτικών 
και. διπλωματικών παραγόντων. 'Ακριβώς δμως ή πολλαπλότητα 
τών έπιπέδων, στα όποια κινείται ταυτόχρονα ή έρμηνεία, θέτει 
τό πρόβλημα της ιεράρχησης τους, όπότε ή άνάλυση τοϋ άνατο-
λικοΰ ζητήματος, δπως τήν έπιχειροϋν ol Marx και Engels, προ-
εκτεινόμενη και γενικευόμενη, άναγκαστικά θα καταλήξει στήν 
διατύπωση, άν 6χι ορισμένων θεωρητικών θέσεων, πάντως όρι-
σμένων θεωρητικών άποριών και προβλημάτων. Έ δ ώ θά προσπα-
θήσουμε ν* άνασυγκροτήσουμε αύτό τό πλέγμα Ιδεών άρχίζοντας 
άπό 6,τι ένδιέφερε ρητά τους δύο συγγραφείς, δηλαδή τήν συνάφεια 
τοϋ άνατολικοΰ ζητήματος μέ τήν προοπτική της ευρωπαϊκής έπα-
νάστασης, περνώντας κατόπιν σ' δ,τι οί ίδιοι έκαναν βχι βέβαια 
άσυνειδητά, άλλά πάντως παρεμπιπτόντως μόνο, δηλαδή τήν κοι-
νωνικοϊστορική τους άνάλυση της Τουρκίας καΐ της 'Ελλάδας, και 
τελειώνοντας μέ μιά σύντομη συζήτηση τών θεωρητικών έκείνων 
προβλημάτων πού οί Ιδιοι δέν έθεσαν, άλλά πού άναγκάζουν τόν 
σκεπτόμενο άναγνώστη τους νά θέσει. 

I 

ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΡΩΠΑΐΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

Ή γενική σύνδεση πού άποκαθιστοΰν ol Marx και Engels άνά-
μεσα στό άνατολικό ζήτημα και στό πρόβλημα τών προοπτικών 
της ευρωπαϊκής έπανάστασης είναι τόσο έκδηλη, ώστε δέν είναι 
δυνατό νά μείνει άπαρατήρητη άπό όποιονδήποτε άσχολεΐται μέ 
τα σχετικά κείμενα.1 "Ομως δέν είναι έξίσου προφανής ή συγκε-

1. 'Εντούτοις ή θεμελιώδης έπαναστατική πρόθεση τών Marx καΐ Engels 
άποσιωπαται συνήθως άπό σχολιαστές, ot όποιοι έπιθυμοΰν νά τονίσουν 
αποκλειστικά £να καΐ μόνο, άν καΐ βασικό, παρεπόμενό της, δηλαδή τήν 
άντίθεση πρός τήν ρωσσική έπεκτατική πολιτική, γιά νά υπηρετήσουν 
ϊτσι μέ θεμιτούς ή άθέμιτους —αύτό δέν ένδιαφέρει έδώ— Αναχρονισμούς 
τήν δική τους θέση στήν σημερινή άναμέτρηση τών δύο στρατοπέδων. 
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κριμένη σύνδεση πού άποκαθίσταται έκάστοτε άνάμεσα στήν τάδε 
φάση της έπαναστατικής στρατηγικής καί. στήν δείνα φάση τοΰ 
άνατολικοϋ ζητήματος, μέ άποτέλεσμα να μήν μπορεί να άξιο-
ποιηθεϊ έρμηνευτικά ή γενική καί πανθομολογούμενη διαπίστωση 
καί οί συζητήσεις νά χάνουν τήν ούσία καί νά περιστρέφονται 
γύρω άπό συμβεβηκότα, 6σο κι αν μέσα άπ' αύτά διαφαίνεται 
κάποτε 6 πυρήνας τοΰ πράγματος. "Ετσι, άπί> παλιά συζητήθηκε 
σέ πρώτη γραμμή —καί μάλιστα στούς κύκλους της γερμανικής 
σοσιαλδημοκρατίας, πού στις παραμονές καί στήν διάρκεια τοϋ 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου είχε άμεσους λόγους νά ένδιαφέρεται 
γιά τήν διαμόρφωση της κατάστασης στά Βαλκάνια2— κατά πόσο 
oi Marx καί Engels υπήρξαν «τουρκόφιλοι», δηλ. όπαδοί της 
διατήρησης της τουρκικής αύτοκρατορίας στά τοτινά της 6ρια ως 
φραγμού άπέναντι σέ μιά ρωσσική έπέκταση. Στήν άντίληψη, 6τι 

Χαρακτηριστικές γιά τήν τάση αυτή clvai δύο άνθολογίες κειμένων: Karl 
Marx and Friedrich Engels, The Russian Menace to Europe. A 
Collection of Articles, Speeches, Letters and News Despatches 
selected and edited by P. W. Blackstock and B. F. Hoselitz, London 
1953, καί: Marx contra Russland. Der russische Expansionsdrang 
und die Politik der Westmachte, hg. v. J. A. Doerig, St ut tgart -
Dagerloch 1960. 

2. Βλ. γενικά Ο. W. Vettes, The German Social Democrats and the 
Eastern Question, The American Slavic and East European Review, 
17 (1958), 86-100. Πρβλ. τήν παλαιότερη έργασία τοϋ Μ. Victor, Die 
Stellung der deutschen Sozialdemokratie zu den Fragen der aus-
wirtigen Politik (1869-1914), Archiv fiir Sozialwissenschart und 
Sozialpolitik, 60 (1928), 147-179, 18. 176-7 (γιά τό βαλκανικό ζήτημα). 
Τό ένδιαφέρον της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας γιά τό έθνικό ζήτημα 
ήταν παλαιό καί έντονο ήδη έξαιτίας της όξύτητάς του μέσα στόν Ιδιο 
τόν γερμανικό χώρο, βλ. σχετικά Η.- U. Wehler, Sozialdemokratie und 
Nationalstaat. Die deutsche Sozialdemokratie und die Nationali-
t a ten f rage in Deutschland von Karl Marx bis zum Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges, Wurzburg 1962 (ol σελ. 9-27 άφιερώνονται στίς 
άπόψεις τών Marx καί Engels). 'Ακόμα πιεστικότερο ήταν βέβαια τό 
πρόβλημα τών έθνικοτήτων γιά τήν αυστριακή σοσιαλδημοκρατία, ή όποία 
(δωσε καί σημαντικά θεωρητικά έργα στό πεδίο αύτά, βλ. τήν γενική 
παρουσίαση τοϋ Η. Mommsen, Die Sozialdemokratie und die Nationa-
litatenfrage im habsburgischen VielvOlkerstaat, I, Wien 1963. 
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οί Marx και Engels ήσαν υποστηρικτές τοϋ status quo στά Βαλ-
κάνια και έπομένως «τουρκόφιλοι»,3 άντιτάχθηκε ή θέση, ότι οί 
Marx καί Engels δεν ήσαν «τουρκόφιλοι» άκριβώς επειδή δέν 
υποστήριζαν τ2> status quo παρά θεωρούσαν τήν διάλυση της 
ευρωπαϊκής Τουρκίας άναπόφευκτη κι επικείμενη.4 ΚαΙ στίς δύο 

3. Προπαντός W. Liebknecht, Zur orientalischen Frage oder soli Europa 
kosakisch werderi?, Leipzig, χ.χ. [1877 ή 1878]. 

4. 01 θέσεις τοϋ Liebknecht για τό άνατολικό ζήτημα Αντικρούστηκαν Αμέ-
σως άπό Αλλους Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες πού ύποστήριζαν τήν αύτο-
νόμηση των Νοτιοσλάβων καί τόν διαμελισμό της εύρωπαΐκής Τουρκίας, 
βλ. Ιδίως τό φυλλάδιο τοΰ Η. L[evy], Zur orientalischen Frage odei· 
soil die sozialistische Arbeiterpartei tiirkisch werden?, Zurich 1878. 
Γιά τήν άντιμαχία Liebknecht - Levy βλ. άναλυτικά F. Hertneck, Die 
deutsche Sozialdemokratie und die orientalische Frage im Zeitalter 
Bismarcks, Archiv fur Politik und Geschichte, 7 (1926), 644-676, Ιδ. 
653-664. "Οπως έπισημαίνει ό Hertneck (σ. 673-4), δ έλληνοτουρκικός 
πόλεμος τοΰ 1897 ίξυνε τήν άντιμαχία γιά τό άνατολικό ζήτημα στούς 
κόλπους της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Χαρακτηριστικά γιά τήν 
βαθμηδόν συντελούμενη Απομάκρυνση άπό τήν γραμμή τοΰ Liebknecht 
είναι τά τοτινά άρθρα τοΰ Ε. Bernstein, Die deutsche Sozialdemokra-
tie und die tiirkischen Wirren, Die Neue Zeit, 15, 1 (1897), 108-116, 
καί: Kreta, στόν Ιδιο τόμο, σ. 687-692, όπου ύποστηρίζεται ό άγώνας 
των Κρητικών καί Αποκρούεται ή παραδοσιακή Αντίληψη ότι ή Τουρκία 
μπορεί ν' Αποτελέσει φραγμό κατά της ρωσσικής έπέκτασης. Ωστόσο 
μόλις μετά τήν δημοσίευση της συλλογής Eastern Question στά 1897 
(βλ. Σημείωση γιά τά κείμενα) μπόρεσαν οί Αντίπαλοι της θέσης τοΰ 
Liebknecht νά έπικαλεστοΰν τά άρθρα των Marx καί Engels έναντίον 
της θεωρίας τοΰ status quo. Βλ. τυπικά τό είσαγωγικό σημείωμα τοΰ 
Ν. Rjasanoff στήν γερμ. Εκδοση τοΰ άρθρου «ΤΙ θ' Απογίνει ή ευρωπαϊκή 
Τουρκία;» (βλ. παρακ. κείμ. Αρ. 12), πού δ ίδιος Ακόμα τότε τό Απέδιδε 
έσφαλμένα στόν Marx, περιοδ. Die Neue Zeit, 28, 2 (1910), 4-10. Πρβλ. 
τά βσα γράφει ό Ιδιος στις σημειώσεις του στά Gesammelte Schriften (βλ. 
τήν Σημείωση γιά τά κείμενα), I, 467/9, καί έπίσης Η. Cunow, Die 
Dalkanfrage im Lichte Marx-Engelsscher Auffassung, περιοδ. Die 
Olocke, τ. 2, τεϋχ. 39 (23.12.1916), 464-472. ΣτΙς πολεμικές έναντίον 
τοϋ Liebknecht παραβλέπεται ότι αύτός δημοσίευσε τΙς θέσεις του όσο 
Ακόμα ζοϋσαν οί Marx καί Engels, μέ τούς όποίους άλλωστε βρισκόταν 
σέ στενότατη προσωπική έπαφή, χωρίς νά άντιμετωπίσει κάποια ϊνσταση 
άπό μέρους τους — πράγμα εύνόητο, άλλωστε, Αφοϋ ή προσωπική Αλλη-
λογραφία τών Marx καί Engels Από τήν έποχή τοΰ ρωσσοτουρκικοϋ πο-
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περιπτώσεις δηλαδή ώς κριτήριο λαμβάνεται ή τοποθέτηση άπέναντι 
στό s ta tus quo. "Ομως μέ τό κριτήριο αυτό είναι άδύνατο νά κα-
τανοηθεί ή συνολική άντίληψη τών Marx καί Engels, γιά τόν 
άπλούστατο λόγο ότι σέ άλλα τους κείμενα τό s ta tus quo ύποστη-
ρίζεται (τουλάχιστον de facto) καί σέ άλλα άπο ρ ρίπτεται. "Αν 
λοιπόν ή συνολική τους άντίληψη διέπεται άπό μιάν έσωτερική 
λογική —δπως καί διέπεται πράγματι—, τότε θά πρέπει νά κατα-
νοηθεί άπό άλλη, ευρύτερη καί συνθετικότερη όπτική γωνία. Μέ 
άλλα λόγια: ή έκάστοτε στάση τών Marx καί Engels άπέναντι 
στό πρόβλημα της έδαφικής ακεραιότητας της τουρκικής αυτο-
κρατορίας καθορίζεται άπό τό ποιά βαθμίδα μιας κατιούσας κλί-
μακας έναλλακτικών λύσεων προκρίνεται σέ κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση άνάλογα μέ τό άν ή περισσότερο εύκταία λύση θεωρείται 
πρός τό παρόν πραγματοποιήσιμη ή δχι. Αΰτό θά δείξει ή παρα-
κάτω άνάλυση. 

Είναι γνωστό, ότι ol Marx καί Engels θεωρούσαν τήν ύφεση 
τοϋ έπαναστατικοΰ κινήματος μετά τις ήττες τοϋ 1848/49 προσω-
ρινή μόνο καί προσδοκούσαν σύντομα ένα νέο διεθνές έπαναστα-
τικό κύμα — έσφαλμένα, δπως όμολόγησε ό Engels μερικές δεκα-
ετίες άργότερα.5 Τό κύμα αύτό, άν ήταν τόσο όρμητικό δσο άνα-
μενόταν, θά σάρωνε ταυτόχρονα καί τήν δυτική κεφαλαιοκρατία 
καί τήν τσαρική άπολυταρχία άνοίγοντας τόν δρόμο της σοσιαλι-
στικής Ευρώπης τών άδελφωμένων λαών. Σέ μιά τέτοια περί-
πτωση φυσικά τό άνατολικό ζήτημα θά έξέλειπε αυτόματα, άφοΰ 
καί ό ρωσσικός επεκτατισμός θά έξανεμιζόταν καί δέν θά είχαν 
λόγο ύπαρξης οί δυτικές προσπάθειες άναχαίτισής του, πού συν-
τηρούσαν άλλωστε τήν έτοιμόρροπη όθωμανική αύτοκρατορία. Ά -

λέμου τοϋ 1877/78 (βλ. παρακ. κείμ. άρ. 86 κ.έ.) δείχνει δτι ή δική τους 
εκτίμηση τών πραγμάτων δ σον άφορα τήν συγκεκριμένη έκείνη φάση τοϋ 
άνατολικοϋ ζητήματος διόλου δέν άπεΐχε άπό έκεΐνη τοϋ φίλου τους. 

Άπό τήν άλλη πλευρά είναι βέβαιο δτι οί θέσεις τοϋ Liebknecht δέν 
συμβιβάζονται μέ τήν ρητή άποκήρυξη της θεωρίας τοϋ status quo στά 
άρθρα τοϋ 1853. 

5. Βλ. τόν πρόλογο στήν έπανέκδοση (Berlin, 1895) τοϋ ϊργου τοϋ Marx, 
Die Klassenk&mpfe in Frankreich (α' &x8. 1850). 



1'. 
Κ I Σ Λ Γ Ω Γ II 

κριβώς μ' αύτή τήν έννοια μιλα ό Marx τό καλοκαίρι τοϋ 1853 
γιά τήν έπανάσταση πού θά γκρεμίσει συνάμα τήν Ρώμη της 
Δύσης και τήν Ρώμη της 'Ανατολής και πού θά κληρονομήσει 
—αύτή, κι δχι ή τσαρική Ρωσσία— τήν Κωνσταντινούπολη.® Στό 
ΐδιο κείμενο έπισημαίνεται τό κοινό άντεπαναστατικό μέτωπο δυ-
τικής κεφαλαιοκρατίας καΐ τσαρικής άπολυταρχίας. 'Ωστόσο άπό 
τήν επισήμανση αύτή προκύπτει μόνο δτι ή άστική Δύση κι ή 
ήμιβάρβαρη 'Ανατολή συνασπίζονται άναγκαστικά δταν ή εύρω-
παϊκή έπανάσταση φουντώνει, δχι και δτι μποροΰν νά ταυτιστοΰν 
κοινωνικά καΐ πολιτικά σέ περιόδους όπου ή έπανάσταση προσω-
ρινά άποσύρεται στα παρασκήνια τοΰ θεάτρου της Ιστορίας. Στήν 
άμπωτη τοϋ έπαναστατικοΰ κινήματος δέν είναι διόλου άδιάφορο 
ποιός άντίπαλος άποτελεΐ τό μικρότερο ή τό μεγαλύτερο κακό και 
πώς θά καταστρωθεί, μέ βάση τήν ιεράρχηση τών στόχων και 
τών έχθρών, ή έπαναστατική τακτική. Γιά τούς Marx καΐ Engels 
δέν υπάρχει ή παραμικρή άμφιβολία στό σημείο αύτό: ό πρωταρχι-
κός κι άσυμφιλίωτος έχθρός, ό μέγιστος κι έσχατος κίνδυνος είναι 
ή κοινωνικά υπανάπτυκτη, άλλά πολιτικά καΐ διπλωματικά έξαιρε-
τικά δυναμική τσαρική Ρωσσία. Κάθε της ένίσχυση ή έπέκταση, 
λοιπόν, δέν μπορεί παρά νά σημαίνει άνάσχεση της εύρωπαϊκής 
έπανάστασης καΐ συρρίκνωση τών δυνατοτήτων της. ΚαΙ τό πανευ-
ρωπαϊκής σημασίας αύτό ένδεχόμενο συνδέεται, πάλι, άμεσα μέ 
τό άνατολικό ζήτημα, άφοΰ ένας άπό τούς προσφορότερους χώ-
ρους πιθανής έκδίπλωσης τοΰ ρωσσικοΰ έπεκτατισμοΰ είναι άκρι-
βώς ή άποσυντιθέμενη ευρωπαϊκή Τουρκία. 

'Τπάρχουν, έπομένως, δύο δυνατές μορφές άνατροπής τοΰ 
s ta tue quo στήν περιοχή τούτη, οί όποιες άντιτίθενται ριζικά ως 
πρός τούς γενεσιουργούς συντελεστές καΐ ώς πρός τις συνέπειές 
τους. "Αν μιά άνατροπή τοΰ s t a tus quo άπό τή νικηφόρα εύρω-
παϊκή έπανάσταση άποτελεΐ τήν εύπρόσδεκτη καΐ πάγια ιστορική 
λύση τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, ή άνατροπή του πρός βφελος της 
κατεξοχήν άντεπαναστατικής δύναμης, τοΰ τσαρισμοΰ, σημαίνει 
ούσιαστική χειροτέρευση τών έπαναστατικών προοπτικών σέ παν-

6. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 24, σ. 164. 
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ευρωπαϊκή κλίμακα καί πρέπει νά εμποδιστεί μέ κάθε τρόπο. 
Εφόσον δέν υπάρξει σαφής τρίτη διέξοδος άνάμεσα στήν έπανα-
στατική λύση καί στήν υπεράσπιση τοϋ s tatus quo, ή πρακτική 
άνυπαρξία της πρώτης στό παρόν, παρά τήν θεωρητική της βε-
βαιότητα στό μέλλον, συνεπάγεται υποχρεωτικά τήν πρακτική 
άσκηση της δεύτερης στό παρόν, παρά τήν φαινομενική της άντί-
θεση πρός τό θεωρητικό σχήμα πού θά πραγματωθεί στό μέλλον. 
Καί κάτι παραπάνω: ένώ άπό τήν σκοπιά της έπαναστατικής 
λύσης, πού νοείται ώς ριζική κι όριστική ιστορική καί ήθική κά-
θαρση, οί πολιτικοδιπλωματικές έριδες τών Μεγάλων Δυνάμεων 
παρουσιάζονται ώς ιδιοτελείς ένέργειες λιγότερο ή περισσότερο 
αρπακτικών όρνέων, ή χρονική μετατόπιση της λύσης αύτης σ' ένα 
μέλλον, άν 6χι πολύ μακρινό, πάντως άπροσδιόριστο, κάνει άνα-
πόφευκτη τήν έμπλοκή στις διαμάχες καί στά παιγνίδια τών Δυ-
νάμεων, έφόσον ή πρακτική άδυνατότητα της έπαναστατικής λύ-
σης hie et nunc έπιβάλλει τήν προώθηση ή τουλάχιστον τήν δια-
φύλαξη τών έπαναστατικών στόχων διαμέσου τακτικών υπολογι-
σμών καί παροδικών συμμαχιών μέ βάση τούς πράγματι ύπαρ-
κτούς καί δρώντες πολιτικοδιπλωματικούς παράγοντες. "Αν ή δυσ-
μενής ιστορική συγκυρία έπιτάσσει στήν έπαναστατική στρατηγική 
νά περιοριστεί στήν προάσπιση τοϋ minimum, δηλ. στήν άποτροπή 
μιας άλλαγής τοϋ s tatus quo πρός δφελος της κατ' έξοχήν άντεπα-
ναστατικής Ρωσσίας, τότε θέλοντας καί μή ή έπαναστατική στρα-
τηγική όφείλει νά συμπορευτεί κριτικά μέ δσες δυνάμεις άντιτί-
θενται έμπρακτα στήν παραπάνω άλλαγή, άνεξάρτητα άπό τό ποιά 
κίνητρα τις ώθοΰν καί ποιούς σκοπούς έπιδιώκουν. ΛΑν ή ήττη-
μένη κι άκόμα άνίκανη γι ' αυτοτελή δράση έπανάσταση συμπο-
ρεύεται μέ τήν 'Αγγλία καί τήν Τουρκία, ό λόγος εϊναι άκριβώς 
δτι ή ήττα της σήμανε τήν Ισχυροποίηση τοϋ προμαχώνα της 
εύρωπαϊκής άντίδρασης, της Ρωσσίας. 

Ή ταυτόχρονη κίνηση πάνω σ* δλα τά έπίπεδα αυτής της συλ-
λογιστικής έπιτρέπει στους Marx καί Engels ν' άπορρίπτουν γε-
νικά τήν θεωρία της υπεράσπισης τοϋ s tatus quo ώς διαρκούς 
διευθέτησης τοϋ άνατολικοϋ ζητήματος καί άμέσως κατόπιν νά 
σχετικοποιοΰν τήν άπόρριψή τους αύτή άναφερόμενοι σ' δ,τι θεω-
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ρουν ώς συγκεκριμένες δυνατότητες καί άπαιτήσεις της ιστορικής 
στιγμής. Στις πρώτες ιδιωτικές καί δημόσιες άποφάνσεις τους πάνω 
στό άνατολικό ζήτημα κυριαρχεί ή καταδίκη της θεωρίας τοϋ 
s ta tus quo. Προσδοκώντας τήν όριστική λύση άπό τήν έπικείμενη 
επανάσταση, ό Engels δέν ένοχλεΐται άπό τήν καταπολέμηση τοΰ 
s ta tus quo έστω κι αν αύτή γίνεται πρός τό συμφέρον της Ρωσ-
σίας.7 Ή θεωρία τοΰ s ta tus quo τοΰ φαίνεται άπτή άπόδειξη 
της μυωπίας, της άτολμίας καί της ένδειας της εύρωπαΐκής άστι-
κής διπλωματίας,8 καί ένα έπιχείρημα πού χρησιμοποιεί έναντίον 
της είναι δτι ή παράταση της τουρκικής καταπίεσης δέν μειώνει, 
δπως νομίζουν πολλοί, άλλά άντίθετα έντείνει τήν έπιρροή της 
Ρωσσίας, άφοΰ ol καταπιεζόμενοι α αύτήν προσβλέπουν ώς σω-
τήρα·9 άπό δω συνέπεται, βέβαια, δτι μόνο ή άνατροπή τοΰ s ta tus 
quo στήν περιοχή τής εύρωπαϊκής Τουρκίας μπορεί νά έξουδε-
τερώσει μακροπρόθεσμα τόν ρωσσικό κίνδυνο. Ωστόσο λίγες μό-
λις έβδομάδες άφότου έκφράσθηκε γιά πρώτη φορά έναντίον τής 
θεωρίας τοΰ s ta tus quo, ό Engels μετατοπίζει τό κέντρο βάρους 
της έπιχειρηματολογίας του καί, μολονότι δέν άναιρεΐ τήν προγε-
νέστερη θέση του, τώρα θεωρεί ώς πρακτικά άποφασιστική τήν 
έξης έναλλακτική λύση: ή διατήρηση της τουρκικής άκεραιότητας 
ή, σέ περίπτωση διάλυσης της όθωμανικής αύτοκρατορίας, μα-
ταίωση ρωσσικών προσαρτήσεων άπό τήν σκοπιά αύτής της έναλ-
λακτικής λύσης άναφέρεται, για πρώτη φορα, στήν σύμπτωση των 
(τακτικών) συμφερόντων τής 'Αγγλίας καί της εύρωπαϊκής έπα-
νάστασης.10 Ή διαφορισμένη αύτή άντίληψη άντανακλαται στήν 
πολεμική τοΰ Engels έναντίον της γραμμής δύο άγγλικών έφημε-
ρίδων στό άνατολικό ζήτημα: οί Times άντικρούουν όρθά τήν 
θεωρία τοϋ s ta tus quo, άλλά έσφαλμένα έπιδιώκουν έτσι νά υπη-
ρετήσουν τήν Ρωσσία, ένώ ή Daily News τονίζει όρθά δτι μέ τις 
δεδομένες συνθήκες ό διαμελισμός της Τουρκίας θά ώφελοΰσε τήν 

7. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 4, σ. 89. 
8. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 8,11, σ. 94, 115. 
9. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 12, σ. 119/20. 

10. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 10, σ. 111. 
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Ρωσσία, άλλα έσφαλμένα στηρίζει τήν άντιρωσσική της τοποθέ-
τηση σέ μιάν έξιδανίκευση τοϋ τουρκικοϋ καθεστώτος.11 

'Αντίθετα στόν θρύλο γιά τήν «τουρκοφιλία» των Marx καί 
Engels μποροΰμε, τώρα, νά ποϋμε δτι έμειναν πάντοτε κατά βάση 
πιστοί σ' αύτήν τήν άρνηση κοινωνικής ή πολιτικής έξιδανίκευσης 
της Τουρκίας. "Οπως είναι ευνόητο, ή τέτοια άρνηση γινόταν τόσο 
πιό ρητή κι έντονη δσο αποκρουόταν ή θεωρία τοϋ s t a tus quo, 
ενώ, άντίστοιχα, θεωροΰνταν προσεχής ή κατάρρευση της όθωμα-
νικής αύτοκρατορίας.12 Συμβαίνει δμως καί τό αντίστροφο, δταν 
δηλαδή ή (προσωρινή) υπεράσπιση της τουρκικής έδαφικής ακε-
ραιότητας θεωρείται έπιτακτική άνάγκη, τότε πολλές φορές γίνε-
ται προσπάθεια νά έπισημανθοΰν στοιχεία άνθεκτικότητας ή καί 
εύρωστίας στόν κρατικό καί κοινωνικό όργανισμό της Τουρκίας, 
κι ή τάση τούτη έπιδίδει δσο οί Marx καί Engels βλέπουν τήν 
επανάσταση, καί μαζί της τήν όριστική λύση τοϋ άνατολικοϋ ζη-
τήματος, ν' άπομακρύνεται στόν όρίζοντα τοΰ μέλλοντος.13 "Οπως 
δμως θά δοϋμε διεξοδικότερα στό δεύτερο μέρος της μελέτης μας, 
ή α ή β ευμενής κρίση γιά τήν α ή β πλευρά της τουρκικής κοινω-
νίας δέν σημαίνει ποτέ άναθεώρηση της βασικής της κοινωνιολο-
γικής καί ιστορικής άποτίμησης, παρά άντίθετα συνοδεύεται δχι 
σπάνια άπό τήν υπόμνηση της ήμιβαρβαρικής καί ασιατικής της 
υφής. "Ετσι ή άναφορά στά σύν καί στά πλήν της τουρκικής κοι-
νωνίας, σέ σχέση πάντα μέ τήν υπεράσπιση ή τήν απόρριψη τοΰ 
s ta tus quo, δέν είναι Ισόρροπη, παρά αισθητά ανισομερής: ή 
υπεράσπιση τοΰ s t a tus quo δηλαδή σημαίνει τόν τονισμό δευτε-
ρευόντων πλεονεκτημάτων, ένώ ή καταδίκη του αιτιολογείται μέ 
τήν υπογράμμιση πρωτευόντων καί άνιάτων μειονεκτημάτων τό 
ουσιαστικό αύτό γεγονός δέν μεταβάλλεται οΰτε άπό τόν κάποτε 
πολύ θερμό τόνο, μέ τόν όποιο άναφέρονται τά δευτερεύοντα πλεο-
νεκτήματα καί ό όποιος συνήθως όφείλεται στήν διάθεση τών Marx 

11. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 11, σ. 115/7. 
12. Βλ. π.χ. 8.π., σ. 114 κ.έ. 
13. Πρβλ. τΙς παρατηρήσεις τοϋ Ε. Bernstein, Die Briefe von Karl Marx 

iiber den Krimkrieg und die Orientfrage, περιοδ. Die Neue Zeit 16, 
1 (1898), 209-217, σ. 212. 
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και Engels νά καταπολεμήσουν δχι μόνο τους θετικούς θρύλους 
γύρω άπ' τήν Τουρκία, άλλά καΐ τούς άρνητικούς.14 *Αν τώρα οί 
Marx καΐ Engels προτιμούν άνεπιφύλακτα τήν ήμιβάρβαρη και 
άσιατική Τουρκία άπό τήν έξίσου —δπως θά δοϋμε— ήμιβάρβαρη 
καί άσιατική Ρωσσία, ό λόγος είναι δτι ή πρώτη δέν κάνει έπεκτα-
τική πολιτική καί δέν έπηρεάζει τις κρίσιμες εύρωπαϊκές έξελίξεις, 
ένώ άντίθετα μιά προώθηση της δεύτερης στά Βαλκάνια καί στήν 
Μεσόγειο θά είχε όλέθριες συνέπειες γιά τόν συσχετισμό έπανα-
στατικών κι άντεπαναστατικών δυνάμεων σ* ολόκληρη τήν Εύρώ-
πη. Πρέπει επιπλέον νά σημειωθεί δτι ή (τακτική) ύποστήριξη της 
Τουρκίας καί ή (στρατηγική) ύποστήριξη της έπανάστασης διόλου 

14. Στό φως τών διαπιστώσεων αύτών πρέπει νά κατανοηθεί καί ή σχέση 
τών Marx-Engels μέ τόν Urquhart. 'Αρχικά, καί παράλληλα μέ τήν 
διαρρήδην άπόρριψη της θεωρίας τοϋ status quo, ή ρομαντική τουρκο-
φιλία τοϋ Urquhart προκαλεί τΙς είρωνικές παρατηρήσεις τοϋ Engels 
(βλ. κείμ. άρ. 4, σ. 87/9). 'Ωστόσο οί Marx καί Engels συμμερίζονται 
τΙς άπόψεις τοϋ Urquhart γιά τόν ρωσσικό έπεκτατισμό καί γιά τήν 
ρωσσική έπίδραση στήν διαμόρφωση τής άγγλικής πολιτικής, Ιδιαίτερα 
γιά τόν συνειδητά προδοτικό, κατά τήν γνώμη τους, ρόλο τοΰ Palmerston. 
Μέ τΙς θέσεις τοϋ Urquhart ταυτίζονται έπίσης δποτε υπερασπίζουν 
ρητά τό status quo καί θεωροϋν τΙς έζεγέρσεις τών άλυτρώτων στήν 
τουρκική αυτοκρατορία ώς προϊόντα ρωσσικών συνωμοσιών (βλ. π.χ. τΙς 
έρμηνευτικές καί πραγματικές σημ., άρ. 227)· μέ τήν Ιδια Εννοια έπηρεά-
ζονται άπό τόν Urquhart δταν, δπως θά δοϋμε στό δεύτερο μέρος τη; 
μελέτης μας, άνάμεσα στά στοιχεία τής τουρκικής εύρωστίας, όσα φαί-
νονται νά δικαιολογοΰν τΙς έλπίδες γιά τήν διατήρηση τοΰ status quo στό 
άμεσο μέλλον τουλάχιστον, άναφέρεται λ.χ. ή τοπική καί έπαρχιακή αύτο-
διοίκηση. Αύτά όλα έξηγοϋν τόν σεβασμό, μέ τόν όποιο μιλα γιά τόν 
Urquhart ό Engels στά 1890 (βλ. κείμ.άρ. 118, σ. 469/70). Παρ' δλες 
τΙς προσεγγίσεις καί έπιμέρους συμπάθειες, ώστόσο, οί Marx καί Engels 
δέν λησμονοΰσαν τί χώριζε τήν δική τους έπαναστατική τοποθέτηση άπό 
τήν τοποθέτηση τοΰ άντεπαναστάτη Urquhart. Βλ. τό σύντομο κείμενο 
τοΰ Marx «David Urquhart», πού δημοσιεύτηκε στό γερμανόφωνο έν-
τυπο της Νέας 'Τόρκης Die Reform στίς 19.12.1853· άρχικά περιεχό-
ταν σέ μιάν έπιστολή τοϋ Marx πρός τόν Α. Cluss, ή όποία δέν έχει δια-
σωθεί. Μιά προσεκτική καί διαφορισμένη άποτίμηση της έπίδρασης τοΰ 
Urquhart πάνω στούς Marx καί Engels προσφέρει ό Ο. Blum, Die 
weltpolitischen Lehrjahre von Marx und Engels, Archiv fur Sozial-
wissenschaft und Sozialpolitik, 44 (1917/18), 530-566, Ιδ. 550-2. 
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δέν άποτελοΰσαν άντίφαση στά μάτια της τοτινής ευρωπαϊκής κοι-
νής γνώμης, έφόσον στήν διάρκεια τοϋ 19ου αι. πλήθος έπανα-
στατών φυγάδων, ιδιαίτερα άπό τήν κεντρική κι άνατολική Εύ-
ρώπη, κατέφευγαν στήν Τουρκία καί κατατάσσονταν στόν τουρ-
κικό στρατό γιά νά τούς δοθεί έτσι ή δυνατότητα νά πολεμήσουν 
τήν υπ* άρ. 1 άντεπαναστατική δύναμη, τήν Ρωσσία" ή Τουρκία 
ήταν συνήθως έτοιμη νά χρησιμοποιήσει τις ύπηρεσίες τών πολι-
τικών προσφύγων, ένώ μόνιμο αίτημα τής Ρωσσίας ήταν ή άπέ-
λασή τους άπό τήν τουρκική έπικράτεια.15 "Οταν λοιπόν ό Marx 
έγραφε, δτι ή Τουρκία συμμαχεί άντικειμενικά μέ τήν έπανάσταση 
στόν βαθμό πού συγκρούεται μέ τήν άντεπαναστατική Ρωσσία,16 

μποροϋσε νά είναι βέβαιος δτι δέν ξένιζε τούς πολιτικά ένήμερους 
άναγνώστες του. 

Ανάμεσα, τώρα, στις δύο παραπάνω άκραΐες λύσεις τοϋ άνα-
τολικοΰ ζητήματος, δηλ. στήν άριστη στρατηγική λύση (τήν 
έπανάσταση) καί στήν τακτική λύση άνάγκης (τήν ύπεράσπιση 
τοϋ s t a tus quo), παρεμβάλλεται ώς ένδιάμεση λύση μιά τροπο-
ποίηση τοϋ έδαφικοΰ καθεστώτος στά Βαλκάνια, ή όποία δέν προ-
ϋποθέτει βέβαια τήν πλήρη νίκη τής εύρωπαϊκής έπανάστασης, 
πάντως δμως άπαιτεϊ τήν άνάσχεση τής πολιτικής άντίδρασης καί 
τήν άνεμπόδιστη άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων, τοϋ έμπο-
ρίου καί τών έπικοινωνιών σέ πανευρωπαϊκή κλίμακα. Ή λύση 
αυτή είναι ή δημιουργία μιας νοτιοσλαβικής όμοσπονδίας μέ πυ-
ρήνα καί πόλο έλξεως τήν ήδη ανεξάρτητη Σερβία. Ό Engels 
θεωρεί φυσική τήν πρωτοκαθεδρία τοϋ σλαβικοΰ στοιχείου στά 
Βαλκάνια, γιατί πιστεύει δτι σ' ένα μικτό πληθυσμό μιά φυλή 
άπ' δλες τελικά θά έπικρατήσει1 κι άφοϋ οί Τοΰρκοι δέν φαίνονται 
ικανοί γιά κάτι τέτοιο, φυσικό είναι ό πρώτος ρόλος νά περιέλθει 
στούς Νοτιοσλάβους, πού άπό τά 12 έκατομμύρια τών Χριστια-
νών τής εύρωπαΐκής Τουρκίας άποτελοΰν τά 7.17 Γιά νά είναι 
υγιής, ή λύση αύτή χρειάζεται, φυσικά, νά είναι τά νέα άνεξάρτητα 
(όμόσπονδα) βαλκανικά κράτη όλότελα άνεξάρτητα άπό τήν Ρωσ-

15. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 34, 42, σ. 244, 267, 274. 
16. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 36, σ. 247. 
17. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 8,12, α. 99,122. 
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σία, καί μάλιστα φραγμός στήν έξάπλωση της έπιρροής της. Ό 
Engels διατυπώνει τήν εικασία, δτι τά συμφέροντα τοϋ έμπορίου 
τους θά προσανατολίσουν τούς Νοτιοσλάβους πρός τήν Δύση καί 
έτσι θά τούς φέρουν σέ άντίθεση πρός τήν Ρωσσία.18 "Αν δμως ή 
σύγχρονη κοινωνικοοικονομική έξέλιξη, στήν οποία μπαίνουν μέ 
τήν άπόκτηση της άνεξαρτησίας τους, τούς ωθεί πρός τήν προηγ-
μένη Δύση, ή φυλετική τους καταγωγή καί τό θρήσκευμα της 
έλληνορθόδοξης μερίδας τους τους έλκει πρός τήν Ρωσσία, ένώ 
έπιπλέον ή άντίθεση της μερίδας αύτής πρός τήν ρωμαιοκαθολική 
τούς διχάζει έσωτερικά.19 Ή δημιουργία μιας αύτόνομης πολιτι-
κής ΰπαρξης των Νοτιοσλάβων ως λύση τοΰ προβλήματος τοΰ 
έδαφικοϋ καθεστώτος της ευρωπαϊκής Τουρκίας —λύση, έννοεΐ-
ται, μέ άντιρωσσική αιχμή— δέν άποτελεϊ λοιπόν βεβαιότητα παρά 
δυνατότητα, πού άπειλεΐ κάθε στιγμή νά κομματιαστεί μέσα σέ 
μιά διελκυνστίδα άντιφατικών δεδομένων. "Ετσι, μολονότι ή τέ-
τοια λύση στό θεωρητικό έπίπεδο έμφανίζεται πειστική καί έπι-
κροτεΐται, στήν πράξη ή στάση άπέναντί της καί ή ζέση, μέ τήν 
οποία έπιδιώκεται, δέν καθορίζεται άπό τούτη τήν γενική θεωρη-
τική ευμενή έκτίμηση, παρά άπό μιά συγκεκριμένη πολιτική στάθ-
μιση, ή όποία μπορεί νά ποικίλλει αισθητά άπό καιρό σέ καιρό κι 
άπό συγκυρία σέ συγκυρία. Τό κρίσιμο έρώτημα παραμένει τό 
έξής: ποιός καί τί έγγυαται, δτι τό νοτιοσλαβικό κράτος ή ή 
νοτιοσλαβική όμοσπονδία κρατών, πού θά προκύψει άπό μιά μετα-
βολή τοΰ s ta tus quo προγενέστερη της ευρωπαϊκής επανάστασης, 
δέν θά ύπαχθεΐ στήν ρωσσική σφαίρα έπιρροής; "Αν ή συγκεκρι-
μένη στάθμιση τών συντελεστών της έκάστοτε συγκυρίας δείξει 
δτι ό κίνδυνος έξάπλωσης τής ρωσσικής έπιρροής θά μεγαλώσει 
μέ τήν αύτονόμηση τών Νοτιοσλάβων, τότε προκρίνεται καί πάλι 
ώς προσωρινή τακτική λύση ή παραμονή στό status quo, τοΰ 
όποίου ή άνατροπή έπαφίεται καί πάλι στήν μελλοντική εύρω-
παΐκή έπανάσταση. Γυρίζουμε έτσι στήν άρχική ιεραρχία προτε-
ραιοτήτων καί στήν άρχική έναλλακτική λύση. 

18. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 12, σ. 123. 
19. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 8, σ. 99/100. 
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Ή κύμανση της έκάστοτε συγκεκριμένης στάθμισης τών δυνα-
τοτήτων καί τών προοπτικών ένός ή περισσότερων σλαβικών βαλ-
κανικών κρατών χαρακτηρίζει έξαρχής τις σχετικές άποφάνσεις 
τοΰ Engels καί διαφαίνεται ήδη μέσα άπό τΙς κρίσεις του γιά τό 
υφιστάμενο σερβικό κράτος. "Ετσι, δταν θέλει νά δείξει τήν έκταση 
τής ρωσσικής έπιρροής, τονίζει δτι χάρη σ' αύτήν πήραν οί Σέρβοι 
τήν άνεξαρτησία τους κι δτι ή Ρωσσία υποκίνησε τήν έπανάστασή 
τους-20 άντίθετα, δταν σκοπεύει νά ύπογραμμίσει τόν κυριαρχικό 
κι ένδεχομένως άντιρωσσικό ρόλο τους στήν Βαλκανική, άποδίδει 
τήν άπόκτηση τής άνεξαρτησίας τους στον δικό τους γενναίο 
άγώνα.21 Οί δύο αύτές έκτιμήσεις δέν άντιφάσκουν άναγκαστικά, 
ενδεικτικό δμως είναι τό τί λέγεται καί τό τί άποσιωπαται κάθε 
φορά. "Αν έτσι διφορούμενη είναι ή τοποθέτηση τοΰ Engels ήδη 
στά 1853, άκριβώς δηλ. τότε πού διαγράφει τήν εύμενέστερη γιά 
τους Νοτιοσλάβους πολιτική προοπτική, μέ τόν καιρό φτάνει νά 
θεωρεί τήν δυνατότητα μιας πραγματικής άπαγκίστρωσής τους 
άπό τήν ρωσσική έπιρροή μηδαμινή καί άντίστοιχα άντιμετωπίζει 
τό πρόβλημα της έθνικής τους χειραφέτησης σέ βαλκανική κλί-
μακα. Στά 1866 ή άποσύνθεση τής εύρωπαϊκής Τουρκίας σέ σειρά 
σλαβικών κρατών δέν άποτιμαται πιά ώς ένα ένδεχόμενο βήμα 
πρός τήν λύση τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, παρά ώς άποκλειστικά 
ρωσσικό σχέδιο,22 ένώ δέκα χρόνια άργότερα ό Engels επιβεβαιώ-
νει τήν θέση του αύτή, γράφοντας δτι μέ τήν αύτονόμηση τής 
Βουλγαρίας άπλώς άνοίγει γιά τήν Ρωσσία ό δρόμος γιά τήν Κων-
σταντινούπολη-23 έπίσης στις παραμονές τοΰ ρωσσοτουρκικοΰ πο-
λέμου τοΰ 1877/78 οί ενέργειες τής Σερβίας καί τά γεγονότα τής 
'Ερζεγοβίνης έρμηνεύονται ώς άποτελέσματα ρωσσικών υποκινή-
σεων.24 Τέλος στά 1882 παρουσιάζεται ώς άπλή θεωρητική δυνα-
τότητα δ,τι στά 1853 έμφανιζόταν (καί) ώς δυνατότητα πρακτική: 
ή άνάπτυξη ένός νοτιοσλαβικοΰ έθνικισμοϋ άντίθετου πρός τόν 

20. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 11,12, σ. 113,120. 
21. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 12, σ. 123. 
22. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 81, σ. 423. 
23. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 88, σ. 429. 
24. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 83, σ. 425. 
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πανσλαβισμό. Ή προσήλωση τών Σλάβων στον τσάρο, πιστεύει 
τώρα ό Engels, άποτελεΐ σταθερό μέγεθος και θά παραμείνει τέ-
τοιο ώς τήν πτώση τοϋ τσαρισμού καί τήν συνεπούμενη έκλειψη 
τοΰ πανσλαβισμοΰ· επιπλέον, ένώ στά 1853 θεωροΰσε τουλάχι-
στον δυνατή μιά συσπείρωση τών Νοτιοσλάβων γύρω άπό τούς 
Σέρβους, στά 1882 κρίνει τις γλωσσικές, θρησκευτικές κτλ. δια-
φορές μεταξύ τών τελευταίων τόσο έντονες, ώστε ν' άποκλείουν 
τήν πραγμάτωση μιας Μεγάλης Σερβίας.26 Πρέπει ωστόσο νά 
σημειωθεί δτι ή νέα στάθμιση τής συγκεκριμένης κατάστασης δέν 
άπομακρύνει τόν Engels άπό τό στρατηγικό σχήμα πού είχε 
ύποτυπώσει στά 1853: γιατί καί τώρα (1886) εισηγείται τήν ύπο-
στήριξη τών Νοτιοσλάβων, αν καί έφόσον χειραφετούμενοι στρέ-
φονται έναντίον της Ρωσσίας, μολονότι δέν θεωρεί πιά μιά τέτοια 
στροφή τους πιθανή.28 

"Οπως βλέπουμε, λοιπόν, ή κύμανση τής έκάστοτε στάθμισης 
τών πολιτικών τάσεων καί δυνατοτήτων τών Νοτιοσλάβων είναι 
τακτικής ύφής καί διόλου δέν πρέπει νά έκλαμβάνεται ώς άσυνέ-
πεια σέ θέμα άρχής. Γιά νά κατανοηθεί βαθύτερα τό σημείο αύτό, 
γιά νά έξηγηθεΐ δηλ. γιατί ή έθνική χειραφέτηση τών βαλκανικών 
λαών δέν άποτελεΐ αύταξία πού όφείλει νά έπιτευχθεΐ μέ κάθε 
τίμημα, παρά άντιμετωπίζεται μέ εύρύτερα καί ύπέρτερα κριτή-
ρια, πρέπει νά ύπενθυμίσουμε δτι γιά τούς Marx καί Engels ό 
έθνικισμός μέ τήν σημερινή τρέχουσα έννοια (αίτημα πολιτικής 
αύτοδιάθεσης κάθε έθνικά ομοιογενούς όμάδας άνεξάρτητα άπό τόν 
δγκο καί τό πολιτισμικό της έπίπεδο) διόλου δέν άποτελεΐ θέμα 
άρχής· άπεναντίας μάλιστα. 'Υποστηρίζουν μέ έμφαση τήν άπό-
λυτη προτεραιότητα τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος (άρα καί τών 
στρατηγικών καί τακτικών στόχων του) άπέναντι σέ οποιοδήποτε 
έθνικό κίνημα, κι αύτό γιά δύο λόγους, ένα λόγο άρχής κι ένα 
λόγο πολιτικής τακτικής. Ό λόγος άρχής είναι δτι τό αίτημα τοΰ 
έθνικοΰ κράτους, τουλάχιστον δπως άρθρώνεται στήν εύρωπαϊκή 
πραγματικότητα τοΰ 19ου αί., δέν εϊναι προλεταριακό ώς πρός 

25. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 107, σ. 447 κ.έ. 
26. Βλ. παρακ. κβΐμ. άρ. 112, σ. 457. 



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 27 

τήν ΰφή και τήν προέλευσή του, παρά άστικό και φιλελεύθερο, 
άποσκοπεΐ δηλ. στήν πολιτική καί οικονομική ένοποίηση όρισμέ-
νου χώρου διαμέσου τής υπέρβασης τοϋ φεουδαλικοϋ κατακερμα-
τισμού του. "Αν δμως ό έθνικός χώρος ένοποιεΐται έτσι πρός τά 
μέσα, υψώνει φράγματα πρός τά έξω, φράγματα πού γεννοΰν τήν 
έντύπωση δτι οί κάθετες άντιθέσεις άνάμεσα στά έθνη εϊναι βαθύ-
τερες καί ιστορικά σημαντικότερες άπό τις οριζόντιες άντιθέσεις 
άνάμεσα στις τάξεις. Σ* αύτή τήν έντύπωση, πού ή άρχουσα τάξη 
κάθε έθνους καλλιεργεί κι έκμεταλλεύεται γιά λογαριασμό της, 
άντιτίθεται διαμετρικά ό διεθνής καί διεθνιστικός χαρακτήρας τοϋ 
έπαναστατικοΰ κινήματος. Γι ' αύτό καί ή νίκη του θά σημάνει 
αύτόματα 6χι μόνο τήν κατάλυση τών φραγμών άνάμεσα στά 
έθνη, άλλά καί τήν χειραφέτηση δσων έθνών δέν έχουν άκόμη άπο-
κρυσταλλωθεΐ μέ τήν μορφή κράτους.27 "Αν ή έπανάσταση ήταν 
έθνική, τότε ή νίκη της δέν θά σήμαινε καί τήν λύση τοϋ έθνικοΰ 
ζητήματος γιά δλα τά έθνη· ή λύση αύτή άναμένεται ώς βέβαιη 
άκριβώς έπειδή θεωρείται δτι ή έπανάσταση, άν είναι ριζική καί 
οριστική, δέν μπορεί παρά νά έχει διεθνή καί διεθνιστικό χαρα-
κτήρα. Άνάμεσα στόν προλεταριακό διεθνισμό (μέ τήν έννοια πού 
είχε ή έκφραση στόν 19ο at.) καί στό πρωτείο τής κοινωνικής 
έπανάστασης άπέναντι σέ κάθε έθνικισμό υφίσταται πρωτογενής 
κι άδιάρρηκτη σχέση. Μέ βάση αύτή τήν συλλογιστική θυμίζει 
ό Engels, δτι ό έθνικισμός είναι έννοια φιλελεύθερη κι δποιος ξε-
κόβει άπό τόν φιλελευθερισμό ξεκόβει κι άπό τόν έθνικισμό.28 

Ό λόγος πολιτικής τακτικής, τώρα, πού υπαγορεύει έξίσου 
τήν υπαγωγή τών έθνικών κινημάτων στις διεθνείς άνάγκες τής 
άπό τήν φύση της διεθνοΰς καί διεθνιστικής έπανάστασης, έχει τις 
ρίζες του στις άποφασιστικές γιά τούς Marx καί Engels έμπει-
ρίες τοϋ 1848/9. Τούς έντυπωσίασε καί τούς έξόργισε τό γεγονός, 
δτι όρισμένες έθνικότητες, καί μάλιστα οί Νοτιοσλάβοι τής Αυστρο-
ουγγαρίας, δέν δίστασαν νά συμμαχήσουν μέ τήν φεουδαλική άντί-
δραση έναντίον τής άστικοδημοκρατικής έπανάστασης τής Ούγγα-

27. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 107, σ. 448. 
28. "Ο.π., σ. 447. 
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ρίας λ.χ., προκειμένου νά πραγματώσουν τις στενές δικές τους 
επιδιώξεις.29 Τό δίδαγμα γιά τό μέλλον καί γιά τό άνατολικό ζή-
τημα ήταν ότι ή έπανάσταση θά έπρεπε νά φοβαται κάθε στιγμή 
μιά συμμαχία ορισμένων βαλκανικών έθνικοτήτων μέ τήν άντιδρα-
στική Ρωσσία, συμμαχία πού θά είχε ώς άποτέλεσμα τήν ένίσχυση 
τής άντεπανάστασης σέ μεγάλη κλίμακα άκριβώς διαμέσου της 
ικανοποίησης έθνικιστικών αιτημάτων σέ κλίμακα μικρή. *Αν με-
ταφερθεί στό έπίπεδο της θεωρητικής γενίκευσης, ό συλλογισμός 
αυτός σημαίνει οτι δέν υπάρχει καμμία άναγκαία σχέση άνάμεσα 
στήν έπίτευξη έθνικών στόχων σάν τέτοιων καί στήν πρόοδο τοϋ 
έπαναστατικοΰ κινήματος* τό έντελώς άντίθετο δέν θά ήταν κάτι τι 
σπάνιο ή παράδοξο. Γι' αύτό καί στήν σκέψη τών Marx καί 
Engels διόλου δέν κυριαρχεί κάποια άναγκαστική καί άπαρέγκλιτη 
κλιμάκωση πολιτικών προτεραιοτήτων, σύμφωνα μέ τις έπιτα-
γές της όποίας ή χειραφέτηση όλων άνεξαίρετα τών έθνικοτήτων 
θά άποτελοΰσε προϋπόθεση γιά τήν διεθνή λύση τοΰ κοινωνικοΰ 
προβλήματος· άντίθετα, όπως είδαμε, ή έσχατη λύση τοΰ έθνικοΰ 
προβλήματος σέ οσα έθνη δέν χειραφετήθηκαν άκόμη ώς έθνη 
αναμένεται άπό τήν έπαναστατική λύση τοΰ κοινωνικοΰ προβλή-
ματος στά μεγαλύτερα καί πιό προηγμένα έθνη.80 Ά π ό τήν σκοπιά 

29. Βλ. Ιδιαίτερα τό Αρθρο τοϋ Engels, Der magyarische Kampf, πού δη-
μοσιεύτηκε στή Neue Rheinische Zeitung στίς 13 'Ιανουαρίου 1849 
(= Marx-Engels-Werke, τ. 6, 165 κ.έ.). "Οσα Αποσπάσματα άπό τό άρ-
θρο Αποδίδονται έδώ (βλ. ποφακ. κείμ. άρ. 2) δέν άναφέρονται φυσικά στό 
ζήτημα τοϋτο άμεσα. Γιά τήν άντεπαναστατική στάση έθνικιστικών κι-
νημάτων πρβλ. τΙς έρμηνευτικές καί πραγματικές σημειώσεις, Αρ. 19 
καί 20. 

30. Θεωρώντας τά πράγματα άπ' αύτή τήν σκοπιά οί Marx καί Engels δέν 
Αναγνωρίζουν τό δικαίωμα αύτοδιΑθεσης τών έθνών μέ τήν άδιαφόριστη 
Αστικοφιλελεύθερη Ιννοια τοϋ δρου, παρά τό ύποτάσσουν στίς Ανάγκες 
της έπαναστατικής στρατηγικής. Βλ. τήν μελέτη τοΰ Η. Cunow, Marx 
und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, περ. Die Neue Zeit, 
36, 1 (1918), 578-584, 607-612, καί πρβλ. τήν Ανάλυση τοΰ S. Bloom, 
The World of Nations. A Study of the national Implications in the 
Work of Karl Marx, New York 1941, 35 κ.έ. Ή πεποίθηση, δτι τό 
έθνος καί ή έθνική συνείδηση άποτελοΰν μεγέθη πού καθαυτά παραμένουν 
Ξένα πρός τήν σοσιαλιστική έπανάσταση, έξηγεΐ έν μέρει τό γεγονός δτι 
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της επαναστατικής στρατηγικής, πού θέλει νά στηρίζεται στά 
ουσιώδη άντικειμενικά δεδομένα τής ιστορικής έξέλιξης, είναι λοι-
πόν κρίσιμη ή διάκριση άνάμεσα στά πρωτοπόρα καί στά βραδυ-
πορημένα ή, δπως λέει ό Engels, άνάμεσα στά ίστορικά καί στά 

ol Marx καί Engels δέν φρόντισαν νά έκθέσουν μιά συστηματική ίστορι-
κοΟλιστική άντίληψη γιά τό φαινόμενο τοϋ έθνους, βλ. σχετικά τήν με-
λέτη τοϋ Η. Mommsen, Sozialismus und Nation. Zur Beurteilung des 
Xationalismus in der marxistischcn Theorie, στόν τόμο Soziale 
Bewegung und politische Verfassung, hg. v. U. Engelhardt - V. 
Sellin - H. Stuke, Stuttgart 1976, 653-676, 18. 662-663. Προσπάθειες 
συγκαιρινών μας Βαλκάνιων Ιστορικών νά παρουσιάσουν τους Marx καί 
Engels ώς «προοδευτικούς» συνηγόρους τοΰ έθνικοϋ κινήματος στις 
χώρες τους καί συνάμα ώς έκπροσώπους τής δικής τους άντίληψης γιά 
τήν Ιστορική έξέλιζη, όπως αύτή ίχει διαμορφωθεί άπό πρόσφατες πολι-
τικές σκοπιμότητες, καταλήγουν έτσι άναγκαστικά στήν διαστρέβλωση 
τών κειμένων. Βλ. π.χ. τήν μελέτη τών Βουλγάρων Ιστορικών V. Paska-
Icva - Κ. Kossev, Marx-Engels und einige Probleme der Orientfragc, 
στόν τόμο: Friedrich Engels 1820-1970. Internationale wissenschaft-
liche Konferenz in Wuppertal (Mai 1970), Hannover 1971, 343-352, 
όπου προβάλλεται ό Ισχυρισμός δτι οί Marx καί Engels πρότειναν πάγια 
τήν δημιουργία βαλκανικών κρατών καί μάλιστα προέτρεψαν έπανειλημ-
μένα τούς Άγγλογάλλους νά βοηθήσουν τά βαλκανικά άπελευθερωτικά 
κινήματα (σ. 349). "Αν έδώ άποσιωπαται μιά σημαντική πλευρά τής συν-
ολικής τοποθέτησης τών Marx καί Engels, όλοκληρωτική είναι ή δια-
στρέβλωση, όταν ύποστηρίζεται, σύμφωνα μέ τΙς σημερινές άνάγκες τής 
βουλγαρικής Ιστοριογραφίας, βτι ot Marx καί Engels φρονούσαν ότι στόν 
πόλεμο τοΰ 1878 ή Ρωσσία, άντίθετα πρός τό παρελθόν, έπαιξε ρόλο 
άπελευθερωτικό (σ. 351-2). Άρκεΐ μιά γρήγορη άνάγνωση τών κειμένων 
(βλ. παρακάτω, Ιδ. άρ. 86 κ.έ., 107 κ.έ.) γιά νά δει κανείς ότι άκριβώς τό 
άντίθετο είναι ή πραγματικότητα. 'Επίσης ό D. Suciu, Aspects de la 
Question d'Orient reflates dans les articles de Karl Marx et de Fr6-
d6ric Engels des ann6es 1853-1855, Revue roumaine d'histoire, 12 
(1973), 515-531, έπιχειρηματολογεΐ άπό τήν σκοπιά τών άναγκών τοΰ 
σημερινού ρουμανικοΰ έθνικισμοϋ καί διαστρεβλώνει ριζικά τήν θέση τών 
Marx καί Engels παρουσιάζοντάς τους ώς συνηγόρους μιας λύσης τοΰ άνα-
τολικοΰ ζητήματος διαμέσου της άστικοδημοκρατικής έξέλιξης καί της δη-
μιουργίας έθνικών κρατών μέ τήν έννοια ένός άναγκαίου σταδίου της Ιστο-
ρικής προόδου (ίδ.517/19).Γιά τήν συνάφεια τοΰ προβλήματος τών έθνικο-
τήτων, οί όποιες άπό τόν Suciu έμφανίζονται οίονεΐ ώς αύταξίες, μέ τήν 
διεθνή στρατηγική τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος δέν λέγεται λέξη, κι έπί-
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μή ιστορικά έθνη.81 "Αν ή κρατική αύτοτέλεια τών πρώτων άπο-
τελεΐ όρο της ιστορικής προόδου, διόλου δέν είναι άπαραίτητη ή 
αντίστοιχη αυτοτέλεια τών δεύτερων — ΐσως μάλιστα νά είναι καί 
έπιζήμια. "Ηδη στά 1849 μιλα ό Engels γιά τά «άπορρίμματα 
λαών», πού είναι έτοιμα κάθε στιγμή νά ύποστηρίξουν τήν άντεπα-
νάσταση,32 ένώ άκριβώς δέκα χρόνια άργότερα, άπ* άφορμή τόν 
ιταλικό ένωτικό άγώνα, έκθέτει μέ σαφήνεια τις άντιλήψεις του 
γιά τήν έπαναστατικά έπιθυμητή διαμόρφωση τοϋ εύρωπαϊκοΰ 
χάρτη. Κάθε μόνιμη ρύθμιση, λέει, πρέπει «ν' άποδίδει δλο καί 
περισσότερο στά μεγάλα καί βιώσιμα εύρωπαϊκά έθνη τά φυσικά 
τους σύνορα, ...ένώ συνάμα τά συντρίμμια λαών, πού βρίσκονται 
έδώ κι έκεΐ καί δέν είναι πιά ίκανά γιά μιάν έθνική ύπαρξη, θά 

σης άποσιωπάται τό γεγονός δτι ol Marx καί Engels προτιμούσαν ρητά 
τό status quo άπό μιάν έθνική χειραφέτηση τών βαλκανικών λαών πού 
θά ώφελοϋσε τήν ρωσσική έπέκταση. Σοβαρά λάθη περιέχει ή μελέτη 
τοϋ Ρουμάνου Ιστορικοϋ καί σέ έπιμέρους σημεία, δπως π.χ. δταν στους 
Marx καί Engels άποδίδεται Εμμεσα ή άποψη δτι ή δημιουργία τοϋ έλ-
ληνικοϋ κράτους ήταν έπιτυχία τών δημοκρατικών δυνάμεων της Ευρώ-
πης . κτλ. (520), ένώ έκεΐνοι τήν θεωρούσαν άπλώς ρωσσική νίκη (βλ. 
τό τρίτο μέρος της είσαγωγης αΰτης). 

31. Γιά τήν διάκριση αύτή βλ. τήν έμπεριστατωμένη άνάλυση τοϋ Μ. Molnar, 
Marx, Engels et la politique Internationale, Paris 1975, 72 κ.έ. Μιάν 
άναλυτική κριτική τών άπόψεων τοΰ Engels στό ζήτημα τοϋτο έπιχεί-
ρησε ό R. Rosdolsky, Zur nationalen Frage. Friedrich Engels und 
das Problem der «geschichtslosen V6lker», Berlin 1979 (πρώτη δημο-
σίευση στό Archiv fur Sozialgeschichte, 4 (1964), 87-282), Ιδ. σ. 114-
144. Τήν κριτική τοϋ Rosdolsky έπαναλαμβάνουν ή παραλλάζουν οί 
R. Jan, Engels und die jugoslawischen VOlker, στόν τόμο Friedrich 
Engels 1820-1970 (βλ. σημ. 30), 359-362, καί Ε. Hanisch, Der kranke 
Mann an der Donau. Marx und Engels uber Osterreich, Wien-
Munchen-Zurich 1978,169 κ.έ. Πρέπει νά σημειωθεί πάντως δτι ό χω-
ρισμός σέ Ιστορικά καί μή Ιστορικά Εθνη δέν Εχει καμμιά άπολύτως σχέ-
ση μέ φυλετικά κριτήρια, βλ. σχετικά τΙς χρήσιμες παρατηρήσεις τοΰ 
W. Swoboda, The Changing Views of Marx and Engels about the 
Nationalities in the Austrian Monarchy 1845-1855, Austrian History 
Yearbook, 9/10 (1973/4), 3-52, Ιδ. σ. 27. 

32. Βλ. τό άρθρο πού άναφέρεται στήν σημ. 29, σ. 172. Έκεΐ βρίσκεται καί 
ή Εκφραση «άπορρίμματα λαών» (VOlkerabf&lle). 



Κ I Σ Λ Γ Ω Γ II 31 

παραμείνουν ένσωματωμένα στά μεγαλύτερα έθνη».33 Ά π ό τήν γε-
νική αύτή τοποθέτηση προκύπτει, πώς δταν οί Marx και Engels 
προτείνουν στά 1853 τή νοτιοσλαβική λύση στά Βαλκάνια δέν τό 
κάνουν έπειδή άποδέχονται κι έφαρμόζουν τήν άρχή τών έθνικο-
τήτων, παρά έπειδή προάγουν τούς Νοτιοσλάβους, καί μάλιστα 
τούς Σέρβους, στήν κατηγορία τών ιστορικών έθνών.84 "Οπως ξέ-
ρουμε, δμως, ή προαγωγή αύτή τελούσε άδιάκοπα ύπό αίρεση καί 
στό τέλος μάλλον άνακλήθηκε. 

Τό γεγονός, δτι ή πιστή καί άπαρέγκλιτη έφαρμογή τής άρχής 
τών έθνικοτήτων δέν βρίσκεται σέ καμμιά άναγκαία σχέση μέ τήν 
ύπόθεση τής κοινωνικής προόδου καί τής κοινωνικής έπανάστασης, 

33. Ρο und Rhein (1859) = Marx-Engels-Werke, τ. 13, 267. Τήν βασική 
αύτή θέση έπαναλαμβάνει ό Engels καί στά τρία άρθρα μέ τίτλο What 
have the working classes to do with Poland, πού δημοσιεύτηκαν στό 
έντυπο The Commonwealth στίς 24 καί 31 Μαρτίου καί στίς 5 Μαΐου 
τοϋ 1866 (βλ. Ιδιαίτερα τό δεύτερο άπό τά τρία άρθρα). 

34. Βλ. Cunow, β.π. (σημ. 4), 470/1, καί Molnar, δ.π. (σημ. 31), 141. Μιά 
γενικά καλή παρουσίαση τοϋ νοτιοσλαβικοϋ προβλήματος, τόσο στά κεί-
μενα των Marx καί Engels ίσο καί στίς συζητήσεις τών Γερμανών σο-
σιαλδημοκρατών καί τών Αύστρομαρξιστών ώς τά τέλη τοϋ πρώτου παγ-
κοσμίου πολέμου, προσφέρει δ Η. Wendel, Der Marxismus und die 
Sudslawenfrage, περ. Die Oesellschaft, 1 (1924), 153-177. Πρβλ. τήν 
σειρά άρθρων τοϋ Κ. Kautsky, Osterreich und Serbien, περ. Die 
Neue Zeit, 35ος χρόνος, 2ος τόμος, τεύχη 13-17 (29.6-27.7.1917), καί 
τις παρατηρήσεις τοϋ Η. Cunow, Marx, Kautsky und der Balkan-
staatenbund, περ. Die Glocke, τ. 2, τεϋχος 46 (10.2.1917), 742-744. 

Ό Rjasanoff, στίς σημειώσεις του γιά τά Gesammelte Schriften (βλ. 
παρακ. τήν Σημείωση γιά τά κείμενα), I, 470, ύπογραμμίζει δτι ή θετική 
έκτίμηση τοϋ δυνητικοϋ ρόλου τών Νοτιοσλάβων άπό μέρους τοϋ Engels 
στά 1853 δέν άποτελεϊ στροφή σέ σχέση μέ τά δσα υποστήριζε στά 1849, 
γιατί καί τότε συγκατάλεγε τούς Σλάβους της Τουρκίας άνάμεσα στους 
Σλάβους πού έχουν άκόμη Ιστορικό μέλλον (βλ. παρακ. κείμ. άρ. 3). 
Πράγματι, στά άρθρα τοϋ 1849 ό Engels, μιλώντας καταδικαστικά γιά 
τούς Νοτιοσλάβους, είχε πρωταρχικά στό νοϋ του βσους Σλάβους ζοϋσαν 
στά τοτινά δρια της αύστροουγγρικής αύτοκρατορίας, άπό τούς Τσέχους 
ώς τούς Κροάτες. 'Ωστόσο ό Rjasanoff άγνοεΐ τΙς μεταγενέστερες κρί-
σεις τών Marx καί Engels γιά τούς Σλάβους της Βαλκανικής, Ιδιαίτερα 
μετά τό 1870. (Πρβλ. παραπ. σημ. 4). 
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επιβεβαιώνεται στά μάτια τών Marx καί Engels άπό τό χαμηλό 
πολιτισμικό επίπεδο τών «μη ιστορικών» λαών. "Ενα άπό τά λα-
μπρότερα γνωρίσματα της προσωπικότητας καί της πνευματικής 
Ιδιοσυστασίας τών Marx καί Engels, δηλ. ή άπουσία κάθε έπαρ-
χιωτισμοϋ, έκδηλώνεται στήν άπερίφραστη άρνηση τους νά έξιδα-
νικεύσουν μέ όποιονδήποτε τρόπο, φολκλοριστικό, ρομαντικό ή φι-
λανθρωπικό, τούς «κατά φύσιν λαΐσκους», πού 6χι μόνο δέν πρόσ-
φεραν τίποτε στήν ευρωπαϊκή έξέλιξη, άλλά καί τήν εμπόδισαν, 
παραμένοντας στήν κοινωνική μορφή της αγροτικής ή κτηνοτροφι-
κής πατριαρχικής μεγαλοοικογένειας καί άναμιγνύοντας τις έπι-
δόσεις τους στήν παλληκαριά μέ τις έπιδόσεις τους στήν ζωοκλοπή 
καί στήν ληστεία. Τό κοινωνικό τους έπίπεδο τούς άπαγορεύει, 
έτσι, νά παίξουν όποιοδήποτε ούσιαστικό ρόλο στις νέες έξελίξεις· 
στόν βαθμό πού ή βιομηχανία κερδίζει διεθνώς έδαφος, αύτοί θά 
ένταχθοϋν στό σύστημά της σέ δευτερεύουσες θέσεις κι έπιπλέον 
θά ύποχρεωθοϋν νά άποβάλουν τά «ρομαντικά» τους χαρακτηρι-
στικά- καί τοϋτο θά γίνει δχι μόνο άν κληθούν νά ζήσουν κάτω 
άπό εξουσία άστική ή αύταρχική, άλλά καί κάτω άπό έξουσία 
έπαναστατική.35 "Αν είναι έτσι, τότε ή φιλελεύθερη έξιδανίκευση 
τών «κατά φύσιν λαίσκων» μέ πλαίσιο τήν άδιαφόριστη καί άνι-
στορική έφαρμογή της άρχής τών έθνικοτήτων στήν πράξη εύνοεϊ 
τήν έπέκταση της ρωσσικής έπιρροής.38 

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στό Lei tmot iv τών Marx καί Engels 
καί κατανοούμε έναν βασικό λόγο πού τούς κάνει τόσο εφεκτικούς 
άπέναντι στά βαλκανικά έθνικιστικά κινήματα: πρόκειται γιά τήν 
διαπίστωση, δτι τό αίτημα αύτό έν μέρει ύποθάλπεται κι έν μέρει 
κατευθύνεται καί άξιοποιεΐται άπό Δυνάμεις ένδιαφερόμενες γιά 
τήν πραγματοποίηση δικών τους έπιδιώξεων, οπότε ή πραγμάτωσή 
του Οά γεννούσε κράτη όνομαστικά αυτόνομα, άλλά στήν πραγμα-
τικότητα άνδρείκελα στά χέρια τών άπληστων άντεπαναστατικών 
«προστατών» τους. "Ομως ή άποτίμηση τών έθνικών αιτημάτων 
καί κινημάτων γίνεται άμέσως θετική, μόλις δειχτούν ίκανά νά 

35. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 8, σ. 97,101, καί άρ. 107, σ. 448, 450, 451. 
36. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 109, σ. 454. 
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έξουδετερώσουν τόν κίνδυνον αύτό καί συνάμα συνδεθοϋν μέ αιτή-
ματα κοινωνικά-μεταρρυθμιστικά. "Ετσι, μολονότι ό Marx κατα-
δικάζει, όπως είδαμε νά κάνει κι ό Engels, αυτονομιστικά κινή-
ματα καθώς τοϋ Μαυροβουνίου στά 1853, πού θά έξασθένιζαν τήν 
Τουρκία άπέναντι στήν Ρωσσία,37 καί μολονότι φοβάται δτι, αν 
δοθεί αυτονομία στις διάφορες περιοχές τής εύρωπαΐκής Τουρκίας, 
αύτές θά μεταβάλλονταν σέ ισάριθμες παραδουνάβιες ήγεμονίες, 
δηλ. θά βρίσκονταν κάθε ώρα στό έλεος τής Ρωσσίας38 — δμως 
άπό τήν άλλη μεριά διάκειται εύμενέστατα άπέναντι σέ κινήματα 
δπως τοϋ Βλαδιμηρέσκου39 ή τής Βλαχίας στά 1848,40 τά όποια 
έχουν κατά τήν άντίληψή του χαρακτήρα κοινωνικό καί συνάμα 
άντιρωσσικό. Κοντά σ' δλα αύτά ό Marx γνωρίζει, δτι ή Ρωσσία 
θά συνηγορεί υπέρ τής δημιουργίας άνεξαρτήτων κρατών στά Βαλ-
κάνια μονάχα όσο κάτι τέτοιο θά έξασθένιζε τήν Τουρκία, δμως 
δέν θά είχε κανένα λόγο νά υποστηρίζει τήν λύση αύτή, άν ένιωθε 
ή ίδια άρκετά ισχυρή γιά νά θέσει ύπό τόν άμεσο έλεγχό της τούς 
Χριστιανούς τών Βαλκανίων* άπό τήν σκοπιά τούτη ό Marx κα-
ταγγέλλει τήν πρόθεση τοΰ τσάρου «νά καταπνίξει κάθε πιθανή 
προσπάθεια τοΰ χριστιανικοΰ πληθυσμοΰ νά δημιουργήσει έλεύ-
Οερα κι άνεξάρτητα κράτη» μετά τήν κατάρρευση τής όθωμανικής 
αύτοκρατορίας.41 Οί έσωτερικές έξελίξεις στήν Βουλγαρία μετά 
τό 1878 έπιβεβαίωσαν τήν έκτίμηση αύτή.42 

Στούς παραπάνω λόγους έπαναστατικής τακτικής πού ύπαγό-
ρευαν έφεκτική ή άρνητική στάση άπέναντι στά βαλκανικά έθνι-
κιστικά κινήματα προστέθηκε στήν ένατη δεκαετία τοΰ 19ου αι. 
κι άλλος ένας άκόμη, πού τόν έκθέτει άναλυτικά ό Engels σέ διά-
φορες έπιστολές του. Ή συλλογιστική είναι ή έξής: οί Σλάβοι 
τών Βαλκανίων πρέπει ν' άναστείλουν τις έθνικές τους διεκδική-
σεις, γιατί αύτές, άνεξάρτητα άπό τό κατά πόσο άποτελοΰν άγω-

37. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 42, σ. 272/3. 
38. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 45, σ. 290. 
39. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 78, σ. 417/8. 
40. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 62, σ. 365 κ.έ. 
41. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 48, σ. 324. 
42. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 114. 
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γούς άσκησης της έπεκτατικής ρωσσικής πολιτικής, θά μπορούσαν 
νά προκαλέσουν έναν γενικό ευρωπαϊκό πόλεμο —δπως καί προ-
κάλεσαν τό 1914—, ό όποιος θά τροφοδοτούσε μιάν άναζωπύρωση 
τών έθνικιστικών παθών ικανή νά έπικαλύψει ή καί νά έξαφανίσει 
γιά πολύ καιρό τήν ταξική καί διεθνιστική έπαναστατική Ιδεολο-
γία* έτσι τό έπαναστατικό κίνημα θά ύποχωροϋσε άκριβώς σέ μιάν 
έποχή πού, ιδιαίτερα στήν Γερμανία, βρίσκεται σέ έξαιρετική 
άνοδο καί χρειάζεται ειρήνη καί έλευθερία άπό έξωτερικούς περι-
σπασμούς γιά νά άναπτυχθεΐ παραπέρα καί νά κατακτήσει σέ 
σύντομο χρονικό διάστημα τήν έξουσία. "Ενας εύρωπαϊκός πόλε-
μος θά δώσει προπαντός παράταση ζωής στόν τσαρισμό, έπιτρέ-
ποντάς του νά ύπερφαλαγγίσει στό έσωτερικό τής Ρωσσίας τό 
έπαναστατικό κίνημα μέ μιά πανσλαβιστική συνθηματολογία κα-
τάλληλη ν' άποπροσανατολίσει τις μάζες καί ν' άπομονώσει τήν 
έπαναστατική πρωτοπορία, πού μόλις άρχίζει ν' άνδρώνεται.43 Αύτή 
ή σύνδεση άνάμεσα στήν πορεία τών εύρωπαϊκών υποθέσεων γενικά 
(καί τοϋ άνατολικοϋ ζητήματος ειδικά) καί στις έσωτερικές έξελί-
ξεις τής Ρωσσίας άποτελεΐ ένα καινούργιο στοιχείο σέ σχέση μέ 
τήν διαπραγμάτευση τοϋ ϊδιου πολιτικοΰ προβλήματος άπό τούς 
Marx καί Engels τήν έποχή τοϋ κριμαϊκοϋ πολέμου. Γιατί άν 
άκόμα τότε ή Ρωσσία βλεπόταν κατά βάση άπό τήν πλευρά τής 
—άντεπαναστατικής κι έπεκτατικής— έξωτερικής της πολιτικής, ή 
απελευθέρωση τών δουλοπάροικων τό 1861 καί ή κοινωνική ζύ-
μωση, πού άρχίζει ιδίως άπό τότε στήν χώρα αύτή, ξυπνοΰν τό 
έντονο ένδιαφέρον τών Marx καί Engels γιά τήν μορφή καί τήν 
τροπή τών έσωτερικών της πραγμάτων.44 Μιά καί γρήγορα απο-
κομίζουν τήν έντύπωση, δτι ή Ρωσσία μπήκε σέ έπαναστατική 
διαδικασία, πού θά καταλήξει άναπόφευκτα, καί μάλιστα σύντομα, 
στήν κατάρρευση τοϋ τσαρισμοϋ, συμπεραίνουν εύλογα, δτι ή κα-

43. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 107,109,111,112. 
44. Γιά τήν στροφή τών ένδιαφερόντων τών Marx καί Engels άπό τήν έξω-

τερική πρός τήν έσωτερική πολιτική της Ρωσσίας βλ. τήν άκριβή άνά-
λυση τοϋ Η. Krause, Marx und Engels und das zeitgenfissische Russ-
land, Marburg 1958, 18. 13, 49 κ.έ., 69, 87 κ.έ. Πρβλ. ήδη Blum, δ.π. 
(σημ. 14), 558-561. 
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τάρρευση αύτή θά δώσει και τήν άναμενόμενη λύση στό άνατολικό 
ζήτημα, άναγκάζοντας τήν Ρωσσία νά συγκεντρωθεί στά δικά της 
προβλήματα κι άφήνοντας τά πράγματα στόν βαλκανικό χώρο νά 
έξελιχθοΰν άνεμπόδιστα, χωρίς πιά τόν φόβο ότι ή διάλυση τοϋ 
status quo θά ωφελήσει τήν ύπ' άρ. 1 άντεπαναστατική δύναμη.45 

Ά π ό τήν στιγμή πού θά καταρρεύσει ό τσαρισμός καί δέν θά 
υπάρχει πιά κίνδυνος μαζικής ένίσχυσης τής άντίδρασης σέ παν-
ευρωπαϊκή κλίμακα, τά βαλκανικά έθνη θά μποροϋν νά ρυθμίσουν 
μόνα τους τίς διαφορές τους.4® Μέ τήν υιοθέτηση της πολιτικής 
αύτης γραμμής πιστοποιείται άκόμα μιά φορά άτι ή έφαρμογή τής 
άρχής τών έθνικοτήτων δέν άπορρίπτεται, άν δέν άντιβαίνει στίς 
άνάγκες τοΰ διεθνοΰς έπαναστατικοΰ κινήματος, στίς όποιες ώστό-
σο παραμένει υποταγμένη σέ κάθε περίπτωση.47 

45. Πρώτος ό Marx διατυπώνει στά 1877 τήν άποψη, δτι τό άνατολικό ζή-
τημα θά τερματιστεί μέ μιά ρωσσική έπανάσταση (βλ. παρακ. κείμ. άρ. 
90, σ. 430)* ό Engels συμφωνεί άμέσως (βλ. παρακ. κείμ. άρ. 102, σ. 
439). Ό Marx περίμενε μιάν έπιτάχυνση τής ρωσσικής έπανάστασης άπό 
μιά ρωσσική ήττα στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο (βλ. παρακ. κείμ. άρ. 93, 
96,103, σ. 432,434,440). 

46. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 115,118, σ. 467, 482. 
47. Ή θεμελιώδης αύτή τοποθέτηση τών Marx καί Engels ήταν γνωστή καί 

άδιαμφισβήτητη άκόμα καί στήν περίοδο τής Δεύτερης Διεθνούς. Μέ 
βάση αύτήν έπέκρινε ή Rosa Luxemburg τήν υΙοθέτηση τοϋ συνθήματος 
γι* αύτοδιάθεση τών έθνικοτήτων άπό μέρους τών μπολσεβίκων, έπιση-
μαίνοντας, δπως έκανε καί ό Engels ήδη στά 1849, δτι τό σύνθημα αύτό 
θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί ώς πρόσχημα γιά τήν προσχώρηση τής 
Φινλανδίας, της Ούκρανίας, τής Πολωνίας, τής Λιθουανίας κτλ. στό άντι-
μπολσεβικικό στρατόπεδο (βλ. τό τρίτο κεφάλαιο τοϋ φυλλαδίου της Die 
russische Revolution, πού γράφτηκε στά 1918). "Οπως δμως σημειώ-
σαμε ήδη, ή τέτοια Αντιμετώπιση τής άρχής τών έθνικοτήτων προϋπέθετε 
ώς αυτονόητο, δτι ή σοσιαλιστική έπανάσταση δέν μπορούσε παρά νά 
είναι διεθνής καί διεθνιστική' μόνο έτσι θά έλυνε αύτόματα τό πρόβλημα 
τών καταπιεζομένων έθνικοτήτων, όπότε καί περίττευε ή κάθε φορά 
χωριστή λύση του σέ δλες άνεξαίρετα τΙς έπιμέρους περιπτώσεις καί δι-
καιολογούνταν ή άπόλυτη υπαγωγή του στίς στρατηγικές άνάγκες τής 
έπανάστασης. 'Ακριβώς αύτός ό στενός δεσμός άνάμεσα στόν χαρακτήρα 
τής σοσιαλιστικής έπανάστασης καί στήν θεωρητική καί στρατηγική 
Ιεράρχηση της άρχής τών έθνικοτήτων έξηγεϊ τό γιατί ή δεύτερη άνατι-
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Ή ολοκληρωμένη έπαναστατική πολιτική στό άνατολικό ζή-
τημα όφείλει, τώρα, νά πάρει υπόψη της δχι μόνο τΙς κινήσεις 
της ρωσσικής πολιτικής, άλλά καί έκεΐνες τών έναλλάξ έταίρων ή 
άντιπάλων της, δηλ. τών Δυτικών Δυνάμεων καί ιδίως της 'Αγ-
γλίας. Καί στό σημείο αυτό ή στάση τών Marx καί Engels μπορεί 
νά κατανοηθεί μόνο άν γίνει άντιληπτή ή ιεραρχία τών προτεραιο-
τήτων τους. Τό γεγονός λοιπόν, δτι γιά ν' άναχαιτισθεΐ ό ρωσσι-
κός έπεκτατισμός είναι διατεθειμένοι νά υποστηρίξουν μιάν ένεργή 
άγγλική παρουσία στήν γεωγραφική περιφέρεια της εύρωπαϊκής 
Τουρκίας καί τοϋ Ευξείνου, δέν σημαίνει διόλου δτι εϊναι «άγγλό-
φιλοι», τό ΐδιο άλλωστε δπως καί ή άπό μέρους τους έμπρακτη 
καί συχνή υπεράσπιση τοΰ s ta tus quo κάθε άλλο παρά πιστο-
ποιεί τήν «τουρκοφιλία» τους. Βέβαια, δταν οί Marx καί Engels 
παίρνουν τό μέρος της Τουρκίας άπέναντι στήν Ρωσσία ξέρουν 
δτι έχουν νά κάνουν μέ δυο χώρες τής ϊδιας περίπου ίστορικο-
κοινωνικής υφής, ένώ δταν προτιμούν τήν 'Αγγλία άπό τήν Ρωσσία 
προασπίζουν ενσυνείδητα μιάν άνώτερη βαθμίδα ιστορικής άνά-
πτυξης άπέναντι σέ μιά κατώτερη. Επιπλέον, ή ίδια ή άντίληψή 
τους γιά τό ρωσσικό καθεστώς καθώς καί γιά τις έπεκτατικές του 
τάσεις δέν έμεινε ανεπηρέαστη άπό έκτιμήσεις καί φόβους, πού 
άκούγονταν συχνά στήν 'Αγγλία (άν καί δχι μόνο στήν 'Αγγλία) 
τής έποχής έκείνης.48 'Ωστόσο δλα αύτά δέν σημαίνουν ταύτιση 
μέ τήν άγγλική θέση καί τούς ιδιαίτερους στόχους τής άγγλικής 
πολιτικής" μάλλον οί στόχοι αύτοί άποτιμοϋνται σέ συνάρτηση μέ 
τις άνάγκες τής έπαναστατικής στρατηγικής καί υποστηρίζονται, 
δταν καί δσο ύποστηρίζονται, άπό τήν σκοπιά τών άναγκών τού-
των. 'Ακριβώς ή έπιθυμία νά ένταχθοϋν οί Ιδιαίτεροι στόχοι τής 

μήθηκε ουσιαστικά στήν σοσιαλιστική άντίληψη —καί μάλιστα ίφτασε νά 
συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα μέ τήν Ιδια τήν πραγμάτωση τοϋ σοσιαλισμού, 
πράγμα άδιανόητο γιά τούς Marx καί Engels—, άπό τότε πού έξασθένισε 
ή καί λησμονήθηκε ή κλασσική μαρζική άντίληψη γιά τόν διεθνή καί διεθνι-
στικό χαρακτήρα της σοσιαλιστικής έπανάστάσης, 

'ι8. Βλ. σχετικά J. Η. Gleason, The Genesis of Russophobia in Great 
Britain, Cambridge (Mass.), 1950. Πρβλ. τά στοιχεία πού συνοψίζει ό 
Κ. Papaioannou, De Marx et du marxisme, Paris 1983, 461 κ.έ. 
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άγγλικής πολιτικής στήν (όλότελα ξένη πρός τούς ίδιους) έπανα-
στατική πολιτική κάνει τούς Marx καί Engels 6χι μόνο προσεκτι-
κούς παρατηρητές τών έκάστοτε πράξεων καί παραλείψεων τής 
άγγλικής κυβέρνησης στό άνατολικό ζήτημα, άλλά καί δξύτατους 
έπικριτές τους, έφόσον πιστεύουν, οτι μ' αύτές εύνοοϋνται, συχνά 
συνειδητά, οί ρωσσικές βλέψεις. 

Γιά νά αιτιολογήσουν 6,τι Οεωροϋν ώς άδυναμίες τής άγγλι-
κής πολιτικής οί Marx καί Engels έπικαλοϋνται γενικά τρεις λό-
γους, χωρίς δμως νά προσπαθούν νά τούς παρουσιάσουν συστημα-
τικά καί κατά σειρά σπουδαιότητας. Πρώτα-πρώτα είναι πεπει-
σμένοι, δτι όρισμένοι ιθύνοντες της άγγλικής έξωτερικής πολιτι-
κής, καί προπαντός ό Palmerston, προδίδουν έσκεμμένα τήν χώρα 
τους, δηλ. άποτελοϋν μίσθαρνα δργανα τής Ρωσσίας. Ό ισχυρι-
σμός αύτός δέν στηρίζεται σέ άπτές άποδείξεις, παρά σέ έρμηνεΐες 
πολιτικών γεγονότων καί πολιτικών ένεργειών, πού ωστόσο θά 
μπορούσαν νά έρμηνευθοϋν καί διαφορετικά, άν κάποιος δέν περί-
μενε άπό τήν άγγλική πολιτική νά πραγματώσει δσα άξίωναν 
άπ* αυτήν ol Marx καί Engels. "Οπως τόνισε ή μαρξιστική καί μή 
κριτική άπό παλιά,4 · πρόκειται γιά τό άσθενέστερο σημείο τής 
έπιχειρηματολογίας τους, τό όποιο πάντως μπορεί καί νά παρα-
καμφθεί παρ' δλη τήν (ρητορική) έμφαση πού τοϋ δίδεται" γιατί 
οί υπόλοιποι δύο λόγοι, μέ τους οποίους οί Marx καί Engels έξη-
γοϋν τόν χαρακτήρα τής άγγλικής πολιτικής στό άνατολικό ζή-
τημα, είναι πράγματι καίριοι καί κάνουν περιττή τήν υπόθεση τής 
προδοσίας. Καταρχήν έπισημαίνεται όρθά ό ρόλος τής Ιδεολογίας 
τοΰ μαγχεστριανοΰ φιλελευθερισμοΰ στήν διαμόρφωση ένός ειρηνι-
στικού ρεύματος, πού παραλύει κάθε διάθεση δυναμικής άντίδρα-
σης άπέναντι στόν ρωσσικό έπεκτατισμό. Ή περιφρόνηση τοΰ 
Marx πρός τόν άστό ώς κοινωνιολογικό τύπο έμφανίζεται σ' δλη 
της τήν έκταση, δταν σαρκάζει τήν φιλελεύθερη πεποίθηση, δτι τό 
έμπόριο θ' άντικαταστήσει τόν πόλεμο ώς μορφή έπικοινωνίας με-

49. Βλ. π.χ. Bernstein, δ.π. (σημ. 13), 214/5, καί τΙς σημειώσεις τοϋ Rja-
sanoff στά Oeuvres politiques (βλ. τήν Σημείωση γιά τά κείμενα), IV, 
278,296/7. 
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ταξύ τών έθνών, καί δείχνει οτι πίσω της στέκουν τα κοντόθωρα 
υλικά κριτήρια καί συμφέροντα «είρηνοκάπηλων» εκατομμυριού-
χων, άτολμων καί ξεκομμένων άπό τις άνδροπρεπεΐς άρετές τής 
παλιας άριστοκρατίας. "Αν όμως οί είρηνιστές (διάβαζε: ψοφο-
δεείς) αστοί έμποδίζουν τήν τελεσφόρα άντίδραση στόν τσαρικό 
έπεκτατισμό, τότε ή ριζική άντιμετώπιση τοϋ τελευταίου είναι 
δυνατή μονάχα άν άποτιναχθεΐ ή άστική κυριαρχία στήν 'Αγγλία 
καί στήν Δύση, γενικότερα.50 Καί άπ' αύτή τήν άποψη, λοιπόν, 
μόνη τελειωτική λύση τοϋ άνατολικοΰ ζητήματος είναι ή εύρω-
παϊκή έπανάσταση. 

Εξίσου καίρια έξηγοΰν οί Marx καί Engels τήν έφεκτικότητα 
τής άγγλικής πολιτικής άπέναντι στήν Ρωσσία, δταν, μέ βάση τις 
έμπειρίες τοϋ 1848, ύπενθυμίζουν τό κοινό συμφέρον όλων τών 
Μεγάλων Δυνάμεων καί δλων τών κυρίαρχων τάξεων, άνεξάρτητα 
άπό τόν ιδιαίτερο χαρακτήρα τής καθεμίας τους, νά έμποδίσουν ή 
νά καταστείλουν τήν εύρωπαϊκή έπανάσταση. Ά ν λοιπόν οί κυ-
ρίαρχες τάξεις στήν Δύση, πού άπειλοΰνται άμεσα άπό τό έργα-
τικό κίνημα, χρειάζονται τόν τσαρισμό ώς σίγουρο άντεπαναστατικό 
άντιστύλι, φυσικό είναι νά μήν άντιστέκονται στόν έπεκτατισμό 
του μέ δση άποφασιστικότητα θά έπρεπε.51 Συναφής ώς πρός τήν 
ύφή καί τά άποτελέσματά του είναι ό φόβος τών Δυτικών Δυνά-
μεων, δτι ένας γενικός εύρωπαϊκός πόλεμος κατά πάσα πιθανό-
τητα θά προκαλοΰσε μιά γενική εύρωπαϊκή έπανάσταση·52 ό Marx 
έπισημαίνει, δτι στίς μεταξύ τους άντιμαχίες ή διαβουλεύσεις οί 
Μεγάλες Δυνάμεις έπισείουν άδιάκοπα τόν κίνδυνο τής έπανάστα-
σης γιά νά έκφοβίσουν ή μιά τήν άλλη και νά έπιβάλουν ή νά 
εκβιάσουν τήν τήρηση τής ειρήνης,58 πράγμα, βέβαια, πού ώφε-

50. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 21, 28, 31, σ. 149,191, 206. Ή πεποίθηση αύτή ένι-
σχυδταν άπό τήν διαπίστωση δτι ή άγγλική άρχουσα τάξη άπέφευγε μιάν 
άποφασιστική άναμέτρηση μέ τήν Ρωσσία γιατί Εβλεπε δτι ή διεξαγωγή 
ένός πολέμου σέ εύρεία κλίμακα, μέ καθολική στρατολογία καί καθολική 
κινητοποίηση τοϋ λαοΰ, θά άπαιτοΰσε έκδημοκρατισμό των κοινωνικών 
δομών άσυμβίβαστο μέ τήν κυριαρχία της, βλ. κείμ. άρ. 68, σ. 374. 

51. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 9,24, σ. 105,164. 
52. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 23, 35, σ. 157, 245. 
53. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 20, 48, σ. 148, 327. 
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λοΰσε τους έπιθετικότερους εταίρους αύτοϋ τοϋ έτερόκλητου άντε-
παναστατικοΰ μετώπου είς βάρος τών υπολοίπων. Σέ σχέση μέ 
τίς μομφές πού έξακοντίζει ό Marx έναντίον της άγγλικής άτολ-
μίας καί υποχωρητικότητας άπέναντι στήν Ρωσσία πρέπει, τώρα, 
νά παρατηρηθεί δτι, άν ή άγγλική πολιτική καθοριζόταν πράγματι 
σέ τέτοια έκταση άπό τόν φόβο μιας εύρωπαΐκής έπανάστα-
σης, καί μάλιστα ώς συνέπειας ένός εύρωπαΐκοϋ πολέμου, τότε 
δέν θά ήταν εύλογο νά περιμένει κανείς άπ' αύτή τήν υιοθέτηση 
στάσης διαφορετικής άπ' αύτήν πού ήδη είχε υιοθετήσει. Μέ άλλα 
λόγια: ή 'Αγγλία, δύναμη κατ' ούσία άντεπαναστατική, άν καί 
σ' έπίπεδο διαφορετικό άπ' δ,τι ή Ρωσσία π.χ. , δέν θά μποροϋσε 
ν' άκολουθήσει πολιτική σέ έσχατη άνάλυση εύνοϊκή γιά τήν εύρω-
παϊκή έπανάσταση' δμως άκριβώς μιάν άντικειμενική συμμαχία 
τής 'Αγγλίας μέ τήν έπανάσταση έναντίον τής Ρωσσίας περιμένει 
expressis verbis μετά τά 1853 ό Marx, ένώ άκόμα στά 1848/49 
άποτιμοΰσε τήν 'Αγγλία σέ πρώτη γραμμή ώς δύναμη άναγκα-
στικά άντεπαναστατική καί έπομένως σύμμαχη τής Ρωσσίας.54 

'Αξιώνοντας άπό τήν άγγλική πολιτική νά δώσει πράγματα πού 
έξ άντικειμένου δέν ήταν σέ θέση νά δώσει, οί Marx καί Engels 
ύποτιμοΰν συχνά δσα αύτή ήταν στ' άλήθεια διατεθειμένη νά δια-
κινδυνεύσει στόν, ιδιοτελή φυσικά, άγώνα της έναντίον τής Ρωσσίας 
καί κάνουν όρισμένα λάθη στήν έκτίμηση τής στάσης τών Άγγλο -
γάλλων πρίν άπό τόν κριμαϊκό πόλεμο καί στήν διάρκειά του.55 

"Ας σημειωθεί, τέλος, δτι ό Marx καταγράφει προσεκτικά τήν 
εμφάνιση μιας καινούργιας Δύναμης στόν χώρο τής εύρωπαϊκής 
πολιτικής καί μάλιστα τής άνατολικής Μεσογείου. Ή Δύναμη αύτή 
είναι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες, «ό νεότερος καί ρωμαλεότερος έκ-
πρόσωπος τής Δύσης», πού δείχνουν άπαλλαγμένες άπό τήν άμαρ-
τωλή κληρονομιά τής παλιας Ευρώπης καί διατεθειμένες νά υπο-
στηρίξουν τά δημοκρατικά κινήματα στήν γηραιά ήπειρο, συντε-

54. Γιά τήν μετατόπιση αύτή βλ. τό κείμενο τοϋ Β. Hepner, Marx ct 
la puissance russe, πού δημοσιεύτηκε ώς είσαγωγή στό Κ. Marx, 
La Russie et l'Europe, Paris 1954, Ιδ. σ. 26 κ.έ. 

55. Γιά λεπτομέρειες βλ. Molnar, ό.π. (σημ. 31), 144 κ.έ. 
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λώντας έτσι στήν ανατροπή τοϋ συστήματος τοϋ 1815.68 Βέβαια 
ή ύποστήριξη αύτή έκδηλώνεται καταρχήν μέ τήν μορφή βοήθειας 
πρός τήν Τουρκία ώς άντάλλαγμα έμπορικών καί στρατιωτικών 
θέσεων, κι έπίσης νομιμοποιείται μέ δόγματα άνοιχτής έπέμβα-
σης άντίθετα πρός τις άρχές τής παραδοσιακής διπλωματίας.57 

'Ωστόσο ή έμπλοκή τής καινούργιας αύτής Δύναμης στό παλαιό 
παιγνίδι τής Ισχύος δέν άποκλείεται καθόλου. Ό Marx θεωρεί 
πιθανό, ότι ή Ρωσσία, γιά ν* άντισταθμίσει τήν άμερικανική 
επιρροή ή καί νά τήν διοχετεύσει πρός όφελος δικό της, θά κοιτά-
ξει νά δημιουργήσει μιάν άντίθεση συμφερόντων άνάμεσα στίς 
Η Π Α καί στήν 'Αγγλία άνακινώντας τό θέμα τών ναυτικών δι-
καιωμάτων τών ούδετέρων, δικαιωμάτων πού φυσικά δέν άναγνώ-
ριζε ή θαλασσοκράτειρα 'Αγγλία.68 

II 

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΤΟΤ ΤΟΤΡΚΙΚΟΤ ΚΡΆΤΟΥΣ 

Τό πόσο άβάσιμος είναι ό θρύλος γιά τήν «τουρκοφιλία» τών Marx 
καί Engels καταφαίνεται στις άποφάνσεις τους γιά τόν Ιστορικό 
καί κοινωνικό χαρακτήρα τοΰ τουρκικοϋ κράτους. "Ηδη στά 1849 
ό Engels παραλληλίζει τις ήττες τών Τούρκων μπροστά στήν 
Βιέννη μέ τήν σωτηρία τής Ευρώπης άπό τούς Άραβες καί τούς 
Μογγόλους καί χαρακτηρίζει τήν συγκαιρινή του Τουρκία ώς 
«όλότελα ξεπεσμένο έθνος».69 Τέσσερα χρόνια κατόπιν, άναλύοντας 
καί συνάμα σατιρίζοντας τήν ρομαντική τουρκοφιλία τοΰ Urqu-
har t , άρνεΐται νά δει τήν Τουρκία ώς χώρα έξωτική, όπου δια-
τηροΰνται άκμαΐες οί άρετές μιας κοινωνικής όργάνωσης άλώ-
βητης άπό όσα δεινά μαστίζουν τήν Δύση.90 Καί ό Marx διαπι-

56. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 24, 26, σ. 163,170. 
57. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 26, 30, σ. 168,120/1. 
58. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 44, σ. 282. 
59. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 2, σ. 83/4. 
60. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 4, α. 88/9. Πρβλ. άρ. 11, σ. 117/8. 
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στώνει δτι ή Τουρκία της εποχής του βρίσκεται σέ κατάσταση 
παρακμής,61 τήν όποία μάλιστα, άκολουθώντας τόν Hammer , το-
ποθετεί χρονολογικά σ' έποχή σημαντικά παλιότερη άπό τά 1683" 
στά 1683 ή όργάνωση τής όθωμανικής αύτοκρατορίας είχε ήδη 
άποσυντεθεϊ.®2 Επιπλέον ό Marx άντιμετωπίζει ειρωνικά Ισχυρι-
σμούς γιά έπιτυχία τών μεταρρυθμίσεων καί γιά φιλελευθεροποιή-
σεις στήν Τουρκία'®3 ή άποσύνθεση τής Τουρκίας τοϋ φαίνεται ήδη 
εξαρχής άναπόδραστη, μέ μόνη δυνατή διάδοχη φάση τήν είσοδο 
τής χώρας στόν δρόμο τοΰ έξευρωπαϊσμοΰ κατά τόν έναν ή τόν 
άλλο τρόπο.®1 Ακόμα καί στις στιγμές τής έντονότερης ύποστή-
ριξής του πρός τήν λύση άνάγκης, δηλ. τήν διατήρηση τοϋ s ta tus 
quo, θυμίζει δτι οί έσώτερες αιτίες τής τουρκικής παρακμής θά 
συνεχίσουν νά δροΰν κι δτι έπομένως χρειάζεται μιά ριζική άνα-
μόρφωση τοΰ καθεστώτος τής εύρωπαϊκής Τουρκίας.®5 Ή έπ' ά-
πειρο διατήρηση τοΰ s ta tus quo, γράφει ό Engels, είναι άδύνατη, 
γιά τόν άπλό λόγο, δτι ή σήψη τής Τουρκίας είναι άκατάσχετη.®® 
"Αν, βέβαια, ή κοινωνική πρόοδος, πού δέν μποροΰν νά παρακολου-
θήσουν οί Τοΰρκοι, κάνει άναγκαΐο τόν παραγκωνισμό τους, αύτό 
δέν σημαίνει καί δτι έπιτρέπεται νά τούς άντικαταστήσουν οί 
Ρώσσοι.®7 

Ποιά είναι, τώρα, ή ιστορική καί κοινωνική φυσιογνωμία αύτοΰ 
τοΰ ήδη παρακμασμένου κράτους; Ποιός ιστορικός καί κοινωνικός 

61. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 24, σ. 162. 
62. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 60, σ. 356. Ό Hammer ανιχνεύει, τίς κρυφές 

άπαρχές της τουρκικής παρακμής στήν Ιδια τήν έποχή τής κορύφωσης 
της τουρκικής Ισχύος έπΐ Σουλεϊμάν τοϋ Μεγαλοπρεποΰς, μολονότι τά 
συμπτώματα Αρχισαν νά γίνονται Εκδηλα κάπως άργότερα, έπΐ Μου-
ράτ Γ': Geschichte (βλ. πίνακα τών άναφερομένων Εργων), III, 488κ.έ., 
IV, 1/2 καί 594/7. Επίσης ό Hammer πιστεύει δτι οί μεταρρυθμι-
στικές προσπάθειες δχι μόνο άπέτυχαν ν' άνορθώσουν τό τουρκικό κρά-
τος, άλλά καί τό κλόνισαν άκόμη περισσότερο (VIII, 446). 

63. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 28, σ. 188. 
64. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 5, σ. 90. 
65. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 36, σ. 247. 
66. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 8, σ. 94. 
67. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 11, σ. 118/9. 
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τύπος προκύπτει άπό τήν ανασυγκρότηση τών θεμελιωδών γνω-
ρισμάτων του; 'Αφετηρία τών στοχασμών τοϋ Marx καί τοϋ 
Engels πάνω στό έρώτημα τοΰτο είναι δτι ή Τουρκία, δπως κι ή 
Ρωσσία, άνήκει στίς «ήμιβάρβαρες» ή «ήμιασιατικές» χώρες.88 

Αύτό σημαίνει δτι δέν μπορεί νά ένταχθεΐ τυπολογικά σέ κανέναν 
άπό τούς κοινωνικούς σχηματισμούς πού παρουσιάστηκαν στό έδα-
φος τής (δυτικής) Ευρώπης — ούτε, φυσικά, στόν καπιταλισμό, 
άλλά ούτε καί στόν φεουδαλισμό. Στήν Τουρκία ύπάρχουν βέβαια, 
σέ διαφορετική μορφή καί έκταση, όρισμένα γνωρίσματα τοϋ (δυ-
τικοευρωπαϊκού) μεσαιωνικού φεουδαλισμού, δπως ή δουλοπαροι-
κία καί ή προσωπική έξάρτηση, δμως αυτά, διευκρινίζει ό Engels, 
δέν συναπαντιοϋνται μονάχα στά κυρίως φεουδαλικά καθεστώτα, 
παρά σχεδόν παντοϋ, δπου οί κατακτητές έβαλαν τούς ντόπιους 
νά καλλιεργοΰν τήν γη γιά λογαριασμό τους· αύτό έγινε καί στήν 
Τουρκία τήν έποχή της άκμής τοϋ τουρκικού «ήμιφεουδαλισμοΰ».89 

'Από δω προκύπτουν δύο πράγματα: δτι τά είδοποιά γνωρίσματα 
τοϋ δυτικοΰ φεουδαλισμοΰ δέν έξαντλοΰνται στήν δουλοπαροικία 
καί στις σχέσεις προσωπικής έξάρτησης καί δτι τά σημεία άπό-
κλισης τής «ήμιφεουδαλικής» μόνο τουρκικής κοινωνίας άπό τόν 
(δυτικό) φεουδαλισμό δέν έξαντλοΰνται στίς τυχόν ύφιστάμενες 
διαφορές ύφής κι έκτασης τοϋ θεσμοϋ τής δουλοπαροικίας καί τών 
συναφών μέ τοϋτον σχέσεων προσωπικής έξάρτησης. Ποϋ πρέπει 
λοιπόν νά έντοπισθοϋν τά σημεία άπόκλισης; Ή άπάντηση τών 
Marx καί Engels, μολονότι δέν δίνεται άμεσα, μοϋ φαίνεται σα-
φής: ή τουρκική κοινωνία άποκλίνει (καίρια, άλλωστε) άπό τόν 
δυτικό φεουδαλισμό στόν βαθμό πού ένσαρκώνει δ,τι άποκαλεΐται 
«άνατολική δεσποτεία» κι έπομένως στόν βαθμό πού συγγενεύει 
δομικά μέ τήν κοινωνιολογικά καί Ιστορικά περίπου όμότιμή της 
Ρωσσία. "Οπως ή «άνατολική δεσποτεία» γενικά καί ή Ρωσσία 
ιδιαίτερα, έτσι καί ή Τουρκία διακρίνεται άπό τόν κλασσικό δυτικό 
φεουδαλισμό έξαιτίας τοϋ δτι κέντρο της είναι μιά άπολυταρχία 
ικανή (στήν καλύτερη τουλάχιστο περίπτωση) νά έπιβάλλει τήν 

68. Οί χαρακτηρισμοί αύτοί χρησιμοποιούνται στά κείμ. άρ. 11 καί 101, σ. 
113 καί 437. 

69. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 108, σ. 454. 
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άνεξέλεγκτη βούλησή της σ' ολόκληρη την έπικράτειά της δια-
μέσου μιας συγκεντρωτικής, δηλ. άμεσα κι όλότελα έξαρτημένης 
άπό τόν μονάρχη στρατιωτικοπολιτικής γραφειοκρατίας. Στό κα-
θεστώς αύτό, δπως ή μοναρχία συμπίπτει μέ τήν αυθαιρεσία τοϋ 
ένός, έτσι καί ή στρατιωτικοπολιτική γραφειοκρατία δέν ένεργεΐ 
μέ βάση όρισμένους πάγιους κι άπρόσωπους κανόνες, καθώς γίνε-
ται στά σύγχρονα εύρωπαϊκά κράτη, παρά είναι έξίσου αύθαίρετη 
πρός τά κάτω ο σο άπόλυτη είναι ή έξάρτησή της άπό τά πάνω. 
"Ετσι, προπαντός μέ κριτήριο τΙς σχέσεις ραγιάδων καί μουσουλ-
μάνων κυρίων, ή τουρκική κοινωνία θά άξιζε τόν χαρακτηρισμό 
«στρατιωτικός φεουδαλισμός», δπου μιά στρατιωτική τάξη κι ένα 
πολιτικό διοικητικό στρώμα όργανωμένο κατά τό πρότυπό της 
καί συχνότατα συγχωνευμένο μ' αύτήν διοικοΰν μιάν ύπόδουλη χώ-
ρα καί τρέφονται άπό τόν πληθυσμό της· ή αύθαιρεσία, πού διέ-
πει τις σχέσεις έξάρτησης σ' όλόκληρη τήν κατιούσα τής ιεραρχι-
κής κλίμακας, κάνει γνωρίσματα αύτοΰ τοϋ συστήματος τής ήμι-
στρατιωτικής γραφειοκρατίας τήν διαφθορά, προπαντός μέ τήν 
μορφή τής δωροδοκίας, καί τήν πασαλίδικη έκμετάλλευση.70 

Ά ν τό τουρκικό κοινωνικό καθεστώς διακρίνεται άπό τόν δυ-
τικό φεουδαλισμό κυρίως έξαιτίας τής άπολυταρχίας καί της υπη-
ρετικής της συγκεντρωτικής στρατιωτικοπολιτικής γραφειοκρα-
τίας, αύτό δέν σημαίνει δτι έχει «ξεπεράσει» ιστορικά τόν δυτικό 
φεουδαλισμό, παρά μόνο δτι είναι διαφορετικό άπ' αύτόν. Οί συγ-
κρίσεις κι οί άναλογίες είναι έδώ ανεπίτρεπτες (έκτός άν χρησι-
μεύουν στήν έξ άντιδιαστολής κατανόηση τών φαινομένων) έξαι-
τίας τής βαθειας διαφοράς δυτικής καί άνατολικής κοινωνίας, πού 
έχει ώς συνέπεια έξωτερικά παρόμοια φαινόμενα (ή έν πάση περι-
πτώσει φαινόμενα πού ή άνεπαρκής όνοματολογία μας μας κάνει 
νά τά θεωροΰμε παρόμοια) νά έχουν δχι μόνο πολύ διαφορετική 
εσωτερική υφή, άλλά καί ριζικά άλλιώτικη λειτουργία. "Ετσι, ένώ 
στήν Δύση ή έντολοδόχος τής άπολυταρχίας κρατική γραφειοκρα-
τία παραμέρισε μέ τούς πάγιους καί γενικά ισχύοντες κανόνες της 
ο,τι στόν 18ο αί. όνομάστηκε «φεουδαλική άναρχία» κι έπιβοήθησε 

70. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 12, σ. 124. 
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την άνάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων σέ ένιαίους μείζονες χώ-
ρους, ή στρατιωτικοπολιτική γραφειοκρατία της άνατολικής δε-
σποτείας αύτές άκριβώς τις σχέσεις παρακωλύει ή παραλύει. "Ο-
πως ό Τούρκος φεουδάρχης βρίσκεται «στό χαμηλότερο καί βαρ-
βαρικότερο στάδιο της φεουδαρχίας»,71 έτσι καί ό Τούρκος πού 
έμφανίζεται ώς έκπρόσωπος ή όργανο τοΰ κράτους (όρθότερα: της 
σουλτανικής έξουσίας) καί πού συχνά είναι τό ϊδιο πρόσωπο μέ 
τόν Τοΰρκο φεουδάρχη, άσκεΐ τό δημόσιο λειτούργημά του στό 
κατώτερο δυνατό έπίπεδο, δηλαδή χωρίς νά τό διαχωρίζει άπό τις 
προσωπικές του βλέψεις καί άνάγκες, ώς όργανο αρπαγής καί πλου-
τισμοΰ" τήν ίδια άνασφάλεια, πού εμπνέουν οί άλλαγές τής διάθε-
σης τοΰ άπόλυτου μονάρχη σέ όλους, έμπνέουν καί οί αύθαίρετες 
μεταπτώσεις τών τοπαρχών του στούς Ιδιαίτερους υπηκόους τους. 
Ή τουρκική κυριαρχία, λοιπόν, δπως καί κάθε άνατολική, είναι 
άσυμβίβαστη μέ τις στοιχειώδεις άπαιτήσεις τοΰ καπιταλισμοΰ, 
άφοΰ έδώ δέν ύπάρχει άσφάλεια ζωής καί περιουσίας ικανή νά 
έγγυηθεΐ μακροπρόθεσμα τήν συσσώρευση τής υπεραξίας· άντί-
θετα, ό συσσωρευμένος πλοΰτος βρίσκεται στήν διάκριση τών πα-
σάδων καί της αύθαιρεσίας τους.72 Ό Engels, πού κάνει αύτή τήν 
γενίκευση στά 1890, σημείωνε ήδη στά 1853, άμφισβητώντας 
τουρκόφιλους ισχυρισμούς, δτι ή δποια οικονομική πρόοδος γίνε-
ται στήν Τουρκία όφείλεται άποκλειστικά στούς ραγιάδες "Ελλη-
νες, 'Αρμενίους καί Σλάβους, ένώ ή ληστρική-προκαπιταλιστική 
νοοτροπία τής τουρκικής στρατιωτικοπολιτικής άρχουσας τάξης 
καταπιέζει τό έμπόριο μέ αύθαίρετες φορολογίες, μέ τις όποιες, 
στό τωρινό στάδιο τής έξέλιξής της, ύποκατέστησε τις ληστείες 
τών καραβανιών. 'Ανάμεσα στήν τουρκική άρχουσα τάξη ώς έξ 
άντικειμένου έχθρά τής έμποροβιομηχανικής προόδου καί σέ όρι-
σμένες τουλάχιστον όμάδες ραγιάδων, πού άποτελοΰν τούς φορείς 
τής τέτοιας προόδου, άνοίγεται έτσι ένα πρόσθετο χάσμα, κοντά 
στό θρησκευτικό, φυλετικό καί πολιτικό. Χάνοντας πλοΰτο κι οικο-
νομική έπιρροή, ή τουρκική άρχουσα τάξη προσκολλάται άκόμα 

71. Βλ. παρακ. κ«1μ. άρ. 8, β. 96. 
72. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 118, σ. 473/4. 
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περισσότερο στό στρατιωτικοπολιτικό της μονοπώλιο, χρησιμο-
ποιώντας το παράλληλα, καί πάντα, ώς μέσο πλουτισμοΰ μέ μή 
καπιταλιστικά ή προκαπιταλιστικά μέσα — πράγμα πού σημαίνει 
οτι τό μονοπώλιο αύτό έρχεται τώρα σέ άμεση άντίθεση μέ τίς 
νέες μορφές πλούτου καί κοινωνικής ζωής, πού διαμορφώνονται 
άπό τμήματα τών ραγιάδων.73 "Αν είναι έτσι, τότε δ,τι οικονομικά 
στέρεο καί βιώσιμο έχει ή καθαυτό τουρκική οικονομία, θά πρέπει 
νά βρίσκεται στον τομέα τής γεωργίας. Στήν έποχή τοϋ ρωσσο-
τουρκικοϋ πολέμου τοΰ 1877/78 καί στό πλαίσιο τής τοτινής έν-
τονης γενικής ύποστήριξής του πρός τήν τουρκική πλευρά, ό Marx 
διατύπωσε γιά πρώτη καί τελευταία φορά τήν άποψη δτι οί Τοΰρ-
κοι μικροί καί μεσαίοι άγρότες άποτελοΰν μιάν ίσχυρή καί άνθε-
κτική μάζα, πού διασφαλίζει τήν έπιβίωση τοΰ κράτους, σέ άντί-
θεση μέ τήν διαφθορά τοΰ άνώτατου στρώματος· μέ κάποιαν λυ-
ρική ύπερβολή, ό Marx φθάνει μάλιστα νά χαρακτηρίζει τόν 
Τοΰρκο μικρό άγρότη ώς έναν άπό τούς άξιότερους καί ήθικότε-
ρους έκπροσώπους τής άγροτιας στήν Εύρώπη.74 Μολονότι ό Marx 
παρουσιάζει τήν άποψη αύτή ώς προϊόν μελέτης, δέν κατονομάζει 
τις πηγές του. "Αν ωστόσο ή διαπίστωση τής ύπαρξης ένός μεγά-
λου στρώματος άνεξάρτητων καλλιεργητών εύσταθεΐ, τότε ή είκόνα 
τοΰ τουρκικοϋ «ήμιφεουδαλισμοΰ» έμπλουτίζεται μέ μιάν έπι-
πλέον ένδιαφέρουσα ιδιομορφία. 

"Οπως υπαινιχθήκαμε ήδη, άπό τήν τουρκική στρατιωτικοπο-
λιτική γραφειοκρατία λείπουν καθοριστικά γνωρίσματα τής γρα-
φειοκρατίας τοϋ νεότερου εύρωπαϊκοϋ κράτους. Δέν συμπεριφέ-
ρεται μέ βάση πάγιους κι άπρόσωπους κανόνες καί κατά συνέπεια 
άγνοεΐ τόν θεμελιώδη χωρισμό προσώπου καί άξιώματος, όπότε 
τό άξίωμα θεωρείται κατά πρώτο λόγο δχι ώς λειτούργημα καί 
ύπηρεσία πρός ένα έννομο κράτος, άλλά άφ' ένός ώς ύπηρεσία 
πρός τό πρόσωπο τοϋ άπόλυτου μονάρχη καί άφ' έτέρου ώς μέσο 
πορισμοϋ προσωπικών ώφελημάτων συνάμα οί σχέσεις άξιωμα-
τούχων καί άπλών υπηκόων δέν ρυθμίζονται μέ βάση γενικούς 

73. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 11, σ. 118. 
74. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 94,103, σ. 432, 440. 
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κι άπροσωπόληπτους νόμους, άλλα σύμφωνα με τις έπιταγές ενός 
άγραφου κώδικα άπαρτιζόμενου άπό τοπικές, συγγενικές καί προ-
σωπικές νομιμοφροσύνες, συμπάθειες ή άντιπάθειες. Αύτή ή άνυ-
παρξία σύγχρονης διοίκησης άντανακλάται στήν κατάσταση τοϋ 
τουρκικού στρατοΰ, εφόσον σύγχρονος στρατός χωρίς σύγχρονη 
διοίκηση δέν μπορεί νά συγκροτηθεί. "Ετσι, ό άνεφοδιασμός τοϋ 
τουρκικού στρατοΰ πάσχει μόνιμα, γιατί οί άρμόδιοι γ ι ' αύτόν άνώ-
τεροι άξιωματικοί ή άξιωματοΰχοι καρπώνονται οί ίδιοι τά προ-
βλεπόμενα γιά τοΰτο τόν σκοπό ποσά, ένώ ή ποιότητα τών στελε-
χών του παραμένει γενικά σέ χαμηλά έπίπεδα, γιατί τά κριτήρια 
επιλογής δέν εϊναι άξιοκρατικά παρά εύνοιοκρατικά. Μέσα στήν 
κατάσταση αύτή άνθοΰν ή νωθρότητα καί ή μοιρολατρεία ώς συμ-
πτώματα μιας νοοτροπίας έντελώς άσυμβίβαστης μέ τήν εύτακτη 
καί σύντονη δραστηριότητα καθώς καί τήν συνεχή ένταση τής 
προσοχής, οί όποιες άπαιτοΰνται γιά τήν λειτουργία σύγχρονων 
διοικητικών μηχανισμών. Ή νοοτροπία αύτή γεννά φυσικά τήν 
έχθρότητα άπέναντι στήν εισαγωγή μεταρρυθμίσεων, στις όποιες 
μάλιστα άντιγράφονται πρότυπα τών γκιαούρηδων, καί διαιωνίζει 
παλιές καταστάσεις έπιζήμιες γιά Ινα σύγχρονο στρατό, δπως ή 
πλαισίωση τών τακτικών στρατευμάτων μέ σώματα άτάκτων κτλ.76 

Ά ν οί διαπιστώσεις αύτές όδηγοΰν στό συμπέρασμα, δτι ή μάχιμη 
ικανότητα τοΰ τουρκικοΰ στρατοΰ εϊναι μικρή,76 άπό τήν άλλη 
πλευρά, καί ιδιαίτερα στήν περίοδο τοΰ ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου 
τοΰ 1877/78, οί Marx καί Engels προβάλλουν ή κάνουν οί ίδιοι 
εύμενεΐς κρίσεις γιά τις δυνατότητες τοΰ τουρκικοΰ στρατοΰ. "Ομως 
οί κρίσεις αύτές εϊναι κατά κανόνα συγκριτικές, καί μέτρο σύγκρι-
σης εϊναι έδώ ό άμεσος άντίπαλος τοΰ τουρκικοΰ στρατοΰ, δηλαδή 
ό ρωσσικός, τοΰ όποιου ή κατάσταση θεωρείται πολύ κακή.77 Καί 
ή σχετική άνθεκτικότητα τοΰ τουρκικοΰ στρατοΰ δέν έγκειται πάλι 
στήν όργάνωσή του, παρά μάλλον στήν ίδια του τήν άνοργανωσιά, 
ή όποία δίνει καί σ' αύτόν, δπως καί σ* όλόκληρη τήν χώρα, τήν 

75. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 70, 18. σ. 379, 381/2, 384. Πρβλ. άρ. 95, 101, 
α. 434, 437. 

76. "Ο.π., σ. 385. 
77. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 27, 89,101, σ. 171, 429, 438. 
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δυνατότητα νά ξεπερνά δυσκολίες πού θά άπέβαιναν μοιραίες γιά 
κάθε άριστη, καί γι ' αύτό πιό εύαίσθητη, όργάνωση" στύλος του 
επίσης είναι ό γενναίος άπλός στρατιώτης άγροτικής καταγωγής.78 

Μολονότι τώρα ό στρατιωτικοπολιτικός συγκεντρωτισμός της 
τουρκικής δεσποτείας είναι έντονότερος άπό έκεϊνον τοϋ δυτικοϋ 
φεουδαλισμοϋ, ωστόσο ή ύφή τής γραφειοκρατίας, στήν όποία στη-
ρίζεται, 6χι μόνο έπιτρέπει, άλλά καί γέννα άδιάκοπα φυγόκεντρες 
τάσεις. Μόνιμο πρόβλημα τής όθωμανικής αύτοκρατορίας στήν 
μακρά περίοδο της παρακμής της εϊναι ή έπιβολή της κεντρικής 
έξουσίας σέ διάφορες περιφέρειες, δπου πρέπει νά κάμψει τήν 
άντίσταση πασάδων, οί όποιοι δέν θέλουν νά περιοριστοΰν στόν 
ρόλο τοΰ στρατιωτικοπολιτικοΰ διοικητή, παρά μετατρέπονται σέ 
αύτόβουλους σατράπες.79 "Ενα άκόμα σύμπτωμα παράλυσης της 
κεντρικής έξουσίας είναι οί έξεγέρσεις διαφόρων φυλών καί όμά-
δων.80 Ά π ό τήν άλλη μεριά, ώστόσο, ή άδυναμία δημιουργίας συγ-
κεντρωτικοΰ κράτους μέ τήν σύγχρονη έννοια (άδυναμία όφειλό-
μενη τόσο στό γενικό τεχνικοοικονομικό έπίπεδο της έποχής δσο 
καί στόν ειδικό χαρακτήρα της τουρκικής διοίκησης) έχει ώς 
εύεργετικό της άποτέλεσμα, γιά όρισμένες μερίδες υπηκόων του-
λάχιστον, τήν παροχή καί τήν λειτουργία μιας σχετικά εύρείας το-
πικής αύτονομίας. Ό Marx άπορρίπτει τόν ισχυρισμό, δτι στήν 
Τουρκία δέν ύφίσταται έπαρχιακή καί κοινοτική διοίκηση, καί 
θεωρεί τήν άνάπτυξη μιας αύτόνομης ζωής στις διάφορες περι-
φέρειες τής όθωμανικής αύτοκρατορίας πηγή δύναμης καί άντο-
χής· ή ιστορία τής Τουρκίας, γράφει, διόλου δέν ταυτίζεται μέ τις 
αύλικές μηχανορραφίες καί τις άνακτορικές επαναστάσεις.81 Καί 
ό Engels έπισημαίνει, δτι οί σλαβικοί πληθυσμοί τής Βαλκανικής 
είχαν περισσότερη αυτοδιοίκηση καί πλήρωναν λιγότερους φόρους 
επί τουρκοκρατίας παρά κάτω άπ' τήν κυριαρχία τής γραφειοκρα-
τίας τών άνεξάρτητων κρατών τους, πού ήταν όργανωμένη σύμ-

78. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 94,118, σ. 432, 473. 
79. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 70, σ. 379. 
80. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 67, σ. 373. 
81. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 48, 63, σ. 325, 369. 
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φωνα μέ πρότυπα σύγχρονα" εντονότερη καί γονιμότερη ήταν επί-
σης έπί τουρκοκρατίας ή έπιβίωση κοινοκτημον.κών μορφών άγρο-
τικής Ιδιοκτησίας.82 

Ή έγγενής άδυναμία τοϋ τουρκικοΰ κοινωνικοΰ καθεστώτος 
νά ξεπεράσει τήν «ήμιασιατική» ή «ήμιβάρβαρη» κατάσταση δέν 
μένει δίχως συνέπειες γιά τήν όθωμανική αύτοκρατορία ώς δύναμη 
εξαναγκασμένη ήδη άπό τήν θέση καί τήν έκτασή της νά συμμε-
τέχει ένεργά στό παιγνίδι τών κάθε εΐδους διεθνών άνταγωνισμών. 
Γενικά μπορεί νά λεχθεί ότι ό χαρακτήρας τής ίθαγενοΰς στρατιω-
τικοπολιτικής άφρόκρεμας δέν τής έπιτρέπει ν' άντεπεξέλθει στίς 
άπαιτήσεις τοΰ παιγνιδιοΰ αύτοΰ. Γι' αύτό άλλωστε κι έξαρχής ή 
όθωμανική αύτοκρατορία χρειάστηκε νά καταφύγει συστηματικά 
κι άδιάκοπα στίς διπλωματικές, άλλά καί στρατιωτικές υπηρεσίες 
άλλοφύλων, άλλοθρήσκων ή έξωμοτών.83 "Αν στήν εποχή τής 
άκμής της ύπήρχαν πολλαπλές άντισταθμίσεις τοΰ μειονεκτήμα-
τος αύτοΰ, στήν περίοδο τής παρακμής της ή όργανική άδυναμία 
τής ίθαγενοΰς άρχουσας τάξης, πού σήμαινε ταυτόχρονα καί όργα-
νική άδυναμία τοΰ κράτους όλόκληρου, έχει ώς εύλογο άποτέλεσμα 
τήν μετατροπή του σέ άφύλακτο χώρο, δπου οί Μεγάλες Δυνάμεις 
μποροΰν νά έλίσσονται ή καί νά υπαγορεύουν τις βουλήσεις τους 
χωρίς νά συναντοΰν ούσιαστική άντίσταση· ή Τουρκία στέκει έτσι 
στά πόδια της περισσότερο γιατί οί ξένες έπιρροές ίσορροποΰν, 
παροδικά τουλάχιστον, μεταξύ τους κι άλληλοεξουδετερώνονται, 
παρά γιατί είναι ή ϊδια σέ θέση νά τις άντιμετωπίσει άπευθείας. 
Στήν πολιτική έξάρτηση, δμως, προστίθεται καί ή οικονομική, ή 
όποία άρχισε κι αύτή μέ μορφές φαινομενικά άνώδυνες τήν έποχή 
πού ή όθωμανική αύτοκρατορία διατηροΰσε άκόμα μεγάλο τουλά-
χιστο μέρος τής ισχύος της, γιά νά έπιταθεϊ κάτω άπό άλλες μορ-
φές δσο ή Τουρκία παρήκμαζε περισσότερο, ένώ άντίστροφα στήν 
Δύση άναπτυσσόταν ή σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία. Τό κα-
θεστώς τών διομολογήσεων δέν φάνηκε έξαρχής νά κλονίζει τά 
κυριαρχικά δικαιώματα τοΰ τουρκικοΰ κράτους, έφόσον οί διομο-

82. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 107, 112, σ. 451, 457. 
83. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 41, σ. 266. 
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λογήσεις ναι μεν ήσαν μονομερείς έκχωρήσεις προνομίων χωρίς 
άπτά καί συμφωνημένα ανταλλάγματα, άλλά άπό τήν άλλη μεριά 
μπορούσαν νά άνακληθοϋν κάθε στιγμή, άνάλογα μέ τίς άνάγκες 
καί τίς διακυμάνσεις τοϋ συστήματος διαφθοράς καί δωροδοκίας, 
στό όποιο έν μέρει όφειλαν τήν ΰπαρξή τους καί τό όποιο κι οί 
ΐδιες μέ τήν σειρά τους έξέτρεφαν.84 Τό τί εϊχε έκκολαφθεϊ άπό 
πολιτική καί οικονομική άποψη μέ τίς διομολογήσεις έγινε ωστόσο 
πρόδηλο, 6ταν τά ένδιαφερόμενα κράτη έγιναν άρκετά ισχυρά, ώστε 
νά μήν έξαγοράζουν πιά άπλώς τήν μονομερή έκχώρηση προνο-
μίων, άλλά νά τήν άπαιτοΰν καί νά τήν έκβιάζουν. "Ομως οί δια-
δικασίες τής σύγχρονης δυτικής οίκονομίας κάνουν τέτοιες μορφές 
έκμετάλλευσης παρωχημένες, τώρα δηλαδή ή έκμετάλλευση μπορεί 
νά γίνεται δχι παίρνοντας άνοιχτά, παρά δίνοντας φαινομενικά. 
Δυό μορφές τέτοιας έκμετάλλευσης σημειώνουν οί Marx καί Engels 
άναφερόμενοι στις σχέσεις τών εύρωπαϊκών Δυνάμεων μέ τήν Τουρ-
κία: ή μία είναι ή παροχή δανείων πού ούσιαστικά δέν φτάνουν 
ώς τόν παραλήπτη τους, άφοϋ τά διαχειρίζεται ό ΐδιος ό πιστωτής 
μέ πρόδηλες συνέπειες γιά τόν πιστούμενο, καί ή άλλη είναι οί 
ξένες έπενδύσεις μέ πλεονεκτικούς γιά τόν έπενδυτή όρους.86 

Ερχόμαστε τώρα σ* ένα άλλο θεμελιώδες δομικό γνώρισμα τοϋ 
τουρκικοϋ κράτους, τό όποιο έπιβεβαιώνει τόν γενικό χαρακτήρα 
του ώς άνατολικής δεσποτείας καί τό άντιδιαστέλλει δραστικά άπό 
τό σύγχρονο εύρωπαϊκό κράτος. Πρόκειται γιά τήν ένότητα Κρά-
τους καί 'Εκκλησίας, Πολιτικής καί Θρησκείας, Δημόσιου καί 
'Ιδιωτικού, ή όποία έπιτάσσεται άπό τό Κοράνι κι άποτελεΐ άκρο-
γωνιαΐο λίθο τής κοινωνικής ζωής τής μουσουλμανικής Τουρ-
κίας,89 άντίθετα άπό δ,τι ισχύει στήν Δύση, δπου μετά άπό μακρά 
διαδικασία ή 'Εκκλησία χωρίστηκε άπό τό Κράτος κι έπαψε νά 
επηρεάζει άποφασιστικά τίς πολιτικές έπιλογές του, ένώ συνάμα 
χωρίστηκε ή ήθικότητα άπό τήν νομιμότητα, δηλαδή τό θέμα τών 
ιδιωτικών κοσμοθεωρητικών πεποιθήσεων τοΰ κάθε πολίτη άπό 

84. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 49, σ. 334. 
85. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 69,106, σ. 377/8, 446. 
86. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 46, σ. 295. 
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το θέμα τής δημόσιας διαγωγής του. "Ετσι ή αντίθεση γεωργικής 
Ανατολής καί βιομηχανικής Δύσης, δεσποτικής 'Ανατολής καί 
φιλελεύθερης Δύσης, έπιστεγάζεται μέ τήν άντίθεση στό έπίπεδο 
τών κοινωνικών θεσμών καί τής κοινωνικής ιδεολογίας· κι έφόσον, 
δπως θά δοϋμε παρακάτω, οί Marx καί Engels στήν 'Ανατολή 
μέ τήν τρισδιάστατη αύτή σημασία συγκαταλέγουν έπιπλέον τό 
Βυζάντιο καί τήν Ρωσσία, μπορούμε νά ποΰμε δτι μιλώντας γιά 
τό τουρκικό κράτος έχουν κατά νοϋ ώς έννοιολογική άφετηρία τήν 
πολύ γενικότερη καί βαθύτερη άντίθεση δύο ίστορικοκοινωνικών 
τύπων. Ή συνάφεια τής τουρκικής κοινωνικής ζωής μέ τό Κοράνι 
δέν άποτελεΐ παράγοντα πού θά μπορούσε καί νά έξοβελισθεΐ χωρίς 
νά μεταβληθεί ούτε τό Κοράνι ούτε ή τουρκική κοινωνική ζωή, 
παρά γεγονός καθοριστικής σημασίας γιά δλες τις πτυχές τής 
ύπαρξης τών άνθρώπων στό συγκεκριμένο αύτό καθεστώς, τόσο 
δηλαδή γιά τις σχέσεις δικαίου καί κυριαρχίας μεταξύ όμοεθνών 
καί μεταξύ όμοεθνών καί έτεροεθνών δσο καί γιά τήν διαμόρφωση 
βασικών ιδεολογικών τάσεων. "Ας πάρουμε τό παράδειγμα τοϋ 
μουσουλμανικά εμπνευσμένου έθνικισμοΰ, δχι μόνο έξαιτίας τής 
σημερινής του έπικαιρότητας, άλλα καί έπειδή οί Marx καί Engels 
τοϋ άφιερώνουν μερικές ένδιαφέρουσες νύξεις. Ή έμφατική, άμυν-
τική ή έπιθετική, έπίρρωση τής έθνικής ταυτότητας —καί μαζί 
τών κοινωνικών σχέσεων ή βλέψεων πού άποσκοπεΐ νά κυρώσει ή 
εκάστοτε έπίκλησή της— εϊναι άναπόφευκτο νά συνυφαίνεται μέ 
θρησκευτικές άξίες έκεΐ δπου θεωρείται άδιανόητη ή διάκριση πο-
λιτικής καί θρησκείας, έκεΐ δηλαδή δπου είναι άγνωστος άκόμη ό 
έκκοσμικευμένος έθνικισμός, τόν όποιο έγκαινίασε πανηγυρικά ή 
γαλλική Έπανάσταση. Στούς Marx καί Engels δέν φαίνεται λοι-
πόν διόλου παράδοξο τό δτι τό μουσουλμανικό ιερατείο, οί μου-
σουλμάνοι ίεροδιδάσκαλοι, ίεροφοιτητές καί νομοδιδάσκαλοι άπο-
τελοΰν τούς φανατικότερους φορείς τοΰ τουρκικοΰ έθνικισμοΰ* μά-
λιστα ό Marx θεωρεί δυνατή τήν έμφάνιση ένός μουσουλμανικού 
πουριτανισμοΰ, δηλαδή ένός πολιτικοΰ κινήματος στηριγμένου στό 
Κοράνι, κι άπό τήν έπικράτηση του προσδοκά μιά δυναμικότερη 
έξωτερική πολιτική στρεφόμενη πρωταρχικά έναντίον τής Ρωσ-
σίας, άλλά καί έναντίον τών Δυτικών Δυνάμεων στόν βαθμό πού 
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αύτές θεωρούνταν είτε ώς τροχοπέδη στήν πάλη έναντίον τής Ρωσ-
σίας είτε ώς συνυποψήφιες γιά τήν κάρπωση ώφελημάτων άπό τόν 
διαμελισμό τής Τουρκίας.87 Συχνά σημειώνεται τόσο ό ήγετικός 
ρόλος τών ιερωμένων, ίεροδιδασκάλων καί ίεροφοιτητών σέ έκδη-
λώσεις έθνικιστικοΰ χαρακτήρα δσο καί ή σύμπραξή τους μέ τόν 
φανατισμένο βχλο τών μεγαλουπόλεων.88 

Ή έρμηνεία τής σύμπραξης αύτής μας όδηγεϊ στό καίριο πρό-
βλημα τών σχέσεων μεταξύ Μουσουλμάνων καί «άπίστων» υπο-
δούλων στό πλαίσιο μιας αυτοκρατορίας διεπόμενης άπό τήν ένό-
τητα Θρησκείας καί Πολιτικής. Γιά τό μουσουλμανικό ιερατείο καί 
τις παραφυάδες του ή διαφύλαξη τήςένότητας Θρησκείας καί Πο-
λιτικής άποτελοΰσε τήν έγγύηση, δτι τό ίδιο θά συνέχιζε νά παίζει 
σημαντικό ή καί άποφασιστικό ρόλο στήν διαμόρφωση τής (έκά-
στοτε) πολιτικής. Κατεξοχήν έθνικιστική χροιά έπαιρνε ή πολιτική 
του δραστηριότητα, δταν στρεφόταν έναντίον τής απαίτησης τών 
Μεγάλων Δυνάμεων γιά χορήγηση θρησκευτικών έλευθεριών ή καί 
ισονομίας στούς χριστιανικούς πληθυσμούς τής όθωμανικής αύτο-
κρατορίας. Στά μάτια τοϋ πιστοΰ Μουσουλμάνου ή άπαίτηση αύτή 
ήταν άπαράδεκτη τόσο άπό έθνική καί πολιτική άποψη, άφοϋ φαι-
νόταν ώς άνάμιξη στά έσωτερικά πράγματα της Τουρκίας, δσο καί 
άπό άποψη καθαρά θρησκευτική, άφοϋ άντέβαινε στήν θεμελιώδη 
διάκριση τοΰ Κορανίου άνάμεσα σέ πιστούς καί άπιστους.89 Γι ' αύτό 
καί ό Marx, άναφερόμενος ιδιαίτερα στήν πολιτική της 'Αγγλίας, 
διαπιστώνει τήν ΰπαρξη άντίφασης άνάμεσα στήν ύπεράσπιση τοΰ 
s ta tus quo καί στό αίτημα παροχής ισοπολιτείας στούς Χριστια-
νούς τής Τουρκίας: δεδομένης τής δομής τοΰ τουρκικοϋ κράτους 
καί της θρησκευτικής κύρωσης τών σχέσεων κυριαρχίας, προπαν-
τός έκείνων άνάμεσα σέ Μουσουλμάνους καί μή, ή ισοπολιτεία δέν 
συμβιβάζεται μέ καμμιά άπό τις δυνατές μορφές πολιτικής διάρθρω-
σης τοΰ κράτους αύτοΰ* γιά νά ύπάρξει ισοπολιτεία θά πρέπει 
ν' άντικατασταθεΐ τό Κοράνι, πού άποτελεΐ ταυτόχρονα πηγή πί-

87. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 83, 85, 103, 89, 92, σ. 425, 426, 441, 430, 431. 
88. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 23, 31, 32, 40, σ. 156, 206, 214, 266. 
89. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 49, σ. 330. 



52 Κ Ι Σ Λ Γ Ω Γ II 

στης καί δικαίου, άπό έναν άστικό κώδικα μέ τήν δυτικοευρωπαϊ-
κή έννοια90— θά πρέπει δηλαδή νά χωριστεί ή Θρησκεία άπό τήν 
Πολιτική καί τό Δημόσιο άπό τό 'Ιδιωτικό, καί νά θεωρηθεί ή 
θρησκεία ώς άπολιτική καί ιδιωτική υπόθεση, γιατί μόνο έτσι θά 
μπορούσαν νά συμμετάσχουν ισότιμα στά κοινά άνθρωποι μέ δια-
φορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. "Ομως αυτό θά συνεπαγόταν 
ότι τό κυρίαρχο στρώμα δέν θά μπορούσε πιά ν' άνήκει κατ* άπο-
κλειστικότητα σέ όρισμένο θρήσκευμα, όπότε ή τουρκική κυ-
ριαρχία, ώς κυριαρχία μουσουλμανική, θά κατέρρεε. 'Ακριβώς έπει-
δή τό θέμα τής παροχής δικαιωμάτων στους ραγιάδες άγγιζε τά 
θεμέλια τοϋ μηχανισμού κυριαρχίας, θά ήταν δυνατό καί νά όδη-
γήσει σέ έμφύλιο πόλεμο στήν Τουρκία.91 

Τήν συλλογική κυριαρχία τοϋ μουσουλμανικού στοιχείου προ-
ασπίζει καί ό όχλος τών μεγαλουπόλεων, όταν συμμερίζεται τόν 
έθνικισμό τοΰ μουσουλμανικού Ιερατείου, μολονότι τά όφέλη τών 
δύο αύτών όμάδων άπό τήν συλλογική κυριαρχία ήσαν πολύ άνισα. 
Πράγματι, ή θέση δσων Τούρκων άνηκαν στά κατώτερα ή κατώ-
τατα στρώματα ήταν παράδοξη. Ώ ς όπαδοί τοΰ κυρίαρχου θρη-
σκεύματος σέ ένα κράτος πού άγνοοΰσε τήν διάκριση Θρησκείας 
καί Πολιτικής καί θεωροΰσε τήν θρησκεία πηγή τοΰ νόμου, άνή-
καν στό κυρίαρχο στρώμα μέ τήν έννοια ότι, θεωρητικά τουλάχι-
στον, είχαν περισσότερα δικαιώματα άπό κάθε άλλόθρησκο. 'Από 
υλική καί κοινωνική άποψη όμως βρίσκονταν σέ (πολύ) υποδεέ-
στερη μοίρα σέ σχέση μέ πλείστους όσους άλλοθρήσκους, οί όποιοι 
ήσαν πλουσιότεροι άπ' αύτούς καί συχνά έργοδότες τους. Υπερα-
σπίζοντας φανατικά τόν μουσουλμανικό έθνικισμό κι άποκρούοντας 
τήν παροχή ισοπολιτείας στούς ραγιάδες, ό άπόκληρος Τοΰρκος 
ζητά ν' άντισταθμίσει τήν (πραγματική) κοινωνική του κατωτερό-
τητα μέ τήν (έστω καί θεωρητική) θρησκευτική-νομική του ύπερο-
χή'9 2 μάχεται γιά τήν μουσουλμανική θρησκεία έπειδή αύτή είναι 
τό στοιχείο πού άνεβάζει τά τουρκικά κατώτερα στρώματα ψηλό-

90. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 44, 46, σ. 289, 295. 
91. "Ο.π., 290. 
92. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 8, α. 97. 
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τερα άπό κάθε έτερόδοξο, δσο πλούσιος κι £ν είναι* καί μάχεται 
γιά τό τουρκικό κράτος, έπειδή αύτό κατοχυρώνει τήν υπεροχή 
τής μουσουλμανικής θρησκείας. Σ ' αύτό τό σύμπλεγμα σχέσεων καί 
βλέψεων γίνεται πρόδηλος ό πολυσύνθετος κι άντιφατικός χαρα-
κτήρας τής διάρθρωσης τοϋ τουρκικοϋ κράτους, όπου τά κοινω-
νικοοικονομικά μεγέθη δέν άντιστοιχοΰν εύθύγραμμα στά πολιτι-
κά, θρησκευτικά καί φυλετικά, παρά συχνότατα τά άνατρέπουν 
— γιά νά τά βροΰν δμως καί πάλι στό δρόμο τους ώς έμπόδια 
καί νά ύποστοΰν ξανά τήν έπίδρασή τους. 

' Η ιδιότυπη αύτή κατάσταση έκανε βέβαια τίς κοινωνικές άντι-
θέσεις έντονότερες έκεΐ δπου υπήρχε άνάμιξη έτερόφυλων κι έτε-
ρόθρησκων πληθυσμών ή καθαρή άριθμητική ύπεροχή τοΰ χρι-
στιανικοΰ στοιχείου. Ά π ό τήν άποψη αύτή, τό τουρκικό κράτος 
άποτελεΐται άπό δύο ούσιωδώς διαφορετικά τμήματα, κι ή άνο-
μοιογένειά του αύτή συμβάλλει σημαντικά στήν δημιουργία, άλλά 
καί στήν αΰξουσα όξυνση τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος. Έ ν ώ δηλαδή 
ή Μικρά 'Ασία είναι τό κύριο ένδιαίτημα τοΰ τουρκικοϋ πληθυσμοΰ 
καί πληθυσμιακά όμοιογενής τουλάχιστο σέ βαθμό πού νά μήν 
τίθενται πιεστικά έθνικά ζητήματα, στήν ευρωπαϊκή Τουρκία ένα 
εκατομμύριο Τοΰρκοι στέκουν άπέναντι σέ δώδεκα έκατομμύρια 
Χριστιανούς. Παράγοντες διοικητικοί καί στρατιωτικοπολιτικοί έπι-
τείνουν τήν άνομοιογένεια αύτή, έφόσον ή άσιατική κι ή εύρωπαϊκή 
Τουρκία δέν διαθέτουν μέσα άμοιβαίας έπικοινωνίας ή υποστήρι-
ξης, ένώ ή έξασθενημένη κεντρική έξουσία είναι άνίκανη νά πραγ-
ματοποιήσει τίς άναγκαΐες προσαρμογές, μέ άποτέλεσμα νά πα-
ρουσιάζεται ή τουρκική έξουσία δλο καί πιό άντίθετη μέ τήν 
πρόοδο στά Βαλκάνια.93 "Ετσι οί κινήσεις τών χριστιανικών πλη-
θυσμών άποτελοΰν ένδείξεις τής έπικείμενης διάλυσης τής εύρω-
παΐκής Τουρκίας.94 

93. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 8,10, σ. 95/6,110. 
94. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 54, σ. 350. 
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III 

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΚΛΙ ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

"Οπως είδαμε, οί Marx καί Engels πιστεύουν δτι οί Νοτιοσλάβοι 
τών Βαλκανίων ήσαν, ήδη έξαιτίας τής άριθμητικής τους ύπερο-
χής, οί φυσικοί διάδοχοι τών Τούρκων στήν περιοχή πού γύρω στά 
μέσα τοϋ 19ου αί. άποτελοΰσε τήν άποκαλούμενη εύρωπαϊκή Τουρ-
κία" εύχονταν μόνο νά πραγματώσουν οί Νοτιοσλάβοι αύτή τήν 
φυσική τους άποστολή δχι ώς όργανα τής Ρωσσίας, παρά ώς 
άντίπαλοι τοϋ . άντεπαναστατικοΰ έπεκτατισμοΰ της. Οί "Ελληνες 
ώς έθνικό σύνολο δέν θεωρούνται ύπολογίσιμος παράγοντας γιά τήν 
έξέλιξη τών πραγμάτων στόν ίδιο χώρο, μολονότι κι αύτοί δια-
θέτουν ένα έλεύθερο κρατικό κέντρο, δπως οί Νοτιοσλάβοι διαθέ-
τουν τήν Σερβία. "Οταν ό Marx προβάλλει κάπου —παρεμπιπτόν-
τως κι όλότελα ύποθετικά— ώς έναλλακτική λύση γιά τήν άναδό-
μηση τής εύρωπαϊκής Τουρκίας τήν ίδρυση ή μιας έλληνικής έπι-
κράτειας ή μιας όμοσπονδίας σλαβικών κρατών,®6 τότε ώς πρός 
τό πρώτο σκέλος τοϋ διαζεύγματος δέν έκφράζει μιά δική του 
θέση, παρά. άναφέρεται σιωπηρά στήν πρόταση τοΰ χαρτιστή Ε. 
Jones, πού κι αύτός ήταν έναντίον τοΰ s ta tus quo, άλλά ώς φι-
λέλληνας ήθελε νά τό άντικαταστήσει κατά κύριο λόγο μέ μιά 
Μεγάλη Ελλάδα.9 6 Άλλωστε ό Marx παραθέτει άλλοΰ έπιδοκι-
μαστικά τήν άποψη, δτι ό μικρός άριθμός τών 'Ελλήνων δέν έπι-
τρέπει τήν δημιουργία μιας έλληνικής αύτοκρατορίας στά Βαλκά-
νια, χώρια πού ένα τέτοιο ένδεχόμενο θά συνεπαγόταν τήν δρα-
στική αύξηση τής ρωσσικής έπιρροής.97 Υπάρχουν βέβαια περιο-
χές τής εύρωπαϊκής Τουρκίας, στις όποιες οί "Ελληνες άποτελοΰν 
τήν πλειοψηφία" ό Engels άναφέρει τήν Θεσσαλία καί «ίσως» τήν 

95. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 23, σ. 157. 
96. Κατά τήν 4ρθή διαπίστωση τοϋ Rjasanoff, Gesammelle Schriflen 

(βλ. Σημείωση γιά τά κείμενα), I, 470/1. 
97. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 28, σ. 186. 
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"Ηπειρο,98 όμως δέν θεωρεί άποφασιστικό τό γεγονός αύτό, γιατί 
δέν έχει κατά νοϋ τις δυνατότητες καί τά όρια έπέκτασης τοϋ έλληνι-
κοΰ κράτους, παρά τήν Βαλκανική στό σύνολό της. Ή άποφασιστική 
σημασία τής περιορισμένης άριθμητικής παρουσίας τών Ελλήνων 
γιά τόν καθορισμό τοϋ γενικότερου πολιτικοΰ τους ρόλου στήν πε-
ριοχή καταφαίνεται άρνητικά, άλλά έπίσης ξεκάθαρα, άπό τό γε-
γονός ότι ό Engels δέν τούς άποδίδει άλλα μειονεκτήματα σέ σύγ-
κριση μέ τους Νοτιοσλάβους· άπεναντίας τούς διαφοροποιεί αισθη-
τά άπό τούς Αλβανούς π.χ. καί έπισημαίνει ότι είναι οί σημαντι-
κότεροι έμποροι στά λιμάνια καί σέ πολλές μεσογειακές πόλεις, 
ότι ή έμπορική τους δραστηριότητα πιάνει άπό τήν Μ. 'Ασία καί 
φτάνει ώς τό Μάντσεστερ κι ότι ή έλληνική κι ή σλαβική άστική 
τάξη είναι γενικά οί φορείς τής προόδου στήν (εύρωπαϊκή) Τουρ-
κία.99 

'Ακολουθώντας τόν FaJlmerayer, τοΰ οποίου γνωρίζουν καλά 
καί ύπολήπτονται τό έργο,100 ol Marx καί Engels πιστεύουν ότι ό 
σύγχρονός τους έλληνικός πληθυσμός είναι σλαβικής καταγωγής, 
πού διατήρησε τήν έλληνική γλώσσα* άν έξαιρεθοϋν μερικές εύγε-
νεΐς οικογένειες τής Κωνσταντινούπολης καί τής Τραπεζούντας, 
λίγο καθαρό αίμα έλληνικό έμεινε στήν Ελλάδα.1 0 1 "Οπως τεκμαί-
ρεται εύκολα άπό τήν σημασία πού άποδίδουν οί Marx καί Engels 
στούς Σλάβους της Βαλκανικής, ή ιδιότητα της σλαβικής κατα-
γωγής δέν άποτελεΐ στά μάτια τους eo ipso κάποιο έγγενές στοι-
χείο κατωτερότητας- ώστόσο, καί μολονότι ή θέση τοΰ Fall-
merayer έπαναλαμβάνεται χωρίς ιδιαίτερη έμφαση καί περισσό-
τερο ώς άπλή έγκυκλοπαιδική πληροφορία, ή υίοθέτησή της έχει 
μιά ιδιαίτερη σημασία: υποδηλώνει τήν άπόρριψη τών όραμάτων 
τοΰ φιλελεύθερου φιλελληνισμοΰ γιά άνάσταση τής άρχαίας Έ λ -

98. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 8, σ. 99. 
99. "Ο.π. καί έπίσης κείμ. άρ. 10,11, σ. 107/8,118. 

100. Βλ. τόν πίνακα τών άναφερομένων ϊργων. Πρβλ. τις έπιστολές τοϋ 
Marx στόν Engels άπό 18.1.1856 καί 14.3.1863 καθώς καί τήν 
μνεία στό κεφ. VII τοΰ έργου τοΰ Marx, Herr Vogt (1860) = 
Marx - Engels - Werke, τ. 14,472. 

101. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 12, 8, σ. 122, 98/9. 
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λάδας στά χώματα της σύγχρονης — απόρριψη έντονη γιατί, όπως 
θά δοΰμε λίγο παρακάτω, κατά τήν έκτίμηση τών Marx καί Engels 
ό φιλελεύθερος φιλελληνισμός έπαιξε άφελώς τό ρωσσικό παιγνίδι. 
Ή άνυπαρξία φυλετικού χάσματος μεταξύ Ελλήνων καί Νοτιο-
σλάβων καί συνάμα ή θρησκευτική τους κοινότητα στούς κόλπους 
τής όρθοδοξίας προσδίδει στήν όνομασία «"Ελληνας» νόημα ύπερ-
εθνικό, έτσι ώστε νά σημαίνει τούς όρθόδοξους Χριστιανούς, τούς 
Ελληνορθόδοξους τής όθωμανικής αύτοκρατορίας στήν άντίθεσή 
τους πρός τούς Μουσουλμάνους" άκολουθώντας τόν Fallmerayer,1 0 2 

ό Marx χρησιμοποιεί ρητά τήν λέξη «"Ελληνας» μέ τήν θρησκευτι-
κή της μόνο σημασία καί σημειώνει ιδιαίτερα, πότε αύτή χρησι-
μοποιείται 6χι μέ τήν έννοια τοϋ μή όρθόδοξου Χριστιανού, παρά 
μέ τήν έννοια τοΰ μή Σλάβου.10® Ή τελευταία αύτή χρήση γίνε-
ται άναπόδραστη, δταν προβάλλονται (καί γίνονται δεκτές) πλη-
ροφορίες, σύμφωνα μέ τις όποιες οί έλληνικοί πληθυσμοί μισούνται 
άπό τούς ύπόλοιπους χριστιανικούς λαούς τής Βαλκανικής, δτι 
τοΰτοι έδώ ζητοΰν τήν θρησκευτική τους αύτονόμηση κι δτι δπου 
τήν κέρδισαν έδιωξαν άμέσως όλους τούς παπάδες έλληνικής κα-
ταγωγής.104 

Μιλώντας γιά τήν κοινωνική όργάνωση τών 'Ελλήνων τής 
Τουρκίας ό Marx έχει ώς αύτονόητη έννοιολογική του άφετηρία 
τήν άντίθεση Δύσης καί Ανατολής, έκκοσμικευμένου φιλελευθερι-
σμού καί θεοκρατικής δεσποτείας, άντίθεση μέ βάση τήν όποία 
κατανόησε καί τό τουρκικό καθεστώς. Στήν «Ανατολή», μέ τήν 
ίστορική καί κοινωνιολογική σημασία τοϋ δρου, δέν άνήκει όμως 
μόνο ή Τουρκία, άλλά έξίσου καί τό Βυζάντιο ή ή Ρωσσία. Ή βα-
σική δομή δέν άλλαξε δταν οί Τούρκοι διαδέχθηκαν τούς Βυζαντι-
νούς, ούτε καί θ* άλλάξει, άν οί Ρώσσοι διαδεχθούν τούς Τούρ-
κους" στήν τελευταία αύτή περίπτωση άπλώς ή «Ανατολή» θά 
γίνει έπιθετικότερη.105 'Ακρογωνιαίος λίθος τής δομής αύτής είναι, 

102. Geschichte (βλ. πίνακα άναφερομένων έργων), τ. I, σ. Υ. 
103. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 44, 28, σ. 287,186. 
104. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 28, 46, σ. 186, 294. 
105. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 24, σ. 164. 
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καθώς γνωρίζουμε, ή ενότητα Κράτους καί Εκκλησίας, Πολιτι-
κής καί Θρησκείας ή Δημόσιου καί 'Ιδιωτικού, μολονότι ή χροιά 
καί τά πρόσημα άλλάζουν όταν τό ιερό βιβλίο δέν είναι τό Κοράνι 
παρά τό Εύαγγέλιο. 'Εξαιτίας αυτής τής θεμελιώδους συνάφειας ή 
παραπάνω ένότητα πέρασε άβίαστα καί αυτούσια άπό τό Βυζάντιο 
στήν Τουρκία. Ή κοινωνική δργάνωση τών ραγιάδων άπορρέει 
άπό τό γεγονός, οτι έχουν δεχθεί νά ύποταγοΰν μέ συνθηκολόγηση, 
πράγμα πού σύμφωνα μέ τό Κοράνι τούς έξασφαλίζει τό δικαίωμα 
τής άνοχής. 'Ακριβώς έπειδή τό Κοράνι θεωρεί ώς θεμελιώδη διά-
κριση τήν θρησκευτική —έκείνη μεταξύ πιστών καί άπίστων—, ένώ 
παράλληλα άγνοεΐ τήν διάκριση 'Εκκλησίας καί Κράτους, δίνει τήν 
πολιτική διοίκηση τών ραγιάδων στόν κλήρο τους, έπιτρέπει δη-
λαδή τήν συνέχιση τής βυζαντινής θεοκρατίας, αύτή τήν φορά 
όμως ύπό τήν ήγεσία τής 'Εκκλησίας κι όχι τοϋ αυτοκράτορα. 
Κάνοντας τόν πατριάρχη αύτοκράτορα τών Χριστιανών, μολονότι 
τόν υπέταξαν ταυτόχρονα σ' έναν αύτοκράτορα άλλόθρησκο, οί 
Τοϋρκοι έδραίωσαν άκόμα περισσότερο τήν ιερατική όργάνωση 
τής κοινωνίας κι έπέτρεψαν στήν βυζαντινή θεοκρατία ν' άναπτυ-
χθεϊ σέ έκταση πού ούτε οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες δέν είχαν 
βάλει μέ τό νοΰ τους. 'Εφόσον ή τουρκική κατάκτηση έξάλειψε 
τήν βυζαντινή στρατιωτικοπολιτική γραφειοκρατία, τώρα ένα με-
γάλο μέρος τών έργασιών καί τών άπολαβών τής τελευταίας —τό 
μέρος δηλαδή πού δέν κρατα γιά τόν έαυτό του ό κατακτητής— περ-
νά στά χέρια τοϋ κλήρου, μέ άποτέλεσμα τήν συγχώνευση πνευμα-
τικών καί διοικητικών λειτουργιών άκριβώς τήν έποχή πού στήν 
Δύση άρχίζει ό χωρισμός τους χάρη στήν άνάπτυξη ένός κρατικοΰ 
μηχανισμοΰ ίκανοΰ νά έκτοπίσει τήν 'Εκκλησία άπό τόν έλεγχο 
τής κοινωνικής ζωής. "Ετσι οί Τοϋρκοι, ξεκινώντας άπό όσα τούς 
έπέτασσε ή ένότητα Θρησκείας καί Πολιτικής, δπως τήν έβλεπαν 
άπό τήν σκοπιά τοΰ Κορανιοΰ, ένισχύουν τήν ένότητα Θρησκείας 
καί Πολιτικής μέσα στήν μάζα δσων δέχονταν τό Εύαγγέλιο, δέν 
περικόπτουν δηλαδή τά προνόμια τοΰ χριστιανικοΰ κλήρου, παρά 
άπεναντίας άφήνουν στήν 'Εκκλησία τόν ούσιαστικό έλεγχο τής 
κοινωνικής ζωής. Αύτό είναι τό παράδοξο, δσο καί θεμελιώδες, 
σημείο γιά τήν κατανόηση τής κοινωνικής όργάνωσης τών ραγιά-
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8ων: άκρφώς έπειδή ό κατακτητής τους ομολογεί πίστη στό Κο-
ράνι, γι* αύτό έπικεφαλής τους βρίσκεται ό χριστιανικός κλήρος. 
Ή κοινωνική όργάνωση τών ραγιάδων δέν είναι λοιπόν κάτι τό 
αύτοφυές ούτε άποτελεϊ συνέχεια τοϋ Βυζαντίου, ή όποία θά έπι-
ζοΰσε όπωσδήποτε κάτω άπό οποιονδήποτε κατακτητή, παρά άναγ-
καία άπόρροια τής τουρκικής κατάκτησης. Τό Κοράνι έπιβάλλει 
τή συνένωση πολιτικής καί πνευματικής έξουσίας στούς ραγιάδες· 
κι άν αύτό θυμίζει Βυζάντιο, ό λόγος είναι δτι Βυζάντιο καί Κο-
ράνι είναι έξίσου «Ανατολή» μέ τήν ιστορική καί κοινωνιολογική 
έννοια. 'Αρνητική άπόδειξη τής ταυτότητας αύτής εϊναι δτι ή εισα-
γωγή τοϋ Code Civil στήν εύρωπαϊκή Τουρκία κι ό έκσυγχρονι-
σμός τής ζωής δέν θά σημάνουν μόνο τήν κατάρρευση τής μου-
σουλμανικής, άλλά καί τής έλληνορθόδοξης θεοκρατίας.10® 

"Οπως, τώρα, στόν θεοκρατικό χαρακτήρα τής όθωμανικής 
αύτοκρατορίας άντιστοιχεΐ μιά στρατιωτικοπολιτική γραφειοκρα-
τία όλότελα ξένη πρός τούς κανόνες συμπεριφοράς τής σύγχρονης 
δυτικοευρωπαϊκής, τό ϊδιο καί ό φορέας τής έλληνορθόδοξης θεο-
κρατίας, ό χριστιανικός κλήρος, άσκεΐ τά πολιτικά καί διοικητικά 
του καθήκοντα χωρίς νά κάνει διάκριση προσώπου καί άξιώματος, 
τό άξίωμα δηλαδή χρησιμοποιείται κατά κανόνα καί δημόσια γιά 
προσωπικό δφελος. "Οπως ό κατακτητής πουλά τά ιερατικά άξιώ-
ματα σέ χριστιανούς κληρικούς γιά δφελος δικό του, έτσι καί οί 
άνώτεροι κληρικοί (μετα)πουλοϋν δσα άξιώματα μπορούν νά δια-
θέσουν σέ κατώτερους, ένώ δλος ό κλήρος έμπορεύεται τις πρά-
ξεις τοΰ λειτουργήματός του, δηλαδή τις ιεροτελεστίες·107 παράλ-
ληλα, οί (μεγάλες) μονές προσπαθούν νά έξασφαλίσουν όσο τό δυ-
νατό πιό έκτεταμένη γαιοκτησία.108 Έξίσου έμπλεγμένη στό παι-
γνίδι τής διαφθοράς, στό όποιο τόν τόνο καί τό παράδειγμα δίνει 
ή τουρκική άφρόκρεμα, εϊναι καί ή άλλη ήγετική όμάδα τών 'Ελ-
λήνων ραγιάδων, δηλαδή οί Φαναριώτες. Ό Engels τούς άποκαλεϊ 

106. Γιά τό περιεχόμενο αύτης της παραγράφου βλ. παρακ. κείμ. άρ. 46, 
49, 56, α. 296, 332/3, 353. 

107. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 49, α. 332. 
108. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 77, σ. 412. 
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πανούργους καί μηχανορράφους, διεφθαρμένο σινάφι μισθοφόρων,109 

ένώ ό Marx ζωγραφίζει μέ ζοφερά χρώματα τήν διοίκηση τους 
στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες. Τά δώρα, μέ τά όποια οί όσποδάροι 
άγόραζαν τό άξίωμά τους, ίσοφαρίζονταν μέ φόρους έπιβαλλόμε-
νους άμέσως κατόπιν στούς υπηκόους τους· άν ή Πύλη τους άλλαζε 
ή τούς σκότωνε, τό έκανε γιά νά φανεί δτι εισακούει τά παράπονα 
τών δυσαρεστημένων, γιά νά τούς άρπάξει τά πλούτη ή γιά νά 
τούς τιμωρήσει έπειδή συχνά έπαιζαν τό παιγνίδι τής Ρωσσίας.110 

'Ακόμα καί οί μεταρρυθμιστικές προσπάθειες Φαναριωτών ήγε-
μόνων στόν τομέα τών άγροτικών σχέσεων έχουν κίνητρα ιδιο-
τελή: άν θέλουν νά παραμερίσουν ώς ένα βαθμό τούς βογιάρους 
καί νά δώσουν γή στούς άγρότες, περιορίζοντας τήν δουλοπαροι-
κία, αύτό τό κάνουν γιά νά τούς υπαγάγουν κατευθείαν στό κρα-
τικό ταμείο καί έτσι ν' αύξήσουν τό μερίδιο τοϋ κρατικού (τοΰ 
δικοΰ τους) κορβανά στήν έκμετάλλευσή τους.111 

'Ακριβώς έπειδή ή κοινωνική όργάνωση τών ραγιάδων στηρί-
ζεται σέ μιάν έξαρση τοΰ θρησκευτικοΰ στοιχείου, ή έπίσης θεο-
κρατική καί συνάμα δεσποτική Ρωσσία βρίσκει εύκολα τήν γλώσ-
σα πού μπορεί νά τούς έπηρεάσει ιδεολογικά: είναι ή γλώσσα τής 
όρθοδοξίας καί τής όμοδοξίας, ή όποια δέν θά έβρισκε βέβαια ίση 
άπήχηση, άν έβρισκε καθόλου, σέ πληθυσμούς μαθημένους νά ζοϋν 
ύπό καθεστώς χωρισμού 'Εκκλησίας καί Κράτους, Πολιτικής καί 
Θρησκείας, ή έν πάση περιπτώσει ύπό συνθήκες διαφορετικές άπό 
έκεΐνες όπου εύδοκιμοΰσε ή δυσκίνητη καί πατριαρχική άγροτική 
οικογένεια ώς τό πιό σίγουρο κοινωνικό στήριγμα της θρησκείας· 
γι ' αύτό καί ό Marx έπισημαίνει μέ εύμένεια άπόψεις, σύμφωνα 
μέ τις όποιες ή άνάπτυξη τοϋ έμπορίου καί τών δεσμών μέ τήν 
Δύση ένισχύει σ' "Ελληνες καί Σλάβους τήν άποκοπή άπό τήν 
Ρωσσία.112 'Ωστόσο ή τάση αύτή δέν έχει προφανώς προχωρήσει 
άρκετά, καί καθοριστικό παραμένει τό γεγονός, δτι οί "Ελληνες 

109. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 11, σ. 112, 114. 
110. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 75, σ. 404. 
111. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 76, σ. 409/10, 411. 
112. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 28, α. 185. 
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της Τουρκίας καί της Ελλάδας, τό ίδιο δπως καί οί Σλάβοι, θεω-
ρούν την Ρωσσία φυσικό τους προστάτη.113 Αύτοπροβαλλόμενη 
έμφατικά ώς προστάτης της όρθοδοξίας καί τών 'Ορθοδόξων καί 
χρησιμοποιώντας έτσι ώς σημαία μιάν Ιδεολογία υπερεθνική, ή 
Ρωσσία κερδίζει επιρροή άνάμεσα στους όμόδοξους πληθυσμούς 
τής εύρωπαϊκής Τουρκίας καί προπαρασκευάζει τήν έπέκτασή της 
πρός τό Νότο. Ή διαρκής συνηγορία της γιά τά θρησκευτικά δι-
καιώματα ή προνόμια τών Έλληνορθοδόξων τής Τουρκίας άπο-
τελεΐ έτσι τό κύριο πολιτικό καί διπλωματικό της δπλο. Αύτό 
τονίζει σέ κάθε εύκαιρία ό Marx, ό όποιος δέν έγκρίνει τίς έπεμ-
βάσεις τής 'Αγγλίας γιά τά θρησκευτικά δικαιώματα τών Χρι-
στιανών τής Τουρκίας, έφόσον έδώ βρίσκεται τό κατεξοχήν πεδίο 
τών μηχανορραφιών τής ρωσσικής διπλωματίας· δποιος λοιπόν 
άναμοχλεύει τό θέμα γίνεται έξ άντικειμένου άρωγός τών Ρώσ-
σων, τών μόνων πού έπιθυμοϋν νά τό κρατούν συνεχώς άνοιχτό.114 

'Ιδιαίτερα ύστερόβουλες φαίνονται στόν Marx οί ρωσσικές άξιώ-
σεις «προστασίας», έπειδή ό ίδιος πιστεύει δτι δέν ύπάρχει κάποια 
όξεία θρησκευτική διαμάχη άνάμεσα στούς Μουσουλμάνους καί 
στούς Χριστιανούς υπηκόους τους κι δτι είναι άκόμα ζωντανό τό 
πνεϋμα τοϋ Λουκά Νοταρά, πού προτιμοΰσε τούς Τούρκους άπό 
τούς Λατίνους.115 Χωρίς νά ζυγίζει τό ένδεχόμενο, δτι ή έπενέρ-
γεια τοΰ ίδιου αύτοΰ πνεύματος υπό τις συνθήκες τών μέσων τοΰ 
19ου αί. θά μποροΰσε καί νά ύπαγορεύσει στούς Έλληνορθοδόξους 
τήν προτίμηση τής ρωσσικής έπιρροής άπέναντι στήν άγγλογαλ-
λική π.χ. . ό Marx άναφέρει έπιδοκιμαστικά θέσεις ή γεγονότα 
πού φαίνονται ν' άμφισβητοΰν τήν ταυτότητα συμφερόντων καί 
βλέψεων 'Ανατολικής καί Ρωσσικής Εκκλησίας καί άφήνουν νά 

113. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 11, σ. 114. 
114. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 47, σ. 299. 'Ιδιαίτερα ΰποπτο φαίνεται στόν 

Marx τό αίτημα προστασίας τών Χριστιανών της Τουρκίας, δταν προ-
βάλλεται άπό φιλελεύθερους είρηνιστίς δπως ό Cobden, όπάτε έμ-
φανίζεται ή κατ' έξοχήν μισητή του άλληλουχία: είρηνισμός - φιλε-
λευθερισμός - άντιτουρκισμός - ρωσσοφιλία (βλ. παρακ. κείμ. άρ. 43, 
σ. 276). 

115. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 44, σ. 288. 
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έννοηθεΐ ότι οί Ελληνορθόδοξοι της Τουρκίας σέ γενικές γραμ-
μές είναι ικανοποιημένοι μέ τις έλευθερίες πού τοϋς παρέχει ή 
τουρκική διοίκηση.119 Οί υφιστάμενες έλευθερίες καί οί προνομίες 
τών Χριστιανών είναι στήν πραγματικότητα ήδη μεγαλύτερες άπό 
όσες ζητα ίδιοτελώς ή Ρωσσία.11 ' 

Τά άληθινά κίνητρα τής ρωσσικής πολιτικής τά δείχνει άπτά 
ή συμπεριφορά της απέναντι στις έξεγέρσεις τών ύποδούλων Ε λ -
λήνων, τις όποιες ή ίδια ύποκίνησε. Αύτό πού έγινε στά 1770, 
όταν Ρώσσοι πράκτορες ξεσήκωσαν τούς "Ελληνες καί κατόπιν 
τούς άφησαν έκθετους,118 δείχνει πολύ καλά πόσο υποκριτική είναι 
ή συμπάθεια τής Ρωσσίας γιά τούς "Ελληνες, τούς όποίους χρη-
σιμοποιεί ώς όργανα γιά νά τούς άφήσει στή συνέχεια στήν έκδί-
κηση τοΰ σουλτάνου.119 Καί άκόμα παραπέρα: έγκαταλείποντάς 
τους προσφέρει συνάμα τήν βοήθειά της στόν σουλτάνο έναντίον 
τους, γιά νά εξασφαλίσει μέ αύτό τόν τρόπο τήν δική της έπέμ-
βαση στά έσωτερικά τής Τουρκίας σέ περίπτωση πού δέν τής 
δώσει τήν σχετική δυνατότητα ή έπιτυχής έξέγερση τών Χριστια-
νών.120 Στήν προοπτική αύτή ή έλληνική έπανάσταση τοΰ 1821 
καί ή συνακόλουθη δημιουργία τοΰ έλληνικοΰ κράτους έμφανίζε-
ται ώς ή έπιτυχέστερη άπό τις ρωσσικές προσπάθειες διάβρωσης 
τής εύρωπαϊκής Τουρκίας, έκείνη δηλαδή όπου ή Ρωσσία δέν 
χρειάστηκε νά έγκαταλείψει στή μέση τά σχέδιά της )ίαί μαζί 
τούς έξεγερμένους "Ελληνες. "Οπως γράφει ό Engels, ή έλληνική 
έπανάσταση τοΰ 1821, δπως κι ή σερβική τοΰ 1804, λίγο-πολύ 
οφείλεται στό ρωσσικό χρυσάφι καί στήν ρωσσική έπιρροή.121 Ή 
Φιλική Εταιρεία βρισκόταν έξαρχής κάτω άπό ρωσσική καθο-
δήγηση κι οί Φιλικοί ήσαν συνειδητοί ή άσυνείδητοι πράκτορες 

116. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 27,15, σ. 170,131. 
117. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 19, 21, σ. 142, 151. Υπάρχουν ωστόσο καί περι-

κοπές όπου γίνεται άπερίφραστα λόγος γιά καταπίεση των Χριστια-
νών άπό μέρους τών Τούρκων, βλ. π.χ. άρ. 12, σ. 119/20. 

118. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 118, σ. 472. 
119. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 33, σ. 216. 
120. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 42, σ. 271. 
121. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 11, σ. 113. 
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τής Ρωσσίας' ωστόσο ή καθοδήγηση αύτή κρατήθηκε μυστική, 
γιά νά μπορούν οί Ρώσσοι κάθε στιγμή ν' άποκηρύξουν τήν Ε τ α ι -
ρεία, άν χρειαζόταν, δπως καί έκαναν υποκριτικά μετά τήν ήττα 
τοϋ Υψηλάντη στήν Μολδοβλαχία.122 Στήν ρωσσική δραστηριό-
τητα όφείλεται δμως όχι μόνο ή έναρξη, άλλά καί ή άποπεράτωση 
τής έλληνικής έξέγερσης, χάρη στήν έπέμβαση τών Δυνάμεων 
τήν στιγμή πού οί "Ελληνες βρίσκονταν στά πρόθυρα τής τελειω-
τικής ήττας. Χρησιμοποιώντας γιά τούς σκοπούς της τό φιλελεύ-
θερο φιλελληνιστικό κίνημα καί τήν συναισθηματική άτμόσφαιρα 
πού αύτό δημιούργησε, 6χι δίχως καί τήν δική της βοήθεια, ή 
Ρωσσία παρέσυρε τις Δυτικές Δυνάμεις νά συμπαρασταθούν στους 
"Ελληνες.123 Τό άποτέλεσμα ήταν ή καταστροφή τοϋ τουρκικοΰ 
στόλου στό Ναβαρίνο, ένέργεια «δόλια» καί παράνομη, γιατί έγινε 
σέ καιρό είρήνης, χωρίς δηλαδή νά έχει προηγηθεί κήρυξη πολέμου 
έναντίον τής Τουρκίας.124 Τέλος, ή έλληνική έλευθερία καί ή ίδρυση 
τοΰ έλληνικοΰ κράτους έπισφραγίστηκε άπό τήν ρωσσική προέλαση 
τοΰ 1829, ή όποία συνδυάστηκε μέ τήν ταυτόχρονη φιλελληνική 
παρέμβαση ένός Palmers ton καθοδηγούμενου στίς ένέργειές του 
άπό τις ρωσσικές έπιθυμίες.128 

Θά ήταν πρόωρη ή έπίκριση, δτι έδώ έπιχειρεϊται μιά μονο-
μερής πολιτική καί διπλωματική ανάλυση, πού έπιπλέον δέν παίρ-
νει καθόλου ύπόψη της τις ένέργειες έκείνων, οί όποιοι ήσαν έξ 
όρισμοΰ άπαραίτητοι, έστω καί στόν ρόλο τοΰ άνδρεικέλου, γιά 
νά στηθεί ή πλοκή καί νά σταθεί δυνατή ή έκβαση δλης αύτής 
τής ιστορίας. Γιατί, θέλοντας άκριβώς νά έξηγήσει, ποιοί ένδο-
γενεΐς λόγοι έκαναν τούς "Ελληνες τοΰ 1821 —ή έν πάση περι-
πτώσει μιά βαρύνουσα μερίδα τους— εύεπίφορους σέ έπαναστατικά 
κηρύγματα ή έστω σέ έπαναστατικές ύποκινήσεις, ό Engels προσ-
φέρει συνοπτικά μιά κοινωνιολογική έρμηνεία, ή όποία μόλις ύστε-

122. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 78, σ. 414, 416. Άλλου ό Marx θεωρεί τόν 
τσάρο Αλέξανδρο Α' ώς τόν μυστικό ήγέτη της Φιλικής Εταιρείας, 
βλ. κείμ. άρ. 80, σ. 422. 

123. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 79,118, σ. 421, 474. 
124. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 21, 33,118, σ. 152/3, 214/5, 476. 
125. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 12, 33, σ. 120, 215. 
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ρα άπό λίγες δεκαετίες έμφανίστηκε στήν έλληνική ιστοριογραφία, 
καί μάλιστα μέ άξιώσεις πρωτοτυπίας. "Οπως ξέρουμε, ήδη στά 
1853 ό Eilgels είχε έπισημάνει δτι τό έλληνικό στοιχείο άνηκε 
στους προχωρημένους εκπροσώπους τής έμπορικής δραστηριότη-
τας στόν χώρο τής ευρωπαϊκής Τουρκίας, καί δχι μόνο σ' αύτόν. 
Στά 1890 άποκαθιστα μιάν άπευθείας σχέση άνάμεσα στό γεγο-
νός τοϋτο καί στήν έπαναστατική διάθεση τών 'Ελλήνων στά 1821 
σέ άντίθεση μέ τήν στάση άλλων βαλκανικών λαών. Ώ ς έμπορικός 
λαός, γράφει, οί "Ελληνες ύπέφεραν περισσότερο άπό τήν τουρκική 
κυριαρχία, έφόσον αυτή, μή μπορώντας νά δημιουργήσει συνθήκες 
έννομης σταθερότητας άπαραίτητες γιά τήν άνάπτυξη άστικής ιδιο-
κτησίας καί οικονομίας, έθετε άνυπέρβλητους φραγμούς στήν δρα-
στηριότητά τους- άντίθετα οί άγρότες, μή άντιμετωπίζοντας πα-
ρόμοια προβλήματα καί έχοντας χαμηλό πολιτισμικό έπίπεδο. συμ-
βιβάζονταν πολύ άνετότερα μέ τόν Τούρκο κυρίαρχο, στόν όποιο 
πλήρωναν άπλώς ένα φόρο, ένώ συνάμα διατηρούσαν τούς θεσμούς 
καί τήν αύτοκυβέρνηση τους.12® Άλλά οί Marx καί Engels έχουν 
δίκιο, τουλάχιστον σ' ένα κρίσιμο κάθε φορά σημείο, δχι μόνο 
σ* δ,τι άφορα τίς κινητήριες δυνάμεις, άλλά καί σ' δ,τι άφορα τήν 
έκβαση τής έλληνικής έπανάστασης· πρόκειται γιά τό σημείο 
εκείνο, πού ή νεοελληνική συνείδηση —ώς γνωστόν άκρως έπιρρε-
πής καί έπιτήδεια στήν ύποκατάσταση ταπεινωτικών πραγματι-
κοτήτων μέ αύτάρεσκους θρύλους— συστηματικά άπωθεΐ, παρα-
σύροντας καί τή νεοελληνική ιστοριογραφία, ή όποία συνήθως είτε 
τό άποσιωπα είτε άρνεϊται νά έκτιμήσει δσο πρέπει τήν σημασία 
του. "Οπως όρθά τονίζουν οί Marx καί Engels, ή δημιουργία τοϋ 
ελληνικού κράτους δέν ήταν προϊόν μιας νικηφόρας, α δλη της 
τήν έκταση κι ίσαμε τό τέλος, ντόπιας έπανάστασης, παρά συν-
τελέστηκε τήν στιγμή άκριβώς πού ή έπανάσταση αύτή είχε ήττη-
θεϊ σχεδόν όλοκληρωτικά — καί συντελέστηκε ώς άποτέλεσμα τής 
έπέμβασης τών Μεγάλων Δυνάμεων στήν πάλη τους γιά σφαίρες 
έπιρροής. Πέρα άπό κάθε κοινωνιολογική άνάλυση κι άπό κάθε 
κοινωνιολογισμό, μονάχα άν άναγνωρίσουμε άνεπιφύλακτα αύτό 

126. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 118, α. 473. 
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το πολιτικοδιπλωματικό fac tum b r u t u m , Οά είμαστε καί σέ θέση 
νά κατανοήσουμε τό φαινόμενο πού εύστοχα ονομάστηκε «ή ξενο-
κρατία στήν Ελλάδα». "Οποιος διαπιστώνει τήν έκταση τοΰ άπο-
τελέσματος χωρίς νά θέλει νά δει δλη τήν έκταση τής αιτίας κάνει 
ένα λογικό άλμα. 

Σέ άντίθεση μέ πλείστους όσους Νεοέλληνες Ιστορικούς, οί 
Marx καί Engels είναι συνεπείς. Θεωρώντας τήν σύσταση τοΰ 
νεοελληνικού κράτους ώς έκβαση (ιδιοτελών) ένεργειών τών Μεγά-
λων Δυνάμεων, τό συγκαταλέγουν φυσιολογικά στά πολιτικά φαν-
τάσματα τής Εύρώπης, πού μποροΰν νά παραβληθοΰν μέ τό τε-
χνητό βαγνερικό άνθρωπάριο στόν «Φάουστ».127 Καί πράγματι, 
δύσκολα θά μποροΰσε ν' άποκομίσει κανείς διαφορετική έντύπωση 
γιά τόν γενετικό χαρακτήρα τοΰ νεοφανούς κρατιδίου, άκούγοντας 
τόν λόρδο Aberdeen νά διηγείται, πώς ό δούκας τοΰ Wellington 
κι ό ίδιος όδηγήθηκαν, άναλογιζόμενοι τίς συνέπειες τής συνθή-
κης τής Άδριανούπολης, νά κάνουν τήν Ελλάδα άνεξάρτητο βασί-
λειο, ένώ πρώτα ήθελαν νά τήν κάνουν άπλά ύποτελές κράτος υπό 
τήν έπικυριαρχία τής Πύλης.128 Ό Marx, βέβαια, είναι τής γνώ-
μης δτι μέ τήν ίδρυση τοΰ άνεξάρτητου έλληνικοΰ κράτους πρω-
ταρχικά ωφελημένη βγήκε ή Ρωσσία, καί ώς πειστήριο θεωρεί 
τήν έπιλογή τοΰ «infamous» Καποδίστρια129 ώς κυβερνήτη. Άλλά 
καί κατόπιν, δταν στήν Ελλάδα ήρθε νά βασιλέψει ό «ήλίθιος 
Βαυαρός νεανίας», στηριζόμενος σέ άσκέρια Γερμανών μισθοφό-
ρων,130 ό προσανατολισμός τής έξάρτησης δέν άλλαξε ούσιαστικά. 
Γιατί ό Palmerston, δργανο τής Ρωσσίας κατά τόν Marx, έξασφά-
λισε μέ διάφορους τρόπους, άμεσους καί έμμεσους, τίς ρωσσικές 
θέσεις ίσχύος στήν 'Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα προώθησε δσο μπο-
ροΰσε τούς ρωσσόφιλους "Ελληνες, άπό τόν Καποδίστρια ώς τόν 
Καλλέργη, καί έπιπλέον φρόντισε νά ρυθμιστεί τό θέμα τών έλλη-
νικών έθνικών δανείων έτσι ώστε νά ώφεληθεϊ ή Ρωσσία.181 Ή 

127. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 33, σ. 218. 
128. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 61, σ. 359. 
129. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 56, σ. 353. 
130. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 33,1β, α. 218, 82. 
131. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 67, 68α, σ. 372/3, 375. Καί ol δύο αύτές έπικρί-
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άποθάρρυνση, στήν όποία ρίχνει τόν έλληνικό λαό ή δράση αύτή 
τοϋ Palmers ton, παράλληλα μέ ένέργειες δπως ή έκστρατεία τοΰ 
Πατσίφικο, έξωθεΐ τήν Ελλάδα στήν άγκαλιά τής Ρωσσίας. Ό 
Marx έπισημαίνει τό άντιδυτικό πνεύμα πού έπικρατοΰσε στήν 
'Ελλάδα τήν έποχή τοΰ κριμαϊκού πολέμου καί έκφράζει τήν λύπη 
του γι* αύτό, συνάμα όμως τό κατανοεί άποδίδοντάς το στά σφάλ-
ματα της άγγλικής πολιτικής, γιά τό άληθινό πρόσωπο τής όποίας 
άλλωστε δέν έχει καμμία ψευδαίσθηση, δπως δείχνει ή περιγραφή 
τών προετοιμασιών γιά τήν κατάληψη τής Ελλάδας στά 1854.132 

Άκόμα πιό εύγλωττη είναι ή περιγραφή τής πολιτικής καταπίεσης 
καί τής οίκονομικής έκμετάλλευσης τών 'Ιονίων Νήσων άπό τήν 
Αγγλία. 1 8 3 Κι έπίσης ό Marx, μολονότι στό πλαίσιο της γενικής 
του άντίληψης γιά τό άνατολικό ζήτημα έπιμένει ιδιαίτερα στά 
όσα άφοροΰν τήν ρωσσική έπιρροή στήν 'Ελλάδα, ώστόσο δέν 
παραλείπει νά σημειώσει καί μέ ποιόν τρόπο ή άγγλική δανειοδο-
τική πολιτική καταλύει τήν εθνική κυριαρχία στήν ίδια αύτή χώρα, 
δπως άλλωστε καί στήν Τουρκία.184 

Ά ν τώρα τό έλληνικό πολιτικό φάντασμα έχει κάποια παρου-
σία κι έπίδραση στά διεθνή πολιτικά πράγματα, τούτο όφείλεται 
στήν παρατεινόμενη ύπαρξη τοΰ προβλήματος τών 'Ελλήνων πού 
ζοΰν άκόμη ύπό τουρκικό καθεστώς. Ό Marx γνωρίζει, δτι οί 
"Ελληνες τοΰ άνεξάρτητου κράτους έπιθυμοΰν τήν άπελευθέρωση 
τών υπολοίπων, καί μάλιστα όνειρεύονται καί τήν παλινόρθωση 
τοΰ Βυζαντίου, μολονότι, προσθέτει, «γενικά είναι λαός άρκετά 
ξύπνιος γιά νά μήν πιστεύει σέ μιά τέτοια όνειροφαντασία»1 ευρύ-
τερη πολιτική σημασία έχουν έπομένως τά όνειρα τούτα 6χι κα-
θαυτά παρά μόνο στόν βαθμό πού χρησιμοποιούνται ώς μέσα πραγ-
μάτωσης τών ρωσσικών έπεκτατικών σχεδίων.185 Εφόσον ή άντι-

σεις γιά τήν πολιτική τοΰ Palmerston στήν Ελλάδα στηρίζονται 
στήν Ικθεση τοϋ Parish (βλ. τόν πίνακα τών άναφερομένων έργων), 
Ιδ. σ. 312/3, 326/7, καί κεφ. VIII-IX. 

132. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 55, 58, σ. 351/2, 354/5. 
133. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 72,18. σ. 399/400. 
134. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 69, σ. 378. 
135. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 46, σ. 295. 
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μετώπιση τοϋ ρωσσικοΰ έπεκτατισμοΰ παραμένει ύψιστο αΐτημα 
καί κριτήριο, τό πρόβλημα τοΰ άλύτρωτου Ελληνισμού βλέπεται 
άπό τόν Marx δπως καί τό πρόβλημα τών βαλκανικών κι εύρω-
παϊκών έθνικοτήτων γενικά: ή χειραφέτησή τους έπιτρέπεται μόνο 
άν δέν ένισχύει τις διεθνείς άντεπαναστατικές δυνάμεις. Ό Marx 
πιστεύει δτι ύπάρχουν άποδείξεις γιά τήν ρωσσική ύποκίνηση τών 
κινημάτων τών άλυτρώτων Ελλήνων,18® καί θεωρεί τήν έξέγερση 
τοΰ 1854 στήν "Ηπειρο ώς έργο «Μοσχοβιτών πρακτόρων»· ή 
έντύπωση αύτή προφανώς στηρίζεται στό άναμφισβήτητο γεγο-
νός, δτι τό χρονικό σημείο τής έξέγερσης, μέσα στήν καρδιά τοϋ 
κριμαϊκού πολέμου, ήταν μοναδικά εύνοϊκό γιά τούς Ρώσσους, 
άφοΰ ή ύπαρξη Ελλήνων άνταρτών στά νώτα τοϋ τουρκικοΰ στρα-
τοΰ τοΰ Δούναβη θά έξασθένιζε άναγκαστικά τόν τελευταίο, δπως 
άλλωστε έδειξαν οί τάσεις αύτομόλησης τών 'Αλβανών.137 Τό έλεύ-
θερο έλληνικό κράτος συνεργάζεται μέ τούς Ρώσσους πράκτορες 
ή τουλάχιστον διευκολύνει έξ άντικειμένου τά σχέδιά τους, δταν 
ένισχύει μέ διαφόρους τρόπους τά κινήματα τών άλυτρώτων.188 

Σέ συμφωνία μέ τήν άποψη τής έξωτερικής ύποδαύλισης τών κι-
νημάτων αύτών, ό Marx δέν πιστεύει δτι τά άκολουθεΐ ή πλειοψη-
φία τοΰ πληθυσμού' τονίζει τήν άντίθεση άνάμεσα στόν άμαχο 
άγροτικό ή άστικό πληθυσμό, ό όποιος κρατά στάση άναμονής ή 
δυσπιστίας, καί στούς έξεγερσίες, οί όποιοι ή είναι ήδη όρεσίβιοι 
ληστές ή συμπεριφέρονται σάν τέτοιοι, έκβιάζοντας τούς άμά-
χους νά τούς ένισχύουν χωρίς νά όρρωδοΰν μπροστά σέ άγριότη-
τες.139 Είτε πάντως γιά τις πράξεις τοΰ Τζαβέλλα στήν "Ηπειρο 
γίνεται λόγος εΐτε γιά τά δσα κάνουν οί «Κρητικοί προβατοκλέ-
φτες»,140 σκοπός παραμένει ν' άντικρουσθεΐ ή φιλελεύθερη-φιλελ-
ληνική έξιδανίκευση τών Νεοελλήνων, ή όποία μόνο τήν ρωσσική 
πολιτική μπορεί νά ώφελήσει. "Οσα λέγονται γιά τουρκική βαρβα-
ρότητα καί έλληνικό πολιτισμό, πιστεύουν οί Marx καί Engels, 

136. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 55. 
137. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 45, σ. 291, 292, 293. 
138. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 51, σ. 341. 
139. "Ο.π. καί έπίσης άρ. 46, 52, 53, σ. 294/5, 347, 348/9. 
140. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 116, σ. 468. 
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είναι συνθήματα πού διαδίδει ή Ρωσσία' ή φιλελεύθερη κοινή 
γνώμη μεροληπτεί, μιλώντας πάντα γιά τΙς βαρβαρότητες τών 
Τούρκων καί ποτέ γιά έκεϊνες τών Βαλκανίων άντιπάλων τους.141 

Πέρα άπό εύλογες έθνικές συμπάθειες, άντιπάθειες καί προκατα-
λήψεις, πρέπει νά έπισημάνουμε έδώ, δτι οί Marx καί Engels δέν 
έπιχειροΰν κάποιαν άπόκρυψη τών τουρκικών ώμοτήτων, έκεϊ δπου 
πράγματι γίνονται,142 ούτε έπίσης ένδιαφέρονται νά κάνουν ύψηλά 
μαθήματα ήθικής καί άνθρωπισμοϋ πρός δλες τις κατευθύνσεις, 
κατά τήν συνήθεια μικρών έπαρχιωτών δημοσιογράφων σκοπός 
τους είναι νά έξετάσουν τήν συγκεκριμένη πολιτική έπήρεια όρι-
σμένων άπόψεων καί κρίσεων γιά τούς έθνικούς χαρακτήρες. Ά ν , 
δπως ήδη είπαμε, άντικρούουν δχι μόνο τούς θετικούς, άλλά καί 
τούς άρνητικούς θρύλους γιά τήν Τουρκία, συγκεκριμένο κίνητρό 
τους είναι ή έπιθυμία ν' άφαιρέσουν ένα ιδεολογικό καί πολιτικό 
επιχείρημα άπό τήν άντεπαναστατική Ρωσσία. "Ομως ή άντί-
κρουση τών άρνητικών θρύλων γιά τήν Τουρκία συνεπαγόταν άνα-
πόφευκτα τήν άντίκρουση όρισμένων θετικών θρύλων γιά τήν 'Ελ-
λάδα. "Οπως ξέρουμε σήμερα, οί θετικοί αυτοί θρύλοι, άντίθετα 
άπ* δ,τι φοβούνταν οί Marx καί Engels, στήν πραγματικότητα 
έλάχιστα ώφέλησαν τήν τοτινή ρωσσική πολιτική. Μακροπρόθεσμα 
δμως έβλαψαν σημαντικά τούς ίδιους τούς "Ελληνες. 

IV 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

"Οταν οί Marx καί Engels άρχισαν νά έπιδίδονται στήν άνάλυση 
τοϋ άνατολικοΰ ζητήματος, δχι μόνο είχαν ήδη ξεκαθαρίσει θεω-
ρητικά τις θεμελιώδεις τουλάχιστον άρχές τοϋ ίστορικοΰ ύλισμοΰ, 
άλλά καί είχαν δοκιμάσει μ* έπιτυχία τις δυνάμεις τους τόσο ώς 
δημοσιογράφοι καί δημοσιολόγοι δσο καί ώς ιστορικοί της έποχής 

141. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 33, 87, σ. 214, 428. 
142. Βλ. π.χ. παρακ. κείμ. άρ. 55, σ. 351. 
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τους. "Οπως είναι γνωστό, ιδιαίτερα τά δύο έργα, πού άφιέρωσε 
ό Marx στήν έσωτερική έξέλιξη τής Γαλλίας άπό τό 1848 ώς τό 
1852, άποτελοϋν κορυφαίες στιγμές τοϋ έργου του στό σύνολό του 
καί διακρίνονται γιά μιάν άνάλυση τών κοινωνικών δυνάμεων και 
τάσεων πιό συγκεκριμένη καί πιό λεπτή άπ' ο,τι μπορεί νά χω-
ρέσει έκ τών προτέρων καί in abstracto ένα θεωρητικό σχήμα" 
τό άποτέλεσμα ήταν νά συζητηθοϋν καί νά συζητιοΰνται τά κεί-
μενα αύτά άκριβώς άπό θεωρητική καί μεθοδολογική άποψη, αν 
καί άπό άποψη καθαρά ειδολογική είναι έργα πολιτικής καί μαζί 
κοινωνικής ιστορίας. Οί άναλύσεις τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος 
παρουσιάζουν όρισμένες σημαντικές όμοιότητες μέ τά ιστορικά 
αύτά έργα, μολονότι τά τελευταία έχουν ώς άντικείμενό τους τήν 
έσωτερική πολιτική κι έπιπλέον άποτελοϋν καλά δομημένες ένό-
τητες, ένώ οί πρώτες έπιχειροΰν νά διεισδύσουν προπαντός στά 
προβλήματα τής έξωτερικής πολιτικής καί σκορπίζονται σέ πλή-
θος κειμένων συχνότατα έτερόκλητων καί βιαστικά γραμμένων. 
'Ωστόσο καί στις δύο περιπτώσεις έντυπωσιάζει ή πληθώρα τών 
άπόψεων καί κατόψεων, τών τομών καί τών συσχετισμών, παρ' δλο 
πού οί διάφορες έρμηνευτικές προσβάσεις έντάσσονται σέ μιάν 
ένιαία άντίληψη επαναλαμβανόμενη σέ κάθε εύκαιρία. Στις άνα-
λύσεις τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος οί έρμηνευτικές προσβάσεις είναι 
ταυτόχρονα διπλωματικές, στρατιωτικές, γεωγραφικές, φυλετικές, 
οικονομικοκοινωνικές, πολιτικές κι άκόμα καί ψυχολογικές (οί 
προσωπογραφίες δέν σπανίζουν, καί κάποιες μάλιστα, δπως τοϋ 
Cobden, είναι άμίμητες)" πρόκειται, μέ άλλα λόγια, γιά τήν προσ-
πάθεια σύλληψης ένός πολυμεροΰς δλου.143 

'Εκείνο, τώρα, πού κάνει θεωρητικά προβληματικές, καί γ ι ' αύ-
τό γόνιμες, τίς άναλύσεις αύτές είναι τό γεγονός δτι, δπως στά 
λίγο προγενέστερα Ιστορικά έργα, έτσι κι έδώ ή πληθώρα τών 

143. Πρβλ. τίς παρατηρήσεις τοΰ Η. Oncken, Marx und Engels in der 
Epoche des Krimkrieges, περ. Preussische Jahrbucher 173 (1918), 
364-385, 18. 374. Πρβλ. γενικά Η. Rothfels, Marxismus und aus-
w&rtige Politik, στόν τόμο Deutscher Staat und deutsche Parteien. 
Friedrich Meinecke zum 60. Geburtstag dargebracht, Miinchen 
1922, 308-341. 
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προσβάσεων καί ή προφανής ερμηνευτική νομιμότητα κι αυτοτέ-
λεια τής καθεμίας τους δέν έπιτρέπει κάποια μόνιμη κι άδιαμφι-
σβήτητη ιεράρχηση, π.χ. σύμφωνα μέ τό σχήμα «οικονομική βά-
ση - πολιτικό έποικοδόμημα». Επίσης άσκοπη καί άγονη θά ήταν 
ή διαφυγή στήν άόριστη άποδοχή τής άλληλεξάρτησης τών πάντων 
μέ τά πάντα, έφόσον τό πρόβλημα είναι άκριβώς ποιά είναι, καί 
πόσο έλαστικά είναι, τά όρια δράσης πού ή —αύτονόητη μέσα στό 
πλαίσιο τοϋ συγκεκριμένου όλου— άλληλεξάρτηση τών διαφόρων 
παραγόντων άφήνει στόν καθέναν άπ* αύτούς στήν έκάστοτε περί-
πτωση καί στήν έκάστοτε κύμανση τής γενικής Ιστορικής κίνησης. 
Πιό συγκεκριμένα: άν οί ιστορικοί συντελεστές, στων όποίων τήν 
δράση άναφέρονται οί Marx καί Engels γιά νά έξηγήσουν τήν 
ύφή καί τήν πορεία τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, συνυπάρχουν καί 
συμπλέκονται μέσα στήν συνολική θεώρησή τους, ώστόσο καθένας 
άπ' αύτούς συνδέεται ιδιόμορφα καί σέ διαφορετική έκταση μέ τό 
κάθε ένεργό ιστορικό υποκείμενο (έδώ: κράτος ή έθνος), παρόμοια 
όπως σ' ένα πίνακα μπορούν νά έμφανιστοΰν όλα τά βασικά χρώ-
ματα μέ τις διάφορες άποχρώσεις τους, άλλά αύτό είναι δυνατό νά 
γίνει μόνο διαμέσου τής σύναψης τοΰ καθενός τους μέ μιάν ορι-
σμένη μορφή. Ά ς πάρουμε γιά παράδειγμα δύο κύριες μορφές 
στόν πίνακα τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος. Τόσ1" ) 'Αγγλία όσο καί 
ή Ρωσσία άποτελοΰν, χωριστά παρμένες, συγκεκριμένα όλα, ή 
καθεμιά τους δηλαδή έχει όρισμε ν'κονομία, κοινωνία, γεωγρα-
φία, πολιτική, ιδεολογία κτλ. "Ο""Υ,' ;ά στοιχεία τους αύτά είναι 
άνισομερώς άνεπτυγμένα, στήν καθεμιά άπό τις δυό τους προέχει 
κάποιο άλλο καί στόν διεθνή άνταγωνισμό συμμετέχουν κυρίως 
διαμέσου τοΰ στοιχείου πού προέχει στήν έσωτερική τους όργά-
νωση" αύτό τό τελευταίο καθορίζει, γιά νά έπανέλθουμε στήν πα-
ρομοίωσή μας, τό ποιό βασικό χρώμα έκπροσωποΰν μέσα στό 
συνθετότερο όλο τής διεθνοΰς ιστορικής συγκυρίας. "Ετσι, γιά τούς 
Marx καί Engels είναι προφανές, ότι ή 'Αγγλία είναι χώρα οικο-
νομικά καί κοινωνικά προηγμένη, άλλά πολιτικά άναποφάσιστη 
καί διπλωματικά άδύναμη, ένώ άντίθετα ή Ρωσσία ύπεραναπλη-
ρώνει στόν διεθνή άνταγωνισμό τήν υπανάπτυξη τής οικονομίας 
καί τής κοινωνίας της μέ πολιτικές καί διπλωματικές Ικανότητες. 
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Εφόσον τό κάθε ένεργό ιστορικό υποκείμενο είναι κατά κύριο 
λόγο φορέας ένός όρισμένου ιστορικού συντελεστή (μολονότι, απο-
τελώντας συνάμα τό ίδιο ένα συγκεκριμένο δλο, περιέχει άναγκα-
στικά καί δλους τούς άλλους σέ έκάστοτε ιδιότυπη μίξη ή Ιεράρ-
χηση), οί σχέσεις καί οί συγκρούσεις μεταξύ τών ιστορικών ύπο-
κειμένων μεταβάλλονται αύτόματα σέ σχέσεις καί συγκρούσεις 
ιστορικών συντελεστών, ένώ ή έπικράτηση κάποιου ιστορικού ύπο-
κειμένου πάνω στ' άλλα σημαίνει παράλληλη έπικράτηση ένός ιστο-
ρικού συντελεστή πάνω στούς άλλους. 

Τό θεωρητικά κρίσιμο σημείο, πού προκύπτει άπό την ιστο-
ρική άνάλυση τοϋ άνατολικού ζητήματος, είναι δτι δέν γνωρίζουμε 
έκ τών προτέρων, μέ βάση μιάν έξαρχής δεδομένη καί πάγια 
ιεραρχία τών ιστορικών συντελεστών, ποιό ιστορικό ύποκείμενο θά 
έπικρατήσει. Ά ν ίσχυε μιά μονοσήμαντη ιεραρχία τών ιστορικών 
συντελεστών, τότε φυσικά θά έπρεπε νά έπικρατήσει τό ιστορικό 
ύποκείμενο πού ένσαρκώνει κατεξοχήν δποιον ίστορικό συντελεστή 
βρίσκεται στήν κορυφή τής παραπάνω ιεραρχίας ή τουλάχιστον 
τήν πλησιάζει περισσότερο. "Ομως ή έπικράτηση αύτή δέν είναι 
διόλου βέβαιη, καί κατά συνέπεια ή ίδέα τής Ιεραρχίας τών Ιστο-
ρικών συντελεστών ύποχωρεΐ άναγκαστικά μπροστά στήν ίδέα τής 
—έστω σχετικής, έστω παροδικής, πάντως σέ όρισμένη Ιστορική 
συγκυρία ύπαρκτής καί γόνιμης σέ συνέπειες— αύτοτέλειάς τους. 
Ώ ς πρός τό άνατολικό ζήτημα αύτά σημαίνουν: ή έπικράτηση τής 
Αγγλίας ώς ισχυρότερης καί πιό προηγμένης οικονομίας δέν είναι 
καθόλου αύτονόητη, ένώ άντίθετα ό έπεκτατικός δυναμισμός τής 
Ρωσσίας, μιας χώρας μέ χαμηλή οικονομική στάθμη, άλλά μέ πει-
θαρχημένη καί μακροπρόθεσμη πολιτική, μέ έπιδέξια διπλωματία 
καί μέ εύνοϊκή γεωπολιτική θέση, θεωρείται σοβαρός υποψήφιος 
γιά τή νίκη στόν διεθνή άνταγωνισμό. Καί έφόσον τό ίστορικό 
ύποκείμενο «Αγγλία» συνδέεται κατεξοχήν μέ τόν ίστορικό συν-
τελεστή «οικονομία», ένώ τό Ιστορικό ύποκείμενο «Ρωσσία» έν-
σαρκώνει κατεξοχήν τόν ίστορικό συντελεστή «πολιτική», ή νίκη 
τής δεύτερης πάνω στήν πρώτη θά σήμαινε δτι τό πρωτείο τής 
πολιτικής μπορεί ύπό όρισμένες (γεωπολιτικές) προϋποθέσεις νά 
έπιβληθεΐ πάνω στό πρωτείο τής οικονομίας — καί μάλιστα νά 
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επιβληθεί άκριβώς έπειδή λειτουργεί στήν αύτονόμησή του, χωρίς 
νά προσανατολίζεται στίς ύφιστάμενες οικονομικές δυνατότητες, τό 
ίδιο δπως καί ή αυτονόμηση τοϋ οικονομικού στοιχείου μπορεί νά 
οδηγήσει στήν ήττα του άκριβώς έπειδή τό πολιτικό στοιχείο δέν 
είναι σέ θέση νά κάνει πλήρη χρήση τών υφιστάμενων οικονομικών 
δυνατοτήτων. "Αν μιά υπανάπτυκτη οικονομία είναι σέ θέση νά 
έπιβληθεϊ σέ μιάν άνεπτυγμένη, αύτό προφανώς μπορεί νά τό κάνει 
μονάχα χάρη στήν συνδρομή παραγόντων, γιά τούς όποίους ό 
οικονομικός καθορισμός δέν είναι ό άποφασιστικός. 

Ή αύτοτέλεια τοϋ πολιτικού —καί γεωπολιτικοΰ— στοιχείου 
άπέναντι στό οίκονομικό τεκμαίρεται άπό τρία σημεία τής άνά-
λυσης τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, όπως τήν κάνουν οί Marx καί 
Engels. "Ηδη έξαρχής ό Marx τονίζει δτι τό άνατολικό ζήτημα 
είναι κυρίως γεωγραφικό καί στρατιωτικό, καί μολονότι παρακάτω 
στό ΐδιο κείμενο δέν παραλείπει νά άναφέρει τήν έμπορική του 
πλευρά, ωστόσο μιλά παράλληλα καί πάλι γιά τήν στρατιωτική, 
χωρίς νά άποκαθιστά κάποια σχέση ιεραρχίας άνάμεσα στίς δυό 
τους.144 Σέ μιά γενικότερη καί λεπτομερέστερη έπισκόπησή του ό 
Engels ύπεισέρχεται στήν σπουδαιότητα τών Στενών καί τής Μαύ-
ρης Θάλασσας γιά τό δυτικό έμπόριο καθώς καί στά δεδομένα τοΰ 
άγγλορωσσικοΰ έμπορικοΰ άνταγωνισμοϋ.148 "Ομως ό άνταγωνι-
σμός αύτός παρουσιάζεται ώς μία πλευρά τοΰ γενικότερου άντα-
γωνισμοϋ τών Δυνάμεων στήν Ε γ γ ύ ς 'Ανατολή καί στήν 'Ασία κι 
δχι ώς ή γενεσιουργός αιτία του, καί έπιπλέον δέν άποκαθίσταται 
κάποια αιτιώδης σχέση άνάμεσα στήν έμπορική καί στήν πολιτική 
έπεκτατικότητα, παρά μάλλον διαπιστώνεται μιά άσυμμετρία άνά-
μεσα στά δύο αύτά μεγέθη. Γιατί άπό τόν άναφερόμενο διπλασια-
σμό τών άγγλικών έξαγωγών σέ τουρκικές κτήσεις μέσα στήν 
ένδεκαετία 1840-1851 δέν συμπεραίνεται, δτι ή άγγλική πολιτικο-
στρατιωτική παρουσία στόν Ϊδιο χώρο δλο καί έκτοπίζει τήν άντί-
στοιχη ρωσσική παρουσία, μέ άποτέλεσμα νά μειώνεται συνεχώς 
ό κίνδυνος τοΰ ρωσσικοϋ έπεκτατισμοΰ. 'Αντίθετα, ό κίνδυνος αύτός 

144. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 5, σ. 90. 
145. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 10, σ. 106 κ.έ. 
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έμφανίζεται μεγαλύτερος, μολονότι ή Ρωσσία δέν έχει νά έπιδείξει 
παρόμοιες έμπορικές έπιτυχίες στόν χώρο της όθωμανικής αύτο-
κρατορίας, παρά στηρίζει τίς πολιτικές της βλέψεις σέ παράγον-
τες έξωοικονομικούς, δηλαδή στά γεωπολιτικά της πλεονεκτήματα 
καί στούς φυλετικούς καί θρησκευτικούς της δεσμούς μέ τούς πλη-
θυσμούς τής ευρωπαϊκής Τουρκίας. "Αλλωστε ό ΐδιος ό Engels 
διαχωρίζει ξεκάθαρα τήν υφή καί τήν ιστορία τοϋ πολιτικοστρατιω-
τικοΰ άνταγωνισμοϋ άπό τήν πρόσφατη όξυνση τής οίκονομικής 
άντίθεσης, όταν στό ϊδιο κείμενο γράφει ότι ή Ρωσσία ήταν κατα-
κτητικό έθνος ήδη έναν αιώνα πρίν άπό τό 1789.14® Τήν άποψη 
αύτή άναπτύσσει μέ Ιδιαίτερη έμφαση ό Marx, ό όποιος περιγρά-
φει τήν βαθμιαία έπέκταση τής Ρωσσίας άπό τήν έποχή τοΰ Με-
γάλου Πέτρου δίχως ν* άναφέρεται σέ κάποια οικονομικά της κί-
νητρα, παρά βλέποντάς την ώς διαδικασία μέ τήν δική της έσω-
τερική λογική, τήν λογική τής ίσχύος καί τών κατακτήσεων.147 

Χωρίς νά κάνει όποιαδήποτε νύξη γιά κυμάνσεις τών ρωσσικών 
οίκονομικών άναγκών άνάμεσα στά 1700 καί στά 1850, ό Marx 
πιστεύει ότι ή ρωσσική πολιτική χαρακτηρίζεται άνέκαθεν άπό 
ταυτότητα μέσων καί σκοπών καί γ ι ' αύτό θεωρεί τήν μελέτη τής 
πολιτικής αύτής στό παρελθόν ώς τήν καλύτερη δυνατή κατανόησή 
της στό παρόν. Οί καθοριστικοί παράγοντες τής ένότητας καί τής 
συνέχειας τούτης είναι, δπως γράφει, τρεις: γεωγραφικοί, Ιστο-
ρικοί καί ή έπιθυμία έξόδου σέ θερμές θάλασσες — ή τελευταία 
ώστόσο δέν συναρτάται ρητά ή άποκλειστικά μέ οικονομικές άνάγ-
κες παρά μέ τήν γενική έπιδίωξη ύπεροχής στήν Εύρώπη.148 "Οπως 
μπορεί νά διαπιστώσει εΰκολα ό άναγνώστης, στά κείμενα αύτά 
ό Marx, μιλώντας γιά τόν άνταγωνισμό Δύσης καί Ρωσσίας, δέν 
έχει κατά νοϋ άσυμβίβαστα οικονομικά συμφέροντα, παρά ιδιό-
τητες πού χαρακτηρίζουν τήν συμπεριφορά πολιτικών ύποκειμέ-
νων: όξύνοια, πονηριά, έλλειψη ένδοιασμών καί συνέπεια, άπό τήν 
μιά μεριά, δειλία, στρουθοκαμηλισμός καί άναβλητικότητα, άπό 

146. "Ο.π., σ. 111. 
147. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 16, σ. 133. ΙΙρβλ. Engels, κείμ. άρ. 10, σ. 110. 
148. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 19, 24, σ. 142,160,162. 
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την άλλη.149 Ή υπογράμμιση αυτών τών έκατέρωθεν ιδιοτήτων 
δέν άποτελεΐ φυσικά έδώ άναγωγή τής ιστορίας στήν ψυχολογία, 
παρά υποδηλώνει τήν πολιτικοδιπλωματική ύπεροχή τής μιας πλευ-
ράς άπέναντι στήν άλλη, πού είναι καί ή οίκονομικά Ισχυρότερη.150 

149. Βλ. π.χ. παρακ. κείμ. άρ. 23, σ. 157. 
150. Τούτη ή δυσαρμονία άνάμεσα σέ οίκονομικό καί πολιτικοδιπλωματικό 

δυναμισμό είχε τονιστεί καί άπό άλλους συγκαιρινούς παρατηρητές τοϋ 
άνταγωνισμοϋ 'Αγγλίας καί Ρωσσίας. Γιά νά περιοριστοϋμε σ' ίνα 
βιβλίο πού γνώριζε καί χρησιμοποιούσε ό Marx: ό Parish (βλ. παρ. 
σημ. 131) γράφει, ότι ή Ρωσσία είναι υλικά καί στρατιωτικά πιο 
άδύνατη άπό τήν 'Αγγλία, όμως μέ τήν άνωτερότητα τής διπλωμα-
τίας της πετυχαίνει δ,τι θέλει, καί μάλιστα χρησιμοποιώντας τήν Ιδια 
τήν 'Αγγλία ώς δργανό της (σ. 420/1). Στό πλαίσιο τής μελέτης 
αύτής δέν μποροϋμε νά υπεισέλθουμε στήν άνάλυση τών Ιστορικών 
ριζών τοϋ ρωσσικοϋ κράτους, μέ τήν όποία ό Marx θέλησε νά έζη-
γήσει τόν πολιτικό καί διπλωματική του δυναμισμό — χωρίς καί πάλι 
νά άναφέρεται σέ οίκονομικούς καθοριστικούς παράγοντες καί χωρίς 
έπίσης νά θέτει ό ίδιος τό πρόβλημα τών σχέσεων οίκονομίας καί 
πολιτικής άπ' άφορμή αύτήν τήν θεωρητικά τόσο προκλητική περί-
πτωση. Τό σπουδαιότερο σχετικό κείμενο είναι ή σειρά τών δεκα-
τριών άρθρων μί τίτλο Revelations on the Diplomatic History of 
the Eighteenth Century, πού μετά άπό μιά μερική παρουσίασή 
της τόν 'Ιούνιο, 'Ιούλιο καί Αύγουστο τοΰ 1856 στήν έφημερίδα The 
Sheffield Free Press πρωτοδημοσιεύτηκε όλόκληρη στήν Free Press 
τοΰ Λονδίνου στό διάστημα άπό 16 Αύγούστου 1856 ώς 1 'Απριλίου 
1857. Τά άρθρα Αναδημοσιεύτηκαν ώς βιβλίο, άλλά μέ μερικές σο-
βαρές παραλείψεις, άπό τήν κόρη τοΰ Marx, Eleanor, μέ τίτλο Secret 
Diplomatic History of the Eighteenth Century, London 1899. 
Μετά τήν γαλλική έκδοση τοΰ κειμένου άπό τόν Β. Hepner στά 1954 
(βλ. παραπ. σημ. 54) ίγινε ή άγγλική του έπανέκδοση στό Λονδίνο 
τό 1969 άπό τόν L. Hutchinson μέ τόν τίτλο τοΰ 1899 καί σ' έναν 
τόμο δπου περιεχόταν έπίσης τό The Story of the Life of Lord 
Palmerston. 'Ακολούθησαν δύο σημαντικές γερμανικές έκδόσεις, στίς 
όποιες έπιχειρήθηκε ή σύνδεση τοΰ προβλήματος τοΰ ίστορικοΰ χα-
ρακτήρα τοΰ ρωσσικοϋ κράτους μέ τό πρόβλημα τοΰ λεγόμενου «άσια-
τικοΰ δεσποτισμοΰ». Ή πρώτη άπ' αύτές (Κ. Marx, Die Geschichte 
der Geheimdiplomatie des 18. Jh. Uber den asiatischen Ursprung 
der russischen Despotie, Berlin 1977) περιέχει μιά κατατοπιστι-
κότατη μελέτη τοΰ Β. Rabehl γιά τήν συζήτηση γύρω άπό τόν Ιστο-
ρικό χαρακτήρα τής Ρωσσίας στούς κόλπους τοΰ ρωσσικοϋ μαρξι-
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01 παραπάνω παρατηρήσεις μπορούν νά συνοψιστοΰν στά έξής 
ενδιαφέροντα γιά μιάν ίστορικοϋλιστική άντίληψη έρωτήματα: γιατί 
στήν συγκεκριμένη περίπτωση ό οικονομικά πιό άνεπτυγμένος έκ-
πρόσωπος ένός άνώτερου σταδίου τής ίστορικής έξέλιξης υστερεί 
(τουλάχιστο στά μάτια τών Marx καί Engels) πολιτικοδιπλωμα-
τικά άπέναντι στόν έκπρόσωπο τής «άσιατικής βαρβαρότητας» καί 
υπάρχει σοβαρότατη πιθανότητα νά ύπερφαλαγγιστεΐ άπ* αύτόν; 
Τίνος μηχανισμού ή λειτουργία έμποδίζει τήν άβίαστη μετάφραση 
τής οικονομικής ύπεροχής σέ πολιτική, ένώ άντίστροφα ύπερκα-
λύπτει τά οικονομικά μειονεκτήματα μέ πλεονεκτήματα πολιτικά; 
Καί γιατί νά είναι έπιθετικότερος έκεΐνος πού έχει τά λιγότερα 
οικονομικά κίνητρα, άφού ή οικονομία του εϊναι πολύ περισσότερο 
γεωργική καί πολύ λιγότερο έμπορευματική κι έξαγωγική άπό 
τοϋ άντιπάλου του; Στό πρόβλημα τής ύφής καί τοΰ βαθμοΰ τής 
αύτονομίας μή οικονομικών παραγόντων όδηγούμαστε όμως κι 
άπό έναν άλλο δρόμο, δηλαδή συγκρίνοντας όχι τήν πολιτική συμ-
περιφορά δύο ιστορικών ύποκειμένων πού βρίσκονται σέ διαφο-
ρετικό έπίπεδο ίστορικής άνάπτυξης, παρά έκείνη δύο έκπροσώπων 
τοΰ ίδιου περίπου ίστορικοκοινωνικοΰ καθεστώτος. Ερχόμαστε 
έτσι στό δεύτερο θεωρητικά ένδιαφέρον σημείο τής άνάλυσης τοΰ 
άνατολικοΰ ζητήματος άπό μέρους τών Marx καί Engels. "Οπως 
είδαμε, καί οί δυό τους έντάσσουν τήν Ρωσσία καί τήν Τουρκία 
στόν ίδιο ίστορικοκοινωνικό τύπο, πού συνοψίζεται μέ τήν γενική 
επωνυμία «Ανατολή». Γιατί όμως ή Ρωσσία άποτελεΐ άπειλή γιά 
τήν Δύση, ένώ ή Τουρκία —αύτοκρατορία κι αύτή— εϊναι ύπο-

στικοΰ κινήματος, καί έπιπλέον ίνα έκτεταμένο άρθρο τοϋ D. Rja-
sanov, πρωτοδημοσιευμένο στίς 5 Μαρτίου 1909 ατό 5ο συμπλη-
ρωματικό τεΰχος τοϋ σοσιαλδημοκρατικού περιοδικού Die Neuc 
Zeit, δπου άναλύεται κριτικά τό κείμενο τοϋ Marx. Στήν δεύτερη 
πάλι (Κ. Marx, Enthiillungen zur Geschichte der Diplomatie im 
18. Jh., hg. u eingel. v. K. A. Wittfogel, Frankfurt a.M. 1981) 
ύπάρχει μιά διεξοδική είσαγωγή τοΰ Κ. Wittfogel, δπου έξετάζεται 
ή προβληματική τοϋ άνατολικοΰ δεσποτισμοϋ μέσα άπό τό πρίσμα 
τής μαρξικής έρμηνείας της ρωσσικής Ιστορίας. "Ας σημειωθεί δτ·. 
αύτό τό κείμενο τοΰ Marx δέν έχει δημοσιευτεί ώς τώρα στήν Σο-
βιετική "Ενωση καί στίς Λαϊκέ; Δημοκρατίες. 
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χείριο τών Άγγλογάλλων, τήν στιγμή μάλιστα που ή Τουρκία 
Οά μπορούσε καί νά τά βγάλει μόνη της πέρα μέ τήν Ρωσσία, άν 
δέν παρακωλυόταν άπό τις Δυτικές Δυνάμεις;151 Ό συναστερισμός 
είναι παράδοξος: ή Ρωσσία υστερεί οικονομικά άπό τήν 'Αγγλία, 
άλλά υπερέχει άπέναντι της πολιτικοδιπλωματικά" ή Τουρκία υστε-
ρεί ώς πρός τήν 'Αγγλία τόσο οικονομικά δσο καί πολιτικοδιπλω-
ματικά, κι ώστόσο Τουρκία καί Ρωσσία βρίσκονται περίπου στό 
ίδιο έπίπεδο κοινωνικής άνάπτυξης κι άν άφήνονταν μοναχές τους 
ή πάλη τους θά ήταν τουλάχιστον αμφίρροπη — δμως ή πρώτη 
Αμύνεται, ένώ ή δεύτερη έπιτίθεται σέ δλα τά πολιτικοδιπλωματικά 
μέτωπα. 'Ακόμα κι άν δεχόμαστε, δτι ή Ρωσσία είναι ή Ακμαία, 
ένώ ή Τουρκία ή παρακμασμένη πιά δψη τής «'Ανατολής», δτι 
δηλαδή έδώ έχουμε, Αποκρυσταλλωμένες σέ δύο κράτη, δύο φά-
σεις τοϋ ίστορικοϋ κύκλου ζωής ένός κοινωνικοΰ σχηματισμοΰ, 
καί πάλι τίποτε δέν μας άποδείχνει (άπό δσα λένε ή υπαινίσσονται 
οί Marx καί Engels) δτι ή μετάπτωση άπό τήν παρακμή στήν 
άκμή ή ή άποφυγή τής παρακμής μέσα στόν συγκεκριμένο αύτό 
σχηματισμό έχει αίτια οικονομικά κι δχι άλλα, προπαντός άν λη-
φθεί ύπόψη δτι έπί αιώνες έλάχιστα άλλαξε έδώ ή άγροτική βάση 
τής οικονομίας, ή όποια άλλωστε δέν άνηκε στά συμβεβηκότα παρά 
στήν ούσία τήν ϊδια τής «'Ανατολής». Άφοΰ προσθαφαιρέσουμε 
καί συγκρίνουμε δλα τά μεγέθη, δσα υπεισέρχονται στήν άνάλυση 
τών Marx καί Engels, πάλι στό τέλος τό καθαρό έξαγόμενο, τό 
στοιχείο δηλαδή πού διαφοροποιεί τήν Ρωσσία τόσο άπό τήν κοι-
νωνικά πολύ ύπέρτερή της 'Αγγλία δσο κι άπό τήν κοινωνικά 
περίπου όμότιμή της Τουρκία είναι ή ισχυρότερη πολιτική βού-
ληση κι ή έπίμονη, μακροπρόθεσμη προσπάθεια συγκέντρωσης καί 
χρήσης τών διαθέσιμων μέσων πρός έπίτευξη ένός άπαρασάλευτου 
σκοποΰ- ή βούληση κι ή προσπάθεια αύτή έχουν ώς κύριο φορέα 
τους τήν στρατιωτικοπολιτική γραφειοκρατία μιας άσιατικής δε-
σποτείας. 

Τό τρίτο, τέλος, σημείο, άπό τό όποιο μπορεί νά συναχθεί ή 
αύτοτέλεια τοΰ πολιτικοΰ στοιχείου άπέναντι στό οικονομικό, είναι 

151. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 95,103, σ. 433, 440. 
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ή εξαιρετικά διεισδυτική κριτική πού άσκεΐ ό Marx ενάντια στον 
οικονομισμό καί στόν συναφή είρηνισμό τών φιλελευθέρων όπα-
δών τοϋ έλευθέρου έμπορίου. Οί φιλελεύθεροι τύπου Cobden πι-
στεύουν δτι ή άνεμπόδιστη άνάπτυξη τοϋ έμπορίου καί ή συνεπού-
μενη ύπερίσχυση τοϋ έργαζόμενου οικονομικότερα καί άποδοτι-
κότερα κάνει σέ έσχατη άνάλυση περιττή τήν πολιτική καί τόν 
πόλεμο" έτσι, ή οικονομική ισχύς τής 'Αγγλίας άρκεΐ γιά νά τήν 
προστατέψει άπό τήν Ρωσσία καί νά κάμει άδιάφορη μιά τυχόν 
ρωσσική επικράτηση στήν 'Ανατολή.162 Γιά τόν Marx ή πεποί-
θηση, δτι ή αύτοματική τών οικονομικών άνταλλαγών καί διαπλο-
κών θά έπιλύσει τά πολιτικά προβλήματα, είναι παιδαριώδης καί 
συνάμα ιδιοτελής" άν σέ πρώτη γραμμή μπει ή έγνοια γιά τήν τύχη 
τοΰ άγγλικοΰ έμπορίου, γράφει, τότε αύτό θά συνεπιφέρει τήν 
ύποχώρηση μπροστά στις ρωσσικές πολιτικές έπιδιώξεις καί θά 
γεννήσει ένα ψοφοδεή είρηνισμό.153 "Ετσι, ό φιλελεύθερος, φορέας 
καί κινητήρας μιας τεράστιας οίκονομικής άνάπτυξης, άπό πολι-
τική άποψη παραμένει άμελητέα ποσότητα καί άπό άνθρώπινη 
άποψη είναι ένας κατάπτυστος δειλός. Γι ' αύτό καί ό Marx πι-
στεύει δτι τόν άντεπαναστατικό δυναμισμό τής Ρωσσίας δέν θά 
μπορέσει νά τόν άντιμετωπίσει μ' έπιτυχία οΰτε ή «ύπολογιστική 
δειλία τοΰ μαγαζάτορα» οΰτε ή συναφής παραδοσιακή πολιτική 
καί διπλωματία, παρά μόνο ή εύρωπαϊκή έπανάσταση.154 Ά ν δμως 
αύτό είναι άλήθεια, τότε κι ή ίδια ή έπανάσταση δέν μπορεί νά 
είναι άπλή οικονομική ύπόθεση, παρά προπαντός ύψιστη έπίταση 
καί πραγμάτωση μιας πολιτικής συνείδησης καί βούλησης. Μέσα 
στήν προοπτική αύτή γίνεται καλύτερα κατανοητή ή γενική άπο-
τίμηση τών άστών άπό μέρους τοΰ Λένιν καθώς κι ή κριτική του 
στόν οίκονομιστικό συνδικαλισμό. Καί έπίσης, άν τηρηθοΰν όρθά 
οί άναλογίες, εϊναι δυνατό νά συλληφθούν θεωρητικά ορισμένα 
ουσιαστικά γνωρίσματα τοΰ σημερινού άνταγωνισμοΰ τών δύο 
στρατοπέδων. 

152. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 28, α. 190/1. 
153. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 9, σ. 103. 
154. Βλ. παρακ. κείμ. άρ. 24, σ. 163. 
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Στήν συλλογή αύτή περιλαμβάνονται όλα τά κείμενα τών Marx καί 
Engels, 6σα άναφέρονται ειδικά στήν Ελλάδα, στήν Τουρκία καί 
στό άνατολικό ζήτημα" περιλαμβάνονται έπίσης όλα τά άποσπά-
σματα μεγαλύτερων κειμένων τους καθώς καί δλες οί έπιστολι-
μαΐες άποφάνσεις τους γύρω άπό τό ίδιο θέμα. "Ισως μιά συλλογή 
λιγότερο περιεκτική καί περισσότερο συγκεντρωμένη στά άμεσό-
τερα ένδιαφέροντα τοΰ "Ελληνα άναγνώστη νά ήταν εύχρηστότερη 
καί γι ' αύτό δημοφιλέστερη. 'Ωστόσο τό κέρδος θά ήταν έπιφα-
νειακό μόνο. Γιατί καί δσα λέγονται γιά τήν Ελλάδα καί τήν 
Τουρκία ή τό άνατολικό ζήτημα μέ τήν στενότερη έννοια άποκτοΰν 
—τόσο στά μάτια τών Marx καί Engels δσο καί άντικειμενικά— 
όλο τους τό πολιτικό καί ιστορικό βάρος μονάχα τοποθετημένα στό 
γενικό εύρωπαϊκό σκηνικό τής έποχής έκείνης. Εφόσον λοιπόν ή 
έργασία αύτή δέν μπορεί νά γίνεται κάθε μέρα καί κατά δόσεις, 
προτιμήσαμε έξαρχής νά τήν κάνουμε ολοκληρωμένα καί νά συμ-
περιλάβουμε στήν έκδοσή μας καί δσα κείμενα φωτίζουν τά κίνη-
τρα τών ένεργειών καί τήν γενική στάση τών εύρωπαϊκών Δυνά-
μεων ώς πρός τό άνατολικό ζήτημα" σ' αύτά δέν περιλαμβάνονται 
μόνο διπλωματικές άναλύσεις καί άναδρομές, άλλά καί συζητήσεις 
στό άγγλικό κοινοβούλιο λ.χ., πού είναι στό έπακρο διαφωτιστι-
κές γιά τις διάφορες τάσεις καί τούς διαμορφωτικούς παράγοντες 
τής τοτινής άγγλικής ή καί διεθνοΰς πολιτικής. 'Ωστόσο καί ή 
πληρότητα έχει τά δριά της, πολύ περισσότερο δταν πρέπει νά 
δοθεί μέσα στά δρια ένός καί μόνο τόμου. "Ετσι, στήν συλλογή 
αύτή δέν περιλήφθηκαν οί καθαρά στρατιωτικές (καί μερικές στρα-
τιωτικοπολιτικές) άναλύσεις, πού είναι κυρίως γραμμένες άπό τόν 
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Engels καί αναφέρονται στίς επιχειρήσεις τοϋ κριμαϊκού πολέμου-

πρόκειται γιά κείμενα πού ένδιαφέρουν άποκλειστικά τόν ίστο-
ρικό τοΰ πολέμου αύτοΰ ή τόν μελετητή τοϋ Engels ώς στρατιω-
τικοΰ συγγραφέα καί μποροΰν νά άγνοηθοΰν δίχως τήν παραμικρή 
άπώλεια άπό τόν ίστορικό όποιασδήποτε άλλης ειδικότητας. Ά π ό 
τά πολυάριθμα κείμενα τών Marx καί Engels πάνω στήν ρωσσική 
κοινωνία καί πολιτική συμπεριλήφθηκαν, πάλι, έδώ μονάχα οσα 
συσχετίζουν τά μεγέθη αυτά μέ τις έξελίξεις στόν (ευρύτερο) χώρο 
έκδίπλωσης τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος· τά ύπόλοιπα —καί περισ-
σότερα— θά είχαν τήν θέση τους σέ μιάν άνθολογία άφιερωμένη 
στήν Ρωσσία καί μόνο. 

Τά κείμενα πού συναπαρτίζουν αύτό τόν τόμο πάρθηκαν άπό 
τις έξής έκδόσεις: 
(1) Κ. Marx, The Eastern Question. Λ Reprint of Letters 

written 1853-1856 dealing with the events of the Crimean 
War, edited by Eleanor Marx Aveling and Edward 
Aveling, London 1897. 

(2) Karl Marx - Frederick Engels, Collected Works. Joint 
publication by Lawrence and Wishart Ltd, London -
International Publishers Inc., New York - Progress Pub-
lishers and the Inst i tute of Marxism-Leninism, Moscow, 
1975 κ.έ. 

(3) Karl Marx - Friedrich Engels, Werke, hg. vom Inst i tut 
fur Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. 1-39, Berlin 
1964 κ.έ. 

(4) Karl Marx: Aufzeichnungen uber die Rumanen. Excerpt-
hefte. Mit einer Einfuhrung von P. Seicaru, hg. v. H. 
Elischer und R. Sussmann, Miinchen-Wien 1977. 

' Η γλώσσα τοΰ πρωτοτύπου κάθε κειμένου προκύπτει άπό τήν 
γλώσσα τοΰ έντυπου δπου δημοσιεύτηκε- ό τίτλος τοΰέντύπου καί ή 
χρονολογία τής δημοσίευσης άναφέρονται κάτω άπό τόν τίτλο κάθε 
κειμένου ή σέ ίδιαίτερη σημείωση. Γλώσσα δλων τών έπιστολών, 
δσες άναφέρονται στόν τόμο τοΰτο, εϊναι ή γερμανική" έπίσης γερ-
μανικά γράφτηκε « Ό κύριος Vogt», άπ' δπου πάρθηκε τό κεί-
μενο άρ. 80. Τά κείμενα πού είναι παρμένα άπό τό (4), δηλαδή οί 
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άρ. 74-79, είναι γραμμένα καταλογάδην, μέ πολλές συγκοπές λέ-
ξεων, στό συνηθισμένο γιά τόν Marx πολύγλωσσο Ιδίωμα τών 
σημειώσεών του, δπου άναμιγνύονται έλεύθερα γαλλικά, άγγλικά 
καί γερμανικά' γι ' αύτό καί έδώ δέν είχε νόημα νά έπισημανθοΰν 
καί νά έρμηνευθοϋν Ιδιαίτερα οί ξενόγλωσσες ώς πρός τόν συγ-
γραφέα έκφράσεις, δπως έγινε παντοϋ άλλου, μιά καί ή χρήση 
τέτοιων παρέμβλητων έκφράσεων είναι χαρακτηριστική γιά τό 
ΰφος, τήν πολυμάθεια καί τήν πνευματική εύστροφία τών Marx 
καί Engels. "Οσο γιά τούς τίτλους τών κειμένων, αύτοί μπαίνουν 
σέ άγκύλες, δταν δέν άνήκουν στήν πρώτη δημοσίευση, παρά προσ-
τέθηκαν άπό τούς μεταγενέστερους έκδότες· δικοί μας είναι όσοι 
τίτλοι χαρακτηρίζουν τό περιεχόμενο έπιστολών ή άποσπασμάτων 
άπό εύρύτερες έργασίες καί μπήκαν γιά νά προσανατολίζεται ευκο-
λότερα καί γρηγορότερα ό άναγνώστης" άποσιωπητικά πριν ή μετά 
τις λέξεις τίτλου, είτε αύτός βρίσκεται σέ άγκύλη είτε 6χι, υπο-
δηλώνουν τήν θέση τοϋ παρατιθέμενου αποσπάσματος μέσα στό 
όλο, άπό όπου πάρθηκε. Δέν άναφέραμε σέ ποιές σελίδες τών πα-
ραπάνω έκδόσεων βρίσκεται τό κάθε κείμενο τής δικής μας έκδο-
σης, γιατί σέ δλες ή κατάταξη είναι χρονολογική κι έτσι ή άνα-
δρομή κι ή σύγκριση δέν παρουσιάζει καμμία δυσκολία. Τά κείμενα 
άρ. 74-79 άντιστοιχοΰν στίς σελ. 138-140, 18-26, 80-84. 94-96. 
28-40,46 τοΰ (4). 

Τά γερμανόγλωσσα κείμενα μεταφράστηκαν σύμφωνα μέ τήν 
έκδοση (3). Ή έκδοση (1), έργο τής κόρης τοΰ Marx καί τοΰ 
συζύγου της, άποτελεΐ τήν πρώτη συλλογή τών άγγλόγλωσσων 
άρθρων πού δημοσιεύτηκαν στήν έφημερίδα New-York Daily 
Tribune τήν έποχή τοΰ κριμαϊκοΰ πολέμου καί άποτελεΐ σήμερα 
μιά βιβλιογραφική σπανιότητα' προσωπικά χρησιμοποίησα τό άντί-
τυπο τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τής Heidelberg (άντί-
τυπο κατέχει έπίσης καί ή Γεννάδειος Βιβλιοθήκη). 'Ωστόσο, άν 
καί ή προσφυγή στήν έκδοση αύτή έπιβάλλεται γιά προφανείς 
λόγους, τά κείμενα πού προσφέρει δέν είναι έγγυημένης πιστότητας. 
Ή πατρότητα διαφόρων άρθρων γραμμένων άπό τόν Engels άπο-
δίδεται έσφαλμένα στόν Marx (βλ. τις πραγματικές κι έρμηνευτι-
κές σημειώσεις, άρ. 25), υπάρχουν διάφορα τυπογραφικά σφάλματα 
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καί στίς πλείστες περιπτώσεις τά έκτενή παραθέματα, πού συχνά 
περιέχονται στά άρθρα, αποδίδονται μέ βραχύτατες περιλήψεις· 
τό τελευταίο τοϋτο άποτελεϊ ιδιαίτερα σοβαρό μειονέκτημα, γιατί 
ό Marx όχι σπάνια ταυτίζεται μέ τό περιεχόμενο τών παραθεμάτων 
καί θέλει νά δηλώσει μέ αύτά μιά δική του θέση. Έ τ σ ι , ώς βάση 
τής μετάφρασης τών άγγλογλώσσων κειμένων πήραμε τήν έκ-
δοση (2), πού είναι πλήρης άπό κάθε άποψη. Τήν δική μας μετά-
φραση, πάλι, τήν διασταυρώσαμε μέ τήν μετάφραση πού προσφέρει 
ή Ικδοση (3), καθώς καί μέ τήν μετάφραση τής Luise Kautsky 
στήν έκδοση πού έπιμελήθηκε ό Ν. Rjasanoff .* 

Ή άναγκαιότητα υπομνηματισμού κειμένων άναφερομένων σέ 
ένα πλήθος γεγονότων μιας παρωχημένης ήδη έποχής τής πολιτι-
κής καί διπλωματικής ιστορίας είναι αύταπόδεικτη καί δέν χρειά-
ζεται νά δικαιολογηθεί. "Εγινε πάντως προσπάθεια νά παραμεί-
νουν οί πραγματικές κι έρμηνευτικές σημειώσεις κατά τό δυνατό 
σύντομες καί λιτές, συνάμα όμως καί άρκετά περιεκτικές, έτσι 
ώστε νά είναι δυνατή ή άναδρομή σέ μία καί μόνο άπό διάφορες 
άφορμές καί νά μήν κατακερματίζεται ή αίσθηση τής ένότητας 
καί τής συνέχειας τών διαδραματιζομένων. Οί (κατά μεγάλο μέρος 
ταυτόσημοι) ύπομνηματισμοί τών έκδόσεων (2) καί (3) είναι συχνά 
παραδειγματικοί άπό τήν άποψη αύτή κι έτσι τούς άκολουθήσαμε 
σέ πλείστες όσες περιπτώσεις. Ωστόσο χρειάστηκε νά γίνουν έπι-
πλέον όχι λίγες έξακριβώσεις μικρότερης σημασίας προσώπων καί 
έπίσης νά βρεθούν πληροφοριακές κτλ. πηγές τών Marx καί Engels 
γιά τήν κατανόηση υπαινιγμών πού ύπάρχουν στά κείμενα. Γιά τήν 
βοήθεια πού μοϋ πρόσφεραν στήν εργασία αύτή φωτοτυπώντας μου 
διάφορα δυσπρόσιτα έντυπα εύχαριστώ τούς φίλους μου F r a n k 
Wiirker (Heidelberg) καί Helmut Nicolaus (Cambridge). 

* Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels 
1852 bis 1862, hg. v. N. Rjasanoff. Die Obersetzung aus dern Engli-
schen von Luise Kautsky. I Band: Briefe iiber England - Die orienta-
lische Frage - Palmerston - Der Russisch-Tiirkische Krieg, Stuttgart 
1917. Στήν Εκδοση αύτή στηρίζεται, Αναδημοσιεύοντας μαζί καί τά σχό-
λια τοϋ Rjasanoff, ή γαλλική έκδοση τών Oeuvres politiques, I-VII, 
Paris 1929-1930, στό πλαίσιο τών Oeuvres completes de Karl Marx, 
fid. Costes. 
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[Ή 'Ιερή Συμμαχία και ή Ελλάδα] 

The Northern Star, 4 'Απριλίου 1846 

...'Ακόμα καί τό θείο δικαίωμα τοϋ Μεγάλου Τούρκου νά κρεμάει 
καί νά κομματιάζει τούς "Ελληνες υπηκόους του υποστήριξε ένα 
διάστημα ή 'Ιερή Συμμαχία' άλλά ή περίπτωση αύτή ήταν πολύ 
χτυπητή, κι οί "Ελληνες πήραν τήν άδεια νά ξεγλιστρήσουν άπό 
τόν τουρκικό ζυγό. 

Engels 

Ια 

[Πρόοδοι τής αστικής τάξης στήν Τουρκία] 

Deutsche-Briisseler-Zeitung, 23 'Ιανουαρίου 1848 

...'Ακόμα καί σέ χώρες όλότελα βαρβαρικές ή άστική τάξη κάνει 
προόδους. Στήν Ρωσσία αναπτύσσεται ή βιομηχανία μέ γιγάντια 
βήματα καί μετατρέπει άκόμα καί τούς βογιάρους όλο καί περισ-
σότερο σέ άστούς. Ή δουλοπαροικία περιορίζεται στήν Ρωσσία καί 
στήν Πολωνία κι έτσι έξασθενίζουν οί εύγενεΐς πρός τό συμφέρον 
τών άστών... Κι όλες αύτές οί λαμπρές πρόοδοι τοΰ «πολιτισμοΰ» 
στήν Τουρκία, στήν Αίγυπτο, στήν Τύνιδα, στήν Περσία καί σέ 
άλλες βαρβαρικές χώρες, σέ τί άλλο συνίστανται άν όχι στίς προ-
ετοιμασίες γιά τήν άνθηση μιας μελλοντικής άστικής τάξης;... 

Engels 
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Ιβ 

Γερμανική έξωτερική πολιτική 
[και 'Ελλάδα] 

Neue Rheinische Zeitung, 3 'Ιουλίου 1848 

Νά ύποκινοϋν τους λαούς τόν έναν έναντίον τοΰ άλλου, νά χρησιμο-
ποιούν τόν ένα γιά νά καταπιέζουν τόν άλλο κι έτσι νά έξασφαλί-
ζουν την μονιμότητα της άπόλυτης κυριαρχίας τους — αύτή ήταν 
ή τέχνη κι ή δουλειά τών ίσαμε τώρα έξουσιαστών καί τών διπλω-
ματών τους. Ή Γερμανία έχει διαπρέψει άπό τήν άποψη αύτή... 
'Ακόμα κι ίσαμε τήν 'Ελλάδα στάλθηκαν άσκέρια Γερμανών μι-
σθοφόρων έπιφορτισμένα νά στηρίξουν τόν Θρονίσκο τοΰ καλού μας 
"Οθωνα... 

Marx 

2 

Ό αγώνας τών Μαγνάρων [οι τουρκικές κατακτήσεις, 
ό πανσλαβισμός και οί σλαβικές έθνότητες 

τής ευρωπαϊκής Τουρκίας] 

Neue Rheinische Zeitung, 13 'Ιανουαρίου 1849 

Στόν πρώιμο Μεσαίωνα ή Αυστρία νοτίως τής Σουδητίας καί 
τών Καρπαθίων, ή κοιλάδα τοΰ άνω Έ λ β α καί ή περιοχή τοΰ 
μέσου Δούναβη άποτελοΰν χώρες κατοικούμενες άποκλειστικά άπό 
Σλάβους. Ώ ς πρός τήν γλώσσα καί τά ήθη οί Σλάβοι αύτοί άνή-
κουν στήν ίδια φυλή δπως καί οί Σλάβοι τής Τουρκίας, οί Σέρβοι, 
οί Βόσνιοι, οί Βούλγαροι καί οί Θράκες καί Μακεδόνες Σλάβοι, 
δηλαδή στήν φυλή τών λεγόμενων Νότιων Σλάβων, πού όνομάζονται 
έτσι σέ άντίθεση πρός τούς Πολωνούς καί τούς Ρώσσους. Ε κ τ ό ς 
άπό τις συγγενικές αύτές σλαβικές φυλές στήν τεράστια περιοχή 
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άπό τήν Μαύρη Θάλασσα ίσαμε τόν Βοημικό Δρυμό καί τις Ά λ -
πεις τοϋ Τυρόλου κατοικούσαν μοναχά μεμονωμένοι "Ελληνες στό 
Νότο τών Βαλκανίων καί διασκορπισμένοι ρομανόφωνοι Βλάχοι 
στήν περιοχή τοΰ κάτω Δούναβη. 

Μέσα στήν συμπαγή αύτή σλαβική μάζα μπήκαν σάν σφήνες 
οί Γερμανοί άπό τά δυτικά καί οί Μαγυάροι άπό τά άνατολικά... 
Τέλος οί Τοΰρκοι, κατά τό προηγούμενο τών Βυζαντινών, ύπότα-
ξαν τους Σλάβους νοτίως τοϋ Δούναβη καί τοΰ Σάβου, κι ό ιστο-
ρικός ρόλος τών Νότιων Σλάβων τέλειωσε γιά πάντα. 

Αντίθετα οί νικητές τους, οί Γερμανοί καί οί Μαγυάροι, πή-
ραν τήν ιστορική πρωτοβουλία στίς περιοχές τοΰ Δούναβη. Χωρίς 
τούς Γερμανούς καί ιδίως χωρίς τούς Μαγυάρους οί Νότιοι Σλάβοι 
θά είχαν ύποταχθεΐ στούς Τούρκους, δπως καί πράγματι υποτά-
χθηκε ένα μέρος τους — καί μάλιστα θά είχαν γίνει καί Μωαμε-
θανοί, 6πως είναι άκόμα σήμερα οί Σλάβοι τής Βοσνίας. Κι αύτή 
εϊναι μιά υπηρεσία πού οί Νότιοι Σλάβοι τής Αύστρίας δέν τήν 
πληρώνουν άρκετά, άκόμα κι άν άλλάξουν τήν έθνικότητά τους 
γιά νά πάρουν τήν γερμανική ή τήν μαγυάρικη. 

Ή τουρκική εισβολή τοΰ 15ου καί τοϋ 16ου αί. ήταν ή δεύ-
τερη έκδοση τής άραβικής τοΰ 8ου αί. Ή νίκη τοΰ Καρόλου Μαρ-
τέλλου κερδήθηκε πάλι καί πάλι κάτω άπό τά τείχη τής Βιέννης 
καί στούς κάμπους τής Ούγγαρίας. "Οπως τότε στό Πουατιέ καί 
κατόπιν στό Βάλστατ, κατά τήν έπιδρομή τών Μογγόλων,1 έδώ 
άπειλοΰνταν καί πάλι ολάκερη ή εύρωπαϊκή έξέλιξη. Κι δπου τό 
ζήτημα ήταν νά σωθεί αύτή, θά καθόταν κανείς νά σκεφτεί κάμ-
ποσες άπό καιρό άποσυντεθειμένες κι άδύναμες πιά έθνικότητες, 
καθώς οί Σλάβοι τής Αύστρίας, πού άλλωστε σώθηκαν κι αύτοί 
μαζί μέ τοϋς άλλους; 

Ό πανσλαβισμός είναι ή συμμαχία όλων τών μικρών σλα-
βικών έθνών καί έθνιδίων τής Αύστρίας καί, σέ δεύτερη γραμμή, 
τής Τουρκίας γιά νά πολεμήσουν τούς Αύστρογερμανούς, τούς 
Μαγυάρους καί ενδεχομένως τούς Τούρκους. Οί Τοΰρκοι υπεισέρ-
χονται έδώ τυχαία μόνο καί μποροΰμε νά τούς άφήσουμε στήν 
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άκρη, ώς επίσης όλότελα ξεπεσμένο έθνος. Ώ ς πρός τήν βασική 
τάση του ό πανσλαβισμός στρέφεται έναντίον τών έπαναστατικών 
στοιχείων τής Αύστρίας κι έπομένως είναι έξαρχής άντιδραστικός. 

"Αμεσος σκοπός τοϋ πανσλαβισμού είναι ή δημιουργία ένός 
σλαβικού κράτους άπό τήν οροσειρά τοΰ Έρτς καί τά Καρπάθια 
ίσαμε τήν Μαύρη Θάλασσα, τό Αίγαΐο καί τήν 'Αδριατική κάτω 
άπό ρωσσική ήγεμονία, ένός κράτους πού θά περιλάμβανε, εκτός 
άπό τήν γερμανική, ιταλική, μαγυάρικη, βλαχική, τουρκική, έλλη-
νική καί άλβανική γλώσσα, περίπου μιά δωδεκάδα άκόμη γλώσσες 
καί κύριες διαλέκτους. "Ολα αύτά πάλι θά τά κρατούσαν ένωμένα 
βχι δσα στοιχεία κράτησαν ίσαμε τώρα ένωμένη κι άνάπτυξαν 
τήν Αύστρία, παρά ή άφηρημένη σλαβική ιδιότητα καί ή λεγό-
μενη σλαβική γλώσσα, τήν οποία βέβαια έχουν κοινή οί περισσό-
τεροι κάτοικοι. "Ομως ποΰ άλλοΰ ύπάρχει αύτή ή σλαβική Ιδιό-
τητα έκτός άπό τά κεφάλια όρισμένων ιδεολόγων, καί ποΰ άλλοΰ 
ύπάρχει ή ((σλαβική γλώσσα» παρά στήν φαντασία τών κ.κ. Pa-
lasky, Gay καί Σία καί, κατά προσέγγιση, στήν παλαιοσλαβική 
λειτουργία τής ρωσσικής Εκκλησίας, πού κανείς Σλάβος δέν κατα-
λαβαίνει πιά; Στήν πραγματικότητα όλοι αύτοί οί λαοί βρίσκονται 
στίς διαφορετικότερες βαθμίδες τοΰ πολιτισμοΰ, άπό τόν άρκετά 
ψηλό βαθμό ανάπτυξης τής σύγχρονης βιομηχανίας καί παιδείας 
στήν Βοημία (πού είναι έργο Γερμανάηι) ίσαμε τήν σχεδόν νομα-
δική βαρβαρότητα τών Κροατών καί τών Βουλγάρων, γι ' αύτό καί 
στήν πραγματικότητα όλα αύτά τά έθνη έχουν τά πιό άντίθετα 
συμφέροντα. Στήν πραγματικότητα ή σλαβική γλώσσα αύτών τών 
δέκα-δώδεκα έθνών άποτελεΐται άπό ισάριθμες άμοιβαϊα ακατα-
νόητες διαλέκτους, οί όποιες μάλιστα μπορούν ν' άναχθοΰν σέ διά-
φορους κύριους κορμούς (τσεχικά, ιλλυρικά, σερβικά, βουλγαρικά), 
οί όποιοι έξαιτίας τής πλήρους παραμέλησης κάθε λογοτεχνίας καί 
τής άπαιδευσίας τών πλείστων λαών κατάντησαν σκέτο patois® 
καί, μέ λίγες έξαιρέσεις, είχαν άποπάνω τους πάντοτε ώς γραπτή 
γλώσσα μιά ξένη μή σλαβική γλώσσα. Ή πανσλαβική ένότητα 
είναι λοιπόν είτε καθαρή όνειροφαντασία είτε — τό ρωσσικό κνοντο. 

Καί ποιά έθνη θά μποΰν έπικεφαλής αύτοΰ τοΰ μεγάλου σλα-
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βικού κράτους; Τά ΐδια εκείνα πού άπό χίλια χρόνια τώρα είναι 
άποσυντειθεμένα καί κατακερματισμένα, πού δέχτηκαν μέ τό ζόρι 
άπό άλλους, μή σλαβικούς λαούς όσα βιώσιμα κι έξελίξιμα στοι-
χεία πήραν, πού σώθηκαν άπό τόν ξεπεσμό μέσα στήν τουρκική 
βαρβαρότητα άπό τά νικηφόρα όπλα μή σλαβικών λαών — μικρά, 
παντού χωρισμένα συναμεταξύ τους, άδύναμα, στερημένα άπό τήν 
έθνική τους άλκή φύλα, άπό μερικές χιλιάδες ίσαμε ούτε καν δύο 
εκατομμύρια! Τόσο πολύ έξασθένησαν, ώστε ή φυλή πού στόν 
Μεσαίωνα ήταν ή ισχυρότερη καί γονιμότερη, οί Βούλγαροι δηλαδή, 
τώρα είναι γνωστή στήν Τουρκία μονάχα έξαιτίας τής μειλιχιότη-
τας καί τής λιποψυχίας τους, καί τό μόνο πού τούς κάνει περήφα-
νους είναι νά λέγονται ντόμπρε χρίστσιαν, καλοί Χριστιανοί I Πού 
είναι μία άπό τις φυλές αύτές, χωρίς νά έξαιροϋμε τούς Τσέχους 
καί τούς Σέρβους, ή όποία νά κατέχει έθνική ιστορική παράδοση 
ζωντανή μέσα στόν λαό καί εύρύτερη άπό τις περιορισμένες τοπι-
κές διαμάχες; 

Engels 

3 

Ό δημοκρατικός πανσλαβισμός 
[καί οι ιστορικές προο7ΐτικές τών Σλάβων 

τής ευρωπαϊκής Τουρκίας] 

Neue Rheinische Zeitung, 15 Φεβρουαρίου 1849 

Τό έπαναλαμβάνουμε, έκτός άπό τούς Πολωνούς, τούς Ρώσ-
σους καί τό πολύ-πολύ τούς Σλάβους τής Τουρκίας, κανένας σλα-
βικός λαός δέν έχει μέλλον, γιά τόν άπλό λόγο ότι όλοι οί άλλοι 
Σλάβοι στερούνται τις βασικές ίστορικές, γεωγραφικές, πολιτικές 
καί βιομηχανικές προϋποθέσεις της αύτοτέλειας καί τής βιωσι-
μότητας. 

Engels 
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3α 

[Ή παρουσία τής Ρωσσίας στήν Ευρώπη και ή 'Αγγλία] 

Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Okonomische 
Revue, Φεβρουάριος 1850 

Μέ τά κινήματα τών έτών 1848 καί 1849 ή Ρωσσία μπλέ-
χτηκε τόσο βαθιά στήν ευρωπαϊκή πολιτική, ώστε πρέπει τώρα 
νά πραγματοποιήσει 6σο γίνεται γρηγορότερα τά σχέδιά της γιά 
τήν Τουρκία καί τήν Κωνσταντινούπολη, τό «κλειδί τοΰ σπιτιού 
της»,273 άλλιώς θά μείνουν άπραγματοποίητα γιά πάντα. Οί πρόο-
δοι τής άντεπανάστασης καί ή καθημερινά αύξανόμενη ίσχύς τοΰ 
έπαναστατικοϋ κόμματος στήν δυτική Εύρώπη, ή έσωτερική κα-
τάσταση τής ίδιας τής Ρωσσίας κι ή κακή κατάσταση τών οικο-
νομικών της τήν άναγκάζουν νά ένεργήσει γοργά. Πριν άπό λίγο 
είδαμε τό διπλωματικό προοίμιο αύτής τής καινούργιας άνατολι-
κής πολιτικής κυρίως δράσης* σέ λίγους μήνες θά ζήσουμε τήν 
δράση τήν ίδια. 

Ό πόλεμος έναντίον τής Τουρκίας είναι άναγκαστικά πόλεμος 
εύρωπαϊκός. Τόσο τό καλύτερο γιά τήν άγία Ρωσσία, πού έτσι 
βρίσκει τήν εύκαιρία νά πατήσει γερά τό πόδι της στήν Γερμανία, 
νά όλοκληρώσει έδώ ένεργητικά τήν άντεπανάσταση... καί τελικά 
νά βαδίσει στό ίδιο τό κέντρο τής έπανάστασης, στό Παρίσι. 

Σ ' έναν τέτοιο εύρωπαϊκό πόλεμο ή Αγγλ ία δέν μπορεί νά 
παραμείνει ούδέτερη. Πρέπει ν* άποφασίσει ένάντια στήν Ρωσσία. 
Κι ή 'Αγγλία εϊναι γιά τήν Ρωσσία ό πιό έπικίνδυνος άντίπαλος... 

Marx - Engels 
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3β 

[Ευρωπαϊκές έπιπλοκές τής υπόθεσης Πατσίφικο187] 

Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Okonomische 
Revue, Μάιος -'Οκτώβριος 1850 

Τό κυρίως πολιτικό θέμα της περασμένης κοινοβουλευτικής 
συνόδου ήταν ή συζήτηση γιά τά έλληνικά πράγματα. 'Ολόκληρη 
ή άπολυταρχική άντίδραση τής ήπειρωτικής Ευρώπης σχημάτισε 
μαζί μέ τους Τόρηδες Ινα συνασπισμό γιά τήν ανατροπή τοϋ 
Palmerston. Ό Λουδοβίκος Ναπολέων μάλιστα άνακάλεσε τόν 
Γάλλο πρεσβευτή άπό τό Λονδίνο γιά νά κολακεύσει τόσο τόν 
τσάρο Νικόλαο δσο καί τήν γαλλική Εθνοσυνέλευση. 'Ολόκληρη ή 
Εθνοσυνέλευση έπιδοκίμασε μέ φανατισμό αύτή τήν τολμηρή ρήξη 
μέ τήν παραδοσιακή άγγλική συμμαχία. Τό πράγμα έδωσε στόν 
κύριο Palmers ton τήν εύκαιρία νά παρουσιαστεί στήν Βουλή τών 
Κοινοτήτων ώς ό ύπέρμαχος τής άστικής έλευθερίας όλόκληρης 
τής Εύρώπης... 

Marx - Engels 

4 

[Ρομαντική τουρκοφιλία] 

"Εχω τώρα στό σπίτι καί διαβάζω τόν Urquhart,1® τόν πα-
λαβό βουλευτή, πού παρουσιάζει τόν Palmerston ώς πληρωμένο 
άνθρωπο τής Ρωσσίας. Τό πράγμα έξηγεΐται άπλά: ό άνθρωπος 
είναι Σκώτος κελτικής καταγωγής μέ σαξωνοσκωτική διαπαιδα-
γώγηση, ώς πρός τις κλίσεις του ρομαντικός κι ώς πρός τήν άγω-
γή του όπαδός τοϋ έλευθέρου εμπορίου. Αύτός ό άνθρωπος πήγε 
λοιπόν στήν 'Ελλάδα ώς φιλέλληνας, κι άφοϋ χτυπήθηκε 3 χρόνια 
μέ τούς Τούρκους πήγε κατόπιν στήν Τουρκία κι έμεινε ένθου-
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σιασμένος μέ τούς ίδιους αύτούς Τούρκους. Τρελαίνεται γιά τήν 
ισλαμική θρησκεία κι ή άρχή του εϊναι: άν δέν ήμουν Καλβινι-
στής, μονάχα Μωαμεθανός θά μπορούσα νά είμαι. Οί Τούρκοι, 
καί προπαντός εκείνοι τής έποχής τής άκμής τής όθωμανικής 
αύτοκρατορίας, είναι τό τελειότερο έθνος τής γης, σ' δλα άνεξαί-
ρετα τά πράγματα. Ή τουρκική γλώσσα εϊναι ή τελειότερη κι 
εύηχότερη τοΰ κόσμου. "Ολη ή άνόητη φλυαρία γιά βαρβαρότητα, 
ώμότητα καί γελοία βαρβαρική οίηση [τών Τούρκων] προέρχεται 
μόνο καί μόνο άπό τήν άγνοια τών Εύρωπαίων γιά 6,τι άφορα τήν 
Τουρκία καθώς καί άπό τις ιδιοτελείς συκοφαντίες τών 'Ελλήνων 
δραγουμάνων. Ά ν κάποιος Εύρωπαΐος πέσει θύμα κακομεταχείρι-
σης στήν Τουρκία, τό φταίξιμο εϊναι δικό του, άφοΰ ό Τοΰρκος 
δέν μισεί τήν θρησκεία καί τόν χαρακτήρα, παρά μοναχά τά στενά 
βρακιά τών Φράγκων. Ή τουρκική άρχιτεκτονική, έθιμοτυπία κτλ. 
συνιστάται έπίμονα πρός μίμηση. Ό συγγραφέας έφαγε κι ό ίδιος 
έπανειλημμένα κλωτσιές άπό τούς Τούρκους, έκ τών ύστέρων όμως 
κατάλαβε δτι τό φταίξιμο ήταν δικό του. Ή έπαφή μέ τούς Εύρω-
παίους κι οί έκπολιτιστικές προσπάθειες μονάχα πού άπονεύρωσαν 
κι άποδιοργάνωσαν τούς Τούρκους. Τό τουρκικό πολίτευμα στήν 
«καθαρότητά» του εϊναι τό ώραιότερο πού ύπάρχει καί σχεδόν 
ύπερτερεϊ τοΰ άγγλικοΰ. Ό Τοΰρκος έχει selfgovernment"® χάρη 
σέ χιλιόχρονα ήθη καί στό Κοράνι. Ό σουλτάνος δέν εϊναι «δεσπό-
της» παρά έχει έξουσίες πιό περιορισμένες κι άπό έκεΐνες τής 
most gracious queen.0 Θρησκευτική έλευθερία ύπάρχει μοναχά 
στήν Τουρκία. Ταξικές διαφορές, ταξικοί άγώνες καί πολιτικά κόμ-
ματα δέν ύπάρχουν σ* αύτό τόν παράδεισο, ούτε καί μποροΰν νά 
υπάρξουν, άφοΰ στά ζητήματα τής έσωτερικής πολιτικής δλοι όμο-
γνωμοΰν. Πουθενά δέν ύπάρχει λιγότερος συγκεντρωτισμός άπ' δ,τι 
στήν Τουρκία. Κοντολογής, μοναχά ό Τοΰρκος εϊναι καθώς πρέπει 
κύριος καί μοναχά στήν Τουρκία ύπάρχει έλευθερία. 

'Ενάντια σέ τούτη τήν εύδαίμονα χώρα μηχανορραφεΐ τώρα ό 
τσάρος διαμέσου τών έλληνορθόδοξων παπάδων, ένώ ή 'Αγγλία 
πάντα παρασύρθηκε άπό τοΰτον. Ή Αγγλία πρέπει νά ύποστη-
ρίξει τήν Τουρκία κτλ. κτλ.— κοινοτοπίες έξίσου παλιές δσο καί 
ρηχές. Γενικά, τό βιβλίο εϊναι έξαιρετικά διασκεδαστικό. Τό ώραιό-
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τερο άπ* όλα είναι ωστόσο οτι έδώ στηρίζεται όλόκληρη ή πολιτική 
τών "Αγγλων φιλελεύθερων πού άντιμάχονται τόν Palmerston· 
ολα τά άρθρα στήν Daily News2 σχετικά μέ τήν δωροδοκία στήν 
Τουρκία είναι καθαρές παραφράσεις άπό τόν Urquhart , ό όποιος 
έμφανίζεται άπόλυτα άξιόπιστος, μιά κι είναι όπαδός τοΰ έλευθέ-
ρου έμπορίου, μολονότι κατηγορεί τούς "Αγγλους, οτι μέ τις είσα-
γωγές τους καταστρέφουν τήν θεσσαλική βιομηχανία — όμως κάτι 
τέτοιο δέν παίρνεται έντελώς σοβαρά όταν τό λέει ένας highlander.Y 

Είναι πολύ καλό άπό μιάν άποψη τό οτι οί Times, έστω καί 
πρός τό συμφέρον τής Ρωσσίας, χτυποΰν έπιτέλους τήν παλιά βλα-
κεία τών φιλισταίων3 σχετικά μέ τήν άκεραιότητα τής Τουρκίας. 
Ή ήλίθια Daily News, πού μέ τήν άστική της κοντοθωριά δέν 
βλέπει μακρύτερα άπ' όσο φτάνει ή μύτη της, φωνάζει γιά προδο-
σία καί δέν έχει ν' άντιτάξει τίποτε άλλο έκτός άπ' αύτά τά παλαιά 
διπλωματικά σκατά. "Αν ό χορός τραβήξει, τότε οί κύριοι αύτοί 
θά πρέπει σύντομα νά καταφύγουν σέ άλλα έπιχειρήματα καί νά 
καταλάβουν ότι μονάχα μιά έπανάσταση στήν ήπειρωτική Ευρώπη 
μπορεί νά τερματίσει τήν βρωμοκατάσταση. Μέ τόν καιρό πρέπει 
νά καταλάβουν άκόμα κι οί πιό κακόβουλοι φιλισταΐοι,8 ότι δίχως 
τήν έπανάσταση καμιά λύση δέν είναι δυνατή. 

Ό Engels στόν Marx, 9.3.1853 

5 

[Πρώτη γενική άποψη τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος] 

Γιά νά κρατήσω τόν Dana σέ καλή διάθεση, πρέπει τώρα νά 
γράψω ένα μεγάλο άρθρο γιά haute politique,8 δηλαδή γιά τήν 
detestable question orientale,* μέ τήν όποία προσπαθεί νά μέ 
συναγωνιστεί στήν Tribune ένας άθλιος Γιάνκης πού μένει έδώ.3,1 

"Ομως αύτή ή question·" είναι προπαντός στρατιωτική καί γεω-
γραφική, άρα δέν άνήκει στό δικό μου departement.^ Πρέπει λοι-
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πόν νά θυσιαστείς έσύ άκόμα μιά φορά. Γιά τό τί θ' άπογίνει ή 
τουρκική αύτοκρατορία δέν έχω τήν παραμικρή ιδέα. Γι' αυτό και 
δέν μπορώ νά παρουσιάσω μιά γενική άποψη τοϋ πράγματος. 

Γιά ένα καί μόνο άρθρο —όπου άλλωστε θά ήταν άναγκαΐο νά 
παρακαμφθεί κατά τό δυνατό ή ούσιαστική question·" μέ τήν 
επιστράτευση στρατιωτικο-γεωγραφικο-Ιστορικής φιλολογίας— μοϋ 
φαίνονται τά παρακάτω σημεία άπαραίτητα, δπως τά βλέπω ξε-
κινώντας κατευθείαν άπό τήν περίπτωση τοΰ Μαυροβουνίου.4 

1. Παρ' δλες τίς ραδιουργίες καί παρ' δλες τίς έφημεριδογρα-
φικές πολιτικολογίες ή question orientale" δέν θ' άποτελέσει ποτέ 
αφορμή ένός ευρωπαϊκοΰ πολέμου. Θά καταστέλλεται συνεχώς μέ 
διπλωματικό τρόπο, ώσπου ή γενική έκρηξη νά βάλει τέρμα στις 
τέτοιες καταστολές. 

2. Encroachements6 τής Ρωσσίας στήν Τουρκία. 'Ορέξεις 
τής Αύστρίας. Φιλοδοξία τής Γαλλίας. Συμφέροντα τής 'Αγγλίας. 
Εμπορική καί στρατιωτική σπουδαιότητα αύτοΰ τοΰ μήλου τής 
έριδος. 

3. Στήν περίπτωση τής γενικής έκρηξης ή Τουρκία θά εξα-
ναγκάσει τήν 'Αγγλία νά περάσει μέ τήν πλευρά τής έπανάστασης, 
γιατί ή σύγκρουσή της μέ τήν Ρωσσία θά 'ναι άναπόφευκτη. 

4. 'Αναπόδραστη άποσύνθεση τής μουσουλμανικής αύτοκρα-
τορίας. D'une manure ou de l'autre1 θά πέσει στά χέρια τοΰ 
ευρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ. 

Γιά λόγους έπικαιρότητας θάπρεπε νά ένδιατρίψει κανείς ιδιαί-
τερα στήν υπόθεση τοΰ Μαυροβουνίου,4 στόν άθλιο ρόλο πού παίζει 
τώρα έπίσημα ή 'Αγγλία. Ό σουλτάνος ύποχώρησε μόνο καί μόνο 
έπειδή ή Γαλλία κι ή 'Αγγλία δέν τοΰ ύποσχέθηκαν τήν βοήθειά 
τους. Καί οί δύο χώρες έρωτοτρόπησαν στό ζήτημα αύτό μέ τήν 
'Ιερή Συμμαχία κάτω άπό τό προσωπείο τής entente cordiale."* 5 

Πρέπει νά τονιστεί, δτι ή κυρίαρχη όλιγαρχία τής 'Αγγλίας πρέπει 
νά καταρρεύσει ήδη έξαιτίας τοΰ δτι κατάντησε άνίκανη νά παίξει 
τόν παλιό της ρόλο στό έξωτερικό, δηλαδή νά κρατά τό άγγλικό 
ίθνος σέ θέση ύπεροχής άπέναντι στήν ήπειρωτική Εύρώπη. 

Ό Marx στόν Engels, 10.3.1853 
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6 

[Οί τελευταίες έξελίξεις στήν Τουρκία] 

New-York Daily Tribune, 4 'Απριλίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 18 Μαρτίου 1853 

Οί άγγλικές έφημερίδες δημοσιεύουν σήμερα μιά τηλεγραφική 
εϊδηση τής 6ης Μαρτίου άπό τήν Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα μέ 
τήν όποία ό Ριφάτ πασάς άντικατέστησε τόν Φουάτ έφέντη στό 
υπουργείο έξωτερικών. Ή παραχώρηση αύτή έπιβλήθηκε έκβια-
στικά στήν Πύλη άπό τόν έκτακτο άπεσταλμένο τής Ρωσσίας, 
τόν πρίγκιπα Μέντσικοβ. Τό έπίμαχο ζήτημα τών 'Αγίων Τόπων, 
πού έκκρεμεϊ άνάμεσα στήν Ρωσσία, στήν Γαλλία καί στήν Τουρ-
κία, δέν διευθετήθηκε άκόμα, γιατί ό Λουδοβίκος Ναπολέοντας, 
τά μέγιστα έξοργισμένος μέ τις μηχανορραφίες τής Ρωσσίας καί 
τής Αύστρίας, πού ήθελαν νά έμποδίσουν τήν στέψη του άπό τόν 
πάπα, προσπαθεί ν' άποζημιωθεϊ εις βάρος τών Τούρκων. Στήν 
έπόμενη άνταπόκρισή μου θά διαπραγματευθώ τό άδιάκοπα έπανερ-
χόμενο άνατολικό ζήτημα, αύτή τήν δνου γέφυρα5" τής εύρωπαϊκής 
διπλωματίας. 

Marx 

7 

[Ή Τουρκία και τά αγγλικά έμπορικά συμφέροντα] 

Τό άρθρο σου γιά τήν Τουρκία® περίφημο. Στάλθηκε. 
Δέν ξέρω, άν διάβασες τις παρακάτω σημειώσεις σχετικά μέ 

τήν value of Turkey1® σ' έναν άπό τούς τελευταίους Economists. 

['Ανακοινώνονται τά στοιχεία γιά τό άγγλικό έμπόριο πού χρησιμο-
ποιούνται παρακάτω, άρ. 10]. 

Στούς κόλπους τής άγγλικής κυβέρνησης θά πρέπει νά ύπάρ-
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χουν έντονες άντιγνωμίες γιά τήν Turkish question, ι γ γιατί ή 
εφημερίδα τοϋ Palmerston, ή Morning Post , μιλά τήν άντίθετη 
γλώσσα άπ' 6,τι οί Times.7 

Ό Marx στόν Engels, 22.3.1853 

8 

...Ή Τουρκία 

New-York Daily Tribune, 7 'Απριλίου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη, 22 Μαρτίου 1853 

Ό πρίγκηπας Μέντσικοβ, άφοΰ έπιθεώρησε τις ρωσσικές δυ-
νάμεις, πού σταθμεύουν στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες, κι άφοΰ 
έκαμε τό ϊδιο στόν στρατό καί στόν στόλο τής Σεβαστούπολης, 
όπου διέταξε νά γίνουν άσκήσεις έπιβίβασης κι άποβίβασης στρα-
τευμάτων μπροστά στά μάτια του, μπήκε στήν Κωνσταντινού-
πολη στίς 28 Φεβρουαρίου μέ τόν πιό θεατρικό τρόπο, έπικεφαλής 
δηλαδή δωδεκαμελοΰς άκολουθίας, ή όποία περιλάμβανε τόν ναύαρ-
χο τής ρωσσικής μοίρας τής Μαύρης Θάλασσας, έναν μέραρχο 
καί κάμποσους έπιτελικούς άξιωματικούς καθώς καί τόν κόμη 
Νέσσελροντ τόν νεότερο ώς γραμματέα τής πρεσβείας. Οί "Ελλη-
νες καί Ρώσσοι κάτοικοι τοΰ έπιφύλαξαν τέτοια ύποδοχή σά νά 
ήταν ό Εδιος ό όρθόδοξος τσάρος πού έμπαινε στό Τσάριγκραντ8 

γιά νά τό ξαναφέρει στήν άληθινή πίστη. Τεράστια αίσθηση έκα-
μαν έδώ καί στό Παρίσι οί ειδήσεις δτι ό πρίγκηπας Μέντσικοβ, 
μή μένοντας Ικανοποιημένος άπό τήν άποπομπή τοΰ Φουάτ έφέ-
ντη,8" ζήτησε νά παραχωρήσει ό σουλτάνος στόν αύτοκράτορα τής 
Ρωσσίας 6χι μόνο τήν προστασία όλων τών Χριστιανών τής Τουρ-
κίας, άλλά καί τό δικαίωμα διορισμοΰ τοΰ "Ελληνα πατριάρχη· δτι 
ό σουλτάνος έπικαλέστηκε τήν προστασία τής Αγγλ ίας καί τής 
Γαλλίας" δτι ό συνταγματάρχης Rose, ό Βρεταννός έπιτετραμμέ-
νος, έστειλε έπειγόντως τό άτμόπλοιο «Σφήκα» στήν Μάλτα γιά 
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νά ζητήσει, τήν άμεση παρουσία τοϋ άγγλικοΰ στόλου στό Αρχ ι -
πέλαγος" κι ότι ρωσσικά πλοία είχαν άγκυροβολήσει στό Κίλι, 
κοντά στόν Βόσπορο. Ό παρισινός Moniteur μας πληροφορεί ότι 
ή γαλλική μοίρα τής Τουλώνας διατάχθηκε νά καταπλεύσει σέ 
έλληνικά ύδατα. 'Ωστόσο ό ναύαρχος Dundas βρίσκεται άκόμα 
στήν Μάλτα. "Ολα αύτά κάνουν προφανές, ότι τό άνατολικό ζή-
τημα βρίσκεται άκόμα μιά φορά στήν εύρωπαϊκή ordre du jour,1® 
γεγονός όχι αιφνιδιαστικό γιά όσους είναι έξοικειωμένοι μέ τήν 
ιστορία. 

"Οποτε καταλαγιάζει γιά μιά στιγμή ό έπαναστατικός σίφου-
νας, είναι σίγουρο ότι θά προβάλει ξανά ένα ζήτημα πού άδιάκοπα 
επανέρχεται: τό αιώνιο «άνατολικό ζήτημα». "Ετσι, όταν είχαν πε-
ράσει οί καταιγίδες τής πρώτης γαλλικής Έπανάστασης κι ό Να-
πολέοντας μέ τόν 'Αλέξανδρο τής Ρωσσίας είχαν μοιράσει άνά-
μεσά τους όλόκληρη τήν ήπειρωτική Εύρώπη μετά τήν ειρήνη τοΰ 
'Γιλσίτ,9 ό 'Αλέξανδρος έπωφελήθηκε άπό τήν στιγμιαία γαλήνη 
γιά νά στείλει μιά στρατιά νά προελάσει μέσα στήν Τουρκία καί 
νά «δώσει ένα χεράκι» στίς δυνάμεις πού άποδιοργάνωναν άπό τά 
μέσα τούτη τήν παρακμάζουσα αύτοκρατορία. Καί πάλι, άκόμα 
δέν εϊχαν καλά-καλά καταπνιγεί τά έπαναστατικά κινήματα τής 
δυτικής Εύρώπης άπό τά συνέδρια τοΰ Λάιμπαχ καί τής Βερό-
νας,10 όταν ό διάδοχος τοΰ 'Αλεξάνδρου, ό Νικόλαος, κατάφερε κι 
άλλο χτύπημα στήν Τουρκία. "Οταν, λίγα χρόνια άργότερα, ή 
Έπανάσταση τοΰ 'Ιουλίου, μέ τις συνακόλουθες έξεγέρσεις στήν 
Πολωνία, στήν 'Ιταλία καί στό Βέλγιο, είχε πιά καμφθεί, ένώ ή 
Εύρώπη, όπως άναδιαρθρώθηκε στά 1831, φαινόταν πιά νά μήν 
άντιμετωπίζει τό ένδεχόμενο έσωτερικών θυελλών, τό άνατολικό 
ζήτημα κόντεψε στά 1840 νά έμπλέξει τις «Μεγάλες Δυνάμεις» 
σέ γενικό πόλεμο.11 Καί τώρα πού ή μυωπία τών κυρίαρχων πυγ-
μαίων καυχιέται ότι άπελευθέρωσε καλότυχα τήν Εύρώπη άπό τούς 
κινδύνους τής άναρχίας καί τής έπανάστασης, ξεπροβάλλει καί 
πάλι τό αιώνιο θέμα, ή αδιάλειπτη δυσκολία: τί θά κάνουμε μέ τήν 
Τουρκία; 

Ή Τουρκία είναι τό άνοιχτό συρίγγιο τοΰ εύρωπαϊκοΰ «καθε-
στώτος νομιμότητας».12 Ή άνικανότητα τοΰ «νόμιμου» μοναρχι-
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κοϋ συστήματος διακυβέρνησης, άπό τήν πρώτη γαλλική Έπανά-
σταση καί. μετά, συμπυκνώθηκε στό άξίωμα: Διαφυλάξτε τό s tatus 
quo." Στήν καθολική τούτη συμφωνία προσκόλλησης στά πράγ-
ματα, δπως αύτά συμβαίνει νάναι άπό τύχη ή σύμπτωση, βλέ-
πουμε Ινα testimonium paupertatis, ,OT μιάν άναγνώριση τής γε-
νικής άνικανότητας τών κυρίαρχων Δυνάμεων σ' δ,τι άφορα σκο-
πούς τής προόδου καί τοϋ πολιτισμοΰ. Ό Ναπολέοντας ήταν σέ 
θέση νά ρυθμίσει τίς τύχες μιας όλόκληρης ήπείρου μέσα σέ μιά 
στιγμή, καί νά τίς ρυθμίσει μάλιστα μέ τρόπο πού φανέρωνε τόσο 
ιδιοφυΐα δσο καί παγιότητα σκοπών. 'Ολάκερη ή «συλλογική σο-
φία» τοϋ εύρωπαΐκοϋ «νόμιμου καθεστώτος», πού συγκεντρώθηκε 
στό συνέδριο τής Βιέννης, χρειάστηκε καμπόσα χρόνια γιά νά κα-
ταφέρει τήν ίδια δουλειά* καυγάδισε εξαιτίας της, τά έκαμε θά-
λασσα κατά τρόπο άξιοδάκρυτο καί τά βρήκε όλα αύτά τόσο θανά-
σιμα πληκτικά, ώστε άπό τότε χόρτασε καί ποτέ πάλι δέν άπο-
πειράθηκε νά μοιράσει τήν Εύρώπη. Οί Μυρμιδόνες τής μετριότη-
τας, δπως τούς άποκαλεΐ ό Beranger,13 χωρίς γνώση τής ιστορίας 
ή βαθύτερη κατανόηση τών γεγονότων, χωρίς ίδέες, χωρίς πρωτο-
βουλία, λατρεύουν τό s tatus quo1* πού μοναχοί τους συρράψανε 
δπως-δπως, ξέροντας κι οί ίδιοι τί παρδαλό κατασκεύασμα άποτελεΐ. 

"Ομως κι ή Τουρκία δέν μένει περισσότερο στάσιμη άπ* δσο 
ό ύπόλοιπος κόσμος* κι άκριβώς δταν τό άντιδραστικό κόμμα πέ-
τυχε νά παλινορθώσει στήν πολιτισμένη Εύρώπη δ,τι θεωρούσε ώς 
s tatus quo ante, l!; έγινε άντιληπτό πώς στό μεταξύ τό s tatus 
quo1* τής Τουρκίας είχε άλλάξει πάρα πολύ' πώς ξεβλάστησαν 
καινούργια ζητήματα, καινούργιες σχέσεις, καινούργια συμφέροντα, 
καί πώς οί δύσμοιροι διπλωμάτες έπρεπε ν* αρχίσουν καί πάλι άπό 
κει δπου τούς εϊχε διακόψει ένας γενικός σεισμός κάπου όχτώ ή 
δέκα χρόνια πιό πρίν. Διαφυλάξετε τό s tatus quo" στήν Τουρκία! 
Εξίσου, μά τήν άλήθεια, θά μπορούσατε νά έπιχειρήσετε τήν δια-
φύλαξη τοϋ ίδιου άκριβώς βαθμοϋ σήψης ένός ψόφιου άλόγου σέ 
όρισμένη στιγμή προτοϋ όλοκληρωθεΐ ή άποσύνθεσή του. Ή Τουρ-
κία άποσυντίθεται δλο καί περισσότερο, καί θά συνεχίσει ν' άπο-
συντίθεται δσο παρατείνεται τό σημερινό σύστημα «ισοζυγίου τής 
ισχύος» καί διατήρησης τοϋ s tatus quo"* καί παρόλα τά συνέ-
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δρια, τά πρωτόκολλα καί τά τελεσίγραφα θά γέννα τό έτήσιο ποσο-
στό της σέ διπλωματικές έπιπλοκές καί διεθνείς άναστατώσεις, τό 
ΐδιο βπως καί τό όποιοδήποτε σάπιο σώμα θά γεμίζει τόν γειτονικό 
του χώρο μέ τόν άνάλογο κάθε φορά υδρογονάνθρακα καί άλλα 
εύοσμα άέρια. 

"Ας δοϋμε τό ζήτημα. Ή Τουρκία συνίσταται άπό τρία όλό-
τελα ξέχωρα μέρη: τις υποτελείς ήγεμονίες τής 'Αφρικής, δηλαδή 
τήν Αίγυπτο καί τήν Τύνιδα* τήν άσιατική Τουρκία- καί τήν εύρω-
παϊκή Τουρκία. Πρός τό παρόν μπορούμε ν' άφήσουμε στήν άκρη 
τις άφρικανικές κτήσεις, άπό τίς όποιες μονάχα ή Αίγυπτος μπορεί 
νά θεωρηθεί πραγματική υποτελής τοϋ σουλτάνου. Ή Αίγυπτος 
άνήκει δμως περισσότερο στούς "Αγγλους παρά σέ όποιονδήποτε 
άλλον, κι άναγκαστικά θ' άποτελέσει τό μερίδιό τους σέ όποιονδή-
ποτε μελλοντικό διαμελισμό τής Τουρκίας. Ή άσιατική Τουρκία 
είναι ή πραγματική έδρα τής δποιας Ισχύος έχει ή αύτοκρατορία" 
ή Μικρά 'Ασία κι ή 'Αρμενία, έπί τέσσερις αιώνες κύριο ένδιαίτη-
μα τών Τούρκων, άποτελοΰν τήν δεξαμενή άπ' δπου άντλοϋνταν 
οί τουρκικοί στρατοί, άπό έκείνους πού άπείλησαν τά όχυρά τής 
Βιέννης14 ίσαμε έκείνους πού διαλύθηκαν μπροστά στούς δχι καί 
πολύ έπιδέξιους έλιγμούς τοΰ Ντήμπιτς στήν Κουλέβτσα.15 Ή 
άσιατική Τουρκία, άν καί Αραιοκατοικημένη, ωστόσο σχηματίζει 
μιά μάζα μουσουλμανικού φανατισμοϋ καί τουρκικής έθνότητας 
πάρα πολύ συμπαγή ώστε νά προσκαλεί, πρός τό παρόν, σέ κατα-
κτητικά έγχειρήματα- καί πράγματι, δποτε θίγεται τό «άνατολικό 
ζήτημα», τά μόνα τμήματα τοΰ έδάφους αύτοΰ, γιά τά όποια γίνε-
ται λόγος, είναι ή Παλαιστίνη καί οί χριστιανικές κοιλάδες τοϋ 
Λιβάνου. 

Τό πραγματικό έπίμαχο σημείο είναι ή εύρωπαϊκή Τουρκία 
— ή μεγάλη χερσόνησος νοτίως τοΰ Σάβου καί τοΰ Δούναβη. Τό 
θαυμάσιο τοΰτο έδαφος έχει τήν άτυχία νά κατοικείται άπό Ινα 
συνονθύλευμα διαφόρων φυλών κι έθνικοτήτων, κι είναι δύσκολο νά 
πει κανείς ποιά άπ' δλες αύτές είναι ή λιγότερο κατάλληλη γιά 
τήν πρόοδο καί τόν πολιτισμό. Σλάβοι, "Ελληνες, Βλάχοι, 'Αρναού-
τηδες,1® δώδεκα έκατομμύρια άνθρωποι είναι ύποταγμένοι σ' ένα 
εκατομμύριο Τούρκους, κι ίσαμε μιά πρόσφατη άκόμα περίοδο 
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φαινόταν ενδεχόμενο ότι άπό όλες τούτες τις διαφορετικές φυλές οί 
Τούρκοι ήσαν οί ίκανότεροι γιά ν* άσκήσουν τήν κυριαρχία, ή όποία 
άναγκαστικά σέ κάποιαν άπ' όλες τους θάπρεπε νά περιέλθει μέσα 
σέ τέτοιο μικτό πληθυσμό. "Οταν όμως βλέπουμε πόσο αξιοθρή-
νητα άπέτυχαν δλες οί έκπολιτιστικές προσπάθειες τών τουρκικών 
άρχών καί πώς ό ισλαμικός φανατισμός, στηριζόμενος κυρίως στόν 
τουρκικό όχλο λίγων μεγαλουπόλεων, χρησιμοποίησε πάντοτε τήν 
βοήθεια τής Αύστρίας καί τής Ρωσσίας γιά ν' άποκτήσει καί πάλι 
ίσχύ καί ν' άνατρέψει τήν όποια πρόοδο είχε ίσως γίνει στό με-
ταξύ" όταν βλέπουμε τήν κεντρική, δηλαδή τήν τουρκική, έξουσία 
νά έξασθενίζει χρόνο μέ τόν χρόνο έξαιτίας έξεγέρσεων στίς χρι-
στιανικές περιοχές, άπό τις όποιες έξεγέρσεις καμμιά δέν στάθηκε 
ολότελα άκαρπη χάρη στήν άδυναμία τής Πύλης17 καί στήν έπέμ-
βαση τών γειτονικών κρατών δταν βλέπουμε ν' άποκτά ή 'Ελλάδα 
τήν άνεξαρτησία της καί τήν Ρωσσία νά κατακτά τμήματα τής 
'Αρμενίας —ένώ ή Μολδαβία, ή Βλαχία κι ή Σερβία διαδοχικά γί-
νονται προτεκτοράτα της—, τότε θά υποχρεωθούμε νά παραδε-
χτούμε, δτι ή παρουσία τών Τούρκων στήν Εύρώπη άποτελεϊ 
πραγματικό έμπόδιο στήν άνάπτυξη τών δυνατοτήτων της θρα-
κοϊλλυρικής χερσονήσου. 

Δύσκολα μπορούμε νά θεωρήσουμε τούς Τούρκους ώς τήν 
κυρίαρχη τάξη τής Τουρκίας, μιά καί οί σχέσεις τών διαφόρων 
κοινωνικών τάξεων έκεΐ είναι έξίσου μπερδεμένες δσο κι έκεΐνες 
άνάμεσα στίς ποικίλες φυλές. 'Ανάλογα μέ τόν τόπο καί τις περι-
στάσεις, ό Τούρκος εϊναι έργάτης, καλλιεργητής, μικρομισθωτής 
γής, έμπορος, φεουδάρχης γαιοκτήμονας στό χαμηλότερο καί βαρ-
βαρικότερο στάδιο τής φεουδαρχίας, ύπάλληλος ή στρατιώτης· σέ 
δλες όμως αύτές τις διαφορετικές κοινωνικές θέσεις, άνήκει στό 
προνομιούχο θρήσκευμα καί έθνος — μόνος αύτός έχει δικαίωμα νά 
όπλοφορεΐ, ένώ κι ό πιό σπουδαίος Χριστιανός πρέπει νά παρα-
μερίζει δταν περνά μπροστά του άκόμα κι ό τελευταίος Μουσουλ-
μάνος. Στή Βοσνία καί στήν 'Ερζεγοβίνη οί εύγενεΐς, πούναι σλα-
βικής καταγωγής, προσηλυτίστηκαν στό 'Ισλάμ, ένώ ή μάζα τού 
λαού παραμένουν ραγιάδες, δηλαδή Χριστιανοί. Σ ' αύτή τήν έπαρ-
χία, λοιπόν, κυρίαρχο θρήσκευμα καί κυρίαρχη τάξη ταυτίζονται, 
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εφόσον, βέβαια, ό μουσουλμάνος Βόσνιος είναι ισότιμος μέ τόν 
τουρκικής καταγωγής όμόθρησκό του. 

Ή κύρια δύναμη τοϋ τουρκικού πληθυσμοΰ στήν Εύρώπη, 
άνεξάρτητα άπό τις έφεδρεϊες πού μποροΰν ν' άντληθοΰν κάθε στιγ-
μή άπό τήν 'Ασία, έγκειται στόν όχλο τής Κωνσταντινούπολης κι 
άλλων λίγων μεγάλων πόλεων. Ό όχλος αύτός είναι κατά βάση 
τουρκικός, καί μολονότι κυρίως κερδίζει τό ψωμί του δουλεύοντας 
γιά Χριστιανούς κεφαλαιοκράτες, ώστόσο προασπίζει μέ μεγάλο 
ζήλο τήν φανταστική ύπεροχή καί τήν πραγματική άτιμωρησία 
γιά ύπερβάσεις, πού τοΰ δίνονται άπό τά προνόμια τοΰ 'Ισλάμ 
άπέναντι στούς Χριστιανούς. Είναι πασίγνωστο, ότι τόν όχλο τοΰτο 
πρέπει νά τόν κερδίσει μέ δωροδοκίες καί κολακείες όποιος κάνει 
ένα σημαντικό coup d'etat.11) Αύτός καί μόνο, μέ έξαίρεση λίγες 
άποικισμένες περιοχές, άποτελεΐ συμπαγή κι έπιβλητική μάζα 
τουρκικοΰ πληθυσμοΰ στήν Εύρώπη. Κι άσφαλώς άργά ή γρήγορα 
θά παραστεί άπόλυτη άνάγκη ν' άπελευθερωθεΐ ένα άπό τά ώραιό-
τερα μέρη τής ήπείρου άπό τήν κυριαρχία ένός όχλου, σέ σύγκριση 
μέ τόν όποιο ό όχλος της αύτοκρατορικής Ρώμης ήταν σύναξη 
σοφών καί ήρώων. 

"Οσο γιά τις άλλες έθνότητες, πολύ λίγα λόγια χρειάζεται νά 
ποΰμε γιά τούς Άρναούτηδες,16 ένα σκληροτράχηλο κι άρχέγονο 
ορεσίβιο λαό, ό όποιος κατοικεί τήν χώρα πού κατηφορίζει πρός 
τήν 'Αδριατική καί μιλά δική του γλώσσα, άν κι αύτή φαίνεται 
ν' άνήκει στήν μεγάλη ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. Έ ν μέρει είναι 
έλληνορθόδοξοι Χριστιανοί κι έν μέρει Μουσουλμάνοι καί, σύμφωνα 
μέ τά όσα ξέρουμε γι ' αύτούς, ΐσαμε τώρα άπροετοίμαστοι γιά τόν 
πολιτισμό. Οί ληστρικές τους συνήθειες θ' άναγκάσουν τήν όποια-
δήποτε γειτονική κυβέρνηση νά τούς κρατήσει κάτω άπό σφιχτό 
στρατιωτικό ζυγό, ώσπου ή βιομηχανική πρόοδος στις γύρω πε-
ριοχές νά τούς δώσει άπασχόληση μέ τήν ιδιότητα τοΰ ξυλοκόπου 
ή προμηθευτή νεροΰ, τό ίδιο όπως έγινε μέ τούς Γκαλλιέγος18 στήν 
Ισπανία καί μέ τούς όρεσίβιους γενικά. 

Οί Βλάχοι ή Δακορρωμαΐοι, οί κυρίως κάτοικοι τής περιοχής 
άνάμεσα στόν Κάτω Δούναβη καί στόν Δνίστερο, άποτελοΰν έξαι-
ρετικά άνάμικτο πληθυσμό, πού άνήκει στήν Ελληνορθόδοξη Έ κ -
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κλησία καί μιλα μιά γλώσσα προερχόμενη άπό τά λατινικά, άπό 
πολλές άπόψεις όμοια μέ τά ιταλικά. "Οσοι ζοϋν στήν Τρανσυλβα-
νία καί στήν Βουκοβίνα άνήκουν στήν αυστριακή, ένώ όσοι ζοϋν 
στήν Βεσσαραβία στήν ρωσσική αυτοκρατορία' οί κάτοικοι τής 
Μολδαβίας καί τής Βλαχίας, τών μοναδικών ήγεμονιών όπου ή 
δακορρωμαϊκή φυλή έχει άποκτήσει δική της πολιτική ύπαρξη, 
έχουν δικούς τους ήγεμόνες κάτω άπό τήν όνομαστική έπικυριαρχία 
τής Πύλης καί τήν πραγματική κυριαρχία τής Ρωσσίας. Γιά τούς 
Βλάχους τής Τρανσυλβανίας άκούσαμε πολλά τόν καιρό τοΰ ούγγρι-
κοΰ πολέμου-19 καταπιεσμένη ίσαμε έκείνη τήν έποχή άπό τήν 
φεουδαρχία τών Ούγγρων γαιοκτημόνων, οί όποιοι, σύμφωνα μέ 
τό αύστριακό σύστημα, είχαν ταυτόχρονα μεταβληθεί σέ όργανα 
τής κάθε λογής οικονομικής άπομύζησης άπό τήν πλευρά τής κυ-
βέρνησης, ή άποκτηνωμένη αύτή μάζα κερδήθηκε άπό τούς Αύ-
στριακούς μέ υποσχέσεις καί δωροδοκίες —τό ίδιο όπως κι οί 
Ρουθηνοί δουλοπάροικοι τής Γαλικίας στά 184620— κι άρχισε τόν 
εξοντωτικό έκεΐνο πόλεμο, πού έρήμωσε τήν Τρανσυλβανία. Οί 
Δακορρωμαΐοι τών τουρκικών ήγεμονιών έχουν τουλάχιστο ντό-
πιους εύγενεΐς καί πολιτικούς θεσμούς' καί παρόλες τις προσπά-
θειες τών Ρώσσων, τό έπαναστατικό πνεΰμα διείσδυσε άνάμεσά 
τους, όπως άπόδειξε καθαρά ή έξέγερση τοϋ 1848.21 Δέν μπορεί 
νά υπάρξει άμφιβολία δτι τά βάρη καί τά βάσανα, πού τούς έπι-
βλήθηκαν κατά τήν διάρκεια τής ρωσσικής κατοχής άπό τό 1848 
καί μετά, θά πρέπει νά έπιτείνανε άκόμα περισσότερο αύτό τό 
πνεΰμα, παρά τόν δεσμό τής κοινής θρησκείας καί παρά τήν τσαρο-
παπαδίστικη δεισιδαιμονία, πού ίσαμε τώρα τούς έκανε νά βλέ-
πουν τόν αύτοκράτορα άρχηγό τής Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας ώς 
φυσικό τους προστάτη. Ά ν τά πράγματα έχουν έτσι στ' άλήθεια, 
τότε ή βλαχική έθνότητα ίσως παίξει σπουδαίο ρόλο στήν τελική 
ρύθμιση τής τύχης τών έδαφών γιά τά όποια μιλάμε. 

Οί "Ελληνες της Τουρκίας εϊναι ώς έπί τό πλείστο σλαβικής 
καταγωγής, δμως υιοθέτησαν τήν σύγχρονη έλληνική γλώσσα-

πράγματι, μέ εξαίρεση λίγες εύγενεΐς οικογένειες τής Κωνσταντι-
νούπολης καί τής Τραπεζούντας, είναι τώρα γενικά άποδεκτό δτι 
πολύ λίγο καθαρό έλληνικό αίμα υπάρχει άκόμα καί στήν Ελλάδα. 
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Μαζί μέ τους Εβραίους οί "Ελληνες είναι οί σημαντικότεροι έμπο-
ροι στά λιμάνια καί σέ πολλές μεσογειακές πόλεις. Σέ μερικές 
περιοχές είναι έπίσης άγρότες. Έ ν πάση περιπτώσει, οΰτε ό άριθ-
μός τους κι ή πυκνότητά τους οΰτε τό έθνικό τους πνεϋμα τούς 
δίνουν κάποιο πολιτικό βάρος ώς έθνος, έκτός άπό τήν Θεσσαλία 
κι ίσως καί τήν "Ηπειρο. Ή έπιρροή πού άσκοϋν λίγες εύγενεΐς 
ελληνικές οικογένειες ώς δραγουμάνοι (διερμηνείς) στήν Κων-
σταντινούπολη ξέφτισε σχεδόν άπό τότε πού έκπαιδεύτηκαν Τοΰρ-
κοι στήν Εύρώπη, ένώ συνάμα οί εύρωπαϊκές διπλωματικές απο-
στολές άπέκτησαν άκολούθους πού μιλοΰν τουρκικά. 

Ερχόμαστε τώρα στήν φυλή πού άποτελεΐ τήν μεγάλη μάζα 
τοΰ πληθυσμοΰ καί πού τό αίμα της κυριαρχεί έκεΐ δπου έγινε 
έπιμιξία τών φυλών. Πράγματι, μποροΰμε νά ποΰμε δτι αύτή άπο-
τελεΐ τόν βασικό κορμό τοΰ χριστιανικού πληθυσμοΰ άπό τόν Μοριά 
ΐσαμε τόν Δούναβη κι άπό τήν Μαύρη Θάλασσα ϊσαμε τά άρναού-
τικα1® βουνά.' Η φυλή αύτή είναι ή σλαβική, καί ειδικότερα ό κλά-
δος της έκεΐνος πού συμπεριλαμβάνεται κάτω άπ' τό δνομα τών 
'Ιλλυριών (Ilirski) ή Νοτιοσλάβων (Yugoslavyanski). Μετά τούς 
δυτικούς Σλάβους (Πολωνούς καί Βοημούς) καί τούς άνατολικούς 
(Ρώσσους), αύτή άποτελεΐ τόν τρίτο κλάδο της πολυάριθμης σλα-
βικής οικογένειας, πού άπό δώδεκα αιώνες κατέχει τήν άνατολική 
Εύρώπη. Τοΰτοι οί νότιοι Σλάβοι καλύπτουν 6χι μόνο τό μεγαλύ-
τερο μέρος τής Τουρκίας, άλλά έπίσης τήν Δαλματία, τήν Κροατία, 
τήν Σλοβενία καί τή νότια Ουγγαρία. Μιλοΰν δλοι τήν ϊδια γλώσσα, 
πού συγγενεύει πολύ μέ τά ρωσσικά καί είναι, γιά τά δυτικά 
αύτιά, ή άσύγκριτα μουσικότερη άπό δλες τις σλαβικές γλώσσες. 
Οί Κροατοί καί έν μέρει οί Δαλματοί είναι Ρωμαιοκαθολικοί* οί 
υπόλοιποι άνήκουν δλοι στήν 'Ελληνορθόδοξη 'Εκκλησία. Οί Ρω-
μαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν τό λατινικό άλφάβητο, ένώ οί πιστοί 
τής 'Ελληνορθόδοξης 'Εκκλησίας γράφουν τήν γλώσσα τους στό 
κυριλλικό άλφάβητο, πού χρησιμοποιήθηκε έπίσης καί στήν ρωσ-
σική καί παλαιοσλαβική ή έκκλησιαστική γλώσσα. Τό γεγονός 
αύτό, σέ συνδυασμό μέ τήν διαφορά θρησκείας, συνέτεινε στήν έπι-
βράδυνση κάθε έθνικής έξέλιξης πού θ' άγκάλιαζε όλάκερο τό νο-
τιοσλαβικό έδαφος. Ό κάτοικος τοϋ Βελιγραδίου ίσως καί νά μή 
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μπορεί νά διαβάσει ένα βιβλίο τυπωμένο στήν γλώσσα του στό 
Ζάγκρεμπ ή στό Πέτς, ίσως καί νά μήν θελήσει κάν νά τό πιάσει 
στά χέρια του έξαιτίας τοϋ «έτερόδοξου» άλφαβήτου καί τής όρθο-
γραφίας πού χρησιμοποιούνται σ' αύτό" δμως λίγο θά δυσκολευτεί 
νά διαβάσει καί νά καταλάβει ένα βιβλίο τυπωμένο στήν Μόσχα 
σέ ρωσσική γλώσσα, εφόσον τά δύο ιδιώματα, ιδιαίτερα μέ τό 
παλαιοσλαβικό έτυμολογικό σύστημα όρθογραφίας, μοιάζουν πολύ, 
κι έφόσον τό βιβλίο είναι τυπωμένο μέ τό όρθόδοξο (pravoslavni) 
άλφάβητο. Οί πλείστοι έλληνορθόδοξοι Σλάβοι δέν θέλουν κάν νά 
τυπώνονται έπιτόπια ή Βίβλος, οί λειτουργίες καί τά προσευχη-
τάριά τους, γιατί είναι πεπεισμένοι πώς άναδίδει ιδιαίτερη όρθό-
τητα κι όρθοδοξία ή εύωδία άγιότητας 6,τι τυπώνεται στήν άγία 
Μόσχα ή στό αύτοκρατορικό τυπογραφείο τής άγίας Πετρούπολης. 
Παρόλες τίς πανσλαβιστικές προσπάθειες τών ζηλωτών τοϋ Ζά-
γκρεμπ καί τής Πράγας,22 ό Σέρβος, ό Βούλγαρος κι ό Βόσνιος 
ραγιάς ή ό Σλάβος χωρικός της Μακεδονίας και της Θράκης έχει 
περισσότερη έθνική συμπάθεια, περισσότερα σημεία έπαφής καί 
περισσότερα μέσα πνευματικής έπικοινωνίας μέ τόν Ρώσσο παρά 
μέ τόν ρωμαιοκαθολικό Νοτιοσλάβο πού μιλά τήν ίδια γλώσσα. 
"Ο,τι καί νά γίνει, κοιτάζει κατά τήν άγία Πετρούπολη γιά τήν 
έλευση τοΰ Μεσσία πού θά τόν γλυτώσει άπ* όλα τά κακά* κι άν 
άποκαλεΐ τήν Κωνσταντινούπολη Τσάριγκραντ8 ή Αύτοκρατορική 
Πόλη, αύτό άποτελεΐ τόσο προσδοκία τοΰ όρθόδοξου τσάρου, πούρ-
χεται άπό τόν βορρά καί μπαίνει στήν πόλη τούτη γιά ν' άναστη-
λώσει τήν άληθινή πίστη, 6 σο καί άνάμνηση τοΰ όρθόδοξου τσάρου, 
πού τήν κατείχε προτοϋ τήν πάρουν οί Τοΰρκοι. 

Στό μεγαλύτερο μέρος τής Τουρκίας ή σλαβική φυλή υπό-
κειται στήν άμεση έξουσία τών Τούρκων, μολονότι έχει τοπικές 
άρχές της έκλογής της, κι έν μέρει (Βοσνία) έχει ένστερνιστεΐ τήν 
πίστη τοϋ κατακτητή· μονάχα σέ δύο περιοχές της χώρας έχει 
διατηρήσει ή κατακτήσει τήν αύτοτελή πολιτική της ύπαρξη. Ή 
μία είναι ή Σερβία, ή κοιλάδα τοΰ Μοράβα, μιά έπαρχία μέ καλο-
προσδιορισμένα φυσικά σύνορα, ποΰπαιξε σημαντικό ρόλο στήν 
ιστορία τών περιοχών αύτών πριν άπό έξακόσια χρόνια. Είχε ύπο-
ταχτεΐ κάμποσο καιρό στούς Τούρκους, όμως ό ρωσσικός πόλεμος 
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τοϋ 180623 της έδωσε τήν εύκαιρία ν' άποκτήσει ξεχωριστή ύπαρξη, 
αν καί κάτω άπό τουρκική έπικυριαρχία. Ά π ό τότε βρίσκεται κάτω 
άπό τήν άμεση προστασία τής Ρωσσίας. "Οπως δμως στήν Μολδα-
βία καί στήν Βλαχία, έτσι κι έδώ ή αυτοτελής πολιτική ΰπαρξη 
γέννησε καινούργιες άνάγκες κι έπέβαλε στήν Σερβία αύξηση τής 
έπικοινωνίας μέ τήν δυτική Εύρώπη. Ό πολιτισμός άρχισε νά ρί-
χνει ρίζες, τό έμπόριο έπεκτάθηκε, ξεβλάστησαν καινούργιες ίδέες, 
κι έτσι, μέσα στήν ίδια τήν καρδιά καί στό μετερίζι τής ρωσσικής 
επιρροής, στήν σλαβική ή όρθόδοξη Σερβία, βρίσκουμε ένα άντι-
ρωσσικό Προοδευτικό Κόμμα (πολύ μετριοπαθές, βέβαια, στά με-
ταρρυθμιστικά του αιτήματα) μέ έπικεφαλής τόν πρώην υπουργό 
τών οικονομικών Γκαρατσάνιν.24 

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι άν κάποτε ό έλληνορθόδοξος σλα-
βικός πληθυσμός γινόταν κύριος τής γής όπου κατοικεί κι όπου 
άποτελεΐ τά τρία τέταρτα τοΰ συνολικού πληθυσμοΰ (επτά έκα-
τομμύρια), οί ίδιες άναγκαιότητες θά γεννοΰσαν σιγά-σιγά ένα 
άντιρωσσικό Προοδευτικό Κόμμα, ή ΰπαρξη τοΰ οποίου στάθηκε 
ίσαμε σήμερα άναπόδραστη συνέπεια της ήμιαπόσπασης κάποιου 
μέρους τοΰ πληθυσμοΰ αύτοΰ άπό τήν Τουρκία. 

Τό Μαυροβούνιο δέν εϊναι εύφορη κοιλάδα μέ σχετικά μεγάλες 
πόλεις, παρά γυμνή καί δύσβατη όρεινή χώρα. Έ δ ώ φώλιασαν 
ληστοσυμμορίες, πού μαστίζουν τούς κάμπους καί σωρεύουν τήν 
λεία τους στά βουνίσια τους κάστρα. Οί ρομαντικοί τοΰτοι, άλλά 
μάλλον άξεστοι κύριοι ένοχλοϋν άπό καιρό τήν Ευρώπη" όπως καί 
νάχει, σέ συμφωνία μέ τήν πολιτική τής Ρωσσίας καί τής Αύ-
στρίας, βρίσκεται τό ότι ύπερασπίζουν τό δικαίωμα τοΰ λαοΰ τοΰ 
Μαυροβουνίου (Tserno-Gorci) νά πυρπολεί χωριά, νά σκοτώνει 
τούς κατοίκους καί νά άρπάζει τά κοπάδια τους. 

[Engels]25 
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Ό Τύπος τοϋ Λονδίνου. Ή πολιτική τοϋ Ναπολέοντα 
στό τουρκικό ζήτημα 

New-York Daily Tribune, 11 Απριλίου 1853 
Λονδίνο, 25 Μαρτίου 1853 

"Ισαμε σήμερα τό πρωί δέν εϊχαμε πάρει άπό τήν Τουρκία άλλες 
αύθεντικές ειδήσεις. Ό παρισινός άνταποκριτής τής Morning He-
rald Ισχυρίζεται στό σημερινό φύλλο δτι πληροφορήθηκε άπό 
υπεύθυνους κύκλους πώς οί Ρώσσοι μπήκαν στό Βουκουρέστι. 
Στήν Courrier de Marseille τής 24ης τ.μ. διαβάζουμε: 

((Είμαστε σέ θέση ν* άνακοινώσουμε στούς άναγνώστες μας τό πε-
ριεχόμενο μιας διακοίνωσης πού έπιδόθηκε στήν 'Υψηλή Πύλη άπό τόν 
κ. ντ* Όζέροβ άμέσως μετά τήν άναχώρηση τοΰ κόμη Leiningen καί 
πρίν άπό τήν ώμή sortie "ΐ" τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ μπροστά στά μάτια 
τοΰ Ντιβανιοϋ.*· Τά κύρια σημεία, στά όποια άναφέρεται ή διπλωμα-
τική αύτή διακοίνωση, είναι τά έξης. Ό κόμης Νέσσελροντ παραπονεί-
ται έντονότατα δτι ή Πύλη, παρά τήν έπίσημη ύπόσχεσή της νά μή χτυ-
πήσει τούς Μαυροβουνίους,4 διεξήγαγε αίματηρό πόλεμο έναντίον αύτοΰ 
τοΰ λαοϋ, πράγμα πού προκάλεσε μέγιστη δυσαρέσκεια στό ύπουργικό 
συμβούλιο τής Πετρούπολης. Γιά νά έξασφαλίσει στούς Μαυροβουνίους 
έπαρκή προστασία καί νά τούς προφυλάξει άπό νέες συμφορές, ή Ρωσσία 
καλεί τήν Πύλη νά άναγνωρίσει τήν όνεξαρτηαΐα τοϋ Μανροβοννίον. 

Ή διακοίνωση περιείχε έπίσης μιά διαμαρτυρία έναντίον τοΰ άποκλει-
σμοΰ τής άλβανικής άκτής καί κατέληγε προβάλλοντας τήν άπαίτηση 
ν' άπολύσει ό σουλτάνος τούς ύπουργούς, τών ό ποίων ή δραστηριότητα 
δημιούργησε πάντοτε παρανοήσεις μεταξύ τών δύο κυβερνήσεων. Λέγε-
ται δτι ή Τουρκία μετά τήν λήψη τούτης της διακοίνωσης ίδειξε, άν καί 
μέ λύπη της, τήν διάθεση νά υποχωρήσει ώς πρός τήν άπόλυση τών 
ύπουργών, Ιδίως τοΰ Φουάτ έφέντη, γαμπρού τοΰ σουλτάνου, πού άντι-
καταστάθηκε μέ τόν Ριφάτ πασά, φίλο της Ρωσσίας.*® 'Ωστόσο ή Πύλη 
άρνήθηκε τήν άναγνώριση τής άνεξαρτησίας τοΰ Μαυροβουνίου. Άκρι-
βώς τότε ό πρίγκηπας Μέντσικοβ, χωρίς προηγούμενα ν' άποδώσει τΙς 
συνηθισμένες τιμές στόν ύπουργό έξωτερικών καί περιφρονώντας δλους 
τούς διπλωματικούς τύπους, παρουσιάστηκε στό Ντιβάνι8· καί ζήτησε 
ξεδιάντροπα άπό τό σώμα αύτό νά υποχωρήσει στίς άπαιτήσεις του. 
Τότε ή Πύλη έπικαλέστηκε τήν βοήθεια της 'Αγγλίας καί της Γαλλίας». 
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Στήν Αρχαία 'Ελλάδα έλεγαν γιά δποιον ρήτορα πληρωνόταν 
γ ιά νά σωπάσει , δτι ίχει ένα βόδι πάνω στήν γλώσσα τον: τό βόδι, 
άς τό διευκρινίσουμε, ήταν ένα άσημένιο νόμισμα φερμένο άπό τήν 
Αίγυπτο.27 Μπορούμε νά ποϋμε άναφορικά μέ τούς Times δτι 
σ' όλάκερη τήν περίοδο τής Αναζωπύρωσης τοϋ άνατολικοΰ ζητή-
ματος εϊχαν ένα βόδι πάνω στήν γλώσσα τους, άν δχι γιά νά πα-
ραμείνουν σιωπηλοί, τουλάχιστο γιά νά μιλήσουν. 'Αρχικά αύτή 
ή έφευρετική έφημερίδα υπεράσπισε τήν αύστριακή έπέμβαση στό 
Μαυροβούνιο4 μέ τήν πρόφαση δτι γινόταν γιά χάρη τής Χριστιανο-
σύνης. 'Αργότερα δμως, δταν έπενέβη ή Ρωσσία, έγκατέλειψε τοϋτο 
τό έπιχείρημα καί ισχυρίστηκε, δτι τό δλο ζήτημα ήταν μοναχά 
μιά διαμάχη άνάμεσα στήν 'Ελληνορθόδοξη καί στήν Ρωμαιοκα-
θολική 'Εκκλησία, όλότελα άδιάφορη γιά τούς «υπηκόους» τής 
'Αγγλικανικής 'Εκκλησίας. Κατόπιν ένδιέτριψε στήν σπουδαιότη-
τα τοϋ τουρκικοϋ έμπορίου γιά τήν Μεγάλη Βρεταννία, κι άπ' αύτήν 
άκριβώς έβγαλε τό συμπέρασμα, δτι ή Μεγάλη Βρεταννία μονάχα 
κέρδος μπορεί νά έχει, άν ύποκαταστήσει τό τουρκικό έλεύθερο 
έμπόριο μέ ρωσσικούς άπαγορευτικούς καί αύστριακούς προστα-
τευτικούς δασμούς. Κατόπιν οί Times πάσχισαν ν' άποδείξουν, δτι 
ή 'Αγγλία εξαρτάται άπό τήν Ρωσσία σ' δ,τι άφορα τόν άνεφοδια-
σμό της σέ τρόφιμα κι δτι έπομένως όφείλει νά άποδεχθεϊ σιωπηρά 
τις γεωγραφικές άπόψεις τοΰ Τσάρου. Αύτό άποτελεΐ εύγενή φιλο-
φρόνηση άπέναντι στό έμπορικό σύστημα, τό όποιο έκθειάζουν οί 
Times, καί συνάμα ένα πολύ φαιδρό έπιχείρημα, δτι δηλ. γιά νά 
μετριαστεί ή άγγλική έξάρτηση άπό τήν Ρωσσία, ή Μαύρη Θά-
λασσα πρέπει νά γίνει θάλασσα ρωσσική κι ό Δούναβης ρωσσικός 
ποταμός. Στήν συνέχεια, δταν οί Times ύπαναχώρησαν άπό τοΰτες 
τις άστήρικτες θέσεις, ξαναγύρισαν στόν γενικό ισχυρισμό, δτι ή 
τουρκική αύτοκρατορία κατέρρεε δίχως έλπίδες διάσωσης, πράγμα 
πού κατά τήν γνώμη τους άποτελοΰσε τήν τελειωτική Απόδειξη 
γιά τό δτι ή Ρωσσία θά πρέπει νά γίνει άμέσως ό έκτελεστής τής 
διαθήκης κι ό κληρονόμος αύτής τής αύτοκρατορίας. 'Αμέσως λοι-
πόν οί Times θέλησαν νά βάλουν τούς κατοίκους τής Τουρκίας 
κάτω άπό τόν «άδολο έλεγχο» καί τήν έκπολιτιστική έπιρροή τής 
Ρωσσίας καί τής Αύστρίας, κι άναθυμήθηκαν τόν παλιό μύθο, δτι 
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ή σοφία έρχεται άπό τήν 'Ανατολή, δμως ξέχασαν, ότι λίγο προ-
τύτερα είχαν ισχυριστεί πώς 

«ή Αυστρία διατηρεί στίς έπαρχίες καί στά βασίλεια της αυτοκρατορίας 
της μιά κατάσταση αυθαίρετης άρχής καί τυραννίας της έκτελεστικής 
έξουσίας, πού δέν διέπονται οδτε άπό τόν παραμικράτερο νόμο». 

Τέλος, κι αύτή είναι ή μεγαλύτερη άναίδεια, οί Times αύτο-
συγχαίρονται γιά τά κύρια άρθρα τους πάνω στό άνατολικό ζή-
τημα! 

'Ολόκληρος ό λονδρέζικος τύπος, οί πρωινές κι άπογευματινές 
έφημερίδες, οί ήμερήσιες κι οί έβδομαδιαϊες, ξεσηκώθηκε σάν ένας 
άνθρωπος ένάντια στό «κύριο δργανό» του. Ή Morning Pos t ειρω-
νεύεται τούς συναδέλφους τών Times, κατηγορώντας τους γιά 
έσκεμμένη διάδοση ψευδών καί παράλογων ειδήσεων. Ή Morning 
Herald όνομάζει τούς Times «έβραιοαυστρορώσσους συγχρόνους 
μας», ένώ ή Daily News μιλα λακωνικότερα γιά «όργανο τοΰ 
Brunnow». Ή δίδυμη άδελφή τους Morning Chronicle τούς χτυ-
πά ώς έξης: 

«01 δημοσιογράφοι, πού έζαιτίας της έμπορικής σημασίας μιας δωδε-
κάδας άγγλοελληνικών έταιρειών πρότειναν νά παραδοθεί ή τουρκική 
αυτοκρατορία στήν Ρωσσία, μπορούν δικαιωματικά ν* άπαιτήσουν τό μο-
νοπώλιο της όξύνοιας». 

Ή Morning Advert iser έγραψε: 

«01 Times έχουν δίκιο, δταν διαπιστώνουν δτι μόνοι αύτοί ύποστηρί-
ζουν τά ρωσσικά συμφέροντα... Τυπώνονται σέ άγγλική γλώσσα, δμως 
αύτό είναι καί τό μόνο άγγλικό στοιχείο πού έχουν. "Οπου γίνεται λό-
γος γιά τήν Ρωσσία, είναι πέρα γιά πέρα ρωσσικοί». 

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή ρωσσική αρκούδα δέν θά κρύψει 
τά νύχια της, άν δέν βεβαιωθεί γιά τήν ύπαρξη μιας en ten te 
cordiale1"6 άνάμεσα στήν 'Αγγλία καί στήν Γαλλία τήν στιγμή 
αύτή. Προσέξτε τώρα τήν έξής θαυμάσια σύμπτωση. Τήν ίδια μέρα 
πού οί Times προσπαθούσαν νά πείσουν τούς λόρδους Aberdeen 
καί Clarendon, δτι τό τουρκικό ζήτημα άποτελοΰσε άπλή προσ-
τριβή άνάμεσα στήν Γαλλία καί στήν Ρωσσία, ό roi des dr0les,1® 
δπως συνήθιζε νά τόν άποκαλεΐ ό Guizot, δηλ. ό κ. Granier de 
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Cassagnac, έτυχε ν' ανακαλύψει στήν Constitutionnel δτι δέν 
ήταν τίποτε άλλο παρά ένας καυγάς άνάμεσα στόν λόρδο Pal-
merston καί στόν Τσάρο.28 Στ ' άλήθεια, δταν διαβάζουμε αύτές 
τις έφημερίδες καταλαβαίνουμε τους "Ελληνες ρήτορες πού είχαν 
μακεδονικά βόδια στήν γλώσσα τους τήν έποχή δπου ό Δημοσθέ-
νης έξακόντιζε τούς κεραυνούς τών Φιλιππικών του. 

"Οσο γιά τήν άγγλική άριστοκρατία, δπως έκπροσωπεΐται στήν 
κυβέρνηση συνασπισμού, άν χρειαζόταν θά θυσίαζε τά άγγλικά 
εθνικά συμφέροντα στά ιδιαίτερα ταξικά της συμφέροντα καί θά 
επέτρεπε τήν έδραίωση ένός νεαρού δεσποτισμού στήν 'Ανατολή 
μέ τήν έλπίδα νά βρει ύποστήριξη γιά τήν άσθενική της όλιγαρχία 
στήν Δύση. "Οσο γιά τόν Λουδοβίκο Ναπολέοντα, αύτός διστάζει. 
"Ολες του οί προτιμήσεις βρίσκονται άπό τήν πλευρά τοϋ αύταρχι-
κοΰ ήγεμόνα, τοϋ όποίου τό κυβερνητικό σύστημα έχει εισαγάγει 
στήν Γαλλία* κι όλες του οί άντιπάθειες στρέφονται ένάντια στήν 
'Αγγλία, τής όποίας τό κοινοβουλευτικό σύστημα τό κατέστρεψε 
στήν χώρα του. 'Εκτός αύτοΰ, άν έπιτρέψει τήν τσαρική λεηλασία 
της 'Ανατολής, ϊσως ό τσάρος έπιτρέψει στόν ϊδιο νά λεηλατήσει 
τήν Δύση. Ά π ό τήν άλλη μεριά, είναι όλότελα σίγουρος γιά τά 
αισθήματα τής Ίερας Συμμαχίας άπέναντι στόν «νεόκοπο Χά-
νο».29 "Ετσι λοιπόν άκολουθεΐ πολιτική άμφίλογη, προσπαθώντας 
νά έξαπατήσει τίς μεγάλες εύρωπαϊκές δυνάμεις όπως έξαπάτησε 
τά κοινοβουλευτικά κόμματα τής γαλλικής 'Εθνοσυνέλευσης. 'Ενώ 
συναδελφώνεται έπιδεικτικά μέ τόν Ά γ γ λ ο πρεσβευτή στήν Τουρ-
κία, τόν λόρδο Stratford de Redcliffe, συνάμα περιποιείται τήν 
ρωσσίδα πριγκίπισσα von Lieven μέ τίς πιό κολακευτικές υπο-
σχέσεις καί στέλνει στήν αύλή τοΰ σουλτάνου τόν κ. De la Cour, 
θερμό συνήγορο μιας αύστρογαλλικής συμμαχίας σέ άντίθεση μέ 
μιάν άγγλογαλλική. Διατάζει τόν στόλο τής Τουλώνας νά κατα-
πλεύσει σ' έλληνικά ύδατα καί τήν άλλη μέρα δηλώνει στόν Moni-
teur ότι αύτό έγινε χωρίς όποιαδήποτε προηγούμενη έπαφή μέ 
τήν Αγγλία. 'Ενώ διατάζει ένα άπό τά δργανά του, τήν Pays, 
νά διαπραγματευθεί τό άνατολικό ζήτημα ώς κάτι έξαιρετικά ση-
μαντικό γιά τήν Γαλλία, επιτρέπει στό άλλο του όργανο, τήν 
Constitutionnel, νά ισχυριστεί δτι στό ζήτημα αύτό διακυβεύονται 
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ρωσσικά, αύστριακά καί άγγλικά συμφέροντα, ένώ ή Γαλλία έν-
διαφέρεται μονάχα έξ άποστάσεως κι έπομένως ή θέση της εϊναι 
ολότελα άνεξάρτητη. Ποιός θά πλειοδοτήσει, ή Ρωσσία ή ή 'Αγ-
γλία; Αύτό είναι στά μάτια του τό έρώτημα. 

Marx 

10 

Τό πραγματικό πρόβλημα στήν Τουρκίαι30 

New-York Daily Tribune, 12 'Απριλίου 1853 
Κύριο άρθρο' γράφτηκε άνάμεσα στίς 23 καί 28 Μαρτίου 1853 

Μας προκαλεί κατάπληξη τό δτι στήν τρέχουσα συζήτηση γιά τό 
άνατολικό ζήτημα οί άγγλικές έφημερίδες δέν τόνισαν μέ περισ-
σότερη τόλμη τά ζωτικά έκεΐνα συμφέροντα, τά όποια θά καθι-
στούσαν τήν Μεγάλη Βρεταννία σοβαρό κι άνυποχώρητο άντίπαλο 
τών ρωσσικών σχεδίων γιά προσαρτήσεις κι έπεκτάσεις. Ή 'Αγ-
γλία δέν έχει περιθώρια νά έπιτρέψει στήν Ρωσσία τήν κυριαρχία 
στά Δαρδανέλλια καί στόν Βόσπορο. Τόσο έμπορικά δσο καί πολι-
τικά ένα τέτοιο γεγονός θ' άποτελοϋσε σοβαρό, άν δχι θανάσιμο 
πλήγμα γιά τήν βρεταννική ισχύ. Αύτό γίνεται πρόδηλο άπό τήν 
άπλή άπαρίθμηση τών γεγονότων γύρω άπ' τό έμπόριό της μέ τήν 
Τουρκία. 

ΠρΙν άπό τήν άνακάλυψη τοϋ άμεσου δρόμου πρός τις 'Ινδίες 
ή Κωνσταντινούπολη ήταν τό έπίκεντρο ένός έκτεταμένου έμπο-
ρίου' άκόμα καί τώρα, μολονότι τά προϊόντα τών 'Ινδιών φτάνουν 
στήν Ευρώπη διά ξηράς, περνώντας δηλ. διαμέσου Περσίας, Του-
ράν30 καί Τουρκίας, ώστόσο τά τουρκικά λιμάνια έξυπηρετοΰν μιά 
πολύ σημαντική καί γοργά έντεινόμενη έπικοινωνία τόσο μέ τήν 
Εύρώπη δσο καί μέ τό έσωτερικό τής 'Ασίας. Γιά νά τό κατανοή-
σουμε αύτό άρκεΐ μιά ματιά στόν χάρτη. 'Από τόν Μέλανα Δρυμό 
ΐσαμε τά άμμώδη ύψίπεδα τοΰ Νόβγκοροντ-Βέλικι όλόκληρη ή 
ένδοχώρα διασχίζεται άπό ποταμούς πού χύνονται στήν Μαύρη 
ή στήν Κασπία Θάλασσα. Ό Δούναβης κι ό Βόλγας, οί δυό γι-
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γάντιοι ποταμοί της Εύρώπης, ό Δνίστερος, ό Δνίπερος κι ό Δόν, 
άποτελοϋν δλοι τους φυσικούς άγωγούς μεταφοράς προϊόντων της 
ενδοχώρας πρός τήν Μαύρη Θάλασσα —άφοϋ κι ή Κασπία μονάχα 
διαμέσου τής Μαύρης Θάλασσας είναι προσιτή. "Ετσι, τά δύο τρίτα 
'τής Εύρώπης —δηλ. Ινα μέρος τής Γερμανίας καί τής Πολωνίας, 
ολόκληρη ή Ούγγαρία καί τά εύφορότερα μέρη τής Ρωσσίας, χώρια 
ή εύρωπαΐκή Τουρκία— χρειάζονται λόγω τής φυσικής τους θέσης 
τήν διάβαση άπό τόν Εύξεινο γιά νά έξαγάγουν καί νά άνταλλά-
ξουν τά προϊόντα τους· κατά μείζονα λόγο συμβαίνει αύτό, έπειδή 
όλες τοϋτες οί χώρες είναι κατά βάση άγροτικές κι έτσι ό μεγάλος 
όγκος τών προϊόντων τους θά κάνει πάντοτε τίς ύδάτινες όδούς 
πρωταρχικό μεταφορικό μέσο. Τό σιτάρι τής Ούγγαρίας, τής Πο-
λωνίας καί τής Νότιας Ρωσσίας ή τό μαλλί καί τά δέρματα τών 
ίδιων αυτών χωρών έμφανίζονται κάθε χρόνο σέ μεγαλύτερες πο-
σότητες στις δυτικές μας άγορές κι όλα τους φορτώνονται στό 
Γαλάτσι, στήν 'Οδησσό, στό Ταγκανρόγκ καί σ' άλλα λιμάνια τοϋ 
Εύξείνου. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας σπουδαίος κλάδος τοϋ 
έμπορίου, πού κι αύτός διεξάγεται άπό τήν Μαύρη Θάλασσα. Ή 
Κωνσταντινούπολη καί ιδιαίτερα ή Τραπεζούντα, στήν άσιατική 
Τουρκία, είναι οί βασικοί κόμβοι τών έμπορικών καραβανιών πρός 
τό έσωτερικό τής 'Ασίας, πρός τήν κοιλάδα τοϋ Εύφράτη καί τοΰ 
Τίγρη, πρός τήν Περσία καί τό Τουρκεστάν. Καί αύτό τό έμπόριο 
αύξάνεται έπίσης γρήγορα. Οί "Ελληνες καί 'Αρμένιοι έμποροι τών 
δύο πόλεων, πού μόλις προαναφέραμε, εισάγουν μεγάλες ποσότη-
τες άγγλικών μεταποιημένων άγαθών, τών όποίων ή χαμηλή τιμή 
εκτοπίζει γρήγορα τήν έντόπια βιομηχανία τών άσιατικών χαρε-
μιών. Ή θέση τής Τραπεζούντας είναι εύνοϊκότερη άπό οποιαδή-
ποτε άλλη γιά τό έμπόριο τοΰτο. Πίσω της έχει τούς άρμενικούς 
λόφους, πού είναι πολύ βατότεροι άπό τήν συριακή έρημο, ένώ δέν 
άπέχει καί ύπερβολικά άπό τήν Βαγδάτη, τό Σιράζ καί τήν Τεχε-
ράνη, ή όποία μάλιστα χρησιμεύει ώς ένδιάμεσος κόμβος γιά τά 
καραβάνια άπό τήν Χίβα καί τήν Μπουχάρα. Τό πόση σπουδαιό-
τητα άποκτά αύτό τό έμπόριο, καί τό έμπόριο τής Μαύρης Θά-
λασσας γενικά, τό βλέπει κανείς στό χρηματιστήριο τοΰ Μάντσε-
στερ, όπου οί μελαχροινοί "Ελληνες άγοραστές αύξάνουν σέ άριθ-
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μό καί σέ σημασία κι οπού τά έλληνικά κι οί νοτιοσλαβικές διά-
λεκτοι άκούγονται παράλληλα μέ τά γερμανικά καί τ* άγγλικά. 

Τό έμπόριο της Τραπεζούντας γίνεται λοιπόν ζήτημα σοβα-
ρότατης πολιτικής σημασίας, έφόσον είναι σέ θέση νά όδηγήσει 
σέ νέα σύγκρουση τά συμφέροντα τής Ρωσσίας καί τής 'Αγγλίας 
στό έσωτερικό τής 'Ασίας. "Ισαμε τά 1840 οί Ρώσσοι κατείχαν 
σχεδόν άποκλειστικό μονοπώλιο στό έμπόριο ξένων μεταποιημέ-
νων άγαθών τούτης τής περιοχής. Τά ρωσσικά προϊόντα έφταναν 
ώς τόν Ίνδό καί σέ κάμποσες περιπτώσεις μάλιστα προτιμούνταν 
σέ σχέση μέ τά άγγλικά. Μπορεί νά λεχθεί μέ βεβαιότητα, δτι 
ώς τόν καιρό τοΰ άφγανικοΰ πολέμου31 καί τήν κατάκτηση τοϋ 
Σίντ καί τοΰ Πεντζάμπ32 τό έμπόριο τής 'Αγγλίας μέ τά ένδότερα 
τής 'Ασίας ήταν σχεδόν άνύπαρκτο. Τώρα τά πράγματα εϊναι δια-
φορετικά. Ή ύπέρτατη άναγκαιότητα τής άδιάκοπης έπέκτασης 
τοΰ έμπορίου —τό fa turn" πού κυνηγάει σάν στοιχειό τήν σύγχρο-
νη 'Αγγλία καί πού, άν δέν έξευμενιστεΐ αμέσως, προκαλεί τούς 
τρομερούς εκείνους κλονισμούς, πού γίνονται αίσθητοί άπό τή Νέα 
'Υόρκη ώς τήν Καντώνα κί άπό τήν Πετρούπολη στό Σίδνεϋ—, ή 
άμείλικτη αύτή άναγκαιότητα, λοιπόν, ώθησε τό άγγλικό έμπόριο 
νά άνοίξει στό έσωτερικό τής 'Ασίας έπίθεση άπό δύο πλευρές: 
άπό τόν Ίνδό κι άπό τήν Μαύρη Θάλασσα" καί μολονότι γνωρί-
ζουμε πολύ λίγα γιά τις ρωσσικές έξαγωγές σ' αύτό τό μέρος τοϋ 
κόσμου, μποροΰμε άπό τήν αύξηση τοΰ άγγλικοΰ έμπορίου στήν 
περιοχή νά συμπεράνουμε μέ άσφάλεια δτι τό άντίστοιχο ρωσσικό 
έμπόριο θά πρέπει νά έπεσε αισθητά. Τό εμπορικό πεδίο μάχης 
μεταξύ 'Αγγλίας καί Ρωσσίας μετατοπίστηκε άπό τόν Ίνδό στήν 
Τραπεζούντα, ένώ τό ρωσσικό έμπόριο, πού πρώτα άποτολμοΰσε 
νά φτάσει ίσαμε τά σύνορα τής άνατολικής αύτοκρατορίας τής 
'Αγγλίας, τώρα ώθεΐται στήν άμυνα, καί μάλιστα στίς παρυφές 
τής γραμμής τών δικών του τελωνείων. Ή σπουδαιότητα τοΰ γε-
γονότος αύτοΰ γιά τήν οποιαδήποτε μελλοντική λύση τοΰ άνα-
τολικοΰ ζητήματος, στόν βαθμό πού σ' αύτή θά συμμετέχουν τόσο 
ή 'Αγγλία δσο κι ή Ρωσσία, είναι προφανής. Οί δυό τους είναι, 
καί θά εϊναι πάντα άναγκαστικά, άνταγωνιστές στήν 'Ανατολή. 

"Ας ύπολογίσουμε δμως άκριβέστερα τό έμπόριο τής Μαύρης 
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θάλασσας. Σύμφωνα μέ τον London Economist, οί βρεταννικές 
έξαγωγές στίς τουρκικές κτήσεις, συμπεριλαμβανομένης τής Αιγύ-
πτου καί τών παραδουναβίων ηγεμονιών, εϊχαν ώς έξής: 

Ά π ό τά ποσά αύτά, τά δύο τρίτα τουλάχιστο πρέπει νά πήγαν 
σέ λιμάνια τής Μαύρης Θάλασσας, μαζί καί στήν Κωνσταντινού-
πολη. Κι 6λο αύτό τό γρήγορα διευρυνόμενο έμπόριο έξαρτάται 
άπό τήν έμπιστοσύνη πού μπορεί νά έχει κανείς στήν Δύναμη, ή 
όποία έξουσιάζει τά Δαρδανέλλια καί τόν Βόσπορο, τά κλειδιά 
τής Μαύρης Θάλασσας. "Οποιος τά κρατα αύτά μπορεί ν' άνοίξει 
καί νά κλείσει κατά τήν άρέσκειά του τό πέρασμα πρός αύτή τήν 
άκρα έσχατιά της Μεσογείου. Ά ν ποτέ ή Ρωσσία κατακτήσει τήν 
Κωνσταντινούπολη, ποιός θά περιμένει άπ' αύτήν νά κρατήσει άνοι-
χτή τήν πόρτα έκείνη, άπό τήν όποία ή Αγγλία εισέβαλε στήν 
εμπορική της σφαίρα έπιρροής; 

Αύτά σέ σχέση μέ τήν έμπορική σπουδαιότητα τής Τουρκίας 
καί ιδιαίτερα τών Δαρδανελλίων. Εϊναι προφανές ότι όχι μόνο ένα 
πολύ έκτεταμένο έμπόριο, άλλά καί ή βασική έπικοινωνία τής 
Ευρώπης μέ τήν κεντρική Ασία καί, συνεπώς, τά βασικά μέσα 
έπανεκπολιτισμοϋ τής τεράστιας τούτης περιοχής έξαρτιοΰνται άπό 
τήν συνέχιση τοϋ έλευθέρου έμπορίου διαμέσου τούτων τών πυλών 
τής Μαύρης Θάλασσας. 

Τώρα γιά τίς στρατιωτικές έπόψεις τοΰ ζητήματος. Ή έμπο-
ρική σημασία τών Δαρδανελλίων καί τοΰ Βοσπόρου κάνει αύτό-
ματα τά σημεία αύτά πρώτης γραμμής στρατιωτικές θέσεις, δηλ. 
θέσεις άποφασιστικής έπιρροής σέ κάθε πόλεμο. Τέτοια θέση εϊναι 
τό Γιβραλτάρ ή τό Χέλσινγκορ στό στενό τοΰ Σούντ. "Ομως τά 
Δαρδανέλλια, άπό τήν ίδια τήν φύση της τοποθεσίας, εϊναι άκόμα 
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σπουδαιότερα. Τά κανόνια τοϋ Γιβραλτάρ ή τοΰ Χέλσινγκορ δέν 
μπορούν νά καλύψουν όλόκληρο τό στενό, δπου είναι τοποθετη-
μένα, καί χρειάζονται τήν βοήθεια στόλου γιά νά τό κλείσουν, ένώ 
τά στενά στά Δαρδανέλλια καί στόν Βόσπορο έχουν τόσο μικρό 
άνοιγμα, ώστε λίγα καλοστημένα καί καλά έξοπλισμένα όχυρά (σάν 
κι αύτά πού θά έχτιζε, χωρίς νά διστάσει οΰτε ώρα, ή Ρωσσία μό-
λις έπαιρνε τά στενά στήν κατοχή της) θά μπορούσαν ν' άντιμετω-
πίσουν ένωμένους δλου τοϋ κόσμου τούς στόλους, άν δοκίμαζαν νά 
περάσουν άπό κει. Στήν περίπτωση αύτή, ή Μαύρη Θάλασσα θά 
ήταν άκόμα περισσότερο ρωσσική λίμνη άπ' δ,τι καί ή λίμνη τής 
Λαντόγκα, πού βρίσκεται μέσα στήν καρδιά τής Ρωσσίας. Ή άντί-
σταση τών Καυκασίων θά τσακιζόταν μέ τόν οίκονομικό άποκλει-
σμό* ή Τραπεζούντα θά ήταν ρωσσικό λιμάνι κι ό Δούναβης ρωσ-
σικό ποτάμι. Εκτός αύτοΰ, άν παρθεί ή Κωνσταντινούπολη, ή 
τουρκική αυτοκρατορία κόβεται στά δύο. Ή άσιατική κι ή ευρω-
παϊκή Τουρκία δέν διαθέτουν μέσα άμοιβαίας έπικοινωνίας ή υπο-
στήριξης' κι ένώ ή δύναμη τοϋ τουρκικοϋ στρατοϋ, άπό τήν στιγμή 
πού θ' άπωθηθεΐ στήν 'Ασία, είναι όλότελα άνύπαρκτη, ή Μακεδο-
νία, ή Θεσσαλία κι ή 'Αλβανία, πλευροκοπημένες καί άποκομμέ-
νες άπό τό κύριο σώμα, οΰτε κάν θά βάλουν τόν κατακτητή στόν 
κόπο νά τις υποτάξει' δέν θά τούς μείνει άλλη διέξοδος παρά νά 
ζητήσουν έλεος κι έναν στρατό γιά τήν τήρηση της έσωτερικής 
τάξης. 

Ά ν δμως τούτη ή γιγάντια καί έξογκωμένη δύναμη προχω-
ρήσει τόσο πολύ πάνω στόν δρόμο πρός τήν παγκόσμια αύτοκρα-
τορία, είναι πιθανό δτι θά σταματήσει τήν πορεία της; Ά ν δχι ή 
βούλησή της, πάντως οί περιστάσεις τό άπαγορεύουν. Μέ τήν 
προσάρτηση τής Τουρκίας καί τής Ελλάδας θάχει έξαιρετικά λι-
μάνια, ένώ οί "Ελληνες θ' άποτελοϋν έπιδέξιους ναϋτες γιά τό 
ναυτικό της. "Εχοντας τήν Κωνσταντινούπολη, θά στέκει στό κα-
τώφλι τής Μεσογείου- έχοντας τό Δυρράχιο καί τήν άλβανική άκτή 
άπό τό Άντιβάρι Δς τήν "Αρτα, θά βρίσκεται στό ίδιο τό κέντρο 
τής Αδριατικής, σέ άπόσταση άπ' δπου τά βρεταννικά νησιά τοΰ 
'Ιονίου φαίνονται μέ γυμνό τό μάτι κι ή Μάλτα άπέχει τριάντα 
έξι ώρες μέ τό άτμόπλοιο. Πλευροκοπώντας τίς αυστριακές κτή-
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σεις άπό τόν βορρά, τήν άνατολή καί τό νότο, ή Ρωσσία θά συγ-
καταλέξει καί τούς Άψβούργους άνάμεσα στούς ύποτελεΐς της. 
Καί τότε κάτι άλλο άκόμα θά ήταν δυνατό, καί μάλιστα πιθανό. 
Τά τεθλασμένα καί κυματοειδή δυτικά σύνορα τής αύτοκρατορίας, 
πού δέν άντιστοιχοϋν σέ σαφή φυσικά όρια, θά ζητούσαν τήν άνα-
προσαρμογή τους· καί θά φαινόταν ότι τά φυσικά σύνορα τής Ρωσ-
σίας πιάνουν άπό τό Ντάντσιχ, ή ϊσως καί τό Στεττίνο, καί φτά-
νουν στήν Τεργέστη. Κι όσο είναι σίγουρο ότι ή κατάκτηση άκο-
λουθεΐ τήν κατάκτηση κι ή προσάρτηση τήν προσάρτηση, μέ άλλη 
τόση βεβαιότητα ή κατάκτηση τής Τουρκίας άπό τήν Ρωσσία 
θ' άποτελοϋσε τό προοίμιο τής προσάρτησης τής Ούγγαρίας, τής 
Π ρωσσίας καί τής Γαλικίας, καθώς καί τής τελικής πραγμάτω-
σης τής σλαβικής αύτοκρατορίας, τήν όποία όραματίστηκαν με-
ρικοί φανατικοί πανσλαβιστές φιλόσοφοι. 

Ή Ρωσσία είναι πέρα άπό κάθε άμφιβολία κατακτητικό έθνος, 
καί ήταν τέτοιο έναν αίώνα όλόκληρο πριν τό μεγάλο κίνημα τοϋ 
1789 ξυπνήσει τήν έντονη ένεργητικότητα ένός τρομερού άντα-
γωνιστή. 'Εννοούμε τήν εύρωπαΐκή Έπανάσταση, τήν έκρηκτική 
δύναμη τών δημοκρατικών ίδεών καί τήν φυσική δίψα τοϋ άνθρώ-
που γιά έλευθερία. Ά π ό τήν έποχή αύτή καί μετά, στήν πραγμα-
τικότητα δέν υπήρξαν παρά δύο μόνο δυνάμεις στήν εύρωπαΐκή 
ήπειρο — ή Ρωσσία μέ τήν άπολυταρχία κι ή Έπανάσταση μέ τήν 
δημοκρατία. Πρός τό παρόν ή Έπανάσταση φαίνεται καταπνιγμένη, 
όμως ζει καί τήν φοβούνται έξίσου όσο καί πάντα. Μάρτυς ή τρο-
μάρα τής άντίδρασης στό άκουσμα τών ειδήσεων γιά τήν τελευταία 
έξέγερση στό Μιλάνο.33 Ά ν όμως ή Ρωσσία κατακτήσει τήν Τουρ-
κία, τότε θ' αύξήσει τήν δύναμή της σχεδόν κατά τό ήμισυ καί θά 
γίνει υπέρτερη άπό όλη μαζί τήν υπόλοιπη Εύρώπη. Κάτι τέτοιο 
θ' άποτελοϋσε άνείπωτη συμφορά γιά τήν ύπόθεση τής Επανά-
στασης. Ή διατήρηση τής τουρκικής άνεξαρτησίας ή, σέ περί-
πτωση πιθανής διάλυσης τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, ή μα-
ταίωση τοϋ ρωσσικοϋ σχεδίου προσάρτησης, είναι ζήτημα ύψι-
στης σημασίας. Στό σημείο αύτό συμβαδίζουν τά συμφέροντα τής 
έπαναστατικής Δημοκρατίας καί τής Αγγλίας. Καμμιά τους δέν 
μπορεί νά έπιτρέψει στόν τσάρο νά κάμει τήν Κωνσταντινούπολη 
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μιαν άπό τίς πρωτεύουσές του, καί Οά δοΰμε πώς, όταν στριμω-
χτούν μέ τήν πλάτη στόν τοίχο, ή μία θά τοϋ άντισταθεΐ έξίσου 
άποφασιστικά δ σο καί ή άλλη. 

Engels34 

11 

Τό τουρκικό ζήτημα 

New-York Daily Tribune, 19 'Απριλίου 1853 
Κύριο Αρθρο' γράφτηκε τέλη Μαρτίου 1853 

Μονάχα τελευταία δόθηκε στό κοινό τής δυτικής Ευρώπης καί 
τής 'Αμερικής ή δυνατότητα νά σχηματίσει μιά κάπως όρθή άντί-
ληψη γιά τά τουρκικά πράγματα. "Ισαμε τήν έλληνική έξέγερση 
ή Τουρκί* ήταν άπό όλες τίς άπόψεις terra i n c o g n i t a , κ α ί οί 
συνήθεις ίδέες τοΰ κοινοΰ γι ' αυτήν στηρίζονταν περισσότερο στά 
παραμύθια άπό τις «Χίλιες καί Μία Νύχτες» παρά στά όποιαδή-
ποτε ιστορικά γεγονότα. Οί έπίσημοι διπλωματικοί ύπάλληλοι, πού 
είχαν οί ϊδιοι ζήσει έκεϊ, καυχιοΰνταν οτι κατέχουν γνώσεις άκρι-
βέστερες· όμως κι αύτό τελικά δέν σήμαινε τίποτε, άφοΰ κανείς 
τους δέν μπήκε στόν κόπο νά μάθει τουρκικά, νοτιοσλαβικά ή νεο-
ελληνικά, κι Ιτσι όλοι τους έξαρτιοϋνταν άπό τίς μεροληπτικές 
πληροφορίες Ελλήνων διερμηνέων καί Φράγκων έμπόρων. 'Επι-
πλέον, υπήρχαν πάντοτε άρκετές μηχανορραφίες γιά νά γεμίζουν 
τόν χρόνο τους τούτοι οί άργόσχολοι διπλωμάτες, άπό τούς όποίους 
τήν μόνη τιμητική έξαίρεση άποτελεϊ ό Joseph von Hammer, 
ό Γερμανός ιστορικός τής Τουρκίας.35 Οί κύριοι αύτοί δέν είχαν 
νά κάμουν μέ τόν λαό, τούς θεσμούς καί τήν κοινωνική κατάσταση 
τής χώρας, παρά άποκλειστικά μέ τήν αύλή, καί Ιδιαίτερα μέ τούς 
"Ελληνες Φαναριώτες, τούς πανούργους μεσολαβητές άνάμεσα σέ 
δύο κόμματα, πού καί τά δυό τους άγνοοϋσαν έξίσου τήν πραγμα-
τική κατάσταση, τήν ίσχύ καί τις ύλικές δυνατότητες τοΰ άλλου. 
Οί παραδοσιακές άντιλήψεις καί γνώμες, πού στηρίζονταν σέ 
πληροφορίες τόσο λειψές, άποτελοΰσαν γιά πολύ καιρό καί —είναι 
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παράδοξο νά τό λέει κανείς— άποτελοΰν άκόμη καί τώρα σέ με-
γάλο βαθμό τό θεμέλιο κάθε ένέργειας της Δυτικής διπλωματίας 
σέ σχέση μέ τήν Τουρκία. 

Ένώ όμως ή 'Αγγλία, ή Γαλλία καί, γιά μεγάλο διάστημα, 
άκόμα κι ή Αυστρία, ψηλαφούσαν στά σκοτεινά γιά νά βρουν μιά 
διαυγή άνατολική πολιτική, μιά άλλη δύναμη τις άφησε πίσω. Ή 
Ρωσσία, πού ή ϊδια εϊναι ήμιασιατική ώς πρός τΙς συνθήκες, τά 
ήθη, τις παραδόσεις καί τούς θεσμούς της, βρήκε άρκετούς άνθρώ-
πους ικανούς νά κατανοήσουν τήν πραγματική κατάσταση καί τόν 
χαρακτήρα τής Τουρκίας. Ή θρησκεία της ήταν ίδια μέ κείνη 
τών εννιά δεκάτων τοΰ πληθυσμοΰ τής εύρωπαϊκής Τουρκίας* ή 
γλώσσα της σχεδόν ταυτόσημη μέ κείνη έφτά έκατομμυρίων Τούρ-
κων υπηκόων καί ή πασίγνωστη εύχέρεια, μέ τήν όποία ένας 
Ρώσσος μαθαίνει νά συνομιλεί σέ μιά ξένη γλώσσα, άν 6χι καί 
νά τήν κατέχει όλότελα, έκανε εύκολη υπόθεση γιά τούς καλοπλη-
ρωμένους πράκτορές της τήν πλήρη έξοικείωση μέ τις τουρκικές 
υποθέσεις. "Ετσι ήδη άπό νωρίς ή ρωσσική κυβέρνηση έκμεταλ-
λεύθηκε τήν έξαιρετικά εύνοϊκή της θέση στή νοτιοανατολική Εύ-
ρώπη. Εκατοντάδες Ρώσσοι πράκτορες περιέρχονταν τήν Τουρ-
κία, παρουσιάζοντας στούς Ελληνορθόδοξους τόν όρθόδοξο αύτο-
κράτορα ώς τήν κεφαλή, τόν φυσικό προστάτη καί τόν τελικό 
ελευθερωτή τής καταπιεσμένης 'Ανατολικής Εκκλησίας" στούς Νο-
τιοσλάβους ιδιαίτερα παρουσίαζαν τόν ίδιο τοΰτον αύτοκράτορα 
ώς τόν παντοδύναμο τσάρο, πού άργά ή γρήγορα θά συνένωνε 
όλους τούς κλάδους τής μεγάλης σλαβικής φυλής κάτω άπό ένα 
σκήπτρο καί θά τούς έκανε κυρίαρχη φυλή στήν Εύρώπη. Ό κλή-
ρος τής Έλληνορθόδοξης Εκκλησίας πολύ γρήγορα όργανώθηκε 
σέ μιά μεγάλη συνομωσία μέ σκοπό τήν διάδοση αύτών τών ιδεών. 
Ή σερβική έξέγερση τοΰ 18048® κι ό έλληνικός ξεσηκωμός τοΰ 
1821 ύποκινήθηκαν λίγο-πολύ άμεσα άπό ρωσσικό χρυσάφι καί 
ρωσσική έπιρροή" κι όποτε κάποιος Τοΰρκος πασάς σήκωνε τό 
λάβαρο τής άνταρσίας ένάντια στήν κεντρική κυβέρνηση, πάλι ποτέ 
δέν έλειπαν οί ρωσσικές μηχανορραφίες καί τά ρωσσικά χρήματα" 
κι έτσι, όταν τά εσωτερικά τουρκικά ζητήματα εϊχαν πιά έπιφέρει 
πλήρη σύγχυση στά μυαλά τών Δυτικών διπλωματών, πού γιά 
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τήν πραγματική κατάσταση δέν ήξεραν περισσότερα άπ' όσα ήξε-
ραν γιά τους άνθρώπους τής σελήνης, τότε κηρύχθηκε ό πόλεμος, 
στά Βαλκάνια εισέβαλαν ρωσσικά στρατεύματα κι ή όθωμανική 
αυτοκρατορία διαμελίστηκε τμηματικά. 

Είναι άλήθεια, ότι στά τελευταία τριάντα χρόνια έγιναν πολλά 
γιά νά φωτιστεί γενικά ή κατάσταση στήν Τουρκία. Γερμανοί φι-
λόλογοι καί κριτικοί μας γνώρισαν τήν ίστορία και τήν λογοτεχνία 
της" Άγγλοι παρεπιδημοϋντες καί έμποροι μάζεψαν πολλές πλη-
ροφορίες γιά τήν κοινωνική κατάσταση τής αύτοκρατορίας. "Ομως 
οί τετραπέρατοι διπλωμάτες μας φαίνονται νά τ ' άγνοοϋν όλα αύτά 
καί νά προσκολλούνται δσο γίνεται πιό στενοκέφαλα στίς παρα-
δόσεις πού γέννησε ή άνάγνωση τών μύθων τής Ανατολής, βελ-
τιωμένων μέ τις δχι λιγότερο θαυμαστές άφηγήσεις τοϋ πιό διε-
φθαρμένου συναφιοΰ Ελλήνων μισθοφόρων πού υπήρξε ποτέ.37 

Ποιό ήταν τό φυσικό άποτέλεσμα; "Οτι σ' όλα τά ούσιώδη 
σημεία ή Ρωσσία πέτυχε, τόν ένα μετά τόν άλλο, τούς σκοπούς 
της, χάρη στήν άγνοια, άδράνεια καί συνεχή άσυνέπεια καί δειλία 
τών Δυτικών κυβερνήσεων. Ά π ό τή ναυμαχία τοΰ Ναβαρίνου ίσαμε 
τήν σημερινή άνατολική κρίση, ή δράση τών δυτικών Δυνάμεων ή 
εξουδετερώθηκε άπό προστριβές άνάμεσά τους —πού κυρίως όφεί-
λονταν στήν κοινή τους άγνοια τών άνατολικών πραγμάτων καί σέ 
μικροαντιζηλίες, πού θάπρεπε νάναι άκατανόητες στά μάτια ένός 
Ανατολίτη— ή έξυπηρέτησε μονάχα τά ρωσσικά συμφέροντα. Καί 
δέν θεωροΰν μονάχα οί "Ελληνες (στήν 'Ελλάδα καί στήν Τουρκία) 
κι οί Σλάβοι τήν Ρωσσία φυσικό τους προστάτη· άκόμα κι ή κυ-
βέρνηση τής Κωνσταντινούπολης, όντας σέ άπόγνωση, γιατί άδυ-
νατεΐ νά κάνει κατανοητές τις άμεσες άνάγκες της καί τήν πραγ-
ματική της θέση στούς Δυτικούς αύτούς πρεσβευτές, οί όποιοι 
κορδώνονται γιά τήν ίδια τους τήν άκρα άνικανότητα νά κρίνουν 
τά τουρκικά πράγματα μέ τά ίδια τους τά μάτια— ή ίδια ή τουρ-
κική κυβέρνηση, λοιπόν, βρέθηκε έπανειλημμένα ύποχρεωμένη ν' α-
φεθεί στό έλεος τής Ρωσσίας καί νά ζητήσει προστασία άπό τήν Δύ-
ναμη έκείνη, πού ομολογεί άνοιχτά τήν πάγια πρόθεσή της νά πετάξει 
καί τόν τελευταίο Τοΰρκο πέρα άπό τόν Βόσπορο καί νά στήσει τόν 
σταυρό τοΰ Άγιου Ανδρέα πάνω στόν μιναρέ τής Αγ ίας Σοφίας. 



Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α lip. 11 1 1 5 

Σέ πείσμα της διπλωματικής παράδοσης, τοϋτες οί συνεχείς 
κι έπιτυχεΐς ρωσσικές παρεμβάσεις έπιτέλους ξύπνησαν στά υπουρ-
γικά συμβούλια τής δυτικής Εύρώπης μιά πολύ θολή καί μακρινή 
συναίσθηση τοϋ επαπειλούμενου κινδύνου. Ή συναίσθηση τούτη 
άπέληξε στό μεγάλο διπλωματικό γιατροσόφι, ότι ή διατήρηση 
τοϋ status quo1* στήν Τουρκία είναι άπαραίτητος όρος γιά τήν 
ειρήνη στόν κόσμο. Ή μεγαλόστομη άνικανότητα μερικών σύγ-
χρονων πολιτικών δέν θά μπορούσε νά έξομολογηθεΐ τήν άγνοια 
καί τήν άνημπόρια της πιό ξεκάθαρα άπ' ό,τι σέ τοΰτο τό άξίωμα, 
τό όποιο, παραμένοντας πάντοτε νεκρό γράμμα, καθαγιάστηκε μέ-
σα σέ είκοσι χρόνια άπό τήν παράδοση κι έγινε έξίσου σεβαστό 
κι άδιαμφισβήτητο όσο κι ή Magna Carta*0 τοΰ βασιλιά 'Ιωάν-
νη.38 Νά διατηρηθεί τό s tatus quo l u "Ομως άκριβώς γιά νά δια-
τηρηθεί τό s tatus quo" ή Ρωσσία ύποκίνησε τήν Σερβία νά 
έπαναστατήσει, έκαμε τήν Ελλάδα άνεξάρτητη, έκαμε αύτόβουλα 
τήν Μολδαβία καί τήν Βλαχία προτεκτοράτα της καί κατακράτησε 
ένα μέρος τής 'Αρμενίας I Ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία δέν κουνήθηκαν 
διόλου όταν έγιναν όλα αύτά, κι ή μόνη φορά πού κινήθηκαν ήταν 
στά 1849, γιά νά προστατέψουν όχι τήν Τουρκία, παρά τοΰς 
Ούγγρους φυγάδες.39 Στά μάτια τής εύρωπαϊκής διπλωματίας, κι 
άκόμα καί τοΰ εύρωπαϊκοΰ τύπου, τό όλο άνατολικό ζήτημα άνά-
γεται στό έξής δίλημμα: ή οί Ρώσσοι στήν Κωνσταντινούπολη ή 
ή διατήρηση τοΰ status quo u — στήν σκέψη τους δέν χωρεί τίποτε 
έξω άπό τούτη τήν έναλλακτική λύση. 

Αύτό μας τό δείχνει τό παράδειγμα τοΰ άγγλικοΰ τύπου. Βλέ-
πουμε τούς Times νά συνηγοροΰν γιά τόν διαμελισμό τής Τουρ-
κίας καί νά διακηρύσσουν τήν άκαταλληλότητα τής τουρκικής φυ-
λής νά διακυβερνήσει άλλο τούτη τήν όμορφη γωνιά τής Εύρώπης. 
'Επιδέξιοι, όπως συνήθως, οί Times χτυποΰν τολμηρά τήν παλιά 
διπλωματική παράδοση τοΰ s ta tus quo u καί κηρύσσουν άδύνατη 
τήν συνέχισή της. "Ολο τό τάλαντο πού διαθέτει αύτή ή έφημερίδα 
άσκεΐται γιά νά καταδειχτεΐ τοΰτο τό άδύνατο άπό διαφορετικές 
άπόψεις καί νά στρατολογηθούν άγγλικές συμπάθειες γιά μιά και-
νούργια σταυροφορία ένάντια στά λείψανα τών Σαρακηνών. Είναι 
άναντίρρητη ή άξία μιας τέτοιας άνενδοίαστης έπίθεσης ένάντια 
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σέ μι» καθαγιασμένη άπό τόν χρόνο καί κούφια φράση, πού ωστόσο 
άκόμα πριν άπό δυό μήνες ήταν γιά τούς Times ιερή. "Οποιος, 
όμως, γνωρίζει αύτή τήν εφημερίδα γνωρίζει καί ότι ή άσυνήθιστη 
τούτη τόλμη άναλώνεται άμεσα πρός τό συμφέρον τής Ρωσσίας 
καί τής Αυστρίας. Οί όρθές θέσεις πού προβάλλονται άπό τίς 
στήλες της όσο άφορα τήν άδυναμία διατήρησης τής Τουρκίας στή 
σημερινή της κατάσταση δέν εξυπηρετούν άλλο σκοπό παρά νά 
προετοιμάσουν τό βρεταννικό κοινό καί τόν κόσμο γιά τήν στιγμή 
όπου θά γίνει τετελεσμένο γεγονός ή βασική παράγραφος τής δια-
θήκης τοϋ Μεγάλου Πέτρου,40 δηλ. ή κατάκτηση τοΰ Βοσπόρου. 

Τήν άντίθετη γνώμη εκπροσωπεί ή Daily News, τό όργανο 
τών Φιλελευθέρων. Οί Times τουλάχιστο συλλαμβάνουν ένα νέο 
καί όρθό γνώρισμα τοΰ ζητήματος, διαστρέφοντάς το στή συνέχεια 
γιά χάρη ένός ιδιοτελούς σκοποΰ. 'Αντίθετα, στις στήλες τής φι-
λελεύθερης έφημερίδας κυριαρχεί ή άμιγέστερη σωφροσύνη, όμως 
ένα είδος σωφροσύνης νοικοκυρίστικης, πού δέν μπορεί νά δει 
παραπέρα άπό τό κατώφλι τοΰ σπιτικοΰ της. Αύτή λοιπόν άντι-
λαμβάνεται ξεκάθαρα, ότι ένας διαμελισμός τής Τουρκίας κάτω 
άπό τΙς παρούσες περιστάσεις θά πρέπει νά φέρει τούς Ρώσσους 
στήν Κωνσταντινούπολη κι ότι τούτο θ' άποτελοΰσε μεγάλο άτύ-
χημα γιά τήν 'Αγγλία' ότι θ' άπειλοΰσε τήν ειρήνη τοΰ κόσμου, 
θά κατέστρεφε τό έμπόριο τής Μαύρης Θάλασσας καί θά έξωθοΰσε 
άναγκαστικά σέ καινούργιους έξοπλισμούς στούς βρεταννικούς σταθ-
μούς καί στόλους τής Μεσογείου. Καί γι ' αύτό ή Daily News πα-
σχίζει νά διεγείρει τήν άγανάκτηση καί τόν φόβο τοΰ άγγλικοΰ 
κοινοΰ. Τάχα ό διαμελισμός τής Τουρκίας δέν είναι έγκλημα ίσο 
μέ τόν διαμελισμό τής Πολωνίας;41 Μήπως οί Χριστιανοί δέν 
άπολαύουν περισσότερη θρησκευτική έλευθερία στήν Τουρκία παρά 
στήν Αύστρία καί στήν Ρωσσία; Δέν είναι ή τουρκική κυβέρνηση 
ήπια καί πατρική, άφοΰ έπιτρέπει στά διάφορα έθνη, θρησκεύματα 
καί τοπικά σώματα νά ρυθμίζουν τίς υποθέσεις τους; Δέν είναι ή 
Τουρκία παράδεισος σέ σύγκριση μέ τήν Αύστρία καί τήν Ρωσσία; 
Δέν είναι έκεΐ άσφαλεΐς ή ζωή κι ή Ιδιοκτησία; Καί δέν είναι τό 
άγγλικό έμπόριο μέ τήν Τουρκία μεγαλύτερο άπ' ό,τι μέ τήν Αύ-
στρία καί τήν Ρωσσία παρμένες μαζί, χώρια πού αύξάνει καί κάθε 
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χρόνο; Κι άκολουθοϋν διθύραμβοι, δσο μπορεί ή Daily News νάναι 
διθυραμβική, μέ μιάν άποθέωση τής Τουρκίας, τών Τούρκων καί 
κάθε τουρκικού, ή όποία θά πρέπει νά φαίνεται όλότελα άκατανόητη 
στούς πλείστους άναγνώστες της. 

Τό κλειδί αύτοϋ τοϋ παράδοξου ένθουσιασμού γιά τήν Τουρκία 
βρίσκεται στά έργα42 τοΰ κ. David Urquhart , μέλους τοΰ Κοι-
νοβουλίου.1® Αύτός ό εύπατρίδης σκωτικής καταγωγής, πούχει άπό 
τό σπίτι του μεσαιωνικές καί πατριαρχικές μνήμες, δμως έπιπλέον 
διαθέτει καί τή σύγχρονη βρεταννική μόρφωση τοΰ πολιτισμένου 
άνθρώπου, άφοΰ πολέμησε τρία χρόνια στήν Ελλάδα έναντίον τών 
Τούρκων, πήγε στήν χώρα τών τελευταίων κι ήταν ό πρώτος πού 
τούς έρωτεύτηκε. Ό ρομαντικός άπό τά σκωτικά ύψίπεδα ξανα-
βρήκε τήν πατρίδα του στά φαράγγια τής Πίνδου καί τών Βαλκα-
νίων, καί τά έργα του πάνω στήν Τουρκία, μολονότι είναι γεμάτα 
άπό άξιόλογες πληροφορίες, μπορούν νά συνοψιστούν στά παρα-
κάτω τρία παράδοξα, τά όποια έχουν σχεδόν έπί λέξει ώς έξής: 
άν ό κ. Urquhart δέν ήταν Βρεταννός υπήκοος, άσφαλώς θά προ-
τιμούσε νάναι Τοΰρκος· άν δέν ήταν πρεσβυτεριανός καλβινιστής, 
δέν θά άνήκε σέ άλλη θρησκεία έκτός άπό τόν ισλαμισμό" καί τρίτο, 
ή Βρεταννία κι ή Τουρκία είναι οί μόνες χώρες τοΰ κόσμου πού 
άπολαύουν αύτοδιοίκηση καί πολιτική καί θρησκευτική έλευ-
θερία. Ό ίδιος αύτός Urquhart έγινε έκτοτε ή μεγάλη αύθεντία 
πάνω στ* άνατολικά ζητήματα δλων τών Φιλελευθέρων, δσοι άντι-
τίθενται στόν Palmerston, κι αύτός δίνει στήν Daily News τό 
ύλικό γιά τούς πανηγυρικούς της γύρω άπ' τήν Τουρκία. 

Τό μόνο έπιχείρημα αύτής τής πλευράς πού άξίζει τήν προσοχή 
μιας στιγμής είναι τό έξής: «Λέγεται δτι ή Τουρκία παρακμάζει* 
ποΰ είναι δμως ή παρακμή; μήπως δέν άπλώνεται γρήγορα ό πο-
λιτισμός στήν Τουρκία καί δέν έπεκτείνεται τό έμπόριο; "Οπου 
έσεΐς βλέπετε μονάχα παρακμή, οί στατιστικές άποδείχνουν μο-
νάχα πρόοδο». Θά ήταν ώστόσο μεγάλο λάθος νά καταχωρηθεί 
τό αύξανόμενο έμπόριο τής Μαύρης Θάλασσας άποκλειστικά στό 
ένεργητικό τής Τουρκίας* κι δμως, αύτό γίνεται έδώ, τό ίδιο σάν 
οί βιομηχανικές κι έμπορικές δυνατότητες τής 'Ολλανδίας, αύτής 
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της λεωφόρου πρός τό μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας, νάπρεπε 
νά μετρηθούν μέ βάση τίς άκαθάριστες εισαγωγές κι έξαγωγές 
της, άπό τίς όποιες τά έννιά δέκατα άπλώς διαμετακομίζονται. 
Καί δμως, δ,τι ό κάθε στατιστικός θά θεωρούσε άδέξια παραχάραξη 
στην περίπτωση της 'Ολλανδίας, όλόκληρος ό φιλελεύθερος τύπος 
της Αγγλίας, μαζί κι ό πολύξερος Economist, προσπαθούν, στήν 
περίπτωση τής Τουρκίας, νά τό ύποβάλουν στό εδπιστο κοινό. 
Καί ποιοί είναι οί έμποροι στήν Τουρκία; 'Ασφαλώς δχι οί Τοΰρ-
κοι. Ή δική τους μέθοδος προαγωγής τοΰ έμπορίου, δταν άκόμα 
βρίσκονταν στήν άρχέγονη νομαδική τους κατάσταση, ήταν ή λη-
στεία καραβανιών' καί τώρα πού έκπολιτίστηκαν κάπως περισ-
σότερο, έγκειται σέ κάθε λογής αύθαίρετη καί καταπιεστική φορο-
λογία. Οί Έλληνες, οί 'Αρμένιοι, οί Σλάβοι καί οί Φράγκοι, ποΰναι 
έγκατεστημένοι στά μεγάλα λιμάνια, έχουν δλο τό έμπόριο στά 
χέρια τους κι άσφαλώς δέν έχουν λόγο νά εύχαριστοΰν τούς Τούρ-
κους μπέηδες καί πασάδες, γιατί τούς έδωσαν αύτή τή δυνατότητα. 
Διώχτε δλους τούς Τούρκους άπό τήν Εύρώπη, καί τό έμπόριο 
δέν θάχει κανένα λόγο γιά νά υποφέρει. "Οσο γιά τήν πρόοδο στόν 
γενικό έκπολιτισμό, ποιός είναι ό φορέας της α δλα τά μέρη τής 
εύρωπαΐκής Τουρκίας; "Οχι οί Τοΰρκοι, γιατί αύτοί είναι λίγοι 
καί διασκορπισμένοι, καί δύσκολα μποροΰμε νά ποΰμε δτι είναι 
έγκατεστημένοι μόνιμα κάπου άλλοΰ έκτός άπό τήν Κωνσταντι-
νούπολη καί δύο ή τρεις μικρές περιοχές τής ύπαίθρου. Ή έλλη-
νική καί σλαβική άστική τάξη σ' δλες τίς πόλεις καί στά έμπορικά 
λιμάνια άποτελεΐ τό άληθινό έρεισμα τοΰ δποιου πολιτισμοΰ εισά-
γεται πράγματι στή χώρα. Αύτό τό μέρος τοΰ πληθυσμοΰ άνεβά-
ζει άδιάκοπα τόν πλοΰτο καί τήν έπιρροή του, ένώ οί Τοΰρκοι 
παραγκωνίζονται δλο καί περισσότερο. Σύντομα θά έξαφανίζον-
ταν, άν δέν είχαν τό μονοπώλιο τής πολιτικής καί στρατιωτικής 
ισχύος. "Ομως τό μονοπώλιο αύτό έγινε άδύνατο γιά τό μέλλον, 
καί ή ισχύς τους μετατρέπεται σέ άδυναμία, έκτός άπό τίς περι-
πτώσεις δπου βάζουν έμπόδια στήν πρόοδο. Τό γεγονός είναι, δτι 
πρέπει νά βγοΰν άπό τήν μέση. Τό νά πει κάποιος, δτι δέν μπο-
ροΰν νά βγοΰν άλλιώς άπό τήν μέση, παρά άν βάλουμε Ρώσσους 
κι Αύστριακούς στήν θέση τους, σημαίνει τό ΐδιο, σά νά λέγαμε, 
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οτι ή σημερινή πολιτική κατάσταση στήν Εύρώπη θά διαρκέσει 
γιά πάντα. Ποιός μπορεί νά τό βεβαιώσει; 

Engels84 

12 

Τί θ' απογίνει ή ευρωπαϊκή Τουρκία; 

New-York Daily Tribune, 21 'Απριλίου 1853 
Κύριο άρθρο' γράφτηκε άρχές 'Απριλίου 1853 

Είδαμε πώς ή πεισματική άγνοια, ή καθιαγιασμένη άπό τόν χρόνο 
ρουτίνα καί ή κληρονομική πνευματική άδράνεια τών Εύρωπαίων 
πολιτικών όρρωδεΐ άκόμα καί μπροστά στήν άπλή προσπάθεια νά 
δοθεί άπάντηση στό παραπάνω έρώτημα. Ό Aberdeen κι ό Pal-
merston, ό Metternich κι ό Guizot, γιά νά μή μιλήσουμε διόλου 
γιά τούς συνταγματικούς διαδόχους τους άνάμεσα στά 1848 καί 
1852 —πού θά μείνουν άνώνυμοι γιά πάντα—, όλοι τους όδηγοϋνται 
σέ άπόγνωση προσπαθώντας νά λύσουν τοΰτο τό πρόβλημα. Καί 
σ' δλο αύτό τό διάστημα, παρ' δλες τις διπλωματικές διακοινώ-
σεις, μηχανορραφίες καί ραδιουργίες τής 'Αγγλίας καί τής Γαλ-
λίας, ή Ρωσσία προελαύνει βήμα-βήμα, άργά, άλλά άσταμάτητα, 
πρός τήν Κωνσταντινούπολη. 

"Ολες οί παρατάξεις σ' δλες τίς εύρωπαϊκές χώρες έχουν παρα-
δεχτεί τούτη τήν άδιάκοπη προέλαση, δμως κανένας έπίσημος πο-
λιτικός δέν κατάφερε άκόμη νά τήν έξηγήσει. Βλέπουν τίς έπενέρ-
γειές της, βλέπουν μάλιστα καί τήν έσχατη συνέπειά της, δμως ή 
αιτία της παραμένει κρυφή γι ' αύτούς, μολονότι τίποτε δέν είναι 
άπλούστερο. 

Ή μεγάλη κινητήρια δύναμη, πού έπιταχύνει τήν προέλαση 
τής Ρωσσίας πρός τήν Κωνσταντινούπολη, συμπίπτει μέ τήν έπι-
νόηση, ή όποία έγινε γιά νά τήν σταματήσει: τήν κούφια κι άνεφάρ-
μοστη θεωρία τής διατήρησης τοΰ s ta tus quo." 

Σέ τί έγκειται τοΰτο τό s ta tus q u o ; " Γιά τούς Χριστιανούς 
υπηκόους τής Πύλης δέν σημαίνει τίποτε άλλο παρά διαιώνιση 
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τής καταπίεσης τους άπό τήν Τουρκία. Κι οσο καταπιέζονται άπό 
τήν τουρκική κυριαρχία, ή κεφαλή τής Έλληνορθόδοξης Εκκλη-
σίας,43 ό κύριος έξήντα έκατομμυρίων Έλληνορθοδόξων, άποτελεϊ 
τόν φυσικό προστάτη κι έλευθερωτή τους, κι άς είναι αύτός δ,τι 
θέλει άπό άλλες άπόψεις. Τό άποτέλεσμα είναι, δτι τό ϊδιο έκεΐνο 
διπλωματικό σύστημα, τό όποιο έφευρέθηκε μέ σκοπό τήν πρό-
ληψη ρωσσικών ύπερβάσεων, έξαναγκάζει δέκα έκατομμύρια Έ λ -
ληνορθοδόξους τής εύρωπαϊκής Τουρκίας νά ζητούν τήν ρωσσική 
βοήθεια. 

Ά ς δούμε τά γεγονότα δπως τά καταγράφει ή ιστορία. "Ηδη 
πριν άπό τήν βασιλεία τής Αικατερίνης Β' ή Ρωσσία ποτέ δέν 
άφησε εύκαιρία νά μήν δημιουργήσει εύνοϊκές γι ' αύτήν συνθήκες 
στήν Μολδαβία καί στήν Βλαχία. Οί συναφείς συνομολογήσεις 
διευρύνθηκαν τελικά μέ τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης (1829)44 

σέ τέτοια έκταση, ώστε σήμερα οί ήγεμονίες αύτές περισσότερο 
ύπάγονται στήν Ρωσσία παρά στήν Τουρκία. "Οταν στά 1804 ξέ-
σπασε ή σερβική έπανάσταση, ή Ρωσσία πήρε άμέσως κάτω άπό 
τήν προστασία της τούς έξεγερμένους ραγιάδες καί, άφοΰ τούς 
ύποστήριξε σέ δύο πολέμους, τούς έξασφάλισε μέ δύο συνθήκες 
τήν έσωτερική αύτονομία τής χώρας τους.46 Ποιός έκρινε τόν άγώ-
να, δταν έξεγέρθηκαν οί Έλληνες; "Οχι βέβαια οί συνωμοσίες κι 
οί ξεσηκωμοί τοΰ Ά λ ή πασά στά Γιάννενα,48 δχι βέβαια ή ναυμα-
χία τοΰ Ναβαρίνου, δχι βέβαια ή παρουσία γαλλικοΰ στρατοΰ στόν 
Μοριά47 ούτε οί συνδιασκέψεις καί τά πρωτόκολλα τοΰ Λονδίνου,48 

παρά ό Ντήμπιτς, πού προέλασε μέ τόν ρωσσικό στρατό ϊσαμε 
τήν κοιλάδα τής Μαρίτσας, περνώντας τόν Αίμο.49 Κι ένώ ή Ρωσ-
σία άρχιζε, έτσι, άφοβα τόν διαμελισμό τής Τουρκίας, οί Δυτικοί 
διπλωμάτες συνέχιζαν νά έγγυοϋνται καί νά θεωροΰν ιερό τό s ta tus 
quo" καί τό άπαραβίαστο τοΰ όθωμανικού έδάφους! 

"Οσο ή παράδοση τής πάση θυσία διατήρησης τοΰ s ta tus q u o " 
καί τής άνεξαρτησίας τής Τουρκίας στήν σημερινή της κατάσταση 
θ' άποτελεϊ τήν κατευθυντήρια άρχή της Δυτικής διπλωματίας, τά 
έννιά δέκατα τοΰ πληθυσμοΰ τής εύρωπαϊκής Τουρκίας θά βλέ-
πουν τήν Ρωσσία ώς μοναδικό τους στήριγμα, έλευθερωτή τους 
καί Μεσσία τους. 
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Ά ς υποθέσουμε τώρα γιά μιά στιγμή, οτι ή έλληνοσλαβική 
Χερσόνησος άποτίναξε τήν τουρκική κυριαρχία κι ότι υπήρχε έδώ 
κυβέρνηση συμφωνότερη μέ τίς άνάγκες τοΰ λαοΰ: ποιά θά ήταν 
στήν περίπτωση αύτή ή στάση τής Ρωσσίας; Είναι πασίγνωστο, 
οτι σέ όσα κράτη ξεπετάχτηκαν πάνω σέ τουρκικό έδαφος κι άπό-
κτησαν όλικά ή μερικά τήν άνεξαρτησία τους, δημιουργήθηκε άμέ-
σως ένα ίσχυρό άντιρωσσικό κόμμα. Ά ν λοιπόν αύτό συμβαίνει σέ 
εποχή, πού ή ρωσσική ύποστήριξη άποτελεΐ τήν μοναδική τους 
καταφυγή ένάντια στήν τουρκική καταπίεση, τί θά πρέπει νά περι-
μένουμε, όταν εξαφανιστεί ό φόβος μπροστά στήν καταπίεση 
τούτη; 

"Άν όμως άπωθοΰνταν ή τουρκική κυριαρχία πέρα άπό τόν 
Βόσπορο, άν άπελευθερώνονταν οί διάφορες έθνικότητες καί θρη-
σκευτικές ομολογίες της χερσονήσου, άν άφηνόταν έλεύθερο πεδίο 
δράσης στίς μηχανορραφίες καί στίς σκευωρίες, στίς άντιφατικές 
έπιθυμίες.καί συμφέροντα όλων τών μεγάλων Δυνάμεων της Εύρώ-
πης, δέν θά προκαλούσε κάτι τέτοιο γενικό πόλεμο; Αύτό άναρω-
τιέται ή διπλωματία τής δειλίας καί τής ρουτίνας. 

Δέν προσδοκούμε φυσικά ότι οί Clarendon, οί Palmerston, 
οί Aberdeen κι οί Εύρωπαΐοι ύπουργοί έξωτερικών θά κάμουν 
παρόμοια πράγματα. Αύτοί τρέμουν μόνο πού τό σκέφτονται. "Ο-
ποιος όμως, μελετώντας τήν ιστορία, έμαθε νά θαυμάζει τήν αιώ-
νια άλλαγή τών άνθρώπινων ύποθέσεων, όπου τίποτε δέν είναι 
σταθερό παρά μόνο ή άστάθεια καί τίποτε άμετάβλητο παρά μόνο 
ή μεταβολή- όποιος παρακολούθησε τήν άκαμπτη πορεία τής 'Ιστο-
ρίας, πού οί τροχοί της κυλάνε άλύπητα πάνω άπ* τά συντρίμματα 
αύτοκρατοριών, λιώνοντας γενιές ολόκληρες, δίχως νά τΙς θεωρεί 
άξιες ούτε γιά ένα βλέμμα οίκτου- όποιος μέ δυό λόγια καταλάβει, 
οτι καμμιά δημαγωγική έκκληση καί καμμιά στασιαστική δια-
κήρυξη δέν στάθηκε ποτέ έπαναστατική όσο τά γυμνά κι άπλα 
μητρώα τής άνθρώπινης 'Ιστορίας* όποιος ξέρει νά έκτιμήσει τόν 
έξαιρετικά έπαναστατικό χαρακτήρα της έποχής μας, όπου άτμός 
κι άνεμος, ήλεκτρισμός καί τυπογραφικό πιεστήριο, πυροβολικό 
καί άνακαλύψεις χρυσοΰ γεννοΰν όλα μαζί σ' ένα χρόνο περισσό-
τερες άλλαγές κι έπαναστάσεις άπ* όσες προτύτερα αιώνας όλό-
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κλήρος — αυτός σίγουρα δέν θά διστάσει νά κοιτάξει κατάματα 
ένα ιστορικό πρόβλημα μόνο καί μόνο έπειδή ή πραγματική του 
λύση θά μπορούσε νά συνεπιφέρει έναν εύρωπαΐκό πόλεμο. 

"Οχι, ή διπλωματία κι ή διακυβέρνηση μέ τόν παραδοσιακό 
τρόπο δέν θά λύσουν ποτέ τους τούτη τήν δυσκολία. Ή λύση τοΰ 
τουρκικοϋ προβλήματος, όπως καί άλλων μεγάλων προβλημάτων, 
έπιφυλάσσεται στήν ευρωπαϊκή Έπανάσταση. Καί δέν είναι παρά-
τολμο νά έντάξουμε τοΰτο τό άσχετο, άπό πρώτη δψη, ζήτημα 
στόν τομέα τών άρμοδιοτήτων τοΰ μεγάλου έπαναστατικοΰ κινή-
ματος. Ά π ό τά 1789 και μετά τά όρόσημα τής Έπανάστασης στή-
θηκαν σέ θέσεις δλο καί πιό προκεχωρημένες. Οί τελευταίες επα-
ναστατικές προφυλακές ήσαν ή Βαρσοβία, τό Ντεμπρετσίν,50 τό 
Βουκουρέστι· τά προκεχωρημένα φυλάκια τής έπόμενης έπανάστα-
σης πρέπει νάναι ή Πετρούπολη κι ή Κωνσταντινούπολη. Αύτές 
είναι οί δύο πιό τρωτές θέσεις, δπου πρέπει νά χτυπηθεί ό ρωσσι-
κός άντεπαναστατικός κολοσσός. 

Θ* άποτελοΰσε άπλό παιγνίδι τής φαντασίας, άν καταστρώ-
ναμε κάποιο άκριβές σχέδιο διαμελισμού τής εύρωπαΐκής Τουρκίας. 
Θά μπορούσαμε νά έπινοήσουμε τουλάχιστο εϊκοσι έξίσου εύλογα 
τέτοια σχέδια. "Ομως έδώ δουλειά μας δέν είναι νά καταστρώσουμε 
εύφάνταστα προγράμματα, παρά νά έπιχειρήσουμε τήν έξαγωγή 
γενικών πορισμάτων άπό άδιαμφισβήτητα γεγονότα. Κι άπό τήν 
σκοπιά τούτη τό ζήτημα παρουσιάζει δύο πλευρές. 

Πρώτο, είναι άναντίρρητο γεγονός, δτι ή χερσόνησος, πού 
συνήθως όνομάζεται εύρωπαϊκή Τουρκία, άποτελεΐ φυσική κλη-
ρονομιά τής νοτιοσλαβικής φυλής. Ά π ό τά δώδεκα έκατομμύρια 
τών κατοίκων τά έφτά άνήκουν σέ τούτη τήν φυλή. Έ δ ώ καί δώ-
δεκα αιώνες αύτή κατέχει τό έδαφος. Ά ν έξαιρέσουμε ένα άραιό 
πληθυσμό, πού έχει δεχτεί τήν έλληνική γλώσσα, μολονότι στήν 
πραγματικότητα είναι σλαβικής καταγωγής, ώς άνταγωνιστές της 
έχει Τούρκους ή Άρναούτηδες1® βαρβάρους, πού άπό καιρό δείχτη-
καν νά προβάλλουν τήν πιό φανατική άντίθεση σέ κάθε πρόοδο. 
Αντίθετα, οί Νοτιοσλάβοι άποτελοΰν στό έσωτερικό τής χώρας 
τούς άποκλειστικούς έκπροσώπους τοΰ πολιτισμού. Άκόμα βέβαια 
δέν σχηματίζουν έθνος, δμως στήν Σερβία έχουν ένα ισχυρό καί 
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σχετικά πεφωτισμένο εθνικό πυρήνα. Οί Σέρβοι έχουν δική τους 
ιστορία καί φιλολογία. Τήν σημερινή τους έσωτερική αυτονομία 
τήν όφείλουν σ' έναν έντεκάχρονο γενναίο άγώνα ένάντια σ* έναν 
έχθρό άριθμητικά πολύ υπέρτερο. Στά τελευταία είκοσι χρόνια 
έκαμαν γρήγορες προόδους σ' ό,τι άφορα τόν πνευματικό καί τε-
χνικό πολιτισμό. Οί Χριστιανοί τής Βουλγαρίας, Θράκης, Μακεδο-
νίας καί Βοσνίας τούς βλέπουν ώς τό έπίκεντρο, γύρω άπό τό όποιο 
θά πρέπει νά συσπειρωθούν όλοι στις προσεχείς τους προσπάθειες 
γιά έθνική άνεξαρτησία. Πράγματι, μπορούμε νά ισχυριστούμε, ότι, 
οσο περισσότερο θά έδραιώνεται ή Σερβία καί ή σερβική έθνικό-
τητα, τόσο περισσότερο θά παραμερίζεται ή ρωσσική έπιρροή πάνω 
στούς Σλάβους τής Τουρκίας- γιατί ή Σερβία, γιά νά κρατήσει τήν 
ξέχωρη θέση της ώς χριστιανικό κράτος, ύποχρεώθηκε νά δανειστεί 
άπό τήν δυτική Εύρώπη τούς πολιτικούς της θεσμούς, τά σχολεία 
της, τήν έπιστημονική γνώση της, τίς βιομηχανικές της έγκατα-
στάσεις. "Ετσι έξηγεϊται τό παράδοξο, ότι ή Σερβία, παρά τήν 
ρωσσική προστασία, άποτελεΐ συνταγματική μοναρχία άπό τότε 
πού χειραφετήθηκε. 

"Οσους δεσμούς κι άν δημιουργεί ή κοινότητα αίματος καί 
θρησκείας άνάμεσα σέ Ρώσσους καί Νοτιοσλάβους τής Τουρκίας, 
ώστόσο τά συμφέροντά τους θά συγκρουσθούν άνοιχτά μόλις οί 
δεύτεροι χειραφετηθούν. Ό λόγος είναι οί άνάγκες τοΰ έμπορίου, 
όπως προκύπτουν άπό τήν διαφορετική γεωγραφική θέση τών δύο 
χωρών. Ή Ρωσσία, όντας συμπαγής ενδοχώρα, παράγει σήμερα 
κυρίως άγροτικά προϊόντα, ίσως κάποια μέρα στό μέλλον καί βιο-
μηχανικά. Ή έλληνοσλαβική Χερσόνησος, ή όποία έχει σχετικά 
μικρή έκταση καί έκτεταμένες άκτές σέ τρεις θάλασσες, πού τήν 
μία τους τήν έξουσιάζει, είναι σήμερα κυρίως περιοχή διαμετακο-
μιστικού έμπορίου, μολονότι διαθέτει τίς καλύτερες δυνατότητες 
γιά τήν άνάπτυξη τής δικής της παραγωγής. Ή ρωσσική οικονο-
μία τείνει πρός τό μονοπώλιο, ένώ ή νοτιοσλαβική είναι έπεκτα-
τική. Επιπλέον, συναγωνίζονται ή μία τήν άλλη στήν Κεντρική 
'Ασία- ένώ όμως ή Ρωσσία έχει κάθε συμφέρον νά πουλήσει έκεΐ 
άποκλειστικά τά δικά της προϊόντα, οί Νοτιοσλάβοι ήδη άπό τώρα 
ενδιαφέρονται ζωηρότατα νά εισαγάγουν στις άγορές τής Άνατο-
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λής τά προϊόντα της δυτικής Ευρώπης. Πώς θάταν λοιπόν δυνατό 
νά μονοιάσουν τά δύο αύτά έθνη; 01 Νοτιοσλάβοι τής Τουρκίας 
καί οί "Ελληνες έχουν, άκόμα καί σήμερα, πολύ περισσότερα κοινά 
συμφέροντα μέ τήν δυτική Εύρώπη παρά μέ τήν Ρωσσία. Κι όταν 
οί σιδηρόδρομοι, πού ξεκινάνε άπό τήν Όστάνδη, τήν Χάβρη καί 
τό 'Αμβούργο καί φτάνουν στήν Βουδαπέστη, προωθηθούν ίσαμε 
τό Βελιγράδι καί τήν Κωνσταντινούπολη (δπως σχεδιάζεται τώ-
ρα), τότε θά γίνει διαρκής ή έπιρροή τοϋ δυτικοΰ πολιτισμού καί 
τοϋ δυτικοΰ έμπορίου στή νοτιοανατολική Ευρώπη. 

'Από τήν άλλη πλευρά, τώρα, οί Σλάβοι τής Τουρκίας ύποφέ-
ρουν ιδιαίτερα άπό τήν ύποδούλωσή τους σέ μιά μωαμεθανική στρα-
τιωτική τάξη, πού κατέχει τήν χώρα καί πρέπει νά συντηρηθεί 
άπό τούς ίδιους. Τούτη ή στρατιωτική κατοχή συγκεντρώνει στά 
χέρια της δλα τά δημόσια λειτουργήματα, στρατιωτικά, πολιτικά 
καί δικαστικά. Τί άλλο εϊναι δμως τό ρωσσικό κυβερνητικό σύ-
στημα —παντού δπου δέν έχει συγχωνευθεί μέ φεουδαλικούς θε-
σμούς—, άν δχι στρατιωτική κατοχή, δπου οί πολιτικές κι οί δικα-
στικές άρχές εϊναι όργανωμένες στρατιωτικά κι δπου ό λαός ύπο-
χρεώνεται νά τά πληρώνει δλα αύτά; "Οποιος δμως πιστεύει, δτι 
ένα τέτοιο σύστημα μπορεί νά θέλξει τούς Νοτιοσλάβους, άς μά-
θει τήν σερβική Ιστορία μετά τά 1804: ό Καραγιώργης, ό θεμελιω-
τής τής σερβικής άνεξαρτησίας, έγκαταλείφθηκε άπό τόν λαό, καί 
ό Μιχαήλ Όβρένοβιτς, ό άνορθωτής τής άνεξαρτησίας, διώχτηκε 
μέ καταισχύνη άπό τήν χώρα, έπειδή προσπάθησαν νά εισαγάγουν 
τό ρωσσικό αύταρχικό σύστημα μέ τά συμπαρομαρτούντα του, 
δηλ. διαφθορά, ήμιστρατιωτική γραφειοκρατία καί πασαλίδικη έκ-
μετάλλευση. 

'Εδώ βρίσκεται λοιπόν ή άπλή καί τελειωτική λύση τοΰ ζη-
τήματος. Τόσο ή 'Ιστορία δσο καί τά γεγονότα τής εποχής μας 
εισηγούνται τήν ίδρυση ένός έλεύθερου κι άνεξάρτητου χριστιανι-
κού κράτους πάνω στά έρείπια τής μουσουλμανικής αύτοκρατορίας 
στήν Εύρώπη. Τό έπόμενο κιόλας έπαναστατικό έγχείρημα θά κα-
ταστήσει οπωσδήποτε άναγκαΐο κάτι τέτοιο, γιατί σίγουρα θά 
οδηγήσει στήν έκρηξη τήν άπό καιρό ήδη ώριμη σύγκρουση άνά-
μεσα σέ ρωσσική άπολυταρχία καί εύρωπαϊκή δημοκρατία. Στήν 
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σύγκρουση τούτη πρέπει νά πάρει μέρος κι ή 'Αγγλία, όποια κυ-
βέρνηση κι άν έχει έκείνη την στιγμή. Ή 'Αγγλία δέν μπορεί ποτέ 
νά άποδεχτεΐ μιά ρωσσική κατοχή τής Κωνσταντινούπολης. Πρέ-
πει νά συμμαχήσει μέ τούς έχθρούς τοϋ τσάρου καί νά εύνοήσει 
τήν Ιδρυση ένός άνεξάρτητου σλαβικού κράτους στήν θέση τής 
έξαντλημένης καί τσακισμένης Υψηλής Πύλης.17 

Engels 

13 

Όχλαγαιγία στήν Κωνσταντινούπολη... 

New-York Daily Tribune, 6 Μαΐου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 22 'Απριλίου 1853 

Σύμφωνα μέ τηλεγράφημα πού έφθασε, στίς 12 τοΰ μηνός έγιναν 
στήν Κωνσταντινούπολη καί στά περίχωρα μεγάλες ταραχές, στίς 
όποιες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν δεκαπέντε Χριστιανοί άπό 
τόν φανατικό τουρκικό όχλο. 

((Ή τάξη άποκαταστάθηκε άμίσως άπό στρατιωτικές δυνάμεις». 

Marx 

14 

...Τουρκία και Ρωσσία 

New-York Daily Tribune, 9 'Ιουνίου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη, 24 Μαίου 1853 

Τό περασμένο Σάββατο έφτασαν τηλεγραφήματα άπό τίς Βρυ-
ξέλλες καί τό Παρίσι μέ ειδήσεις τής 13ης Μαΐου άπό τήν Κων-
σταντινούπολη. 'Αμέσως μετά τήν άφιξή τους συνεκλήθη στό ύπουρ-
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γεΐο έξωτερικών τό υπουργικό συμβούλιο, πού συνεδρίασε τρισή-
μυσι ώρες. Τήν ϊδια μέρα στάλθηκαν τηλεγραφικές διαταγές στό 
ναυαρχείο τοϋ Πόρτσμουθ ν' άναχωρήσουν δύο άτμοκίνητες φρε-
γάτες —ή London, 90, καί ή Sanspareil , 71— άπό τό Σπίτχεντ 
μέ κατεύθυνση τήν Μεσόγειο. Οί άτμοκίνητες φρεγάτες High-
flyer, 21, καί Oden, 16, είναι έπίσης έτοιμες πρός άναχώρηση. 

Τί περιείχαν αύτά τά τηλεγραφήματα, ώστε έκαναν τούς ύπουρ-
γούς νά δραστηριοποιηθούν ξαφνικά, διακόπτοντας τήν ήσυχη άδρά-
νεια τής 'Αγγλίας; 

Γνωρίζετε, δτι τό ζήτημα τών 'Αγίων Τόπων είχε ρυθμιστεί 
μέ τρόπο ικανοποιητικό γιά τήν Ρωσσία·61 καί, σύμφωνα μέ τίς 
διαβεβαιώσεις της ρωσσικής πρεσβείας στό Παρίσι καί στό Λον-
δίνο, ή Ρωσσία δέν ζητοΰσε άλλη ικανοποίηση πέρα άπό τήν κύρια 
μερίδα αυτών τών 'Αγίων Τόπων. 01 άντικειμενικοί σκοποί τής 
ρωσσικής διπλωματίας είχαν χαρακτήρα άπλώς ίπποτικό, δπως 
κι έκεΐνοι τοϋ Φριδερίκου Βαρβαρόσσα ή τοΰ Ριχάρδου τοΰ 
Λεοντόκαρδου. Αύτό τουλάχιστο μας λένε οί Times. 

«"Ομως», λέει ή Journal des Dibats, «στίς 5 Μαΐου ή ρωσσική 
Ατμοκίνητη φρεγάτα "Βεσσαραβία" άφίχθηκε άπό τήν 'Οδησσό μεταφέ-
ροντας ίνα Ρώσσο συνταγματάρχη μέ μηνύματα γιά τόν πρίγκηπα Μέν-
τσικοβ· καί τό Σάββατο, στίς 7 τοϋ μηνός, ό πρίγκηπας έγχείρισε στούς 
ύπουργούς της Πύλης ένα σχέδιο σύμβασης ή ειδικής συνθήκης, δπου 
διατύπωνε νέες άπαιτήσεις καί άξιώσεις. Αύτό τό έγγραφο όνομάζεται 
τελεσίγραφο, έφόσον συνοδευόταν άπό ένα πολύ σύντομο σημείωμα, δπου 
δριζόταν ή Τρίτη, 10η Μαΐου, ώς ή τελευταία ήμέρα λήψης της θετικής 
ή Αρνητικής Απάντησης τοϋ Ντιβανιοϋ." Τό σημείωμα τελείωνε περίπου 
ώς έξης: ""Αν ή Υψηλή Πύλη θεωρούσε σωστό ν' Απαντήσει άρνητικά, 
ό αυτοκράτορας θ' Αναγκασθεί νά τό θεωρήσει αύτό πράξη πλήρους έλ-
λειψης σεβασμοϋ γιά τό πρδσωπδ του καί γιά τήν Ρωσσία, καί Θά τό 
πληροφορούνταν μέ βαθειά λύπη"». 

Ό κύριος άντικειμενικός σκοπός αύτής τής συνθήκης ήταν νά 
έξασφαλίσει στόν αύτοκράτορα τής Ρωσσίας τό δικαίωμα προστα-
σίας δλων τών Έλληνορθοδόξων υπηκόων της Πύλης. Μέ τήν 
συνθήκη τοΰ Κιουτσούκ-Καϊναρτζή,52 πού κλείστηκε στά τέλη τοΰ 
18ου αι., έπιτράπηκε ή άνέγερση ένός έλληνορθοδόξου παρεκκλη-
σίου στήν Κωνσταντινούπολη κι ή ρωσσική πρεσβεία άπέκτησε τό 
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προνόμιο επέμβασης σέ περιπτώσεις σύγκρουσης άνάμεσα στούς 
ιερείς αύτοϋ τοΰ παρεκκλησίου καί στούς Τούρκους. Τοΰτο τό 
προνόμιο έπικυρώθηκε μέ τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης.44 Ε κ ε ί -
νο πού άπαιτεΐ τώρα ό πρίγκηπας Μέντσικοβ είναι ή μετατροπή 
τοΰ κατ' έξαίρεση προνομίου σέ γενικό δικαίωμα προστασίας όλό-
κληρης τής Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στήν Τουρκία, δηλ. τής 
μεγάλης πλειοψηφίας τοΰ πληθυσμοΰ τής εύρωπαϊκής Τουρκίας. 
'Επιπλέον ζητά τό άκαθαίρετο τών πατριαρχών Κωνσταντινούπο-
λης, 'Αντιοχείας, 'Αλεξανδρείας κι 'Ιερουσαλήμ καθώς καί τών μη-
τροπολιτών, έκτός άν άποδειχτοΰν ένοχοι έσχάτης προδοσίας (έναν-
τίον τών Ρώσσων), καί τότε πάλι μονάχα μέ τήν συγκατάθεση τοΰ 
τσάρου* μέ άλλα λόγια ζητά τήν μεταβίβαση τών κυριαρχικών δι-
καιωμάτων τοΰ σουλτάνου στά χέρια τής Ρωσσίας. 

Οί ειδήσεις, πού έφεραν τά τηλεγραφήματα τοΰ Σαββάτου, 
ήσαν: πρώτο, ότι ό πρίγκηπας Μέντσικοβ εϊχε παραχωρήσει μιά 
άκόμα παράταση —ώς τίς 14 τ. μ.— γιά νά δοθεί άπάντηση στό 
τελεσίγραφό του- ότι έγινε μιά άλλαγή στό τουρκικό ύπουργικό 
συμβούλιο, όπου ό Ρεσίντ πασάς, ό άντίπαλος τής Ρωσσίας, διορί-
στηκε ύπουργός έξωτερικών, ένώ ό Φουάτ έφέντης ξαναπήρε τό 
άξίωμά του* καί τέλος, δτι τό ρωσσικό τελεσίγραφο άπορρίφθηκε. 

'Ακόμα καί μετά άπό μιά σειρά λαμπρών νικών ή Ρωσσία δέν 
θά μπορούσε νά προβάλει μεγαλύτερες άπαιτήσεις άπέναντι στήν 
Τουρκία. Τοΰτο άποτελεΐ καί τήν καλύτερη άπόδειξη γιά τήν έπι-
μονή, μέ τήν όποία προσκολλάται στήν άπαρχαιωμένη της ιδέα, 
οτι κάθε μεσοβασιλεία τής άντεπανάστασης στήν Εύρώπη τής δίνει 
τό δικαίωμα νά έκμαιεύει ύποχωρήσεις άπό τήν όθωμανική αύτο-
κρατορία. Καί πράγματι, άπό τήν έποχή τής πρώτης γαλλικής 
'Επανάστασης ή όπισθοδρόμηση στήν ήπειρωτική Εύρώπη ταυτι-
ζόταν πάντοτε μέ τις ρωσσικές προόδους στήν 'Ανατολή. "Ομως ή 
Ρωσσία πέφτει έξω, άν συγχέει τήν σημερινή κατάσταση τής Εύρώ-
πης μέ έκείνη μετά τά συνέδρια τοΰ Λάιμπαχ καί τής Βερόνας10 

ή μετά τήν εΙρήνη τοϋ Τιλσίτ.9 Ή ΐδια ή Ρωσσία φοβάται περισ-
σότερο τήν έπανάσταση, πού θά πρέπει ν' άκολουθήσει κάθε γε-
νικό πόλεμο στήν ήπειρωτική Εύρώπη, άπ' όσο φοβάται ό σουλ-
τάνος τήν έπίθεση τοΰ τσάρου. Ά ν οί άλλες Δυνάμεις παραμείνουν 
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σταθερές, ή Ρωσσία σίγουρα θά υποχωρήσει μέ λίαν εύπρεπή τρόπο. 
"Οπως καί νάχει, ωστόσο, οί τελευταίοι της έλιγμοί έδωσαν ισχυρή 
ώθηση στά στοιχεία που έπιδιώκουν τήν άποδιοργάνωση τής Τουρ-
κίας άπό τά μέσα. Τό μόνο έρώτημα είναι: ένεργεΐ ή Ρωσσία άπό 
δική της έλεύθερη παρώθηση ή είναι άσυνείδητος κι άκούσιος δού-
λος τής σύγχρονης ειμαρμένης — της Έπανάστασης; Πιστεύω τό 
δεύτερο. 

Marx 

15 

...Τό τουρκικό ζήτημα 

New-York Daily Tribune, 10 'Ιουνίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 27 Μαΐου 1853 

Οί πληροφορίες πού σάς διαβίβασα στό τελευταίο μου άρθρο 
σχετικά μέ τήν άπόρριψη τοΰ ρωσσικοΰ τελεσιγράφου καί τόν 
σχηματισμό άντιρωσσικής κυβέρνησης στήν Κωνσταντινούπολη έπι-
βεβαιώθηκαν ολότελα στό μεταξύ. Οί τελευταίες ειδήσεις άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη μέ ήμερομηνία 17 Μαΐου έχουν ώς έξής: 

«Μέ τήν άνάληψη τοϋ άξιώματός του ό ΡεσΙντ πασάς ζήτησε άπό τόν 
πρίγκηπα Μέντσικοβ έξαήμερη άναβολή. Ό Μέντσικοβ άρνήθηκε καί 
δήλωσε, δτι οί διπλωματικές σχέσεις είχαν διακοπεί, προσθέτοντας, δτι 
θά παραμείνει στήν Κωνσταντινούπολη τρεις ήμέρες άκόμη γιά νά κάμει 
τΙς άναγκαΐες προετοιμασίες γιά τήν άναχώρησή του· κάλεσε τήν Πύ-
λη" νά σκεφτεί τό ζήτημα καί νά έπωφεληθεΐ άπό τόν σύντομο χρόνο 
της άναγκαστικής παραμονής του έκεΐ». 

Μέ ήμερομηνία 19 Μαΐου μαθαίνουμε έπιπλέον άπό τήν Κων-
σταντινούπολη: 

«ΣτΙς 17 συνεδρίασε τό Ντιβάνι" καί άποφάσισε τελειωτικά, δτι οί 
όροι τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ δέν μπορούν νά γίνουν δεκτοί. "Ωστόσο ό 
πρίγκηπας Μέντσικοβ δέν έφυγε άπό τήν Κωνσταντινούπολη μόλις πήρε 
τούτη τήν είδηση. 'Απεναντίας, άρχισε καινούργιες διαπραγματεύσεις μέ 
τόν ΡεσΙντ πασά. Ή ήμέρα άναχώρησης της ρωσσικής πρεσβείας δέν 
είναι πια προσδιορισμένη». 
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Σέ άντίθεση μέ τήν είδηση τούτη, τό άπογευματινό φύλλο τής 
γαλλικής κυβέρνησης, ή Patrie, γράφει θετικά, ότι ή κυβέρνηση 
πήρε τήν πληροφορία πώς ό πρίγκηπας Μέντσικοβ άναχώρησε γιά 
τήν 'Οδησσό κι οτι αύτό έλάχιστη αίσθηση προξένησε στήν Κων-
σταντινούπολη. Ή Pays συμφωνεί μέ τούτο τόν ισχυρισμό, ένώ ή 
Presse τόν άντικρούει. "Ομως ό Girardin προσθέτει ότι, σέ περί-
πτωση πού ή είδηση άληθεύει, θά μπορούσε νά αιτιολογηθεί εύκολα. 

«Άν ό πρίγκηπας Μέντσικοβ άναχώρησε πράγματι άπό τό Μπουγιούκ-
ντερε53 γιά τήν 'Οδησσό, γεγονός είναι, ότι μετά τήν άποτυχία τής άπο-
στολής του (manqu6 son effet) δέν τοϋ άπέμενε τίποτε άλλο παρά νά 
άποσυρθεΐ άπό τό ένα λιμάνι στό άλλο». 

Μερικά φύλλα ισχυρίζονται, ότι ό στόλος τοΰ ναυάρχου De-
lasusse πέρασε τά Δαρδανέλλια καί τώρα βρίσκεται άγκυροβολη-
μένος στόν Κεράτιο κόλπο, όμως ό Ισχυρισμός αύτός άντικρούε-
ται άπό τήν Morning Post . Ή Triester Zei tung βεβαιώνει τούς 
άναγνώστες της, ότι ή Πύλη, προτού άπαντήσει στόν πρίγκηπα 
Μέντσικοβ, έθεσε στόν λόρδο Redcliffe καί στόν κ. Delacour τό 
έρώτημα, άν μπορεί ένδεχομένως νά ύπολογίζει στήν ύποστήριξή 
τους. Ή είδηση αύτή διαψεύδεται έπίσημα άπό τούς Times. 

Δίνω τώρα μιά κατά λέξη μετάφραση άπό τήν παρισινή 
Sifecle, πού περιέχει μερικές άλλόκοτες λεπτομέρειες σέ σχέση 
μέ τίς διαπραγματεύσεις στήν Κωνσταντινούπολη άπό τίς 5 ώς 
τίς 12 Μαΐου — ένα ξεγύμνωμα τής γελοίας συμπεριφοράς τοΰ 
πρίγκηπα Μέντσικοβ, ό όποιος σ' ολην αύτή τήν ιστορία συνδύασε 
μέ τόν πιό άπεχθή τρόπο βόρεια βαρβαρότητα καί βυζαντινή δι-
πλοπροσωπία καί κατάφερε νά κάνει τήν Ρωσσία άντικείμενο 
χλεύης σ' όλη τήν Εύρώπη. Τούτος ό grec du Bas-Empire** είχε 
τό θράσος νά επιδιώξει τήν κυριαρχία πάνω σέ μιάν όλόκληρη 
αύτοκρατορία παίζοντας θέατρο μονάχα. Ή Ρωσσία δέν χρειάζε-
ται πιά νά κάνει τό βήμα άπό τό ύψηλό στό γελοίο — ένα γελοίο, 
πού μονάχα μέ αίμα μπορεί νά ξεπλυθεί. "Ομως ή έποχή τής πλου-
τοκρατίας πού παίζει στό χρηματιστήριο δέν είναι ή έποχή τών 
ιπποτικών κονταρομαχιών. Τό άρθρο τής Si£cle έχει ώς έξής: 

«Τήν Πέμπτη, στίς 5 Μαΐου, ήμέρα άναχώρησης τοΰ γαλλικού τα-
χυδρομικοϋ άτμοπλοίου, ή 'Υψηλή Πύλη έστειλε στόν κ. Delacour καί 
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στόν πρίγκηπα Μέντσικοβ άντίγραφα τοΰ φιρμανιοΰ, μέ τό όποιο δίνε-
ται λύση στό ζήτημα τών 'Αγίων Τόπων. Ή ήμέρα πέρασε χωρίς νά 
γίνει δποιαδήποτε δήλωση ή διάβημα άπό μέρους τοΰ πρίγκηπα Μέντσι-
κοβ κι δλοι οί άττεσταλμένοι, πιστεύοντας δτι τό ζήτημα λύθηκε, έπωφε-
λήθηκαν άπό τήν άναχώρηση τοΰ γαλλικού άτμοπλοίου γιά ν' άναφέρουν 
στήν κυβέρνησή του ό καθένας τήν εύτυχή τροπή τών πραγμάτων. 

"Ομως δ πρίγκηπας Μέντσικοβ, πού μδλις είχε λάβει τό φιρμάνι σχετικά 
μέ τούς 'Αγίους Τδπους, έστειλε κατά τά μεσάνυχτα στόν ύπουργό τών 
έξωτερικών έναν κοινό καβάση, δηλ. χωροφύλακα, μ' ένα τελεσίγραφο, 
δπου άπαιτοΰσε ένα σενέτ (συνθήκη) μέ περιεχόμενο τήν λύση τοΰ προ-
βλήματος τοΰ 'Αγίου Τάφου xai τήν έγγύηση τών μελλοντικών προνο-
μίων καί άσυλιών της Ελληνορθόδοξης 'Εκκλησίας, δηλ. τό πιό έκτετα-
μένο δικαίωμα προστασίας της τελευταίας πρός βφελος της Ρωσσίας, 
έτσι ώστε στήν Τουρκία θά ύπήρχαν στό έξης δύο διαφορετικοί αυτο-
κράτορες — δ σουλτάνος γιά τούς Μουσουλμάνους καί δ τσάρος γιά τούς 
Χριστιανούς. Ό πρίγκηπας έδωσε στήν Πύλη τέσσερις μόνο μέρες γιά 
ν' άπαντήσει στό τελεσίγραφο, κι έπιπλέον ζήτησε άμεση βεβαίωση της 
λήψης τοΰ τελεσιγράφου του άπό κυβερνητικό ύπάλληλο. Ό ύπουργός 
έσωτερικών τοΰ έστειλε ένα είδος άπόδειξης μέ τόν άγά του, έναν κατώ-
τερο άξιωματικό της χωροφυλακής. Τήν Ιδια νύχτα δ πρίγκηπας έστειλε 
ένα άτμδπλοιο στήν 'Οδησσό. Τήν Παρασκευή, στις 6 Μαΐου, άφοΰ ό 
σουλτάνος έλαβε γνώση τής έπίδοσης τοΰ τελεσιγράφου, πού έγινε μέ 
τόσο άσυνήθιστο τρδπο, συγκάλεσε τό Ντιβάνι*· καί γνωστοποίησε έπΐ-
σημα τά συμβάντα στόν λδρδο Redcliffe καί στόν κ. Delacour. Οί δύο 
πρεσβευτές συμφώνησαν άμέσως μέτρα γιά τήν χάραξη κοινής πολιτι-
κής καί συμβούλευσαν τήν Πύλη ν' άπορρίψει τό τελεσίγραφο μέ τήν 
μεγαλύτερη μετριοπάθεια στήν γλώσσα καί στίς έκφράσεις της. Έπι-
πλέον λέγεται δτι δ κ. Delacour δήλωσε μέ κάθε έπισημότητα, πώς ή 
Γαλλία θά στραφεί ένάντια σέ κάθε συνθήκη πού θά θίγει δσα δικαιώ-
ματα τής άνήκουν μέ βάση τήν συνθήκη τοΰ 1740 γιά τούς "Αγίους Τδ-
πους. Ό πρίγκηπας Μέντσικοβ άποσύρθηκε στό μεταξύ στό Μπουγιούκ-
ντερεΜ (δπως δ 'Αχιλλέας στή σκηνή του). Ό κ. Canning ζήτησε έκεϊ 
στίς 9 Μαΐου μιά συνομιλία μέ τόν πρίγκηπα, έχοντας τήν πρόθεση νά 
τόν παροτρύνει σέ μετριοπαθέστερη συμπεριφορά. "Αρνηση. Στις 10 
Μαΐου οί ύπουργοί στρατιωτικών κι έξωτερικών πήγαν στόν μεγάλο βε-
ζύρη, πού είχε παρακαλέσει τόν πρίγκηπα Μέντσικοβ νά τόν έπισκεφθεϊ 
γιά νά έπιχειρήσει τήν έπίτευξη μιας λογικής ρύθμισης. Καί πάλι άρνηση. 

'Ωστόσο ό πρίγκηπας Μέντσικοβ άνακοΐνωσε στήν Πύλη, δτι είναι πρό-
θυμος νά παραχωρήσει κι άλλη, τριήμερη άναβολή. "Ομως δ σουλτάνος 
κι οί ύπουργοί του τοΰ άπάντησαν, δτι είχαν πάρει τΙς άποφάσεις τους 
κι δτι δ χρόνος δέν θά τΙς άλλαζε. Ή άρνητική τούτη άπάντηση τής Πύ-
λης στάλθηκε στις 10 Μαΐου κατά τά μεσάνυχτα στό Μπουγιούκντερε," 
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όπου ήταν μαζεμένη όλόκληρη ή ρωσσική πρεσβεία κι όπου άπό κάμπο-
σες ήμέρες είχε άφεθεΐ νά δημιουργηθεί ή έντύπωση έπικείμενης άνα-
χώρησης. Τό τουρκικό υπουργικό συμβούλιο, έχοντας πληροφορηθεί αύτά 
τά γεγονότα, λίγο ήθελε νά ύποχωρήσει, δταν ό σουλτάνος τό άπέλυσε 
καί σχημάτισε καινούργια κυβέρνηση». 

Κλείνω τήν έκθεσή μου γιά τίς τουρκικές υποθέσεις μ' ένα άπό-
σπασμα άπό τήν Constitutionnel, ποΰ δείχνει τήν συμπεριφορά 
τοΰ έλληνορθόδοξου κλήρου όσο κρατοΰσαν αύτές οί διαπραγμα-
τεύσεις: 

«Ό έλληνορθόδοξος κλήρος, πού ένδιαφέρεται βαθιά γι' αύτό τό ζή-
τημα, πήρε θέση ύπέρ τοϋ status quo," δηλ. ύπέρ τής Πύλης. Διαμαρτύ-
ρεται en masse κατά της έπαπειλούμενης προστασίας, τήν όποία θέλει 
νά τούς έπιβάλει ό Ρώσσος αυτοκράτορας. Γενικά ό έλληνορθόδοξος πλη-
θυσμός έπιθυμεϊ τήν ύποστήριξη της Ρωσσίας, δμως ΰπό τόν δρο, δτι 
8έν θά ύπάγεται στήν άμεση κυριαρχία της. Τοϋ δημιουργεί άπέχθεια ή* 
σκέψη δτι ή 'Ανατολική 'Εκκλησία, ποΰναι ή μητέρα τής Ρωσσικής 
'Εκκλησίας, θά μπορούσε ποτέ νά ύποταχθεΐ στήν τελευταία, πράγμα 
πού θά γινόταν όπωσδήποτε, άν γίνονταν δεκτά τά σχέδια τοΰ ύπουργικοΰ 
συμβουλίου τής Πετρούπολης». 

Marx 

16 

Τό τουρκικό ζήτημα. Ol Times. 
Ή ρωσσική έπέκταση 

New-York Daily Tribune, 14 'Ιουνίου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη, 31 Μαΐου 1853 

Ό στόλος τοΰ ναυάρχου Corry θεάθηκε στόν κόλπο τής Βισκάγιας 
πλέοντας πρός τήν Μάλτα, όπου θά ένισχύσει τήν μοίρα τοΰ ναυάρ-
χου Dundas. Όρθά παρατηρεί ή Morning Herald: 

«*Αν είχε έπιτραπεΐ στό ναύαρχο Dundas νά ένωθεΐ πρίν άπό λίγες 
εβδομάδες στήν Σαλαμίνα μέ τήν γαλλική μοίρα, τώρα ή κατάσταση θά 
ήταν όλότελα διαφορετική». 

Ά ν τυχόν ή Ρωσσία προσπαθούσε, έστω καί γιά νά τηρήσει 
τά προσχήματα, νά στηρίξει τίς γελοίες επιδείξεις τοΰ Μέντσικοβ 
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μέ πραγματικούς πολεμικούς έλιγμούς, οί πρώτες δύο ένέργειές 
της πιθανό νά ήσαν ή άνακατάληψη τών παραδουναβίων ήγεμονιών 
καί ή εισβολή στήν άρμενική έπαρχία τού Κάρς καί στό λιμάνι 
τοϋ Βατούμ, περιοχές πού πάσχισε μέ κάθε τρόπο νά έξασφαλίσει 
στήν συνθήκη τής Άδριανούπολης.44 Άφοΰ τό λιμάνι τοΰ Βατούμ 
είναι τό μόνο άσφαλές καταφύγιο πλοίων στό άνατολικό τμήμα τής 
Μαύρης Θάλασσας, ή κατοχή του θά στεροΰσε τήν Τουρκία τόν 
τελευταίο της ναύσταθμο στόν Πόντο καί θά τόν έκανε άποκλει-
στικά ρωσσική θάλασσα. Τοΰτο τό λιμάνι, μαζί μέ τήν κατοχή 
τοΰ Κάρς, τής πλουσιότερης καί καλύτερα καλλιεργημένης πε-
ριοχής τής Αρμενίας, θά έδιναν στήν Ρωσσία τήν δυνατότητα 
ν' άποκόψει τό άγγλικό έμπόριο μέ τήν Περσία διαμέσου τής Τρα-
πεζούντας καί θά παρείχαν μιά βάση έπιχειρήσεων ένάντια στήν 

' Α γ γ λ ί α καί στήν Μικρά Ασία . Ά ν ωστόσο ή Α γ γ λ ί α κι ή 
Γαλλία δέν λυγίσουν, τότε ό Νικόλαος δέν θά πραγματοποιήσει 
τά σχέδιά του σέ τούτη τήν περιοχή περισσότερο άπ' ό,τι τά πραγ-
ματοποίησε ή αύτοκράτειρα Αικατερίνη έναντίον τοΰ Ά γ ά Μω-
χάμετ, δταν αύτός διέταξε τούς σκλάβους του νά κυνηγήσουν μέ 
τά μαστίγια τόν Ρώσσο πρεσβευτή Βοϊνόβιτς καί τήν συνοδεία 
του στά καράβια τους, διώχνοντάς τους άτρό τό Άστεραμπάντ. 

Πουθενά δέν προκάλεσαν μεγαλύτερη ταραχή οί τελευταίες 
ειδήσεις άπ* δ,τι στήν Print ing-House Square.64 Ή πρώτη άπό-
πειρα τών Times νά σηκώσουν κεφάλι άπό τό τρομερό χτύπημα 
ήταν μιά άπεγνωσμένη διατριβή ένάντια στόν ήλεκτρικό τηλέ-
γραφο, αύτό τό «έντελώς άσύνηθες» δργανο. «Δέν μπορούν ν' άν-
τληθοΰν ορθά πορίσματα άπ' αύτό τό ψευδολόγο καλώδιο», άνα-
φώνησαν. "Ετσι, φορτώνοντας τά δικά τους έσφαλμένα πορίσματα 
στό ήλεκτρικό καλώδιο, οί Times προσπαθούν τώρα, μετά άπό 
τήν δήλωση τών υπουργών στό κοινοβούλιο, ν* άπαλλαγοΰν καί 
άπό τήν παλιά «όρθή» άφετηρία τών συλλογισμών τους. Γράφουν 
λοιπόν: 

«"Οποια κι άν είναι ή τελική τύχη της όθωμανικής αυτοκρατορίας ή 
μάλλον αύτης της μωαμεθανικής Δύναμης πού τήν κυβέρνησε έπΐ τέσσε-
ρις αΙώνες, πάντως δέν μπορεί νά ύπάρξει διχογνωμία άνάμεσα σ' δλα 
τά κόμματα, στήν χώρα τούτη καί στήν Εύρώπη, ώς πρός τό δτι ή 
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βαθμιαία πρόοδος τοϋ Ιθαγενοϋς χριστιανικού πληθυσμοΰ πρός τόν πο-
λιτισμό καί τήν άνεξάρτητη διακυβέρνηση συμφέρει όλο τόν κόσμο καί 
δέν θάπρεπε ποτέ νά γίνει άνεκτή ή υποταγή αύτών τών λαών στόν ζυγό 
τής Ρωσσίας έτσι ώστε νά διογκωθοΰν ol γιγάντιες κτήσεις της. Στό 
σημείο αύτό τρέφουμε τήν βάσιμη έλπίδα, ότι ή άντίσταση άπέναντι στίς 
επιδιώξεις αύτές της Ρωσσίας δέν θά προερχόταν μονάχα άπό τήν Τουρ-
κία, άλλά κι άπό όλη τήν Εύρώπη· τοΰτο τό πνεϋμα τών προσαρτήσεων 
καί τών έπεκτάσεων δέν έχει παρά νά δείξει φανερά τήν άληθινή του 8ψη 
κι άμέσως προκαλεί γενική άντιπάθεια κι άνυπέρβλητη άντίσταση, στήν 
όποία είναι έτοιμοι ν' άναλάβουν σημαντικό ρόλο οί 'Έλληνες καί Σλά-
βοι ύπήκοοι τής Τουρκίας». 

Πώς έγινε, τώρα, κι οί καημένοι οί Times πίστεψαν στήν 
«καλή πίστη» τής Ρωσσίας άπέναντι στήν Τουρκία καθώς καί 
στήν «άντιπάθειά» της άπέναντι σέ κάθε έπέκταση; Ή καλή θέ-
ληση τής Ρωσσίας άπέναντι στήν Τουρκία I Ό Πέτρος ό Α' σκό-
πευε νά όρθωθεΐ πάνω στά έρείπια τής Τουρκίας. Ή Αικατερίνη 
έπεισε τήν Αύστρία, καί κάλεσε τήν Γαλλία, νά συμμετάσχει στόν 
προτεινόμενο άπό τήν ίδια διαμελισμό τής Τουρκίας καί στήν έγ-
καθίδρυση μιας 'Ελληνικής Αύτοκρατορίας στήν Κωνσταντινού-
πολη ύπό τόν έγγονό της, ό όποιος είχε μορφωθεί, κι άκόμα καί 
όνομαστεΐ, γι ' αύτόν τό σκοπό.86 Ό Νικόλαος, πιό μετριοπαθής, 
ζητά μονάχα τά άποκλειστιχά δικαιώματα προστασίας τής Τουρ-
κίας. Ή άνθρωπότητα δέν θά λησμονήσει οτι ή Ρωσσία ήταν 
προστάτης τής Πολωνίας, προστάτης τής Κριμαίας, προστάτης τής 
Κουρλάνδης, προστάτης τής Γεωργίας, τής Μιγκελίας, τών Κιρ-
κάσιων καί Καυκάσιων φυλών. Καί τώρα ή Ρωσσία προστάτης 
τής Τουρκίας! "Οσο γιά τήν άντιπάθεια τής Ρωσσίας πρός τήν 
έπέκταση, παραθέτω τά παρακάτω γεγονότα άπό ένα πλήθος ρωσ-
σικών κατακτήσεων μετά τόν Μεγάλο Πέτρο. 

Τά ρωσσικά σύνορα προχώρησαν: 
Πρός τό Βερολίνο, τήν Δρέσδη καί τήν Βιέννη 

περίπου 
Πρός τήν Κωνσταντινούπολη 
Πρός τήν Στοκχόλμη 
Πρός τήν Τεχεράνη 

700 μίλια 
500 μίλια 
630 μίλια 

1.000 μίλια 

Οί ρωσσικές προσαρτήσεις άπό τήν Σουηδία είναι μεγαλύτε-
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ρες άπ' 6,τι άπόμεινε σέ τοΰτο τό βασίλειο" άπό τήν Πολωνία, σχε-
δόν ίσες μέ τήν αυστριακή αυτοκρατορία- άπό τήν ευρωπαϊκή 
Τουρκία, μεγαλύτερες άπό τήν Πρωσσία (άν έξαιρέσουμε τίς ρη-
νανικές έπαρχίες)- άπό τήν άσιατική Τουρκία, έξίσου μεγάλες όσο 
κι ή έκταση τής κυρίως Γερμανίας- άπό τήν Περσία, ίσες μέ τήν 
'Αγγλία - άπό τήν χώρα τών Ταρτάρων, ίσες μέ μιάν έκταση όση 
ή εύρωπαΐκή Τουρκία, ή Ελλάδα, ή 'Ιταλία κι ή 'Ισπανία μαζί. 
Οί συνολικές προσαρτήσεις τής Ρωσσίας στά τελευταία εξήντα 
χρόνια είναι ίσες σ' έκταση καί σημασία μέ όλόκληρο τό εύρω-
παϊκό τμήμα τής αύτοκρατορίας της πριν άπό τό παραπάνω χρο-
νικό σημείο.65" 

Marx 

17 

...Τό τουρκικό ζήτημα... 

New-York Daily Tribune, 1 'Ιουλίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 1*7 'Ιουνίου 1853 

Τό περασμένο Σάββατο ή Press, μιά έβδομαδιαία περιοδική 
έκδοση πού έπηρεάζεται άπό τόν κ. Disraeli, έκανε μιά περίεργη 
άποκάλυψη στήν άγγλική κοινή γνώμη, τήν έξής: 

«ΣτΙς άρχές τής άνοιξης ό βαρόνος Brunnow διαβίβασε στόν λόρδο 
Clarendon τό αίτημα, τό όποιο ό τσάρος έτοιμαζόταν ν' άπευθύνει στήν 
Πύλη, μέ τήν παρατήρηση, ότι ή άνακοίνωση αύτή είχε ώς σκοπό της 
νά διαπιστώσει τήν γνώμη της 'Αγγλίας πάνω στό θέμα. Ό λόρδος 
Clarendon δέν έφερε άντιρρήσεις οΰτε καί προσπάθησε μέ όποιοδήποτε 
τρόπο ν' άποτρέψει τήν Ρωσσία άπό τήν σχεδιαζόμενη πολιτική. Ό Μο-
σχοβίτης διπλωμάτης διεμήνυσε στόν αύτοκράτορα καί κύριό του, δτι ή 

'Αγγλία δέν θά ήταν άπρόθυμη νά άντιμετωπίσει μέ εύμένεια τά σχέδιά 
του σέ σχέση μέ τόν Κεράτιο κόλπο». 

Οί χτεσινοί Times, τώρα, ώς άπάντηση στις βαρειές κατηγο-
ρίες τοϋ κ. Disraeli, δημοσίευσαν ένα πολύ προσεκτικό έπίσημο 
άρθρο, εμπνευσμένο άπό τό υπουργείο έξωτερικών, τό όποιο όμως 
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κατά τήν γνώμη μου δίνει πρόσθετο βάρος στίς παραπάνω κατη-
γορίες άντί νά τίς άνασκευάζει. Οί Times βεβαιώνουν, δτι στίς 
άρχές τής άνοιξης, πριν άπό τήν άφιξη τοϋ πρίγκηπα Μέντσικοβ 
στήν Κωνσταντινούπολη, ό βαρόνος Brunnow παραπονέθηκε στόν 
λόρδο Russell, δτι ή Πύλη είχε άνακαλέσει δσα προνόμια είχαν 
δοθεί στόν έλληνορθόδοξο κλήρο μέ συνθήκη κι δτι ό λόρδος 
Russell, θεωρώντας δτι τό θέμα άφορα μονάχα τούς 'Αγίους Τό-
πους, συγκατατέθηκε στά σχέδια τοϋ τσάρου. Ταυτόχρονα δμως 
οί Times υποχρεώνονται νά ομολογήσουν, δτι μετά τήν άφιξη 
τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ στήν Κωνσταντινούπολη καί μετά τήν 
άλλαγή στό ύπουργεϊο έξωτερικών, δπου ό λόρδος John Russell 
άντικαταστάθηκε άπό τόν λόρδο Clarendon, ό βαρόνος Brunnow 
έκαμε καινούργια άνακοίνωση στόν λόρδο Clarendon: 

«μέ σκοπό τήν διευκρίνιση τοϋ πνεύματος τών όδηγιών του καί Ορισμέ-
νων έκφράσεων, οί όποιες χρησιμοποιούνται στό διαπιστευτήριο γράμμα, 
πού έπέδωσε ό πρίγκηπας Μέντσικοβ στόν σουλτάνο κατ' έντολή τοϋ 
τσάρου». 

Συνάμα οί Times όμολογοΰν, δτι «ό λόρδος Clarendon συναί-
νεσε στά αιτήματα πού τοΰ διεβίβασε ό βαρόνος Brunnow». Προ-
φανώς ή δεύτερη αύτή άνακοίνωση θά πρέπει νά περιείχε κάτι 
παραπάνω άπ' δ,τι διαβιβάστηκε στόν λόρδο Russell. Γι* αύτό 
καί τό θέμα δέν μπορεί νά κλείσει μέ αύτήν τή δήλωση. "Η θ' άπο-
δειχτεΐ, δτι ό βαρόνος Brunnow ώς διπλωμάτης είναι άπατεώνας 
ή δτι οί μυλόρδοι Clarendon καί Aberdeen είναι προδότες. Θά 
τό δοΰμε. 

Marx 
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Ή Τουρκία κι ή Ρωσσία. 'Ανοχή τής κυβέρνησης 
Aberdeen απέναντι στήν Ρωσσία... 

New-York Daily Tribune, 8 'Ιουλίου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη, 21 Ιουνίου 1853 

Στά 1828, δταν επιτράπηκε στήν Ρωσσία νά κηρύξει τόν πόλεμο 
εισβάλλοντας στήν Τουρκία καί νά τερματίσει τόν πόλεμο αύτό με 
τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης,44 πού τής παρέδιδε ολόκληρη 
τήν άνατολική άκτή τής Μαύρης Θάλασσας άπό τήν Άνάπη στόν 
Βορρά ίσαμε τό Π ότι στό Νότο (έκτός άπό τήν Κιρκασία), τής 
παραχωρούσε τήν κατοχή τών νησιών στίς έκβολές τοϋ Δούναβη 
καί ούσιαστικά χώριζε τήν Μολδαβία καί τήν Βλαχία άπό τήν 
Τουρκία βάζοντάς τες κάτω άπό ρωσσική έπικυριαρχίκ — τήν έπο-
χή έκείνη, λοιπόν, ό λόρδος Aberdeen συνέβαινε νάναι υπουργός 
έξωτερικών τής Μεγάλης Βρεταννίας. Στά 1853 βρίσκουμε τόν 
ίδιο αύτόν Aberdeen έπικεφαλής τής κυβέρνησης συνασπισμού 
τής ίδιας χώρας. Τό άπλό αύτό γεγονός έξηγεΐ σέ μεγάλο βαθμό 
τήν προπετή στάση τής Ρωσσίας στήν τωρινή της σύγκρουση μέ 
τήν Τουρκία καί τήν Εύρώπη. 

Στήν τελευταία μου άνταπόκριση έλεγα, δτι ή θύελλα, πού 
προκάλεσαν οί άποκαλύψεις τής Press σχετικά μέ τις μυστικές 
διαπραγματεύσεις άνάμεσα στούς Aberdeen, Clarendon καί βα-
ρόνο Brunnow, δέν ήταν πιθανό νά καταλαγιάσει χάρη στήν σο-
φιστική, στρεψόδικη καί χοντροκομμένη συνηγορία τών Times τής 
Πέμπτης. "Ηδη άπό τότε οί Times είχαν έξαναγκαστεΐ νά ομο-
λογήσουν σ' ένα ήμιεπίσημο άρθρο, δτι ό λόρδος Clarendon είχε 
πράγματι δώσει τήν συγκατάθεσή του στά αίτήματα, τά όποια θά 
υπέβαλλε ή Ρωσσία στήν Πύλη, έλεγαν δμως, δτι τά αίτήματα 
αύτά, δπως παρουσιάστηκαν στό Λονδίνο καί δπως προβλήθηκαν 
πράγματι στήν Κωνσταντινούπολη, άποδείχτηκαν όλότελα διαφο-
ρετικά, μολονότι τά έγγραφα, πού άνακοίνωσε ό βαρόνος Brunnow 
στόν Βρεταννό ύπουργό, ήσαν, υποτίθεται, «κατά λέξη άποσπά-
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σπασμα» τών όδηγιών πού στάλθηκαν στόν πρίγκηπα Μέντσικοβ. 
Τό Σάββατο, πάντως, οί Times άπέσυραν τούς ισχυρισμούς" τους 
—αναμφίβολα έξαιτίας διαμαρτυριών της ρωσσικής πρεσβείας— 
κι έδωσαν στόν βαρόνο Brunnow πιστοποιητικό «πλήρους ειλικρί-
νειας κι άξιοπιστίας». Ή χτεσινή Morning Herald θέτει τό έρώ-
τημα «μήπως ή Ρωσσία έδωσε ίσως ψευδείς οδηγίες στόν ίδιο τόν 
βαρόνο Brunnow μέ σκοπό νά έξαπατήσει τόν Βρεταννό ύπουργό». 
Στό μεταξύ έγιναν καινούργιες άποκαλύψεις, τίς όποιες άποκρύ-
πτει έπιμελώς άπό τό κοινό ένας διεφθαρμένος ήμερήσιος τύπος, 
άλλά οί όποιες άποκλείουν οποιαδήποτε τέτοια έρμηνεία καί ρί-
χνουν όλη τή μορφή στούς ώμους τής κυβέρνησης συνασπισμοϋ, 
όντας όλότελα έπαρκεΐς γιά τήν θεμελίωση κατηγορίας έναντίον 
τών λόρδων Aberdeen καί Clarendon μπροστά σ' όποιοδήποτε 
άλλο κοινοβούλιο έκτός άπό τό τωρινό, πού δέν είναι παρά παρά-
λυτο προϊόν νεκρών έκλογικών περιφερειών συντηρούμενων τεχνη-
τά στήν ζωή μέ άνευ προηγουμένου δωροδοκίες καί έκφοβισμούς. 

Λέγεται, ότι ό λόρδος Clarendon έλαβε μιάν άνακοίνωση πού 
τόν πληροφορούσε οτι ή ύπόθεση τών 'Αγίων Τόπων 6 b ήταν ό 
μόνος άντικειμενικός σκοπός τοΰ Ρώσσου πρίγκηπα. Στήν άνα-
κοίνωση αύτή θιγόταν τό γενικότερο ζήτημα, τό ζήτημα τών Έλ-
ληνορθοδόξων τής Τουρκίας καί τής θέσης τοΰ Ρώσσου αύτοκρά-
τορα άπέναντί τους μέ βάση τίς ύπάρχουσες συνθήκες. 'Αναφέρθη-
καν όλα αύτά τά σημεία καί δηλώθηκε ρητά ή πορεία, πού θά υιο-
θετούσε ή Ρωσσία — ή ίδια πού έξηγήθηκε λεπτομερειακά στό 
σχέδιο συνθήκης τής 6ης Μαΐου.6® Ό λόρδος Clarendon, μέ τήν 
συναίνεση τοΰ λόρδου Aberdeen, δέν άποδοκίμασε οΰτε άποθάρρυνε 
μ' όποιοδήποτε τρόπο τήν παραπάνω πορεία. Ένώ έτσι εϊχαν τά 
πράγματα στό Λονδίνο, ό Βοναπάρτης έστειλε τόν στόλο του στήν 
Σαλαμίνα, ή κοινή γνώμη άσκοΰσε άπέξω πίεση, ύπουργοί έπερω-
τοΰνταν καί στίς δύο Βουλές, ό Russell έγγυοΰνταν τήν διατήρηση 
τής τουρκικής άκεραιότητας καί άνεξαρτησίας καί ό πρίγκηπας 
Μέντσικοβ έβγαζε τό προσωπείο στήν Κωνσταντινούπολη. Οί λόρ-
δοι Aberdeen καί Clarendon ύποχρεώθηκαν τώρα πια νά ένημε-
ρώσουν τούς υπόλοιπους ύπουργούς γιά τά δσα είχαν γίνει, καί ό 
συνασπισμός κόντευε νά καταρρεύσει, δταν ό λόρδος Palmerston, 
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ωθούμενος άπό τό παρελθόν του, ζήτησε πολιτική όλότελα διαφο-
ρετική. Γιά νά έμποδίσει τήν διάλυση τής κυβέρνησής του, ό λόρ-
δος Aberdeen τελικά δέχτηκε τήν άποψη τοΰ λόρδου Palmerston 
καί συναίνεσε στήν κοινή δράση τοΰ άγγλικοΰ καί τοΰ γαλλικού 
στόλου στά Δαρδανέλλια. Ταυτόχρονα όμως, γιά νά έκπληρώσει 
τίς υποχρεώσεις του άπέναντι στήν Ρωσσία, ό λόρδος Aberdeen 
διεμήνυσε εμπιστευτικά στήν Πετρούπολη, ότι δέν θά θεωρούσε 
τήν κατάληψη τών παραδουναβίων ήγεμονιών άπό τήν Ρωσσία ώς 
casus belli,** ένώ οί Times έλαβαν διαταγές νά προετοιμάσουν 
τήν κοινή γνώμη γι ' αύτή τήν καινούργια έρμηνεία τών διεθνών 
συνθηκών. Θά ήταν άδικο, άν δέν τούς άναγνωρίζαμε, ότι προσπά-
θησαν όσο μπόρεσαν γιά νά κάμουν τό μαύρο άσπρο. Τό ΐδιο φύλλο, 
πού πάντοτε ύποστήριζε, ότι ή ρωσσική προστασία τών Έλληνορ-
θοδόξων τής Τουρκίας δέν έχει τήν παραμικρή πολιτική συνέπεια, 
τώρα διαβεβαίωνε ξαφνικά, ότι ή Μολδαβία κι ή Βλαχία βρίσκον-
ταν κάτω άπό διπλή κυριαρχία καί στήν πραγματικότητα δέν άπο-
τελοΰσαν άκέραιο μέρος τής τουρκικής αύτοκρατορίας, γι ' αύτό κι 
ή κατάληψή τους δέν θά άποτελοΰσε «μέ τήν αύστηρή έννοια τοΰ 
όρου» εισβολή στήν τουρκική αύτοκρατορία, εφόσον οί συνθήκες 
τοΰ Βουκουρεστίου23 καί τής Άδρανούπολης44 είχαν δώσει στόν 
τσάρο τό δικαίωμα προστασίας τών όμοθρήσκων του στίς παρα-
δουνάβιες έπαρχίες. ' Η συνθήκη τοΰ Μπαλτά Λιμάν τής 1ης Μαΐου 
1849" ορίζει ρητά: 

«1. δτι ή κατάληψη τών έπαρχιών αύτών, άν επισυμβεί, μπορεί νά 
γίνει μονάχα άπό κοινοΰ άπό ρωσσικά καί τουρκικά στρατεύματα' 
2. δτι ή μόνη δικαιολογία γιά κάτι τέτοιο θά μπορούσε νά είναι σοβαρά 
γεγονότα στίς ήγεμονίες». 

Άφοΰ όμως στίς ήγεμονίες δέν συνέβη άπολύτως τίποτε κι 
επιπλέον ή Ρωσσία δέν έχει τήν πρόθεση νά τίς καταλάβει άπό 
κοινού μέ τούς Τούρκους, παρά άντίθετα σέ πείσμα τών Τούρκων, 
οί Times φρονούν, ότι ή Τουρκία πρέπει νά άνεχθεΐ άδιαμαρτύ-
ρητα τήν κατάληψη τών ήγεμονιών άπό τήν Ρωσσία καί κατόπιν 
ν' άρχίσει μαζί της διαπραγματεύσεις. "Άν όμως ή Τουρκία δει-
χτεί λιγότερο φλεγματική καί θεωρήσει τήν κατάληψη ώς casus 
belli,** οί Times λένε ότι ή Αγγλ ία κι ή Γαλλία δέν είναι ύπο-
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χρεωμένες νά κάμουν τό ίδιο — άν όμως παρόλα αύτά τό έκαναν, 
οί Times τούς συνιστούν νά τό κάμουν ήπια, δηλ. σέ καμμιά περί-
πτωση ώς έμπόλεμες δυνάμεις έναντίον τής Ρωσσίας, παρά μόνο 
ώς άμυντικοί σύμμαχοι τής Τουρκίας. 

Δέν μπορώ νά στιγματίσω καλύτερα αύτή τήν δειλή καί στρε-
ψόδικη στάση τών Times παρά παραθέτοντας τήν παρακάτω περι-
κοπή άπό τό σημερινό κύριο άρθρο τους. 'Αποτελεί άπίστευτο 
μίγμα όλων τών άντιφάσεων, ύπεκφυγών, ψευδοπροφάσεων, φό-
βων καί l&chetesXOT τής πολιτικής τοΰ λόρδου Aberdeen: 

«ΙΙροτοΰ καταφύγει στά Εσχατα μέσα ή Πύλη μπορεί, άν τό θεωρεί 
αναγκαίο, νά διαμαρτυρηθεί ένάντια στήν κατάληψη τών ήγεμονιών καί 
νά διαπραγματευθεί μέ τήν βοήθεια δλων τών ευρωπαϊκών Δυνάμεων. 
Είναι στό χέρι τής τουρκικής κυβέρνησης νά καθορίσει τό σπουδαίο 
τοΰτο σημείο σέ συμφωνία μέ τοϋς άπεσταλμένους τών τεσσάρων Δυνά-
μεων καί είδικότερα ν' άποφασίσει, άν οί έχθροπραξίες έφτασαν σέ ση-
μείο, ώστε ν' άνοιχτοΰν τά Δαρδανέλλια σέ ξένα πολεμικά πλοία, σύμ-
φωνα μέ τήν συνθήκη τοϋ 1 8 4 1 " Α ν στό έρώτημα αύτό δοθεί καταφα-
τική άπάντηση κι άν οί στόλοι πάρουν έντολή νά μποϋν στά Στενά, τότε 
θά φανεί, άν έρχονται ώς έμπόλεμη ή ώς διαμεσολαβητική δύναμη* γιατί 
άν ύποθέσουμε, δτι ή Τουρκία κι ή Ρωσσία βρίσκονται σέ έμπόλεμη κα-
τάσταση καί τά ξένα πολεμικά πλοία γίνονταν δεκτά μέ βάση τό casus 
foederis *'(!), αύτό δέν τούς προσδίδει άναγκαστικά τήν Ιδιότητα έμ-
πόλεμης δύναμης* καί μάλιστα έχουν πολύ μεγαλύτερο συμφέρον νά δια-
τηρήσουν τήν Ιδιότητα δύναμης μεσολαβητικής, έφόσον δέν στέλνονται 
γιά νά κάνουν πόλεμο, παρά γιά νά τόν έμποδίσουν. Ένα τέτοιο μέτρο 
δέν θά πρέπει νά μας μεταβάλει άναγκαστικά σε πρωταγωνιστές τής 
διαμάχης». 

'Ωστόσο τά κύρια άρθρα τών Times δέν ώφέλησαν. Κανένα 
άλλο φύλλο δέν τούς άκολούθησε, κανένα δέν τσίμπησε τό δόλωμα, 
καί άκόμα κι οί κυβερνητικές έφημερίδες Morning Chronicle, 
Morning Post , Globe καί Observer υίοθετοΰν άλλη σκοπιά καί 
βρίσκουν έντονη άπήχηση πέραν τής Μάγχης, όπου μονάχα ή 
Assemblee nationale, ύποστηρίκτρια τής μοναρχικής νομιμότη-
τας, δέν θεωρεί τήν κατάληψη τών παραδουναβίων ήγεμονιών ώς 
casus belli.** 

Ή άσυμφωνία στό στρατόπεδο τής κυβέρνησης συνασπισμοΰ 
προδόθηκε λοιπόν στό κοινό άπό τίς θορυβώδεις άντεγκλήσεις τών 
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δημοσιογραφικών όργάνων της. Ό Palmerston έξανάγκασε τό 
υπουργικό συμβούλιο νά θεωρήσει τήν κατάληψη τής Μολδαβίας 
καί τής Βλαχίας ώς κήρυξη πολέμου κι ύποστηρίχθηκε άπό τούς 
Ούΐγους καί τά ψευδοριζοσπαστικά μέλη τοΰ συνασπισμού. Ό 
λόρδος Aberdeen, πού είχε συγκατατεθεί στήν κοινή ένέργεια τοΰ 
γαλλικοΰ καί άγγλικοΰ στόλου μέ τήν προϋπόθεση καί μόνο, ότι ή 
Ρωσσία δέν θά άναλάμβανε δράση στά Δαρδανέλλια, παρά στίς 
παραδουνάβιες ήγεμονίες, τήν «έπαθε». Ή ύπαρξη τής κυβέρνη-
σης διακυβευόταν καί πάλι. Τελικά, κάτω άπό τις πιεστικές παρα-
στάσεις τοΰ λόρδου Aberdeen, ό Palmerston ήταν έτοιμος νά 
συμφωνήσει άπρόθυμα μέ τήν άπρόκλητη κατάληψη τών ήγεμο-
νιών άπό τήν Ρωσσία, όταν ξαφνικά ήρθε ένα τηλεγράφημα άπό 
τό Παρίσι, πού άνήγγελλε ότι ό Βοναπάτης είχε άποφασίσει νά 
θεωρήσει τήν πράξη αύτή ώς casus belli.** Τώρα ή σύγχυση είχε 
φτάσει στό κατακόρυφο. ) 

Ά ν ή έκδοχή αύτή είναι όρθή —κι έχουμε κάθε λόγο νά τήν 
θεωρήσουμε όρθή μέ βάση ο σα γνωρίζουμε γιά τό παρελθόν τοΰ 
λόρδου Aberdeen—, τότε άποκαλύπτεται όλο τό μυστήριο τής 
ρωσσοτουρκικής ιλαροτραγωδίας, πού έπί μήνες άπασχόλησε τήν 
Εύρώπη. Καταλαβαίνουμε άμέσως, γιατί ό λόρδος Aberdeen δέν 
ήθελε νά κινήσει τόν άγγλικό στόλο άπό τήν Μάλτα. Καταλαβαί-
νουμε τήν έπίπληξη πού έγινε στόν συνταγματάρχη Rose γιά τήν 
άποφασιστική του συμπεριφορά στήν Κωνσταντινούπολη,89 κατα-
λαβαίνουμε τήν άναιδή συμπεριφορά τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ καί 
τήν ήρωική ευστάθεια τοΰ τσάρου, ό όποιος, θεωρώντας τις πολε-
μικές κινήσεις τής Αγγλίας άπλή φάρσα, θά έμενε εύχαριστημέ-
νος, άν χάρη στήν άνεμπόδιστη κατάληψη τής Μολδαβίας καί τής 
Βλαχίας είχε τήν δυνατότητα βχι μονάχα νά άποσυρθεΐ ώς «κύριος 
τής κατάστασης», άλλά καί νά κάνει τά έτήσια μεγάλα γυμνάσιά 
του μ' έξοδα τών ύπηκόων τοΰ σουλτάνου. Πιστεύουμε ότι, άν 
ξεσποΰσε πόλεμος, ό λόγος θά ήταν, ότι ή Ρωσσία προχώρησε τόσο, 
ώστε δέν μπορεί νά ύποχωρήσει δίχως νά θιγεί ή τιμή της" καί 
προπαντός πιστεύουμε, ότι πήρε τόσο πολύ θάρρος, έπειδή συνε-
χώς ύπολόγιζε στήν άνοχή τής Αγγλίας. 

Ά π ό τήν άποψη αύτή είναι εύστοχότατη ή άκόλουθη περικοπή 
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άπό τό τελευταίο άρθρο τοϋ «"Αγγλου»60 σχετικά μέ τήν κυβέρ-
νηση συνασπισμού: 

<('0 συνασπισμός κλυδωνίζεται μέ κάθε αΰρα πού φυσά άπό τά Δαρδα-
νέλλια. 01 φόβοι τοϋ καλοϋ Aberdeen καί ή Αξιοθρήνητη άνικανότητα 
τοΰ Palmerston ένθάρρυναν τήν Ρωσσία καί προκάλεσαν τήν κρίση». 

01 τελευταίες ειδήσεις άπό τήν Τουρκία έχουν ώς έξής. Ό 
Τοΰρκος πρεσβευτής στό Παρίσι ειδοποιήθηκε τηλεγραφικά άπό 
τήν Κωνσταντινούπολη μέσω Σεμλίν, δτι ή Πύλη άπέρριψε τό 
τελευταίο τελεσίγραφο τής Ρωσσίας,81 στηριζόμενο στό μνημόνιο 
πού στάλθηκε στίς Μεγάλες Δυνάμεις. Ή Semaphore τής Μασ-
σαλίας άναφέρει, δτι στήν Σμύρνη έφτασε ή είδηση τής σύλληψης 
δύο τουρκικών έμπορικών πλοίων άπό τούς Ρώσσους στήν Μαύρη 
Θάλασσα. 

Marx 

19 

Ή ρωσσική πολιτική άπέναντι στήν Τουρκία... 

New-York Daily Tribune, 14 Ιουλίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 1 'Ιουλίου 1853 

'Από τά 1815 καί μετά τίποτε δέν φοβήθηκαν τόσο πολύ οί Μεγά-
λες Δυνάμεις τής Εύρώπης δσο μιά παραβίαση τοϋ s t a tus quo." 
"Ομως όποιοσδήποτε πόλεμος άνάμεσα σέ δύο άπ' αύτές συνεπά-
γεται άνατροπή αύτοϋ τοϋ s ta tus quo . u Αύτός εϊναι ό λόγος, γιά 
τόν όποιο έγιναν άνεκτές οί ύπερβάσεις τής Ρωσσίας στήν 'Ανα-
τολή καί γιά τόν όποιο ποτέ δέν τής ζητήθηκε κάτι τι σέ άντάλ-
λαγμα έκτός άπό τό νά δώσει στις Δυτικές Δυνάμεις κάποια πρό-
φαση, οσοδήποτε γελοία, γιά νά παραμείνουν ούδέτερες καί γιά 
ν' άποφύγουν τήν άναγκαιότητα άντιμετώπισης τών ρωσσικών έπι-
θέσεων. Ή Ρωσσία έγκωμιαζόταν άνέκαθεν γιά τήν ύπομονή καί 
γενναιοδωρία τοϋ «σεπτοϋ αύθέντη» της, ό όποιος δχι μόνο έκάλυψε 
συγκαταβατικά τήν γυμνή καί ντροπιαστική δουλικότητα τών Δυ-
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τικών κυβερνήσεων, άλλά καί έπέδειξε τήν γενναιοψυχία νά κατα-
βροχθίσει τήν Τουρκία κομμάτι-κομμάτι άντί νά τήν κάμει μιά 
μπουκιά. "Ετσι, ή ρωσσική διπλωματία στηριζόταν στήν δειλία 
τών Δυτικών πολιτικών κι ή διπλωματική τέχνη της σιγά-σιγά 
άπόκτησε τόσο πλήρη όμοιομορφία ώς πρός τίς μεθόδους της, 
ώστε μπορούμε ν' άνιχνεύσουμε σχεδόν κατά λέξη τήν ιστορία τών 
σημερινών διαπραγματεύσεοιν στά χρονικά τοϋ παρελθόντος. 

Ή άβασιμότητα τών πρόσφατων ρωσσικών αιτιάσεων φαίνε-
ται άπό τό γεγονός, οτι ό σουλτάνος, στό καινούργιο του φιρμάνι 
πρός τόν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, παραχωρεί στά θρη-
σκευτικά πράγματα άκόμα πιό πολλά άπ* όσα είχε ζητήσει ό ίδιος 
ό τσάρος. Μήπως ήταν πιό βάσιμη πρόφαση ή «ειρήνευση τής 
Ελλάδας»;6 2 "Οταν τότε ό κ. de Viltele, γιά νά καθησυχάσει τά 
προαισθήματα τοΰ σουλτάνου καί νά άποδείξει τίς άγνές προθέσεις 
τών Μεγάλων Δυνάμεων, πρότεινε «νά συνάψουν οί σύμμαχοι πριν 
άπό κάθε τι άλλο μιά συνθήκη, πού θά έγγυόταν στήν όθωμανική 
αύτοκρατορία τό s t a tus quo», u στήν πρόταση αύτή άντιτάχθηκε 
σφοδρότατα ό Ρώσσος πρεσβευτής στό Παρίσι, διαβεβαιώνοντας, 
ότι 

«ή Ρωσσία, μολονότι δείχνει μεγαλοθυμία στίς σχέσεις της μέ τήν Πύλη 
καί τρέφει τόν ύψιστο σεβασμό γιά τΙς έπιθυμίες τών συμμάχων της, 
ωστόσο είναι άναγκασμένη νά έπιφυλάξει άποκλειστικά στόν έαυτό της 
τήν διευθέτηση τών διαφορών της μέ τό Ντιβάνι' κι ότι μιά γενική 
εγγύηση γιά τήν όθωμανική αύτοκρατορία, έκτός τοΰ ότι θά ήταν ά-
συνήθιστη καί καταπληκτική, θά έθιγε τά αίσθήματα τοϋ κυρίου τον και 
τά κεκτημένα δικαιώματα τής Ρωσσίας, καθώς καί τΙς άρχές, στίς ό-
ποιες στηρίζονται τά τελευταία».·3 

Τώρα ή Ρωσσία προβάλλει τήν άξίωση νά καταλάβει τίς πα-
ραδουνάβιες ήγεμονίες χωρίς νά δώσει στήν Πύλη τό δικαίωμα νά 
θεωρήσει αύτή τήν ένέργεια ώς casus belli.*· 

Στά 1827 ή Ρωσσία άπαιτοΰσε «νά καταλάβει τήν Μολδαβία 
καί τήν Βλαχία στό Άνομα τών τριών Δυνάμεων». 

Στήν κήρυξη πολέμου τής 26ης 'Απριλίου 1828 ή Ρωσσία 
δήλωνε: 

«Οί σύμμαχοί μου θά μέ βροΰν πάντοτε πρόθυμη νά συντονίσω τΙς 
ένέργειές μου μέ τΙς δικές τους γιά τήν έκτέλεση τής συνθήκης τοΰ Λον-
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δίνου'4* πάντοτε θά έπιδιώκω νά ένισχύσω ίνα έργο, τό όποιο επαφίεται 
στήν ένεργή μου συνδρομή τόσο έξαιτίας τής θρησκείας μου δσο κι έξαι-
τΐας δλων τών Ιερών γιά τήν άνθρωπότητα αίσθημάτων, βντας πάντοτε 
έτοιμη νά επωφεληθώ άπό τήν τωρινή μου θέση γιά τόν σκοπό καί 
μόνο νά έπιταχυνθεΐ ή έκτέλεση της συνθήκης τής 6ης Ιουλίου».*· 

Στήν διακήρυξη τής 1ης 'Οκτωβρίου 1829 ή Ρωσσία δήλωνε: 

«Ή Ρωσσία στάθηκε πάντα ξένη άπέναντι σέ κάθε έπιθυμία κατακτή-
σεων καί έδαφικών έπεκτάσεων». 

Ό Ρώσσος πρεσβευτής στό Παρίσι έγραφε στόν κόμη Νέσ-
σελροντ: 

«"Οταν τό αύτοκρατορικό υπουργικό συμβούλιο έξέτασε τό ζήτημα, άν 
έφτασε ό καιρός νά έγερθοϋν τά δπλα έναντίον τής Πύλης, ίσως υπήρξαν 
άμφιβολίες γιά τόν έπείγοντα χαρακτήρα αύτοϋ τοΰ μέτρου, Ιδιαίτερα 
στά μάτια όσων δέν είχαν άν αλόγιστε! όσο έπρεπε τΙς συνέπειες τών 
αίμοόιψών μεταρρυθμίσεων, τις όποιες μόλις έπέβαλε μέ τόσο τρομερή 
βία ή κεφαλή της όθωμανικής αυτοκρατορίας. 

»Ό αυτοκράτορας ύπέβαλε τό τουρκικό σύστημα σέ έξοννχιστική 
έξέταση κι ή Μεγαλειότητά τον διαπίστωσε, δτι αύτό άρχίζει νά παοοι·-
σιάζει μιά φνσιχή καί ήθική όργόνωση, τήν όποία δέν διέθετε &ς τώρα. 

"Αν αύτός ό σουλτάνος είναι σέ θέση νά μας προβάλει άντίσταση πιό άπο-
ψασιστική καί καλύτερα όργανωμένη τήν στιγμή πού άκόμα καλά-καλά 
δέν συγκέντρωσε τά στοιχεία γιά τά καινούργια του μεταρρυθμιστικά 
σχέδια καί τις βελτιώσεις, πόσο τρομερό θά ήταν γιά μας, άν έβρισκε 
τόν καιρό νά τά θεμελιώσει κάπως δλα αύτά... Άφοΰ πιά τά πράγματα 
έφτασαν ώς έκεΐ, πρέπει νά θεωρούμε τόν έαυτό μας εύτυχή πού περά-
σαμε στήν έπίθεση προτοΰ άκόμα μεγαλώσει ό κίνδυνος γιά μας, γιατί 
κάθε άναβολή θά είχε χειροτερέψει τήν σχετική μας θέση καί θά μας 
είχε παρεμβάλει περισσότερα προσκόμματα άπ' δσα συνήθως άντιμετω-
πίζουμε». 

Τώρα ή Ρωσσία σκοπεύει νά προβεί πρώτα σ' ένα έπιθετικό 
έγχείρημα καί κατόπιν νά συζητήσει σχετικά μ' αύτό. Στά 1829 
ό πρίγκηπας Lieven έγραφε στόν κόμη Νέσσελροντ: 

«Θά συνεχίσουμε νά περιοριζόμαστε σέ γενικότητες, γιατί κάθε διεξο-
δική άνακοίνωση πάνω σ' ένα τόσο λεπτό θέμα θά συνεπαγόταν σοβαρούς 
κινδύνους' κι δταν κάποτε συζητήσουμε μέ τούς συμμάχους μας τά άρθρα 
τής συνθήκης μέ τήν Πύλη, θά τούς Ικανοποιήσουμε μονάχα άν φαντα-
στούν, δτι μας έπέβαλαν άνεπανόρθωτες θυσίες. Ή εΙρήνη πρέπει νά 
υπογραφτεί καταμεσίς στό δικό μας στρατόπεδο, καί μόνο δταν θά έχει 
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ήδη συναφθεί θά πρέπει νά μάθει τους δρους της ή Εύρώπη. Γιά άντιρ-
ρήσεις θά είναι τότε πολύ άργά, καί 8τσι θά άνεχθεΐ ύπομονετικά δ,τι 
δέν μπορεί νά έμποδίσει». 

Έ δ ώ καί μερικούς μήνες ή Ρωσσία καθυστερεί μέ τήν μιά ή 
τήν άλλη πρόφαση κάθε ένέργεια, μέ σκοπό νά διατηρήσει μιά 
κατάσταση πραγμάτων πού, μή όντας είρήνη οΰτε καί πόλεμος, 
είναι άνεκτή γιά τήν ίδια, άλλά καταστροφική γιά τήν Τουρκία. 
Άκριβώς τό ϊδιο έκανε καί στήν περίοδο, στήν όποία αναφερόμαστε. 
"Οπως είπε ό Pozzo di Borgo: 

«Πολιτική μας είναι νά φροντίσουμε νά μή συμβεί τίποτε καινούργιο 
στούς έπόμενους τέσσερις μήνες, κι έλπίζω νά τά καταφέρουμε, έπειδή 
οί άνθρωποι γενικά προτιμούν νά περιμένουν' δμως ό πέμπτος μήνας θά 
πρέπει νάναι γόνιμος σέ συμβάντα». 

Ό τσάρος, άφοΰ έκαμε τις μεγαλύτερες προσβολές στήν τουρκι-
κή κυβέρνηση καί μολονότι άπειλεΐ τώρα ν* άποσπάσει βίαια τίς 
πιό ταπεινωτικές παραχωρήσεις, ώστόσο διακηρύσσει τήν «φιλία 
του γιά τόν σουλτάνο Άβδούλ Μετζίτ» καί τήν έγνοια του «γιά 
τήν διαφύλαξη της όθωμανικής αύτοκρατορίας)). Στόν σουλτάνο 
έπιρρίπτει τήν «εύθύνη» γιά τό ότι άντιμάχεται τά «δίκαια αίτή-
ματά» του, ότι συνεχίζει νά «πληγώνει τήν φιλία καί τά αισθήματά 
του», ότι άπορρίπτει τήν «διακοίνωσή» του κι άρνεϊται τήν «προ-
στασία» του. 

Στά 1828, όταν ό Pozzo di Borgo ρωτήθηκε άπό τόν Κάρολο 
τόν I' γιά τίς άποτυχίες τών ρωσσικών όπλων στήν έκστρατεία 
έκείνης τής χρονιάς,64 άπάντησε δτι ό αύτοκράτορας, μή έπιθυμών-
τας νά οδηγήσει τόν πόλεμο a outrance*1· χωρίς άπόλυτη άνάγκη, 
έλπιζε δτι ό σουλτάνος θά έπωφελοΰνταν άπό τήν γενναιοδωρία 
του· τό πείραμα δμως είχε άποτύχει. 

Λίγο προτοΰ άρχίσει τήν τωρινή της διένεξη μέ τήν Πύλη ή 
Ρωσσία προσπάθησε νά δημιουργήσει ένα γενικό συνασπισμό τών 
ήπειρωτικών Δυνάμεων έναντίον τής Αγγλίας γιά τό θέμα τών 
προσφύγων, κι άφοΰ άπέτυχε στό πείραμα τοΰτο, δοκίμασε νά 
δημιουργήσει ένα συνασπισμό μέ τήν Αγγλ ία έναντίον τής Γαλ-
λίας. Παρόμοια, άπό τά 1826 ΐσαμε τά 1829, πτόησε τήν Αύστρία 
μέ τά «φιλόδοξα σχέδια τής Π ρωσσίας», κάνοντας ταυτόχρονα 
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δ,τι μπορούσε γιά νά διογκώσει τήν ισχύ καί τίς άξιώσεις τής 
Π ρωσσίας μέ σκοπό νά τήν κάνει ικανή νά ισοζυγίσει τό βάρος 
τής Αύστρίας. Στήν σημερινή της εγκύκλιο65 κατηγορεί τόν Βονα-
πάρτη ώς τόν μόνο ταραξία εξαιτίας τών άξιώσεών του στούς 
'Αγίους Τόπους· τότε δμως, όπως λέει ό Pozzo di Borgo, άπέδιδε 

«όλες τις ταραχές πού συγκλόνιζαν τήν Εύρώπη στις μηχανορραφίες 
τοϋ πρίγκηπα Metternich, καί προσπαθούσε νά κάμει καί τόν Ιδιο τόν 
δούκα τοΰ Wellington νά καταλάβει, δτι ή Ιδιαίτερη λεπτότητά του 
άπέναντι στήν αυστριακή κυβέρνηση θ* άποτελούσε άνασχετικό παρά-
γοντα γιά τήν έπιρροή του πάνω σ' δλες τις άλλες, καί έπίσης προσπα-
θοϋσε νά δώσει στά πράγματα τέτοια τροπή, ώστε στό έξής νά μήν 
επιδιώκει ή Ρωσσία τήν συμφιλίωση τής Γαλλίας μέ τήν Μεγάλη Βρε-
ταννία, παρά [νά τήν έπιδιώκει] ή Ιδια ή Μεγάλη Βρεταννία, πού είχε 
στρέψει τά νώτα της στήν Γαλλία μέ σκοπό νά προσεγγίσει τήν κυβέρ-
νηση τής Βιέννης». 

Ή Ρωσσία θά γνώριζε τώρα μιά μεγάλη ταπείνωση, άν ύπο-
χωροΰσε. Ταυτόσημη ήταν ή θέση της μετά τήν πρώτη άνεπιτυχή 
εκστρατεία τοϋ 1828.®4 Ποιός ήταν τότε ό δψιστος άντικειμενικός 
της σκοπός; Άπαντοΰμε μέ τά λόγια τοΰ διπλωμάτη της: 

«Μιά δεύτερη έκστρατεΐα είναι Απαραίτητη γιά νά άποκτηθεΐ ή ύ-
περοχή πού άπαιτεΐται γιά τήν έπιτυχία τών διαπραγματεύσεων. "Οταν 
λάβουν χώρα οί διαπραγματεύσεις, θά πρέπει νά είμαστε σέ θέση νά 
ύπαγορεύσουμε τούς δρους άμεσα καί γρήγορα... "Εχοντας τήν δύναμη 
ΐ'ά χάνει περισσότερα, ή Μεγαλειότης Του θά συναινούσε νά άπαιτήσει 
λιγότερα. Μοΰ φαίνεται δτι σκοπός δλων μας τών προσπαθειών θά πρέ-
πει νάναι ή άπόκτηση αύτής της υπεροχής. Τούτη ή ύπεροχή Ιχει γίνει 
τώρα πια όρος τής πολιτικής μας ύπαρξης, δπως πρέπει νά τήν έδραιώ-
σουμε καί νά τή διατηρήσουμε στά μάτια τοΰ κόσμου». 

"Ομως δέν φοβάται ή Ρωσσία τήν κοινή δράση τής 'Αγγλίας 
καί τής Γαλλίας; 'Ασφαλώς. Στά μυστικά μνημόνια πάνω στά 
μέσα πού κατέχει ή Ρωσσία γιά νά διασπάσει τήν συμμαχία Γαλ-
λίας καί 'Αγγλίας (δημοσιεύτηκαν έπί βασιλείας Λουδοβίκου Φι-
λίππου), διαβάζουμε: 

«Σέ περίπτωση πολέμου, κατά τόν δποϊο ή 'Αγγλία θά συμμαχούσε μέ 
τήν Γαλλία, ή Ρωσσία δέν έχει έλπίδες έπιτυχίας, άν δέν διασπαστεί ή 
συμμαχία αύτή· γι' αύτό καί ή 'Αγγλία θάπρεπε τουλάχιστο νά συναινέ-
σει νά παραμείνει ούδέτερη δσο διαρκεί ή σύγκρουση στήν ήπειρωτική 
Εύρώπη». 
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Τό ερώτημα είναι: πιστεύει ή Ρωσσία στήν κοινή δράση 
Αγγλίας καί Γαλλίας; Παραθέτουμε καί πάλι μιά περικοπή άπό 
τίς διπλωματικές άναφορές τοϋ Pozzo di Borgo. 

«Άπό τήν στιγμή πού ή Ιδέα τής καταστροφής τής τουρκικής αύτο-
κρατορίας πάψει νά βρίσκεται στό έπίκεντρο τής προσοχής, δέν εϊναι 
πιθανό δτι ή βρεταννική κυβέρνηση θά διακινδύνευε ένα γενικό πόλεμο 
μόνο καί μόνο γιά νά γλυτώσει τόν σουλτάνο άπό τήν ύποταγή του στόν 
α ή β δρο, προπαντός στήν κατάσταση δπου θά βρίσκονται τά πράγματα 
στήν άρχή τής έπικείμενης έκστρατεΐας, δταν τά πάντα θά είναι άκόμα 
άβέβαια κι έκκρεμή. Οί σκέψεις αύτές στηρίζουν τήν πεποίθηση, δτι δέν 
έχουμε λόγο νά φοβόμαστε άνοιχτή ρήξη μέ τήν Μεγάλη Βρεταννία 
κι δτι αύτή άπλώς θά συμβουλέψει τήν Πύλη νά ζητήσει είρήνη καί 
θά προσφέρει τΙς καλές της ύπηρεσίες, δσες μπορεί, κατά τήν διάρκεια 
τών διαπραγματεύσεων, άν γίνουν, δίχως νά προχωρήσει παραπέρα, άν 
ό σουλτάνος άρνιόταν ή έμεΐς έπιμέναμε». 

"Οσον άφορα τήν γνώμη τοΰ Νέσσελροντ γιά τόν «καλό» 
Aberdeen, τόν ύπουργό τοΰ 1828 καί τόν ύπουργό τοΰ 1853, 
ίσως θά πρέπει νά παραθέσουμε τήν παρακάτω περικοπή άπό μιά 
διπλωματική άναφορά τοΰ πρίγκηπα Lieven: 

«Ό λόρδος Aberdeen έπανέλαβε κατά τήν συνάντηση μας τήν δια-
βεβαίωση δτι ή 'Αγγλία ποτέ δέν είχε τήν πρόθεση νά έπιδιώξει σύγκρου-
ση μέ τήν Ρωσσία —δτι φοβόταν μήπως ή θέση της άγγλικής κυβέρνησης 
δέν γινόταν καλά άντιληπτή στήν Πετρούπολη—δτι βρισκόταν σέ λεπτή 
θέση κι ό Ιδιος. Ή κοινή γνώμη είναι σέ κάθε στιγμή έτοιμη νά ξεση-
κωθεί έναντίον τής Ρωσσίας. Ή βρεταννική κυβέρνηση δέν μπορεί νά 
τής άντιστέχεται άδιάκοπα' καί θά ήταν έπικίνδυνο νά τήν έρεθίζει κανείς 
σέ ζητήματα πού θίγουν τόσο άμεσα τΙς έθνικές προκαταλήψεις. Άπό 
τήν άλλη πλευρά θάπρεπε νά ύπολογίζουμε μέ πλήρη έμπιστοσύνη στίς 
φιλικές διαθέσεις της άγγλικής κυβέρνησης, ή όποία καταπολεμά τΙς 
προκαταλήψεις αύτές». 

Τό καταπληκτικό στή διακοίνωση τοΰ κόμη Νέσσελροντ άπό 
11 'Ιουνίου τ.ϊ. δέν είναι τό «άναιδές melange*9 διαβεβαιώσεων 
διαψευδόμενων άπό πράξεις καί άπειλών καλυπτόμενων άπό δια-
κηρύξεις», παρά ή άποδοχή, τήν όποία βρίσκουν γιά πρώτη φορά 
οί ρωσσικές διπλωματικές διακοινώσεις στήν Εύρώπη καί ή όποία 
προκαλεί, άντί γιά τό συνηθισμένο δέος καί τόν θαυμασμό, έρυ-
θριάσματα ντροπής γιά τό παρελθόν καί περιφρονητικά γέλια τοΰ 
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Δυτικού κόσμου γιά τοϋτο τό άναιδές άμάλγαμα κομπασμών, πο-
νηρίας καί άληθινής βαρβαρότητας. 'Ωστόσο ή έγκύκλιος τοΰ Νέσ-
σελροντ96 καί τό τελεσίγραφο της 16ης Ιουνίου δέν είναι καθόλου 
χειρότερα άπό τά πολυθαυμασμένα άριστουργήματα τοΰ Pozzo di 
Borgo καί τοΰ πρίγκηπα Lieven. Καί στήν έποχή τους ό κόμης 
Νέσσελροντ ήταν ό,τι καί σήμερα — έπικεφαλής τής ρωσσικής 
διπλωματίας. 

Υπάρχει μιά άστεία ιστορία γιά δύο Πέρσες φυσιοδίφες πού 
εξέταζαν μιάν άρκούδα. Ό ένας, πού δέν είχε δει ποτέ του πριν 
τέτοιο ζώο, ρώτησε άν αύτό γεννά μικρά ή αύγά. Ό άλλος, πού 
ήταν καλύτερα πληροφορημένος, άπάντησε: «Τό ζώο αύτό είναι 
ικανό γιά τά πάντα». 'Ασφαλώς ή ρωσσική άρκούδα είναι ικανή 
γιά τά πάντα, όσο γνωρίζει ότι τά ζώα, μέ τά όποια έχει νά κάνει, 
δέν είναι ίκανά γιά τίποτε. 

Marx 
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Τό ζήτημα τοϋ τουρκικού πολέμου... 

New-York Daily Tribune, 20 'Ιουλίου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη 5 'Ιουλίου 1853 

Ό ταχυδρόμος μέ τήν άπόρριψη τοΰ ρωσσικοϋ τελεσιγράφου άπό 
μέρους τοΰ Ρεσίντ πασά91 έφτασε στήν Πετρούπολη στις 24 'Ιου-
νίου* τρεις μέρες άργότερα στάλθηκε άγγελιαφόρος μέ διαταγές 
στόν πρίγκηπα Γκορτσάκοβ νά περάσει τόν Προύθο καί νά κατα-
λάβει τίς παραδουνάβιες ήγεμονίες. 

Ή αύστριακή κυβέρνηση έστειλε σέ έκτακτη άποστολή τόν 
κόμη Guylay στόν τσάρο, σίγουρα μέ τήν πρόθεση νά τόν προειδο-
ποιήσει γιά τόν κίνδυνο τής Έπανάστασης, πού έλλοχεύει πίσω 
άπό κάθε εύρωπαϊκό πόλεμο. Τήν άπάντηση τής ρωσσικής κυ-
βέρνησης μπορούμε νά τήν συμπεράνουμε άπό τήν άπάντηση πού 
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έδωσε ή ϊδια Δύναμη στά 1829 άπ' άφορμή παρόμοιες διπλωμα-
τικές παραστάσεις. Είχε ώς έξης: 

«Μέ τήν εύκαιρία αύτή ή αυστριακή κυβέρνηση Ανέπτυξε ίλες τίς 
αΐτίες άνησυχίας, τΙς όποιες γεννούν ol σημερινέ; ζυμώσεις καί ol όποιες 
κατά τήν γνώμη της καί τΙς πληροφορίες της ύφίστανται σέ περισσό-
τερες άπό μία χώρες, καί έπίσης τήν πρόσφατη πρόοδο τών έπαναστα-
τικών τάσεων. 01 φόβοι αύτοί έκφράζονται Ιδιαίτερα στήν έπιστολή τοΰ 
αυτοκράτορα Φραγκίσκου πρός τόν Νικόλαο... Κάθε άλλο παρά άρνιό-
μαστε τους κινδύνους, στους όποίους έφιστά τήν προσοχή ή Αύστρία... 

'Εφόσον όμως ή άντίσταση τής Πύλης, ύποκινούμενη άπό ξένη έπιρροή, 
γίνεται έπίμονη κι έτσι, ένάντια στίς έπιθυμίες καί στίς έλπίδες μας, 
παρατείνει τήν διάρκεια της κρίσης κι άπαιτεΐ άπό τήν πλευρά μας δι-
πλές προσπάθειες καί νέες θυσίες, δηλώνουμε, οτι ή Ρωσσία θ' άφιερώσει 
όσο ποτέ άλλοτε τήν προσοχή της στά σημεία πού άφοροΰν άμεσα τήν 
Ισχύ της καί τήν εύημερία τών ύπηκόων της' άπό έδώ καί στό έξης ol 
δυνάμεις έκεΐνες, τΙς όποιες θά μποροΰσε ν' άντιπαρατάξει στίς έκρήξεις 
τοϋ επαναστατικού πνεύματος στήν όπόλοιπη Εύρώπη, άναγκαστικά θά 
παραλύσουν. Καμμιά Δύναμη δέν θάπρεπε λοιπόν νά ένδιαφέρεται όσο ή 
Αύστρία γιά τήν σύναψη είρήνης, άλλά εΙρήνης πρός δόξα τοΰ αύτοκρά-
τορα καί πρός τό συμφέρον τής αύτοκρατορίας του. Γιατί άν ή είρήνη 
πού θά ύπογράφαμε δέν ήταν τέτοια, τό πολιτικό κύρος κι ή έπιρροή 
τής Ρωσσίας θά δέχονταν ένα όλέθριο πλήγμα, τό γόητρο τής Ισχύος 
της θ' άφανιζόταν καί ή ήθική ύποστήριξη, γιά τήν όποία (σως θά μπο-
ρούσαν νά τήν παρακαλέσουν φιλικές καί σύμμαχες δυνάμεις σέ μελλοντι-
κές άπρόβλεπτες περιπτώσεις, θά ήταν άβέβαιη κι άτελέσφορη». (Μυ-
στικό τηλεγράφημα τοΰ κόμη Νέσσελροντ στόν κ. Τατίστσεβ, μέ ήμερο-
μηνία: Πετρούπολη, 12 Φεβρουαρίου 1829)." 

Ή Press τοϋ περασμένου Σαββάτου διαπιστώνει, ότι ό τσά-
ρος, άπογοητευμένος άπό τήν στάση της 'Αγγλίας καί ιδιαίτερα 
τοΰ λόρδου Aberdeen, έδωσε στόν κ. Brunnow οδηγίες νά μήν 
έχει πιά έπαφές μέ τοΰτο τόν «καλό» ήλικιωμένο κύριο, παρά νά 
περιορίζεται στήν έπίσημη έπικοινωνία του μέ τό ύπουργεϊο έξω-
τερικών. 

Ή Wiener Lloyd, τό όργανο τής αύστριακής τραπεζικής Ολι-
γαρχίας, ύποστηρίζει μέ μεγάλη έμφαση τήν συμπαράταξη τής 
Αύστρίας μέ τήν 'Αγγλία καί τήν Γαλλία, μέ σκοπό τήν άντιμε-
τώπιση τής έπιθετικής πολιτικής τής Ρωσσίας. 

Marx 
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Ρωσσοτουρκικές δυσκολίες. 
Προφάσεις και υπεκφυγές τής αγγλικής κυβέρνησης. 

Ή τελευταία άνακοίνωση τοϋ Νεσσελροντ... 

New-York Daily Tribune, 25 'Ιουλίου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη 12 'Ιουλίου 1853 

Ή κοινοβουλευτική φάρσα τής περασμένης Πέμπτης06 συνεχί-
στηκε καί τελείωσε τήν Παρασκευή, 8 τ.μ. Ό λόρδος Palmers ton 
άπαίτησε δχι μόνο ν' άναβάλει ό κ. Layard τήν αϊτησή του ως 
τήν Δευτέρα, άλλά καί νά τήν άποσύρει όλότελα. «Τήν Δευτέρα 
θά γίνει δ,τι καί τήν Παρασκευή». Ό κ. Bright έπωφελήθηκε τής 
εύκαιρίας γιά νά συγχαρεί τόν λόρδο Aberdeen γιά τήν περιεσκεμ-
μένη πολιτική του καί νά τόν διαβεβαιώσει γενικά γιά τήν άπόλυτη 
εμπιστοσύνη του. 

Σχετικά παρατηρεί ή Morning Advert iser : 

«'Ακόμα κι ή Φιλειρηνική "Εταιρεία" άν ήταν, ή κυβέρνηση δέν Οά 
μπορούσε νά κάμει περισσότερα άπ' δσα έκαμε δ καλός Aberdeen γιά 
νά ένθαρρύνει τήν Ρωσσία, ν' Αποθαρρύνει τήν Γαλλία, νά θέσει σέ κίν-
δυνο τήν Τουρκία καί νά δυσφημήσει τήν 'Αγγλία... Ή όμιλία τοϋ κ. 
Bright πήγαινε ν' Αποτελέσει ίνα είδος μαγχεστριανοΰ μανιφέστου πρδς 
οφελος τών "φοβιτσιάρηδων" μέσα στήν κυβέρνηση». 

01 προσπάθειες τών υπουργών νά βγάλουν άπό τήν μέση τήν 
σχεδιαζόμενη έπερώτηση τοϋ Layard προέρχονταν άπό τόν δι-
καιολογημένο φόβο, δτι δέν θά ήταν δυνατό νά κρατηθούν κι άλλο 
μυστικές άπό τήν δημοσιότητα οί έσωτερικές διαφωνίες τοϋ ύπουρ-
γικοΰ συμβουλίου. Ή Τουρκία πρέπει νά κομματιαστεί γιά νά 
παραμείνει ένιαΐος ό συνασπισμός. Έκτός άπό τόν λόρδο Aber-
deen, εύμένεια άπέναντι στίς ρωσσικές δολοπλοκίες δείχνουν οί 
έξής ύπουργοί: ό λόρδος Clarendon, ό δούκας Argyll, ό λόρδος 
Granville, ό κ. Sidney Herber t , ό κ. Cardwell καί ό «ριζοσπά-
στης» σέρ Will iam Molesworth. Λέγεται δτι ό λόρδος Aberdeen 
εχει κιόλας άπειλήσει μέ τήν παραίτησή του. Ή «ισχυρή» παρά-
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ταξη τοϋ Palmers ton (civis Romanus sum*®)88 δέν χρειαζόταν 
παρά μιά τέτοια πρόφαση γιά νά υποχωρήσει. Αποφασίστηκε νά 
σταλούν ταυτόσημες διακοινώσεις στήν Κωνσταντινούπολη καί στήν 
Πετρούπολη μέ τήν σύσταση 

«νά έξασφαλιστοϋν καί σέ δλους τούς άλλους Χριστιανούς της τουρκικής 
έπικράτειας τά προνόμια, πού άπαΐτησε ό τσάρος γιά τούς Έλληνορθο-
δάξους, καί μάλιστα μέ έγγυητική συνθήκη συνυπογεγραμμένη άπό τΙς 
Μεγάλες Δυνάμεις». 

Ή ϊδια άκριβώς πρόταση είχε όμως γίνει καί στόν πρίγκηπα 
Μέντσικοβ ήδη τήν παραμονή τής άναχώρησής του γιά τήν Κων-
σταντινούπολη καί, όπως ξέρουν όλοι, δέν εϊχε καμμιά απήχηση. 
Είναι λοιπόν έντελώς γελοίο ν* αναμένονται όποιαδήποτε άποτε-
λέσματα άπό τήν έπανάληψή της, έφόσον μάλιστα τώρα δέν υπάρχει 
καμμιά άμφιβολία, ότι ή Ρωσσία έπιδιώκει άκριβώς τήν σύναψη 
συνθήκης μέ τίς Μεγάλες Δυνάμεις, δηλ. τήν Αυστρία καί τήν 
Πρωσσία, χωρίς νά συναντά πιά άντίσταση. Ό κόμης Buol, ό 
Αύστριακός πρωθυπουργός, είναι γαμπρός τοΰ βαρόνου von Meyen-
dorff, τοΰ Ρώσσου πρεσβευτή, κι ένεργεΐ σέ πλήρη σύμπνοια μέ 
τήν Ρωσσία. Τήν ϊδια μέρα πού τά δύο κόμματα τοΰ συνασπισμού, 
τό ύπναλέο καί τό «ισχυρό», πήραν τήν παραπάνω άπόφαση, ή 
Pat r ie δημοσίεψε τά έξής: 

«Ό καινούργιος Αυστριακός διπλωματικός έκπρόσωπος στήν Κων-
σταντινούπολη, ό κ. v. Bruck, έκαμε τήν πρώτη του έμφάνιση άπαιτών-
τας άπό τήν Πύλη τήν πληρωμή πέντε έκατομμυρίων πιάστρων ώς άπο-
ζημίωση καί τήν συγκατάθεση της στήν έκχώρηση τών λιμένων Κλέκ 
καί Σουτορίνα. Τό αίτημα αύτό θεωρήθηκε ύποστήριξη πρός τήν Ρωσσία». 

Αύτή δέν είναι καί ή μόνη ύποστήριξη πού δίνει ή Αυστρία 
στά ρωσσικά συμφέροντα στήν Κωνσταντινούπολη. Θυμόμαστε άπό 
τά 1848, ότι οί ήγεμόνες φρόντιζαν πάντα νά δημιουργείται κάποια 
«παρεξήγηση», όταν ήθελαν ν* άνοίξουν πΰρ έναντίον τοΰ λαοΰ 
τους. Τό ϊδιο στρατήγημα έφαρμόζεται τώρα έναντίον τής Τουρ-
κίας. Ό Αυστριακός πρόξενος στή Σμύρνη έβαλε νά σύρουν μέ 
τήν βία σ' ένα αύστριακό πλοίο έναν Ούγγρο μέσα άπό ένα άγγλικό 
καφενείο" όταν οί φυγάδες άπάντησαν σ' αύτή τήν άπόπειρα σκο-
τώνοντας έναν Αύστριακό άξιωματικό καί τραυματίζοντας έναν 



Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α dp. 21 151 

άλλο, τότε ό κ. v. Bruck ζήτησε άπό τήν Πύλη ικανοποίηση εντός 
24 ωρών.·9 Μαζί μέ τήν είδηση αύτή ή Morning Post τοΰ Σαβ-
βάτου άναφέρει καί μιά φήμη, σύμφωνα μέ τήν όποία οί Αύστρια-
κοί είσβάλανε στήν Βοσνία. "Οταν οί ύπουργοί τοΰ συνασπισμοΰ 
ρωτήθηκαν χτές στις συνεδριάσεις καί τών δύο Βουλών γιά τήν 
αύθεντικότητα τούτης τής φήμης, άκόμα βέβαια «δέν είχαν ένη-
μερωθεΐ»· μόνο ό Russell άποτόλμησε τήν είκασία, ότι οί Αύστρια-
κοί είχαν συγκεντρώσει στρατεύματα στό Πέτερβαρνταϊν. "Ετσι 
επαληθεύεται ή προφητεία τοΰ κ. Τάτιστσεβ άπό τά 1828, ότι 
δηλ. ή Αυστρία θά κυνηγοΰσε λαίμαργα τό δικό της μερίδιο στη 
λεία, μόλις έφτανε ή άποφασιστική ώρα. 

Σ ' ένα τηλεγράφημα τής 26ης τοΰ περασμένου μήνα άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη άναφέρονται τά έξής: 

«'Απ' άφορμή τΙς φήμες, δτι όλάκληρος 6 ρωσσικός στόλος απέπλευσε 
άπό τήν Σεβαστούπολη κατευθυνόμενος πρός τόν Βόσπορο, ό σουλτά-
νος ρώτησε τούς πρεσβευτές της 'Αγγλίας καί της Γαλλίας, άν, σέ περί-
πτωση πού οί Ρώσσοι θά έκαναν έπίδειζη Ισχύος μπροστά στόν Βόσπορο, 
οί ήνωμένοι στόλοι τους ήσαν έτοιμοι νά περάσουν τά Δαρδανέλλια. Καί 
οί δύο άπάντησαν καταφατικά. "Ένα τουρκικό άτμόπλοιο μέ Γάλλους καί 

"Αγγλους άξιωματικούς μόλις στάλθηκε άπό τόν Βόσπορο στήν Μαύρη 
θάλασσα γιά άναγνώριση». 

Τό πρώτο πού έκαμαν οί Ρώσσοι μετά τήν είσοδο τους στίς 
ήγεμονίες ήταν ν* άπαγορεύσουν τήν δημοσίευση τοΰ σουλτανικού 
φιρμανιοΰ πού έπικύρωνε τά προνόμια τών Χριστιανών όλων τών 
ομολογιών καί νά παύσουν τήν έκδοση μιας γερμανικής έφημερί-
δας έκδιδόμενης στό Βουκουρέστι, γιατί τόλμησε νά δημοσιεύσει 
ένα άρθρο γιά τό άνατολικό ζήτημα. Συνάμα εισέπραξαν βίαια 
άπό τήν τουρκική κυβέρνηση τήν πρώτη έτήσια εισφορά, ή όποία 
είχε οριστεί κατά τήν προγενέστερη κατάληψη τής Μολδαβίας καί 
της Βλαχίας άπό μέρους τους στά 1848-49.21 'Από τά 1828 καί 
μετά ή προστασία τής Ρωσσίας στοίχισε στις ήγεμονίες 150.000.000 
πιάστρα, εκτός άπό τις τεράστιες άπώλειες πού προκάλεσαν οί 
λεηλασίες κι οί έρημώσεις. Ή 'Αγγλία σήκωσε τά έξοδα τών ρωσ-
σικών πολέμων έναντίον τής Γαλλίας, ή Γαλλία εκείνα τοϋ ρωσσι-
κοΰ πολέμου έναντίον τής Περσίας κι ή Περσία έκεΐνα τοΰ ρωσ-
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σικοϋ πολέμου έναντίον της Πολωνίας- τώρα ή Ουγγαρία κι οί 
ήγεμονίες πρέπει νά πληρώσουν τόν πόλεμο της έναντίον τής 
Τουρκίας. 

Τό σημαντικότερο γεγονός τής ή μέρας εϊναι ή καινούργια έγ-
κύκλιος τοϋ κόμη Νέσσελροντ άπό 20 'Ιουνίου 1853. Δηλώνει ότι 
τά ρωσσικά στρατεύματα δέν θά εκκενώσουν τίς ήγεμονίες πρίν ό 
σουλτάνος υποχωρήσει σ' δλα τά αιτήματα τοΰ τσάρου καί οί στό-
λοι τής 'Αγγλίας καί τής Γαλλίας έγκαταλείψουν τά τουρκικά 
ΰδατα. Ή έγκύκλιος αύτή δίνει έντύπωση άπροκάλυπτου χλευα-
σμού τής 'Αγγλίας καί τής Γαλλίας. Έ τ σ ι π.χ . λέει: 

«Ή θέση, πού έχουν καταλάβει οί δύο ναυτικές δυνάμεις, άποτελεΐ 
ναυτική κατοχή, κι αύτό μας ώθεϊ ν' Αποκαταστήσουμε τύ Ισοζύγιο τών 
δύο πλευρών καταλαμβάνοντας τήν κατάλληλη στρατιωτική θέση». 

Ά ς σημειωθεί δτι ό όρμος τοΰ Βεσικα άπέχει 150 μίλια άπό 
τήν Κωνσταντινούπολη. Ό τσάρος διεκδικεί τό δικαίωμα κατά-
ληψης τουρκικών έδαφών, ένώ άπαγορεύει στήν 'Αγγλία καί στήν 
Γαλλία νά καταλάβουν ούδέτερα ΰδατα χωρίς τήν ειδική του άδεια. 
'Εκθειάζει τήν δική του μεγαλόθυμη ύπομονή, γιατί άφησε στήν 
Πύλη πλήρη έλευθερία νά έπιλέξει μέ ποιό τρόπο θά άπεκδυθεϊ 
τήν κυριαρχία της — μέ συνθήκη, σενέτ, μέ κάποια άμοιβαία πράξη 
ή καί ύπογράφοντας μιάν άπλή διακοίνωση. Είναι πεπεισμένος, 
ότι ή «άμερόληπτη Εύρώπη» πρέπει νά κατανοήσει πώς ή συν-
θήκη τοΰ Καϊναρτζή,82 πού δίνει στήν Ρωσσία τό δικαίωμα νά 
προστατεύει ενα καί μόνο έλληνορθόδοξο παρεκκλήσι στήν Κων-
σταντινούπολη, τήν άναγορεύει eo ipso* σέ Ρώμη τής 'Ανατολής. 
Λυπάται πού ή Δύση άγνοεΐ τόν άβλαβή χαρακτήρα μιας ρωσσι-
κής θρησκευτικής προστασίας σέ ξένες χώρες. 'Αποδείχνει τό εν-
διαφέρον του γιά τήν άκεραιότητα τής τουρκικής αύτοκρατορίας 
μέ Ιστορικά γεγονότα — «τήν πολύ μετριοπαθή χρήση τής νίκης 
του στήν 'Αδριανούπολη στά 1829»,44 όταν τό μόνο πού τόν έμπό-
δισε νά μή δειχτεί μετριοπαθής ήταν ή άθλια κατάσταση τοΰ 
στρατού του καί ή άπειλή τοΰ "Αγγλου ναυάρχου, δτι μέ ή δίχως 
εξουσιοδότηση θά βομβάρδιζε όλες τίς άκτές τής Μαύρης Θάλασ-
σας, καί δταν όλα, όσα κέρδισε, όφείλονταν στήν «άνοχή» τών Δυ-
τικών κυβερνήσεων καί στήν δόλια καταστροφή τοΰ τουρκικοϋ 
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στόλου στό Ναβαρίνο. «Μόνος αυτός στήν Εύρώπη έσωσε στά 
1833 τήν Τουρκία άπό τόν διαμελισμό». Στά 1833 ό τσάρος, μέ 
τήν περίφημη συνθήκη τοϋ Ούνκιάρ-Σκελεσσί,70 έκλεισε αμυντική 
συμμαχία μέ τήν Τουρκία, ή όποία άπαγόρευε νά πλησιάζουν ξέ-
νοι στόλοι στήν Κωνσταντινούπολη κι έσωζε τήν Τουρκία άπό τόν 
διαμελισμό μόνο καί μόνο γιά νά τήν διαφυλάξει άκέραια γιά τήν 
Ρωσσία. «Στά 183911 πήρε τήν πρωτοβουλία καί ύπέβαλε στις 
υπόλοιπες Δυνάμεις προτάσεις, οί όποιες, έφαρμοζόμενες άπό κοι-
νού, δέν άφησαν τόν σουλτάνο νά δει τήν άντικατάσταση τοΰ θρό-
νου του μέ μιά καινούργια άραβική αύτοκρατορία». Αύτό πάει νά 
πει, ότι στά 1839 παρακίνησε τΙς υπόλοιπες Δυνάμεις νά πάρουν 
τήν πρωτοβουλία καταστροφής τοΰ αιγυπτιακού στόλου καί άπο-
δυνάμωσης τοΰ μόνου άνθρώπου, πού θά μποροΰσε νά κάνει τήν 
Τουρκία ζωτικό κίνδυνο γιά τήν Ρωσσία καί ν* άντικαταστήσει τό 
παραγεμισμένο τουρμπάνι μέ άληθινό κεφάλι. «Βασική άρχή τής 
πολιτικής τοΰ σεπτού αύθέντη μας ήταν πάντοτε ή διατήρηση τοΰ 
status quo" στήν 'Ανατολή όσο γίνεται περισσότερο». Άκριβώς. 
Διατήρησε προσεκτικά τήν άποσύνθεση τοΰ τουρκικού κράτους 
κάτω άπό τήν άποκλειστική φύλαξη τής Ρωσσίας. 

Πρέπει νά άναγνωρίσουμε ότι ποτέ ή Ανατολή δέν τόλμησε 
νά πετάξει ειρωνικότερο έγγραφο στό πρόσωπο τής Δύσης. Συγ-
γραφέας του όμως είναι ό Νέσσελροντ — τοΰ οποίου τό όνομα στά 
ρωσσικά σημαίνει ταυτόχρονα τσουκνίδα καί ραβδί.71 Καί πράγματι, 
πρόκειται γιά έγγραφο πού τεκμηριώνει τόν έξευτελισμό τής Εύ-
ρώπης κάτω άπό τό ραβδί τής άντεπανάστασης. Οί έπαναστάτες 
μποροΰν νά συγχαροΰν τόν τσάρο γιά τό άριστούργημά του. Ά ν 
ή Εύρώπη ύποχωρήσει, δέν υποχωρεί μέ μιά άπλή ήττα, παρά 
περνά κάτω άπό τίς furcae caudinae.*®1 

Marx 
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...Τό ρωσσικό ζήτημα. 
Παράδοξη διπλωματική άλληλογραφία 

New-York Daily Tribune, 30 Ιουλίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 15 'Ιουλίου 1853 

Σ ' ένα προηγούμενο άρθρο άνέφερα τίς προτάσεις, πού είχε 
κάμει κάποτε ό κ. de Villfcle στήν Ρωσσία γιά τήν διαφύλαξη 
τής άκεραιότητας τής όθωμανικής αυτοκρατορίας μέ μιά έγγυητική 
συμφωνία όλων των Μεγάλων Δυνάμεων. Οί προτάσεις αύτές προ-
κάλεσαν τήν 7c<xpocxocT(i> άπάντηση τοΰ κόμη Pozzo di Borgo: 

«Μιά γενική έγγύηση γιά τήν όθωμανική αυτοκρατορία, έκτός τοϋ δτι 
είναι άσυνήθιστη καί καταπληκτική, θά παραβίαζε τά δικαιώματα, πού 
άπέκτησε ή Ρωσσία, καθώς καί τΙς άρχές, στίς όποιες αύτά έδράζονται».·3 

'Ωστόσο στά 1841 ή Ρωσσία διεκήρυξε τήν προθυμία της νά 
συμμετάσχει σέ μιά τέτοια άσυνήθιστη συμφωνία,88 καί ό Νέσσελ-
ροντ άναφέρεται ό ίδιος σ' αύτήν στήν διακοίνωσή του άπό 20 
'Ιουνίου (2 Ιουλίου). Γιατί συναίνεσε ή Ρωσσία, σέ άντίθεση μέ 
τήν παραδοσιακή της πολιτική; Επε ι δή ή συμφωνία έκείνη άπο-
τελοΰσε λιγότερο «έγγύηση γιά τήν όθωμανική αύτοκρατορία» καί 
περισσότερο ένα όπλο ένάντια στό μόνο τότε ζωτικό στοιχείο της, 
τήν Αίγυπτο τοΰ Μεχμέτ 'Αλή — έπειδή, άρχικά τουλάχιστον, 
είχε σχεδιαστεί ώς συνασπισμός έναντίον τής Γαλλίας.11 

Ή παρισινή έφημερίδα La Presse δημοσιεύει στό σημερινό 
της φύλλο, πού μόλις έλαβα, μιά άδημοσίευτη ίσαμε σήμερα άλλη-
λογραφία άνάμεσα στόν έκλιπόντα στρατηγό S6bastiani, πού ήταν 
ώς τώρα πρεσβευτής στό Λονδίνο, καί στήν Κα Adelaide, άδελφή 
τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου" ή άλληλογραφία τούτη ρίχνει χαρα-
κτηριστικό φώς στίς διπλωματικές δοσοληψίες της έποχής. Πε-
ριέχει σαφείς άποδείξεις, ότι ή συνθήκη τοΰ 184168 διόλου δέν 
είχε ώς έμπνεύστριά της τήν Ρωσσία, όπως ισχυρίζεται ό Νέσσελ-
ροντ στή διακοίνωση του, παρά άντίθετα είχε σχεδιαστεί άπό τήν 
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Γαλλία καί την 'Αγγλία ένάντια στήν Ρωσσία, καί μόνο κατόπιν 
μεταβλήθηκε άπό τήν Ρωσσία σέ βπλο ένάντια στήν Γαλλία. "Οσο 
μοϋ έπιτρέπει ή στενότητα τοΰ χρόνου μεταφράζω άπό τήν ση-
μαντική τούτη άλληλογραφία. 

Γάκολουθοϋν έκτεταμένα άποσπάσματα] 
Marx 

23 

Τό πρόβλημα τοϋ πολέμου... [Οι ΗΠΑ στήν Μεσόγειο] 

New-York Daily Tribune, 5 Αύγούβτου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη, 19 'Ιουλίου 1853 

Ό τσάρος όχι μόνο άρχισε τόν πόλεμο, άλλά τελείωσε κιόλας τήν 
πρώτη του έκστρατεία. Ή γραμμή έπιχειρήσεων δέν βρίσκεται πιά 
πίσω άπό τόν Προύθο, παρά κατά μήκος τοΰ Δούναβη. Τί κάνουν 
στό μεταξύ οί Δυτικές Δυνάμεις; Συμβουλεύουν, δηλ. έξαναγκά-
ζουν τόν σουλτάνο νά θεωρήσει τόν πόλεμο ώς ειρήνη. Οί άπαντή-
σεις τους στις πράξεις τοΰ δεσπότη δέν εϊναι κανόνια παρά δια-
κοινώσεις. Στόν αύτοκράτορα έπιτίθενται όχι οί δύο στόλοι παρά 
όχι λιγότερα άπό τέσσερα σχέδια διαπραγματεύσεων: τό ένα προ-
έρχεται άπό τήν άγγλική κυβέρνηση, τό άλλο άπό τήν γαλλική, 
τό τρίτο τό παρουσίασε ή Αύστρία καί τό τέταρτο τό αύτοσχεδία-
σε ό «γαμπρός μας» στό Πότσδαμ. Ελπίζεται ότι ό τσάρος θά 
καταδεχθεΐ νά διαλέξει άπ' αύτό τόν embar ras de r ichesses^ ο,τι 
ταιριάζει περισσότερο στούς σκοπούς του. Ή (δεύτερη) άπάντηση 
τοΰ κ. Drouyn de l 'Huys στή (δεύτερη) διακοίνωση τοΰ κόμη 
Νέσσελροντ πασχίζει όσο γίνεται ν' άποδείξει ότι «τήν πρώτη έπί-
δειξη ισχύος δέν τήν έκαμαν ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία». Ή Ρωσσία 
πετάει τις τόσες διακοινώσεις στούς Δυτικούς διπλωμάτες, έτσι 
όπως πετάνε τά κόκκαλα στά σκυλιά, γιά νά τούς χαρίζει μιάν 
άθώα διασκέδαση, ένώ ή ίδια έχει τό πλεονέκτημα νά κερδίζει κι 
άλλον χρόνο. Ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία, φυσικά, τριμπάνε τό δόλωμα. 
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Στό μεταξύ ή θέση τοϋ σουλτάνου γίνεται κάθε ώρα πιό 
δύσκολη και περίπλοκη. Οί οικονομικές του δυσχέρειες δλο καί 
μεγαλώνουν, άφοϋ σηκώνει δλα τά βάρη τοΰ πολέμου, δίχως νά 
επωφελείται άπό τίς εύκαιρίες του. Ό λαϊκός άναβρασμός στρέ-
φεται έναντίον του, άφοΰ δέν βρέθηκε κάποιος νά τόν στρέψει 
έναντίον τοΰ τσάρου. Ό μουσουλμανικός φανατισμός τόν άπειλεϊ 
μέ άνακτορικές έπαναστάσεις, ένώ ό φανατισμός τών Έλληνορθο-
δόξων τόν άπειλεϊ μέ λαϊκές έξεγέρσεις. Τά σημερινά φύλλα πε-
ριέχουν άνταποκρίσεις γιά μιά συνωμοσία κατά της ζωής τοΰ 
σουλτάνου άπό μουσουλμάνους φοιτητές, πού άνήκουν στό πα-
λαιοτουρκικό κόμμα κι ήθελαν νά βάλουν στόν θρόνο τόν Άβδούλ 
Άσίς.7 2 

Ή Kolnische Zei tung δίνει σ' Ινα γράμμα μέ τήν ένδειξη 
«Βιέννη, 11 Ιουλίου» τήν παρακάτω έξιστόρηση τής υπόθεσης 
τής Σμύρνης:®9 

«Ό Σεχίμπ έφέντης στάλθηκε στήν Σμύρνη γιά ν' Αρχίσει Ανακρί-
σεις έναντίον τών πρωταιτίων τών ταραχών, στίς όποιες σκοτώθηκε ό 
βαρόνος Hackelberg. Έπίσης ό Σεχίμπ έλαβε διαταγές νά παραδώσει 
στήν Αύστρία τούς πρόσφυγες αύστριακής ή τοσκανικής καταγωγής. 

Ό κ. Brown, έπιτετραμμένος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, είχε έπαφές 
πάνω στό ζήτημα αύτό μέ τόν Ρεσίντ πασά, τών όποιων τό Αποτέλεσμα 
παραμένει άγνωστο. Αύτή τήν στιγμή μαθαίνω, δτι ό δολοφόνος τοϋ 
βαρόνου Hackelberg έλαβε άπό τόν 'Αμερικανό πρόξενο τής Σμύρνης 
ένα διαβατήριο πού τόν παίρνει άπό τήν δικαιοδοσία τών τουρκικών 
άρχων. Τό γεγονός αύτό όποδείχνει, δτι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες προ-
τίθενται ν' άναμιχθοΰν στίς ευρωπαϊκές ύποθέσεις. Έπίσης είναι βέβαιο, 
ότι τρία άμερικανικά πολεμικά βρίσκονται μέ τόν τουρκικό στόλο στόν 
Βόσπορο κι δτι ή Αμερικανική φρεγάτα Cumberland έφερε στήν τουρ-
κική κυβέρνηση 80.000.000 πιάστρα». 

'Οσηδήποτε άλήθεια κι άν ένέχουν παρόμοιες ειδήσεις, πάντως 
άποδείχνουν Ινα πράγμα, δτι δηλ. παντοΰ άναμένεται ή άμερικα-
νική έπέμβαση, καί μάλιστα βλέπεται ευνοϊκά άπό μερίδες της 
άγγλικής κοινής γνώμης. Ή συμπεριφορά τοΰ Άμερικανοΰ πλοι-
άρχου καί τοΰ προξένου έπαινοΰνται θερμά σέ λαϊκές συγκεντρώ-
σεις καί ό «"Αγγλος»®0 στόν χθεσινό [Morning] Advertiser καλεί 
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τήν αστερόεσσα νά εμφανισθεί στήν Μεσόγειο καί νά ντροπιάσει 
τόν «βρώμικο καί γέρικο Union Jack»7 3 άναγκάζοντάς τον νά 
δράσει. 

"Ας συνοψίσουμε τό άνατολικό ζήτημα μέ λίγα λόγια. Ό τσά-
ρος, δυσαρεστημένος κι άνικανοποίητος πού βλέπει τήν τεράστια 
αύτοκρατορία του περιορισμένη σ' ένα καί μόνο έξαγωγικό λιμάνι 
(κι αύτό σέ θάλασσα μή πλωτή τόν μισό χρόνο κι έκτεθειμένο 
στις άγγλικές επιθέσεις τόν άλλο μισό), προωθεί τό σχέδιο τών 
προπατόρων του ν' άποκτήσει πρόσβαση στήν Μεσόγειο* άποκό-
πτει διαδοχικά τά πιό άπόμακρα μέλη τής όθωμανικής αύτοκρατο-
ρίας άπό τό κύριο σώμα της, ώσπου νά πάψει νά χτυπά ή καρδιά 
της, ή Κωνσταντινούπολη. Επαναλαμβάνει τίς περιοδικές εισβο-
λές του όποτε θεωρεί ότι τά σχέδιά του γιά τήν Τουρκία κινδυ-
νεύουν άπό τήν πρόδηλη έδραίωση τής τουρκικής κυβέρνησης ή 
άπό τίς πιό έπικίνδυνες άκόμα έκδηλες ένδείξεις χειραφέτησης 
τών Σλάβων. 'Τπολογίζοντας στήν δειλία καί στήν φοβία τών Δυ-
τικών Δυνάμεων πτοεί τήν Εύρώπη καί διογκώνει τά αίτήματά 
του όσο μπορεί, γιά νά φανεί κατόπιν μεγαλόθυμος, άρκούμενος 
σ' 0,τι ήθελε άμεσα. 

'Από τήν άλλη μεριά οί Δυτικές Δυνάμεις, άσυνεπεΐς, ψοφο-
δεείς, άλληλοΟποβλεπόμενες, άρχικά ενθαρρύνουν τόν σουλτάνο 
ν' άντισταθεΐ στόν τσάρο, φοβούμενες τίς ρωσσικές ύπερβάσεις, 
καί στό τέλος τόν έξαναγκάζουν νά ύπαναχωρήσει, φοβούμενες ένα 
γενικό πόλεμο πού θά γεννούσε μιά γενική έπανάσταση. "Οντας 
πολύ άδύναμες ή πολύ δειλές γιά νά έπιχειρήσουν τήν άνασυγκρό-
τηση τής όθωμανικής αύτοκρατορίας μέ τήν ίδρυση μιας έλληνι-
κής έπικράτειας ή μιας 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας σλαβικών 
κρατών, ό μόνος τους σκοπός είναι ή διατήρηση τοΰ s ta tus quo," 
δηλ. τής κατάστασης τής σήψης, πού άπαγορεύει στόν σουλτάνο 
νά χειραφετηθεί άπό τόν τσάρο καί στούς Σλάβους νά χειραφετη-
θούν άπό τόν σουλτάνο. 

Τό έπαναστατικό κόμμα μονάχα εύχαριστημένο μπορεί νάναι 
μ' αύτή τήν κατάσταση. Ή ταπείνωση τών άντιδραστικών Δυτι-
κών κυβερνήσεων κι ή πρόδηλη άνικανότητά τους νά διαφυλάξουν 
τά συμφέροντα τοΰ εύρωπαΐκοΰ πολιτισμού ένάντια στις ρωσσι-
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κές υπερβάσεις δέν μπορούν παρά νά προκαλέσουν καθολική άγα-
νάκτηση στους λαούς πού κι οί ϊδιοι ύπέφεραν μετά τά 1849 τήν 
ύποταγή στήν κυριαρχία τής άντεπανάστασης.' Η έπερχόμενη βιο-
μηχανική κρίση έπηρεάζεται, έπίσης, καί έπιταχύνεται έξίσου άπό 
τούτες τΙς ήμιανατολικές περιπλοκές ίσο κι άπό τις όλότελα άνα-
τολικές περιπλοκές στήν Κίνα. 

Marx 

24 

...Τό ρωσσικό ζήτημα 

New-York Daily Tribune, 12 Αυγούστου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 29 'Ιουλίου 1853 

«Πολιτική μας είναι νά φροντίσουμε νά μή γίνει τίποτε στούς έπόμέ-
νους τέσσερις μήνες κι έλπίζω νά τά καταφέρουμε, έπειδή οί άνθρωποι 
γενικά προτιμούν νά περιμένουν" δμως δ πέμπτος θά πρέπει νάναι γόνι-
μος σέ γεγονότα».·8 

Αύτό έγραψε ό κόμης Pozzo di Borgo στίς 28 Νοεμβρίου 
1828 στόν κόμη Νέσσελροντ, κι ό κόμης Νέσσελροντ ένεργεΐ τώ-
ρα μέ βάση τό Ιδιο παράγγελμα. Έ ν ώ ή στρατιωτική ιδιοποίηση 
τών ήγεμονιών συμπληρώθηκε μέ τήν ιδιοποίηση τής πολιτικής 
τους διοίκησης άπό μέρους τών Ρώσσων, ένώ στρατεύματα μετά 
άπό στρατεύματα ξεχύνονται στήν Βεσσαραβία καί στήν Κριμαία, 
έγινε μιά νύξη πρός τήν Αύστρία, ότι ή μεσολάβησή της ίσως 
γίνει δεκτή, κι άλλη μιά πρός τόν Βοναπάρτη, ότι πιθανό τά σχέ-
διά του νά έβρισκαν τήν εύμενή υποδοχή τοϋ τσάρου. Οί ύπουργοί 
στό Παρίσι καί στό Λονδίνο άνακουφίστηκαν μέ τήν προοπτική 
ότι ό Νικόλαος θά είχε τήν συγκατάβαση νά δεχτεί τελικά τις 
συγγνώμες τους. "Ολες οί αύλές τής Εύρώπης, μεταμορφωμένες 
σέ ισάριθμες σουλτάνες, περίμεναν μαζί τους τόν μεγαλόθυμο 
'Αφέντη τών Πιστών νά τούς ρίξει τό μαντήλι του. Άφοΰ τις 
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κράτησε μ' αύτό τόν τρόπο σέ τεταμένη άναμονή έπί έβδομάδες, 
και πολλές έπί μήνες, ό Νικόλαος ξαφνικά δηλώνει πώς οΰτε ή 
'Αγγλία, οΰτε ή Γαλλία οΰτε ή Αύστρία οΰτε ή Π ρωσσία έχουν 
δουλειά στήν προστριβή του μέ τήν Τουρκία κι ότι μόνη ή Τουρ-
κία μπορούσε νά διαπραγματευθεί. "Ισως γιά νά διευκολύνει τΙς 
διαπραγματεύσεις του μέ τήν Τουρκία άνακάλεσε τήν πρεσβεία 
του άπό τήν Κωνσταντινούπολη. "Ομως ένώ διακηρύσσει οτι οί 
Δυνάμεις δέν πρέπει ν' άνακατεύονται στά θέματα τής Ρωσσίας, 
άπό τήν άλλη μαθαίνουμε ότι οί έκπρόσωποι τής Γαλλίας, τής 
'Αγγλίας, τής Αύστρίας καί τής Πρωσσίας σκοτώνουν τήν ώρα 
τους συνεδριάζοντας στήν Βιέννη καί κλώθοντας σχέδια γιά τήν 
διευθέτηση τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, χωρίς στις άστεΐες αύτές 
συνδιασκέψεις νά συμμετέχουν οΰτε ό Τοΰρκος ούτε ό Ρώσσος 
πρεσβευτής. Στίς 8 τ.μ. ό σουλτάνος είχε διορίσει πολεμική κυ-
βέρνηση, έτσι ώστε νά βγει άπό τήν κατάσταση τής έκεχειρίας, 
όμως έξαναγκάστηκε άπό τόν λόρδο Redcliff νά τήν άπολύσει 
τό ίδιο βράδυ. Τώρα βρίσκεται σέ τέτοια σύγχυση, ώστε προτίθε-
ται νά στείλει Αύστριακό άγγελιαφόρο στήν Πετρούπολη γιά νά 
ρωτήσει άν ό τσάρος θά ξανάρχιζε άμεσες διαπραγματεύσεις. 'Από 
τήν έπιστροφή τοΰ άγγελιαφόρου κι άπό τήν άπάντηση πού θά 
φέρει θά έξαρτηθεΐ, άν στήν Πετρούπολη θά πάει ό ΐδιος ό Ρεσίντ 
πασάς. Αύτός πάλι πρόκειται νά στείλει άπό τήν Πετρούπολη 
καινούργια σχέδια στήν Κωνσταντινούπολη καί τίποτε δέν θά ρυθμι-
στεί προτοΰ κι ή τελευταία άπάντηση φτάσει άπό τήν Πετρούπολη 
στήν Κωνσταντινούπολη — όπότε θά φτάσουμε στόν πέμπτο μήνα 
καί κανένας στόλος δέν θά μπορεί πιά νά μπει στήν Μαύρη Θά-
λασσα. Καί τότε ό τσάρος θά καθήσει ήσυχος όλον τόν χειμώνα 
στίς ήγεμονίες, όπου ξεπληρώνει τά χρέη του μέ τίς ίδιες ύπο-
σχέσεις πού άκόμη κυκλοφορούν έκεϊ άπό τις προγενέστερες κατα-
λήψεις, ήδη άπό τά 1820. 

Γνωρίζετε ότι ό Σέρβος ύπουργός Γκαρατσάνιν24 άπομακρύν-
Οηκε άπό τήν θέση του μέ ένέργειες τής Ρωσσίας. Τώρα ή Ρωσ-
σία, συνεχίζοντας στά ίχνη τής πρώτης αύτής έπιτυχίας, έπιμένει 
νά διωχτούν άπό τήν υπηρεσία τους όλοι οί άντιρωσσικοί άξιωμα-
τοΰχοι. Τό μέτρο αύτό θά τό άκολουθοΰσε στή συνέχεια ή άντι-
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κατάσταση τοΰ βασιλεύοντος πρίγκηπα 'Αλεξάνδρου μέ τόν πρί-
γκηπα Μιχαήλ Όβρένοβιτς, τό τυφλό όργανο τής Ρωσσίας καί 
τών ρωσσικών συμφερόντων. Γιά νά γλυτώσει τήν συμφορά αύτή 
καί, έπίσης, κάτω άπό τήν πίεση τής Αύστρίας, ό πρίγκηπας 'Αλέ-
ξανδρος ξιφούλκησε έναντίον τοϋ σουλτάνου καί διεκήρυξε τήν πρό-
Οεσή του νά κρατήσει αύστηρή ούδετερότητα. Οί ρωσσικές μηχα-
νορραφίες στήν Σερβία περιγράφονται ώς έξής άπό τήν παρισινή 
Presse: 

«Καθένας γνωρίζει ότι τό ρωσσικό προξενείο στήν "Ορσοβα —ίνα 
άθλιο χωριό, όπου δέν ύπάρχει οΰτε ένας Ρώσσος ύπήκοος, δμως βρίσκε-
ται καταμεσίς στόν σερβικό πληθυσμό— άποτελεΐ οίκτρή έγκατάσταση, 
δμως έχει γίνει ή έστία τής μοσχοβίτικης προπαγάνδας. Πιστοποιήθηκε 
κι έπιβεβαιώθηκε δικαστικά ή άνάμιξη τής Ρωσσίας στήν ύπόθεση τής 
Βράιλας στά 1840 δπως καί στήν ύπόθεση τοϋ 'Ιωάννη Lutzo στά 1850 
κι δπως καί στήν πρόσφατη σύλληψη τών δεκατεσσάρων Ρώσσων άξιω-
ματικών, πού έγινε κι ή αΙτία τής παραίτησης τής κυβέρνησης Γκαρα-
τσάνιν. 'Εξίσου γνωστό είναι δτι ό πρίγκηπας Μέντσικοβ, κατά τήν 
διάρκεια της παραμονής του στήν Κωνσταντινούπολη, σκάρωσε παρό-
μοιες μηχανορραφίες μέ τούς πράκτορές του στήν ΙΙρούσσα καί στήν 
Σμύρνη καθώς καί στήν θεσσαλονίκη, στήν 'Αλβανία καί στήν 'Ελ-
λάδα». 
Τό πιό χτυπητό γνώρισμα τής ρωσσικής πολιτικής είναι ή 

ταυτότητα όχι μόνον τών άντικειμενικών της σκοπών, άλλά καί 
τών μέσων γιά τήν έπίτευξή τους. Δέν ύπάρχει περιπλοκή τοΰ 
άνατολικοΰ ζητήματος, διαπραγμάτευση ή έπίσημη διακοίνωση, 
πού νά μή μάς φέρνει πίσω σέ ήδη γνωστές σελίδες τής ίστορίας. 

Σήμερα ή Ρωσσία δέν έχει άλλο πρόσχημα έναντίον τοΰ σουλ-
τάνου έκτός άπό τήν συνθήκη τοϋ Καϊναρτζή,62 μολονότι αύτή δέν 
έδινε στόν τσάρο τό δικαίωμα προστασίας τών όμοθρήσκων του, 
παρά μόνο τό δικαίωμα νά χτίσει ένα παρεκκλήσι στήν Ίσταμπούλ 
καί νά έπικαλεΐται τήν έπιείκεια τοΰ σουλτάνου απέναντι στούς 
χριστιανούς ύπηκόους, όπως όρθά τόνισε ό Ρεσίντ πασάς πρός 
τόν τσάρο στήν διακοίνωση τής 14ης τ.μ. "Ηδη όμως στά 1774, 
όταν ύπογράφτηκε ή συνθήκη, ή Ρωσσία είχε τήν πρόθεση νά τήν 
έρμηνεύσει κάποια μέρα μέ τήν έννοια τοΰ 1853. Ό τότε Αύστρια-
κός έπιτετραμμένος στήν όθωμανική Πύλη, ό βαρόνος Thugu t , 
έγραφε στά 1774 πρός τήν αύλή του: 
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«Άπό έ8ώ καί στό έξής ή Ρωσσία θά είναι κάθε στιγμή σέ θέση, δ-
ποτε θεωρήσει τήν ευκαιρία ευνοϊκή καί δίχως πολλά προκαταρκτικά, νά 
πραγματοποιήσει μιά κάθοδο στήν Κωνσταντινούπολη άπό τά λιμάνια 
της στήν Μαύρη Θάλασσα. Στήν περίπτωση αύτή άναμφίβολα θά έκ-
δηλωνόταν κάποια συνωμοσία προσυμφωνημένη μέ τούς ήγέτες της έλ-
ληνορθόδοξης θρησκείας, ένώ ό σουλτάνος δέν θά είχε άλλη έκλογή 
παρά, στό πρώτο άκουσμα τών ρωσσικών κινήσεων, νά έγκαταλείψει 
τό άνάκτορό του καί νά καταφύγει στά βάθη της 'Ασίας, άφήνοντας τόν 
θρόνο τής εύρωπαΐκής Τουρκίας σέ πιό έμπειρο κάτοχο. "Οταν πιά κα-
τακτηθεί ή πρωτεύουσα, ή τρομοκρατία καί ή πιστή συμπαράσταση τών 

Έλληνορθοδόξων θά φέρει σίγουρα κι εΰκολα κάτω άπ' τό σκήπτρο τής 
Ρωσσίας όλόκληρο τό 'Αρχιπέλαγος, τήν άκτή της Μικρας Ασίας κι 
ολόκληρη τήν Ελλάδα Ισαμε τά παράλια τής Αδριατικής. Καί στήν συνέ-
χεια ή κατοχή τούτων τών χωρών, πού τόσο εύνοήθηκαν άπό τήν φύση 
καί πού ή γονιμότητα κι ό πλούτος τοϋ έδάφους τους δέν συγκρίνεται μέ 
άλλον τόπο στόν κόσμο, θά δώσει στήν Ρωσσία ύπεροχή τέτοια, ώστε 
θά ξεπερνά δλα τά θαύματα τών παραμυθιών, βσα άφηγεΐται ή Ιστορία 
γιά τά μεγαλεία τών άρχαΐων μοναρχιών».74 

"Οπως καί τώρα, έτσι καί στά 1774 ή Ρωσσία έρέθιζβ τήν 
φιλοδοξία τής Αύστρίας μέ τήν προοπτική τής ενσωμάτωσης τής 
Βοσνίας, τής Σερβίας καί τής 'Αλβανίας. Ό ίδιος αυτός βαρόνος 
Thugu t γράφει σχετικά: 

«Μιά τέτοια έπέκταση τοϋ αυστριακού έδάφους δέν θά προκαλούσε 
τόν φθόνο τής Ρωσσίας. Ό λόγος είναι δτι ή άπόκτηση της Βοσνίας, 
της Σερβίας κτλ. άπό μέρους τής Αυστρίας, μολονότι θά ήταν σημαντική 
κάτω άπό άλλες περιστάσεις, δέν θά είχε τήν παραμικρή χρησιμότητα 
γιά τήν Ρωσσία άπό τήν στιγμή πού θά έπεφταν στά χέρια της τ' άπο-
μεινάρια τής όθωμανικής αυτοκρατορίας. Γιατί οί έπαρχίες αύτές κα-
τοικοϋνται σχεδόν όλότελα άπό Μωαμεθανούς καί Έλληνορθοδόξους. 

Ή παραμονή τών πρώτων δέν θά γινόταν άνεκτή, ένώ οί δεύτεροι δέν 
Οά δίσταζαν νά μεταναστεύσουν στήν τόσο κοντινή άνατολική ρωσσική 
αύτοκρατορία ή, άν έμεναν, ή άπιστία τους άπέναντι στήν Αύστρία θά 
δημιουργοΰσε άδιάκοπα προβλήματα. "Ετσι, μιά έδαφική έπέκταση δί-
χως έσώτερη δύναμη βχι μόνο δέν θά αΟξαινε τήν Ισχύ τοΰ αύστριακοϋ 
αύτοκράτορα, άλλα καί θά συνέβαλε στήν μείωσή της». 

Οί πολιτικοί συνηθίζουν ν' άναφέρονται στήν διαθήκη τοϋ Πέ-
τρου τοΰ Α'40 γιά νά δείξουν ποιά είναι ή παραδοσιακή πολιτική 
τής Ρωσσίας γενικά, καί μάλιστα σέ σχέση μέ τις βλέψεις της 
πάνω στήν Κωνσταντινούπολη. Θά μπορούσαν ν' άνατρέξουν άκό-
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μη πιό πίσω. Περισσότερο άπό όχτώ αιώνες πρίν, ό Σβιατοσλά-
βος, ό τότε άκόμα ειδωλολάτρης μεγάλος δούκας της Ρωσσίας, 
διακήρυξε σέ μιά συνάθροιση τών βογιάρων80 του, ότι «δχι μο-
νάχα ή Βουλγαρία, άλλά κι ή εύρωπαϊκή έλληνική αύτοκρατορία, 
μαζί μέ τήν Βοημία καί τήν Ούγγαρία, θάπρεπε νά περάσουν 
στήν ρωσσική κυριαρχία». Ό Σβιατοσλάβος κατέκτησε τήν Σιλι-
στρία κι άπείλησε τήν Κωνσταντινούπολη στά 968, δπως έκαμε 
κι ό Νικόλαος στά 1828. Λίγο μετά τήν ίδρυση τής ρωσσικής 
αύτοκρατορίας ή δυναστεία τών Ρούρικ μετέφερε τήν πρωτεύουσά 
της άπό τό Νόβγκοροντ στό Κίεβο, γιά νά βρίσκεται κοντύτερα 
στό Βυζάντιο. Στόν ένδέκατο αίώνα τό Κίεβο μιμούνταν σέ δλα 
τό Βυζάντιο κι όνομαζόταν «ή δεύτερη Κωνσταντινούπολη», πρά-
γμα πού έξέφραζε τίς μόνιμες βλέψεις τής Ρωσσίας. Ή θρησκεία 
κι ό πολιτισμός τής Ρωσσίας είναι βυζαντινής προέλευσης, κι &τρ·. 
ή πρόθεσή της νά ύποτάξει τήν βυζαντινή αύτοκρατορία, πού τότε 
βρισκόταν στήν ίδια παρακμή δσο σήμερα ή όθωμανική, ήταν 
άκόμα φυσικότερη άπό τήν πρόθεση τών Γερμανών αύτοκρατό-
ρων νά κατακτήσουν τήν Ρώμη καί τήν Ιταλία. "Ωστε ή ένότητα 
τών άντικειμενικών σκοπών τής ρωσσικής πολιτικής είναι δεδο-
μένη άπό τό ιστορικό της παρελθόν, άπό τίς γεωγραφικές της 
προϋποθέσεις κι άπό τήν άνάγκη της ν* άποκτήσει άνοιχτά λιμά-
νια στό 'Αρχιπέλαγος καί στήν Βαλτική Θάλασσα, άν θέλει νά δια-
τηρήσει τήν υπεροχή της στήν Εύρώπη. 'Αλλά ό παραδοσιακός 
τρόπος, μέ τόν όποιο ή Ρωσσία έπιδιώκει αύτούς τούς άντικειμε-
νικούς σκοπούς, κάθε άλλο παρά άξίζει τόν φόρο θαυμασμοϋ πού 
τοϋ άποτίουν οί Εύρωπαΐοι πολιτικοί. Ά ν ή έπιτυχία τής κληρο-
νομικής της πολιτικής άποδείχνει τήν άδυναμία τών Δυτικών Δυ-
νάμεων, ή προσκόλληση τής πολιτικής της σ' ένα στερεότυπο τρό-
πο άποδείχνει τήν έσώτερη βαρβαρότητα τής ίδιας της Ρωσσίας. 
Ποιός δέν θά γελούσε μέ τήν σκέψη δτι ή γαλλική πολιτική καθο-
δηγείται άπό τήν διαθήκη τοϋ Richelieu75 ή άπό τά καπιτουλά-
ρια78 τοΰ Καρλομάγνου; Μελετείστε τά περιφημότερα έγγραφα τής 
ρωσσικής διπλωματίας καί θά δείτε δτι, δσο όξυδερκής, φρόνιμη, 
έπιδέξια καί λεπτολόγα κι άν είναι προκειμένου ν' άνακαλύψει τά 
άδύνατα σημεία τών βασιλέων, τών ύπουργών καί τών αύλών τής 
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Εύρώπης, ωστόσο ή σοφία της παραλύει όλότελα όταν τό πρόβλημα 
είναι νά κατανοηθεί ή ιστορική κίνηση τών εύρωπαϊκών λαών. Ό 
πρίγκηπας Lieven έκρινε άκριβέστατα τόν χαρακτήρα τοΰ καλοΰ 
Aberdeen, όταν ύπολόγιζε στήν άνοχή του άπέναντι στόν τσάρο, 
όμως έπεσε πολύ έξω στήν κρίση του γιά τόν άγγλικό λαό, όταν 
πρόβλεπε τήν συνέχιση τής διακυβέρνησης τών Τόρηδων στίς 
παραμονές τοΰ μεταρρυθμιστικού κινήματος τοΰ 1831. Ό κόμης 
Pozzo di Borgo έκρινε όρθότατα τόν Κάρολο τόν I', όμως διέ-
πραξε τό μεγαλύτερο σφάλμα σέ σχέση μέ τόν γαλλικό λαό, όταν 
παρακίνησε τόν «σεπτό κύριό» του νά διαπραγματευθεί μέ αύτόν 
τόν βασιλιά γιά τήν διανομή τής Εύρώπης τήν παραμονή τής έκ-
δίωξής του άπό τήν Γαλλία. Ή ρωσσική πολιτική, μέ τίς παρα-
δοσιακές της μηχανορραφίες, άπάτες καί υπεκφυγές, μπορεί νά 
έντυπωσιάζει τίς εύρωπαϊκές αύλές, πού κι αύτές είναι παραδοσια-
κές, όμως θά άποδειχτεΐ όλότελα άδύναμη άπέναντι στούς έπανα-
στατημένους λαούς. 

Στήν Βηρυττό οί 'Αμερικανοί πήραν άλλον έναν Ούγγρο φυ-
γάδα μέσα άπό τά νύχια τοΰ αύστριακοΰ άετοΰ.77 Εϊναι εύχάριστο 
νά βλέπει κανείς, ότι ή άμερικανική έπέμβαση στήν Εύρώπη άρχί-
ζει άκριβώς άπό τό άνατολικό ζήτημα. Πέρα άπό τήν έμπορική 
καί στρατιωτική σημασία της γεωγραφικής θέσης τής Κωνσταντι-
νούπολης, υπάρχουν κί άλλοι σημαντικοί λόγοι, πού κάνουν τήν 
κατοχή της έντονα άμφιλεγόμενο καί μόνιμο άντικείμενο έριδας 
άνάμεσα στήν 'Ανατολή καί στήν Δύση — καί ή 'Αμερική είναι ό 
νεότερος καί ρωμαλεότερος έκπρόσωπος τής Δύσης. 

Ή Κωνσταντινούπολη εϊναι ή αιώνια πόλη — ή Ρώμη της 
'Ανατολής. Στήν έποχή τών παλαιών Ελλήνων αύτοκρατόρων ό 
δυτικός πολιτισμός άναμίχθηκε έδώ μέ τόν άνατολικό σέ τέτοια 
έκταση, ένώ στήν έποχή τών Τούρκων ή άνατολική βαρβαρότητα 
άναμίχθηκε μέ τόν δυτικό πολιτισμό τόσο έντονα, ώστε αύτό τό 
κέντρο μιας θεοκρατικής αύτοκρατορίας έγινε πραγματικός φραγ-
μός ένάντια στήν εύρωπαϊκή πρόοδο. "Οταν οί "Ελληνες αύτοκρά-
τορες έκτοπίστηκαν άπό τούς σουλτάνους τοΰ 'Ικονίου, τό πνεύμα 
τής άρχαίας βυζαντινής αύτοκρατορίας έπιβίωσε αύτής τής άλλα-
γής τών δυναστειών, κι άν τυχόν ό τσάρος θ* άντικαθιστοΰσε τόν 
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σουλτάνο, τότε τό Bas-Empire^ 0' άνασταινόταν μέ άκόμα πα-
ραλυτικότερη επίδραση άπ* δ,τι στήν εποχή τών παλαιών αυτο-
κρατόρων καί μέ άκόμα έπιΟετικότερη ίσχύ άπ' δ,τι στήν έποχή 
τοϋ σουλτάνου. Γιά τόν βυζαντινό πολιτισμό ό τσάρος θά ήταν 
ο,τι ήσαν επί αιώνες οί Ρώσσοι τυχοδιώκτες γιά τους βυζαντι-
νούς αύτοκράτορες — τό corps de garde*·8 άνάμεσα στους στρα-
τιώτες τους. Ό άγώνας δυτικής Ευρώπης καί Ρωσσίας γιά τήν 
κατοχή τής Κωνσταντινούπολης περικλείει τό έρώτημα, άν ό βυ-
ζαντινισμός θά υποκύψει μπροστά στόν δυτικό πολιτισμό ή άν ό 
άνταγωνισμός τους θά άναβιώσει μέ μορφή περισσότερο τρομερή 
καί κατακτητική παρά ποτέ. Ή Κωνσταντινούπολη είναι ή χρυσή 
γέφυρα άνάμεσα σ' 'Ανατολή καί Δύση, κι ό δυτικός πολιτισμός, 
δπως κι ό ήλιος, δέν μπορεί νά κάνει τόν κύκλο του γύρω άπ' τόν 
κόσμο δίχως νά περάσει άπό τούτη τήν γέφυρα" καί δέν μπορεί 
νά τήν περάσει δίχως άγώνα μέ τήν Ρωσσία. Ό σουλτάνος κρατα 
τήν Κωνσταντινούπολη πρός φύλαξη γιά λογαριασμό της Έπανά-
στασης, ένώ οί σημερινοί όνομαστικοί άρχοντες τής δυτικής Εύρώ-
πης, πού κι οί ίδιοι βρίσκουν τόν έσχατο προμαχώνα τής δικής 
τους «τάξης πραγμάτων» στίς δχθες τοΰ Νέβα, δέν μποροΰν νά 
κάνουν τίποτε άλλο παρά νά κρατήσουν τό ζήτημα άνοιχτό ώσπου 
ή Ρωσσία ν' άντιμετωπίσει τόν πραγματικό της άντίπαλο, τήν 
Έπανάσταση. Ή Έπανάσταση πού θά γκρεμίσει τήν Ρώμη τής 
Δύσης θά δαμάσει έπίσης τήν δαιμονική έπήρεια τής Ρώμης τής 
'Ανατολής. 

Marx 
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...Ό τύπος γιά τό άνατολικό ζήτημα... 

New-York Daily Tribune, 16 Αύγούστου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη 2 Αύγούστου 1853 

Οί στήλες τών έφημερίδων πλημμυρίζουν καθημερινά άπό άντι-
φατικές ειδήσεις γιά τίς άνατολικές υποθέσεις, πού χαλκεύονται 
στήν Βιέννη καί στό Βερολίνο, έν μέρει άπό Ρώσσους πράκτορες, 
γιά νά έξαπατήσουν τήν γαλλική καί άγγλική κοινή γνώμη ώς 
πρός τίς ρωσσικές ένέργειες, άλλά έν μέρει καί μέ βάση ρητές 
διαταγές άπό τό Παρίσι, γιά κερδοσκοπικούς λόγους στό χρημα-
τιστήριο. Μιά δήλωση τής σημερινής Morning Post θά έπρεπε 
νά τραβήξει τήν προσοχή μας, άν τό όργανο τοϋ Palmers ton δέν 
είχε τόσες φορές κάνει κατάχρηση τέτοιων άπειλών, πού τίς δια-
τυπώνει σήμερα γιά νά τίς άνακαλέσει αύριο. 

«Ίσαμε τΙς 10 Αύγούστου θά ρυθμιστεί είρηνικά τό ζήτημα, άλλιώς 
ol ήνωμένοι στόλοι θά λάβουν διαταγή νά έκπλεύσουν γιά τόν Βόσπορο 
ή καί τήν Μαύρη Θάλασσα. Τά ένεργά μέτρα θά διαδεχθούν τΙς ύπομο-
νετικές διαπραγματεύσεις, κι ό φόβος μπροστά στόν κίνδυνο δέν θά έμπο-
δίσει νά ληφθούν δραστικά μέτρα, πού νά έγγυοϋνται τήν άσφάλεια. "Αν 
ο τσάρος άποδεχτεΐ τήν τωρινή πρόταση, πρώτος όρος θά είναι ή άμεση 
εκκένωση τών παραδουναβίων ήγεμονιών». 

Στή συνέχεια ή Morning Post ισχυρίζεται, ότι στις 24 'Ιου-
λίου οί έκπρόσωποι τής 'Αγγλίας, τής Γαλλίας, τής Αύστρίας καί 
τής Π ρωσσίας συμφώνησαν πάνω στούς όρους ένός τελεσιγρά-
φου, πού έπιδόθηκε άμέσως στήν Πετρούπολη.78 'Ωστόσο ό ισχυ-
ρισμός αύτός έρχεται σέ άντίθεση μέ τίς τελευταίες δηλώσεις τοϋ 
λόρδου Clarendon καί τοϋ λόρδου John Russell, οί όποιοι μίλη-
σαν άπλώς γιά μιά κοινή διακοίνωση τής Γαλλίας καί τής 'Αγ-
γλίας, καί άγνοεΐται όλότελα άπό τόν γαλλικό τύπο. "Οπως κι άν 
έχουν όμως τά πράγματα, πάντως δείχνουν, ότι τό κόμμα τοΰ 
Palmerston, πού συμμετέχει στήν κυβέρνηση συνασπισμού, έπέ-
δωσε στόν καλό Aberdeen ένα τελεσίγραφο, στό όποιο τοΰτος 
έδώ θά πρέπει ν' άπαντήσει ίσαμε τίς 10 Αύγούστου. 
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Ά π ό τήν National-Zeitung μαθαίνουμε, ότι τώρα θά γίνουν 
άλλες συνδιασκέψεις καί στό Βερολίνο, σά νά μήν είχαμε άρκετές 
στήν Βιέννη καί στήν Κωνσταντινούπολη. Γιά νά έχουν τούτες οί 
συνδιασκέψεις καί τό άναγκαϊο «ύλικό», ό Ρώσσος αύτοκράτορας 
δήλωσε αύτάρεσκα, δτι παρόλη τήν έπιθυμία του νά άρει τήν 
κατάληψη τών παραδουναβίων ήγεμονιών —αύτή τήν χειροπιαστή 
εγγύηση τής πραγμάτωσης τών θρησκευτικών του επιδιώξεων—, 
τώρα εϊναι άναγκασμένος νά τήν παρατείνει ώς έγγύηση δτι θά 
λάβει άποζημίωση γιά δσα έξοδα έκαμε άκριβώς γιά νά τΙς κατα-
λάβει. Έ ν ώ ό πρίγκηπας Γκορτσάκοβ διακήρυξε, δτι ή Ρωσσία 
ανέλαβε τήν ύποχρέωση νά άπόσχει άπό κάθε άνάμιξη στήν δρα-
στηριότητα τών καθιδρυμένων άρχών στίς ήγεμονίες, ό τσάρος 
δημοσιεύει ένα διάταγμα, πού άπαγορεύει στούς όσποδάρους79 τής 
Μολδαβίας καί τής Βλαχίας νά πληρώσουν οποιοδήποτε φόρο ύπο-
τελείας στήν τουρκική κυβέρνηση ή νά κρατήσουν οποιαδήποτε 
έπαφή μαζί της. Μόλις έλαβε τήν σχετική ειδοποίηση, ό όσποδά-
ρος τής Βλαχίας άνακοίνωσε στόν Ρώσσο πρόξενο τοϋ Βουκουρε-
στίου, δτι έχει ήδη πληρώσει τόν φόρο ύποτελείας στόν σουλτάνο" 
ό ύπατος άπάντησε: c'est de l'argent p e r d u , γ ι α τ ί ό όσποδά-
ρος θά πρέπει νά τόν πληρώσει άκόμα μιά φορά στήν Ρωσσία. 

Τό χτεσινό φύλλο τής Pat r ie άναφέρει δτι τρεις άπό τούς 
σημαντικότερους βογιάρους80 τής Μολδαβίας, μέ τήν ειδική συναί-
νεση τοϋ όσποδάρου, ξεκίνησαν άπό τό 'Ιάσιο γιά τήν Πετρού-
πολη, μέ τόν σκοπό νά διαμαρτυρηθούν στόν τσάρο γιά τήν συμ-
περιφορά Ρώσσων στρατιωτών, πού παραβιάζοντας τήν πανηγυ-
ρική ύπόσχεση πρός τήν Πύλη μεταχειρίστηκαν τις παραδουνά-
βιες ήγεμονίες ώς κατακτημένη χώρα άποσπώντας άπειρες φορές 
χρήματα μέ τήν βία. Ασφαλώς δέν μπορεί κανείς νά κατηγορήσει 
τούς Ρώσσους δτι προσπαθοΰν νά κάνουν προπαγάνδα κερδίζοντας 
συμπάθειες στίς ήγεμονίες. 

Ή Ρωσσία συνεχίζει νά έξοπλίζεται έξίσου έπιδεικτικά οσο 
καί πρίν. 

['Ακολουθοϋν εΙδήσεις της έφημερίδας Hamburger Nachrichlen γιά 
τΙς τεχνικές λεπτομέρειες της ρωσσικής έπιστράτευσης κατά περιοχές]. 
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Τόσο στις γαλλικές εφημερίδες όσο καί στήν σημερινή Morning 
Chronicle δημοσιεύεται μιά τηλεγραφική είδηση τής 3ης 'Ιουλίου 
άπό τήν Βιέννη, σύμφωνα μέ τήν όποία ή 'Αμερική πρόσφερε χρή-
μα καί ένεργό ύποστήριξη στήν Πύλη. 

Τήν έντύπωση, πού κάνει στήν ήπειρωτική Εύρώπη ή άπειλη-
τική στάση τής Ρωσσίας μαζί μέ τίς ζοφερές προοπτικές τής φε-
τεινής συγκομιδής, άποδίδουν χαρακτηριστικότατα τά παρακάτω 
λόγια τοϋ Economist : 

«Ό τσάρος έδωσε ζωή κι έλπίδα στό έπαναστατικό πνεΰμα τής Εύρώ-
πης· διαβάζουμε γιά συνωμοσίες στήν Αύστρία, συνωμοσίες στήν 'Ιτα-
λία καί συνωμοσίες στήν Γαλλία' καί άρχίζει νά γίνεται μεγαλύτερος ό 
φόβος ότι θά ύπάρζουν νέες έπαναστατικές Αναταραχές παρά ότι οί κυ-
βερνήσεις θά μπορούσαν ν' άρχίσουν πόλεμο». 

Marx 
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...Οί ΗΠΑ στήν Ευρώπη 

New-York Daily Tribune, 19 Αύγούστου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 5 Αύγούστου 1853 

Τό μεγάλο γεγονός τής ήμέρας είναι ή έμφάνιση τής άμερι-
κανικής πολιτικής στόν εύρωπαϊκό όρίζοντα. Ή μιά παράταξη τό 
χαιρετίζει, ή άλλη τό άπεχθάνεται, όμως όλες τό παραδέχονται. 

« Ή Αύστρία πρέπει νά περιμένει τόν διαμελισμό της τουρκικής αύτο-
κρατορίας γιά ν' άποζημιωθεϊ γιά τήν άπώλεια τών Ιταλικών έπαρχιών 
της — κι αύτό τό ένδεχόμενο δέν γίνεται λιγότερο πιθανό έξαιτίας τοϋ 
καυγα πού είχε τήν άνοησία ν' άρχίσει μέ τόν Θείο Σάμ." Μιά Αμερικα-
νική μοίρα στήν 'Αδριατική θ' άποτελοΰσε πολύ ένδιαφέρουσα περιπλοκή 
μιας Ιταλικής έξέγερσης, κι Ισως όλοι ζήσουμε νά τήν δοΰμε, γιατί τό 
άγγλοσαξωνικό πνεΰμα άκόμα δέν πέθανε στήν Δύση». 

Αύτά μας λέει ή Morning Herald, τό παλιό όργανο τής 
άγγλικής άριστοκρατίας. Ή παρισινή Presse γράφει: 
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«Ή υπόθεση Koszta" κάθε άλλο παρά τελείωσε. "Εχουμε τήν πλη-
ροφορία, βτι ή κυβέρνηση τής Βιέννης ζήτησε άπό τήν κυβέρνηση τής 
Ούάσιγκτον μιά έπανόρθωση, τήν όποΐα, όπως μπορεί νά είναι βέβαιη, 
δέν πρόκειται νά λάβει. Στό μεταξύ ό Koszta παραμένει ύπό τήν προ-
στασία τοϋ Γάλλου προξένου». 

Καί ή Presse της Βιέννης ψιθυρίζει: 

«Πρέπει νά άποφύγουμε τήν σύγκρουση μέ τούς Γιάνκηδες πού είναι 
έν μέρει πειρατές κι έν μέρει χωριάτες, άλλά διόλου κύριοι». 

Οί γερμανικές έφημερίδες γκρινιάζουν γιά τήν μυστική συμ-
φωνία που λέγεται ότι κλείστηκε άνάμεσα στίς 'Ηνωμένες Πολι-
τείες καί στήν Τουρκία" σύμφωνα μ' αύτήν ή δεύτερη θάπαιρνε 
χρήματα καί ναυτική υποστήριξη, ένώ οί πρώτες τό λιμάνι τοϋ 
Αίνου στήν Ρωμυλία, πού θά άποτελοΰσε σίγουρη καί βολική θέση 
γιά έναν έμπορικό καί στρατιωτικό σταθμό τής 'Αμερικανικής 
Δημοκρατίας στήν Μεσόγειο. 

Ή Emancipat ion τών Βρυξελλών γράφει: 

«"Οταν σημάνει ή ώρα, ή σύγκρουση τής Σμύρνης6· άνάμεσα στήν 
άμερικανική καί στήν αύστριακή κυβέρνηση άπ" άφορμή τήν σύλληψη τοΰ 
φυγάδα Koszta θά πάρει τήν θέση της άνάμεσα στά σημαντικότερα γε-
γονότα τοΰ 1853. Σέ σύγκριση μέ τό γεγονός αύτό ή κατάληψη τών 
παραδουναβίων ήγεμονιών καί οί κινήσεις τών ήνωμένων στόλων μπρο-
στά στήν Κωνσταντινούπολη μπορούν νά θεωρηθοϋν δευτερεύουσας ση-
μασίας. Τό συμβάν τής Σμύρνης είναι ή άπαρχή μιας καινούργιας Ιστο-
ρίας, ένώ τά συμβάντα της Κωνσταντινούπολης άποτελοΰν άπλό ξετύ-
λιγμα μιας παλιας υπόθεσης, πού πάει νά τελειώσει». 

Μιά ιταλική έφημερίδα, II Par lamento , έχει ένα κύριο άρθρο 
μέ τίτλο L a Politica Americana in Europe,λ σ Γ άπό τό όποιο 
μεταφράζω κατά λέξη τίς παρακάτω περικοπές: 

«Είναι γνωστό βτι πέρασε πολύς καιρός άπό τότε πού οί 'Ηνωμένες 
Πολιτείες προσπαθούν ν' άποκτήσουν ένα ναύσταθμο στήν Μεσόγειο καί 
στήν Ιταλία, ιδιαίτερα σ' έποχές έπιπλοκών στήν περιοχή τής 'Ανατο-
λής. Στά 1840 π.χ., δταν υποκινήθηκε τό μεγάλο αιγυπτιακό ζήτημα11 

καί έγινε ή έπίθεση έναντίον τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννη τής "Ακκρας, ή κυβέρ-
νηση τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε μάταια άπό τόν βασιλέα τών 
Δύο Σικελιών νά της έκχωρήσει πρόσκαιρα τό μεγάλο λιμάνι τών Συρα-
κουσών. Σήμερα ή τάση άνάμιξης τής άμερικανικής πολιτικής στίς ευρω-
παϊκές υποθέσεις δέν μπορεί παρά νά είναι πιό ζωηρή κι έπίμονη. Δέν 
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μπορεί νά υπάρξει άμφίβολία, ότι ή σημερινή δημοκρατική κυβέρνηση 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έκδηλώνει τΙς έντονότερες συμπάθειες γιά τά 
θύματα τής Ιταλικής καί τής ούγγρικής έπανάστασης, δτι διόλου δέν 
γνοιάζεται γιά μιά ένδεχόμενη διακοπή τών διπλωματικών της σχέσεων 
μέ τήν Αυστρία κι δτι στήν Σμύρνη ύποστήριξε τήν πολιτική της μέ 
τήν άπειλή τών κανονιών. Θά ήταν άδικο νά παραπονεθεί κανείς γι' αύτήν 
τήν βλέψη τοϋ μεγάλου υπερατλαντικού έθνους ή νά τήν άποκαλέσει 
άσυνεπή καί γελοία. 'Ασφαλώς ol 'Αμερικανοί δέν προτίθενται νά κατα-
κτήσουν τήν 'Ανατολή ή νά διεξαγάγουν μέ τήν Ρωσσία πόλεμο στήν 
ξηρά. *Αν όμως ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία άξιοποιοϋν κατά τό δυνατό τις 
ναυτικές τους δυνάμεις, γιατί νά μήν κάνουν τό ίδιο κι ol 'Αμερικανοί, 
καί μάλιστα μόλις άποκτήσουν στήν Μεσόγειο ένα ναύσταθμο γιά άγκυ-
ροβόλιο καί άνεφοδιασμό; Γι' αύτούς διακυβεύονται σημαντικά πράγμα-
τα, άφοϋ τό δημοκρατικό στοιχείο άντιτίθεται διαμετρικά στό κοζάκικο. 
'Από τήν στιγμή πού τό έμπόριο κι ή ναυτιλία πολλαπλασίασαν τΙς θεμι-
τές σχέσεις κι έπαφές άνάμεσα σ' δλους τούς λαούς τοϋ κόσμου, κανείς 
δέν μπορεί νά θεωρήσει τόν έαυτό του ξένο σ' όποιαδήποτε θάλασσα τής 
γηραιάς ή της νέας ηπείρου, ή άπέναντι σ' όποιοδήποτε μεγάλο ζήτημα, 
δπως είναι ή μοίρα τής όθωμανικής αύτοκρατορίας. Τό άμερικανικό 
έμπόριο καί δσοι τό άσκοϋν στά παράλια τών θαλασσών μας άπαιτοϋν 
τήν προστασία της άστερόεσσας, καί γιά νά τής προσδώσουν Ισχύ σ' δλες 
τΙς έποχές τοΰ χρόνου χρειάζονται ένα λιμάνι γιά ένα πολεμικό ναυτικό 
πού ήδη κατέχει τήν τρίτη θέση άνάμεσα στίς ναυτικές δυνάμεις τοΰ κό-
σμου. Ά ν ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία έπεμβαίνουν άμεσα στά δσα άφοροΰν 
τόν Ισθμό τοϋ Παναμά, άν μάλιστα ή πρώτη φτάνει σέ σημείο νά έπινοή-
σει ένα βασιλιά τής φυλής τών Μοσκίτος γιά ν' άντιτάξει κάποια έδα-
φΐκά δικαιώματα στίς έπιχειρήσεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, άν οί 
δύο αύτές Δυνάμεις τελικά συμφώνησαν δτι ή διάβαση άπό τόν 'Ατλαντι-
κό στόν Είρηνικό θάναι άνοιχτή γιά δλα τά έθνη καί θά βρίσκεται ύπό 
τήν κατοχή ένός ούδέτερου έθνους — δέν είναι τότε φανερό, δτι οί 'Ηνω-
μένες Πολιτείες πρέπει νά έχουν τήν άξίωση ν' άσκοϋν τήν Ιδια έπαγρύ-
πνηση ώς πρός τήν έλευθερία καί τήν ούδετερότητα τοΰ ίσθμοΰ τοΰ 
Σουέζ, παρακολουθώντας προσεκτικά τήν άποσύνθεση τής όθωμανικής 
αύτοκρατορίας, πού πολύ πιθανό νά έκχωρήσει έν μέρει ή όλικά τήν 
κυριαρχία τής ΑΙγύπτου καί τής Συρίας σέ κάποιαν άπό τΙς Μεγάλες 
Δυνάμεις; Τό Σουέζ κι ό Παναμάς είναι οί δύο μεγάλες πύλες τής 'Ανα-
τολής, πού ίσαμε σήμερα ήσαν κλειστές, δμως στό μέλλον θ' άνταγωνί-
ζονται ή μία τήν άλλη. Ό καλύτερος τρόπος γιά νά έξασφαλίσουν οί 

'Ηνωμένες Πολιτείες τήν έπιρροή τους στό ύπερατλαντικό ζήτημα είναι 
νά συνεργαστούν στό ζήτημα τό μεσογειακό. 

»Ε(μαστε βέβαιοι δτι τά άμερικανικά πολεμικά πού βρίσκονται κοντά 
στά Δαρδανέλλια δέν θά παραιτηθούν άπό τήν άξίωσή τους νά μπαίνουν 
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στά Στενά όποτεδήποτε θελήσουν, χωρίς νά ύπόκεινται στους περιορι-
σμούς, οί όποιοι συμφωνήθηκαν άπό τΙς Μεγάλες Δυνάμεις στά 1841,6β 

καί αύτό γιά τόν άδιαμφισβήτητο λόγο, δτι ή άμερικανική κυβέρνηση 
δέν έλαβε μέρος στήν συμφωνία. Ή Ευρώπη μένει μ' άνοιχτό τό στόμα 
άπό τούτη τήν τόλμη, γιατί άπό τόν καιρό της ειρήνης τοϋ 1783" συνή-
θισε νά θεωρεί τΙς 'Ηνωμένες Πολιτείες δπως έβλεπαν τά έλβετικά 
καντόνια μετά τήν συνθήκη τής Βεστφαλίας," δηλ. σάν λαό πού τοΰ 
έπιτρεπόταν νάχει νόμιμο δικαίωμα ύπαρξης, άλλά πού Θ' άποτελοϋσε 
ύπερβολή άν τόν καλούσες καί νά μπει στήν άριστοκρατία τών παλαιών 
Μεγάλων Δυνάμεων γιά νά ψηφίζει πάνω σέ Θέματα γενικής πολιτικής. 

"Ομως ή άγγλοσαξωνική φυλή άπό τήν άλλη πλευρά τοΰ ώκεανοΰ έφτασε 
μ' ένα άλμα στήν ύψιστη βαθμίδα πλούτου, πολιτισμού καί ισχύος καί 
δέν μπορεί πιά ν' άποδεχτεϊ τήν ταπεινή θέση πού τής δόθηκε στό πα-
ρελθόν. Ή πίεση πού άσκησαν οί 'Ηνωμένες Πολιτείες πάνω στήν 

Άμφικτυονία τών Πέντε Δυνάμεων, οί όποιες μέχρι σήμερα κατεύθυναν 
τις τύχες τοΰ κόσμου, είναι μιά καινούργια δύναμη, ή όποια θά πρέπει 
νά συμβάλει στήν κατάρρευση τοΰ κλειστού συστήματος πού δημιούρ-
γησαν οί συνθήκες της Βιέννης. 
«"Ως τήν ήμέρα πού ή Δημοκρατία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών θά μπο-
ρέσει νά κερδίσει άπαράγραπτο δικαίωμα καί έπίσημη θέση σέ δσα 
συνέδρια άποφασίζουν γιά τά γενικά πολιτικά ζητήματα, θ' άσκεΐ μέ 
έξαίρετη μεγαλοσύνη καί Ιδιαίτερη άξιοπρέπεια τις άνθρωπιστικές πρά-
ξεις πού ύπαγορεύουν τά φυσικά δικαιώματα καί τό jus gentium. 

Ή σημαία της καλύπτει τά θύματα τών έμφυλίων πολέμων χωρίς διά-
κριση κομμάτων, καί κατά τήν διάρκεια τής τρομερής πυρκαγιάς τοΰ 
1848-1849 τό άμερικανικό ναυτικό έδωσε πάντα τήν φιλοξενία του, δί-
χως νά ύποχωρεΐ μπροστά σέ ταπεινώσεις ή κατηγορίες». 

Urquhart. Bern. Τό τουρκικό ζήτημα στήν Βουλή τών 

Ό David Urquha r t δημοσίεψε τέσσερα άρθρα γιά τό άνατολικό 
ζήτημα83 μέ σκοπό νά ξεσκεπάσει τέσσερις άπάτες: πρώτο, τήν 
ταυτότητα 'Ανατολικής και Ρωσσικής Εκκλησίας, δεύτερο, ότι 

Marx 
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New-York Daily Tribune, 2 Σεπτεμβρίου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη, 16 Αύγούστου 1853 
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υφίσταται διπλωματική διαμάχη Αγγλίας καί Ρωσσίας, τρίτο, 
οτι υπάρχει δυνατότητα πολέμου 'Αγγλίας καί Ρωσσίας, καί τέ-
ταρτο, τέλος, τήν άπάτη, ότι 'Αγγλία καί Γαλλία βαδίζουν ένω-
μένες. Επε ιδή άλλη φορά θά έπανέλθω διεξοδικότερα σ' αύτά τά 
άρθρα,84 περιορίζομαι πρός τό παρόν νά σας άνακοινώσω τήν παρα-
κάτω έπιστολή τοϋ Bern πρός τόν Ρεσίντ πασά, τήν όποία πρωτο-
δημοσίεψε ό κ. Urquhar t . 8 5 

«Κύριέ μου I Μιά καί δέν ήρθε άκόμα ή διαταγή γιά νά παρουσια-
σθώ στήν Κωνσταντινούπολη, θεωρώ καθήκον μου νά άνακοινώσω στήν 

Ύψηλότητά Σας όρισμένες σκέψεις πού μοϋ φαίνονται έπείγουσες. 'Αρχί-
ζω μέ τήν διαπίστωση, ότι τά τουρκικά στρατεύματα πού είδα, Ιππικό, 
πεζικό κ<1 πεδινό πυροβολικό, είναι έξαιρετικά. Συμπεριφορά, έκπαί-
δευση καί στρατιωτικό πνεΰμα δέν θά μπορούσαν ν4ναι καλύτερα. Τό 
Ιππικό ξεπερνά όλα τά εύρωπαΐκά. 'Ανεκτίμητη άξΙα έχει ή διάθεση ό-
λων τών άξιωματικών καί όπλιτών νά πολεμήσουν έναντίον τής Ρωσ-
σίας. Μέ τέτοια στρατεύματα ευχαρίστως θά άνελάμβανα τήν ύποχρέωση 
νά έπιτεθώ σέ άριθμητικά διπλάσια ρωσσική δύναμη, καί θά νικούσα. 
Κι άφοΰ ή όθωμανική αύτοκρατορία είναι σέ θέση νά παρατάξει έναντίον 
τής Ρωσσίας περισσότερα στρατεύματα άπό όσα μπορεί νά της άντι-
παρατάξει ή τελευταία, είναι προφανές, ότι ό σουλτάνος μπορεί νά δο-
κιμάσει τήν Ικανοποίηση ότι θά ξαναβάλει κάτω άπό τό σκήπτρο του 
όσες έπαρχίες άρπαξαν προδοτικά άπό τούς προγόνους του οί τσάροι 
της Μόσχας... 

Bern». 

Ό Αυστριακός ύπουργός έξωτερικών έστειλε σέ όλες τίς ευρω-
παϊκές αύλές μιά διακοίνωση έξαιτίας τής συμπεριφοράς τής άμε-
ρικανικής φρεγάτας Saint Louis στήν υπόθεση KoBzta" καταγ-
γέλλοντας τήν άμερικανική πολιτική στό σύνολο της. Ή Αύστρία 
ισχυρίζεται οτι έχει τό δικαίωμα ν' άπαγάγει βίαια άλλοδαπούς 
άπό τό έδαφος μιας ούδέτερης δύναμης, όμως οί 'Ηνωμένες Πολι-
τείες δέν έχουν τό δικαίωμα νά άρχίζουν έχθροπραξίες γιά τήν 
προστασία τους. 

Τήν Παρασκευή στήν Βουλή τών Λόρδων ό λόρδος Malmes-
bury ούτε διερεύνησε τό μυστήριο τής συνδιάσκεψης τής Βιέν-
νης78 ή τις προτάσεις της στόν τσάρο οΰτε καί ζήτησε πληροφορίες 
γιά τήν σημερινή κατάσταση τών διαπραγματεύσεων. Ή περιέρ-
γειά του είχε μάλλον άνασκοπικό καί άρχαιοδιφικό χαρακτήρα. 
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Δέν ζήτησε παρά «άπλές μεταφράσεις» τών δύο έγκυκλίων, πού 
ό αύτοκράτορας είχε άπευθύνει τόν Μάιο και τόν 'Ιούνιο στούς 
διπλωματικούς του άντιπροσώπους85 καί πού εϊχαν δημοσιευθεί 
στήν Journal de Saint-P£tersbourg· έπίσης ζήτησε «τήν άπάν-
τηση, τήν όποια θά έπρεπε νά έχει δώσει ή κυβέρνηση τής Μεγα-
λειότητάς Της σέ δσους ισχυρισμούς περιέχονται σ' αύτές». Ό 
λόρδος Malmesbury δέν είναι άρχαϊος Ρωμαίος.86 Τίποτε δέν 
έναντιώνεται περισσότερο στά αίσθήματά του άπό τήν ρωμαϊκή 
συνήθεια νά έξετάζονται δημόσια οί ξένοι άπεσταλμένοι μπροστά 
στήν συνέλευση τών patres conscr ipt i^ . 'Ωστόσο ό ίδιος διαπί-
στωσε, δτι 

οί δύο ρωσσικές έγκύκλιοι «δημοσιεύτηκαν άπό τόν Ρώσσο αυτοκράτορα 
στήν μητρική του γλώσσα μπροστά σέ όλόκληρη τήν Εύρώπη κι δτι 
εμφανίστηκαν καί στις έφημερίδες σέ άγγλική καί γαλλική μετάφραση». 

Ποιό τό όφελος λοιπόν άν μεταφράζονταν καί πάλι άπό τήν 
γλώσσα τών έφημεριδογράφων στήν γλώσσα τών υπαλλήλων τοϋ 
ύπουργείου έξωτερικών; 

«Ή γαλλική κυβέρνηση άπάντησε στίς έγκυκλίους αμέσως κι έπιδέξια... 
Ή άγγλική άπάντηση δόθηκε, δπως μας άνακοινώθηκε, λίγο μετά άπό 
τήν γαλλική». 

Ό λόρδος Malmesbury έπιμένει άγωνιωδώς νά μάθει πώς 
μοιάζει ή άχρωμη πρόζα τοΰ κ. Drouyn de Lhuys, δταν μετα-
φραστεί στήν εύγενή πρόζα τοΰ λόρδου Clarendon. 

Αισθάνθηκε άναγκασμένος νά θυμίσει στόν «εύγενή έξεναντίας 
φίλο του» δτι ό Τζών Μπούλ,87 μετά άπό τριάντα χρόνια ειρήνης, 
εμπορικών συνηθειών καί βιομηχανικών άπασχολήσεων, έγινε «κά-
πως νευρικός», δταν πρόκειται γιά πόλεμο, κι δτι αύτή ή νευρικό-
τητα μεγάλωσε ύστερα άπό τόν περασμένο Μάρτιο, «έξαιτίας τής 
διαρκοΰς καί μόνιμης μυστικοπάθειας, μέ τήν όποια ή κυβέρνηση 
περιβάλλει τίς πράξεις καί τίς διαπραγματεύσεις της». Ό λόρδος 
Malmesbury έπερωτά λοιπόν γιά χάρη τής ειρήνης, άλλά γιά 
χάρη τής ειρήνης σωπαίνει καί ή κυβέρνηση. 

Κανείς δέν αισθάνθηκε περισσότερη άγανάκτηση άπό τόν ίδιο 
τόν εύγενή μας λόρδο γιά τά πρώτα σημάδια μιας ρωσσικής έπί-
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Οεσης έναντίον της ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ποτέ του δέν είχε υπο-
ψιαστεί κάτι τέτοιο σαν σχέδια τής Ρωσσίας σχετικά μέ τήν Τουρ-
κία. Δέν μπορούσε νά πιστέψει τά όσα έβλεπαν τά μάτια του. 
Πάνω άπ' δλα βρισκόταν γι* αυτόν ή «τιμή τοϋ αυτοκράτορα τής 
Ρωσσίας». Άλλά πότε έβλαψε ή έπέκταση μιας αυτοκρατορίας 
τήν τιμή ένός αύτοκράτορα; Καί υπήρχε καί ή «συντηρητική πολι-
τική, πού άκολούθησε ό τσάρος τόν καιρό τών έπαναστάσεων τοΰ 
1848». Ασφαλώς, ό Ρώσσος δεσπότης δέν είχε καμμιά σχέση μέ 
τίς μιαρές αύτές έπαναστάσεις. Στά 1852 μάλιστα, όταν ό εύγε-
νής λόρδος είχε τό χαρτοφυλάκιο τών Εξωτερικών, 

«δέν υπήρχε άλλος ήγεμάνας ποΰ νά τόνιζε συχνότερα ή νά έπιδίωκε 
είλικρινέστερα άπό τόν τσάρο τήν άνάγκη διαφύλαξης όσων συνθηκών 
δεσμεύουν τΙς ευρωπαϊκές χώρες καθώς καί τήρησης τών έδαφικών διευ-
θετήσεων, πού γιά καλή τύχη τής Εύρώπης ύφίστανται άπό τόσα χρόνια». 

Αναμφίβολα, όταν ό βαρόνος Brunnow έπεισε τόν λόρδο 
Malmesbury νά υπογράψει τήν συνθήκη τής 8ης Μαΐου 1852 γιά 
τήν διαδοχή τοΰ δανικοΰ θρόνου,88 θά τόν τύλιξε μέ τήν έπανειλημ-
μένη διαβεβαίωση, ότι ό σεπτός κύριός του έχει άδυναμία γιά όλες 
τίς ύφιστάμενες συνθήκες. Κι όταν έπεισε τόν λόρδο μας, πού μό-
λις εϊχε χαιρετήσει μέ χαρά τό πραξικόπημα τοΰ Βοναπάρτη, νά 
κλείσει μέ τήν Ρωσσία, τήν Π ρωσσία καί τήν Αυστρία μυστική 
συμμαχία ένάντια στόν ίδιον αύτόν Βοναπάρτη, τότε βέβαια έδειξε 
περίτρανα ότι ένδιαφέρεται ειλικρινά γιά τήν διατήρηση τών ύφι-
στάμενων έδαφικών διευθετήσεων. 

Γιά νά έξηγήσει τώρα τήν ξαφνική κι άπροσδόκητη άλλαγή 
τοΰ αύτοκράτορα τής Ρωσσίας, ό λόρδος Malmesbury ύποβάλλει 
σέ ψυχολογική άνάλυση «τίς καινούργιες εντυπώσεις τοΰ Ρώσσου 
αύτοκράτορα». Τά «αισθήματα» τοΰ αύτοκράτορα, τολμά νά δια-
βεβαιώσει, «έρεθίστηκαν έξαιτίας τής γαλλικής συμπεριφοράς στό 
ζήτημα τών Α γ ί ω ν Τόπων». Βέβαια, ό Βοναπάρτης, γιά νά κατα-
πραύνει τοΰτο τόν αισθηματικό έρεθισμό, έστειλε στήν Κων-
σταντινούπολη τόν κ. Delacour, «άνθρωπο μέ ιδιαίτερα άγαθό καί 
συμφιλιωτικό χαρακτήρα». «"Ομως», συνεχίζει ό λόρδος, «φαίνε-
ται ότι στήν ψυχή τοΰ Ρώσσου αύτοκράτορα ό,τι είχε γίνει δέν 
μπορούσε πιά νά ξεγίνει» κι ότι έμειναν μέσα του κατάλοιπα 
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πικρίας έναντίον της Γαλλίας. Πρέπει νά ομολογηθεί, οτι ό κ. De-
lacour έλυσε τό ζήτημα τελειωτικά κι όριστικά προτοϋ άκόμα 
φτάσει στήν Κωνσταντινούπολη ό πρίγκηπας Μέντσικοβ. «'Αλλά 
παρ' όλα αύτά οί έντυπώσεις στήν ψυχή τοΰ Ρώσσου αύτοκράτορα 
δέν άλλαξαν». Οί έντυπώσεις αύτές καί οί διανοητικές παρεκτροπές, 
πού γεννούσαν, ήσαν τόσο έντονες, «ώστε ό αύτοκράτορας συνέχισε 
νά ύποψιάζεται τήν τουρκική κυβέρνηση ότι έπιθυμεΐ νά έπιβάλει 
στήν Ρωσσία όρους, τούς όποίους δέν είχε κανένα δικαίωμα νά 
έπιβάλει». Ό λόρδος Malmesbury ομολογεί, ότι όχι μονάχα σέ 
κανένα «άνθρώπινο 0ν», άλλά ούτε κάν σ' έναν "Αγγλο λόρδο δέν 
είναι δυνατό «νά διαβάσει στήν ψυχή τοΰ άνθρώπου». 'Ωστόσο ό 
ίδιος «τολμά νά θεωρεί τόν έαυτό του Ικανό νά έξηγήσει τοΰτες 
τις περίεργες έντυπώσεις στήν ψυχή τοΰ Ρώσσου αύτοκράτορα». 
ΤΗρθε πιά ή στιγμή, λέει, τήν όποία ό ρωσσικός λαός είχε διδα-
χτεί έπί γενεές γενεών νά περιμένει «ώς τήν προκαθορισμένη ώρα 
γιά νά πάρει τήν Κωνσταντινούπολη καί νά έπανιδρύσει τήν βυζαν-
τινή αύτοκρατορία». Τώρα, λοιπόν, ύποθέτει, ό αύτοκράτορας συμ-
μερίστηκε «αύτά τά αισθήματα». 'Αρχικά ό όξύνους λόρδος είχε 
τήν πρόθεση νά έξηγήσει τΙς έμμονες ύποψίες τοΰ αύτοκράτορα, 
ότι ή τουρκική κυβέρνηση ήθελε νά καταπατήσει τά δικαιώματά 
του, τώρα όμως μάς πληροφορεί, δτι ό αύτοκράτορας υποψιαζόταν 
τήν Τουρκία μόνο καί μόνο έπειδή πίστευε πώς ήρθε ή κατάλληλη 
στιγμή γιά νά τήν καταβροχθίσει. Άφοΰ πιά έφτασε Δς έκεΐ, ό 
εύγενής μας λόρδος ήταν άναγκασμένος νά δώσει άλλη πορεία στούς 
συλλογισμούς του. Άντ ί νά αίτιολογήσει τΙς νέες έντυπώσεις στήν 
ψυχή τοΰ αύτοκράτορα, πού άλλαξαν τήν παλιά κατάσταση, αιτιο-
λογεί τώρα τά περιστατικά πού γιά ένα χρονικό διάστημα έμπόδι-
σαν τήν φιλόδοξη διάνοια τοΰ αύτοκράτορα καί τά παλαιά παρα-
δοσιακά του αίσθήματα «ν' άντισταθοΰν στόν πειρασμό». Τά περι-
στατικά αύτά συνοψίζονται στό ένα καί μόνο σπουδαίο γεγονός, 
δτι ό λόρδος Malmesbury τήν μιά φορά ήταν «μέσα στήν κυβέρ-
νηση», ένώ τήν άλλη «άπέξω». 

"Οταν ήταν «μέσα», στάθηκε ό πρώτος, πού δχι μόνο άναγνώ-
ρισε τόν Βουστραπά,89 άλλά καί χαιρέτησε τις ψευδορκίες, τούς 
φόνους καί τόν σφετερισμό του. "Ομως οί «τοτινές έφημερίδες έψε-
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γαν συνεχώς ο,τι οί ίδιες όνόμαζαν υποτακτική καί δουλοπρεπή 
πολιτική άπέναντι στόν Γάλλο αύτοκράτορα». Μετά ήρθε ή κυ-
βέρνηση συνασπισμοϋ καί μαζί της ό σέρ Graham καί ό σέρ 
Charles Wood, «οί όποιοι καυτηρίαζαν σέ δημόσιες συγκεντρώ-
σεις τήν πολιτική καί τόν χαρακτήρα τοϋ Γάλλου αύτοκράτορα, 
καυτηριάζοντας έπίσης καί τόν γαλλικό λαό, γιατί έξέλεξε ώς 
κυρίαρχό του έναν τέτοιο ήγεμόνα». Κατόπιν άκολούθησε ή υπό-
θεση τοϋ Μαυροβουνίου,4 όπότε ή κυβέρνηση συνασπισμού «έπέ-
τρεψε στήν Αύστρία νά έπιμείνει στήν παραίτηση τοΰ σουλτάνου 
άπό άλλες βιαιότητες έναντίον τών έξεγερμένων Μαυροβουνίων 
καί νά μήν έξασφαλίσει οΰτε κάν άνενόχλητη κι άνεμπόδιστη ύπο-
χώρηση στόν τουρκικό στρατό, έτσι ώστε ή Τουρκία εϊχε άπώλειες 
1500 ώς 2000 άνδρών». Κατόπιν, ή άνάκληση τοΰ συνταγματάρχη 
Rose άπό τήν Κωνσταντινούπολη69 κι ή άρνηση της άγγλικής κυ-
βέρνησης νά κατευθύνει τόν στόλο της μαζί μέ τόν γαλλικό πρός 
τόν όρμο τοΰ Βεσικά ή τήν Σμύρνη — όλα αύτά δημιούργησαν στόν 
αύτοκράτορα της Ρωσσίας τήν έντύπωση, ότι ό λαός κι ή κυβέρ-
νηση τής 'Αγγλίας είχαν έχθρικές διαθέσεις άπέναντι στόν Γάλλο 
αύτοκράτορα κι οτι άνάμεσα στίς δύο χώρες δέν είναι δυνατή μιά 
πραγματική συμμαχία. 

Άφοΰ λοιπόν περίγραψε —μέ λεπτότητα πού θά περιποιοΰσε 
τιμή σέ κάθε μυθιστοριογράφο, όταν περιγράφει τά μεταβαλλό-
μενα αισθήματα τής ήρωίδας του— τήν σειρά τών περιστατικών, 
πού έπέδρασαν στήν ευαίσθητη ψυχή τοΰ αύτοκράτορα καί τόν 
έβγαλαν άπό τό μονοπάτι τής άρετής, ό λόρδος Malmesbury κολα-
κεύεται νά πιστεύει ότι χάρη σέ μιά στενή συμμαχία μέ τόν κατα-
πιεστή τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ έσπασε τίς παλιές προκαταλήψεις κι 
άντιπάθειες, όσες άπό αίώνες κρατούσαν μακριά τόν γαλλικό καί 
τόν άγγλικό λαό, καί συγχαίρει τήν τωρινή κυβέρνηση έπειδή κλη-
ρονόμησε άπό τόν ίδιο τήν στενή αύτή συμμαχία μέ τόν τσάρο τής 
Δύσης καί θερίζει ό,τι οί Τόρηδες έσπειραν. Λησμονεί νά προσθέσει, 
οτι, άκριβώς υπό τήν αίγίδα αυτής τής στενής συμμαχίας, θυσιά-
στηκε ό σουλτάνος στήν Ρωσσία, όταν ό Γάλλος αυτοκράτορας 
υποστήριξε τήν κυβέρνηση συνασπισμού, ένώ ό Γάλλος Soulou-
que90 άρπαξε άνυπόμονα τήν εύκαιρία νά έμφιλοχωρήσει σ' ένα 
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είδος συνεδρίου της Βιέννης πάνω στίς πλάτες τών Μουσουλμάνων, 
γιά νά άποκτήσει κύρος. Καί την ϊδια στιγμή πού ό λόρδος μας 
συγχαίρει τήν κυβέρνηση γιά τήν στενή της συμμαχία μέ τόν Βονα-
πάρτη, καταγγέλλει τήν πολιτική έκείνη, ή όποία δέν ήταν παρά 
καρπός τούτης τής mesalliance/® 

"Ας άφήσουμε τώρα τόν λόρδο καί τίς έκμυστηρεύσεις του γιά 
τήν σπουδαιότητα της τουρκικής άκεραιότητας, τήν αμφισβήτηση 
τοϋ ξεπεσμοΰ τής Τουρκίας, τήν απόκρουση τοϋ ρωσσικοϋ δικαιώ-
ματος θρησκευτικής προστασίας καί τίς έπικρίσεις του πρός τήν 
κυβέρνηση, γιατί δέν θεώρησε τήν εισβολή στίς παραδουνάβιες 
ήγεμονίες ώς casus be l l i " οΰτε καί απάντησε στήν διάβαση τοΰ 
Προύθου μέ τήν άποστολή τοΰ στόλου της. Δέν μας προσφέρει 
τίποτε καινούργιο έκτός άπό τήν έξής «άνυπέρβλητης άναίδειας» 
επιστολή τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ πρός τόν Ρεσίντ πασά πριν 
άπό τήν άναχώρησή του άπ' τήν Κωνσταντινούπολη: 

«Μπουγιούκντερε,63 9(21) Μαίου 

Τήν στιγμή τής άναχώρησής του άπό τήν Κωνσταντινούπολη ό ύπο-
γεγραμμένος Ρώσσος Απεσταλμένος πληροφορείται, δτι ή Υψηλή Πύ-
λη17 έκδήλωσε τήν πρόθεση νά δώσει μιάν έγγύηση γιά τήν άσκηση τών 
πνευματικών δικαιωμάτων, τά όποια έχει δ κλήρος τής 'Ανατολικής Εκ-
κλησίας, πράγμα πού στήν πράξη κάνει νά φαίνεται άμφίβολη ή διατή-
ρηση τών ύπδλοιπων προνομίων της. "Οποια κι άν είναι τά κίνητρα αύτής 
τής άπδφασης, ό ύπογεγραμμένος αισθάνεται τήν άνάγκη νά ειδοποιήσει 
τόν έξοχότατο ύπουργό τών έξωτερικών, δτι ή αύτοκρατορική κυβέρνηση 
θά θεωρούσε ώς έχθρική πράξη έναντίον τής Ρωσσίας καί τής θρησκείας 
της μιά διακήρυξη ή όποιοδήποτε άλλη πράξη, ή όποια, μολονότι θά 
διαφύλασσε τήν άκεραιότητα τών καθαρά πνευματικών δικαιωμάτων τής 
'Ορθόδοξης 'Ανατολικής 'Εκκλησίας, ώστόσο Οά είχε ώς στόχο της νά 
έξασθενίσει τά ύπόλοιπα δικαιώματα, προνόμια καί Ατέλειες, πού έκ-
χωρήθηκαν άπό άρχαιοτάτων χρόνων στήν θρησκεία καί στόν κλήρο της 
καί πού Αναλαμβάνει αύτήν τή στιγμή. 

Ό ύπογεγραμμένος ύποβάλλει κτλ. 
Μέντσικοβ». 

Ό λόρδος Malmesbury «δέν μπορεί μέ κανένα τρόπο νά πι-
στέψει, δτι ό Ρώσσος αύτοκράτορας έπιδοκιμάζει τήν συμπεριφορά 
ή τίς ένέργειες τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ». Οί διακοινώσεις τοΰ 
Νέσσελροντ πού άκολούθησαν τήν άναχώρηση τοΰ Μέντσικοβ,®6 
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καί ό ρωσσικός στρατός, πού άκολούθησε τίς διακοινώσεις τοϋ 
Νέσσελροντ, έπιβεβαίωσαν αύτές τίς αμφιβολίες. 

Ό «σιωπηλός» Clarendon έπρεπε, «δσο κι άν αύτό τοΰ ήταν 
όδυνηρό», νά «έπαναλαμβάνει συνεχώς τήν ϊδια άπάντηση», δηλ. 
καμμιάν άπάντηση. Τό θεωροΰσε «δημόσιο καθήκον του νά μήν 
πει ούτε λέξη» πού δέν τήν είχε πει καί προηγούμενα, δτι δηλ. 
«δέν μπορεί νά κάνει καμμιάν άνακοίνωση οΰτε νά καταθέσει κά-
ποια συγκεκριμένη άναφορά». Ό εύγενής λόρδος δέν πρόσθεσε λοι-
πόν οΰτε γιώτα σέ δσα έτσι κι άλλιώς ξέραμε. Σημαντικότερος 
στόχος του ήταν ή διαπίστωση τοΰ γεγονότος, δτι δλο τόν καιρό 
πού οί κυβερνήσεις τής Αύστρίας καί τής Ρωσσίας έκαναν τίς 
ύπερβάσεις τους, αύτός βρισκόταν μαζί τους σέ «άδιάκο7τη έπα-
φή». "Ετσι, βρισκόταν σέ άδιάκθ7ΐη έπαφή μέ τήν αυστριακή κυ-
βέρνηση, δταν αύτή έστελνε τόν πρίγκηπα Leiningen στήν Κων-
σταντινούπολη καί τόν στρατό της στά σύνορα,4 «έπειδή φοβόταν 
τήν άγανάκτηση τών ϊδιων της τών παραμεθορίων ύπηκόων» 
— αύτή τουλάχιστον «ή αιτία δόθηκε», διαβεβαιώνει ό άθώος 
Clarendon. "Οταν πιά ό σοολτάνος είχε ύποχωρήσει μπροστά 
στήν αύστριακή πίεση κι άποσύρει τά στρατεύματά του, ό ένεργητι-
κός Clarendon βρισκόταν πάλι «σέ έπαφή μέ τήν Αύστρία γιά 
νά διασφαλίσει τήν άκριβή τήρηση τής συνθήκης». «Πιστεύω», 
λέει ό εΰπιστος λόρδος, «δτι τηρήθηκε, γιατί ή αύστριακή κυβέρ-
νηση μας διαβεβαίωσε, δτι αύτό έγινε». 'Εξαίρετα, μυλόρδε I "Οσο 
γιά τήν Entente cordiale"»6 μέ τήν Γαλλία, ύϊτήρχε άπό τά 
18151 "Αλλωστε δέν ύτυηρξε «ούτε ϊχνος διαφωνίας» ώς πρός τήν 
άπόφαση τών κυβερνήσεων τής Γαλλίας καί τής 'Αγγλίας γιά τήν 
«άποστολή τών στόλων τους». Ό Βοναπάρτης έδωσε διαταγή νά 
καταπλεύσει ό στόλος του στήν Σαλαμίνα, 

«γιατί πίστευε δτι έπαπειλεΐται Αμεσος κίνδυνος» καί «μολονότι αυτός» 
(ό Clarendon) «τοΰ εϊπε δτι ό κίνδυνος πρός στιγμήν δέν είναι τόσο 
έντονος κι ό γαλλικός στόλος δέν χρειάζεται τούτη τήν ώρα ν' άποπλεύσει 
άπό τά γαλλικά λιμάνια», ώστόσο ό Βοναπάρτης «έδωσε τήν διαταγή 
τοΰ άπόπλου" άλλά τό γεγονός αύτό δέν (χει καμμιά σημασία, άφοΰ είναι 
πολύ πλεονεκτικότερο καί βολικότερο νά έχεις τόν ένα στόλο στήν Σα-
λαμίνα καί τόν άλλο στήν Μάλτα παρά τόν ένα στήν Μάλτα καί τόν 
άλλο στήν Τουλώνα». 
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Παρακάτω ό λόρδος Clarendon παρατηρεί ότι «προκαλεί ικα-
νοποίηση» πού σ' όλόκληρη τήν διάρκεια τής άναίσχυντης πίεσης 
τοϋ Μέντσικοβ πάνω στήν Πύλη 

«6 στόλος δέν διατάχθηκε νά άποπλεύσει, κι έτσι τώρα κανείς δέν μπορεί 
νά Ισχυριστεί, ότι ή τουρκική κυβέρνηση έπραξε σύμφωνα μέ τΙς υπα-
γορεύσεις μας». 

Μετά τά όσα συνέβησαν είναι πράγματι πιθανό, οτι ό σουλτά-
νος θ' άναγκαζόταν νά ύποχωρήσει, άν τότε ό στόλος είχε δια-
ταχθεί νά πλεύσει έπί τόπου. "Οσον άφορά τήν «άποχαιρετιστή-
ρια έπιστολή» τοΰ Μέντσικοβ, ό Clarendon τήν χαρακτηρίζει 
άψογη, 

((όμως μιά τέτοια γλώσσα σέ διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ 
κυβερνήσεων είναι εύτυχώς κάτι σπάνιο καί, όπως έλπίζει, θά παρα-
μείνει άκόμα γιά καιρό». 

Τέλος, όσο άφορά τήν εισβολή στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες, 
«ή γαλλική κι ή άγγλική κυβέρνηση συμβούλεψαν τόν σουλτάνο νά πα-
ραιτηθεί πρός τό παρόν άπό τό άδιαμφίσβήτητο δικαίωμά του νά θεω-
ρήσει τήν κατάληψη τών ήγεμονιών ώς casus belli»."* 

Γιά τίς έκκρεμεΐς άκόμη διαπραγματεύσεις ήταν σέ θέση νά 
πει μονάχα τό έξής: 

«Ό σέρ Hamilton Seymour έστειλε σήμερα μιαν έπίσημη άνακοΐνωση, 
ότι οί προτάσεις, στίς όποιες συμφώνησαν οί Α π ε σ τ α λ μ έ ν ο ι στήν Βιέννη, 
γίνονται δεκτές στήν Πετρούπολη, άν ύποστοϋν ίλαφρές άλλαγές». 

'Ωστόσο θά προτιμούσε νά πεθάνει, παρά ν' άφήσει νά τοΰ 
ξεφύγει έστω καί μιά λεξούλα γιά τούς όρους τής συμφωνίας. 

Στόν εύγενή λόρδο άπάντησαν οί λόρδοι Beaumont, Hard-
wicke, Clanricade κι Ellenborough. Δέν ύψώθηκε οΰτε μιά φωνή 
γιά νά συγχαρεί τήν κυβέρνηση τής Μεγαλειότητός Της γιά τόν 
δρόμο πού άκολούθησε σ' αύτές τίς διαπραγματεύσεις. Ά π ό όλες 
τίς πλευρές έκφράστηκαν ένδοιασμοί, ότι ή πολιτική τής κυβέρνη-
σης είναι έσφαλμένη, ότι ένέργησε ώς μεσολαβήτρια πρός όφελος 
τής Ρωσσίας άντί ώς ύπερασπίστρια τής Τουρκίας κι ότι ή Γαλ-
λία κι ή Α γ γ λ ί α θά βρίσκονταν σήμερα σέ καλύτερη θέση, άν 
είχαν έγκαιρα δείξει σταθερότητα. Ό γερο-πεισματάρης Aber-
deen τούς άπάντησε ότι 
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«είναι εύκολο νά κάνει κανείς έκ τών ύστέρων ύποθέσεις γιά τό τί θάπρε-
πε νά γίνει καί νά εΙκάζει τί θά μπορούσε νά είχε συμβεί, άν είχαν γίνει 
άλλες ένέργειες». 

Ή πιό καταπληκτική καί σημαντική παρατήρηση ήταν δμως 
ή παρακάτω: 

((01 λόρδοι πρέπει νά έχουν κατά νοΰ, ότι οί ίδιοι δέν δεσμεύονται μέ 
καμμία συνθήκη. Αύτός άμφισβητεΐ, δτι ή 'Αγγλία δεσμεύεται άπό τούς 
δρους κάποιας συνθήκης νά λάβει μέρος σέ οιεσδήποτε έχθροπραξίες πρός 
ύποστήριξη της τουρκικής αύτοκρατορίας». 

"Οταν ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία έδειξαν προθυμία ν' άναμιχθοϋν 
στό έκκρεμές τουρκικό ζήτημα, τότε ό Ρώσσος αύτοκράτορας δέν 
ήθελε μέ κανέναν τρόπο ν' άποδεχθεΐ τήν δεσμευτική ίσχύ τής συν-
θήκης τοϋ 184158 ώς πρός τις δικές του δοσοληψίες μέ τήν Πύλη 
καί τό σχετικό δικαίωμα άνάμιξης τών Δυτικών κυβερνήσεων. 
Συνάμα δμως, στηριζόμενος στήν Εδια αύτή συνθήκη τοΰ 1841, 
επέμενε στόν άποκλεισμό τών πολεμικών πλοίων τών άλλων Δυ-
νάμεων άπό τά Δαρδανέλλια. Καί τώρα ό λόρδος Aberdeen, σέ 
δημόσια καί πανηγυρική συνεδρίαση τοΰ Κοινοβουλίου, έπιρρώνει 
αύτή τήν αύθάδη έρμηνεία μιας συνθήκης, τήν όποία ό Ρώσσος 
δεσπότης τήν σέβεται μονάχα άν μ' αύτήν ή Μεγάλη Βρεταννία 
άποκλείεται άπό τόν Εύξεινο. 

Marx 

28 

Τό τουρκικό ζήτημα στήν Βουλή τών Κοινοτήτων 

New-York Daily Tribune, 2 Σεπτεμβρίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 19 Αύγούστου 1853 

Άφοΰ ό λόρδος John Russell εϊχε έπανειλημμένα άναβάλει τις 
δηλώσεις του γιά τό τουρκικό ζήτημα, ώσπου πιά εϊχε φτάσει 
αισίως ή τελευταία έβδομάδα τής κοινοβουλευτικής περιόδου, άνήγ-
γειλε ξαφνικά τήν περασμένη Δευτέρα, δτι τήν Τρίτη θά έκανε 
τήν τόσο καθυστερημένη του δήλωση. Ό εύγενής λόρδος εϊχε πλη-



180 Κ Κ I Μ Ε Ν Λ άρ. 20 

ροφορηθεϊ, ότι ό κ. Disraeli είχε φύγει τήν Δευτέρα τό πρωί άπό 
τό Λονδίνο. Τό ίδιο κι ό σέρ Charles Wood, όταν πληροφορήθηκε 
τήν άπουσία τοϋ σέρ J. Pakington καί τών οπαδών του, είχε 
καταθέσει ξαφνικά τό νομοσχέδιό του γιά τίς 'Ινδίες, όπως τό 
είχε τροποποιήσει ή Βουλή τών Λόρδων, κι εϊχε καταφέρει δίχως 
διενέξεις νά τεθεί καί πάλι σέ ισχύ τό μονοπώλιο τοϋ άλατιοΰ άπό 
μιά Βουλή μέ άδεια Ιδρανα. Τό νεΰρο τής κοινοβουλευτικής τακτι-
κής τών Ούΐγων έγκειται σέ τέτοια μικροπρεπή καί ποταπά τε-
χνάσματα. 

Ή συζήτηση τής Βουλής τών Κοινοτήτων γιά τό άνατολικό 
ζήτημα ήταν ένα έξαιρετικά ένδιαφέρον θέαμα. Τήν παράσταση 
τήν άνοιξε ό λόρδος Russell σ' ένα τόνο, πού ταίριαζε άπόλυτα 
στόν ρόλο του. Τοΰτος ό μικροσκοπικός θνητός, ό τάχα τελευταίος 
έκπρόσωπος τής άλλοτε κραταιής φυλής τών Ούΐγων, μίλησε πλη-
κτικά, χαμηλόφωνα, ξερά, μονότονα καί δίχως πνεΰμα, όχι σάν 
υπουργός παρά σάν άστυνομικός συντάκτης, πού άπαλύνει τίς φρι-
καλεότητες τής άφήγησής του μέ τόν κοινότοπο, καθημερινό καί 
επαγγελματικό τόνο τής όμιλίας του. Δέν έβγαλε «άπολογητικό 
λόγο», παρά έκαμε μιά έξομολόγηση. Ά ν κάτι τι άποζημίωνε στήν 
ομιλία του, αύτό ήταν άκριβώς ή δυσκαμψία της, πού φαινόταν 
ότι πήγαινε νά κρύψει ορισμένες όδυνηρές έντυπώσεις, βασανιστι-
κές γιά τόν μικροσκοπικό αύτό άνθρωπο. Άκόμα κι ή άναπόφευκτη 
φράση γιά τήν «άνεξαρτησία καί άκεραιότητα τής όθωμανικής 
αύτοκρατορίας» ήχησε σάν παλιά μνήμη, πού υπεισήλθε σάν άπό 
παραδρομή στόν έπικήδειο τής αύτοκρατορίας αύτής. Ή έντύπωση 
άπό τήν ομιλία τούτη, πού σκόπευε νά έξαγγείλει τήν διευθέτηση 
τών περιπλοκών στήν Ανατολή, μπορεί νά κριθεί άπό τό γεγονός, 
ότι στό Παρίσι έπεσαν άμέσως οί μετοχές, μόλις ό τηλέγραφος 
μετέδωσε τό κείμενό της. 

Ό λόρδος John εϊχε δίκιο, όταν ισχυρίστηκε, ότι ή κυβέρνηση 
δέν χρειάζεται τήν ύπεράσπισή του, έφόσον κανείς δέν έπιτέθηκε 
έναντίον της" άπεναντίας, τό Κοινοβούλιο φάνηκε όλότελα πρό-
θυμο ν' άφήσει τίς διαπραγματεύσεις στά χέρια τής έκτελεστικής 
έξουσίας. Πράγματι, οΰτε ένα μέλος τοϋ Κοινοβουλίου δέν δια-
τύπωσε κάποιο αίτημα πού θά άνάγκαζε τούς ύπουργούς νά έπέμ-
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βουν στήν συζήτηση, ούτε καί πραγματοποιήθηκε κάποια έξωκοι-
νοβουλευτική συγκέντρωση, γιά ν' άναγκάσει μέλη τοϋ Κοινοβου-
λίου νά θέσουν ένα τέτοιο αίτημα. "Αν ή πολιτική τής κυβέρνησης 
ήταν γεμάτη μυστικά καί μυστικοποιήσεις, ήταν τέτοια μέ τήν 
σιωπηρή συγκατάθεση τοΰ Κοινοβουλίου καί τοΰ κοινοΰ. "Οσο γιά 
τήν άρνηση κατάθεσης έγγράφων δσο άκδμη έκκρεμοΰν διαπραγμα-
τεύσεις, αύτό άποτελεϊ, κατά τήν διαβεβαίωση τοΰ λόρδου John, 
αιώνιο νόμο καθιερωμένο άπό τήν κοινοβουλευτική παράδοση. Θά 
ήταν κουραστικό νά τόν παρακολουθήσουμε στήν διήγηση συμβάν-
των, πού στόν καθένα εϊναι οίκεϊα καί πού αύτός δέν ξέρει νά τά 
ζωντανεύει, καθώς ό τρόπος του εϊναι μάλλον νά τ ' άπαριθμεϊ παρά 
νά τά έξιστορεΐ. Έ ν πάση περιπτώσει ύπάρχουν όρισμένα σημαν-
τικά σημεία, πού κανένας πρίν άπό τόν λόρδο John δέν τά εϊχε 
βεβαιώσει επίσημα. 

Πρίν άπό τήν άφιξη τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ στήν Κωνσταντι-
νούπολη ό Ρώσσος πρεσβευτής πληροφόρησε τόν λόρδο John, ότι 
ό τσάρος προτίθεται νά πέμψει μιά ειδική άποστολή στήν Κων-
σταντινούπολη μέ προτάσεις άναφερόμενες άποκλειστικά στό θέμα 
τοΰ 'Αγίου Σταυρού καί τών συναφών προνομίων τής Έλληνορθό-
δοξης Εκκλησίας. Ό Βρεταννός πρεσβευτής στήν Πετρούπολη καί 
ή βρεταννική κυβέρνηση δέν υποψιάστηκαν άλλες προθέσεις άπό 
μέρους τής Ρωσσίας. Μόλις στις άρχές Μαρτίου άνακοίνωσε ό 
Τοΰρκος ύπουργός στόν λόρδο Stratford (ώστόσο, κατά τήν δια-
βεβαίωση τοΰ κ. Layard, ήδη προτύτερα εϊχαν μυηθεί στό μυ-
στικό ό συνταγματάρχης Rose καί πολλά άλλα πρόσωπα στήν Κων-
σταντινούπολη), ότι ό πρίγκηπας Μέντσικοβ πρότεινε μιά μυστική 
συνθήκη91 άσυμβίβαστη μέ τήν άνεξαρτησία τής Τουρκίας καί 
ταυτόχρονα δήλωσε, ότι ή Ρωσσία θά τό θεωρούσε ώς άμεσα 
έχθρική πράξη έναντίον τής ίδιας, άν τό γεγονός αύτό γινόταν 
γνωστό στήν Γαλλία καί στήν 'Αγγλία. Ταυτόχρονα μαθεύτηκε, 
καί μάλιστα όχι άπό φήμες, παρά άπό αύθεντικές έκθέσεις, ότι ή 
Ρωσσία συγκέντρωνε πολυάριθμα στρατεύματα στά τουρκικά σύνο-
ρα καί στήν 'Οδησσό. 

Ή διακοίνωση, τήν όποία άπηύθυνε ή συνδιάσκεψη τής Βιέν-
νης78 στόν τσάρο καί τήν όποία αύτός άποδέχτηκε, εϊχε προετοι-
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μαστεΐ στό Παρίσι άπό τόν κ. Drouyn de Lhuys καί βασιζόταν 
στήν άπάντηση τοϋ Ρεσίντ πασά πρός τήν τελευταία ρωσσική δια-
κοίνωση.®1 'Αργότερα, στίς 24 'Ιουλίου, ή Αύστρία τήν υιοθέτησε 
σέ άλλη μορφή ώς δική της πρόταση, καί πήρε τήν τελική της 
μορφή στίς 31 'Ιουλίου. Ό Αυστριακός υπουργός τήν είχε δια-
βιβάσει προτύτερα στόν Ρώσσο πρεσβευτή στήν Βιέννη, ό όποιος 
ήδη στίς 24 'Ιουλίου, προτοΰ άκόμα πάρει τήν τελική της μορφή, 
τήν έστειλε στό Παρίσι, ένώ στήν Κωνσταντινούπολη στάλθηκε 
μόλις στίς 2 Αύγούστου, άφοΰ ό τσάρος είχε συγκατατεθεί σ' αύτήν. 
Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, στόν σουλτάνο διαβιβάστηκε μιά 
ρωσσική διακοίνωση μέ τήν μεσολάβηση τών τεσσάρων Δυνάμεων, 
κι όχι μιά διακοίνωση τών τεσσάρων Δυνάμεων πρός τήν Ρωσσία 
καί τήν Τουρκία. "Οπως παρατηρεί ό λόρδος John Russell, τούτη 
ή διακοίνωση «δέν συμφωνεί άκριβώς ώς πρός τήν μορφή μέ τήν 
διακοίνωση τοϋ πρίγχηπα Μέντσικοβ»· όμως παραδέχεται, ότι έχει 
τό ΐδιο περιεχόμενο. Καί γιά νά μήν άφήσει καμμιάν άμφιβολία 
προσθέτει: 

« Ό αυτοκράτορας πιστεύει δτι θά τκτύχει τούς σκοπούς του». 

Τό σχέδιο δέν περιέχει οΰτε κάν ύπαινιγμό γιά τήν έκκένωση 
τών παραδουναβίων ήγεμονιών. 

(('Ακόμα κι άν υποθέσουμε ότι ή Τουρκία μέ τήν Ρωσσία συμφωνήσουν 
πάνω σ' αύτή τήν διατύπωση», λέει ό λόρδος John, ιιπαραμένει πάντα 
τό μεγάλο πρόβλημα τής ίχχένωσης τών ήγεμονιών». 

Ταυτόχρονα προσθέτει, οτι ή βρεταννική κυβέρνηση «θεωρεί 
θεμελιώδη τούτη τήν έκκένωση», όμως ζητά νά τοΰ έπιτραπεΐ νά 
μήν πει τίποτε γιά τόν τρόπο, μέ τόν όποιο θά μπορέσει νά έπι-
τευχθεΐ τοΰτος ό άντικειμενικός σκοπός. 'Ωστόσο άφήνει νά δια-
φανεί έπαρκώς, ότι ϊσως χρειαστεί νά έκκενώσει ό άγγλικός κι ό 
γαλλικός στόλος τόν όρμο τοΰ Βεσικά προτοΰ οί Κοζάκοι φύγουν 
άπό τίς ήγεμονίες. 

«Δέν θάπρεπε νά συναινέσουμε σέ καμμία διευθέτηση, ή όποία θά 
όριζε δτι ή προώθηση τών στόλων στήν περιοχή τών Δαρδανελλίων θά 
θεωρούνταν ώς πράξη Ισοδύναμη μέ πραγματική εισβολή σέ τουρκικό 
ίδαφος. Φυσικά, δταν τό πράγμα διευθετηθεί κι έξασφαλιστεϊ ή ειρήνη, 
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ό όρμος τοϋ Βεσικα θά πάψει ν' άποτελεΐ γιά τήν 'Αγγλία ή τήν Γαλλία 
όρμητήριο μέ κάποια χρησιμότητα». 

Άφοΰ κανένας λογικός άνθρωπος δέν φαντάστηκε ποτέ, ότι ό 
αγγλικός κι ό γαλλικός στόλος θάμεναν γιά πάντα στόν όρμο τοϋ 
Βεσικα ή ότι ή Γαλλία κι ή Αγγλ ία θάπρεπε νά κλείσουν έπίσημη 
συνθήκη πού θά τους άπαγόρευε νά μποΰν στόν ούδέτερο χώρο τών 
Δαρδανελλίων, οί άμφίλογες καί φουσκωμένες αυτές φράσεις, άν 
σημαίνουν κάτι, σημαίνουν πώς οί στόλοι θά άποσυρθοϋν μόλις ό 
σουλτάνος άποδεχθεΐ τήν διακοίνωση κι οί Ρώσσοι ύποσχεθοϋν 
τήν έκκένωση τών ήγεμονιών. 

«"Οταν ή ρωσσική κυβέρνηση κατέλαβε τΙς ήγεμονίες», είπε ό λόρδος 
John, «ή Αύστρία δήλωσε, δτι σύμφωνα μέ τό πνεΰμα τής συνθήκης 
τοΰ 1841" είναι όπωσδήποτε άναγκαΐο νά συνέλθουν οί έκπρόσωποι τών 
Δυνάμεων σέ μία συνδιάσκεψη καί νά προσπαθήσουν νά βροΰν κάποια 
φιλική λύση πρός έξομάλυνση μιας δυσκολίας, πού άλλιώς θά έθετε σέ 
κίνδυνο τήν εΙρήνη στήν Εύρώπη». 

Αντίθετα, ό λόρδος Aberdeen δήλωσε πριν άπό μερικές μέρες 
στήν Βουλή τών Λόρδων, άλλά καί (όπως μαθαίνουμε άπό άλλες 
πηγές) σέ μιά έπίσημη διακοίνωση, που στάλθηκε τόν περασμένο 
'Ιούνιο στίς κυβερνήσεις τής Κωνσταντινούπολης καί τής Πετρού-
πολης, ότι 

«ή συνθήκη τοΰ 1841" διόλου δέν έπιβάλλει στίς συμβεβλημένες Δυνά-
μεις τήν ύποχρέωση έμπρακτης συμπαράστασης στήν Πύλη» (τούς έπι-
βάλλει δμως νά παραιτηθούν πρόσκαιρα άπό τήν διάβαση τών Δαρδα-
νελλίων!) «κι δτι ή κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της θεωρεί δτι είναι 
άπόλυτα έλεύθερη νά ένεργήσει ή νά μήν ένεργήσει, άνάλογα μέ τά συμ-
φέροντά της». 

Ό λόρδος Aberdeen άρνεΐται κάθε ύποχρέωση πρός τήν Τουρ-
κία μόνο καί μόνο γιά νά μή χρειαστεί νά έχει όποιαδήποτε δι-
καιώματα άπέναντι στήν Ρωσσία. 

Ό λόρδος John Russell κλείνει μέ τήν «αΐσια προοπτική», 
οτι τό εύτυχές τέλος τών διαπραγματεύσεων βρίσκεται πολύ κοντά. 
Κάτι τέτοιο μας φαίνεται πολύ αισιόδοξο, όταν ή διακοίνωση, πού 
διατυπώθηκε στήν Βιέννη καί πού ό σουλτάνος θά πρέπει νά δια-
βιβάσει στόν τσάρο, άκόμα δέν έγινε άποδεκτή άπό τόν σουλτάνο, 
καί όταν ή sine qua ηοημ τών Δυτικών Δυνάμεων, δηλ. ή έκκένωση 
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τών παραδουναβίων ηγεμονιών, άκόμα δέν υποβλήθηκε σοβαρά 
στόν τσάρο. 

Ό κ. Layard , ό πρώτος ρήτορας πού σηκώθηκε ν' άπαντήσει 
στόν λόρδο John, έκφώνησε τήν κατά πολύ καλύτερη καί ρωμα-
λεότερη όμιλία — τολμηρή, κοφτή, μεστή κι εμπεριστατωμένη, 
άπέδειξε, ότι ό έξαίρετος αύτός λόγιος γνωρίζει τόν Νικόλαο έξίσου 
καλά 6σο καί τόν Σαρδανάπαλο καί τίς σημερινές μηχανορραφίες 
στήν 'Ανατολή έξίσου δσο καί τίς μυστηριώδεις παραδόσεις τοϋ 
παρελθόντος της.®2 

Ό κ. Layard έξέφρασε τήν λύπη του, γιατί ό λόρδος Aberdeen 
«άπό διάφορες άφορμές καί σέ διάφορους τόπους δήλωσε δτι ή 
πολιτική του στηρίζεται ούσιαστικά στήν ειρήνη». Ά ν ή Α γ γ λ ί α 
διστάζει νά διαφυλάξει τήν τιμή καί τά συμφέροντά της μέ πολε-
μικά μέσα, τότε ένθαρρύνει σέ μιάν άνομη Δύναμη, δπως είναι ή 
Ρωσσία, άξιώσεις πού άργά ή γρήγορα θά όδηγήσουν άναπόφευκτα 
σέ πόλεμο. Ή σημερινή συμπεριφορά τής Ρωσσίας δέν πρέπει νά 
θεωρηθεί τυχαίο ή παροδικό συμβάν, παρά μέρος καί στοιχείο ένός 
μεγαλεπήβολου πολιτικού σχεδίου. 

"Οσο γιά τίς «παραχωρήσεις» πρός τήν Γαλλία καί τίς «μη-
χανορραφίες» τοϋ κ. Lavalette, αύτές οΰτε καν πρόσχημα δέν 
θά μποροΰσαν νά δώσουν στήν Ρωσσία, έφόσον 

«ή Πύλη, ήδη κάμποσες ήμέρες ή καί έβδομάδες πριν άπό τήν δημοσίευση 
του, είχε παραδώσει στόν κ. Τίτοβ τό προσχέδιο ένός φιρμανιοΰ, τό 
όποιο ίκανε δσες παραχωρήσεις άμφισβητεΐ τώρα ή Ρωσσία, καί πάνω 
στό περιεχόμενο αΰτοΰ τοϋ φιρμανιοΰ δέν διατυπώθηκαν κανενός είδους 
Αντιρρήσεις». 

Τά σχέδια τής Ρωσσίας σέ σχέση μέ τήν Σερβία, τήν Μολδο-
βλαχία καί τόν χριστιανικό πληθυσμό τής Τουρκίας δέν έπιδέχονται 
παρανοήσεις. Αμέσως μετά τήν έπίσημη είσοδο του στήν Κων-
σταντινούπολη ό πρίγκηπας Μέντσικοβ ζήτησε τήν απόλυση τοΰ 
Γκαρατσάνιν24 άπό τό ύπουργικό του άξίωμα στήν Σερβία. Ή άπαί-
τηση αύτή έγινε δεκτή, μολονότι διαμαρτυρήθηκε ή σερβική Σύνο-
δος. Ό Γκαρατσάνιν άνήκε στούς άνδρες πού άνέδειξε ή έξέγερση 
τοΰ 1842, ω έκεϊνο τό έθνικό κίνημα έναντίον τής ρωσσικής έπιρ-
ροής, τό όποιο έκδίωξε τόν τότε ήγεμόνα Μιχαήλ τής Σερβίας· 
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αύτός κι ή οικογένεια του ήσαν άπλα δργανα στά χέρια τής Ρωσ-
σίας. Τό 1843 ή Ρωσσία άξίωσε τό δικαίωμα έπέμβασης στήν 
Σερβία. Χωρίς ή ΐδια νάναι κατά κάποιον τρόπο έξουσιοδοτημένη 
άπό μιά συνθήκη γιά κάτι τέτοιο, πήρε τήν έξουσιοδότηση άπό 
τόν λόρδο Aberdeen, τόν τότε ύπουργό έξωτερικών, ό όποιος 
δήλωσε, ότι «ή Ρωσσία δικαιούται νά έρμηνενει τΙς συνθήκες της 
κατά τήν κρίση της». 

«Μέ τήν έπιτυχία της σ' αύτή τήν ύπόθεση ή Ρωσσία άπέδειξε, ότι 
κυριαρχεί στήν Σερβία», είπε ό κ. Layard, «κι δτι μπορεί νά σταματά 
τήν δποια άνερχδμενη άνεξάρτητη έθνότητα». 

Στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες ή Ρωσσία άρχικά έκμεταλλεύ-
Θηκε τό έθνικό κίνημα τοΰ 1848 άναγκάζοντας τήν Πύλη νά άπε-
λάσει άπό δω όλους, όσοι έκπροσωποΰσαν φιλελεύθερες κι άνεξάρ-
τητες άντιλήψεις. Κατόπιν έπέβαλε στόν σουλτάνο τήν συνθήκη 
τοΰ Μπαλτά-Λιμάν,67 όπου κατοχυρωνόταν τό δικαίωμά της νά 
έπεμβαίνει σ' όλες τις έσωτερικές ύποθέσεις τών παραδουναβίων 
ήγεμονιών" «καί ή τωρινή κατοχή τών ήγεμονιών άπό μέρους της 
έχει άποδείξει, πώς ή Μολδαβία κι ή Βλαχία έχουν γίνει άπό κάθε 
άποψη ρωσσικές έπαρχίες». 

Μένουν οί "Ελληνες τής Τουρκίας κι οί Σλάβοι της Βουλγα-
ρίας, οί όποιοι έχουν χριστιανικό θρήσκευμα. 

«Στους Έλληνες έχει έμφανισθεΐ ένα πνεΰμα κριτικής καί άνεξαρτη-
σίας, τό όποιο, μαζί μέ τΙς έμπορικές τους σχέσεις πρός τά έλεύθερα 
εύρωπαϊκά κράτη, έχει βάλει σέ μεγάλη άνησυχία τήν ρωσσική κυβέρ-
νηση. "Ομως ύπήρχε άκόμα μία άφορμή γιά κάτι τέτοιο, δηλ. ή διάδοση 
τοϋ προτεσταντισμού στούς Χριστιανούς τής 'Ανατολής... Κυρίως χάρη 
στήν έπιρροή καί στίς διδασκαλίες τών 'Αμερικανών Ιεραποστόλων είναι 
ζήτημα, άν ύπάρχει σήμερα κάπως σημαντική πόλη στήν Τουρκία χωρίς 
τόν πυρήνα μιας προτεσταντικής κοινότητας» (Ένας άκόμη λόγος γιά 
μιάν άμερικανική έπέμβαση). «Ό έλληνορθόδοξος κλήρος, πίσω άπό τόν 
όποιο στεκόταν ή ρωσσική άποστολή, έκαμε δ,τι μπορούσε γιά νά παρεμ-
ποδίσει τό κίνημα τοΰτο, κι δταν οί διώξεις άποδείχτηκαν άκαρπες, τότε 
εμφανίστηκε στήν Κωνσταντινούπολη ό πρίγκηπας Μέντσικοβ... Πάγια 
πρόθεση τής Ρωσσίας ήταν νά τσακίσει τό πνεΰμα τής θρησκευτικής καί 
πολιτικής άνεξαρτησίας, πού άρχισε νά διαφαίνεται τά τελευταία χρόνια 
στούς Χριστιανούς ύπηκόους τής Πύλης». 



186 Κ Ε I Μ Ε Χ Λ ϊρ. 28 

Σχετικά μέ τήν ίδρυση μιας, όπως Ονομάστηκε, ελληνικής 
αυτοκρατορίας μέ πρωτεύουσα τήν Κωνσταντινούπολη, ό κ. Lay-
ard, ό όποιος βέβαια μιλά γιά "Ελληνες σέ άντιδιαστολή πρός τους 
Σλάβους, έκαμε τήν διαπίστωση, ότι υπάρχουν μόλις 1.750.000 
"Ελληνες· ότι οί Σλάβοι κι οί Βούλγαροι άπό χρόνια άγωνίζονται 
νά διακόψουν κάθε έπαφή μαζί τους, άρνούμενοι νά δεχτούν ιερω-
μένους έλληνικής έθνικότητας ώς κληρικούς κι έπισκόπους· ότι οί 
Σέρβοι έφτιαξαν δικό τους Πατριαρχείο στήν θέση τοΰ Πατριαρ-
χείου τής Κωνσταντινούπολης* κι ότι θά σήμαινε παράδοση Ολό-
κληρης τής Τουρκίας στήν Ρωσσία, άν οί "Ελληνες στέριωναν στήν 
Κωνσταντινούπολη. 

Στά μέλη τοΰ κοινοβουλίου πού ισχυρίστηκαν, οτι λίγη ση-
μασία έχει, άν ή Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ή όχι στά χέρια 
τής Ρωσσίας, ό κ. Layard άπάντησε, ότι, άν πέσει ή Κωνσταντι-
νούπολη, θά βυθίζονταν στό χάος καί στήν άναρχία όλες οί μεγά-
λες έπαρχίες πού άπαρτίζουν τήν Τουρκία, όπως π.χ. ή Μικρά 
'Ασία, ή Συρία κι ή Μεσοποταμία. Ή Δύναμη έκείνη, πού θά τίς 
έβαζε στόν έλεγχό της, θά κυριαρχούσε καί στίς 'Ινδίες. Ή Δύνα-
μη, πού κατέχει τήν Κωνσταντινούπολη, στήν 'Ανατολή θά θεω-
ρείται πάντα κοσμοκράτειρα. 

"Αλλωστε ή Ρωσσία θά κατανοούσε, ότι κανένα εύρωπαϊκό 
κράτος δέν θά τής έπέτρεπε νά καταλάβει τώρα τήν Κωνσταντι-
νούπολη. 

«Έτσι, προσωρινή της έπιδίωξη είναι νά κάνει άδύνατη τήν ύπαρξη 
κάθε Ανεξάρτητης έθνικότητας στήν χώρα αύτή, νά έξασθενίσει άργά, 
άλλά σταθερά τήν τουρκική Ισχύ καί νά δείξει σέ όσους Αντιτίθενται στά 
σχέδιά της, ότι κάθε τέτοια Αντίσταση όχι μόνο είναι Ανώφελη, άλλά 
καί θά έπισύρει τήν έκδίκησή της. Κοντολογής, θέλει νά κάνει άδύνατη 
οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στήν Τουρκία έκτός άπό τήν δική της. 
Τοϋτα τά σχέδιά της πραγματοποιήθηκαν όλότελα τήν φορά αύτή». 

Ό κ. Layard έδειξε ότι, ένώ ήδη ό πρίγκηπας Μέντσικοβ 
είχε ζητήσει μυστική συνθήκη91 κι ή Ρωσσία είχε κάμει μεγάλες 
πολεμικές προετοιμασίες στά σύνορα καί στήν 'Οδησσό, ή κυβέρ-
νηση άρκέστηκε στίς έξηγήσεις καί διαβεβαιώσεις τής Πετρούπο-
λης καί παρέλειψε νά δηλώσει, ότι ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία θά θεω-
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ροϋσαν τήν διάβαση τοϋ Προύθου ώς casus belli" ** έπίσης δέν 
απαγόρεψε στήν Ρωσσία νά προχωρήσει σέ συνθήκες ή διαπραγ-
ματεύσεις μέ τήν Τουρκία δίχως τήν συμμετοχή τής 'Αγγλίας. 

«*Αν ε(χαμε χάνει αύτό τό διάβημα, ή Ρωσσία ποτέ δέν θά τολμούσε 
νά περάσει τόν Προϋθο». 

Στήν συνέχεια ό κ. Layard έδειξε ότι οί παραδουνάβιες ήγε-
μονίες, άν μείνουν άνεξάρτητες, ένωμένες μέ τήν Βεσσαραβία94 

καί προσανατολισμένες πρός τήν Ούγγαρία, τελικά θ' άποτελέσουν 
τό μοναδικό μέσο γιά νά προστατευθεί ή Κωνσταντινούπολη άπό 
τούς Ρώσσους καί νά κοπεί ή μεγάλη σλαβική φυλή στά δύο. 
Είναι τής γνώμης, ότι ή Ρωσσία θά έκκενώσει τίς ήγεμονίες. 

« Ή Ρωσσία δέν θά θεωρήσει, δτι Αξίζει τόν κόπο νά άρχίσει πόλεμο 
μέ τις Μεγάλες Δυνάμεις τής Ευρώπης έξαιτίας τών ήγεμονιών αυτών, 
πού στήν πραγματικότητα τής άνήκουν ήδη έντελώς... Χωρίς νά ρίξει 
οΰτε μιά τουφεκιά, ή Ρωσσία {χει ήδη άποκτήσει β,τι είδαλλιώς θά τής 
στοίχιζε μιάν αιματηρή καί δαπανηρή έκστρατεία: στερέωσε τήν ισχύ 
της στήν 'Ανατολή, ταπείνωσε τήν Τουρκία, τήν άνάγκασε νά πληρώσει 
δλα τά Εξοδα τοϋ πολέμου καί έξάντλησε όλότελα τούς πόρους της. 

Άκόμα σημαντικότερο δμως είναι δτι ταπείνωσε τήν 'Αγγλία καί τήν 
Γαλλία στά μάτια τών Ιδιων τους τών ύπηκόων καί τών λαών της 

'Ανατολής». 

Ή διακοίνωση, πού σχεδίασε ή συνδιάσκεψη τής Βιέννης78 θά 
έχει ώς άποτέλεσμα, ότι, 

«άν ή Πύλη άρνηθεΐ νά τήν άποδεχτεΐ, τότε ή Ρωσσία θά χρησιμοποιή-
σει έναντίον μας τά Ιδια μας τά δπλα καί θά μας κάνει συμμάχους της 
έναντίον τής Τουρκίας, γιά νά τήν άναγκάσει νά άποδεχτεΐ μιάν άδικη 
πρόταση. "Αν δμως ή Πύλη δεχτεί, τότε ή 'Αγγλία θά έχει καθαγιάσει 
άμεσα τό δικαίωμα τής Ρωσσίας ν' Αναμιγνύεται στις υποθέσεις δώδεκα 
έκατομμυρίων Χριστιανών ύπηκόων τής Πύλης... "Οπως καί νά δοϋμε 
τό ζήτημα, ένα είναι φανερό: δτι έμεΐς πήραμε τήν θέση μιας Δύναμης 
ύποδεέστερης, άφήνοντας στήν Ρωσσία καί μόνη τόν ρόλο Δύναμης πρώ-
της κατηγορίας... Είχαμε μιά Α ν ε π α ν ά λ η π τ η Ισως εύκαιρία νά λύσουμε 
μέ τρόπο εύπρεπή αύτό τό μεγάλο άνατολικό ζήτημα... 'Αντί γι* αύτό 
έπιτράπηκε στήν Ρωσσία νά καταφέρει στήν Τουρκία ίνα πλήγμα, άπό 
τό όποιο δέν θά συνέλθει ποτέ... 'Ωστόσο αύτό δέν θά είναι καί τό μονα-
δικό άποτέλεσμα τής πολιτικής μας. Ή Σουηδία, ή Δανία καί δλα 
τ' Αδύνατα ευρωπαϊκά κράτη, πού ίσαμε σήμερα περιέβαλαν μ' έμπιστο-
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σύνη τήν χώρα μας, θά καταλάβουν, δτι στό έξης elvai άχρηστο νά άγω-
νΐζονται έναντίον τών ρωσσικών υπερβάσεων». 

Κατόπιν ό σέρ John Pakington έκαμε ορισμένες παρατηρή-
σεις, ποΰ ή σημασία τους έγκειται στό ότι έκφράζουν τίς απόψεις 
τής άντιπολίτευσης τών Τόρηδων. Λυπήθηκε που ό λόρδος John 
Russell δέν μπόρεσε νά κάνει ικανοποιητικότερες δηλώσεις στό 
Κοινοβούλιο καί στόν λαό. Διαβεβαίωσε τήν κυβέρνηση, ότι ή 
άπόφασή της νά θεωρήσει τήν έκκένωση τών παραδουναβίων ήγε-
μονιών ώς sine qua non" «θά βρει όχι μόνο τήν ύποστήριξη τοΰ 
Κοινοβουλίου, άλλά καί τήν σχεδόν όμόφωνη ύποστήριξη τοΰ λαοΰ 
τής χώρας μας». "Ωσπου νά κατατεθούν τά σχετικά έγγραφα πρέ-
πει νά έπιφυλάξει τήν κρίση του ώς πρός τήν πολιτική έκείνη, ή 
όποία παρότρυνε τήν Τουρκία νά μή θεωρήσει ώς casus belli*1 

τήν κατάληψη τών ήγεμονιών, ή όποία δέν έδειξε άπό πιό πριν 
άκόμη σθεναρότερη κι άποφασιστικότερη στάση καί ή όποία έβλα-
ψε καί έθεσε σέ άβεβαιότητα τά συμφέροντα τής Τουρκίας καί τής 
Μεγάλης Βρεταννίας, καθώς καί τοΰ έμπορίου τους, μέ διαπραγμα-
τεύσεις πού τράβηξαν έξι μήνες. 

Ό λόρδος Dudley S t u a r t έντρύφησε σέ μιάν άπό τίς συνηθι-
σμένες του καλόβολες δημοκρατικές διακηρύξεις, πού άσφαλώς 
είναι ψυχωφελέστερες γιά όποιον τίς κανοναρχά παρά γιά τούς 
άλλους. Ά ν σκάσεις πομφόλυγες ή παραφουσκωμένες φράσεις δέν 
θά σοΰ μείνει τίποτε στό χέρι, οΰτε κάν ό άέρας πού τίς έκανε 
νάναι κάτι τι. Ό Dudley S t u a r t έπανέλαβε τούς ήδη χιλιοειπω-
μένους ισχυρισμούς γιά τίς βελτιώσεις πού γίνονται στήν Τουρκία 
καί γιά τόν μεγαλύτερο φιλελευθερισμό τής κυβέρνησης τοΰ σουλ-
τάνου ώς πρός τήν θρησκεία καί τό έμπόριο σέ σύγκριση μέ τήν 
ρωσσική. Είπε σωστά, ότι είναι άσκοπο νά καυχιόμαστε γιά 
ειρήνη, όσο οί άτυχοι κάτοικοι τών παραδουναβίων ήγεμονιών 
άκόμα δοκιμάζουν τήν φρίκη τοΰ πολέμου. Ζήτησε νά προστατέψει 
ή Εύρώπη τούς κατοίκους τών έπαρχιών αύτών άπό τήν τρομερή 
καταπίεση, τής όποίας θύματα εϊναι τώρα. "Εδειξε μέ γεγονότα 
τής κοινοβουλευτικής ιστορίας ότι τά μέλη τοΰ Κοινοβουλίου έχουν 
τό δικαίωμα νά κάνουν ομιλίες άκόμα καί ένόσω διαρκούν οί δια-
πραγματεύσεις. Δέν ξέχασε ν' άναφέρει τίποτε πού νά μήν τό 
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ξέρει κάθε πιστός καί μόνιμος άναγνώστης της Daily News. Ή 
ομιλία του περιείχε δύο «κορυφαία σημεία»: 

«Μολονότι ή δήλωση τοϋ εύγενοϋς λόρδου» (J. Russell) «δέν ήταν 
καί πολύ περιεκτική, άφοΰ δέν είπε στό Κοινοβούλιο τίποτε άλλο παρά 
όσα αύτό ήδη γνώριζε, πρέπει ωστόσο νά συμπεράνει κανείς άκριβώς άπό 
τά όσα άποσιώπησε, δτι ό ευγενής λόρδος διέπραξε χάτι, γιά τό όποιο 
πρέπει νά ντρέπεται». 

"Οσο γιά τόν λόρδο Aberdeen 

«είπε, βέβαια, ότι ή είρήνη διατηρήθηκε τριάντα χρόνια πρός μεγάλο 
όφελος τής έλευθερίας καί τής εύημερίας τής Εύρώπης, όμως αύτός» 
(ό Dudley Stuart) «άρνεϊται, δτι ή είρήνη ευνόησε τήν έλευθερία τής 
Εύρώπης. Σέ τΐ κατάσταση βρίσκεται ή Πολωνία; ή 'Ιταλία; ή Ουγγα-
ρία; καί τί νά πει κανείς γιά τήν Γερμανία;». 

Παρασυρμένος άπό τήν ροή τοΰ ίδιου του τοΰ λόγου, αύτό τό 
ολέθριο χάρισμα ρητόρων τρίτης κατηγορίας, ό δημοκρατικός λόρ-
δος δέν τερμάτισε παρά μόνο όταν άπό τούς δεσπότες τής ήπειρω-
τικής Εύρώπης έφτασε στήν μοναρχία τής χώρας του, «πού θρο-
νιάζει στίς καρδιές τών ύπηκόων της». 

Ό κ. Μ. Milnes, ένας κυβερνητικός ύποτελής, πού στό μέτωπό 
του είναι γραμμένο: «γι* αύτόν νά μιλάτε μοναχά σά νά ήταν 
κτήμα»,95 δέν τόλμησε νά έκφωνήσει έναν πραγματικά φιλοκυβερ-
νητικό λόγο. Ή όμιλία του άποτελοΰνταν άπό «άφ' ένός» καί «άφ' 
ετέρου». 'Αφ' ένός βρήκε ότι οί ύπουργοί «ένεργοΰσαν μέ μεγάλη 
φρόνηση καί κρίση» πού δέν κατέθεταν τά έγγραφα στό Κοινοβού-
λιο" άφ' έτέρου τούς έδινε νά καταλάβουν, δτι στήν άντίθετη περί-
πτωση θά είχαν ένεργήσει «σθεναρότερα καί άποφασιστικότερα». 
Ά φ ' ένός νόμιζε, δτι ή κυβέρνηση Εσως είχε δίκιο ύποτασσόμενη 
στίς άπαιτήσεις τής Ρωσσίας· άφ' έτέρου άναρωτιόταν, μήπως ή 
κυβέρνηση ώς έναν ορισμένο βαθμό ένθάρρυνε τήν Τουρκία σέ μιά 
πολιτική, τήν όποία δέν ήταν πρόθυμη νά ύποστηρίξει κτλ. Τελικά 
άνακάλυψε, δτι «δσο περισσότερο στοχάζεται πάνω σ' αύτά τά 
πράγματα, τόσο περισσότερο διαβλέπει τις έξαιρετικές δυσκολίες», 
πού αύτά γεννοΰν στό νοΰ του — κι δσο λιγότερο τά καταλαβαίνει, 
τόσο καλύτερα κατανοεί τήν άναβλητική πολιτική τής κυβέρνησης. 

Μετά τά έναλλακτικά παιγνίδια καί τήν άμηχανία τοΰ κ. 



190 Κ Ε I Μ Ε Ν Λ ap. 28 

Monckton Milnes μας φάνηκε στ' άλήθεια άναζωογονητική ή 
άψειά ευθύτητα τοΰ κ. Muntz, βουλευτή τοΰ Μπίρμιγκχαμ κι άπό 
τούς πρωτεργάτες τοΰ μεταρρυθμιστικού Κοινοβουλίου τοΰ 1831. 

«"Οταν κάποτε ό 'Ολλανδός πρεσβευτής έκαμε μιά όλότελα άπορρι-
πτέα πρόταση στόν Κάρολο Β', ό βασιλιάς άναφώνησε: "Μά τόν Θεό! 
Μιά τέτοια πρόταση δέν κάματε ποτέ στόν "Ολιβερ Cromwell!". ""Οχι", 
απάντησε ό πρεσβευτής, "έσεΐς είστε άνθρωπος όλότελα διαφορετικός 
άπό τόν "Ολιβερ Cromwell". Ά ν τώρα ή χώρα μας διέθετε κάποιον σάν 
τόν "Ολιβερ Cromwell, τότε θά είχαμε άλλον ύπουργό καί πολύ διαφο-
ρετική κυβέρνηση, κι ή Ρωσσία δέν θά είχε είσβάλει ποτέ στίς παραδου-
νάβιες ήγεμονίες... Ό αυτοκράτορας τής Ρωσσίας ήξερε δτι ή 'Αγγλία 
μέ τίποτε δέν θά παρασυρόταν σέ πόλεμο: βλέπε Πολωνία, βλέπε Ουγγα-
ρία. Τώρα ή 'Αγγλία δρέπει τούς καρπούς τής συμπεριφοράς της στίς 
περιπτώσεις έκεΐνες. "Οσον άφορα τήν έξωτερική πολιτική, ή κατάσταση 
τής 'Αγγλίας τοϋ φαίνεται πολύ άξιόμεμπτη καί δυσάρεστη καί πιστεύει, 
ότι ό άγγλικός λαός αίσθάνεται μειωμένος κι δτι ή κυβέρνηση έχασε κάθε 
αίσθημα τιμής μετρώντας στερλίνες, σελλίνια καί πέννες. Ή κυβέρνηση 
άσχολεΐται σήμερα άποκλειστικά μέ τό θέμα τί θά στοίχιζε ένας πόλε-
μος κι άν θά βόλευε τούς διάφορους έμπόρους της χώρας». 

Μιά καί τό Μπίρμιγκχαμ τυχαίνει νάναι τό κέντρο της κατα-
σκευής δπλων κι ό πληθυσμός ζει άπό τήν πώληση τουφεκιών, 
φυσικό είναι οί κάτοικοί του νά σκώπτουν τήν μάλλινη άδελφότητα 
ειρήνης τοΰ Μάντσεστερ. 

Ό κ. Blacket t , ό βουλευτής τοΰ Νιούκασλ (Τάιν), δέν πι-
στεύει δτι οί Ρώσσοι θά έκκενώσουν τίς παραδουνάβιες ήγεμονίες. 
Προειδοποίησε τήν κυβέρνηση νά μήν «παρασυρθεί άπό δποιεσδη-
ποτε δυναστικές συμπάθειες ή άντιπάθειες». 

Πιεζόμενοι άπό δλες τίς πλευρές κι άπό τούς έκπροσώπους 
όλων τών παρατάξεων, οί ύπουργοί κάθονταν μέ 6ψη πένθιμη, 
θλιμμένοι, συντετριμμένοι κι άποθαρρυμένοι, όταν ξαφνικά σηκώ-
θηκε ό Richard Cobden γιά νά τούς συγχαρεί πού έγιναν όπαδοί 
τής ειρηνιστικής του διδασκαλίας καί νά κάμει μιάν έφαρμογή τής 
διδασκαλίας του αύτής στήν τωρινή περίπτωση, μέ όλη τήν πνευ-
ματώδη όξύνοια καί τήν ωραία ειλικρίνεια τοϋ μονομανοϋς, δλες 
τίς άντιφάσεις τοΰ ιδεολόγου καί δλη τήν ύπολογιστική δειλία τοΰ 
μαγαζάτορα. Είπε φωναχτά δ,τι έκανε άνοιχτά ή κυβέρνηση, δ,τι 
έπιδοκίμαζε σιωπηρά τό Κοινοβούλιο κι δ,τι οί κυρίαρχες τάξεις 
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έκαναν δυνατό στήν κυβέρνηση νά πραγματοποιήσει καί στό Κοι-
νοβούλιο ν* άποδεχτεϊ. Ό φόβος μπροστά στόν πόλεμο τοΰ ένέ-
πνευσε γιά πρώτη φορά κάτι σάν ιστορικές ιδέες. Πρόδωσε τό 
μυστικό τής άστικής πολιτικής καί γ ι ' αύτό άποκηρύχθηκε ώς προ-
δότης. 'Ανάγκασε τήν άγγλική άστική τάξη νά κοιταχτεί στόν 
καθρέφτη, καί μιά πού ή εικόνα διόλου δέν ήταν κολακευτική, 
σφυρίχτηκε ό ίδιος μέ τόν πιό έπονείδιστο τρόπο. ΤΗταν άσυνε-
πής, όμως ή ίδια ή άσυνέπειά του ήταν συνεπής. ΤΗταν δικό του 
τό λάθος, άν οί παραδεδομένες άγέρωχες φράσεις τοΰ άριστοκρα-
τικοΰ παρελθόντος δέν έναρμονίζονταν μέ τά μικρόψυχα γεγονότα 
τοΰ παρόντος πού παίζει στό χρηματιστήριο; 

"Αρχισε μέ τήν δήλωση, ότι ώς πρός τό ίδιο τό θέμα δέν ύπάρ-
χουν διαφορές γνώμης. 

«Ώστύσο έπικρατεϊ προφανώς πολύ μεγάλη Ανησυχία έξαιτίας της υπό-
θεσης μέ τήν Τουρκία». 

Γιατί αύτό; Μέσα στά τελευταία είκοσι χρόνια έδραιώθηκε 
όλο καί περισσότερο ή πεποίθηση, ότι οί Τοΰρκοι τής Εύρώπης 
εϊναι παρείσακτοι* ότι πατρίδα τους εϊναι ή 'Ασία κι όχι ή Εύρώ-
πη' ότι στά πολιτισμένα κράτη ό μωαμεθανισμός δέν μπορεί νά 
ύπάρξει* ότι δέν μπορούμε νά διαφυλάξουμε τήν άνεξαρτησία μιας 
χώρας, άν ή ίδια δέν είναι σέ θέση νά τήν διαφυλάξει* ότι είναι 
γνωστό πώς σέ κάθε Τοΰρκο της εύρωπαϊκής Τουρκίας άντιστοι-
χοΰν τρεις Χριστιανοί. 

((Δέν μας έπιτρέπεται ν' άσκοΰμε πολιτική πού θά στέριωνε τήν 
Τουρκία στήν Ευρώπη ώς Ανεξάρτητη δύναμη άπέναντι στήν Ρωσσία, 
έκτός άν ή μεγάλη μάζα τοϋ πληθυσμοΰ συμμερίζεται μαζί μας τήν έπι-
θυμία νά παρεμποδισθεί μιά άλλη Δύναμη νά θέσει τήν χώρα αύτή ύπό 
τήν κατοχή της... 'Αναμφίβολα μπορούμε νά στείλουμε τόν στόλο μας 
στόν όρμο τοΰ Βεσικα καί νά κρατήσουμε σέ Απόσταση τούς Ρώσσους, 
γιατί ή Ρωσσία δέν θά θελήσει νά συγκρουστεί μέ μία ναυτική δύναμη* 
έτσι όμως Απλώς θά συνεχίζαμε τοΰς τεράστιους έζοπλισμούς, δίχως καί 
νά λύσουμε τό άνατολικό ζήτημα... Τό έρώτημα είναι τί θά κάνουμε μέ 
τήν Τουρκία καί μέ τόν χριστιανικό της πληθυσμό; Ό Μωαμεθανισμός 
δέν θά μπορούσε νά σταθεί, καί θά μάς λυπούσε πολύ, άν βλέπαμε τήν 
χώρα μας άναγκασμένη νά πολεμά στήν Εύρώπη γιά χάρη τοΰ Μωαμε-
θανισμού». 



192 Κ Κ I Μ F. Ν Λ άρ. 28 

Ό λόρδος Dudley S t u a r t είπε, ότι ή Τουρκία πρέπει νά κρα-
τηθεί γιά χάρη τοϋ έμπορίου. Ό ϊδιος (ό Cobden) δέν θά έκανε 
ποτέ πόλεμο γιά Ινα δασμό. Θεωρεί τίς άρχές τοΰ έλευθέρου έμπο-
ρίου τόσο ισχυρές, ώστε νά μή χρειάζεται πόλεμος γι* αύτές. Οί 
εξαγωγές πρός τήν Τουρκία έχουν υπερτιμηθεί. Μονάχα πολύ 
μικρό μέρος τους καταναλώνεται σέ τουρκοκρατούμενες χώρες. 

«"Ολο τό έμπόριο πού διεξάγουμε στήν Μαύρη Θάλασσα τό όφεί-
λουμε στήν διείσδυση τη; Ρωσσίας μέσα στά τουρκικά παράλια. Τώρα 
παίρνουμε τά σιτηρά καί τά λινά μας 6χι άπό τήν Τουρκία, παρά άπό τήν 
Ρωσσία. Καί μήπως ή Ρωσσία δέν Οά μάς έστελνε έξίσου εύχάριστα 
κάναβη, σιτάρι καί λίπος, έστω κι άν συνέχιζε τις έπιθέσεις της έναντίον 
τής Τουρκίας;... Μέ τήν Ρωσσία κάναμε έμπόριο στήν Βαλτική Θάλασ-
σα... Ποιές προοπτικές θά μας έδινε τό έμπόριο μέ τήν Τουρκία;... Είναι 
χώρα δίχως δρόμους.ΟΙ Ρώσσοι είναι καλύτερος έμπορικός λαός.Άρκεϊ νά 
ρίξετε μιά ματιά στήν Πετρούπολη, μέ τις προβλήτες, τά ναυπηγεία καί 
τΙς άποθήκες της... Ποιά φυσική συμμαχία θά μπορούσαμε λοιπόν νά 
έχουμε μέ μιά χώρα σάν τήν Τουρκία;... Έγινε λόγος καί γιά τήν ισορ-
ροπία τών δυνάμεων. Αύτό είναι μιά πολιτική πλευρά τοΰ πράγματος... 
Πολύς λόγος έγινε γιά τήν ισχύ τής Ρωσσίας καί γιά τόν κίνδυνο πού θά 
διέτρεχε ή 'Αγγλία, άν ή Ρωσσία κατελάμβανε τΙς χώρες τοϋ Βοσπό-
ρου... Μά τί παραφροσύνη είναι νά λέγεται, 5τι θάρθει ή Ρωσσία νά 
είσβάλει στήν 'Αγγλία! Ή Ρωσσία δέν μπορεί νά βγάλει στρατό έξω 
άπό τά σύνορά της, άν δέν σηκώσει δάνειο στήν δυτική Εύρώπη... Μιά 
τόσο φτωχή χώρα, πού σέ σύγκριση μέ τήν 'Αγγλία ουσιαστικά δέν 
είναι τίποτε άλλο άπό ένας άταχτος σωρός χωριά, χωρίς κεφάλαια καί 
πόρους, ποτέ δέν μπορεί νά έρθει καί νά κάνει κάτι σέ μάς ή στήν Γαλ-
λία ή στήν 'Αμερική... Ή 'Αγγλία είναι δέκα φορές ισχυρότερη άπό όσο 
ήταν ποτέ πριν, καί πολύ περισσότερο ίκανή νά προβάλει άντίσταση στις 
έπιθέσεις μιας χώρας καθώς ή Ρωσσία». 

Κατόπιν ό Cobden πέρασε στούς άσύγκριτα μεγαλύτερους 
κινδύνους πού θά συνεπαγόταν ένας πόλεμος γιά τήν 'Αγγλία στήν 
τωρινή της κατάσταση παρά σέ προγενέστερους καιρούς. Ό βιο-
μηχανικός πληθυσμός τής 'Αγγλίας αυξήθηκε πολύ. Ή 'Αγγλία 
είναι πολύ πιό έξαρτημένη άπό τήν έξαγωγή τών προϊόντων της 
καί άπό τήν εισαγωγή πρώτων υλών. Δέν κατέχει πιά τό βιομη-
χανικό μονοπώλιο. Ή κατάργηση τών νόμων γιά τή ναυσιπλοΐα96 

έξέθεσε τήν 'Αγγλία στόν παγκόσμιο συναγωνισμό όχι μονάχα στή 
ναυσιπλοΐα, άλλά καί άπό όλες τίς άπόψεις. 
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((Κανένα λιμάνι δέν θά ύπέφερε τόσο πολύ όσο έκεΐνο που ό Ιδιος έκ-
προσωπεΐ κοινοβουλευτικά, αύτό άς τό λάβει ύπόψη του ό κ. Blackett. 

Ή κυβέρνηση έκαμε καλά πού δέν άκουσε τΙς κραυγές Απερίσκεπτων άν-
Ορώπων... Δέν ψέγει τήν τοποθέτηση της κυβέρνησης ώς πρός τήν δια-
τήρηση τής Ακεραιότητας τής τουρκικής αυτοκρατορίας, γιατί αύτή είναι 
ή παραδοσιακή πολιτική πού τής κληροδοτήθηκε... Θά έκτιμηθεϊ πολύ 
τό ότι ή σημερινή κυβέρνηση ύπήρζε τόσο φιλειρηνική όσο τής έπέτρεψε 
ό πληθυσμός νά είναι». 

Ό Richard Cobden ήταν ό άληθινός ήρωας τοϋ δράματος 
και σαν τέτοιος συμμερίστηκε τήν μοίρα όλων τών άληθινών 
ήρώων — μιά μοίρα τραγική. Στή συνέχεια όμως ήρθε 6 ψευδοή-
ρωας, ό τροφοδότης όλων τών ψευδαισθήσεων, ό άνθρωπος τοϋ 
κομψοΰ ψεύδους καί τών εύγενικών υποσχέσεων, τό στόμα γιά 
ολα τά γενναία λόγια, όσα φωνάζει κανείς όταν τό βάζει στά 
πόδια: ό λόρδος Palmerston. Τούτος ό παλιός, έμπειρος καί ρα-
διοΰργος συζητητής είδε μέ τήν πρώτη, ότι ό ένοχος θά μποροΰσε 
νά γλυτώσει τήν καταδίκη, άν άπαρνιόταν τόν συνήγορό του. Είδε, 
ότι ή κυβέρνηση, πού δεχόταν έπιθέσεις άπό όλες τίς μεριές, μπο-
ρούσε ν' άνατρέψει τήν κατάσταση, άν μέ μιά σπινθηρίζουσα δια-
τριβή στρεφόταν έναντίον τοΰ μόνου, πού τόλμησε νά τήν ύποστη-
ρίξει, κι άν άπεμπολοΰσε τούς μόνους λόγους, πού πιθανό θά μπο-
ρούσαν νά περάσουν ώς δικαιολογία τής πολιτικής της. Τίποτε 
εύκολότερο άπ' τό νά καταδειχτοϋν οί άντιφάσεις τοΰ Cobden. Ό 
Cobden είχε τονίσει τήν άπόλυτη συμφωνία του μέ τούς προηγού-
μενους ομιλητές καί τέλειωσε διαφέροντας σ' όλα τά σημεία άπό 
αύτούς. Υποστήριξε τήν άκεραιότητα τής Τουρκίας καί μετά έκανε 
τά πάντα γιά ν' άποδείξει, ότι δέν άξίζει νά τήν ύπερασπίσει 
κανείς. Ό άπόστολος αύτός τής είρήνης έπιδοκίμασε τίς έπιθέσεις 
τής Ρωσσίας. Ή Ρωσσία, είπε, εϊναι άδύνατη, όμως ένας πόλε-
μος μέ τήν Ρωσσία θά σήμαινε γιά τήν 'Αγγλία σίγουρη κατα-
στροφή. ' I I Ρωσσία, είπε, είναι άνάκατος σωρός χωριά, άφοΰ ό-
μως ή Κωνσταντινούπολη εϊναι ώραιότερη άπό τήν Πετρούπολη, 
γι ' αύτό κι ή Ρωσσία έχει τό δικαίωμα νά τίς κατέχει καί τίς δύο. 
Ό Cobden είναι όπαδός τοΰ ελευθέρου έμπορίου, όμως προτιμά 
τό ρωσσικό δασμολόγιο άπό τό τουρκικό έλεύθερο έμπόριο. Εϊτε 
ή Τουρκία κατανάλωνε μόνη της τά εισαγόμενα εϊτε άποτελοΰσε 
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απλώς τόν άγωγό γιά τήν διαμετακόμιση τους σέ άλλα μέρη τής 
Ασίας, γιά τήν Α γγλ ία δέν ήταν άδιάφορο, άν διατηρούνταν ή 
όχι ή έλεύθερη πρόσβαση πρός αύτή. Ό κ. Cobden, ό θερμός ύπο-
στηρικτής τής άρχής τής μή έπέμβασης, ήθελε τώρα νά καθορίσει 
μέ κοινοβουλευτικές άποφάσεις τό πεπρωμένο τών Μωαμεθανών, 
τών Ελλήνων, τών Σλάβων καί άλλων φυλών τής τουρκικής αύτο-
κρατορίας. Ό λόρδος Palmerston ύπογράμμισε τίς προόδους, πού 
έκαμε ή Τουρκία, καθώς καί τίς δυνάμεις, πού διέθετε τώρα. « Ή 
άλήθεια είναι, ότι ή Τουρκία ούτε Πολωνία ούτε Κιρκασσία έχει». 
Άφοΰ όμως ή Τουρκία είναι τόσο ισχυρή, ό λόρδος Palmerston 
θά τήν εξανάγκαζε, βέβαια, νά δεχτεί τήν εισβολή τής Ρωσσίας 
σέ μερικές της έπαρχίες. Μιά δυνατή αύτοκρατορία 6λα μπορεί νά 
τ ' άντέξει. "Ετσι ό λόρδος Palmerston άπόδειξε στόν Richard 
Cobden, ότι δέν υπήρχε ούτε μία βάσιμη αίτία γιά νά ένεργήσει 
κανείς έτσι όπως ένέργησε ό ϊδιος ό λόρδος Palmerston κι οί 
συνάδελφοι του. Διακοπτόμενος σέ κάθε φράση άπό ενθουσιώδεις 
άναφωνήσεις, ό γηραιός ίστρίων ξαναγύρισε στήν θέση του μέ 
τήν άδιάντροπη κι άντιφατική φράση: 

«Μέ Ικανοποιεί τό δτι ή Τουρκία έχει έντός της τά στοιχεία γιά νά ζήσει 
καί νά εύημερήσει, καί πιστεύω, δτι ή πολιτική πού άκολουθεΐ ή κυβέρ-
νηση της Μεγαλειότητάς Της είναι λογική, άξίζει τήν έπιδοκιμασία της 
χώρας καί ή συνέχιση της άποτελεϊ καθήκον κάθε άγγλικής κυβέρνησης». 
(Χειροκροτήματα). 

Ό Palmerston ήταν μεγάλος στήν «περίτρομη γενναιότητά» 
του, όπως τό λέει ό Shakespeare.97 "Εδειξε, μέ τά λόγια τοΰ 
Sidney, «μιά τρομαγμένη τόλμη, πού άποτολμά νά κάμει έκεΐνο, 
γιά τό όποιο ξέρει, ότι δέν ξέρει, πώς νά τό κάμει». 

Marx 
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29 

Άπό τήν ηπειρωτική Ευρώπη και τήν 'Αγγλία 

New-York Daily Tribune, 5 Σεπτεμβρίου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη, 23 Αυγούστου 1853 

Οί γερμανικές καί βελγικές έφημερίδες βεβαιώνουν, μέ βάση τά 
τηλεγραφήματα τής 13ης τ.μ. άπό τήν Κωνσταντινούπολη, δτι 
ή Πύλη17 συγκατατέθηκε στις προτάσεις τής συνδιάσκεψης τής 
Βιέννης.78 'Ωστόσο οί γαλλικές έφημερίδες, πού έλαβαν τηλεγρα-
φήματα τής ίδιας ήμέρας άπό τήν Κωνσταντινούπολη, γράφουν 
άπλώς, δτι τό Ντιβάνι28 έδειξε προθυμία άποδοχής τών παρα-
πάνω προτάσεων. Ή τελική άπάντηση δύσκολα θά μπορούσε νά 
φτάσει στήν Βιέννη πρίν άπό τΙς 20 Αύγούστου. Τό άνοιχτό άκόμη 
καί έπιπλέον πολύ σοβαρό έρώτημα είναι άν ή Πύλη θά στείλει 
τόν πρεσβευτή της στήν Πετρούπολη πρίν ή μετά τήν έκκένωση 
τών παραδουναβίων ήγεμονιών άπό τά ρωσσικά στρατεύματα. 

Οί τελευταίες ειδήσεις άπό τήν Μαύρη Θάλασσα λένε, δτι οί 
βορειοανατολικοί άνεμοι άρχισαν νά παρεμποδίζουν τή ναυσιπλοΐα. 
Πλοία άγκυροβολημένα στήν 'Ηράκλεια τοϋ Πόντου καί άλλα 
παράκτια μέρη άναγκάστηκαν νά έγκαταλείψουν τά άγκυροβόλιά 
τους γιά νά μήν έξοκείλουν. 

Καθώς γνωρίζετε, μετά τά γεγονότα στήν Μολδαβία καί στήν 
Βλαχία ό σουλτάνος είχε διατάξει τούς όσποδάρους79 νά έγκατα-
λείψουν τίς παραδουνάβιες ήγεμονίες καί νά έρθουν στήν Κων-
σταντινούπολη, δμως οί όσποδάροι άρνήθηκαν ν' άκολουθήσουν τά 
κελεύσματα τοΰ κυρίου τους. Τώρα ό σουλτάνος καθαίρεσε τόν 
όσποδάρο τής Βλαχίας γιά τήν φιλική ύποδοχή πού έκαμε καί τήν 
υποστήριξη πού έδωσε στά ρωσσικά στρατεύματα. Στίς 9 Αύγού-
στου διαβάστηκε τό σχετικό φιρμάνι στήν συνέλευση τών βο-
γιάρων,80 ή όποία άποφάσισε νά ζητήσει άπό τόν όσποδάρο νά μήν 
εγκαταλείψει., τήν κυβέρνηση στίς παροΰσες κρίσιμες περιστάσεις. 
Ό ήγεμόνας έπραξε άνάλογα. Ό Μάνος, ό ύπουργός έξωτερικών, 
καί ό Ίωαννίδης, διευθυντής τοΰ υπουργείου έσωτερικών, κλή-
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θηκαν έπίσης στήν Κωνσταντινούπολη· δμως κι αύτοι άρνήθηκαν 
νά πάνε, μέ τήν πρόφαση, δτι αύτό Οά μπορούσε νά διαταράξει 
τήν δημόσια τάξη. Μετά άπ' αύτά ό Γάλλος καί ό "Αγγλος πρόξενος 
διέκοψαν άμέσως κάθε σχέση μέ τήν στασιαστική κυβέρνηση. 

Τά σερβικά πράγματα παίρνουν περίπλοκη τροπή. Ή παρι-
σινή Constitutionnel τής περασμένης Παρασκευής είχε τήν έξής 
είδηση άπό τήν Κωνσταντινούπολη: ή Αύστρία, επωφελούμενη άπό 
τίς δυσκολίες τοϋ σουλτάνου, τοΰ έπέβαλε διάφορες άξιώσεις της. 

"Ενας Αύστριακός γενικός πρόξενος, πού πριν λίγο έπιχείρησε 
ένα ταξίδι γιά έπιθεώρηση στήν Βοσνία καί στήν Σερβία, δήλωσε 
στόν 'Αλέξανδρο, τόν ήγεμόνα τής Σερβίας, ότι ή Αύστρία είναι 
πρόθυμη νά καταλάβει μέ τόν στρατό της τήν Σερβία γιά νά κατα-
πνίξει κάθε έπικίνδυνη κίνηση μέσα στόν πληθυσμό. Ό ήγεμόνας 
άπέρριψε τήν προσφορά τοϋ γενικοΰ προξένου κι έστειλε άμέσως 
ειδικό άγγελιαφόρο στήν Κωνσταντινούπολη μέ μιάν άναφορά γιά 
τοΰτο τό αύστριακό διάβημα, οπότε ό Ρεσίντ πασάς άπευθύνθηκε 
στόν βαρόνο von Bruck γιά εξηγήσεις. Τούτος τοΰ είπε, δτι ό 
γενικός πρόξενος είχε έρθει προγενέστερα σ' έπαφή μέ τόν ήγε-
μόνα κι εξέφρασε τήν άνησυχία τής Αυστρίας, μήπως οί ύπήκοοί 
της στά σερβικά σύνορα έμπλακοΰν σέ ταραχές, πού θά ξέσπαγαν 
στήν περιοχή. Ή άπάντηση τοΰ Ρεσίντ πασά ήταν δτι ή Πύλη 
Οά θεωροΰσε έχθρική πράξη κάθε κατάληψη τής Σερβίας άπό αύ-
στριακά στρατεύματα, κι δτι έχει ή ίδια τήν εύθύνη γιά τήν τάξη 
στήν έπαρχία αύτή· έπιπλέον ό Ρεσίντ πασάς υποσχέθηκε νά στεί-
λει άμέσως έναν έκτακτο άπεσταλμένο γιά νά εξετάσει τήν κατά-
σταση τών πραγμάτων στήν Σερβία καί νά άναφέρει σχετικά. 

Τήν έπομένη διάφορα λονδρέζικα φύλλα άνήγγειλαν τήν είσοδο 
αύστριακών στρατευμάτων στήν Σερβία, δμως ή άναγγελία άπο-
δείχθηκε άβάσιμη. Τά ίδια φύλλα έγραψαν χθές γιά τήν έκρηξη 
μιας άντεπαναστατικής έξέγερσης στήν Σερβία* δμως καί αύτή ή 
είδηση δέν είχε έρεισμα καλύτερο άπό μιάν έσφαλμένη μετάφραση 
τής γερμανικής λέξης Auflauf1"1· στήν πραγματικότητα ήταν μο-
νάχα μιά μικροταραχή. Σήμερα οί γερμανικές έφημερίδες δημο-
σιεύουν ειδήσεις τής 9ης Αύγούστου άπό τήν Κωνσταντινούπολη, 
σύμφωνα μέ τίς όποιες τό Ντιβάνι28 συνήλθε κάμποσες φορές γιά 
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νά συ σκεφθεί σχετικά μέ τίς σερβικές υποθέσεις. Ή συμπεριφορά 
τοϋ ήγεμόνα 'Αλεξάνδρου επαινέθηκε πολύ καί πάρθηκε ή άπό-
φαση στήν άνάγκη νά έκβληθοΰν βίαια τά αυστριακά στρατεύματα, 
άν έπιχειροϋσαν νά καταλάβουν τήν έπαρχία αύτή. Πράγματι, ήδη 
διατάχθηκε μιά μεραρχία νά βαδίσει πρός τά σύνορα της Βοσνίας. 
Ιδιωτικές άνταποκρίσεις, πού έφτασαν στήν Κωνσταντινούπολη 
στίς 8 Αύγούστου, μετέφεραν τήν είδηση, οτι ό ήγεμόνας 'Αλέξαν-
δρος, μετά τήν σύγκρουσή του μέ τόν Αύστριακό πρόξενο, ζήτησε 
άπό τούς προξένους τής Γαλλίας καί τής 'Αγγλίας νά λάβουν θέση 
καί πρός τό παρόν βρίσκεται έξω άπό τό Βελιγράδι. Λέγεται οτι 
πήγε στή Νίσσα γιά νά περιμένει έκεΐ τίς όδηγίες τής Πύλης. 

Σέ επιστολή του, πού δημοσιεύτηκε στή σημερινή Morning 
Advertiser, ό κ. D. Urquha r t παρατηρεί σχετικά μέ τίς σερβι-
κές έπιπλοκές: 

((Πρός τό παρόν ή Ρωσσία δέν έχει τήν πρόθεση νά διεξαγάγει πό-
λεμο μέ τήν Τουρκία, γιατί άν συνεργαζόταν μέ τήν Αυστρία θά έχανε 
τοΰς Έλληνορθοδόξους συμμάχους της· ή Αύστρία 6μως Οά έμπλεκόταν 
σέ μιά βαθμιαία έξελισσόμενη σύγκρουση, ή όποία θά έφερνε τήν Σερβία 
σέ παρόμοια θέση μέ τΙς παραδουνάβιες ήγεμονίες. Αύτό θά ήταν τό 
προοίμιο μιας θρησκευτικής διαμάχης Καθολικών κι Έλληνορθοδόξων... 

"Αν τό σκηνικό άλλάξει ξαφνικά, ή Ρωσσία μπορεί νά δικαιολογήσει στήν 
Τουρκία τήν άπό μέρους της κατάληψη τών παραδουναβίων ήγεμονιών, 
νά τήν παρουσιάσει δηλ. ώς προστασία άπέναντι στήν κατάληψη τής 
Σερβίας άπό τούς Αύστριακούς, έμπλέκοντας έτσι τήν Αύστρία καί τήν 
Τουρκία στά δικά της σχέδια διαμελισμού, καί μάλιστα ύποστηρίζοντάς 
τες». 

Ό όσποδάρος79 τής Μολδαβίας προτίθεται νά πάρει δάνειο άπό 
Ρώσσους τραπεζίτες γιά νά μπορέσει ν' άντεπεξέλθει στά έκτακτα 
έξοδα κατοχής. 

Στά βουλγαρικά όχυρά ή έλλειψη τροφίμων είναι τόσο μεγάλη, 
ώστε άπαιτεΐται αύστηρότατη οικονομία' οί φρουρές ύποφέρουν 
πολύ. 

Ή Journal de Constantinople πληροφορεί άπό τήν Χαλέπα: 

«Πρόσφατα Ανακαλύφθηκε μιά συμμορία κακοπροαίρετων Τούρκων, 
πού ήσαν έτοιμοι νά έπιτεθοϋν στόν χριστιανικό πληθυσμό τής πόλης, 
δπως καί στά 1850. 'Αλλά χάρη στήν άκρα έπαγρύπνηση τοϋ κυβερνήτη 
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Σουλεϊμάν πασά καί τοϋ 'Αλή ΆσμΙ πασά, τοΰ στρατιωτικού διοικητή 
της Χαλέπας, ή προσπάθεια καταπνίγηκε καί ή δημόσια τάξη διαφυλά-
χθηκε. Μέ αύτή τήν άφορμή ό Δημήτριος, πατριάρχης τών Έλληνοκα-
θολικών, καί ό Βασίλειος, πατριάρχης τών 'Αρμενίων, άπηύθυναν στό 
όνομα τών κοινοτήτων τους Ινα κοινό γράμμα πρός τόν ΡεσΙντ πασά, 
δπου τόν ευχαριστούσαν γιά τήν προστασία πού δίδεται στούς Χριστια-
νούς άπό τήν κυβέρνηση τοϋ σουλτάνου». 

Ή γερμανόφωνη Petersburger Zei tung δημοσιεύει τά παρα-
κάτω σ' ενα κύριο άρθρο της γιά τίς άνατολικές ύποθέσεις: 

«Ό,τι στις άρχές 'Ιουλίου οί φίλοι της ειρήνης έλπιζαν μονάχα, τΙς 
τελευταίες ή μέρες έγινε βεβαιότητα: ή μεσολάβηση άνάμεσα σέ Ρωσσία 
καί Τουρκία βρίσκεται τώρα όριστικά στά χέρια τής Αύστρίας. Στήν 
Βιέννη θά βρεθεί ή λύση γιά τό άνατολικό ζήτημα, πού τόν τελευταίο 
αύτόν καιρό έκοψε τήν άνάσα δλου τοϋ κόσμου άπό τήν Μαύρη 'Θάλασσα 
(σαμε τόν 'Ατλαντικό καί άπετέλεσε τήν μόνη αιτία πού ή ευρωπαϊκή 
πολιτική δέν έκαμε τις συνήθης διακοπές της». 

Ά ς προσέξουμε τήν προμελετημένη ύποκρισία, μέ τήν όποια 
έδώ ή Αυστρία παρουσιάζεται ώς ή μόνη μεσολαβήτρια στήν θέση 
τών τεσσάρων Δυνάμεων καί μέ τήν όποία, κατά τρόπο γνήσια 
ρωσσικό, οί φόβοι τών λαών τοποθετούνται στό ΐδιο επίπεδο μέ 
τήν άναστολή τών διπλωματικών διακοπών. 

Marx 

30 

[Ή διακοίνωση της Βιέννης. ΗΠΑ και Ευρώπη] 

New-York Daily Tribune, 24 Σεπτεμβρίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 1853 

"Οταν στήν άνταπόκρισή μου τής 30ής Αύγούστου σας άνέφερα 
ότι ή διακοίνωση τής Βιέννης78 «άπορρίφθηκε» άπό τήν Πύλη, 
έφόσον οί άλλαγές πού ζήτησε τούτη έδώ καθώς καί ό όρος τής 
άμεσης καί προκαταβολικής έκκένωσης [τών παραδουναβίων ήγε-
μονιών] δέν μπορούν νά κατανοηθούν άλλιώς παρά ώς άπόρριψη 
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τών ρωσσικών άξιώσεων, βρισκόμουν σέ άντίθεση μέ όλόκληρο τόν 
τύπο, ό όποιος μας διαβεβαίωνε, ότι οί άλλαγές είναι άσήμαντες 
κι άνάξιες λόγου κι ότι ή ύπόθεση μπορεί νά θεωρηθεί τακτοποιη-
μένη.®8 Μερικές ήμέρες άργότερα ή Morning Chronicle τρόμαξε 
τούς άνύποπτους χρηματιστές μέ τήν είδηση, ότι οί προτεινόμε-
νες άπό τήν Πύλη τροποποιήσεις είναι πολύ σοβαρές καί δέν μπο-
ρούν νά παρθούν άψήφιστα. Τήν στιγμή αύτή έπικρατεΐ μία καί 
μόνο άποψη, ότι τό άνατολικό ζήτημα γύρισε έκεϊ άπ' όπου άρχισε. 
Ή έντύπωση αύτή διόλου δέν μπορεί ν' άμβλυνθεΐ μέ τήν πλήρη 
δημοσίευση, στόν χτεσινό τύπο, τής έπίσημης διακοίνωσης πού 
έστειλε ό Ρεσίντ πασάς στίς 19 Αύγούστου 1853 πρός τούς εκ-
προσώπους της Αύστρίας, τής Γαλλίας, τής Μεγάλης Βρεταννίας 
καί τής Π ρωσσίας.78 

Δέν ύπάρχει ή παραμικρή άμφιβολία, ότι ό Ρώσσος αύτοκρά-
τορας θ' άπορρίψει τΙς τουρκικές «τροποποιήσεις». Ή Assemblee 
Nationale, τούτη ή παρισινή Moniteur τοΰ Ρώσσου αύτοκράτορα, 
μας πληροφορεί κιόλας, ότι 

«σύμφωνα μέ τήν άλληλογραφία πού έφτασε σήμερα στό Παρίσι δέν 
είναι καθόλου ευνοϊκές οί πρώτες έντυπώσεις, τΙς 4ποίες προκάλεσαν 
στήν κυβέρνηση τής Πετρούπολης όσες τροποποιήσεις πρότεινε ή Πύλη. 

"Ο,τι κι άν άποφασίσει ή ρωσσική κυβέρνηση, πρέπει νά είμαστε έτοιμοι 
νά τό δεχτούμε άτάραχα καί νά καταπνίξουμε τούς φόβους μας. Πρέπει 
νά πάρουμε ύπόψη μας, ότι άκόμα κι άν ή ρωσσική κυβέρνηση άπέρριπτε 
τΙς προτεινόμενες τροποποιήσεις τής διακοίνωσης, θά συνέχιζε νά ύπάρ-
χει ή δυνατότητα νέων διαπραγματεύσεων στήν Κωνσταντινούπολη». 

Ό ύπαινιγμός πού γίνεται μέ τήν τελευταία φράση, ότι δηλ. 
ή Ρωσσία θά προσπαθήσει νά πετύχει καινούργια άναβολή ώς πρός 
τήν διευθέτηση της διαμάχης, έπιβεβαιώνεται άπό τήν βερολινέ-
ζικη Litographische Correspondenz: 

« Ή αυστριακή κυβέρνηση έπέδωσε στόν αύτοκράτορα Νικόλαο ένα 
μνημόνιο, πού περιέχει νέες προτάσεις άλλαγών, καί άνέλαβε νά τερμα-
τίσει τήν κρίση κατά τρόπο διαφορετικό άπ* όλες τΙς ίσαμε σήμερα 
άπόπειρες». 

Σ ' ένα άρθρο τής 26ης Αύγούστου άπό τήν 'Οδησσό, πού δη-
μοσιεύεται στήν Wanderer τής Βιέννης, λέγεται, ότι ή λύση τοΰ 
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άνατολικοΰ ζητήματος «δέν βρίσκεται τόσο κοντά, όσο περίμεναν 
μερικοί. Οί έξοπλισμοί δέν σταμάτησαν οΰτε μιά μέρα, ένώ ό στρα-
τός στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες ένισχύεται καθημερινά». Ή Sa-
tellit τής Κρόνστατ γράφει μέ βεβαιότητα, ότι τά ρωσσικά στρα-
τεύματα θά στήσουν τούς χειμερινούς τους καταυλισμούς στίς πα-
ραδουνάβιες ήγεμονίες. 

Οΰτε μία διακοίνωση άπό τήν Ούάσιγκτον δέν θά μποροΰσε 
νά προκαλέσει στήν Εύρώπη μεγαλύτερη αίσθηση άπό τίς παρα-
τηρήσεις τής σύνταξης της έφημερίδας σας γιά τόν κυβερνήτη 
Ingraham.®9 Φιλοξενήθηκαν μέ ή δίχως σχόλια σ' ολόκληρο τόν 
τύπο τοΰ Λονδίνου αύτής τής έβδομάδας, σέ πολλές γαλλικές εφη-
μερίδες, στή Nation τών Βρυξελλών, στήν Parlamento τοΰ'Του-
ρίνου, στήν Basler Zeitung καί σέ όλα τά φιλελεύθερα φύλλα τής 
Γερμανίας. Κι άφοΰ τό άρθρο σας γιά τήν έλβετοαμερικανική συμ-
μαχία άναδημοσιεύτηκε σέ κάμποσα γερμανικά φύλλα, μπορείτε 
νά θεωρήσετε ότι τό παρακάτω άπόσπασμα ένός άρθρου τής βερο-
λινέζικης Litographische Correspondenz άπευθύνεται έν μέρει 
σέ σας: 

«Έδώ καί κάμποσο καιρό i τύπος είχε συχνά τήν εύκαιρία νά έκ-
φράσει τΙς άπόψεις του γιά τΙς θεωρίες τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δσον 
άφορα τΙς έπεμβάσεις. Μόλις πρίν άπό λίγο ή ύπόθεση Koszta στήν 
Σμύρνη" άναζωπύρωσε τήν συζήτηση, κι ένώ ή ύπόθεση αύτή δέν έχει 
άκόμα τελειώσει, ξένα καί ντόπια έντυπα διαγράφουν κιόλας τήν προο-
πτική μιας έπέμβασης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών πρός χάρη τής Ελβε-
τίας, άν τήν άπειλοΰσε κάποια έπίθεση. Σήμερα μαθαίνουμε, δτι μερικές 
Δυνάμεις έχουν τήν πρόθεση νά κάνουν μιά κοινή δήλωση έναντίον αύτοϋ 
τοΰ δόγματος τοΰ διεθνούς δικαίου, τό όποιο διατύπωσαν οί 'Ηνωμένες 
Πολιτείες, καί μπορούμε νά έλπίζουμε, δτι οί κυβερνήσεις αύτές θά έπι-
τύχουν πλήρη όμοφωνία. "Αν ή άμερικανική θεωρία γιά τΙς έπεμβάσεις 
δέν άνασχευααθεϊ μέ άποφασιστικότητα, τότε ή έχρίζωση τον έπαναστα-
τιχον πνεύματος στήν Εύρώπη θά τιροσέκρουε σ' ένα άνυπέρβλητο έμπό-
διο. 'Ως σημαντικό γεγονός μπορούμε ν' άναφέρουμε έπιπλέον, δτι ή Γαλ-
λία άνηκει στίς Δυνάμεις πού είναι πρόθυμες νά συμμετάσχουν σ' αύτό 
τό διάβημα διαμαρτυρίας». 

Ή Const i tut ional της περασμένης Τρίτης καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια νά μήν άφήσει άμφιβολίες πάνω στό τελευταίο τοΰτο 
σημείο, όταν γράφει: 
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«Πρέπει νά μιλάμε άνοιχτά γιά δλα τά πράγματα. Ό Koszta ύπο-
στηρίζεται άπό τούς έχπροσώπους της 'Αμερικάνικης Δημοκρατίας έναν-
τίον της Αύστρίας δχι μέ τήν Ιδιότητα ένός πολίτη τών 'Ηνωμένων Πολι-
τειών, άλλά μέ τήν Ιδιότητα τοϋ έπαναστάτη. Καμμία δμως εύρωπαϊκή 
Δύναμη δέν 0' άναγνωρίσει ποτέ ώς άρχή τοϋ διεθνούς δικαίου δτι ή 
κυβέρνηση τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έχει δικαίωμα νά υποστηρίζει μέ 
ένοπλη βία τήν έπανάσταση στήν Εύρώπη. Σέ καμμιά περίπτωση δέν 
Οά γίνει άνεκτό νά παρεμποδιστεί μιά κυβέρνηση στήν άσκηση τής δι-
καιοδοσίας της μέ τήν γελοία πρόφαση, δτι αύτοί πού παραβίασαν τό 
δίκαιο άπεμπόλησαν τήν ύπηκοότητά τους, στήν πραγματικότητα δμως 
έπειδή έπαναστάτησαν έναντίον τοΰ πολιτικού καθεστώτος στήν χώρα 
τους. Ό στόλος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δέν θά πετύχαινε πάντοτε ένα 
τόσο εύκολο θρίαμβο, ένώ μιά τόσο άκαμπτη συμπεριφορά, δπως έκείνη 
τοΰ πλοιάρχου τοΰ St. Louis, θά μποροϋσε νά έχει όλέθριες έπιπτώσεις 
σέ άλλες περιστάσεις». 
[Άκολουθοΰν πληροφορίες τής Impartial τής Σμύρνης γιά τΙς κινήσεις 
καί τΙς προετοιμασίες τών τουρκικών στρατευμάτων στίς παραδουνάβιες 
ήγεμονίες. Οί πληροφορίες έχουν καθαρά στρατιωτικό χαρακτήρα]. 

Marx 

31 

[Οί δυτικές Δυνάμεις καί ή Τουρκία...} 

New-York Daily Tribune, 4 'Οκτωβρίου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 1853 

Στήν άνταπόκρισή μου τής 19ης 'Ιουλίου έγραφα: 
«Οί Δυτικές Δυνάμεις στήν άρχή ένθαρρύνουν τόν σουλτάνο, 

ν' άντιταχθεΐ στόν τσάρο, τοϋ όποίου τίς υπερβάσεις φοβούνται, 
γιά νά τόν έξαναγκάσουν στό τέλος νά ύποχωρήσει, φοβούμενες 
ένα γενικό πόλεμο, πού θά οδηγούσε σέ γενική επανάσταση». 

Τήν στιγμή αύτή ή δύναμη τών ήνωμένων στόλων προορίζε-
ται νά χρησιμοποιηθεί υπέρ τής Ρωσσίας κι έναντίον τής Τουρ-
κίας. Ά ν ό άγγλογαλλικός στόλος μπει καθόλου στά Δαρδανέλ-
λια, δέν θά τό κάνει γιά νά βομβαρδίσει τήν Σεβαστούπολη, παρά 
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γιά νά κάμψει τους Μουσουλμάνους, πού θά μπορούσαν νά έμπο-
δίσουν τόν σουλτάνο ν* άποδεχτεΐ άνευ δρων τήν διακοίνωση τής 
Βιέννης. 

«ΣτΙς 13 Σεπτεμβρίου», λέει 6 D.Urquhart,10· «...συναντήθηκαν έντε-
λώς Αθόρυβα οί τέσσερις ύπουργοί έξωτερικών στήν Downing Street101 

κι Αποφάσισαν νά στείλουν όδηγίες στήν Κωνσταντινούπολη, έτσι ώστε 
ν' Αναγκασθεί ή Πύλη ν' Αποσύρει τΙς τροποποιήσεις πού Αποδέχθηκε ή 
ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη.78 Καί σά νά μήν έφτανε αύτό, γιά τήν περί-
πτωση πού ό σουλτάνος δέν Θά ήταν σέ Θέση ν' Αντισταθεί στήν πικρία 
τοϋ λαοΰ του, έδωσαν στή ναυτική μοίρα τήν διαταγή νά πλεύσει στά 
ΰδατα τοΰ Βοσπόρου καί νά τοϋ συμπαρασταθεί ένάντια στούς ύπηκόους 
του. "Ομως κι αύτό σά νά μήν έφτανε, έδωσαν καί στόν Όμέρ πασά 
διαταγές πού τοϋ άπαγόρευσαν νά ταξιδέψει άπό τήν μιά έπαρχία στήν 
άλλη μέσα στήν έπικράτεια τοΰ κυρίου του. Θεωροΰν λοιπόν τήν έξέγερση 
ώς πιθανή συνέπεια τοΰ τηλεγραφήματός τους καί έχουν έτοιμα τά μέσα 
γιά νά τήν καταπνίξουν: τά μέσα αύτά είναι ή συμμαχική μοίρα». 

Ή άγγλική κοινή γνώμη Ιμαθε τΙς ειδήσεις αύτές άπό τήν 
κυριακάτικη έκδοση τής Journal dee D£bats. Ή Journal έγρα-
ψε ότι ό κ. Reeve, πού έφυγε άπό τό Λονδίνο στις 13 τ. μ. μέ 
μηνύματα γιά τόν λόρδο Stratford de Redcliffe, έφτασε στις 14 
τό πρωί στό Παρίσι κι έφυγε άπό έκεΐ τό βράδι, άφοϋ διαβίβασε 
στήν γαλλική κυβέρνηση τό περιεχόμενο τών όδηγιών του, οί 
όποιες παράγγελναν στόν "Αγγλο πρεσβευτή ν' άπαιτήσει τήν πλή-
ρη συγκατάθεση τής Πύλης στίς προτάσεις τής Βιέννης καί τήν 
άνάκληση τών τροποποιήσεων τής 19ης Αύγούστου, άπειλώντας 
την μέ τήν άποστέρηση τής βοήθειας τών τεσσάρων Δυνάμεων σέ 
περίπτωση πού άπό τήν άρνησή της νά υποχωρήσει θά ξεσποΰσε 
πόλεμος, καί προσφέροντάς της τήν ύποστήριξη τοϋ γαλλικοΰ καί 
άγγλικοΰ στόλου γιά νά καταστείλει τυχόν έξεγέρσεις, πού θά 
μποροϋσαν νά ξεσπάσουν στήν Κωνσταντινούπολη ώς άπάντηση 
στήν άποδοχή της διακοίνωσης τής Βιέννης άπό μέρους τής Πύ-
λης, καί γιά νά πάρει μέτρα έναντίον τοϋ Ό μ έ ρ πασά, άν αύτός 
τολμούσε νά άντιταχθεΐ στίς διαταγές τής Πύλης. Πρίν άπό τήν 
άφιξη τής Journal dee Debate πληροφορηθήκαμε, ότι ή συνδιά-
σκεψη τής Βιέννης,78 μόλις έλαβε τήν άπορριπτική άπάντηση τοΰ 
αυτοκράτορα, πρότεινε στόν σουλτάνο νά άνακαλέσει δσα εϊχε πει, 
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νά υπογράψει τήν διακοίνωση, πράγμα που είχε άρνηθεΐ νά κάμει, 
καί νά άρκεσθεΐ στήν διαβεβαίωση, δτι ή συνδιάσκεψη θά έρμή-
νευε τήν διακοίνωση μέ τρόπο ικανοποιητικό καί γιά τόν σουλτάνο. 
Οί Times άποφεύγουν νά μιλήσουν γιά τις ένοχοποιητικές άποκα-
λύψεις τής Journal des D6bats. Τό ίδιο κάνουν ή Morning 
Chronicle, ή Morning Post καί ολόκληρος ό λονδρέζικος κυβερ-
νητικός τύπος. Στό μεταξύ ή Morning Post καταγγέλλει τόν φα-
νατισμό τοΰ όχλου τής Κωνσταντινούπολης, ή Morning Chronicle 
ερεθίζει τούς άμβλύνοες άναγνώστες της μέ ρομαντικές περιγρα-
φές τών άγριων κι άπειθάρχητων άσιατικών όρδών, πού κατα-
κλύζουν τήν εύρωπαϊκή Τουρκία κι έπανδρώνουν τόν στρατό τοΰ 
Όμέρ πασά' ή καλή Globe δημοσιεύει κάθε μέρα προσεκτικά δια-
λεγμένα άπΟσπάσματα τοΰ είρηνοκάπηλου τύπου της μαγχεστριανής 
σχολής,102 κι έτσι οί εύπρεπεΐς τάξεις τής Αγγλίας σέ δεδομένο χρό-
νο θά είναι έτοιμες ανά συντρίψουν τους ειδωλολάτρες» καί νά φω-
νάζουν μαζί μέ τόν πρίγκηπα Γκορτσάκοβ: «Ζήτω ό τσάρος! 
Ζήτω ό θεός τών Ρώσσων Ι». 

Στό σημερινό τους φύλλο οί Times άνακαλύπτουν, δτι «τό 
τουρκικό ζήτημα κατάντησε απλή λογομαχία». Τό συμπέρασμα, 
πού πρέπει νά βγάλουμε άπ' αύτές τίς προτάσεις, είναι δτι τόν 
σουλτάνο, πού θέλει νά θέσει σέ κίνδυνο τήν ειρήνη τοΰ κόσμου 
γιά λόγια καί μόνο, πρέπει νά τόν ξαναφέρουν μέ τό ζόρι στά συγ-
καλά του οί πιό νηφάλιοι Palmerston καί Aberdeen. Ό τσάρος, 
μας λένε οί Times, πρόβαλε στόν σουλτάνο άδικαιολόγητες άξιώ-
σεις, ό σουλτάνος τίς άπέρριψε, ό τσάρος άρπαξε τίς παραδουνά-
βιες ήγεμονίες, ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία έστειλαν τούς στόλους τους 
στόν όρμο τοΰ Βεσικα κι οί έκπρόσωποί τους συναντήθηκαν στήν 
Βιέννη μέ έκπροσώπους τής Αύστρίας καί τής Π ρωσσίας. 

Γιατί συναντήθηκαν μαζί τους στήν Βιέννη; Γιά χάρη τής 
Τουρκίας, λένε οί Times. 

«'Οχι μόνο δέν ήταν δυνατό νά υφίσταται επιθυμία καταναγκασμού τής 
• οθωμανικής κυβέρνησης, άλλά οΰτε xal δόθηκε αφορμή γιά μιά τέτοια 
ενέργεια». 

"Αν τώρα ύφίσταται άπό τήν πλευρά τών τεσσάρων Δυνάμεων 
επιθυμία έξαναγκασμοϋ τής όθωμανικής κυβέρνησης, «ό λόγος είναι 
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άπλώς δτι τώρα υπάρχει» άφορμή γιά «μιά τέτοια ένέργεια». Θά 
ήταν λοιπόν έσφαλμένη ή υπόθεση, δτι ό μόνος καί κύριος σκοπός 
τής συνδιάσκεψης τής Βιέννης καί τής άνάμιξης τών Palmers ton 
καί Aberdeen στάθηκε ή δημιουργία μιας τέτοιας άφορμής, δτι 
ολοι αύτοί έκαμαν μιά θεατρική άντίσταση έναντίον τής Ρωσσίας 
γιά νά βρουν πρόφαση καί ν' άναγκάσουν τήν Τουρκία νά ύποταχτεΐ 
στήν Ρωσσία; 

((01 άξιώσεις της Ρωσσίας», συνεχίζουν ol Times, «θεωρήθηκαν α-
δικαιολόγητες άπό τΙς άλλες Δυνάμεις, άσυμβίβαστες μέ τά κυριαρχικά 
δικαιώματα τοϋ σουλτάνου», 

καί γι ' αύτό οί Μεγάλες Δυνάμεις συντάξανε μιά διακοίνωση, τήν 
όποία ό σουλτάνος δφειλε νά έπιδώσει στόν τσάρο καί στήν όποία 
θά γίνονταν δεκτά δλα τά αίτήματα τοΰ τσάρου κι άκόμα κάτι 
παραπάνω. 

((01 διατυπώσεις αύτοϋ τοϋ έγγράφου», λένε ol Times, «θά μπορού-
σαν νά δώσουν λαβή σέ 7ΐαρεξηγήαεις, ωστόσο δύο σημεία ήσαν άναντίρ-
ρητα σαφή: πρώτο, ότι οί τέσσερις Δυνάμεις προτίθενται νά διαφυλάξουν 
τά έδαφικά καί διοικητικά δικαιώματα τής Πύλης, καί δεύτερο, δτι σέ 
περίπτωση διαφωνίας θά ήσαν δεσμευμένες άπύ τις προθέσεις αύτές». 

Γιατί νά μήν ύπογράψει ό σουλτάνος μιά διακοίνωση πού πα-
ραβλάπτει τά κυριαρχικά του δικαιώματα καί παραδίδει στόν έλεγχο 
τοΰ Ρώσσου δεσπότη τό δικαίωμα προστασίας 12 έκατομμυρίων 
υπηκόων του, δταν αισθάνεται καλυμμένος άπό τίς καλές «προ-
θέσεις» τών τεσσάρων Δυνάμεων καί άπό τήν δέσμευση τους στίς 
κρυφές αύτές «καλές προθέσεις» σέ περίπτωση διαφωνίας; Ό 
σουλτάνος είχε ήδη τήν εύκαιρία νά διαπιστώσει, δτι οί τέσσερις 
Δυνάμεις δέν αισθάνονται δεσμευμένες ούτε άπό τό διεθνές δί-
καιο ούτε καί άπό σαφείς συνθήκες γιά νά τόν ύπερασπίσουν στήν 
περίπτωση διαφωνίας μέ τήν Ρωσσία* γιατί λοιπόν νά μήν έμπι-
στεύεται τό θάρρος τους, άν ή διαμάχη γεννηθεί άπό μιά διακοί-
νωση, ή όποία ικανοποιεί ρητές άξιώσεις τής Ρωσσίας, ένώ στήν 
Τουρκία χαρίζει «κρυφές προθέσεις»; 

((Άς πάρουμε», λένε οί Times, «τήν άκραία περίπτωση, δτι ό τσά-
ρος, μετά τήν pure et simple·"" άποδοχή τής άρχικής διακοίνωσης τής 
Βιέννης, κάνει χρήση τών δυνατοτήτων, πού έκεΐνη τοΰ πρόσφερε». 
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Τί θά γινόταν τότε; 
«Ό σουλτάνος θά διαμαρτυρηθεί, καί θά πρόκυπτε περίπτωση έφαρμο-
γης τοϋ διακανονισμού τοΰ 1853». 
Σά νά μήν είχε ήδη προκύψει περίπτωση έφαρμογής τοϋ δια-

κανονισμού τών ετών 1840103 καί 1841,58 τής συνθήκης τοΰ Μπαλ-
τά-Λιμάν57 καί τής παραβίασης τοΰ διεθνοΰς δικαίου, πού άκόμα 
κι ό λόρδος Clarendon ονόμασε «πειρατική πράξη Ι». 

«Ή διφορούμενη διατύπωση», λένε ol Times, «θά είχε άπλώς παρα-
πλανήσει τόν Ρώσσο αύτοκράτορα». 
'Ακριβώς όπως κι ή συνθήκη τοΰ 184158 τόν «είχε παραπλα-

νήσει» νά κρατήσει τούς ήνωμένους στόλους μακριά άπό τά Δαρ-
δανέλλια, τήν στιγμή πού ό ίδιος είσέβαλλε στίς ήγεμονίες. 

"Ομως ό σουλτάνος είναι επίμονος. 'Αρνήθηκε τήν συγκατά-
θεσή του σέ μιά διακοίνωση, ή όποία κατάφερε νά έκφράσει τίς 
καλές της προθέσεις άπέναντι στήν Τουρκία μόνο καί μόνο παρα-
δίδοντάς την στήν Ρωσσία. Πρότεινε όρισμένες τροποποιήσεις τού-
της τής διακοίνωσης, κι έτσι, όπως λένε οί Times, 

«οί τέσσερις Δυνάμεις, δίνοντας τήν συναΐνεσή τους στίς τουρκικές τρο-
ποποιήσεις, ίδειξαν τήν πεποίθησή τους, πώς οί τελευταίες συμπίπτανε 
μέ τΙς δικές τους προτάσεις». 
Άφοΰ ομως ό τσάρος έχει άντίθετη γνώμη κι άφοΰ οί Times 

θεωροΰν άναμφισβήτητα όρθό, ότι «γιά τήν συμπεριφορά τοΰ τσά-
ρου στήν διένεξη τούτη δέν άξίζει νά γίνεται λόγος», φτάνουν οί 
ίδιοι στό συμπέρασμα, ότι, άν ή Ρωσσία δέν θέλει νά δεχτεί τούς 
λογικούς... ορούς τής Τουρκίας, τότε πρέπει νά δεχτεί ή Τουρκία 
τούς παράλογους όρους τής Ρωσσίας κι ότι 

«ένα κράτος ποΰναι τόσο άδύναμο, ώστε σέ κάθε κίνδυνο έπίθεσης άπό 
τά έξω ή έξέγερσης στό έσωτερικό νά χρειάζεται τήν προστασία τής Εύ-
ρώπης, θά πρέπει νά υποστεί τήν τιμωρία γιά τήν άδυναμία του τουλά-
χιστο μέ τήν Ιννοια, δτι τήν άπαραίτητη γιά τήν ΰπαρξή του βοήθεια 
Οά τήν δέχεται μέ τούς λιγότερο έπαχθείς γιά τους ύποστηρικτές τον 
όρους». 
Οί τέσσερις Δυνάμεις πρέπει φυσικά νά συμπαραταχθούν μέ 

τήν Ρωσσία έναντίον τής Τουρκίας, άφοΰ ύποθέτουν ότι ή Τουρκία 
χρειάζεται τήν βοήθειά τους γιά νά μπορέσει ν' άντισταθεΐ στήν 
Ρωσσία. Ή Τουρκία πρέπει «νά ύποστεΐ τήν τιμωρία γιά τήν 
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άδυναμία της», εφόσον ζήτησε καταφυγή στίς τέσσερις Μεγάλες 
Δυνάμεις, τίς όποιες άλλωστε ήταν υποχρεωμένη νά έπικαλεστεϊ 
μέ βάση υπάρχουσες συνθήκες. 

«Έδώ 8έν ίχουμβ έναλλακτική λύση. Ή οί νόμοι τη; 'Αγγλία; σ' 6λη 
του; τήν ποινική αυστηρότητα θά έφαρμοσθοϋν έναντίον τών τεσσάρων 
προδοτών» (τών Aberdeen, Clarendon, Palmerston καί Russell) «ή 
ό Ρώσσος τσάρο; θά γίνει κοσμοκράτορας». 

Τέτοιες ρητορικές άναφωνήσεις, πού τίς βρίσκουμε στήν Morn-
ing Advert iser τοϋ D. Urquhar t , δέν έχουν καμμιάν άξία. Ποιός 
θά δικάσει τους τέσσερις προδότες; Τό Κοινοβούλιο. Ποιός άπο-
τελεΐ αύτό τό Κοινοβούλιο; Οί έκπρόσωποι τών χρηματιστών, τών 
έκατομμυριούχων καί τών άριστοκρατών. Καί ποιά έξωτερική πο-
λιτική έκπροσωποΰν αύτοί οί έκπρόσωποι; Εκείνη τοΰ paix par -
t o u t et t o u j o u r s . ^ Καί ποιός έκτελεΐ τις ιδέες τους σέ θέματα 
έξωτερικής πολιτικής; Άκριβώς οί τέσσερις έκεΐνοι, πού κατά 
τήν άντίληψη τής άπλοϊκής Morning Advert iser θά έπρεπε νά 
καταδικαστοΰν ώς προδότες. "Ενα πράγμα θάπρεπε τουλάχιστο 
νάχει γίνει ξεκάθαρο, οτι δηλ. οί άιτονύχηδες τοΰ χρηματιστηρίου 
κι οί είρηνοκάπηλοι άστοί, πού έκπροσωποΰνται στήν κυβέρνηση 
άπό τήν όλιγαρχία, παραδίνουν τήν Εύρώπη στήν Ρωσσία κι δτι 
έμεΐς, γιά ν' άντισταθοΰμε στίς υπερβάσεις τοΰ τσάρου, πρέπει 
προπαντός ν* άνατρέψουμε τήν αισχρή βασιλεία αύτών τών χα-
μερπών, δουλοπρεπών καί άχρείων προσκυνητών τοΰ veau d'or.UY 

Αμέσως μετά τήν άφιξη τής διακοίνωσης τής Βιέννης στήν 
Κωνσταντινούπολη ή Πύλη κάλεσε 80.000 άνδρες τοϋ ρεντίφ104 

στά δπλα. Σύμφωνα μέ μιά τηλεγραφική είδηση τής 5ης Σεπτεμ-
βρίου άπό τήν Κωνσταντινούπολη, ή τουρκική κυβέρνηση, μετά 
άπό μιά συνδιάσκεψη στό σπίτι τοΰ μεγάλου βεζύρη, άποφάσισε 
νά έμμείνει στήν τελευταία της διακοίνωση άκόμα καί διακινδυ-
νεύοντας τόν πόλεμο. Ό ένθουσιασμός τοΰ μουσουλμανικοΰ πλη-
θυσμοΰ έφτασε στό κατακόρυφο. Άφοϋ ό σουλτάνος έπιθεώρησε 
τά αιγυπτιακά στρατεύματα κι έγινε δεκτός μέ έκκωφαντικές έπι-
δοκιμασίες, τό πλήθος τόν σήκωσε άπό τ* άλογο καί τόν περιέφερε 
θριαμβικά μέσα στούς δρόμους τής Ίσταμπούλ. Επανέλαβε εμ-
φατικά στούς όσποδάρους79 τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας τήν 
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διαταγή νά εγκαταλείψουν τίς ήγεμονίες. Επειδή οί Ρώσσοι υπή-
κοοι πού ζοϋν στήν Κωνσταντινούπολη πιάστηκαν νά μηχανορρα-
φοΰν έναντίον τής τουρκικής κυβέρνησης, ό Ρεσίντ πασάς άπηύ-
θυνε έξαιτίας τους μιά προειδοποίηση στόν Ρώσσο πρόξενο. Μιά 
έφημερίδα τής Κωνσταντινούπολης άναφέρει, ότι ή ιουδαϊκή κοι-
νότητα τής Κωνσταντινούπολης πρόσφερε στόν σουλτάνο ένα εκα-
τομμύριο πιάστρα ώς συμβολή στά έξοδα γιά τίς στρατιωτικές 
προετοιμασίες τής αύτοκρατορίας. Λέγεται οτι καί οί 'Ιουδαίοι 
τής Σμύρνης πήραν παρόμοια άπόφαση. Μιά άνταπόκριση τής 
Wiener Presse μας πληροφορεί, οτι στό Γαλάτσι συνελήφθησαν 
πολλοί βογιάροι,80 έπειδή ήρθαν σέ μυστική άλληλογραφία μέ τόν 
Όμέρ πασά καί τόν πληροφόρησαν μέ κάθε λεπτομέρεια γιά τήν 
κατάσταση τοΰ ρωσσικοϋ στρατοΰ στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες. 
Βρέθηκε μιά έπιστολή τοΰ Όμέρ πασά πού προέτρεπε τούς βογιά-
ρους αύτούς νά στρατολογήσουν όσο τό δυνατό περισσότερους 
άλλοδαπούς. 

Ό πρίγκηπας Μέντσικοβ έφτασε στίς 13 Σεπτεμβρίου στήν 
Βιέννη συνοδευόμενος άπό ένα γραμματέα καί κομίζοντας ένα 
καινούργιο μήνυμα τοΰ αύτοκράτορα Νικολάου πρός τις εύρωπαϊ-
κές δυνάμεις, τό όποιο έξηγεΐ τούς λόγους πού τόν ώθησαν στήν 
άπόρριψη τών τουρκικών τροποποιήσεων. Ό Εδιος ό αύτοκράτο-
ρας θά άφιχθεΐ στίς 21 Σεπτεμβρίου στό "Ολμυτς συνοδευόμενος 
άπό τόν κόμη Νέσσελροντ καί τόν βαρόνο Meyendorff. Ό Πρώσ-
σος βασιλιάς, τόν όποιο είχε προσκαλέσει στήν συνδιάσκεψη τοϋ 
Όλμυτς μέσω τοΰ πρίγκηπα Lieven, άρνήθηκε νά έμφανιστεΐ μέ 
τό αιτιολογικό, ότι μιά τέτοια ένέργεια έκ μέρους του ύπό τίς 
κρατοΰσες συνθήκες θά προκαλοΰσε ύπερβολικό έοΐβί.·1® Αύτή τήν 
στιγμή στήν Κράγιοβα, στά βουλγαρικά σύνορα, σταθμεύει ένα 
ρωσσικό σώμα στρατοΰ δυνάμεως 30.000 άνδρών. "Ισαμε τώρα 
στήν ρωσσική αύτοκρατορία υπήρχαν μόνο όχτώ στρατιωτικές διοι-
κήσεις. Μιά τακτική ένατη διοίκηση δημιουργήθηκε τώρα στό 
Βουκουρέστι — σίγουρο σημάδι, ότι οί Ρώσσοι δέν σκοπεύουν νά 
έκκενώσουν τις παραδουνάβιες ήγεμονίες. 

Marx 
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[Οι δυτικές Δυνάμεις και ή Τουρκία] 

New-York Daily Tribune, 7 'Οκτωβρίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 1853 

Στό φύλλο της 20ης Σεπτεμβρίου ή Globe αμφισβητεί τήν αλή-
θεια τών ειδήσεων τής Journal des Debate σχετικά μέ τήν άπο-
στολή τοϋ κ. Reeve, καί οί Times τής Τετάρτης άναδημοσιεύουν 
τό άρθρο τής Globe μέ τόν τίτλο Gobemoucherie,"* κατηγορών-
τας τόν γαλλικό τύπο δτι κάνει χρυσές δουλειές μέ canards."07 

Μήπως δπως τό κύριο άρθρο τών Times, πού σχολίασα στό τε-
λευταίο μου άρθρο, δέν επιβεβαιώνει ολότελα τις ειδήσεις τής 
Journal des D£bats; Μήπως δημοσίεψε ή παρισινή Moniteur 
κάποια διάψευση; Μήπως τήν ίδια ή μέρα, πού ή Globe έπιασε 
τήν Journal νά ψεύδεται, δέν έγραψε άκόμα μιά φορά ή Assemblee 
Nationale, δτι 

«ό λόρδος Redcliffe θίπρεπε νά γνωστοποιήσει στόν σουλτάνο, δτι δ 
άγγλικός στόλος θά έμπαινε στά Δαρδανέλλια κι ό γαλλικός δέν θά 
άργοΰσε ν' άκολουθήσει, άν αυτός άρνιόταν ν' άποσύρει τις τροποποιή-
σεις του»; 

Μήπως οί ίδιοι οί Times, τήν ίδια μέρα πού άναδημοσίευαν 
τήν διάψευση τής Globe, δέν δήλωναν ρητά, δτι 

«ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία δέν έχουν δουλειά νά παρέμβουν άνάμεσα στήν 
Ρωσσία καί στήν Τουρκία παρά μόνο ύπό τούς δρους πού πρότειναν οί 
τέσσερις σύμμαχες Δυνάμεις κι Αποδέχθηκε ή Ρωσσία, άδιάφορο άν 
αύτοί άρέσουν ή δχι στό ύπερφίαλο φρόνημα τής Τουρκίας»; 

Καί μήπως ή Morning Post, προτοΰ άκόμα φτάσει ή Journal 
des Debats στό Λονδίνο, δέν έγραφε, δτι 

((μόλις ήρθε ή άπάντηση τοΰ Ρώσσου αύτοκράτορα στήν πρόταση γιά 
τΙς τροποποιήσεις της διακοίνωσης τής Βιέννης, ή συνδιάσκεψη τών έκ-
προσώπων τών Μεγάλων Δυνάμεων συνήλθε άμέσως καί στίς 4 τ. μ. έ-
στειλε άγγελιαφόρο στήν Κωνσταντινούπολη μέ όρισμένες Ανακοινώσεις 
της συνδιάσκεψης πρός τό Ντιβάνι, οί όποιες, δπως έλπιζόταν, θά πα-
ρακινούσαν τήν Πύλη νά άποδεχτεΐ τήν διακοίνωση της Βιέννης»; 
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Τέλος διαβάζουμε σέ μιά σημερινή πρωινή έφημερίδα, οτι 

«6 κ. Reeve μεταβαίνει στήν Κωνσταντινούπολη, δτι κομίζει μηνύματα 
τοϋ λόρδου Clarendon στόν λόρδο Stratford de Redcliffe κι δτι δια-
τηρεί στενότατες σχίσεις μέ τό ύπουργεΐο έξωτερικών, έφόσον ύπήρξε 
ό μεσάζων μεταξύ τής Downing Street101 καί τής Printing House 
Square"». 

Γεγονός είναι, οτι τό άνατολικό ζήτημα πήρε πάλι όλότελα 
νέα δψη μετά τΙς τελευταίες άποκαλύψεις τοϋ γαλλικοϋ τύπου κι 
δτι οί έπονείδιστες άποφάσεις τής άγγλικής κυβέρνησης ϊσως μα-
ταιωθούν άπό γεγονότα άντίθετα μέ δλους τούς ύπολογισμούς καί 
τις προσδοκίες της. 

Ή Αύστρία έγκατέλειψε τήν ένιαία δράση μέ τούς δήθεν συμ-
μάχους της. Ή συνδιάσκεψη τής Βιέννης78 έχει διακοπεί, τουλά-
χιστο πρός τό παρόν. Ή Ρωσσία άπέρριψε τό προσωπείο, πού 
τώρα πιά τής φαίνεται άχρηστο, καί ή άγγλική κυβέρνηση διώ-
χθηκε άπό τά τελευταία της όχυρά. "Οπως παρατηρεί όρθά ή 
Liverpool Courier, 

«ό λόρδος Aberdeen συνέστησε νά καταφύγει ό σουλτάνος σέ μιά πρό-
δηλη καί κοινή άπάτη, δηλ. νά υΙοθετήσουν τά μέλη τής συνδιάσκεψης 
τής Βιέννης στάση έπιφύλαξης ώς πρός τήν διακοίνωση καί ό σουλτάνος 
νά τήν έρμηνεύσει μεταφορικά, μέ άλλα λόγια, έφόσον οί δροι τής δια-
κοίνωσης είναι σαφείς καί άκριβεΐς κι έφόσον ό τσάρος άρνήθηκε κατη-
γορηματικά νά άποδεχτεΐ τΙς τροποποιήσεις τοϋ σουλτάνου, οί Δυνάμεις 
θάπρεπε στό έξής νά είναι έτοιμες γιά τό ένδεχόμενο νά ένεργήσουν 
πά νά είχαν γίνει Αποδεχτές οί παραπάνω τροποποιήσεις». 

Ό κ. Drouyn de Lhuys πρότεινε στήν συνδιάσκεψη τής Βιέννης 
μιά διευκρινιστική διακοίνωση, διατυπωμένη στόν ίδιο ύποκριτικό 
τόνο, ή όποία θά έπρεπε νά διαβιβαστεί στήν Πύλη·17 ώστόσο ό κό-
μης Buol άπέρριψε τήν πρόταση τούτη καί δήλωσε, δτι «πρόσκειται 
πολύ φιλικά στήν Πύλη γιά νά κάμει κάτι τέτοιο, ότι ό χρόνος γιά 
κοινή δράση πέρασε κι ότι ή κάθε Δύναμη είναι έλεύθερη νά πράξει 
δπως νομίζει». "Ετσι ή άγγλική κυβέρνηση δέν έχει πιά τήν δυνα-
τότητα νά κρυφτεί πίσω άπό τΙς κοινές άποφάσεις τοΰ εύρωπαίχον 
'Αρείου Πάγου, τούτης τής μετοχικής έταιρείας, πού έξαφανίζε-
ται μέ μιά λέξη τοΰ Αύστριακοΰ ύπουργοΰ, τό ίδιο δπως συστήθηκε 
ώς διά μαγείας άπό τοΰτον. 'Αρχικά, δσο δηλ. τά ρωσσικά στρα-
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τεύματα δέν είχαν περάσει τόν Προϋθο, ή Αύστρία δέν ήθελε 
καμμία συνδιάσκεψη. Τώρα πού οί Ρώσσοι προέλασαν ίσαμε τόν 
Δούναβη, ή Αύστρία δέν θέλει πια τήν συνδιάσκεψη, τουλάχιστον 
ύπό τούς άρχικούς δρους. Συνάμα ό κόμης Νέσσελροντ δημοσίεψε 
δύο έγκυκλίους, πού δέν έπιτρέπουν πιά νά ύποστηριχτεΐ ή άρχική 
διακοίνωση τής Βιέννης μέ κρυφές «καλές προθέσεις» ή νά έρμη-
νευθεΐ μέ έννοια διαφορετική άπό τήν κατά λέξη. 

Οί τροποποιήσεις, πού πρότεινε ή Πύλη, έκαναν τήν όλη ύπό-
θεση «άγώνα γύρω άπό λέξεις», φωνάζει όλόκληρος ό κυβερνητι-
κός τύπος. 

Καθόλου, λέει ό Νέσσελροντ. Ό τσάρος έρμηνεύει τό άρχικό 
κείμενο τό ίδιο όπως καί ό σουλτάνος. Ή άρχική διακοίνωση δέν 
είναι, ούτε καί ήταν ποτέ, κάτι άλλο άπό μιά δεύτερη έκδοση τής 
διακοίνωσης τοϋ Μέντσικοβ,Μ κι έμεΐς παραμένουμε πιστοί στό 
κείμενο, σ' όλόκληρο τό κείμενο καί μοναχά στό κείμενο. Ή κυ-
βερνητική Globe μένει φυσικά κατάπληκτη άπό τήν άνακάλυψη, 
δτι τόσο ό τσάρος όσο καί ό σουλτάνος θεωροΰν πώς ή άρχική 
διακοίνωση «συνεπάγεται τήν άναγνώριση τών άξιώσεων, τις όποιες 
πρόβαλε ή Ρωσσία, άπέρριψε ή Τουρκία καί δέν» (;) «προτίθενται 
νά ύποστηρίξουν οί τέσσερις Δυνάμεις», κι δτι «ή Ρωσσία έπιμένει 
στήν άπόλντη Ικανοποίηση τών άξιώσεων, τίς όποιες πρόβαλε άρ-
χικά». Καί γιατί νά μήν έπιμένει; Ά ν είχε τήν τόλμη νά προβάλει 
τίς άξιώσεις αύτές πριν άπό τέσσερις μήνες, γιατί νά παραιτηθεί 
τώρα πού κέρδισε τήν πρώτη της έκστρατεία; 

Ή ίδια Globe, πού πρίν άπό λίγες ήμέρες ισχυριζόταν, ότι οί 
τουρκικές τροποποιήσεις είναι σχολαστικές μικρολογίες καί περιτ-
τές τριχοτομίες, τώρα άναγκάζεται νά όμολογήσει, ότι «ή ρωσσική 
έρμηνεία δείχνει τήν άναγκαιότητά τους». 

Τό πρώτο τηλεγραφικό μήνυμα τοΰ Νέσσελροντ δέν δημοσιεύ-
τηκε άκόμη, δμως ή Morning Post μας διαβεβαιώνει, δτι σ* αύτό 
λέγεται πώς «ή διακοίνωση τής Βιέννης άποτελεΐ άκριβώς τό Ισο-· 
δύναμο τής διακοίνωσης τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ», ένώ ή Evening 
Globe προσθέτει, δτι σύμφωνα μέ τό παραπάνω μήνυμα 

«ό αυτοκράτορας θεωρεί, δτι ή διακοίνωση της Βιέννης τοϋ διασφαλίζει 
τήν άναγνώριση τών άξιώσεών του άπέναντι στήν Τουρκία καί τήν 
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έπιρροή του πάνω στήν τουρκική κυβέρνηση, τήν όποία τοϋ είχε άρνηθεΐ 
ή Πύλη μέ τήν ύποστήριξη τών τεσσάρων Δυνάμεων καί τήν όποία 
σκόπευαν νά έμποδίσουν ol διαπραγματεύσεις... Ό αύτοκράτορας... ποτέ 
δέν έπαψε νά έπιφυλάσσει στόν έαυτό του τό δικαίωμα νά διαπραγμα-
τευθεί άμεσα μέ τήν Τουρκία παραμερίζοντας τούς μεσολαβητές πού 
τάχα άναγνωρίζει». 

Ποτέ, οΰτε κάν έπιφατικά, δέν τους αναγνώρισε ό τσάρος ώς 
μεσολαβητές. Επέτρεψε σέ τρεις άπ' αύτοϋς νά βαδίσουν στά ϊχνη 
της Αυστρίας, ένώ στην ίδια τήν Αύστρία έπέτρεπε νά παρουσια-
στεί μπροστά του ώς ταπεινή ίκέτρια. 

"Οσο γιά τό δεύτερο τηλεγραφικό μήνυμα (τής 7ης Σεπτεμ-
βρίου) άπό τήν Πετρούπολη, τό όποιο δημοσίεψε ή βερολινέζικη 
Zeit καί τό όποιο άπευθυνόταν στόν βαρόνο Meyendorff στήν 
Βιέννη, ό Νέσσελροντ είχε άπόλυτα δίκιο, όταν έξηγοΰσε μέσα 
σ' αύτό, ότι ή άρχική διακοίνωση είχε χαρακτηριστεί άπό τόν 
Αύστριακό πρεσβευτή ώς τελεσίγραφο, στό όποιο ή Ρωσσία υπο-
χρεωνόταν νά δώσει τήν συγκατάθεσή της μέ τόν όρο, ότι ή Τουρ-
κία θά τό άποδεχόταν δίχως τήν παραμικρότερη άλλαγή. «Ποιός 
θ' άρνηθεΐ ν' άκούσει αύτή τήν μαρτυρία γιά τήν loyaut£u<"a τοΰ 
αύτοκράτορα;». Βέβαια, διέπραξε μιά μικρή «πειρατεία» στίς πα-
ραδουνάβιες ήγεμονίες: τΙς ύπέταξε, τίς κατέλαβε, τίς φορολόγη-
σε, τις διακυβέρνησε, τίς λεηλάτησε, τίς ιδιοποιήθηκε, τίς κατάπιε 
— παρ' όλες τίς δηλώσεις τοΰ Γκορτσάκοβ. Δέν πειράζει όμως. 
Δέν έδωσε άπό τήν άλλη μεριά 

«τήν τηλεγραφική συγκατάθεσή του άμέσως μόλις έλαβε τό πρώτο 
σχέδιο τής διακοίνωσης, χωρίς νά περιμένει νά μάθει, δν αύτό είχε 
γίνει δεχτό στό' Λονδίνο xal στό Παρίσι;». 

Μποροΰσε νά περιμένει κανείς άπ' αύτόν τίποτε περισσότερο 
άπ' τό νά έπιβεβαιώσει τηλεγραφικά, ότι μιά διακοίνωση υπαγο-
ρευμένη άπό ένα Ρώσσο υπουργό στήν Βιέννη δέν εϊχε άπορριφθεΐ 
άπό ένα Ρώσσο υπουργό στήν Πετρούπολη; Τί νά κάνει παραπάνω 
γιά τό Παρίσι καί τό Λονδίνο άπό τό νά μήν περιμένει οΰτε κάν 
τήν συγκατάθεσή τους; 'Ωστόσο έκανε καί κάτι παραπάνω. Τό 
σχέδιο, τοΰ όποίου τήν άποδοχή εϊχε τήν συγκατάβαση νά έπιβε-
βαιώσει τηλεγραφικά, «τροποποιήθηκε» στό Παρίσι καί στό Λον-
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δίνο: «άπέσυρε αύτός τήν συγκατάθεσή του ή πρόβαλε τήν παρα-
μικρή δυσκολία»; Βέβαια, σύμφωνα καί μέ τήν ϊδια του τήν δή-
λωση, ή διακοίνωση «στήν τελική της μορφή δέν είναι τίποτε 
άλλο άπό ένα ισοδύναμο τής διακοίνωσης τοϋ πρίγκηπα Μέντσι-
κοβ», ωστόσο μιά διακοίνωση ισοδύναμη παραμένει όπωσδήποτε 
«αλλιώτικη» άπό τήν άρχική" καί μήπως «δέν είχε θέσει ώς ορο 
τήν άποδοχή τής διακοίνωσης τοΰ Μέντσικοβ χωρίς όποιαδήποτε 
άλλαγή;». Δέν μποροϋσε «ήδη γι ' αύτό τόν λόγο ν' άρνηθεΐ κάθε 
συζήτηση γιά τήν καινούργια διακοίνωση;». "Ομως οΰτε καί αύτό 
τό έκαμε. «Ποιός θά μποροϋσε νά φανεί συμφιλιωτικότερος;». Τό 
τελεσίγραφο τής συνδιάσκεψης τής Βιέννης δέν είναι δικό του θέ-
μα, παρά δικό της. «Είναι δική της υπόθεση νά ύπολογίσει τίς 
καθυστερήσεις», πού θά προκύψουν άπό τό δτι ό σουλτάνος δέν 
ύποχωρεΐ. Αύτόν δέν τόν πειράζει νά μείνει άκόμη μερικούς μήνες 
στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες, δπου τά στρατεύματά του τρέφον-
ται καί ντύνονται δωρεάν. 

Ή 'Οδησσός δέν ζημιώνεται άπό τόν άποκλεισμό τών έκβολών 
τοΰ Δούναβη, κι άν ή κατοχή τών παραδουναβίων ήγεμονιών συν-
τείνει νά φτάσουν στά ΰψη οί τιμές τών σιτηρών στό Mark Lane,1 0 5 

τότε άπλώς οί θύραθεν αύτοκρατορικοί θά βροΰν άκόμα γρηγορό-
τερα τόν δρόμο τής έπιστροφής στήν άγία Ρωσσία. Γι' αύτό ή 
Αύστρία κι οί Δυνάμεις 

«πρέπει νά δηλώσουν άνοιχτά καί σταθερά στήν Πύλη, ότι στό έξής 
τήν άφήνουν ν* Αντιμετωπίσει τήν κατάσταση μόνη της, άφοϋ μάταια 
τής άνοιξαν τόν μόνο δρόμο πού θά μποροϋσε νά όδηγήσει στήν άμεση 
άποκατάσταση τών σχέσεών της μαζί μας». 

Ή Αύστρία καί οί Δυνάμεις έκαμαν άρκετά γιά τόν σουλτάνο, 
άφοϋ άνοιξαν στόν τσάρο τόν δρόμο πρός τόν Δούναβη κι έκλει-
σαν στόν ήνωμένο στόλο τόν δρόμο πρός τήν Μαύρη Θάλασσα. 
Ό «σεπτός αύθέντης» τοΰ Νέσσελροντ καυτηριάζει τώρα «τίς 
πολεμικές διαθέσεις, πού φαίνεται νά διακατέχουν τήν ώρα τούτη 
τόν σουλτάνο καί τούς περισσότερους ύπουργούς του». 'Από τήν 
πλευρά του, θά προτιμοϋσε άσφαλώς νά δεχτεί ό σουλτάνος άτά-
ραχα τά πάντα, νά άπαντα στίς κανονιοφόρους μέ πραγματείες περί 
ειρήνης καί στούς Κοζάκους μέ φιλοφρονήσεις. «'Εξάντλησε τό 
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περιθώριο τών παραχωρήσεων, χωρίς ή Πύλη νάχει κάμει ούτε 
μία. Ή Μεγαλειότης Του δέν μπορεί νά προχωρήσει πάρα πέρα». 
'Ασφαλώς όχι, δέν μπορεί νά προχωρήσει χωρίς νά περάσει τόν 
Δούναβη. Ό Νέσσελροντ συνοψίζει ολόκληρη τήν έπιχειρηματο-
λογία του σ' ένα άριστουργηματικό δίλημμα, άπ' τό όποιο δέν μπο-
ρεί νά ξεφύγει κανείς. "Η οί τροποποιήσεις πού ζήτησε ή Πύλη 
είναι άσήμαντες ή εϊναι σημαντικές. "Αν εϊναι άσήμαντες, γιατί 
νά έπιμένει σ' αύτές ή Πύλη; "Αν εϊναι σημαντικές, «τότε εϊναι 
προφανές, οτι αρνιόμαστε νά τίς άποδεχτούμε». 

« Ή εκκένωση τών παραδουναβίων ήγεμονιών», λέει ό λόρδος 
Clarendon, «άποτελεϊ sine qua non," προκαταβολικό δρο κάθε 
διευθέτησης τών διαφορών». 'Απεναντίας, άποκρίνεται ό Νέσσελ-
ροντ. « Ή διευθέτηση τών διαφορών», δηλ. ή άφιξη τοΰ Τούρκου 
πρεσβευτή, ό όποιος θά κομίζει τήν αύστριακή διακοίνωση δίχως 
τροποποιήσεις, «άποτελεϊ sine qua ηοη,μ πού πρέπει νά προηγη-
θεί άπό τήν έκκένωση τών παραδουναβίων ήγεμονιών». 

Μ' ένα λόγο, ό μεγαλόψυχος τσάρος εϊναι πρόθυμος ν' άφήσει 
στήν άκρη τίς άνοησίες τής συνδιάσκεψης τής Βιέννης, άφοΰ δέν 
τίς χρειάζεται πιά γιά νά φέρει σέ πέρας τήν πρώτη του έκστρα-
τεία" συνάμα όμως θ' άδράξει άκόμα πιό σφιχτά τίς παραδουνά-
βιες ήγεμονίες, άφοΰ άποτελοΰν άναγκαϊο όρο γιά ν' άρχίσει τήν 
δεύτερη έκστρατεία του. 

Ά ν εϊναι άλήθεια, ότι ή συνδιάσκεψη ξανάρχισε τίς έργασίες 
της, όπως μας πληροφορεί.σημερινό τηλεγράφημα, τότε οί Δυνά-
μεις θά τραγουδήσουν καί πάλι στόν Νικόλαο τό τραγούδι, μέ τό 
όποιο υποδέχθηκε τόν Αλέξανδρο τό παρισινό πλήθος.10® 

Vive Alexandre, 
Vive le roi des rois, 
Sans rien pritendrc 
il nous donne des lois.*'-

'Ωστόσο ό τσάρος δέν έλέγχει πιά, όπως πρώτα, τίς έπιπλοκές 
στήν Ανατολή. Ό σουλτάνος άναγκάστηκε νά άποκτήσει τό πα-
λιό φανατικό πνεύμα, νά ύποκινήσει μιά καινούργια εισβολή τών 
άγροίκων πολεμικών φυλών τής Ασίας στήν Εύρώπη, νά μήν δε-
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χτεΐ έξευμενισμούς μέ διπλωματικές διακοινώσεις καί συμβατικά 
ψέματα' έτσι, άκόμα καί μέσα άπό τήν προπετή διακοίνωση τοϋ 
Μοσχοβίτη διαφαίνεται κάτι σά φόβος γιά τίς «πολεμικές διαθέ-
σεις», ποΰ διακατέχουν τήν Ίσταμπούλ. Ή διακήρυξη, πού άπηύ-
θυνε ό σουλτάνος στούς Μουσουλμάνους, άρνιέται κάθε άλλη παρα-
χώρηση στήν Ρωσσία, καί λέγεται ότι μιά άντιπροσωπεία τών 
ούλεμάδων107 ζήτησε άπό τόν σουλτάνο ή νά παραιτηθεί ή νά κη-
ρύξει άμέσως τόν πόλεμο. Ή διάσταση γνωμών στό Ντιβάνι είναι 
άκραία, κι ή ειρηνοποιός έπιρροή τοϋ Ρεσίντ πασά καί τοΰ Μου-
σταφά πασά υποχωρεί μπροστά στήν έπιρροή τοΰ σερασκιέρη108 

Μεχμέτ 'Αλή. 

Marx 

Λόρδος Palmerston109 

33 

Δεύτερο άρθρο 

The People's Paper, 29 'Οκτωβρίου 1853 

Φτάνουμε, τέλος, στίς συζητήσεις γιά τό έλληνοτουρκικό, πού 
έδωσαν στόν λόρδο Palmers ton τήν πρώτη εύκαιρία νά έπιδείξει 
τά άπαράμιλλα χαρίσματά του ώς ό άκάματος κι άνυποχώρητος 
συνήγορος τών ρωσσικών συμφερόντων στό ύπουργικό συμβούλιο 
καί στήν Βουλή τών Κοινοτήτων. Επανέλαβε σάν άντίλαλος ένα-
ένα όλα τά συνθήματα πού διέδιδε ή Ρωσσία γύρω άπό τήν τουρ-
κική βαρβαρότητα, τόν έλληνικό πολιτισμό, τήν θρησκευτική έλευ-
θερία, τήν Χριστιανοσύνη κ.ο.κ. 'Αρχικά τόν βλέπουμε ν' άπορρί-
πτει, μέ τήν ιδιότητα τοΰ ύπουργοΰ, κάθε πρόθεση έκφρασης «μομ-
φής» πρός τήν άξια συμπεριφορά τοΰ ναυάρχου Codrington, πού 
προκάλεσε τήν καταστροφή τοΰ τουρκικοϋ στόλου στό Ναβαρίνο, 
μολονότι παραδέχεται ότι «ή μάχη αύτή έγινε έναντίον μιας Δύ-
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ναμης, μέ τήν όποία δέν βρισκόμαστε σέ έμπόλεμη κατάσταση» κι 
οτι ήταν «άτυχές συμβάν» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 31 'Ιανουαρίου 
1828). 

Κατόπιν, μετά τήν άποχώρησή του άπό τό άξίωμα, άρχίζει 
τήν μακρά σειρά τών έπιθέσεών του έναντίον τοϋ Aberdeen, κα-
τηγορώντας τον ότι βραδυπόρησε πολύ νά έκτελέσει τίς διαταγές 
τής Ρωσσίας. 

«Μήπως δείξαμε περισσότερη ένεργητικότητα κι έτοιμότητα όταν έκ-
πληρώναμε τΙς υποχρεώσεις μας πρός τήν Ελλάδα;... Ό 'Ιούλιος τοΰ 
1829 ίφτασε σχεδόν καί ή συνθήκη τοϋ 'Ιουλίου 182748 μένει άκόμη Ανεκ-
τέλεστη... Ό Μοριάς, βέβαια, έκκαθαρίστηκε άπό τούς Τούρκους... Γιατί 
όμως τά όπλα τής Γαλλίας47 έμποδίστηκαν στόν Ισθμό τής Κορίνθου; 

Ή στενόψυχη πολιτική τής 'Αγγλίας μπήκε στή μέση καί σταμάτησε 
τήν προώθηση τους... Γιατί όμως οί σύμμαχοι δέν κάνουν στίς περιοχές 
βορείως τοϋ ίσθμοϋ δ,τι έκαναν στίς περιοχές νοτίως του καί δέν κατα-
λαμβάνουν Αμέσως δλα δσα πρέπει ν* άποδοθοϋν στήν Ελλάδα; Ή γνώ-
μη μου θά ήταν, ότι οί σύμμαχοι άρκετά πιά διαπραγματεύθηκαν μέ τήν 
Τουρκία γιά τήν Ελλάδα» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 1 'Ιουνίου 1829). 

"Οπως είναι γενικά γνωστό, τήν έποχή αύτή ό πρίγκηπας Met-
ternich άντιστεκόταν στίς ύπερβάσεις τής Ρωσσίας, γι ' αύτό καί 
τά διπλωματικά της όργανα —σας θυμίζω τίς έκθέσεις τοΰ Pozzo 
di Borgo καί τοΰ πρίγκηπα Lieven— είχαν πάρει όδηγίες νά πα-
ρουσιάζουν τήν Αύστρία ώς τόν μεγάλο έχθρό τής έλληνικής χειρα-
φέτησης καί τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ, ή προαγωγή τών όποίων 
ήταν άποκλειστικός στόχος τής ρωσσικής διπλωματίας. Φυσικά, ό 
εύγενής λόρδος άκολουθεΐ τόν δρόμο πού τοΰ χάραξαν: 

«Μέ τήν στενότητα τών άπόψεών της καί τΙς άτυχεΐς προκαταλήψεις 
τής πολιτικής της ή Αύστρία σχεδόν κατέβηκε άπό μόνη της στό έπί-
πεδο Δύναμης δεύτερης κατηγορίας». 

Καί έξαιτίας τής άναβλητικής πολιτικής τοΰ Aberdeen ή 
'Αγγλία έμφανίζεται ώς 

«ή κλείδα τής Αψίδας έκείνης, τήν όποία άποτελοϋν ό Miguel, ή 'Ισπα-
νία, ή Αυστρία κι ό Μαχμούτ... Στήν άργοπορία ώς πρός τήν έκτέλεση 
τής συνθήκης τοΰ 'Ιουλίου4* ό λαός βλέπει βχι τόσο φόβο μπροστά στήν 
τουρκική άντίσταση δσο Ακατανίκητη Αποστροφή πρός τήν έλληνική 
ελευθερία» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 1 'Ιουνίου 1829). 



216 Κ Κ Ι Μ Ε Ν Λ άρ. 3.1 

Καί πάλι χτυπά τόν Aberdeen έξαιτίας της άντιρωσσικής δι-
πλωματίας του*: 

«"Οσο γιά μένα, δέν μπορώ νά μείνω Ικανοποιημένος άπό κάμποσα 
μηνύματα της άγγλικής κυβέρνησης, πού άναμφίβολα φαίνονται κείμενα 
ώραΐα κι άρκετά ήπια, καί πασχίζουν μέ γενικότητες νά συμφιλιώσουν 
μαζί μας τήν Ρωσσία, ωστόσο Ισως συνοδεύονται άπό έντονες έκφράσεις 
γιά τήν έκτίμηση της 'Αγγλίας πρός τήν Τουρκία, έκφράσεις οί όποιες, 
όταν διαβάζονται άπό ένα ένδιαφερόμενο μέρος, θά μπορούσαν εύκολα 
νά δώσουν τήν έντύπωση πώς έννοοϋν περισσότερα άπ' όσα ύπάρχει πράγ-
ματι πρόθεση νά λεχθούν... Θά έβλεπα μέ εύχαρίστηση, άν ή 'Αγγλία 
υίοθετοϋσε τήν πάγια άπόφαση —αύτή άλλωστε είναι καί ή μόνη πορεία 
πού μπορεί ν' άκολουθήσει—, ότι δέν θά ύποστηρίξει στόν πόλεμο αύτό 
τήν Τουρκία γιά κανένα λόγο καί σέ καμμιά περίπτωση, καί άν άνακοί-
νωνε τίμια κι είλικρινά τήν άπόφαση αύτή στήν Τουρκία... Τά τρία πιό 
άμείλικτα πράγματα είναι — ό χρόνος, ή φωτιά κι ό σουλτάνος» (Βουλή 
τών Κοινοτήτων, 16 Φεβρουαρίου 1830). 

Τήν έποχή έκείνη ή Ρωσσία γνοιαζόταν γιά τήν θρησκεία 
καί τήν έλευθερία τών Ελλήνων άλλο τόσο, όσο τώρα γνοιάζεται 
ό Θεός τών Ρώσσων γιά τό κλειδί τοϋ «Παναγίου Τάφου» καί 
τόν περίφημο «τροΰλλο».110 Παραδοσιακή πολιτική τής Ρωσσίας 
ήταν νά έξωθεϊ τους "Ελληνες στήν έξέγερση καί στή συνέχεια νά 
τους έγκαταλείπει στήν έκδίκηση τοΰ σουλτάνου. Τόσο βαθιά ήταν 
ή συμπάθειά της γιά τήν άναγέννηση τής Ελλάδας, ώστε στό 
συνέδριο τής Βερόνας10 άντιμετώπισε τους "Ελληνες ώς κινημα-
τίες, άναγνωρίζοντας τό δικαίωμα τοΰ σουλτάνου ν* άποκλείει κάθε 
ξένη άνάμιξη στίς υποθέσεις του μέ τούς Χριστιανούς υπηκόους 
του. Μάλιστα ό τσάρος προσφέρθηκε «νά βοηθήσει τήν Πύλη στήν 
καταστολή τής άνταρσίας», πρόταση πού φυσικά άπορρίφθηκε. 

* 'Αντί γιά τήν φράση αύτή στό κείμενο τής Tribune διαβάζουμε: Έδώ 
καί μισό αΙώνα μιά φράση στέκει σά φραγμός άνάμεσα στή Ρωσσία καί στήν 
Κωνσταντινούπολη — ή φράση, δτι ή άκεραιότητα τής όθωμανικής αύτοκρα-
τορίας είναι άπαραίτητη γιά τό Ισοζύγιο της Ισχύος. «Άντιτίθεμαι», άναφωνεΐ 
ό Palmerston στίς 5 Φεβρουαρίου 1830, «στήν πολιτική τοϋ νά καταστεί ή 
άκεραιότητα τών τουρκικών κτήσεων στήν Εύρώπη κάτι τι έντελώς άπαραί-
τητο γιά τά συμφέροντα της χριστιανικής καί πολιτισμένης Εύρώπης». Και 
γυρίζει νά χτυπήσει καί πάλι τόν Aberdeen. 
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"Οταν απέτυχε στήν προσπάθεια του αύτή, στράφηκε πρός τις 
Μεγάλες Δυνάμεις μέ τήν άντίθετη πρόταση, δηλ. «νά στείλει ένα 
στρατό στήν Τουρκία μέ τόν σκοπό νά ύπαγορεύσει τήν ειρήνη 
κάτω άπ' τούς τοίχους τοϋ σεραγιοΰ». Γιά νά τοΰ δέσουν τά 
χέρια στό πλαίσιο μιας κάποιας κοινής δράσης, οί άλλες Μεγάλες 
Δυνάμεις έκλεισαν μαζί του στίς 6 'Ιουλίου 1827 μιά συνθήκη 
στό Λονδίνο,48 μέ τήν όποία άναλάμβαναν άμοιβαΐα τήν δέσμευση 
νά έπιβάλουν, στήν άνάγκη μέ τά όπλα, τήν ρύθμιση τών διαφορών 
άνάμεσα στόν σουλτάνο καί στούς "Ελληνες. Λίγους μήνες προτοϋ 
υπογράψει τήν συνθήκη αύτή, ή Ρωσσία έκλεισε άλλη συνθήκη μέ 
τήν Τουρκία, τήν συνθήκη τοΰ Άκερμαν,1 1 1 μέ τήν όποία ύποχρεω-
νόταν ν' άπόσχει άπό κάθε άνάμιξη στίς έλληνικές ύποθέσεις. Τούτη 
ή συνθήκη έγινε, άφοΰ ή Ρωσσία είχε παρακινήσει τόν διάδοχο 
τής Περσίας νά εισβάλει στίς όθωμανικές κτήσεις κι άφοΰ είχε 
κάμει τίς βαρύτερες προσβολές στήν Πύλη, ώστε νά τήν έξαναγκά-
σει σέ ρήξη. "Οταν πιά είχαν γίνει όλα αύτά, οί άποφάσεις τής 
συνθήκης τοΰ Λονδίνου άπό 6 'Ιουλίου 1827 έπιδόθηκαν στήν Πύλη 
άπό τόν Αγγλο πρεσβευτή στό όνομα τής Ρωσσίας καί τών άλλων 
Δυνάμεων. Χάρη στίς περιπλοκές, οί όποιες πρόκυψαν άπ' όλες 
αύτές τίς άπάτες καί τά ψέματα, ή Ρωσσία βρήκε τελικά τήν πρό-
φαση ν' άρχίσει τόν πόλεμο τοΰ 1828 καί 1829. Ό πόλεμος αύτός 
τελείωσε μέ τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης,44 τό περιεχόμενο 
τής όποίας συνοψίστηκε στίς παρακάτω περικοπές άπό τό περί-
φημο φυλλάδιο τοΰ Mc Neill γιά τήν Progress of Russia in the 
East:112 

«Μέ τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης ό τσάρος πήρε τήν Άνάπα καί 
τό Πότι μαζί μέ σημαντικό τμήμα τής άκτης της Μαύρης Θάλασσας, 
μέρος άπό τό πασαλίκι τοϋ Άχαλζίκ μέ τά φρούρια τοΰ Άχαλκαλάκι καί 
τοΰ Άχαλζίκ, τά νησιά πού σχηματίζονται στις έκβολές τοΰ Δούναβη, 
ένώ συνάμα συμφωνήθηκε ή καταστροφή τοΰ τουρκικοϋ φρουρίου στό 
Γιούργεβο καί ή έγκατάλειψη τής δεξιάς δχθης τοϋ Δούναβη άπό μέρους 
τών Τούρκων σέ βάθος κάμποσων μιλίων... Έν μέρει μέ τήν βία καί έν 
μέρει μέ τήν έπιρροή τοΰ Ιερατείου πολλές χιλιάδες άρμενικές οικογέ-
νειες μετακινήθηκαν άπό τΙς άσιατικές τουρκικές έπαρχίες στήν έπικρά-
τεια τοϋ τσάρου... Γιά τούς ύπηκόους του στήν Τουρκία ό τσάρος πέτυχε 
τήν άπαλλαγή τους άπό κάθε λογοδοσία πρός τις έθνικές [τουρκικές] 
άρχές καί φόρτωσε στήν Πύλη ένα τεράστιο χρέος, έπικαλούμενος πολε-
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μικά έξοδα καί έμπορικές άπώλειες — καί τέλος κράτησε την Μολδαβία, 
τήν Βλαχία καί τήν Σιλιστρία ώς ένέχυρα γιά τήν πληρωμή... Άφοΰ μέ 
τήν συνθήκη αύτή έπέβαλε στήν Τουρκία τήν άποδοχή τοϋ πρωτοκόλλου 
τής 22ας Μαρτίου,·4 πού όριζε [ότι ό σουλτάνος Θά είχε] τήν έπικυριαρχία 
πάνω στήν Ελλάδα καί [Θά έπαιρνε] έναν έτήσιο φόρο ύποτελείας άπό 
τήν χώρα αύτή, ή Ρωσσία χρησιμοποίησε όλη της τήν έπιρροή γιά νά 
πετύχει τήν άνεξαρτησία τής Ελλάδας' αύτή έγινε άνεξάρτητο κράτος 
μέ κυβερνήτη τόν Καποδίστρια, πρώην Ρώσσο ύπουργό» (σσ. 105-107). 

Αύτά εϊναι τά γεγονότα. "Ας δούμε τώρα πώς τά ζωγράφισε 
τό χέρι τοϋ λόρδου Palmers ton: 

«'Αληθεύει όλότελα, δτι ό πόλεμος μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρκίας 
προκλήθηκε άπό τΙς έπιθέσεις της Τουρκίας έναντίον τοϋ έμπορίου καί 
τών δικαιωμάτων τής Ρωσσίας κι άπό τήν [τουρκική] παραβίαση συν-
θηκών» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 16 Φεβρουαρίου 1830). 

Τέταρτο άρθρο 

The People's Paper, 12 Νοεμβρίου 1853 

Τό μεγάλο κι αίώνιο μοτίβο, τό όποιο χρησιμοποιεί ό εύγενής 
υποκόμης μας γιά νά δοξάσει τόν έαυτό του, εϊναι οί υπηρεσίες 
πού πρόσφερε στήν ύπόθεση τής συνταγματικής έλευθερίας σ' όλό-
κληρη τήν εύρωπαϊκή ήπειρο. Καί πράγματι, ό κόσμος τοΰ όφεί-
λει τήν έφεύρεση τών «συνταγματικών» βασιλείων τής Πορτογα-
λίας, τής 'Ισπανίας καί τής 'Ελλάδας — τριών πολιτικών φαντα-
σμάτων, πού μπορούν νά παραβληθούν μονάχα μέ τόν homuncu-
l u s ^ " τοΰ Βάγνερ στόν Φάουστ113... Ό εύγενής λόρδος έχει έτοι-
μες καί τίς δικαιολογίες του πού παρέδωσε τήν γενέθλια χώρα τοΰ 
Περικλή καί τοΰ Σοφοκλή στήν όνομαστική έξουσία ένός ήλίθιου 
Βαυαροΰ νεανία. 

«Ό βασιλιάς "Οθωνας προέρχεται άπό χώρα δπου ύπάρχει έλεύθερο 
σύνταγμα» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 8 Αυγούστου 1832). 

Έλεύθερο σύνταγμα στήν Βαυαρία, τήν γερμανική Βοιωτία I114 

Αύτό ξεπερνά τήν licentia poetica1"1 τών ρητορικών πομφολύ-
γων... 
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"Ενα άπό τά γεγονότα εκείνα, πού έλάχιστα υποπίπτουν στήν 
άντίληψη τών συγχρόνων, όμως σημαδεύουν άδρά τά όρια ιστορι-
κών έποχών, άποτελεΐ ή στρατιωτική κατάληψη τής Κωνσταντι-
νούπολης άπό τούς Ρώσσους στά 1833. 

Τό αιώνιο όνειρο τής Ρωσσίας είχε έπιτέλους πραγματωθεί. 
Ό βάρβαρος άπό τίς παγωμένες όχθες τοΰ Νέβα κρατούσε στό 
χέρι του τό όλβιο Βυζάντιο καί τίς ήλιόλουστες όχθες τοΰ Βοσπό-
ρου. Ό αύτοαναγορευμένος διάδοχος τών Ελλήνων αύτοκρατόρων 
κατείχε, έστω καί πρόσκαιρα, τήν Ρώμη τής 'Ανατολής. 

«Ή κατάληψη της Κωνσταντινούπολης άπό ρωσσικά στρατεύματα... 
σφράγισε τή μοίρα της Τουρκίας ώς άνεξάρτητης Δύναμης... Τό γεγονός, 
ότι ή Ρωσσία κατέλαβε τήν Κωνσταντινούπολη έστω καί πρός τόν σκο-
πό» (;) «νά τήν σώσει, ήταν πλήγμα έναντίον τής τουρκικής Ανεξαρτη-
σίας έξίσου άποφασιστικό σά νά κυμάτιζε τώρα ή ρωσσική σημαία πάνω 
στό σεράι» ('Ομιλία τοϋ σέρ Robert Peel στήν Βουλή τών Κοινοτήτων, 
17 Μαρτίου 1834). 

'Εξαιτίας τοΰ άτυχου πολέμου τοΰ 1828-2949 ή Πύλη είχε 
χάσει τό γόητρό της στά μάτια τών ϊδιων τών υπηκόων της. Κι 
όπως συμβαίνει συνήθως στίς αύτοκρατορίες της 'Ανατολής, όποτε 
έξασθενίζει ή ύπέρτατη δύναμη, ξέσπασαν έπιτυχεΐς έξεγέρσεις 
τών πασάδων. "Ηδη τόν 'Οκτώβριο τοϋ 1831 άρχισε ή σύγκρουση 
άνάμεσα στόν σουλτάνο καί στόν Μεχμέτ 'Αλή, τόν πασά τής 
ΑΙγύπτου, πού είχε ύποστηρίξει τήν Πύλη στήν διάρκεια τής έλλη-
νικής έξέγερσης. Τήν άνοιξη τοΰ 1832 ό 'Ιμπραήμ πασάς, ό γυιός 
του, προέλασε μέ τόν στρατό του στήν Συρία, κατέκτησε τήν έπαρ-
χία αύτή μέ τήν μάχη τοΰ "Ομς, πέρασε τόν Ταΰρο, έκμηδένισε 
τόν τελευταίο τουρκικό στρατό στήν μάχη τοΰ 'Ικονίου καί κινή-
θηκε πρός τήν Ίσταμπούλ. Ό σουλτάνος άναγκάστηκε νά ζητήσει 
βοήθεια άπό τήν Πετρούπολη στίς 2 Φεβρουαρίου τοΰ 1833. Στίς 
17 Φεβρουαρίου έφτασε στήν Κωνσταντινούπολη ό Γάλλος ναύαρ-
χος Roussin, δυό μέρες άργότερα έκαμε παραστάσεις στήν Πύλη 
κι άνέλαβε δεσμεύσεις γιά τήν άποχώρηση τοΰ [ Ιμπραήμ] πασά 
μέ όρισμένους όρους, στούς όποίους συμπεριλαμβανόταν καί ή 
άρνηση τής ρωσσικής βοήθειας· άβοήθητος καθώς ήταν, ώστόσο, 
δέν μποροΰσε νά τά βγάλει πέρα μέ τήν Ρωσσία. «Μέ ζήτησες 
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καί νάμαι».116 Στίς 20 Φεβρουαρίου άπέπλευσε άπό τήν Σεβα-
στούπολη μιά ρωσσική μοίρα κι άποβίβασε ισχυρές ρωσσικές στρα-
τιωτικές δυνάμεις στίς όχθες τοϋ Βοσπόρου, πολιορκώντας τήν 
πρωτεύουσα. Τόσος ήταν ό ρωσσικός ζήλος γιά τήν προστασία 
τής Κωνσταντινούπολης, ώστε ταυτόχρονα στάλθηκε ένας Ρώσσος 
άξιωματικός στούς πασάδες τοϋ Έρζερούμ καί τής Τραπεζούντας 
γιά νά τούς πληροφορήσει ότι, σέ περίπτωση πού ό στρατός τοΰ 
Ιμπραήμ προχωρήσει πρός τήν Έρζερούμ, ή περιοχή αύτή καί 
ή Τραπεζούντα θά προστατεύονταν άμεσα άπό ένα ρωσσικό στρά-
τευμα. Στά τέλη Μαΐου 1833 έφτασε άπό τήν Πετρούπολη ό 
κόμης 'Ορλόφ καί άνακοίνωσε στόν σουλτάνο ότι είχε φέρει μαζί 
του ένα μικρό χαρτάκι, πού ό σουλτάνος έπρεπε νά προσυπογρά-
ψει χωρίς νά συμβουλευθεί κάποιον ύπουργό του ή διπλωματικό 
άντιπρόσωπο στήν Πύλη.17 Έ τ σ ι γεννήθηκε ή περίφημη συνθήκη 
τοϋ Ούνκιάρ-Σκελεσσί,70 πού θά ϊσχυε όχτώ χρόνια. Μ* αύτήν ή 
Πύλη σύναψε μιάν έπιθετική κι άμυντική συμμαχία μέ τήν Ρωσ-
σία, παραιτήθηκε άπό τό δικαίωμα σύναψης νέων συνθηκών μέ 
άλλες Δυνάμεις, παρά μόνο μέ τήν συμμετοχή τής Ρωσσίας, κι 
έπικύρωσε τίς προγενέστερες ρωσσοτουρκικές συνθήκες, κι ιδιαί-
τερα έκείνη τής Άδριανούπολης.44 Μ' ένα μυστικό άρθρο, πού 
προσαρτήθηκε στήν συνθήκη, ή Πύλη άνελάμβανε τήν δέσμευση 

«νά κλείσει τά στενά τών Δαρδανελλίων γιά χάρη της αύτοκρατορικής 
αυλής τής Ρωσσίας, δηλ. νά μήν έπιτρέψει σ' όποιοδήποτε ξένο πολεμικό 
νά μπει σ' αύτά μ' όποιοδήποτε πρόσχημα». 

Σέ ποιόν όφειλε ό τσάρος τό ότι κατέλαβε μέ τά στρατεύματά 
του τήν Κωνσταντινούπολη καί μετέφερε, χάρη στήν συνθήκη τοΰ 
Ούνκιάρ-Σκελεσσί, τήν υψίστη έδρα τής όθωμανικής αύτοκρατο-
ρίας άπό τήν Κωνσταντινούπολη στήν Πετρούπολη; Σέ κανέναν 
άλλο, παρά στόν Εντιμότατο Henry John ύποκόμη Palmerston, 
βαρόνο Temple, 'Ομότιμο τής 'Ιρλανδίας, Μέλος τοΰ έντιμοτάτου 
Μυστικοσυμβουλίου της Μεγαλειότητάς Του, ' Ιππότη τοΰ Μεγα-
λοσταύρου τοΰ έντιμοτάτου Τάγματος τοΰ Λουτροΰ, Μέλος τοΰ 
Κοινοβουλίου καί ύπουργό έξωτερικών τής Μεγαλειότητάς Του. 

Ή συνθήκη τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί κλείστηκε στίς 8 'Ιουλίου 
1833. Στίς 11 'Ιουλίου 1833 ό κ. Η. L. Bulwer ζήτησε τήν προσ-
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κόμιση εγγράφων σχετικών με τίς τουρκοσυριακές υποθέσεις. Ό 
ευγενής λόρδος άπέκρουσε τό αίτημα 

«επειδή οί διαπραγματεύσεις, στίς όποιες Αναφέρονταν τά αιτούμενα έγ-
γραφα, ήσαν ήμιτελεϊς, καί ό χαρακτήρας τής όλης διαπραγμάτευσης θά 
εξαρτιόταν άπό τήν όλοκλήρωσή της... Εφόσον τά Αποτελέσματα δέν 
ήσαν άκόμη γνωστά..., τό αίτημα ήταν πρόωρο» (Βουλή τών Κοινο-
τήτων, 11 'Ιουλίου 1833). 

"Οταν ό κ. Bulwer τόν κατηγόρησε δτι δέν έπενέβη γιά νά 
υπερασπίσει τόν σουλτάνο άπέναντι στόν Μεχμέτ Ά λ ή κι έτσι 
δέν πρόλαβε τήν προέλαση τοϋ ρωσσικοϋ στρατοΰ, έβαλε μπρός 
εκείνο τό περίεργο σύστημα άμυνας κι έξομολόγησης, τό όποιο 
τελειοποίησε σέ κατοπινές περιπτώσεις καί τοϋ όποίου θά συλ-
λέξω τώρα τά membra disjecta.119 

«Δέν ήταν προετοιμασμένος νά άρνηθεΐ δτι στό δεύτερο μισό τοΰ πε-
ρασμένου χρόνου δ σουλτάνος είχε αιτήσει τήν βοήθεια τής χώρας αύτης» 
(Βουλή τών Κοινοτήτων, 11 'Ιουλίου 1833). 

« Ή Πύλη 17 έκαμε έπίσημη αίτηση βοήθειας τόν Αύγουστο» (Βου-
λή τών Κοινοτήτων, 24 Αυγούστου 1833). 

"Οχι, δχι τόν Αύγουστο. 

«Τό αίτημα της Πύλης γιά ναυτική βοήθεια διατυπώθηκε τόν μήνα 
'Οκτώβριο τοϋ 1832» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 28 Αυγούστου 1833). 

"Οχι, δέν ήταν τόν 'Οκτώβριο. 

«Ή βοήθεια ζητήθηκε άπό τήν Πύλη τόν Νοέμβριο τοΰ 1832» (Βουλή 
τών Κοινοτήτων, 17 Μαρτίου 1834). 

Ό εύγενής λόρδος δέν είναι βέβαιος γιά τήν ήμέρα δπου ή 
Πύλη έκλιπάρησε τήν βοήθειά του, τό ίδιο δπως κι ό Φάλσταφ 
δέν ήξερε καλά πόσοι παλιανθρώποι μέ ριγωτά άνοιχτοπράσινα 
ροΰχα τοΰ ρίχτηκαν.116 Πάντως δέν είναι προετοιμασμένος ν' άρ-
νηθεΐ, δτι ή Πύλη άπέρριψε τήν ένοπλη βοήθεια πού τής πρόσφερε 
ή Ρωσσία υποβάλλοντας άνάλογο αίτημα στόν ίδιο. 'Αρνήθηκε νά 
ικανοποιήσει τό αίτημά της. Ή Πύλη ύπέβαλε καί νέο αίτημα 
στήν εύγενή λόρδο. "Εστειλε πρώτα στόν Λονδίνο τόν κ. Μαυρο-
γένη καί κατόπιν τόν Ναμίκ πασά, πού ζήτησαν ένθερμα τήν βοή-
θεια μιας ναυτικής μοίρας μέ τόν δρο νά πληρώσει ό σουλτάνος 
ολα της τά έξοδα καί υποσχόμενοι, ώς μελλοντική έξόφληση τής 
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συνδρομής αύτής, τήν χορήγηση νέων έμπορικών προνομίων καί 
πλεονεκτημάτων στούς Βρεταννούς υπηκόους στήν Τουρκία. Ή 
Ρωσσία ήταν τόσο σίγουρη για τήν άρνηση τοϋ εύγενοΰς λόρδου, 
ώστε ύποστήριξε τήν παράκληση τοϋ Τούρκου άπεσταλμένου πρός 
τήν εύγένειά του γιά χορήγηση τής αιτούμενης βοήθειας. "Οπως 
λέει ό ϊδιος 

«ή δικαιοσύνη καί μόνη τοΰ έπιτάσσει νά δηλώσει, ότι ή Ρωσσία όχι 
μόνο δέν έκδήλωσε κάποια ζηλοτυπία ώς πρός τήν χορήγηση βοήθειας 
άπό τήν κυβέρνησή μας, άλλά καί, ένώ άκόμα τό αίτημα έξεταζόταν, ό 
Ρώσσος πρεσβευτής τοϋ μήνυσε έπίσημα ότι είχε πληροφορηθεί τήν δια-
τύπωση ένός τέτοιου αίτήματος κι ότι έν 8ψει τοΰ ένδιαφέροντος τής 
Ρωσσίας γιά τήν διατήρηση καί διαφύλαξη τής τουρκικής αύτοκρατορίας 
θά ήταν εύχάριστο, άν οί ύπουργοί μπορούσαν ν' άνταποκριθοϋν στό αίτη-
μα αύτό» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 28 Αύγούστου 1833). 

'Ωστόσο ό εύγενής λόρδος έμεινε άτεγκτος άπέναντι στά αιτή-
ματα τής Πύλης,17 μολονότι τόν υποστήριζε ή ίδια ή άνιδιοτελής 
Ρωσσία. Τότε, βέβαια, ή Πύλη κατάλαβε ποΰ βρισκόταν. Κατά-
λαβε ότι ήταν καταδικασμένη νά βάλει τόν λύκο νά φυλάξει τά 
πρόβατα. Άκόμα δίσταζε, καί δέν άποδέχθηκε τήν ρωσσική βοή-
θεια παρά μόνο τρεις μήνες άργότερα. 

«Ή Μεγάλη Βρεταννία», λέει ό εύγενής λόρδος, «ποτέ δέν παραπονέ-
θηκε πού ή Ρωσσία χορήγησε τήν βοήθεια αύτή, παρά άντίθετα έμεινε 
ευχαριστημένη πού ή Τουρκία μπόρεσε νά βρει βοήθεια, άνεξάρτητα άπό 
τήν προέλευσή της» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 17 Μαρτίου 1834). 

Σ ' δποιαν έποχή κι άν έκλιπάρησε ή Πύλη τήν βοήθεια τοΰ 
λόρδου Palmerston, αύτός δέν μπορεί παρά νά όμολογήσει ότι 

«άν ή 'Αγγλία είχε θεωρήσει σκόπιμο νά παρέμβει, άναμφίβολα ή προέ-
λαση τοΰ στρατοΰ είσβολής θά σταματιόταν καί δέν θά ζητούνταν τά 
ρωοοιχά στρατεύματα» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 11 'Ιουλίου 1833). 

Γιατί λοιπόν δέν θεώρησε σκόπιμο νά έπέμβει καί νά κρατήσει 
άπέξω τούς Ρώσσους; 

Πρώτο, έπικαλεΐται τήν έλλειψη χρόνου. Σύμφωνα μέ τήν ϊδια 
του τήν δήλωση ή σύγκρουση Πύλης καί Μεχμέτ Ά λ ή άρχισε ήδη 
τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1831, ένώ ή άποφασιστική μάχη τοΰ 'Ικονίου 
δέν έγινε παρά στίς 21 Δεκεμβρίου 1832. Δέν μποροΰσε νά βρει 
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χρόνο σ' όλο αύτό τό διάστημα; Τόν Ιούλιο τοΰ 1832 ό 'Ιμπραήμ 
πασάς κέρδισε μιά μεγάλη μάχη,117 καί πάλι δέν μπορούσε νά 
βρει χρόνο άπό τόν 'Ιούλιο ώς τόν Δεκέμβριο. "Ολον αύτό τόν 
καιρό περίμενε, ώστόσο, μιά έπίσημη αίτηση, ή όποία, σύμφωνα 
μέ τήν τελευταία του έκδοχή, δέν διατυπώθηκε πριν άπό τίς 3 
Νοεμβρίου. 

«Τόσο πολύ άγνοοϋσε», ρωτα ό σέρ Robert Peel, «τί γινόταν στόν 
Λεβάντη, ώστε χρειαζόταν νά περιμένει τήν έπίσημη αίτηση;» (Βουλή 
τών Κοινοτήτων, 17 Μαρτίου 1834). 

Καί άπό τόν Νοέμβριο, όταν διατυπώθηκε ή έπίσημη αίτηση, 
ίσαμε τό δεύτερο μισό τοΰ Φεβρουαρίου, πέρασαν καί πάλι τέσσε-
ρις ολόκληροι μήνες· ή Ρωσσία δέν έφτασε παρά στίς 20 Φεβρουα-
ρίου 1833. Γιατί όχι κι αύτός; 

"Ομως διαθέτει άκόμα καλύτερες δικαιολογίες. 
Ό πασάς τής Αιγύπτου δέν ήταν παρά στασιαστής ύπήκοος, 

ένώ ό σουλτάνος ήταν έπικυρίαρχος. 

«'Εφόσον ήταν πόλεμος ένός υπηκόου έναντίον τοϋ ήγεμόνα του κι ό 
ήγεμόνας αύτός ήταν σύμμαχος τοΰ βασιλιά τής 'Αγγλίας, τό νά έχουμε 
οποιαδήποτε ίπαφή μέ τόν πασά δέν θά έναρμονιζόταν μέ τήν καλή πί-
στη» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 28 Αύγούστου 1833). 

Ή έθιμοτνπία έμπόδισε τόν εύγενή λόρδο νά σταματήσει τόν 
στρατό τοΰ 'Ιμπραήμ. Ή έθιμοτνπία τοΰ άπαγόρευσε νά δώσει 
οδηγίες στόν πρόξενό του στήν 'Αλεξάνδρεια, ώστε ν' άσκήσει 
έπιρροή πάνω στόν Μεχμέτ 'Αλή. "Οπως ό 'Ισπανός άρχοντας, 
έτσι κι ό εύγενής λόρδος θά προτιμοΰσε ν' άφήσει τήν βασίλισσα 
ν' άποτεφρωθεϊ παρά νά παραβιάσει τήν έθιμοτνπία καί ν' άγγί-
ξει τό μεσοφόρι της. Νά όμως πού κατά τύχη ό εύγενής λόρδος 
εϊχε ήδη στά 1832 διαπιστεύσει προξένους καί διπλωματικούς άντι-
προσώπους στόν «υπήκοο» τοΰ σουλτάνου δίχως τήν συγκατάθεση 
τοΰ σουλτάνου, εϊχε συνάψει μέ τόν Μεχμέτ συνθήκες πού άλλαζαν 
υφιστάμενους διακανονισμούς καί διευθετήσεις σχετικές μέ έμπο-
ρικά κι εισοδηματικά προβλήματα, άντικαθιστώντας τες μέ άλλες, 
καί τά έκανε αύτά δίχως τήν προηγούμενη συγκατάθεση τής Πύ-
λης καί δίχως νά γνοιάζεται γιά τήν έπιδοκιμασία της έκ τών ύστέ-
ρων (Βουλή τών Κοινοτήτων, 23 Φεβρουαρίου 1848). 
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"Ετσι, ό λόρδος Grey, ό τοτινός προϊστάμενος τοϋ εύγενοΰς 
υποκόμη, μας πληροφορεί ότι 

«τήν έποχή αύτή είχαν έκτεταμένες έμπορικές σχέσεις μέ τόν Μεχμέτ 
Άλή, τΙς όποιες θά ήταν άσύμφορο νά διαταράξουν» (Βουλή τών Λόρδων, 
4 Φεβρουαρίου 1834). 

Έμπορικές σχέσεις μέ τόν «στασιαστή υπήκοο», λοιπόν. 
"Ομως οί στόλοι τοϋ εύγενοΰς ύποκόμη ήσαν απασχολημένοι 

στό Ντουέρο, στόν Τάγο καί στόν άποκλεισμό τοΰ Σέλντε,118 έκ-
τελώντας υπηρεσίες μαίας στό ξεγέννημα τών συνταγματικών βα-
σιλείων τής Πορτογαλίας, τής 'Ισπανίας καί τοΰ Βελγίου, κι έτσι 
δέν ήταν δυνατή ή έξοικονόμηση οΰτε ένός πλοίου (Βουλή τών 
Κοινοτήτων, 11 Ιουλίου 1833 καί 17 Μαρτίου 1834). 

"Ομως άκριβώς στήν ναυτική βοήθεια έπέμενε ό σουλτάνος. 
Άλλά άς δεχτοΰμε, ότι ό εύγενής λόρδος δέν ήταν σέ θέση νά 
διαθέσει ούτε ένα σκάφος.* "Εχουμε όμως σπουδαίες αύθεντίες 
πού μας διαβεβαιώνουν πώς δέν χρειαζόταν ένα καί μόνο σκάφος, 
παρά ένας καί μόνο λόγος άπό τήν πλευρά τοΰ εύγενοΰς λόρδου. 
"Εχουμε, έτσι, τόν ναύαρχο Codrington, τόν καταστροφέα τοΰ 
τουρκικού στόλου στό Ναβαρίνο. 

«Ό Μεχμέτ Άλής», δηλώνει, «είχε άλλοτε αισθανθεί τήν πίεση τών 
διπλωματικών μας παραστάσεων στό ζήτημα τής έκκένωσης τοΰ Μοριά. 
Τότε είχε πάρει διαταγές άπό τήν Πύλη ν' άντισταθεΐ, μέ κίνδυνο νά 
χάσει τό κεφάλι του, σέ κάθε προσπάθεια παρακίνησης του νά έκκενώ-
σει τόν Μοριά* άντιστάθηκε, λοιπόν, όμως στό τέλος ύποχώρησε φρό-
νιμα καί τόν έκκένωσε». 

"Εχουμε τόν δούκα τοΰ Wellington. 

«Άν στίς κοινοβουλευτικές περιόδους τοϋ 1832 ή τοϋ 1833 είχε λεχθεί 
ξεκάθαρα στόν Μεχμέτ Άλή νά μήν άρχίσει έχθροπραξίες στήν Συρία 
καί στήν Μικρά Ασία, θά τερματιζόταν ό πόλεμος χωρίς τόν κίνδυνο 
νά έπιτραπεΐ στόν αύτοκράτορα τής Ρωσσίας νά στείλει στόλο καί στρατό 
στήν Κωνσταντινούπολη» (Βουλή τών Λόρδων, 4 Φεβρουαρίου 1834). 

* Τό κείμενο της Tribune συνεχίζει: γιά τέτοια μικροπράγματα δπως 
νά έμποδιστεΐ ή Ρωσσία νά καταλάβει τήν Κωνσταντινούπολη ή ό Μεχμέτ 
Άλής νά θέσει σέ κίνδυνο τό status quo" τοΰ κόσμου. 
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"Εχουμε όμως άκόμα καλύτερες αύθεντίες. "Εχουμε τόν ίδιο 
τόν λόρδο. 

((Μολονότι», λέει, «ή κυβέρνηση της Μεγαλειότητάς Του δέν Ικανο-
ποίησε τό αΐτημα τοϋ σουλτάνου γιά ναυτική βοήθεια, ωστόσο δόθηκε 
ή ήθική βοήθεια της 'Αγγλίας· καί τά δσα είπε ή βρεταννική κυβέρνηση 
στόν πασά της ΑΙγύπτου καί στόν 'Ιμπραήμ πασά, πού διοικούσε τά 
αιγυπτιακά στρατεύματα στήν Μικρά Άσ(α, συμβάλανε ουσιαστικά στήν 
έπίτευξη τοΰ διακανονισμού αύτοΰ» (τής Κιουτάχειας117) «άνάμεσα στόν 
σουλτάνο καί στόν πασά, μέ τόν όποιο τερματίστηκε δ πόλεμος» (Βου-
λή τών Κοινοτήτων, 17 Μαρτίου 1834). 

"Εχουμε τόν λόρδο Derby, τόν τότε κ. Stanley καί μέλος της 
κυβέρνησης Palmerston, ό όποιος 

«Ισχυρίζεται ευθαρσώς δτι τήν προέλαση τοΰ Μεχμέτ 'Αλή τήν σταμά-
τησε ή σαφής δήλωση τής Γαλλίας καί τής 'Αγγλίας δτι δέν θά έπέτρε-
παν τήν κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης άπό τά στρατεύματά του» 
(Βουλή τών Κοινοτήτων, 17 Μαρτίου 1834). 

"Ωστε σύμφωνα μέ τόν λόρδο Derby καί τόν ίδιο τόν λόρδο 
Palmerston, όχι ό ρωσσικός στόλος καί στρατός στήν Κωνσταντι-
νούπολη, παρά ή ρητή δήλωση τοϋ Βρεταννοΰ προξένου στήν Α -
λεξάνδρεια σταμάτησε τήν νικηφόρα πορεία τοϋ 'Ιμπραήμ πρός 
τήν Κωνσταντινούπολη καί πέτυχε τόν διακανονισμό τής Κιουτά-
χειας,117 πού έδωσε στόν Μεχμέτ Άλή , έκτός άπό τήν Αίγυπτο, 
τό πασαλίκι τής Συρίας, τών 'Αδάνων καί άλλες περιοχές ώς συμ-
πληρώματα. "Ομως ό εύγενής λόρδος θεώρησε σκόπιμο νά μήν έπι-
τρέψει στόν πρόξενό του στήν 'Αλεξάνδρεια νά κάνει τούτη τήν 
ρητή δήλωση παρά μόνο μετά τόν έκμηδενισμό τοΰ τουρκικοϋ στρα-
τοΰ — τήν κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης άπό τούς Κοζάκους 
καί τήν συνθήκη τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί,70 πού τήν ύπέγραψε ό 
σουλτάνος καί τήν έβαλε στήν τσέπη του ό τσάρος. 

Ά ν έλλειψη χρόνου καί έλλειψη στόλου έμπόδιζε τόν εύγενή 
λόρδο νά βοηθήσει τόν σουλτάνο, καί ή περίσσεια έθιμοτυπίας νά 
θέσει ύπό έλεγχο τόν πασά, μήπως τουλάχιστο έβαλε τόν πρε-
σβευτή του στήν Κωνσταντινούπολη νά άντιταχθεΐ στήν ύπερβο-
λική έπιρροή τής Ρωσσίας καί νά τήν κρατήσει σέ στενά όρια; 
'Εντελώς τό άντίθετο. Γιά νά μήν παρεμποδίσει τις κινήσεις τής 
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Ρωσσίας, ό εύγενής λόρδος φρόντισε νά μήν έχει πρεσβευτή στήν 
Κωνσταντινούπολη στήν πιό άποφασιστική περίοδο τής κρίσης. 

«Άν ύπήρξε ποτέ χώρα, δπου ή θέση καί τό βάρος ένός πρεσβευτή θά 
είχαν χρησιμότητα — ή περίοδος, δπου τέτοια θέση καί τέτοιο βάρος θά 
μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν έπωφελώς— ή χώρα αύτή ήταν ή Τουρ-
κία στούς έξι μήνες πρίν άπό τήν 8η Ιουλίου»70 ('Ομιλία τού λόρδου 
Mahon στήν Βουλή τών Κοινοτήτων, 20 Απριλίου 1836). 

Ό λόρδος Palmers ton μας λέει ότι ό πρεσβευτής σέρ S t r a t -
ford Canning έφυγε άπό τήν Κωνσταντινούπολη τόν Σεπτέμβριο 
τοϋ 1832, ότι στήν θέση του διορίστηκε τόν Νοέμβριο ό λόρδος 
Ponsonby, ώς τότε στή Νεάπολη, καί ότι «δυσκολίες πού άνέκυ-
ψαν δσο γίνονταν οί άναγκαΐες διευθετήσεις γιά τήν μετάβασή του» 
—μολονότι τόν περίμενε ένα πολεμικό— «καί ή δυσμενής καιρική 
κατάσταση τόν έμπόδισαν νά φτάσει στήν Κωνσταντινούπολη πρίν 
τό τέλος Μαΐου τοΰ 1833» (Βουλή τών Κοινοτήτων. 17 Μαΐου 
1834). 

Οί Ρώσσοι δέν είχαν άκόμα φτάσει, κι έτσι ό λόρδος Pon-
sonby διατάχθηκε νά χρειαστεί έφτά μήνες γιά νά πλεύσει άπό 
τή Νεάπολη στήν Κωνσταντινούπολη. 

"Ομως γιατί νά έμποδίσει ό εύγενής λόρδος τούς Ρώσσους νά 
καταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολη; 

((Άπό τήν πλευρά του είχε μεγάλες άμφιβολίες ώς πρός τό δτι στήν 
πολιτική τής ρωσσικής κυβέρνησης ένυπήρχε όποιαδήποτε πρόθεση δια-

• μελισμοϋ της όθωμανικής αυτοκρατορίας» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 11 
'Ιουλίου 1833). 

Βεβαίως δχι. Ή Ρωσσία δέν θέλει νά διαμοιράσει τήν αύτο-
κρατορία παρά νά τήν κρατήσει όλόκληρη. Ε κ τ ό ς άπό τήν βεβαιό-
τητα, πού έδινε στόν λόρδο Palmerston αύτή ή άμφιβολία, μιάν 
άλλη βεβαιότητα τοΰ έδινε «ή άμφιβολία ώς πρός τό δτι αυτή τή 
στιγμή ή ρωσσική πολιτική άποβλέπει στήν πραγμάτωση ένός τέ-
τοιου σκοποΰ», καί μιάν τρίτη «βεβαιότητα» ή τρίτη «άμφιβολία» 

«ώς πρός τό δτι τό ρωσσιχό ίθνος» (προσπαθεΐστε νά βάλετε μέ τό νοϋ 
σας ένα ρωσσικό έθνος!) «θά ήταν προετοιμασμένο γιά τήν μετατόπιση 
Ισχύος, έγκαταστάσεων κι έξουσίας πρός τΙς νότιες έπαρχίες, ή όποία 
θά ήταν άναγκαία συνέπεια της κατάκτησης τής Κωνσταντινούπολης άπό 
τήν Ρωσσία» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 11 'Ιουλίου 1833). 
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Ε κ τ ό ς άπό τά άρνητικά αύτά επιχειρήματα ό εύγενής λόρδος 
είχε κι ένα θετικό: 

«άν είχαν άτενίσει έντελώς ήρεμα τήν προσωρινή κατάληψη τής τουρ-
κικής πρωτεύουσας άπό τΙς ρωσσικές δυνάμεις, ό λόγος ήταν ή πλήρης 
έμπιστοσύνη τους στήν τιμή καί στήν καλή πίστη τής Ρωσσίας... "Οταν 
ή ρωσσική κυβέρνηση παραχωρούσε τήν βοήθειά της στόν σουλτάνο 
ένεχυρίαζε τήν τιμή της, καί σ' αύτό τό ένέχυρο 6 Ιδιος είχε άπόλυτη 
έμπιστοσύνη» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 11 'Ιουλίου 1833). 

Τόσο απρόσβλητη, άκατάλυτη, άτμητη, άφθορη, άνεξάλειπτη, 
άπροσμέτρητη, άπειρη κι άγιάτρευτη, τόσο άπεριόριστη, άφοβη 
κι άπαράμιλλη ήταν ή εμπιστοσύνη τοϋ εύγενοΰς. λόρδου, ώστε 
άκόμα καί τήν 31η Μαΐου 1834, όταν ή συνθήκη τοϋ Ούνκιάρ-
Σκελεσσί ήταν πιά fait accompli,* συνέχισε νά διακηρύσσει ότι 
«ή έμπιστοσύνη τών υπουργών δέν προδόθηκε». Τό λάθος δέν 
είναι δικό του, άν σ* αύτόν ή φύση έχει άναπτύξει σέ διαστάσεις 
όλότελα άφύσικες τήν αίσθηση τής έμπιστοσύνης. 

Πέμπτο άρθρο 

The People's Paper, 19 Νοεμβρίου 1853 

Τό περιεχόμενο τής συνθήκης τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί70 τό δημο-
σίευσε ή Morning Herald στίς 21 Αύγούστου 1833. Στίς 24 
Αύγούστου ό σέρ Robert Inglis ρώτησε στήν Βουλή τών Κοινο-
τήτων τόν λόρδο Palmerston, 

«άν πράγματι συνάφθηκε έπιθετική κι άμυντική συνθήκη μεταξύ Ρωσ-
σίας καί Τουρκίας... "Έλπιζε δτι ό εύγενής λόρδος θά ήταν πρίν άκόμη 
άπό τήν άναστολή τών έργασιών τοΰ Κοινοβουλίου έτοιμος νά καταθέσει 
όχι μόνο τίς συνθήκες, πού είχαν γίνει, άλλά καί δλα τά στοιχεία, δσα 
σχετίζονταν μέ τήν σύναψη τών συνθηκών μεταξύ Τουρκίας καί Ρωσσίας». 

Ό λόρδος Palmerston άπάντησε ότι 

«μόνο άν ή κυβέρνηση ήταν βέβαιη γιά τήν ύπαρξη μιας συνθήκης σάν 
κι αύτήν καί μόνο άν ή συνθήκη βρισκόταν στά χέρια της, τότε θά είχε 
καί ν' Αποφασίσει ποιά πολιτική βφειλε ν' Ακολουθήσει... Γι' αύτόν δέν 
θ' Αποτελούσε ντροπή άν καμμιά φορά οί έφημερίδες προπορεύονταν σέ 
σχέση μέ τήν κυβέρνηση» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 24 Αύγούστου 
1833). 



228 Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α dtp. 32 

Έ φ τ ά μήνες κατόπιν διαβεβαιώνει δτι 

«ήταν Αδύνατο νά γνώριζε ό ίδιος έπίσημα ήδη άπό τόν Αύγουστο τήν 
συνθήκη τοϋ Ούνκιάρ-Σκελεσσί, πού στήν Κωνσταντινούπολη δέν έπικυ-
ρώθηκε πρίν άπό τόν Σεπτέμβριο». 

Γνώριζε τήν συνθήκη, άλλά 6χι έπίσημα. 

«Ή βρεταννική κυβέρνηση έμεινε κατάπληκτη μαθαίνοντας πώς δταν 
τά ρωσσικά στρατεύματα έφυγαν άπό τόν Βόσπορο συναποκόμισαν καί 
τήν συνθήκη αύτη» ('Ομιλία τοΰ λόρδου Palmerston στήν Βουλή τών 
Κοινοτήτων, 1η Μαρτίου 1848). 

Καί μάλιστα ό εύγενής λόρδος είχε στά χέρια του τήν συν-
θήκη προτού συναφθεί. 

«Ή Πύλη δέν τό είχε άκόμα πάρει καλά-καλά» (τό σχέδιο τής συνθήκης 
τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί) «καί τό άνακοίνωσε στήν βρεταννική πρεσβεία 
τής Κωνσταντινούπολης μέ τήν παράκληση νά της παράσχουμε προστα-
σία έναντίον τοΰ 'Ιμπραήμ πασά καί... έναντίον τοΰ Νικολάου... Τό 
αίτημα Απορρίφθηκε — δμως τό πράγμα δέν έμεινε έκεϊ. Μέ στυγερή 
δολιότητα τό γεγονός κοινοποιήθηκε στόν Ρώσσο ύπουργό. Τήν άλλη 
μέρα τό ίδιο έκεΐνο Αντίγραφο, πού ή Πύλη είχε παραδώσει στήν άγγλική 
πρεσβεία, τό ξανάδωσε στήν Πύλη δ Ρώσσος πρεσβευτής, δ όποιος συμ-
βούλεψε είρωνικά τήν Πύλη — άλλη φορά νά διαλέγει καλύτερα τούς 
έμπίστους της» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 8 Φεβρουαρίου 1848).1" 

'Ωστόσο ό εύγενής ύποκόμης εϊχε πετύχει δ,τι ήθελε. Στίς 
24 Αύγούστου 1833 έπερωτήθηκε εύσεβάστως σχετικά μέ τήν συν-
θήκη τοϋ Ούνκιάρ-Σκελεσσί, γιά τήν ύπαρξη τής όποιας δέν ήταν 
βέβαιος. Στίς 29 Αύγούστου τό κοινοβούλιο άνέστειλε τίς έργα-
σίες του, άφοΰ έλαβε άπό τόν θρόνο τήν παρηγορητική διαβεβαίωση 
δτι 

«οί έχθροπραξίες πού διετάραξαν τήν ειρήνη τής Τουρκίας είχαν τερμα-
τιστεί καί μπορούσε νά είναι βέβαιο δτι δ βασιλιάς θά συγκέντρωνε τήν 
προσοχή του σέ δποιαδήποτε γεγονότα θά έπηρέαζαν τυχόν τήν σημερινή 
κατάσταση ή τήν μελλοντική Ανεξαρτησία τής αύτοκρατορίας αύτής». 

Έ δ ώ βρίσκουμε τό κλειδί γιά τίς περίφημες ρωσσικές συνθήκες 
τοΰ 'Ιουλίου. Τόν 'Ιούλιο συνάπτονται- τόν Αύγουστο γίνονται νύ-
ξεις γ ι ' αύτές στόν τύπο. Ό λόρδος Palmers ton έπερωτάται στήν 
Βουλή τών Κοινοτήτων. Αύτός βέβαια δέν ξέρει τίποτε. Τό κοινο-
βούλιο άναστέλλει τίς έργασίες του — κι δταν τίς ξαναρχίζει ή 



229 Κ Κ Ι Μ Ε Ν Λ άρ. 3.1 

συνθήκη έχει κιόλας παλιώσει ή, στά 1841, έχει κιόλας έκτελε-
στεΐ, σέ πείσμα τής κοινής γνώμης. 

Τό Κοινοβούλιο άνέστειλε τίς έργασίες του στίς 29 Αύγού-
στου 1833 καί τίς ξανάρχισε στίς 5 Φεβρουαρίου 1834. Τό διά-
στημα αύτό χαρακτηρίστηκε άπό δύο άλληλένδετα συμβάντα. Ά π ό 
τήν μιά μεριά ό ήνωμένος γαλλικός καί άγγλικός στόλος προχώ-
ρησε πρός τά Δαρδανέλλια, έδειξε έκεΐ τήν τρίχρωμη [γαλλική] 
καί τήν έθνική σημαία τής Αγγλίας , έπλευσε ώς τήν Σμύρνη κι 
άπό κει γύρισε στήν Μάλτα. Ά π ό τήν άλλη, στίς 29 'Ιανουαρίου 
1834 συνάφθηκε καινούργια ειρήνη άνάμεσα στήν Πύλη καί στήν 
Ρωσσία, ή συνθήκη τής Πετρούπολης.120 Μόλις αύτή ύπογράφτηκε, 
ό ήνωμένος στόλος άποσύρθηκε. 

Ό συνδυασμένος τούτος έλιγμός σκοπό του είχε νά κάμει τόν 
άγγλικό καί τόν γαλλικό λαό νά πιστέψει ότι ή έχθρική έπίδειξη 
δυνάμεων στίς τουρκικές θάλασσες καί άκτές στρεφόταν έναντίον 
τής Πύλης, έπειδή είχε συνάψει τήν συνθήκη τοϋ Ούνκιάρ-Σκε-
λεσσί καί έτσι έπιβάλει στήν Ρωσσία τήν καινούργια συνθήκη τής 
Πετρούπολης. Ή τελευταία αύτή συνθήκη ύποσχόταν τήν έκκέ-
νωση τών ήγεμονιών καί μείωνε τίς τουρκικές πληρωμές στό ένα 
τρίτο τοϋ συνομολογημένου ποσοΰ, άνακουφίζοντας έτσι φαινομε-
νικά τήν Πύλη άπό όρισμένες δεσμεύσεις πού τής έπέβαλλε ή συν-
θήκη τής Άδριανούπολης. Ώ ς πρός όλα τά άλλα σημεία της άπο-
τελοϋσε έπικύρωση τής συνθήκης τής Άδριανούπολης, χωρίς κα-
θόλου ν' άναφέρεται στήν συνθήκη τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί οΰτε νά 
λέει λέξη γιά τήν διάβαση τών Δαρδανελλίων. Αντίθετα, όσες έλα-
φρύνσεις πρόσφερε στήν Τουρκία άποτελοΰσαν τό άντίτιμο γιά τόν 
άποκλεισμό τής Εύρώπης άπό τά Δαρδανέλλια μέ βάση τήν συν-
θήκη τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί. 

«Τήν ίδια μέρα ποΰ έγινε ή έπίδειξη Ισχύος» (τοϋ άγγλικοΰ στόλου) «ό 
εύγενής λόρδος διαβεβαίωσε στήν άγγλική αύλή τόν Ρώσσο πρεσβευτή 
ότι ή συνδυασμένη αύτή κίνηση τών... ναυτικών μοιρών δέν είχε διόλου 
έχθρικές προθέσεις άπέναντι στήν Ρωσσία οΰτε κι έπρεπε νά θεωρηθεί 
ώς έχθρική έπίδειξη Ισχύος έναντίον της, ότι δηλ. στήν πραγματικότητα 
δέν σήμαινε τίποτε. Τά λέω αύτά στηριζόμενος στόν λόρδο Ponsonby, 
συνάδελφο τοΰ εύγενοΰς λόρδου καί πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπολη» 
('Ομιλία τοΰ κ. Anstey, Βουλή τών Κοινοτήτων, 23 Φεβρουαρίου 1848). 
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Μόλις έπικυρώθηκε ή συνθήκη τής Πετρούπολης120 ό εύγενής 
λόρδος έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του γιά τούς μετριοπαθείς όρους 
πού έπέβαλε ή Ρωσσία. 

"Οταν τό κοινοβούλιο έπανέλαβε τίς έργασίες του, στήν Globe, 
τό όργανο τοΰ υπουργείου έξωτερικών, δημοσιεύτηκε μία περικοπή 
πού έλεγε ότι 

«ή ειρήνη της Πετρούπολης ήταν άπόδειξη τής μετριοπάθειας καί τής 
λογικότητας τής Ρωσσίας ή τής έπιρροής πού άσκησε στίς άποφάσεις 
τής Πετρούπολης ή ένωση τής 'Αγγλίας καί τής Γαλλίας κι ή σταθερή 
καί συντονισμένη γλώσσα τών δύο αύτών Δυνάμεων» (Globe, 24 Φε-
βρουαρίου 1834). 

"Ετσι ή προσοχή τοϋ κοινού θά μπορούσε ν* άποσπασθεΐ άπό 
τήν συνθήκη τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί καί θά καταλάγιαζε ή έξαψη 
πού αύτή είχε δημιουργήσει στήν Εύρώπη έναντίον τής Ρωσσίας. 

"Οσο περίτεχνος κι άν ήταν ωστόσο ό έλιγμός, δέν έπιασε. 
Στίς 17 Μαρτίου 1834 ό κ. Sheil ζήτησε έπίσημα 

«νά κατατεθούν στό κοινοβούλιο τά άντίγραφα τών συνθηκών μεταξύ 
Τουρκίας καί Ρωσσίας... καθώς καί τής όποιασδήποτε τυχόν άλληλο-
γραφίας άνάμεσα στήν άγγλική, στήν ρωσσική καί στήν τουρκική κυ-
βέρνηση άναφορικά μέ τΙς συνθήκες αύτές». 

Ό εύγενής λόρδος άντιστάθηκε όσο μποροΰσε στό αίτημα αύτό 
καί πέτυχε νά τό ματαιώσει διαβεβαιώνοντας τό κοινοβούλιο οτι 
«ή ειρήνη μποροΰσε νά διατηρηθεί μονάχα άν τό κοινοβούλιο έτρε-
φε έμπιστοσύνη στήν κυβέρνηση» κι άρνιόταν νά έγκρίνει τό αίτη-
μα. Οί λόγοι πού, όπως είπε, τόν έμπόδιζαν νά καταθέσει τά έγ-
γραφα, ήσαν τόσο χοντροκομμένοι, ώστε ό σέρ Robert Peel, στήν 
κοινοβουλευτική του γλώσσα, τόν άποκάλεσε «έλάχιστα πειστικό 
ομιλητή», ένώ άκόμα κι ό όπαδός του συνταγματάρχης Evans 
δέν μπόρεσε νά μήν άναφωνήσει οτι 

«ή όμιλία τοϋ εύγενοΰς λόρδου τοΰ φάνηκε ή λιγότερη Ικανοποιητική πού 
είχε ποτέ του άκούσει άπ* αύτόν». 

Ό λόρδος Palmers ton πάσχισε νά πείσει τό κοινοβούλιο ότι 
σύμφωνα μέ τίς διαβεβαιώσεις τής Ρωσσίας ή συνθήκη τοΰ Ούν-
κιάρ-Σκελεσσί έπρεπε νά θεωρηθεί ώς «συνθήκη άμοιβαιότητας», 
άμοιβαιότητας πού έγκειται στό ότι, άν τά Δαρδανέλλια έκλειναν 
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γιά την 'Αγγλία σέ περίπτωση πολέμου, θά έκλειναν καί γιά τήν 
Ρωσσία. Ή θέση αύτή ήταν όλότελα έσφαλμένη, άν δμως ήταν 
άληθινή, θά είχαμε μιάν ιρλανδική αμοιβαιότητα, δπου δλα τά 
παίρνει ή μία πλευρά. Ή διάβαση τών Δαρδανελλίων δέν είναι γιά 
τήν Ρωσσία μέσο γιά νά φτάσει στήν Μαύρη Θάλασσα, παρά ά-
πεναντίας γιά νά φύγει άπ' αύτήν. 

Ό λόρδος Palmers ton δχι μόνο δέν άντέκρουσε τήν δήλωση 
τοϋ κ. Sheil, δτι «ή συνέπεια τής συνθήκης τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί 
ήταν ή ϊδια σά νά παρέδιδε ή Πύλη στήν Ρωσσία τήν κατοχή τών 
Δαρδανελλίων», άλλά καί όμολόγησε δτι ή συνθήκη αύτή έκλεινε 
τά Δαρδανέλλια στά βρεταννικά πολεμικά κι δτι «μέ βάση τά δσα 
πρόβλεπε θά μποροΰσαν στήν πράξη ν' άποκλειστοΰν άπό τήν Μαύρη 
Θάλασσα άκόμη κι έμπορικά σκάφη» σέ περίπτωση πολέμου με-
ταξύ 'Αγγλίας καί Ρωσσίας. Ά ν δμως ή κυβέρνηση ένεργοΰσε 
«ψύχραιμα», άν «δέν έδειχνε περιττή δυσπιστία», δηλ. άν δεχό-
ταν άδιαμαρτύρητα δλες τίς μελλοντικές υπερβάσεις τής Ρωσσίας, 
αύτός 

«έκλινε νά πιστεύει ότι δέν θά συνέτρεχε ή περίπτωση πού θά έπέβαλε 
τήν έφαρμογή τής συνθήκης" κι δτι έπομένως στήν πράξη θά παρέμενε 
νεκρό γράμμα» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 17 Μαρτίου 1834). 

Επιπλέον, «οί διαβεβαιώσεις κι έπεξηγήσεις» πού είχε πάρει 
ή βρεταννική κυβέρνηση άπό τά συμβαλλόμενα μέρη ώς πρός τό 
περιεχόμενο τής συνθήκης τήν έκαναν γενικά ν' άποσύρει τίς άν-
τιρρήσεις της. Κατά τήν γνώμη του, λοιπόν, έπρεπε νά κοιτάζει 
κανείς δχι τά άρθρα τής συνθήκης τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί παρά τίς 
διαβεβαιώσεις τής Ρωσσίας πάνω σ' αύτά, 6χι τίς πράξεις τής 
Ρωσσίας παρά τά λόγια της. 'Ωστόσο, δταν τήν ϊδια έκείνη μέρα 
τοϋ έπέστησαν τήν προσοχή στήν διαμαρτυρία τοΰ Γάλλου έπι-
τετραμμένου κ. Lagren£ έναντίον τής συνθήκης τοΰ Ούνκιάρ-Σκε-
λεσσί καθώς καί στήν έπιθετική κι αύθάδη γλώσσα τοΰ κόμη 
Νέσσελροντ (ό όποιος άπάντησε στήν Journal de Saint-P6ters-
bourg δτι «ό αύτοκράτορας τής Ρωσσίας θά ένεργοΰσε σά νά μήν 
υπήρχε ή δήλωση πού περιείχε ή διακοίνωση τοΰ κ. Lagrene») 
— τότε ό εύγενής λόρδος, καταπίνοντας τά λόγια του, διακήρυξε 
τήν άντίθετη άποψη, δτι δηλ. 
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«σέ κάθε περίπτωση καθήκον της άγγλικής κυβέρνησης είναι νά έξετά-
ζει τΙς πράξεις μιας ξένης Δύναμης κι όχι τά λόγια πού ή Δύναμη αύτή 
θά μπορούσε νά πει σέ δεδομένη στιγμή πάνω σέ κάποιο ζήτημα». 

Τήν μιά φορά λοιπόν επικαλείται τΙς πράξεις τής Ρωσσίας 
ενάντια στά λόγια της καί τήν άλλη τά λόγια της ένάντια στίς 
πράξεις της. 

Άκόμα καί στά 1837 διαβεβαίωνε ότι 

«ή συνθήκη τοϋ Ούνκιάρ-ΣκελεσσΙ ήταν συνθήκη άνάμεσα σέ δύο άνεξάρ-
τητες Δυνάμεις» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 14 Δεκεμβρίου 1837). 

Δέκα χρόνια άργότερα, όταν πιά ή συνθήκη εϊχε εκπνεύσει 
άπό καιρό, ένώ ό εύγενής λόρδος καταπιανόταν νά παίζει τόν ρόλο 
τοΰ γνήσιου Ά γ γ λ ο υ ύπουργού καί τοΰ civis Rom anus sum,*®·88 

εϊπε όρθά-κοφτά στό κοινοβούλιο ότι 

«ή συνθήκη τοϋ Ούνκιάρ-ΣκελεσσΙ άναμφίβολα είχε ώς ένα βαθμό έπι-
βληθεΐ στήν Τουρκία άπό τόν κόμη 'Ορλόφ, τόν Ρώσσο άπεσταλμένο, 
κάτω άπό συνθήκες» —πού ό Ιδιος ό εύγενής λόρδος τΙς δημιούργησε— 
«πού έκαναν γιά τήν Τουρκία δυσχερή τήν άρνηση άποδοχής... Ή συνθήκη 
αύτή πρακτικά έδωσε στήν ρωσσική κυβέρνηση δυνατότητες άνάμιξης κι 
υπαγόρευσης όρων στήν Τουρκία άσυμβίβαστες μέ τήν άνεξαρτησία τοϋ 
κράτους αύτοϋ» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 1 Μαρτίου 1848). 

Σ* όλη τήν διάρκεια τών συζητήσεων γιά τήν συνθήκη τοΰ 
Ούνκιάρ-ΣκελεσσΙ ό εύγενής λόρδος, όπως κι ό γελωτοποιός στήν 
κωμωδία, είχε πρόχειρη μιάν άπάντηση γιγαντιαία, πού ταιριάζει 
σ' όλες τΙς έρωτήσεις καί προσφέρεται σέ όλα τά ζητήματα — τήν 
άγγλογαλλική συμμαχία. "Οταν τοΰ ύπέδειξαν ειρωνικά τήν άνοχή 
του άπέναντι στήν Ρωσσία, άντέτεινε σοβαρά: 

«*Άν οί είρωνεΐες αύτές είχαν ώς στόχο τους τΙς σημερινές σχέσεις της 
χώρας μας μέ τήν Γαλλία, τό μόνο πού μπορεί νά πει είναι ότι βλέπει... 
μέ αίσθήματα ύπερηφάνειας καί Ικανοποίησης τόν ρόλο του στήν δη-
μιουργία τής καλής αύτής άμοιβαίας κατανόησης» (Βουλή τών Κοινο-
τήτων, 11 'Ιουλίου 1833). 

"Οταν ζητήθηκε ή κατάθεση τών έγγράφων σχετικά μέ τήν 
συνθήκη τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί, άπάντησε ότι 

«ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία είχαν συνάψει μιά στέρεη φιλία, πού γινόταν 
όλο καί Ισχυρότερη» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 17 Μαρτίου 1834). 
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«Δέν μπορώ νά μήν παρατηρήσω», άναφώνησε 6 σέρ Robert Peel, 
«ότι όποτε ό ευγενής λόρδος περιέρχεται σέ δυσκολίες ώς πρός κάποια 
πλευρά τής ευρωπαϊκής μας πολιτικής, βρίσκει άμέσως μιάν Ετοιμη 
διέξοδο συγχαίροντας τό κοινοβούλιο γιά τήν στενή συμμαχία τής χώρας 
μας μέ τήν Γαλλία»- παράλληλα ό εύγενής λόρδος ένισχύει τήν υπόνοια 
τών Τόρηδων άντιπάλων του ότι «ή 'Αγγλία έξαναγκάστηκε νά άνεχθεΐ... 
μιάν έπίθεση έναντίον τής Τουρκίας, τήν όποία είχε άμεσα ένθαρρύνει ή 
Γαλλία». 

Τήν έποχή έκείνη, λοιπόν, ή φανερή συμμαχία μέ τήν Γαλλία 
προοριζόταν νά σκεπάσει τήν μυστική υποταγή στήν Ρωσσία, όπως 
καί στά 1840 ή θορυβώδης ρήξη μέ τήν Γαλλία είχε σκοπό νά 
σκεπάσει τήν έπίσημη συμμαχία μέ τήν Ρωσσία. 

Έ ν ώ ό εύγενής λόρδος καταπονούσε τούς πάντες μέ χοντρούς 
φακέλλους έγγράφων γιά τίς ύποθέσεις τοΰ συνταγματικού βασι-
λείου τοΰ Βελγίου καί μέ διεξοδικές επεξηγήσεις, προφορικές καί 
τεκμηριακές, όσο άφορα τήν «σοβαρή ίσχύ» τής Πορτογαλίας, άπο-
δείχτηκε ίσαμε σήμερα άδύνατο νά τοϋ άποσπασθεΐ οποιοδήποτε 
έγγραφο σχετικά μέ τόν πρώτο συροτουρκικό πόλεμο117 καί μέ 
τήν συνθήκη τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί. "Οταν στίς 11 'Ιουλίου 1833 
πρωτοζητήθηκε ή κατάθεση τών έγγράφων, «τό αίτημα ήταν 
πρόωρο, οί διαπραγματεύσεις ήμιτελεΐς καί τά άποτελέσματα ά-
γνωστα άκόμη». Στις 24 Αύγούστου 1833 «ή συνθήκη δέν είχε 
άκόμη ύπογραφεϊ έπίσημα καί ό ίδιος δέν τήν είχε στά χέρια του». 
Στις 17 Μαρτίου τοΰ 1834 «γίνονταν άκόμα διαπραγματεύσεις... 
οί συζητήσεις, άν μπορούσε νά τίς όνομάσει έτσι, δέν είχαν άκόμη 
όλοκληρωθεΐ». Καί στά 1848 άκόμη, όταν ό κ. Anstey τοΰ είπε 
ότι ζητά τά έγγραφα γιά ν' άποδείξει τήν συμπαιγνία τοϋ εύγε-
νοΰς λόρδου μέ τόν τσάρο, ό ιπποτικός ύπουργός προτίμησε νά 
σκοτώσει τόν χρόνο μέ μιά πεντάωρη όμιλία παρά νά σκοτώσει τήν 
ύποψία μέ έγγραφα πού θά μιλούσαν άπό μόνα τους. Παρ' όλα 
αύτά είχε τό κυνικό θράσος νά διαβεβαιώσει στίς 14 Δεκεμβρίου 
1837 τόν κ. Τ. At twood ότι «τά σχετικά μέ αύτή τήν συνθήκη, 
δηλ. τήν συνθήκη τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί, έγγραφα κατατέθηκαν στό 
κοινοβούλιο πρίν άπό τρία χρόνια», δηλ. στά 1834, όταν «ή ειρήνη 
μποροΰσε νά διασωθεί μονάχα», άν τά έγγραφα αύτά δέν προσκομί-
ζονταν στό κοινοβούλιο. Τήν ίδια μέρα είπε στόν κ. Attwood ότι 
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«ή συνθήκη αύτή άποτελεϊ σήμερα ζήτημα ξεπερασμένο, ότι είχε συν-
αφθεί γιά περιορισμένο μονάχα χρόνο... κι ότι ό χρόνος αύτός είχε πε-
ράσει... ή μνεία της άπό τόν άξιότιμο βουλευτή είναι έντελώς περιττή 
καί άνάρμοστη». 

Σύμφωνα μέ τούς άρχικούς της δρους, ή συνθήκη τοϋ Ούνκιάρ-
Σκελεσσί Θά έπρεπε νά έκπνεύσει στίς 8 'Ιουλίου 1841. Ό λόρδος 
Palmerston λέει στόν κ. Attwood δτι είχε έκπνεύσει ήδη στίς 
14 Δεκεμβρίου 1837. 

«Ποιό τέχνασμα, ποιά έπινόηση, ποιά φιδότρυπα μπορείς τώρα νάβρεις 
γιά νά κρυφτείς άπό τούτη τήν φανερή καί χειροπιαστή ντροπή; "Έλα, 
'Γζάκ, πές μας — τί τέχνασμα έχεις τώρα;».1'1* 

"Εβδομο άρθρο 

The People's Paper, 17 Δεκεμβρίου 1853 

Μιά ματιά στόν χάρτη της Εύρώπης μας δείχνει στήν δυτική 
άκτή τής Μαύρης Θάλασσας τίς έκβολές τοΰ Δούναβη, τοΰ μό-
νου ποταμοΰ, ό όποιος πηγάζει στήν καρδιά τής Εύρώπης καί μπο-
ρεί νά χαρακτηριστεί φυσική λεωφόρος πρός τήν 'Ασία. 'Ακριβώς 
άπέναντι, στήν άνατολική πλευρά καί νοτίως τοΰ ποταμοΰ Κουμπάν, 
άρχίζει ή όροσειρά τοΰ Καυκάσου, ή όποία έκτείνεται περίπου 
έφτακόσια μίλια σέ νοτιανατολική κατεύθυνση άπό τήν Μαύρη Θά-
λασσα ώς τήν Κασπία χωρίζοντας τήν Εύρώπη άπό τήν 'Ασία. 

Ά ν κατέχεις τίς έκβολές τοΰ Δούναβη, κατέχεις τόν Δούναβη 
καί μαζί του τήν λεωφόρο πρός τήν Α σ ί α κι ένα μεγάλο μέρος τοΰ 
έμπορίου τής Ελβετίας, τής Γερμανίας, τής Ούγγαρίας, τής Τουρ-
κίας καί προπαντός τής Μολδοβλαχίας. Ά ν κατέχεις καί τόν Καύ-
κασο, ή Μαύρη Θάλασσα είναι δική σου καί γιά νά τήν κλείσεις 

* Στήν Tribune τό άρθρο τέλειωνε ώς έξης: Ένα τέτοιο χοντροκομμένο 
σύστημα άπάτης ήταν τό έσχατο καταφύγιο ένός Άγγλου ύπουργοϋ, ό όποιος 
άνοιξε τήν Κωνσταντινούπολη στόν ρωσσικό στρατό κι έκλεισε τά Δαρδανέλ-
λια στό άγγλικό ναυτικό, ένώ βοήθησε τόν τσάρο νά πάρει τήν κατοχή της 
Κωνσταντινούπολης έπί μήνες καί τόν έλεγχο τής Τουρκίας έπί έτη. Είναι 
λοιπόν παράλογο νά ύποθέσουμε, ότι αύτός τώρα μπορεί ν' άλλάξει καί νά 
τά βάλει μ' ένα φίλο, πού ύπηρέτησε τόσον καιρό καί τόσο πιστά. 
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χρειάζεσαι μοναχά τήν Κωνσταντινούπολη και τά Δαρδανέλλια. ' Η 
κατοχή τοϋ Καυκάσου σέ καθιστά άμέσως κύριο τής Τραπεζούντας 
καί έπίσης, έφόσον αύτός δεσπόζει στήν Κασπία, τοΰ βορείου αιγια-
λό ϋ τής Περσίας. 

Τά λαίμαργα μάτια τής Ρωσσίας άγκάλιασαν μεμιάς τίς έκ-
βολές τοΰ Δούναβη καί τήν όροσειρά τοΰ Καυκάσου. 

[Στήν συνέχεια περιγράφονται οί έπεκτατικές ένέργειες τών Ρώσσων 
στόν Καύκασο]. 

Τήν στιγμή αύτή ή προσοχή μας στρέφεται μέ ίση άνησυχία 
τόσο πρός τίς όχθες τοΰ Δούναβη, δπου ή Ρωσσία έβαλε στό χέρι 
τούς δύο σιτοβολώνες τής Ευρώπης, δσο καί στόν Καύκασο... Ή 
συνθήκη τής 'Αδριανούπολης44 ήταν έκείνη πού προετοίμασε τήν 
ιδιοποίηση τής Μολδοβλαχίας άπό μέρους τής Ρωσσίας καί πού 
άναγνώρισε τις διεκδικήσεις της στόν Καύκασο. 

Τό άρθρο 4 τής συνθήκης όρίζει: 

«"Ολες οί χώρες βόρεια καί Ανατολικά τής διαχωριστικής γραμμής άνά-
μεσα στις δύο αύτοκρατορίες» (Ρωσσία καί Τουρκία), «πρός τήν πλευρά 
τής Γεωργίας, τής Ίμερετίας καί τής Γκουρίας, καθώς καί δλα τά παράλια 
τής Μαύρης Θάλασσας, άπό τήν έκβολή τοϋ Κουμπάν ΐσαμε καί τό λι-
μάνι τοΰ "Αγίου Νικολάου, θά π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν στήν κυριαρχία τής Ρωσ-
σίας». 

Σχετικά μέ τόν Δούναβη ή ϊδια συνθήκη ορίζει: 

« Ή μεθοριακή γραμμή θ' Ακολουθήσει τόν ροϋ τοϋ Δούναβη ώς τήν 
έκβολή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, άφήνοντας στήν κατοχή τής Ρωσσίας δλα 
τά νησιά, δσα σχηματίζουν τά διάφορα παρακλάδια του. Ή δεξιά δχθη 
θά παραμείνει, δπως καί πρώτα, στήν κατοχή τής όθωμανικής Πύλης. 
Συμφωνήθηκε ώστόσο δτι ή δεξιά 6χθη, άπό τό σημείο δπου τό παρα-
κλάδι τοΰ 'Αγ. Γεωργίου ξεχωρίζει άπό τό παρακλάδι της Σουλίνα, θά 
παραμείνει άκατοίκητη σέ άπόσταση δύο ώρών» (έξι μιλίων) «άπό τόν 
ποταμό καί δέν θά χτιστεί έκεΐ όποιοδήποτε κτήριο* τό Ιδιο ισχύει καί 
γιά δσα νησιά παραμένουν στήν κατοχή τής ρωσσικής αύλής. Μέ τήν 
έξαίρεση λοιμοκαθαρτηρίων, πού θά έγκατασταθοΰν έκεΐ, δέν θά έπι-
τραπεΐ νά γίνουν άλλα κτήρια ή όχυρά». 

Καί οί δύο παραπάνω παράγραφοι, έφόσον έξασφαλίζουν στήν 
Ρωσσία «έδαφική έπέκταση καί άποκλειστικά έμπορικά πλεονεκτή-
ματα», παραβιάζουν άνοιχτά τό πρωτόκολλο τής 4ης 'Απριλίου 
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1826, τό όποιο υπέγραψε στήν Πετρούπολη ό δούκας τοΰ Welling-
ton, καί τήν συνθήκη τής 5ης 'Ιουλίου 1827, ή όποία συνάφθηκε 
στό Λονδίνο άνάμεσα στήν Ρωσσία καί στίς υπόλοιπες Μεγάλες 
Δυνάμεις.48 Γι ' αύτό καί ή άγγλική κυβέρνηση άρνήθηκε ν' άνα-
γνωρίσει τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης. Ό δούκας τοΰ Wel-
lington διαμαρτυρήθηκε έναντίον της (όμιλία τοΰ λόρδου Dudley 
S tua r t στήν Βουλή τών Κοινοτήτων, 17 Μαρτίου 1837). 

Ό λόρδος Aberdeen διαμαρτυρήθηκε. 

«Σέ μήνυμά του πρός τόν λόρδο Heytesbury άπό 31 'Οκτωβρίου 1829 
σχολιάζει μέ όχι μικρή δυσαρέσκεια πολλά σημεία τής συνθήκης τής 

Άδριανούπολης καί τονίζει Ιδιαίτερα... τούς όρους γιά τά νησίδια τοϋ 
Δούναβη. 'Αρνείται ότι ή εΙρήνη αύτή» (ή συνθήκη τής Άδριανούπολης) 
«σεβάστηκε τά κυριαρχικά έδαφικά δικαιώματα τής Πύλης ή τήν κατά-
σταση καί τά συμφέροντα όλων τών ναυτικών Δυνάμεων στήν Μεσόγειο» 
('Ομιλία τοΰ λόρδου Mahon, Βουλή τών Κοινοτήτων, 20 'Απριλίου 
1836). 

Δήλωσε οτι 
«ή άνεξαρτησία τής Πύλης Θά θυσιαζόταν καί ή εΙρήνη της Εύρώπης 
Θά έμπαινε σέ κίνδυνο, άν ή συνθήκη αύτή γινόταν άποδεκτή» ('Ομιλία 
τοϋ λόρδου Grey, Βουλή τών Αόρδων, 4 Φεβρουαρίου 1834). 

Ό ίδιος ό λόρδος Palmerston μας πληροφορεί ότι 
«όσο άφορα τήν έπέκταση τών ρωσσικών συνόρων... νοτίως τοϋ Καυκά-
σου καί στά παράλια τής Μικράς 'Ασίας, άσφαλώς αύτή δέν συμβιβά-
ζεται μέ τήν έπίσημη διακήρυξη τής Ρωσσίας ένώπιον τής Εύρώπης 
πρίν άκόμη άρχίσει ό τουρκικός πόλεμος» (Βουλή τών Κοινοτήτων, Μ 
Μαρτίου 1837). 

Τά άνατολικά παράλια τής Μαύρης Θάλασσας, τά όποια έπρε-
πε οπωσδήποτε ν' άποκλείσει ή Ρωσσία, άποκόβοντας έτσι τόν 
άνεφοδιασμό τών βορειοδυτικών περιοχών τοΰ Καυκάσου μέ όπλα 
καί πυρομαχικά, άν ήθελε νά έλπίζει στήν ικανοποίηση τών άξιώ-
σεών της πάνω στίς χώρες αύτές — τοΰτα τά παράλια τής Μαύρης 
Θάλασσας, λοιπόν, καθώς καί οί έκβολές τοΰ Δούναβη, σίγουρα 
δέν είναι μέρη, ((όπου ίσως θά μποροΰσε ν' άναληφθεΐ δράση άπό 
μέρους τής Αγγλίας», όπως είπε θρηνητικά ό εύγενής λόρδος στήν 
περίπτωση τής Κρακοβίας.121® Μέ ποιό μυστηριώδες τέχνασμα κα-
τάφερε τότε ό Μοσχοβίτης ν' άποκλείσει τόν Δούναβη, νά κάμει 
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τό ίδιο στά παράλια τοϋ Ευξείνου καί νά εξαναγκάσει τήν Μεγάλη 
Βρεταννία νά δεχτεί δχι μονάχα τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης, 
άλλά συνάμα καί τήν παραβίαση τής ίδιας τούτης συνθήκης άπό 
τήν Ρωσσία; 

Τά έρωτήματα αύτά τέθηκαν στόν εύγενή ύποκόμη στίς 20 
'Απριλίου τοΰ 1836 στήν Βουλή τών Κοινοτήτων, σ' έποχή πού 
κατέφθαναν πολυάριθμες αιτήσεις εμπόρων άπό τό Λονδίνο, τήν 
Γλασκώβη καί άλλες έμπορικές πόλεις έναντίον τών οικονομικών 
κανονισμών τής Ρωσσίας στήν Μαύρη Θάλασσα κι έπίσης έναντίον 
τών ρωσσικών διατάξεων καί περιορισμών πού σκόπευαν νά πα-
ρεμποδίσουν τό άγγλικό έμπόριο στόν Δούναβη. Στίς 7 Φεβρουα-
ρίου 1836 είχε δημοσιευτεί ένα ρωσσικό ούκάζιο,122 τό όποιο, έπι-
καλούμενο τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης, ίδρυε ένα λοιμοκα-
θαρτήριο σ' ένα άπό τά νησίδια τών έκβολών τοΰ Δούναβη. Γιά 
νά μπορεί νά έφαρμόζει τούς κανονισμούς τοϋ λοιμοκαθαρτηρίου ή 
Ρωσσία διεκδικούσε τό δικαίωμα της έπιβίβασης σέ πλοία μέ σκο-
πό τήν διεξαγωγή έρευνας, τής έπιβολής τελών καί της σύλληψης 
άνυπάκουων πλοίων, πού τυχόν θά ήθελαν ν' άναπλεύσουν τόν Δού-
ναβη, γιά νά όδηγηθοΰν στήν 'Οδησσό. Προτοϋ ιδρυθεί τό λοιμο-
καθαρτήριο, ή μάλλον προτοΰ άνεγερθεΐ ένα τελωνείο κι ένα όχυρό 
μέ τό ψευδοπρόσχημα τοϋ λοιμοκαθαρτηρίου, οί ρωσσικές άρχές 
έκαναν βολιδοσκοπήσεις γιά νά έξακριβώσουν τόν κίνδυνο πού θά 
διέτρεχαν άπό τήν πλευρά τής βρεταννικής κυβέρνησης. Ό λόρδος 
Durham, ένεργώντας μέ βάση οδηγίες άπό τήν 'Αγγλία, δια-
μαρτυρήθηκε στήν ρωσσική κυβέρνηση γιά τήν παρεμπόδιση τοϋ 
βρεταννικοϋ έμπορίου. 

«Τόν παρέπεμψαν στόν κόμη Νέσσελροντ, ό κόμης Νέσσελροντ τόν πα-
ρέπεμψε στόν κυβερνήτη τής Νότιας Ρωσσίας κι ό κυβερνήτης τής Νό-
τιας Ρωσσίας τόν παρέπεμψε καί πάλι στόν πρόξενο τοϋ Γαλατσίου' 
αυτός επικοινώνησε μέ τόν Βρεταννό πρόξενο στήν Βράιλα, ό όποιος 
έλαβε όδηγίες νά στείλει όσους κυβερνήτες πλοίων είχαν πληρώσει τέλη 
πίσω στόν Δούναβη, στόν τόπο της άδικίας, γιά νά γίνει έρευνα τοϋ ζη-
τήματος, ένώ ήταν ήδη γνωστό ότι οί κυβερνήτες αύτοί βρίσκονταν πιά 
στήν Αγγλία» (Βουλή τών Κοινοτήτων, 20 'Απριλίου 1836).123 

Πάντως τό έπίσημο ούκάζιο122 τής 7ης Φεβρουαρίου 1836 
έπέσυρε τήν γενική προσοχή τοΰ βρεταννικοϋ έμπορίου. 
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«Στούς κυβερνήτες πολλών πλοίων, πού είχαν ήδη Αποπλεύσει, καί Αλ-
λων, πού ήσαν έτοιμα πρός Απόπλου, είχαν δοθεί αύστηρές έντολές νά 
μήν δεχτούν τό δικαίωμα έπιβίβασης μέ σκοπό τήν έρευνα, τό όποιο 
διεκδικούσε ή Ρωσσία... Τά πλοία αύτά δέν θά μπορούσαν νά άποφύγουν 
τήν τύχη πού τά περίμενε, άν τό κοινοβούλιο δέν διατύπωνε καθαρά τήν 
θέση του... "Αν δέν γινόταν κάτι τέτοιο, τότε πλοία συνολικής χωρητι-
κότητας 5.Θ00 τόννων θά συλλαμβάνονταν καί θά όδηγοϋνταν στήν 'Ο-
δησσό ώσπου νά Ικανοποιηθούν ol θρασεΐες έπιταγές τής Ρωσσίας» 
("Ομιλία τοϋ κ. Patrick Μ. Stewart στήν Βουλή τών Κοινοτήτων, 20 

'Απριλίου 1836). 

Ή Ρωσσία ζητούσε τά έλώδη νησίδια τοϋ Δούναβη βάσει μιας 
ρήτρας τής συνθήκης της Άδριανούπολης, ή όποία ρήτρα άποτε-
λοΰσε παραβίαση της συνθήκης πού ή ίδια εϊχε προγενέστερα 
συνάψει μέ τήν 'Αγγλία καί τίς ύπόλοιπες Δυνάμεις στά 1827. Ή 
θωράκιση τών πυλών τοΰ Δούναβη μέ όχυρά καί τών όχυρών μέ 
πυροβόλα συνιστούσε παραβίαση τής ίδιας τής συνθήκης της 'Α-
δριανούπολης, πού άπαγορεύει ρητά τήν άνέγερση όποιουδήποτε 
όχυροΰ σέ άπόσταση Ιξι μιλίων άπό τό ποτάμι. Ή έπιβολή τελών 
καί ή παρεμπόδιση τής ναυσιπλοΐας ήταν παραβίαση τής συνθήκης 
τής Βιέννης, ή όποία όρίζει ότι θά είναι όλότελα έλεύθερη ή ναυσι-
πλοΐα σ' όλόκληρο τόν ροΰ τών ποταμών, άπό τό σημείο όπου 
κάθε ποταμός γίνεται πλωτός ίσαμε τίς έκβολές του, κι ότι «το 
ύψος τών δασμών σέ καμμιά περίπτωση δέν θά ύπερβαίνει τό 
τωρινό» (1815) καί «δέν θά γίνει αύξηση παρά μόνο μέ κοινή 
συναίνεση τών παραποταμίων κρατών». "Ωστε τό μόνο έπιχείρημα 
πού μποροΰσε νά έπικαλεστεΐ πρός δικαιολογία της ή Ρωσσία ήταν 
ή συνθήκη τοϋ 1827, ή όποία παραβιάστηκε άπό τήν συνθήκη τής 
'Αδριανούπολης, ένώ τήν συνθήκη τής 'Αδριανούπολης τήν εϊχε 
παραβιάσει ή ίδια ή Ρωσσία, πού όλα αύτά πάλι πήγαινε νά τά 
στηρίξει σέ μιά παραβίαση τής συνθήκης τής Βιέννης. 

Στάθηκε όλότελα άδύνατο ν' άποσπαστεΐ άπό τόν εύγενή λόρδο 
κάποια δήλωση σχετικά μέ τό άν άναγνώριζε ή όχι τήν συνθήκη 
της 'Αδριανούπολης. "Οσο γιά τήν παραβίαση τής συνθήκης τής 
Βιέννης, δέν είχε 

«έπίσημες πληροφορίες ότι είχε συμβεί κάτι πού δέν τό πρόβλεπε ή συν-
θήκη... "Οταν τά ένδιαφερόμενα μέρη δηλώσουν κάτι τέτοιο, ή δήλωση 



Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α dtp. 33 239 

Οά έξεταστεϊ... κατά τρόπο ποΰ ol νομικοί σύμβουλοι τοϋ Στέμματος Οά 
θεωρήσουν σύμφωνο μέ τά δικαιώματα τών ύπηκόων τής χώρας» ('Ομι-
λία τοΰ λόρδου Palmerston, Βουλή τών Κοινοτήτων, 20 'Απριλίου 1836). 

Μέ τί» άρθρο 5 της συνθήκης τής Άδριανούπολης ή Ρωσσία 
εγγυάται τήν «ευημερία» τών παραδουναβίων ήγεμονιών καί τήν 
πλήρη «έλευθερία τοϋ έμπορίου» γι ' αύτές. Τώρα, ό κ. S tewar t 
άπέδειξε ότι οί ήγεμονίες τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας ήσαν 
άντικείμενο θανάσιμου φθόνου άπό μέρους τής Ρωσσίας, γιατί τό 
έμπόριό τους είχε άναπτυχθεΐ ραγδαία μετά τό 1834, γιατί συνα-
γωνίζονταν τήν παραγωγή βασικών άγαθών τής ϊδιας τής Ρωσ-
σίας καί γιατί τό Γαλάτσι γινόταν ή μεγάλη σιταποθήκη τοΰ Δού-
ναβη, έκτοπίζοντας τήν 'Οδησσό άπό τήν άγορά. Ό εύγενής λόρ-
δος άπάντησε: 

«"Αν ό άξιότιμος φίλος μου μποροϋσε ν' άποδείξει ότι, ένώ μερικά χρό-
νια πρίν κάναμε μεγάλο καί σπουδαίο έμπόριο μέ τήν Τουρκία, ...τώρα 
τό έμπόριο αύτό έγινε άσήμαντο έξαιτίας τής έπιθετικής πολιτικής άλλων 
χωρών ή τής άμέλειας τής κυβέρνησης της χώρας μας, τότε αύτό θά 
ήταν λόγος νά άπευθυνθεΐ κανείς στό κοινοβούλιο». 'Αντί γιά κάτι τέ-
τοιο, «ό άξιότιμος φίλος μου έδειξε ότι στά τελευταία λίγα χρόνια τό 
έμπόριο» μέ τήν Τουρκία «άνέβηκε άπό τό τίποτα σχεδόν σέ πολύ ση-
μαντικό ΰψος». 

Ή Ρωσσία παρεμποδίζει τή ναυσιπλοία στόν Δούναβη, έπειδή 
τό έμπόριο τών ήγεμονιών άποκτά σπουδαιότητα, λέει ό κ. Stew-
ar t . "Ομως δέν έκανε κάτι τέτοιο, όταν τό έμπόριο αύτό ήταν μη-
δαμινό, άποκρίνεται ό λόρδος Palmers ton. 'Αμελείτε ν' άντιστα-
θεΐτε στις πρόσφατες ύπερβάσεις τής Ρωσσίας στόν Δούναβη, λέει 
ό κ. S tewar t . Αύτό δέν τό κάναμε σ' έποχή όπου δέν είχαν άκόμη 
άποτολμηθεϊ παρόμοιες υπερβάσεις, άπαντά ό εύγενής λόρδος. 
Ποιά «κατάσταση», έπομένως, «έχει προκύψει, τήν όποία ή κυ-
βέρνηση... δέν θά άντιμετωπίσει παρά μόνο ώθούμενη άπό τήν 
άμεση έπέμβαση τοΰ κοινοβουλίου;». Εμπόδισε τήν Βουλή τών 
Κοινοτήτων νά ψηφίσει μιάν άπόφαση διαβεβαιώνοντάς την ότι 

«ή κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Του δέν είναι διατεθειμένη νά ύπο-
κύψει σέ έπιθετικές ένέργειες όποιασδήποτε Δύναμης, ό,τι κι άν είναι 
αύτή κι όσο κι άν είναι λίγο-πολύ Ισχυρή» καί προειδοποιώντας την δτι 
«θά έπρεπε νά άπέχουμε προσεκτικά άπό ότιδήποτε άλλες Δυνάμεις θά 
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μπορούσαν, και μάλιστα ευλόγα, νά παρουσιάσουν ώς πρόκληση άπό μέ-
ρους μας». 

Μιά έβδομάδα μετά άπό τίς συζητήσεις αύτές στήν Βουλή 
τών Κοινοτήτων ένας Βρεταννός έμπορος άπηύθυνε στό υπουργείο 
έξωτερικών μιά έπιστολή σχετικά μέ τό ρωσσικό ούκάζιο.122 Ό 
υφυπουργός τοϋ άπάντησε: 

κ'Ο υποκόμης Palmerston μέ έξουσιοδοτεΐ νά σας πληροφορήσω, ότι 
ζήτησε άπό τό νομικό σύμβουλο τοϋ Στέμματος τήν γνώμη του γιά τούς 
κανονισμούς πού όρισε τό ρωσσικό ούκάζιο τής 7ης Φεβρουαρίου 1836' 
στό μεταξύ ό λόρδος Palmerston μέ έξουσιοδοτεΐ νά σας πληροφορήσω, 
σέ σχέση μέ τό τελευταίο μέρος τής έπιστολής σας, δτι ή κυβέρνηση τής 
Μεγαλειότητάς Του φρονεί δτι οί ρωσσικές άρχές δέν δικαιούνται νά 
ζητοΰν τέλη στίς έκβολές τοΰ Δούναβη κι δτι ένεργήσατε όρθά δταν 
παραγγείλατε στούς πράκτορές σας ν' άρνηθοϋν τήν καταβολή τους». 

Ό έμπορος έπραξε σύμφωνα μέ τήν έπιστολή τούτη. Ό εύγε-
νής λόρδος τόν άφησε στά χέρια τής Ρωσσίας. "Οπως άναφέρει ό 
κ. Urquhar t , 1 2 4 σήμερα οί Ρώσσοι πρόξενοι στό Λονδίνο καί στό 
Λίβερπουλ εισπράττουν τέλη άπό 6ποιο άγγλικό πλοίο προορίζε-
ται γιά τά τουρκικά λιμάνια στόν Δούναβη, ένώ «τό λοιμοκαθαρτή-
ριο άκόμα βρίσκεται στή νήσο Λέτι». 

' Η Ρωσσία δέν περιόρισε τήν εισβολή της στόν Δούναβη στήν 
ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίου, στήν άνέγερση όχυρωμάτων καί στήν 
έπιβολή τελών. Τό μόνο στόμιο τοΰ Δούναβη, πού παρέμενε άκόμη 
άνοιχτό στή ναυσιπλοΐα, δηλ. τό στόμιο τής Σουλίνα, τό πήρε μέ 
τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης. "Οσο τό κατείχε ή Τουρκία, 
στήν διώρυγα διατηροΰνταν τό νερό σέ ΰψος δεκατεσσάρων ώς δε-
κάξι ποδιών. Μετά τήν κατάληψή του άπό τήν Ρωσσία, τό νερό 
έπεσε στά όχτώ πόδια, ΰψος ολότελα άνεπαρκές γιά τήν διακίνηση 
σιταγωγών πλοίων. "Ομως ή Ρωσσία συνυπόγραψε τήν συνθήκη 
τής Βιέννης,125 ή όποία όρίζει στό άρθρο 113 δτι 

«κάθε κράτος θά καταβάλλει τά άπαιτούμενα έξοδα γιά τήν συντήρηση 
τών δδών πλοηγήσεως σέ καλή κατάσταση καί θά κάνει τά άναγκαΐα 
έργα ώστε νά μή παρεμποδίζεται ή ναυσιπλοία». 

Γιά νά διατηρήσει τή διώρυγα σέ κατάσταση πού νά έπιτρέπει 
τή ναυσιπλοΐα, ή Ρωσσία δέν βρήκε καλύτερο μέσο παρά νά μειώ-
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σει βαθμηδόν τό ύψος τοϋ νεροΰ, ρίχνοντας μέσα στη διώρυγα 
άπομεινάρια άπό ναυάγια καί βουλώνοντας τήν έξοδό της μέ σω-
ρούς άμμο καί λάσπη. Στήν συστηματική καί παρατεταμένη αύτή 
παραβίαση τής συνθήκης τής Βιέννης πρόσθεσε καί μιάν άκόμη 
παραβίαση τής συνθήκης τής 'Λδριανούπολης, ή όποία άπαγόρευε 
κάθε έγκατάσταση στό στόμιο τής Σουλίνα έκτός άπό λοιμοκα-
θαρτήριο καί φάρο, ένώ τώρα καθ' ύπαγόρευσή της ξεφύτρωσε έκεΐ 
ένα μικρό ρωσσικό όχυρό, συντηρούμενο άπό τά τέλη, μέ τά όποια 
επιβαρύνονται τά σκάφη άπ' άφορμή τίς καθυστερήσεις καί τίς 
δαπάνες γιά προσωρινές μεταφορτώσεις, έτσι ώστε νά έλαφρύνουν 
καί νά περάσουν γιά όλα αύτά, βέβαια, αίτία εϊναι οί παρακωλύ-
σεις τής διώρυγας. 

Cum principia negante non est disputandum,v0 τί ωφελεί νά έπι-
μένεις σέ αφηρημένες άρχές δταν ϊχεις νά κάνεις μέ δεσποτικές κυβερ-
νήσεις, πού κατηγορούνται δτι μετρούν τό δίκαιο μέ τήν Ισχύ καί ρυθμί-
ζουν τήν συμπεριφορά τους μέ βάση τήν σκοπιμότητα κι δχι τήν δικαιο-
σύνη» ("Ομιλία τοϋ λόρδου Palmerston, 30 'Απριλίου 1823). 

Σύμφωνα μέ τις ίδιες του τις πεποιθήσεις ό εύγενής υποκό-
μης άρκέστηκε νά έμμείνει σέ άφηρημένες άρχές άπέναντι στήν 
δεσποτική κυβέρνηση τής Ρωσσίας. "Ομως προχώρησε καί παρα-
πέρα. Έ ν ώ στίς 6 'Ιουλίου 1840 διαβεβαίωνε τό κοινοβούλιο, ότι 
ή έλευθερία τής ναυσιπλοίας στόν Δούναβη ήταν «έγγυημένη άπό 
τήν συνθήκη τής Βιέννης», κι ένώ στίς 13 'Ιουλίου 1840 όδυρόταν 
οτι, μολονότι ή κατοχή τής Κρακοβίας άποτελεϊ παραβίαση τής 
συνθήκης τής Βιέννης, ώστόσο «δέν υπήρχε μέσο έπιβολής τών 
άγγλικών άπόψεων, έφόσον προφανώς ή Κρακοβία δέν ήταν πε-
ριοχή, όπου ίσως θά μπορούσε ν' άναληφθεΐ δράση άπό μέρους 
τής Αγγλίας»121"—, δύο μέρες άργότερα σύναψε μέ τήν Ρωσσία 
μία συνθήκη, ή όποία έκλεινε γιά τήν 'Αγγλία τά Δαρδανέλλια 
«σ' έποχή ειρήνης μέ τήν Τουρκία» κι έτσι στερούσε άπό τήν 
'Αγγλία τό μοναδικό μέσο νά «έπιβάλει» τήν συνθήκη τής Βιέν-
νης καί νά μεταβάλει τόν Εύξεινο σέ περιοχή όπου ίσως θά μπο-
ρούσε ν' άναληφθεΐ άγγλική δράση. 

"Οταν τό κατάφερε αύτό, θέλησε νά δώσει μιά ψευδοϊκανο-
ποίηση στήν κοινή γνώμη πυροδοτώντας όλόκληρη πυροβολαρχία 
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εγγράφων, τά όποια υπενθυμίζουν μέ τρόπο πομπώδη καί αισθη-
ματικό στήν «δεσποτική δύναμη, πού μετρά τό δίκαιο μέ τήν Ισχύ 
καί ρυθμίζει τήν συμπεριφορά της μέ βάση τήν σκοπιμότητα κι 
όχι τήν δικαιοσύνη», ότι 

«ή Ρωσσία, δταν έξανάγκασε τήν Τουρκία νά τής έκχωρήσει τήν έκ-
βολή ένός μεγάλου εύρωπαΐκοΰ ποταμοΰ, & όποιος άποτελεϊ τήν έμπο-
ρική λεωφόρο γιά τήν άμοιβαΐα έπικοινωνία πολλών έθνών, άνέλαβε κα-
θήκοντα καί ευθύνες άπέναντι σέ άλλα κράτη* καί θά έπρεπε νά θεωρεί 
τήν έκπλήρωσή τους καύχημά της». 

Σέ τούτη τήν έμμονή σ' άφηρημένες άρχές ό κόμης Νέσσελροντ 
έδωσε τήν άναπόφευκτη άπάντηση ότι «τό ζήτημα θά έπρεπε νά 
έξεταστεϊ προσεκτικά», έκφράζοντας άπό καιρό σέ καιρό ένα «αί-
σθημα πικρίας άπό τήν πλευρά τής αύτοκρατορικής κυβέρνησης 
έξαιτίας τής δυσπιστίας άπέναντι στίς προθέσεις της». 

Έ τ σ ι στά 1853, χάρη στούς χειρισμούς τοϋ εύγενοΰς λόρδου 
τά πράγματα έφτασαν σέ σημείο όπου ή ναυσιπλοΐα στόν Δούναβη 
κηρύχθηκε άδύνατη καί τά σιτάρια σάπιζαν στό στόμιο της Σου-
λίνα, ένώ ή πείνα άπειλοΰσε νά εισβάλει στήν Αγγλία , στήν Γαλ-
λία καί στή νότια Εύρώπη. Κι έτσι ή Ρωσσία όχι μόνο πρόσθεσε 
«στίς άλλες σημαντικές κτήσεις της καί έκείνη μιας σιδηράς πύλης 
άνάμεσα στόν Εΰξεινο καί στόν Δούναβη», όπως έγραψαν οί 
Times, άλλά καί πήρε στήν κατοχή της τό κλειδί τοΰ Δούναβη, 
ένα όργανο έπιβολής πείνας, πού μπορεί νά τό χρησιμοποιήσει 
οποτεδήποτε ή πολιτική τής Δυτικής Εύρώπης τής γίνεται δυσά-
ρεστη καί τής φαίνεται άξια τιμωρίας. 

Marx 

34 

[Ή τουρκική διακήρυξη...'] 

New-York Daily Tribune, 31 'Οκτωβρίου 1853 
Λονδίνο, Τρίτη, 18 'Οκτωβρίου 1853 

Ή τουρκική διακήρυξη, ή όποία έπιδόθηκε τήν 1η 'Οκτωβρίου 
στίς τέσσερις Μεγάλες Δυνάμεις γιά νά αιτιολογήσει τήν κήρυξη 
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πολέμου στόν τσάρο,126 είναι άπό κάθε άποψη άνώτερη άπό τόν 
τεράστιο σωρό τών έπίσημων έγγράφων, πού πλημμύρισαν τήν 
Ευρώπη μετά τόν Μάιο τοϋ 1853. 

"Οπως λέγεται στήν διακήρυξη αύτή, ό σουλτάνος δέν έδωσε 
καμμιά άφορμή διενέξεων. Οΰτε κάν πρόφαση γιά κάτι τέτοιο δέν 
υφίσταται πιά, άπό τότε πού τακτοποιήθηκε τό ζήτημα τών 'Αγίων 
Τόπων.61 Ή Ρωσσία παρεβίασε όλες τις συνθήκες, ένώ ή Τουρκία 
έξάντλησε όλα τά μέσα συμφιλίωσης. Κι οί ίδιες οί Δυνάμεις συμ-
φωνοϋσαν, ότι ό σουλτάνος δέν έπρεπε νά άποδεχτεΐ τήν διακοί-
νωση τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ.68 Πώς θά μποροϋσε λοιπόν νά 
άναμένεται, ότι θά άποδεχόταν τήν διακοίνωση τής Βιέννης,78 πού 
στό σύνολό της καθόλου δέν διέφερε άπό έκείνη τοΰ Μέντσικοβ; 
' Η διευκρινιστική έπιστολή τής συνδιάσκεψης τής Βιέννης δέν μπο-
ροϋσε ν* άλλάξει τίποτε στήν κατάσταση τών πραγμάτων. Ά ν ή 
Ρωσσία είχε έρμηνεύσει έσφαλμένα τίς σαφείς καί εύχρινεϊς παρα-
γράφους τής συνθήκης τοΰ Καϊναρτζή, πόσο μεγάλος θά ήταν ό 
κίνδυνος, «άν κανείς τής έδινε στά χέρια άόριστες χι άσαφεις παρα-
γράφους, πού τής δίνουν τό κατάλληλο πρόσχημα ώς πρός τίς αξιώ-
σεις της γιά τό δικαίωμα θρησκευτικής προστασίας»; Επιπλέον, 
όσες τροποποιήσεις πρότεινε ό σουλτάνος δικαιώθηκαν πέρα γιά 
πέρα άπό τίς διευκρινίσεις πού κοινοποίησε άργότερα ό Νέσσελροντ. 
' Η κατάληψη τών παραδουναβίων ήγεμονιών δημιούργησε έξ ύπαρ-
χής casus bell i ," κι ή Πύλη άποφάσισε νά τήν θεωρήσει σάν 
τέτοια. "Ετσι, ό πρίγκηπας Γκορτσάκοβ ειδοποιήθηκε νά έκκενώ-
σει τίς παραδουνάβιες έπαρχίες. Ά ν δεκαπέντε μέρες μετά τήν 
λήψη τής ειδοποίησης τούτης άπαντήσει άρνητικά, ό Όμέρ πασάς 
θ' άρχίσει τίς έχθροπραξίες, οί Ρώσσοι διπλωμάτες θά πρέπει νά 
έγκαταλείψουν τήν όθωμανική έπικράτεια κι οί έμπορικές σχέσεις 
μεταξύ τών δύο χωρών θά διακοποΰν. 'Ωστόσο στά ρωσσικά πλοία 
δέν θά έπιβληθεΐ άποκλεισμός, άν καί θά διαταχθοΰν νά έγκαταλεί-
ψουν τά τουρκικά λιμάνια. Τά Στενά θά παραμείνουν άνοιχτά γιά 
τά έμπορικά πλοία τών φίλων Δυνάμεων. 

Αύτό είναι τό ούσιαστικό περιεχόμενο τής διακήρυξης τοΰ 
σουλτάνου. Τό τουρκικό τελεσίγραφο έπιδόθηκε στόν πρίγκηπα 
Γκορτσάκοβ στίς 9 'Οκτωβρίου. Ή προθεσμία γιά τήν έκκένωση 
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τών ήγεμονιών λήγει λοιπόν στίς 25 'Οκτωβρίου. Ή άπειλή γιά 
έναρξη τών έχθροπραξιών δέν πρέπει ωστόσο νά ληφθεί κατά λέξη, 
γιατί βέβαια ό Ό μ έ ρ πασάς δέν πρόκειται νά έγκαταλείψει τίς 
ισχυρές του θέσεις γιά νά χτυπήσει τους Ρώσσους. 

Στήν χτεσινή Morning Herald βρίσκεται ή έπιβεβαίωση τών 
παρατηρήσεών μου γιά τήν κίνηση τοϋ ρωσσικοϋ στρατοΰ πρός 
δυσμάς καί γιά τήν μυστική συμφωνία μέ τήν Αύστρία, τήν όποία 
υποδηλώνει ή κίνηση αύτή. 

Πιστή στήν παλιά άσιατική μέθοδο τής έξαπάτησης καί τών 
μικρόψυχων ραδιουργιών, ή Ρωσσία έκμεταλλεύεται τώρα καί πάλι 
τήν εύπιστία τών Δυτικών Δυνάμεων καί διασπείρει τήν φήμη, οτι 
ό τσάρος «μόλις είχε στείλει κατεπειγόντως έναν άγγελιαφόρο στήν 
Βιέννη μέ τήν δήλωση, ότι άποδέχεται χωρίς παζάρεμα κι όλο-
κληρωτικά όσους ορούς πρότειναν οί μεσολαβήτριες Δυνάμεις», όταν 
δυστυχώς «πληροφορήθηκε τήν κήρυξη πολέμου άπό μέρους τής 
Πύλης». Τότε φυσικά ό ρωσσικός Θεός άπέσυρε δλες τίς παρα-
χωρήσεις, όσες είχε κάμει σ' όλο αύτό τό διάστημα, κι άναφώ-
νησε: «τώρα πιά δέν μένει τίποτε άλλο παρά ό πόλεμος, ό πόλεμος 
μέχρις έσχάτων (guerre a l 'outrance)». "Ετσι δίνεται ή έντύπωση, 
ότι ό τσάρος έξαναγκάστηκε σέ πόλεμο άπό τόν σουλτάνο. 

Λέγεται ότι ό Αύστριακός άπεσταλμένος κ. von Bruck ρώ-
τησε τήν Πύλη, άν σκοπεύει νά κάνει έκκληση στούς πολιτικούς 
πρόσφυγες, ώστε νά συστήσουν μιά Λεγεώνα τών Ξένων. Ό Ρε-
σίντ πασάς άποκρίθηκε, ότι παρόλες τΙς προτάσεις πού έγιναν άδιά-
κοπα στήν Πύλη,17 δέν έχει άποφασίσει άκόμη, άλλά ότι ή Τουρ-
κία, σέ περίπτωση πού θά έγκαταλειπόταν άπό τούς συμμάχους της, 
θά αισθανόταν όλότελα δικαιωμένη, άν χρησιμοποιούσε γιά τήν ύπε-
ράσπισή της όλα τά μέσα καί κατέφευγε στίς ύπηρεσίες τών σκορ-
πισμένων σέ διάφορες εύρωπαϊκές χώρες πολιτικών προσφύγων.127 

Στήν Consti tut ionnel διαβάζουμε: 

«Έχουμε λόγους νά νομίζουμε, ότι ή έπίσημη αίτηση της 'Τψηλής Πύ-
λης γιά συμπαράσταση άπό μέρους της Γαλλίας καί της 'Αγγλίας έφθασε 
ήδη στό Παρίσι καί στό Λονδίνο». 

Marx 
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[...Οί Times και ό πόλεμος] 

New-York Daily Tribune, 5 Νοεμβρίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 21 'Οκτωβρίου 1853 

«Κατανοούμε πλήρως πόσο δημοφιλής θά ήταν ένας πόλεμος μέ τήν 
Ρωσσία γιά χάρη τής Πολωνίας ή τής Ουγγαρίας, άκόμα κι άν ή έπέμ-
βασή μας δέν είχε άλλους λόγους πέρα άπό πολιτικές συμπάθειες... 

"Ομως δέν κατανοούμε έναν πόλεμο γιά χάρη τής Τουρκίας». 

"Ετσι έγραφαν οί Times στίς 12 'Οκτωβρίου. Μιά έβδομάδα 
άργότερα διαβάζουμε στήν Εδια έφημερίδα: 

«Ή πρώτη κιόλας σύγκρουση βρεταννικών καί ρωσσικών στρατευμάτων 
Οά έδινε τό σύνθημα γιά μιάν έπανάσταση σ' όλόκληρη τήν ήπειρωτική 
Εύρώπη, καί δέν τό θεωρούμε διόλου άπίθανο, άλλά ούτε καί άπορριπτέο, 
ότι μιά τέτοια σκέψη μπορεί νά πέρασε καμμιά φορά άπό τό νοϋ τών 
άριστοκρατών, πλουτοκρατών, δεσποτικών καί κάθε άλλο παρά δημο-
κρατών κυρίων μας... θά πρέπει νά τό ζυγίσουμε καλά προτού άρχίσουμε 
πόλεμο μέ τήν Ρωσσία γιά νά ύποστηρίξουμε τήν όνομαστική κυριαρχία 
τής Τουρκίας πάνω σέ όρισμένες ουσιαστικά άνεξάρτητες έπαρχίες, γιατί, 
άν τό κάνουμε, θά προκαλέσουμε μιάν έπανάσταση στήν αύστριακή αύτο-
κρατορία». 

Τήν μιά μέρα λοιπόν ή 'Αγγλία δέν πρέπει νά πολεμήσει 
έναντίον τής Ρωσσίας, έπειδή έτσι θά υποστήριζε τους Τούρκους 
άντί γιά τούς Πολωνούς καί τούς Ούγγρους, ένώ τήν έπόμενη, 
έπειδή κάθε πόλεμος γιά χάρη τής Τουρκίας θά ήταν ταυτόχρονα 
πόλεμος γιά χάρη τών Πολωνών καί τών Ούγγρων! 

Marx 
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Ό τουρκικός πόλεμος 

New-York Daily Tribune, 16 Δεκεμβρίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 1853 

Ά π ό τότε πού έστειλα τήν τελευταία μου άνταπόκριση, στήν Τουρ-
κία δέν έγινε καμμιά σημαντική μάχη· όμως ή ρωσσική διπλωμα-
τία, πού είναι πιό έπικίνδυνη άπό τούς Ρώσσους στρατηγούς, άνα-
πτύσσει ξανά δραστηριότητα, ένώ τά κυβερνητικά φύλλα κι άπό 
τίς δύο πλευρές τής Μάγχης άναγγέλλουν λίγο-πολύ ρητά καί μέ 
έλάχιστες παραλλαγές τήν άναβίωση τών περίφημων συνδιασκέ-
ψεων τοϋ Λονδίνου στά 184011·103 καί 1841,58 οί όποιες κατέλη-
ξαν στήν έπικύρωση τής συνθήκης τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί.70 Οί 
Times κάνουν μάλιστα υπαινιγμούς γιά «σθεναρά μέτρα ειρήνευ-
σης», δηλ. ένα εϊδος Ινοπλης ειρήνευσης, ή όποία στρέφεται έναντίον 
τής Τουρκίας άπό όσους αυτοαποκαλούνται προστάτες της. "Ενα 
σημαντικό διπλωματικό γεγονός, πάντως, δέν έπιδέχεται παρερμη-
νείες, ότι δηλ. ή τελευταία διακοίνωση, τήν όποία ή άγγλική κυ-
βέρνηση έστειλε στήν Κωνσταντινούπολη, ό "Αγγλος πρεσβευτής 
διαβίβασε στήν Πύλη17 καί τό Ντιβάνι26 άπέρριψε στίς 14 Νοεμ-
βρίου, άποδείχτηκε άπλά καί μόνο ή δεύτερη έκδοση τής άπάντη-
σης τοΰ Ρεσίντ πασα στό τελεσίγραφο τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ 
τόν περασμένο Μάιο.®1 Αύτός είναι ό τρόπος, μέ τόν όποιο οί 
Pa lmers ton καί Aberdeen δίνουν στόν σουλτάνο νά καταλάβει, 
ότι, όσο κι άν άλλαξε κατά τά άλλα ή κατάσταση, οί θέσεις τής 
Τουρκίας καί τής Ρωσσίας δέν άλλαξαν ώς πρός τήν άμοιβαία τους 
σχέση άπό τόν περασμένο Μάιο κι ότι στά μάτια τής Δυτικής δι-
πλωματίας οΰτε ή Τουρκία κέρδισε οΰτε ή Ρωσσία έχασε. 

Εφόσον ό ήγεμόνας τής Σερβίας Αλέξανδρος άπαγορεύει τήν 
διάβαση τουρκικών στρατευμάτων άπό τό έδαφός του, άπαιτεϊ 
τήν έπιστροφή τοΰ Ρώσσου προξένου καί στήν δήλωσή του πρός 
τόν σουλτάνο θεωρεί τήν Τουρκία καί τήν Ρωσσία Ισότιμες προστά-
τριες Δυνάμεις ώς πρός τΙς παραδουνάβιες ήγεμονίες, θά πρέπει νά 
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αναμένονται σοβαρές συγκρούσεις μέ την Σερβία, οί όποιες μπορεί 
νά ήσαν όλέθριες γιά τήν Τουρκία σέ οποιαδήποτε άλλη έποχή, 
όμως τήν στιγμή αύτή ίσως άποτελοϋν τό μόνο μέσο πού θά τήν 
έσωζε άπό τά νύχια τής Δυτικής διπλωματίας. Κάθε καινούργιο 
έπεισόδιο, τό όποιο έπιδεινώνει τήν σημερινή κατάσταση, βγάζει 
τήν χρεωκοπημένη Αύστρία άπό τήν έπικίνδυνη ούδετερότητά της, 
μεγαλώνει τήν πιθανότητα ένός εύρωπαϊκοϋ πολέμου κι έπιβάλλει 
στήν Τουρκία τήν συμμαχία μέ τό έπαναστατικό κόμμα, άναγκα-
στικά άποδείχνεται ωφέλιμο γιά τήν Τουρκία, τουλάχιστο στήν 
σύγκρουσή της μέ τήν Ρωσσία. Φυσικά, οί έσώτερες αιτίες τής 
παρακμής της θά συνεχίσουν νά επενεργούν, άν δέν άντιμετωπισθοϋν 
μέ μιά θεμελιώδη άναμόρφωση τής τουρκικής κυριαρχίας στήν 
Εύρώπη. 

Marx 

37 

Ή τετραμερής συνθήκη... 

New-York Daily Tribune, 26 Δεκεμβρίου 1853 
Λονδίνο, Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 1853 

Οί άναγνώστες σας παρακολούθησαν βήμα πρός βήμα τίς διπλω-
ματικές ένέργειες τής κυβέρνησης συνασπισμοϋ κι έτσι δέν θά 
καταπλαγοϋν άπό κάποια καινούργια άπόπειρα τών Palmers ton 
καί Aberdeen νά ύποστηρίξουν τόν τσάρο μέ τό πρόσχημα, ότι 
προστατεύουν τήν Τουρκία καί διασφαλίζουν τήν ειρήνη στήν 
Ευρώπη. "Εχουν προετοιμαστεί όλότελα άκόμα καί γιά τήν έπα-
ναβίωση τής συνδιάσκεψης τής Βιέννης78 ή τοϋ Λονδίνου.48 Τήν 
περασμένη Παρασκευή τό χρηματιστήριο τής πρωτεύουσας έλαβε, 
άρχικά άπό τήν Morning Chronicle, τήν πληροφορία, ότι ή Α γ -
γλία κατάφερε νά πείσει τήν Αύστρία καί τήν Πρωσσία νά ύπο-
στηρίξουν τίς Δυτικές Δυνάμεις στή νέα τους διαμεσολαβητική 
προσπάθεια άνάμεσα στά έμπόλεμα μέρη. 'Ακολούθησε ή Morning 
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Post μέ τήν είδηση «αύτής τής προσπάθειας» καί τήν παρήγορη 
άγγελία, οτι 

«ζητήθηκε, καί δόθηκε, ή σύμπραξη τής ΙΙρωσσίας καί τής Αύστρίας 
στήν προσπάθεια αύτή κι ότι ol τέσσερις Δυνάμεις ύπέγραψαν ένα πρω-
τόκολλο, μέ τό όποιο άνελάμβαναν σιωπηρά τήν ύποχρέωση νά διαφυ-
λάξουν τήν σημερινή έδαφιχή διανομή τής Εύρώπης καί νά καλέσουν 
τΙς έμπόλεμες Δυνάμεις νά προέλθουν σέ φιλική ρύθμιση τών διαφορών 
τους διαμέσου μιας εύρωπαΐκής συνδιάσκεψης. Τό πρώτο βήμα, πού θά 
κάνουν ol τεσσέρις Δυνάμεις σέ συμφωνία μέ τήν πολιτική τους αύτή, 
θά είναι νά διαπιστώσουν, σέ ποιά βάση θά έπιτρέψει ή Τουρκία δια-
πραγματεύσεις γιά τήν διευθέτηση τοϋ άνατολικοΰ ζητήματος. "Οταν 
αύτό διαπιστωθεί μέ σαφήνεια, τότε οί τέσσερις Δυνάμεις θά καλέσουν 
τήν Ρωσσία νά έκφράσει τις άπόψεις της πάνω στις βάσεις τής προ-
τεινόμενης συμφωνίας· κατόπιν θά κληθούν καί οί δύο Δυνάμεις νά στεί-
λουν πληρεξουσίους σέ μιά συνδιάσκεψη τών Μεγάλων Δυνάμεων σέ 
χρόνο καί τόπο πού θά καθοριστεί... Τό γόητρο τού τσάρον δέν θά θιγεί 
καί τά συμφέροντα τής Τουρκίας θά διαφυλαχθούν πλήρως, πρώτο, μέ 
μιά συνθήκη φιλίας, εΙρήνης καί έμπορίου άνάμεσα στήν Τουρκία xal στήν 
Ρωσσία, όπου θά προβλέπονται μέτρα γιά τήν προστασία δσων υπηκόων 
τοϋ ένός κράτους ζοΰν μέσα στήν έπικράτεια τοΰ άλλου· καί δεύτερο, μέ 
μιά συνθήκη άνάμεσα στόν σουλτάνο καί στις πέντε Δυνάμεις, παρόμοια 
μέ τήν συνθήκη τοϋ 1841 γιά τά Ααρδενέλλιαμέ βάση τήν όποία ό 
σουλτάνος θά άναδέχεται τήν ύποχρέωση νά σεβαστεί τά ύφιστάμενα 
συντάγματα xal προνόμια των παραδουναβίιον ήγεμονιών xal τής Σερβίας 
καί έπιπλέον θά δεσμεύεται άχριβώς δπως xal στήν συνθήχη τοϋ ΙίαΙ-
ναρτζή,Μ άλλά αύτή τήν φορά άπέναντι στήν Εύρώπη κι όχι άπέναντι 
στήν Ρωσσία, νά προστατεύει Ιδιαίτερα τήν χριστιανική Θρησκεία μέσα 
στις κτήσεις του». 

Τέλος ήρθε ό καί ό κεραυνοσείστης τής P r i n t i n g - H o u s e 
S q u a r e " καί άνήγγειλε σέ μία πρώτη έκδοση, δτι ή συμμαχία 
άνάμεσα στίς τέσσερις Δυνάμεις έκλεισε οριστικά κι δτι είχαν 
συνομολογηθεί δροι, τών οποίων ή άποδοχή άπό μέρους τής Ρωσ-
σίας καί τής Πύλης στήν άνάγκη «0ά μπορούσε και νά έπιβληθεΐ». 
'Αμέσως άνέβηκαν οί μετοχές. "Ομως ή χαρά τών άσχολούμενων 
μέ τά χρηματιστηριακά άποδείχτηκε σύντομη, μιά καί οί ίδιοι 
Times, στήν δεύτερη έκδοσή τους, άνακοίνωσαν δτι οί τέσσερις 
Δυνάμεις είχαν πράγματι συντάξει ένα πρωτόκολλο καί σχεδιάσει 
μιά κοινή διακοίνωση, δίχως δμως ν' άναλάβουν τήν ύποχρέωση 
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έπιβολής της άποδοχής τους. Άμέσως έπεσαν καί πάλι οί μετο-
χές. Τελικά, άπό τήν «έντυπωσιακή είδηση» δέν άπόμεινε τίποτε 
παραπάνω έκτός άπό τήν παλιά ιστορία τής νεκρανάστασης τοϋ 
πτώματος τής μακαρίτισσας συνδιάσκεψης τής Βιέννης78 —θά ήταν 
παράλογο νά μιλήσουμε γιά τό πνεΰμα της—, ένώ ένα τηλεγράφημα 
έπιβεβαίωσε τήν είδηση, ότι 

«ή συνδιάσκεψη τών τεσσάρων Δυνάμεων στήν Βιέννη Εστειλε στίς 6 
Δεκεμβρίου στήν Κωνσταντινούπολη μιάν άλλη πρόταση γιά τήν έξομά-
λυνση τών έκκρεμών διαφορών, στηριζόμενη σ* ένα νέο σχέδιο, καί ότι 
ol είρηνευτικές διαπραγματεύσεις θά συνεχιστούν άκόμα καί άν δέν άνα-
σταλοΰν οί έχθροπραξίες». 

Άκριβώς τήν παραμονή τοΰ πολέμου ή συνδιάσκεψη τής Βιέν-
νης, αυτή ή άνασκοπική Πυθία, είχε προτείνει στήν Τουρκία ν* άπο-
δεχτεΐ τό τελεσίγραφο τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ. "Οταν ή Ρωσσία 
υπέστη τήν πρώτη της ήττα, ή Γαλλία κι ή Α γ γ λ ί α υποστήριξαν 
τήν άπάντηση τοΰ Ρεσίντ πασά στό τελεσίγραφο τοΰ πρίγκηπα 
Μέντσικοβ.81 Είναι άδύνατο νά ποΰμε αύτή τήν στιγμή σέ ποιά 
φάση τής προϊστορίας τους έχουν έπιστρέψει τώρα οί διαπραγμα-
τεύσεις στήν παλινδρομική τους κίνηση. Ή Augsburger Zei tung 
γράφει δτι οί νέες προτάσεις τής συνδιάσκεψης έκφράζουν τήν έπι-
θυμία τών τεσσάρων Δυνάμεων «ν' άποφευχθεΐ ό πόλεμος». Πράγ-
ματι έκπληκτικά νέα! 

"Οσο άνοστα κι άν εμφανίζονται ολα αύτά τά διπλωματικά 
φληναφήματα σέ στιγμή πού τό s ta tus quo" άντικαταστάθηκε 
άπό τόν s ta tus belliVT, ωστόσο δέν πρέπει νά λησμονούμε, δτι 
μέσα άπό αύτά τά φαντασμαγορικά σχέδια τών συνεδρίων καί τών 
συνδιασκέψεων διαφαίνονται οί μυστικές προθέσεις τής άγγλικής 
κυβέρνησης- δτι οί κυβερνητικές έφημερίδες τεντώνουν τίς κε-
ραίες τους γιά νά διαπιστώσουν πόσο τολμά νά προχωρήσει ή 
κυβέρνηση κι δτι πολλές φορές οί ολότελα άβάσιμες φήμες τοΰ 
σήμερα προμήνυσαν τά συμβάντα τοΰ αΰριο. Βέβαιο είναι, δτι ή 
τετραμερής συμμαχία προτάθηκε άπό τήν Αγγλ ί α μέ τήν πρό-
θεση νά έπιβάλει στήν Τουρκία όσες άποφάσεις θά πάρουν οί τέσ-
σερις Δυνάμεις, έστω κι άν ή Αύστρία άρνιόταν νά προσχωρήσει 
στήν συμμαχία. Άκόμη κι άν δέν κλείστηκε συμμαχία, πάντως οί 



250 Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α άρ. 37 

τέσσερις Δυνάμεις υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο, πού καθορίζει τίς 
άρχές, μέ βάση τίς όποιες θά διεξαχθούν οί διαπραγματεύσεις. 
Έξίσου βέβαιο είναι οτι ή συνδιάσκεψη της Βιέννης, ή όποία έμπό-
δισε τήν Τουρκία ν* άναλάβει δράση, ώσπου πιά ή Ρωσσία κατέ-
λαβε τίς παραδουνάβιες ήγεμονίες κι έφτασε στά βουλγαρικά σύνο-
ρα, ξανάρχισε τίς έργασίες της κι έστειλε ήδη στόν σουλτάνο μιά 
καινούργια διακοίνωση. "Οτι δέν χρειάζεται πολύ γιά νά περά-
σουμε άπό μιά συνδιάσκεψη στήν Βιέννη σέ μιάν εύρωπαϊκή συν-
διάσκεψη στό Λονδίνο άποδείχτηκε κιόλας στήν έποχή τής έξέγερ-
σης τοΰ Μεχμέτ Άλή.1 1 Ά ν ή συνδιάσκεψη συνέχιζε τό «ειρηνευ-
τικό» της έργο καί παράλληλα ή Ρωσσία τόν πόλεμο έναντίον τής 
Τουρκίας, αύτό θ' άποτελοΰσε άπλή έπανάληψη τής συνδιάσκεψης 
τοΰ Λονδίνου στά 1827-1829,48 πού τό άποτέλεσμά της ήταν ή 
καταστροφή τοΰ τουρκικοϋ στόλου στό Ναβαρίνο κι ή άπώλεια 
τής τουρκικής άνεξαρτησίας μέ τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης.44 

Οί βάσεις τών διαπραγματεύσεων, δπως προτάθηκαν άπό τήν άγ-
γλική κυβέρνηση κι έγιναν δεκτές άπό τίς ύπόλοιπες Δυνάμεις, 
άναφέρονται καθαρά στίς κυβερνητικές έφημερίδες: διατήρηση τής 
((σημερινής έδαφικής κατανομής τής Εύρώπης». Θά ήταν μεγάλο 
σφάλμα νά θεωρήσουμε τίς προτάσεις αύτές άπλή έπιστροφή στούς 
δρους τής ειρήνης τής Βιέννης.126 Ό άφανισμός τοΰ βασιλείου τής 
Πολωνίας, ή κατάληψη τών παραδουναβίων ήγεμονιών άπό τήν 
Ρωσσία, ή προσάρτηση τής Κρακοβίας,121" ή μετατρο7τή τής Ούγ-
γαρίας σέ αύστριακή έπαρχία — δλες αύτές οί «έδαφικές ρυθμί-
σεις» ποτέ δέν έπικυρώθηκαν άπό κάποια εύρωπαϊκή συνδιάσκεψη. 
Μιά έπικύρωση τής «σημερινής έδαφικής κατανομής τής Εύρώ-
πης» θά σήμαινε λοιπόν μάλλον τήν έπικύρωση δλων τών παραβιά-
σεων τής συνθήκης τής Βιέννης άπό μέρους τής Ρωσσίας καί τής 
Λύστρίας μετά τά 1830, κι δχι, δπως λέγεται, άπλώς καί μόνο τήν 
συμπερίληψη τής Τουρκίας στήν συνθήκη τής Βιέννης. «Μιά συν-
θήκη φιλίας, ειρήνης καί έμπορίου μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρ-
κίας» — αύτά τά ϊδια λόγια βρίσκονται στό προοίμιο τών συνθη-
κών τοΰ Καϊναρτζή,62 τής Άδριανούπολης44 καί τοΰ Ούνκιάρ-
Σκελεσσί.70 «Μιά συνθήκη δπως έκείνη τοΰ 1841 γιά τά Δαρδα-
νέλλια»68, γράφει ή έφημερίδα τοΰ Palmerston. Άκριβώς. Μιά 
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συνθήκη δπως έκείνη πού άπέκλεισε τήν Εύρώ7Π) άπό τά Δαρδα-
νέλλια κι έκανε τόν Εύξεινο ρωσσική λίμνη. "Ομως, γράφουν οί 
Times, γιατί νά μήν συμφωνήσουμε τήν έλεύθερη είσοδο πολεμι-
κών πλοίων στά Δαρδανέλλια καί τήν έλεύθερη ναυσιπλοΐα στόν 
Δούναβη; Άλλά διαβάστε τό γράμμα τού λόρδου Palmerstou 
στόν κ. Bulwer, τόν τοτινό πρεσβευτή στό Παρίσι (Σεπτέμβριος 
1839),128 καί θά δείτε, δτι καί τότε ύίτήρχαν παρόμοιες έλπίδες. 

« Ό σουλτάνος είναι ύποχρεωμένος νά σεβαστεί τά υφιστά-
μενα συντάγματα τών παραδουναβίων ήγεμονιών καί τής Σερ-
βίας». "Ομως αύτά τά ύφιστάμενα συντάγματα μερίζουν τήν κυ-
ριαρχία πάνω στίς περιοχές τούτες άνάμεσα στόν τσάρο καί στόν 
σουλτάνο, καί ώς τά σήμερα δέν άναγνωρίστηκαν άπό καμμιά 
εύρωπαϊκή συνδιάσκεψη. "Ετσι ή καινούργια συνδιάσκεψη θά πρόσ-
θετε τήν συναίνεση τής Εύρώϊτης στό de facto ρωσσικό δι-
καίωμα προστασίας πάνω σέ τουρκικές περιοχές. Καί ό σουλτά-
νος θά ήταν τότε ύποχρεωμένος 6χι άπέναντι στόν τσάρο παρά 
άπέναντι στήν Εύρώπη «νά προστατέψει τήν χριστιανική θρησκεία 
μέσα στήν έπικράτειά του». Αύτό σημαίνει ότι τό δικαίωμα κάθε 
ξένης Δύναμης ν' άναμιγνύεται στις ύποθέσεις τοΰ σουλτάνου μέ 
τούς Χριστιανούς ύττηκόους του θά μετατρεπόταν σέ παράγραφο 
τοΰ διεθνούς εύρωπαΐκοΰ δικαίου, ένώ ή Εύρώπη σέ περίτττωση 
νέων συγκρούσεων θά ήταν συμβατικά ύποχρεωμένη νά ύποστη-
ρίξει τίς βλέψεις της Ρωσσίας, ή όποία, ώς ένας άπό τούς εταίρους 
τής συνθήκης, θά είχε δικαίωμα νά έρμηνεύει κατά τό δικό της 
πνεΰμα τήν προστασία τών Χριστιανών μέσα στήν σουλτανική 
έπικράτειά. Γι' αύτό τόν λόγο ή καινούργια συνθήκη, όπως τήν 
πρότεινε ή κυβέρνηση συνασπισμού καί τήν έρμήνευσαν τά ίδια 
τά δημοσιογραφικά της όργανα, άποτελεΐ τό εύρύτερο σχέδιο πού 
έγινε ποτέ γιά τήν παράδοση τής Εύρώϊτης στήν Ρωσσία, σχέδιο 
πού έπικυρώνει συλλήβδην όλες τίς άλλαγές, δσες πραγματοποίη-
σε ή άντεπανάσταση μετά τά 1830. Επομένως δέν ύπάρχει κα-
νένας λόγος νά πανηγυρίζουμε ή νά μένουμε έκπληκτοι γιά τήν 
άλλαγή στήν αύστριακή πολιτική, άλλαγή πού, όπως καμώνεται 
δτι πιστεύει ή Morning Post, «έγινε ξαφνικά μέσα στίς τελευ-
ταίες δέκα ήμέρες». "Οσο γιά τόν Βοναπάρτη, ό νεόκοπος αύτο-
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κράτορας πρός τό παρόν είναι απόλυτα ευχαριστημένος πού χρη-
σιμοποιώντας ώς σκάλα τήν Τουρκία σκαρφαλώνει στόν ούρανό 
τών παλαιών Δυνάμεων μέ τίς νόμιμες δυναστείες, όποια κι άν 
είναι τά λοιπά του σχέδια. 

Οί άπόψεις τής κυβέρνησης συνασπισμού έκφράζονται καθαρά 
άπό τήν κυβερνητική έβδομαδιαία, τήν Guardian: 

«Είναι στ* άλήθεια γελοίο νά μεταχειριζόμαστε τήν Ρωσσία σά νικη-
μένο έχθρό καί νά φανταζόμαστε ότι τήν έχουμε στό χέρι μόνο καί μόνο 
έπειδή τά ρωσσικά στρατεύματα έκδιώχθηκαν άπό τά χαρακώματα τής 
Όλτενίτσα18* καί καταλήφθηκαν μερικά φρούρια στήν Μαύρη Θάλασσα. 
01 έλάχιστες αύτές άπώλειες άπλώς θά κέντριζαν τήν περηφάνεια της 
καί θά τήν έμπόδιζαν νά πάρει μέρος σέ διαπραγματεύσεις ώσπου νά 
βρεθεί σέ πλεονεκτικότερη θέση. 'Ωστόσο οί ήγεμόνες όδηγοϋνται άπό 
άνάμικτα κίνητρα, τό ίδιο όπως κι οί άλλοι άνθρωποι. Ό τσάρος είναι 
περήφανος καί παθιασμένος, άλλά καί προσεκτικός. "Εχει έμπλακεΐ σ' έναν 
άγώνα, άπό τόν όποιο μπορεί νά χάσει, δμως δέν έχει τίποτε νά κερδίσει. 

Ή πολιτική του είναι ή Ιδια μέ τών προκατόχων του, ol όποιοι πάντοτε 
κέρδισαν περισσότερα μέ τήν άπειλή πολέμου παρά μέ τήν διεξαγωγή 
του καί τών όποίων ή διηνεκής κι άμετάβλητη τακτική τών υπερβάσεων 
εμπεριέχει πάντοτε άρκετή δόση εύκαμπτης προσαρμοστικότητας πού τούς 
έδωσε τήν δυνατότητα ν' άποφεύγουν μεγάλες καταστροφές καί μάλιστα 
ν' άντλοϋν όφέλη άπό μικρές αποτυχίες. Ή προκαταρκτική άπόφαση τών 
τεσσάρων Δυνάμεων νά μήν κάνουν ή νά μήν έπιτρέψουν καμμιά άλλαγή στό 
εδαφικό καθεστώς της Εύρώπης φαίνεται δτι στηρίζεται στήν φρόνιμη 
αύτή άντίληψη γιά τήν θέση τοϋ τσάρου καί γιά τήν πολιτική του. Θά 
άπογοητευθοΰν δσοι φαντάζονται, ότι ή 'Αγγλία τόν συνέτριψε, ή άφή-
νονται νά ξεγελαστούν άπό τΙς φανταστικές άνοησίες τών έφημερίδων 
πού ύποστηρίζουν τήν πολιτική τοΰ προστατευτισμού. 'Ωστόσο τό άμεσο 
πρόβλημά μας δέν είναι ή ταπείνωση τής Ρωσσίας, παρά ή εΙρήνευση 
τής Εύρώπης» (μέ τήν ρωσσική έννοια φυσικά) «καί ή κατά τό δυνατόν 
έμπέδωση τής διαρκούς έκεΐνης είρήνης, γιά τήν όποία ό Γάλλος στρα-
τιωτικός άκόλουθος έδωσε ώς ένέχυρο στόν σουλτάνο τόν λόγο τοΰ κυ-
ρίου του. Μποροΰμε νά είμαστε βέβαιοι, δτι ή έπικείμενη συνθήκη δέν 
θ' άποτελεΐ άπλή έπαναφορά τοΰ status quo," παρά θά έπιχειρεΐ του-
λάχιστον νά ρυθμίσει σέ κάποια μόνιμη βάση τόσο τΙς σχέσεις άνάμεσα 
στήν Τουρκία καί στήν Εύρώπη δσο καί κείνες άνάμεσα στήν τουρκική 
κυβέρνηση καί στούς Χριστιανούς ύπηκόους της — θά έπιχειρεΐ, λέμε, 
γιατί δσο μόνιμα κι άν θά έπιθυμούσαμε νά ρυθμίσουμε τά πράγματα, 
ούσιαστικά θά παραμείνει πάντοτε προσωρινή μιά διευθέτηση πού επι-
τρέπει μιά τουρκική επικράτεια στήν Εύρώπη. Μιά τέτοια προσωρινή 
διευθέτηση, ώστόσο, είναι σήμερα δυνατή καί άναγκαία». 
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"Ωστε ό τελικός σκοπός πού έπιδιώκουν οί Δυνάμεις είναι νά 
βοηθήσουν τόν τσάρο «ν* άντλήσει όφέλη άπό μικρές άποτυχίες» 
καί νά μήν «επιτρέψουν μιά τουρκική έπικράτεια» στήν Εύρώπη. 
' Η προσωρινή διευθέτηση θά συμβάλει, όπως είναι αύτονόητο, στήν 
πραγμάτωση τοΰ τελικού αύτοΰ σκοποΰ, δσο αύτό «είναι σήμερα 
δυνατό». 

"Ομως κάμποσα περιστατικά έφεραν άνω-κάτω τούς ύπολογι-
σμούς τών πολιτικών τοΰ συνασπισμοΰ. 'Λπό τήν μιά μεριά είναι 
οί ειδήσεις γιά τίς καινούργιες νίκες τών Τούρκων στίς δχθες της 
Μαύρης Θάλασσας καί στά σύνορα τής Γεωργίας. Ά π ό τήν άλλη 
είναι ή έπίμονη διαβεβαίωση, ότι ολόκληρη ή στρατιά πού στα-
θμεύει στήν Πολωνία πήρε διαταγή νά προελάσει πρός τόν Προΰθο, 
ένώ μάς πληροφορούν άπό τά πολωνικά σύνορα δτι 

«τή νύχτα τής 23ης πρός τήν 24η τοΰ προηγούμενου μήνα έγινε ή 
μπρίνχα, δηλ. ή στρατολογία, καί σέ τόπους, δπου ώς τώρα έπαιρναν 
έναν ή δύο άνδρες, τώρα στρατολογήθηκαν όχτώ ώς δέκα». 

Αύτό τουλάχιστο δείχνει, δτι ό τσάρος λίγη εμπιστοσύνη έχει 
στό ειρηνοποιό πνεΰμα τών τεσσάρων Δυνάμεων. Ή έπίσημη άνα-
κοίνωση τής Αύστρίας, ότι «οί τέσσερις Αύλές δέν έκλεισαν κανε-
νός είδους συμμαχία», δείχνει πώς ή Αύστρία, δσο κι άν θά ήθελε 
νά έπιβάλει όρους στήν Τουρκία, οΰτε κάν τολμά νά δώσει τήν 
έντύπωση, δτι θά έπιθυμοΰσε νά έξαναγκάσει τόν τσάρο στήν άπο-
δοχή όρων διατυπωμένων πρός τό ίδιο του τό συμφέρον. Τέλος, ή 
άπάντηση τοΰ σουλτάνου στόν Γάλλο πρεσβευτή, ότι 

«μιά φιλική διευθέτηση είναι πρός τό παρόν όλότελα άπαράδεκτη, άν ή 
Ρωσσία δέν έγκαταλείψει έντελώς τΙς άξιώσεις της καί δέν έκκενώσει 
άμέσως τις ήγεμονίες», 

χτύπησε σάν κεραυνός δσους σχεδιάζουν πυρετωδώς συνέδρια, ένώ 
τό δργανο τοΰ πονηροΰ κι έμπειρου Palmers ton μαρτυρεί άνοιχτά 
στά ύπόλοιπα μέλη τής άδελφότητας τό παρακάτω ψήγμα άλή-
Οειας: 

«Ή Ρωσσία δέν μπορεί νά συγκατατεθεί στήν άμεση έκκένωση τών 
ήγεμονιών καί στήν πλήρη παραίτηση άπό δλες τις άξιώσεις της χωρίς 
νά βλάψει τό γόητρο καί τήν έπιρροή της· θά ήταν μωρία νά ύποθέσουμε 
ότι μιά τόσο ισχυρή Δύναμη θά έπέτρεπε κάτι τέτοιο δίχως νά δώσει 
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άπεγνωσμένο άγώνα. Γι' αύτό καί λυπούμεθα πού γίνονται τώρα προσ-
πάθειες διαπραγματεύσεων, έφόσον μόνο τήν άποτυχία τους μπορούμε 
νά προβλέψουμε». 

Μιά νικημένη Ρωσσία δέν μπορεί ν' άρχίσει διαπραγματεύσεις. 
Τό σημαντικό τώρα είναι νά κλίνει ή πλάστιγγα τοΰ πολέμου. 
Άλλά πώς θά έπιτευχθεϊ αύτό άλλιώς, άν δέν άφεθεϊ ή Ρωσσία 
νά κερδίσει χρόνο; Τό μόνο, πού αύτη χρειάζεται, είναι άναβολή, 
χρόνο γιά νά στρατολογήσει καινούργιο στρατό, νά τόν κατανείμει 
σ' όλόκληρη τήν αύτοκρατορία, νά τόν συγκεντρώσει καί νά δια-
κόψει τόν πόλεμο μέ τήν Τουρκία ώσπου νά ξεμπλέξει μέ τούς όρει-
νούς λαούς τοΰ Καυκάσου. "Ετσι μπορεί νά βελτιωθεί ή θέση τής 
Ρωσσίας, καί ή προσπάθεια διαπραγματεύσεων «μπορεί νά έπι-
τύχει, άν ή Ρωσσία νικήσει άντί νά νικηθεί». Γι ' αύτό καί ή Α γ -
γλία, όπως γράφουν ή Ost- Deutsche Post τής Βιέννης καί ή κυ-
βερνητική Morning Chronicle, προσπαθεί νά πείσει τήν Τουρκία, 
ότι έπιβάλλεται νά συγκατατεθεί σέ μιά τρίμηνη άνακωχή. Ό λόρ-
δος Redcliff είχε πεντάωρη άκρόαση μέ τόν σουλτάνο μέ σκοπό 
νά πάρει άπό τήν Ύψηλότητά Του τήν συναίνεση γιά τήν προ-
τεινόμενη άνακωχή, πού είχαν άρνηθεΐ οί ύπουργοί του. Τό άπο-
τέλεσμα ήταν ή σύγκληση ένός έκτακτου υπουργικού συμβουλίου 
γιά νά συ σκεφθεί πάνω στό θέμα. ' Η Πύλη17 άρνήθηκε κατηγορη-
ματικά ν' άποδεχτεϊ τήν προτεινόμενη άνακωχή, καί δέν μπορούσε 
νά τήν άποδεχτεϊ χωρίς νά προδώσει κατάφωρα τόν όθωμανικό 
λαό. Παρατηρούν σχετικά οί σημερινοί Times: 

«Μέ τήν τωρινή κατάσταση τών πνευμάτων δέν θά είναι εύκολο νά κρα-
τηθούν ol άξιώσεις τής Πύλης σέ μετριοπαθή όρια». 

Ή Πύλη είναι άρκετά παράλογη, ώστε νά καταλαβαίνει πώς 
είναι όλότελα άσυμβίβαστο μέ τό γόητρο τοΰ τσάρου νά υφίστα-
ται μιάν ήττα καί πώς κατά συνέπεια όφείλει νά τοΰ παραχωρήσει 
μιά τρίμηνη άνακωχή γιά νά έκμηδενίσει τίς δικές της έπιτυχίες 
καί νά τόν βοηθήσει νά ξαναγίνει τροπαιούχος καί «μεγαλόθυμος». 
'Ωστόσο άκόμα δέν έγκαταλείφθηκαν όλες οί έλπίδες σύναψης μιάς 
τρίμηνης άνακωχής. 

«Ίσως μιά άνακωχή κατά σύσταση τών τεσσάρων Δυνάμεων νά βρει 
καλύτερη ύποδοχή», 
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φρονούν οί Times. Ή καλόκαρδη Morning Advertiser δέν είναι 

«πρόθυμη νά θεωρήσει όρθή αύτή τήν άποψη», έπειδή «άκόμα καί ό 
ίδιοφυέστερος νοϋς δέν θά μπορούσε νά έπινοήσει προσπάθεια πιό άπρο-
κάλυπτη γιά νά προδοθεί ή όθωμανική ύπόθεση στόν τσάρο ή γιά νά 
εξυπηρετήσει καλύτερα αύτόν τό σκοπό». 

Ή έμπιστοσύνη της ριζοσπαστικής Morning Advert iser στήν 
«τιμή καί στήν καλή πίστη» τοΰ Palmers ton καθώς κι ή άγνοιά 
της σχετικά μέ τήν ιστορία τής άγγλικής διπλωματίας φαίνονται 
έξίσου άσύλληπτες. Μιά κι ή έφημερίδα τούτη άποτελεϊ ιδιοκτη-
σία τής "Ενωσης Προμηθευτών Τροφίμων υποψιάζομαι ότι άπό 
καιρό σέ καιρό τά κύρια άρθρα της γράφονται άπό τούς προμη-
θευτές. 

Marx 

38 

Ή ρωσσική πολιτική130 

Κύριο άρθρο τής New-York Daily Tribune, 30 Δεκεμβρίου 1853 

"Οσοι άναγνώστες παρακολούθησαν μέ κάποια προσοχή τις άνα-
λύσεις τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, πού έπιχείρησε κατά καιρούς ή 
Tribune, δέν θά καταπλαγοΰν άπό χτεσινές άποκαλύψεις μας σχε-
τικά μέ τΙς διαστάσεις τής ρωσσικής έπέκτασης. Θά πρέπει νά 
γνωρίζουν ήδη ότι ή ιδέα τής ρωσσικής διπλωματικής υπεροχής 
οφείλει τήν δραστηριότητά της στήν μικρόνοια καί στήν άτολμία 
τών Δυτικών έθνών κι ότι ή πίστη στήν ρωσσική στρατιωτική 
άνωτερότητα δέν άποτελεϊ παρά μία πλάνη. 'Ωστόσο, ϊσως νά ήσαν 
έλάχιστα προετοιμασμένοι γιά τό αίφνίδιο καί δυνατό φώς πού 
έρριξε ό πληροφοριοδότης μας πάνω σ' αύτό τό φάντασμα [τής 
ρωσσικής ισχύος], τό όποιο άποτελεϊ άξιόπιστο παράγοντα μέσα 
στούς ύπολογισμούς τής αύτοκρατορικής κυβέρνησης. "Οπως άκοΰ-
με, ό τσάρος ήταν ώς τήν τελευταία στιγμή βέβαιος, ότι ό έκφο-
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βισμός τής Τουρκίας καί τών υποστηρικτών της —της Γαλλίας 
καί της Αγγλίας— άρκοϋσε γιά νά τίς υποτάξει στά κελεύσματά 
του. Γι* αύτό καί άντί νά στείλει στίς ήγεμονίες δύναμη 120.000 
άνδρών, δπως έλεγαν οί άρχικές μας πληροφορίες, ή 70.000, σύμ-
φωνα μέ τήν διαβεβαίωση πού δόθηκε κατόπιν ώς πρός τό συνο-
λικό ΰψος τής δύναμης, τώρα μαθαίνουμε οτι έστειλε μοναχά 50.000, 
δηλ. μονάχα τό σώμα στρατού τοΰ στρατηγού Dannenberg — γε-
γονός πού ήδη προτύτερα υπήρχε λόγος νά τό υποψιαστεί κανείς, 
άφοΰ γιά κανένα άλλο στρατηγό ώς διοικητή σώματος στρατού 
δέν είχε άκουστεΐ τό παραμικρό σέ συνάφεια μέ τίς έκεΐ έχθρο-
πραξίες· είναι άλλωστε γνωστό ότι γιά καιρό, άπό τότε πού άρχι-
σαν οί έχθροπραξίες, οΰτε ό Liiders οΰτε ό Osten-Sacken είχαν 
περάσει τόν Προύθο. Ενδεικτική γιά τήν ϊδια κατάσταση ήταν ή 
δυσμένεια, στήν όποία, κατά πληροφορίες άπό τήν Σουηδία καί τό 
Παρίσι έπιβεβαιωμένες όριστικά άπό τόν πληροφοριοδότη μας, είχε 
ύποπέσει ό Μέντσικοβ, καθώς καί τό γεγονός, ότι ό τελευταίος 
ξεκίνησε μέσα στήν δυσμενέστερη περίοδο τής χρονιάς γιά νά φέ-
ρει ώς άγγελιαφόρος στόν τσάρο τίς ειδήσεις σχετικά μέ τή νίκη 
τοΰ Ναχίμοβ πάνω στήν μοίρα τοΰ Όμέρ πασά.131 "Οταν ένας άν-
θρωπος ήλικίας έβδομήντα χρόνων έπιχειρεΐ ένα τέτοιο ταξίδι, 
νυχθημερόν έφιππος, δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι έχει κάποιον έπι-
τακτικό λόγο νά έξευμενίσει τόν μονάρχη του. 

Τό σημαντικό ωστόσο είναι δτι ό Νικόλαος στήριξε όλότελα 
τό παιγνίδι του στόν έκφοβισμό τής Τουρκίας καί τών συμμάχων 
της. Αύτό έγινε φανερό στήν διάρκεια δλης αύτής τής ιστορίας, 
μολονότι ποτέ πριν δέν όμολογήθηκε άπό κάποια αύθεντική πηγή 
ισχυριζόμενη δτι έκφράζει τίς διαθέσεις τής ίδιας τής ρωσσικής 
αύλής. Ά π ό τήν άρχή ίσαμε τό τέλος ήταν μιά ύπόθεση έκφοβι-
σμοΰ. Ή έμφάνιση κι ή συμπεριφορά τοΰ Μέντσικοβ στήν Κων-
σταντινούπολη ήσαν έκφοβισμός- οί διακηρύξεις τοΰ Νέσσελροντ 
ήσαν άπειλές πρός έκφοβισμό" καί ή είσοδος τοΰ Γκορτσάκοβ στίς 
ήγεμονίες μέ ένα καί μόνο σώμα στρατοΰ δέν ήταν τίποτε άλλο 
παρά τολμηρό έγχείρημα έκφοβισμοΰ. "Ολα αύτά δικαιώθηκαν άπό 
τό άποτέλεσμα. 'Ιδιαίτερα ή Αγγλία ξεγελάστηκε. Έκφοβίσθηκε, 
καί παραμένει έκφοβισμένη. Δέν τόλμησε νά διακηρύξει πώς ή ψυχή 
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της της ανήκει έξαρχής κι ίσαμε σήμερα. Καί ή Γαλλία έκφοβίσθη-
κε, άν καί 6χι τόσο σοβαρά. Καί οί δυό τους δμως έγκατέλειψαν 
άπό φόβο τήν μόνη πολιτική πού Θά μπορούσε νά έγγυηθεΐ άμεσα 
τήν διατήρηση τής ειρήνης, κρατώντας συνάμα άκέραιο τό γόητρό 
τους. Στήν προπέτεια τοΰ δεσπότη άπάντησαν μέ ένδείξεις δειλίας. 
'Ενθάρρυναν έκεϊνα άκριβώς τά έγχειρήματα πού άποδοκίμαζαν, 
έτσι καθώς πάντοτε οί άνανδροι ένθαρρύνουν τούς νταήδες στήν 
αύθάδειά τους. "Αν έξαρχής είχαν χρησιμοποιήσει άνδροπρεπή 
γλώσσα άντίστοιχη μέ τήν θέση πού έχουν καί μέ τίς άξιώσεις 
πού προβάλλουν μέσα στόν κόσμο, άν είχαν άποδείξει δτι φωνές 
καί κομπασμοί δέν μποροΰν νά τίς ξεγελάσουν, τότε ό δεσπότης 
δχι μόνο δέν θά έπιχειροΰσε νά κάμει κάτι τέτοιο, άλλά καί θά 
αισθανόταν άπέναντι τους κάτι πολύ διαφορετικό άπό τήν περι-
φρόνηση, πού τώρα θά πρέπει νά σκιρτά στό στήθος του. Τό σί-
γουρο μέσο γιά τήν διατήρηση τής ειρήνης σ' έκείνη τήν περίοδο 
ήταν νά δείξουν δτι είχαν τήν σοβαρή πρόθεση διαφύλαξης τής 
τουρκικής άκεραιότητας κι δτι ήσαν διατεθειμένες νά στηρίξουν 
τήν πρόθεσή τους αύτή μέ τό έσχατο έπιχείρημα τών βασιλέων 
— τόν στόλο καί τόν στρατό. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει γιά ν' άντι-
μετωπιστεΐ μιά δύναμη σάν τήν Ρωσσία, δηλ. ό άπτόητος. 

Είναι άναμφισβήτητο δτι ή Τουρκία, τό άδύνατο κράτος, έδειξε 
περισσότερο άληθινό θάρρος κι έπίσης περισσότερο φρόνιμη πολι-
τική άπό τίς δυό ισχυρές της συμμάχους. Εξάρθηκε στό ΰψος τών 
περιστάσεων, ένώ έκεΐνες ζάρωσαν καί μαζεύτηκαν. 'Απέρριψε τά 
αιτήματα τοΰ κληρονομικού της έχθροΰ, δχι μέ νταηλίκια, παρά 
μέ άπόλυτη άξιοπρέπεια, ένώ έκεϊνες παράπαιαν καί δοκίμασαν 
ν' άποφύγουν τήν κρίση. Ενέργησε άποφασιστικά, ένώ έκεϊνες τήν 
έμπόδισαν νά ένεργήσει άποτελεσματικά. Γιατί σωστό είναι ν* άπο-
δώσουμε τίς καθυστερήσεις καί τούς δισταγμούς τών έλιγμών τοϋ 
Όμέρ πασά στήν παραλυτική καί έπιβραδυντική έπιρροή τοΰ λόρ-
δου Redcliffe καί τοΰ κ. de la Cour πάνω στό Ντιβάνι.26 Τήν 
στιγμή πού ό πρώτος άρχιζε τήν έκστρατεία, οί δύο τοΰτοι πέτυ-
χαν νά τοΰ σταλούν διαταγές γιά νά καθυστερήσει ή έναρξη τών 
έχθροπραξιών. "Οταν έκεΐνος άφηνε έκπληκτη τήν Εύρώπη μέ τά 
πλεονεκτήματα πού κέρδιζε άπέναντι στόν έχθρό, αύτοι έτοίμαζαν 
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καινούργιες διαμεσολαβητικές προτάσεις καί ζητούσαν άνακωχή. 
Έ τ σ ι μέ τί) κάθε τους βήμα έδειχναν τόν φόβο έκεΐνο άπέναντι 
στήν Ρωσσία, στόν όποιο, καθώς είμαστε βέβαιοι, ό αύτοκράτορας 
κι οί σύμβουλοι του στήριζαν πάντοτε τήν πολιτική τους. "Επεσαν 
θύματα έκφοβισμού, κι έτσι έκαμαν ο,τι περνούσε άπό τό χέρι τους 
γιά νά προκαλέσουν τό ΐδιο έκεΐνο κακό πού τόσο φοβούνται. Ά ν 
γίνει γενικός πόλεμος, ύπαίτια δέν θά είναι ή Τουρκία, παρά, άμέ-
σως μετά τήν Ρωσσία, ή Γαλλία κι ή 'Αγγλία. Θά μπορούσαν στά 
σίγουρα νά τόν άποτρέψουν, όμως δέν τό έκαμαν. 

"Οπως εϊναι τώρα τά πράγματα, μάλλον τείνουμε νά είσακού-
ουμε τΙς έπιθυμίες μας καί νά προβλέπουμε ειρήνη. Ή άπόφαση 
έναπόκειται στόν τσάρο, κι ή ειρήνη είναι πρός τό συμφέρον του. 
Τό γόητρο τής διπλωματίας του κι ή έκτίμηση πρός τά όπλα του 
μπορούν νά διατηρηθούν πολύ εύκολότερα κι άσφαλέστερα σέ καιρό 
είρήνης παρά σέ πόλεμο. Ή ναυτική έπιτυχία τοΰ Νάχιμοβ τοΰ 
δίνει τήν δυνατότητα νά σταματήσει τίς έχθροπραξίες έχοντας στό 
χέρι μερίδα νίκης ύπεραρκετή. "Ενα γενικό ξεχαρβάλωμα τής Εύρώ-
πης ένέχει καί γι ' αύτόν, έξίσου όσο καί γιά τήν Τουρκία, τήν δυ-
νατότητα άπωλειών κι άκόμα καί καταστροφών, ένώ, άκόμα κι άν 
θριαμβεύσει, τό κόστος θά είναι άναγκαστικά πολύ μεγαλύτερο 
άπ' 0,τι στάθηκε γιά τά τεράστια πρόσφατα κέρδη του σέ ίσχύ κι 
έπιρροή. Τό σύστημα τοΰ έκφοβισμοΰ είναι πολύ λιγότερο δαπα-
νηρό άπό τόν πραγματικό πόλεμο, όπως μας δείχνει χειροπιαστά 
ό μικρός στρατός τοϋ Γκορτσάκοβ. Επομένως υπάρχει άξιόλογη 
δυνατότητα εύδοκίμησης κάποιου άπό τά μεσολαβητικά σχέδια 
πού ήδη καταστρώθηκαν ή πού θά γεννηθούν μέσα στόν χειμώνα. 
Καί τότε ή ρωσσική διείσδυση στήν Εύρώπη θά περιοριστεί καί 
πάλι στίς άργότερες, άλλά βεβαιότερες διαδικασίες της διπλωμα-
τίας καί τής μηχανορραφίας, πού θά τίς έμψυχώνει ή άνενδοίαστη 
προπέτεια τής μιας πλευράς καί θά τίς επιβοηθεί ή άδυναμία κι ή 
φοβία τής άλλης. Μπροστά σέ μιά τέτοια δυνατότητα δέν μπορούμε 
παρά νά συμφωνήσουμε μέ τόν κ. Douglas, όταν άποδίδει στήν 
Ρωσσία τίς ιδιότητες τοΰ μέλλοντος, ένώ στήν Δυτική Εύρώπη 
έκεΐνες τοΰ παρελθόντος. Στήν δεσποτική αύτή κυβέρνηση καί στήν 
βαρβαρική αύτή φυλή ένοικεϊ ένεργητικότητα καί σφρίγος πού μά-
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ταια άναζητάμε στίς μοναρχίες παλαιότερων κρατών. "Αν ωστόσο 
κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα στήν αιτία τούτης τής σχετικής άδυνα-
μίας, τήν βρίσκουμε γεμάτη ένθαρρυντικά σημεία. Ή Δυτική Εύ-
ρώπη εϊναι αδύναμη καί δειλή έπειδή οί κυβερνήσεις της νιώθουν 
οτι ξεπεράστηκαν καί δέν γίνονται πιά πιστευτές άπό τούς λαούς 
τους. Τά έθνη βρίσκονται πέρα άπό τους ήγέτες τους καί δέν τούς 
εμπιστεύονται πιά. Δέν είναι στήν πραγματικότητα άνόητα" άπλώς 
μέσα στούς παλιούς άσκούς βράζει καινούργιο κρασί. Ά ν έρθει μιά 
κοινωνία πιό αξιοπρεπής καί ϊση, άν καταργηθούν οί κάστες καί 
τά προνόμια, άν άποκτήσουν έλεύθερα πολιτικά καθεστώτα, έλεύ-
Οερη βιομηχανία καί χειραφετημένη σκέψη, οί λαοί τής Δύσης θά 
κερδίσουν ξανά ισχύ κι ένιαΐο σκοπό, ένώ ό ρωσσικός κολοσσός 
θά γκρεμιστεί άπό τήν πρόοδο τών μαζών καί τήν έκρηκτική δύ-
ναμη τών ιδεών. Δέν ύπάρχει βάσιμος λόγος νά φοβόμαστε τήν 
κατάκτηση της Εύρώπης άπό τούς Κοζάκους. Οί διαιρέσεις έκεΐ-
νες κι ή φαινομενική άδυναμία, πού μοιάζουν νά καθιστούν εύκολο 
κάτι τέτοιο, άποτελούν τό σίγουρο έχέγγυο τοϋ ότι δέν είναι δυ-
νατό νά συμβεί. 

Marx 

39 

[Καινούργια έγγραφα γιά τις σχέσεις 'Αγγλίας 
και Τουρκίας] 

New-York Daily Tribune, 28 'Ιανουαρίου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 10 'Ιανουαρίου 1854 

Στά τόσα καί τόσα διπλωματικά έγγραφα πού γνωστοποιήθη-
καν στό κοινό προστίθενται τώρα μιά διακοίνωση τών τεσσάρων 
Δυνάμεων άπό 12 Δεκεμβρίου, τήν όποία άπηύθυναν άπό κοινού 
στήν Πύλη οί τέσσερις πρεσβευτές τους στήν Κωσνταντινούπολη,132 

καθώς καί μιά καινούργια έγκύκλιος τοΰ κ. Drouyn de l ' H u y s 
πρός τούς Γάλλους διπλωμάτες άπό 30 Δεκεμβρίου. Εξετάζοντας 
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προσεκτικά τήν διακοίνωση τών τεσσάρων Δυνάμεων καταλαβαί-
νουμε τήν άκρα άναστάτωση πού επικράτησε στήν Κωνσταντινού-
πολη μόλις έγινε γνωστή ή άποδοχή τής διακοίνωσης άπό τήν 
Πύλη, ή έξέγερση τής 21ης [Δεκεμβρίου]133 και ή άνάγκη, στήν 
όποία βρέθηκε ή τουρκική κυβέρνηση νά έξαγγείλει έπίσημα 
οτι οί πολεμικές έπιχειρήσεις δέν θά διακόπτονταν οΰτε θά επη-
ρεάζονταν άπό τήν έπανάληψη τών διαπραγματεύσεων γιά ειρήνη. 
Εννιά μόλις μέρες άφοϋ έφτασαν στήν Κωνσταντινούπολη οί ειδή-
σεις γιά τήν ΰπουλη καί άνανδρη σφαγή τής Σινώπης,131 ξεσηκώ-
νοντας σ' όλόκληρη τήν όθωμανική αύτοκρατορία μιά στεντόρεια 
κραυγή πού ζητοΰσε έκδίκηση, οί τέσσερις Δυνάμεις προσκαλοϋν 
ψυχρά —καί οί πρεσβευτές τής Γαλλίας καί τής Μεγάλης Βρεταν-
νίας έξαναγκάζουν— τήν Πύλη νά έλθει σέ διαπραγματεύσεις μέ 
τόν τσάρο πάνω στήν βάση τής άρχής δτι θ' άνανεωθοϋν δλες οί 
παλιές συνθήκες" δτι τά φιρμάνια πού έβγαλε ό σουλτάνος σχετικά 
μέ τίς πνευματικές προνομίες τών Χριστιανών ύπηκόων του θά 
συνοδευτοΰν άπό καινούργιες διαβεβαιώσεις πρός κάθε μιά άπό τίς 
παραπάνω Δυνάμεις, άρα καί πρός τόν τσάρο' δτι ή Πύλη θά διο-
ρίσει πληρεξούσιο γιά νά κλείσει άνακωχή· δτι θά έπιτρέψει στήν 
Ρωσσία νά άνεγείρει ένα ναό καί ένα νοσοκομείο στήν 'Ιερουσα-
λήμ καί θά δεσμευτεί άπέναντι στίς Δυνάμεις, άρα κι άπέναντι 
στόν τσάρο, νά βελτιώσει τό έσωτερικό διοικητικό της σύστημα. 
Ή Πύλη 6χι μονάχα δέν θά λάβει οποιαδήποτε άποζημίωση γιά 
τίς βαρειές άπώλειες πού τής προκάλεσαν οί πειρατικές ένέργειες 
τοΰ Μοσχοβίτη, κι δλα τά δεσμά, μέσα στά όποια ή Ρωσσία έβαλε 
τήν Τουρκία νά χορεύει έπί ένα τέταρτο τοΰ αιώνα, δχι μόνο θά 
χαλκευθοΰν έξαρχής, παρά ό αιχμάλωτος θά δεθεί άκόμα πιό σφι-
χτά" ή Πύλη θά τεθεί στό έλεος τοΰ δεσπότη δίνοντάς του ταπεινές 
διαβεβαιώσεις γιά τά φιρμάνια σχετικά μέ τις πνευματικές προνο-
μίες τών Χριστιανών ύπηκόων της καί δεσμευόμενη άπέναντι του 
δσο άφορά τό έσώτερο διοικητικό της σύστημα καί άφήνοντας έτσι 
στά χέρια τοΰ τσάρου τόσο τό δικαίωμα τής θρησκευτικής προστα-
σίας δσο καί τόν έλεγχο τής διοίκησης. Ώ ς άντιστάθμισμα γιά 
τήν συνθηκολόγηση τούτη ή Πύλη παίρνει τήν ύπόσχεση τής «κατά 
τό δυνατό ταχύτερης έκκένωσης τών ήγεμονιών», τήν εισβολή στίς 
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όποιες ό λόρδος Clarendon χαρακτήρισε «πειρατική ένέργεια», καί 
τήν διαβεβαίωση ότι θά κυρωθεί τυπικά τό προοίμιο τής συνθήκης 
τής 13ης 'Ιουλίου 1841,88 ποΰ άποδείχθηκε τόσο άξιόπιστη προστα-
σία άπέναντι στήν Ρωσσία. 

Μολονότι ή άπύθμενη ποταπότητα τών άξιοθρήνητων αυτών 
«Δυνάμεων» έφτασε τήν υψίστη δυνατή κορύφωσή της όταν, με-
ρικές μέρες μετά τό έπεισόδιο τής Σινώπης,131 ή Τουρκία έξαναγ-
κάστηκε νά διαπραγματευθεί πάνω σέ τέτοιες βάσεις, ωστόσο δέν 
Οά μπορέσουν μέ τόν ΰπουλο τοΰτο τρόπο νά βγοΰν άπό τήν άμή-
χανη θέση τους. Ό τσάρος έχει προχωρήσει τόσο, ώστε δέν μπορεί 
πιά οΰτε έπιφατικά νά άνεχθεΐ ότι ή διεκδικούμενη άπ' τόν ϊδιο 
άποκλειστική προστασία τών Χριστιανών υπηκόων τής Τουρκίας 
Οά υποκατασταθεί τυχόν άπό μιάν προστασία ευρωπαϊκή· ήδη ό 
άνταποκριτής τών Times στήν Βιέννη μας πληροφορεί ότι 

«ή Αύστρία ρώτησε, άν ή ρωσσική αύλή θά διατύπωνε άντιρρήσεις ένάν-
τια σ' ίνα εύρωπαϊκό δικαίωμα προστασίας τών Χριστιανών τής Τουρ-
κίας. Ή άπάντηση, διατυπωμένη σέ τόνο άποφασιστικότατο, ήταν ότι 
ή Ρωσσία δέν θά έπιτρέψει σέ καμμία άλλη δύναμη ν* άναμιχθεΐ σέ ζη-
τήματα της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. Ή Ρωσσία έχει συνθήκες μέ 
τήν Πύλη καί θά ρυθμίσει μόνη μαζί της αύτό τό ζήτημα». 

Καί ή S tandard μας πληροφορεί ότι 

«ό Νικόλαος δέν είναι διατεθειμένος ν' άποδεχθεϊ όποιαδήποτε πρόταση 
πού δέν προέρχεται άμεσα άπό τόν Τούρκο ήγεμόνα* άποκρούει λοιπόν 
κάθε δικαίωμα διαμεσολάβησης ή άνάμιξης τών εύρωπαΐκών Δυνάμεων 
καί τούς κάνει μιά προσβολή πού κανείς δέν μπορεί νά Ισχυριστεί ότι 
δέν τήν άξίζουν». 

Ή μόνη σημαντική περικοπή στήν έγκύκλιο τοΰ κ. Drouyn 
de l 'Huys είναι ή γνωστοποίηση τής εισόδου τών ήνωμένων στό-
λων στήν Μαύρη Θάλασσα μέ τήν πρόθεση «νά συνδυάσουν τίς 
κινήσεις τους έτσι ώστε νά μήν άφήσουν νά γίνει τό έδαφος ή ή 
σημαία τής Τουρκίας άντικείμενο κάποιας καινούργιας έπίθεσης 
άπό μέρους τών ρωσσικών ναυτικών δυνάμεων». Non bis in idem.*8 

La mouta rde apr£s la viande.v t Ή χτεσινή Morning Chronicle 
δημοσίευσε ένα τηλεγράφημα τοΰ άνταποκριτή της στήν Κων-
σταντινούπολη μέ ήμερομηνία 30 Δεκεμβρίου, όπου άναφέρεται 
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οτι οί ήνωμένοι στόλοι μπήκαν στήν Μαύρη Θάλασσα. «Γιά νά 
μήν κάνουν τίποτε», γράφει ή Daily News. Σύμφωνα μέ τήν 
Prees 

«δόθηκαν ήδη διαταγές σ' ένα πλοίο τοϋ άγγλικοΰ καί σ' ένα τοΰ γαλ-
λ'.κοΰ στόλου νά μποϋν στήν Μαύρη Θάλασσα καί νά πλεύσουν πρός τήν 
Σεβαστούπολη ύπό λευκή σημαία. Έκεΐ θά άνακοινώσουν στόν Ρώσσο 
ναύαρχο ότι άν βγει άπό τό λιμάνι τής Σεβαστούπολης θά δεχτεί άμέ-
σως τά πυρά τους». 

Μολονότι ό ρωσσικός στόλος, στήν δυσμενή αύτή έποχή καί 
μετά άπό τό ένδοξο κατόρθωμά του στήν Σινώπη,131 δέν έχει λό-
γους νά βγει στήν Μαύρη Θάλασσα, ό τσάρος δέν θά έπιτρέψει στήν 
'Αγγλία καί στήν Γαλλία νά τόν άποκλείσουν, έστω καί παροδικά, 
άπό ύδατα, άπό τά όποια κατάφερε ό ϊδιος νά τίς άποκλείσει ήδη 
άπό τά 1833.70 Τ0 γόητρό του θά καταρρακωνόταν, άν δέν άπαν-
τοϋσε σέ μιά τέτοιαν εΐδηση μέ μιά κήρυξη πολέμου. "Οπως γρά-
φει ή Neue Preussische Zei tung 

«μιά ρωσσική κήρυξη πολέμου έναντίον τής Γαλλίας καί τής 'Αγγλίας 
είναι πιθανότερη άπό μιά γρήγορη είρήνη άνάμεσα στήν Ρωσσία καί 
στήν Τουρκία». 

Στό Newry (Ulster) έγινε μιά μεγάλη συγκέντρωση μέ θέμα 
τήν άπρόκλητη έπίθεση της Ρωσσίας έναντίον τής Τουρκίας. Μί-
λησε ό κ. Urquhar t . Μιά καί έχω έπανειλημμένα έκθέσει τίς άντι-
λήψεις μου γιά τό άνατολικό ζήτημα δέν χρειάζεται νά ύπογραμ-
μίσω τά σημεία έκεΐνα, στά όποια όφείλω νά διαφωνήσω μέ τόν 
κ. Urquhar t . Ά ς παρατηρήσω μόνο δτι οί άπόψεις του επιβε-
βαιώνονται άπό τήν εΐδηση δτι «οί χωρικοί τής Μικρής Βλαχίας, 
μέ τήν βοήθεια τοΰ βλαχικοΰ στρατοΰ, έξεγέρθηκαν έναντίον τών 
Ρώσσων. 'Ολόκληρη ή χώρα στά περίχωρα τοΰ Καλαφάτ καί κατά 
μήκος τής άριστερής δχθης τοΰ Δούναβη βρίσκεται σέ άναβρασμό. 
Οί Ρώσσοι άξιωματοΰχοι έκκένωσαν τό Τούρνου». 

['Ακολουθοΰν έκτεταμένα άποσπάσματα άπό τήν όμιλία τοΰ Urquhart], 

Marx 
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[Ό πόλεμος τής 'Ανατολής]184 

Zuid Afrikaan, 6 Μαρτίου 1854 
Λονδίνο, 14 'Ιανουαρίου 1854 

[Τό άρθρο άρχίζει μέ άναλυτικές είδήσεις γιά τΙς στρατιωτικές προετοι-
μασίες κι έπιχειρήσεις], 

Στό μεταξύ ή Ρωσσία μοχθούσε προσπαθώντας νά δελεάσει 
ή νά έμπνεύσει άνησυχίες σ' όλη τήν ύφήλιο, στά σύνορα τών Βρε-
ταννικών Ινδιών, στήν Περσία, στήν Σερβία, στήν Σουηδία, στήν 
Δανία κτλ. . . . 

Τήν Ιδια έποχή ή Σερβία κατακλύστηκε άπό πλήθος Ρώσ-
σων πρακτόρων γύριζαν άπό τόπο σέ τόπο κι άπευθύνονταν σέ 
πρόσωπα άπό πρίν γνωστά γιά τήν άφοσίωσή τους στήν έξόριστη 
δυναστεία τών Όβρένοβιτς· μέ τόν ένα μιλούσαν γιά τόν νεαρό 
ήγεμόνα Μιχαήλ καί μέ τόν άλλο γιά τόν γηραιό του πατέρα Μί-
λος· άλλοτε έδιναν τροφή στήν έλπίδα έπέκτασης τών σερβικών 
συνόρων μέ τήν ρωσσική προστασία καθώς καί στήν δημιουργία 
ένός καινούργιου ιλλυρικού βασιλείου, πού θά συνένωνε όλους τούς 
σερβόφωνους, όσοι τώρα βρίσκονταν ύπό τουρκική ή αυστριακή 
κυριαρχία — κι άλλοτε άπειλούσαν μέ άρίφνητους στρατούς καί μέ 
πλήρη ύποδούλωση, άν τυχόν καί προβαλλόταν άντίσταση. Παρ' ό-
λες αύτές τΙς άδιάκοπες μηχανορραφίες πρός όλες τίς κατευθύν-
σεις ή Ρωσσία δέν κατάφερε νά διαρρήξει τούς δεσμούς άνάμεσα 
στούς Σέρβους καί στόν σουλτάνο* άπεναντίας, στό Βελιγράδι άνα-
μένονταν δύο φιρμάνια άπ* τήν Κωνσταντινούπολη, άπό τά όποια 
τό ένα θά έκμηδένιζε όλες τίς υπάρχουσες σχέσεις άνάμεσα στήν 
Σερβία καί στήν Ρωσσία, ένώ τό άλλο θά έπικύρωνε όλες τίς 
προνομίες, όσες είχαν παραχωρηθεί κατά έποχές στόν σερβικό 
λαό... 

Στό μεταξύ οί ένέργειες τής Δυτικής διπλωματίας διόλου δέν 
ήσαν έχθρικές άπέναντι στήν Ρωσσία, παρά άπεναντίας πρόδιδαν 
μάλλον μιά έντονη τάση χρονοτριβής ώς πρός τήν δικαιοσύνη καί 
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συμβιβασμοί» ώς πρός τό έγκλημα. Τώρα ό καθένας βλέπει, ότι 
ή πολιτική αύτή στάθηκε έσφαλμένη καί όλέθρια. Ή άναβίωση 
τής συνδιάσκεψης τής Βιέννης78 καί τό πρωτόκολλο πού συντά-
χθηκε έκεΐ στίς 5 τοΰ περασμένου μήνα,135 τό έγγραφο τοϋ Γάλ-
λου καί τοΰ Βρεταννοΰ πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπολη πρός 
τόν Ρεσίντ πασά,138 ή κοινή διακοίνωση τών τεσσάρων Μεγάλων 
Δυνάμεων, πού έπιδόθηκε στήν Πύλη στίς 15 τοΰ περασμένου 
μήνα132 κι έγινε άποδεκτή άπό τόν σουλτάνο στίς 31, ή έγκύκλιος 
τοΰ κ. Drouyn de l 'Huys πρός τούς Γάλλους διπλωματικούς έκ-
προσώπους άπό 30 τοΰ περασμένου μήνα, στήν όποία άναγγέλ-
λεται ή είσοδος τών ήνωμένων στόλων στήν Μαύρη Θάλασσα 
— αύτά είναι τά σημαντικότερα γεγονότα τής διπλωματικής ιστο-
ρίας τών τελευταίων έξι έβδομάδων. Σχετικά μέ τό περιεχόμενο 
τοΰ πρωτοκόλλου τής συνδιάσκεψης τής Βιέννης οί άναγνώστες 
σας θά είναι ήδη πληροφορημένοι. Μπορεί νά ύπάρξει τίποτε γε-
λοιότερο άπό τόν ισχυρισμό του, ότι «οί έπανειλημμένες διαβεβαιώ-
σεις τοΰ Ρώσσου αύτοκράτορα άποκλείουν τήν ύπόνοια, ότι ό σε-
πτός τοΰτος ήγεμόνας έχει όποιαδήποτε έπιθυμία νά θίξει τήν 
άκεραιότητα τής όθωμανικής αύτοκρατορίας» — ή τίποτε ποταπό-
τερο άπό τήν σύσταση νά θεωρήσει ή Τουρκία εΰλογη τήν συγκατά-
θεσή της σέ μιά μηνιαία137 άνακωχή; Στις 5 τοΰ περασμένου μήνα, 
δύο μέρες άφοΰ έφτασαν στήν Κωνσταντινούπολη οί ειδήσεις γιά 
τήν αισχρή σφαγή τής Σινώπης,131 ό Ρεσίντ πασάς έστειλε μιάν 
έπιστολή στόν λόρδο Stratford de Redcliffe καί στόν στρατηγό 
Baraguay d'Hilliers, όπου τούς γνωστοποιοΰσε τίς ειδήσεις άπό 
τήν Σινώπη καί τούς ζητούσε νά διατάξουν τήν είσοδο τών στόλων 
στήν Μαύρη Θάλασσα. Στίς 12 τοΰ μηνός, δηλ. μιά έβδομάδα μετά, 
ό Ρεσίντ πασάς έλαβε μιάν άόριστη άπάντηση τών δύο πρεσβευτών, 
όπου λεγόταν ότι «ή παρουσία τοΰ ήνωμένου στόλου έχει "πολιτική 
σημασία", άρα όχι στρατιωτική, κι ότι άποτελεΐ "ηθική ύποστή-
ριξη", άρα όχι ναυτική». 

"Ετσι ή Πύλη έξαναγκάστηκε ν' άποδεχτεΐ τήν κοινή διακοί-
νωση τών τεσσάρων Δυνάμεων, πού τής είχε έπιδοθεΐ στίς 15 Δε-
κεμβρίου. Ή διακοίνωση αύτή όχι μόνο δέν προσφέρει στήν Πύλη 
καμμιάν άποζημίωση γιά τΙς άπώλειές της έξαιτίας τών πειρατι-
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κών ένεργειών τοΰ δεσπότη κι δχι μόνο έμμένει στήν άνανέωση 
τών παλαιών συνθηκών τοΰ Καϊναρτζή, τής Άδριανούπολης, τοΰ 
Ούνκιάρ-Σκελεσσί κτλ., οΐ όποιες έπί ένάμισυ αιώνα χρησίμεψαν 
στήν Ρωσσία ώς όπλοστάσιο άπ' δπου άντλησε δπλα γιά άπάτες, 
άναμίξεις, παραπέρα διεισδύσεις καί προσαρτήσεις, άλλά καί έπι-
τρέπει στόν τσάρο νά επιβάλει, τίς άπόψεις του ώς πρός τό δικαίω-
μα θρησκευτικής προστασίας καί τήν ύπαγόρευση διοικητικών άλ-
λαγών στήν Τουρκία, έφόσον ορίζει δτι «δσα φιρμάνια έκδίδει ή 
Πύλη γιά τούς μή Μουσουλμάνους υπηκόους της σχετικά μέ τίς 
πνευματικές τους προνομίες όφείλουν νά άνακοινώνονται σέ δλες τίς 
Δυνάμεις καί νά συνοδεύονται άπό εϋλογες διαβεβαιώσεις πρός τήν 
καθεμιά τους», καί, έπίσης, δτι ή Πύλη όφείλει νά δηλώσει τήν 
έδραία της άπόφαση νά προωθήσει πιό τελεσφόρα τό διοικητικό 
της σύστημα καί τίς έσωτερικές της μεταρρυθμίσεις. 

Μολονότι οί νέες τοΰτες προτάσεις, παρμένες κατά γράμμα, 
έκχωροΰν τήν κοινή -προστασία τών Χριστιανών ύπηκόων τής Τουρ-
κίας καί στίς πέντε εύρωπαΐκές Δυνάμεις μαζί, στήν πραγματικό-
τητα δίνουν τό δικαίωμα προστασίας άποκλειστικά στήν Ρωσσία. 
Τά πράγματα θά ρυθμιστοΰν έτσι, ώστε ή Γαλλία κι ή Αύστρία, 
ώς ρωμαιοκαθολικές χώρες, θ' άσκοΰν τό δικαίωμα προστασίας γιά 
τούς ρωμαιοκαθολικούς Χριστιανούς τής Τουρκίας, ή 'Αγγλία κι ή 
Π ρωσσία, ώς προτεσταντικές χώρες, θά κάνουν τό ϊδιο γιά τούς 
προτεστάντες υπηκόους τοΰ σουλτάνου, ένώ οί Ελληνορθόδοξοι θά 
ύπαχθοΰν στήν ρωσσική προστασία. Άφοΰ δμως οί Καθολικοί δέν 
άριθμοΰν καλά-καλά 800.000 κι οί Προτεστάντες οΰτε κάν 200.000, 
ένώ δσοι άνήκουν στό έλληνορθόδοξο θρήσκευμα ζυγώνουν τά 
10.000.000, είναι πρόδηλο, δτι στήν πραγματικότητα ό τσάρος 
θά έπαιρνε τό δικαίωμα προστασίας τών Χριστιανών ύπηκόων τής 
Τουρκίας. Τοΰτες οί προτάσεις τών τεσσάρων Δυνάμεων έγιναν 
δεκτές άπό τήν Πύλη μόλις στίς 19 τοΰ περασμένου μήνα, δταν 
μπήκαν στήν κυβέρνηση ό Ριζά πασάς κι ό Χαλίλ πασάς, έξασφα-
λίζοντας έτσι τήν ύπεροχή τοΰ ειρηνόφιλου ή ρωσσόφιλου κόμ-
ματος. 

"Οταν έγινε γνωστό, δτι τό ύπουργικό συμβούλιο είχε άνακοι-
νώσει στούς τέσσερις πρεσβευτές τήν άποδοχή τών προτάσεών 
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τους, συγκεντρώθηκαν στίς 21 τοϋ περασμένου μήνα οί σοφτάδες 
(φοιτητές) γιά νά έπιδώσουν ένα ψήφισμα ένάντια στήν κυβερνητι-
κή άπόφαση, καί μόνο ή σύλληψη τών ήγετών τους έμπόδισε τήν 
έκρηξη ταραχών. Ή άπόγνωση πού έπικρατοΰσε στήν Κωνσταντι-
νούπολη ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τήν άλλη μέρα ό σουλτάνος ούτε 
στό Ντιβάνι τόλμησε νά πάει ούτε καί νά μεταβεί, όπως συνηθί-
ζεται, στό τέμενος τοϋ Τόπ-χανέ μέσα στίς όμοβροντίες καί στίς 
ζητωκραυγές τών πληρωμάτων τών ξένων πολεμικών πλοίων, ένώ 
ό Ρεσίντ πασάς έφυγε κρυφά άπό τό προσωπικό του άρχοντικό 
στήν Ίσταμπούλ καί κατέφυγε σ' ένα μέγαρο κοντά στήν διαμονή 
τοΰ σουλτάνου. Τήν έπόμενη μέρα ή κοινή γνώμη καταπραΰνθηκε 
μέ μιά διακήρυξη τοΰ σουλτάνου ότι οί στρατιωτικές έπιχειρήσεις 
δέν θά άναστέλλονταν. 

Marx 

41 

[Χριστιανοί στήν υπηρεσία τής Τουρκίας]188 

New-York Daily Tribune, 20 Φεβρουαρίου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 1854 

..."Οποιος είναι έξοικειωμένος μέ τήν τουρκική ιστορία στό πα-
ρελθόν γνωρίζει ότι άπό τήν άρχή τής όθωμανικής έξουσίας όλοι 
της οί μεγάλοι στρατηγοί, ναύαρχοι, διπλωμάτες καί υπουργοί 
ύπήρξαν πάντοτε Χριστιανοί έξωμότες, Σέρβοι, "Ελληνες, 'Αλβα-
νοί κτλ. . . . 

Marx 



Κ Ε I Μ Ε Ν Λ a?. 42 2G7 

42 

[Ρωσσική διπλωματία. Οί"Αγιοι Τόποι. 
Τό Μαυροβούνιο] 

New-York Daily Tribune, 27 Φεβρουαρίου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 1854 

Οί προτάσεις, τίς όποιες υπέβαλε ό κόμης 'Ορλόφ189 στην 
συνδιάσκεψη της Βιέννης καί οί όποιες άπορρίφθηκαν άπ' αυτήν, 
ήσαν οί έξής: 

1. 'Ανανέωση τών παλαιών συνθηκών. 
2. Ρωσσικό δικαίωμα προστασίας τών Έλληνορθοδόξων τής 

Τουρκίας. 
3. 'Απέλαση όλων τών πολιτικών προσφύγων άπό τήν όθω-

μανική αύτοκρατορία.127 

4. Άρνηση άποδοχής τοϋ διαμεσολαβητικού ρόλου κάποιας 
τρίτης Δύναμης καί διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μέ άλλον τρό-
πο παρά μόνο άπευθείας μ' Ιναν Τοΰρκο άπεσταλμένο πού πρέπει 
νά μεταβεί στήν Πετρούπολη. 

Σχετικά μέ τό τελευταίο αύτό σημείο ό κόμης 'Ορλόφ δήλωσε 
προθυμία συμβιβασμού, όμως ή συνδιάσκεψη πρόβαλε τήν άρνησή 
της. Γιατί τό έκαμε; "Ή γιατί άπέρριψε ό Ρώσσος αύτοκράτορας 
τούς τελευταίους όρους τής συνδιάσκεψης; Οί προτάσεις καί τών 
δύο πλευρών είναι ταυτόσημες. Ή άνανέωση τών παλαιών συνθη-
κών εϊχε συνομολογηθεί, τό ρωσσικό δικαίωμα προστασίας εϊχε 
γίνει δεκτό μέ κάποια μορφική τροποποίηση μόνο* καί, έφόσον ή 
ίδια ή Ρωσσία είχε παραιτηθεί άπό τό τελευταίο σημείο, τό αύ-
στριακό αίτημα άπέλασης τών προσφύγων δέν μποροΰσε ν' άπο-
τελέσει λόγο ρήξης τής Ρωσσίας μέ τήν Δύση. Είναι λοιπόν πρό-
δηλο, οτι ό Ρώσσος αύτοκράτορας βρίσκεται τώρα σέ τέτοια θέση, 
ώστε δέν μπορεί ν' άποδεχτεϊ οποιουσδήποτε όρους άπό μέρους 
τής Αγγλ ίας καί τής Γαλλίας, καί ποέτιει νά γονατίσει τήν Τουρ-
κία, άνεξάρτητα άπό τό άν αύτό συνεπάγεται εύρωπαϊκό πόλεμο 
ή όχι. 
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Ό πόλεμος αύτός θεωρείται τώρα σέ στρατιωτικούς κύκλους 
άναπόφευκτος καί οί σχετικές προετοιμασίες γίνονται άπ' άκρη 
σ' άκρη. "Ηδη ό ναύαρχος Bruat άναχώρησε γιά τό 'Αλγέρι, όπου 
θά έπιβιβάσει 10.000 άνδρες, ένώ δεκάξι άγγλικά συντάγματα 
σταθμευμένα στήν 'Ιρλανδία διατάχθηκαν νά βρίσκονται σ' έτοι-
μότητα γιά νά πάνε στήν Κωνσταντινούπολη. Ή έκστρατευτική 
άποστολή μπορεί νά έχει δύο μόνο σκοπούς: ή νά έξαναγκάσει τούς 
Τούρκους νά ύποταγοϋν στήν Ρωσσία, όπως διαλαλεί ό κ. Urqu-
hart , ή νά διεξαγάγει στά σοβαρά πόλεμο έναντίον τής Ρωσσίας. 
Καί στίς δύο περιπτώσεις ή μοίρα τών Τούρκων είναι τό ϊδιο 
βέβαιη. Ά ν άκόμα μιά φορά άφεθεΐ στά χέρια τής Ρωσσίας, όχι 
άμεσα βέβαια, άλλά πάντως στήν καταλυτική της έπιρροή, ή ίσχύς 
τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, όπως καί τής βυζαντινής, σύντομα 
θά περιοριζόταν στά προάστεια τής πρωτεύουσας. Ά ν πάλι πε-
ράσει κάτω άπό τήν άπόλυτη κηδεμονία τής Γαλλίας καί τής Α γ -
γλίας, ή όθωμανική κυριαρχία στά εύρωπαϊκά έδάφη θά τερματι-
ζόταν καί πάλι. Ά ν πρόκειται νά πάρουμε στά χέρια μας τόν πό-
λεμο, παρατηρούν οί Times, πρέπει νά έλέγχουμε όλες τίς έπιχει-
ρήσεις. Στήν περίπτωση αύτή ή τουρκική κυβέρνηση θά περνούσε 
κάτω άπό τήν άμεση χειραγώγηση τών Δυτικών πρεσβευτών, τό 
τουρκικό ύπουργεΐο στρατιωτικών κάτω άπό τά άντίστοιχα ύπουρ-
γεϊα τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας, ένώ ό τουρκικός στρατός θά 
διοικούνταν άπό Γάλλους κι Άγγλους στρατηγούς. Ή τουρκική 
αύτοκρατορία θά έπαυε νά ύφίσταται μέ τήν παλιά της μορφή. 

Μετά τήν πλήρη του «άποτυχία» στήν Βιέννη ό κόμης 'Ορλόφ 
γύρισε τώρα στήν Πετρούπολη «μέ τήν διαβεβαίωση τής αύστρια-
κής καί πρωσσικής ούδετερότητας ύπό οιεσδήποτε συνθήκες». Ά π ό 
τήν άλλη πλευρά, μεταδίδεται τηλεγραφικά άπό τήν Βιέννη οτι 
έγινε μιά άλλαγή στήν τουρκική κυβέρνηση, παραιτήθηκαν δηλ. ό 
σερασκιέρης108 κι ό καπουδάν πασάς.140 Οί Times δέν μπορούν νά 
καταλάβουν, πώς ήταν δυνατό νά ήττηθεΐ τό φιλοπόλεμο κόμμα 
τήν στιγμή άκριβώς πού ή Γαλλία κι ή Αγγλία τραβούσαν γιά 
πόλεμο. Ά π ό τήν πλευρά μου, κι άν οί ειδήσεις εύσταθοϋν, μπορώ 
νά έξηγήσω θαυμάσια τήν «θεόσταλτη» σύμπτωση ώς έργο τοΰ 
έκπροσώπου τής άγγλικής κυβέρνησης συνασπισμού στήν Κων-
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σταντινούπολη, τόν όποιο τόσο συχνά άκοϋμε (στίς άναφορές του, 
πού δημοσιεύονται στην Κυανή Βίβλο141) νά έκφράζει τήν λύπη 
του γιατί «δέν μποροϋσε νά άσκήσει πάνω στό τουρκικό ύπουργικό 
συμβούλιο όλη τήν εύκταία πίεση». 

Ή Κυανή Βίβλος141 άρχίζει μέ τηλεγραφήματα άναφερόμενα 
στίς απαιτήσεις πού πρόβαλε ή Γαλλία σχετικά μέ τούς Άγιους 
Τόπους — άπαιτήσεις πού δέν καλύπτονταν όλότελα άπό τις πα-
λιές διομολογήσεις142 καί πού προφανώς διατυπώθηκαν μέ τήν πρό-
θεση νά έπιβληθεΐ τό προβάδισμα τής Λατινικής 'Εκκλησίας ά-
πέναντι στήν Ελληνορθόδοξη. Κάθε άλλο παρά συμμερίζομαι τήν 
γνώμη τοΰ κ. Urquhart , οτι δηλ. ό τσάρος, άσκώντας μυστική 
επιρροή στό Παρίσι, πλάνεψε τόν Βοναπάρτη γιά νά έμπλακεϊ 
σ* αύτή τήν έριδα καί νά δώσει έτσι στήν Ρωσσία πρόσχημα 
ν' άναμιχθεΐ κι ή ϊδια υπερασπίζοντας τίς προνομίες τών Έλληνορ-
θοδόξων. Είναι γνωστό, οτι ό Βοναπάρτης ήθελε ν' άγοράσει codte 
que coftte**" τήν ύποστήριξη τοϋ καθολικού κόμματος, πού έξαρ-
χής θεωροϋσε ώς τόν βασικό όρο έπιτυχίας τοϋ σφετερισμοϋ του. 
Ό Βοναπάρτης εϊχε πλήρη έπίγνωση τής έπιρροής τής Καθολικής 
'Εκκλησίας πάνω στόν άγροτικό πληθυσμό τής Γαλλίας, καί άκρι-
βώς οί άγρότες τόν έκαμαν αυτοκράτορα σέ πείσμα τής άστικής 
τάξης καί τοΰ προλεταριάτου. Ό κ. de Falloux, ό 'Ιησουίτης, ήταν 
τό σημαντικότερο μέλος τοΰ πρώτου του ύπουργικοΰ συμβουλίου, 
πού όνομαστικό ήγέτη είχε τόν Odilon Barrot, τόν 80i-disantv:; 

βολταιριανό. Ή πρώτη άπόφαση αύτοΰ τοΰ ύπουργικοΰ συμβου-
λίου, μιά μόλις ήμέρα άφοΰ ό Βοναπάρτης άνέλαβε τήν προεδρία, 
ήταν ή περίφημη έκστρατεία έναντίον τής Δημοκρατίας τής Ρώ-
μης.143 Ό κ. de Montalembert, ό ήγέτης τοΰ ίησουϊτικοΰ κόμ-
ματος, ήταν τό πιό δραστήριο όργανο στήν προετοιμασία τής άνα-
τροπής τοΰ κοινοβουλευτικοΰ καθεστώτος καί στό coup d'6tat l" 
τής 2ας Δεκεμβρίου. Στά 1850 ή Univers, τό έπίσημο όργανο τοΰ 
ίησουϊτικοΰ κόμματος, καλοΰσε καθημερινά τήν γαλλική κυβέρνη-
ση νά πάρει ένεργά μέτρα γιά τήν προστασία τών συμφερόντων 
τής Λατινικής 'Εκκλησίας στήν Ανατολή. Ό Βοναπάρτης, έπι-
θυμώντας νά κολακεύσει καί νά κερδίσει μέ τό μέρος του τόν πάπα, 
γιά νά στεφθεί άπ' αύτόν, είχε λόγους ν' άποδεχθεΐ τήν πρόκληση 
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και νά εμφανισθεί ώς ό «καθολικότατος»144 αύτοκράτορας τής 
Γαλλίας. "Αρα ό σφετερισμός τοϋ Βοναπάρτη άποτελεΐ τήν αλη-
θινή αιτία τών σημερινών περιπλοκών στήν 'Ανατολή. Είναι άλή-
Οεια, ότι ό Βοναπάρτης άπέσυρε φρόνιμα τίς άξιώσεις του μόλις 
είδε ότι ό αύτοκράτορας Νικόλαος ήταν έτοιμος νά τίς χρησιμο-
ποιήσει ώς πρόσχημα γιά νά τόν άποκλείσει άπό τό εύρωπαϊκό 
κογκλάβιο — ένώ ή Ρωσσία, όπως συνήθως, άνυπομονούσε νά έκ-
μεταλλευτεΐ τά γεγονότα πού ή ϊδια άδυνατοΰσε νά προκαλέσει, 
όπως φαντάζεται ό κ. Urquhart. 'Ωστόσο παραμένει φαινόμενο 
άκρως περίεργο στήν ιστορία, ότι ή σημερινή κρίση τής όθωμανι-
κής αύτοκρατορίας γεννήθηκε άπό τήν ϊδια σύγκρουση Λατινι-
κής κι 'Ελληνορθόδοξης 'Εκκλησίας πού κάποτε προξένησε τήν 
έγκαθίδρυση τής παραπάνω αύτοκρατορίας στήν Εύρώπη. 

Δέν προτίθεμαι νά διερευνήσω όλόκληρο τό περιεχόμενο τοϋ 
Rights and Privileges of the Greek Churches141 προτοΰ έξε-
τάσω ένα σπουδαιότατο περιστατικό, πού άποσιωπάται όλότελα 
σέ τούτη τήν Κυανή Βίβλο, δηλ. τήν αύστροτουρκική διαμάχη γιά 
τό Μαυροβούνιο.4 Ή άνάγκη νά έξεταστεΐ πρώτη ή ύπόθεση αύτή 
γίνεται έπιτακτικότερη, έφόσον έτσι θά πιστοποιηθεί ή ύπαρξη 
ένός συντονισμένου σχεδίου άπό τήν πλευρά τής Ρωσσίας καί τής 
Αύστρίας γιά τήν άνατροπή καί τόν διαμελισμό τής τουρκικής 
αύτοκρατορίας κι έφόσον καθαυτό τό γεγονός, ότι ή 'Αγγλία άφή-
νει τίς προσεχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Πετρούπολης καί Πύ-
λης17 στά χέρια τής Αύστρίας, ρίχνει ένα πολύ περίεργο φώς στήν 
συμπεριφορά τής άγγλικής κυβέρνησης σ' ολόκληρη τήν πορεία τοΰ 
άνατολικοΰ ζητήματος. Μιά καί δέν ύπάρχουν έπίσημα έγγραφα 
γιά τήν ύπόθεση τοΰ Μαυροβουνίου, άναφέρομαι σ' ένα σχετικό 
βιβλίο πού μόλις δημοσιεύθηκε, μέ τίτλο Handbook of the 
Eastern Question καί συγγραφέα τόν L. F. Simpson.145 

Τό τουρκικό φρούριο τοΰ Ζαμπλιάκ (στά σύνορα Μαυροβου-
νίου καί 'Αλβανίας) καταλήφθηκε τόν Δεκέμβριο τοΰ 1852 άπό 
μιάν όμάδα Μαυροβουνίων. Θά θυμάστε ϊσως, ότι ό Όμέρ πασάς 
διατάχτηκε άπό τήν Πύλη ν' άποκρούσει τούς έπιδρομεΐς. Ή 'Τψη-
λή Πύλη κήρυξε όλόκληρη τήν άλβανική άκτή σέ κατάσταση πο-
λιορκίας, μέτρο πού προφανώς μποροΰσε νά στρέφεται μονάχα 
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εναντίον της Αυστρίας καί τοϋ ναυτικού της καί πού φανέρωνε 
την πεποίθηση της τουρκικής κυβέρνησης, ότι τήν έξέγερση τοΰ 
Μαυροβουνίου τήν εϊχε υποκινήσει ή Αύστρία. 

Στήν Augsburger Allgemeine Zei tung έμφανίστηκε τότε τό 
παρακάτω άρθρο, προερχόμενο άπό τήν Βιέννη καί μέ ήμερομη-
νία 29 Δεκεμβρίου 1852: 

«Άν ή Αύστρία ήθελε νά υποστηρίξει τό Μαυροβούνιο, τότε ό [τουρκι-
κός] άποκλεισμός δέν θά μπορούσε νά τήν έμποδίσει. Ά ν οί Μαυροβού-
νιοι κατέβαιναν άπό τά βουνά τους, ή Αύστρία Θά μπορούσε νά τούς προ-
μηθεύσει όπλα καί πολεμικό ύλικό στό Καττάρο, παρά τήν παρουσία τοΰ 
τουρκικοΰ στόλου στήν Αδριατική. Ή-Αύστρία δέν έπιδοκιμάζει ούτε τήν 
τωρινή έπιδρομή των Μαυροβουνίων οΰτε xal τήν έπανάσταση πού πάει 
νά ξεσπάσει άνάμεσα στούς Χριστιανούς τής Βοσνίας xal τής Ερζεγοβί-
νης. Πάντοτε διαμαρτυρόταν γιά τούς διωγμούς έναντίον τών Χριστιανών 
καί αύτό στ' όνομα τοΰ άνθρωπισμοΰ. 'Απέναντι στήν 'Ανατολική Εκκλη-
σία ή Αύστρία είναι έξαναγκασμένη νά τηρεί ούδέτερη στάση. Οί τελευ-
ταίες εΙδήσεις άπό τήν 'Ιερουσαλήμ θά έδειξαν στόν καθένα πόσο έντονα 
έκαιγε έδώ τό θρησκευτικό μίσος. Γι' αύτό καί οί Αύστριακοί πολιτικοί 
πρέπει νά έπιστρατεύσουν όλες τους τΙς δυνάμεις γιά νά διατηρήσουν 
τήν εΙρήνη άνάμεσα στούς Έλληνορθοδόξους καί στούς Ρωμαιοκαθολι-
κούς τής αύτοκρατορίας». 

'Από τό άρθρο αύτό συμπεραίνουμε, πρώτο, οτι προβλέπονταν 
μέ βεβαιότητα έπαναστάσεις τών Χριστιανών τής Τουρκίας, δεύ-
τερο, ότι ή Αύστρία προετοίμασε τό έδαφος γιά τά ρωσσικά παρά-
πονα σχετικά μέ τήν δίωξη τής Ελληνορθόδοξης 'Εκκλησίας, καί 
τρίτο, οτι οί θρησκευτικές άντιμαχίες γιά τούς 'Αγίους Τόπους 
άναμένονταν νά δώσουν στήν Αύστρία τήν εύκαιρία νά υιοθετήσει 
«ούδέτερη στάση». 

Τόν ΐδιο μήνα ή Ρωσσία έπέδωσε μιά διακοίνωση στήν Πύλη 
προσφέροντας τήν μεσολάβησή της στό Μαυροβούνιο* ή διακοίνω-
ση άπορρίφθηκε μέ τό αιτιολογικό ότι ό σουλτάνος ήταν σέ θέση 
νά προασπίσει καί μόνος του τά δικαιώματά του. Βλέπουμε έδώ 
τήν Ρωσσία νά ένεργεΐ άκριβώς όπως καί στήν έποχή τής έλληνι-
κής Έπανάστασης — νά προσφέρει δηλ. άρχικά προστασία στόν 
σουλτάνο άπέναντι στούς υπηκόους του μέ τήν πρόθεση νά προστα-
τέψει κατόπιν τούς υπηκόους άπέναντι στόν σουλτάνο, άν ή βοή-
Οειά της δέν γίνει δεκτή. 
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Τό γεγονός, οτι άκόμα καί σ' αύτή τήν πρώιμη χρονική πε-
ρίοδο ύπήρχε μιά συμφωνία Ρωσσίας καί Αύστρίας γιά τήν κατά-
ληψη τών ήγεμονιών, προκύπτει άπό Ινα άλλο άπόσπασμα τής 
Augsburger Allgemeine Zei tung στό φύλλο τής 30ής Δεκεμ-
βρίου 1852: 

«Ή Ρωσσία, πού μόλις πρίν άπό λίγο άναγνώρισε τήν άνεξαρτησία τοϋ 
Μαυροβουνίου, δέν μπορεί νά παραμείνει άπραγος παρατηρητής τών γε-
γονότων. Επιπλέον, έπιστολές έμπορευόμενων καί ταξιδιώτες άπό τήν 
Μολδαβία καί τήν Βλαχία πληροφορούν, ότι ή χώρα, άπό τήν Βολυνία 
ώς τΙς έκβολές τοϋ Προύθου, βρίθει άπό ρωσσικά στρατεύματα κι ότι 
άδιάκοπα καταφθάνουν ένισχύσεις». 

Ταυτόχρονα οί έφημερίδες τής Βιέννης άνήγγειλαν ότι στά 
αύστροτουρκικά σύνορα συγκεντρωνόταν ένα αύστριακό στράτευμα 
γιά νά παρατηρεί τήν κατάσταση. 

Στίς 6 Δεκεμβρίου τού 1852 ό λόρδος Stanley έπερώτησε τόν 
λόρδο Malmesbury σχετικά μέ τήν υπόθεση τού Μαυροβουνίου, 
καί τούτος ό εύγενής φίλος τοϋ Βοναπάρτη έκαμε τήν παρακάτω 
δήλωση: 

«Ό εύγενής λόρδος έπιθυμεϊ νά πληροφορηθεί άν πρόσφατα έγιναν άλλα-
γές στήν πολιτική κατάσταση τής άγριας έκεΐνης χώρας, πού συνορεύει 
μέ τήν 'Αλβανία κι όνομάζεται Μαυροβούνιο. Πιστεύω, ότι ή πολιτική 
κατάσταση δέν άλλαξε σέ τίποτε. Ό ήγεμόνας τής χώρας αύτής έχει 
διττό τίτλο: είναι κεφαλή τής Έλληνορθόδοξης 'Εκκλησίας της χώρας 
καί συνάμα έγκόσμιος κυρίαρχος. "Ομως στίς έκκλησιαστικές ύποθέ-
σεις ύπόχειται στήν δικαιοδοσία τοΰ Ρώσσου αύτοκράτορα, που θεω-
ρείται κεφαλή όλόκληρης τής Έλληνορθόδοξης 'Εκκλησίας. Ό ήγεμό-
νας τοΰ Μαυροβουνίου», δπως καί δλοι του οί προκάτοχοι, άπό δσο γνω-
ρίζω, «άναδεχόταν πάντα τήν έπισκοπική του δικαιοδοσία καί τούς σχε-
τικούς τίτλους μέ τήν κύρωση καί τήν άναγνώριση τοΰ αύτοκράτορα. 

"Οσο άφορα τήν άνεξαρτησία τής χώρας αύτης, άσχετα άπό τό τί φρο-
νοΰν διάφορα πρόσωπα ώς πρός τά πλεονεκτήματα τής τέτοιας κατά-
στασης, γεγονός παραμένει, δτι τό Μαυροβούνιο έτι 150 σχεδόν χρόνια 
ήταν συνεχώς όνεξάρτητο καί δτι δλες οί προσπάθειες τής Πύλης νά τό 
ύποτάξει άπέτυχαν ή μιά μετά τήν άλλη κι ή κατάσταση τής χώρας 
είναι σήμερα ή Ιδια δπως καί πρίν 200 χρόνια». 

Στήν όμιλία του αύτή ό λόρδος Malmesbury, τότε ύπουργός 
έξωτερικών, διαμελίζει ψυχρά τήν όθωμανική αύτοκρατορία άπο-
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σπώντας άπ' αυτήν μιά χώρα πού τής άνήκε άνέκαθεν και συνάμα 
άναγνωρίζοντας τίς ρευματικές άξιώσεις τοϋ Ρώσσου αύτοκρά-
τορα πάνω σέ ύπηκόους τής Πύλης. Τί άλλο νά ποϋμε γιά τίς δύο 
αύτές όλιγαρχικές κλίκες έκτός τοΰ οτι συναγωνίζονται ή μιά τήν 
άλλη σέ ήλιθιότητα; 

Φυσικά, ή Πύλη άνησύχησε σοβαρά μέ τήν τέτοια όμιλία ένός 
Βρεταννοϋ ύπουργοΰ και λίγο κατόπιν δημοσιεύτηκε σέ μιάν άγ-
γλική έφημερίδα ή παρακάτω άνταπόκριση άπό τήν Κωνσταντι-
νούπολη μέ ήμερομηνία 5 'Ιανουαρίου 1853: 

«Ή Πύλη ερεθίστηκε τά μέγιστα έξαιτίας της δήλωσης τοΰ λόρδου 
Malmesbury στήν Βουλή τών Λόρδων δτι τό Μαυροβούνιο είναι Ανεξάρ-
τητο. Ό λόρδος Malmesbury ϊπαιξε 6τσι τό παιγνίδι τής Ρωσσίας καί 
τής Αύστρίας, καί άπ' αύτό ή 'Αγγλία θά χάσει τήν έπιρροή καί τήν έμ-
πιστοσύνη πού άπέλαυε Ισαμε σήμερα. Στό πρώτο άρθρο τής συνθήκης 
τοΰ Σίστοβο,153 πού συνάφθηκε άνάμεσα στήν Πύλη καί στήν Αύστρία 
τό 1791 (μέ διαμεσολαβητές τήν 'Αγγλία, τήν 'Ολλανδία καί τήν Ρωσ-
σία), συνομολογείται ρητά δτι θά χορηγηθεί άμνηστία στούς ύπηκόους 
καί τών δύο Δυνάμεων, δσοι είχαν έξεγερθεΐ έναντίον τών νόμιμων ήγε-
μόνων τους, δηλ. στούς Σέρβους, ΜανροβοννΙους, Μολδαβούς καί Βλά-
χους, οί όποιοι καί κατονομάζονται ώς στασιαστές ύπήκοοι τής Πύλης. 

"Οσοι Μαυροβούνιοι διαμένουν στήν Κωνσταντινούπολη, δηλ. 2.000 ώς 
3.000, πληρώνουν χαράτσι ή κεφαλικό φόρο, ένώ σέ δίκες μέ ύπηκόους 
άλλων Δυνάμεων, πού ζοϋν στήν Κωνσταντινούπολη, οί Μαυροβούνιοι 
θεωρούνται καί άντιμετωπίζονται πάντοτε άναντίρρητα ώς Τοΰρκοι ύπή-
κοοι». 

Στίς άρχές 'Ιανουαρίου τοΰ 1853 ή αύστριακή κυβέρνηση 
έστειλε στό Καττάρο τόν βαρόνο Kellner von Kollenstein, έναν 
aide-de-champ*" τοΰ αύτοκράτορα, γιά νά παρακολουθήσει τήν 
πορεία τών γεγονότων, ένώ ό κ. Όζέροβ, ό Ρώσσος πρεσβευτής 
στήν Κωνσταντινούπολη, έπέδωσε στό Ντιβάνι28 μιά διαμαρτυρία 
έναντίον τών παραχωρήσεων πού έγιναν πρός τούς Λατίνους στό 
ζήτημα τών 'Αγίων Τόπων. Τέλη 'Ιανουαρίου άφίχθηκε στήν Κων-
σταντινούπολη δ κόμης Leiningen καί στίς 3 Φεβρουαρίου τοΰ 
παραχωρήθηκε ιδιαίτερη άκρόαση άπό τόν σουλτάνο, στόν όποιο 
καί ένεχείρισε ένα γράμμα τοΰ Αύστριακοΰ αύτοκράτορα. Ή Πύ-
λη17 άρνήθηκε νά ικανοποιήσει τά αίτήματά του, όπότε ό κόμης 
Leiningen έθεσε Ινα τελεσίγραφο, δίνοντας στήν Πύλη τέσσερις 
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μέρες διορία γιά ν' άπαντήσει. Ή Πύλη έπικαλέστηκε άμέσως την 
προστασία της 'Αγγλίας καί της Γαλλίας, οί όποιες ωστόσο δέν 
της τήν έδωσαν, ένώ ό κόμης Leiningen άπέρριψε τήν μεσολάβησή 
τους. Στίς 15 Φεβρουαρίου εϊχε πάρει όλα, όσα ζήτησε (μέ έξαί-
ρεση τό άρθρο III), καί τό τελεσίγραφο του έγινε δεκτό. Περιείχε 
τά έξής άρθρα: 

I. "Αμεση έκκένωση τοΰ Μαυροβουνίου καί άποκατάσταση τοΰ status 
quo ante bellum.'i 

II. Διακήρυξη, μέ τήν όποία ή Πύλη δεσμεύεται νά διατηρήσει το 
status quo1· στίς περιοχές τοϋ Κλέκ καί τής Σουτορίνας, καί νά 
άναγνωρίσει τό mare clausuiTV® γιά λογαριασμό της Αυστρίας. 

III. Διεξαγωγή αύστηρής Ερευνας σχετικά μέ τΙς ένέργειες θρησκευτι-
κού φανατισμού πού διαπράχθηκαν έναντίον τών Χριστιανών της 
Βοσνίας καί τής 'Ερζεγοβίνης. 

IV. 'Απομάκρυνση όλων τών πολιτικών προσφύγων καί άποστατών, 
όσοι βρίσκονται αύτή τήν στιγμή σέ έπαρχίες όμορες μέ τήν 
Αύστρία. 

V. 'Αποζημίωση 200.000 φλορινίων σέ όρισμένους Αυστριακούς έμ-
πόρους, τών όποίων οί συμβάσεις είχαν άκυρωθεΐ αύθαίρετα, καί 
τήρηση τών συμβάσεων αύτών γιά δλο τό συμφωνημένο χρονικό 
διάστημα. 

VI. 'Αποζημίωση 56.000 φλορινίων σ' έναν έμπορο, τοϋ όποίου τό πλοίο 
καί τό φορτίο είχαν δημευθεί άδικα. 

VII. Ίδρυση πολυάριθμων προξενείων στήν Βοσνία, Σερβία, 'Ερζεγο-
βίνη καί σ' δλη τήν Ρωμυλία. 

VIII. 'Αποκήρυξη τής πολιτικής τοΰ 1850 στήν ύπόθεση τών προσφύγων. 

Προτού ένδώσει στό τελεσίγραφο αύτό ή Πύλη, όπως άνα-
φέρει ό κ. Simpson146 , άπηύθυνε διακοίνωση στούς πρεσβευτές 
τής 'Αγγλίας καί τής Γαλλίας, ζητώντας υπόσχεση θετικής βοή-
θειας σέ περίπτωση πολέμου μέ τήν Αύστρία. «'Αφού οί δύο πρε-
σβευτές δέν μπορούσαν νά δεσμευτούν οριστικά», ή τουρκική κυ-
βέρνηση ύποχώρησε μπροστά στίς δραστήριες ένέργειες τοϋ κόμη 
Leiningen. 

Στίς 28 Φεβρουαρίου ό κόμης Leiningen έφθασε στήν Βιέννη 
καί ό πρίγκηπας Μέντσικοβ στήν Κωνσταντινούπολη. Στις 3 Μαρ-
τίου ό λόρδος Russell, άπαντώντας σέ μιάν έπερώτηση τοϋ λόρδου 
Dudley S tuar t , είχε τήν άναισχυντία νά δηλώσει ότι 



Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α άρ. 39 2 7 5 

«ή αυστριακή κυβέρνηση Απάντησε στίς παραστάσεις πού τής έγιναν μέ 
τήν διαβεβαίωση δτι στό ζήτημα αύτό έχει ταυτόσημες Αντιλήψεις μέ 
τήν άγγλική κυβέρνηση- καί μολονότι δέν τοϋ είναι δυνατό νά Αναφέρει 
επακριβώς τά σημεία τής έπελθούσας συμφωνίας, ωστόσο ή έπέμβαση 
τής Γαλλίας καί της 'Αγγλίας στάθηκε έπιτνχής κι ό Ιδιος τρέφει τήν 
πεποίθηση ότι οί πρόσφατες διαφορές παραμερίστηκαν. Ή πολιτική πού 
Ακολούθησε ή 'Αγγλία είχε σκοπό της νά δώσει στήν Τουρκία συμβου-
λές κατάλληλες γιά νά διαφυλάξουν τήν τιμή καί τήν Ανεξαρτησία της. 
...Άπό τήν πλευρά του φρονεί, ότι γιά λόγους δικαιοσύνης, διεθνούς δι-
καίου, πίστης πρός τόν σύμμαχό μας, καθώς έπίσης καί γιά λόγους 
διεθνούς πολιτικής καί σκοπιμότητας ή διατήρηση τής Ακεραιότητας καί 
τής άτεξαρτησίας τής ΤουρχΙας αποτελεί ουσιώδες χαί κυριαρχικό ση-
μείο τής έξωτερικής πολιτικής τής Αγγλίας». 

Marx 

43 

Κοινοβουλευτικές συζητήσεις149 

New-York Daily Tribune, 9 Μαρτίου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 1854 

Ό κ. Layard , τοϋ οποίου ή ομιλία διακοπτόταν συνεχώς άπό 
φωνές έπιδοκιμασίας, άρχισε μέ τήν δήλωση, ότι ή κυβέρνηση έχει 
φέρει τά μέλη τοϋ κοινοβουλίου σέ μιά τόσο άσυνήθιστη θέση, ώστε 
νά μήν ξέρουν τί πρέπει νά πιστέψουν. Προτοϋ γίνει ψηφοφορία 
γιά τήν χορήγηση τών αιτουμένων κονδυλίων, είναι καθήκον τής 
κυβέρνησης νά δηλώσει, ποιές είναι οί προθέσεις της. 'Ωστόσο πριν 
άκόμη θέσει στήν κυβέρνηση τό έρώτημα τί σκοπεύει νά κάμει, 
θά ήθελε νά γνωρίζει, τί ίχει ήδη κάμει. Εϊχε πει ήδη πρίν άπό 
ένα χρόνο ότι ή κυβέρνηση δέν θά σπρωχνόταν σέ πόλεμο, άν εϊχε 
υιοθετήσει τόνο συμφωνότερο μέ τήν άξιοπρέπεια τής χώρας αύτής· 
καί μετά τήν προσεκτική μελέτη τών πρόσφατα δημοσιευμένων 
όγκωδών Κυανών Βίβλων141 δέν έχει λόγους ν' άλλάξει τίς άπό-
ψεις του. Ά π ό τήν σύγκριση τοΰ περιεχομένου πολλών άναφορών 
προερχόμενων άπό διάφορες πλευρές συμπεραίνει, ότι ή κυβέρνηση 
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παρέβλεψε όφθαλμοφανέστατα γεγονότα, παρανόησε σαφέστατες 
τάσεις καί προφανέστατα έδωσε πίστη σέ απατηλές διαβεβαιώσεις. 
Δήλωσε, δτι ή τραγωδία τής Σινώπης131 κηλίδωσε τήν τιμή τής 
'Αγγλίας, άπαίτησε διεξοδικές εξηγήσεις καί μέ μαρτυρίες άπό 
τά δημοσιευμένα έγγραφα άπέδειξε, δτι οί ναύαρχοι τών ήνωμένων 
στόλων Οά μπορούσαν ν' άποτρέψουν τήν καταστροφή ή θά τήν 
είχαν άποτρέψει οί ίδιοι οί Τούρκοι, άν δέν ήσαν στήν μέση οί 
περιδεεΐς κι άναποφάσιστες όδηγίες τής βρεταννικής κυβέρνησης. 
Ά π ό τίς πρόσφατες δηλώσεις τής τελευταίας συμπεραίνει, δτι έπι-
θυμία της παραμένει νά διαπραγματευθεί πάνω στήν βάση τοϋ 
status quo ante bellunr'S άπό τήν πλευρά του άποδοκιμάζει μιά 
τέτοια πιθανή ένέργεια. 

Οί συζητήσεις άρχισαν πάλι χθές τό βράδι καί τελείωσαν μό-
λις κατά τίς 2 τό πρωί. 

Πρώτος άνέβηκε στό βήμα ό κ. Cobden, ύποσχόμενος νά πε-
ριοριστεί αύστηρά στά προκείμενα πρακτικά ζητήματα. "Εκανε δ,τι 
τοΰ ήταν δυνατό γιά ν' άποδείξει μέ βάση τίς Κυανές Βίβλους κάτι 
πού δέν άμφισβητοϋσε κανείς, δτι δηλ. αύτή «τήν λυπηρή έριδα» 
τήν προκάλεσε ή γαλλική κυβέρνηση μέ τήν άποστολή τοΰ κ. La-
valette γιά τό θέμα τών Αγίων Τόπων καί μέ τίς παραχωρήσεις 
πού απέσπασε διά τής βίας άπό τήν Πύλη147... Οί πρώτες ένέργειες 
τής Ρωσσίας μπορούν νά άναχθοΰν στήν πολιτική τής Γαλλίας στό 
ζήτημα αύτό... Βαδίζουμε σέ πόλεμο, έπειδή άπαιτοΰμε άπό τήν 
Τουρκία ν* άρνηθεΐ μέ διακοίνωσή της πρός τήν Ρωσσία δ,τι θά 
έπρεπε ν' άπαιτήσουμε εμείς άπό κείνη, δηλ. τήν έγγύηση μιας 
καλύτερης μεταχείρισης τών Χριστιανών. Ή τεράστια πλειοψηφία 
τοΰ πληθυσμού τής όθωμανικής αύτοκρατορίας προσδοκά ένθερμα 
τήν έπιτυχία τής πολιτικής έκείνης, τήν όποία άκολουθεϊ τώρα ή 
Ρωσσία (π.χ. στήν Μολδαβία καί στήν Βλαχία). Ακριβώς μέ βάση 
τίς Κυανές Βίβλους μπορεί ν' άποδείξει, δτι τά δεινά καί οί πιέ-
σεις, πού ύφίσταται ό χριστιανικός αύτός πληθυσμός, δέν είναι 
δυνατό νά γίνουν άλλο άνεκτά. Κυρίως δμως έπικαλέστηκε άνα-
φορές τοΰ λόρδου Clarendon, οί όποιες γράφτηκαν προφανώς μέ 
τήν πρόθεση νά ύπερασπίσουν τόν τσάρο. Σέ μιάν άπό τίς άνα-
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φορές αύτές ό λόρδος Clarendon γράφει: « Ή Πύλη όφείλει νά 
επιλέξει άνάμεσα στην τήρηση μιας έσφαλμένης θρησκευτικής άρ-
χής και στήν άπώλεια τής συμπάθειας καί τής βοήθειας τών συμ-
μάχων της». Αύτό γέννησε στόν κ. Cobden τό έρώτημα: «Θεω-
ρεί τό Κοινοβούλιο δυνατό νά άπαρνηθοΰν τήν θρησκεία τους άν-
θρωποι καθώς οί φανατικοί Μουσουλμάνοι; "Ομως είναι άπόλυτα 
άδύνατη ή ισοτιμία Χριστιανών καί Τούρκων στήν Τουρκία δίχως 
τήν πλήρη άπεμπόληση τών έντολών τού Κορανίου». 

Μέ τήν ϊδια λογική μπορούμε κι έμεΐς νά ρωτήσουμε τόν 
κ. Cobden, άν στό πλαίσιο τής σημερινής 'Αγγλικανικής Εκκλη-
σίας καί τών άγγλικών νόμων είναι δυνατή ή ισοτιμία τ ώ ν ' Ά γ -
λων έργατών μέ τούς Cobden καί Bright. Στή συνέχεια ό κ. Cob-
den, έπικαλούμενος τίς έπιστολές τοϋ λόρδου Stratford de Red-
cliffe καί τών Βρεταννών προξένων, πάσχισε ν' άποδείξει, ότι στόν 
χριστιανικό πληθυσμό τής Τουρκίας έπικρατεΐ γενική δυσαρέσκεια, 
πού άπειλεϊ ν' άπολήξει σέ γενική έξέγερση. Ά ς μας έπιτραπεϊ νά 
ρωτήσουμε καί πάλι τόν κ. Cobden: μήπως σ' όλους τούς εύρω-
παϊκούς λαούς ύπάρχει γενική δυσαρέσκεια μέ τΙς κυβερνήσεις καί 
τίς άρχουσες τάξεις, δυσαρέσκεια, πού σύντομα άπειλεϊ ν' άπο-
λήξει σέ γενική έπανάσταση; Ά ν στήν Γερμανία, στήν 'Ιταλία, 
στήν Γαλλία ή καί στήν Μεγάλη Βρεταννία εϊχε είσβάλει, όπως 
στήν Τουρκία, ένας ξένος στρατός έχθρικός πρός τις κυβερνήσεις 
τους καί έκανε έκκληση στό επαναστατικό τους πάθος — θάμενε 
τότε κάποια άπό τις παραπάνω χώρες ήσυχη έπί τόσον καιρό, 
όσον έμεινε ό χριστιανικός πληθυσμός τής Τουρκίας; 

Ή Αγγλία, πού άρχίζει έναν πόλεμο γιά νά ύπερασπίσει τήν 
Τουρκία, είπε σέ κατακλείδα ό κ. Cobden, άγωνίζεται ύπέρ τής 
κυριαρχίας τοΰ όθωμανικοΰ πληθυσμού τής Τουρκίας κι έναντίον 
τών συμφερόντων τής πλειοψηφίας τοϋ λαοΰ αύτής τής χώρας. 
Άνάμεσα στόν ρωσσικό καί στόν τουρκικό στρατό γίνεται άγώνας 
καθαρά θρησκευτικός. "Ολα τά συμφέροντα τής Αγγλίας τήν συν-
δέουν μέ τήν Ρωσσία. Ή έκταση τοϋ έμπορίου της μέ τήν Ρωσ-
σία είναι τεράστια... 

Ό κ. Horsman προσπάθησε ν' αντικρούσει τά σοφίσματα τοΰ 
κ. Cobden. Τό ούσιαστικό πρόβλημα δέν έγκειται στό τί είναι ή 
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Τουρκία, παρά στό τί θά γίνει ή Ρωσσία, άν ένσωματώσει τήν 
Τουρκία στίς κτήσεις της — άν δηλ. ό αύτοκράτορας τής Ρωσσίας 
γίνει καί αύτοκράτορας τής Τουρκίας. ' Η Ρωσσία άναγνωρίζει ένα 
καί μόνο σκοπό, κι αύτός είναι ή διεύρυνση τής πολιτικής της ισχύος 
μέ πόλεμο. Σκοπός της είναι ή έδαφική έπέκταση. Ά π ό τήν τερα-
τώδη ψευδολογία, πού σημάδεψε τό πρώτο βήμα τοϋ Ρώσσου δε-
σπότη στήν ύπόθεση αύτή, ίσαμε τήν άπαίσια σφαγή τής Σινώ-
πης,131 ή πολιτική του χαρακτηρίστηκε άπό ώμότητα καί άπάτη, 
άπό εγκλήματα, τά όποια άκόμα καί στά χρονικά μιας χώρας 
όπως ή Ρωσσία, πού ή ιστορία της είναι γεμάτη έγκλήματα, χτυ-
ποΰν στό μάτι, κι είναι άκόμα πιό φοβερά, γιατί ό τσάρος τολμά 
νά έπικαλεΐται βλάσφημα τήν χριστιανική πίστη, πού τόσο άδιάν-
τροπα καταπατά τίς έντολές της. Ή συμπεριφορά τοΰ ύποψήφιου 
θύματος στάθηκε άπεναντίας άξιοθαύμαστη. Κατόπιν ό κ. Hors-
man πάσχισε δσο γινόταν νά αιτιολογήσει τήν άμφιταλαντευόμενη 
πορεία τής κυβέρνησης μέ τήν δύσκολη θέση, στήν όποία βρίσκε-
ται. Σ ' αύτό όφείλεται ή διστακτική της διπλωματία. Ή άντίθεση 
όλων μαζί τών κυβερνήσεων τής Εύρώπης καί τών έμπειρότερων 
διπλωματών της έναντίον τοΰ δεσπότη δέν θά μποροϋσε νά τόν 
φέρει σέ θέση πιό δύσκολη καί άμήχανη, άπ' δπου δέν θά μποροϋσε 
νά ξεφύγει δίχως δυσκολίες κι άπώλειες, άπό έκείνη στήν όποίαν 
τόν όδήγησαν τά ϊδια τά λάθη τών ύπουργών μας ή ή ϊδια του ή 
πονηρία. Πρίν άπό έξι μήνες ό αύτοκράτορας Νικόλαος ήταν τό 
βασικό στήριγμα τής τάξης καί τής νομιμότητας στήν Εύρώπη· 
τώρα πέταξε τό προσωπείο κι έμφανίζεται ώς ό μεγαλύτερος έπα-
ναστάτης. Είναι στ* άλήθεια χαρά νά βλέπει κανείς πόσο γρή-
γορα βουλιάζει ό τσάρος, άπό τότε πού άπέτυχαν οί μηχανορραφίες 
του, πού έμεινε δίχως έπιτυχίες στόν πόλεμο τής Ασίας καί πού 
στόν Δούναβη τίς έφαγε γερά άπό τούς Τούρκους. Καθήκον τής 
κυβέρνησης, άν άρχίσουν οί έχθροπραξίες, είναι νά φροντίσει νά 
κλειστεί ειρήνη μόνο μέ όρους πού προσφέρουν έπαρκεϊς κι άσφα-
λεΐς έγγυήσεις ένάντια στήν έπανάληψη κάθε παρόμοιας έπιδρομής 
στό μέλλον. Πιστεύει ότι ένας άπό τούς δρους γιά τήν άποκατά-
σταση τής ειρήνης πρέπει νάναι ή άποζημίωση τής Τουρκίας άπό 
μέρους τής Ρωσσίας γιά δσες δαπάνες άναγκάστηκε νά κάμει καί 
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ή απόδοση τών άρπαγμένων της έδαφών ώς υλικής έγγύησης. 

Ό κ. Disraeli... άρχισε μέ τήν έξης δήλωση: «Πάντα ήμουν 
τής γνώμης, ότι κάθε έθνος, καί ιδιαίτερα τό δικό μας, θά είναι 
πολϋ προθυμότερο καί ετοιμότερο νά σηκώσει τά βάρη που ό πόλε-
μος άναπόφευκτα έπιβάλλει καί προκαλεί, άν ξέρει στ' άλήθεια 
γιατί πηγαίνει στόν πόλεμο, παρά άν σπρωχτεί βιαστικά στόν 
άγώνα μέ φλογερές έκκλήσεις πρός τά πάθη του καί παρασυρθεί 
άπό μιά συγκίνηση πού ίσως άρχικά βολεύει έναν ύπουργό, όμως 
μετά κάμποσους μήνες άκολουθεΐται άπό τίς άναπόδραστες άντι-
δράσεις τής άγνοιας ή ίσως τής άγνοιας ζευγαρωμένης μέ τήν κα-
ταστροφή». Αύτό έγινε στόν πόλεμο τοΰ 1828/29,44 όταν ή 'Αγ-
γλία στάθηκε στό πλευρό τής Ρωσσίας κι όχι τής Τουρκίας. Ή 
σημερινή συγκεχυμένη κατάσταση καί ή έξάντληση τής Τουρκίας 
τό τελευταίο διάστημα πρέπει ν' άποδοθεΐ όλοκληρωτικά στά γε-
γονότα τοΰ πολέμου έκείνου, στόν όποιο Γαλλία καί 'Αγγλία ένώ-
Οηκαν έναντίον τής Τουρκίας. Τήν έποχή έκείνη δέν υπήρχε οΰτε 
ένα μέλος τοΰ κοινοβουλίου πού νά ήξερε πράγματι γιατί ή 'Αγγλία 
μπήκε στόν πόλεμο ή ποιόν σκοπό έπιδιώκει καταφέροντας πλήγ-
ματα στήν Ισχύ τής Τουρκίας. Γι' αύτό καί πρέπει τώρα νά κατα-
νοηθούν ξεκάθαρα ή αίτία κι ό σκοπός αύτοΰ τοΰ πολέμου... Κατά 
τήν πάγια άντίληψη όσων είναι καλά έξοικειωμένοι μέ τό άνατο-
λικό ζήτημα, καί κατά τήν δική του έπίσης, ή Ρωσσία διόλου δέν 
σκοπεύει νά κατακτήσει βίαια τήν όθωμανική αύτοκρατορία, παρά, 
μέ μιά έπιδέξια πολιτική καί μέ τελειοποιημένες μεθόδους, νά 
κερδίσει καί ν' άσκήσει πάνω στόν χριστιανικό πληθυσμό τής 
Τουρκίας μιάν έπιρροή, ή όποία ίσως θά τής έδινε τήν ίδια ίσχύ 
πού θά είχε καί άν κατείχε τόν θρόνο τοΰ σουλτάνου. Στήν άρχή 
τών διαπραγματεύσεων ό ίδιος ό κόμης Νέσσελροντ άνέλυσε κα-
θαρά καί ξάστερα τήν πολιτική τής Ρωσσίας στά μηνύματά του 
άπό 'Ιανουάριο καί 'Ιούνιο 1853.148 Ή έπιβολή πάνω στήν τουρ-
κική αύτοκρατορία θά έπιτευχθεΐ μέ τήν άσκηση ιδιαίτερης έπιρ-
ροής πάνω σέ 12 έκατομμύρια άνθρώπους, πού άποτελοΰν τήν με-
γάλη πλειοψηφία τών ύπηκόων τοΰ σουλτάνου. Στά ρωσσικά τηλε-
γραφήματα πρός τήν βρεταννική κυβέρνηση ή πολιτική αύτή όχι 
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μόνο έπεξηγεΐται, άλλά έπίσης άνακοινώνεται έξίσου ειλικρινά και 
μέ ποιόν τρόπο θά πραγματοποιηθεί — όχι μέ κατάκτηση, άλλά 
μέ τήν τήρηση τών ύφιστάμενων συνθηκών καί μέ τήν διεύρυνση 
τής έρμηνείας τους. "Ετσι, ήδη άπ' τήν άρχή τής σημερινής ση-
μαντικής διαμάχης ώς βάση τής διπλωματικής έκστρατείας χρη-
σίμεψε μιά συνθήκη, ή συνθήκη τού Καϊναρτζή.62 Μέ αύτήν οί 
Χριστιανοί υπήκοοι τής Πύλης ύπάγονται στήν Ιδιαίτερη προστα-
σία τοΰ σουλτάνου" σύμφωνα μέ τήν ρωσσική έρμηνεία τής συνθή-
κης, ώστόσο, οί Χριστιανοί υπήκοοι τοΰ σουλτάνου ύπάγονται ειδι-
κά στήν προστασία τοΰ τσάρου. Μέ βάση τήν Εδια αύτή συνθήκη 
ή Ρωσσία μπορεί νά προβεί σέ παραστάσεις γιά νά προστατέψει 
τόν καινούργιο ναό της, ένα κτήριο στόν όδό Μπέη Όγλοΰ" σύμ-
φωνα μέ τήν ρωσσική έρμηνεία τοΰ άντίστοιχου άρθρου τής συν-
θήκης, ή Ρωσσία έχει τό δικαίωμα νά έπέμβει γιά νά προστατέψει 
κάθε έλληνορθόδοξο ναό καί φυσικά όλες τίς κοινότητες έλληνορθο-
δόξου θρησκεύματος στήν έπικράτεια τοΰ σουλτάνου, οί όποιες καί 
περιλαμβάνουν τήν μεγάλη πλειοψηφία τών υπηκόων του. Αύτή 
είναι ή άνοιχτά όμολογημένη έρμηνεία τής συνθήκης τοΰ Καϊναρ-
τζή άπό μέρους τής Ρωσσίας... Σέ έποχή, όπου ή Τουρκία βρί-
σκεται σέ μέγιστη χρεία καί στενοχώρια, τής κάνουν διαλέξεις γιά 
μεταρρυθμίσεις στό έσωτερικό της καί στό έμπόριό της. Τής λένε, 
ότι ή συμπεριφορά της πρέπει νά χαρακτηρίζεται άπό έξαιρετική 
μετριοπάθεια καί φρόνηση, πράγμα πού σημαίνει ότι πρέπει νά 
ικανοποιήσει τίς ρωσσικές άπαιτήσεις. Στό μεταξύ ή κυβέρνηση 
συνεχίζει νά μήν άξιώνει μιά ρητή έξήγηση σχετικά μέ τίς ρωσσι-
κές προθέσεις... Ό κ. Disraeli τόνισε, δτι ή διατήρηση τής ισορρο-
πίας τών δυνάμεων δέν πρέπει νά ταυτίζεται μέ τήν διατήρηση τής 
τωρινής έδαφικής κατανομής τής Εύρώπης. Τό μέλλον τής 'Ιτα-
λίας έξαρτάται κυρίως άπό τήν άναγνώριση τούτης τής άλήθειας. 

Μετά τήν λαμπρή ομιλία τοΰ κ. Disraeli, τής όποίας έδωσα 
έδώ φυσικά μονάχα τΙς γενικές γραμμές, πήρε τόν λόγο ό λόρδος 
Palmerston κι έπαθε πανωλεθρία... Τέλος, τό πιό παράδοξο στίς 
ζωηρές αύτές συζητήσεις ήταν δτι τό κοινοβούλιο δέν κατάφερε 
ν' άποσπάσει άπό τούς ύπουργούς ούτε μιά έπίσημη κήρυξη πολέ-
μου έναντίον της Ρωσσίας ούτε μιά έκθεση τών σκοπών, γιά τούς 
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όποιους θέλουν ν' άρχίσουν πόλεμο. Τό κοινοβούλιο κι ή κοινή 
γνώμη δέν γνωρίζουν τώρα περισσότερα πράγματα άπό πρίν. Δέν 
πήραν καμμιά νέα πληροφορία. 

Marx 

44 

[Ή κοινοβουλευτική συζήτηση τής 22ας Φεβρουαρίου. 
Ή πολιτική τών ΗΠΑ και τών Δυτικών Δυνάμεων. 

Οί'Ελληνορθόδοξοι τής Τουρκίας] 

New-York Daily Tribune, 13 Μαρτίου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 1854 

Ή έντύπωση, πού έκαμε ή άριστουργηματική άνάλυση τής κυ-
βερνητικής πολιτικής άπό μέρους τοΰ κ. Disraeli, ήταν τόσο βα-
θειά, ώστε αύτή ή κυβέρνηση «όλων τών ταλέντων»14· θεώρησε 
σκόπιμο νά κάνει μιά ύστερογενή προσπάθεια γιά νά τήν πνίξει 
μέ μιά μικρή κωμωδία, πού οργανώθηκε άπό τήν ϊδια σέ συνεργα-
σία μέ τόν κ. H u m e καί πού άνεβάστηκε στήν συνεδρία τής Βου-
λής τών Κοινοτήτων τό πρωί τής Τετάρτης. Ό λόρδος Palmers ton 
εϊχε κλείσει τήν πενιχρή του άπάντηση στό έπιγραμματικό ένάλ-
λαγμα τοΰ κ. Disraeli — νοσηρή «εύπιστία» ή προδοτική «άνοχή» 
— έπικαλούμενος, πέρα άπό τά κόμματα, τήν άμερόληπτη κρίση 
τής χώρας, καί ό κ. H u m e ήταν ό άνθρωπος πού έπιλέχθηκε γιά 
ν* άπαντήσει στό όνομα τής χώρας, άκριβώς όπως ό Σνάγκ, ό 
μαραγκός, έπιλέχθηκε γιά νά παίξει τόν ρόλο τοΰ λιονταριού στόν 

"«άγριότατο θάνατο τοϋ Πυράμου καί τής Θίσβης»150... Τά έπι-
χειρήματά του ήσαν χαρακτηριστικά. Γιά ν' άπαλλάξει τούς ύπουρ-
γούς άπό τό ένάλλαγμα: εύπιστία ή άνοχή, άπέδειξε τήν εύπιστία 
τους στίς διαπραγματεύσεις τους μέ τήν Ρωσσία. Κατάλαβε, έπο-
μένως, τό άληθινό νόημα τής έκκλησης τοΰ λόρδου Palmerston. 
Τό μόνο πού ζητοΰσε ή κυβέρνηση ήταν ν' άπαλλαγεΐ άπό τήν κα-
τηγορία τής έσκεμμένης προδοσίας. "Οσο γιά τήν εύπιστία, δέν 
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είχε ήδη δηλώσει ό θαυμάσιος σέρ J ames Graham, οτι «άργοΰν 
νά ύποψιαστοϋν οί γενναιόψυχοι»; Έφόσον τόν έπικείμενο πόλεμο 
τόν είχε προκαλέσει ή διπλωματική άδεξιότητα τής Ιδιας τής κυ-
βέρνησης, σίγουρα ήταν πόλεμος δικός της, κι έπομένως, κατά 
τήν γνώμη τοϋ κ. Hume, αύτή ήταν κι ή πιό άξια γιά νά τόν 
διεξαγάγει... 

...Ποιά είναι τώρα ή γνώμη τής κυβέρνησης τής Πετρούπολης 
ώς πρός τόν ρόλο πού θά παίξουν οί 'Ηνωμένες Πολιτείες σέ περί-
πτωση πού ό τουρκικός πόλεμος θά όδηγοΰσε σέ πόλεμο μεταξύ 
Αγγλ ίας καί Ρωσσίας; Στό έρώτημα αύτό μποροΰμε ν* άπαντή-
σουμε αύθεντικά στηριζόμενοι σέ μιάν άναφορά τοΰ Pozzo di 
Borgo πρός τόν κόμη Νέσσελροντ τό φθινόπωρο τοΰ 1825.151 Τήν 
έποχή έκείνη ή Ρωσσία είχε άποφασίσει νά εισβάλει στήν Τουρκία. 
"Οπως καί τώρα, έτσι καί τότε σκόπευε ν' άρχίσει μέ τήν είρηνική 
κατάληψη τών ήγεμονιών. 

«Άν ύποθέσουμε δτι υιοθετείται αύτό τδ σχέδιο», γράφει ό Pozzo di 
Borgo, «τότε θά έπρεπε νά δώσουμε στήν Πύλη17 έξηγήσεις μέ τόν πιό 
μετριοπαθή τόνο καί νά τήν διαβεβαιώσουμε δτι, άν δέν έπιθυμεΐ νά 
έμπλακεΐ σέ πόλεμο, δ αύτοκράτορας είναι διατεθειμένος νά δώσει συμ-
φιλιωτικό τέλος στις διαφορές αύτές». 

Κι άφοΰ άπαριθμήσει ολα τά μέτρα πού θά έπρεπε νά παρθοΰν, 
ό Pozzo di Borgo συνεχίζει ώς έξής: 

<(θά ένδειχνυόταν νά άναχοινώσονμε δλες αύτές τις ένέργειες στις 'Ηνω-
μένες Πολιτείες ώς σημείο έκτίμησης άπό μέρους τής αύτοχρατοριχής 
κυβέρνησης, καθώς και τής σημασίας πού αύτή άποδίδει στήν κατατό-
πιση τής [άμεριχανιχής] κοινής γνώμης καί ένδεχομένως στόν πορισμό 
τής συγκατάθεσής της». 

Σέ περίπτωση πού ή 'Αγγλία θά συμμαχοΰσε μέ τήν Τουρκία 
καί θά έπιχειροΰσε πόλεμο έναντίον τής Ρωσσίας ό Pozzo di 
Borgo παρατηρεί δτι 

«άν αύτή [ή Αγγλία] άπέκλειε τά λιμάνια μας, θ' ασκούσε τά δήθεν 
ναυτικά της δικαιώματα ένάντια σέ ούδετέρους. Κάτι τέτοιο δέν θά τό 
άνέχονταν οί 'Ηνωμένες Πολιτείες! θά γεννιοϋνταν έτσι έντονες όντι-
γνωμίες κι επικίνδυνες καταστάσεις». 

Τώρα, μιά καί όρθά παρατηρεί ό Ρώσσος ιστορικός Καραμζίν, 



Κ Ε I Μ £ Ν Λ άρ. 44 283 

οτι «στήν έξωτερική μας πολιτική τίποτε δέν αλλάζει», δέν θά 
είχαμε άδικο νά υποθέσουμε δτι τήν στιγμή αύτή — καί ίσως ήδη 
άπό τόν Φεβρουάριο τοΰ 1853— ή Ρωσσία έχει «άνακοινώσει δλες 
της τίς ένέργειες στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες» κι έκαμε δ,τι μπο-
ρούσε γιά νά δελεάσει τήν κυβέρνηση τής Ούάσιγκτον έτσι ώστε 
νά υιοθετήσει μιάν ούδέτερη, τουλάχιστο, στάση. Ταυτόχρονα, σέ 
περίπτωση πολέμου μέ τήν Αγγλ ία στηρίζει τίς έλπίδες της σέ 
ενδεχόμενες έριδες γύρω άπό τά «ναυτικά δικαιώματα τών ούδε-
τέρων», οί όποιες θά «γεννούσαν «έντονες άντιγνωμίες κι έπι-
κίνδυνες καταστάσεις» καί θά ώθούσαν τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες 
σέ μιά λίγο-πολύ άνοιχτή συμμαχία μέ τήν Πετρούπολη. 

Μιά καί άναφέρομαι στήν περιφημότερη άπό τΙς άναφορές τοΰ 
Pozzo di Borgo, μπορώ νά παραθέσω έπιπλέον καί τήν περι-
κοπή σχετικά μέ τήν Αύστρία" τό περιεχόμενο της δέν έχασε 
άσφαλώς τίποτε άπό τήν έπικαιρότητά του μέ τά όσα έγιναν, 
άπό τά 1825 καί μετά, στήν Γαλικία, στήν 'Ιταλία καί στήν 
Ούγγαρία. 

«Ή πολιτική μας», λέει ό Ροζζο, «έπιτάσσει νά δείχνουμε στό κρά-
τος αύτό τήν τρομερότερη όψη μας καί μέ τίς προετοιμασίες μας νά τό 
πείθουμε ότι, άν κινηθεί έναντίον μας, θά ξεσπάσει στήν κεφαλή του ή 
αγριότερη καταιγίδα πού γνώρισε ποτέ. *Η ό πρίγκηπας Metternich 
θά δηλώσει στούς Τούρκους, πώς ή είσοδός μας στίς ήγεμονίες είναι 
άπόφαση πού οί Ιδιοι προκάλεσαν, ή θά τραπεΐ πρός δλλες έπαρχίες τής 
όθωμανικής αύτοκρατορίας, πού τόν βολεύουν καλύτερα. Στήν πρώτη 
περίπτωση θά είμαστε σύμφωνοι, στήν δεύτερη θά έλθουμε σέ συμφωνία. 
Τό μόνο ένδεχόμενο πού πρέπει ν* Αποφύγουμε είναι μιά Απερίφραστη 
δήλωση έναντίον μας. Ά ν ό πρίγκηπας Metternich είναι φρόνιμος, 
θ' άποφύγει τόν πόλεμο* άν είναι βίαιος, θά τιμωρηθεί. Μέ μιά κυβέρ-
νηση, πού βρίσκεται στήν θέση τής δικής του, μιά κυβέρνηση 8πως ή δική 
μας θά βρει χίλιους τρόπους γιά νά τερματίσει τΙς δυσχέρειες». 

Ή δημαγωγική ομιλία τοΰ λόρδου John, οί τυμπανοκρουσίες 
γιά τήν άγγλική τιμή, ή έπίδειξη μεγάλης ήθικής άγανάκτησης 
άπέναντι στήν ρωσσική άπιστία, τό όραμα τών άγγλικών πλωτών 
πυροβολαρχιών παραταγμένων μπροστά στά τείχη τής Σεβαστού-
πολης καί τής Κρονστάνδης, ή κλαγγή τών όπλων καί ή έπιδει-
κτική έπιβίβαση στρατευμάτων — όλα αύτά τά δραματικά συμ-
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βάντα συγχύζουν τό μυαλό τοΰ κόσμου καί τοΰ θολώνουν τά μάτια, 
ετσι πού δέν βλέπει παρά μονάχα τίς ϊδιες του τίς παραισθήσεις. 
Μπορεί νά ύπάρξει μεγαλύτερη παραίσθηση άπό τήν πίστη, ότι 
ή κυβέρνηση, μετά τά οσα άποκάλυψαν οί Κυανές Βίβλοι,141 έχει 
μεταβληθεί έν ριπή όφθαλμοΰ δχι άπλώς σέ κυβέρνηση πολέμου, 
παρά σέ κυβέρνηση πού θά έπιχειροΰσε οποιοδήποτε πόλεμο έναν-
τίον τής Ρωσσίας έκτός άπό έναν ψεύτικο ή έναν πού διεξάγεται 
γιά τό συμφέρον τού ϊδιου έκείνου έχθροΰ, έναντίον τοΰ οποίου 
στρέφεται φαινομενικά; Ά ς δούμε μέσα σέ ποιές συνθήκες γί-
νονται οί πολεμικές προετοιμασίες. 

Έναντίον τής Ρωσσίας δέν κηρύσσεται ό πόλεμος. Ή κυβέρ-
νηση δέν εϊναι σέ θέση νά ομολογήσει τόν άληθινό άντικειμενικό 
στόχο τοΰ πολέμου. Επιβιβάζονται στρατεύματα χωρίς νά κατο-
νομάζεται έπακριβώς ό τόπος προορισμού τους. Οί οικονομικοί 
ύπολογισμοί, πού ζητά ή κυβέρνηση, εϊναι πολύ μικροί γιά ένα με-
γάλο πόλεμο καί πολύ μεγάλοι γιά ένα μικρό. Ή κυβέρνηση συνα-
σπισμού, πού έβγαλε όνομα γιά τήν ιδιοφυΐα της ώς πρός τήν 
εύρεση προσχημάτων γιά νά μήν τηρεί τίς πιό πανηγυρικές της 
ύποσχέσεις καί λόγων γιά νά καθυστερεί καί τίς πιό έπείγουσες 
μεταρρυθμίσεις, ξαφνικά αισθάνεται ύποχρεωμένη νά έμμείνει ύπερ-
ευσυνείδητα σέ έγγυήσεις δοσμένες άπερίσκεπτα περιπλέκοντας έτσι 
τήν σοβαρή αύτή κρίση μέ τό νά παρουσιάζει ξαφνικά στήν χώρα 
ένα καινούργιο νόμο γιά μεταρρυθμίσεις, τόν όποιο οί πιό ένθερ-
μοι μεταρρυθμιστές θεωρούν άκαιρο, έφόσον έπιβάλλεται δίχως 
πίεση άπό τά έξω καί γίνεται δεκτός άπ' δλες τίς πλευρές μέ άκρα 
άδιαφορία καί φιλυποψία. Τί άλλο μπορεί νά σχεδιάζει, λοιπόν, 
άν δχι νά περισπάσει τήν δημόσια προσοχή άπό τήν έξωτερική 
της πολιτική προτάσσοντας ένα θέμα έξαιρετικοΰ έσωτερικοΰ έν-
διαφέροντος; 

Σήμερα γίνονται διαφανείς προσπάθειες νά παραπλανηθεί ή 
κοινή γνώμη ώς πρός τήν κατάσταση τής Αγγλίας σέ σχέση μέ 
ξένες χώρες. Άκόμα δέν κλείστηκε δεσμευτική συνθήκη μέ τήν 
Γαλλία* ένα υποκατάστατο άποτελεϊ ή άνταλλαγή διακοινώσεων. 
"Ομως παρόμοιες διακοινώσεις άνταλλάχτηκαν στά 1839 μέ τήν 
κυβέρνηση τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου1 σύμφωνα μ' αύτές οί σύμ-
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μαχοι στόλοι θά έμπαιναν στά Δαρδανέλλια καί θά σταματούσαν 
τήν έπέμβαση τής Ρωσσίας στίς υποθέσεις τής Ανατολής, είτε 
μεμονωμένα εΐτε μαζί μέ άλλες Δυνάμεις. "Ολοι ξέρουμε ποιό άπο-
τέλεσμα έφεραν οί διακοινώσεις πού άνταλλάχθηκαν τότε — μιά 
'Ιερή Συμμαχία έναντίον τής Γαλλίας καί τήν συνθήκη τών Δαρ-
δανελλίων.11· 58 Ή ειλικρίνεια κι ή σοβαρότητα τής άγγλογαλλι-
κής συμμαχίας μπορεί νά συναχθεί άπό ένα έπεισόδιο τής χθεσι-
νής συνεδρίασης τής Βουλής τών Κοινοτήτων. "Οπως είδατε στήν 
Moniteur, ό Βοναπάρτης άπειλεϊ τούς "Ελληνες έπαναστάτες κι 
έκαμε σχετικές παραστάσεις στήν κυβέρνηση τοΰ βασιλιά "Οθω-
να.152 "Οταν ό σέρ J . Walsh ύπέβαλε στήν κυβέρνηση έρώτηση γιά 
τό θέμα αύτό, ό λόρδος John Russell δήλωσε ότι «δέν είχε ύπόψη 
του καμμιά συμφωνία άνάμεσα στήν γαλλική καί στήν άγγλική 
κυβέρνηση γιά τοΰτο τό ζήτημα κι ότι δέν μπόρεσε νά μιλήσει σχε-
τικά μέ τόν ύπουργό έξωτερικών. 'Ωστόσο έντύπωσή του ήταν ότι 
ή γαλλική κυβέρνηση δέν είχε κάμει παρόμοιες παραστάσεις, κι 
άσφαλώς δέν είχε κάμει τέτοιες μέ τήν συναίνεση τής άγγλικής 
κυβέρνησης ή σέ συμφωνία μαζί της». 

"Αν ή βρεταννική κυβέρνηση έχει σκοπό νά κάμει πραγματικό 
πόλεμο μέ τήν Ρωσσία, γιατί άποφεύγει περιδεώς τούς διεθνείς 
τύπους κήρυξης πολέμου; "Αν άποσκοπεΐ σέ μιάν άληθινή συμ-
μαχία μέ τήν Γαλλία, γιατί άποφεύγει έπιμελέστατα τούς νόμιμους 
τύπους συμμαχίας μεταξύ κρατών; "Οσο γιά τίς γερμανικές Δυ-
νάμεις, ό σέρ James Graham δηλώνει ότι έκλεισαν συμμαχία μέ 
τήν 'Αγγλία, ένώ ό λόρδος John Russell τό ίδιο βράδι τόν δια-
ψεύδει, δηλώνοντας ότι οί σχέσεις μέ τίς Δυνάμεις αύτές στήν 
πραγματικότητα είναι ίδιες όπως καί στήν άρχή τής περιπλοκής 
τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος. Σύμφωνα μέ τίς ίδιες τις δηλώσεις 
τών ύπουργών, μόλις τώρα έτοιμάζονται νά συμφωνήσουν μέ τήν 
Τουρκία καί προτείνουν μιά συνθήκη μαζί της. 'Επιβιβάζουν στρα-
τεύματα γιά νά καταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολη δίχως προη-
γούμενα νάχουν κλείσει συνθήκη μέ τήν Τουρκία. Δέν μάς κατα-
πλήσσει, λοιπόν, πού, όπως μάς πληροφορεί μιά άνταπόκριση άπό 
την Κωνσταντινούπολη, ένας μυστικός πράκτορας τής Πύλης17 

στάλθηκε άπό τήν Βιέννη στήν Πετρούπολη γιά νά προτείνει στόν 
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τσάρο χωριστή ρύθμιση τοΰ θέματος. «Θά ήταν λογικό», γράφει 
ό άνταποκριτής, «νά επιδιώξουν οί Τοΰρκοι εκδίκηση υπογράφον-
τας συμφωνία μ' ένα φρόνιμο έχθρό, άφοΰ άνακάλυψαν τήν προδο-
σία καί τήν άνοησία τών δήθεν φίλων τους. Οί όροι, πού προσπα-
θούν οί τελευταίοι νά έπιβάλουν στήν Τουρκία γιά νά ρυθμιστεί 
τό ζήτημα, εϊναι δέκα φορές χειρότερα άπό τούς όρους τού Μέν-
τσικοβ».86 

Τό τί πρόκειται νά κάμουν τά έπιβιβασμένα στρατεύματα, 
σύμφωνα τουλάχιστο μέ τά σχέδια τής άγγλικής κυβέρνησης, μπο-
ρούμε νά τό συμπεράνουμε μέ βάση όσα έκαμαν καί όσα κάνουν 
αύτή τήν στιγμή οί ήνωμένοι στόλοι. Είκοσι μέρες μετά τήν εϊσο-
δό τους στήν Μαύρη Θάλασσα έπέστρεψαν στόν Βόσπορο. Λίγες 
μέρες προτύτερα «οί ύπουργοί τής Πύλης, συμμορφούμενοι μέ τίς 
παραστάσεις τοΰ "Αγγλου πρεσβευτή, εϊχαν φυλακίσει τόν έκδότη 
τής έλληνικής έφημερίδας T£16graphe du Bospore, έπειδή έγρα-
ψε ότι ό άγγλογαλλικός στόλος γρήγορα θά γύριζε άπό τόν Εύξεινο 
στόν Βόσπορο. Ό έκδότης τής Journal de Constantinople έξου-
σιοδοτήθηκε νά γράψει ότι καί οί δύο στόλοι θά συνέχιζαν τήν 
παραμονή τους στόν Εύξεινο». Δείχνοντας τήν εύγνωμοσύνη του 
γιά τίς πληροφορίες πού πήρε άπό τόν "Αγγλο καί τόν Γάλλο 
ναύαρχο, ό Ρώσσος ναύαρχος έστειλε στίς 19 τοΰ περασμένου μήνα 
δύο άτμόπλοια νά βομβαρδίσουν τούς Τούρκους στό Σεφκατίλ-

ρωςτσικά άτμόπλοια περιπολούν στ* άνοιχτά τής Τραπεζούντας, 
ένώ στήν Μαύρη Θάλασσα δέν ύπάρχουν σκάφη τοΰ ήνωμένου 
στόλου, άν έξαιρέσουμε ένα άγγλικό κι ένα γαλλικό άτμόπλοιο 
στ' άνοιχτά τής Σεβαστούπολης. "Ετσι, ή Σινώπη καί ό βομβαρδι-
σμός τοΰ Σεφκατίλ άπό τά ρωσσικά άτμόπλοια εϊναι τά μόνα άν-
δραγαθήματα, γιά τά όποια έχουν νά καυχιούνται οί ήνωμένοι 
στόλοι. Ή διαμάχη άνάμεσα στούς πρεσβευτές καί στούς ναυάρ-
χους, οί σχέσεις τών οποίων έχουν περιέλθει σέ άδιέξοδο, άφοΰ ό 
λόρδος Stratford de Redcliffe άρνεΐται νά δεχτεί τόν ναύαρχο 
Dundee, ένώ ό Baraguay d'Hilliers άποκλείει άπό μιάν έπίσημη 
έσπερίδα τόν Γάλλο ναύαρχο καί τούς άξιωματικούς του — ή δια-
μάχη αύτή δέν έχει καί μεγάλη σημασία, έφόσον οί λογάδες διπλω-
μάτες, έκτεθειμένοι άπό τήν δημοσίευση τών άναφορών τους στό 
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Λονδίνο καί στό Παρίσι, ίσως προσπαθήσουν νά διασώσουν τήν 
χαμένη τους υπόληψη, όσο κι άν κινδυνέψουν πλοία καί πληρώματα. 

Ή σοβαρή, ώστόσο, πλευρά τοϋ ζητήματος είναι ότι οί φα-
νερές όδηγίες, πού δόθηκαν στούς πρεσβευτές, άκυρώνονταν άπό 
μιά σειρά μυστικές όδηγίες πρός τούς ναυάρχους, έτσι ώστε οί 
τελευταίοι στ' άλήθεια δέν εϊναι σέ θέση νά έκτελέσουν όδηγίες 
πού άντιφάσκουν πρός τόν έαυτό τους. Καί πώς θά μποροΰσε νάναι 
κι άλλιώς, άφοΰ δέν προηγήθηκε κήρυξη πολέμου; Ά π ό τήν μιά 
διατάχθηκαν νά χτυπήσουν τά ρωσσικά πλοία, γιά νά τά έξαναγκά-
σουν ν' άποτραβηχτοΰν άπό τόν Εΰξεινο στήν Σεβαστούπολη, κι 
άπό τήν άλλη νά μήν άποκλίνουν άπό τήν καθαρά άμυντική στάση. 
Καί τέλος, άν υπήρχε πρόθεση διεξαγωγής σοβαροΰ κολέμου, πώς 
θά μποροΰσε ό Βρεταννός πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη νά 
θεωρεί σπουδαίο θρίαμβο τό ότι έκτόπισε άπό τό άξίωμα τοΰ 
υπουργού στρατιωτικών τόν άρχηγό τοΰ φιλοπόλεμου κόμματος, 
τόν Μεχμέτ Άλή πασά, άντικαθιστώντας τον μέ τόν είρηνοκάπηλο 
Ριζά πασά καί δίνοντας τό άξίωμα τοΰ άρχηγοΰ τοΰ στόλου στόν 
Μεχμέτ πασά, ένα δημιούργημα τοΰ Ρεσίντ πασά! 

Ά ς δούμε τώρα ένα άλλο σπουδαιότατο σημείο. Ή έπιβίβαση 
τών βρεταννικών καί γαλλικών στρατευμάτων συνεχίστηκε μόνον 
όταν έφτασαν στό Λονδίνο καί στό Παρίσι οί είδήσεις γιά τήν έλ-
ληνική έξέγερση πού ξέσπασε στήν Αλβανία κι άπλώθηκε στήν 
Θεσσαλία καί στήν Μακεδονία.162 Ή έξέγερση αύτή άναμενόταν 
έξαρχής πώς καί πώς άπό τήν πλευρά τής άγγλικής κυβέρνησης, 
όπως δείχνουν τά τηλεγραφήματα τών Russell, Clarendon καί 
Stratford de Redcliffe. Τής δίνει τήν καλύτερη εύκαιρία γιά 
νά παρέμβει άνάμεσα στόν σουλτάνο καί στούς Χριστιανούς υπη-
κόους του μέ τό πρόσχημα 6τι μπαίνει άνάμεσα σέ Ρώσσους καί 
Τούρκους. Ά π ό τήν στιγμή πού οί Λατίνοι άναμιγνύονται στίς 
υποθέσεις τών Ελλήνων (χρησιμοποιώ έδώ τήν λέξη στήν θρη-
σκευτική της μόνο σημασία) μπορεί κανείς νάναι βέβαιος ότι θά 
έπέλθει σύμπνοια άνάμεσα σέ 11.000.000 κατοίκους τής εύρωπαΐ-
κής Τουρκίας καί στόν τσάρο, πού τότε θά έμφανιστεΐ στ' άλήθεια 
ώς ό θρησκευτικός τους προστάτης. Δέν ύπάρχει έντονη θρησκευτι-
κή διαμάχη άνάμεσα στούς Μουσουλμάνους καί στούς "Ελληνες 
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υπηκόους τους, όμως μπορούμε νά ποΰμε ότι ή θρησκευτική έχθρα 
έναντίον τών Λατίνων άποτελεΐ τόν μόνο κοινό δεσμό άνάμεσα 
στίς διάφορες φυλές πού κατοικούν στήν Τουρκία καί δέχονται τό 
έλληνορθόδοξο θρήσκευμα. Ά π ό τήν άποψη αύτή τά πράγματα δέν 
άλλαξαν άπό τότε πού ό Μωάμεθ Β' πολιορκούσε τήν Κωνσταντι-
νούπολη κι ό Λουκάς Νοταράς, ό "Ελληνας ναύαρχος καί τό πιό 
σημαντικό πρόσωπο τής βυζαντινής αύτοκρατορίας, δήλωνε ότι θά 
προτιμούσε νά δει τό τουρκικό τουρμπάνι νά βασιλεύει στήν Κων-
σταντινούπολη παρά τήν λατινική τιάρα" παράλληλα κυκλοφορούσε 
καί μιά ούγγρική προφητεία ότι οί Χριστιανοί δέν θά έβλεπαν 
άσπρη μέρα άν δέν έξοντώνονταν οί καταραμένοι αιρετικοί "Ελλη-
νες καί δέν καταστρεφόταν ή Κωνσταντινούπολη άπό τούς Τούρ-
κους. Επομένως κάθε άνάμιξη τών Δυτικών Δυνάμεων στίς σχέ-
σεις άνάμεσα στόν σουλτάνο καί στούς "Ελληνες υπηκόους του θά 
πρέπει νάεύνοήσει τά σχέδια τοϋ τσάρου. Παρόμοιο άποτέλεσμα 
θά πρόκυπτε, άν ή Αύστρία έπιχειροϋσε, όπως καί στά 1791, νά 
καταλάβει τήν Σερβία μέ πρόσχημα τήν ματαίωση τών προδοτι-
κών σχεδίων τοΰ ρωσσικοΰ κόμματος στήν ήγεμονία αύτή.163 Ά ς 
προσθέσω, ότι στό Λονδίνο φημολογείται πώς τούς έξεγερμένους 
' Ηπειρώτες τούς ύποστήριξαν καί συνενώθηκαν μαζί τους "Ελληνες 
άπό τά 'Ιόνια νησιά χωρίς νά έμποδιστοΰν άπό τίς άγγλικές άρχές 
καί πώς οί ειδήσεις γιά τήν έλληνική έξέγερση παρουσιάστηκαν 
άπό τούς Times, τό όργανο τής κυβέρνησης συνασπισμού, στό 
φύλλο τοϋ Σαββάτου ώς γεγονός έξαιρετικά εύπρόσδεκτο. 

Ά π ό τήν πλευρά μου δέν έχω καμμιά άμφιβολία ότι πίσω 
άπό τίς ηχηρές πολεμικές προετοιμασίες τής κυβέρνησης συνασπι-
σμού κρύβεται προδοσία. Φυσικά, ό Βοναπάρτης μπαίνει στόν πό-
λεμο σοβαρά. Δέν έχει άλλη έναλλακτική λύση παρά έπανάσταση 
στό έσωτερικό ή πόλεμο στό έξωτερικό. Δέν μπορεί νά συνεχίσει 
νά συνδυάζει, όπως κάνει σήμερα, τόν ώμό δεσποτισμό τοΰ Ναπο-
λέοντα Α' μέ τήν διεφθαρμένη πολιτική ειρήνης τοΰ Λουδοβίκου 
Φιλίππου. Πρέπει νά σταματήσει νά στέλνει καινούργιες φουρνιές 
φυλακισμένους στήν Καγιέν,164 άν ταυτόχρονα δέν τολμά νά στεί-
λει γαλλικά στρατεύματα έξω άπό τά σύνορα. "Ομως ή σύγκρουση 
άνάμεσα στίς ομολογημένες προθέσεις τοΰ Βοναπάρτη καί στά μυ-
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στικά σχέδια της κυβέρνησης συνασπισμοϋ μπορεί νά συμβάλει 
μονάχα στήν παραπέρα περιπλοκή τών πραγμάτων. Τό συμπέρα-
σμά μου άπό δλα αΰτά είναι δχι οτι δέν θά γίνει πόλεμος παρά, 
άντίθετα, δτι θά προσλάβει τόσο τρομερές κι έπαναστατικές δια-
στάσεις, πού οΰτε κάν τίς υποψιάζονται τά άνθρωπάρια τής κυ-
βέρνησης συνασπισμοϋ. Ή ϊδια τους ή προδοσία άποτελεΐ μέσο 
μετατροπής ένός τοπικοΰ πολέμου σέ εύρωπαϊκή άνάφλεξη. 

Άκόμα κι άν ή βρεταννική κυβέρνηση ήταν έξίσου ειλικρινής 
δσο είναι ψεύτρα, ή έπέμβασή της άπλώς θά έπιτάχυνε τήν κα-
τάρρευση τής όθωμανικής αύτοκρατορίας. Δέν μπορεί νά έπέμβει 
δίχως νά ζητήσει έγγυήσεις γιά τούς Χριστιανούς ύπηκόους τής 
Πύλης, δμως οί έγγυήσεις αύτές δέν μποροΰν νά έκμαιευθοΰν άπό 
τήν τελευταία χωρίς νά τήν καταδικάσουν σέ καταστροφή. Α κ ό -
μη κι ό άνταποκριτής στήν Κωνσταντινούπολη, πού άνέφερα προη-
γουμένως καί πού είναι ομολογημένα τουρκόφιλος, ύποχρεώνεται 
ν' άναγνωρίσει, δτι «ή πρόταση τών Δυτικών Δυνάμεων νά έξισω-
θοΰν άπόλυτα άπό πολιτική καί θρησκευτική άποψη δλοι οί υπή-
κοοι τής Πύλης17 θά οδηγήσει άμέσως σέ άναρχία, σ' έσωτερικό 
πόλεμο καί στήν τελειωτική καί γρήγορη άνατροπή τής αύτοκρα-
τορίας)). 

Marx 

45 

[Άγγλογαλλικά σχέδια. Ή έλληνική έξέγερση...] 

New-York Daily Tribune, 18 Μαρτίου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 3 Μαρτίου 1854 

Καλά-καλά δέν είχαν άκόμα άνταλλαγεΐ στίς 5 Φεβρουαρίου 
στήν Κωνσταντινούπολη τά έπικυρωτικά έγγραφα τής συνθήκης 
άνάμεσα στήν Πύλη καί στίς Δυτικές Δυνάμεις, πού περιείχε τήν 
ρήτρα δτι ή πρώτη δέν μπορεί νά κλείσει ειρήνη μέ τήν Ρωσσία 
δίχως τήν σύμπραξη τών δεύτερων,155 καί άρχισαν διαπραγμα-
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τεύσεις άνάμεσα στους έκπροσώπους τών τεσσάρων Δυνάμεων καί 
στήν Πύλη17 σχετικά μέ τήν μελλοντική θέση τών Χριστιανών 
στήν Τουρκία. Τόν πραγματικό στόχο τών διαπραγματεύσεων 
αύτών προδίδει ή παρακάτω περικοπή άπό τούς Times τής Τε-
τάρτης: 

«Ή κατάσταση σέ διάφορες περιοχές τοϋ τουρκικοΰ κράτους, στίς όποιες 
ήδη έχει άναγνωριστεΐ μέ φιρμάνια καί συνθήκες ή πλήρης αυτοδιοίκηση, 
μολονότι συνεχίζουν ν' άποδέχονται τήν έπικυριαρχία τής Πύλης, άπο-
τελεϊ προηγούμενο πού θά ήταν δυνατό νά έπεκταθεϊ άζήμια καί γιά 
τΙς δύο πλευρές, καί πού Ισως θ' αποτελούσε τήν καλύτερη βοήθεια γιά 
τΙς διάφορες έπαρχίες, έτσι όπως είναι σήμερα τά πράγματα σ' αύτές». 

Μέ άλλα λόγια, ή κυβέρνηση συνασπισμού προτίθεται νά έξα-
σφαλίσει τήν άκεραιότητα τής τουρκικής αύτοκρατορίας στήν Εύ-
ρώπη μεταμορφώνοντας τήν Βοσνία, τήν Κροατία, τήν 'Ερζεγοβί-
νη, τήν Βουλγαρία, τήν 'Αλβανία, τήν Ρωμυλία καί τήν Θεσσαλία 
σέ ισάριθμες παραδουνάβιες ήγεμονίες. Ή άποδοχή τών όρων αύ-
τών άπό μέρους τής Πύλης θά όδηγήσει άναγκαστικά, σέ περί-
πτωση πού ό τουρκικός στρατός νικήσει στόν πόλεμο, σέ έμφύλιο 
πόλεμο άνάμεσα στούς ίδιους τούς Τούρκους. 

Τώρα πιά έχει έπιβεβαιωθεΐ ότι ή άνακάλυψη τής συνωμοσίας 
τοΰ Βιντίν16® άπλώς έπέσπευσε τήν έλληνική έξέγερση, ή όποία 
στό Βουκουρέστι θεωρούνταν, πρίν άκόμη άπό τήν έκρηξή της, ώς 
τετελεσμένο γεγονός. Ό πασάς τοΰ Σκουταριοΰ συγκεντρώνει όλα 
του τά στρατεύματα μέ σκοπό νά έμποδίσει τούς Μαυροβουνίους 
νά ένωθοΰν μέ τούς έξεγερμένους "Ελληνες. 

"Οσο άφορα τίς σημερινές προθέσεις τής βρεταννικής κυβέρ-
νησης, ή άγγλογαλλική έκστρατεία μπορεί νά θεωρηθεί ώς μία 
άκόμη άπάτη... Δέν μπορείς νά τρομάζεις πρώτα τόν έχθρό σου 
μέ τεράστιους έξοπλισμούς καί κατόπιν νά δοκιμάζεις νά τόν πεί-
σεις ότι αύτοί δέν έχουν ώς σκοπό τους νά τόν βλάψουν. Τό τέχνα-
σμα θά ήταν πάρα πολύ ρηχό* κι άν ή βρεταννική διπλωματία περι-
μένει νά παραπλανήσει τούς Ρώσσους μέ τόσο τιποτένιους έλιγ-
μούς, τότε έχει ύποπέσει σέ μιά άκόμη χοντρή γκάφα. 

Γι' αύτό καί πιστεύω οτι εκείνοι πού σχεδίασαν τήν έκστρα-
τεία σκοπό τους έχουν νά έξαπατήσουν άπευθείας τόν σουλτάνο 
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κι δτι μέ πρόσχημα τόν κατά τό δυνατό έκφοβισμό της Ρωσσίας, 
θά φροντίσουν έπιμελώς νά τήν βλάψουν 6σο γίνεται λιγότερο. 

"Αν ύποθέσουμε δτι ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία καταλαμβάνουν 
τήν Κωνσταντινούπολη καί μέρος τής Ρωσσίας, ή Αύστρία κατα-
λαμβάνει τήν Σερβία κι ίσως τήν Βοσνία καί τό Μαυροβούνιο, ένώ 
στήν Ρωσσία έπιτρέπεται νά έδραιώσει τήν θέση της στήν Μολδο-
βλαχία — αύτό θά έμοιαζε πάρα πολύ μέ ένα διαμελισμό τής εύρω-
παϊκής Τουρκίας.' Η Τουρκία βρίσκεται σέ χειρότερη θέση άπ' δ,τι 
στά 1772, δταν ό βασιλιάς τής Π ρωσσίας (γιά νά κάνει δελεαστι-
κή τήν άποχώρηση τής αύτοκράτειρας Αικατερίνης άπό τΙς παρα-
δουνάβιες ήγεμονίες, τών όποίων ή κατοχή άπειλούσε νά όδηγήσει 
σέ εύρωπαΐκό πόλεμο) πρότεινε τόν πρώτο διαμελισμό τής Πολω-
νίας,41 πράγμα πού θά κάλυπτε τά έξοδα τοΰ ρωσσοτουρκικοΰ πο-
λέμου. "Ας θυμηθοΰμε δτι έκείνη τήν έποχή ή Πύλη17 άρχικά ένε-
πλάκη στόν πόλεμο μέ τήν Αικατερίνη μέ σκοπό νά ύπερασπίσει 
τήν Πολωνία άπέναντι στήν πρωσσική έπίθεση κι δτι στό τέλος ή 
Πολωνία θυσιάστηκε στόν βωμό τής «άνεξαρτησίας κι άκεραιό-
τητας» τής όθωμανικής αύτοκρατορίας. 

Ή προδοτική πολιτική τών άναβολών, πού άκολουθεΐται άπό 
τήν κυβέρνηση συνασπισμού, έδωσε στούς Μοσχοβίτες πράκτορες 
τήν εύκαιρία νά σχεδιάσουν καί νά όδηγήσουν στήν ώρίμανσή της 
τήν έλληνική έξέγερση, πού τόσο άνυπόμονα περίμενε ό λόρδος 
Clarendon. Ή έξέγερση άρχισε στίς 28 'Ιανουαρίου καί, σύμφωνα 
μέ τά τελευταία τηλεγραφήματα άπό τήν Βιέννη, πήρε άπειλητι-
κότερες διαστάσεις στις 13 τοϋ περασμένου μήνα. Λέγεται ότι οί 
περιοχές τής 'Ακαρνανίας καί τής Αιτωλίας, καθώς καί τμήματα 
τής Ίλούσσας[; ] καί τής Δηλονίας[; ], έχουν ξεσηκωθεί. Επίσης 
λέγεται ότι στόν "Εγριπο, τήν πρωτεύουσα τής Εΰβοιας, ξέσπασε 
μιά έξέγερση έξίσου σοβαρή δσο καί στήν 'Αλβανία.186 Τό γεγονός, 
δτι οί πόλεις τής Άρτας καί τών 'Ιωαννίνων έγκαταλείφθηκαν άπό 
τούς Τούρκους καί καταλήφθηκαν άπό τούς "Ελληνες, έχει μικρό-
τερη σημασία, έφόσον οί άκροπόλεις, πού δεσπόζουν έκεΐ, παρα-
μένουν στά χέρια όθωμανικών στρατευμάτων καί —καθώς ξέρουμε 
άπό τούς πολυάριθμους πολέμους μεταξύ Τούρκων καί Χριστια-
νών στήν Αλβανία— ή τελική κατοχή τών πόλεων αύτών έξαρτιό-
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ταν πάντοτε άπό τήν κατοχή τών άκροπόλεων. Οί κόλποι τής 
Κοντέσσας καί τής Θεσσαλονίκης καθώς κι οί άκτές τής 'Αλβα-
νίας, θά κηρυχθοϋν σέ κατάσταση πολιορκίας. Στήν τελευταία μου 
άνταπόκριση έγραφα, δτι ένα άπό τά άποτελέσματα τής έλληνικής 
έξέγερσης, τό πιό έπίφοβο γιά τήν Πύλη, θά εϊναι ή εύκαιρία πού 
δίνεται έτσι στίς Δυτικές Δυνάμεις νά άναμιχθοΰν στίς υποθέσεις 
τοΰ σουλτάνου μέ τούς υπηκόους του άντί νά πολεμήσουν τούς 
Ρώσσους, ώθώντας έτσι τούς Έλληνορθοδόξους νά συμμαχήσουν 
μέ τόν τσάρο. Τό πόσο πολύ οί παραπάνω Δυνάμεις έπιθυμοΰν νά 
άδράξουν τούτη τήν εύκαιρία γίνεται πρόδηλο άπό τό γεγονός, δτι 
τό ίδιο ταχυδρομείο έφερε τήν είδηση πώς ή Πύλη17 άποδέχθηκε 
τήν συνθήκη πού πρότειναν ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία καί πώς ό 
Ά γ γ λ ο ς κι ό Γάλλος πρεσβευτής έστειλαν δύο άτμόπλοια γιά νά 
βοηθήσουν τούς Τούρκους, ένώ συνάμα ό Βρεταννός πρεσβευτής 
στήν Αθήνα ένημέρωσε τήν κυβέρνηση τοΰ βασιλιά "Οθωνα δτι ή 
Αγγ λ ί α θά έπέμβει στίς έπαναστατημένες περιοχές. Ά π ό στρα-
τιωτική άποψη, τό άμεσο άποτέλεσμα τής έξέγερσης περιγράφεται 
μέ σαφήνεια άπό τόν άνταποκριτή τών Times στήν Βιέννη: 

«ΤΙς τελευταίες ή μέρες παρατηρήθηκε κάποια Αποθάρρυνση στό έπιτε-
λεΐο τοϋ Βιντίν, έπειδή οί Αναμενόμενες ένισχύσεις πήραν νεότερες δια-
ταγές καί ήδη βρίσκονται έν πορεία πρός τΙς νοτιοδυτικές περιοχές τής 
Τουρκίας. Ή είδηση τής έξέγερσης τών Χριστιανών στήν "Ηπειρο προ-
ξένησε άνησυχία στούς Άρναούτηδες1· καί στούς 'Αλβανούς τοΰ Δού-
ναβη, πού ζήτησαν άνοιχτά καί φωναχτά τήν άδεια έπιστροφής. Οί τα-
ξίαρχοι Χασάν Μπέης καί Σουλεϊμάν πασάς έχασαν κάθε έπιρροή πάνω 
στά έξαγριωμένα στρατεύματά τους" άν προσπαθούσαν νά τά συγκρατή-
σουν βίαια, ύπήρχε φόβος Ανοιχτής στάσης· άν τούς έπέτρεπαν τήν έπι-
στροφή, θά λεηλατούσαν στόν δρόμο χριστιανικές περιοχές. Σέ περί-
πτωση πού τό έχθρικό κίνημα τών Χριστιανών στήν Δύση έπαιρνε άκόμη 
τρομερότερες διαστάσεις, ή δυτική πτέρυγα τοΰ τουρκικού στρατοΰ θά 
έξαναγκαζόταν νά ύποχωρήσει, πράγμα πού θά Ισοφάριζε μέ τό παραπάνω 
τό πλήγμα, τό όποιο δέχτηκαν οί Ρώσσοι μέ τήν είσοδο τών συμμάχων 
στόλων στήν Μαύρη Θάλασσα». 

Αύτά είναι μερικά άπό τά πρώτα άποτελέσματα τής πολιτι-
κής τών άναβολών, πού μέ τόση ρητορική δεινότητα έκθείασαν οί 
Graham, Russell, Clarendon καί Palmers ton ύπερασπίζοντας 
τήν κυβερνητική διαχείριση τών ύποθέσεων τής Ανατολής. "Οταν 



Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α ip . 45 2 9 3 

άργά τήν περασμένη Παρασκευή πληροφορήθηκαν οτι ό τσάρος, 
χωρίς νά περιμένει τήν άνάκληση τοϋ σέρ Hamilton Seymour 
άπό μέρους τής 'Αγγλίας, τόν εΤχε άποπέμψει μέ τόν πιό άπότομο 
κι άγενή τρόπο, συγκάλεσαν δύο ύπουργικά συμβούλια, ένα τό Σάβ-
βατο κι ένα τήν Κυριακή τό άπόγευμα- άποτέλεσμα τών διαβου-
λεύσεών τους ήταν δτι έδωσαν άκόμα μιά φορά στόν τσάρο μιάν 
άναβολή τριών ή τεσσάρων έβδομάδων, κι αύτό τό έκαμαν μέ τήν 
μορφή μιας έκκλησης, δηλ. «καλώντας τόν τσάρο νά δώσει μέσα 
σ' έξι μέρες άπό τήν λήψη τής άνακοίνωσης αύτής έπίσημη έγγύη-
ση καί δεσμευτική ύπόσχεση δτι θά διατάξει τά στρατεύματά του 
νά έκκενώσουν τίς παραδουνάβιες ήγεμονίες στις 30 'Απριλίου ή 
προτύτερα». 

"Ας σημειωθεί όμως δτι ή έκκληση τούτη δέν άκολουθεΐται 
άπό τήν άπειλή κήρυξης πολέμου σέ περίπτωση άρνησης άπό μέ-
ρους τοΰ τσάρου. Μπορεί νά λεχθεί, καί λέγεται άπό τούς Times, 
δτι παρά τήν παραχώρηση τούτης τής καινούργιας άναβολής, οί 
προετοιμασίες γιά τόν πόλεμο συνεχίζονται έντονα· ώστόσο θά 
άντιληφθεΐτε, δτι κάθε άποφασιστική ένέργεια τής Πύλης στόν 
Δούναβη έμποδίζεται άπό τά λεγόμενα τών Δυτικών Δυνάμεων 
δτι είναι άποφασισμένες νά συμμετάσχουν άμεσα στόν πόλεμο — καί 
κάθε μέρα άργοπορίας στήν περιοχή αύτή φέρνει τούς Τούρκους σέ 
μειονεκτικότερη θέση, έφόσον έπιτρέπει στούς Ρώσσους νά ένισχύ-
σουν τό μέτωπό τους καί στούς "Ελληνες άντάρτες νά γίνουν πιό 
έπικίνδυνοι στά νώτα τοΰ στρατοΰ τοΰ Δούναβη· άπό τήν άλλη 
πλευρά, ή έπιβίβαση στρατευμάτων γιά τόν Αίνο καί τήν Ραιδε-
στό ίσως φέρει σέ άμηχανία τόν σουλτάνο, δμως σίγουρα δέν θά 
σταματήσει τούς Ρώσσους. 

Marx 
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Ή έλληνική έξέγερση 

New-York Daily Tribune, 29 Μαρτίου 1854 
Κύριο άρθρο (γραμμένο στίς 14 Μαρτίου 1854) 

Ή έξέγερση τών Χριστιανών υπηκόων τοϋ σουλτάνου,152 πού τό-
ση άνησυχία προκάλεσε στό Παρίσι καί στό Λονδίνο, καταπνί-
γηκε," ώστόσο δέν θεωρείται άπίθανο ν' αναζωπυρωθεί καί πάλι. 
Σέ σχέση μέ μιά τέτοια πιθανότητα μποροΰμε, μετά άπό προσεκτι-
κή έξέταση ίσων έγγράφων άφοροΰν όλα τά ίσαμε τώρα συμβάντα, 
νά έκφράσουμε τήν πεποίθησή μας, ότι οί στασιαστές άνήκαν άπο-
κλειστικά στόν όρεσίβιο πληθυσμό τής νότιας κλιτύος τής Πίν-
δου καί δέν κίνησαν τήν συμπάθεια τών άλλων χριστιανικών λαών 
τής Τουρκίας, άν έξαιρέσουμε τούς θεοσεβούμενους Μαυροβού-
νιους ληστές* οί κάτοικοι τοΰ θεσσαλικού κάμπου, οί όποιοι άπο-
τελοϋν καί τήν μόνη συμπαγή έλληνική κοινότητα πού βρίσκεται 
άκόμα κάτω άπό τουρκική κυριαρχία, φοβούνται τούς συμπατριώ-
τες τους περισσότερο άπ' δ,τι τούς Τούρκους. Δέν πρέπει νά ξε-
χνάμε, δτι ό νωθρός καί δειλός αύτός πληθυσμός δέν τόλμησε νά 
ξεσηκωθεί οΰτε στήν έποχή τοΰ έλληνικοΰ άπελευθερωτικοΰ άγώ-
να. Τό ύπόλοιπο μέρος τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμοΰ, πού αριθμεί πε-
ρίπου 300.000 ψυχές κατανεμειμένες στίς πόλεις τοΰ [τουρκικοϋ] 
κράτους, μισείται τόσο βαθιά άπό τούς ύπόλοιπους χριστιανικούς 
λαούς, ώστε, δπως στήν Σερβία καί στήν Βλαχία, ή συνέπεια ήταν 
ή έκδίωξη δλων τών παπάδων έλληνικής καταγωγής καί ή άντι-
κατάστασή τους άπό ιθαγενείς ιερείς. 

"Αν ή τωρινή έλληνική έξέγερση, ιδωμένη καθαυτή, είναι ολό-
τελα άσήμαντη, ώστόσο άποκτά σπουδαιότητα γιατί δίνει στίς 
Δυτικές Δυνάμεις μιάν άφορμή ν' άναμιχθοΰν στίς υποθέσεις τής 
Πύλης μέ τήν μεγάλη πλειοψηφία τών ύπηκόων της στήν Εύρώπη, 
άπό τούς όποίους οί "Ελληνες άποτελοϋν Ινα μόνο έκΛτομμύριο 
άπέναντι σέ δέκα έκατομμύρια έκπροσώπους άλλων φυλών πού κι 
αύτές δέχονται έλληνορθόδοξο θρήσκευμα. Οί "Ελληνες τοΰ λεγό-
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μενού [έλληνικοΰ] βασιλείου, καθώς κι δσοι ζοϋν στά 'Ιόνια νησιά 
υπό βρεταννική κυριαρχία, θεωρούν βέβαια ώς έθνική τους άπο-
στολή νά έκδιώξουν τούς Τούρκους άπ' όλα τά μέρη, όπου μιλιέται 
ή έλληνική γλώσσα, καί νά ένώσουν τήν Θεσσαλία καί τήν "Ηπειρο 
σ' ένα δικό τους κράτος. Φτάνουν μάλιστα νά όνειρεύονται καί τήν 
παλινόρθωση τοΰ Βυζαντίου, μολονότι γενικά εϊναι λαός άρκετά 
ξύπνιος γιά νά μήν πιστεύει σέ μιά τέτοια όνειροφαντασία. "Ομως 
όλα αύτά τά έλληνικά σχέδια έθνικής έπέκτασης κι άνεξαρτησίας, 
τά όποια σήμερα, όπως άποδείχνει ή πρόσφατη άνακάλυψη τής 
συνωμοσίας τοΰ ιερέα 'Αθανασίου,15® προβάλλονται ώς συνέπεια 
ρωσσικών μηχανορραφιών καί έπίσης διακηρύσσονται άπό τούς 
ληστές τών βουνών δίχως νά βρίσκουν άπήχηση στούς άγροτικούς 
πληθυσμούς τοΰ κάμπου — όλα αύτά δέν έχουν καμμιά σχέση μέ 
τά θρησκευτικά δικαιώματα τών Τούρκων υπηκόων, μέ τά όποια 
μερικοί πάνε νά τά άναμίξουν. 

"Οπως μαθαίνουμε άπό τίς άγγλικές έφημερίδες καί άπό μιάν 
άνακοίνωση, πού έκαναν ό λόρδος Shaftesbury στήν Βουλή τών 
Λόρδων καί ό κ. Monckton Milnes στήν Βουλή τών Κοινοτήτων, 
ή βρεταννική κυβέρνηση θά κληθεί νά κάνει διαβήματα γιά τήν 
βελτίωση τής θέσης τών Χριστιανών υπηκόων της Πύλης, έν μέ-
ρει, τουλάχιστο, άπ' άφορμή τΙς έλληνικές ταραχές. Καί πράγματι, 
λέγεται ρητά, οτι ό μεγάλος σκοπός τών Δυτικών Δυνάμεων εϊναι 
νά έξισώσουν τά δικαιώματα τής χριστιανικής θρησκείας στήν 
Τουρκία μέ έκεΐνα τής μωαμεθανικής θρησκείας. Αύτό ή δέν ση-
μαίνει τίποτε ή σημαίνει τήν χορήγηση πολιτικών καί άστικών 
δικαιωμάτων σέ Μουσουλμάνους καί Χριστιανούς, άνεξάρτητα άπό 
τό σέ ποιό θρήσκευμα άνήκει κανείς καί άνεξάρτητα άπό τό ζή-
τημα τής θρησκείας γενικά. Μέ άλλα λόγια σημαίνει τόν πλήρη 
χωρισμό Κράτους κι Εκκλησίας, Θρησκείας καί Πολιτικής. "Ομως 
τό τουρκικό κράτος, όπως κι όλα τά κράτη τής 'Ανατολής, θεμε-
λιώνεται πάνω στήν στενότατη σύνδεση καί, μποροΰμε σχεδόν νά 
ποΰμε, ταυτότητα Κράτους κι Εκκλησίας, Πολιτικής καί Θρη-
σκείας. Γιά τό κράτος αύτό καί τούς κυρίους του τό Κοράνι άπο-
τελεϊ πηγή τής πίστης καί συνάμα τοΰ δικαίου. Πώς όμως θά ήταν 
δυνατό νά έξισωθεΐ μπροστά στό Κοράνι ό πιστός μέ τόν γκιαού-
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ρη, ό Μουσουλμάνος μέ τόν ραγιά; Γιά νά γίνει αύτό Οάπρεπε 
ν' άντικατασταθεΐ τό Κοράνι άπό ένα καινούργιο άστικό κώδικα, 
μ* άλλα λόγια νά συντρίβει ή δομή τής τουρκικής κοινωνίας καί 
πάνω στά έρείπιά της νά στηθεί μιά νέα τάξη πραγμάτων. 

Ά π ό τήν άλλη πλευρά, τό έλληνορθόδοξο θρήσκευμα ξεχωρίζει 
άπό όλους τούς άλλους κλάδους τής χριστιανικής πίστης κυρίως 
χάρη στήν ίδια αύτή έξίσωση Κράτους κι Εκκλησίας, πολιτικής 
(civil) κι έκκλησιαστικής ζωής. Στήν βυζαντινή αύτοκρατορία Κρά-
τος κι Εκκλησία ήσαν τόσο στενά συνυφασμένα, ώστε είναι άδύ-
νατο νά γράψει κανείς τήν ιστορία τοΰ ένός δίχως νά γράψει τήν 
ιστορία τοΰ άλλου. Στήν Ρωσσία έπικρατεΐ ή ϊδια ταυτότητα, 
μολονότι έκεΐ, σ* άντιδιαστολή πρός τήν βυζαντινή αύτοκρατορία, 
ή Εκκλησία μετατράπηκε σέ άπλό όργανο τοΰ Κράτους, όργανο 
καταπίεσης στό έσωτερικό καί έπίθεσης στό έξωτερικό. Στήν όθω-
μανική αυτοκρατορία, σύμφωνα μέ τίς άνατολίτικες άντιλήψεις τών 
Τούρκων, ή βυζαντινή θεοκρατία μπόρεσε νά μετεξελιχθεί έτσι, 
ώστε ό ιερέας μιας κοινότητας νά είναι ταυτόχρονα δικαστής, δή-
μαρχος, δάσκαλος, έκτελεστής διαθηκών, φοροεισπράκτορας — παν-
ταχοΰ παρόν όργανο τής πολιτικής ζωής, όχι υπηρέτης παρά κύ-
ριος κάθε δραστηριότητας. Ή μεγαλύτερη κατηγορία, πού μπορεί 
κανείς νά κάμει στούς Τούρκους άπό τήν άποψη αύτή δέν είναι 
οτι περίκοψαν τά προνόμια τών Χριστιανών ιερέων, παρά άντίθετα 
ότι κάτω άπό τήν κυριαρχία τους επιτράπηκε στήν καθολική αύτή 
δεσποτική κηδεμόνευση, έπίβλεψη καί άνάμιξη τής Εκκλησίας 
ν' άπορροφήσει ολόκληρη τήν σφαίρα τής κοινωνικής ζωής. Στό 
έργο του Orientalische Briefe167 ό κ. Fallmerayer περιγράφει 
πολύ χαριτωμένα πόση κατάπληξη δοκίμασε ένας "Ελληνας ιερέας 
όταν τοΰ διηγήθηκε, ότι ό καθολικός κλήρος δέν έχει πολιτική 
έξουσία οΰτε θύραθεν καθήκοντα. «Καί πώς τά καταφέρνουν οί 
καθολικοί άδελφοί μας νά σκοτώνουν τήν ώρα τους;», άναφώνησε 
ό ιερέας. 

Είναι λοιπόν πρόδηλο, οτι ή εισαγωγή ένός νέου άστικοΰ 
κώδικα στήν Τουρκία, ένός κώδικα όλότελα ξένου πρός τήν θρη-
σκεία καί βασισμένου στόν πλήρη χωρισμό Κράτους κι Εκκλησίας, 
θά σήμαινε όχι μονάχα τήν κατάργηση τοΰ Μωαμεθανισμού, άλλά 
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καί τήν κατάρρευση τής Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, όπως υπάρ-
χει σήμερα μέσα στό τουρκικό κράτος. Μπορεί νάναι κανείς τόσο 
εΰπιστος, ώστε νά φαντάζεται στά σοβαρά, δτι οί περιδεεΐς κι 
άντιδραστικοί άνήμποροι, πού άποτελοϋν τήν σημερινή βρεταννική 
κυβέρνηση, θά έβαζαν ποτέ μέ τό νοϋ τους ν' άναλάβουν ένα τέτοιο 
γιγάντιο έργο, τό όποιο συνεπάγεται μιά πλήρη κοινωνική έπανά-
σταση, καί μάλιστα σέ μιάν χώρα σάν καί τήν Τουρκία; Μιά τέ-
τοια σκέψη θάταν άνόητη. "Ισως κάποιος νά τήν κλώθει μέ τόν 
άποκλειστικό σκοπό νά ρίξει στάχτη στά μάτια τοϋ άγγλικοΰ λαοϋ 
καί τής Εύρώπης. ν 

Marx 
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Τά έγγραφα γιά τόν διαμελισμό τής Τουρκίας 

New-York Daily Tribune, 5 'Απριλίου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 21 Μαρτίου 1854 

Σημαντικότατο γεγονός άποτελεΐ ή άναγκαστική δημοσίευση158 τής 
άλληλογραφίας ύπουργών μέ τόν Ρώσσο αύτοκράτορα κατά τούς 
τρεις πρώτους μήνες τής ύπουργίας τους καθώς καί τοΰ μνημο-
νίου τής συνέντευξης άνάμεσα στόν τσάρο καί στόν λόρδο Aber-
deen τό 1844, τό όποιο δημοσίευσε ό τελευταίος μετά άπό πρό-
κληση τής Journa l de Saint-P6tersbourg.1 6 9 

'Αρχίζω μέ μιάν άνάλυση τοΰ μνημονίου τοΰ κόμη Νέσσελροντ, 
τό όποιο έπιδόθηκε στήν κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της καί 
βασίζεται σέ άνακοινώσεις τοΰ Ρώσσου αύτοκράτορα μετά τήν 
έπίσκεψή του στήν 'Αγγλία τόν 'Ιούνιο τοΰ 1844. Τό τωρινό 
s ta tus quo1* τής όθωμανικής αύτοκρατορίας είναι «τό πιό σύμ-
φωνο μέ τό γενικό συμφέρον πρός διατήρηση τής ειρήνης». 'Αγ-
γλία καί Ρωσσία συμφωνοΰν σ' αύτήν τήν άρχή κι έτσι συνενώ-
νουν τίς προσπάθειές τους νά κρατήσουν τό s ta tus quo. «Γιά 
τόν σκοπό τοΰτο τό ούσιαστικό είναι ν' άφεθεΐ ή Πύλη νά ζει 
ήσυχη, δίχως νά ενοχλείται άναίτια μέ διπλωματικούς διαπληκτι-



298 Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α ip. 45 298 

σμοϋς καί δίχως άνάμιξη στίς έσωτερικές της υποθέσεις, άν δέν 
υπάρχει άπόλυτη άνάγκη». Τώρα, πώς μπορεί νά έφαρμοσθεϊ 
μ' έπιτυχία τοΰτο τό «σύστημα της μακροθυμίας»; Πρώτο, άν ή 
Μεγάλη Βρεταννία δέν άνακατευθεΐ στήν έρμηνεία πού ίσως ή 
Ρωσσία θεωρήσει σκόπιμο νά δώσει στίς συνθήκες της μέ τήν 
Πύλη,17 παρά άντίθετα έξαναγκάσει τήν τελευταία νά ένεργήσει 
σύμφωνα μέ τήν ρωσσική έρμηνεία τών παραπάνω συνθηκών* καί 
δεύτερο, άν στήν Ρωσσία έπιτραπεϊ «μόνιμα» ν* άναμιγνύεται στίς 
ύποθέσεις τοΰ σουλτάνου μέ τούς Χριστιανούς ύττηκόους του. 
Κοντολογής, τό σύστημα τής μακροθυμίας άπέναντι στήν Πύλη 
σημαίνει σύστημα συνενοχής μέ τήν Ρωσσία. Ή παράδοξη αύτή 
πρόταση, ώστόσο, κάθε άλλο παρά διατυπώνεται δρθά-κοφτά. 

Τό μνημόνιο κάνει τάχα λόγο γιά «όλες τίς Μεγάλες Δυνάμεις», 
συνάμα όμως ύπαινίσσεται καθαρά, ότι δέν υπάρχουν άλλες Μεγά-
λες Δυνάμεις έξω άπό τήν Ρωσσία καί τήν 'Αγγλία. Ή Γαλλία, 
όπως λέγεται, θά «βρεθεί υποχρεωμένη νά συμμορφωθεί μέ τήν 
πορεία πού θά συμφωνήσουν ή Πετρούπολη καί τό Λονδίνο». Ή 
Αύστρία παρουσιάζεται ώς άπλό έξάρτημα τής Ρωσσίας, χωρίς 
νάχει δική της 7ΐνοή καί χωρίς ν' άκολουθεΐ δική της ξεχωριστή 
πολιτική, παρά μονάχα πολιτική «στενά δεμένη» μέ τήν ρωσσική 
«πάνω στήν βάση τής άρχής τής πλήρους ταυτότητας». Ή Πρωσ-
σία άντιμετωπίζεται ώς μηδαμινό μέγεθος άνάξιο μνείας, καί γ ι ' αύ-
τό άλλωστε οΰτε κάν άναφέρεται. Ή έκφραση: «όλες οί Μεγάλες 
Δυνάμεις», άποτελεΐ λοιπόν ρητορικό σχήμα καί σημαίνει τίς κυ-
βερνήσεις τής Πετρούπολης καί τοΰ Λονδίνου, ένώ «πολιτική στήν 
όποία πρέπει νά συμφωνήσουν όλες οί Μεγάλες Δυνάμεις» σημαίνει 
τήν πολιτική πού χαράζεται στήν Πετρούπολη καί πραγματώνε-
ται στό Λονδίνο. Τό μνημόνιο λέει: 

«Ή Πύλη17 τείνει συνεχώς ν' άπαγκιστρωθεΐ άπό τΙς δεσμεύσεις πού της 
έπέβαλαν ol συνθήκες της μέ άλλες Δυνάμεις. 'Ελπίζει νά τό κάμει άτι-
μώρητα, γιατί ύπολογίζει στήν άμοιβαΐα ζηλοτυπία τών κυβερνήσεων. 
Νομίζει δτι, άν δέν έκπληρώσει τΙς ύποχρεώσεις της άπέναντι σέ κά-
ποιαν άπ' δλες, οί ύπόλοιπες θά τής συμπαρασταθούν στίς διαμάχες της 
καί θά τήν καλύψουν άπέναντι σέ κάθε ευθύνη. 

"Εχει ουσιαστική σημασία νά μήν ένισχυθεΐ αύτή ή ψευδαίσθηση της 
ΙΙύλης. Κάθε φορά πού δέν έκπληρώνει τΙς υποχρεώσεις της άπέναντι 
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σέ μιάν άπό τΙς Μεγάλες Δυνάμεις, είναι συμφέρον δλων τών άλλων νά 
της υποδείχνουν τό σφάλμα της καί νά τήν παροτρύνουν σοβαρά νά ένεργεϊ 
δίκαια άπέναντι σ' όποιον κυβέρνηση άπαιτεΐ δίκαιη Ικανοποίηση. 

Μόλις ή Πύλη αντιληφθεί, ότι δέν ύποστηρίζεται άπό άλλες κυβερ-
νήσεις, θά ύποχωρήσει, κι όσες διαφορές πρόκυψαν θά διευθετηθοΰν με 
τρόπο συμφιλιωτικό χωρίς νά γεννηθούν συγκρούσεις». 

Αύτή είναι ή διατύπωση, μέ τήν όποία ή 'Αγγλία καλείται 
νά ύποστηρίξει τήν Ρωσσία στήν πολιτική τής έκμαίευσης νέων 
παραχωρήσεων άπό τήν Τουρκία μέ βάση τίς παλιές συνθήκες. 

«Μέ τήν σημερινή κατάσταση τών πνευμάτων στήν Εύρώπη, ol κυβερνή-
σεις δέν μπορούν ν* Αντιμετωπίσουν άδιάφορα τό δτι οί χριστιανικοί 
πληθυσμοί τής Τουρκίας είναι έκτεθειμένοι σέ κατάφωρες ένέργειες κα-
ταπίεσης ή θρησκευτικής μισαλλοδοξίας. Είναι μόνιμη άνάγκη νά καθί-
σταται σαφής ή άλήθεια αύτή στούς 'Οθωμανούς ύπουργούς καί νά πεί-
θονται δτι μέ τήν φιλία καί τήν ύποστήριξη τών Μεγάλων Δυνάμεων 
μπορούν νά ύπολογίζουν μονάχα άν μεταχειρίζονται τούς Χριστιανούς 
υπηκόους τής Πύλης μέ άνοχή καί ήπιότητα. 

Καθήκον τών ξένων έκπροσώπων θά είναι νά ένεργοϋν μέ πνεύμα 
πλήρους σύμπνοιας άναμεταξύ τους, όδηγούμενοι άπό τΙς παραπάνω άρχές. 

"Αν κάνουν παραστάσεις στήν Πύλη, αύτές πρέπει νά χαρακτηρίζονται άπό 
όμοφωνία, χωρίς δμως νά παρουσιάζονται ώς έκδήλωση μονόπλευρων 
ύπαγορεύσεων». 

Μέ τόν ήπιο αύτό τρόπο ή 'Αγγλία διδάσκεται πώς νά ύπο-
στηρίζει τήν ρωσσική άξίωση γιά δικαίωμα Θρησκευτικής προστα-
σίας τών Χριστιανών τής Τουρκίας. 

"Εχοντας έτσι διατυπώσει τίς άρχές τής «πολιτικής τής μα-
κροθυμίας», ή Ρωσσία δέν μπορεί ν' άποκρύψει άπό τήν έμπιστή 
της ['Αγγλία], οτι ή μακροθυμία τούτη ίσως ν' άποδειχτεϊ όλε-
θριότερη άπό κάθε έπιθετική πολιτική, συμβάλλοντας κατά τρόπο 
φοβερό στό ν' άναπτυχθοΰν όλα τά «άποσυνθετικά στοιχεία», όσα 
κλείνει έντός της ή όθωμανική αύτοκρατορία, έτσι ώστε κάποιο 
ώραΐο πρωί «άπρόβλεπτες περιστάσεις μπορούν νά έπισπεύσουν 
τήν κατάρρευση της, χωρίς οί φιλικές κυβερνήσεις νά είναι σέ 
θέση νά έμποδίσουν κάτι τέτοιο». Τίθεται έπομένως τό έρώτημα: 
τί θά έπρεπε νά γίνει, άν προκύψουν τέτοιες άπρόβλεπτες περιστά-
σεις, πού θά συνεπέφεραν στήν Τουρκία μιά τελική καταστροφή; 

"Οπως λέγεται, τό μόνο πού χρειάζεται σέ περίπτωση μιας 
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προσεχούς κατάρρευσης της Τουρκίας είναι «ή έπίτευξη προκα-
ταβολικής συμφωνίας άνάμεσα στήν 'Αγγλία και στήν Ρωσσία 
προτοΰ άναλάβουν δράση». "Οπως μάς διαβεβαιώνει τί) μνημόνιο, 
«ή σκέψη αύτη έγινε καταρχήν άπό κοινού άποδεκτή κατά τήν τε-
λευταία διαμονή τοΰ αύτοκράτορα στό Λονδίνο» (στίς μακρές συν-
διασκέψεις τοϋ δεσπότη μέ τόν δούκα τοΰ Wellington, τόν σέρ 
Robert Peel καί τόν λόρδο Aberdeen). «Τό άποτέλεσμα ήταν ή 
τελική δέσμευση ότι, άν κάτι απρόβλεπτο συνέβαινε στήν Τουρκία, 
ή Ρωσσία κι ή 'Αγγλία θά συμφωνούσαν προηγούμενα ώς πρός 
τήν πορεία πού θ' άκολουθοϋσαν άπό κοινοϋ». 

Τί σημαίνει, τώρα, αύτή ή τελική δέσμευση·, Πρώτο, οτι ή 
Ρωσσία κι ή 'Αγγλία θά συμφωνούσαν προκαταβολικά ώς πρός 
τόν διαμελισμό τής Τουρκίας· καί δεύτερο, ότι στήν περίπτωση 
αύτή ή 'Αγγλία θά δεσμευόταν νά σχηματίσει μιάν 'Ιερή Συμμα-
χία μέ τήν Ρωσσία καί τήν Αύστρία (θεωρούμενη ώς τό alter 
ego5 τής Ρωσσίας) έναντίον τής Γαλλίας, πού θά ήταν «ύποχρεω-
μένη», δηλ. έξαναγκασμένη νά ένεργήσει σύμφωνα μέ τΙς άπόψεις 
τους. Φυσικό άποτέλεσμα μιας τέτοιας συμφωνίας θά ήταν ή έμ-
πλοκή τής 'Αγγλίας σέ θανάσιμο πόλεμο μέ τήν Γαλλία, πού θά 
έδινε στήν Ρωσσία πλήρη έλευθερία κινήσεων γιά νά κάνει τήν 
δική τους πολιτική άπέναντι στήν Τουρκία. 

Επανειλημμένα τονίζονται μέ έμφαση οί «άπρόβλεπτες περι-
στάσεις», πού ίσως έπιταχύνουν τήν κατάρρευση τής Τουρκίας. 
Στήν κατακλείδα τοϋ μνημονίου, ώστόσο, ή μυστηριώδης αύτή 
φράση έξαφανίζεται καί άντικαθίσταται άπό τήν σαφέστερη δια-
τύπωση: « Ά ν προΐδουμε ότι ή όθωμανική αύτοκρατορία θά κατα-
κερματιστεί άναπόφευκτα, τότε ή Αγγλία κι ή Ρωσσία πρέπει 
νά συμφωνήσουν προκαταβολικά κτλ. ...». "Ωστε ή μόνη άπρόβλε-
πτη περίσταση ήταν ή άπρόβλεπτη δήλωση τής Ρωσσίας, ότι ή 
όθωμανική αύτοκρατορία θά πρέπει νά καταρρεύσει τώρα. Τό 
ούσιαστικό κέρδος άπό τήν «τελική δέσμευση» εϊναι ή έλευθερία 
πού παρέχεται στήν Ρωσσία νά προΐδει, σέ δεδομένη στιγμή, τήν 
ξαφνική κατάρρευση τής Τουρκίας καί νά υποχρεώσει τήν Αγγλία 
νά έλθει σέ διαπραγματεύσεις μέ θέμα τήν κοινή συναίνεση ώς 
πρός τό ότι ή τέτοια καταστροφή έπίκειται. 
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Σέ συμφωνία μέ ολα αύτά, δέκα περίπου χρόνια μετά τήν 
σύνταξη τοϋ μνημονίου, ή 'Αγγλία ειδοποιείται δεόντως, δτι ή 
ζωτικότητα τής όθωμανικής αύτοκρατορίας έξαντλήθηκε κι δτι 
πρέπει τώρα νά προχωρήσουν στήν προκαταβολική τους συμφωνία 
άποκλείοντας τήν Γαλλία, δηλ. νά συνωμοτήσουν πίσω άπό τίς 
πλάτες τής Τουρκίας καί τής Γαλλίας. Μέ τό άνοιγμα αύτό άρχίζει 
ή σειρά τών μυστικών κι έμπιστευτικών έγγράφων πού άνταλλά-
χτηκαν άνάμεσα στήν Πετρούπολη καί στήν κυβέρνηση συνα-
σπισμοϋ. 

Ό σέρ G. Η. Seymour, ό Βρεταννός πρεσβευτής στήν Πε-
τρούπολη, στέλνει τήν πρώτη μυστική κι έμπιστευτική του έκ-
θεση στόν λόρδο J . Russell, τότε ύπουργό έξωτερικών, στίς 11 
'Ιανουαρίου 1853. Τό βράδι τής 9ης 'Ιανουαρίου είχε τήν «τιμή» 
νά δει τόν αύτοκράτορα στό άνάκτορο τής μεγάλης δούκισσας 
'Ελένης, ή όποία είχε εύδοκήσει νά προσκαλέσει τήν λαίδη Sey-
mour καί τόν ίδιο γιά νά συναντήσουν τήν αύτοκρατορική οικογέ-
νεια. Ό αύτοκράτορας τόν πλησίασε μέ τόν άβρότερο τρόπο, έκ-
φράζοντας τήν μεγάλη του εύχαρίστηση γιά τήν εϊδηση σχηματι-
σμοϋ τής κυβέρνησης συνασπισμοϋ, στήν όποία εύχήθηκε μακρο-
ημέρευση, καί μαζί τήν έπιθυμία του νά μεταβιβάσει ό πρεσβευτής 
στόν γηραιό Aberdeen τά συγχαρητήριά του καί νά τονίσει στόν 
λόρδο John Russell, «δτι έχει πρωταρχική σημασία νά διατη-
οοϋν άριστες σχέσεις οί δύο κυβερνήσεις (ή άγγλική κυβέρνηση 
καί έγώ, έγώ καί ή άγγλική κυβέρνηση) κι δτι ή άνάγκη αύτή ποτέ 
δέν ήταν έντονότερη άπό τώρα». 

Ά ς σημειωθεί δτι αύτά τά λόγια ειπώθηκαν τόν 'Ιανουάριο 
τοϋ 1853, τήν ϊδια στιγμή πού ή Αύστρία, «άνάμεσα στήν όποία 
καί στήν Ρωσσία» —σύμφωνα μέ τό μνημόνιο—«ύπάρχει πλήρης 
συμφωνία άρχών ώς πρός τά τουρκικά πράγματα», εϊχε καταπια-
στεί φανερά μέ τήν πρόκληση ταραχών στό Μαυροβούνιο.4 

« Ά ν έμεϊς συμφωνήσουμε», εϊπε ό τσάρος, «είναι άδιάφορο 
τί θά σκεφτοϋν ή θά κάμουν οί άλλοι. Ή Τουρκία», συνέχισε μέ 
ύποκριτική συμπάθεια, «βρίσκεται σέ πολύ κρίσιμη κατάσταση καί 
ίσως προξενήσει σέ δλους μας πολλές έν οχλήσεις». Άφοΰ είπε 
αύτά, ό τσάρος πήγε νά δώσει τό χέρι στόν σέρ Seymour, μέ πολύ 
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αβρότητα, σα νά ήθελε νά τόν άποχαιρετήσει. "Ομως ό σέρ Ha-
milton, πού «άμέσως στοχάστηκε ότι ή συζήτηση δέν είχε όλο-
κληρωθεΐ», έλαβε «τήν μεγάλη έλευθερία» νά παρακαλέσει τα-
πεινά τόν δεσπότη νά μιλήσει «κάπως σαφέστερα γιά τά τουρκικά 
πράγματα». «01 λόγοι κι οί τρόποι τοϋ αύτοκράτορα», γράφει ό 
παρατηρητής αύτός, «μολονότι παρέμειναν εύγενέστατοι, ώστόσο 
έδειξαν ότι ή Μεγαλειότητά Του δέν σκόπευε νά μοΰ μιλήσει γιά 
τήν έπίδειξη 'ισχύος που πρόκειται νά έπιχειρησει στό Νότο». 

Σημειωτέον ότι ήδη στήν άναφορά τής 7ης 'Ιανουαρίου 1853 
ό σέρ Hamil ton είχε ένημερώσει τήν βρεταννική κυβέρνηση ότι 
«(είχαν σταλεί διαταγές στό 5ο σώμα στρατοΰ νά βαδίσει πρός τά 
σύνορα τών παραδουναβίων ήγεμονιών κι ότι τό 4ο σώμα θά δια-
τασσόταν νά βρίσκεται σ' έτοιμότητα γιά νά βαδίσει, άν αύτό ήταν 
άναγκαΐο»" έπίσης σέ μιάν άναφορά μέ ήμερομηνία 8 'Ιανουαρίου 
1853 έγραφε, ότι ό Νέσσελροντ τοΰ είχε έκφράσει τήν γνώμη του 
σχετικά μέ τήν «άνάγκη νά ύποστηριχτεΐ ή ρωσσική διπλωματία 
μέ μιάν έπίδειξη ισχύος». 

«Ό αύτοκράτορας», συνεχίζει ό σέρ Hamilton στήν άναφορά του, «είπε, 
στήν άρχή μέ μικρό δισταγμό, άλλά, δσο προχωρούσε, μέ τρόπο εύθύ καί 
σίγουρο: 

»Τά τουρκικά πράγματα βρίσκονται σέ μεγάλη άποδιοργάνωση' ή 
(δια ή χώρα μοιάζει νά σωριάζεται σέ έρείπια (menace ruin): ή κατάρ-
ρευση της θά άποτελέσει μεγάλο άτύχημα κι είναι πολύ σημαντικό νά 
έπιτύχουν ή 'Αγγλία κι ή Ρωσσία μιάν άπόλυτα καλή συνεννόηση πάνω 
σ' αύτές τΙς ύποθέσεις, Ετσι ώστε καμμιά άπό τίς δύο νά μήν προβεί σέ 
κάποιο διάβημα, γιά τό όποιο ή άλλη δέν θά ήταν ένημερωμένη. 

»'"Ακοΰστε", άναφώνησε' "στά χέρια μας Εχουμε Εναν άσθενή, Εναν 
πολύ άσθενή' σας λέω είλικρινά δτι θ' άποτελοϋσε μεγάλο άτύχημα, άν 
κάποια άπό τΙς μέρες αύτές Εφευγε άπό κοντά μας, Ιδιαίτερα προτού 
γίνουν οί άναγκαϊες διευθετήσεις. 'Αλλά, δπως καί νάχει, δέν είναι αύτή 
ή κατάλληλη ώρα νά σας μιλήσω γιά τό θέμα"». 

Στά μάτια τής άρκούδας αύτής, ό άσθενής είναι τόσο άδύνα-
μος, ώστε πρέπει νά τόν φάει. Ό σέρ Hamil ton, κάπως τρομαγ-
μένος άπό αύτή τήν «άπρόβλεπτη» διάγνωση τοΰ Μοσχοβίτη για-
τροΰ, άπαντά μέ άληθινό 7τνεΰμα εύγένειας: 

«Ή Μεγαλειότητά Σας είναι τόσο προσηνής, ώστε θά μοΰ έπιτρέψει 
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μιάν άκόμη παρατήρηση. Ή Μεγαλειότητά Σας λέει ότι ό άνθρωπος είναι 
ασθενής, χι αύτό είναι πολύ άληθινό' όμως ή Μεγαλειότητά Σας θά εύαρε-
στηθεΐ νά μέ συγχωρήσει, άν παρατηρήσω, δτι δ ρόλος τών γενναιόψυ-
χων καί Ισχυρών είναι νά μεταχειρίζονται τόν άσθενή μέ ήπιότητα». 

Ό Βρεταννός πρεσβευτής παρηγορείται μέ τήν σκέψη, δτι ή 
άπό μέρους του συμφωνία μέ τήν άποψη τοϋ τσάρου γιά τήν Τουρ-
κία καί τήν άσθένειά της κι ή έκκληση του γιά γενναιοψυχία άπέ-
ναντι στόν άσθενή «τουλάχιστο δέν θεωρήθηκε προσβολή». "Ετσι 
τελειώνει ή άναφορά τοΰ σέρ Η. Seymour γιά τήν πρώτη του 
εμπιστευτική συνομιλία μέ τόν τσάρο* μολονότι δμως έμφανίζε-
ται σ' αύτό τό vis-a-vis*® ώς τέλειος αυλικός, ώστόσο διαθέτει 
άρκετή λογική ώστε νά προειδοποιήσει τήν κυβέρνησή του λέγον-
τας τά έξής: 

«Κάθε τέτοια έκφραση άπόψεων τείνει άπλώς νά θέσει ένα δίλημμα. Τδ 
δίλημμα αύτό φαίνεται νάναι τό έξής: "Αν ή κυβέρνηση τής Μεγαλειδ-
τητάς Της δέν έρθει σέ συνεννόηση μέ τήν Ρωσσία ώς πρός τό τι θά 
συμβεί σέ περίπτωση αιφνίδιας κατάρρευσης τής Τουρκίας, θά έχει λι-
γότερους λόγους νά παραπονείται, άν πρόκυπταν άποτελέσματα δυσάρε-
στα γιά τήν 'Αγγλία. Ά ν άντίθετα ή κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της 
καταπιανόταν μέ τήν έξέταση τέτοιων ένδεχομένων, θά έδινε ώς ένα 
βαθμό τή συγκατάθεσή της σέ μιά καταστροφή, πού συμφέρον της είναι 
νά τήν άποτρέψει δσο γίνεται περισσότερο χρόνο». 

Ό σέρ Hamil ton κλείνει τήν άναφορά του μέ τήν παρακάτω 
έπιγραμματική φράση: 

«Μπορούμε Ισως νά συνοψίσουμε ώς έξής: ή Αγγλία θά πρέπει νά έπι-
θυμεΐ μιά στενή συμφωνία μέ τήν Ρωσσία προκειμένου νά έμποδίσει τήν 
κατάρρευση τής Τουρκίας, ένώ ή Ρωσσία θά ήταν ικανοποιημένη, άν ή 
συμφωνία άναφερόταν στά όσα θ' Ακολουθήσουν τήν κατάρρευση». 

"Οπως πληροφορεί ό σέρ G. Η. Seymour τόν λόρδο J . Rus-
sell στήν άναφορά του άπό 22 'Ιανουαρίου 1853, στίς 14 'Ιανουα-
ρίου είχε άλλη μιά έμπιστευτική συνέντευξη μέ τόν τσάρο, τόν 
όποιο «βρήκε μόνο». Ό δεσπότης καταδέχθηκε νά δώσει στόν 
"Αγγλο πρεσβευτή ένα μάθημα γιά τις ύποθέσεις τής 'Ανατολής. Τά 
δνειρα καί τά σχέδια τής αυτοκράτειρας Αικατερίνης Β' είναι γνω-
στά, είπε, δμως ό ϊδιος δέν τά ένστερνίζεται. 'Απεναντίας, κατά 
τήν γνώμη του υπάρχει ένας μονάχα κίνδυνος γιά τήν Ρωσσία, 
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δηλ. νά επεκτείνει κι άλλο τίς ήδη υπερβολικά μεγάλες κτήσεις 
της. (Οί άναγνώστες σας θά θυμοΰνται ότι άναφέρθηκα σ* αύτό 
όταν παρέθεσα ένα άπόσπασμα άπό τίς άναφορές τοΰ κόμη Ροζζο 
di Borgo180). Τό s t a tus q u o " της Τουρκίας είναι τό πιό σύμ-
φωνο μέ τά ρωσσικά συμφέροντα. Ά π ό τήν μιά πλευρά, οί Τοΰρ-
κοι έχουν χάσει τό στρατιωτικό τους 7τνεΰμα, ένώ άπό τήν άλλη 
«ή χώρα αύτή εϊναι άρκετά ισχυρή, ή στάθηκε ώς τώρα άρκετά 
ισχυρή, ώστε νά διατηρήσει τήν άνεξαρτησία της καί νά έξασφαλί-
σει τήν άξιοπρε7Π) μεταχείρισή της άπό μέρους άλλων χωρών». 
"Ομως μέσα στήν αύτοκρατορία αύτή ύπάρχουν κάμποσα εκατομ-
μύρια Χριστιανών, γιά τά όποια αύτός πρέπει νά μεριμνήσει, δσο 
σκληρό καί «δυσάρεστο» κι άν είναι αύτό τό έργο. Είναι υποχρεω-
μένος νά τό κάνει αύτό έξίσου λόγω δικαιώματος, καθήκοντος καί 
θρησκείας. Κατόπιν ό τσάρος ξαναγύρισε αιφνίδια στήν παραβο-
λή του γιά τόν άσ6ενή, τόν πολύ άσθενή, πού δέν πρέπει μέ κανέναν 
τρόπο νά τόν άφήσουν «νά πεθάνει ξαφνικά στά χέρια τους» (de 
leur echapper). «Χάος, σύγχυση καί ή βεβαιότητα ένός εύρω-
παϊκοΰ πολέμου θά άκολουθήσουν άναγκαστικά τήν καταστροφή, 
άν έπανερχόταν άπροσδόκητα καί προτού καταστρωθεί κάποιο 
σχέδιο γιά κατόπιν». 

Άφοΰ άνήγγειλε έτσι άκόμα μιά φορά τόν έπικείμενο θάνατο 
τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, άκολούθησαν οί έκκλήσεις πρός 
τήν Αγ γ λ ί α νά προεξοφλήσει τήν κληρονομιά άπό κοινού μέ τήν 
Ρωσσία καί σέ συμφωνία μέ τήν «τελική δέσμευση». 'Ωστόσο άπέ-
φυγε νά διαγράψει τό δικό του «μακρ07τνοο σχέδιο», άρκούμενος 
νά έπισημάνει, κατά τρόπο κοινοβουλευτικό, τό κύριο σημείο πού 
πρέπει νά προσεχθεί σέ περίπτωση διαμελισμού. 

«'Επιθυμώ νά σας μιλήσω ώς φίλος καί ώς καθώς πρέπει κύριος. "Αν ή 
'Αγγλία κι έγώ καταλήξουμε σέ συννενάηση σ' αύτό τό ζήτημα, τά άλλα 
λίγο μέ ένδιαφέρουν' μοΰ είναι άδιάφορο τί λένε ή τί σκέφτονται άλλοι. 
Είλικρινά, λοιπόν, σας λέω ξεκάθαρα ότι, άν ή 'Αγγλία θελήσει κάποια 
μέρα νά έγκατασταθεΐ στήν Κωνσταντινούπολη, δέν θά τό έπιτρέψω. 
Δέν σας άποδίδω αύτή τήν πρόθεση, δμως είναι καλύτερο νά μιλά κανείς 
ξεκάθαρα σ' αύτές τΙς περιπτώσεις' άπό τήν πλευρά μου, είμαι έξίσου 
διατεθειμένος ν' άναλάβω τήν δέσμευση νά μήν έγκατασταθώ έκεΐ, έννοώ 
ώς Ιδιοκτήτης κι δχι ώς προσωρινός κάτοχος' Ισως οί περιστάσεις μέ 
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Αναγκάσουν νά καταλάβω τήν Κωνσταντινούπολη, άν δέν ληφθεί πρό-
βλεψη καί 6λα άφεθοϋν στήν τύχη». 

"Ωστε στην 'Αγγλία 0' άπαγορευθεΐ ή έγκατάστασή της στήν 
Κωνσταντινούπολη. Ό τσάρος όμως Οά εγκατασταθεί εκεί, άν 6χι 
ώς ιδιοκτήτης, πάντως μέ τήν ιδιότητα τοϋ προσωρινοϋ κατόχου. 
Ό Βρεταννός πρεσβευτής ευχαρίστησε τήν Μεγαλειότητά Του γιά 
•τήν ειλικρίνεια τής δήλωσης, αυτής. Κατόπιν ό Νικόλαος άναφέρ-
Οηκε στήν παλιά του συνομιλία μέ τόν δούκα τοΰ Wellington, τής 
οποίας καταγραφή καί ούσιαστικά resum^®" είναι τό μνημόνιο 
τοΰ 1844. Περνώντας στό θέμα τής ήμέρας —στίς διεκδικήσεις 
τοΰ τσάρου ώς πρός τούς 'Αγίους Τόπους— ό Βρεταννός πρεσβευ-
τής έξέφρασε τούς φόβους του: 

«Δυό συνέπειες μπορούν νά προβλεφθούν, άν κάμει τήν έμφάνισή του 
ρωσσικός στρατός" ή μία είναι ή άντι-έπίδειξη Ισχύος, ή όποία Ισως θά 
προκαλούνταν άπό τήν πλευρά τής Γαλλίας' ή δεύτερη καί σοβαρότερη, 
ή έξέγερση τοϋ χριστιανικού πληθυσμού έναντίον τής έζουσίας τοϋ σουλ-
τάνου, ή όποία ήδη έχει σοβαρά έξασθενίσει άπό έξεγέρσεις κι άπό μιά 
βαθειά οικονομική κρίση. Ό αύτοκράτορας μέ διαβεβαίωσε, ότι άκόμα 
οί δυνάμεις του δέν έχουν κινηθεί (n'ont pas boug6), κι έξέφρασε τήν 
έλπίδα του, ότι δέν θά χρειαστεί ή προέλασή τους. "Οσο άφορα μιά γαλ-
λική έκστρατεία στίς σουλτανικές κτήσεις, ή Μεγαλειότητά Του δήλω-
σε ότι ένα τέτοιο έγχείρημα θά προκαλούσε άμεση κρίση, ότι ένα αίσθη-
μα τιμής θά τόν άνάγκαζε νά στείλει τΙς δυνάμεις του στήν Τουρκία 
δίχως καθυστέρηση ή δισταγμό κι ότι άν άποτέλεσμα μιας τέτοιας προέ-
λασης ήταν ή άνατροπή τοΰ Μεγάλου Τούρκου (le grand Turc), θά λυ-
πόταν γι* αύτό, ώστόσο θά αίσθανόταν ότι έπραξε δπως ήταν άναγκα-
σμένος νά πράξει». 

Ό τσάρος έδωσε λοιπόν στήν 'Αγγλία τό θέμα, πού αύτή τώρα 
οφείλει νά επεξεργαστεί, δηλ. νά έκπονήσει ένα «μακρ07τνοο σχέ-
διο» γιά τόν παραμερισμό τής Οθωμανικής αύτοκρατορίας καί «νά 
συμφωνήσει προκαταβολικά γιά όλα, όσα έχουν νά κάμουν μέ τήν 
έμπέδωση μιας νέας τάξης πραγμάτων προτιθέμενης νά άντικα-
ταστήσει ό,τι ύπάρχει σήμερα». 'Ενθάρρυνε τόν μαθητή του δεί-
χνοντάς του τό έπαθλο πού ίσως κέρδιζε άπό τήν έπιτυχή έπίλυση 
αύτοΰ τοΰ προβλήματος καί τόν άπέπεμψε μέ τήν πατρική συμ-
βουλή: 
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«Ό πολιτισμός τοϋ δέκατου ένατου αΙώνα θά γιόρταζε έναν ευγενικό 
θρίαμβο, άν τό.κενό, πού θά άφηνε στήν Εύρώπη ή έζάλειψη τής μωα-
μεθανικής κυριαρχίας, καλυπτόταν δίχως νά διακοπεί ή γενική εΙρήνη 
χάρη στά προφυλακτικά, μέτρα πού υΙοθέτησαν ol δύο κυβερνήσεις μέ τό 
μεγαλύτερο ένδιαφέρον γιά τό πεπρωμένο της Τουρκίας». 

Μετά τήν έπίκληση αύτή πρός τήν 'Αγγλία, έμφανίζεται στό 
προσκήνιο ό λόρδος J . Russell, πού άπαντα μ' ένα μυστικό κι 
έμπιστευτικό μήνυμα μέ ήμερομηνία 9 Φεβρουαρίου 1853. Ά ν ό 
λόρδος John είχε συνειδητοποιήσει πλήρως τό ύπουλο σχέδιο τοϋ 
τσάρου, δηλ. νά ωθήσει τήν Αγγλ ία σέ μιά σφαλερή θέση ήδη 
άπό τό γεγονός ότι θ' άρχιζε μαζί του μυστικές έπαφές μέ θέμα 
τόν μελλοντικό διαμελισμό ένός σύμμαχου κράτους, τότε θά ένερ-
γοΰσε όπως κι ό ϊδιος ό τσάρος καί θ' άρκοΰνταν σέ μιά ρηματική 
άπάντηση πρός τόν βαρόνο Brunnow άντί νά στείλει έπίσημο 
κρατικό έγγραφο στήν Πετρούπολη. Πρίν άκόμη τά μυστικά έγ-
γραφα κατατεθούν στήν Βουλή, οί Times είχαν χαρακτηρίσει τό 
κείμενο τοΰ λόρδου John ώς έντονότατη κι «άγανακτισμένη άρ-
νηση» τών προτάσεων τοϋ τσάρου. Στό χτεσινό τους φύλλο άνα-
καλοΰν τό έγκώμιό τους γιά τόν λόρδο John, δηλώνοντας δτι «τό 
έγγραφο δέν άξίζει τόν έπαινο πού τοΰ είχε έπιδαψιλευθεΐ μέ βάση 
άτελεϊς πληροφορίες». Ό λόρδος John προκάλεσε τήν όργή τών 
Times μέ τήν δήλωση πού έκαμε στήν συνεδρίαση τής Βουλής 
τών Κοινοτήτων τήν περασμένη Παρασκευή, ότι δηλ. άσφαλώς 
δέν συνηθίζει νά κάνει άνακοινώσεις πρός έκεΐνο τό έντυπο κι ότι 
τό άρθρο πού άναφερόταν στήν άπάντησή του πρός τόν σέρ G. Η. 
Seymour δέν τό είχε διαβάσει παρά τρεις μόνο ήμέρες μετά τήν 
δημοσίευσή του. 

"Οποιος είναι έξοικειωμένος μέ τόν ταπεινό καί χαμερτιή τόνο, 
πού υίοθετεϊ κάθε Ά γ γ λ ο ς ύπουργός μετά τό 1814 (χωρίς νά 
έξαιρεΐται ούτε ό Canning) στίς έπαφές του μέ τήν Ρωσσία, είναι 
άναγκασμένος νά ομολογήσει, ότι τό κείμενο τοΰ λόρδου John θά 
πρέπει νά θεωρηθεί ήρωική πράξη άπό τήν πλευρά τοϋ άνθρωπί-
σκου αύτοϋ. 

'Εφόσον τό έγγραφο έχει χαρακτήρα σημαντικής ιστορικής συμ-
βολής κι έπιπλέον είναι κατάλληλο γιά νά δει κανείς παραστατικά 
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τήν έξέλιξη τών διαπραγματεύσεων, οί αναγνώστες σας θά εύχα-
ριστηθοϋν νά τό γνωρίσουν in extenso.W1 

Ό λόρδος John Russell πρός τόν σέρ G. Η. Seymour 
(μυστικό κι έμπιστευτικό) 

'Υπουργείο Εξωτερικών 
9 Φεβρουαρίου 1853 

Σέρ, 
Έλαβα καί υπέβαλα στήν Βασίλισσα τήν μυστική κι έμπιστευτική 

σας άναφορά άπό 22 'Ιανουαρίου. "Οπως καί σέ προγενέστερες περιπτώ-
σεις, ή Μεγαλειότητά Της αισθάνεται ευτυχής διαπιστώνοντας τήν με-
τριοπάθεια, τήν ειλικρίνεια καί τήν φιλική διάθεση τής Αυτοκρατορικής 
Του Μεγαλειότητας. Ή Μεγαλειότητά Της μοϋ έδωσε όδηγίες ν' άπαν-
τήσω στό Ιδιο πνεΰμα μιας μετριοπαθούς, ειλικρινούς καί φιλικής συζή-
τησης. Τό πρόβλημα πού έθεσε ή Αυτοκρατορική Του Μεγαλειότητα είναι 
πολύ σοβαρό καί, άν θεωρήσουμε ώς δυνατή ή καί έπικείμενη τήν περί-
πτωση διάλυσης τής όθωμανικής αυτοκρατορίας, συνίσταται στό έξής: 
άν είναι καλύτερα νά πάρουμε προκαταβολικά τά μέτρα μας γιά μιά τέ-
τοια περίπτωση ή νά Αντιμετωπίσουμε τό χάος, τήν σύγχυση καί τήν 
βεβαιότητα ένός εύρωπαΐκοΰ πολέμου, πού θ' Ακολουθούσαν άναγκαστικά 
τήν καταστροφή, άν αύτή έρχόταν άπροσδόκητα καί προτού έκπονηθεΐ 
κάποιο μακρόπνοο σχέδιο. "Οπως είπε ή Αύτοκρατορική Του Μεγαλειό-
τητα, σ' αύτό τό σημείο θά έπιθυμοϋσε νά έπιστήσει τήν προσοχή τής 
κυβέρνησης σας. 'Εξετάζοντας τό σοβαρό αύτό ζήτημα, ή πρώτη σκέψη 
πού κάνει ή κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της είναι δτι δέν έλαβε χώρα 
καμμιά κρίση, ή όποία νά καθιστά άπαραΐτητη τήν έπίλυση αύτοΰ τοϋ 
τεράστιου εύρωπαΐκοΰ προβλήματος. Υπήρξαν διαμάχες σχετικές μέ τούς 

'Αγίους Τόπους, όμως αύτές κείνται έξω άπό τήν σφαίρα τής έσωτερι-
κής διοίκησης τής Τουρκίας κι άφοροϋν περισσότερο τήν Ρωσσία καί 
τήν Γαλλία παρά τήν 'Υψηλή Πύλη.17 Κάποια διαταραχή τών σχέσεων 
Αύστρίας καί Πύλης προκάλεσε ή τουρκική έπίθεση στό Μαυροβούνιο, 
κι αύτό όμως περισσότερο έχει νά κάμει μέ κινδύνους, πού θίγουν τά 
σύνορα τής Αύστρίας, παρά μέ τήν έξουσία καί τήν άσφάλεια τοϋ σουλτά-
νου, κι έπομένως δέν ύφίσταται έπαρκής λόγος γιά νά λεχθεί στόν σουλ-
τάνο, δτι δέν είναι σέ θέση νά διαφυλάξει τήν ειρήνη στό έσωτερικό ή 
νά διατηρήσει φιλικές σχέσεις μέ τούς γείτονές του. Επιπλέον ή κυβέρ-
νηση της Μεγαλειότητάς Της έχει νά παρατηρήσει, δτι τό Αντιμετωπι-
ζόμενο ένδεχόμενο δέν είναι χρονικά προσδιορισμένο. "Οταν δ Γουλιέλ-
μος Γ' καί δ Λουδοβίκος ΙΔ' ρύθμισαν μέ συνθήκη τήν διαδοχή τοϋ Κα-
ρόλου Β' τής 'Ισπανίας,1'1 μεριμνούσαν γιά κάτι πού χρονικά δέν άπεΐχε 
πολύ. Ή Ασθένεια τοΰ ήγεμόνα τής 'Ισπανίας καί τό βέβαιο τέλος τής 
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ανθρώπινης ζωής έμφάνιζαν τό Αναμενόμενο ενδεχόμενο ώς βέβαιο καί 
σαφές. Τό ίδιο μπορεί νά λεχθεί καί ώς πρός τήν μέριμνα πού λήφθηκε 
τόν περασμένο αΙώνα γιά τήν διάθεση της Τοσκάνης μετά τόν θάνατο 
τοΰ τελευταίου ήγεμόνα άπό τόν οίκο τών Μεδίκων.1·® "Ομως τό ενδε-
χόμενο διάλυσης τής όθωμανικής αύτοκρατορίας είναι άλλου είδους. Μπο-
ρεί νά έπισυμβεΐ είκοσι, πενήντα ή καί έκατό χρόνια άπό σήμερα. Κάτω 
από τις περιστάσεις αύτές, ελάχιστα θά συμβιβαζόταν μέ τά φιλικά 
αΙσθήματα πρός τόν σουλτάνο, τά όποία τρέφουν έξίσου ό αυτοκράτο-
ρας τής Ρωσσίας κι ή βασίλισσα τής Μεγάλης Βρεταννίας, άν οί έπαρ-
χίες τον κράτους τον άποτελονσαν αντικείμενο προκαταβολικής διάθε-
σης. Πέρα άπ' αύτό, πρέπει καί νά παρατηρηθεί, ότι μία συμφωνία 
καμωμένη σέ μιά τέτοια περίπτωση μέ μεγάλη βεβαιότητα έπιταχύνει 
τό ένδεχόμενο, τό όποιο σκοπεύει ν' Αντιμετωπίσει. Δέν θά ήταν έντιμο 
νά κρατηθούν σέ άγνοια τής συμφωνίας ή Αύστρία κι ή Γαλλία, ούτε 
καί ή τέτοια άπόκρυψη θά συμβιβαζόταν μέ τόν σκοπό παρεμπόδισης 
ένός εύρωπαΐκοΰ πολέμου. Πράγματι, μιά τέτοια άπόκρυψη δέν είναι 
δυνατό ν' άποτελεϊ πρόθεση τής Αυτοκρατορικής Του Μεγαλειότητας. Τό 
εύλογο συμπέρασμα είναι ότι, μόλις ή Μεγάλη Βρεταννία κι ή Ρωσσία 
συμφωνούσαν πάνω στήν άκολουθητέα πορεία κι άποφάσιζαν νά τήν έπι-
βάλουν, θάπρεπε ν' άνακοινώσουν τίς προθέσεις τους στις Μεγάλες Δυ-
νάμεις της Εύρώπης. "Ομως μιά συμφωνία, ή όποία θά κλεινόταν καί 
θ' άνακοινωνόταν μ' αύτό τόν τρόπο, δέν θά έμενε μυστική γιά πολύν 
καιρό, καί ένώ θ' άναστάτωνε καί θ' Αποξένωνε τόν σουλτάνο, ή γνώση 
τής ύπαρξής της θά παρακινούσε όλους τούς έχθρούς του νά έντείνουν τήν 
βία καί νά σκληρύνουν τις συγκρούσεις. Θά άγωνίζονταν μέ τήν πεποί-
θηση, δτι τελικά θά νικήσουν όπωσδήποτε, ένώ οί στρατηγοί καί τά 
στρατεύματα τοΰ σουλτάνου θά είχαν τό αίσθημα δτι καμμιά άμεση έπι-
τυχία δέν θά μπορούσε νά σώσει τήν ύπόθεσή τους άπό τήν τελική ήττα. 

Έτσι θά γεννιόταν καί θά ένδυναμωνόταν άκριβώς ή Αναρχία έκείνη, πού 
τόσο φοβούμαστε τώρα, κι ή μέριμνα τών φίλων τοΰ άσθενοϋς θ' Απο-
δειχνόταν αιτία τοϋ θανάτου του. Ή κυβέρνηση της Μεγαλειότητάς Της 
δέν χρειάζεται νά ένδιατρίψει περισσότερο στούς κινδύνους πού συνεπά-
γεται ή έκτέλεση κάθε τέτοιας σύμβασης. Τό παράδειγμα τοϋ πολέμου 
τής [Ισπανικής] διαδοχής άρκεΐ γιά νά δείξει πόσο λίγο γίνονται σεβα-
στές παρόμοιες συμφωνίες, δταν ένας ισχυρός πειρασμός ώθεΐ στήν πα-
ραβίαση τους. Ή θέση τοϋ αυτοκράτορα τής Ρωσσίας ώς θεματοφύλακα, 

. οχι δμως καί κατόχου, τής Κωνσταντινούπολης θά ήταν έκτεθειμένη σέ 
άναρίθμητους κινδύνους, τόσο έξαιτίας τών πολύχρονων φιλοδοξιών τοΰ 
έθνους του δσο καί έξαιτίας τής ζηλοτυπίας τής Εύρώπης. Ό έσχατος 
κάτοχος, δποιος κι άν ήταν, έλάχιστα Ικανοποιημένος θά έμενε μέ τήν 
άδρανή καί νωχελική στάση τών κληρονόμων τοϋ Μωάμεθ Β'. Ό κύριος 
της Κωνσταντινούπολης, πού έλέγχει τίς πύλες της Μεσογείου καί τής 



Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α dtp. 33 
219 

Μαύρης Θάλασσας, φαίνεται φυσικό ν* άσκεΐ μεγάλη έπιρροή στίς ευρω-
παϊκές υποθέσεις. Ή έπιρροή αύτή μπορεί ν' άσκηθεΐ πρός όφελος της 
Ρωσσίας' θά μπορούσε όμως ν' άσκηθεΐ καί γιά νά περικοπεί ή έλεγχθεΐ 
ή Ισχύς της. Ή Λύτοκρατορική Του Μεγαλειότητα είπε δίκαια καί φρό-
νιμα: ή χώρα μου είναι τόσο τεράστια καί τόσο εύτυχής είναι ή κατά-
σταση της άπό κάθε άποψη, ώστε θά ήταν παράλογο άπό μέρους μου νά 
επιθυμώ περισσότερα έδάφη ή περισσότερη Ισχύ άπό δ,τι κατέχω. 

'Απεναντίας, παρατήρησε, ό μεγάλος, κι ΐσως καί ό μόνος, κίνδυνος γιά 
μάς θά πρόκυπτε άπό τήν έπέκταση μιας αύτοκρατορίας ήδη πολύ μεγά-
λης. Ένα Ισχυρό καί φιλόδοξο κράτος, πού θ' άντικαθιστοϋσε τήν 'Τψη-
λή Πύλη,1' θά έκανε Ισως τόν πόλεμο άπό μέρους τής Ρωσσίας άναγκαΐο 
γιά τόν αύτοκράτορα ή τούς διαδόχους του. Έτσι, μιά εύρωπαΐκή σύγ-
κρουση θά γεννιόταν άπό τά (δια τά μέτρα πού θά λαμβάνονταν γιά νά 
τήν έμποδίσουν· γιατί οβτε ή 'Αγγλία ούτε ή Γαλλία, κι (σως οΟτε κι ή 
Αύστρία, θά Ικανοποιούνταν βλέποντας τήν Κωνσταντινούπολη μόνιμα 
στά χέρια της Ρωσσίας. Άπό τήν πλευρά της Μεγάλης Βρεταννίας, ή 
κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της δηλώνει άμέσως δτι παραιτείται 
άπό κάθε πρόθεση ή έπιθυμία κατοχής τής Κωνσταντινούπολης. Ή Αύτο-
κρατορική Του Μεγαλειότητα μπορεί νάναι άπόλυτα βέβαιη στό σημείο 
αύτό. Είναι έπίσης έτοιμη νά διαβεβαιώσει ότι δέν θά συνάψει συμφωνία 
σχετική μέ τό ένδεχόμενο κατάρρευσης τής Τουρκίας δίχως προηγούμενη 
συνεννόηση μέ τόν αύτοκράτορα τής Ρωσσίας. Γενικά, λοιπόν, ή κυβέρ-
νηση τής Μεγαλειότητάς Της είναι πεπεισμένη δτι δέν μπορεί νά υίο-
Οετηθεΐ πολιτική φρονιμότερη, άνιδιοτελέστερη κι εύεργετικότερη γιά 
τήν Εύρώπη άπό έκείνη πού άκολούθησε τόσον καιρό ή Αύτοκρατορική 
Του Μεγαλειότητα καί πού θά καταστήσει τό δνομά του ένδοξότερο άπό 
τ' όνομα καί τών πιό ξακουστών ήγεμόνων, άπ' δσους ζήτησαν τήν άθα-
νασία μέ άπρόκλητες κατακτήσεις κι έφήμερη δόξα. Γιά χάρη τής έπι-
τυχίας αύτής τής πολιτικής, ευκταίο είναι ότι θά έπιδειχθεϊ ή μεγαλύ-
τερη δυνατή μακροθυμία άπέναντι στήν Τουρκία' δτι τά όποια τυχόν 
αΐτήματα τών Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης θά άποτελέσουν μάλλον 
άντικείμενο φιλικών διαπραγματεύσεων παρά αυταρχικών άπαιτήσεων' 
ότι θά άποφεύγονται κατά τό δυνατόν έπιδείξεις στρατιωτικής καί ναυτι-
κής Ισχύος πρός έξαναγκασμό τού σουλτάνου' κι ότι διαφορές ώς πρός 
τά σχετικά μέ τήν Τουρκία ζητήματα, όσα άνήκουν στήν άρμοδιότητα 
της Υψηλής Πύλης, θά κρίνονται μέ άμοιβαία συνεννόηση τών Μεγάλων 
Δυνάμεων καί δέν θά έπιβάλλονται βίαια στήν άδύναμη τουρκική κυβέρ-
νηση. Στά προφυλακτικά τούτα μέτρα ή κυβέρνηση της Μεγαλειότητάς 
Της έπιθυμεΐ νά προσθέσει, ότι κατά τήν άποψή της έχει θεμελιώδη 
σημασία νά δοθεί στόν σουλτάνο ή συμβουλή νά μεταχειρίζεται τούς 
Χριστιανούς ύπηκόους του σύμφωνα μέ τΙς άρχές τής δικαιοσύνης καί 
τής θρησκευτικής έλευθερίας, οί όποιες έπικρατούν γενικά άνάμεσα στά 
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φωτισμένα έθνη της Εύρώπης. "Οσο περισσότερο υΐοθετεϊ ή τουρκική 
κυβέρνηση τούς κανόνες τοϋ Αμερόληπτου νόμου καί της Ισοπολιτείας, 
τόσο λιγότερο Θά θεωρεί ό αύτοκράτορας τής Ρωσσίας Αναγκαία τήν 
έφαρμογή τής κατ' έξαίρεση έκείνης προστασίας, τήν όποια ή Ιδια ή 
Αύτοκρατορική του Μεγαλειότητα βρήκε φορτική κι ένοχλητική, μολονότι 
Αναμφίβολα τήν έπιβάλλει τό καθήκον καί τήν κατοχυρώνει μιά συνθήκη. 
Μπορείτε νά διαβάσετε τό έγγραφο αύτό στόν κόμη Νέσσελροντ, κι άν 
αύτό ζητηθεί μπορείτε νά έγχειρίσετε ό Ιδιος ένα Αντίγραφο στόν αύτο-
κράτορα. Στήν περίπτωση αύτή θά συνοδεύσετε τήν έπίδοσή του μέ τήν 
διαβεβαίωση της φιλίας κι έμπιστοσύνης έκεΐνης τής Μεγαλειότητάς Της 
τής Βασίλισσας, τήν όποία ήταν βέβαιο ότι θά ένέπνεε ή συμπεριφορά 
τής Αύτοκρατορικής Του Μεγαλειότητας 

Παραμένω κτλ. 
J. Russell 

Marx 

48 

Ή μυστική διπλωματική άλληλογραφία 

New-York Daily Tribune, 11 'Απριλίου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 24 Μαρτίου 1854 

Μολονότι σέ γενικές γραμμές τό έγγραφο τοϋ λόρδου J . Russell 
μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς εύγενική άρνηση της πρότασης τοΰ 
τσάρου σχετικά μέ τήν σύναψη προκαταβολικής συμφωνίας γιά τόν 
ένδεχόμενο διαμελισμό τής Τουρκίας, ωστόσο έμφανίζονται καί 
μερικές άλλόκοτες περικοπές, στίς όποιες έφιστώ τήν προσοχή 
τών άναγνωστών σας. Ό λόρδος John γράφει: 

«Δ& ύφίσταται έπαρχής λόγος γιά νά λεχθεί στόν σουλτάνο, ότι δέν 
είναι σέ θέση νά διαφυλάξει τήν εΙρήνη στό έσωτερικό ή νά διατηρήσει 
φιλικές σχέσεις μέ τούς γείτονές του». 

Πουθενά όμως στίς έμπιστευτικές άνακοινώσεις τοΰ σέρ G. Η. 
Seymour δέν βρίσκουμε κάποιαν άναφορά σέ πρόταση τοϋ τσά-
ρου νά λεχθεί κάτι τέτοιο στόν σουλτάνο. Επομένως πρέπει νά 
συμπεράνουμε εϊτε ότι ό λόρδος Russell, προσποιούμενος άντίθεση 
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σ' ένα τέτοιο διάβημα, εϊχε σκοπό νά τό υποβάλει ό ίδιος, είτε 
ότι μερικές άπό τίς έμπιστευτικές άνακοινώσεις τοϋ σέρ Hamil ton 
έξοβελίστηκαν άπό όσα έγγραφα κατατέθηκαν στό κοινοβούλιο. 
Ώ ς πρός τό τελευταίο αύτό σημείο τά πράγματα φαίνονται άκόμη 
πιό ύποπτα, γιατί μόλις δεκάξι μέρες άργότερα, στίς 25 Φεβρουα-
ρίου 1853, ό λόρδος Clarendon, άναλαμβάνοντας καθήκοντα στό 
ύπουργεΐο έξωτερικών, έδωσε τίς παρακάτω όδηγίες στόν λόρδο 
St ra t ford de Redcliffe: 

«Ή έξοχότητά σας θά έξηγήσει στόν σουλτάνο μέ όλη την παρρησία 
καί τήν ευθύτητα, πού ταιριάζει στήν σωφροσύνη καί στήν άξιοπρέπειά 
του, τούς λόγους πού έμπνέουν στήν κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της 
τόν φόβο ότι τό όθωμανικό κράτος βρίσκεται αύτή τήν στιγμή σέ Ιδιαί-
τερα έπικίνδυνη θέση. Ή συσσώρευση παραπόνων άπό μέρους ξένων 
έθνών, στά όποια ή Πύλη δέν μπορεί ή δέν θέλει νά δώσει Ικανοποίηση, 
ή καχή διαχείριση τών δικών της ύποθέσεοαν καί ή δλο καί μεγαλύτερη 
αδυναμία τής έχτελεστικής έξουσίας στήν Τουρκία παρακίνησαν πρόσφα-
τα τούς συμμάχους τής Πύλης νά μιλήσουν σέ τόνο καινούργιο κι Ανησυ-
χητικό. Ά ν αύτή ή κατάσταση διαρκέσει, μπορεί νά όδηγήσει σέ γενικό 
ξεσηκωμό τών Χριστιανών ύπηκόων τής Πύλης καί ν' άποδειχτεΐ όλέ-
Ορια γιά τήν άνεξαρτησία καί τήν άκεραιότητα τοΰ κράτους — καταστρο-
φή, ή όποία θά λυπούσε βαθιά τήν κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της, 
ωστόσο θεωρείται άπό μερικές εύρωπαΐκές Δυνάμεις πιθανή καί έπι-
κείμενη, όπως έχει χρέος νά τονίσει στήν Πύλη ή βρεταννική κυβέρνηση». 
(Βλ. τήν Κυανή Βίβλο Rights and Privileges of Latin and Greek 
Churches, τ. I, σ. 81,82). 

Αύτό δέν ισοδυναμεί μέ τό νά «λεχθεί» σταράτα στόν σουλ-
τάνο άπό μέρους τής 'Αγγλίας, «ότι δέν είναι σέ θέση νά διαφυ-
λάξει τήν ειρήνη στό έσωτερικό ή νά διατηρήσει φιλικές σχέσεις 
μέ τούς γείτονές του»; Ό τσάρος εϊχε πει μέ τρόπο πολύ άπρο-
κάλυπτο στόν σέρ Hamilton οτι δέν θά έπέτρεπε στήν 'Αγγλία νά 
έγκατασταθεΐ στήν Κωνσταντινούπολη, άλλά ότι ό ίδιος είχε τήν 
πρόθεση νά έγκατασταθεΐ έκεΐ, άν όχι ώς ιδιοκτήτης, πάντως ώς 
θεματοφύλακας. Πώς άπαντά ό λόρδος John στήν προπετή αύτή 
άναγγελία; Στό όνομα τής Μεγάλης Βρεταννίας άπαρνεΐται «κάθε 
πρόθεση ή έπιθυμία νά κρατήσει τήν Κωνσταντινούπολη». Δέν 
άπαιτεΐ παρόμοια έγγύηση άπό τόν τσάρο. 
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«Ή θέση τοϋ αύτοκράτορα της Ρωσσίας ώς θεματοφύλακα, όχι όμως 
καί κατόχου, της Κωνσταντινούπολης θά ήταν έκτεθειμένη σέ άναρίθμη-
τους κινδύνους, τόσο έξαιτίας τών πολύχρονων φιλοδοξιών της χώρας 
του δσο καί έξαιτίας τής ζηλοτυπίας τής Εύρώπης». 

01 ζηλοτυπίες της Εύρώπης, βχι δμως ή άντίθεση της Α γ -
γλίας 1 "Οσο γιά τήν 'Αγγλία, αύτή δέν θά έπέτρεπε —δχι, ό λόρ-
δος John δέν τολμά νά μιλήσει στήν Ρωσσία στόν ΐδιο τόνο, μέ 
τόν όποιο ή Ρωσσία μιλά στήν 'Αγγλία—, δέν θά «Ικανοποιούνταν 
βλέποντας τήν Κωνσταντινούπολη μόνιμα στά χέρια τής Ρωσσίας». 
"Ωστε θά μείνει ικανοποιημένη, άν δει κάτι τέτοιο προσωρινά. Μέ 
άλλα λόγια, προσυπογράφει πλήρως τήν ϊδια τήν πρόταση τοΰ 
τσάρου. Δέν θά έπιτρέψει δ,τι ό Εδιος άπαρνιέται, δμως εϊναι έτοιμη 
ν' άνεχθεϊ δ,τι έκεΐνος προτίθεται νά κάμει. 

Μή όντας «Ικανοποιημένος» άπό τήν έγκατάσταση τοΰ τσά-
ρου ώς ένδεχόμενου θεματοφύλακα στήν Κωνσταντινούπολη, ό λόρ-
δος John δηλώνει στό δνομα τής άγγλικής κυβέρνησης δτι «δέν θά 
συνάψει συμφωνία σχετική μέ τό ένδεχόμενο κατάρρευσης τής 
Τουρκίας δίχως προηγούμενη συνεννόηση μέ τήν Ρωσσία». 

Δηλαδή, μολονότι ό τσάρος εϊπε στόν σέρ Η. Seymour δτι 
είχε συνάψει συμφωνία μέ τήν Αύστρία προτοΰ άνακοινώσει οτι-
δήποτε στήν 'Αγγλία, ή άγγλική κυβέρνηση άπό τήν πλευρά της 
δεσμεύεται νά συνεννοηθεί μέ τήν Ρωσσία προτοΰ συνάψει συμ-
φωνία μέ τήν Γαλλία. "Οπως λέει ό λόρδος John : 

«Δέν μπορεί γενικά νά υίοθετηθεΐ πολιτική φρονιμότερη, άνιδιοτελέ-
στερη κι εύεργετικότερη γιά τήν Εύρώπη άπό έκείνη πού άκολούθησε 
τόσον καιρό ή Αύτοκρατορική Του Μεγαλειότητα». 

Ή Κοζάκικη Μεγαλειότητά Του στήν πραγματικότητα άκο-
λούθησε άπαρέγκλιτα τήν πολιτική πού άνήγγειλε άνεβαίνοντας 
στόν θρόνο καί πού ό φιλελεύθερος λόρδος John τήν κηρύσσει τόσο 
άνιδιοτελή κι εύεργετική γιά τήν Εύρώπη. 

Τό φανερό καί κύριο έπίμαχο σημείο στήν τωρινή περιπλοκή 
τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος εϊναι ή άξίωση τής Ρωσσίας νάχει τό 
δικαίωμα θρησκευτικής προστασίας όλων τών Έλληνορθοδόξων 
της όθωμανικής αύτοκρατορίας. Ό τσάρος, δίχως διόλου νά κρύ-
βει τίς άξιώσεις του, εϊπε ξεκάθαρα στόν σέρ Hamil ton, οτι «βά-
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σει συνθήκης έχει τό δικαίωμα νά προστατεύει αύτά τά μερικά 
εκατομμύρια», δτι «χρησιμοποίησε τό δικαίωμα τούτο μέ μετριο-
πάθεια καί φειδώ» κι οτι τό τελευταίο «συνδεόταν μέ ύποχρεώσεις 
κάποτε πολύ δυσάρεστες». Τοΰ δίνει ό λόρδος John Russell νά 
καταλάβει ότι δέν ύπάρχει τέτοια συνθήκη κι οτι ό τσάρος δέν 
έχει τέτοιο δικαίωμα; "Οτι δέν έχει περισσότερα δικαιώματα ν' άνα-
κατεύεται μέ τούς Έλληνορθοδόξους υπηκόους τής Τουρκίας άπ* 
ο,τι ή 'Αγγλία μέ τούς προτεστάντες υπηκόους τής Ρωσσίας ή ή 
Γαλλία μέ τούς 'Ιρλανδούς τής Μεγάλης Βρεταννίας; · Ά ς δώσει 
μόνος του τήν άπάντηση. 

«Ή κυβέρνηση της Μεγαλειότητάς Της έπιθυμεϊ νά προσθέσει, δτι κατά 
τήν ίποψή της έχει θεμελιώδη σημασία νά δοθεί στόν σουλτάνο ή συμ-
βουλή νά μεταχειρίζεται τούς Χριστιανούς υπηκόους του σύμφωνα μέ 
τΙς άρχές τής δικαιοσύνης καί τής Θρησκευτικής έλευθερίας, οί όποιες 
έπικρατούν γενικά άνάμεσα στά φωτισμένα έθνη της Εύρώπης. "Οσο πε-
ρισσότερο υΙοθετεΐ ή τουρκική κυβέρνηση τούς κανόνες τοΰ άμερόληπτου 
νόμου καί τής Ισοπολιτείας, τόσο λιγότερο Θά θεωρεί ό αύτοκράτορας 
τής Ρωσσίας άναγκαία τήν έφαρμογή τής κατ* έξαίρεση έκείνης προστα-
σίας, τήν όποία ή Ιδια ή Αύτοκρατορική Του Μεγαλειότητα βρήκε φορ-
τική κι ένοχλητική, μολονότι άναμφίβολα τήν έπιβάλλει τό καθήκον καί 
τήν κατοχυρώνει μιά συνθήκη». 

Ή «κατ' έξαίρεση προστασία» τών υπηκόων τής Πύλης άπό 
μέρους τής Ρωσσίας κατοχυρωμένη μέ συνθήκη! 'Αναμφίβολα, 
λέει ό λόρδος John· καί ό λόρδος John είναι έντιμος άνδρας-1®3 

καί ό λόρδος John μιλά στό όνομα τής κυβέρνησης τής Μεγαλειό-
τητάς Της· καί ό λόρδος John άπευθύνεται στόν ϊδιο τόν δεσπότη. 
ΓΙρός τί λοιπόν οί διαμάχες τής 'Αγγλίας μέ τήν Ρωσσία; Καί 
γιατί νά διπλασιάζεται ό φόρος εισοδήματος, γιατί νά ταράζεται 
ό κόσμος μέ πολεμικές προετοιμασίες; Τί γύρευε ό λόρδος John, 
δταν πριν κάμποσες έβδομάδες σηκώθηκε στό κοινοβούλιο μέ τήν 
όψη καί τήν φωνή Κασσάνδρας, έκσφενδονίζοντας μέ φωνές, καυ-
χησιολογίες καί χειρονομίες στομφώδεις κατάρες έναντίον τής άπι-
στίας καί τής δολιότητας τοΰ τσάρου; Δέν είχε ό ίδιος δηλώσει 
στόν Καίσαρα ότι οί άξιώσεις τοΰ Καίσαρα πάνω στό άποκλειστι-
κό δικαίωμα προστασίας «ύπαγορεύονταν άπό καθήκον καί κατο-
χυρώνονταν βάσει συνθήκης»; 
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Ή κυβέρνηση συνασπισμού άσφαλώς δέν όφειλε νά παραπο-
νεθεί γιά τήν υποκρισία ή τήν έπιφύλαξη τοϋ τσάρου, παρά άντί-
θετα γιά τήν άναίσχυντη οικειότητα, μέ τήν όποία τολμοϋσε νά 
έξομολογεΐται μπροστά της καί νά τήν κάνει έμπιστη τών μυστι-
κότερων σχεδίων του, μετατρέποντας έτσι τό υπουργικό συμβού-
λιο τής Downing Street1 0 1 σέ άνακτοβούλιο τής όδοΰ Αλέξανδρου 
Νιέβσκι.1®4 Κάποιος σοΰ έμπιστεύεται τήν πρόθεσή του νά δολο-
φονήσει τόν φίλο σου καί σοΰ προτείνει νά συνάψεις μαζί του προ-
καταβολική συμφωνία γιά τήν λεία. "Αν αυτός ό κάποιος είναι 
αύτοκράτορας τής Ρωσσίας κι έσύ είσαι Ά γ γ λ ο ς ύπουργός, δέν 
θά τόν φέρεις μπροστά στό δικαστήριο, παρά θά τόν εύχαριστή-
σεις ταπεινά γιά τήν μεγάλη του έμπιστοσύνη άπέναντί σου καί 
θά έχεις τήν εύτυχία «ν' άναγνωρίσεις τήν μετριοπάθεια, ειλικρί-
νεια καί φιλική του διάθεση», όπως τό έκανε ό λόρδος John 
Russell. 

Ά ς ξαναγυρίσουμε στήν Πετρούπολη. Τή νύχτα τής 20ής Φε-
βρουαρίου —όχτώ μονάχα μέρες πριν άπό τήν άφιξη τοΰ πρίγκηπα 
Μέντσικοβ στήν Κωνσταντινούπολη— ό δεσπότης πλησίασε τόν 
σέρ Hamil ton Seymour στό so i r i e^ τής Κληρονομικής Μεγάλης 
Δούκισσας, όπότε άνάμεσα στούς δύο «καθώς πρέπει κυρίους» 
έγινε ή παρακάτω συνομιλία: 

«Τσάρος: Λοιπόν, 7Γ7)ρ&Τ€ τήν dtTcdcVTTJOT) σας καί θά μοΰ τήν φέρετε 
αύριο. 

Σέρ Hamilton: Θά έχω αύτή τήν τιμή, Μεγαλειότατε, γνωρίζετε, 
όμως, ότι τό περιεχόμενο τής άπάντησης είναι άκριβώς έκεΐνο, τό όποιο 
σας άφησα νά άναμένετε. 

Τσάρος: Λυπούμαι πού τό άκούω αύτό. Μοΰ φαίνεται όμως ότι ή 
κυβέρνηση σας δέν κατανοεί όρθά τόν σκοπό μου. Μέ ένδιαφέρει λιγότερο 
τό τί θά συμβεί, δταν πεθάνει δ άσθενής, καί περισσότερο νά συμφωνήσω 
μέ τήν 'Αγγλία τί δέν θά συμβεί στήν περίπτωση αύτή. 

Σέρ Hamilton: 'Επιτρέψτε μου δμως νά παρατηρήσω, Μεγαλειό-
τατε, ότι δέν έχουμε κανένα λόγο νά πιστεύουμε πώς ό άσθενής πνέει 
τά λοίσθια. Οί χώρες δέν πεθαίνουν τόσο γρήγορα. Ή Τουρκία θά κρα-
τήσει άκόμα πολλά χρόνια, έκτός Sv γινόταν κάποια άπρόβλεπτη κρίση. 
'Ακριβώς γιά ν' άποφευχθούν δλες οί περιστάσεις, πού μπορούν νά προ-
καλέσουν μιά τέτοια κρίση, Μεγαλειότατε, ή κυβέρνηση της Μεγαλειό-
τητάς Της ύπολογίζει στήν μεγαλόθυμη άρωγή σας. 
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Τσάρος: 'Οφείλω νά σάς πώ, δτι άν ή κυβέρνησή σας υιοθέτησε τήν 
έσφαλμένη πεποίθηση πώς ή Τουρκία Ιχει άχόμα έντός της κάποια 
ζωντανά στοιχεία, τότε θά πρέπει νά έχει πάρει λαθεμένες πληροφορίες. 
•Σάς έπαναλαμβάνω, ό άσθενής πνέει τά λοίσθια, καί δέν πρέπει νά έπι-
τρέψουμε ποτέ νά μας καταλάβει έξ άπροόπτου ένα τέτοιο γεγονός. Πρέ-
πει νά έρθουμε σέ κάποια συνεννόηση. Καί σημειώσετε, δέν άπαιτώ οΰτε 
συνθήκη οΰτε πρωτόκολλο* μιά γενική συνεννόηση είναι τό μόνο πού 
θέλω — αύτό άρκεϊ άνάμεσα σέ καθώς τιρέπει κυρίους. Αύτά γιά τώρα' 
έλάτε αβριο νά μέ δείτε». 

Ό σέρ Hamilton «εύχαρίστησε έγκαρδιότατα τήν Μεγαλειό-
τητά του», μόλις δμως έφυγε άπό τό αύτοκρατορικό σαλόνι καί 
γύρισε στό σπίτι του τόν έζωσαν υποψίες· κάθεται στό γραφείο του, 
κάνει στόν λόρδο John τήν άναφορά του γιά τήν συνομιλία καί 
συνοψίζει τήν έπιστολή του στις παρακάτω άξιοσημείωτες περι-
θωριακές σημειώσεις: 

«ένας ήγεμόνας," πού έπιμένει μέ τόση Ισχυρογνωμοσύνη στό θέμα τής 
επικείμενης κατάρρευσης ένός γειτονικού κράτους, δέν μπορεί παρά νά 
έχει καταλήξει έντός του στήν άπόφααη δτι ή ώρα, άν βχι τής διάλυσης, 
πάντως γιά τήν διάλυση είναι κοντά... Τήν σκέψη αύτή δέν θά τήν άπο-
τολμοΰσε, δν δέν ύπήρχε άνάμεσα στήν Ρωσσία καί στήν Αύστρία κά-
ποια, Ισως γενική, άλλά πάντως στενή, συνεννόηση. 

Ά ν ύποθέσουμε δτι ή ύποψία μου είναι βάσιμη, τότε ό αύτοκράτορας 
έχει σκοπό νά δεσμεύσει τήν κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της σ' ίνα 
σχέδιο τελικού διαμελισμού τής Τουρκίας μαζί μέ τήν ρωσσική καί τήν 
αυστριακή κυβέρνηση, άλλά άποκλείοντας τήν Γαλλία άπό τήν ρύθμιση 
αύτή». 

Ή άναφορά τούτη έφτασε στό Λονδίνο στίς 6 Μαρτίου, δταν 
τόν λόρδο John τόν είχε ήδη διαδεχθεί στό ύπουργεϊο έξωτερικών 
ό λόρδος Clarendon. Ή έντύπωση, πού έκαναν πάνω σ' αύτό τόν 
κλαψιάρη έραστή τής Τουρκίας οί άνήσυχες προειδοποιήσεις τοϋ 
πρεσβευτή, είναι όλότελα καταπληκτική. Γνωρίζοντας καλά τό 
προδοτικό σχέδιο τοϋ τσάρου νά διαμελίσει τήν Τουρκία άπο-
κλείοντας τήν Γαλλία, λέει στόν κόμη Walewski, τόν Γάλλο πρε-
σβευτή στό Λονδίνο, δτι ή άγγλική πλευρά, άντίθετα άπό τήν 
Γαλλία, 

((είναι διατεθειμένη νά έμπιστευθεΐ τόν αύτοκράτορα τής Ρωσσίας», δτι 
«ή πολιτική τής δυσπιστίας δέν είναι οΰτε φρόνιμη οΰτε σίγουρη» κι δτι 
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«μολονότι έλπίζει ότι ol κυβερνήσεις τής 'Αγγλίας καί τής Γαλλίας θά 
συνεργάζονται πάντα, οταν συμφωνοϋν ή πολιτική καί τά συμφέροντά 
τους, ώστόσο πρέπει νά πει άνοιχτά, ότι ή πρόσφατη συμπεριφορά τής 
γαλλικής κυβέρνησης δέν ένδείκνυται πρός διασφάλιση τοϋ έπιθυμητοϋ 
αυτού σκοποϋ». (Βλ. Κυανή Βίβλο,"1 τ. I, σ. 93 καί 98). 

Ά ς παρατηρηθεί en p a s s a n t ^ δτι την ϊδια έποχή πού ό τσά-
ρος δασκάλευε τόν Βρεταννό πρεσβευτή στήν Πετρούπολη οί Ti-
mes έπαναλάμβαναν στό Λονδίνο καθημερινά, δτι ή κατάσταση 
τής Τουρκίας ήταν άπελπιστική, δτι ή όθωμανική αύτοκρατορία 
κατέρρεε κι δτι τό μόνο πού άπέμενε άπ* αύτή ήταν τό φάντασμα 
«τού κεφαλιού ένός Τούρκου μέ σαρίκι». 

Τήν έπόμενη τής συνομιλίας στό αύτοκρατορικό soiree, ό σέρ 
G. Η. Seymour, σύμφωνα μέ τήν πρόσκληση πού εϊχε λάβει, έπι-
σκέπτεται τόν τσάρο κι άνάμεσά τους γίνεται ένας «διάλογος, ό 
όποιος κρατά μιά ώρα καί δώδεκα λεπτά» καί τόν όποιο άφηγεΐται 
στήν άναφορά του πρός τόν λόρδο J . Russell άπό 22 Φεβρουαρίου 
1853. 

Αρχ ικά ό αύτοκράτορας παρακάλεσε τόν σέρ Hamil ton νά 
τοΰ διαβάσει δυνατά τό μυστικό κι έμπιστευτικό έγγραφο τοΰ 
λόρδου John άπό 9 Φεβρουαρίου. Θεώρησε, βέβαια, τίς διακηρύ-
ξεις τοΰ έγγράφου, πολύ ικανοποιητικές, «θά έπιθυμοΰσε μόνο νά 
διευρυνθούν κάπως». Επανέλαβε δτι ή καταστροφή στήν Τουρ-
κία έπίκειται μόνιμα καί 

«μπορεί νά έπισυμβεΐ κάθε στιγμή είτε έξαιτίας ένός έξωτερικοΰ πολέ-
μου είτε έξαιτίας μιας διαπάλης άνάμεσα στό παλαιοτουρκικό κόμμα καί 
στό κόμμα τών "καινούργιων έπιπόλαιων γαλλικών μεταρρυθμίσεων" 
είτε έξαιτίας ένός ξεσηκωμού τών Χριστιανών, οί όποιοι, καθώς είναι 
γνωστό, ήδη άνυπομονοϋν ν' Αποτινάξουν τόν μουσουλμανικό ζυγό». 

Δέν άφήνει νά τοΰ διαφύγει ή εύκαιρία νά έκστομίσει τήν τε-
τριμμένη του καυχησιολογία δτι, «άν δέν εϊχε σταματήσει τήν 
νικηφόρα προέλαση τοΰ στρατηγού Ντήμπιτς» στά 1829,44 ό σουλ-
τάνος θά εϊχε ξοφλήσει — ένώ εϊναι πασίγνωστο, δτι άπό τούς 
200.000 άνδρες, πού εϊχαν τότε προελάσει στήν Τουρκία, μονάχα 
50.000 γύρισαν στά σπίτια τους καί ό ύπόλοιπος στρατός τοΰ 
Ντήμπιτς θά εϊχε έξοντωθεϊ στούς κάμπους τής Άδριανούπολης, 
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άν δέν μεσολαβούσε ή κοινή προδοσία τών Τούρκων πασάδων καί 
τών ξένων πρεσβευτών. 

Επιμένει στό οτι δέν άπαιτεΐ ένα σχέδιο διεξοδικά έπεξεργα-
σμένο άπό τήν Αγγλ ία και τήν Ρωσσία ώς πρός τήν προκαταβολι-
κή διάθεση τών σουλτανικών έπαρχιών κι άκόμα λιγότερο μιαν 
έπίσημη συμφωνία άνάμεσα στίς δύο κυβερνήσεις, παρά μονάχα 
μιά γενική συνεννόηση ή άνταλλαγή γνωμών, όπου ή κάθε πλευρά 
θά δήλωνε έμπιστευτικά τί δέν έπιθυμεϊ, 

«τί θά ήταν άντίθετο μέ τά άγγλικά καί τί μέ τά ρωσσικά συμφέροντα, 
γιά ν' Αποφευχθούν, δταν έρθει ή ώρα, ένέργειες άμοιβαΐα Αντιτιθέμενες». 
Μέ μιά τέτοια άρνητική συνεννόηση ό τσάρος θά κέρδιζε ό,τι 

επιθυμεί: Πρώτα-πρώτα, νά ξεκαθαριστεί όριστικά άπό τήν Α γ -
γλία καί τήν Ρωσσία, άν καί μέ μορφή άρνητική κι ύποθετική, 
οτι ή κατάρρευση τής όθωμανικής αύτοκρατορίας άποτελεϊ fai t 
accompli,ν ένώ παράλληλα θά ήταν στό χέρι τοϋ ϊδιου νά άναμο-
χλεύσει τά πράγματα έτσι, ώστε νά μπορεί νά δηλώνει στήν 'Αγ-
γλία, μέ κάποια εύλογοφάνεια, ότι τό προβλεπόμενο ένδεχόμενο 
ήδη έχει πραγματωθεί. Δεύτερο, νά καταστρωθεί ένα μυστικό σχέ-
διο δράσης μεταξύ 'Αγγλίας καί Ρωσσίας, όσοδήποτε άόριστο κι 
άρνητικό, πίσω άπό τίς πλάτες καί μέ άποκλεισμό τής Γαλλίας, 
έτσι ώστε 'Αγγλία καί Γαλλία νά έρθουν άναγκαστικά σέ άντί-
θεση. Τρίτο, νά έχει ό ϊδιος τήν έλευθερία νά έπεξεργαστεΐ μέ 
ολη του τήν ήσυχία ένα σχέδιο θετικής δράσης, έφόσον ή 'Αγγλία 
Οά ήταν δεσμευμένη άπό τίς άρνητικές της ύποσχέσεις ώς πρός τό 
τί δέν θά κάμει. 'Επιπλέον είναι πρόδηλο πώς, όταν δύο μέρη 
συμφωνούν ώς πρός τό τί δέν θά έπιτρέψουν τό ένα στό άλλο νά 
κάμει σέ μιά δεδομένη περίπτωση, άπλώς ορίζουν μέ διφορούμενο 
τρόπο τί θέλουν. Τούτη ή άρνητική μορφή συνεννόησης δίνει άπλώς 
μεγαλύτερες δυνατότητες στό πιό έπιδέξιο άπό τά δύο μέρη. 

«"Ισως ή Μεγαλειότης σας», ψέλλισε άμήχανος ό σέρ Hamil-
ton, «εύαρεστηθεϊ νά έξηγήσει τίς άντιλήψεις της σχετικά μέ αύτη 
τήν άρνητική πολιτική». Άφοΰ άντιστάθηκε κάπως παριστάνον-
τας τόν μετριόφρονα, ό τσάρος ύποκρίθηκε οτι ένδίδει στήν εύγε-
νική πίεση κι έκαμε τήν άκόλουθη έξαιρετικά άξιοπρόσεκτη δή-
λωση. 
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«Δέν πρόκειται ν' άνεχθώ τήν μόνιμη κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 
άπό τούς Ρώσσους· ταυτόχρονα τονίζω όμως, ότι ή Κωνσταντινούπολη 
ποτέ δέν θά καταληφθεί άπό τήν 'Αγγλία, τήν Γαλλία ή κάποιο άλλο 
μεγάλο Εθνος. 'Επίσης δέν θά έπιτρέψω ποτέ κάποια προσπάθεια άνα-
βίωσης τής βυζαντινής αύτοκρατορίας ή μιά τέτοια έπέκταση τής 'Ελλά-
δας, πού θά τήν Εκανε Ισχυρό κράτος· άκόμα λιγότερο θά έπιτρέψω Ενα 
κατακερματισμό τής Τουρκίας σέ μικρές δημοκρατίες, πού θ' άποτελοΰ-
σαν καταφύγια γιά τούς Kossuth, τούς Mazzini καί άλλους έπαναστά-
τες τής Εύρώπης. Παρά νά συμβιβαστώ μέ κάποια τέτοια ρύθμιση θ' άρ-
χιζα πόλεμο καί θά πολεμούσα όσο θά είχα Εστω Ενα τουφέκι κι Εναν 
άνδρα». 

Οΰτε βυζαντινή αυτοκρατορία, οΰτε μεγάλη έπέκταση τής 
Ελλάδας, οΰτε συνομοσπονδία τών μικρών δημοκρατιών — τίποτα 
τέτοιο. Τί θέλει λοιπόν; Ό Βρεταννός πρεσβευτής δέν είχε άνάγκη 
νά είκάσει. Στήν πορεία τής συζήτησης ό ϊδιος ό αυτοκράτορας έκ-
σφενδονίζει ξαφνικά στόν συνομιλητή του τήν άκόλουθη πρόταση: 

«Οί ήγεμονίες άποτελοϋν πράγματι άνεξάρτητο κράτος ύπό τήν προστα-
σία μου. Αύτό μπορεί καί νά μήν άλλάζει. Ή Σερβία θά μπορούσε νά 
υίοθετήσει τήν Ιδια μορφή διακυβέρνησης. Τό Ιδιο καί ή Βουλγαρία. 
Δέν φαίνεται νά ύπάρχει λόγος γιά νά μήν άποτελέσει καί ή έπαρχία 
τούτη άνεξάρτητο κράτος. "Οσο άφορα τήν Αίγυπτο, άντιλαμβάνομαι 
πλήρως τήν σπουδαιότητα αύτού τοΰ κράτους γιά τήν 'Αγγλία. Γι' αύτό 
καί τό μόνο πού μπορώ νά πώ είναι ότι, άν έσεΐς, σέ περίπτωση πού ή 
οθωμανική αύτοκρατορία καταρρεύσει καί ή κληρονομιά της διανεμηθεί, 
καταλάβετε τήν Αίγυπτο, δέν θ£ Εχω καμμιάν άντίρρηση. Τό Ιδιο Εχω 
νά πώ καί γιά τήν Κρήτη* αύτό τό νησί θά σας βόλευε, καί δέν καταλα-
βαίνω γιατί νά μή γίνει άγγλική κτήση». 

Μέ τόν τρόπο αύτό άποδείχνει, ότι «σέ περίπτωση διάλυσης 
τής όθωμανικής αυτοκρατορίας θά ήταν λιγότερο δύσκολο άπ* όσο 
συνήθως πιστεύεται νά έπιτευχθεΐ μιά ικανοποιητική έδαφική διευ-
θέτηση». Λέει ξεκάθαρα τί θέλει —τόν διαμελισμό τής Τουρκίας— 
καί σκιαγραφεί τόν διαμελισμό αύτό μέ τρόπο σαφέστατο, σαφέ-
στατο τόσο ώς πρός τό τί άποκαλύπτουν τά λόγια του 6σο καί ώς 
πρός τό τί κρύβει ή σιωπή του. Ή Αίγυπτος κι ή Κρήτη προορί-
ζονται γιά τήν 'Αγγλία* οί ήγεμονίες, ή Σερβία κι ή Βουλγαρία 
θά ύπάρχουν ώς ύποτελή κράτη τής Ρωσσίας * ή τουρκική Κροα-
τία, ή Βοσνία κι ή 'Ερζεγοβίνη (πού σκόπιμα δέν τίς άναφέρει) 
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0ά ενσωματωθούν στήν Αύστρία" ή 'Ελλάδα θά επεκταθεί «όχι 
πολύ» — θά πάρει, άς πούμε, τήν νότια Θεσσαλία καί μέρος τής 
'Αλβανίας.1®4 Ή Κωνσταντινούπολη θά καταληφθεί πρόσκαιρα άπό 
τόν τσάρο καί κατόπιν θά γίνει πρωτεύουσα ένός κράτους πού θά 
περιλαμβάνει τήν Μακεδονία, τήν Θράκη κι δ,τι άπομένει άπό τήν 
Τουρκία στήν Εύρώπη. Ποιός δμως θά εϊναι ό όριστικός κάτοχος 
τής μικρής αύτής αύτοκρατορίας, πού ίσως διευρυνθεί μέ κάμπο-
σες περιοχές τής 'Ανατολίας; Γιά τό σημείο αύτό δέν λέει τίποτε" 
δμως δέν είναι μυστικό δτι κάποιον έχει έτοιμο γιά τήν θέση αύτή, 
δηλ. τόν νεότερο γυιό του, πού λαχταρά μιά δική του αυτοκρατο-
ρία. Κι ή Γαλλία — δέν θά πάρει τίποτε; "Ισως. "Ομως δχι, θά 
βολευτεί κι αύτή —ποιός νά τό πιστέψει;— μέ τήν Τύνιδα. «"Ενας 
άπό τούς άντικειμενικούς της σκοπούς», λέει ό τσάρος στόν σέρ 
Hamilton, «είναι ή κατοχή τής Τύνιδας», κι ϊσως, άν πραγμα-
τοποιηθεί ό διαμελισμός τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, νά δειχτεί 
γενναιόψυχος καί νά χορτάσει τήν δρεξή της γιά τήν Τύνιδα. 

Ό τσάρος μιλά άδιάκοπα σέ τόνο έπιτηδευμένο μέ τήν πιό 
ύπεροπτική περιφρόνηση γιά τήν Γαλλία. «Φαίνεται καθαρά», λέει, 
«δτι ή γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί νά μας έμπλέξει δλους σέ 
διαμάχες στήν 'Ανατολή». Ό ΐδιος δέν γνοιάζεται γιά τό τί κάνει 
ή Γαλλία. 

«Άπό τήν πλευρά του έλάχιστα ένδιαφέρεται γιά τό ποιά πορεία θά 
θεωρούσαν σκόπιμο ν' Ακολουθήσουν οί Γάλλοι στίς άνατολικές ύποθέ-
σεις' πρίν άπό ίνα μήνα καί κάτι είδοποίησε μάλιστα τόν σουλτάνο δτι, 
άν χρειαζόταν τήν συμπαράσταση του γιά ν' άντισταθεΐ στίς Απειλές τών 
Γάλλων, βρίσκεται στήν διάθεσή του. Κοντολογής, συνέχισε, δπως σας 
είπα καί πρίν, τό μόνο πού έπιθυμώ είναι μιά καλή συνεννόηση μέ τήν 

Αγγλία, κι αύτό δχι ώς πρός τί πρέπει νά γίνει, παρά ώς πρός τό τί πρέ-
πει νά μή γίνει. Ά ν αύτό έπιτευχθεΐ, οί ύπόλοιποι μοϋ είναι άδιάφοροι, 
έφόσον ή άγγλική κυβέρνηση κι έγώ, έγώ κι ή άγγλική κυβέρνηση θά 
έχουμε πλήρη άμοιβαία έμπιστοσύνη». 

«"Ομως ή Μεγαλειότητά Σας λησμόνησε τήν Αύστρία», άνα-
φώνησε ό σέρ Hamilton. 

«Ώ», Απάντησε ό αύτοκράτορας, έκπληκτος. «Πρέπει νά γνωρίζετε, 
πώς δταν μιλώ γιά τήν Ρωσσία, μιλώ καί γιά τήν Αύστρία' δ,τι βολεύει 
τήν μιά βολεύει καί τήν άλλη' τά συμφέροντά μας άπέναντι στήν Τουρκία 
είναι ταυτόσημα». 
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"Οταν λοιπόν μιλά γιά τήν Ρωσσία, εννοεί μαζί καί τήν Αύ-
στρία. Σχετικά μέ τό Μαυροβούνιο παρατήρησε ρητά οτι «επιδο-
κιμάζει τήν στάση τής αύστριακής κυβέρνησης». 

Σέ μιά προηγούμενη συνομιλία είχε μιλήσει γιά τόν σουλτάνο 
ώς τόν Grand Turc*8 τής vaudeville*', τώρα τόν χαρακτηρίζει, 
κατά τόν τρόπο τοϋ Paul de Kock, ώς ce monsieur .?" Μέ πόση 
μακροθυμία είχε συμπεριφερθεί άπέναντι ce monsieur Μονάχα 
έναν Μέντσικοβ είχε στείλει στήν Κωνσταντινούπολη. «*Αν ήθελε, 
άσφαλώς θά μποροΰσε νά στείλει ένα στρατό — τίποτε δέν θά 
στεκόταν στόν δρόμο του», όπως άποδείχτηκε άργότερα στήν 
Όλτενίτσα129 καί στήν Τσετάτη,188 καθώς καί μέ τήν ένδοξη ύπο-
χώρηση τοΰ στρατοΰ του άπό τό Καλαφάτ.187 

Ή Κοζάκικη Μεγαλειότης Του άπέλυσε τόν σέρ Hamil ton 
μέ τά λόγια: «Λοιπόν, νά παρακινήσετε τήν κυβέρνησή σας νά 
γράψει καί πάλι πάνω στά θέματα αύτά — νά γράψει διεξοδικό-
τερα καί δίχως δισταγμούς». 

Στις 7 Μαρτίου, λίγο μετά τόν περίεργο αύτό διάλογο ή μάλ-
λον μονόλογο, ό Βρεταννός πρεσβευτής ειδοποιείται νά παρουσια-
στεί στόν κόμη Νέσσελροντ, πού τοΰ έγχειρίζει «ένα άκρως έμπι-
στευτικό μνημόνιο, πού συντάχθηκε κατά διαταγή τής αύτοκρα-
τορικής Μεγαλειότητάς Του καί προοριζόταν ώς άπάντηση ή σχό-
λιο στήν άνακοίνωση τοΰ λόρδου John Russell». Ό κόμης Νέσ-
σελροντ τόν καλεί νά διαβάσει τό έγγραφο, «τό όποιο, πράγματι, 
προοριζόταν γι* αύτή τήν χρήση». Ό σέρ Hamil ton, πού δέν είχε 
βρει οΰτε μιά λέξη διαμαρτυρίας ν' άντιτάξει στίς περίτεχνες προσ-
βολές τοΰ Μοσχοβίτη έναντίον τής Γαλλίας, μελετά τό έγγραφο 
καί ξαφνικά τόν πιάνει τρεμούλα, όταν άνακαλύπτει «οτι αύτό 
συντάχθηκε κάτω άπό μιάν όλότελα έσφαλμένη έντύπωση, ότι δηλ. 
ή κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της είχε κλίνει έν μέρει πρός 
τήν πλευρά τής Γαλλίας στό ζήτημα τών διαφορών τής τελευταίας 
μέ τήν Ρωσσία». Τήν άλλη μέρα τό πρωί κιόλας στέλνει έσπευ-
σμένα ένα billet doux?8 στόν κόμη Νέσσελροντ, όπου τόν διαβε-
βεβαιώνει, οτι 

«οί σύμβουλοι της Βασίλισσας δχι μόνο διόλου δέν έκλιναν πρός τήν 
πλευρά της Γαλλίας κατά τήν διάρκεια τών πρόσφατων κρίσιμων δια-
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πραγματεύσεων, όπως λέγεται, παρά άπεναντίας έπιθυμία τους ήταν 
— σ' δλη τήν έκταση, πού αύτό έπιτρεπόταν (I) σέ κυβέρνηση έξαναγχα-
σμένη (! 1) νά τηρήσει ουδέτερη στάση— να Ικανοποιηθούν πλήρως τά 
αΐτήματα, τά όποια είχε δικαίωμα νά προβάλει ή κυβέρνηση τής αυτο-
κρατορικής Του Μεγαλειότητας». 

Ώ ς άποτέλεσμα της έπαιτικής αύτής έπιστολής ό σέρ Hamil-
ton έχει, βέβαια, «άλλη μιά πολύ φιλική καί Ικανοποιητική συνο-
μιλία μέ τόν καγκελλάριο», πού παρηγορεί τόν Βρεταννό πρε-
σβευτή μέ τήν διαβεβαίωση οτι είχε παρερμηνεύσει μιά περικοπή 
τοϋ αύτοκρατορικοϋ μνημονίου, ή όποία δέν είχε σκοπό νά έπιρρί-
ψει στήν 'Αγγλία κάποια μεροληψία πρός όφελος τής Γαλλίας. 

«Τό μόνο πού έπιθυμοϋμε έδώ», είπε ό κόμης Νέσσελροντ, «είναι νά 
καταβάλει ή βρεταννική κυβέρνηση προσπάθειες γιά ν* άνοίξει τά μάτια 
τών Γάλλων ύπουργών, τονίζοντας τήν μεγαλοψυχία xal τό αίσθημα 
δικαιοσύνης τοΰ αύτοκράτορα». 

Τό μόνο λοιπόν πού έπιθυμοΰν «^δώ» είναι νά συρθεί καί νά 
κυλιστεί δουλικά ή 'Αγγλία μπροστά στόν Καλμοϋχο, υιοθετών-
τας συνάμα τόνο δικτατορικής αύστηρότητας άπέναντι στήν Γαλ-
λία. Θέλοντας νά πείσει τόν καγκελλάριο γιά τήν εύσυνειδησία, 
μέ τήν όποία ή βρεταννική κυβέρνηση είχε έπιτελέσει τό δεύτερο 
αύτό μέρος τής ύπηρεσίας της, ό σέρ Hamilton τοϋ διαβάζει ένα 
άπόσπασμα άπό κάποιο έγγραφο τοϋ λόρδου John Russell «ώς 
δείγμα τής γλώσσας πού χρησιμοποιεί ένας "Αγγλος υπουργός 
άπέναντι στήν γαλλική κυβέρνηση». Ό κόμης Νέσσελροντ άνα-
καλύπτει οτι κι οί τολμηρότερες προσδοκίες του ξεπερνιοΰνται. 
«Λυπάται μόνο πού δέν τοΰ εϊχαν δοθεί άπό καιρό μαρτυρίες τόσο 
πειστικές». 

Τό ρωσσικό μνημόνιο, πού έπιδόθηκε ώς άπάντηση στό έγ-
γραφο τοΰ λόρδου John, χαρακτηρίζεται άπό τόν σέρ Hamilton 
ώς «ένα άπό τά πιό άξιοπρόσεκτα έγγραφα, δσα έχουν βγει δχι 
άπό τήν ρωσσική καγκελλαρία παρά άπό τό μυστικοσυμβούλιο 
τοΰ αύτοκράτορα». "Ετσι είναι. Ωστόσο περιττεύει νά ένδιατρί-
ψουμε σ' αύτό, άφοΰ άπλώς συνοψίζει δσες άπόψεις τοϋ τσάρου 
άναπτύχθηκαν στόν «διάλογό» του. Τονίζει στήν βρεταννική κυ-
βέρνηση δτι «τό άποτέλεσμα τών άνακοινώσεων αύτών, δποιο κι 
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άν είναι, θά πρέπει νά παραμείνει μυστικό τών δύο ήγεμόνων». 
Πολιτική τοΰ τσάρου, παρατηρείται, «ήταν πάντοτε ή μακροθυ-
μία» άπέναντι στήν Πύλη, «δπως παραδέχτηκε κι ή ίδια ή άγγλι-
κή κυβέρνηση». Ή Γαλλία άκολούθησε άλλη πολιτική έξαναγκά-
ζοντας έτσι τήν Ρωσσία καί τήν Αύστρία νά ένεργήσουν έκφοβι-
στικά. Σ ' δλο τό μνημόνιο Ρωσσία καί Αύστρία ταυτίζονται. Λέ-
γεται ρητά, δτι μία άπό τίς αιτίες, οί όποιες θά μπορούσαν νά 
οδηγήσουν στήν άμεση κατάρρευση τής Τουρκίας, είναι τό ζήτημα 
τών Άγιων Τόπων καί τά «θρησκευτικά αισθήματα τών όρθοδό-
ξων Ελλήνων, πού τραυματίστηκαν άπό τίς παραχωρήσεις πρός 
τούς Λατίνους». Στό τέλος τοΰ μνημονίου διακηρύσσεται δτι «οί 
αποδείξεις φιλίας και προσωπικής έμπιστοσύνης άπό τήν πλευρά 
τής Μεγαλειότητάς Της τής βασίλισσας, τις όποιες έπιφορτίστηκε 
νά μεταφέρει στόν αύτοκράτορα μέ τήν εύκαιρία αύτή ό σέρ Ha-
milton Seymour», δέν είναι «λιγότερο πολύτιμες» άπό όσες δια-
βεβαιώσεις περιέχονται στό έγγραφο τοΰ Russell. Τοΰτες οί 
«άποδείξεις» άφοσίωσης τής βασίλισσας Βικτωρίας πρός τόν τσά-
ρο άποσιωπήθηκαν φρόνιμα άπό τό άγγλικό κοινό, ίσως δμως κά-
ποια άπό τίς ήμέρες αύτές δημοσιευθούν στό Journal de St. 
P6tersbourg. 

Σχολιάζοντας τόν διάλογό του μέ τόν αύτοκράτορα καί τό 
μοσχοβίτικο μνημόνιο ό σέρ Hamil ton έφιστά καί πάλι τήν προ-
σοχή τής κυβέρνησής του στήν θέση τής Αύστρίας: 

«"Αν θεωρηθεί ώς βέβαιο κι άναγνωρισμένο γεγονός, δτι άνάμεσα στούς 
δύο αύτοκράτορες ύπάρχει συμφωνία ή συνθήκη σχετικά μέ τά τουρκικά 
πράγματα, τότε Εχει ύψιστη σπουδαιότητα νά μάθουμε ώς ποΰ φθάνουν 
οί άμοιβαΐες τους ύποχρεώσεις. "Οσο γιά τόν τρόπο, μέ τόν όποιο κλεί-
στηκε ή τέτοια συμφωνία, μοΰ φαίνεται δτι λίγες άμφιβολίες μπορούν 
νά ύπάρξουν. Οί βάσεις της θά πρέπει άσφαλώς νά στήθηκαν σέ μιάν 
άπό τΙς συναντήσεις τών δύο αύτοκρατόρων τό φθινόπωρο, ένώ έργότερα 
θά έπεξεργάστηκε τό σχέδιο ό βαρόνος Meyendorff, πρεσβευτής της 
Ρωσσίας στήν αύστριακή αύλή, ό όποιος πέρασε τόν χειμώνα στήν Πε-
τρούπολη καί αύτή τήν στιγμή βρίσκεται άκόμη έδώ». 

Ζητά ή 'Αγγλία, μετά τίς άνακοινώσεις αύτές, τόν λόγο άπό 
τήν Αύστρία; "Οχι, τό φταίξιμο τό ρίχνει στήν Γαλλία. Μετά 
τήν ρωσσική εισβολή στις ήγεμονίες, υποδείχνει τήν Αύστρία ώς 
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μεσολαβήτρια, έπιλέγει, μέσα άπό τόσες πόλεις, τήν Βιέννη ώς 
έδρα τής συνδιάσκεψης,78 αναθέτει στόν κόμη Buol τήν διεύθυνση 
τών διαπραγματεύσεων καί τήν Εδια στιγμή συνεχίζει νά άποκοι-
μίζει τήν Γαλλία μέ τήν πεποίθηση, ότι ή Αύστρία θ' άποτελέσει 
ειλικρινή σύμμαχο σ' ένα πόλεμο έναντίον τοϋ Μοσχοβίτη μέ σκοπό 
τήν άκεραιότητα καί τήν άνεξαρτησία τής όθωμανικής αύτοκρατο-
ρίας, μολονότι γνώριζε περισσότερο άπό ένα δωδεκάμηνο πώς ή 
Αύστρία είχε συμφωνήσει στόν διαμελισμό τής αύτοκρατορίας 
αύτής. 

Στίς 19 Μαρτίου έφθασε στό Λονδίνο ή άναφορά τοΰ σέρ 
Hamilton γιά τόν διάλογό του μέ τόν τσάρο. Τώρα τήν θέση 
τοΰ λόρδου John τήν κατέχει ό λόρδος Clarendon καί πάει νά 
ξεπεράσει τόν πρόκάτοχό του. Τέσσερις μέρες μετά τήν λήψη τής 
καταπληκτικής έκείνης άνακοίνωσης, στήν όποία ό τσάρος δέν 
εύδοκεΐ πιά ν' άποκρύψει, παρά άποκαλύπτει ξεκάθαρα τήν συνω-
μοσία του έναντίον τής Τουρκίας καί τής Γαλλίας, ό εύγενής 
κόμης στέλνει στόν σέρ Hamilton τό έξής μήνυμα: 

«Ή κυβέρνηση της Μεγαλειότητάς Της λυπάται γιατί ή άνησυχία κι ή 
ταραχή, ή όποία έπικρατεΐ στό Παρίσι, παρακίνησε τήν γαλλική κυβέρ-
νηση νά διατάξει τόν στόλο της ν' Αποπλεύσει γιά τά έλληνικά ύδατα. 
'Ωστόσο ή θέση τής γαλλικής κυβέρνησης διαφέρει σέ πολλά άπό έκείνη 
τής άγγλικής. Ή πρώτη δέν έχει λάβει, άπ' όσο γνωρίζει ή άγγλική κυ-
βέρνηση, διαβεβαιώσεις τοΰ αύτοκράτορα όσο άφορά τήν πολιτική πού 
αύτός είναι άποφασισμένος ν' Ακολουθήσει άπέναντι στήν Τουρκία». (Βλ. 
Κυανή Βίβλο,»1 τ. I, σ. 95). 

"Αν ό τσάρος εϊχε άνακοινώσει καί στήν Γαλλία ότι «ό άσθε-
νής πνέει τά λοίσθια», καθώς κι ένα πλήρες σχέδιο διανομής τής 
κληρονομιάς του, τότε βέβαια ή Γαλλία δέν θά αισθανόταν ούτε 
άνησυχία ούτε καί δισταγμούς ώς πρός τήν μοίρα τής Τουρκίας, 
τούς άληθινούς σκοπούς τής άποστολής τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ 
καί τήν άμετακίνητη άπόφαση τοϋ Ρώσσου αύτοκράτορα νά δια-
τηρήσει τήν άκεραιότητα κι άνεξαρτησία τής αύτοκρατορίας, ή ό-
ποία, καθώς διατεινόταν, δέν είχε πιά έντός της «ζωντανά στοι-
χεία». 

Στίς 23 Μαρτίου ό λόρδος Clarendon στέλνει ένα δεύτερο 
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μήνυμα στόν σέρ Hamil ton Seymour, τό όποιο δέν είναι «μαγει-
ρεμένο» γιά τΙς Κυανές Βίβλους, παρά άποτελεϊ τήν μυστική άπάν-
τηση στήν μυστική άνακοίνωση άπό τήν Πετρούπολη. Ό σέρ 
Hamil ton είχε κλείσει τήν άναφορά του γιά τόν διάλογο μέ μιά 
πολύ φρόνιμη πρόταση. 

«Τολμώ νά συστήσω νά χρησιμοποιηθούν στό έπόμενο μήνυμα προ; 
εμένα όρισμένες έκφράσεις, ol όποιες θά είχαν τήν έννοια δτι θέτουν 
τέρμα στίς παραπέρα σκέψεις ή τουλάχιστον συζητήσεις πάνω στά σημεία 
έκεΐνα, τά όποια είναι έξαιρετικά ευκταίο νά μή θεωρούνται ώς άντι-
κείμενα συζητήσεων». 

Ό λόρδος Clarendon, πού αισθάνεται ώς ό κατάλληλος άν-
θρωπος γιά τήν άντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων, ένεργεϊ 
σέ πλήρη συμφωνία μέ τήν πρόσκληση τοΰ τσάρου καί έντελώς 
άντίθετα άπό τήν προειδοποίηση τοΰ δικοΰ του πρεσβευτή. 'Αρχί-
ζει τό μήνυμά του μέ τήν δήλωση ότι «ή κυβέρνηση τής Μεγαλειό-
τητάς Της εύχαρίστως άνταποκρίνεται στήν έπιθυμία τοΰ τσάρου 
νά συζητηθεί τό πρόβλημα βαθύτερα καί ειλικρινά». Ό αύτοκρά-
τορας «δικαιούται» τήν «πιό έγκάρδια έκφραση γνώμης» άπό τήν 
πλευρά της, έξαιτίας τής «γενναιόψυχης έμπιστοσύνης» πού τής 
δείχνει ώς πρός τό δτι θά τόν βοηθήσει νά διαμελήσει τήν Τουρ-
κία, νά προδώσει τήν Γαλλία καί, σέ περίπτωση κατάρρευσης τής 
οθωμανικής αύτοκρατορίας, νά καταπνίξει κάθε πιθανή προσπά-
θεια τοΰ χριστιανικού πληθυσμοΰ νά δημιουργήσει έλεύθερα κι 
άνεξάρτητα κράτη. 

Καί ό έλευθερογεννημένος Βρεταννός συνεχίζει: 

«Ή κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της είναι πλήρως πεπεισμένη, ότι, 
άν τυχόν ήταν σκόπιμη ή πράγματι δυνατή μιά συνεννόηση σχετικά μέ 
μελλοντικά ένδεχόμενα, δ λόγος τής Αυτοκρατορικής Τον Μεγαλειότη-
τας θά άξιζε περισσότερο άπό όποιαδήποτε συνθήκη». 

"Οπως καί νάχει, ό λόγος του Θά πρέπει ν' άξίζει έξίσου όσο 
καί όποιαδήποτε συνθήκη, ή όποία θά μποροΰσε νά συναφθεί μαζί 
του, άφοΰ οί νομικοί σύμβουλοι τοϋ βρεταννικοϋ στέμματος άπό 
καιρό ίχουν κηρύξει δλες τΙς συνθήκες μέ τήν Ρωσσία άκυρες 
έξαιτίας παραβιάσεων άπό μέρους της. 

« Ή κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της έμμένει στήν πεποί-
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θηση δτι ή Τουρκία διατηρεί άκόμη ζωντανά στοιχεία». Γιά 
ν* άποδείξει τήν ειλικρίνεια τής πεποίθησης αύτής ό κόμης προσθέ-
τει εύγενικά: 

«"Αν ή γνώμη τοΰ αυτοκράτορα, ότι οί ή μέρες τοΰ τουρκικοϋ κρά-
τους είναι μετρημένες, γινόταν γνωστή, τότε ή Ανατροπή του θά έρχό-
ταν άκόμη γρηγορότερα άπ' όσο φαίνεται νά προσδοκά σήμερα ή Αυτο-
κρατορική Του Μεγαλειότητα». 

Άρκεΐ , λοιπόν, νά έκστομίσει ό Καλμοϋχος τήν γνώμη του, 
δτι ό άσθενής πνέει τά λοίθια, καί ό άσθενής είναι κιόλας νεκρός. 
'Αξιοζήλευτη δύναμη I Έ δ ώ δέν χρειάζονται νά ήχήσουν οί σάλ-
πιγγες τής Ίεριχοϋς. Μιά άνάσα άπό τό σεπτό στόμα τοϋ αύτο-
κράτορα καί ή όθωμανική αύτοκρατορία θρυμματίζεται. 

« Ή κυβέρνηση της Μεγαλειότητάς Της συμμερίζεται όλότελα τήν γνώ-
μη τοΰ αυτοκράτορα, βτι ή κατοχή της Κωνσταντινούπολης άπό μία Με-
γάλη Δύναμη θά ήταν Ασυμβίβαστη μέ τήν σημερινή Ισορροπία τών Δυ-
νάμεων καί τήν διατήρηση τής εΙρήνης στήν Εύρώπη, καί γι' αύτό θάπρε-
πε νά θεωρηθεί άδύνατη τό δίχως άλλο' ότι δέν ύπάρχουν τά στοιχεία 
γιά μιάν Ανασυγκρότηση της βυζαντινής αύτοκρατορίας' βτι ή συνεχής 
κακοδιοίκηση της Ελλάδας δέν άποτελεΐ ένθάρρυνση γιά τήν έπέκταση 
τής έπικράτειάς της' κι βτι, έφόσον λείπουν οί προϋποθέσεις γιά μιά 
κοινοτική καί έπαρχιακή διοίκηση, ή Αναρχία θάταν τό άποτέλεσμα σέ 
περίπτωση πού οί τουρκικές έπαρχίες θ' άφήνονταν στόν έαυτό τους ή 
θά τούς έπιτρεπόταν ν' Αποτελέσουν αύτόνομες δημοκρατίες». 

Ά ς σημειωθεί δτι ό Βρεταννός ύπουργός, πεσμένος μπρούμητα 
στά πόδια τοΰ Τάταρου άφέντη του κι άπηχώντας δουλικά τά 
λόγια του, δέν ντρέπεται κάν νά έπαναλαμβάνει τό τερατώδες ψέ-
μα δτι στήν Τουρκία δέν ύπάρχουν «στοιχεία γιά μιάν έπαρχιακή 
ή κοινοτική διοίκηση», ένώ άκριβώς ή μεγάλη άνάπτυξη τής κοι-
νοτικής κι έπαρχιακής ζωής έδωσε ίσαμε σήμερα στήν Τουρκία 
τήν δυνατότητα ν' άνθέξει τούς πιό δυνατούς έξωτερικούς κι έσω-
τερικούς κλονισμούς. Επικροτώντας τίς προϋποθέσεις τοϋ τσά-
ρου, ή βρεταννική κυβέρνηση δικαιώνει καί δσα συμπεράσματα 
θέλει ν' άντλήσει ό τσάρος άπό έκεϊνες. 

«Σέ περίπτωση διάλυσης τής τουρκικής αύτοκρατορίας», λέει 
ό γενναίος κόμης, «ό μόνος τρόπος γιά νά βρεθεί μιά ειρηνική 
λύση θά ήταν ένα ευρωπαϊκό συνέδριο». "Ομως τις συνέπειες ένός 
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τέτοιου συνεδρίου τίς φοβάται όχι έξαιτίας της ρωσσικής ύπουλό-
τητας —πού στό συνέδριο τής Βιέννης έξαπάτησε τήν 'Αγγλία σέ 
τέτοιο βαθμό, ώστε ό Ναπολέοντας άναφώνησε στήν 'Αγία 'Ελέ-
νη: « Ά ν εϊχα νικήσει στό Βατερλώ, δέν θά είχα έπιβάλει ταπει-
νωτικότερους όρους στήν Αγγλία»— παρά άπό τόν φόβο τής Γαλ-
λίας. 

«Οί συνθήκες τοϋ 1815 θάπρεπε ν' άναθεωρηθοϋν, άν ή Γαλλία ήταν 
διατεθειμένη νά δοκιμάσει τΙς τύχες της σ* έναν εύρωπαΐκό πόλεμο γιά 
ν' άπαλλαγεΐ άπό τΙς δεσμεύσεις πού θεωρεί έπιζήμιες γιά τήν έθνική 
της τιμή καί πού, έχοντας έπιβληθεΐ άπό νικητές έχθρούς, άποτελοϋν 
γι' αύτήν συνεχώς πηγή πικρίας». 

Ή κυβέρνηση τής Μεγαλειότητάς Της «έπιθυμεϊ νά διατηρή-
σει τό τουρκικό κράτος» όχι ώς όχυρό έναντίον τής Ρωσσίας οΰτε 
έπειδή ή κατάρρευσή του θά έξανάγκαζε τήν Αγγ λ ί α νά πολεμή-
σει μέχρις έσχάτων μέ τήν Ρωσσία γιά τά έκ διαμέτρου άντίθετα 
συμφέροντά της στήν Ανατολή. ΤΩ, όχι, λέει ό κόμης. «7α συμ-
φέροντα τής Ρωσσίας και τής 'Αγγλίας στήν 'Ανατολή ταυτίζον-
ται όλότελα». Θέλει λοιπόν νά διατηρήσει τήν τουρκική αύτοκρα-
τορία όχι άπό κάποιον λόγο σχετικό μέ τά πράγματα τής Ανατολής, 
παρά «άπό τήν πεποίθηση, ότι δέν μπορεί ν' άνακινηθεΐ κάποιο 
σπουδαίο ζήτημα στήν Ανατολή δίχως νά γίνει πηγή διχόνοιας 
στήν Δύση». "Ενα άνατολικό θέμα, έπομένως, δέν θά προκαλέσει 
πόλεμο τών Δυτικών Δυνάμεων έναντίον τής Ρωσσίας, παρά πό-
λεμο τών Δυτικών Δυνάμεων συναμεταξύ τους — πόλεμο τής 'Αγ-
γλίας έναντίον τής Γαλλίας. Ό ίδιος ύπουργός, πού έγραψε αύτές 
τις γραμμές, κι οί συνάδελφοί του, πού τίς έπικύρωσαν, θέλουν 
τώρα νά μάς κάνουν νά πιστέψουμε, ότι πρόκειται νά διεξαγάγουν 
σνά σοβαρά μέ τήν Γαλλία πόλεμο έναντίον τής Ρωσσίας, καί μά-
λιστα γιά ένα ζήτημα «άνακινημένο στήν Ανατολή» καί μολονότι 
«τά συμφέροντα τής Ρωσσίας καί τής Αγγλ ίας στήν Ανατολή 
ταυτίζονται όλότελα». 

Ό γενναίος μας κόμης προχωρά άκόμα παραπέρα. Γιατί φο-
βάται ίνα πόλεμο μέ τήν Γαλλία, τόν όποιο θεωρεί ώς «άναγκα-
στικό άποτέλεσμα» τής κατάλυσης καί τοΰ διαμελισμού τής τουρ-
κικής αύτοκρατορίας; Καθαυτός, ένας πόλεμος μέ τήν Γαλλία θά 



Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α dtp. 51 327 

ήταν πράγμα πολύ εύχάριστο. Τό πράγμα έχει δμως καί τήν εύπα-
θή του πλευρά, δτι δηλ. 

«κάθε μεγάλο ζήτημα στήν Δύση θά πάρει έπαναστατικό χαρακτήρα 
καί θά συνεπιφέρει μιάν άναθεώρηση όλόκληρου τοϋ κοινωνικού συστή-
ματος, ένδεχόμενο γιά τό όποιο ol κυβερνήσεις τής ήπειρωτικής Εύρώ-
πης σίγουρα δέν είναι προετοιμασμένες. 

Ό αύτοκράτορας γνωρίζει πολύ καλά, τ( υλικά βρίσκονται σέ άδιά-
κοπη ζύμωση κάτω άπό τήν έπιφάνεια τής κοινωνίας, κι έπίσης γνωρίζει, 
πόσο εύκολα έκρήγνυνται άκόμα καί σέ περιόδους είρήνης. Γι' αύτό καί 
ή Αύτοκρατορική Του Μεγαλειότητα πιθανόν δέν θ' άπορρίψει τήν άποψη, 
ότι ή πρώτη κανονιά μπορεί νά σημαδέψει τήν άπαρχή μιας κατάστασης 
άκόμα χειρότερης άπό τΙς συμφορές πού έτσι κι άλλιώς προξενεί ό πό-
λεμος». 

« Ά π ό έδώ πηγάζει ή μέριμνα τής κυβέρνησης τής Μεγαλειό-
τητάς Της γιά τήν άποτροπή τής καταστροφής», άναφωνεΐ ό ειλι-
κρινής μας ειρηνοποιός. Ά ν πίσω άπό τόν διαμελισμό τής Τουρ-
κίας δέν έλλόχευε ό πόλεμος μέ τήν Γαλλία καί ή έπανάσταση 
πίσω άπό τόν πόλεμο μέ τήν Γαλλία, τότε ή κυβέρνηση της Μεγα-
λειότητάς Της θά ήταν έξίσου πρόθυμη νά καταπιεί τόν Μεγάλο 
Τοϋρκο δσο καί ή Κοζάκικη Μεγαλειότητά Του. 

Σύμφωνα μέ τίς όδηγίες πού πήρε άπό τήν ρωσσική καγκελ-
λαρία διαμέσου τοϋ σέρ Η. Seymour, ό γενναιόψυχος Clarendon 
κλείνει τό μήνυμά του επικαλούμενος «τήν μεγαλοθυμία καί τό 
αίσθημα δικαιοσύνης τοΰ αύτοκράτορα». 

Σ ' ένα δεύτερο μήνυμά του, μέ ήμερομηνία 5 Απριλίου 1853, 
ό σέρ Hamil ton λαμβάνει όδηγίες νά ένημερώσει τόν Ρώσσο 
καγκελλάριο δτι 

«ό ύποκόμης Stratford de Redcliffe έπιφορτίστηκε νά έπιστρέψει στήν 
θέση του κι ότι μιά Ιδιόχειρη έπιστολή της Μεγαλειότητά Της προσέδωσε 
στήν άποστολή του Ιδιαίτερο χαρακτήρα, γιατί έπικράτησε ή άποψη, ότι 
ή Πύλη θά είσακούσει πιό πολύ μετριοπαθείς συμβουλές, άν αύτές προέρ-
χονται άπό έναν άνδρα καθώς ό υποκόμης Stratford de Redcliffe, 
μέ ύψηλή θέση καί μεγάλη γνώση καί πείρα τών τουρκικών ύποθέσεων... 
θά συμβουλεύσει τήν Πύλη νά μεταχειρίζεται τούς Χριστιανούς ύπη-
κόους της μέ άκρα ήπιότητα». 

Ό ίδιος Clarendon, πού έδωσε τίς διεξοδικές αύτές όδηγίες, 
έγραφε σ' ένα μυστικό μήνυμα άπό 23 Μαρτίου 1853: 
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«Ή μεταχείριση τών Χριστιανών δέν είναι σκληρή καί ή άνοχή, πού 
δείχνει ή Πύλη Απέναντι σ' αύτή τήν μερίδα τών ύπηκόων της, θά μπο-
ρούσε νά χρησιμέψει ώς πρότυπο σέ όρισμένες κυβερνήσεις, οί όποιες 
βλέπουν τήν Τουρκία περιφρονητικά ώς βάρβαρη δύναμη». 

Στό μυστικό αύτό μήνυμα όμολογεΐται οτι ό λόρδος S t ra t -
ford στάλθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, έπειδή είναι τό έπιτη-
δειότερο καί προθυμότερο όργανο πρός έκφοβισμό τοϋ σουλτάνου. 
Στά τοτινά κυβερνητικά έγγραφα ή άποστολή του παρουσιάστηκε 
ώς έντονη έπίδειξη ισχύος έναντίον τοΰ τσάρου, έφόσον ό εύγενής 
αύτός κύριος άπό καιρό έπαιζε τόν ρόλο τοΰ προσωπικού άντιπά-
λου τής Ρωσσίας. 

Ή σειρά τών μυστικών έγγράφων, πού κατατέθηκε στό κοι-
νοβούλιο, κλείνει μέ τό ρωσσικό μνημόνιο, δπου ό Νικόλαος έκ-
φράζει τήν ίκανοποίησή του, βλέποντας δτι οί άπόψεις του συμ-
πίπτουν όλότελα μέ έκεΐνες τής άγγλικής κυβέρνησης ώς πρός τό 
ζήτημα τών πολιτικών ένδεχομένων, τά όποια θά έπρεπε προ-
παντός ν' άποφευχθοΰν όπωσδήποτε, άν στήν 'Ανατολή τά πράγ-
ματα φτάσουν στά άκρα. 

Τό μνημόνιο χρονολογείται άπό 15 'Απριλίου 1853. Περιέ-
χει τήν διαβεβαίωση «δτι τό καλύτερο μέσο γιά νά παραταθεί ή 
διάρκεια τής τουρκικής κυβέρνησης δέν είναι ή παρενόχληση της 
μέ υπερβολικά αιτήματα, προβαλλόμενα μέ τρόπο ταπεινωτικό γιά 
τήν άνεξαρτησία καί τήν άξιοπρέπειά της». Αύτή άκριβώς ήταν ή 
τακτική τής κωμωδίας τοΰ Μέντσικοβ, ό όποιος έστειλε στίς 19 
'Απριλίου τήν άναίσχυντη «ρηματική διακοίνωσή» του καί χρη-
σιμοποίησε «γλώσσα πού εύτυχώς σπανίζει έξαιρετικά στήν δι-
πλωματία», δπως δήλωσε ό λόρδος Clarendon στήν Βουλή τών 
Λόρδων. Τόσο περισσότερο πεπεισμένος ήταν, ώστόσο, ώς πρός 
τήν άπόφαση τοΰ τσάρου νά μεταχειριστεί ήπια τόν άσθενή. Καί 
ή πεποίθησή του αύτή γίνεται άκόμα ισχυρότερη δταν ό Κοζάκος 
εισβάλλει στίς ήγεμονίες. 

Ή κυβέρνηση συνασπισμοϋ άνεκάλυψε ένα μόνο παραθυράκι 
διαφυγής άπό δσα τής καταμαρτυροΰν τά έγγραφα αύτά. Ό φαι-
νομενικός σκοπός τής άποστολής τοΰ πρίγκηπα Μέντσικοβ, ισχυ-
ρίζεται, ήταν τό ζήτημα τών 'Αγίων Τόπων, ένώ ή ανταλλαγή 
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άπόψεων σχετικά με τόν διαμελισμό της Τουρκίας άναφερόταν 
σ' έποχή άόριστη καί μακρινή. "Ομως ό τσάρος είχε δηλώσει κα-
θαρά στό πρώτο του μνημόνιο, ότι τό ζήτημα τής κατάρρευσης 
τής Τουρκίας «διόλου δέν ήταν άκαδημαϊκό καί φανταστικό οΰτε 
ενδεχόμενο πολύ άπόμακρο», ότι ή άγγλική κυβέρνηση έσφαλλε 
«θεωρώντας τά ζητήματα τοΰ Μαυροβουνίου καί τών 'Αγίων Τό-
πων απλές έριδες όμοιες ώς πρός τήν ύφή τους μέ τίς δυσκολίες 
πού συνιστούν τήν καθημερινή ρουτίνα τής διπλωματίας» κι οτι 
τό ζήτημα τών 'Αγίων Τόπων θά μποροΰσε «νά πάρει σοβαρότατη 
τροπή» καί νά οδηγήσει στήν «καταστροφή». Ή ϊδια ή κυβέρνηση 
συνασπισμού εϊχε παραδεχθεί όχι μόνο ότι τοΰ εϊχε γίνει άδικία 
στήν υπόθεση τών 'Αγίων Τόπων, άλλά καί οτι εϊχε «δικαίωμα 
κυρωμένο μέ συνθήκη στήν κατ' έξαίρεση προστασία» έντεκα έκα-
τομμυρίων υπηκόων τοΰ σουλτάνου. "Ωστε όταν ή κυβέρνηση συνα-
σπισμού δέν κατάφερε νά έξαναγκάσει τόν σουλτάνο στήν άποδοχή 
τών αιτημάτων τοΰ Μέντσικοβ, τότε ό τσάρος ένέργησε σύμφωνα 
μέ τό πνεΰμα τοΰ μνημονίου τοΰ 1844, σύμφωνα μέ 8σα εϊχε κα-
νονίσει μέ τήν άγγλική κυβέρνηση καί σύμφωνα μέ τήν προφορική 
του δήλωση πρός τόν σέρ G. Hamilton Seymour, ότι δηλ. «δέν 
θά δεχτεί άστεϊσμούς», όταν προετοιμάζεται νά θανατώσει ce 
monsieur.^" Δέν γεννιέται ζήτημα, οτι έχει δίκιο άπέναντι στήν 
άγγλική κυβέρνηση· τό μόνο ζήτημα εϊναι άν ή τελευταία εϊναι, 
άκόμα κι αύτή τήν στιγμή, «έντάξει» άπέναντι του. Γιά όποιον 
διαβάζει προσεκτικά τοΰτα τά έγγραφα τό βέβαιο εϊναι ότι, άν 
αύτή ή σκανδαλώδης κυβέρνηση παραμείνει στήν έξουσία, ό άγγλι-
κός λαός μπορεί νά όδηγηθεΐ, κάτω άπ' τήν έπίδραση έξωτερικών 
περιπλοκών καί μόνο, σέ μιά τρομερή έπανάσταση, πού θά σάρωνε 
μεμιάς θρόνο, κοινοβούλιο καί κυρίαρχες τάξεις, έφόσον έχασαν τήν 
ικανότητα καί τήν βούληση νά διατηρήσουν τήν θέση της 'Αγγλίας 
μέσα στόν κόσμο. 

Προκαλώντας διαμέσου τής Journal de Saint-Petersbourg 
τήν άγγλική κυβέρνηση νά δημοσιεύσει τίς μυστικές άποδείξεις τής 
ΐδιας της τής άτιμίας ό Νικόλαος έμεινε πιστός στό άπόφθεγμάτου: 
Je haie ceux qui me resistent; je m£prise ceux qui me servent .^ 

Marx 
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Κήρυξη πολέμου. 
Γιά τήν ιστορία τοϋ άνατολικοΰ ζητήματος 

New-York Daily Tribune, 15 "Απριλίου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 28 Μαρτίου 1854 

Ό πόλεμος κηρύχθηκε έπιτέλους. Τό βασιλικό μήνυμα διαβά-
στηκε χθές στήν Βουλή τών Λόρδων καί στήν Βουλή τών Κοινο-
τήτων... 

Ή δημοσίευση τής μυστικής άλληλογραφίας άνάμεσα στόν 
τσάρο καί στήν άγγλική κυβέρνηση, άντί νά προκαλέσει τήν έκρη-
ξη δημόσιας άγανάκτησης ένάντια στήν τελευταία, έδωσε —in-
credibile dictu5®— τό σύνθημα στόν ήμερήσιο κι έβδομαδιαΐο τύ-
πο νά συγχαρεί τήν 'Αγγλία πού έχει κυβέρνηση τόσο γνήσια 
έθνική. Μαθαίνω, ώστόσο, ότι θά γίνει μιά συγκέντρωση μέ σκοπό 
ν' άνοίξει τά μάτια τοΰ τυφλωμένου βρεταννικοΰ κοινού στήν πραγ-
ματική συμπεριφορά τής κυβέρνησης. Θά πραγματοποιηθεί τήν 
έπόμενη Πέμπτη στό Music Hall τής Store Street καί άναμένε-
ται νά λάβουν μέρος ό λόρδος Ponsonby, ό κ. Layard , ό κ. Urqu-
ha r t κτλ. 

Μαθαίνουμε ότι στίς 12 τοΰ μηνός ύπογράφτηκε τριπλή συμ-
μαχία άνάμεσα στήν Γαλλία, στήν 'Αγγλία καί στήν Τουρκία,156 

άλλά ότι, παρά τήν προσωπική παρέμβαση τοΰ σουλτάνου στόν 
μεγάλο μουφτή,1®8 ό τελευταίος, μέ τήν ύποστήριξη τοΰ σώματος 
τών ούλεμάδων,107 άρνήθηκε νά έκδώσει φετφά1®9 πού νά έπικυρώ-
νει τίς συμφωνίες γιά τίς άλλαγές στήν θέση τών Χριστιανών στήν 
Τουρκία ώς άντίθετες πρός τά κελεύσματα τοΰ Κορανίου. Ή πλη-
ροφορία τούτη πρέπει νά θεωρηθεί ώς σπουδαιότατη, άφοΰ προ-
κάλεσε τήν άκόλουθη παρατήρηση τοΰ λόρδου Derby: 

«'Επιθυμώ νά έκφράσω τήν έντονη έπιθυμία μου ν' άνακοινώσει ή κυ-
βέρνηση, άν ένέχει στοιχεία άλήθειας ή είδηση τών τελευταίων ήμερών, 
ότι δηλ. στήν συνθήκη μεταξύ 'Αγγλίας, Γαλλίας καί Τουρκίας ύπάρχουν 
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άρθρα, τά όποια μας έκχωροΰν δικαίωμα προστασίας' κάτι τέτοιο θά 
ήταν τουλάχιστο έξίσου άπορριπτέο ίσο κι ένα ρωσσικό δικαίωμα προ-
στασίας, έναντίον τοΰ όποίου έμεϊς διαμαρτυρηθήκαμε». 

Οί σημερινοί Times δηλώνουν, ότι ή πολιτική τής κυβέρνη-
σης άντιτίθεται άμεσα σέ κείνη τοϋ λόρδου Derby, καί προσθέ-
τουν: «Θά λυπόμαστε βαθιά, άν ή μισαλλοδοξία τοΰ μουφτή188 

ή τών οΰλεμάδων107 πετύχαινε νά προκαλέσει σοβαρή άντίσταση 
ένάντια στήν πολιτική αύτή». 

Γιά νά κατανοήσουμε τόσο τήν ύφή τών σχέσεων άνάμεσα 
στήν τουρκική κυβέρνηση καί στις πνευματικές άρχές τής Τουρ-
κίας όσο καί τίς δυσκολίες πού άντιμετωπίζει σήμερα ή πρώτη 
ώς πρός τό ζήτημα τοΰ δικαιώματος προστασίας τών Χριστια-
νών υπηκόων τής Πύλης —ζήτημα πού προφανώς βρίσκεται στήν 
άπαρχή όλων τών τωρινών περιπλοκών στήν 'Ανατολή—, είναι ά-
παραίτητο νά ρίξουμε μιάν άναδρομική ματιά στήν περασμένη 
ιστορία καί έξέλιξη τοϋ πράγματος. 

Τό Κοράνι καί ή μουσουλμανική νομοθεσία, πού πηγάζει άπό 
αύτό, άνάγουν τήν γεωγραφία καί τήν έθνογραφία τών διαφόρων 
λαών στήν άπλή καί βολική διάκριση άνάμεσα σέ δύο έθνη καί σέ 
δύο χώρες: τών πιστών καί τών άπίστων. Ό άπιστος εϊναι «χάρ-
μπι», δηλ. έχθρός. Ό ισλαμισμός προγράφει τό έθνος τών άπί-
στων, δημιουργώντας κατάσταση μόνιμης έχθρότητας άνάμεσα στόν 
Μουσουλμάνο καί στόν άπιστο. Μέ τήν έννοια αύτή τά πειρατικά 
πλοία τών χωρών τής Μπαρμπαριάς170 άποτελοΰσαν τόν ιερό στό-
λο τοΰ 'Ισλάμ. Πώς μπορεί, λοιπόν, νά συμφιλιωθεί μέ τό Κοράνι 
ή ύπαρξη Χριστιανών υπηκόων τής Πύλης; Ή μουσουλμανική 
νομοθεσία λέει: 

«*Αν μιά πόλη παραδοθεί μέ συνθηκολόγηση καί οί κάτοικοί της δεχθοΰν 
νά γίνουν ραγιάδες, δηλ. υπήκοοι ένός Μουσουλμάνου κυρίου, δίχως 
ν' Απεμπολήσουν τήν πίστη τους, πληρώνουν χαράτσι (κεφαλικό φόρο) 
κι έτσι κλείνουν άνακωχή μέ τούς πιστούς καί κανείς δέν έπιτρέπεται 
πιά νά δημεύσει τά άγαθά τους ή νά τούς πάρει τά σπίτια τους... Στήν 
περίπτωση αύτή οί παλιές έκκλησίες τους άποτελοΰν μέρος τής περιου-
σίας τους καί τούς έπιτρέπεται νά λειτουργούν μέσα σ' αύτές. Δέν τούς έπι-
τρέπεται όμως νά χτίζουν καινούργιες. "Έχουν μονάχα τό δικαίωμα νά τΙς 
επιδιορθώνουν καί νά ξαναχτίζουν τά χαλασμένα τους τμήματα. Κατά 



332 Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α lip. 48 

διαστήματα ol κυβερνήτες τών έπαρχιών όφείλουν νά στέλνουν έπιτρόπους 
τους γιά νά έξετάζουν τις έκκλησίες καί τά Ιερά τών Χριστιανών καί νά 
διαπιστώνουν, άν χτίστηκαν καινούργια κτήρια μέ πρόσχημα τήν έπι-
διόρθωση τών παλαιών. Ά ν μιά πόλη κατακτηθεί βίαια, οί κάτοικοι έπι-
τρέπεται νά χρησιμοποιούν τΙς έκκλησίες τους, άλλά μόνο ώς κατοικίες 
ή ώς καταφύγια, όχι ώς τόπους λατρείας».1'1 

Μιά καί ή Κωνσταντινούπολη παραδόθηκε μέ συνθηκολόγηση, 
όπως καί τό μέγιστο μέρος της εύρωπαϊκής Τουρκίας, οί έκεΐ 
Χριστιανοί άπολαύουν τά προνόμιά τους μόνο καί μόνο έπειδή 
συμφώνησαν ν* άποδεχθοϋν τήν μουσουλμανική προστασία. 'Απο-
κλειστικά γι ' αύτό τόν λόγο οί Χριστιανοί δέχονται νά κυβερνη-
θούν άπό τούς Μουσουλμάνους σύμφωνα μέ τόν μουσουλμανικό 
νόμο, ένώ ό πατριάρχης τής Κωνσταντινούπολης, ό πνευματικός 
τους άρχηγός, εϊναι συνάμα πολιτικός τους έκπρόσωπος καί άρχι-
δικαστής τους. "Οπου ύπάρχει συμπαγής πληθυσμός Ελλήνων ρα-
γιάδων μέσα στήν όθωμανική αύτοκρατορία, έκεΐ οί άρχιεπίσκο-
ποι κι οί έπίσκοποι είναι μέ νόμο μέλη τών δημοτικών συμβουλίων 
καί ρυθμίζουν ύπό τήν διεύθυνση τοϋ πατριάρχη τήν κατανομή 
όσων φόρων έπιβάλλονται στούς "Ελληνες. Ό πατριάρχης είναι 
υπεύθυνος άπέναντι στήν Πύλη γιά τήν συμπεριφορά τών όμοθρή-
σκων του. "Εχοντας ό ϊδιος τό δικαίωμα νά δικάζει τούς ραγιάδες 
τής 'Εκκλησίας του, μεταβιβάζει τοΰτο τό δικαίωμα στούς μητρο-
πολίτες καί στούς έπισκόπους μέσα στά όρια τών περιφερειών 
τους, κι οί άποφάσεις τών τελευταίων είναι υποχρεωτικές γιά τά 
εκτελεστικά όργανα τής Πύλης, τούς καδήδες κτλ. Οί τιμωρίες 
πού δικαιοϋνται νά έπιβάλλουν είναι πρόστιμα, φυλάκιση, ραβδι-
σμός κι έξορία. 'Επιπλέον, ή 'Εκκλησία τους τούς δίνει τήν έξου-
σία τοϋ άφορισμοϋ. Πέρα άπό τά ποσά τών προστίμων, εισπράτ-
τουν καί διάφορα τέλη άπό άστικές κι έμπορικές δίκες. Κάθε 
ίεραρχική βαθμίδα τοϋ κλήρου Ιχει τό χρηματικό της τίμημα. Ό 
πατριάρχης πληρώνει στό Ντιβάνι26 ενα μεγάλο φόρο προκειμέ-
νου νά έγκατασταθεΐ στό άξίωμά του, όμως κι αύτός μέ τήν σειρά 
του πουλά τίς άρχιεπισκοπές καί τίς έπισκοπές στούς κληρικούς 
τοΰ θρησκεύματός του. Οί τελευταίοι άποζημιώνονται μέ τήν πού-
ληση κατώτερων άξιωμάτων καί μέ τά τέλη πού εισπράττουν άπό 
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τους παπάδες. Τούτοι πάλι πουλοϋν λιανικά όσες έξουσίες άγόρα-
σαν άπό τους άνωτέρους τους καί εμπορεύονται όλες τίς πράξεις 
τοΰ λειτουργήματός τους, δπως είναι οί βαφτίσεις, οί γάμοι, τά 
διαζύγια καί οί διαθήκες. 

Ά π ό τοΰτο τό expose0 φαίνεται καθαρά, οτι τό θεοκρατικό 
αύτό σύστημα πάνω στούς Χριστιανούς της Τουρκίας καί ή δλη 
δομή τής κοινωνίας τους έχει ώς άκρογωνιαΐο λίθο τήν υποταγή 
τών ραγιάδων στό Κοράνι, τό όποιο, μέ τήν σειρά του, άντιμετω-
πίζοντάς τους ώς άπίστους —δηλ. ώς έθνος μέ τήν θρησκευτική 
μόνο έννοια— κυρώνει τήν διττή πνευματική καί κοσμική έξου-
σία τών ιερέων τους. "Αν, λοιπόν, καταργήσεις τήν υποταγή τους 
στό Κοράνι μέ μιάν άστική χειραφέτηση, καταργείς ταυτόχρονα 
καί τήν υποταγή τους στόν κλήρο καί προκαλείς μιάν έπανάσταση 
στίς κοινωνικές, πολιτικές καί θρησκευτικές τους σχέσεις, ή όποία 
καταρχήν πρέπει νά τούς ρίξει άναπόδραστα στήν άγκαλιά τής 
Ρωσσίας. Ά ν υποκαταστήσεις τό Κοράνι μέ έναν code civil,0® 
θά πρέπει νά δυτικοποιήσεις ολόκληρη τήν δομή τής βυζαντινής 
κοινωνίας. 

Μετά τήν περιγραφή τών σχέσεων άνάμεσα στούς Μουσουλ-
μάνους καί στούς Χριστιανούς υπηκόους τους άνακύπτει τό έρώ-
τημα: ποιές είναι οί σχέσεις άνάμεσα στούς Μουσουλμάνους καί 
στούς άπιστους άλλοδαπούς; 

'Εφόσον τό Κοράνι θεωρεί δλους τούς άλλοδαπούς ώς έχθρούς, 
κανείς δέν θά τολμήσει νά παρουσιαστεί σέ μιά μουσουλμανική 
χώρα δίχως νά έχει λάβει τά μέτρα του. "Ετσι, οί πρώτοι Εύρω-
παΐοι έμποροι, πού διακινδύνευσαν τήν διεξαγωγή έμπορίου μ'έναν 
τέτοιο λαό, γιά νά έξασφαλιστοΰν έπινόησαν καί πέτυχαν νά κερδί-
σουν μιάν είδική μεταχείριση καί προνόμια, πού στήν άρχή ήσαν 
προσωπικά, άργότερα όμως έπεκτάθηκαν σ' όλόκληρο τό έθνος 
τους. "Ετσι γεννήθηκαν οί διομολογήσεις.142 Οί διομολογήσεις είναι 
αύτοκρατορικά διπλώματα, έγγραφα προνομίων, πού παραχωρούν-
ται άπό τήν Πύλη σέ διάφορα εύρωπαϊκά έθνη καί έξουσιοδοτοΰν 
τούς υπηκόους τους νά μπαίνουν έλεύθερα σέ μωαμεθανικές χώ-
ρες καί νά κάνουν έκεΐ άνενόχλητα τίς δουλειές τους ή νά άσκοΰν 
τήν λατρεία τοΰ θρησκεύματός τους. Ά π ό τίς συνθήκες διαφέρουν 
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ώς πρός ένα ουσιώδες σημείο: δέν είναι άμοιβαΐες, δηλ. δέν προ-
κύπτουν άπό συζητήσεις κι άντεγκλήσεις τών συμβαλλομένων με-
ρών ούτε γίνονται έκατέρωθεν δεκτές ύπό τόν δρο άμοιβαίων 
πλεονεκτημάτων καί παραχωρήσεων. 'Απεναντίας, οί διομολογή-
σεις είναι μονομερείς παραχωρήσεις άπό τήν πλευρά τής κυβέρ-
νησης πού τίς έκδίδει, γι ' αύτό καί μπορούν ν' άνακληθούν δποτε 
αύτή τό θελήσει. Πράγματι, ή Πύλη κατά καιρούς έκμηδένισε 
δσα προνόμια έκχώρησε σ' ένα έθνος έπεκτείνοντάς τα καί σέ άλλα 
ή τά άνακάλεσε όλότελα άρνούμενη νά παρατείνει τήν έφαρμογή 
τους. Τούτος ό άβέβαιος χαρακτήρας τών διομολογήσεων τίς έκαμε 
συνεχή πηγή διαμαχών, παραπόνων άπό τήν πλευρά τών πρεσβευ-
τών καί άτέλειωτων άνταλλαγών διακοινώσεων ή φιρμανιών, τά 
όποια άνανεώνονται στήν άρχή κάθε βασιλείας. 

'Απ' αύτές τίς διομολογήσεις πρόκυψε τό δικαίωμα προστα-
σίας τών ξένων Δυνάμεων, δχι ώς πρός τούς Χριστιανούς υπη-
κόους τής Πύλης —τούς ραγιάδες—, παρά ώς πρός τούς όμοθρή-
σκους τους, οί όποιοι έπισκέπτονταν τήν Τουρκία ή έμεναν έκεΐ 
ώς άλλοδαποί. Ή πρώτη δύναμη πού άπόκτησε ένα τέτοιο δικαίω-
μα προστασίας ήταν ή Γαλλία. Οί διομολογήσεις μεταξύ Γαλλίας 
καί όθωμανικής Πύλης, πού έγιναν στά 1535 έπί Σουλεϊμάν τοΰ 
Μεγάλου καί Φραγκίσκου Α', στά 1604 έπί 'Αχμέτ Α' καί Ερρί-
κου Δ', καί στά 1673 έπί Μουσταφά Β' καί Λουδοβίκου ΙΔ', άνα-
νεώθηκαν, έπικυρώθηκαν, άνακεφαλαιώθηκαν καί προσαυξήθηκαν 
στήν συμπίληση τοΰ 1740, πού είχε τόν τίτλο «Παλαιές καί νέες 
διομολογήσεις καί συνθήκες άνάμεσα στήν γαλλική Αύλή καί στήν 
όθωμανική Πύλη, άνανεωμένες καί έπαυξημένες τό έτος 1740 μ.Χ. 
καί 1153 τής Έγίρας,172 μεταφρασμένες» (ή πρώτη έπίσημη καί 
κυρωμένη άπό τήν Πύλη μετάφραση) «στήν Κωνσταντινούπολη 
άπό τόν κ. Deval, γραμματέα-διερμηνέα τοΰ βασιλιά καί πρώτο 
του δραγουμάνο173 στήν όθωμανική Πύλη».174 Τό άρθρο 32 τής 
συμφωνίας αύτής κατοχυρώνει τό δικαίωμα προστασίας τής Γαλ-
λίας ώς πρός όλα τά μοναστήρια, δσα άκολουθοΰν τήν γαλλική 
θρησκεία, σ' όποιο έθνος κι άν άνήκουν, καθώς κι ώς πρός τούς 
Φράγκους επισκέπτες τών 'Αγίων Τόπων. 

Ή Ρωσσία ήταν ή πρώτη Δύναμη πού στά 1774 ένσωμάτωσε 
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μιάν διομολόγηση, καμωμένη κατά τό γαλλικό παράδειγμα, σέ μιά 
συνθήκη, τήν συνθήκη τοϋ Καϊναρτζή.62 "Ετσι στά 1802 ό Ναπο-
λέοντας θεώρησε σκόπιμο νά κάμει τήν ύπαρξη καί διατήρηση 
τών διομολογήσεων άντικείμενο άρθρου συνθήκης καί νά τής δώ-
σει χαρακτήρα συμβολαίου άμοιβαΐα δεσμευτικοΰ.175 

Ποιά είναι τώρα ή σχέση τοΰ ζητήματος τών 'Αγίων Τόπων 
μέ τό δικαίωμα προστασίας; 

Τό ζήτημα τών 'Αγίων Τόπων εϊναι τό ζήτημα τοϋ δικαιώ-
ματος προστασίας τών έλληνορθοδόξων θρησκευτικών κοινοτήτων, 
που εϊναι έγκατεστημένες στήν 'Ιερουσαλήμ, καθώς καί τών κτη-
ρίων, πού αύτές κατέχουν στά άγια έδάφη, ιδιαίτερα τοΰ ναοΰ 
τοΰ Παναγίου Τάφου. Εννοείται ότι έδώ κατοχή δέν σημαίνει 
ιδιοκτησία, τήν όποία άλλωστε άρνεΐται τό Κοράνι στούς Χριστια-
νούς, παρά μόνο τό δικαίωμα έπικαρπίας. Τοΰτο τό δικαίωμα έπι-
καρπίας διόλου δέν άπαγορεύει στίς άλλες κοινότητες ν* άσκοϋν 
τήν λατρεία τους στόν ίδιο τόπο, έφόσον οί κάτοχοί του δέν έχουν 
άλλα προνόμια παρά νά κρατούν τά κλειδιά, νά έπιδιορθώνουν καί 
νά πατοΰν τά κτήρια, ν' άνάβουν τό άγιο φώς, νά σκουπίζουν τά 
δωμάτια καί ν' άπλώνουν τά χαλιά, πράγμα πού στήν 'Ανατολή 
άποτελεϊ σύμβολο κατοχής. "Οπως ό Χριστιανισμός κορυφώνεται 
στούς 'Αγίους Τόπους, έτσι καί τό ζήτημα τοΰ δικαιώματος προ-
στασίας βρήκε έκεΐ τήν ύψιστη έκφρασή του. 

Τμήματα τών 'Αγίων Τόπων καί τοΰ ναοΰ τοΰ Παναγίου Τά-
φου κατέχονται άπό τούς Λατίνους, τούς "Ελληνες, τούς 'Αρμε-
νίους, τούς 'Αβησσυνούς, τούς Σύρους καί τούς Κόπτες. 'Ανάμεσα 
σ' όλους αύτούς τούς μνηστήρες γεννήθηκε μιά σύγκρουση. Οί ήγε-
μόνες τής Εύρώπης, βλέποντας τήν θρησκευτική αύτή έριδα ώς 
ζήτημα τής άντίστοιχης έπιρροής τους στήν 'Ανατολή, άπευθύνθη-
καν άρχικά στούς κυρίους αυτού τοΰ έδάφους, στούς φανατικούς 
κι άπληστους πασάδες, πού έκαναν κατάχρηση τής θέσης τους. Ή 
οθωμανική Πύλη17 καί τά βργανά της υιοθέτησαν ένα έξαιρετικά 
μπερδεμένο systfeme de bascule0^ καί έβγαλαν κρίσεις κατά και-
ρούς εύνοϊκές γιά τούς Λατίνους, τούς "Ελληνες καί τούς 'Αρμε-
νίους, ζητώντας καί παίρνοντας χρυσάφι άπό όλων τά χέρια καί 
κοροΐδεύοντάς τους όλους. Δέν προλάβαιναν οί Τούρκοι νά παρα-
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χωρήσουν ένα φιρμάνι, πού άναγνώριζε τό δικαίωμα τών Λατίνων 
ώς πρός τήν κατοχή ένός διαμφισβητούμενου τόπου, καί οί Αρμέ-
νιοι έμφανίζονταν μέ πουγγί πιό γεμάτο, λαβαίνοντας αμέσως Ινα 
φιρμάνι άντίθετο. "Ιδια τακτική καί μέ τούς "Ελληνες, οί όποιοι 
επιπλέον, όπως μαρτυρεΐται έπίσημα σέ διάφορα φιρμάνια τής 
Πύλης καί «χουτζέτια» (γνωμοδοτήσεις) τών όργάνων της, γνώ-
ριζαν τήν τέχνη νά προσκομίζουν πλαστούς καί ψευδείς τίτλους. 
Σέ άλλες περιπτώσεις οί άποφάσεις τής σουλτανικής κυβέρνησης 
έμεναν άνεκτέλεστες έξαιτίας τής άπληστίας καί τής κακοβουλίας 
τών πασάδων καί τών κατώτερων όργάνων στήν Συρία. Τότε 
χρειαζόταν ν' άρχίσουν νέες διαπραγματεύσεις, νά διοριστούν και-
νούργιοι έκπρόσωποι καί νά δοθεί κι άλλο χρήμα. "Ο,τι έκανε ή 
Πύλη στό παρελθόν άπό χρηματικούς ύπολογισμούς, στίς μέρες 
μας τό κάνει άπό φόβο, μέ σκοπό νά κερδίσει προστασία καί εύ-
νοια. Άφοϋ ικανοποίησε τίς άπαιτήσεις τής Γαλλίας καί τών Λατί-
νων, έσπευσε νά παραχωρήσει τούς ίδιους όρους στήν Ρωσσία καί 
στούς "Ελληνες, προσπαθώντας νά γλυτώσει άπό μιά θύελλα, τήν 
όποία αισθανόταν άνίκανη ν* άντιμετωπίσει. Δέν υπήρξε ιερό, πα-
ρεκκλήσι ή πέτρα τοΰ ναοΰ τοϋ Παναγίου Τάφου πού νά μήν άνα-
ποδογυρίστηκε μέσα κι έξω γιά νά βρεθεί άφορμή καυγά άνάμεσα 
στίς διάφορες χριστιανικές κοινότητες. 

Γύρω άπό τόν Πανάγιο Τάφο βρίσκουμε μιά σύναξη τών δια-
φόρων αιρέσεων τοΰ Χριστιανισμοΰ, πίσω άπό τίς θρησκευτικές 
διεκδικήσεις τών όποιων κρύβονται ισάριθμες πολιτικές καί έθνι-
κές άντιζηλίες. 

Ή 'Ιερουσαλήμ καί οί "Αγιοι Τόποι κατοικοΰνται άπό έθνη 
διαφορετικών θρησκευμάτων: Λατίνους, "Ελληνες, Αρμενίους, Κό-
πτες, Άβησσυνούς καί Σύρους. Υπάρχουν 2.000 'Ελληνορθόδοξοι, 
1.000 Λατίνοι, 350 Αρμένιοι, 100 Κόπτες, 20 Σύροι καί 20 Ά -
βησσυνοί — σύνολο 3.490. Στήν όθωμανική αύτοκρατορία έχουμε 
13.730.000 Έλληνορθοδόξους, 2.400.000 Αρμενίους καί 900.000 
Λατίνους. Κάθε μιά άπό τίς κατηγορίες αύτές έχει τις ύποδιαιρέ-
σεις της. Ή Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, γιά τήν όποία μίλησα 
παραπάνω καί ή όποία άναγνωρίζει τόν πατριάρχη τής Κωνσταντι-
νούπολης, διαφέρει ούσιαστικά άπό τήν 'Ελληνορωσσική, τής ό-
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ποίας κύρια πνευματική αρχή είναι ό τσάρος, καθώς καί άπό τήν 
Ελλαδική, τής όποιας κύριες άρχές είναι δ βασιλιάς καί ή σύνο-
δος τών 'Αθηνών. Παρόμοια, οί Λατίνοι υποδιαιρούνται σέ Ρω-
μαιοκαθολικούς, Ούνίτες καί Μαρωνίτες, ένώ οί 'Αρμένιοι σέ Γρη-
γοριανούς καί Λατίνους" ή ΐδια διάκριση ισχύει γιά τούς Κόπτες 
καί τούς 'Αβησσυνούς. Οί τρεις έπικρατέστερες θρησκευτικές εθνι-
κότητες στούς 'Αγίους Τόπους είναι οί "Ελληνες, οί Λατίνοι καί 
οί 'Αρμένιοι. Μπορεί νά λεχθεί, δτι ή Λατινική 'Εκκλησία έκ-
προσωπεϊ κυρίως λατινικές φυλές, ή Ελληνορθόδοξη σλαβικές, 
τουρκοσλαβικές κι ελληνικές, ένώ οί ύπόλοιπες άσιατικές κι άφρι-
κανικές. 

Φανταστείτε όλους αύτούς τούς άντίμαχους λαούς νά πολιορ-
κούν τόν Πανάγιο Τάφο, τούς μοναχούς νά πολεμούν μεταξύ τους 
καί τό φαινομενικό άντικείμενο τής έριδας νά είναι ένα άστέρι άπό 
τό σπήλαιο τής Βηθλεέμ, ένας τάπητας, τό κλειδί ένός ιερού, μιά 
άγία τράπεζα, κάποια λειψανοθήκη, μιά καρέκλα, ένα μαξιλαράκι 
— ή ένα οποιοδήποτε γελοίο προβάδισμα! 

Γιά νά καταλάβουμε τίς τέτοιες σταυροφορίες τών μοναχών, 
είναι άπαραίτητο νά λάβουμε ύπόψη, πρώτο, τόν τρόπο τής ζωής 
τους, καί δεύτερο, τόν τρόπο τής στέγασής τους. "Οπως γράφει 
ένας πρόσφατος περιηγητής: 

«"Ολα τά θρησκευτικά Απορρίμματα διαφόρων έθνών ζοϋν στήν 'Ιερου-
σαλήμ ξέχωρα τό ένα άπ' τ' άλλο, έχθρικά καί ζηλότυπα — ένας πληθυ-
σμός νομαδικός, πού άδιάκοπα στρατολογείται άπό προσκυνητές κι Απο-
δεκατίζεται άπό λιμό κι άθλιότητα. Ό Ευρωπαίος πεθαίνει ή γυρίζει 
στήν Εύρώπη μετά Από κΑμποσα χρόνια, οί πασΑδες καί ή φρουρά τους 
πανε στήν Δαμασκό ή στήν Κωνσταντινούπολη καί οί "Αραβες φεύγουν 
στήν έρημο. Ή 'Ιερουσαλήμ είναι ένας τόπος, όπου καθένας κατασκη-
νώνει μιά φορά, κανείς όμως δέν μένει. "Οποιος κατοικεί στήν άγία 
πόλη κερδίζει τά πρός τό ζήν χάρη στήν θρησκεία του — οί Ελληνορθό-
δοξοι ή οί 'Αρμένιοι άπό τούς 12 ή 13.000 προσκυνητές, πού έπισκέπτον-
ται κάθε χρόνο τήν 'Ιερουσαλήμ, κι οί καθολικοί άπό τΙς έπιδοτήσεις ή 
τΙς έλεημοσύνες τών όμοθρήσκων τους άπό τήν Γαλλία, τήν 'Ιταλία 
κτλ.».1'1 

'Εκτός άπό τά μοναστήρια καί τά ιερά τους, τά χριστιανικά 
έθνη κατέχουν στήν 'Ιερουσαλήμ μικρές κατοικίες ή κελλιά προσαρ-
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τη μένα στό ναό τοϋ Παναγίου Τάφου" έδώ κατοικούν όσοι μοναχοί 
φυλάνε μέρα καί νύχτα τό άγιο τοΰτο κτήριο. Κατά περιόδους οί 
μοναχοί αύτοί βοηθούνται στήν έπιτέλεση τών καθηκόντων τους 
άπό τούς άδελφούς τους. Τά κελλιά τους έχουν μιά καί μόνη πόρτα, 
πού βγαίνει στό έσωτερικό τοΰ ναοΰ, καί οί φύλακες μοναχοί παίρ-
νουν τήν τροφή τους άπέξω, άπό κάποια θυρίδα. Οί πόρτες τοΰ 
ναοΰ είναι κλειστές καί φυλάγονται άπό Τούρκους, πού δέν τις 
άνοίγουν παρά μόνο άν πάρουν χρήματα καί τίς κλείνουν κατά τήν 
ιδιοτροπία ή τήν άπληστία τους. 

Οί έριδες άνάμεσα σέ κληρικούς είναι οί πιό δηλητηριώδεις, 
είπε ό Mazarin. "Ας βάλει τώρα κανείς μέ τό νοΰ του όλους αύτούς 
τούς κληρικούς, πού ζοΰν όχι μόνο άπό αύτά τά ιερά, άλλά καί 
έντός τους! 

Γιά νά όλοκληρώσουμε τήν εικόνα, άς ύπενθυμίσουμε ότι οί 
πατέρες τής Λατινικής Εκκλησίας, οί όποιοι άποτελοΰνται σχε-
δόν άποκλειστικά άπό Ρωμαίους, Σαρδήνιους, Νεαπολιτάνους, 
'Ισπανούς κι Αύστριακούς, φθονοΰν όλοι τους τό γαλλικό δικαίω-
μα προστασίας καί θά έπιθυμοΰσαν νά τό άντικαταστήσουν μ' ένα 
άντίστοιχο δικαίωμα τής Αύστρίας, της Σαρδηνίας ή τής Νεάπο-
λης, έφόσον μάλιστα οί βασιλιάδες τών δύο τελευταίων χωρών 
έχουν τόν τίτλο τοΰ Βασιλιά τής Ιερουσαλήμ. Πρέπει έπιπλέον 
νά ποΰμε ότι ό μόνιμος πληθυσμός τής 'Ιερουσαλήμ άριθμεΐ περί-
που 15.500 ψυχές· άπ' αύτούς 4.000 είναι Μουσουλμάνοι καί 8.000 
'Ιουδαίοι. Οί Μουσουλμάνοι, πού άποτελοϋν τό ένα τέταρτο περί-
που τοΰ συνολικοΰ πληθυσμοΰ κι άποτελοΰνται άπό Τούρκους, "Α-
ραβες καί Μαυριτανούς, είναι βέβαια τά άφεντικά άπό κάθε άποψη 
καί διόλου δέν επηρεάζονται άπό τ/]ν άδυναμία τής κυβέρνησης 
στήν Κωνσταντινούπολη. Ή άθλιότητα καί τά βάσανα τών 'Ιου-
δαίων τής 'Ιερουσαλήμ δέν έχουν τό δμοιό τους* κατοικούν στήν 
βρωμερότερη συνοικία, πού όνομάζεται Χαρέθ-έλ-Γιαλούντ καί βρί-
σκεται στήν περιοχή τοΰ ρύπου, μεταξύ Σιών καί Άμωρία (έκεΐ είναι 
καί οί συναγωγές τους), άποτελώντας μόνιμο στόχο τής μουσουλ-
μανικής καταπίεσης καί μισαλλοδοξίας, προσβαλλόμενοι άπό τούς 
"Ελληνες, καταδιωκόμενοι άπό τούς Λατίνους καί ζώντας μοναχά 
άπό τίς πενιχρές έλεημοσύνες πού τούς στέλνουν οί άδελφοί τους 
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άπό τήν Ευρώπη. Οί 'Ιουδαίοι, πάντως, δέν εϊναι ιθαγενείς, παρά 
κατάγονται άπό διάφορες καί μακρινές χώρες καί έλκονται στήν 
'Ιερουσαλήμ μόνο καί μόνο άπό τήν λαχτάρα νά κατοικήσουν στήν 
κοιλάδα τοϋ Ίωσαφάτ καί νά πεθάνουν στόν ίδιο έκεϊνο τόπο, 
όπου άναμένεται ό λυτρωτής. 

«Περιμένοντας τόν θάνατό τους», λέει ένας Γάλλος συγγραφέας, «ύπο-
φέρουν καί προσεύχονται. Τά βλέμματά τους στρέφονταν πρός τό όρος 
ΆμωρΙα, όπου κάποτε έγέρθηκε ό ναός τού Σολομώντος καί πού δέν 
τόλμησαν νά τό προσεγγίσουν, έχυναν δάκρυα γιά τίς συμφορές της 
Σ ιών καί τήν διασπορά τους στόν κόσμο».171 

Γιά νά έξαθλιώσουν άκόμα περισσότερο τούς 'Ιουδαίους αύτούς, 
ή 'Αγγλία κι ή Πρωσσία διόρισαν στά 1840 έναν άγγλικανό έπί-
σκοπο στήν 'Ιερουσαλήμ, τοΰ όποίου σκοπός όμολογημένος είναι 
ή προσηλύτισή τους. Στά 1845 ό έπίσκοπος αύτός κακοποιήθηκε 
άγρια καί περιπαίχθηκε άπό 'Ιουδαίους, Χριστιανούς καί Τούρ-
κους μαζί. Πράγματι, μποροΰμε νά πούμε, ότι αύτός στάθηκε ή 
πρώτη καί μοναδική αιτία ένωσης όλων τών θρησκειών τής Ιερου-
σαλήμ. 

Καταλαβαίνουμε, τώρα, γιατί ή κοινή λατρεία τών Χριστια-
νών στούς 'Αγίους Τόπους συνίσταται τελικά σέ άδιάκοπους ξυλο-
δαρμούς άνάμεσα στίς διάφορες αιρέσεις τών πιστών* γιατί, άπό 
τήν άλλη πλευρά, οί ιεροί αύτοί ξυλοδαρμοί άπλώς συγκαλύπτουν 
μιά θύραθεν πάλη, όχι μόνο έθνών, άλλά καί φυλών* καί γιατί τό 
δικαίωμα προστασίας τών 'Αγίων Τόπων, πού παρουσιάζεται γε-
λοίο στήν Δύση, άλλά σπουδαιότατο στήν 'Ανατολή, άποτελεϊ μιάν 
άπό τΙς όψεις τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, τό όποϊο άναπαράγεται 
άσταμάτητα, καταστέλλεται συνεχώς, όμως ποτέ δέν λύνεται. 

Marx 
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50 

[Ό τουρκικός στρατός. Μελέτη τής τουρκικής 'ιστορίας] 

Σοϋ έσωκλείω Ινα χτεσινό άρθρο τοϋ Urquhar t γιά τόν πό-
λεμο καί άποσπάσματα άπό ίνα παλιότερο φυλλάδιο σχετικά μέ 
τά στρατιωτικά του σχέδια. Καί γιά τά δύο θέλω διεξοδικά τήν 
κρίση σου. 

"Ενας άπό τούς Πρ[ώσσους] έκπαιδευτές τών Τούρκων, τόν 
όποιο είδα χτές τυχαία έδώ, θεωρεί τό τουρκικό πυροβολικό έξαι-
ρετικό, άλλά τόν στρατό στό σύνολό του ώς διακοσμητικό στοι-
χείο, άφοϋ άπό τήν Κωνσταντινούπολη ματαιώνεται κάθε ένεργή 
δράση. 

Προχθές άπαγόρευσα μέ γράμμα μου17® στήν Tribune... νά 
οικειοποιείται ώς Leader0* άλλα πράγματα έκτός άπό militaria08 

— είδαλλιώς νά μήν άναφέρει τό δνομά μου, γιατί δέν θέλω νά 
έμφανίζομαι μονάχα σέ σχέση μέ άδιάφορο Stuff.0* Είναι άπαραί-
τητο άκριβώς αύτή τήν στιγμή νά τής άποδείξω μέ στρατιωτικές 
συνεργασίες δτι δέν μπορεί νά μέ στερηθεί. 

Κατέχω τώρα τήν «'Ιστορία τοΰ όσμανικοϋ κράτους» τοΰ 
Hammer.3 5 Τό διάβασμα άπαιτεϊ ύπομονή. Μοΰ μένει άκόμα τό 
1 /4 περίπου. Βρίσκεται στήν διάθεση σου, if wanted.01" 

Ό Marx στόν Engels, 29.3.1854 
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[Τουρκία και'Ελλάδα. 
Οί 'Ιταλοί γιά τό άνατολικό ζήτημα] 

New-York Daily Tribune, 2 Μαΐου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 18 'Απριλίου 1854 

Λέγεται οτι οί κυβερνήσεις τής 'Αγγλίας καί τής Γαλλίας άντάλ-
λαξαν έπιτέλους αντίγραφα μιας έπιθετικής κι άμυντικής συνθή-
κης, ή όποία περιέχει πέντε άρθρα. Τό περιεχόμενο δέν εϊναι άκό-
μη γνωστό. 

Στίς 6 'Απριλίου έγινε στήν 'Αθήνα δοξολογία γιά τήν έπέ-
τειο τής έλληνικής άνεξαρτησίας. Δέν παρευρέθηκαν οί πρεσβευτές 
τών Δυτικών Δυνάμεων. Τήν ίδια μέρα ό Observateur d'Athenes 
καταχωρούσε δεκάξι βασιλικές ordonnances,0» άποδεχόμενες τήν 
παραίτηση είκοσιενός στρατηγών, συνταγματαρχών καί άλλων ά-
ξιωματικών, πού όλοι τους θά πήγαιναν νά ένισχύσουν τους έξεγερ-
μένους.152 Τήν έπομένη έφτασε στήν 'Αθήνα ή είδηση ότι οί έξεγερ-
μένοι εϊχαν υποστεί μιά τρομερή ήττα κοντά στήν Ά ρ τ α . "Ηδη ό 
τόπος, όπου έγινε ή μάχη, σημαίνει ότι οί έξεγερμένοι δέν είχαν 
κάμει οΰτε τήν παραμικρή πρόοδο κι ότι τά μόνα της θύματα στά-
θηκαν ίσαμε τώρα οί ίδιοι οί "Ελληνες χωρικοί, οί όποιοι κατοι-
κούν στίς μεθοριακές περιοχές τής Ελλάδας. 

Θά θυμάστε ότι στά 1827 οί πρεσβευτές τής Ρωσσίας, τής 
Αγγλίας καί τής Γαλλίας άπαίτησαν άπό τήν Υψηλή Πύλη17 

ν' άνακαλέσει όλους τούς Τούρκους άπό τήν Ελλάδα, μόνιμα έγκα-
τεστημένους καί μή. Μιά καί οί Τοΰρκοι άρνήθηκαν νά ένδώσουν, 
έξαναγκάστηκαν νά ύπακούσουν μέ τή ναυμαχία τοϋ Ναβαρίνου. 
Παρόμοια διαταγή έβγαλε τώρα ή Υψηλή Πύλη έναντίον τών 
Ελλήνων κι έφόσον δέν έχει δημοσιευθεί ίσαμε σήμερα στίς έφη-
μερίδες τοΰ Λονδίνου οΰτε ή έπιστολή τοΰ Ρεσίντ πασά στόν Με-
ταξά, τόν "Ελληνα πρεσβευτή, οΰτε ή έγκύκλιος τοΰ λόρδου S t ra t -
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ford de Redcliffe στους Βρεταννούς προξένους, σας τίς μετα-
φράζω άπό τήν Journal de Constantinople τής 5ης 'Απριλίου. 

'Απάντηση τον ΡεσΙντ πασά, ύπονργοϋ ίξωτερικών, 
στήν διακοίνωση τοϋ κ. Μεταξά 

Κωνσταντινούπολη, 3 Ρεντσέμπ 1270 (1η 'Απριλίου 1854) 
Έλαβα γνώση της διακοίνωσης πού μοϋ Απευθύνατε στίς 26 Μαρτίου 

σχετικά μέ τήν άπόφασή σας νά έγκαταλείψετε τήν πρωτεύουσα. 'Εφό-
σον ή κυβέρνηση τής Υψηλής Πύλης δέν έχει άκόμα λάβει άπό τήν έλ-
ληνική κυβέρνηση τήν προσήκουσα (κοινοποίηση στίς δίκαιες διαμαρτυ-
ρίες της ώς πρός τά τωρινά συμβάντα κι έφόσον ό έπιτετραμμένος τής 

'Υψηλής Πύλης άναγκάσθηκε, σύμφωνα μέ τΙς όδηγίες του, νά έγκατα-
λείψει τήν 'Αθήνα, έπιβάλλεται, κύριε, νά έγκαταλείψετε καί σεις αύτή 
τήν πόλη. Γι' αύτό καί σας στέλνω τά διαβατήριά σας, όπως τό ζητή-
σατε. Έφόσον άπό σήμερα διακόπτονται τόσο οί διπλωματικές όσο καί 
οί έμπορικές σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών, άποφασίσαμε ότι πρέπει 
νά έπιστρέψουν άμέσως στήν χώρα τους οί έλληνικές ύπηρεσίες, πού 
έχουν Ιδρυθεί στίς διάφορες έπαρχίες τοϋ κράτους μας, καθώς καί οί 

Έλληνες πρόξενοι. Επίσης πρέπει νά έγκαταλείψουν τήν Κωνσταντινού-
πολη έμποροι καί άλλοι Έλληνες ύπήκοοι πού ζοϋν στήν Τουρκία' γιά 
νά προστατέψουμε τά συμφέροντα τοϋ έλληνικοϋ έμπορίου τούς παρα-
χωρούμε ωστόσο προθεσμία δεκαπέντε ήμερών. Γιά όσους είναι έγκατε-
στημένοι στίς έπαρχίες, ή προθεσμία αύτή ύπολογίζεται άπό τήν ήμέρα 
πού Θά λάβουν τήν διαταγή άναχώρησης. Έχει Αποδειχθεί Αναμφισβή-
τητα, ότι οί μεθόριες έπαρχίες μας έπεσαν θύματα έπιθέσεων όχι έξαι-
τίας κάποιας άμέλειας, παρά μάλλον έξαιτίας της άνοχής τής έλληνικής 
κυβέρνησης. Μολονότι ή αυτοκρατορική κυβέρνηση έχει τό Αναντίρρητο 
δικαίωμα νά κατακρατήσει καί νά δημεύσει όσα πλοία βρίσκονται στά 
λιμάνια μας ώς ένέχυρο γιά τίς σοβαρότατες ζημιές μας, ώστόσο ό σε-
πτός κύριός μου φρονεί, ότι Θ' Ανταποκρινόταν καλύτερα στήν μετριο-
πάθειά του, άν δέν ζημίωνε τούς Έλληνες υπηκόους γιά μιάν ύπόθεση 
πού άφορα μοναχά τήν έλληνική κυβέρνηση. "Οταν ή κυβέρνηση αύτή 
έπιστρέψει σέ πνεΰμα μεγαλύτερης δικαιοσύνης, σεβόμενη διεθνή δι-
καιώματα καί τούς κανόνες τοΰ jus gen t ium,τότε θά δοθεί εύκαιρία 
νά διερευνηθεί τό ζήτημα τών έξόδων, πού προκάλεσε ή έξέγερση αύτή. 
Γι' αύτό καί έπιτρέπεται σ' όλα τά έλληνικά πλοία νά έπιστρέψουν ά-
νεμπόδιστα στήν χώρα τους μέσα στήν προθεσμία πού τούς δόθηκε. 01 
άρμόδιες άρχές έλαβαν όδηγίες νά διευκολύνουν τήν άναχώρηση άπορων 
κι ένδεών Ελλήνων ύπηκόων καί νά μεταχειριστούν δσο γίνεται προσεκτι-
κότερα τούς άρρωστους καί άδύνατους» ( Ή χριστιανικότατη καί πολι-
τισμένη κυβέρνηση της Αύστρίας διεκπεραιώνει τίς ύποθέσεις αύτές μέ 
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άλλο τρόπο — άς θυμηθούμε μονάχα τήν άπέλαση τών Τεσσινίων1"). 
«Θεωρώ σκόπιμο νά ίπαναλάβω άκόμα μιά φορά, βτι ή έλληνική κυβέρ-
νηση καί μόνο μας έπέβαλε αύτή τήν άπόφαση καί γιά τΙς συνέπειές της 
εύθύνεται άποκλειστικά ή Ελλάδα 

Ρεσίντ πασάς». 

Μέ βάση τήν διαταγή αυτή στίς δ Απριλίου έπιβιβάστηκαν 
3.000 "Ελληνες στήν Κωνσταντινούπολη καί, δπως άκοϋμε, ό πα-
σάς τής Σμύρνης δημοσίευσε κιόλας τήν διαταγή γιά τούς "Ελλη-
νες κατοίκους αύτής τής πόλης. 

' Η έγκύκλιος τοϋ λόρδου Stratford de Redcliffe πρός τούς Βρε-
ταννούς προξένους στήν Τουρκία καί στήν Ελλάδα έχει ώς έξής: 

«Πληροφορούμαι ότι οί Έλληνες, πού εΙσέβαλαν στίς παραμεθόριες πε-
ριοχές της Τουρκίας, παρακινούν τούς Έλληνες υπηκόους τοϋ σουλτά-
νου σέ έξέγερση, διακηρύσσοντας ότι οί κυβερνήσεις της Γαλλίας καί της 
'Αγγλίας είναι πρόθυμες νά τούς βοηθήσουν στήν άνατροπή της κυριαρ-
χίας τοϋ σουλτάνου. Μαθαίνω έπίσης, ότι χρησιμοποιούνται παρόμοια τε-
χνάσματα μέ σκοπό νά πεισθεί ό λαός, ότι ό Γάλλος κι ό Άγγλος πρε-
σβευτής θά παράσχουν τήν προστασία τους σέ όλους τούς Έλληνες ύπη-
κόους της Τουρκίας μόλις ή Πύλη —έξαιτίας της διακοπής τών διπλω-
ματικών κι έμπορικών σχέσεων μέ τήν Ελλάδα— γνωστοποιήσει τήν 
πρόθεσή της νά τούς έξορίσει άπό τό σουλτανικό κράτος. 'Επειδή παρό-
μοιες έπινοήσεις ένθαρρύνουν ψευδείς έλπίδες, παραπλανούν ύγιώς σκε-
~τομένους άνθρώπους καί έπιτείνουν κατά τρόπο έγκληματικό τά δεινά 
τοϋ πολέμου, σπεύδω νά σας διαβεβαιώσω, ότι οί Ισχυρισμοί αύτοί είναι 
έντελώς άβάσιμοι. "Οσοι ϊστω καί γιά μιά στιγμή στηρίζονται σέ ψέ-
ματα τόσο προφανή κι άντίθετα τόσο μέ τόν κοινό νοϋ όσο καί μέ τά 
γεγονότα, θά πρέπει νά είναι πράγματι πολύ άμαθεϊς κι εΰπιστοι. Δυστυ-
χώς όμως παρόμοια φαινόμενα συναντάμε σέ όλες τίς χώρες, όπου τά 
μέσα τής δημοσιότητας είναι άκόμη πολύ λίγο άνεπτυγμένα. Γνωρίζετε 
εξίσου όσο καί έγώ, ότι ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία ύποστηρίζουν όλότελα τόν 
σουλτάνο στήν εύγενή άντίσταση, τήν όποία προβάλλει ένάντια σ' αύτήν 
τήν βίαιη καί παράνομη έπίθεση. Άπ ' αύτό συνέπεται άναγκαΐα, ότι οί 
δύο σύμμαχες κυβερνήσεις βλέπουν άποκλειστικά μέ τά όδυνηρά αισθή-
ματα της άγανάκτησης καί της μομφής ίνα κίνημα, τό όποιο άποσκοπεΐ 
μόνο καί μόνο νά ώφελήσει τήν Ρωσσία χωρίς ούτε κάν τό προσόν νάναι 
αυθόρμητο, καί τό όποιο τελικά θά δημιουργήσει δυσκολίες στήν Πύλη 
καί στούς συμμάχους της, ένώ δέν προσφέρει άλλη προοπτική παρά συμ-
φορές σ' όσους διακινδυνεύουν τήν ζωή τους γιά χάρη μιας τόσο χιμαι-
ρικής ψευδαίσθησης. Πρέπει νά αίσθανόμαστε συμπάθεια γιά τΙς άτυ-
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χες οικογένειες πού έμπλέκονται άτυχα στά παρεπόμενα μιας ωμής καί 
άνεύθυνης πολιτικής" άπό τήν πλευρά μας όμως δέν έπιτρέπεται νά 
υπάρξει καμμία σχέση πρός τούς ύποκινητές ούτε κάποια άπόκρυψη τών 
αισθημάτων, τά όποια άναγκαστικά προκαλεί ή συμπεριφορά μιας άλό-
γιστης παράταξης. Σάς συνιστώ νά μήν παραλείψετε εύκαιρία γιά νά 
γνωστοποιήσετε τό περιεχόμενο αύτής τής έγκυκλίου σέ όσους Θά έδει-
χναν διατεθειμένοι νά παραπλανηθούν άπό τις ψευδείς διαβεβαιώσεις, τις 
όποιες αύτή καταγγέλλει. 

Stratford de Redcliffe». 

Οί λαοί πού ενδιαφέρονται αμεσότερα γιά τήν έκβαση τών 
άνατολικών περιπλοκών είναι, έκτός άπό τούς Γερμανούς, οί 
Ούγγροι καί οί 'Ιταλοί. Γι ' αύτό κι έχει κάποια σημασία νά γνω-
ρίζουμε τίς προθέσεις τών διαφόρων παρατάξεων τών έθνών αύτών 
όσο άφορα τίς άμοιβαΐες τους σχέσεις. Τό παρακάτω άρθρο άπό 
τήν Unione τοϋ Τορίνου, πού μεταφράζω γι ' αύτό τόν σκοπό, 
θά σάς δείξει τίς άπόψεις τοΰ συνταγματικοΰ κόμματος τής 'Ιτα-
λίας,178 τό όποιο φαίνεται πανέτοιμο νά θυσιάσει τήν Ούγγαρία 
γιά νά ξανακερδίσει τήν ιταλική άνεξαρτησία. Τό μυστικό τής 
διάρκειας της αύστριακής αύτοκρατορίας δέν είναι άλλο άπό τόν 
έπαρχιώτικο έγωισμό πού τυφλώνει κάθε λαό μέ τήν ψευδαίσθηση 
ότι μπορεί νά κατακτήσει τήν έλευθερία του θυσιάζοντας τήν 
άνεξαρτησία ένός άλλου λαοΰ. 

«...ΤΙ έπιδιώκει ή Ρωσσία; Ν' Απαλλαγεί άπό τό όθωμανικό κράτος κι 
έτσι ν' Αλλάξει τήν Ισορροπία τοΰ status quo1* καί ν' Αναθεωρήσει τόν 
χΑρτη τής Εύρώπης. Άκριβώς αύτό θέλουμε κι έμεΐς. Θά πούν ωστόσο, 
ότι ή Ρωσσία θέλει νά κάνει τήν άναθεώρηση κατά τόν τρόπο της. 

"Ομως αύτό άκριβώς θά ώφελήσει έμάς, γιατί οΰτε ή Γαλλία, οΰτε ή 
Αγγλία ή ή Γερμανία μπορεί ν' άνεχθεΐ τήν καινούργια αύτή έπέκταση 
τοΰ έδάφους καί τής έπιρροής μιας αύτοκρατορίας, ή όποία ήδη κατέχει 
πάρα πολύ κι άπό τά δύο αύτά" γι' αύτό καί θ' Αναγκασθούν ν' άναζητή-
σουν ένα όχυρό έναντίον τής Ρωσσίας. Τό όχυρό τοΰτο μπορεί νάναι 
μονάχα ή Αύστρία, άπέναντι στήν όποία οί Δυτικές Δυνάμεις πρέπει νά 
δειχτοΰν γενναιόδωρες... καί νά της δώσουν όλόκληρη τήν κοιλάδα τοΰ 
Δούναβη άπό τήν "Ορσοβα ώς τήν Μαύρη Θάλασσα καί κάτω άπό τόν 
Δούναβη τήν Δοβρουτσά καί τά κλειδιά τών Βαλκανίων. Σέ τέτοια περί-
πτωση ή Αύστρία δέν θά χρειαζόταν τήν 'Ιταλία, όσο Αφορά τήν ύπερά-
σπισή της τουλάχιστο, καί θά συγκέντρωνε σχεδόν έξι έκατομμύρια Νο-
τιοσλάβους καί τέσσερα έκατομμύρια Δακορουμάνους, γιά νά τούς ένώ-
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σει μέ τρία άκόμα έκατομμύρια άπό τους μέν καί τέσσερα άκόμα άπό 
τοΰς 8έ, τά όποια ήδη βρίσκονται κάτω άπό τήν κυριαρχία της. 

Ακεραιότητα καί άνεξαρτησία τής Τουρκίας! Δύο πομπώδη παρά-
δοξα. Ά ν λέγοντας "άνεξαρτησία" έννοοϋμε τήν έλευθερία ένός έθνους 
νά κυβερνιέται σύμφωνα μέ τΙς δικές του άρχές, χωρίς κάποιος ξένος 
νάχει τό δικαίωμα ν' άναμιγνύεται, τότε ή άνεξαρτησία αύτή κινδύνεψε 
πολύ ήδη άπό τήν συνθήκη τοϋ Καϊναρτζή'1 καί δέχτηκε τήν χαριστική 
βολή (colpo di grazia) άπό τήν πρόσφατη συνθήκη μέ τΙς Δυτικές Δυ-
νάμεις.1" 'Επομένως δέν κυβέρνα πιά ό σουλτάνος τήν Τουρκία παρά οί 
εύρωπαΐκές Δυνάμεις' κι άπό τήν στιγμή πού Μουσουλμάνοι καί Χρι-
στιανοί, κατακτητές καί κατακτημένοι γίνουν Ισοι ένώπιον τοΰ νόμου, 
άπό τήν στιγμή πού οί ραγιάδες —τά τέσσερα πέμπτα τοϋ πληθυσμοΰ— 
θά πάρουν όπλα στά χέρια τους, τότε ή Τουρκία δέν ύπάρχει πιά κι άρχί-
ζει μιά άλλαγή, ή όποία δέν είναι δυνατό νά πραγματοποιηθεί χωρίς 
βία καί μεγάλες άναστατώσεις, χωρίς άνοιχτές συγκρούσεις τών δύο 
θρησκευμάτων, πού έδώ καί τέσσερις αΙώνες έχουν μάθει ν' άπεχθάνον-
ται τό ένα τό άλλο. Ά ς μή γίνεται λοιπόν άλλος λόγος γιά τήν άνεξαρτη-
σία τής Τουρκίας, παρά μόνο σάν ένα μύθο. 

Καί ή έδαφική Ακεραιότητα I Ή Γαλλία κι ή Αγγλία δέν ήσαν 
έκεΐνες πού, σέ συμφωνία μέ τήν Ρωσσία, άπέσπασαν άπό τήν Τουρκία 
τό έλληνικό βασίλειο, δηλ. τήν Πελοπόννησο, τήν Αττική, τήν Βοιωτία, 
τήν Φωκίδα, τήν 'Ακαρνανία, τήν Αίτωλία, τήν Εύβοια κτλ.; Αύτές δέν 
ήσαν; Ή Γαλλία δέν ήταν έκείνη πού προσάρτησε τήν Αλγερία;1" 

Ή Γαλλία, ή 'Αγγλία κι ή Ρωσσία δέν ήσαν έκεΐνες πού έδωσαν ήμιαυ-
τονομία στήν Αϊγυπτο;11 Ή 'Αγγλία δέν ήταν έκείνη πού πρίν άπό δε-
καπέντε χρόνια κατέλαβε τό Άντεν στήν 'Ερυθρά Θάλασσα;190 01 Ά γ -
γλοι δέν έποφθαλμιοϋν τήν Αίγυπτο;161 Ή Αύστρία δέν όρέγεται τήν 
Βοσνία καί τήν Σερβία; Γιατί νά μιλάμε γιά τήν διατήρηση μιας κατά-
στασης, έναντίον τής όποίας όλοι συνωμοτοΰν καί ή όποία δέν μπορεί νά 
διατηρηθεί άπό μόνη της; 

Γι' αύτό συμπεραίνουμε, ότι ή πρόθεση τής Ρωσσίας νά έκμηδενίσει 
τήν Τουρκία είναι καλή' ότι καί οί Δυτικές Δυνάμεις έχουν όλότελα δί-
κιο, άν σκοπεύουν ν' άντιταχθοΰν στίς ύπερβάσεις τής Ρωσσίας. Ά ν ό-
μως οί Δυνάμεις αύτές θέλουν νά πετύχουν τόν σκοπό τους, πρέπει ν' άφή-
σουν τήν διπλωματική ύποκρισία, πίσω άπό τήν όποία κρύβονται, καί 
νάναι άποφασισμένες νά ξεκάμουν τήν Τουρκία καί ν' Αλλάξουν τόν 
χάρτη τής Εύρώπης. Σ' αύτή τήν άπόφαση πρέπει νά καταλήξουν». 

Marx 
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Ελλάδα καί Τουρκία. 
Ή Τουρκία καί οί Δυτικές Δυνάμεις...] 

New-York Daily Tribune, 6 Μαίου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 21 'Απριλίου 1854 

Στίς 3 τοϋ μηνός ό κ. Μεταξάς άναχώρησε άπό τήν Κων-
σταντινούπολη, καί μέσα σέ διάστημα λιγότερο άπό 14 ήμέρες 
τόν άκολούθησαν 40-50.000 συμπατριώτες του. Καμμιά πρεσβεία 
δέν βρέθηκε πρόθυμη νά τόν άντικαταστήσει προσωρινά πρός διεκ-
περαίωση τών τρεχουσών ύποθέσεων. Ό Αύστριακός πρεσβευτής 
άρνήθηκε, γιατί, έφόσον προστάτριες Δυνάμεις της Ελλάδας είναι 
ή 'Αγγλία κι ή Γαλλία, οί πρεσβείες τους ήσαν ύποχρεωμένες νά 
εκπροσωπήσουν τήν Ελλάδα στό μεσοδιάστημα. Ή Π ρωσσία δέν 
δέχτηκε, έπειδή ή Αύστρία άρνήθηκε. Οί πρεσβευτές τής 'Αγγλίας 
καί τής Γαλλίας δήλωσαν δτι ή στιγμή ήταν άκατάλληλη γιά νά 
εκπροσωπήσουν τόν Μεταξά. Οί charges d'affaires011 τών μικρό-
τερων Δυνάμεων θεώρησαν σκόπιμο ν' άποφύγουν περιδεώς κάθε 
έκδήλωση συμπάθειας ή άντιπάθειας. "Ετσι ό Μεταξάς ύποχρεώ-
θηκε ν' άφήσει πίσω του έναν δικό του attach^.00 Σύντομα δμως 
άνακαλύφθηκε δτι ό άντικαταστάτης του, καταχρώμενος τήν έξου-
σία πού τοΰ παραχώρησε ή Πύλη, καταπιάστηκε μέ ζήλο νά μοι-
ράζει διαβατήρια στούς "Ελληνες ραγιάδες γιά νά τούς δώσει τήν 
δυνατότητα νά συνενωθοΰν μέ τούς έξεγερμένους στήν 'Αλβανία.165 

"Ετσι ή λειτουργία τής ελληνικής υπηρεσίας άπαγορεύθηκε έντε-
λώς, καί τώρα ή έκδοση διαβατηρίων άνατέθηκε σέ μιάν έπιτροπή 
άποτελούμενη άπό δύο Τούρκους καί δύο ραγιάδες. 

Ταυτόχρονα τοιχοκολλήθηκε μιά άνακοίνωση, δτι όποιος υπή-
κοος τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου θέλει νά γίνει υπήκοος τοΰ σουλτά-
νου, μπορεί νά τό κάμει, άν βρει δύο εύϋπόληπτα πρόσωπα νά 
έγγυηθοΰν γιά τήν συμπεριφορά του. "Οταν οί "Ελληνες κάτοικοι 
τής Κωνσταντινούπολης άπείλησαν μεγαλόφωνα, δτι θά βάλουν 
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φωτιά στήν Κωνσταντινούπολη καί θά τήν λεηλατήσουν προτού 
φύγουν, ή κυβέρνηση πήρε έκτακτα μέτρα. Οί Τούρκοι περιπο-
λούν μέρα καί νύχτα, καί στόν περίπατο τοΰ Πέραν στήθηκαν 
πενήντα κανόνια. Ά π ό τό ήλιοβασίλεμα ίσαμε τά μεσάνυχτα όποιος 
περπατά ή ιππεύε!, στούς δρόμους ή στά χωράφια πρέπει νάχει κι 
ένα φανάρι* μετά τά μεσάνυχτα ή κυκλοφορία άπαγορεύεται έντε-
λώς. "Αλλο διάταγμα άπαγορεύει τήν έξαγωγή σιτηρών. "Ελληνες 
λατινικοΰ θρησκεύματος έπιτρέπεται νά παραμείνουν ύπ' εύθύνη 
τοΰ Λατίνου έπισκόπου τοΰ Πέραν. Ώ ς έπί τό πλείστον αύτοί κα-
τάγονται άπό τήν Τήνο, τήν "Ανδρο καί τήν Σύρο, κι άνήκουν στήν 
κατηγορία τών υπηρετών. Οί κάτοικοι τής "ΐδρας έστειλαν μιά 
αίτηση στήν Πύλη καταδικάζοντας μέ δριμύτητα τήν έλληνική 
έξέγερση καί ικετεύοντας νά τούς έξαιρέσουν άπό τό γενικό μέτρο. 
Επίσης έφτασε μιά άντιπροσωπεία 'Ελλήνων ύπηκόων τής Πύ-
λης άπό τά Τρίκαλα τής Θεσσαλίας ζητώντας ένεργητική προστα-
σία έναντίον τών 'Ελλήνων ληστών, οί οποίοι έκαψαν όλόκληρα 
χωριά κι έσυραν τούς κατοίκους τους, δίχως διάκριση φύλου ή 
ηλικίας, ώς τά σύνορα, γιά νά τούς βασανίσουν έκεΐ κατά τόν 
άγριότερο τρόπο. 

"Ενα αίσθημα άμφιβολίας, δυσπιστίας καί έχθρότητας έναντίον 
τών Δυτικών τους συμμάχων καταλαμβάνει τούς Τούρκους. Αρχ ί -
ζουν νά θεωρούν τήν Γαλλία καί τήν Αγγλία ώς έχθρούς πιό έπι-
κίνδυνους κι άπό τόν ίδιο τόν τσάρο- γενική είναι ή γνώμη: «Πάνε 
νά έκθρονίσουν τόν σουλτάνο καί νά διαιρέσουν τήν χώρα — πάνε 
νά μάς κάνουν δούλους τοΰ χριστιανικού πληθυσμοΰ». Οί σύμμα-
χοι άποβιβάστηκαν νοτίως τής Κωνσταντινούπολης άντί βορείως 
τής Βάρνας κι όχυρώνουν τήν Καλλίπολη έναντίον τών ίδιων τών 
Τούρκων. Ή περιοχή, στήν όποία βρίσκεται αύτό τό χωριό, είναι 
μιά μακριά χερσόνησος ένωμένη μέ τήν ήπειρο μ* ένα στενό ισθμό 
καί έξαιρετικά πρόσφορη ώς οχυρό έναντίον εισβολέων. Ά π ό δώ 
άψήφησαν στά παλιά τά χρόνια οί Γενοβέζοι τούς "Ελληνες αύτο-
κράτορες τής Κωνσταντινούπολης.182 Επιπλέον, ό διορισμός τοΰ 
καινούργιου σεΐχ-οΰλ-ίσλάμ183 γεμίζει άγανάκτηση τούς όρθόδο-
ξους Μουσουλμάνους, γιατί τόν θεωροΰν περίπου όργανο τοΰ έλλη-
νικοΰ ιερατείου· τούς Τούρκους άρχίζει νά τούς διακατέχει τό 
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έντονο αίσθημα οτι καλύτερα θά ήταν νά ένδώσουν στό μοναδικό 
αίτημα τοΰ Νικολάου παρά νά γίνουν μπαίγνιο μιας συμμορίας 
άπληστων Δυνάμεων. 

Marx 

53 

['// ελληνική εξέγερση...] 

New-York Daily Tribune, 15 Μαΐου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 28 'Απριλίου 1854 

Στόν χθεσινό Moniteur δημοσιεύτηκε ή παρακάτω άνταπό-
κριση άπό τήν Βιέννη μέ ήμερομηνία 25 'Απριλίου. 

«Ή έλληνική έξέγερση στήν "Ηπειρο151 δέν κάνει καμμιά πρόοδο, παρά 
άρχίζει ν' άποκαλύπτει τόν άληθινό της χαρακτήρα. "Αν κανείς πίστεψε, 
ότι τά συμφέροντα τής Χριστιανοσύνης καί τοϋ έθνους ήσαν κάτι παρα-
πάνω άπό κούφια προσχήματα, οί πράξεις τών άρχηγών τών έλληνικών 
συμμοριών άπό τό έλληνικό βασίλειο θά πρέπει τώρα νά διαλύσουν κάθε 
άμφιβολία. Είναι γνωστές οί έριδες άνάμεσα στόν Γρίβα καί στόν Τζα-
βέλλα γιά τήν άρχηγία τών έξεγερμένων άπό τήν άρχή κιόλας τοΰ άγώ-
να. Οί δύο αύτοί ήγέτες δροΰν πάντοτε χωριστά καί έκμεταλλεύονται 
Ανενδοίαστα κάθε εύκαιρία γιά νά βλάψουν ό ένας τόν άλλο. 'Ιδιαίτερα ό 
Γρίβας, πού παριστάνει τόν έλευθερωτή τών Χριστιανών ραγιάδων, δέν 
τούς έφερε τίποτε άλλο παρά λεηλασίες κι έμπρησμούς. Οί Σουλιώτες, 
πού άποφάσισαν ν' άπαγορέψουν σέ διάφορους Έλληνες ήγέτες τήν είσοδο 
στό έδαφός τους, κατηγορούν Ιδιαίτερα τόν Γρίβα. Στίς άρχές τοϋ περα-
σμένου μήνα ό ήγέτης αύτός ζήτησε άπό τόν Έλληνα πρωθιερέα φιλο-
ξενία κι έφυγε τήν άλλη μέρα, άφοΰ λεηλάτησε τό σπίτι του κι άπήγαγε 
βίαια τήν γυναίκα του. Ό πρωθιερέας άπευθύνθηκε στόν 'ΑμπντΙ πασά 
καί τοΰ ζήτησε τήν άδεια νά ύπηρετήσει ύπό τίς διαταγές του γιά νά 
έκδικηθεΐ αύτή τήν άγρια πράξη. Προπαντός στό Μέτσοβο δμως διέ-
πρεψε ό Γρίβας μέ τΙς ληστρικές του δεξιότητες. Ή πόλη αύτή, παρα-
πλανημένη άπό τήν ρωσσική προπαγάνδα, άνοιξε αύθόρμητα τΙς πύλες 
της στόν "στρατάρχη". Πρώτη του ένέργεια ήταν νά έπιβάλει στόν χρι-
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στιανικό πληθυσμό μιά "πατριωτική" συνεισφορά 200.000 πιάστρων. Τό 
ποσό δέν ήταν υπερβολικό καί πληρώθηκε. "Ομως ό Γρίβας δέν σταμά-
τησε έδώ. 'Απευθύνθηκε διαδοχικά καί άτομικά σέ όλους τούς πρού-
χοντες καί στούς ευπορότερους κατοίκους ζητώντας τους νά παραδώ-
σουν, έπίσης ώς συνεισφορά, όσα χρυσά κι άσημένια αντικείμενα κα-
τείχαν. Αύτή ή μέθοδος βίαιης άπόσπασης χρημάτων προκάλεσε δυσα-
ρέσκεια καί δέν άποδείχθηκε ούτε σκόπιμη ούτε καί πολύ άποδοτική. 
Τότε ό Γρίβας έπινόησε κάτι, πού μας φαίνεται ληστρικό άριστοτέχνη-
μα. Παίρνοντας ώς πρόσχημα τό ότι πλησίαζαν τά τουρκικά στρατεύμα-
τα, πού βάδιζαν πρός τό Μέτσοβο, δήλωσε ότι ή ύπεράσπιση τοϋ τόπου 
έκανε άναγκαία τήν πυρπόληση όλης σχεδόν τής πόλης" κάλεσε λοιπόν 
τούς κατοίκους νά συγκεντρωθούν μέ τΙς οίκογένειές τους στόν μητρο-
πολιτικό ναό τοϋ Μετσόβου, καί σύντομα μαζεύτηκαν έκεΐ περίπου 4.000 
άνθρωποι. Ό Γρίβας λογάριαζε ότι θά έπαιρναν μαζί τους τά χρήματά 
τους, καθώς καί τά κοσμήματα ή τά πολυτιμότερα πράγματά τους, κι 
έτσι θάπεφτε στά χέρια του όλος ό πλούτος τοϋ Μετσόβου. Τούς έβγαζε 
λοιπόν λίγους-λίγους καί τούς παρέδιδε στούς άνθρώπους του, ol όποιοι 
τούς λήστευαν χωρίς πολλά λόγια. Τέτοια ήσαν τά κατορθώματα τοϋ 

"Ελληνα ήγέτη, πού Ισαμε σήμερα έπαιξε τόν σημαντικότερο ρόλο στήν 
έξέγερση τής 'Ηπείρου. Στούς Τούρκους ό Γρίβας άντέταξε πολύ λίγη 
άντίσταση. 'Αφού έβαλε φωτιά στήν πόλη, άποτραβήχτηκε στόν 'Αχε-
λώο. Τό Μέτσοβο, πού κάποτε ήταν ή άκμαιότερη πόλη τής 'Ηπείρου 
μετά άπό τά Γιάννινα καί τό Μπεράτι, τώρα είναι σωρός έρειπίων κι οί 
κάτοικοι του βουτήχτηκαν στήν άθλιότητα. Μονάχα έκατό περίπου σπί-
τια έμειναν όρθια». 

Marx 

54 

[Ή κατάσταση τοϋ τουρκικοΰ κράτους και στρατοΰ] 

...Γιά τό άτμόπλοιο της ερχόμενης Παρασκευής θά σοϋ στείλω 
πάλι κάποιο άρθρο σχετικά μέ τίς στρατιωτικές ή μέ τίς τουρκι-
κές υποθέσεις. Είναι καιρός νά γυρίσουμε στά πρώτα μας άρθρα 
πάνω στά θέματα αύτά politice," τά πράγματα μάς δικαίωσαν πε-
ρίλαμπρα, άφοΰ τό πείσμα τής έλληνικής έξέγερσης152 καί οί πρό-
δηλες δυσχέρειες τών Τούρκων στήν Βουλγαρία άποδείχνουν apr£s 
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lout"® δτι ό χριστιανικός πληθυσμός άρχιζε', νά σαλεύει καί τό 
τουρκικό κράτος τραβά γρήγορα πρός τό τέλος του. Ά π ό τήν άλλη 
πλευρά, ή μεγάλη άνημπόρια τών Τούρκων δείχνεται στό δτι ό 
στρατός τους, δπως άλλωστε καί πριν ήταν συνηθισμένο, τόν χει-
μώνα λιποκτάκτησε γιά νά πάει στά σπίτια του κι δτι δλες οί με-
ταρρυθμίσεις δέν μπόρεσαν νά εμφυσήσουν εύρωπαϊκό στρατιωτικό 
πνεύμα σ* αύτούς τούς άνθρώπους... 

Ό Engels στόν Marx, 1.5.1854 

55 

[...Ή έλληνική έξέγερση...] 

New-York Daily Tribune, 16 -Μαΐου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 2 Μαΐου 1854 

' Η σημερινή παρισινή Presse δημοσιεύει τό έξής άρθρο : 

«'Ένας άπό τούς άνταποκριτές μας στήν Κωνσταντινούπολη μας Εστειλε 
σημαντικές λεπτομέρειες γιά τήν ρωσσική συνωμοσία, ή όποία άνακα-
λύφθηκε πρίν λίγο καιρό καί ή άνάκριση γιά τήν όποία μόλις τελείωσε. 

Ή άνάκριση αύτή άποδείχνει ξεκάθαρα ότι ή Ρωσσία έτοΐμαζε άπό καιρό 
τήν κρίση πού θά Εφερνε τόν άσθενή στά χέρια τών γιατρών του. Ή 
άνάκριση άποδείχνει ότι ό βαρόνος Oelsner15* προσποιήθηκε ότι μπήκε 
στήν ύπηρεσία της τουρκικής άστυνομίας γιά νά έξαπατά ευκολότερα 
τούς έπιτηρητές του. Έπαιρνε 1.000 πιάστρα τό μήνα. Παρά τήν όξύ-
νοιά του, τό διπλό του παιγνίδι άποκαλύφθηκε μέ τόν έξής τρόπο. Είχε 
συνάψει σχέσεις μέ τόν κ. Aska, γιατρό σέ τουρκική ύπηρεσία, καί νομί-
ζοντας ότι μπορεί νά τόν έμπιστεύεται, τοϋ έξομολογήθηκε δτι, μολονότι 
πληρωνόταν άπό τήν τουρκική άστυνομία, ποτέ δέν σταμάτησε νά ύπη-
ρετεΐ τήν Ρωσσία. Κατά τόν κ. Oelsner ή Ρωσσία σκόπευε νά στρατο-
λογήσει άπό τούς Έλληνες καί τούς Σλάβους τής Τουρκίας στρατό 
60.000 συνωμοτών Ετοιμων νά έξεγερθοϋν μόλις πάρουν τό σύνθημα. 
Τό άποφασιστικό χτύπημα θά καταφερόταν στήν Κωνσταντινούπολη. 

'Αρχηγός της συνωμοσίας στήν πόλη αύτή ήταν Ενας Άγγλος, κάποιος 
Plantagenet Harrison. Ό κ. Aska προσποιήθηκε δτι άσπαζόταν τΙς 
άπόψεις τοΰ κ. Oelsner, καί πληροφόρησε σχετικά τήν τουρκική άστυ-
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νομία. Ή Αστυνομία, πού υποψιαζόταν ήδη τόν Oelsner άπό άρκετό 
καιρό, έβαλε νά τόν παρακολουθούν στενότερα κι άνακάλυψε ότι έκεΐνος 
συνήθιζε νά στέλνει τακτικές Αναφορές στόν πρίγκηπα Γκορτσάκοβ. Τέ-
λος κατάφερε νά πιάσει μιάν άπό τΙς άναφορές αυτές. Ό Oelsner, μο-
λονότι γενικά ήταν πολύ προσεκτικός, είχε τήν άτυχία νά δείξει τήν 
Αναφορά τούτη στόν κ. Aska, ό όποιος είδοποίησε άμέσως τόν κ. Παλα-
μάρη, μυστικό πράκτορα τής τουρκικής άστυνομίας, καί κανόνισε τά 
πράγματα έτσι, ώστε ό Oelsner έδωσε μπροστά του τήν άναφορά σέ κά-
ποιον Radschiszk, έναν Αυστριακό άπό τήν Σλοβενία, πού είχε έπικοι-
νωνία μέ τόν Oelsner καί τούς συνενόχους του. Τό γράμμα βρέθηκε πάνω 
σ' αύτό τό άτομο κι άποτελεϊ £να άπό τά πειστήρια. Επίσης έπιβεβαιώ-
θηκε ότι ό Oelsner είχε συνεννοηθεί μέ τόν Κωνσταντίνο, πλοίαρχο ένός 
έλληνικοϋ έμπορικού, κι είχαν κανονίσει μαζί νά προσεταιριστούν άλλους 
σαράντα πλοιάρχους έλληνικών πλοίων, πού θά έφταναν όρισμένη μέρα 
στήν Κωνσταντινούπολη έφοδιασμένοι μέ πυρομαχικά καί παρέχοντας 
τά μέσα γιά τήν έξέγερση τοΰ έλληνικοϋ πληθυσμού τής πρωτεύουσας. 
Ό Κωνσταντίνος βρισκόταν σέ συνεχή έπαφή όχι μόνο μέ τόν Oelsner, 
άλλά καί μέ τόν κ. Μεταξά, τόν Έλληνα πρεσβευτή στήν Πύλη. Ή έπι-
κοινωνία άνάμεσα στόν Oelsner καί στόν πρίγκηπα Γκορτσάκοβ γινό-
ταν μέ τά μέσα πού έβρισκε ό Μποντινάροβ, ένας Ρώσσος συνταγμα-
τάρχης». 

Ό άνταποκριτής τών Times στην Κωνσταντινούπολη τονίζει 
μέ ιδιαίτερη έμφαση δτι ή έλληνική έξέγερση152 θά όδηγήσει άνα-
πόδραστα σ' έπανάσταση μέσα στήν Ελλάδα, δηλ. σέ άγώνα άνά-
μεσα στό έθνικό κόμμα καί στούς όπαδούς της Ρωσσίας. Ά π ό τήν 
άλλη πλευρά φαίνεται δτι οί ωμότητες τών λογχοφόρων τοϋ Τούρ-
κου πασά στήν Βουλγαρία προδιαθέτουν τόν πληθυσμό εύνοϊκά 
πρός τήν Ρωσσία. Ά ς σκιαγραφήσω μέ κάμποσα γεγονότα τήν 
θέση τής Ελλάδας άπέναντι στίς Δυτικές Δυνάμεις. Σέ μιάν άντα-
πόκριση τής Nouvelliste de Marseille άπό τήν Κωνσταντινού-
πολη μέ ήμερομηνία 17 Απριλίου διαβάζουμε: 

«Οί Εύρωπαΐοι κάτοικοι τής 'Αθήνας ύφίστανται κάθε είδους προσβολή. 
'Ακόμη καί μέ ραβδιά τούς χτυπούν, ένώ ή έλληνική χωροφυλακή δέν 
έπεμβαίνει καθόλου. Στίς 15 τού περασμένου μήνα ό κ. Gaspari, μέλος 
τής γαλλικής πρεσβείας καί γιός ένός παλαιού Γάλλου προξένου στήν 
'Αθήνα, ξυλοκοπήθηκε μπροστά σέ τρεις χωροφύλακες, πού έμειναν άδιά-
φοροι μάρτυρες αύτής τής σκηνής. Τήν ίδια μέρα άλλοι Γάλλοι προειδο-
ποιήθηκαν ότι καταρτίστηκε ένας κατάλογος ένενήντα έξι "Φράγκων", 
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γιά τούς όποίοϋς προβλεπόταν "σωφρονισμός". Εξαιτίας τών παρεκτρο-
πών αύτών ό Γάλλος κι ό "Αγγλος έκπρόσωπος Απηύθυναν κοινή διακοί-
νωση στόν βασιλιά "Οθωνα, όπου τοΰ έλεγαν, ότι γιά κάθε βιαιοπραγία 
έναντίον Γάλλων καί "Αγγλων ύπηκόων θ' άπαιτεϊται άμέσως άποζη-
μίωση 25.000 δραχμών. ΣτΙς 12 'Απριλίου στάλθηκε στήν έλληνική 
κυβέρνηση καινούργιο τελεσίγραφο, όπου δινόταν προθεσμία πέντε μόνο 
ήμερων, δηλ. ώς τΙς 1" 'Απριλίου. Τό τελεσίγραφο τούτο άπαιτεΐ άπό 
τόν βασιλιά "Οθωνα Αποζημίωση γιά τά άδικήματα έναντίον τών Γάλ-
λων, κατηγορηματική δήλωση έναντίον τής έξέγερσης καί έπανόρθωση 
όσων κακών έγιναν ή έπιτράπηκαν. 'Από τόν βασιλιά δέν άναμενόταν 
Ικανοποιητική άπάντηση. Σέ περίπτωση άρνητικής άπάντησης οί πρε-
σβευτές ήσαν άποφασισμένοι νά διακόψουν κάθε σχέση μέ τήν κυβέρνηση 
κι έπιπλέον νά άναλάβουν, στό όνομα τής 'Αγγλίας καί τής Γαλλίας, ρόλο 
διοικητών τής Έλλάδ<ις, σύμφωνα μέ τούς όρους τοΰ πρωτοκόλλου Ιδρυ-
σης τοΰ βασιλείου».49 

Ή ελληνική κυβέρνηση έστειλε έγκυκλίους στίς υπηρεσίες της 
στό έξωτερικό, δπου δικαιολογεί τήν συμπεριφορά της κατά τήν 
πρόσφατη διαμάχη της μέ τήν Πύλη. Τά τελευταία μέτρα τής 
Πύλης έναντίον 'Ελλήνων ύπηκόων, λέει ό κ. Πάικος, πηγάζουν 
άπό τήν όργή τής Τουρκίας, γιατί δέν έχει πιά τό προνόμιο νά 
θεωρεί τήν 'Ελλάδα τουρκική έπαρχία" αύτό καί μόνο άποτελεΐ 
τήν αιτία εικοσάχρονων μηχανορραφιών έναντίον τής Ελλάδας, ένώ 
οί έξεγέρσεις τής Θεσσαλίας καί τής 'Ηπείρου είναι άπλά προ-
σχήματα. 

Marx 

56 

[Ή θεοκρατία στό Βυζάντιο και στήν Τουρκία] 

...Ξέρεις, ή Tr ibune κολακεύεται δτι είναι χριστιανική έφημερίδα. 
Γι' αύτό καί διασκέδασα περισσότερο πού οί φιλαράκοι έβαλαν ώς 
Leader0* ένα άρθρο μου,184 δπου ή βασική μομφή μου έναντίον 
τών Τούρκων είναι δτι διατήρησαν τόν Χριστιανισμό" αύτό φυ-
σικά δέν τό είπα έτσι όρθά-κοφτά. Indeed οί Τοΰρκοι θάπρεπε 
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νά καταρρεύσουν ήδη επειδή έπέτρεψαν στήν βυζαντινή θεοκρα-
τία νά άναπτυχθεΐ σέ μιά μορφή πού οΰτε οί "Ελληνες αύτοκρά-
τορες δέν τήν είχαν βάλει μέ τό νοΰ τους. Στήν πραγματικότητα 
υπάρχουν μονάχα 2 θρησκευτικοί λαοί, οί Τοΰρκοι καί ό έλληνο-
σλαβικός πληθυσμός τής Τουρκίας. Καί οί δυό θά καταρρεύσουν 
έξάπαντος, ό δεύτερος μέ τήν παπαδίστικη κοινωνική του όργά-
νωση, ή όποία έδραιώνεται κάτω άπό τήν τουρκική κυριαρχία. 
'Επιπλέον έστειλα στήν Tr ibune μιά σκανδαλιστική ίστορία γιά 
τόν ((άγιο Τάφο» καί τό «δικαίωμα προστασίας» στήν Τουρκία,185 

όπου οί φιλαράκοι μπερδεύτηκαν άπό τό ιστορικό ύλικό καί παρέ-
βλεψαν τά κακεντρεχή άστεΐα γιά τόν Χριστιανισμό. 

Θά μέ βόλευε πολύ, άν έπαιρνα τώρα άπό σένα κάμποσον 
άνεφοδιασμό γιά τήν Tr ibune, γιατί άσχολοΰμαι πολύ μέ αύτό 
τό βάσανο, τήν ίστορία τοΰ νεοελληνικού κράτους καί μαζί τόν 
king1^ "Οθωνα, όμως θά μπορέσω νά παρουσιάσω τό άποτέλε-
σμα μόλις σέ 2 έβδομάδες, ΐσως σέ μιά σειρά άρθρων. Ό Μεταξάς, 
πού ήταν "Ελληνας πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη καί συνω-
μοτούσε έκεΐ — ή παρισινή Presse δημοσιεύει μιάν ώραία ίστο-
ρία αύτής τής ρωσσοελληνικής μπανγκυανάδας189— ήταν κύριο όρ-
γανο τοΰ infamous"1 '" Καποδίστρια... 

Ό Marx στόν Engels, 3.5.1854 

57 
[...Γαλλικές πιέσεις στήν Ελλάδα...] 

New-York Daily Tribune, 2 'Ιουνίου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 19 Μαΐου 1854 

Ή γαλλική κυβέρνηση έστειλε τόν κ. Bour r i e μέ έκτακτη 
άποστολή στήν Ελλάδα. Τόν συνοδεύει μιά ταξιαρχία μέ διοι-
κητή τόν στρατηγό Forey κι έχει όδηγίες νά ζητήσει άπό τόν 
βασιλιά "Οθωνα τήν άμεση πληρωμή όλων τών τόκων γιά τά 
έκατό έκατομμύρια φράγκα πού έδωσε ή Γαλλία στήν έλληνική 
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κυβέρνηση τό 1828. Σέ περίπτωση άρνησης οί Γάλλοι θά κατα-
λάβουν την 'Αθήνα καί διάφορα άλλα σημεία τοϋ βασιλείου. 

Marx 
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[.Κοινοβουλευτικές συζητήσεις. 
Ή άγγλογαλλική κατοχή στήν 'Ελλάδα] 

New-York Daily Tribune, 12 'Ιουνίου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 30 Μαΐου 1854 

'Απαντώντας στήν επερώτηση τοΰ κ. Millies ό λόρδος John 
Russell δήλωσε ότι 

«ή Γαλλία Εστειλε δύναμη 6.000 άνδρών μέ όδηγίες νά καταλάβει τόν 
Πειραιά. Ένα άγγλικό σύνταγμα πεζικού, πού είχε άναχωρήσει άπό τήν 

'Αγγλία πρίν άπό μιά έβδομάδα περίπου, θά πάρει έπίσης μέρος στήν 
κατάληψη τοϋ Πειραιά». 

Αίτία τοΰ μέτρου αύτοΰ ήταν ή συνωμοσία τής έλληνικής κυ-
βέρνησης μέ τήν Ρωσσία. Τά στρατεύματα θά κατελάμβαναν τήν 
'Αθήνα μονάχα σέ όρισμένες περιστάσεις. Στίς σημερινές γαλλι-
κές έφημερίδες διαβάζουμε ότι 

«ό βασιλιάς "Οθωνας άποδέχθηκε τό τελεσίγραφο κι ύποσχέθηκε νά 
επαναφέρει τήν κυβέρνηση Μαυροκορδάτου, άν σταματούσε ή κατοχή. 

"Αν όχι, ήταν άποφασισμένος νά μεταφέρει τήν κυβέρνηση στό έσωτερικό 
τής χώρας καί νά συγκεντρώσει έκεΐ τά στρατεύματά του». 

'Από μιά δεύτερη δήλωση τοΰ λόρδου J. Russell προκύπτει 
οτι ή έναλλακτική αύτή λύση δέν θά παραμείνει προσφορά δίχως 
άντάλλαγμα. 

«"Αν ό βασιλιάς τής Ελλάδας άποδοκιμάσει τΙς άπόπειρες τοϋ λαοΰ του 
νά παραβιάσουν τά καθήκοντα μιάς ουδέτερης Δύναμης, τότε στίς δυνάμεις 
πού έχουν άποσταλεΐ θά βρει προστασία καί τά μέσα νά έξαναγκάσει 
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τον λαό του νά σεβαστεί τά παραπάνω καθήκοντα. Άν, Απεναντίας, όσες 
διαβεβαιώσεις πήραμε άπό τήν έλληνική κυβέρνηση Αποδειχτούν Αναλη-
θείς, τότε οί δυνάμεις αΰτές μπορεί νά φανοϋν χρήσιμες μέ άλλο τρόπο». 

Ά ς κάνει λοιπόν 6,τι Θέλει ή έλληνική κυβέρνηση, ή Ελλάδα 
Οά καταληφθεί. 

Marx 
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[Ό ρόλος τοϋ Palmerston 
κι ή έκστρατεία τοϋ Πατσίφικο] 

...και δέν θέλω νά συγκαταριθμηθώ στούς όπαδούς αύτοΰ τοϋ κυ-
ρίου [Urquhar t ] , μέ τόν όποιο έχω ένα μόνο κοινό σημείο, δηλ. 
τήν άποψη γιά τόν P[almerston], ένώ στ' άλλα όλα ή άντίθεσή 
μας είναι διαμετρική, όπως άποδείχθηκε στήν πρώτη μας κιόλας 
συνάντηση. Είναι ένας ρομαντικός άντιδραστικός Τοΰρκος, πού θά 
έπιθυμοϋσε νά βάλει όλόκληρη τήν Δύση στά τουρκικά μέτρα καί 
στίς τουρκικές δομές... Τήν άποψή μου [γιά τόν Palmers ton] τήν 
γέννησε όχι τοΰτο ή έκεΐνο τό μεμονωμένο γεγονός —κάθε μεμο-
νωμένο γεγονός έπιτρέπει πολλαπλή έρμηνεία—, παρά ή άλληλου-
χία όλων τών ένεργειών αύτοΰ τοΰ άνθρώπου, τό σύνολο τής δρά-
σης του άπό τό 1829 καί μετά. Μέσα έδώ άνακάλυψα ένα συνεκτικό 
σχέδιο, τό όποιο, κάτω άπό διαφορετικές καί συχνά έπιφανειακά 
άντιφατικές μορφές, κατευθύνεται πάντα πρός τόν Εδιο στόχο καί 
εκτελείται σύμμετρα μέ τήν Εδια ψύχραιμη αύτοκυριαρχία. 

"Οσο άφορα είδικά τά σημεία πού έθιξες, παρατηρώ: 
1. 'Εκστρατεία τοϋ Πατσίφικο.1*1 Στό έργο ένός πρώην γραμ-

ματέα τής πρεσβείας στήν Αθήνα —1836—, δηλ. στήν Diplomatic 
History of Greece τοΰ κ. Parish,1 8 8 θά βρεις τήν άπόδειξη, ότι 
ό P[almerston] άπό τά 1830 καί μετά έκαμε τά πάντα γιά νά 
μεταβάλει τήν Ελλάδα σέ ρωσσική έπαρχία. Τελικά ή έκστρατεία 
τοΰ Πατσίφικο τήν έρριξε όλοκληρωτικά στήν άγκαλιά τής Ρωσ-
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σίας. Ταυτόχρονα, έπειδή έκαμε τόν Pfa lmers ton] δημοφιλή στήν 
'Αγγλία, τοϋ έπέτρεψε νά συνάψει τήν ϊδια χρονιά μέ τόν Brunnow 
μιάν εύνοϊκή γιά τήν Ρωσσία συνθήκη γιά τήν διαδοχή τοΰ δανι-
κοΰ θρόνου, ή όποία στά 1852 άπλώς όλοκληρώθηκε.88 "Αν στήν 
υπόθεση αύτή —τήν έλληνική— ό Pfalmerston] , άφοΰ έκαμε όσο 
mischief'18 χρειαζόταν, δέν άντιτάχθηκε στήν Γαλλία, ή ύποχώ-
ρησή του ήταν άπλώς «διπλωματία» άπέναντι στόν άγγλικό λαό. 
Οί έχθρικές του έφημερίδες άρχισαν ήδη τότε νά τονίζουν δτι στά 
1840 έκαμε τήν 'Αγγλία σύμμαχο τής Ρωσσίας και άνταγωνί-
στρια τής Γαλλίας... 

Ό Marx στόν Lassalle, 1.6.1854 
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['Απαρχές τής τουρκικής παρακμής] 

New-York Daily Tribune, 24 'Ιουνίου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 9 'Ιουνίου 1854 

Ή όμιλία τοΰ Kossuth στό Σέφηλντ είναι ή ούσιαστικότερη πού 
έκαμε κατά τήν παραμονή του στήν 'Αγγλία. Ωστόσο δέν είναι 
δυνατό νά μήν τής βροΰμε άδύνατα σημεία. Οί ιστορικές της άνα-
φορές είναι έν μέρει έσφαλμένες. Ή άποψη, πώς ή τουρκική πα-
ρακμή χρονολογείται άπό τήν βοήθεια πού έδωσε ό Sobieski στήν 
αύστριακή πρωτεύουσα,14 δέν θεμελιώνεται πουθενά. Οί έρευνες 
τοΰ H a m m e r άποδείχνουν πέρα άπό κάθε άμφιβολία δτι στήν 
έποχή αύτή ή όργάνωση τής τουρκικής αύτοκρατορίας βρισκόταν 
ήδη σέ κατάσταση διάλυσης κι δτι ή έποχή τής όθωμανικής μεγα-
λοσύνης καί ισχύος έξαφανιζόταν γοργά άπό κάμποσο καιρό προ-
τύτερα. 

Marx 
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61 

...Κοινοβουλευτικές συζητήσεις 

New-York Daily Tribune, 10 'Ιουλίου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 27 'Ιουνίου 1854 

Προτοϋ δώσω ένα r e s u m e · » της ομιλίας τοϋ λόρδου Aber-
deen καί της έπίθεσης πού τοϋ έκαμε ό μαρκήσιος Clanricarde, 
πρέπει νά άνατρέξω στήν έποχή καί στίς περιστάσεις, στίς όποιες 
αναφέρθηκαν συγκεκριμένα καί οί δύο όμιλητές, δηλ. στά 1829, 
όταν ό λόρδος Aberdeen ήταν έπικεφαλής τοΰ ύπουργείου έξω-
τερικών. Τήν έποχή έκείνη ένας ρωσσικός στόλος μέ διοικητή τόν 
ναύαρχο Heiden είχε άποκλείσει τά Δαρδανέλλια, τόν κόλπο τοΰ 
Σάρου καί τοΰ Αίνου, καθώς καί τής Σμύρνης καί τοΰ Άδραμυτ-
τίου, μολονότι στά 1815 οί κυβερνήσεις τής Πετρούπολης καί τοΰ 
Λονδίνου εϊχαν συνάψει συμφωνία ότι ή Ρωσσία δέν θά άσκοΰσε 
στήν Μεσόγειο τά δικαιώματα μιας έμπόλεμης Δύναμης. Οί άπο-
κλεισμοί αύτοί, πού άπειλοϋσαν νά παραβλάψουν τό βρεταννικό 
έμπόριο στόν Λεβάντη, προκάλεσαν στήν κατά τά άλλα νωθρή 
άγγλική κοινή γνώμη τής έποχής έκείνης σφοδρές διαμαρτυρίες 
έναντίον τής Ρωσσίας κι έναντίον τής ίδιας της άγγλικής κυβέρ-
νησης. Γι* αύτό έγιναν διαβουλεύσεις άνάμεσα στούς Ρώσσους 
πρεσβευτές, πρίγκηπα Lieven καί κόμη Ματούσεβιτς, άπό τήν 
μιά πλευρά, καί στούς Wellington καί Aberdeen, άπό τήν άλλη. 
Σέ μιάν άναφορά του μέ ήμερομηνία 1(13) 'Ιουνίου 1829 ό πρίγκη-
πας Lieven λέει τά έξής γιά τόν χαρακτήρα αύτών τών διαβου-
λεύσεων. 

« Ή συνομιλία μέ τόν λόρδο Aberdeen, πού έγινε λίγη ώρα άργότερα» 
(άπό τήν όχι όλότελα Ικανοποιητική γιά τόν Ρώσσο διπλωμάτη συνομι-
λία μέ τόν δούκα τοΰ Wellington) «ήταν λιγότερο άξιόλογη. Μιά καί 
δέν γνώριζε καλά τό περιεχόμενο της συνομιλίας μας μέ τόν πρώτο 
ύπουργό, δταν έμαθε τίς σχετικές λεπτομέρειες, πάσχισε ν' αμβλύνει τΙς 
δυσάρεστες έντυπώσεις πού Ισως θά μας είχαν κάνει τά λόγια του άρχικά, 
διαβεβαιώνοντάς μας έπανειλημμένα, δτι ποτέ ή 'Αγγλία δέν είχε πρό-
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θέση νά έπιζητήσει άντιδικίες μέ τήν Ρωσσία· ότι άν ή κυβέρνηση του 
προσπάθησενά μάς κάνει νά μήν έπιμείνουμε στόν άποκλεισμό τοΰ Atvou, 
ό λόγος ήτοcv ή βαθιά της έπιθυμία νά έμποδίσει φορτικά παράπονα καί 
νά έμπεδώσει τήν κατανόηση άνάμεσα στίς δύο κυβερνήσεις' κι δτι βά 
έπρεπε νά είμαστε άκόμα περισσότερο εύτυχείς άπ' δ,τι ίσως αίσθανό-
μαστε τώρα γιά δσα πλεονεκτήματα άπέδωσε ή ευτυχής καί συνεχής 
τούτη σύμπνοια. Κολακευόταν νά πιστεύει ότι άπέδιδε περισσότερη ση-
μασία στήν διατήρηση της αρμονίας αύτής παρά στά στιγμιαία όφέλη 
πού θά άπέφερε σέ μάς ό άποκλεισμός τοΰ κόλπου τοϋ Αίνου' ώστόσο 
φοβόταν ότι ή θέση της άγγλικής κυβέρνησης δέν γινόταν άπόλυτα κατα-
νοητή στήν Πετρούπολη, ή όποία άπέδιδε σέ κακόβουλες προθέσεις και 
σέ έχθρικές βλέψεις τΙς άντιρρήσεις πού κάποτε διατύπωνε ό Ιδιος, όπως 
π.χ. στό ζήτημα πού μόλις είχε διευθετηθεί, ένώ παρόμοιες προθέσεις 
καί arriires pensies"8» βρίσκονταν πολύ μακριά άπό τό πνεΰμα καί τήν 
πολιτική του. 'Από τήν άλλη μεριά, δμως, βρισκόταν σέ δύσκολη θέση. 

Ή κοινή γνώμη ήταν πάντοτε Ετοιμη νά έκραγεΐ έναντίον της ΡωσσΙας. 
Ή βρεταννική κυβέρνηση δέν μπορούσε νά τήν δαμάζει όλοένα, καί θά 
ήταν έπικίνδυνο νά έρεθίζεται σέ ζητήματα (ναυτικού δικα(ου), πού άγγι-
ζαν τόσο Εντονα τΙς έθνικές προκαταλήψεις. 'Από τήν άλλη μεριά Οά 
μπορούσαμε νά ύπολογίζουμε στίς εύμενεΐς καί φιλικές διαθέσεις της 
άγγλικής κυβέρνησης, ή όποία άγωνίζεται ένάντια σ' αύτές (τΙς έθνικές 
προκαταλήψεις). 

«Γνωρίζω, άπάντησα, τό βάρος της κοινής γνώμης στήν 'Αγγλία 
καί τήν είδα ν' άλλάζει μέσα σέ λίγες μέρες. Είναι έναντίον τοϋ πολέμου 
μας, έπειδή μας θεωρεί έπιτιθέμένους, ένώ μας Εχουν έπιτεθεϊ άλλοι" 
έπειδή μας άποδίδει τήν πρόθεση άνατροπής της όθωμανικής αύτοκρα-
τορίας, ένώ έμεΐς διακηρύσσουμε ότι δέν Εχουμε τέτοιο σκοπό' έπειδή, 
τέλος, πιστεύει δτι άκολουθοϋμε φιλόδοξη πολιτική, έναντίον τής όποΐας 
έμείς οί ίδιοι διαμαρτυρόμαστε. Ό πιό σίγουρος τρόπος γιά νά τήν διορ-
θώσουμε θά ήταν νά τήν διαφωτίσουμε πάνω σ' αύτό τό σημείο. 

» Ό λόρδος Aberdeen μοΰ άπάντησε ότι τό ζήτημα δέν ήταν άκρι-
βώς δπως τό παρουσίαζα' ή κοινή γνώμη στρεφόταν έναντίον μας, έπειδή 
στήν 'Αγγλία γενικά Επαιρνε Ενθερμα τό μέρος τών Ούίγων — άλλά au 
reste,"8P ή βρεταννική κυβέρνηση κάθε δλλο παρά άπευχόταν τήν έπι-
τυχία μας· άντίθετα, μας εύχόταν έπιτυχία, γρήγορη καί αποφασιστική, 
γιατί γνώριζε δτι αύτή είναι τό μόνο μέσο τερματισμού τοΰ πολέμου, ό 
όποιος δέν μπορεί παρά νά θεωρηθεί μεγάλη συμφορά, έφόσον τ' άπο-
τελέσματά του είναι άπρόβλεπτα I Στό τέλος ό Άγγλος ύπουργός μίλησε 
διεξοδικά γιά ν' άποδείξει δτι τοϋ άποδΙδούμε προθέσεις πού δέν μπο-
ρούσε νά Εχει καί κατέληξε λέγοντας δτι ή κυβέρνηση τοΰ Λονδίνου έπι-
θυμοϋσε νά λήξει ό πόλεμος πρός τιμή xal όφελος τής Ρωσσίας»." 
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Είναι περίεργο πού κανείς άντίπαλος τοϋ λόρδου Aberdeen 
δέν θεώρησε σκόπιμο ν* άνατρέξει σ* αύτή τήν άναφορά, ή όποία 
είναι τόσο ενδεικτική γιά τήν συμπεριφορά του πρίν άπό τήν συν-
θήκη τής Άδριανούπολης,44 ώστε θά ήταν πιά άδύνατο ν' άποδώ-
σει κανείς οποιαδήποτε σημασία στό περιεχόμενο κάποιας μυστι-
κής έκθεσής του γραμμένης μετά τή σύναψη τής παραπάνω συν-
θήκης. Ή έπίδειξη τής παραπάνω άναφοράς θά καταρράκωνε με-
μιάς τό μόνο άμυντικό έπιχείρημα πού θά μποροϋσε νά προσαγά-
γει ό λόρδος Aberdeen κατά τήν χθεσινή του ομιλία. Ή άληθινή 
του ύπεράσπιση θ' άποτελοϋσε άνοιχτή έγκληση έναντίον τοϋ λόρ-
δου Palmerston, άφοϋ 6λη ή «παράσταση» περιστρεφόταν άπο-
κλειστικά γύρω άπό αύτούς τούς δύο άντίμαχους μεταξύ τους ύπη-
ρέτες της Ρωσσίας. 

Ό λόρδος Aberdeen είπε στήν άρχή οτι δέν χρειάζεται οΰτε 
ν' άποσύρει οΰτε ν* άναιρέσει κάτι, παρά μόνο νά «έξηγήσει». Κα-
τηγορήθηκε έσφαλμένα δτι διεκδίκησε γιά τόν έαυτό του τήν τιμή 
τοΰ σχεδιασμοΰ τής συνθήκης τής Άδριανούπολης. "Οχι μόνο δέν 
τήν σχεδίασε, άλλά καί διαμαρτυρήθηκε έναντίον της, δπως θά 
έβλεπαν οί εύγενεΐς λόρδοι άπό τήν άναφορά, τήν κατάθεση τής 
οποίας αίτοϋσε τώρα. Τόση άναστάτωση είχε φέρει στήν ψυχή 
του, δπως καί στήν ψυχή τών συναδέλφων του, ή συνθήκη αύτή, 
ώστε έξαιτίας τής δπαρξής της ή δλη κυβερνητική πολιτική είχε 
μεταβληθεί σ' ένα ούσιαστικότατο σημείο. Ποιά ήταν ή μεταβολή; 
Προτοΰ ύπογραφεΐ ή συνθήκη τής Άδριανούπολης,44 αύτός, ό λόρ-
δος Aberdeen, καί ό δούκας τοΰ Wellington, άκολουθώντας στό 
σημείο τοΰτο τήν πολιτική τοΰ Canning, δέν είχαν ποτέ άντιμε-
τωπίσει τό ένδεχόμενο νά κάνουν τήν Ελλάδα άνεξάρτητο βασί-
λειο, παρά μονάχα ύποτελές κράτος ύπό τήν έπικυριαρχία τής Πύ-
λης, κάτι παρόμοιο μέ τήν Μολδαβία καί τήν Βλαχία. Μετά τήν 
υπογραφή τής συνθήκης τής Άδριανούπολης ή κατάσταση τής 
τουρκικής αύτοκρατορίας τούς φάνηκε τόσο έτοιμόρροπη κι ή 
ΰπαρξή της τόσο άβέβαιη, ώστε πρότειναν τήν μετατροπή τής 
'Ελλάδας άπό ύποτελές κράτος σέ άνεξάρτητο βασίλειο. Μέ άλλα 
λόγια, έφόσον ή συνθήκη τής Άδριανούπολης συνέβαλε τόσο πολύ 
στήν έξασθένιση τής Τουρκίας, άποφασίστηκε ν' άντιμετωπιστοΰν 
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οί έπικίνδυνες συνέπειές της μέ την άποκόλληση ολόκληρων έπαρ-
χιών της. Νά ποιά ήταν ή «άλλαγή». 

Μολονότι ή άναστάτωση γιά τίς συνέπειες τής συνθήκης αύτής 
ήταν υπερβολική, ό λόρδος Aberdeen τήν θεωρούσε στό έπακρο 
καταστροφική κι έπιβλαβή. Τότε είχε πει ότι «ή Ρωσσία δέν είχε 
κάμει μεγάλες προσαρτήσεις έδαφών μέ τήν συνθήκη αύτή», κι 
άκόμα καί τώρα διατεινόταν ότι ή ρωσσική αύτοκρατορία δέν είχε 
μεγαλώσει καί πολύ μέσα στήν Εύρώπη τά τελευταία πενήντα 
χρόνια (ή Βεσσαραβία,23 ή Φινλανδία270 καί τό βασίλειο τής Πο-
λωνίας292 δέν φαίνονται σημαντικές προσαρτήσεις στά μάτια τοΰ 
εύγενοΰς λόρδου). 'Αλλά όπως είχε δηλώσει καί στήν έκθεση του, 
τόν Δεκέμβριο τοΰ 1829, άν οί έδαφικές προσαρτήσεις τής Ρωσ-
σίας ήσαν μικρές, όμως ήσαν σημαντικές ώς πρός τήν ύφή τους 
— έφόσον ή μία έδινε στήν Ρωσσία «άποκλειστική κυριαρχία στήν 
ναυσιπλοΐα τοΰ Δούναβη, ένώ ή άλλη λιμάνια τής 'Ασίας, πού 
μπορεί νά ήσαν μικρά, όμως κατείχαν έξαιρετική πολιτική σημα-
σία». ( Ό ' λόρδος Aberdeen λησμονεί καί πάλι τήν τεράστια 
έκταση πού προσαρτήθηκε στόν Καύκασο). Μέ βάση αύτά ισχυρί-
ζεται ότι ή συνθήκη τής 'Αδριανούπολης άποτέλεσε τήν άπαρχή 
μιας άλλαγής τής πολιτικής τής Ρωσσίας, ή όποία, άπό τήν έποχή 
έκείνη κι ύστερα, περισσότερο έπιζητοΰσε τήν έξάπλωση τής πολι-
τικής της έπιρροής παρά προσαρτήσεις έδαφών. Αύτή ή άλλαγή 
πολιτικής δέν υπήρξε άλλαγή προθέσεων. «'Απλώς ό σατανάς έγινε 
σοφότερος άπό πρώτα». Τό γεγονός, ότι ή Ρωσσία συμφώνησε μέ 
τόν Κάρολο Γ ένα σχέδιο γιά τήν άπόκτηση της Τουρκίας —όχι 
μέ άνησυχητικές κατακτήσεις, παρά μέ μιά σειρά συνθηκών—, έμει-
νε άμνημόνευτο. Ούτε καί θεώρησε ό λόρδος Aberdeen σκόπιμο 
ν' άναφέρει ότι άκόμα καί πρίν άπό τήν συνθήκη τής 'Αδριανούπο-
λης καί τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί,70 τήν όποία άναφέρει ώς άπόδειξη 
γιά τήν άλλαγή τής ρωσσικής πολιτικής, ή Ρωσσία είχε δεσμευθεί 
ήδη στά 1827 άπέναντι στήν Γαλλία καί στήν 'Αγγλία νά μήν 
έπιδιώξει τήν άπόσπαση άλλων έδαφών κατά τόν πόλεμο έναντίον 
τής Τουρκίας, καί, έπίσης, ότι ποτέ δέν θά μπορούσε νά στείλει 
στά 1833 στρατό στήν Κωνσταντινούπολη, άν δέν είχε τήν άδεια 
τής 'Αγγλίας. 
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Κατόπιν ό λόρδος Aberdeen είπε ότι ή φράση του: «άν μπο-
ρούσαμε νά πετύχουμε είκοσιπεντάχρονη ειρήνη, όπως έγινε χάρη 
στήν συνθήκη τής "Αδριανούπολης, δέν θά βγαίναμε ζημιωμένοι» 
εϊχε έρμηνευθεΐ έσφαλμένα μέ τήν έννοια ότι θά όφείλαμε νά έπι-
στρέψουμε σέ μιά συνθήκη παρόμοια μέ τής Άδριανούπολης. Αύτός 
εννοούσε μόνο ότι 

«άν με μιά συνθήκη, πού Θά τήν καθιστούσαν δυνατή οί τύχες τοΰ πολέ-
μου, μποροΰσε νά έξασφαλιστεΐ είκοσιπεντάχρονη είρήνη, δέν θά βγαί-
ναμε ζημιωμένοι, παίρνοντας ύπόψη μας τήν άστάθεια τών άνθρωπίνων 
πραγμάτων. Ποτέ δέν είχε συστήσει επιστροφή στό status quo" καί 
μάλιστα είχε διατυπώσει καί Αντιρρήσεις ώς πρός αύτό. Πρίν άπό τήν 
κήρυξη τοΰ πολέμου τό status quo ήταν δ,τι έλπίζαμε κι έπιθυμούσαμε, 
ό,τι προσπαθήσαμε νά πετύχουμε, ό,τι δεχόταν νά παραχωρήσει ή τουρ-
κική κυβέρνηση κι ό,τι ξεπερνούσε κατά πολύ τΙς εύλογες προσδοκίες 
μας. Άπό τήν στιγμή όμως πού κηρύχθηκε ό πόλεμος, τό όλο ζήτημα 
άλλαξε όλοκληρωτικά καί τά πάντα έξαρτιοΰνται άπό τόν Ιδιο τόν πό-
λεμο... Κανείς δέν μπορεί νά ξέρει πόσο θ' Αποκλίνουμε Ισως τελικά άπό 
τό status quo, έφόσον αύτό έξαρτάται άπό γεγονότα πού δέν είναι στό 
χέρι μας νά έλέγξουμε άπόλυτα. Τό μόνο πού μπορεί νά πει ό Ιδιος, 
είναι ότι ή άνεξαρτησία κι ή Ακεραιότητα τής όθωμανικής αύτοκρατορίας 
πρέπει νά έξασφαλιστεΐ, καί μάλιστα τελεσφόρα». 

Πώς θά έξασφαλιστεΐ, αύτό ό λόρδος Aberdeen δέν μποροΰσε 
νά τό ξέρει, άφοΰ κι αύτό έξαρτάται άπό τά πολεμικά συμβάντα. 

Νομίσθηκε άπό μερικούς ότι εϊχε έκφράσει κάποια άμφιβολία 
ή δυσπιστία ώς πρός τόν κίνδυνο ρωσσικής έπίθεσης, στήν πραγ-
ματικότητα όμως αισθάνεται τήν μεγαλύτερη άνησυχία γιά τήν 
ρωσσική έπίθεση έναντίον τής Τουρκίας, μολονότι δέν τόν άνησυχεΐ 
καί πολύ ό κίνδυνος ρωσσικής έπίθεσης έναντίον τής Εύρώπης, 
«καί μέ τήν κάθε μέρα ή άνησυχία του ώς πρός αύτό γινόταν όλο 
καί μικρότερη». Θεωρεί τήν Γαλλία ισχυρότερη άπό τήν Ρωσσία 
καί τήν Αύστρία παρμένες μαζί... 

. . .Ό μαρκήσιος Clanricarde κυρίως ένδιέτριψε στήν συμμε-
τοχή τοΰ λόρδου Aberdeen στήν συνθήκη της Άδριανούπολης, 
στήν γενική φυσιογνωμία τοΰ πολιτικοΰ του παρελθόντος καί στίς 
άτέλειες τής σημερινής του άσκησης τής έξουσίας. Εϊπε οτι ό 
λόρδος Aberdeen εϊχε παρουσιάσει τώρα, γιά λόγους προσωπι-
κής του εύκολίας καί άπό καθαρά προσωπικά κίνητρα, μιάν έκ-
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Οεση, τήν όποία πρίν άπό μερικούς μήνες εϊχε άρνηθεΐ νά δείξει 
σέ άλλα μέλη καί τών δύο Βουλών. Πάντως αύτή είναι όλότελα 
διαφορετική άπό δσα είχε γράψει ό εύγενής λόρδος στήν Πετρού-
πολη τόν Δεκέμβριο τοϋ 1829, ένώ ή συνθήκη τής Άδριανούπολης 
εϊχε ύπογραφεϊ άπό τόν Σεπτέμβριο. Τό πραγματικό ζήτημα είναι, 
τί όδηγίες εϊχαν δοθεί στόν "Αγγλο πρεσβευτή έκεΐνο τόν καιρό 
καί τί ένέργειες εϊχε κάνει γιά νά προλάβει τήν υπογραφή τής 
συνθήκης. Ό Ρώσσος στρατηγός, πού διοικοΰσε τά ρωσσικά στρα-
τεύματα στήν Άδριανούπολη, δέν εϊχε πάνω άπό 15.000 άνδρες, 
κι αύτοί πάλι θά έπρεπε νά μειωθούν κατά 5 ή 6.000, οί όποιοι 
βρίσκονταν κυριολεκτικά hors de combat"®* άπό άσθένειες ή τραύ-
ματα. 'Από τήν άλλη μεριά, ό Τοΰρκος στρατηγός βρισκόταν σέ 
μικρή άπόσταση μέ 25.000 'Αλβανούς. Ό Ρώσσος στρατηγός 
έδωσε στήν Τουρκία πολύ μικρή προθεσμία γιά νά ύπογράψει ή 
νά μήν ύπογράψει, ξέροντας δτι, άν έδινε μεγάλη, θά μποροϋσε 
ν' άποκαλυφθεΐ ή πραγματική του θέση. Γι' αύτό καί δέν έδωσε 
παραπάνω άπό πέντε ή όχτώ ήμέρες. Στήν Κωνσταντινούπολη ό 
Τοΰρκος ύπουργός κάλεσε τόν Γάλλο καί τόν "Αγγλο πρεσβευτή, 
καθώς καί τόν Πρώσσο άπεσταλμένο, καί ζήτησε τήν γνώμη τους. 
Ό "Αγγλος πρεσβευτής, μέ βάση τίς όδηγίες τοΰ λόρδου Aber-
deen, συμβούλεψε νά υπογραφεί κατά τό δυνατό γρηγορότερα ή 
συνθήκη έκείνη, τήν όποία ό εύγενής λόρδος τώρα χαρακτηρίζει 
τόσο καταστροφική. 

Ό εύγενής μαρκήσιος δέν εύαρεστήθηκε ν' άναφερθεϊ στό γε-
γονός, δτι άκριβώς ή σφοδρή καταγγελία τοΰ φίλου του Palmers-
ton, πού τότε βρισκόταν στήν άντιπολίτευση καί πού κατηγόρησε 
τόν λόρδο Aberdeen δτι παραμένει ύπερβολικά έχθρικός πρός τούς 
Ρώσσους, παρακίνησε τόν τελευταίο νά δώσει τήν έντολή ύπο-
γραφής τής συμφωνίας. 

Ό μαρκήσιος συνέχισε ψέγοντας τόν πρωθυπουργό δτι πάντοτε 
υπήρξε ό πιό ένθερμος, σταθερός καί ισχυρός ύποστηρικτής τών 
αύταρχικών κυβερνήσεων τής Εύρώπης, καί γιά νά τό άποδείξει 
ανασκόπησε τήν ιστορία τής Πορτογαλίας, τοΰ Βελγίου καί τής 
'Ισπανίας, άναφερόμενος στήν άντίθεση τοΰ Aberdeen πρός τήν 
περίφημη Τετραπλή Συμμαχία τοϋ 1834.118 'Ασφαλώς χρειαζό-
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ταν όλη ή ψυχρή άναισχυντία ένός γηραιού Ούΐγου γιά νά άγάλλε-
ται, αύτή τήν ώρα, μέ τήν δόξα τοϋ Βελγίου, τά συντάγματα τής 
Πορτογαλίας καί τής 'Ισπανίας, καθώς καί τίς γενικές ευλογίες, 
πού προκύπτουν γιά τήν Εύρώπη άπό τήν Τετραπλή Συμμαχία 
— γιά τήν όποία ό Palmerston, άμυνόμενος, εϊπε ψευδώς ότι δέν 
τήν έπινόησε ό ίδιος, παρά ό Tal leyrand. 

Marx 

62 

Μολδαβία xal Βλαχία 

New-York Daily Tribune, 19 'Ιουλίου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 4 'Ιουλίου 1854 

Ή συνθήκη 189 ούσιαστικά άποτελεϊ παράδοση τών ήγεμονιών 
στήν Αύστρία κι έγκατάλειψη τής τουρκικής έπικυριαρχίας. Μ' αύ-
τό τόν τρόπο οί Τούρκοι διέπραξαν μιά παραβίαση τών δικαιωμά-
των τοΰ μολδοβλαχικοΰ λαοΰ έξίσου κατάφωρη δσο κι δλες, δσες 
διέπραξαν προηγούμενα οί Ρώσσοι. Οί Τοΰρκοι δικαιοΰνται ν' άφή-
σουν τίς ήγεμονίες σέ αύστριακή κατοχή έξίσου λίγο, δσο κι οί 
Ρώσσοι νά τίς άνακηρύξουν ρωσσικές έπαρχίες. 

Οί άξιώσεις τής Πύλης17 ώς πρός τήν έπικυριαρχία τής Μολδο-
βλαχίας στηρίζονται στίς συνθήκες τοΰ 1393, τοΰ 1460 καί τοΰ 
1513. Ή συνθήκη τοΰ 1393 άνάμεσα στήν Βλαχία καί στήν Τουρ-
κία περιέχει τά παρακάτω άρθρα:190 

«I. 'Εμείς, ό Βαγιαζήτ κτλ., μέ άκρα συγκατάβαση άπέναντι στήν 
Βλαχία, πού υποτάχθηκε μαζί μέ τόν ήγεμόνα της στό άκατανίκητο 
κράτος μας, όρίζουμε δτι ή χώρα αύτή θά συνεχίσει νά διοικείται μέ 
τούς δικούς της νόμους κι δτι δ ήγεμόνας τής Βλαχίας θά έχει πλήρη 
έλευθερία νά κηρύσσει στούς γείτονές του πόλεμο ή νά κλείνει μαζί τους 
είρήνη όπως καί όποτε θέλει. 

III. Οί (Χριστιανοί) ήγεμόνες έκλέγονται άπό τούς μητροπολίτες 
καί τούς βογιάρους.80 
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IV. Ό ήγεμόνας της Βλαχίας πρέπει νά πληρώνει κάθε χρόνο 500 
τουρκικά πιάστρα στό αυτοκρατορικό μας θησαυροφυλάκιο». 

Ή συνθήκη, πού έκλεισε στά 1460 ό Βλάδ Ε' , ήγεμόνας τής 
Βλαχίας, μέ τόν Μωάμεθ Β', όρίζει: 

I. Ό σουλτάνος Αποδέχεται καί υπόσχεται γιά τόν έαυτό του καί τους 
διαδόχους του νά προστατεύει τήν Βλαχία καί νά τήν ύπερασπίζει άπέ-
ναντι σέ κάθε έχθρό χωρίς ν' άπαιτεΐ τίποτε έκτός άπό τήν έπικυριαρχία 
πάνω στήν κυρίαρχη τούτη ήγεμονία, τής όποίας οί βοεβόδες πρέπει νά 
πληρώνουν στήν 'Υψηλή Πύλη φόρο 10.000 δουκάτων. 

II. Ή 'Υψηλή Πύλη17 δέν έπεμβαίνει μέ κανέναν τρόπο στήν τοπική 
διοίκηση τής ήγεμονίας' δέν έπιτρέπεται σέ κανέναν Τούρκο νά μπαίνει 
στήν Βλαχία χωρίς προφανή λόγο. 

III. Οί βοεβόδες θά συνεχίσουν νά έκλέγονται άπό τόν άρχιεπίσκοπο, 
τούς έπισκόπους καί τούς βογιάρους, καί ή έκλογή θ* Αναγνωρίζεται άπό 
τήν Πύλη. 

IV. Τό βλαχικό έθνος θά συνεχίσει ν' άπολαύει τήν έλεύθερη άσκη-
ση τών νόμων του, καί οί βοεβόδες θά έχουν τό δικαίωμα ζωής καί θανά-
του πάνω στούς ύπηκόους τους, όπως καί τό δικαίωμα νά συνάπτουν 
είρήνη καί νά κηρύσσουν πόλεμο δίχως νά ύπέχουν όποιαδήποτε ευθύνη 
γιά τΙς πράξεις τους άπέναντι στήν 'Υψηλή Πύλη». 

Ή τρίτη συνθήκη χρονολογείται άπό τά 1513, δταν ή Μολδα-
βία άναγνώρισε τήν έπικυριαρχία τής Πύλης, πετυχαίνοντας σέ 
άντάλλαγμα άκόμα καλύτερους δρους άπό δ,τι ή Βλαχία. 

Οί συνθήκες μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρκίας δέν μπορούσαν 
βέβαια νά θέσουν έκτός ισχύος τίς συνθήκες τών ίδιων τών Μολδο-
βλάχων μέ τήν Πύλη, έφόσον ό λαός αύτός ποτέ δέν διαπραγμα-
τεύθηκε μέ τούς Ρώσσους ούτε έδωσε στήν Πύλη τήν πληρεξου-
σιότητα νά διαπραγματευθεί γιά λογαριασμό τους. Επιπλέον πρέ-
πει νά πούμε, δτι κι ή ίδια ή Ρωσσία άναγνώρισε τίς παραπάνω 
συμφωνίες μέ τήν συνθήκη τής Άδριανούπολης,44 τής όποίας τό 
άρθρο 5 όρίζει:191 

«Εφόσον οί ήγεμονίες τής Βλαχίας καί τής Μολδαβίας πέρασαν βάσει 
συμφωνίας κάτω άπό τήν έπικυριαρχία τής 'Υψηλής Πύλης κι έφόσον 
ή Ρωσσία έγγυήθηκε τήν εύημερία τους (I), είναι αύτονόητο, ότι θά 
συνεχίσουν ν' Απολαύουν τά προνόμια καί τΙς έλευθερίες πού τούς έκ-
χώρησε ή συμφωνία έκείνη». 

Ά π ό τίς παραπάνω συμφωνίες, οί όποιες παραμένουν άκόμα 
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σέ ισχύ, έφόσον δέν άντικαταστάθηκαν άπό καμμιά κατοπινή συν-
θήκη, προκύπτει, ότι οΐ ήγεμονίες άποτελοϋν δύο κυρίαρχα κράτη 
κάτω άπό τήν έπικυριαρχία τής Πύλης, στήν όποία καί πληρώνουν 
φόρο ύποτελείας ύπό τόν όρο ότι ή Πύλη θά τά ύπερασπίσει άπέναντι 
σ οποιονδήποτε έξωτερικό έχθρό καί δέν θά άναμιχθεΐ καθόλου 
στήν έσωτερική τους διοίκηση. Οί Τοΰρκοι όχι μόνο δέν έχουν δι-
καίωμα ν' άφήσουν τήν Βλαχία σέ ξένη κατοχή, άλλά καί απαγο-
ρεύεται στούς ίδιους νά μποΰν στήν Βλαχία δίχως προφανή λόγο. 
Κι άκόμα παραπάνω: έφόσον οί Τοΰρκοι παραβίασαν τίς συμφωνίες 
τους μέ τούς Βλάχους κι άπεμπόλησαν έτσι τό δικαίωμα τής έπι-
κυριαρχίας, οί Ρώσσοι, άν κληθοΰν άπό τούς Βλάχους, θά μπο-
ροΰσαν νά στηρίξουν στήν παραβίαση τών συνθηκών τό δικαίωμά 
τους νά διώξουν τούς Αύστριακούς άπό τίς ήγεμονίες. Κάτι τέ-
τοιο δέν θά κατέπλησσε διόλου, έφόσον σταθερή πολιτική τής 
Ρωσσίας είναι νά ένθαρρύνει, καί μάλιστα νά έξαναγκάζει, τούς 
Τούρκους νά παραβιάζουν τά δικαιώματα τών Βλάχων, έτσι ώστε 
νά ύποθάλπουν άνάμεσά τους διαμάχες καί νά δημιουργοΰν γιά 
τόν έαυτό τους πρόφαση έπεμβάσεων. Τί έγινε στά 1848192 π .χ . ; 
Τήν άνοιξη αύτής τής χρονιάς μερικοί βογιάροι80 έπέδωσαν στόν 
ήγεμόνα τής Μολδαβίας μιάν αίτηση, όπου ζητοΰσαν όρισμένες 
μεταρρυθμίσεις" ή αίτηση αύτή όχι μόνο άπορρίφθηκε, χάρη στήν 
επιρροή τοϋ Ρώσσου προξένου, άλλά καί οί συντάκτες της ρίχτη-
καν στίς φυλακές. Ή άναταραχή, πού προκάλεσαν τά γεγονότα 
αύτά, έδωσε στούς Ρώσσους τό πρόσχημα νά περάσουν τά σύνορα 
στίς 25 'Ιουνίου καί νά προχωρήσουν πρός τό 'Ιάσιο. Ταυτόχρονα 
ό όσποδάρος79 τής Βλαχίας, μιμούμενος τίς ύπόλοιπες κυβερνή-
σεις τής ήπειρωτικής Εύρώπης, δέχτηκε όρισμένες μεταρρυθμί-
σεις, τίς όποιες ζητοΰσε τό φιλελεύθερο κόμμα τών Βλάχων βο-
γιάρων. Αύτό έγινε στίς 23 'Ιουνίου. Δέν χρειάζεται νά ποΰμε ότι 
οί μεταρρυθμίσεις αύτές στό παραμικρό δέν επηρέαζαν τήν έπι-
κυριαρχία τής Πύλης. 'Εκμηδένιζαν όμως όλη τήν έπιρροή πού 
είχε άποκτήσει ή Ρωσσία διαμέσου τοΰ θεμελιώδους συνταγματι-
κού νόμου, ό όποιος εϊχε θεσπιστεί στήν έποχή τής ρωσσικής 
κατοχής τοΰ 1829193 καί τόν όποιο κατάργησαν οί μεταρρυθμί-
σεις. Τό σύνταγμα, πού τόν άντικατέστησε, κατάργησε τήν δούλο-
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παροικία" ένα μέρος της γης πού δούλευαν οί άγρότες τούς παρα-
χωρήθηκε ώς ιδιοκτησία, ένώ ό γαιοκτήμονας θ' άποζημιωνόταν 
άπό τό κράτος γιά όση γή έδωσε καί γιά τήν άπώλεια τής δου-
λειάς τοΰ χωρικοΰ. Οί Ρώσσοι λοιπόν έξανάγκασαν τόν ήγεμόνα νά 
παραιτηθεί, καί τήν διαχείριση τών δημοσίων υποθέσεων τήν άνέ-
λαβε μιά προσωρινή κυβέρνηση. Ή Πύλη, ή όποία, όπως είδαμε, 
δέν είχε δικαίωμα άνάμιξης στίς έσωτερικές ύποθέσεις τών ήγε-
μονιών καί παρέλειψε νά διαμαρτυρηθεί έναντίον τής ρωσσικής 
εισόδου στήν Μολδαβία, έστειλε στήν Βλαχία τόν Σουλεϊμάν πασά 
μέ τουρκικό στρατό κι έδωσε στήν δημοσιότητα ένα άπειλητικό-
τατο μήνυμα τοΰ σουλτάνου πρός τούς κατοίκους" φυσικά, τό Ντι-
βάνι πήρε αύτά τά μέτρα κάτω άπό τήν έπιρροή τής Ρωσσίας. 
Οί Βλάχοι βγήκαν νά προϋπαντήσουν τόν πασά καί τούς Τούρκους 
καί συναδελφώθηκαν μαζί τους. Συμφωνήθηκε, 6τι τήν προσωρινή 
κυβέρνηση θά τήν άντικαθιστοΰσε μιά Lieutenance Princi^re,7™ 
άποτελούμενη άρχικά άπό έξι καί κατόπιν άπό τρία μέλη. Ή κυ-
βέρνηση τούτη άναγνωρίστηκε στήν συνέχεια άπό τόν πασά καί, 
μέ έπιθυμία τοΰ πασά, άπό τούς ξένους προξένους. Στό νέο σύν-
ταγμα έγινε μιά τροποποίηση καί κατόπιν αύτό έπικυρώθηκε άπό 
τόν σουλτάνο. 

Στό μεταξύ ή ρωσσική κυβέρνηση μαινόταν έναντίον τοΰ βλα-
χικοΰ λαοΰ σέ διακηρύξεις άπευθυνόμενες στήν Εύρώπη, όπου οί 
Βλάχοι κατηγορούνταν ότι έγκαθίδρυσαν τήν άβασίλευτη καί κή-
ρυξαν τόν κομμουνισμό. Τήν 1η Αύγούστου 1848 μιά μεγάλη ρωσ-
σική δύναμη πέρασε τόν Προύθο βαδίζοντας πρός τό Βουκου-
ρέστι. Ξαφνικά ή Πύλη άνεκάλεσε τόν Σουλεϊμάν πασά" ό σουλτά-
νος άρνήθηκε νά δεχτεί τούς Βλάχους άπεσταλμένους, πού είχαν 
πάει στήν Κωνσταντινούπολη μέ δική του πρόσκληση" καί στίς 
25 Σεπτεμβρίου ό Φουάτ έφέντης, επικεφαλής ένός τουρκικού 
στρατοΰ, παρουσιάστηκε μπροστά στό Βουκουρέστι, δηλώνοντας 
ότι είχε έρθει μόνο καί μόνο γιά ν' άφαιρέσει άπό τήν Ρωσσία κάθε 
πρόσχημα εισόδου της στις ήγεμονίες. Πιστεύοντας στά λόγια τών 
Τούρκων, περισσότεροι άπό 100.000 κάτοικοι βγήκαν άπό τό Βου-
κουρέστι καί τά περίχωρα γιά νά τούς καλωσορίσουν, άοπλοι, μέ 
ροΰχα γιορτινά καί μέ τόν κλήρο μπροστά. Ό Φουάτ έφέντης τούς 
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κάλεσε νά στείλουν μιάν άντιπροσωπεία στό στρατόπεδο του γιά 
ν' άνακοινώσει τίς όδηγίες του. Στήν Ικθεσή του γιά τά γεγονότα 
αύτά ό κ. Brat iano γράφει: 

«Μόλις έμφανίστηκε ή αντιπροσωπεία στόν Φουάτ έφέντη αίχμαλωτί-
στηκε- ταυτόχρονα ό τουρκικός στρατός προέλασε όρμητικά μέσα στό 
Βουκουρέστι, πάτησε κάτω άπ' τΙς όπλές τών άλόγων τους είρηνικούς 
κατοίκους, πού είχαν βγει νά ύποδεχτούν τούς Τούρκους ώς φίλους, 
Εσκισε τήν σημαία τους, κατέστρεψε τούς σταυρούς τους, βομβάρδισε 
ένα στρατώνα πού άπάντησε στόν δρόμο του, καθώς καί μιάν όλόκληρη 
συνοικία τής πόλης, έρριξε όμοβροντίες έναντίον τών Βλάχων στρατιω-
τών, πού βρίσκονταν μέσα σ' έκεΐνον τόν στρατώνα έξαναγκάζοντάς τους 
νά παραδοθούν καί νά καταθέσουν τά όπλα τους, σκότωσε τούς άρρώ-
στους καί, δταν έφτασε στήν πόλη, έπιδόθηκε στήν λεηλασία, στήν σφα-
γή καί σέ άλλες φοβερές πράξεις!». 

Έ ν ώ γίνονταν αύτά, ό Ρώσσος άρμοστής, ό στρατηγός Du-
hamel, συνόδευε, καί στήν ούσία διοικούσε, τά τουρκικά στρα-
τεύματα. Τόν άκολούθησε ό ρωσσικός στρατός, καί τό άποτέλεσμα 
ήταν ή συνθήκη τοΰ Μπαλτά-Λιμάν,67 δηλ., κοντά στ' άλλα, ή 
έπαναφορά τοΰ ρωσσικοΰ βασικοΰ συνταγματικού νόμου ή s ta-
t u t e τοΰτο δέν σημαίνει τίποτε άλλο παρά τό s t a tus quo , u στό 
όποιο ή Αύστρία άνέλαβε τήν ύποχρέωση νά έπαναφέρει τούς 
Βλάχους. 

Είναι προφανές ότι, άν ό Όμέρ πασάς έμπαινε τώρα στήν 
Βλαχία μέ τόν νικηφόρο στρατό του, οί Τοϋρκοι, στό φώς τής 
όψιμης έμπειρίας τους καί σέ έμπόλεμη τώρα κατάσταση μέ τήν 
Ρωσσία, θά έπανέφεραν τό σύνταγμα τοΰ 1848, όπότε θ' άκολου-
Οοΰσαν ή «άβασίλευτη», ό «κομμουνισμός» καί ή άναβίωση όλων 
τών έπιτευγμάτων τοΰ 1848. Κανείς δέν θά πιστέψει ότι τήν 
Αύστρία θά τήν δυσαρεστούσε λιγότερο τό ένδεχόμενο αύτό άπ' δ,τι 
τήν Ρωσσία. 'Από τήν άλλη πλευρά, έξίσου προφανές είναι δτι ή 
Πύλη θά πρέπει νά πιέστηκε έξαιρετικά, ώστε νά συρθεί στήν 
παραβίαση τών συνθηκών της μέ τούς Βλάχους, τίς συνέπειες τής 
οποίας γνωρίζει άπό τήν πείρα της. Ή πίεση αύτή δέν μπορεί νά 
προήλθε παρά άπό τόν "Αγγλο πρεσβευτή. "Εχει ένδιαφέρον, έπο-
μένως, νά θυμηθούμε πώς συμπεριφέρθηκαν στά 1848 καί 1849 
ό λόρδος Redcliffe καί οί προΐστάμενοί του στήν Downing 
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Street1 0 1 άπέναντι στις παραβιάσεις τών δικαιωμάτων της Μολ-
δοβλαχίας τόσο άπό τους Ρώσσους όσο καί άπό τούς Τούρκους. 

"Οταν ό ρωσσικός στρατός πέρασε γιά πρώτη φορά τά μολδα-
βικά σύνορα, τόν Ιούνιο τοϋ 1848, ό λόρδος Palmers ton δήλωσε 
στήν Βουλή τών Κοινοτήτων, άπαντώντας στόν άναπόφευκτο 
Dudley S tua r t : 

«Τά ρωσσικά στρατεύματα εισέβαλαν στήν Μολδαβία χωρίς διαταγές 
τής κυβέρνησης τής Πετρούπολης. 'Αποκλειστικό τους σκοπό έχουν τήν 
διατήρηση ή έπιβολή τής τάξης καί θ' άποσυρθοϋν, όταν δέν ύπάρχει 
πιά άνάγκη παραμονής τους. Ή εισβολή έγινε κατ' έντολή του όσποδά-
ρου," καί δέν ύφίσταται πρόθεση προσάρτησης έδαφών». 

Τόν Αύγουστο τοϋ 1848, όταν ό ρωσσικός στρατός ξαναπέ-
ρασε τόν Προύθο βαδίζοντας πρός τό Βουκουρέστι, κι όταν οί 
Μολδοβλάχοι έστειλαν άντιπροσωπεία στήν Κωνσταντινούπολη, τό 
Ντιβάνι26 άπευθύνθηκε στούς πρεσβευτές τής 'Αγγλίας καί τής 
Γαλλίας ζητώντας τήν συμβουλή τους" ό λόρδος Redcliffe τοϋ 
σύστησε νά υίοθετήσει τήν ίδια πολιτική μέ τήν Ρωσσία. 

Τόν 'Οκτώβριο, όταν Τοΰρκοι καί Ρώσσοι κατέλαβαν άπό 
κοινοΰ τήν Βλαχία, ένας Βλάχος άξιωματικός καταδιώχθηκε άπό 
τούς Ρώσσους ίσαμε τήν κατοικία τοΰ διοικητή τών τουρκικών 
στρατευμάτων τοΰ Βουκουρεστίου, τοΰ Όμέρ πασά, ό όποιος καί 
διαμαρτυρήθηκε μαζί μέ τόν Φουάτ έφέντη. Ή Πύλη,17 όταν έμα-
θε τήν προσβολή αύτή, δήλωσε οτι δέν έπιθυμοΰσε πιά καμμιά 
σχέση μέ τούς Ρώσσους κι οτι θά διέτασσε τά στρατεύματά της 
νά ξαναπεράσουν τόν Δούναβη γιά νά πάψουν νάναι οί συνένοχοι 
τών Ρώσσων στίς ήγεμονίες· έπίσης άπείλησε ότι θ' άπηύθυνε 
έπίσημη διαμαρτυρία στίς Μεγάλες Δυνάμεις, συνοδευόμενη άπό 
λεπτομερές μνημόνιο γιά τά όσα είχαν συμβεί στίς ήγεμονίες. Ό 
ίδιος πρεσβευτής έπενέβη καί πάλι, ματαιώνοντας τίς προθέσεις 
τής Πύλης. 

Τέλος, τήν έποχή πού ή κοινή ρωσσοτουρκική κατοχή τοΰ 
1849 εϊχε πάρει χαρακτήρα τρομοκρατίας, ό μόνος πού άντιστε-
κόταν, ό Μαγκέρου, διοικητής τών άτακτων βλαχικών στρατευμά-
των, πείστηκε νά άποσυρθεΐ πέρα άπό τά Καρπάθια «χάρη στήν 
πειθώ τοΰ Βρεταννοΰ γενικοΰ προξένου, ό όποιος τοΰ έξήγησε, δτι 
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ή παρουσία τοϋ στρατοΰ του θά παρέλυε τίς ένέργειες της διπλω-
ματίας κι βτι ή χώρα του γρήγορα θά έβρισκε τό δίκιο της».1 Μ 

Marx 

63 

[Ή Ιστορική σημασία τής έσωτερικής οργάνωσης 
τής Τουρκίας] 

New-York Daily Tribune, 21 'Ιουλίου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 7 'Ιουλίου 1854 

Ά ν έξαιρέσουμε τήν Τουρκία, ϊσως δέν ύπάρχει χώρα πού ή 
Εύρώπη νά τήν γνωρίζει τόσο λίγο καί νά τήν κρίνει τόσο έσφαλ-
μένα δσο τήν 'Ισπανία. Τά άναρίθμητα τοπικά πραξικοπήματα κι 
οί στρατιωτικές έξεγέρσεις συνήθισαν τήν Εύρώπη νά τήν τοπο-
θετεί στό ίδιο έπίπεδο μέ τήν αύτοκρατορική Ρώμη τήν έποχή τών 
πραιτοριανών. Πρόκειται γιά πλάνη ολότελα έπιπόλαιη, δπως κι 
έκείνη πού έκαναν στήν περίπτωση τής Τουρκίας δσοι φαντάστη-
καν πώς ή ζωή τοϋ έθνους αύτοΰ έσβησε, έπειδή ή έπίσημη ιστο-
ρία του στόν αιώνα πού μάς πέρασε άποτελοΰνταν μονάχα άπό 
άνακτορικές έπαναστάσεις καί emeu te s π σ τ τών γενιτσάρων. Τό 
μυστικό τής πλάνης αύτής έγκειται στό άπλό γεγονός δτι οί Ιστο-
ρικοί, άντί νά βλέπουν τήν άπαντοχή καί τήν ισχύ τών λαών αύτών 
στήν έπαρχιακή καί τοπική τους όργάνωση, άντλοΰν άπό τήν πηγή 
τών ήμερολογίων τής βασιλικής αύλής... 

Marx 
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64 

[Οί έλληνοτουρκικές σχέσεις] 

New-York Daily Tribune, 3 Αυγούστου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 18 Ιουλίου 1854 

Ανταποκρίσεις άπό τήν Κωνσταντινούπολη άναφέρουν δτι ή 
Πύλη, μετά άπό παραστάσεις τοΰ Ά γ γ λ ο υ καί τοΰ Γάλλου πρε-
σβευτή, δείχνεται διατεθειμένη νά επαναλάβει άμέσως τΙς έμπορι-
κές σχέσεις μέ τήν Ελλάδα ύπό τούς έξής δρους: 1. δτι ή Ελλάδα 
άναλαμβάνει δέσμευση νά πληρώσει μέ τούς κατάλληλους δρους τά 
έξοδα τοΰ πολέμου καί μιάν άποζημίωση γιά τίς λεηλασίες πού 
οργάνωσαν οί πρόσφατοι έξεγερσίες, καί 2. δτι θά υπογράψει έντός 
δύο μηνών τήν έμπορική συμφωνία πού ώς τώρα άπέρριπτε. Ή 
συμφωνία αύτή άναγνωρίζει τά σημερινά σύνορα τής τουρκικής καί 
τής έλληνικής έπικράτειας. 

Marx 
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[...'Η 'Ελλάδα και ή Τουρκία] 

New-York Daily Tribune, 4 Αύγούστου 1854 
Λονδίνο, Παρασκευή, 21 'Ιουλίου 1854 

Ή Πύλη17 έγχείρισε στούς έκπροσώπους τών τεσσάρων συμ-
μάχων Δυνάμεων μιά διακοίνωση σχετική μέ τήν άδεια πού δό-
θηκε καί πάλι σέ έλληνικά πλοία νά έλλιμενίζονται σέ τουρκικά 
λιμάνια. Ή άδεια αύτή θά ισχύσει δύο μήνες ύπό τόν δρο δτι ή 
έλληνική κυβέρνηση δέν θά ύποπέσει σέ πράξεις, οί όποιες θά δι-
καιολογούσαν τήν άρση τους. Ά ν ή παραπάνω προθεσμία λήξει 
χωρίς ή έλληνική κυβέρνηση νά πληρώσει στήν Πύλη έπαρκεΐς 
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επανορθώσεις, τότε ή τελευταία επιφυλάσσει στόν έαυτό της τό 
δικαίωμα νά έπαναφέρει τό σημερινό status quo." "Οσα έλληνικά 
πλοία άγκυροβολοϋν σέ τουρκικά λιμάνια θά υπάγονται στίς τοπι-
κές άρχές καί δέν θά έχουν δικαίωμα νά ζητοϋν προστασία άπό 
άλλες Δυνάμεις. Στό διάστημα τών δύο μηνών θά πρέπει νά έχει 
έπέλθει συμφωνία πάνω στίς βασικές άρχές μιάς διευθέτησης καί 
μιας έμπορικής σύμβασης. Ή άποζημίωση, τήν όποία άπαιτεΐ ή 
Πύλη γιά τίς τεράστιες άπώλειές της άπό τήν έλληνική έξέγερση,152 

θά ρυθμιστεί άπό διαιτητική άπόφαση μέ βάση τήν έκθεση μιάς 
έξεταστικής έπιτροπής, πού θά σταλεί έπί τόπου καί θ* άποτελεΐ-
ται άπό Γάλλους, Τούρκους κι "Ελληνες. 

Marx 
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[Μέγεθος τής τουρκικής παρακμής] 

New-York Daily Tribune, 9 Σεπτεμβρίου 1854 

Μετά τήν βασιλεία τοϋ Καρόλου Α' ή παρακμή τής Ισπανίας, 
τόσο άπό πολιτική όσο κι άπό κοινωνική άποψη, παρουσίασε 6λα 
έκεϊνα τά συμπτώματα τής άδοξης καί παρατεταμένης άποσύνθε-
σης, πού τόσο μάς άπωθοΰν στίς χειρότερες έποχές τής τουρκικής 
αύτοκρατορίας... 

Marx 
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Ή κατάσταση στήν Βλαχία, στήν 'Ελλάδα 
και στήν Τουρκία 

New-York Daily Tribune, 30 Σεπτεμβρίου 1854 
Λονδίνο, Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 1854 

Ταξιδιώτες, πού έπέστρεψαν πρόσφατα άπό τήν Βλαχία, περι-
γράφουν μέ μελανά χρώματα τήν κατάσταση τής ήγεμονίας αύτής. 
"Οπως είναι γνωστό, ή Ρωσσία έπιβάρυνε τΙς ήγεμονίες μέ ένα 
χρέος ΰψους 14.000.000 φράγκων γιά τά έξοδα κατοχής τοϋ 
1848/9.6 7 Τό ποσό αύτό εισπράχθηκε άπό τούς Ρώσσους στρατη-
γούς στήν διάρκεια τής τελευταίας κατοχής. Οί Ρώσσοι άποχώ-
ρησαν, άφοϋ άδειασαν δλα τά ταμεία — τά ταμεϊα τών ένοριών, τά 
κεντρικά ταμεία τών μοναστηριών, τά κοινοτικά ταμεία - μέ δ,τι 
πήραν άπό δώ πλήρωσαν τά έφόδια, γιά τά όποια είχαν κλείσει 
συμβάσεις μέ τούς Βλάχους ιδιοκτήτες καί χωρικούς. Τά μεταφο-
ρικά, ώστόσο, πού άποτελοϋν πολύ σημαντικό στοιχείο σέ μιάν 
άγροτική χώρα, καθώς καί ξύλα, κάρβουνα, άχυρα κτλ., δέν πλη-
ρώθηκαν καθόλου, παρά άπλώς άρπάχτηκαν. Μετά άπ* αύτά τό 
θησαυροφυλάκιο τών ήγεμονιών είναι τόσο έξαντλημένο, ώστε άνα-
μένεται ή χρεωκοπία τών ένοριών. Σ ' δλα τοϋτα δέν λογαριάζουμε 
τήν χρήση σπιτιών, τά όποια έγιναν νοσοκομεία, καί τΙς περιου-
σίες (άξίας χιλιάδων άγγλικών λιρών), πού οί βογιάροι80 έμπιστεύ-
τηκαν σέ ρωσσικά χέρια φοβούμενοι τίς ληστείες τών Τούρκων. 

Σέ μιάν άνταπόκριση άπό τήν 'Αθήνα μέ ήμερομηνία 29 Αύ-
γούστου διαβάζουμε: 

«Ό βασιλιάς συνεχίζει ν' άρνιέται όποιοδήποτε άποζημίωση στους Τούρ-
κους. Τό μίσος έναντίον τών στρατευμάτων τών Δυτικών Δυνάμεων με-
γαλώνει, καί ήδη άρκετοί Γάλλοι στρατιώτες κακοποιήθηκαν άπό τόν 
λαό». 

Θά άποτελοΰσε περίεργη ιστορία νά άφηγηθώ στούς άναγνώ-
στες σας τό πώς ή βρεταννική έπιρροή άποσύνθεσε τίς ελληνικές 
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κοινότητες — πώς τους επιβλήθηκε ό Καποδίστριας καί πώς ολό-
κληρος ό λαός αύτός όδηγήθηκε στήν άποθάρρυνση άπό τήν δράση 
τοϋ λόρδου Palmerston. Τό πόσο έντιμες είναι οί προθέσεις τής 
βρεταννικής κυβέρνησης άκόμη καί τούτη τήν στιγμή τής έπέμ-
βασής της στήν 'Ελλάδα τό δείχνει καθαρά ή ύποστήριξή της στόν 
στρατηγό Καλλέργη, ό όποιος, όπως κι ό Καποδίστριας, γεννή-
θηκε, άνατράφηκε καί έζησε στήν Ρωσσία.196 

Ό λόρδος Stratford de Redcliffe καί ή βρεταννική κυβέρνη-
ση κατάφεραν έπιτέλους ό,τι μόχθησαν νά πετύχουν — μιάν έπανά-
σταση στήν Τουρκία, άν όχι στό εύρωπαϊκό της τμήμα, πάντως 
στήν 'Ανατολία. Ειδήσεις άπό τήν Ρόδο μας είχαν ήδη πληροφο-
ρήσει, οτι στήν άκτή άπέναντι άπό τό νησί αύτό έξεγέρθηκαν οί 
Ζεϊμπέκοι, μιά όθωμανική πολεμική όρεσίβια φυλή. Ή Journal 
de Constantinople τής 20ής Αύγούστου γράφει τώρα 6τι ή άναρ-
χία στίς περιοχές αύτές μεγαλώνει μέρα μέ τήν ήμέρα. Έφόσον 
έκεΐ δέν ύπάρχει τακτικός στρατός, οί άντάρτες κατεβαίνουν συνε-
χώς άπό τά βουνά, εισβάλλουν στά χωριά, εισπράττουν τήν δεκά-
τη, λεηλατούν τούς κατοίκους καί τά καραβάνια, βιάζουν τίς γυναί-
κες καί σκοτώνουν όποιον άντιστέκεται. Τά μεγαλύτερα έκτροπα 
γίνονται στήν έπαρχία τοΰ Μεστεσάκ. Ό κυβερνήτης τοΰ 'Αιδι-
νίου ύποχρεώθηκε νά δραπετεύσει καί νά πάει στό Τίρε. Τό Δενιζλί 
βρίσκεται στά χέρια τους, καί ό μουφτής Σαχίμπ έφέντης, πού ττή-
γαινε νά πληροφορήσει τόν γενικό κυβερνήτη, πιάστηκε καί άπο-
κεφαλίστηκε μαζί μέ τούς άνθρώπους του. Ή δύναμη τών έξεγερ-
μένων φτάνει τίς χιλιάδες. Αίτία τών ταραχών αυτών είναι οί Βα-
σιβουζοΰκοι, πού έπιστρέφουν άπό τό Κάρς καί τό Βαγιαζήτ, κα-
τηγορώντας τήν Πύλη ότι καταπιέζει τούς Τούρκους καί υπο-
τάσσεται στήν Ρωσσία. 

"Αν ρίξουμε μιά ματιά στήν Εύρά>7υη, συναντάμε έπαναστα-
τικές ενδείξεις στήν 'Ισπανία, στήν 'Ιταλία, στήν Δανία, στίς πα-
ραδουνάβιες ήγεμονίες, στήν Ελλάδα, στήν άσιατική Τουρκία· άκό-
μα καί στίς τάξεις τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ τής Βάρνας άντήχησε ή 
κραυγή: «Α bas les singes I»."σι· 

Marx 
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68 

Αναδρομές 

Neue Oder-Zeitung, 2 'Ιανουαρίου 1855 
Λονδίνο, 29 Δεκεμβρίου 

Ά ν 6χι άπό τήν πλευρά τοϋ αύτοκράτορα τής Ρωσσίας, πάντως 
άπό τήν πλευρά τής άγγλικής κυβέρνησης έπικρατοΰν ψευδαισθή-
σεις ώς πρός τήν δυνατότητα ειρήνης. Στόν μεγάλο πόλεμο μέ 
τήν Γαλλία, πού άρχισε τόν περασμένο αιώνα, ό άγγλικός λαός 
οδηγήθηκε άπό τήν όλιγαρχία του. Τόν τωρινό πόλεμο μέ τήν 
Ρωσσία τόν έπέβαλε στήν άγγλική όλιγαρχία ό λαός. "Ολες οί δι-
πλωματικές, στρατιωτικές καί οικονομικές της ένέργειες φανερώ-
νουν τήν άπροθυμία της νά διεξαγάγει τόν πόλεμο πού τής έπι-
βλήθηκε... 

Κι έδώ φτάνουμε στό άποφασιστικό σημείο."Ενας πόλεμος 
με τήν Ρωσσία ισοδυναμεί γιά τήν άγγλική άριστοκρατία μέ τήν 
Απώλεια τοϋ κυβερνητικού της μονοπωλίου. "Οντας άπό τά 1830 
καί μετά άναγκασμένη νά διευθύνει τήν έσωτερική πολιτική πρός 
τό συμφέρον της βιομηχανικής κι έμπορικής μεσαίας τάξης,199 ή 
άγγλική άριστοκρατία διατήρησε ώστόσο γιά λογαριασμό της τήν 
κατοχή δλων τών κυβερνητικών θέσεων, έπειδή κράτησε τό μονο-
πώλιο τής έξωτερικης πολιτικής καί τοΰ στρατοΰ. Τό μονοπώλιο 
αύτό παρέμενε ώστόσο σίγουρο μονάχα έφόσον κάποιος λαϊκός πό-
λεμος —κι ένας τέτοιος ήταν δυνατός μονάχα μέ τήν Ρωσσία— δέν 
έκανε τήν έξωτερική πολιτική λαϊκή ύπόθεση. 'Ολόκληρη ή άγγλι-
κή διπλωματία τών έτών 1830-1854 άνάγεται, λοιπόν, σέ μιά καί 
μόνη άρχή: ν' άποφύγει μέ κάθε άντίτιμο τόν πόλεμο μέ τήν 
Ρωσσία. Σ ' αύτό όφείλονται οί συνεχείς παραχωρήσεις, πού έγι-
ναν πρός τήν πλευρά τής Ρωσσίας στήν Τουρκία, στήν Περσία, 
στό Αφγανιστάν, στήν Δανία, σέ κάθε σημείο τής γης έδώ καί 
24 χρόνια. Τό δτι ή άριστοκρατία είχε κάμει σωστά τόν λογαρια-
σμό της, τό άποδείχνουν τά σημερινά γεγονότα. Δέν πρόλαβε καλά-
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καλά νά ξεσπάσει ό πόλεμος μέ τήν Ρωσσία καί δηλώνουν άκόμα 
κι οί Times: 

«Ή αριστοκρατία είναι άνίκανη νά διεξαγάγει τούς πολέμους μας. Ό 
ολιγαρχικός κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σέ κραυγαλέα άντίθεση μέ 
τόν μηχανισμό της κοινωνίας μας». 

Marx 

68α 

Ό λόρδος Palmerston [ή 'Ελλάδα και ή Τουρκία] 

Neue Oder-Zeitung, 19 Φεβρουαρίου 1855 

.. .Στά 1832 [ό Pa lmers ton] έπέτρεψε νά άκυρωθεΐ ή υποθήκη στίς 
έθνικές γαίες, τήν όποία ή έλληνική Εθνοσυνέλευση είχε δώσει ώς 
εγγύηση στήν άγγλική πλευρά γιά τήν σύναψη τοΰ άγγλοελληνικοΰ 
δανείου τοΰ 1824, καί νά μεταβιβαστεί ώς άσφάλεια ένός καινούρ-
γιου δανείου πού συνάφθηκε ύπό τήν αίγίδα τής Ρωσσίας. Οί όδη-
γίες του στόν κ. Dawkins, τόν έκπρόσωπο τής 'Αγγλίας στήν 
Ελλάδα, λένε πάντοτε τό ϊδιο: «Νά ένεργήσετε άπό κοινοΰ μέ 
τούς έκπροσώπους τής Ρωσσίας».1®®" Στίς 8 'Ιουλίου 1833 ή Ρωσ-
σία επέβαλε έκβιαστικά στήν Τουρκία τήν συνθήκη τοΰ Ούνκιάρ-
Σκελεσσί, ή όποία έκλεισε τά Δαρδανέλλια στά εύρωπαϊκά πολε-
μικά πλοία, ένώ στήν Ρωσσία έξασφάλισε όκτώ χρόνια δικτα-
τορίας στήν Τουρκία (βλ. τό δεύτερο άρθρο τής συνθήκης).70 Ό 
σουλτάνος έξαναγκάστηκε νά ύπογράψει τήν συνθήκη μέ τήν πα-
ρουσία ένός ρωσσικοΰ στόλου στόν Βόσπορο καί ένός ρωσσικοΰ 
στρατού έξω άπό τίς πύλες τής Κωνσταντινούπολης — τάχα ώς 
προστασία άπέναντι στόν 'Ιμπραήμ πασά. Ό Palmers ton άπέρρι-
ψε έπανειλημμένα τήν έκκληση τής Τουρκίας νά παρέμβει γιά λο-
γαριασμό της, κι έτσι τήν έξανάγκασε ν' άποδεχθεϊ τήν βοήθεια 
τής Ρωσσίας (ό ϊδιος τό όμολόγησε αύτό στήν Βουλή τών Κοινο-
τήτων, στίς 11 'Ιουλίου, 24 Αύγούστου κτλ. τοΰ 1833 καί στίς 
17 Μαρτίου τοΰ 1834)... 

Marx 
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68β 

[Ή 'Ιερή Συμμαχία και ή ακεραιότητα τής Τουρκίας] 

New-York Daily Tribune, 10 'Ιουλίου 1855 
Λονδίνο, 19 'Ιουνίου 1855 

Έφόσον ή υπεροχή τής Ρωσσίας στήν Εύρώπη είναι άδιαχώ-
ριστη άπό τήν συνθήκη τής Βιέννης, κάθε πόλεμος έναντίον τής 
δύναμης αύτής, ό όποιος δέν θά κήρυσσε έξαρχής άκυρη τήν πα-
ραπάνω συνθήκη, δέν θά άποτελοϋσε τίποτε άλλο παρά ενα πλέγμα 
άπό προσποιήσεις, άπάτες καί συμπαιγνίες. Ό τωρινός πόλεμος έπι-
χειρήθηκε μέ σκοπό 6χι νά άρει παρά μάλλον νά έπιρρώσει τήν 
συνθήκη της Βιέννης124 μπάζοντας συμπληρωματικά καί τήν Τουρ-
κία στά πρωτόκολλα τοϋ 1815. 'Αναμένεται δτι τότε θά άρχίσει 
ή συντηρητική χιλιετία καί ή συνενωμένη ίσχύς τών κυβερνήσεων 
θά έχει τήν δυνατότητα νά διοχετευθεί άποκλειστικά στόν «καθησυ-
χασμό» τών ευρωπαϊκών πνευμάτων. 'Από τά παρακάτω άξιο-
πρόσεκτα άποσπάσματα, πού μεταφράζουμε άπό τό φυλλάδιο τοϋ 
Π ρώσσου στρατάρχη Knesebeck «Σχετικά μέ τήν εύρωπαϊκή 
ισορροπία" γραμμένο κατά τήν σύνοδο τοΰ συνεδρίου τής Βιέν-
νης», θά φανεί, δτι άκόμα καί στήν έποχή τοΰ συνεδρίου οί πρω-
τεργάτες είχαν πλήρη συνείδηση τοΰ δτι ή διατήρηση τής Τουρ-
κίας ήταν έξίσου συνυφασμένη μέ «τό σύστημα» δσο καί ό δια-
μελισμός τής Πολωνίας. 

«Οί Τοΰρκοι στήν Ευρώπη I Τί σάς έβλαψαν οί Τοΰρκοι; Είναι ισχυ-
ρός καί έντιμος λαός. Άπό αιώνες μένουν ήσυχοι στήν γωνιά τους, άν 
δέν τούς ένοχλήσετε. Είναι άζιόπιστοι* σάς έξαπάτησαν ποτέ, δέν είναι 
ειλικρινείς καί άνοιχτοί στήν πολιτική τους; Είναι βέβαια γενναίοι καί 
πολεμόχαροι* δμως γιά κάμποσους λόγους τοΰτο είναι ύγιές καί καλό. 
Αποτελούν τόν καλύτερο προμαχώνα ένάντια στήν διείσδυση τοΰ περίσ-
σιου πληθυσμοΰ της 'Ασίας" καί έμποδίζουν τήν διείσδυση τούτη άκρι-
βώς έπειδή έχουν τό ένα τους πόδι στήν Εύρώπη. Ά ν διώχνονταν, θά 
ασκούσαν οί Ιδιοι πίεση. Βάλτε μέ τό νοΰ σας δτι έφυγαν άπό τήν μέση. 
Τί θά γινόταν; Είτε ή Ρωσσία ή ή Αύστρία θά έπαιρνε τΙς χώρες αύτές 
είτε θά ιδρυόταν ένα ξεχωριστό έλληνικό κράτος. Θέλετε λοιπόν νά κά-
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μετε τήν Ρωσσία άκόμα Ισχυρότερη;... Νά Ιδρυθεί ένα ξεχωριστό έλλη-
νικό» ή βυζαντινό «κράτος I Θά καλυτέρευε κάτι τέτοιο τήν κατάσταση 
στήν Ευρώπη; Άλλά μέ τήν άποχαύνωση, στήν όποία έχει περιπέσει 
ό λαός αύτός» (ol "Ελληνες) «δέν θά έπρεπε άντίθετα ή Εύρώπη νά βρί-
σκεται συνέχεια μέ τό όπλο στό χέρι γιά νά προστατευθεί άπό τήν έπι-
στροφή τών Τούρκων; Κι ή έπιρροή τής Ρωσσίας πάνω στό κράτος 
αύτό, διαμέσου της θρησκείας, τού έμπορίου καί τών συμφερόντων της, 
δέν θά έκανε τήν 'Ελλάδα άποικία τής Ρωσσίας; Καλύτερα λοιπόν ν' άφή-
σετε τούς Τούρκους έκεΐ πού βρίσκονται καί μήν ξυπνάτε τήν άνήσυχη 
δύναμη δταν κοιμάται. 

"Ομως, φωνάζει ένας καλοπροαίρετος φιλάνθρωπος, οί άνθρωποι έκεΐ 
γίνονται Αντικείμενο κακής μεταχείρισης' τό ωραιότερο μέρος τής γης, 
ή άρχαία Αθήνα κι ή Σπάρτη, κατοικείται άπό βαρβάρους I 

Είναι άλήθεια, φίλοι μου* ol άνθρωποι τώρα στραγγαλίζονται έκεΐ, 
ή τουλάχιστον στραγγαλίζονταν πρίν άπό λίγο* άλλά καί άλλοϋ ραβδί-
ζονται, δέρνονται καί μαστιγώνονται. Άλλά, προτού άλλάξεις κάτι, σκέ-
ψου, άν θά διόρθωνες καί κάτι, άν ή βέργα, ή ράβδος κι ή έλληνική πο-
νηριά θά είναι ήπιότερες άπό τό μεταξωτό σχοινί καί τό φερμάνι» τού 
Τούρκου. «Κατάργησε λοιπόν πρώτα δλα αύτά καί τό δουλεμπόριο στήν 
Εύρώπη, καί μή σκας γιά τήν σκληρότητα τοϋ Τούρκου. Ή σκληρότητα 
αύτουνοϋ έχει δύναμη, ή πίστη του δίνει θάρρος, καί έμεΐς χρειαζόμαστε 
δύναμη καί θάρρος, γιά νά μπορέσουμε νά δούμε τόν ΜοσχοβΙτη νά προ-
χωρά ώς τόν ποταμό Βάρτα». 

Marx 

69 

Ό Palmerston [και ή πολιτική τών έξωτερικών δανείων] » 

Neue Oder-Zeitung, 26 'Ιουλίου 1855 

Ά ν τυχόν ή εγγύηση τοΰ τουρκικού δανείου198® συναντοΰσε κι 
άπόψε τήν ϊδιαν άντίσταση όπως καί τήν περασμένη Παρασκευή, 
ό Palmers ton θά διαλύσει άμέσως τήν Βουλή τών Κοινοτήτων... 
Στήν πραγματικότητα τό δάνειο είναι έτσι διατυπωμένο, ώστε ή 
Τουρκία δέν λαβαίνει άμεσα χρήμα, παρά πρέπει ν' άφήσει τήν 
διαχείριση καί τήν δαπάνη τοΰ ποσοϋ, τό όποιο τής δανείζουν τάχα, 
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σέ "Αγγλους έπιτρόπους, μπαίνοντας κάτω άπό κηδεμονία μέ τους 
εξευτελιστικότερους γιά μιά χώρα όρους. Ή άγγλική διοίκηση στά-
θηκε τόσο λαμπρή κατά τήν διάρκεια τοϋ πολέμου στήν 'Ανατολή, 
ώστε τώρα πράγματι θά πρέπει νά δοκιμάζει τόν πειρασμό νά 
επεκτείνει τίς ευλογίες της καί σέ ξένες έπικράτειες. Οί Δυτικές. 
Δυνάμεις έβαλαν στό χέρι τό υπουργείο έξωτερικών στήν Κων-
σταντινούπολη, κι όχι μόνο τών έξωτερικών άλλά καί τών έσωτε-
ρικών. Ά π ό τότε πού ό Όμέρ πασάς μεταφυτεύτηκε άπό τήν 
Βουλγαρία στήν Κριμαία, ή Τουρκία έπαψε νά διοικεί τόν στρατό 
της. Τώρα οί Δυτικές Δυνάμεις πάνε νά βάλουν στό χέρι καί τά 
τουρκικά οικονομικά. Γιά πρώτη φορά ή όθωμανική αυτοκρατο-
ρία μπαίνει σέ χρέος χωρίς νά έχει πάρει πιστώσεις. Περιέρχεται 
στή θέση ένός γαιοκτήμονα, ό όποιος όχι μόνο σηκώνει μιά προ-
καταβολή άπό τίς ύποθήκες του, άλλά καί ύποχρεώνεται ν' άφή-
σει στόν ένυπόθηκο δανειστή του τήν διαχείριση τοΰ προκαταβλη-
θέντος ποσοΰ. Τό μόνο πού τοΰ άπομένει είναι νά τοΰ άφήσει καί 
τό ίδιο τό κτήμα. Μέ ενα παρόμοιο σύστημα δανεισμοΰ τσάκισε 
ό Palmers ton τό ήθικό τής Ελλάδας καί παρέλυσε τήν 'Ισπανία... 

Marx 

70 

Ό τουρκικός στρατός 

Putnam's Monthly, Δεκέμβριος 1855 

Στήν άρχή τοΰ τωρινοΰ πολέμου ό τουρκικός στρατός βρισκόταν 
σέ κατάσταση έτοιμότητας, πού ποτέ άλλοτε δέν είχε έπιτύχει. 
Οί διάφορες άναδιοργανωτικές καί μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 
άπό τήν έποχή της άνάρρησης τοϋ Μαχμούτ, τής σφαγής τών γε-
νιτσάρων197 καί ιδιαίτερα τής συνθήκης τής Άδριανούπολης44 έδραι-
ώθηκαν καί συστηματοποιήθηκαν. Τό πρώτο καί μεγαλύτερο έμπό-
διο —ή άνεξάρτητη θέση τών πασάδων, πού διοικούν μακρινές έπαρ-
χίες— εϊχε παραμεριστεί σέ πολύ μεγάλο βαθμό καί οί πασάδες 
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είχαν γενικά πειθαρχηθεί, έτσι ώστε ή θέση τους πλησίαζε κάπως 
την θέση τοϋ Ευρωπαίου διοικητή μιάς περιφέρειας. Ώστόσο ή 
άγνοια, ή προπέτεια καί ή άπληστία τους εϊχε διατηρηθεί σ' όλη 
της την ζωτικότητα, όπως καί στίς καλύτερες ήμέρες της κυριαρ-
χίας τών 'Ασιατών σατραπών. "Αν στά τελευταία 20 χρόνια λίγα 
πράγματα άκούστηκαν γιά έξεγέρσεις πασάδων, όμως άκούστη-
καν άρκετά γιά έπαρχίες πού έξεγέρθηκαν έναντίον τών άπληστων 
κυβερνητών τους, οί όποιοι προέρχονταν άπό τίς τάξεις τών έσχα-
των οικιακών ύπηρετών ή τών «άνθρώπων γιά όλες τίς δουλειές» 
καί χρησιμοποίησαν τήν καινούργια τους θέση γιά νά σωρέψουν 
περιουσίες μέ έκβιασμούς, δωροδοκίες καί τεράστιες καταχρήσεις 
δημοσίου χρήματος. Είναι πρόδηλο, πώς, όταν έτσι έχουν τά πράγ-
ματα, ή όργάνωση τοΰ στρατοΰ άναγκαστικά ύπάρχει κατά μεγά-
λο μέρος μονάχα στά χαρτιά. 

Ό τουρκικός στρατός συνίσταται άπό τόν τακτικό μάχιμο στρα-
τό (νιζάμ), τήν έφεδρεία (ρεντίφ), τά άταχτα στρατεύματα καί τά 
βοηθητικά σώματα τών ύποτελών κρατών. 

Ό νιζάμ άποτελεΐται άπό 6 σώματα (όρντού), καθένα άπό τά 
όποια στρατολογείται στήν περιφέρεια όπου σταθμεύει, παρόμοια 
μέ τά σώματα στρατοΰ στήν Π ρωσσία, πού καθένα τους σταθ-
μεύει στήν έπαρχία άπ' όπου καί στρατολογείται. Σέ γενικές γραμ-
μές, όπως θά δοΰμε, ή όργάνωση τοΰ τουρκικοϋ νιζάμ καί ρεντίφ 
άποτελεΐ άντιγραφή τοΰ πρωσσικοΰ προτύπου. Τά έξι όρντού έχουν 
τά έπιτελεΐα τους στήν Κωνσταντινούπολη, στήν Σούμλα, στό Μο-
ναστήρι, στό Έρζερούμ, στήν Βαγδάτη καί στήν Χαλέπα. Τό κα-
θένα τους θάπρεπε νά διοικείται άπό έναν μουσίρ (στρατάρχη) καί 
νά άποτελεΐται άπό δύο μεραρχίες ή έξι ταξιαρχίες, συντεθειμένες 
άπό έξι συντάγματα πεζικοΰ, τέσσερα ίτιπικοΰ καί ένα 7τυροβολι-
κοΰ. 

Τό πεζικό καί τό ιππικό είναι οργανωμένα κατά τό γαλλικό 
σύστημα, τό ϊτυροβολικό κατά τό πρωσσικό. 

"Ενα σύνταγμα πεζικοΰ άποτελεΐται άπό τέσσερα τάγματα μέ 
οχτώ λόχους τό καθένα καί σέ πλήρη σύνθεση θάπρεπε νάχει 3.250 
άνδρες, μαζί μέ τούς άξιωματικούς καί τό έπιτελεΐο του, δηλ. 800 
άνδρες άνά τάγμα. Ώστόσο πριν άπό τόν πόλεμο ή συνολική δύ-
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ναμη σπάνια ξεπερνούσε τούς 700 άνδρες, καί στήν 'Ασία ήταν 
σχεδόν πάντοτε μικρότερη. 

"Ενα σύνταγμα ίππικοϋ άποτελεΐται άπό τέσσερις ΐλες λογχο-
φόρων καί δύο ϊλες κυνηγών κάθε ϊλη θάπρεπε νάχει 151 άνδρες. 
Γενικά, πάντως, ή πραγματική άριθμητική δύναμη ήταν έδώ άκό.-
μα χαμηλότερη άπό τήν θεωρητική παο' 6σο στό πεζικό. 

Κάθε σύνταγμα 7ΐυροβολικοΰ άποτελεΐται άπό έξι ίπποκίνητες 
καί έννέα πεζοκίνητες μοίρες μέ τέσσερα 7ΐυροβόλα ή κάθε μιά 
τους, έτσι ώστε συνολικά έχει έξήντα πυροβόλα. 

Κάθε σώμα (όρντού) θάπρεπε λοιπόν νάχει δύναμη 19.500 πε-
ζών, 3.700 Ϊ7τπέων καί 60 7τυροβόλων. Στήν πραγματικότητα τό 
περισσότερο πού έπιτεύχθηκε ποτέ ήταν δύναμη 20.000 ώς 21.000 
άνδρών. 

'Εκτός άπό τά 6 όρντού ύπάρχουν τέσσερα συντάγματα 7tupo-
βολικοϋ (ένα τής έφεδρείας καί τρία τοϋ πυροβολικοϋ όχυρωμά-
των), δύο συντάγματα σκαπανέων καί μιναδόρων, καί τρία είδικά 
τμήματα πεζικοΰ, πού στάλθηκαν στήν Κρήτη, στήν Τύνιδα καί 
στήν Τρίπολη μέ συνολική δύναμη 16.000 άνδρών. 

Ή συνολική δύναμη τοΰ νιζάμ, δηλ. τοΰ τακτικού μόνιμου 
στρατοΰ, θάπρεπε λοιπόν νάναι πρίν άπό τόν πόλεμο ή έξής: 

36 συντάγματα πεζικοΰ μέ 2.500 άνδρες κατά 
μέσο δρο 90.000 άνδρες 

24 συντάγματα Ιππικού μέ 660-670 άνδρες κατά 
μέσο δρο 16.000 άνδρες 

7 συντάγματα πεδινοΰ 7τυροβολικοΰ 9.000 άνδρες 
3 συντάγματα πυροβολικοϋ όχυρωμάτων 3.400 άνδρες 
2 συντάγματα σκαπανέων καί μιναδόρων 1.600 άνδρες 

'Αποσπασμένα στρατεύματα 16.000 άνδρες 
136.000 άνδρες 

Άφοΰ οί στρατιώτες ύπηρετήσουν 5 χρόνια στό νιζάμ, άπο-
λύονται, καί στά έπόμενα έφτά χρόνια άνήκουν στό ρεντίφ, δηλ. 
στήν έφεδρεία. Ή έφεδρεία περιλαμβάνει ΐσο άριθμό όρντού, με-
ραρχιών, ταξιαρχιών, συνταγμάτων κτλ. δπως καί ό μόνιμος στρα-
τός· καί πράγματι, ή έφεδρεία άποτελεΐ ώς πρός τό νιζάμ δ,τι 
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στήν II ρωσσία ή πρώτη στρατεύσιμη κλάση της έθνοφρουράς ώς 
πρός τό μάχιμο στράτευμα, με την μόνη διαφορά δτι στήν Π ρωσ-
σία μάχιμο στράτευμα καί έθνοφρουρά πάντα άναμιγνύονται, δταν 
πρόκειται γιά σώματα στρατοΰ μεγαλύτερα άπό τήν ταξιαρχία, 
ένώ στήν τουρκική όργάνωση παραμένουν ξέχωρα. Οί άξιωματικοί 
κι οί ύπαξιωματικοί τοΰ ρεντίφ κατοικοΰν μόνιμα στούς στρατώ-
νες- τό ρεντίφ καλείται μιά φορά τόν χρόνο γιά άσκήσεις καί στό 
διάστημα αύτό έχει τήν ίδια άμοιβή καί διατροφή μέ τό μάχιμο 
στράτευμα. Έπειδή δμως μιά τέτοια όργάνωση προϋποθέτει καλο-
συντονισμένη πολιτική διοίκηση καί πολιτισμένη κοινωνία, άπό 
τίς όποιες ή Τουρκία άπέχει πολύ, γι ' αύτό καί κατά μεγάλο μέρος 
υπάρχει μόνο στό χαρτί- έτσι, άν ύπολογίσουμε τήν δύναμη τοΰ 
ρεντίφ ίση μέ τήν δύναμη τοΰ νιζάμ, θά πρέπει νά δεχτοΰμε ώς 
άληθινούς τούς μεγαλύτερους δυνατούς άριθμούς. 

Τά βοηθητικά τμήματα περιλαμβάνουν τά στρατεύματα άπό: 

1. τίς παραδουνάβιες ήγεμονίες 6.000 άνδρες 
2. τήν Σερβία 20.000 άνδρες 
3. τήν Βοσνία καί τήν Ερζεγοβίνη 30.000 άνδρες 
4. τήν βόρειο 'Αλβανία 10.000 άνδρες 
5. τήν Αίγυ7ΐτο 40.000 άνδρες 
6. τήν Τύνιδα καί τήν Τρίπολη 10.000 άνδρες 

συνολικά περίπου 116.000 άνδρες 

Στά στρατεύματα αύτά πρέπει νά προστεθούν οί έθελοντές 
Βασιβουζοΰκοι, πού δίνει σέ μεγάλο άριθμό ή Μικρά 'Ασία, τό 
Κουρδιστάν καί ή Συρία. Αύτοί άποτελοΰν τά τελευταία κατάλοιπα 
άπό έκεΐνα τά πλήθη άτάκτων στρατευμάτων, πού στούς τελευ-
ταίους αίώνες πλημμύρισαν τήν Ούγγαρία κι έμφανίστηκαν δυο 
φορές μπροστά στήν Βιέννη.14 Οί πλείστοι είναι έφΐ7τποι, καί δύο 
αιώνες συνεχών ήττών τους άπέδειξαν, δτι εϊναι κατώτεροι άκόμα 
κι άπό τούς χειρότερα έξοπλισμένους Εύρωπαίους Ιππείς. Ή αύτο-
πεποίθησή τους έχει έξαφανιστεΐ, καί σήμερα δέν χρησιμεύουν σέ 
τίποτε άλλο έκτός άπό τό νά κλωθογυρίζουν γύρω άπό τό στρά-
τευμα, καταναλώνοντας καί σπαταλώντας όσα έφόδια προορίζον-
ται γιά τόν τακτικό στρατό. Ή ρο7τή τους πρός τήν λεηλασία καί 
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ό άναξιόπιστος χαρακτήρας τους τους κάνουν άνίκανους άκόμα και 
γιά τήν ένεργό έκείνη ύ7Π)ρεσία στήν έμπροσθοφυλακή, τήν όποία 
προσδοκούν οί Ρώσσοι άπό τους Κοζάκους τους· γιατί τους Βασι-
βουζούκους τους χάνεις άκριβώς τότε πού τους χρειάζεσαι πε-
ρισσότερο. Στόν τωρινό πόλεμο θεωρήθηκε σκόπιμο νά κρατηθεί 
ή δύναμή τους σέ χαμηλά έπίπεδα, καί δέν πιστεύουμε ότι ήσαν 
ποτέ τους περισσότεροι άπό 50.000 άνδρες. 

Ή άριθμητική δύναμη τοϋ τουρκικού στρατοΰ στήν άρχή τοΰ 
πολέμου μπορεί λοιπόν νά υπολογιστεί ώς έξής: 

Νιζάμ 136.000 άνδρες 
Ρεντίφ 136.000 άνδρες 
τακτικά καί βοηθητικά στρατεύματα άπό Αΐγυ-

7ττο καί Τύνιδα 50.000 άνδρες 
άτακτα βοηθητικά στρατεύματα άπό Βοσνία καί 

'Αλβανία 40.000 άνδρες 
Βασιβουζοΰκοι 50.000 άνδρες 

σύνολο: 412.000 άνδρες 

Ά π ό τό γενικό αύτό σύνολο πρέπει ώστόσο ν* άφαιρεθοΰν με-
ρικά πράγματα. Φαίνεται άρκετά βέβαιο, οτι τά σταθμευμένα στήν 
Εύρ<ί>7Γη όρντού ήσαν σέ πολύ καλή κατάσταση καί τόσο πλήρη 
άπό άριθμητική άποψη, όσο μπορεί νά περιμένει κανείς κάτι τέ-
τοιο στήν Τουρκία" στήν Ασία όμως, στίς μακρινότερες έπαρχίες, 
οπού έπικρατεΐ ό μουσουλμανικός πληθυσμός, ίσως ύπάρχουν δια-
θέσιμοι οί άνδρες, όμως δέν βρίσκονται οΰτε όπλα οΰτε έξοπλισμός 
οΰτε άποθέματα 7ΐυρομαχικών. Ό στρατός τοΰ Δούναβη άποτελέ-
στηκε κυρίως άπό τά τρία εύρωπαΐκά όρντού. Αύτά ήσαν ό 7τυ-
ρήνας τοΰ στρατοΰ, γύρω άπό τόν όποιο μαζεύτηκαν τά εύρωπαΐκά 
ρεντίφ, τό συριακό σώμα, ή τουλάχιστο σημαντικό μέρος του, 
καθώς καί κάμποσοι Άρναούτηδες,18 Βόσνιοι καί Βασιβουζοΰκοι. 
Ώστόσο οί ύπερβολικές προφυλάξεις τοΰ Όμέρ πασά —δηλ. ή 
συνεχής άπροθυμία του, άκόμα καί σήμερα, νά παρατάξει τά στρα-
τεύματά του στό πεδίο τής μάχης— είναι ή καλύτερη άπόδειξη, 
οτι έχει περιορισμένη μονάχα έμπιστοσύνη στίς Ικανότητες τοΰ 
μοναδικοΰ αύτοΰ καλού τακτικοΰ στρατοΰ, τόν όποιο εϊχε ποτέ ή 
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Τουρκία. "Ομως στήν Ασία, οπού άκόμα ανθεί πλήρως τό παλιό 
τουρκικό σύστημα τής υπεξαίρεσης καί τής αδράνειας, τά δύο 
όρντού τοΰ νιζάμ, όλο μαζί τό ρεντίφ καί ή μάζα τών άτάκτων 
μαζί δέν μπόρεσαν ν* άντισταθοΰν οΰτε κάν σέ μιά ρωσσική στρα-
τιά άριθμητικά πολύ κατώτερη" νικήθηκαν σέ όλες τίς μάχες, έτσι 
ώστε στό τέλος τής έκστρατείας τοΰ 1854 ή άσιατική στρατιά τής 
Τουρκίας ούσιαστικά είχε πάψει νά υφίσταται. Είναι λοιπόν πρό-
δηλο, οτι στήν πραγματικότητα ήσαν άνύπαρκτα όχι μονάχα ή 
όργάνωση στά έπιμέρους, άλλά καί μεγάλο μέρος τών ίδιων τών 
στρατευμάτων. Οί άλλοδαποί άξιωματικοί καί άνταποκριτές στό 
Κάρς καί στό Έρζερούμ είχαν νά λένε μόνιμα γιά τήν έλλειψη 
όπλων, γενικοΰ έξοπλισμοΰ, 7τυρομαχικών καί τροφίμων, καί δή-
λωσαν ξεκάθαρα ότι αίτία γιά όλα αύτά ήταν ή άδράνεια, ή άνικα-
νότητα καί ή άπληστία τών πασάδων. Χρήματα τούς στέλνονταν 
τακτικά, όμως αύτοί τά ιδιοποιούνταν γιά νά τά κάμουν δ,τι θέ-
λουν. 

'Ολόκληρος ό έξοπλισμός τοΰ Τούρκου τακτικού στρατιώτη 
είναι ξεσηκωμένος άπό τούς Δυτικούς στρατούς. Ή μόνη διαφορά 
είναι τό κόκκινο φέσι ή σκουφί, πού ίσως άποτελεΐ τό χειρότερο 
κάλυμμα τοΰ κεφαλιού σ' αύτά τά κλίματα, άφοΰ μέ τήν καλοκαι-
ρινή ζέστη προκαλεί συχνά ήλίαση. Ή ποιότητα τοϋ έξοπλισμοΰ 
είναι κακή, καί ό ρουχισμός πρέπει ν' άντέξει περισσότερο άπ* δσο 
προβλέπεται, άφοΰ οί άξιωματικοί συνήθως τσεπώνουν τό χρήμα 
πού προορίζεται γιά τήν άνανέωσή του. Τά όπλα τόσο τοΰ πεζι-
κοΰ όσο καί τοΰ ιππικού είναι κατώτερης άξίας" μονάχα τό ττυρο-
βολικό έχει πολύ καλά πεδινά 7τυροβόλα, πού χύθηκαν στήν Κων-
σταντινούπολη μέ τήν καθοδήγηση Εύρωπαίων άξιωματικών καί 
μηχανικών. 

Καθαυτός ό Τούρκος δέν είναι κακός στρατιώτης. Είναι άπό 
φυσικοΰ του γενναίος, έξαιρετικά σκληραγωγημένος, ύπομονετικός 
καί ύπό όρισμένους όρους ύπάκουος. Εύρωπαΐοι άξιωματικοί, πού 
έχουν κάποτε κερδίσει τήν έμπιστοσύνη του, μπορούν νά βασίζον-
ται σ' αύτόν, δπως διαπίστωσαν ό Grach κι ό Butler στήν Σιλι-
στρία κι ό Ίσκέντερ Μπέης (Ίλίνσκι) στήν Βλαχία. Αύτές δμως 
είναι έξαιρέσεις. Γενικά τό έμφυτο μίσος τοΰ Τούρκου έναντίον 
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τοϋ «γκιαούρη» είναι τόσο άσβεστο κι οί συνήθειες κι άντιλήψεις 
του τόσο διαφορετικές άπό τίς εύρωπαϊκές. ώστε όσο παραμένει ή 
κυρίαρχη φυλή τής χώρας του ποτέ δέν θά ύποταχθεΐ σέ άνθρώπους 
πού μέσα του τούς περιφρονεί, γιατί τούς θεωρεί άπειρα κατώτε-
ρους. Τήν άπροθυμία τους αύτή οί Τοΰρκοι τήν μεταφέρανε καί 
στήν όργάνωση τοΰ στρατοΰ, άπό τότε πού αύτή προσαρμόστηκε 
στά εύρωπαϊκά πρότυπα. Ό άπλός Τοΰρκος μισεί τούς θεσμούς 
τών γκιαούρηδων έξίσου ο σο καί τούς ίδιους τούς γκιαούρηδες. 
Επιπλέον, γιά τόν νωθρό, όνειροπαρμένο, μοιρολάτρη Τοΰρκο, ή 
αύστηρή πειθαρχία, ή κανονισμένη δραστηριότητα κι ή συνεχής 
προσοχή, πού άπαιτοΰνται σ* Ινα σύγχρονο στρατό, εϊναι πράγματα 
μισητά στό έπακρο. Άκόμα κι οί άξιωματικοί θά προτιμοΰσαν ν' α-
φήσουν τόν στρατό νά νικηθεί παρά νά καταβάλουν προσπάθειες 
καί νά χρησιμοποιήσουν τό μυαλό τους. Αύτό είναι άπό τά χειρό-
τερα γνωρίσματα τοΰ τουρκικοϋ στρατοΰ καί θ* άρκοΰσε άπό μόνο 
του νά τόν κάμει άκατάλληλο γιά κάθε έπιθετική έκστρατεία. 

Οί στρατιώτες κι οί υπαξιωματικοί στρατολογοΰνται άπό έθε-
λοντές καί μέ κλήρο- στούς κατώτερους βαθμούς άξιωματικών 
προάγονται κάποτε καί στρατιώτες, κατά κανόνα όμως αύτοί έπι-
λέγονται άπό τούς προσωπικούς άνθρώπους καί τούς υπηρέτες, 
τούς τσιμπουξήδες καί καφετζήδες τών άνώτερων άξιωματικών. 
Οί στρατιωτικές σχολές τής Κωνσταντινούπολης, πού καθαυτές δέν 
είναι καλές, δέν καταφέρνουν νά βγάλουν άρκετούς νέους γιά τίς 
κενές θέσεις. "Οσο άφορα τούς άνώτερους βαθμούς έπικρατεΐ μιά 
εύνοιοκρατία, πού οΰτε νά τήν φαντασθοΰν μποροΰν τά Δυτικά 
έθνη. Οί περισσότεροι στρατηγοί εϊναι Τσερκέζοι σκλάβοι, οί 
raignons"'"^ κάποιου σπουδαίου άντρα στόν καιρό τής νιότης του. 
Πλήρης άγνοια, άνικανότητα καί αύταρέσκεια έπικρατοΰν άπό-
λυτα, ένώ οί αύλικές μηχανορραφίες άποτελοΰν τό κύριο μέσο προ-
αγωγής. Στόν στρατό δέν θά γίνονταν δεκτοί οΰτε κάν οί λίγοι 
Εύρωπαΐοι στρατηγοί (πού έχουν άλλαξοπιστήσει), άν δέν ήσαν 
άπόλυτα άπαραίτητοι γιά νά έμποδιστεΐ ή διάλυση τής στρατιω-
τικής μηχανής. "Οπως όμως είναι τά πράγματα, έγιναν δεκτοί άξε-
διάκριτα τόσο άνδρες μέ πραγματικά προσόντα όσο καί σκέτοι 
τυχοδιώκτες. 
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Αύτή τήν στιγμή, ύστερα άπό τρεις έκστρατεϊες, δέν μπο-
ρούμε νά πούμε ότι ύπάρχει τουρκικός στρατός, άν έξαιρέσουμε 
τούς 80.000 άνδρες τής άρχικής στρατιάς τοΰ Όμέρ πασά, τής 
όποιας ένα μέρος βρίσκεται στόν Δούναβη, ένώ τό άλλο στήν Κρι-
μαία. Ό άσιατικός στρατός συνίσταται άπό έναν όχλο 25.000 πε-
ρίπου άνδρών άνίκανων γιά μάχη καί άποθαρρυμένων άπό τΙς ήττες. 
Οί ύπόλοιποι άπό τούς 400.000 άνδρες έχουν άφανιστεΐ άπό δώ 
κι άπό κει: πέθαναν στό πεδίο τής μάχης ή άπό άρρώστειες, τραυ-
ματίστηκαν, άπολύθηκαν ή έγιναν ληστές. Πολύ πιθανό νάναι αύτός 
ό τελευταίος τουρκικός στρατός, γιατί τό νά συνέλθει άπό τόν κλο-
νισμό, πού έπαθε έξαιτίας τής συμμαχίας μέ τήν 'Αγγλία καί τήν 
Γαλλία, εϊναι κάτι περισσότερο άπ* ό,τι μπορεί νά περιμένει κα-
νείς άπό τήν Τουρκία. 

Πέρασε πιά ό καιρός, όπου οί μάχες στήν Όλτενίτσα129 καί 
στήν Τσετάτη188 προκαλούσαν ύπερβολικό ενθουσιασμό γιά τήν 
τουρκική γενναιότητα. Ή έπίμονη άδράνεια τοΰ Όμέρ πασά στά-
θηκε άρκετή γιά νά έγείρει άμφιβολίες καί ώς πρός τίς ύπόλοιπες 
στρατιωτικές ικανότητες τών Τούρκων, τίς όποιες δέν μπόρεσε νά 
διαλύσει έντελώς ούτε κι ή λαμπρή ύπεράσπιση τής Σιλιστρίας.198 

Οί ήττες στήν 'Ασία, ή φυγή άπό τήν Μπαλακλάβα, ή αύστηρά 
άμυντική στάση τών Τούρκων στήν Εύπατορία καί ή άπόλυτη ά-
πραξία τους στό στρατόπεδο τής Σεβαστούπολης199 έφεραν τήν γε-
νική άποτίμηση τών στρατιωτικών τους ικανοτήτων στά σωστά 
μέτρα. Ή κατάσταση τοΰ τουρκικοΰ στρατού ήταν τέτοια, ώστε 
προηγουμένως ήταν όλότελα άδύνατη κάποια κρίση γιά τήν γενική 
του άξία. Υπήρχαν άναμφίβολα μερικά πολύ γενναία καί καλο-
διοικούμενα συντάγματα, ικανά γιά όποιαδήποτε ύ7τηρεσία, όμως 
αύτά ήσαν ή μικρή μειοψηφία. Ή μεγάλη μάζα τοΰ πεζικοΰ δέν 
είχε συνοχή καί γι ' αύτό δέν άξιζε πάνω στό πεδίο τής μάχης, 
μολονότι τά κατάφερνε πολεμώντας άπό όχυρές θέσεις. Τό τακτικό 
Ϊ7τπικό ήταν δίχως άλλο κατώτερο άπό κάθε εύρωπαΐκό. Τό 7ΐυρο-
βολικό ήταν τό κατά πολύ καλύτερο τμήμα τοΰ στρατοΰ, καί τά 
συντάγματα πεδινοΰ 7τυροβολικοΰ είχαν φτάσει σέ ύψηλή στάθμη 
άπόδοσης, οί άνδρες φαίνονταν γεννημένοι γι ' αύτή τήν δουλειά, 
μολονότι οί έλλείψεις τών άξιωματικών ήσαν άναμφίβολα μεγάλες. 
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"Οπως φαίνεται, το ρεντίφ εϊχε γενικά Οργανωτικές αδυναμίες, 
μολονότι οί άνδρες άναμφισβήτητα ήσαν πρόθυμοι νά κάμουν ό,τι 
καλύτερο μπορούσαν. Ά π ό τούς άτακτους, οί Άρναούτηδες16 καί 
οί Βόσνιοι ήσαν έξαιρετικοί στόν άνταρτοπόλεμο, άλλά τίποτε πα-
ραπάνω· μονάχα γιά τήν ύπεράσπιση όχυρών θέσεων μπορούσαν Λΐά 
χρησιμοποιηθούν, ένώ οί Βασιβουζοΰκοι ήσαν όλότελα άχρηστοι 
καί μάλιστα κάτι χειρότερο. Τό αίγυ7ΐτιακό σώμα φαίνεται ότι 
βρισκόταν περίπου στό ίδιο έπίπεδο όπως καί τό τουρκικό νιζάμ, 
ένώ τό τυνησιακό ήταν άχρηστο γιά όλες σχεδόν τίς δουλειές. Δέν 
εϊναι παράδοξο ότι ένας τόσο παρδαλός στρατός, ό όποιος εϊχε 
τόσο κακούς άξιωματικούς καί στόν όποιο κυριαρχούσε τέτοια 
κακοδιοίκηση, σχεδόν έκμηδενίστηκε σέ τρεις έκστρατεΐες. 

Engels 

70α 

Παραδοσιακή άγγλική πολιτική 

New-York Daily Tribune, 12 'Ιανουαρίου 1856 
γράφτηκε γύρω στίς 28 Δεκεμβρίου 1855 

Τό 1791 ό Fox, πού τότε βρισκόταν στήν άντιπολίτευση, εϊπε 
στό κοινοβούλιο ότι 

«ήταν κάτι τι τό καινούργιο γιά τήν βρεταννική Βουλή νά τής παρου-
σιάζεται ή αύξουσα Ισχύς τής Ρωσσίας ώς αΐτία άνησυχίας... Είκοσι χρό-
νια προτύτερα ή 'Αγγλία είχε μπάσει ρωσσικά πλοία στήν Μεσόγειο. 
Αύτός (ό Fox) είχε συμβουλεύσει τόν βασιλιά νά μήν έμποδίσει τήν 
προσάρτηση τής Κριμαίας στήν Ρωσσία. Ή 'Αγγλία είχε ίνθαρρύνει τήν 
Ρωσσία στό σχέδιό της νά θεμελιώσει τήν έπέκταση της στά έρείπια 
τής Τουρκίας. ΤΗταν τρέλα νά δείξει κανείς ζήλεια γιά τήν αύξηση τής 
ρωσσικής δύναμης στήν Μαύρη Θάλασσα». 

Στήν ίδια συζήτηση ό Burke, πού τότε ήταν Ούΐγος, παρα-
τήρησε: 

«Είναι κάτι καινούργιο νά θεωρείται ή τουρκική αύτοκρατορία ώς 
μέρος τοΰ εύρωπαϊκοΰ Ισοζυγίου». 
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Καί οί άπόψεις αύτές προβλήθηκαν μέ γλώσσα άκόμα αψύ-
τερη καί έπανειλημμένα άπό τόν Burke —πού όλα τά κόμματα 
στήν 'Αγγλία τόν θεωρούν ώς τό πρότυπο τοϋ Βρεταννοΰ πολιτι-
κού— ίσαμε τό τέλος τής πολιτικής του ζωής· καί τις ένστερνίσθη-
κε ό μεγάλος ήγέτης τών Ούίγων, πού στήν συνέχεια 7ϊήρε στά 
χέρια του τά ήνία τοΰ κόμματος. 

Τήν έποχή τής κυβέρνησής του, τό 1831 καί τό 1832, ό λόρ-
δος Grey βρήκε σέ μιά συζήτηση γιά τήν έξωτερική πολιτική 
τήν εύκαιρία νά έκφράσει τήν πεποίθησή του ότι θά ήταν πρός τό 
συμφέρον τής ίδιας τής Τουρκίας καί πρός καλή τύχη τής Εύρώ-
ττης, άν ή Δύναμη αύτή συγχωνευόταν μέ τήν ρωσσική αύτοκρατο-
ρία. "Ομως ήταν τότε ή Ρωσσία λιγότερο βάρβαρη άπό όσο μάς 
τήν ζωγραφίζουν τώρα; ΤΗταν τότε λιγότερος ό άπεχθής έκεϊνος 
δεσποτισμός, τόν όποιο εικονίζουν οί σύγχρονοι Ούΐγοι μέ τόσο 
τρομακτικά χρώματα; Καί όμως, όχι μόνο ή συμμαχία της έπι-
ζητήθηκε μέ έρπουσα δουλοπρέπεια, άλλά καί οί Ά γ γ λ ο ι φιλελεύ-
θεροι πολιτικοί τήν ένθάρρυναν στό σχέδιό της έκεΐνο, γιά τό όποιο 
τώρα καταγγέλλεται μέ τόση σφοδρότητα. 

Marx 

70β 

[7ο φρόνημα τοϋ τουρκικοϋ στρατού] 

New-York Daily Tribune, 25 'Ιανουαρίου 1856 
γράφτηκε γύρω στίς 11 'Ιανουαρίου 1856 

. . . Ή ίδια μοιρολατρία, πού τούς άνώτερους τούς όδηγεϊ στήν 
άπαθή νωθρότητα, γεννά μέσα στις μάζες αύτή τήν πεισματική 
άντίσταση. Τοΰτο είναι τό τελευταίο κατάλοιπο τοΰ 7τνεύματος πού 
έφερε τό λάβαρο τοΰ 'Ισλάμ άπό τήν Μέκκα ίσαμε τήν Ισπανία, 
γιά νά άνακοπεϊ μονάχα στό Πουατιέ.1 Ή έπιθετική του ισχύς 
έχει χαθεί, όμως έχει άπομείνει ένα ίχνος τής άμυντικής του δύ-
ναμης. Τούτη ή πεισματικότητα τής άντίστασης πίσω άπό τείχη 
καί όχυρά είναι τυπικά τουρκική· θά ήταν μεγάλο λάθος ν' άποδώ-
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σουμε τά καλά της στήν παρουσία Ευρωπαίων άξιωματικών. Ά ν 
αυτοί ήσαν παρόντες στό Κάρς καί στήν Σιλιστρία τό 1855 καί 
τό 1854,198 δμως έλειπαν άπό τήν Βάρνα,248 τήν Βράιλα καί τήν 
Σιλιστρία τό 1829, δταν έπιτελέστηκαν οί ίδιες ήρωικές πράξεις. 
Αύτό πού μπορούσαν νά κάμουν σέ τέτοιες περιστάσεις οί Εύρα-
παϊοι αξιωματικοί ήταν νά διορθώσουν λάθη, νά στηλώσουν τό 
θάρρος, νά ένοποιήσουν τό άμυντικό σύστημα καί νά έμποδίσουν 
τήν άμεση προδοσία. "Ομως ή άτομική γενναιότητα τών στρατιω-
τών υπήρξε πάντοτε ή ίδια, είτε έκεΐνοι ήσαν παρόντες είτε 6χι... 

Engels 

Τό θαλάσσιο έμπόριο τής Αυστρίας 
[και ή προϊστορία τοΰ έμπορίου τής 'Ανατολής] 

New-York Daily Tribune, 9 'Ιανουαρίου 1857 
γράφτηκε τέλη Νοεμβρίου 1856 

..."Οπως ή παρακμή τής Βενετίας συμβαδίζει μέ τήν άνοδο τής 
όθωμανικής αύτοκρατορίας, έτσι καί οί δυνατότητες τής Τεργέ-
στης αύξήθηκαν δσο μεγάλωνε ή υπεροχή τής Αύστρίας άπέναντι 
στήν Τουρκία. Άκόμη καί στήν καλύτερη έποχή του τό έμπόριο 
τής Βενετίας έμποδιζόταν άπό τόν μερισμό τοϋ άνατολικοΰ έμπο-
ρίου, πού όφειλόταν όλότελα σέ πολιτικές αιτίες. Ά π ό τήν μιά 
μεριά ύϊΐήρχε ή έμπορική όδός τοΰ Δούναβη, ή όποία δέν είχε 
καμμιά σχέση μέ τήν βενετική ναυσιπλοΐα* άπό τήν άλλη οί Γε-
νοβέζοι κάτω άπό τήν προστασία τών 'Ελλήνων ήγεμόνων μονο-
πωλοΰσαν ολόκληρο σχεδόν τό έμπόριο μέ τήν Κωνσταντινούπολη 
καί τήν Μαύρη Θάλασσα, ένώ ή Βενετία κάτω άπό τήν προστασία 
τών καθολικών βασιλιάδων μονοπωλοϋσε τό έμπόριο τοϋ Μοριά, 
τής Κύπρου, τής Αιγύπτου, της Μικράς Ασίας κτλ. Πρώτη ή 
Τεργέστη σύνδεσε τίς θαλάσσιες όδούς τοϋ έμπορίου της Ανατο-
λής μέ τό έμπόριο τοΰ Δούναβη. Τόν δέκατο πέμ7ΐτο αιώνα ή 
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Βενετία είδε νά μετατοπίζεται γεωγραφικά, νά ποϋμε έτσι. Τά 
πλεονεκτήματα τής γειτνίασης της μέ τήν Κωνσταντινούπολη καί 
τήν 'Αλεξάνδρεια, τά τοτινά κέντρα τοΰ άσιατικοΰ έμπορίου, τά 
έχασε έξαιτίας τού περίπλου τοΰ άκρωτηρίου τής Καλής Ελπίδας, 
ό όποιος μετέθεσε τό κέντρο βάρους αύτοΰ τοΰ έμπορίου πρώτα 
στήν Λισσαβώνα, κατόπιν στήν 'Ολλανδία καί τελικά στήν 'Αγ-
γλία. Τήν προνομιούχα θέση, πού έχασε ή Βενετία, θά τήν κατα-
κτήσει ίσως καί πάλι στίς μέρες μας ή Τεργέστη, μόλις ή διώρυγα 
τοΰ Σουέζ διαπεράσει τόν ισθμό.... 'Επιπλέον ή άνοδος τής Τεργέ-
στης έχει άκόμα πιό στέρεα έρείσματα, γιατί προέρχεται άπό τήν 
αύξηση τής εμπορικής έπικοινωνίας όχι μόνο μέ αύστριακά, άλλά 
καί μέ ξένα λιμάνια. Τό έθνικό έμπόριο π.χ. αύξήθηκε άπό τό 
1846 Δς τό 1848 κατά μέσο όρο κατά 416.709 τόννους τόν χρόνο 
κι άπό τό 1853 ώς τό 1855 κατά 854.753 τόννους ώς έτήσιο μέσο 
όρο, δηλ. περισσότερο άπό τό διπλό. 'Από τό 1850 ώς καί τό 
1855 ή χωρητικότητα τών αύστριακών πλοίων, πού είσπλέανε καί 
έκπλέανε άπό τήν Τεργέστη, ήσαν 6.206.316 τόννοι, ένώ τών ξέ-
νων 2.981.928. Τό έμπόριο μέ τήν 'Ελλάδα, τήν Αιγυ7ττο, τόν 
Λεβάντη καί τήν Μαύρη Θάλασσα αύξήθηκε στήν ίδια περίοδο 
κατά μέσο όρο άπό 257.741 σέ 496.394 τόννους τόν χρόνο... 

Marx 

70δ 

['Ανατολικοί στρατοί και ευρωπαϊκή όργάνωση] 

New-York Daily Tribune, 5 'Ιουνίου 1857 
Λονδίνο, 22 Μαΐου 1857 

...αύτό δέν άποδεικνύει ότι ή εισαγωγή τής εύρωπαϊκής τακτικής 
στούς άνατολικούς λαούς εϊναι άδύνατη. Οί ρωσσοτουρκικοί πόλε-
μοι τοΰ 1806-1812 καί 1828-1829 προσφέρουν πλήθος σχετικών 
παραδειγμάτων. Τήν κύρια άντίσταση άπέναντι στούς Ρώσσους 
τήν πρόβαλαν τά άτακτα σώματα, τόσο τά προερχόμενα άπό όχυ-
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ρωμένες πόλεις όσο χαί τά προερχόμενα άπό τίς όρεινές επαρχίες. 
"Οπου τά τακτικά στρατεύματα εμφανίστηκαν σέ άνοιχτό πεδίο 
ύπερφαλαγγίστηκαν άπό τούς Ρώσσους καί πολύ συχνά τό έβαλαν 
στά πόδια μέ τόν πρώτο πυροβολισμό, ένώ ένας καί μόνο λόχος 
άτακτων Άρναούτηδων άντιπαρέταξε έπί έβδομάδες έπιτυχή άντί-
σταση στίς ρωσσικές πολιορκητικές έπιχειρήσεις σ' ένα φαράγγι 
κοντά στήν Βάρνα.24® Ώστόσο στόν τελευταίο πόλεμο ό τακτικός 
τουρκικός στρατός νίκησε τούς Ρώσσους σέ όλες τίς μάχες, άπό 
τήν Όλτενίτσα129 καί τήν Τσετάτη1®6 ώς τό Κάρς καί τό Ίνγκούρ. 

Στήν πραγματικότητα ή εισαγωγή τής εύρωπαϊκής στρατιω-
τικής όργάνωσης σέ βαρβαρικούς λαούς άπέχει πολύ άπό τήν όλο-
κλήρωσή της καί άφοΰ άκόμα ό νέος στρατός χωριστεί σέ μονάδες, 
έξοπλιστεΐ καί άσκηθεΐ σύμφωνα μέ τό εύρωπαϊκό πρότυπο. Αύτό 
είναι μονάχα τό πρώτο βήμα. Οΰτε ή εισαγωγή κάποιου εύρω-
παϊκοΰ στρατιωτικού κώδικα θά άρκέσει* θά έξασφαλίσει τήν εύ-
ρωπαϊκή πειθαρχία έξίσου λίγο όσο ένας εύρωπαϊκός κανονισμός 
άσκήσεων μπορεί άπό μόνος του νά παραγάγει τήν εύρωπαϊκή 
στρατηγική καί τακτική. Τό σπουδαιότερο καί συνάμα τό δυσκο-
λότερο εϊναι ή δημιουργία ένός σώματος άξιωματικών καί ύπα-
ξιωματικών έκπαιδευμένου σύμφωνα μέ τό σύγχρονο εύρωπαϊκό 
σύστημα, έντελώς έλεύθερου άπό τίς παλιές έθνικές προκαταλή-
ψεις καί μνήμες στά στρατιωτικά πράγματα καί ίκανοΰ νά δώσει 
ζωή στήν καινούργια όργάνωση. Αύτό άπαιτεϊ πολύν καιρό καί 
άσφαλώς θά συναντήσει τήν πιό σκληροτράχηλη άντίσταση άπό 
μέρους τής άνατολίτικης άγνοιας, άνυπομονησίας καί προκατά-
ληψης καθώς καί τής χαρακτηριστικής γιά τίς άνατολίτικες αύλές 
μεταλλαγής τής τύχης καί τής εΰνοιας. "Ενας σουλτάνος ή σάχης 
εϊναι προθυμότατος νά πιστέψει ότι ό στρατός άνταποκρίνεται στίς 
ύψιστες άπαιτήσεις μόλις οί στρατιώτες μάθουν τό βήμα τής πα-
ρέλασης καί μποροΰν νά κάνουν στροφή, νά άναπτύσσουν σχηματι-
σμούς καί νά φτιάχνουν φάλαγγες έν πορεία χωρίς νά περιπίπτουν 
σέ πλήρη άταξία. Κι όσο γιά τίς στρατιωτικές σχολές, οί καρποί 
τους ωριμάζουν τόσο άργά, ώστε δέν μπορεί νά βγει τίποτα άπ' αύ-
τές, έτσι άσταθεϊς πού είναι οί άνατολίτικες κυβερνήσεις. 'Ακόμα 
καί στήν Τουρκία ό άριθμός τών έκπαιδευμένων άξιωματικών εϊναι 
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μικρός καί ό τουρκικός στρατός δέν θά κατάφερνε τίποτε στόν 
τελευταίο πόλεμο χωρίς τήν βοήθεια τών άλλαξοπιστημένων καί 
χωρίς τούς Εύρωπαίους άξιωματικούς στίς τάξεις του. 

Τό μοναδικό όπλο, πού παντού άποτελεΐ έξαίρεση, είναι τό 
πυροβολικό. Έ δ ώ οί 'Ανατολίτες βρίσκονται σέ τόσο μεγάλη άμη-
χανία καί τάχουν τόσο χαμένα, ώστε ύποχρεώνονται ν' άφήσουν 
τήν διοίκηση όλότελα στά χέρια τών Εύρωπαίων έκπαιδευτών. 
Αύτό έχει ώς συνέπεια ότι τόσο στήν Τουρκία όσο καί στήν Περ-
σία τό 7τυροβολικό ήταν πολύ ύπέρτερο άπό τό πεζικό καί τό 
Ϊ7Γπικό. 

Engels 

71 

Τό άνατολικό ζήτημα 

New-York Daily Tribune, 27 Αύγούστου 1857 
Λονδίνο, 11 Αύγούστου 1857 

Τό άνατολικό ζήτημα, τό όποιο μερικοί θεώρησαν λυμένο μέ τήν 
ειρήνη τών Παρισίων200 πριν άπό δεκατέσσερις μήνες, όξύνθηκε 
καί πάλι άρκετά χάρη σέ μιάν άπεργία διπλωματών στήν Κων-
σταντινούπολη. Οί έκεΐ πρεσβείες τής Γαλλίας, τής Ρωσσίας, τής 
Π ρωσσίας καί τής Σαρδηνίας ύπέστειλαν τίς σημαίες τους καί 
διέκοψαν τίς σχέσεις τους μέ τήν Πύλη. Οί πρεσβευτές τής 'Αγ-
γλίας καί τής Γαλλίας, οί όποιοι ύπεστήριξαν τήν άντίσταση τοΰ 
Ντιβανιοΰ28 άπέναντι στις άπαιτήσεις τών τεσσάρων παραπάνω 
Δυνάμεων, δήλωσαν παράλληλα, ότι δέν θά άπεκδύονταν τήν εύθύ-
νη, πού θά μπορούσε νά προκύψει άπό τήν σύγκρουση αύτή. 

Αύτά διαδραματίστηκαν στίς 6 τοϋ μηνός. Ή πλοκή τοΰ δρά-
ματος είναι ή ϊδια, όμως άλλαξαν ρόλους τά dramat i s personae,"» 
καί μέ τήν καινούργια mis en scene1"1 πάει κατά κάποιον τρόπο νά 
πάρει νεοφανή όψη. Τώρα τόν ρόλο τής πρωτοπορίας τόν παίρνει 
όχι ή Ρωσσία, παρά ή Γαλλία. Ό κ. Thouvenel , πρεσβευτής τής 
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Γαλλίας στήν Κωνσταντινούπολη, άπαίτησε άπό τήν Πύλη μέ 
αύταρχικό καί κάπως έπιτηδευμένο τρόπο, έτσι πού θύμιζε τόν 
Μέντσικοβ, νά άκυρώσει τίς έκλογές στήν έπικράτεια τής Μολδα-
βίας, έπειδή ό Βογορίδης, ό καϊμακάμης201 τής Μολδαβίας, μέ 
έπεμβάσεις μεροληπτικές καί μέ παραβιάσεις τής συνθήκης τών 
Παρισίων, συνέβαλε νά πάρουν οί άντίπαλοι τής ένωσης τήν πλειο-
ψηφία τών βουλευτών.202 Ή Πύλη17 άπέκρουσε τις ύπαγορεύσεις 
αύτές, διεκήρυξε ωστόσο τήν προθυμία της νά καλέσει τόν καϊμα-
κάμη στήν Κωνσταντινούπολη γιά ν' άπολογηθεΐ έκεΐ γιά τίς κα-
τηγορίες έναντίον τής διοίκησής του. Ό κ. Thouvenel άπέρριψε 
ύπεροίττικά τήν πρόταση αύτή κι έπέμεινε νά έξεταστεΐ ή διαδι-
κασία τών έκλογών, καί μάλιστα ν' άνατεθεΐ στήν Εύρωπαϊκή Έ π ι -
τρο7τή 'Αναδιοργάνωσης, πού έδρεύει στό Βουκουρέστι. Έφόσον ή 
πλειοψηφία τής Επιτροπής αύτής άποτελεΐται άπό έκπροσώπους 
τής Γαλλίας, τής Ρωσσίας, τής Π ρωσσίας καί τής Σαρδηνίας, 
δηλ. τών χωρών έκείνων, πού ύποστηρίζουν τήν ένωση τών παρα-
δουναβίων ήγεμονιών καί κατηγορούν τόν Βογορίδη γιά παρά-
νομη άνάμιξη, ή Πύλη, ύποκινημένη άπό τούς πρεσβευτές της Με-
γάλης Βρεταννίας καί τής Αύστρίας, άρνήθηκε νά δεχτεί τούς ομο-
λογημένους άντιπάλους της ώς δικαστές σέ ύπόθεση πού άφο-
ροϋσε τούς ίδιους. Τότε ξέσπασε ή σύγκρουση. 

Τό πραγματικό έπίμαχο σημείο τήν στιγμή αύτή εϊναι τό 
ίδιο πού προκάλεσε καί τόν ρωσσικό πόλεμο, δηλ. ή πιθανή άπό-
σχιση τών παραδουναβίων έπαρχιών άπό τήν Τουρκία, πού τούτη 
τήν φορά έπιχειρεΐται δχι μέ τήν μορφή μιας «ύλικής έγγύησης», 
παρά μέ τήν μορφή τής ένωσης τών ήγεμονιών ύπό τήν έξουσία 
κάποιου Εύρωπαίου ήγεμόνα — ούσιαστικά μιας μαριονέττας. Ή 
Ρωσσία, μέ τήν χαρακτηριστική της ήρεμία, φρόνηση καί ύπο-
μονή, δέν χάνει ποτέ άπό τά μάτια της τόν προκαθορισμένο της 
στόχο. Πέτυχε ήδη νά μεταχειριστεί μερικούς άπό τούς έχθρούς 
της έναντίον τών ύπολοίπων σέ μιάν ύπόθεση πού μονάχα τήν ίδια 
ένδιαφέρει, κι έτσι μπορεί νά έλπίζει, οτι θά έλέγχει τόν ένα χρη-
σιμοποιώντας τόν άλλο. "Οσο γιά τόν Βοναπάρτη, εμπνέεται άπό 
διάφορα κίνητρα. Ελπίζει δτι μέ μπλεξίματα στό έξωτερικό θά 
βρει μιά δικλείδα άσφαλείας γιά τήν δυσαρέσκεια στό έσωτερικό. 
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Αισθάνεται έξαιρετικά κολακευμένος, πού ή Ρωσσία ευδοκεί νά 
εμφανιστεί μέ γαλλική μεταμφίεση καί τοϋ έπιτρέπει νά σέρνει 
τόν χορό. Τό βασίλειο τών ψευδαισθήσεων του πρέπει ν' άρκεσθεΐ 
σέ θεατρικούς θριάμβους, καί ένδόμυχα τρέφει ΐσως τήν έλπίδα ότι 
μέ τήν βοήθεια τής Ρωσσίας θ' άνεβάσει έναν Βοναπάρτη στόν 
ψευδοθρόνο μιας Ρουμανίας δημιουργημένης αύτοσχεδιαστικά μέ 
διπλωματικά πρωτόκολλα. Ά π ό τήν έποχή τής περίφημης συν-
διάσκεψης τής Βαρσοβίας στά 1850203 καί τήν προέλαση μιάς αύ-
στριακής στρατιάς ίσαμε τά βόρεια σύνορα τής Γερμανίας, ή 
Π ρωσσία λαχταρά όλόψυχα νά πάρει τήν μικροπρεπή της έκδίκη-
ση, χωρίς όμως νά έκτεθεϊ καί σέ κινδύνους. Ή Σαρδηνία άπο-
θέτει όλες της τίς έλπίδες σέ μιάν σύγκρουση μέ τήν Αύστρία, ή 
όποία όμως θά πραγματοποιηθεί όχι πιά διαμέσου κάποιας έπι-
κίνδυνης συμμαχίας μέ τήν ιταλική έπανάσταση, παρά πίσω άπό 
τήν πλάτη τών δεσποτικών Δυνάμεων τής ήπειρωτικής Εύρώττης. 

Ή Αύστρία καταπολεμά τήν ένωση τών παραδουναβίων ήγε-
μονιών έξίσου σοβαρά όσο ή Ρωσσία τήν προωθεί. Ή Αύστρία 
καταλαβαίνει πολύ καλά τό βασικό κίνητρο αύτοΰ τοΰ σχεδίου, 
τό όποιο στρέφεται άκόμα περισσότερο έναντίον τής δικής της 
ισχύος παρά έναντίον της ισχύος τής Πύλης.17 Ό Palmerston, 
τέλος, τοΰ όποιου ή δημοτικότητα κυρίως 7τηγάζει άπό μιάν ύπο-
κριτική έχθρότητα έναντίον τής Ρωσσίας, πρέπει νά παραστήσει 
οτι συμμερίζεται τούς πραγματικούς φόβους τοΰ Φραγκίσκου 'Ιω-
σήφ. Έ ν πάση περιπτώσει πρέπει νά δώσει τήν έντύπωση ότι 
συμπαραστέκεται στήν Αύστρία καί στήν Πύλη κι ότι ένδίδει στήν 
πίεση τής Ρωσσίας μονάχα κάτω άπό τόν έξαναγκασμό τής Γαλ-
λίας. Αύτή είναι ή στάση τών διαφόρων μερών. Ό ρουμανικός 
λαός είναι άπλό πρόσχημα κι ούτε λογαριάζεται καθόλου. Άκόμα 
κι οί άθεράπευτοι φαντασιόπληκτοι δέν θά έχουν τήν εύπιστία νά 
πάρουν στά σοβαρά τόν ειλικρινή ζήλο τοΰ Λουδοβίκου Ναπο-
λέοντα γιά γνήσιες έκλογές ή νά ύποθέσουν οτι ένθερμη έπιθυμία 
τής Ρωσσίας είναι ή ένίσχυση τής ρουμανικής έθνότητας, ή κατα-
στροφή τής οποίας δέν έπαψε ποτέ, άπό τήν έποχή τοΰ Μεγάλου 
Πέτρου, ν' άποτελεϊ σκοπό τών μηχανορραφιών καί τών πολέμων 
τής Ρωσσίας. 
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Μιά εφημερίδα μέ τίτλο L'Etoile du Danube (τήν ίδρυ-
σαν στό Παρίσι κάποιοι πού αύτοχαρακτηρίζονται Ρουμάνοι πα-
τριώτες) δημοσίεψε μόλις μιά σειρά έγγράφων σχετικών μέ τίς 
μολδαβικές έκλογές· τά σπουδαιότερα τά μεταφράζω γιά τήν Tri-
bune. Στά έγγραφα αύτά περιλαμβάνονται έπιστολές πρός τόν 
Νικόλαο Βογορίδη, καϊμακάμη τής Μολδαβίας, άπό τόν πατέρα 
του Στέφανο Βογορίδη· έπιστολές τοΰ Μουσούρου, γαμπροΰ του 
καί πρεσβευτή της Τουρκίας στήν Κωνσταντινούπολη· τοΰ Α. Βο-
γορίδη, άδελφοΰ του καί γραμματέα τής τουρκικής πρεσβείας στό 
Λονδίνο- τοΰ Μ. Φωτιάδη, ένός άλλου γαμπροΰ του κι έπιτετραμ-
μένου τής μολδαβικής κυβέρνησης στήν Κωνσταντινούπολη· καί 
τέλος τοΰ βαρόνου Prokesch, τοΰ Αύστριακοΰ διπλωματικού έκ-
προσώπου στήν 'Υψηλή Πύλη. Ή άλληλογραφία αύτή κλάπηκε 
έδώ καί κάμποσον καιρό άπό τό άνάκτορο τοΰ καϊμακάμη στό 
'Ιάσιο, καί τώρα ή Etoile du Danube καμαρώνει γιά τήν κατοχή 
τών πρωτότυπων έπιστολών. Ή Etoile du Danube θεωρεί τήν 
κλθ7τή όλότελα άξιοπρεϊτή μέθοδο διπλωματικής ένημέρωσης καί 
φαίνεται νά ένισχύεται στήν γνώμη της αύτή άπό όλόκληρο τόν 
έπίσημο εύρωπαϊκό τύπο. 

['Ακολουθεί τό κείμενο μιας έπιστολής τοϋ Μουσούρου καί δύο έπιστο-
λών τοΰ Α. Βογορίδη πρός τόν καϊμακάμη Ν. Βογορίδη, όπου αύτός 
έπαινεΐται γιά τήν άντίσταση του στήν ένωση τών ήγεμονιών καί διαβε-
βαιώνεται γιά τήν συμπαράσταση τής 'Αγγλίας καί τής Αύστρίας]. 

Marx 
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71α 

['Αγγλικό έμπόριο μέ τήν Τουρκία] 

New-York Daily Tribune, 7 'Ιανουαρίου 1858 

"Ετος ΕΙσαγωγές 'Αξία των έξαγωγ<αν 
Υπολογιζόμενη Δηλωμένη Υπολογιζόμενη Σύνολο 
πραγματική άξία τών πραγματική (στερλίνες) 
άξία τών είσαγωγών προϊόντων άξία τών 
(στερλίνες) τοϋ 'Ηνωμένου ξένων καί άποι-

ΒασιλεΙου κιακών προϊόντων 
(στερλίνες) (στερλίνες) 

1854 2.219.298 2.758.605 317.476 3.076.081 
1855 2.294.571 5.639.898 419.119 6.059.017 
1856 2.383.029 4.416.029 291.991 4.708.020 

Marx 

71β 

[Αγγλικές έξαγωγές στήν 'Ελλάδα και στήν Τουρκία] 

New-York Daily Tribune, 21 'Ιουνίου 1858 
Λονδίνο, 8 'Ιουνίου 1858 

1857 1858 

Ελλάδα 40.860 στερλίνες 69.570 
Τουρκία 969.288 821.204 

Marx 
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72 

Τό πρόβλημα τών Ιονίων νήσων 

New-York Daily Tribune, 6 'Ιανουαρίου 1859 
Λονδίνο, 17 Δεκεμβρίου 1858 

Ή υπόθεση τοϋ κ. William Hudson Guernsey ή άλλιώς Washing-
ton Guernsey, ό όποιος διωκόταν ποινικά γιατί έκλεψε άπό τήν 
βιβλιοθήκη τοΰ βρεταννικοΰ υπουργείου άποικιών δύο μυστικές έκ-
θέσεις (άπό 10 Ιουνίου 1857 καί 18 Ιουλίου 1858) τοΰ σέρ John 
Young, λόρδου ύπατου άρμοστή τών 'Ιονίων Νήσων, πρός τήν 
τότε κυβέρνηση τοΰ λόρδου Palmerston, δικάστηκε στό κεντρικό 
ποινικό δικαστήριο άπό τόν βαρόνο Martin καί έληξε μέ τήν άπαλ-
λαγή τοΰ κατηγορουμένου. Ή δίκη ήταν ένδιαφέρουσα καί άπό πο-
λιτική καί άπό νομική άποψη. "Οπως θά θυμοΰνται οί άναγνώστες, 
ό όμηρικός κ. Gladstone δέν είχε καλά-καλά προλάβει νά φύγει 
άπό τό Λονδίνο γιά τήν έκτακτη άποστολή του,204 δηλ. τήν ειρή-
νευση τών 'Ιονίων νήσων, δταν, σάν σκυθικό βέλος έκτοξευμένο 
άπό άθέατο χέρι, έμφανίστηκε στίς στήλες τής Daily News ή 
έκθεση τοΰ σέρ John Young, πού προτείνει τήν έγκατάλειψη τοΰ 
δικαιώματος προστασίας τών νησιών καί τήν άπόδοσή τους στήν 
Ελλάδα, άλλά μονάχα άφοΰ άποκοπεΐ ή καλύτερη μπουκιά, άφοΰ 
δηλ. ένσωματωθεΐ ή Κέρκυρα στίς άποικιακές κτήσεις τής Μεγά-
λης Βρεταννίας. Μεγάλη καί γενική ήταν ή έκπληξη. Ή μερίδα 
τοΰ λονδρέζικου τύπου πού άντιτίθεται στήν μυστική διπλωματία 
έδωσε συγχαρητήρια στήν κυβέρνηση τοΰ λόρδου Derby γιά τό 
τολμηρό βήμα πού έκαμε μυώντας τό κοινό στό μυστήριο τών δι-
πλωματικών ψιθύρων καί ή Morning Star , μέ τόν άφελή της έν-
θουσιασμό, διακήρυξε δτι μιά καινούργια έποχή διπλωματικής πο-
λιτικής χάραξε πάνω άπό τό "Ηνωμένο Βασίλειο. 'Αμέσως, ώστό-
σο, ή γλυκειά φωνή τοΰ έπαίνου σκεπάστηκε άπό τούς όξεΐς καί 
θυμωμένους τόνους τής κριτικής. Ό άντικυβερνητικός τύπος άρπά-
χτηκε πρόθυμα άπ' αύτή τήν «έσκεμμένη γκάφα», δπως τήν όνό-
μασε, ή όποία, δπως είπε, άλλο σκοπό δέν είχε παρά, πρώτο, τήν 
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εκμηδένιση της πολιτικής ανεξαρτησίας τοϋ κ. Gladstone καί τήν 
πρόσκαιρη άπομάκρυνσή του άπό τόν κοινοβουλευτικό στίβο· συνά-
μα οί ίδιοι του οί έντολοδόχοι ήθελαν, μέ μακιαβελλική δολιότητα, 
νά προκαλέσουν τήν άποτυχία τής άποστολής του μέ τήν δημο-
σίευση ένός έγγράφου, πού τόν έξέθετε άπέναντι στήν πλευρά, μέ 
τήν όποία θά διαπραγματευόταν, άπέναντι στήν άγγλική κοινή 
γνώμη κι άπέναντι στό ευρωπαϊκό διεθνές δίκαιο. Γιά νά κατα-
στρέψει έναν υπερβολικά καλόπιστο άντίπαλο —έγραφαν οί Times, 
ή Globe, ό Observer καί ή μικρότερη άντικυβερνητική μερίδα—, ή 
κυβέρνηση Derby δέν δίστασε νά προβεί σέ μιάν άδιακρισία, πού 
κάτω άπό τίς σημερινές συνθήκες ίσοδυναμοΰσε μέ προδοσία. Πώς 
θά μποροΰσε νά διαπραγματευθεί ό κ. Gladstone, άν όχι μόνο οί 
κάτοικοι τών 'Ιονίων Νήσων γνώριζαν, οτι ή Βρεταννία είχε πά-
ρει προκαταβολικά τήν άπόφασή της, άλλά καί οί ήγέτες τών 
'Ιονίων πατριωτών είχαν έκτεθεϊ μέ τήν άποκάλυψη οτι άποδέ-
χτηκαν ένα σχέδιο, πού κατέληγε στόν διαμελισμό τών έφτά νη-
σιών; Πώς θά μποροΰσε νά διαπραγματευθεί έχοντας ν' άντιμετω-
πίσει τίς διαμαρτυρίες τών Ευρωπαίων, οί όποιες θά ήσαν τό βέ-
βαιο άποτέλεσμα μιας τέτοιας παραβίασης τής συνθήκης τής Βιέν-
νης,125 συνθήκης πού όριζε τήν 'Αγγλία όχι ιδιοκτήτρια τής Κέρ-
κυρας, παρά μονάχα προστάτρια τών έφτά νησιών,205 καί πού κα-
θόριζε γιά πάντα τήν κατανομή τών έδαφών στόν ευρωπαϊκό χάρ-
τη; Καί πράγματι, τά δημοσιογραφικά αύτά άρθρα τά άκολούθη-
σαν έμπρακτες διαμαρτυρίες άπό τήν πλευρά τής Ρωσσίας καί τής 
Γαλλίας. 

Ά ς παρατηρήσω en passan t^ ότι ή συνθήκη τής Βιέννης, ό 
μόνος άναγνωρισμένος κώδικας διεθνούς δικαίου στήν Εύριί>7τη, 
άποτελεϊ μιάν άπό τίς πιό τερατώδεις fictiones juris publici*0 

πού γνώρισαν τά χρονικά τής άνθρωπότητας. Ποιό είναι τό πρώτο 
άρθρο τής συνθήκης αύτής; Ό αιώνιος άποκλεισμός τής οικογέ-
νειας Βοναπάρτη άπό τόν γαλλικό θρόνο" κι όμως, στόν θρόνο 
αύτό κάθεται ό Λουδοβίκος Ναπολέοντας, ό ίδρυτής τής Δεύτερης 
Αύτοκρατορίας, πού όλες οί έστεμμένες κεφαλές τής Εύρώΐτης 
τόν άναγνωρίζουν, συναδελφώνονται μαζί του, τόν κολακεύουν καί 
τοΰ κάνουν ύποκλίσεις. "Ενα άλλο άρθρο όρίζει ότι τό Βέλγιο πα-
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ραχωρεΐται γιά πάντα στήν 'Ολλανδία, ένώ, άπό τήν άλλη πλευρά, 
έδώ καί δεκαοχτώ χρόνια, ό χωρισμός τοϋ Βελγίου άπό τήν 'Ολ-
λανδία εϊναι όχι μόνο fai t accompli,* άλλά καί νομικό γεγονός.20® 
Άκόμα ή συνθήκη τής Βιέννης έπιτάσσει οτι ή Κρακοβία, πού 
έχει ένσωματωθεΐ στήν Αύστρία άπό τά 1846, θά παραμείνει γιά 
πάντα άνεξάρτητη δημοκρατία'121® καί τό τελευταίο σέ σειρά, δχι 
όμως καί σέ σημασία, εϊναι δτι ή Πολωνία, πού ό Νικόλαος τήν 
συγχώνευσε στήν ρωσσική αύτοκρατορία, θ' άποτελεϊ άνεξάρτητο 
συνταγματικό βασίλειο, ένωμένο μέ τήν Ρωσσία μονάχα μέ τόν 
προσωπικό δεσμό τής δυναστείας Ρομανόφ. "Ετσι, τό ιερό αύτό 
βιβλίο τοΰ jus publicum*1 μαδήθηκε φύλλο-φύλλο, καί τό έπικα-
λοΰνται μονάχα δταν κάτι τέτοιο βολεύει τά συμφέροντα μιάς 
πλευράς καί τήν άδυναμία κάποιας άλλης. 

Ή κυβέρνηση Derby προφανώς ταλαντευόταν μή ξέροντας άν 
έπρεπε νά εισπράξει τούς άδικαιολόγητους επαίνους τής μιας με-
ρίδας τοΰ τύπου ή ν' άντιμετωπίσει τίς άδικαιολόγητες μομφές 
τής άλλης. Μετά άπό όχταήμερη ταλάντευση αποφάσισε νά κάμει 
τό δεύτερο, δηλώνοντας μέ δημόσια άνακοίνωση, δτι δέν εϊχε άνα-
μιχθεΐ στήν δημοσίευση τών έκθέσεων τοΰ σέρ John Young κι 
ότι ήδη διεξαγόταν έρευνα γιά νά βρεθεί ό δράστης τοΰ έγκλημα-
τικοΰ τεχνάσματος. Τελικά, ώς ένοχος έντοπίστηκε ό κ. William 
Hudson Guernsey, πού δικάστηκε ένώπιον τοΰ κεντρικοΰ ποινι-
κού δικαστηρίου κατηγορούμενος γιά τήν ύπεξαίρεση τών έκθέ-
σεων. "Ετσι ή κυβέρνηση Derby βγαίνει νικήτρια άπό τήν δια-
μάχη* κι έδώ τελειώνει τό πολιτικό ένδιαφέρον τής δίκης. Ώστόσο 
έξαιτίας τής δίκης αύτής ή προσοχή τοΰ κόσμου συγκεντρώθηκε 
καί πάλι στίς σχέσεις άνάμεσα στήν Μεγάλη Βρεταννία καί στά 
'Ιόνια νησιά. Τό δτι τό σχέδιο τοΰ σέρ John Young δέν άποτε-
λοΰσε προσωπική του έπίνοια τό άποδείχνει τό παρακάτω άπό-
σπασμα μιάς δημόσιας όμιλίας τοϋ προκατόχου του, σέρ Henry 
Ward , πρός τήν 'Ιόνιο Βουλή στίς 13 Απριλίου 1850: 

((Δέν είναι έργο δικά μου νά μιλήσω στό όνομα τοϋ Βρεταννικοϋ Στέμμα-
τος γιά τό μακρινό έκεΐνο μέλλον, τό όποιο προδιαγράφει ή όμιλία αύτή, 
όταν δηλ. τά διασκορπισμένα μέλη τής έλληνικής φυλής Ισως συνενωθούν 
σέ μιά κραταιή αύτοκρατορία μέ τήν συγκατάθεση τών ευρωπαϊκών 
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Δυνάμεων. "Ομως δέν δυσκολεύομαι νά έκφράσω τήν δική μου γνώμη» 
(μιλούσε στό όνομα τοϋ Βρεταννικοϋ Στέμματος) «ότι, άν ένα τέτοιο 
γεγονός βρισκόταν στόν χώρο τοΰ άνθρωπίνως δυνατοΰ, ό ήγεμόνας και 
τό κοινοβούλιο τής 'Αγγλίας Οά έπιθυμοϋσαν έξίσου νά δοΰν ότι τά 

'Ιόνια νησιά ξαναπαίρνουν τήν θέση τους ώς μέλη τής καινούργιας Δύνα-
μης, πού θά καταλάμβανε τότε τήν θέση της στήν παγκόσμια πολιτική». 

Στό μεταξύ τά φιλανθρωπικά αισθήματα τής Μεγάλης Βρε-
ταννίας γιά τά νησιά έκδηλώθηκαν στήν πραγματικά αύστριακή 
άγριότητα, μέ τήν όποια ό σέρ Henry W a r d συνέτριψε τήν τοτινή 
έξέγερση στά νησιά. Σ* ένα πληθυσμό 200.000 ψυχών, οί 8.000 
τιμωρήθηκαν μέ άπαγχονισμό, μαστίγωση, φυλάκιση κι έξορία" γυ-
ναίκες καί παιδιά μαστιγώθηκαν μέχρις αίματος. Γιά νά μή γίνω 
ύποπτος ύπερβολής άναφέρω μιά βρεταννική έφημερίδα, τήν Morn-
ing Chronicle τής 25ης 'Απριλίου 1850: 

«Φρικιοϋμε μέ τά τρομερά μέτρα άντιποίνων, πού έπέβαλαν τά στρατο-
δικεία μέ βάση τίς όδηγίες τοϋ λόρδου ύπατου αρμοστή, θάνατος, έξο-
ρία καί σωματικές ποινές έπιβλήθηκαν στούς δύστυχους έγκληματίες σέ 
μερικές περιπτώσεις δίχως δίκη καί σέ άλλες μέ τήν συνοπτική διαδικα-
σία τον στρατιωτικού νόμου. "Έγιναν 21 θανατικές έκτελέσεις κι έκτε-
λέστηκαν πολυάριθμες άλλες ποινές». 

Κι δμως, οί Βρεταννοί καυχιούνται δτι χάρισαν στούς κατοί-
κους τών Ιονίων Νήσων τήν εύλογία ένός έλεύθερου συντάγματος 
κι δτι άνέίττυξαν τόν ύλικό τους πλούτο σέ σημείο πού άποτελεΐ 
φωτεινή άντίθεση πρός τήν άθλια οικονομική κατάσταση τής κυ-
ρίως Ελλάδας. "Οσο, τώρα, γιά τό σύνταγμα, ό λόρδος Grey δέν 
μπορούσε νά προσπεράσει μέ εύπρέπεια τά 'Ιόνια Νησιά τήν στιγ-
μή πού είχε έπιδοθεΐ στήν κατασκευή συνταγμάτων γιά όλόκληρη 
τήν άποικιακή αύτοκρατορία τής Μεγάλης Βρεταννίας· δμως ά-
πλώς τούς έδωσε πίσω δ,τι ή 'Αγγλία τούς είχε άρπάξει μέ άπά-
τες χρόνια όλόκληρα. 

Χάρη σέ μιά συνθήκη πού σχεδίασε ό κόμης Καποδίστριας 
καί ύπογράφτηκε στά 1815 μέ τήν Ρωσσία στό Παρίσι, ή προστα-
σία τών 'Ιονίων Νήσων άνατέθηκε στήν Μεγάλη Βρεταννία208 μέ 
τόν ρητό δρο δτι αύτή δεσμεύεται άπό τό ρωσσικό σύνταγμα πού 
δόθηκε στά νησιά τό 1803. Ό πρώτος Βρεταννός λόρδος ύπατος 
αρμοστής, ό σέρ Thomas Mait land, κατάργησε αύτό τό σύνταγ-
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μα καί τό άντικατέστησε μ' Ινα άλλο, πού τοϋ έδινε άπόλυτη έξου-
σία. Στά 1839 ό ιππότης Μουστοξύδης, ένας 'Ιόνιος, γράφει σ' Ινα 
δικό του Pro Memoria l , e πού τυπώθηκε άπό τήν Βουλή τών Kbi-
νοτήτων στίς 22 'Ιουνίου 1840: 

«ΟΙ 'Ιόνιοι δέν έχουν οΰτε τά προνόμια πού οί ελληνικές κοινότητες κα-
τείχαν άκόμα καί στίς ημέρες της τουρκικής τυραννίας, δηλ. νά έκλέ-
γουν τούς άρχοντές τους καί νά ρυθμίζουν τις υποθέσεις τους, παρά ύπά-
γονται σέ Αξιωματούχους διορισμένους άπό τήν άστυνομία. Τά μικρά 
περιθώρια δράσης πού είχαν άφεθεΐ στά δημοτικά συμβούλια κάθε νη-
σιού, έτσι ώστε νά διαχειρίζονται τούς πόρους τους, τούς άφαιρέθηκαν, 
καί, γιά νά περιέλθουν σέ μεγαλύτερη έξάρτηση, οί πόροι αύτοί άποδόθη-
καν στό δημόσιο θησαυροφυλάκιο». 

"Οσο γιά τήν άνάπτυξη τοΰ ύλικοΰ πλούτου, άρκεϊ νά ποΰμε 
οτι ή 'Αγγλία, ή 'Αγγλία τοΰ έλευθέρου έμπορίου, δέν αίσχύνεται 
νά βασανίζει τούς 'Ιονίους μέ έξαγωγικούς φόρους, ένα βάρβαρο 
μέσο, πού φαινόταν νάχει πιά τήν θέση του μονάχα στόν οικονο-
μικό κώδικα τής Τουρκίας. Ή κορινθιακή σταφίδα π.χ., τό κύριο 
προϊόν τών νησιών, έπιβαρύνεται μέ φόρο έξαγωγής 22*/2 τοις 
έκατό. "Οπως γράφει ένας 'Ιόνιος: 

«Οί ένδιάμεσες θάλασσες, πού άποτελοΰν, νά πούμε, τήν λεωφόρο τών 
νησιών, φράζονται, κατά τήν μέθοδο τοϋ δοκαριού, σέ κάθε λιμάνι μέ 
διαμετακομιστικούς φόρους, οί όποιοι έπιβαρύνουν τά παντοειδή έμπο-
ρεύματα πού άνταλλάζονται άνάμεσα στά ίδια τά νησιά». 

Κι αύτά δέν είναι όλα. Στά πρώτα εικοσιπέντε χρόνια τής βρε-
ταννικής διοίκησης ή φορολογία αύξήθηκε τρεις φορές καί οί δα-
πάνες πέντε. Κατόπιν έγινε κάποια μείωση, όμως στά 1850 ύϊτήρξε 
έλλειμμα ΐσο μέ τό μισό τής προγενέστερης συνολικής φορολογίας, 
όπως δείχνει ό παρακάτω πίνακας: 

"Ετσι, οί έξαγωγικοί δασμοί γιά τά δικά τους τά προϊόντα, οί 
διαμετακομιστικοί δασμοί άνάμεσα στά διάφορα νησιά, ή αύξηση 

* πρώτη χρονιά τής βρεταννική; προστασίας. 

'Ετήσια φορολογία Δαπάνες 
£ 48.500 

87.420 
170.000. 

1815 
1817* 
1830 

£ 68.459 
108.997 
147.482 
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τής φορολογίας καί ή σπατάλη στίς δαπάνες εϊναι ή οικονομική 
ευλογία πού έφερε στους 'Ιόνιους ό John Bull.87 Σύμφωνα μέ 
τόν χρησμό του στό Printing-House Square,64 θηρεύει άποικίες 
μόνο καί μόνο γιά νά τΙς έκπαιδεύσει στις άρχές τής δημόσιας 
ελευθερίας· άν όμως παραμείνουμε στά γεγονότα, τά 'Ιόνια Νησιά, 
τό ίδιο όπως κι οί 'Ινδίες ή ή 'Ιρλανδία, άποδείχνουν μονάχα, ότι 
ό John Bull, γιά νά εϊναι στό έσωτερικό έλεύθερος, πρέπει νά 
υποδουλώνει στό έξωτερικό. "Ετσι, τήν στιγμή αύτή, ένώ έκφρά-
ζει τήν ένάρετη άγανάκτησή του έναντίον τοΰ άστυνομευτικοΰ συ-
στήματος τού Βοναπάρτη στό Παρίσι, τό είσάγει ό ίδιος στό 
Δουβλίνο. 

Τό νομικό ένδιαφέρον τής δίκης, γιά τήν όποία μιλάμε, έγκει-
ται σ' ένα σημείο: ό συνήγορος τοΰ Guernsey δέχθηκε τήν ύπεξαί-
ρεση δέκα άντιγράφων τών έκθέσεων, όμως άρνήθηκε τήν ένοχή, 
έπειδή ό σκοπός δέν ήταν νά χρησιμοποιηθούν γιά ιδιωτικό σκο-
πό. Ά ν τό έγκλημα τής κλθ7τής έξαρτάται μόνο άπό τήν πρόθεση, 
μέ τήν όποία κανείς ιδιοποιείται παράνομα ξένη περιουσία, τότε 
ό ποινικός νόμος όδηγήθηκε σέ άδιέξοδο άπό τήν άποψη αύτή. Οί 
έντιμοι πολίτες τής δικαστικής έδρας άσφαλώς δέν σκόπευαν νά 
προκαλέσουν τέτοια έπανάσταση στούς όρους ιδιοκτησίας, παρά 
ήθελαν μόνο νά διαβεβαιώσουν μέ τήν έτυμηγορία τους ότι τά 
δημόσια έγγραφα άποτελοΰν ιδιοκτησία όχι της κυβέρνησης παρά 
τοΰ κοινού. 

Marx 
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Τό άνατολικό ζήτημα 

New-York Daily Tribune, 10 Σεπτεμβρίου 1860 
Λονδίνο, 25 Αύγούστου 

' Η ήπειρωτική Εύρω7Γη παρουσιάζει πολύ περίεργο θέαμα αύτή 
τήν στιγμή. Είναι γνωστό, ότι ή Γαλλία έχει ν' αντιμετωπίσει 
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μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, όμως έξοπλίζεται σέ τέτοιαν έκτα-
ση καί μέ τόσο άκάματη ένεργητικότητα σα νά κατείχε τό λυχνάρι 
τοϋ 'Αλαντίν. Ή Αύστρία παραπατά στό χείλος της χρεωκοπίας, 
κι ώστόσο βρίσκει κατά κάποιον τρόπο τά χρήματα γιά νά συν-
τηρεί έναν τεράστιο στρατό καί γιά νά στήνει άράδα τά κανόνια 
στό όχυρό της τετράγωνο.207 Καί ή Ρωσσία, δπου δλα τά οικονο-
μικά έγχειρήματα τής κυβέρνησης άπέτυχαν καί γίνεται λόγος γιά 
τήν πιθανότητα έθνικής χρεωκοπίας, δπου ό στρατός γκρινιάζει 
γιά τούς άπλήρωτους μισθούς κι δπου άκόμα καί ή πίστη τής 
αύτοκρατορικής φρουράς δοκιμάζεται σκληρά, μιά καί κατακρα-
τούνται οί μισθοί της έδώ καί πέντε μήνες — ή Ρωσσία, λοιπόν, 
ρίχνει τά στρατεύματά της κατά μάζες πρός τήν Μαύρη Θάλασσα 
καί κρατά στό Νικολάγιεφ 200 πλοία έτοιμα νά έπιβιβάσουν στρα-
τιώτες γιά τήν Τουρκία. Ή άνικανότητα τής ρωσσικής κυβέρνη-
σης νά λύσει τό πρόβλημα τής δουλοπαροικίας, τό πρόβλημα τό 
χρηματικό καί τό πρόβλημα τό πολωνικό, πού τώρα άναζωτιυρώ-
νεται καί πάλι, φαίνεται δτι τήν ώθεϊ νά δοκιμάσει τόν πόλεμο ώς 
έσχατο μέσο πρός βαυκαλισμό τοΰ έθνους. Γι' αύτό καί τά παρά-
πονα, τά όποια έγείρονται σ' δλες τίς περιοχές τοΰ κράτους καί 
σ' δλα τά στρώματα τής ρωσσικής κοινωνίας, κατα7ΐνίγονται, μέ 
όδηγίες τής κυβέρνησης, στήν φανατική κραυγή γιά έκδίκηση πρός 
χάρη τών δύστυχων καταπιεσμένων Χριστιανών τής Τουρκίας. Ό 
ρωσσικός τύπος βρίθει καθημερινά άπό άναλύσεις κι έπεξηγήσεις 
τής άναγκαιότητας γιά μιάν έπέμβαση στήν Τουρκία. 

['Ακολουθεί έκτενές Απόσπασμα άπό άρθρο ρωσσικής έφη μερίδας, δπου 
διεκτραγωδεϊται ή τύχη τών Χριστιανών στήν Τουρκία καί έπικρίνονται 
οί Δυτικές Δυνάμεις δτι έχουν έγκαταλείψει κάθε ουσιαστική προσπάθεια 
γιά τήν βελτίωση της τύχης αύτής]. 

Marx 
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[Οί Φαναριώτες στις ήγεμονίες. Γενικά]20* 

. . .Ό Πέτρος, νικημένος, αναγκάζεται νά έξαγοράσει τήν άσφαλή 
του υποχώρηση στίς κτήσεις του δωροδοκώντας Τούρκους στρα-
τηγούς.209 Ά π ό τότε, καί γιά έναν αιώνα, ή τουρκική κυβέρνηση 
πήρε τήν συνήθεια νά έπιλέγει τούς ήγεμόνες τής Μολδαβίας καί 
τής Βλαχίας δχι άπό τούς ντόπιους, παρά άπό τούς "Ελληνες τοϋ 
Φαναριού. Οί "Ελληνες αύτοί —μέλη λίγων εύνοημένων οικογε-
νειών πού είχαν τήν άδεια νά κατοικοϋν μέσα στά τείχη της Κων-
σταντινούπολης, καί μάλιστα στήν συνοικία άπ* δπου 7ΐήραν καί 
τήν όνομασία τοΰ Φαναριώτη— έκπαιδεύονταν γιά ν' άσκοΰν κρα-
τικά λειτουργήματα. Μιά καί γνώριζαν τις δυτικές γλώσσες καί 
τίς διπλωματικές συνήθειες διαλέχτηκαν γιά νά έκπληρώσουν τά 
σημαντικά καθήκοντα τών διερμηνέων καί χάρη στήν έπιρροή τους 
πάνω στό Ντιβάνι,2® τήν όποία κέρδισαν μέ τό ταλέντο τους, ή 
διεύθυνση τών έξωτερικών ύποθέσεων τής τουρκικής αύτοκρατορίας 
σέ μεγάλο βαθμό άνατέθηκε στήν φροντίδα τους. Τό φόρου ύπο-
τελές σκήπτρο τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας άποτελοΰσε τήν 
υψίστη φιλοδοξία τους. Ό τίτλος, τόν όποιο άποκτοΰσαν μέ τήν 
κατοχή του, μεταβιβαζόταν στούς άπογόνους τους καί, άν διατη-
ροΰνταν κάμποσα χρόνια, έδινε τίς εύκαιρίες γιά τήν συσσώρευση 
περιουσίας άρκετής γιά νά κρατήσει στό ΰψος του έναν ήγεμονικό 
οίκο. Αύτή είναι ή προέλευση τών τίτλων πού κατέχουν οικογέ-
νειες δπως οί Καντακουζηνοί, οί Μαυροκορδάτοι, οί Καλλιμάχηδες 
κ.ά. Ή διοίκηση τών Φαναριωτών στάθηκε πάντα όλέθρια γιά τίς 
ήγεμονίες. Τά δώρα, μέ τά όποια ό όσποδάρος79 άγόραζε τήν 
προαγωγή του αύτή, έπρεπε νά ξεπληρωθοΰν μέ φόρους αρπαγμέ-
νους άπό τούς ύπηκόους του: τούτων έδώ τά βάσανα άναφέρονταν 
στό Ντιβάνι, καί.τό Ντιβάνι, σ* αύτή τήν περίοδο της διαφθοράς 
καί τής παρακμής, είχε τούς δικούς του λόγους νά τούς χαρίζει 
τουλάχιστο δσην άνακούφιση συνεπαγόταν ή άλλαγή τοΰ ήγεμόνα. 
Ή γρήγορη διαδοχή τών ήγεμόνων χειροτέρευε τό κακό, καί κυ-
ρίως μέ τό πρόσχημα τερματισμού αυτών τών καταχρήσεων άνα-
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μίχθηκε ή Ρωσσία στίς έσωτερικές διαθέσεις της Μολδαβίας, της 
Βλαχίας καί της τουρκικής αύτοκρατορίας στά τέλη τοϋ περα-
σμένου καί στίς άρχές αύτοϋ τοΰ αιώνα... 
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[Οί Φαναριώτες στις ήγεμονίες 
και ή διεθνής πολιτική ώς τά 1818]210 

...["Ενας Τοΰρκος καπουτσήμπασης211] αιφνιδιάζει τόν Γκίκα, τόν 
μαχαιρώνει καί στέλνει τό κεφάλι του βαλσαμωμένο στήν Κων-
σταντινούπολη, δπου τό στήνουν σ' ένα κοντάρι στόν τοίχο τοΰ 
σεραγιοΰ (1777). 'Εκτός άπ' αύτόν στραγγαλίζονται μέσα σ' έναν 
αιώνα 14 άλλοι Φαναριώτες, αύτοί όμως έξαιτίας τών άπιστιών ή 
τοΰ πλούτου τους. Ή Τουρκία δίσταζε άκόμη ν' άναγνωρίσει τό 
δικαίωμα προξενικής έκπροσώπησης, τό όποιο όριζε ή συνθήκη 
τοΰ Καϊναρτζή·62 όμως άναγκάστηκε νά ένδώσει μπροστά στίς 
ταυτόχρονες διαμαρτυρίες τής Βιέννης καί τής Πετρούπολης. Στά 
1782 εγκαθίστανται οί πρόξενοι τής Ρωσσίας καί τής Λύστρίας 
στό Βουκουρέστι καί στό Ιάσιο" άπό τούς Τούρκους παίρνουν έπι-
πλέον ένα ταΐνι (έπιχορήγηση) άντίστοιχο μέ τήν θέση τους. Αύτό 
τό ταίνι πληρώνεται ώς έξής: σκουτέλνικοι212 άπό διάφορες τά-
ξεις, χασάπηδες, ψωμάδες, νεροκουβαλητές, ταπετσιέρηδες, άμα-
ξάδες, σιδεράδες κτλ. όφείλουν νά προμηθεύουν κρέας κ.ο.κ. Σ ' αύ-
τούς προστίθενται οί ποσλούσνιχοι (άλλοδαποί άγρότες, Βούλγαροι, 
Σέρβοι καί Τρανσυλβανοί έγκατεστημένοι στήν χώρα" οί σκουτέλ-
νικοι είναι ιθαγενείς), έπιφορτισμένοι ν' άνεφοδιάζουν τόν προξε-
νικό οίκο μέ σιτηρά, ζωοτροφές, πουλερικά, βούτυρο, τυρί κτλ. 
"Αλλη συνέπεια τής ίδρυσης αύτών τών προξενείων: ή Βλαχία κι 
ή Μολδαβία πληρώνουν στό έξής στήν Πύλη καθορισμένες έτήσιες 
άποζημιώσεις, 349.500 καί 252.994 πιάστρα άντίστοιχα. ""Αν ή 
Πύλη έπαιρνε λιγότερα, τότε έπαιρνε περισσότερα ό Φαναριώτης 
ήγεμόνας. 'Αφόρητη άθλιότητα τών άγροτών. Οί μεταναστεύσεις 
συνεχίζονται, χιλιάδες άγρότες τής Βλαχίας άποτραβιοΰνται στά 
βουνά καί κρύβονται έκεΐ. 
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1787: Ή Αικατερίνη καταλαμβάνει την Κριμαία. Ό λαός της 
Κωνσταντινούπολης έξαναγκάζει τήν Πύλη σέ πόλεμο. Όσποδάροι 
[ήσαν τότε]: ό 'Υψηλάντης στήν Μολδαβία, ό Μανρογένης στήν 
Βλαχία. Ό πρώτος άνοίγει τήν Μολδαβία στούς Ρώσσους. 'Αντί-
θετα ό Μανρογένης, όταν άκούει οτι οί Αύστριακοί σχεδιάζουν νά 
περάσουν τόν Σιρέτη, αντιτάσσεται καί τούς νικά (μονάχα 7 βο-
γιάροι πάνε μαζί του· οί άρχηγοί τών μεγαλύτερων οικογενειών 
τών Φαναριωτών ή τών έκφαναριωτισμένων έξορίζονται, ώς δπα-
δοί τής Ρωσσίας, στά νησιά τοΰ 'Αρχιπελάγους, στίς μονές τής 
Βουλγαρίας, της 'Αλβανίας καί τοΰ Ά θ ω ) . Ό καπουδάν-πασάς140 

ξαναπερνά τόν Δούναβη, έχοντας νικηθεί άπό τούς Ρώσσους στό 
Φοκσάνι καί άπό τούς Αύστριακούς στό Μαρτινέστι. Ό Μαυρο-
γένης μάχεται έξι μήνες, ώσπου άναγκάζεται νά ύποχωρήσει στό 
Πελίνο τής Βουλγαρίας. Καί τί παίρνει ώς άμοιβή άπό τήν Κων-
σταντινούπολη I "Ενας καπουτσήμπασης211 τοΰ φέρνει ένα φιρμάνι 
μέ τήν θανατική του καταδίκη. 

Ή Πύλη διαπραγματεύεται με τήν Αύστρία. Τόν Αύγουστο 
τοϋ 1791 κλείνεται ή ειρήνη τοΰ Σίστοβο·153 ή κατάσταση μένει ή 
ίδια όπως καί πρίν άπό τόν πόλεμο. Δέν έχουν φύγει καλά-καλά 
οί Αύστριακοί άπό τήν Βλαχία καί μπαίνουν οί Ρώσσοι μέ τόν 
Σουβόροβ. Λεηλατεί καί 7ΐυρπολεΐ τήν χώρα· ή Βράιλα καίγεται. 

Στ ί ς 29 Δεκεμβρίου 1791 κλείνεται ή είρήνη τοϋ 'Ιασίου·213 

Τό Ντιβάνι άναγνωρίζει τήν κατάληψη τής Κριμαίας άπό τήν 
Ρωσσία, ή όποία λίγο πρίν άπό τόν πόλεμο είχε πάρει άπό τήν 
Πύλη τό δικαίωμα έλέγχου τών δημοσίων δαπανών στήν Μολδο-
βλαχία. 

VI. Ή Ρωσσία άρχίζει ν' άναπτύσσεται γύρω στήν έποχή τοΰ 
θανάτου τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'. Στά 1792 ό Emile Gaudin, ύπατος 
τής γαλλικής Δημοκρατίας, βρίσκεται στό Βουκουρέστι.214 'Επί 
ύπατείας τοΰ Ναπολέοντα ό Γκίκας, άρχοντας τής Κράγιοβας, ό 
Π ρέντα Μπρανκοβεάνου κι ό Σκαρλάτος Τσιμπεάνου, μεγάλοι βο-
γιάροι τής Βλαχίας, ό Καταρτζής, ό Στούρτζα κι ό Μπέλντιμαν 
άπό τήν Μολδαβία άπευθύνουν στόν πρώτον ύπατο μιά κοινή αίτη-
ση, όπου ζητούν τήν βοήθεια τής Γαλλίας καί τήν έξουσιοδότηση 
νά ιδρύσουν δύο Δημοκρατίες. Ό Βοναπάρτης άδιαφορεΐ. "Ομως ή 
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Ρωσσία ωφελήθηκε άπ' αύτό τό μάθημα. Κατάλαβε, δτι χρειαζό-. 
ταν στηρίγματα διαφορετικά άπό τίς ώνητές ψυχές τών Φανα-
ριωτών. Τό Ντιβάνι2® δέν μπόρεσε ν' άντισταθεΐ στίς ένέργειές 
της. Στά 1802 πέτυχε νά πάρει ένα χατί-σερίφ216 γιά ν' άποδείξει 
στούς Ρουμάνους ότι εϊχε έξίσου τήν δύναμη νά κάνει τό δίκιο όσο 
καί τό άδικο. Αύτό τό χατί-σερίφ έκαμε τήν άρχή τών όσποδά-
ρων7® έφτάχρονη. Ταυτόχρονα ή Ρωσσία έπέβαλε τόν διορισμό δύο 
όσποδάρων τής έκλογής της, τοΰ Μουρούζη καί τοΰ 'Υψηλάντη. 
Τό ίδιο διάταγμα όριζε στήν θέση τοΰ μισητοΰ κεφαλικοΰ φόρου 
έναν φόρο άναλογικό, άνέθετε στούς ντόπιους βογιάρους80 τήν πρό-
νοια γιά σχολεία, δρόμους, νοσοκομεία, τούς έδινε τό δικαίωμα 
νά φροντίζουν μαζί μέ τόν όσποδάρο γιά τήν όργάνωση καί συντή-
ρηση ένός σώματος στρατοΰ καί τούς έπέτρεπε νά όρίζουν οί ίδιοι 
τόν άριθμό τών Τούρκων έμπόρων, στούς όποίους έπιφυλασσόταν 
τό δικαίωμα νά μπαίνουν στήν χώρα. Ώστόσο ή Ρωσσία φρόντισε 
νά μήν ξεχάσει καί τόν έαυτό της· ένα άπό τά άρθρα τής αναγνώριζε 
τό δικαίωμα έπίβλεψης (ώς πρός τήν πλήρη καί άκριβή τήρηση 
όσων προνομίων είχαν παραχωρηθεί στίς ήγεμονίες). Ή έπίβλεψη 
άντικατέστησε τήν διπλωματική παράσταση· ήταν μεγάλο βήμα πρός 
τά έμπρός. Μιά καί ή άρχιεπισκοπική έδρα τής Μολδαβίας ήταν 
άδεια, παρουσιάστηκαν δύο άνταγωνιστές: ό ένας ήταν "Ελληνας, 
ό άλλος Ρουμάνος. Ό δεύτερος κέρδισε τήν υποστήριξη τής Ρωσ-
σίας καί τήν έκλογή. Τέλος, άνταποκρινόμενη στά παράπονα έναν-
τίον τών Φαναριωτών, χρησιμοποίησε θεαματικά τό δικαίωμα οικο-
νομικού έλέγχου κι ύποχρέωσε τούς όσποδάρους νά καθιερώσουν 
έναν οικονομικό κανονισμό (προϋπολογισμό). Μέ αίτηση τοΰ S6-
bastiani, πρεσβευτή τοΰ Ναπολέοντα στήν Κωνσταντινούπολη, ό 
Μουρούζης κι ό 'Υψηλάντης άπολύονται κι άντικαθίστανται άπό 
τόν 'Αλέξανδρο Σοΰτσο καί τόν Σκαρλάτο Καλλιμάχη, άφοσιωμέ-
νους καί τούς δύο στήν γαλλική ύπόθεση... Πόλεμος μέ τήν Πύ-
λη... Ό ρωσσικός στρατός τοΰ Δούναβη σημειώνει άξιόλογες έπι-
τυχίες έναντίον τοΰ μεγάλου βεζύρη Χαφίς 'Ισμαήλ πασά· έτσι ό 
Μουρούζης κι ό 'Υψηλάντης ξαναπαίρνουν τήν θέση τους. Ό στρα-
τηγός Michelson καταλαμβάνει τό 'Ιάσιο καί στέλνει έπικεφαλής 
6.000 άνδρών τόν στρατηγό Μιλοράντοβιτς στό Βουκουρέστι, πού 
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-ο υπερασπίζουν 10.000 Τοΰρκοι. Φτάνοντας αυτός έκεΐ βλέπει 
ότι τήν δουλειά του τήν έχουν κάμει κιόλας οί Ρουμάνοι: είχαν 
σηκώσει αυθόρμητα τά όπλα, είχαν διώξει τούς Τούρκους καί 
προϋπάντησαν τους Ρώσσους γεμάτοι χαρά κι ένθουσιασμό. Οί κυ-
ρίες τοΰ Βουκουρεστίου είχαν τό προβάδισμα στήν γενική έξαρση 
καί ύμνοΰσαν τούς ήρωές τους σέ γιορτές όπου περισσότερο έπι-
κρατοΰσε ή ευθυμία παρά ή έπιφύλαξη. 

Τήν ϊδια έποχή πού οί Ρουμάνοι άπολησμονιοΰνταν μέσα σέ 
μιάν τυφλή εύγνωμοσύνη, ό τσάρος ζητοΰσε στό Τιλσίτ τό έδαφός 
τους. Αύτό όμως βρισκόταν πάρα πολύ κοντά στήν Κωνσταντι-
νούπολη, κι ό Ναπολέοντας δέν ήθελε νά δώσει σέ κάποιον άλλο 
τό κλειδί τών δύο ή πείρων. Ή συνθήκη τοΰ Τιλσίτ® όριζε τήν έκ-
κένωση τής Βλαχίας καί τής Μολδαβίας* όμως οί Τοΰρκοι δέν 
μποροΰσαν νά τίς καταλάβουν προτοΰ άνταλλαγοΰν οί έπικυρώσεις 
τής έπικείμενης συνθήκης δριστικής ειρήνης άνάμεσα στις δύο Δυ-
νάμεις. Ή δεύτερη αύτή ρήτρα έκαμε τήν πρώτη κενή* γιατί ό 
'Αλέξανδρος, ένδιαφερόμενος έντονα νά έμποδίσει τήν τουρκική 
κατοχή, βρήκε τόν τρόπο νά κρατήσει τά στρατεύματά του στίς 
ήγεμονίες, χωρίς νά τόν παρεμποδίζει ό Ναπολέοντας. 

Συνδιάσκεψη της Έρφούρτης. Ό Ναπολέοντας δίνει τήν συγ-
κατάθεσή του στήν προσάρτηση τών δύο ήγεμονιών. Λίγο κατόπιν 
πόλεμος μεταξύ Γαλλίας καί Ρωσσίας. Ό 'Αλέξανδρος έπιθυμοΰσε 
τήν στάθμευση τοΰ στρατοΰ του στόν Δούναβη. Πρόσφερε ειρήνη 
στούς Τούρκους, οί όποιοι, κυνηγημένοι έδώ καί δέκα χρόνια άπό 
τίς ήγεμονίες, ήσαν εύτυχεΐς πού ξανάπαιρναν τίς δύο έπαρχίες, 
έστω καί χάνοντας τήν μισή Μολδαβία. Συνθήκη τής 28ης Μαΐου 
1812,23 ή Πύλη έκχωρεΐ τήν Βεσσαραβία. Ή Τουρκία δέν εϊχε 
τήν έξουσία νά έκχωρήσει δ,τι δέν της άνήκε* γιατί ποτέ ή όθωμα-
νική Πύλη δέν εϊχε τήν κυριαρχία τών ρουμανικών έδαφών. Ή 
ϊδια ή Πύλη τό άναγνώρισε αύτό, δταν, πιεζόμενη άπό τούς Πο-
λωνούς στό Κάρλοβιτς νά έκχωρήσει τήν Μολδοβλαχία, άπάντησε 
οτι δέν θεωροΰσε πώς τής άνήκε τό δικαίωμα νά κάνει όποιαδήποτε 
έδαφική παραχώρηση, έφόσον οί συμφωνίες δέν τής έδιναν δι-
καίωμα έπικυριαοχίας.*1* 

Μαζί μέ τήν τουρκική κυριαρχία ξαναγυρίζουν καί οί Φανα-
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ριώτες, ό Σκαρλάτος Καλλιμάχης στήν Μολδαβία κι ό 'Ιωάννης 
Καρατζάς στήν Βλαχία. Μαζί μέ τούς Φαναριώτες έπανέρχονται 
καί οί παλιοί φόροι. Στίς συνθήκες της μέ τήν Ρωσσία ή Πύλη 
εϊχε παραιτηθεί άπό τό δικαίωμά της νά καθορίζει τίς τιμές όσων 
προϊόντων προορίζονταν γιά τόν άνεφοδιασμό τής Κωνσταντινού-
πολης. Ώστόσο ή κατάχρηση αύτή έπανέρχεται μέ καινούργια μορ-
φή. 'Ανάμεσα στόν όσποδάρο7® καί στό Ντιβάνι2® συνάπτεται μιά 
σύμβαση, καί τά πάντα παραδίδονται στό ένα τέταρτο τής τιμής 
άγοράς. "Ομως μετά τήν άποχώρηση τών Ρώσσων ή τιμή άγο-
ράς έπεσε τόσο χαμηλά, ώστε ό άγρότης δέν μπορεί πιά νά ζήσει 
άπό τά προϊόντα τοΰ κόπου του. Τό ψωμί πουλιέται 3 σαντίμ τό 
κιλό, τό κρέας 4, τό μαλλί 40 κτλ. Στό τών τιμών αύτών ό 
άγρότης έπρεπε, στά 1812, νά παραδώσει στήν Πύλη 150.000217 

άρνιά, 3.000 άλογα, 150.000 κίλες σιτηρά (1 κίλα = 300 κιλά). 
Επιπλέον οί σκουτέλνικοι212 είχαν αύξηθεϊ τόσο πολύ έξαιτίας τής 
γενναιόδωρης παραχώρησης τίτλων κατοχής τών κτήσεών τους, 
ώστε ό (έλεύθερος) φορολογούμενος πληθυσμός εϊχε μειωθεί σέ 
βαθμό πού δέν έπαρκοΰσε γιά τήν πληρωμή τών φόρων. 

Ό Καρατζάς προσπάθησε νά διορθώσει τά πράγματα δημο-
σιεύοντας έναν νόμο πού ύποχρέωνε όσους σκουτέλνικους δέν άνή-
καν στήν πρώτη τάξη τών βογιάρων νά ένταχθοΰν στήν φορολογική 
κατηγορία τής κρατικής λοϋντε.218 Οί ϊδιοι οί βογιάροι άγωνί-
ζονται τώρα γιά τήν διατήρηση τής κατάχρησης τούτης, οί βο-
γιάροι τής Κράγιοβας έξεγείρονται, ζητοΰν τήν βοήθεια τοΰ πασά 
τοϋ Βιντίν κι εξαναγκάζουν τόν Καρατζά ν' άποσύρει τό μοναδικό 
καλό μέτρο πού 7τήρε ένας Φαναριώτης. 

Νίκη τοΰ τσάρου. 'Υπαγορεύει τούς όρους στό συνέδριο τής 
Βιέννης. "Αποκλείει άπ' αύτό τήν Τουρκία. Ή τελευταία ρωσσική 
κατοχή τών ήγεμονιών έδειξε τούς Ρώσσους άπό τήν καλή· ή λεη-
λασία κι ή κατοχή τής Βεσσαραβίας διέλυσε όλες τίς ψευδαισθή-
σεις. Επιπλέον οί Ρώσσοι εϊναι συνένοχοι τών Φαναριωτών. «Θά-
νατος στούς έμπόρους», ψιθυρίζει ό άγρότης μέσα στήν λασποκα-
λύβα του, τό ίδιο κι ό λαός στήν κεντρική πλατεία τοΰ Βουκου-
ρεστίου. 

Καθώς τέλειωνε ή θητεία του ώς όσποδάρου κι έφτανε στό 
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Βουκουρέστι ένας καπιτζήμπασης, ό Καρατζάς το σκάει στήν 'Ιτα-
λία μέ 180021β έκατομμύρια πιάστρα. "Ετσι ό θρόνος μένει κενός. 
12 'Οκτωβρίου 1818 σύναξη τών βογιάρων όλοι παραπονιούνται 
έντονα έναντίον τών Φαναριωτών αίτηση στόν σουλτάνο νά τούς 
λυτρώσει άπ' αύτόν τόν ζυγό. 'Αντιτίθεται ή Ρωσσία, πού άσκεΐ 
κυριαρχική έπιρροή στό Ντιβάνι. Μέ παρακίνησή της ή Πύλη δίνει 
τίς δύο ήγεμονίες στόν 'Αλέξανδρο Σούτσο, άξιόπιστο συνένοχο... 

Marx 

76 

[Ή αγροτική πολιτική τών Φαναριωτών 
στις ηγεμονίες]210 

Ή παρακμή όλοκληρώθηκε μέ τό σύνταγμα τού Σερμπάν, πού 
έκαμε τούς γεωργούς δουλοπάροικους. Τώρα πουλιούνται μαζί μέ 
τήν γαιοκτησία" ό ιδιοκτήτης τούς κληρονομεί, άν δέν έχουν άμε-
σους κληρονόμους· ό ιδιοκτήτης ορίζει τόν χρόνο έργασίας. Ό ιδιο-
κτήτης ύποχρεώνεται νά παράσχει τά έργαλεΐα καί νά διαθρέψει 
τόν άγρότη σέ περίπτωση λιμού ή άρρώστειας. Ό ιδιοκτήτης δέν 
έπιτρέπεται νά πουλά τόν δουλοπάροικο χώρια άπό τό έδαφος-

αύτό δέν τηρήθηκε. 'Ιδιαίτερα στήν Μολδαβία οί δουλοπάροικοι 
μπερδεύτηκαν μέ τούς δούλους τσιγγάνους καί πουλιοϋνταν μέ τό 
κομμάτι. Διάφορες έξεγέρσεις, ευνοημένες άπό τούς Φαναριώτες 
ήγεμόνες (έναντίον τών ντόπιων βογιάρων). Γι' αύτό κι ό Κων-
σταντίνος Μαυροκορδάτος μέ τό νόμο τής 5ης Αύγουστου 1746 
κήρυξε τήν κατάργηση τής δουλοπαροικίας καί στίς 6 'Απριλίου 
1749 ή γενική συνέλευση τής Μολδαβίας 7ΐήρε τήν ΐδιαν άπόφαση. 
Στήν θέση τής δουλοπαροικίας μπαίνει ό σιχαμερός θεσμός τών 
σκουτέλνικων,212 Τώρα ό ιδιοκτήτης δέν ύποχρεώνεται νά παρά-
σχει ούτε τά έργαλεΐα κτλ. "Ετσι ό άγρότης είναι άκόμα πιό 
έξαρτημένος άπ' αύτόν. Τό διάταγμα τοΰ Μαυροκορδάτου ύπο-
χρέωνε τούς ιδιοκτήτες νά θέσουν στήν διάθεση τών καλλιεργητών 



4 1 0 Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α lip. 48 

τά 2 / 3 τοϋ έδάφους. Ή άγγαρεία τοΰ άγρότη όρίστηκε στίς 24 
ήμέρες, χώρια τά δοσίματα σέ προϊόντα. Στήν πράξη τό όριο 
αύτό δέν τηρήθηκε. Μέ αύτήν τήν λεγόμενη χειραφέτηση [οί άγρό-
τες] ύπόκεινται καί στήν κρατική φορολογία. Τώρα ληστεύονται 
διπλά. Στά 1768 ή Βλαχία έρημώνει τόσο γρήγορα, ώστε ή Πύλη 
διατάζει άπειλητικά τόν Σκαρλάτο Γκίκα220 νά περιορίσει τούς 
φόρους. Τρομαγμένος έκεϊνος παρακινεί μέ ύποσχέσεις τούς μετα-
νάστες νά ξαναγυρίσουν. Τό διάταγμα τής 6ης Φεβρουαρίου 1768 
τούς έγγυάται διευκολύνσεις. 1) Γυρίζοντας, οί χωρικοί μποροΰσαν 
νά έγκατασταθοΰν σ' έδαφος τής έκλογής τους. 2) Οί ήμέρες άγγα-
ρείας μειώνονται κατά 3 άπό τόν πρώτο, 6 άπό τόν δεύτερο καί 
9 άπό τόν τρίτο χρόνο. Τά δοσίματα πρός τόν ιδιοκτήτη παρέ-
μειναν. 

Καί αύτές οί δεσμεύσεις προσωρινές. Οί βογιάροι δέν τίς τή-
ρησαν σύντομα φεύγουν καί πάλι οί άγρότες στά δάση καί στά 
βουνά. Στά 1775 10.000 άγρότες έγκατέλειψαν μονομιάς τό άλέ-
τρι, σκορπίστηκαν στήν χώρα καί μέ ληστείες έκδικήθηκαν τούς 
βογιάρους. Ό Αλέξανδρος Υψηλάντης άνανέωσε τΙς υποσχέσεις 
τοΰ 1768- ή στενοκέφαλη άπληστία τών βογιάρων προκάλεσε όμως 
καινούργιες άπογοητεύσεις. 

Τά ϊδια στήν Μολδαβία. Οί έξεγέρσεις τών άγροτών προκα-
λούν τήν έπέμβαση τοΰ ήγεμόνα. Μ' ένα χρυσόβουλλο τής 1ης 'Ια-
νουαρίου 1766 ό Γρηγόριος Γκίκας μειώνει τήν άγγαρεία σέ 12 
ήμέρες. Οί βογιάροι [κάνουν] μερικά χρόνια άκόμη σκοτεινές συνω-
μοσίες: στά 1775, 7 μεγάλοι βογιάροι, μέ τόν μητροπολίτη έπικε-
φαλής, παρουσιάζονται στόν ήγεμόνα, καλώντας τον νά καταργή-
σει τό χρυσόβουλλο καί ζητώντας 36 μέρες άγγαρεία. Ό Γρηγό-
ριος Γκίκας τούς διώχνει. Ώστόσο στίς 30 Σε7ΐτεμβρίου 1777 
άναγκάζεται νά παραχωρήσει 2 μέρες παραπάνω καί νά προσθέσει 
στίς υποχρεώσεις τοϋ άγρότη: 1) δωρεάν μεταφορά γιά λογαρια-
σμό τοΰ Ιδιοκτήτη· 2) έπιδιορθώσεις τών βοηθητικών κτισμάτων 
τοΰ τσιφλικιοΰ, άποθηκών, άχυρώνων, μύλων, κα7τηλειών, φραγ-
μάτων κτλ. Τό μίσος τών βογιάρων έναντίον τοΰ Γρηγ. Γκίκα πα-
ραμένει- παρακινοΰν τούς Τούρκους νά βάλουν νά τόν δολοφονή-
σουν, όταν διαμαρτύρεται γιά τήν έκχώρηση τής Βουκοβίνας. 
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Στά 1790 μιά γενική διαμαρτυρία τών ιδιοκτητών γίνεται 
άφορμή μιας καινούργιας άγροτικής όργάνωσης, πού όνομάστηκε 
urbarium. Καταργούσε τίς ήμέρες τής άγγαρείας καί τίς μετέ-
τρεπε σέ όρισμένες έργασίες γιά κάθε μονάδα έπιφανείας, τόσο ώς 
πρός τό όργωμα όσο καί ώς πρός τό βοτάνισμα καί τό θέρισμα. 
"Ετσι ό χωρικός γνώριζε τά όρια τής έργασίας του. Άλλά γιά τόν 
βογιάρο ό νόμος ύ7ΐήρχε μονάχα άν τοϋ έδινε τό πρόσχημα γιά 
καινούργιες πονηριές. Οί ήμέρες τής άγγαρείας καί οί μονάδες έπι-
φανείας πολλαπλασιάζονταν άδιάκοπα. Διατηρήθηκε ώστόσο ή διαί-
ρεση τοϋ έδάφους σέ τρία μέρη, άπό τά όποια τά δύο τρίτα άνήκαν 
στόν καλλιεργητή. 

1816: καινούργιο urbarium, θεσπισμένο άπό τον Καρατζά 
— συνδυασμός τών δύο τρόπων έκμετάλλευσης. Πρόσθεσε δύο μέ-
ρες άγγαρείας, μία τό φθινόπωρο καί μία τήν άνοιξη, σύν τήν με-
ταφορά ένός κάρρου μέ ξύλα στίς παραμονές τών Χριστουγέννων 
άπό τό δάσος στήν κατοικία τοΰ άφέντη, καί μιάν άλλη άκόμα 
μεταφορά ϊσαμε άπόσταση 6 ώρών. 

"Αλλη βασική τροποποίηση: μετατροπή τής συλλογικής ιδιο-
κτησίας τών καλλιεργητών σέ μισθώσιμη γή, όνομαζόμενη κλάκα. 
« Ή κλάκα, λέει τό πρώτο άρθρο, άποτελεΐ είδος μίσθωσης συνη-
θισμένο στήν Βλαχία. Ή περίτττωση αύτή συντρέχει, όταν ό ιδιο-
κτήτης δέχεται τόν κλακάση, δηλ. τόν μισθωτή, νά μείνει στήν 
ιδιοκτησία του». 

Οί άλλοι Φαναριώτες είχαν προσπαθήσει νά περιορίσουν τίς 
ύπερβασίες τών ιδιοκτητών, γιά ν' αύξήσουν άναλογικά τήν φορο-
λογία τών άγροτών. Ό Καρατζάς αύξάνει τίς ύπερβασίες καί τών 
ιδιοκτητών καί τοΰ δημόσιου ταμείου. Κορυφαίος καταχραστής, 
ξεπέρασε τούς προκατόχους του. "Εχει μεγάλη εύθύνη γιά τήν 
έπανάσταση τοΰ Βλαδιμιρέσκου, πού έγινε στ' όνομα τών άγρο-
τών έναντίον τών βογιάρων καί τοΰ δημόσιου ταμείου. 

Ή έξέγερση τοΰ Βλαδιμιρέσκου (ό στρατός του άποτελοΰνταν 
σχεδόν άποκλειστικά άπό άγρότες) καί οί ντόπιοι ήγεμόνες έπι-
βάλλουν άρχικά μετριοπάθεια στήν πλευρά τών βογιάρων. Ό Γρη-
γόριος Γκίκας προστάτεψε ένεργά τούς άγρότες. Οί χρονιές άπό 
τά 1822 ώς τά 1828 ήσαν οί καλύτερες γιά τούς άγρότες. Στά 
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1828 εισβολή τών Ρώσσων. Οί άγρότες μεταβάλλονται σέ κτήνη 
δουλευτάρικα γιά νά σέρνουν τά κανόνια καί τίς στρατιωτικές 
άμαξες. 

Marx 

77 

[Τά ελληνορθόδοξα μοναστήρια στις ηγεμονίες]210 

Μοναστήρια·, άρχικά διαχειριστές τοϋ ager publicus ^ υπό 
όρους δεσμευτικούς· ήδη στήν έποχή τών ντόπιων ήγεμόνων συν-
δέονται μέ τούς βογιάρους καί λησμονοΰν τίς ρήτρες τών δωρεών. 
Οί Φαναριώτες άναμιγνύονται γρήγορα στήν διοίκηση τών μονα-
στηριακών περιουσιών, γαργαλισμένοι άπό τόν πλούτο τους· πρώ-
τα-πρώτα καταργοΰν τούς άρχικούς τους τίτλους ιδιοκτησίας καί 
τούς άντικαθιστοΰν μέ δικά τους χρνσόβονλλα" σ' αύτά άφιερώνονν 
τά πλουσιότερα μοναστήρια στις έλληνικές κοινότητες τοΰ Πανα-
γίου Τάφου, τοΰ Σινά ή τοΰ Ά θ ω . Γι' αύτό καί τοΰτα τά μοναστή-
ρια ύποχρεώνονται νά στέλνουν προσφορές στίς παραπάνω μονές. 
Σέ λίγο οί τελευταίες έξουσιοδοτοΰνται άπό τούς Φαναριώτες νά 
έχουν στ' άφιερωμένα μοναστήρια ήγονμένονς, γιά νά τΙς έκπρο-
σωποΰν καί νά διοικούν στ' δνομά τους. Ή ένδειξη τιμής έκφυλί-
στηκε σέ δουλεία* οί "Ελληνες ήγούμενοι βάζουν στό χέρι όλο τό 
εισόδημα" σύντομα διαθέτουν κατά βούληση τήν περιουσία [τών 
μοναστηριών]. Οί περιουσίες τών ντόπιων Ρουμάνων δίνονται στίς 
πλούσιες μονές τοΰ Σινά καί τοΰ Ά θ ω , καί τό ένα τρίτο σχεδόν 
τής έγγειας ιδιοκτησίας στίς δύο έπαρχίες μεταβιβάζεται σέ ξένα 
χέρια. Οί σφετερισμοί αύτοί [κράτησαν] ίσαμε τήν έκδίωξη τών 
Φαναριωτών. Ό Γρηγόριος Γκίκας καί ό 'Ιωάννης Στούρτζα πα-
ραπονούνται στήν Πύλη, πού έξαναγκάζει τούς "Ελληνες μονα-
χούς νά έπιστρέψουν όσα πήραν. 

Στά 1828 ή Ρωσσία ξαναφέρνει τούς "Ελληνες μοναχούς στίς 
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ηγεμονίες. Τους ξαναδίνε', τήν κατοχή τών μοναστηριών κι αύτό 
τό έπισφραγίζει μ* έναν κανονισμό. Τοϋτος ό κανονισμός όριζε ότι 
τά μοναστήρια θά έδιναν κάθε χρόνο στά ταμεία τών μολδοβλα-
χικών σχολείων ποσό 2.000.000 πιάστρων (700.000 φράγκων) καί 
στόν πατριάρχη τής Κωνσταντινούπολης 300.000 πιάστρα ώς επι-
χορήγηση τών έλληνικών σχολείων στήν Τουρκία. 

59 μοναστήρια στήν Βλαχία, 43 στήν Μολδαβία* άπ' αύτά, 
τά 28 άφιερωμένα στόν Ά θ ω . Συνολικό τους έτήσιο εισόδημα: 
10 έκατομμύρια φράγκα* αύτά τά μοναστήρια κατέβαλαν πληρω-
μές στά έλληνικά μοναστήρια έξω άπό τά σύνορα τής χώρας. Ή 
μονή τοΰ "Αθω παίρνει περίπου τό ένα τέταρτο. 

'Επιπλέον, μετά άπό διαμαρτυρίες τών Ελλήνων μοναχών, ό 
Ρώσσος πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη άποφάσισε ότι οί 
"Ελληνες μοναχοί έπί μία δεκαετία, δηλ. ώς τά 1843, δέν θά πλή-
ρωναν φόρους στό κράτος έκεΐνο, στό όποιο διαχειρίζονταν περιου-
σίες. Τήν ίδια χρονιά ή Ρωσσία πρότεινε νά μετατραπούν οί καλ-
λιεργητές τών μοναστικών γαιών καί οί ίδιοι οί "Ελληνες μοναχοί 
σέ Ρώσσους ύττηκόους, ύπαγόμενους στά ρωσσικά προξενεία τού 
Βουκουρεστίου καί τοΰ 'Ιασίου. Αύτό σήμαινε ότι τό 1 /5 τοΰ έδά-
φους τών ήγεμονιών θά έξαρτιόταν στό έξής άπό τήν ρωσσική προ-
ξενική δικαιοδοσία. Οί μοναχοί άρνήθηκαν. "Ετσι ό τσάρος τούς 
άφησε έκτεθειμένους στήν έχθρότητα τών Ρουμάνων. Ό Μπιμπέ-
σκο τούς έττέβαλε παντοειδείς συνεισφορές* άναγκαστικά δάνεια, 
σημαντικά δώρα σέ κάθε εύκαιρία (όπως γιά τήν άναγνώριση τών 
ήγουμένων τους) κτλ. Στά 1847 οί μοναχοί άναγκάζονται νά προσ-
φύγουν στήν Ρωσσία. "Ενα διάταγμα ύπαγορευμένο άπό τόν Ρώσ-
σο πρεσβευτή τούς έπιβάλλει [νά πληρώνουν] κάθε χρόνο 20.000 
δουκάτα (240.000 φράγκα καί γιά τις δύο ήγεμονίες). 

"Ενα μέρος αύτοΰ τοΰ μολδοβλαχικοΰ χρήματος έξασφαλίζει 
τήν ύπεροχή τών 'Ελλήνων μοναχών στήν Παλαιστίνη. "Ενα με-
γάλο μέρος πάει στήν άκρη γιά τήν ρωσσική άντιπροσωπεία στήν 
Κωνσταντινούπολη, πού τό χρησιμοποιεί θαυμάσια γιά τΙς μηχα-
νορραφίες της. 

Marx 
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[Ή Φιλική 'Εταιρεία και ή έξέγερση τον 'Υψηλάντη]210 

Ό σύνδεσμος της Φιλικής Εταιρείας. 'Απελευθέρωση τών Ε λ -
λήνων μέ κοινή δράση τοΰ σλαβικού καί τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμοΰ. 
Ή Ρωσσία έχει μέσα τό χεράκι της. Οί ήγέτες όνόμαζαν τήν κα-
θοδηγήτρια δύναμη αρχή221 (ή ψυχή τοΰ συνδέσμου). Οί ήγέτες 
μυστικοί. Οί προσήλυτοι δλων τών χωρών άσυνείδητοι πράκτο-
ρες τής αύλής τής Πετρούπολης. Ή Ρωσσία —μετά τήν άνδρωση 
τοΰ συνδέσμου— κρατούσε όλα του τά νήματα καί κινούσε όλα του 
τά έλατήρια, τοποθετημένη στό κέντρο τών ένεργειών, πίσω άπό 
διακριτικούς πράκτορες, άρκετά κρυμμένη γιά ν' άποκηρύξει σέ 
περίπτωση άποτυχίας κι άρκετά στρατευμένη γιά νά κερδίσει άπό 
τήν επιτυχία. Μποροΰσε νά διακινδυνεύσει μερικά κεφάλια σάν 
πειραματικά μπαλλόνια. Συνθηματική γλώσσα. Οί άπεσταλμένοι 
όνομάζονταν άπόστολοι. "Ολες οί περίτεχνες τελετουργίες τών έλευ-
θεροτεκτονικών έταιρειών. Στίς διασκέψεις ή άρχή221 σύντομα άντι-
καταστάθηκε άπό τήν άναφορά στόν τσάρο. Γιά τήν πλειοψηφία 
τών προσηλύτων αύτό σήμαινε πρόσθετες έλπίδες. 

1819: Οί περισσότεροι προύχοντες της Μολδαβίας222 Φιλικοί-

τήν ίδια χρονιά ένώνονται μαζί τους οί προύχοντες τών νησιών, 
καλοΰν πίσω τά πλοία τους καί περιμένοντας μιάν προσεχή άνα-
ταραχή άναστέλλουν τίς έμπορικές τους έπιχειρήσεις. Ό κόμης 
Καποδίστριας, πού έμενε στήν Κέρκυρα, γνώριζε τό μυστικό τής 
Ρωσσίας- πρός αύτήν τήν Δύναμη κατηύθυνε τις σκέψεις καί τίς 
έλπίδες του. Οί Τοΰρκοι κάτι άντιλήφθηκαν, έπιδιόρθωσαν τά όχυ-
ρά τοΰ Δούναβη, [κι έκαμαν] μεγάλες στρατιωτικές προετοιμα-
σίες. Στά 1820 [φτάνει] στό Κισσένιεφ τής Βεσσαραβίας ό 'Αλέ-
ξανδρος 'Υψηλάντης, υποστράτηγος τοΰ ρωσσικοϋ στρατοΰ (γεν-
νημένος στό Φανάρι στά 1793,223 γυιός τοΰ όσποδάρου πού στά 
1806 κατέφυγε στήν Ρωσσία). Πρόσχημα τής άφιξής του στό 
Κισσένιεφ ή έπίσκεψη στόν πεθερό224 του Κωνσταντίνο Κατακάζη, 
πολιτικό διοικητή της Βεσσαραβίας. Γρήγορα παρουσιάζεται ώς 
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αρχηγός στούς ντόπιους Φιλικούς καί στέλνει διαταγές κι έντολο-
δόχους στούς μακρινότερους. Οί ήγέτες, πού φαντάστηκαν [δτι ό 
Υψηλάντης ένεργοΰσε έξουσιοδοτημένος άπό] τήν άρχή,221 σχη-
μάτισαν μιά σκιώδη στρατιωτική διοίκηση, έπικεφαλής τής οποίας 
τοποθέτησαν τόν 'Αλέξανδρο Υψηλάντη μέ τόν τίτλο τοΰ έπιτρό-
που τής γενικής κυβέρνησης. Μηχανορραφίες τοΰ Υψηλάντη στήν 
Μολδοβλαχία. Ή χώρα ήταν γεμάτη Έλληνες καί Φαναριώτες ήδη 
κερδισμένους άπό τήν Ρωσσία. Έπίσης μερικοί ντόπιοι (πού άλλη-
λογραφοΰν μαζί του): Κωνσταντίνος Νέγρης, 'Αλέξανδρος Φιλιπ-
πέσκου, ό έπίσκοπος τής Ρόμνιτς-Βουλτσέα. Ό άγρότης, πού άπό 
τήν κατοχή ύπέφερε τά περισσότερα, δέν είχε παρά μίσος γιά τόν 
Μουσκάλ (Μοσχοβίτη). 

Στίς 6 Μαρτίου 1821 ό 'Υψηλάντης περνά τόν Προΰθο μέ 
ένοπλη συνοδεία έκατό περίπου 'Αλβανών. Τήν ίδια μέρα [βρίσκε-
ται] στό 'Ιάσιο, στό άρχοντικό τοϋ Μιχαήλ Σούτσου. Αύτός τόν 
υποδέχεται ώς ξένο, τοΰ οποίου ή έπίσκεψη άναμενόταν. Ό άδελ-
φός του Νικόλαος Σοϋτσος κι ό γαμπρός του 'Ιωάννης Σχινάς, πού 
είχαν φύγει λαθραία άπό τήν Κωνσταντινούπολη, [βρίσκονταν] στήν 
'Οδησσό. Τό ίδιο κι ό πρίγκηπας Καρατζάς, γυιός τοΰ πρώην όσπο-
δάρου τής Βλαχίας, μαζί μέ τούς χατζερήδες του, χάρη σέ μιά 
μεταμφίεση πού έκαμαν στό σπίτι τοΰ πρεσβευτή τής Ρωσσίας. 
Ό Μιχαήλ Σοΰτσος κι ό 'Τψηλάντης [άπευθύνουν] μιάν διακήρυξη 
στούς κατοίκους, γιά νά τούς ένθαρρύνουν, καί στούς "Ελληνες, 
γιά νά τούς καλέσουν στά δπλα. (Φαινομενικός σκοπός έμεινε ή 
άπελευθέρωση τής Ελλάδας). Οί Μολδαβοί βογιάροι ψυχροί, δπως 
κι ό λαός. 'Απεναντίας, ένθουσιασμός τών Ελλήνων, πού τρέχουν 
κάτω άπό τήν σημαία τής Εταιρείας: έπίσης Βούλγαροι, Σέρβοι 
κι 'Αλβανοί. "Ολοι συνωστίζονται γύρω άπό τόν έλευθερωτή τής 
'Ελλάδας, καί δ Ρώσσος πρόξενος πήγαινε στόν 'Υψηλάντη γιά νά 
πάρει διαταγές ή όδηγίες. 01 διακηρύξεις του διαβάστηκαν δη-
μόσια στήν 'Οδησσό μέ τις έπιδοκιμασίες ολόκληρου τοϋ λαοϋ. 
"Ομως ή στιγμή δέν ήταν καλοδιαλεγμένη. 'Ακριβώς τότε γινό-
ταν τό συνέδριο στό Λάιμπαχ10 έναντίον τών έπαναστατικών κινη-
μάτων. Ό "Ελληνας Καντακουζηνός, σταλμένος άπό τόν 'Υψη-
λάντη, έρχεται στό Λάιμπαχ γιά νά ζητήσει τίς διαταγές τοΰ 'Αλε-
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ξάνδρου. "Εξαλλος άπ' αυτήν τήν άκαιρη έπίσκεψη ό τσάρος τόν 
διατάζει νά έγκαταλείψει τήν πόλη μέσα σέ 24 ώρες. Στό συνέδριο 
λέει «άστειευόμενος»: «Πρόκειται γιά μιά βόμβα πού μάς στέλ-
νουν οί επαναστάτες· όμως δέν Οά έκραγεΐ». Φτάνοντας στό 
Φοκσάνι έπικεφαλής 4.000 'Αλβανών καί 100 περίπου στρατιω-
τών μέ στολή, ό 'Τψηλάντης πληροφορείται ότι ό Ρώσσος πρό-
ξενος έρχόταν κατά διαταγή τοϋ ήγεμόνα του νά γνωστοποιήσει 
τήν υψηλή μομφή έναντίον τής έξέγερσης. Ό 'Υψηλάντης χάνει 
τόν βαθμό του καί άπομακρύνεται άπό τόν στρατό. Ρωσσική υπο-
κρισία 1 Ή Αύλή τής Πετρούπολης διαμηνύει στήν Κωνσταντινού-
πολη τήν άπόφασή της νά κρατήσει στρατοπεδευμένα όσα στρατεύ-
ματα βρίσκονταν στόν Προύθο, νά τηρήσει τήν αύστηρότερη ούδε-
τερότητα στίς ήγεμονίες καί, τέλος, νά σεβαστεί τίς ύπάρχουσες 
συνθήκες. Στήν Βεσσαραβία οί Φιλικοί καταδιώκονται άπό τίς 
[ΐδιες έκεΐνες] άρχές πού τούς είχαν ένθαρρύνει νά πάρουν τά 
όπλα. Αύτή ή ψεύτικη μεταστροφή δέν ξεγέλασε κανένα. Πρώτο 
θύμα τής άποδοκιμασίας τής Ρωσσίας ό Φαναριώτης συνένοχός 
της — ό Μιχαήλ Σούτσος. Οί Μολδαβοι βογιάροι, όδηγούμενοι άπό 
τόν μητροπολίτη Βενιαμίν, παρουσιάζονται καί τοΰ ζητοΰν νά φύ-
γει. Στίς 11 'Απριλίου πήγε στήν Βεσσαραβία. ( Ό ίδιος Μιχαήλ 
Σοΰτσος ήταν τήν άνοιξη τοΰ 1854 άρχηγός τών Φιλικών στήν 
'Αθήνα καί καθοδηγούσε άπό κει τήν έλληνική έξέγερση). 

Ό Καλλιμάχης, πού διορίστηκε στήν θέση τοΰ 'Αλέξανδρου 
Σούτσου, άνάγγειλε τήν προσεχή άφιξη τών υπαρχηγών του, πού 
άναμένονταν άπό μέρα σέ μέρα. Ξαφνικά μαθεύεται ή προέλαση 
τοΰ 'Υψηλάντη. Οί βογιάροι80 τοΰ Βουκουρεστίου πάνε δεξιά κι 
άριστερά φλυαρώντας, άστατοι κι άναποφάσιστοι. 'Ορίζουν μεταξύ 
τους μιά προσωρινή ήγεσία. "Αλλοι στό Βουκουρέστι είναι καλύ-
τερα πληροφορημένοι. Ό Γιωργάκης ['Ολύμπιος], άρχηγός τής 
έπαρχιακής έθνοφρουράς, είναι άπό καιρό συνεννοημένος μέ τόν 
'Υψηλάντη. "Ενας άπό τούς βασικούς του έμπιστους είναι ό Θεό-
δωρος Βλαδιμιρέσκου, πρώην άνθυπολοχαγός στόν ρωσσικό στρα-
τό. "Εργο του νά κινήσει τήν Βλαχία, κι έπίσης τούς Σέρβους, νά 
έξεγερθοΰν. Γι' αύτό καί βρισκόταν στό Τσερνέσι. "Ομως ό Βλα-
διμιρέσκου ήταν Ρουμάνος πατριώτης. Δέν στράφηκε πρός τούς 
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βογιάρους, παρά προς τούς άγρότες. Δέν πρόλαβε ν' ακούσει γιά 
τις πρώτες κινήσεις τοϋ Υψηλάντη καί κάλεσε στά όπλα τούς όρε-
σίβιους τής Μικρής Βλαχίας, κατέβηκε μαζί τους στήν Κράγιοβα, 
μάζεψε τόν λαό κι έξάγγειλε τ ' άπελευθερωτικά του σχέδια. Σέ 
λίγον καιρό ήταν κύριος όλόκληρης τής περιφέρειας τής Κράγιο-
βας. Πρώτη του κυβερνητική πράξη ήταν ή μεταρρύθμιση τών φο-
ρολογικών νόμων κατέβασε τόν κεφαλικό φόρο στό έπίπεδο πού 
όριζαν οί παλιοί νόμοι, κατάργησε τούς φόρους στ* άμπέλια καί 
στά κοπάδια. Οί χωρικοί τόν περιβάλλουν μαζικά καί τόν όνομά-
ζουν τώρα Τονντούρ Βόντα (πρίγκηπα Θεόδωρο). Ό στρατός του 
μεγάλωσε σύντομα μέ τούς έθελοντές άγρότες καί τίς ένοπλες όμά-
δες άπ' τά βουνά. Στά δάση καί στά βουνά συνέχιζαν νά παίρνουν 
τήν έκδίκησή τους άπεγνωσμένοι χωρικοί. Περίφημοι άρχηγοί συμ-
μοριών στά 1821 οί Σβέντκο (Σέρβος) καί Μιχαλάκης (Ρουμάνος), 
πού χτυπούσαν ταιργους καί τιμωρούσαν Φαναριώτες καί βογιά-
ρους" έπίσης ό Κιρτζαλής, 'Αλβανός κι εχθρός τών Τούρκων. 

Ό Βλαδιμιρέσκου κι οί άγρότες του βάδιζαν μαζί μέ τούς 
Τούρκους. Ό στρατός του άρχισε νά κινείται πρός τό Βουκουρέστι. 
Βογιάροι καί κυβέρνηση στέλνουν κάπου 100 'Αλβανούς έναντίον 
του, πού όμως 7ΐερνοΰν μέ τό μέρος του. Τότε τοΰ στέλνουν τόν 
βογιάρο Σαμουρκάση. Ό Βλαδιμιρέσκου έπιμένει στίς μεταρρυθμί-
σεις του, τίς όποιες εϊχε εισαγάγει στήν περιοχή τής Κράγιοβας, 
κι έπιπλέον ζητά τά κεφάλια 12 βογιάρων. Στό μεταξύ πλησιάζει. 
Οί βογιάροι φεύγουν, όπως κι οί πράκτορες τών ξένων Δυνάμεων, 
προπαντός ό πρίγκηπας Μπρανκοβεάνου. 

' Η προσωρινή ήγεσία έμπιστεύθηκε τήν φρουρά τής πόλης στόν 
καμινάρη225 Σάβα, άρχηγό 2.000 έφΐ7ΐπων 'Αλβανών. Ό Νέγρης 
κι ό Βογορίδης, καΐμακάμηδες201 τοΰ Καλλιμάχη κι οί δυό τους, 
άναγγέλλουν τήν προσεχή άφιξη ένός τουρκικοΰ στρατοΰ γιά νά 
τιμωρήσει τούς στασιαστές. 'Αρχικά κάνουν στόν Θεόδωρο συμφι-
λιωτικές προτάσεις. «Δέν θά έπιτρέψω, εϊπε ό Θεόδωρος, νά πε-
ράσει ό άφέντης σας τόν Δούναβη προτοΰ ή ήγεμονία άποκτήσει 
σύνταγμα στηριζόμενο στά έθνικά δίκαια». Τρομαγμένοι οί καϊμα-
κάμηδες φεύγουν άπό τό Βουκουρέστι μαζί μέ τούς τελευταίους 
έκεΐ Τούρκους καί σπεύδουν νά ξαναπεράσουν τόν Δούναβη. Ό 
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Βλαδιμιρέσκου μπαίνει στήν πόλη, συνοδευόμενος παντοϋ άπό άγρό-
τες. Ή εϊσοδός του [έγινε] στίς 27 Μαρτίου 1821. Ό Σάβα άπο-
τραβιέται μέ τά στρατεύματά του στήν γερά τειχισμένη μονή τοΰ 
μητροπολιτικού ναοΰ κι άπό τό ΰψωμά της, ποΰναι σάν άκρόπολη, 
ελέγχει τήν πόλη. 2.000 άνδρες συνόδευαν τόν Βλαδιμιρέσκου. Οί 
υπόλοιποι 5.000, όρεσίβιοι άπό τήν περιοχή τής Κράγιοβας καί 
άγρότες άπό τήν Βλαχία, είχαν στρατωνιστεΐ στά μοναστήρια έξω 
άπ* τήν πόλη. Προκήρυξη (έθνική) τοΰ Θεόδωρου1 καλεί τούς ντό-
πιους βογιάρους νά ένωθοΰν μαζί του* δέν θέλει ν' άμφισβητήσει 
τά τουρκικά δικαιώματα έπικυριαρχίας. Γι' αύτόν έχθρός εϊναι 
οί Ρώσσοι κι οί Φαναριώτες, θέλει μονάχα τά παλιά δικαιώματα 
κτλ. Στέλνει στην Πύλη διαβεβαιώσεις τής πίστης του, διαμαρτυ-
ρίες έναντίον τών ίνεργειών τοΰ 'Υψηλάντη καί τοΰ Καντακουζη-
νού, διακηρύσσοντας τήν άπόφασή του νά τούς κυνηγήσει άπό τήν 
χώρα κτλ. Στό μεταξύ ό 'Υψηλάντης προελαύνει άργά. Μαζί του, 
κοντά μέ άλλους, ό Ιερός Λόχος, νέοι, μορφωμένοι, ένθουσιώδεις 
"Ελληνες. Συνολικά έχει 10.000 άνδρες· άφήνει στόν Καντακου-
ζηνό 4.000 γιά τήν Μολδαβία καί μέ τους ύπόλοιπους προελαύνει 
έναντίον τοΰ Βουκουρεστίου. 'Ανησυχώντας γιά τό έθνικό κόμμα, 
σταματά στήν Κολεντίνα, ένα κονάκι226 κάπου μιά λεύγα άπό τήν 
πόλη. Έ δ ώ έμενε άπό μιάν έβδομάδα ό Βλαδιμιρέσκου. Ό 'Υψη-
λάντης τόν καλεί σέ συνδιάσκεψη, πού άποτυχαίνει... Μονάχα οί 
Φαναριώτες του τοΰ μένουν πιστοί. 'Αποκρούει τήν συμμαχία μέ 
τούς Ρώσσους καί δέν παραδέχεται τίποτε κοινό άνάμεσα στήν 
υπόθεση τών Ελλήνων καί σέ κείνη τών Βλάχων. Χωρίζονται, ό 
Βλαδιμιρέσκου γιά νά όχυρωθεΐ στό μοναστήρι τοΰ Κοτροτσένι, 
άπ' όπου έλέγχει όλόκληρη τήν χώρα, κι ό 'Υψηλάντης γιά νά 
πάει στό Τιργοβίστι καί νά περιμένει τήν έξέλιξη τών γεγονότων. 
Τέλος άναγγέλλεται ή άφιξη τών Τούρκων. Ό Βλαδιμιρέσκου δέν 
βοηθήθηκε όσο τό άξιζε. 'Ιδιαίτερα έλεεινοί οί (ντόπιοι) βογιάροι. 
Ό Καρά Μεχμέτ, πασάς τής Σιλιστρίας, πήρε διαταγή νά περάσει 
τόν Δούναβη επικεφαλής 10.000 άνδρών καί νά βαδίσει πρός τό 
Βουκουρέστι* ό Χατζή 'Αχμέτ, πασάς τοΰ Βιντίν, πρός τήν 
Μικρή Βλαχία" ό Γιουσούφ, πασάς τής Βράιλας, βάδιζε πρός 
τήν Μολδαβία. Τά τρία σώματα στρατοΰ είχαν περίπου 30.000 
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άνδρες... Μπήκαν σέ κίνηση τίς πρώτες ήμέρες τοϋ Μαΐου... 
Χωρίς νά κινηθεί άπό τί) Τιργοβίστι, ό Υψηλάντης περνούσε 

τόν καιρό του σέ γιορτές, χορούς κτλ. Δέν γνοιάζεται καθόλου γιά 
τούς στρατιώτες του- ένώ οί άρχηγοί χόρευαν, οί στρατιώτες λεη-
λατούσαν: διέπραξαν παρεκτροπές έξίσου άγριες μέ τών Τούρκων. 
Αύτό ήταν τό ντεμπούτο τής Φιλικής. Στό μεταξύ οί Τοΰρκοι μπή-
καν στό Βουκουρέστι. Ό Βλαδιμιρέσκου βαδίζει στό Κιμπολόγκο. 
Ό . Υψηλάντης δέν ήθελε έναν ΰποίττο σύμμαχο στά νώτα του. 
Προδοσία! 

Μέ διαταγή τοΰ Υψηλάντη ό Γιωργάκης ['Ολύμπιος] ζητά 
μιά σύσκεψη μέ τόν Βλαδιμιρέσκου: έρχεται μέ 300 στρατιώτες 
καί τόν κατηγορεί γιά τούς δεσμούς του μέ τούς Τούρκους. Ό 
Βλαδιμιρέσκου δέν τό άρνιέται- ή ύπόθεση τών Ελλήνων, λέει, 
δέν είναι δική του κτλ. 'Ωστόσο ύπόσχεται νά πάει παραπέρα καί 
νά καταλάβει θέση λιγότερο άνησυχητική γιά τόν Υψηλάντη. Στήν 
σύσκεψη αύτή ό Βλαδιμιρέσκου δέν μποροϋσε νά ύπερηφανεύεται 
γιά τήν στάση τών όπλαρχηγών του* οί 'Αλβανοί καί Βούλγαροι 
αύτοί όπλαρχηγοί δέν καταλάβαιναν τό ρουμανικό ζήτημα* τυχο-
διώκτες· ύψιστη άρχή τους, άν είχαν κάποια, τό μίσος έναντίον 
τών Τούρκων. Ό Βλαδιμιρέσκου έβαλε κρυφά νά κρεμάσουν έννιά 
άπ' αύτούς. "Ομως στά χέρια τοΰ Γιωργάκη έπεσαν καινούργια 
γράμματα τοΰ Βλαδιμιρέσκου, πού έδειχναν, δτι αύτός ήταν Απο-
φασισμένος νά κυνηγήσει τόν Υψηλάντη καί τούς Φιλικούς, προ-
τιμώντας νά συμμαχήσει μέ τούς Τούρκους παρά νά έπιτρέψει τήν 
άναβίωση τοϋ Φαναριοΰ καί τήν κυριαρχία τών Ρώσσων. Ό Γιωρ-
γάκης έβαλε μυστικά 10.000 καβαλλαραίους νά καταλάβουν τίς 
σπουδαιότερες θέσεις γύρω άπό τό καινούργιο στρατόπεδο τοΰ Θεό-
δωρου καί κατόπιν ζήτησε καί πάλι, άκολουθούμενος άπό πολυάριθ-
μους ένόπλους, συνάντηση μέ τόν Βλαδιμιρέσκου παρουσία τών 
όπλαρχηγών του. Ό Βλαδιμιρέσκου δέχεται. Ό Γιωργάκης κατα-
φέρνει νά πείσει τούς όπλαρχηγούς, κι οί άνθρωποί του φέρνουν τόν 
Βλαδιμιρέσκου δεμένο στό άρχηγεΐο τοΰ Υψηλάντη, ό όποιος δια-
τάζει νά τόν σκοτώσουν μέ σπαθιές. 'Αποτρόπαιη δολοφονία. 

Ό Καντακουζηνός πέρασε τόν Προΰθο καί γύρισε πίσω στούς 
Ρώσσους· πίσω του άφησε μοναχά τόν 'Αθανάσιο, παλληκάρι άπό 
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τόν "Ολυμπο, μέ στράτευμα 600 άνδρών. Ό 'Υψηλάντης, στρατο-
πεδευμένος στήν όχθη τοϋ "Αλτ, βλέπει νά σφάζεται σχεδόν μπρο-
στά του ό 'Ιερός Λόχος, χωρίς νά κάνει τίποτε γιά νά τόν υπερα-
σπίσει καί παίρνει δρόμο μετά τήν μάχη, ποΰγινε χωρίς τόν ίδιο, 
εγκαταλείποντας άκόμη καί τους 'Αλβανούς καί τούς Κοζάκους 
του, οί όποιοι ξαναρχίζουν τίς λεηλασίες τους... "Οταν ό "Υψηλάν-
της μπαίνει ώς φυγάδας στό αύστριακό έδαφος, ό Metternich 
διέταξε νά τόν φυλακίσουν στό φρούριο Μόντγκατς. Ή Αύστρία 
άντιτάχθηκε έπίσης έντονα στά σχέδια τοΰ τσάρου, πού μέ πρόσχη-
μα τήν ειρήνευση ήθελε νά περάσει τόν Προΰθο. 

VII. 'Αθλιότητα καί έρήμωση τών έπαρχιών, φυγή ή σφαγή 
τών βογιάρων, άφιξη τών γενιτσάρων κτλ. κτλ. Ώστόσο στις καρ-
διές τών Ρουμάνων ξαναγεννιόταν ή έλπίδα. Ή προδοσία τών Φα-
ναριωτών είχε άνοίξει τά μάτια στό Ντιβάνι,2® ή πίστη τοΰ Βλα-
διμιρέσκου κατανοήθηκε. Ή Πύλη ξαναδίνει στούς Ρουμάνους τούς 
ντόπιους ήγεμόνες τους καί τό δικαίωμα νά τούς έκλέγουν. Καλούν-
ται νά ορίσουν έτττά ύποψηφίους σέ κάθε έπαρχία. Ά π ' αύτούς ό 
σουλτάνος διορίζει τόν 'Ιωάννη Στούρτζα γιά τήν Μολδαβία (ρου-
μανικής καταγωγής άπόγονο τοΰ Βλάδ Γ') καί τόν Γρηγόριο Γκί-
κα γιά τήν Βλαχία (άπό έλληνική οικογένεια πολιτογραφημένη άπό 
150 χρόνια). Οί γενίτσαροι καί οί ταταρικές όρδές στίς δύο έπαρ-
χίες 7Γνέουν μένεα, έπειδή τίς βλέπουν νά περνάνε κάτω άπό τήν 
κυριαρχία τών Χριστιανών. Κατάρες έναντίον τοΰ σουλτάνου καί 
τών Μολδοβλάχων. 

Στίς 12 Αυγούστου 1822, τη νύχτα, οί γενίτσαροι βάζουν 
φωτιά σ' όλες τΙς γωνιές τοΰ 'Ιασίου καί όρμοΰν μέσα στά φλεγό-
μενα σπίτια γιά νά λεηλατήσουν καί νά σφάξουν. Περισσότερα άπό 
2.000 σπίτια καίγονται, τό αίμα τών κατοίκων ρέει, θηριωδίες τών 
γενιτσάρων κτλ. Οί γενίτσαροι τοΰ Βουκουρεστίου μιμοΰνται αύτό 
τό παράδειγμα- οί ζημιές έδώ δέν είναι τόσο μεγάλες. Οί νέοι όσπο-
δάροι79 έγκαθίστανται στήν άρχή τους μέσα σ' αύτά τά έρείπια. 

Ή Φιλική Εταιρεία παίρνει τήν πρωτοβουλία στήν 'Ελλάδα. 
Έλληνική έξέγερση. Στό μεταξύ στήν Βερόνα10 ό 'Αλέξανδρος 
προσπαθούσε ν' άρνηθεΐ κάθε κατακτητικό σχέδιο. 'Υποκρίνεται 
συμπάθεια γιά τούς Ρουμάνους. Απαιτεί άπό τήν Πύλη έκκένωση 
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τών ήγεμονιών άπ' τά στρατεύματα κατοχής. Στις 25 Φεβρουα-
ρίου 1823 τό Ντιβάνι άπαντα, δτι ή εκκένωση πραγματοποιήθηκε 
ταυτόχρονα μέ τήν έγκατάσταση τών όσποδάρων. ΤΗταν γνωστό 
οτι ψευδόταν. Ό Αλέξανδρος πιέζεται άπό τήν 'Ιερή Συμμαχία. 
Λέν είχε πιά πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπολη. 

Marx 

79 

[Ή απελευθέρωση τής Ελλάδας]210 

Πορεία τής έλληνικής έξέγερσης. Οί "Ελληνες έτοιμοι νά ήτ -
τηθοϋν. Οί μακρόχρονες μηχανορραφίες τής Ρωσσίας κόντευαν νά 
πάνε χαμένες. Τώρα έπικαλεΐται τήν γενναιοψυχία τής Γαλλίας 
καί τής 'Αγγλίας. Οί συμπάθειες τής κοινής γνώμης μέ τό μέρος 
της. Συνθήκη Γαλλίας καί 'Αγγλίας μέ τήν Ρωσσία στίς 6 'Ιου-
λίου 1827.** Ναβαρίνο. Μέ τήν συνθήκη τής 'Αλεξανδρείας τής 
8ης 'Απριλίου 1828 ή 'Ελλάδα ξαναπαίρνει τήν θέση της άνάμεσα 
στά έθνη. Στά 1828-1829 ρωσσοτουρκικός πόλεμος. Στίς 7 Μαίου 
1828 150.000 άνδρες κατακλύζουν τήν Μολδοβλαχία. Ό 'Ιωάννης 
Στούρτζα άναγκάζεται νά θεωρήσει οτι βρίσκεται σέ κατάσταση 
αιχμαλωσίας. Ό Γκίκας δραπετεύει στήν Κρόνστατ τής Τρανσυλ-
βανίας. 

Marx 
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80 

[Ή ρωσσική ανάμιξη στά ελληνικά 
καί βαλκανικά πράγματα] 

*0 κύριος Vogt (1860), κεφ. VIII 

[ Ό 'Αλέξανδρος Α'] δέν ήταν ό μυστικός ήγέτης τής Φιλικής 
'Εταιρείας...; ...Αύτός δέν έστειλε τόν 'Υψηλάντη στήν Βλαχία ώς 
«'Αρχηγό τοϋ Ίεροϋ Λόχου» κι αύτός δέν πρόδωσε τόν ίδιον αύτό 
Λόχο διαμέσου τοΰ 'Υψηλάντη καί δέν έβαλε νά δολοφονήσουν τόν 
Βλαδιμιρέσκου, τόν Βλάχο έπαναστάτη ήγέτη; Καί ό Νικόλαος 
χαιρετίσθηκε στά 1830 σέ δλες τίς γλώσσες, σέ έμμετρο καί πεζό 
λόγο, ώς ήρωας έλευθερωτής τών έθνικοτήτων. "Οταν στά 1828/29 
ξεκίνησε τόν πόλεμο έναντίον τοΰ Μαχμούτ Β' γιά τήν άπελευθέ-
ρωση τών ΓΕλλήνων, δταν δηλ. ό Μαχμούτ άρνήθηκε νά έπιτρέψει 
τήν εισβολή μιας ρωσσικής στρατιάς πρός κατάπνιξη τής έλληνι-
κής έξέγερσης, τότε ό Palmerston δήλωσε στό άγγλικό κοινοβού-
λιο, δτι οί έχθροί τής έλευθερώτριας Ρωσσίας εϊναι άναγκαστικά 
«φίλοι» τών χειρότερων τεράτων τοΰ κόσμου, τοΰ Dom Miguel, 
τής Αύστρίας καί τοΰ σουλτάνου. Ό Νικόλαος δέν έδωσε μέ πα-
τρική πρόνοια στούς "Ελληνες γιά κυβερνήτη έναν Ρώσσο στρα-
τηγό, τόν κόμη Καποδίστρια; "Ομως οί "Ελληνες δέν ήσαν Γάλλοι 
καί δολοφόνησαν τόν εύγενή Καποδίστρια. Μολονότι τώρα ό Νικό-
λαος μετά τήν έκρηξη τής Ιουλιανής έπανάστασης τοΰ 1830 έπαιζε 
κυρίως τόν ρόλο τοΰ προστάτη τών νομίμων δυναστειών, ώστόσο 
δέν παρέλειψε οΰτε στιγμή ν' άναπτύσσει δραστηριότητα γιά τήν 
«άπελευθέρωση τών έθνικοτήτων». Λίγα παραδείγματα άρκοΰν. 
Τήν συνταγματική έπανάσταση της 'Ελλάδας τόν Σεπτέμβριο τοΰ 
1843 τήν κατεύθυνε ό Κατακάζης, ό Ρώσσος πρεσβευτής στήν 
'Αθήνα καί πρώην ύπεύθυνος έπιτηρητής τοΰ ναυάρχου Heyden 
κατά τήν καταστροφή τοΰ Ναβαρίνου. Κέντρο τής βουλγαρικής έξέ-
γερσης τοΰ 1842 ήταν τό ρωσσικό προξενείο στό Βουκουρέστι. 
Έκεΐ δέχτηκε τήν άνοιξη τοΰ 1842 ό στρατηγός Duhamel μιά 
βουλγαρική άντιπροσωπεία, στήν όποία παρουσίασε τό σχέδιο μιας 
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γενικής έξέγερσης. Ή Σερβία Οά χρησίμευε ώς έφεδρεία τής έξέ-
γερσης καί τό άξίωμα τοϋ όσποδάρου τής Βλαχίας θά δινόταν στόν 
στρατηγό Κισσέλεβ. Κατά τήν σέρβικη έξέγερση (1843) ή Ρωσσία 
παρακινούσε μέ τόν πρεσβευτή της στήν Κωνσταντινούπολη τήν 
Τουρκία νά άσκήσει βία έναντίον τών Σέρβων, γιά νά έχει πρόσχη-
μα καί νά κάνει έκκληση στήν συμπάθεια καί στόν φανατισμό τής 
Εύρώπης έναντίον τών Τούρκων... 

Marx 

81 

[Ευρωπαϊκή πολιτική και ρωσσικά σχέδια] 

...Πιστεύω έπίσης, οτι οί Δυτικοευρωπαίοι θά κάνουν ό,τι μπο-
ροΰν γιά νά διατηρηθεί ή ειρήνη ώς τόν έπόμενο χρόνο κι ώσπου 
νά γενικευθεί ό έξοπλισμός μέ όπισθογεμή όπλα. Τό ζήτημα είναι 
μήπως οί Ρώσσοι άκριβώς αύτό τό χρονικό διάστημα θεωρήσουν 
κατάλληλο γιά νά γονατίσουν τήν Αύστρία μέ τήν βοήθεια τοΰ 
Bismarck, νά προσαρτήσουν τήν Γαλικία καί ν' άποσυνθέσουν τήν 
Τουρκία σ' ένα σωρό μικρών σλαβικών κρατών... 

Ό Engels στόν Marx, 21.12.1866 

81α 

[Ή έξέγερση τής Κρήτης] 

Δύο πράγματα μέ καταπλήσσουν στήν έφημερίδα σας, τήν όποία 
έκτιμώ γιά τόν προσανατολισμό, τό θάρρος, τήν καλή θέληση καί 
τό ταλέντο της. 

1. Κάνετε τό φύλλο σας νά άπηχεΐ ρωσσικά (καί έλληνικά, 
γιατί οί "Ελληνες είναι τά όργανα τών Ρώσσων) ψεύδη γιά τήν 
λεγόμενη έπανάσταση τής Κρήτης. Παίρνω τό θάρρος νά σας 
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στείλω ένα απόσπασμα άπό τόν άγγλικό τύπο γιά τήν πραγμα-
τική κατάσταση στήν Κρήτη. 

2. Ανατυπώνετε τίς χαλκευμένες πληροφορίες (ρωσσικής προέ-
λευσης), ότι ή Βόρειος 'Αμερική θά άναλάβει τήν πρωτοβουλία 
έναντίον τής Τουρκίας. 

Ό Marx στόν Vermorel. 27 Αύγούστου 1867 

82 

[Ή κρητική έξέγερση. 
Ρωσσικές πολεμικές, προετοιμασίες] 

...Τό άρθρο γιά τήν κρητική έξέγερση στήν Diplomatic Review 
είναι τό καλύτερο πράγμα πού δημοσιεύτηκε σ' αύτήν έδώ καί πο-
λύν καιρό...227 "Οπως πάντα, όμως, δέν κατονομάζεται ή πηγή ώς 
πρός τήν δήλωση τοΰ Brunnow, ή όποία περιέχεται στήν έλληνική 
άναφορά, [δέν λέγεται] δηλ. άν ή άναφορά αύτή ύπάρχει σέ κά-
ποιαν άπό τίς έπίσημες Βίβλους, πράγμα πού δέν τό καλοπιστεύω 
(έκτός άν πρόκειται γιά έλληνική), ή άν έφτασε στά χέρια τοΰ 
Urquhart άπό Ιδιωτική όδό. Ή δήλωση συμφωνεί έντελώς μέ 
εκείνο πού πάντα ισχυριζόμουν, ότι δηλ. ή Ρωσσία δέν θ' άρχίσει 
πόλεμο προτοΰ έτοιμαστοΰν δύο σιδηρόδρομοι, ένας πρός τήν Μαύρη 
Θάλασσα κι ένας πρός τόν Προύθο. Φτιάχνουν τώρα σάν παλαβοί 
καί ξοδεύουν τό χρήμα σάν τρελοί — περ. £ 47.000.000 στά τρία 
τελευταία χρόνια 1 Αύτές είναι σέ μεγάλο βαθμό οί μελλοντικές 
πολεμικές δαπάνες... 

Ό Engels στόν Marx, 14.4.1869 
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82α 

[Ή έπιρροή τών Αντικών Δυνάμεων στήν Τουρκία] 

The Pall Mall Gazette, 8 Δεκεμβρίου 1870 

..."Ενα πραγματικό πόλεμο, στόν όποιο νά συμμετέχει τό Ιδιο τό 
έθνος, δέν έχουμε δει στήν καρδιά τής Εύρώπης άπό μερικές γε-
νιές... θά τόν είχαμε δει στήν Τουρκία, άν οί Σύμμαχοι είχαν έπι-
τρέψει στούς Τούρκους νά άμυνθούν μέ τόν τρόπο τους. 

Engels 

83 

[Τουρκικός έθνικισμός. 
Ρωσσικές δραστηριότητες στά Βαλκάνια] 

...Έσωκλείεται μιά ένδιαφέρουσα άνταπόκριση τής χτεσινής Daily 
News άπό τήν Κωνσταντινούπολη· ό συγγραφέας της εϊναι τόσο 
περισσότερο άξιόπιστος, όσο γιατί ό ίδιος άντιτίθεται έντονα στήν 
έπανάσταση τών σοφτάδων.228 Ή ιστορία στήν 'Ανατολή άρχίζει 
to come to a head,1'1' ή καινούργια σερβική προσπάθεια σύναψης 
δανείου229 καί τό χρεωστάσιο πού κήρυξαν καθώς καί τά νέα αίτή-
ματα τών Έρζεγοβίνων στασιαστών230 δείχνουν μέ ποιόν τρόπο 
αναπτύσσει έκεΐ ή Ρωσσία τίς δραστηριότητές της... 

Ό Engels στόν Marx, 24.5.1876 

84 

[Τουρκικός έθνικισμός] 

...Θά θυμάσαι, ότι πρίν άπό λίγον καιρό, όταν μιλούσαμε γιά τήν 
Τουρκία, τόνισα τήν δυνατότητα ένός πουριτανικού (στηριγμένου 
στό Κοράνι) κόμματος στήν χώρα αύτή. Καί νά πού έγινε. Σύμ-



'ι 2 6 Κ Ε I Μ £ Ν Λ άρ. 81 

φωνα μέ μιάν άνταπόκριση της F[ran]kf[urter] Z[eitung] άπό 
τήν Κωνσταντινούπολη, υπάρχει τό σχέδιο νά παραμεριστεί ό σουλ-
τάνος, άν τά πράγματα συνεχίσουν έτσι, καί ν' άντικατασταθεΐ άπό 
τόν άδελφό του.231 Ό άνταποκριτής, πού μιλά τουρκικά καί δια-
τηρεί πολλές προσωπικές σχέσεις μέ τούς Τούρκους της Κων-
σταντινούπολης, ύπογραμμίζει μεταξύ άλλων οτι αύτοί γνωρίζουν 
πολύ καλά τό παιγνίδι τοϋ Ίγνάτιεβ, τό όποιο καί προκαλεί όλες 
τίς άνησυχητικές φήμες στούς κύκλους τών Χριστιανών τής Κων-
σταντινούπολης. "Ενα είναι βέβαιο: οί Τοΰρκοι δέν μπαίνουν σέ 
λογαριασμό without harness on their back,1,8 ένώ οί Ρώσσοι, 
πού δέν τόλμησαν (ή καί δέν μπόρεσαν, άπό έλλειψη χρημάτων) 
νά έκμεταλλευθοΰν τήν κατάλληλη στιγμή ένεργώντας γοργά, Ισως 
μέ τήν τωρινή τους adventure1* συμβάλλουν περισσότερο στήν 
κατάρρευση τοΰ δικοΰ τουξ έσωτερικοΰ καθεστώτος παρά έκείνου 
τών Τούρκων στήν Εύρώπη... 

Ό Marx στόν Engels, 25.5.1876 

85 
[Οί εξελίξεις στήν Τουρκία] 

...Γιά τό ζήτημα τής Τουρκίας είχες όλότελα δίκιο, έλπίζω μονά-
χα νά πάει καλά τό πράγμα, τίς τελευταίες 8 μέρες φαίνεται σάν 
κάπως νά έχει κολλήσει, καί οί έπαναστάσεις της 'Ανατολής, άκόμα 
περισσότερο άπό τίς άλλες, άπαιτοΰν γρήγορη άπόφαση. Ό σουλ-
τάνος —καί αύτό έξηγεΐ τά παράπονα γιά τις αιώνιες χρηματικές 
του άξιώσεις— έχει σωρέψει στό παλάτι έναν τεράστιο hoard,1,OT 

τόσον μεγάλο, ώστε οί σοφτάδες228 ζήτησαν £ 5.000.000 άπ* αύ-
τόν, πρέπει έπομένως νάναι πολύ περισσότερα. Ή έπίδοση τής 
φτιαγμένης άπό τόν Γκορτσάκοβ διακοίνωσης τών 3 αύτοκρατό-
ρων282 έλπίζω νά όδηγήσει σέ κρίση... 

Ό Engels στόν Marx, 28.5.1876 
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85α 

[Οικολογικά προβλήματα στήν 'Ελλάδα] 

Ό ρόλος της έργασίας στόν έζανθρωπισμό τοΰ πιθήκου (1876) 

...Οί κατσίκες στήν 'Ελλάδα, ποΰ βοσκάνε τά χλωρά κλαριά προ-
τού νά πάρουν άπάνω τους, άπογύμνωσαν δλα τά βουνά τής χώ-
ρας... 
...οί κατσίκες έμποδίζουν τήν αναδάσωση τής 'Ελλάδας... 
..."Οσοι ξεπάτωσαν τά δάση στήν Μεσοποταμία, στήν 'Ελλάδα καί 
στήν Μικρά 'Ασία, γιά νά ξεχερσώσουν τόν τόπο, δέν δνειρεύονταν 
κάν δτι έτσι θά προκαλούσαν τήν σημερινή έρήμωση τών χωρών 
αύτών, άφοϋ καταστρέφοντας τά δάση κατέστρεφαν δ,τι συγκέν-
τρωνε καί κρατοϋσε τήν ύγρασία. 

Engels 

86 

[Κατάρρευση τών Σέρβων] 

. . . Ή κατάρρευση τών Σέρβων εϊναι φοβερή.238 Ή έκστρατεία εϊχε 
σχεδιαστεί έτσι ώστε νά προκαλέσει όλοκληρωτική άνάφλεξη στήν 
Τουρκία, καί παντοΰ ή καύσιμη ύλη βράχηκε — τό Μαυροβούνιο 
τούς προδίδει γιά τούς δικούς του σκοπούς, ή Βοσνία οΰτε κάν 
θέλει νά έξεγερθεϊ άπό τότε πού ή Σερβία θέλει νά τήν έλευθερώ-
σει, καί οί γενναίοι Βούλγαροι δέν κουνάνε οΰτε τό δαχτυλάκι τους. 
Ό σερβικός στρατός της έλευθερίας πρέπει νά τά βγάλει πέρα 
μοναχός του, καί μετά άπό μιάν υπερφίαλη έπίθεση έπιστρέφει 
στό λημέρι του, χωρίς νά έχει πολεμήσει κάπου σοβαρά.— Αύτό θά 
διδάξει καί τούς Ρουμάνους mores,^ καί τότε τά ρωσσικά σχέ-
δια θά έχουν ναυαγήσει... 

Ό Engels στόν Marx, 25.7.1876 
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87 

[Οι πόλεμοι στά Βαλκάνια 
κι ή φιλελεύθερη κοινή γνώμη] 

. . .Ή Daily News καί ό γερο-Russell μέ τά ξεφωνητά τους γιά 
τουρκικές atrocities1,1,234 πρόσφεραν στούς Ρώσσους μιάν άνεκτί-
μητη ύτιηρεσία καί τούς προετοίμασαν λαμπρά τήν έπόμενη έκ-
στρατεία, πού μπορεί ν' άρχίσει μόλις άναλάβουν έδώ τήν κυβέρ-
νηση οί κύριοι φιλελεύθεροι. Ό φιλελεύθερος έπαρχιακός τύπος κά-
νει τώρα κι αύτός θόρυβο, κι άφοΰ ό γερο- Dizzy άποσύρθηκε στήν 
Βουλή τών Λόρδων,23® στήν έπόμενη περίοδο τής Βουλής τών 
Κοινοτήτων οί φιλελεύθεροι φωνακλάδες θά έχουν τόν λόγο. Γιά 
τίς άτιμίες τών Μαυροβουνίων καί τών Έρζεγοβίνων δέν λέγεται 
φυσικά οΰτε λέξη. Εύτυχώς οί Σέρβοι τίς τρώνε283 —άκόμα κι ό 
Forbes, πού άλλωστε είναι καί πάλι ό μόνος λογικός πολεμικός 
άνταποκριτής, μιλά μέ άπαραγνώριστη θέρμη γιά τήν ύπέρτερη 
στρατιωτική ικανότητα τών τουρκικών στρατευμάτων— καί γιά 
τόν «μπιέλιι τσάρ»·"1® ή έπέμβαση δέν είναι καί τόσο εύκολη... 

Ό Engels στόν Marx, 25.8.1876 

88 

[Προοπτικές ένός ρωσσοτονρκικοΰ πολέμου] 

...θεωρώ βέβαιο, ότι σύντομα θά έχουμε πόλεμο. Οί Ρώσσοι προ-
χώρησαν τόσο πολύ, ώστε δέν μπορούν πιά νά κάμουν πίσω, ένώ 
οί Τοϋρκοι θ' άντισταθοΰν, όπως είναι αύτονόητο, σέ κάθε εισβολή 
στό έδαφός τους. Ή 'Αγγλία θά προστατέψει όπως κι άν έρθουν 
τά πράγματα τήν Κωνσταντινούπολη καί τά Στενά- ώστόσο άκόμα 
δέν φτάσαμε ώς έκεΐ" είμαι πεπεισμένος, ότι οί Τοϋρκοι τά κατα-
φέρνουν καλύτερα μέ τούς Ρώσσους, άν άφεθοΰν νά ένεργήσουν 
μοναχοί τους. Ή θέση άνάμεσα στόν Δούναβη καί στόν Αίμο είναι 
άπό τις ισχυρότερες στήν Εύρώ7Π), καί όσο έκεΐ δέν φτιάχνονται 
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σιδηρόδρομοι καί οδικές αρτηρίες, ή δύναμη τοϋ ρωσσικοϋ στρα-
τοΰ, πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί καί νά τραφεί στήν περιοχή 
αύτή, περιορίζεται σέ όρισμένο μέγιστο ύψος, τό πολύ 100-150.000 
άνδρών. Ό πόλεμος λοιπόν θά τραβήξει πιθανόν σέ μάκρος μέσα 
στό όχυρωματικό τετράγωνο Ρουστσούκ-Σιλιστρία-Βάρνα-Σούμλα, 
κι αύτό οί Τούρκοι μπορούν νά τό άντέξουν καλύτερα άπό τούς 
Ρώσσους. Ή λεγόμενη αύτονομία τής Βουλγαρίας δέν σημαίνει 
τίποτε άλλο παρά τήν έκδίωξη τών Τούρκων άπό τούτη τήν ισχυρή 
θέση καί τήν άπογύμνωση τής Κωνσταντινούπολης γιά ν' άπο-
μείνει έκτεθειμένη σέ μιά ρωσσική εισβολή. Κάτι τέτοιο φυσικά 
οί Τούρκοι δέν θ' άφήσουν νά τούς επιβληθεί άπό καμμιά συνδιά-
σκεψη.239 "Αν θέλεις νά ξέρεις έπακριβώς ποιά έμπόδια θά βροΰν 
έκεΐ οί Ρώσσοι, σοΰ χαρίζω γιά τά Χριστούγεννα τό βιβλίο τοΰ 
Moltke γιά τήν ρωσσοτουρκική έκστρατεία τοΰ 1828/29 (Βερο-
λίνο 1845)' τό βιβλίο είναι πολύ καλό, καί μαζί παίρνεις καί τούς 
άπαραίτητους είδικούς χάρτες γιά τόν έπόμενο πόλεμο. Σέ σχέση 
μέ τό 1828 οί διαφορές αύτή τήν φορά είναι οί έξής: 

1. ότι οί Τοΰρκοι έχουν στρατό, 
2. ότι ή Σιλιστρία, τό Ρουστσούκ κτλ. περιβάλλονται άπό σύγ-

χρονα άνεξάρτητα όχυρά, 
3. οτι οί Τοΰρκοι έχουν τά ισχυρότερα θωρηκτά μετά τήν 'Αγγλία 

καί κυριαρχούν άπόλυτα στήν Μαύρη Θάλασσα, 
4. ότι ό ρωσσικός στρατός βρίσκεται στό στάδιο τής άναδιοργά-

νωσης κι έτσι έλάχιστα κάνει γιά πόλεμο... 

Ό Engels στόν Η. Engels, 18.12.1876 

89 
[Προοπτικές ένός ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου] 

. . .Άν οί Τούρκοι βαστήξουν γερά, οί Ρώσσοι γρήγορα ξόφλησαν. 
Ή γενική ύποχρεωτική στράτευση287 έχει άποδιοργανώσει τόν 
ρωσσικό στρατό πολύ περισσότερο άπ* όσο περίμενα, ένώ οί Τούρ-
κοι ποτέ δέν βρίσκονταν σέ τόσο καλή κατάσταση, κι έπιπλέον 
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έχουν τά καλύτερα καί ισχυρότερα θωρηκτά στόν κόσμο μετά τά 
άγγλικά. Τό πράγμα λοιπόν θά προχωρήσει — κι άν δέν προχωρή-
σει, τότε θά έχουμε καινούργια έπανάσταση στήν Κωνσταντινού-
πολη: καί τότε είναι πού θά προχωρήσει πραγματικά... 

Ό Engels στόν W. Liebknecht, 9.1.1877 
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['Ανατολικό ζήτημα κι έπανάσταση στήν Ρωσσία] 

...Τό «άνατολικό ζήτημα» (πού θά τελειώσει μέ μιάν έπανάσταση 
στήν Ρωσσία, δποια κι άν είναι ή έκβαση τοΰ πολέμου έναντίον 
τών Τούρκων)... 

Ό Marx στόν W. Freund, 21.1.1877 
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[Προοπτικές ένός ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου] 

...Μετά άπό δλο αύτό τό σπασμωδικό πήγαινε-έλα θά πέσει λοι-
πόν τώρα στήν 'Ανατολή άληθινό ξύλο, καί θά χαρώ πολύ, άν οί 
Ρώσσοι τά βροΰν παλούκια. Οί Τοΰρκοι είναι όλότελα ιδιόμορφος 
κόσμος, πού δέν πρέπει νά μετριέται μέ τά εύρωπαϊκά μέτρα, καί 
ή θέση άνάμεσα στόν Δούναβη καί στόν Αίμο μέ τά όχυρά της 
ύπολείπεται σέ ίσχύ μονάχα άπό τήν θέση Μέτς-Στρασβοΰργο-
Μάιντς-Κόμπλεντς. Οί Ρώσσοι μποροΰν νά σπάσουν έκεΐ μερικά 
δόντια... 

Ό Engels στόν Ph. Pauli, 26.3.1877 
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[Ή ρωσσοτουρκική σύγκρουση] 

...Οί ηλίθιες αγγλικές έφημερίδες πλάθουν μύθους γιά τεράστιες 
προόδους τών Ρώσσων στήν 'Αρμενία, όμως αύτά μέχρι τώρα 
πολύ λίγο άληθεύουν. Ά ν όμως οί σοφτάδες228 στήν Κωνσταντι-
νούπολη δέν κάμουν γρήγορα, ό Μουχτάρ πασάς μπορεί νά προ-
ξενήσει μεγάλη ζημιά. Γιά τίς έπιχειρήσεις στόν Δούναβη288 χα-
ρακτηριστικό είναι, ότι, προτού γίνει ότιδήποτε, πρέπει πρώτα νά 
έρθει έπί τόπου ό τσάρος. Κατά τά άλλα ή ρωσσική στρατιωτική 
διοίκηση φαίνεται ώς τώρα πράγματι καλύτερη άπ' ό,τι άναμενό-
ταν θά δούμε πάντως τί θά γίνει, όταν άρχίσει ή άληθινή έκστρα-
τεία. "Ομως ή άπόφαση έξαρτάται άπό τήν Κωνσταντινούπολη, καί 
[ή άνάγκη της] άρχίζει νά γίνεται πιεστική... 

Ό Engels στόν Marx, 27.5.1877 
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[Ή κατάσταση στήν Τουρκία καί στήν Ρωσσία] 

...Οί άπόψεις σου γιά τό s tate in Turkey1 , 8 συμφωνούν τόσο πολύ 
μέ τίς δικές μου, ώστε είπα στόν Wr6blenski σχεδόν κατά λέξη 
τά ΐδια. 

"Ομως ή κρίση πλησιάζει. Οί Νταμάντ Μαχμούτ καί Σία, πού 
στέκουν κάτω άπό άμεση ρωσσική έπιρροή, θά ήσαν έξαιρετικά 
πρόθυμοι νά κλείσουν ειρήνη μέ τήν Ρωσσία, συμφωνώντας φυσικά 
καί τήν κατάργηση τοϋ συντάγματος (όπως τήν συνέστησαν καί οί 
Times, στό ϊδιο φύλλο όπου κατηγοροΰσαν τόν Mac-Mahon γιά 
άντισυνταγματικό φρόνημα289). Τίποτε δέν θά βόλευε περισσό-
τερο τόν τσάρο* ίσαμε τώρα έγιναν, νά ποΰμε, προσωρινές στρα-
τιωτικές παρελάσεις- οί έπιτυχίες τών Ρώσσων στήν Μικρά Ασία 
ύπερτιμήθηκαν κι έξογκώθηκαν άπό διάφορα κόμματα γιά διά-
φορους λόγους (άν παραβλέψουμε τήν bloody ignorance»1)· ή τρο-
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μερή έλλειψη οικονομικών μέσων βρίσκεται κι αύτή άκόμα μόλις 
σέ παροδικό στάδιο* ή άρρώστεια τοΰ Καυκάσου240 είναι σπορα-
δική άκόμα* ό τσάρος θά τήν γλύτωνε μέ μιάν succfcs d'estimeo" 
καί δίχως συνταγματικά προβλήματα" θά μπορούσε άπό τήν πλευρά 
του νά παραστήσει τόν σπουδαίο στήν κρίση τής Δύσης κτλ. κτλ. 
Ό Μιντάτ πασάς, I am told, does everything from here to 
push the movement at Constantinople on which, in fact, 
the fate of Turkey (and the immediate prospects of Russian 
«development») depend. 

Ό Marx στόν Engels, 31.5.1877 
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[Τουρκικός δυναμισμός κι ευρωπαϊκή διπλωματία] 

...Θά έκπλαγεΐτε κι άλλο άκόμη μέ τό πόσες δυνάμεις έχουν μέσα 
τους κρυμμένες οί Τούρκοι. "Ας είχαμε κι έμεϊς στήν Γερμανία 
ένα κοινοβούλιο σάν κι έκεΐνο στήν Κωνσταντινούπολη I "Οσο ή 
μάζα τοΰ λαού —δηλ. ό Τοΰρκος άγρότης καί ό Τούρκος μέσος 
γαιοκτήμονας— παραμένει υγιής, όπως άλλωστε είναι, μιά τέτοια 
άνατολική κοινωνία μπορεί ν' άντέξει άπίστευτα χτυπήματα. Κάθε 
άλλος λαός θά είχε καταρρεύσει μετά άπό τετρακόσια χρόνια δια-
φθοράς στήν πρωτεύουσα τοΰ κράτους κληρονομημένης άπό τούς 
Βυζαντινούς — οί Τούρκοι άρκεΐ νά πετάξουν τό άνώτατο στρώμα 
τους γιά νάναι όλότελα ισοδύναμοι μέ τήν Ρωσσία. Προδοσία, 
έξαγορά τών διοικητών τοΰ στρατοΰ καί τών όχυρών, κατασπα-
τάληση όσων χρημάτων προορίζονται γιά τόν στρατό, ύπεξαιρέ-
σεις κάθε είδους: ολα αύτά, πού θά τσάκιζαν κάθε άλλο κράτος, 
στήν Τουρκία προκαλούν βέβαια άρκετές ζημιές, όχι όμως τόσες, 
ώστε νά γονατίζουν έξαιτίας τους. Ό μόνος κίνδυνος γιά τούς 
Τούρκους έγκειται στήν άνάμιξη τής εύρωπαϊκής διπλωματίας, 
καί ίδιαίτερα τών "Αγγλων, πού δέν άφήνουν τούς Τούρκους νά 
χρησιμοποιήσουν άνεμπόδιστα τά δικά τους μέσα πάλης καί τους 
επιβάλλουν νά δέχονται τίς πιό άνήκουστες προκλήσεις. "Ετσι π.χ., 
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οταν οί Ρουμάνοι έπιτρέπουν τήν είσοδο τών Ρώσσων στήν χώρα 
τους,241 οί Τοΰρκοι όφείλουν νά τό θεωρήσουν αύτό πράξη ουδετε-
ρότητας καί νά μήν στήσουν τά προγεφυρώματα τών όχυρών τους 
σέ βλαχικό έδαφος — πρός Θεοΰ! Αύτό θά ήταν παραβίαση τής 
ρουμανικής ούδετερότητας 1 Καί οί Τοΰρκοι, πού υπήρξαν άρκετά 
καλόθυμοι ίσαμε τώρα, συμμορφώνονται μέ τοΰτα τά λόγια τών 
"Αγγλων καί τών Αύστριακών, κι έτσι έξασθενίζουν κατά τό ήμισυ 
καί περισσότερο τήν δύναμη άντίστασης τών όχυρών τοΰ Δού-
ναβη... 
. . .Ή έκστρατεία θά φουντώσει τώρα, καί οί Ρώσσοι έχουν τήν 
εκλογή: ή νά στείλουν πέρα άπό τόν Δούναβη όσα στρατεύματα 
χρειάζονται άπό στρατιωτική άποψη — πού δέν μπορούν νά τά 
διαθρέψουν ή λιγότερα, δηλ. δχι περισσότερα άπ* δσα μποροΰν νά 
διαθρέψουν, όπότε ή έκστρατεία τους γρήγορα θά άκινητοποιηθεΐ. 
Ώστόσο καί στόν Δούναβη θά βρέξει ρωσσικές έπιτυχίες στό άμεσο 
μέλλον — πού δμως δέν σημαίνουν τίποτε... 

Ό Engels στόν W. Bracke, 25.6.1877 
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[Ή ρωσσική έκστρατεία τοϋ 1877 
κι ή ετοιμότητα τον τουρκικοΰ στρατοΰ] 

...Στήν Βουλγαρία οί Ρώσσοι φαίνονται στό μεταξύ νά βρίσκουν 
ψαχουλευτά τό δρόμο τους, πράγμα πού τούς τό διευκολύνει ση-
μαντικά καί ή τουρκική καθαρά παθητική άμυνα (ή όποία φέρνει 
τούς Π ρώσσους άξιωματικούς τής K[olnische] Z[eitung] σέ πλή-
ρη άπόγνωση). "Οπως φαίνεται πάντως προετοιμάζουν μιά γρή-
γορη προέλαση πέρα άπό τόν Αίμο, είτε μέσω τής γραμμής Γκά-
μπροβα-Καζανλύκ είτε μέσω τής γραμμής Σόφια-Φιλιππούπολη. 
"Αν τήν κάνουν καί ή τουρκική κυβέρνηση δέν πτοηθεί, τότε αύτή 
ή «άκρως σύγχρονη μορφή πολεμικών έπιχειρήσεων» θά μπορούσε 
νά έχει φοβερό τέλος. Νά συντηρείς τρία σώματα στρατοΰ στήν 



',8'ι 
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α dip. 121 

Θράκη καί νά τά έχεις συνεχώς άνεφοδιασμένα μέ πυρομαχικά κτλ. 
δίχως όδικές γραμμές έπικοινωνίας πρός τά μετόπισθεν άποτελεΐ 
άκροβασία, δπου μπορεί νά φάει τά μοϋτρα του άκόμα καί ό με-
γάλος Νικόλαος Νικολάγιεβιτς. 

Οί Τοΰρκοι χρειάζονται προφανέστατα μερικούς Εύρωπαίους. 
Οί άνθρωποι γνωρίζουν μόνο έπίθεση ή μόνο άμυνα. Ό συνδυα-
σμός καί τών δύο ξεπερνά τόν όρίζοντά τους. "Οπως λέει κι ό 
Τοΰρκος ταγματάρχης στόν άξιωματικό της K[olnische] Z[eitung]: 
Βλέπετε έκεΐ, πέρα άπό τόν Δούναβη, τούς πολλούς Ρώσσους; 
— Γιατί δέν τούς βαράτε μέ τά κανόνια, πού νά πάρει ό διάβολος; 
— Γιόκ έφέντιμ, βχι κύριε, άν δμως μάς βαρέσουν οί Ρώσσοι, τότε 
νά δείτε πώς θά τούς άπαντήσουμε I — Καί στό μεταξύ οί Ρώσσοι 
στήνουν έντελώς μέ τήν ήσυχία τους τίς πυροβολαρχίες τους. Ά ν 
τήν Σιλιστρία τήν είχαν ύπερασπίσει έτσι τό 1853,242 σύντομα θά 
είχε πέσει... 

Ό Engels στόν Marx, 15.7.1877 

% 

["Ηττα καί έπανάσταση στήν Τουρκία καί στήν Ρωσσία] 

. . .Ελπίζω δτι οί αύθάδειες τών Ρώσσων έκεΐθεν τοΰ Αίμου θά 
ξεσηκώσουν τούς Τούρκους έναντίον τοΰ παλιοΰ τους καθεστώτος. 
Τό δτι ήττες τών Ρώσσων στήν εύρωπαϊκή Τουρκία όδηγοΰν άμεσα 
σ' έπανάσταση στήν Ρωσσία έχει τώρα άποδειχτεΐ, άκόμα καί γιά 
τούς Λαβρόφ καί Λοπάτιν, άπό τίς έκρήξεις τοΰ ρωσσικοΰ τύπου 
έξαιτίας τών failures** στήν Αρμενία, έκρήξεις πού καμμιά λογο-
κρισία δέν μπορεί νά συγκρατήσει. Ό τόνος τών πετρουπολίτικων 
έφημερίδων εϊναι άπειλητικότερος άπό έκεΐνον τοΰ γερμανικού τύ-
που τήν έποχή πού ή πολιορκία τοΰ Παρισιού243 δέν άκολουθοϋσε 
τήν άναμενόμενη πορεία... 

Ό Marx στόν Engels, 18.7.1877 
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[Τουρκική απραξία. Ρόλος τής προδοσίας] 

...Οί Τοϋρκοι πρέπει νά κάμουν γρήγορα, άν πρόκειται νά πάει 
καλά τό πράγμα. Ά ν έπιτρέψουν στους Ρώσσους νά δημιουργή-
σουν στήν Βουλγαρία καί στή νότια κατωφέρεια τοΰ Αίμου ένα 
ρωσσικό όχυρωματικό τετράγωνο,244 τότε μπορεί ή ύπόθεση νά 
χρονίσει, καί μιά προέλαση έναντίον τής Κωνσταντινούπολης δέν 
θά ήταν τότε άδύνατη —μιά προέλαση δηλ. πού, όπως στά 1828, 
Οά είχε σκοπό νά προκαλέσει άπλώς ηθικά άποτελέσματα— ή προ-
δοσία. Καί ή προδοσία φαίνεται τώρα νάναι όλότελα on the cards.^ 
Μοΰ φαίνεται ξεκάθαρο ότι στή Νικόπολη246 —πού κατά τά άλλα, 
μετά τό πέρασμα τών Ρώσσων, δέν έχει καί μεγάλη σπουδαιότητα— 
έγινε προδοσία. Ποτέ δέν παραδόθηκαν 6.000 όχυρωμένοι Τούρκοι 
χωρίς κάν νά γίνει έφοδος — μόνο στήν Βάρνα τό 1828.248 Μέ 
πιάνουν γιά τά καλά τά νεΰρα μου όταν διαβάζω στίς έφημερίδες 
πού μάς έρχονται δυό φορές τήν ήμέρα γιά ρωσσική δράση καί 
άμετάβλητη τουρκική άπραξία" χειρότερα δέν ήταν οΰτε τό 1828, 
όταν δέν ΰττήρχε καθόλου τουρκικός στρατός... 

Ό Engels στόν Marx, 19.7.1877 
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['Αδυναμίες τοϋ τουρκικοϋ στρατοΰ 
και προοπτικές τοΰ ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου] 

...Οί έλιγμοί τών Ρώσσων είναι έξαιρετικά τολμηροί, τί τούς πει-
ράζει όμως, άν ή τουρκική τακτική μείνει ή ίδια όπως έδώ καί 
τέσσερις έβδομάδες;... Ή τουρκική ήγεσία έχει προφανώς πτοη-
θεί καί κάνει άντίστοιχες γκάφες. Επιπλέον άφησε παντού στά 
χέρια τών Ρώσσων τήν σοδειά, πού μόλις τώρα ώρίμασε, έτσι ώστε 
αύτοί έχουν νά φάνε όσο χρειάζονται. Ό Άβδούλ Κερίμ άφησε 
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τόν στρατό νά φθαρεί σέ σημείο ώστε πάνω άπό τά 20% τών άν-
δρών βρίσκονται στό νοσοκομείο, ένώ ό Πρώσσος άξιωματικός της 
K[olnische] Z[eitung] λέει δτι στην Σούμλα είδε Τούρκους αξιω-
ματικούς (δχι στρατιώτες) μεθυσμένους μαζικά. "Ολα αύτά συνέ-
πειες της άπραξίας. Εξοργίζεσαι δταν βλέπεις μιά τόσο λαμπρή 
θέση κι ένα τόσο σπουδαίο άνθρώπινο ύλικό νά στέκουν άναξιο-
ποίητα. Παρ' όλα αύτά οί Ρώσσοι δέν φτάνουν στήν Κωνσταντι-
νούπολη οΰτε καί μποροΰν ν' άποκόψουν τόσο εύκολα τήν διατροφή 
τών Τούρκων μέσα στό όχυρωματικό τετράγωνο.244 'Επίσης έχουν 
μονάχα δυό μήνες μπροστά τους ώς τήν τελική έκβαση κι έτσι, 
παρ' όλες τίς τουρκικές βλακείες, ή έκστρατεία αύτής τής χρονιάς 
έχει ούσιαστικά άποτύχει — άν δέν γίνει τό άπρόβλεπτο 1 Οί άγγλι-
κές άποστολές στρατευμάτων θά άρκέσουν, βέβαια, γιά νά έμποδί-
σουν μιάν χωριστή ειρήνη τοΰ σουλτάνου, κι αύτό είναι καί τό 
καλό τους... 

Ό Engels στόν Marx, 24.7.1877 
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['Απόλυτη μοναρχία 
και αυλική συνομωσία στήν Τουρκία] 

...Τό μεγάλο κακό στήν Τουρκία είναι — ή παλιά ίστορία όλων τών 
άπολύτων μοναρχιών. Τό κόμμα τοΰ σεραγιοΰ —τό όποιο συνάμα 
είναι φιλορωσσικό καί, όπως τό κόμμα τοΰ Καρόλου Α', τοϋ Κα-
ρόλου Β', τοΰ 'Ιακώβου Β', τοΰ Λουδοβίκου ΙΣΤ' ή τοΰ Φριδερί-
κου Γουλιέλμου Δ', προσπαθεί νά κρατήσει τήν θέση του μηχα-
νορραφώντας μέ τό έξωτερικό— λυγίζει, όμως άπέχει πολύ άπό τό 
νά τσακίσει. Μέ τήν πρώτη τρομάρα ό 'Αβδούλ Κερίμ κι ό Ρεντίφ 
στέλνονται στό στρατοδικείο. Ό Μαχμούτ Νταμάντ πέφτει σέ 
δυσμένεια, ό Μιντάτ πασάς καλείται νά έπιστρέψει. Δέν έχει πε-
ράσει καλά-καλά ό πρώτος πανικός κι ό Νταμάντ κυβερνά καί 
πάλι, προστατεύει τούς άνθρώπους του, άπομακρύνει τόν Μιντάτ 
κτλ. Είμαι βέβαιος, ότι ή μοσχοβίτικη διπλωματία παρακολουθεί 
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τούς έλιγμούς στήν Κωνσταντινούπολη μέ περισσότερη προσοχή 
παρά έκείνους έντεΰθεν καί εκείθεν τοϋ Αίμου... 

Ό Marx στόν Engels, 1.8.1877 

100 
['Εσωτερικές συγκρούσεις στήν Τουρκία] 

. . .Ό άνταποκριτής τής Republique Frangaise στήν Κωνσταντι-
νούπολη γράφει, ότι ό παλιός σεΐχ-ούλ-ίσλάμ183 καθαιρέθηκε μέ 
μηχανορραφίες τοΰ Μαχμούντ Νταμάντ έξαιτίας τών έπαναστα-
τικών φρονημάτων του κι άντικαταστάθηκε μ' έναν γάιδαρο. Πι-
στεύει, οτι στήν Κωνσταντινούπολη έπίκεινται ταραχές, άν οί άνα-
κτορικές πλεκτάνες δέν σταματήσουν γρήγορα... 

Ό Marx στόν Engels, 8.8.1877 

101 
['Αδυναμίες τοϋ τουρκικοΰ και τοϋ ρωσσικοϋ στρατοΰ] 

. . .Ή άκινησία τών Τούρκων όφείλεται ούσιαστικά στήν έλλειψη 
μεταγωγικών. Τό νά καταστήσουν ένα στρατό ικανό όχι μόνο νά 
χτυπήσει, άλλά καί νά κινηθεί έλεύθερα, φαίνεται νάναι άκατόρθω-
το γιά όλους τούς βαρβάρους καί ήμιβαρβάρους: ό στρατός τους, 
πού μέ χίλια βάσανα καί κατά προσέγγιση έχει όργανωθεΐ μέ σύγ-
χρονο τρόπο (γιά νά χτυπήσει), όφείλει νά κινηθεί μέ τίς ap-
pliances·»88 ένός παλιοΰ βαρβαρικοΰ στρατοΰ. Εισάγονται σύγχρο-
να όπλα, όμως τά άντίστοιχα πυρομαχικά πρέπει νά βρεθοΰν άπό 
δώ κι άπό κει. 'Οργανώνονται ταξιαρχίες, μεραρχίες ή σώματα 
στρατοΰ καί συγκεντρώνονται σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής σύγ-
χρονης στρατηγικής, λησμονείται όμως οτι αύτές δέν μπορούν πιά 
νά βροΰν μόνες τους τά μέσα γιά τήν συντήρησή τους, όπως ένα 
μπουλούκι γενιτσάρων, σπαχήδων ή νομάδων. Αύτό τό βλέπουμε 
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ήδη στους Ρώσσους, άλλά άκόμα περισσότερο στους Τούρκους, 
καί γι* αύτό μέ τέτοιους στρατούς βγαίνουν λάθος δλοι οί ύπολογι-
σμοί, δσοι γίνονται ξεκινώντας άπό τήν ύπόθεση, δτι τά σώματα 
στρατοΰ έχουν δυτικοευρωπαϊκή ευκινησία. 

Οί γκάφες, πού κάνουν τώρα οί Τοΰρκοι, οφείλονται όλες στόν 
φόβο, τόν όποιο προκάλεσε στήν Κωνσταντινούπολη ή προέλαση 
τοΰ Γκοΰρκο. 'Αντί νά διατάξουν τόν Σουλεϊμάν νά ένωθεΐ άμεσα 
ή μέ τόν 'Οσμάν ή μέ τόν Μεχμέτ 'Αλή —μέσα άπό περάσματα πού 
δέν κατέχουν οί Ρώσσοι—, τόν βάζουν νά στηθεί άμεσα μπροστά 
στούς Ρώσσους, νά καλύψει άμεσα τήν Κωνσταντινούπολη. "Ετσι 
έγινε ή άνώφελη αιματοχυσία στό πέρασμα τής Σίπκα ώς μέρος 
μιας έπιχείρησης συμφωνημένης καί συντονισμένης μέ τίς δύο άλ-
λες στρατιές, πού δμως, δπως συνήθως, δέν έκτελέστηκε ταυτό-
χρονα καί γι ' αύτό άπέτυχε.247 Ωστόσο αύτά δλα δέν σημαίνουν 
πολλά πράγματα καί θά έπανορθωθοΰν. 

Ή κατάρρευση τής ρωσσικής στρατιωτικής όργάνωσης εϊναι 
πλήρης. Όμολογοΰν άπώλειες 15.000 άνδρών σέ μάχες (στήν 
Εύρώπη), όμως οί άπώλειες άπό άρρώστειες θά πρέπει νάναι δυό 
φορές τόσες ή καί άκόμα περισσότερες. Οί έπικοινωνίες εντελώς 
broken down.** Πουθενά δέν φτιάχτηκαν δρόμοι. 'Αστυνομία στρα-
τοπέδου δέν ύπάρχει, ή βρωμιά καί τά ψοφίμια θά έφταναν, καί 
δίχως τό κλίμα, γιά νά δημιουργήσουν τίς επιδημίες. "Εξι ρωσσικά 
σώματα στρατοΰ, τώρα όχτώ, βρίσκονται στήν Βουλγαρία καί με-
τά άπό μία μάχη έχουν περιοριστεί σέ μιάν έντελώς παθητική ά-
μυνα... Μέ δυό λόγια, τά πράγματα εϊναι χειρότερα άπ' δ,τι στόν 
πόλεμο τής Κριμαίας... 

Ό Engels στόν Marx, 25.8.1877 

102 
['Εκτίμηση τών τουρκικών δυνάμεων] 

...Τώρα θά όμολογήσεις, βέβαια, οτι εϊχα έκτιμήσει ορθά τήν δύ-
ναμη άντίστασης τών Τούρκων καί τήν έπιθετική άδυναμία τών 
Ρώσσων. Τοΰ χρόνου οί Τοΰρκοι θά εϊναι δυό φορές πιό δυνατοί, 
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γιατί μπορούν νά γυμνάσουν τους άνδρες τους τον χειμώνα. Ά ν 
οί Ρώσσοι δέν άποσύρουν τόν στρατό τους πίσω άπό τόν Δούναβη 
γιά νά ξεχειμωνιάσει (πράγμα πού δυσκολεύομαι νά πιστέψω), 
τότε ίσως νά πάθουν καινούργιες νίλες. Οί πάγοι τοΰ Δούναβη δέν 
σέβονται γέφυρες άρμολογημένες άπό πλοία, έστω κι άν αύτές 
άνήκουν στόν αύτοκράτορα της Ρωσσίας. Κι έπειτα, όπως καί νά 
πάνε τά πράγματα, πριν άκόμη άπό τό τέλος τοΰ 1878 ή Ρωσσία 
θά έχει τό σύνταγμά της κι έπομένως την δεύτερη έκδοση της 
γαλλικής Έπανάστασης τοΰ 1789-94. 

Ό άνθρωπος, πού έμπόδισε ουσιαστικά τούς Τούρκους νά παί-
ξουν στούς Ρώσσους δυσάρεστα παιγνίδια, είναι ό πεθερός τοΰ 
σουλτάνου, ό Μαχμούτ Νταμάντ πασάς, φίλος τοΰ Ίγνάτιεβ κι 
άγορασμένος άπ' αύτόν έδώ καί χρόνια. Ά ν καμμιά φορά άκούσεις, 
ότι αύτός άνατράπηκε, νά περιμένεις μιάν έντελώς διαφορετική 
ζωντάνια στήν διεξαγωγή τοΰ πολέμου. Αύτός προκάλεσε καί τήν 
άνάκληση τοΰ Μεχμέτ Άλή. . . 

Ό Engels στόν Η. Engels, 5.10.1877 

102α 

[Τουρκικός «φεουδαλισμός»] 

Anti-Duhring (1878), Μέρος Β', κεφ. 4 

Είναι καθαρή φαντασιοπληξία..., οτι γιά τήν οικονομική έκμετάλ-
λευση τής γαιοκτησίας σέ μείζονες έκτάσεις άπαιτοΰνται γαιο-
κτήμονες καί σκλάβοι. Σ ' όλόκληρη τήν Ανατολή, όπου γαιοκτή-
μονας εϊναι ή κοινότητα ή τό κράτος, λείπει άπό τίς γλώσσες 
άκόμα καί ή λέξη γαιοκτήμονας... Πρώτοι οί Τοΰρκοι εισήγαγαν 
σέ όσες χώρες κατέκτησαν ένα εϊδος γαιοκτημονικοΰ φεουδαλισμού. 

Engels 
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103 

[.Αιτίες τής τουρκικής ήττας τοΰ 1878] 

...'Υποστηρίζουμε μέ τον πιό άποφασιστικό τρόπο τούς Τούρκους, 
κι αύτό γιά δύο λόγους: 

1. γιατί μελετήσαμε τόν Τοϋρκο άγρότη —δηλ. τήν τουρκική 
λαϊκή μάζα— καί τόν γνωρίσαμε τό δίχως άλλο ώς έναν άπό τούς 
άξιότερονς και ηθικότερους έκπροσώπους τής άγροτιας στήν Ευ-
ρώπη. 

2. γ ιατ ί ή ήττα τών Ρώσσων θά έπιτάχυνε πολύ τήν κοινω-
νική άνατροπή στήν Ρωσσία, τ ά στοιχεία τής όποιας ύπάρχουν σέ 
πληθώρα, καί μαζί τήν μεταστροφή σ ολόκληρη τήν Εύρώπη. 

Τά πράγματα τράβηξαν άλλο δρόμο. Γιατί; Έξαιτίας τής 
προδοσίας τής 'Αγγλίας και τής Αυστρίας. 

Ή 'Αγγλία, έννοώ τήν άγγλική κυβέρνηση, έσωσε π.χ. τούς 
Σέρβους, όταν είχαν πιά νικηθεί· έπιστρατεύοντας άπάτες έκαμε 
τήν Τουρκία ν' άναστείλει τόν πόλεμο, μέ τήν φαντασίωση ότι τάχα 
οί Ρώσσοι είχαν προσφέρει άνακωχή (διαμέσου τής Αγγλίας), 
πρώτος δρος τής όποιας ήταν ή παραπάνω άναστολή,238 Αύτό και 
μόνο έκαμε δυνατές τις τελευταίες ξαφνικές έπιτυχίες τών Ρώσ-
σων.2*6 'Αλλιώς ό στρατός τους θά είχε άποδεκατιστεΐ άπό πείνα 
καί κρύο: μονάχα τό άνοιγμα τών δρόμων πρός τήν Ρωμυλία, 
όπου βρίσκονται (δηλ. παίρνονται) έφόδια κι όπου έπιπλέον τό 
κλίμα είναι ήπιότερο, τούς έπέτρεψε νά γλυτώσουν άπό τήν ποντι-
κοπαγίδα τής Βουλγαρίας, πού τήν εϊχαν στοιβάξει μέ στρατό, 
καί νά ξεχύσουν τά μπουλούκια τους κατά τόν Νότο. Ό Disraeli 
ήταν (κι άκόμα είναι) άκινητοποιημένος μέσα στήν ίδια του τήν 
κυβέρνηση άπό τόν Ρώσσο πράκτορα μαρκήσιο Salisbury, τόν έμ-
πιστο τοϋ Ίγνάτιεβ, τόν Μεγάλο Κόπτη τοΰ common place"" 
—τόν λόρδο Derby— καί τόν λόρδο Carnarvon, πού τώρα έχει 
Αποχωρήσει. 

Ή Αύστρία έμπόδισε τούς Τούρκους ν' Αξιοποιήσουν τίς νίκες 
τους στό Μαυροβούνιο κτλ. 
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Τέλος —καί αύτό είναι βασικός λόγος της τελικής τους ήττας— 
οί Τοϋρκοι δέν κατάφεραν νά κάμουν μιάν έπανάσταση στήν Κων-
σταντινούπολη,— κι έτσι ή ένσάρκωση τού παλιού καθεστώτος τοΰ 
σεραγιοΰ —ό Μαχμούτ Νταμάντ— ό γαμπρός τοΰ σουλτάνου, πα-
ρέμεινε πραγματικός πολεμικός ήγέτης· ήταν όλότελα τό ίδιο 
πράγμα, σά νά διεύθυνε ή ϊδια ή ρωσσική κυβέρνηση τόν πόλεμο 
έναντίον τοϋ έαυτοϋ της. Μπορεί ν' αποδειχτεί ίσαμε τήν παρα-
μικρή λεπτομέρεια ότι τό ύποκείμενο αύτό συστηματικά παρέλυσε 
κι άφησε έκτεθειμένο τόν τουρκικό στρατό. "Αλλωστε τό πράγμα 
είναι γενικά γνωστό στήν Κωνσταντινούπολη, κι αύτό κάνει με-
γαλύτερη τήν ιστορική ένοχή τών Τούρκων. "Ενας λαός, πού σέ 
στιγμές ύψιστης κρίσης δέν μπορεί νά τραβήξει μπροστά μέ τρόπο 
επαναστατικό, είναι χαμένος. Ή ρωσσική κυβέρνηση ήξερε τί άξι-
ζε γι αυτήν δ Νταμάντ· έπιστράτευσε 7ΐερισσότερη στρατηγική 
και τακτική γ ιά νά κρατήσει τον Μιντάτ πασά μακριά άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη καί τόν Νταμάντ στήν κυβέρνηση παρά γιά νά 
καταλάβει τήν Πλέβνα,24® 

Φυσικά στό βάθος τής ρωσσικής έπιτυχίας στέκει — ό Bis-
marck. Αύτός δημιούργησε τήν Συμμαχία τών Τριών Αύτοκρα-
τόρων,250 χάρη στήν όποία ή Αύστρία κάθησε ήσυχη. Άκόμα καί 
μετά τήν πτώση τής Πλέβνας, ή Αύστρία χρειαζόταν νά παρατά-
ξει μόλις 100.000 άνδρες — καί οί Ρώσσοι θά έπρεπε νά άποσυρ-
Οοΰν σιωπηρά ή ν' άρκεσθοΰν στά πιό γλίσχρα άποτελέσματα. Ή 
παραίτηση τής Αύστρίας έδωσε εξαρχής τήν ύπεροχή στό ρωσ-
σόφιλο κόμμα τής Αγγλίας, έφόσον ή Γαλλία... δέν υπήρχε πιά γιά 
τήν Αγγλία ώς στρατιωτική δύναμη στήν ήπειρωτική Εύρώπη. 

Τό άποτέλεσμα είναι άπλώς ή διάλυση τής Αύστρίας, ή όποία 
είναι άναπόφευκτη, άν γίνουν δεκτοί οί ρωσσικοί ειρηνευτικοί 
όροι251 καί άν ή Τουρκία συνεχίσει νά ύπάρχει (στήν Εύρώπη του-
λάχιστο) τυπικά μόνο. Γιατί ή Τουρκία άποτελοϋσε τό φράγμα 
τής Αύστρίας έναντίον τής Ρωσσίας καί τής σλαβικής άκολουθίας 
της. Τό πρώτο λοιπόν πού θά άφαιρεθεϊ εύγενικά τήν κατάλληλη 
στιγμή θάναι ή «Βοημία»... 
. . .Ή Τουρκία κι ή Αύστρία ήσαν τό έσχατο όχυρό τοΰ παλιοϋ 
εύρωπαϊκοΰ συστήματος, πού στά 1815 μπαλώθηκε καί πάλι. Ά ν 
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αύτές καταρρεύσουν, θά καταρρεύσει κι αύτό ολότελα. Ή κατάρ-
ρευση τούτη —πού θά έπιτελεστεΐ μέ μιά σειρά («τοπικών» καί 
τελικά «γενικών») πολέμων— έπιταχύνει τήν κοινωνική κρίση 
— καί μαζί της τόν άφανισμό δλων αύτών τών άρειμάνιων ψευδο-
Δυνάμεων. 

*0 Marx στόν W. Liebknecht, 4.2.1878 

104 

[Ή συνθήκη τής Άόριανούπολης]** 

. . .Ή ρωσσική διπλωματία άπέχει πολύ άπό τό νά συμμερίζεται 
τίς ήλίθιες «χριστιανικές» άντιπάθειες πρός τήν «Ημισέληνο». Ή 
Τουρκία, περιορισμένη στήν Κωνσταντινούπολη καί σ' ένα μικρό 
μέρος τής εύρωπαϊκής Ρωμυλίας, άλλά μέ συμπαγή ένδοχώρα στήν 
Μικρά Ασία, στήν 'Αραβία κτλ., προορίζεται νά προσδεθεί στήν 
Ρωσσία μέ μιάν έπιθετική καί άμυντική συμμαχία. 

Στήν τελευταία έκστρατεία 120.000 Πολωνοί πρόσφεραν σπου-
δαίες ύπηρεσίες στόν ρωσσικό στρατό" τώρα κοντά στούς Πολω-
νούς καί οί Τοΰρκοι —τά δυό γενναιότερα φύλα τής Εύρώπης νά 
παίρνουν έκδίκηση άπό τήν Εύρώπη γιά τήν ταπείνωσή τους πο-
λεμώντας ύπό ρωσσική σημαία— καθόλου κακή ιδέα! 

Στά 1829 ή Πρωσσία —πού άκόμα τότε ήταν μονάχα τό με-
γαλύτερο άπό τά μικρά εύρωπαϊκά κράτη κι αύτοτελής προστατευό-
μενη της Ρωσσίας— ένέργησε δπως καί τώρα. 

Ό Moltke έχει περιγράψει πολύ καλά τήν άπελπιστική θέση, 
στήν όποία βρισκόταν ό ρωσσικός στρατός, δταν ό Ντήμπιτς πέ-
ρασε τόν Αίμο ('Ιούλιος 1829). Μονάχα ή διπλωματία μποροϋσε 
νά τόν σώσει. 

Ή δεύτερη έκστρατεία πήγαινε νά τελειώσει έξίσου άσχημα 
δσο καί ή πρώτη49 — καί κατόπιν finis Russiae.^ Γι' αύτό στίς 
10 'Ιουνίου 1829 πήγε ό τσάρος Νικόλαος στό Βερολίνο μέ πρό-
σχημα νά παρευρεθεί στόν γάμο τοϋ πρίγκηπα Γουλιέλμου τής 
Πρωσσίας (τοϋ τωρινοϋ αύτοκράτορα). Παρακάλεσε τόν Φριδερί-
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κο Γουλιέλμο Γ' (τόν ϊδιο πού φορά τό «στεφάνι τοϋ νικητή»262) 
νά προτρέψει τήν Πύλη νά τοΰ στείλει πληρεξουσίους γιά ν' άρχί-
σουν οί διαπραγματεύσεις είρήνης. Τότε ό Ντήμπιτς δέν είχε άκό-
μη περάσει τόν Αίμο, τό μέγιστο μέρος τοΰ στρατοΰ του ήταν 
καθηλωμένο μπροστά στήν Σιλιστρία καί στήν περιοχή τής Σούμ-
λα. Ό Φριδερίκος Γουλιέλμος Γ', σέ συμφωνία μέ τόν Νικόλαο, 
έστειλε έπίσημα τόν βαρόνο Muffling ώς έκτακτο άπεσταλμένο 
στήν Κωνσταντινούπολη" προορισμός του, ώστόσο, ήταν νά ενερ-
γήσει ώς πράκτορας τής Ρωσσίας. Ό Muffling ήταν άμιγής Ρώσ-
σος, όπως διηγείται κι ό Εδιος στήν «Αύτοβιογραφία» του: είχε 
σχεδιάσει τήν ρωσσική έκστρατεία τοΰ 1827 κι επέμενε νά περά-
σει ό Ντήμπιτς τόν Αίμο coClte que coilte,veT ένώ αύτός μηχα-
νορραφοΰσε στήν Κωνσταντινούπολη ώς διαμεσολαβητής γιά τήν 
ειρήνη· ό ϊδιος λέει ότι ό σουλτάνος, περίτρομος άπό μιάν τέτοια 
προέλαση, θά έκανε έκκληση «σ' αύτόν ώς φίλο». 

Μέ τό πρόσχημα, ότι διασφαλίζει τήν εύρωπαϊκή ειρήνη, κα-
τάφερε νά δολώσει τήν Γαλλία καί τήν 'Αγγλία — τήν δεύτερη έπη-
ρεάζοντας μέσω τοΰ ρωσσόφιλου "Αγγλου πρεσβευτή Robert 
Gordon τόν άδελφό τοΰ τελευταίου, τόν λόρδο Aberdeen, καί μέ-
σω αύτοΰ πάλι τόν Wellington, ό όποιος άργότερα τό μετάνιωσε 
πικρά. 

'Αφού πέρασε τόν Αίμο, ό Ντήμπιτς δοκίμασε τήν χαρά, ότι 
στίς 25 'Ιουλίου (1829) ό Ρεσίντ πασάς τόν κάλεσε μέ γράμμα 
του νά παρευρεθεί στήν έναρξη τών διαπραγματεύσεων είρήνης. 
Τήν Ιδια μέρα ό Muffling εϊχε τήν πρώτη του συνομιλία μέ τόν 
ρεΐς έφέντη (δηλ. τόν Τούρκο ύπουργό έξωτερικών), τόν όποιο 
έπτόησε χρησιμοποιώντας έντονη γλώσσα (a la πρίγκηπας Ερρί-
κος Ζ' Reuss)· παράλληλα έπικαλέστηκε τόν Gordon κτλ. Κάτω 
άπό τήν πίεση τοΰ Πρώσσου πρεσβευτή (ύποστηριζόμενου άπό 
τόν Ά γ γ λ ο πρεσβευτή Gordon καί τόν Γάλλο Guilleminot, πού 
καί οί δύο τους εϊχαν προετοιμαστεί κατάλληλα άπό τόν Muffling) 
ό σουλτάνος δέχτηκε τούς έξής πέντε όρους είρήνης: 1. Ακεραιό-
τητα τοΰ όθωμανικοΰ κράτους· 2. τήρηση τών προγενεστέρων συν-
θηκών μεταξύ Πύλης καί Ρωσσίας· 3. προσχώρηση τής Πύλης 
στήν συνθήκη τού Λονδίνου (συνάφθηκε στίς 6 'Ιουλίου 1827) με-
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ταξύ Γαλλίας, 'Αγγλίας καί Ρωσσίας κι άφοροϋσε τήν ρύθμιση τών 
έλληνικών υποθέσεων-48 4. βάσιμες έγγυήσεις γιά τήν έλευθερία 
τής ναυσιπλοΐας στήν Μαύρη Θάλασσα" 5. περαιτέρω διαπραγμα-
τεύσεις Τούρκων καί Ρώσσων έπιτετραμμένων σχετικά μέ αιτή-
ματα άποζημιώσεων καί μέ τίς λοιπές άξιώσεις τών δύο μερών. 

Στίς 28 Αύγούστου οί δύο Τούρκοι πληρεξούσιοι Σάντεκ έφέν-
της καί 'Αβδούλ Καντέρ μπέης, συνοδευόμενοι άπό τόν Kuster 
(ακόλουθο τής πρωσσικής πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη), 
έφθασαν στήν 'Αδριανούπολη, όπου άπό όκτώ περίπου ήμέρες βρι-
σκόταν τό ρωσσικό γενικό έπιτελεΐο. Τήν 1η Σεπτεμβρίου ό Ντή-
μπιτς άρχισε τίς διαπραγματεύσεις χωρίς νά περιμένει τούς Ρώσ-
σους πληρεξουσίους ('Αλέξη 'Ορλόφ καί Πάλεν), πού έφτασαν μό-
λις ίσαμε τό Μπούργκας. 

"Ομως στήν διάρκεια τών διαπραγματεύσεων δ Ντήμπιτς προ-
ωθούσε συνεχώς τά στρατεύματά του πρός τήν Κωνσταντινούπολη. 
Προπετής καί άλαζονικός (παρά τήν έπισφαλή του θέση ή μάλλον 
έξαιτίας της), άπαίτησε σέ προθεσμία 8 ημερών τήν συμφωνία 
τών Τούρκων πληρεξουσίων στά παρακάτω σημεία: 

Νά κατεδαφιστούν τά όχυρά τής Βράιλας, τής Γιούργεβας καί 
τοΰ Καλαφάτ καί νά ένσωματωθοΰν οί τόποι αύτοί στήν Βλαχία. 
Νά έκχωρηθοΰν στήν Ρωσσία ή 'Ανάπη καί τό Πότι στήν Μαύρη 
Θάλασσα καθώς καί τό πασαλίκι τοΰ 'Αχαλζίκ. Νά χορηγηθεί 
πολεμική άποζημίωση άπό 700.000 «πουγγιά» (περίπου 120 έκα-
τομμύρια φράγκα) καί ώς έγγύηση τής πληρωμής νά δοθούν ένέ-
χυρο στούς Ρώσσους ή Σιλιστρία καί οί παραδουνάβιες ήγεμονίες. 
Νά χορηγηθεί άποζημίωση 15 περίπου έκατομμυρίων φράγκων σέ 
Ρώσσους έμπόρους, πληρωτέων σέ 3 δόσεις· μετά τήν πληρωμή 
τής κάθε μιάς τους ό ρωσσικός στρατός θά άποσυρόταν, άρχικά 
στούς πρόποδες τοΰ Αίμου, κατόπιν βορείως τής όροσειράς καί 
τέλος πέρα άπό τόν Δούναβη. 

Ή Πύλη17 διαμαρτυρήθηκε έναντίον τών όρων αύτών, πού σέ 
τόση άντίφαση βρίσκονταν μέ τίς διαβεβαιώσεις τοΰ τσάρου γιά 
μετριοπάθεια. Ό καινούργιος Πρώσσος πρεσβευτής, ό Royer (ό 
Muffling είχε έξαφανιστεΐ άπό τίς 5 Σεπτεμβρίου, μόλις όλοκλή-
ρωσε τήν έργασία τοΰ δημίου — αύτός ό «φίλος τής Πύλης» καί 
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άγγελος της ειρήνης), καί μαζί του ό εξαπατημένος άπό τόν 
Muffling στρατηγός Guilleminot καί ό σέρ Robert Gordon 
υποστήριξαν τις διαμαρτυρίες τής Πύλης, γιατί ή άναίδεια αυτή 
άντέβαινε στήν συμφωνία, καί μάλιστα ήταν υπερβολική άκόμα 
καί γιά κεϊνον «μέ τό στεφάνι τοϋ νικητή».262 Ό Ντήμπιτς ήξερε, 
οτι άπό στρατιωτική άποψη δέν στεκόταν καλά, κι έκαμε ψευτο-
παραχωρήσεις: τό άρθρο γιά τό ποσό τής πολεμικής άποζημίωσης 
δέν θά περιλαμβανόταν στήν δημοσίευση τής συνθήκης ειρήνης κι 
ή πρώτη δόση τής άποζημίωσης γιά τό ρωσσικό έμπόριο έλαττώ-
θηκε, γιατί, όπως είπαν οί Τοΰρκοι άπεσταλμένοι: «Καί ό πιό 
άδαής θά γνώριζε, ότι ή Πύλη δέν θά ήταν σέ θέση νά πληρώσει». 
Ή ειρήνη συνάφθηκε τελικά στίς 5 Σεπτεμβρίου. 

Μεγάλη αίσθηση στήν Εύρώπη, μεγάλη άγανάκτηση στήν 
'Αγγλία* ό Wellington άφρισε· άκόμα κι ό Aberdeen ύπέδειξε 
σ' ένα τηλεγράφημα τούς κινδύνους, πού ελλόχευαν πίσω άπό τήν 
κάθε ειρηνευτική ρήτρα, καί προσπάθησε νά συστήσει μιά γενική 
συμμαχία, διαμέσου τής οποίας δλες οί Μεγάλες Δυνάμεις (μαζί 
καί ή Ρωσσία) θά έγγνοϋνταν τήν εΙρήνη στήν 'Ανατολή. Ή Αύ-
στρία ήταν πρόθυμη, όμως ή Πρωσσία ματαίωσε τό σχέδιο, σώ-
ζοντας τήν Ρωσσία άπό τούς κινδύνους πού θά τήν άπειλοϋσαν 
σ' ένα εύρωπαϊκό συνέδριο. ( Ή Γαλλία, όπου ό Κάρολος I' έτοί-
μαζε τό πραξικόπημά του,263 προλείανε τόν δρόμο γιά μιά μυστική 
συνεννόηση μέ τήν Ρωσσία* συνάφθηκε καί μιά μυστική συνθήκη, 
σύμφωνα μέ τήν όποία ή Γαλλία θά έπαιρνε τίς ρηνανιχές έπαρχίες). 

Κάτω άπ' αύτές τίς συνθήκες ό Νέσσελροντ δέν χρειαζόταν νά 
ντραπεί* έγραψε ένα άναίσχυντο καί κοροϊδευτικό τηλεγράφημα 
πρός τήν άγγλική κυβέρνηση καί τό διαβίβασε στόν κόμη Li even, 
τόν Ρώσσο πρεσβευτή στό Λονδίνο. 

Αύτά έκανε τότε ή Πρωσσία, καί τώρα τά έπανέλαβε σέ με-
γαλύτερη κλίμακα... 

Ό Marx στόν W. Liebknecht, 11.2.1878 
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105 

['Ανάγκη αλλαγών στήν Τουρκία] 

. . .Επείγει στό έπακρο νά γίνει μιά άλλαγή στήν Κωνσταντινού-
πολη, άλλιώς οί πολλές εξεγέρσεις στίς έπαρχίες θά δημιουργή-
σουν μιά κατάσταση πού θά έπιφέρει τήν διάλυση τής εύρωπαϊκής 
Τουρκίας, δηλ. αύτό άκριβώς πού εύχονται οί Ρώσσοι καί ό Bis-
marck γιά νά μήν έκτελέσουν τήν συνθήκη τοΰ Βερολίνου251 καί 
νά ψαρέψουν στά θολά νερά. ' Η έπιστροφή τοΰ Μιντάτ στήν Κρήτη 
κι ένα τολμηρό έγχείρημα άπό μέρους του θά μπορούσαν νά δώ-
σουν στά πράγματα άλλη τροπή. Ά ν συνεχιστεί ή σημερινή κατά-
σταση, οί Ρώσσοι θά μείνουν έκεΐ πού είναι καί θά έχουν έλπίδες 
γιά καινούργια λεία, κι αύτό θά μπορούσε ν* άνακόψει καί στό 
έσωτερικό τής Ρωσσίας τήν φυσική πορεία τών πραγμάτων... 

Ό Engels στόν Marx, 21.9.1878 

106 

[Ξένα οικονομικά συμφέροντα 
και προδοσία στήν Τουρκία] 

. . .Ό Μαχμούτ ΝεντΙμ πασάς είναι, τό ίδιο δπως κι ό Μαχμούτ 
Νταμάντ πασάς (γαμπρός τοΰ σουλτάνου) πληρωμένος άρχιπράκτο-
ρας τών Ρώσσων στήν Κωνσταντινούπολη. "Οταν ό Ρώσσος Πο-
λιάκοβ, πού κι αύτός ήθελε νά πάρει τά δικαιώματα γιά τούς τουρ-
κικούς σιδηροδρόμους, δέν τά κατάφερε (γιατί οί Ρώσσοι δέν μπο-
ρούσαν ταυτόχρονα ν' άρχίζουν τόν πόλεμο έναντίον τής Τουρκίας 
καί νά λαδώνουν τούς Τούρκους), οί Ρώσσοι είχαν φυσικά κάθε 
συμφέρον νά δοθοΰν στόν Hirsch (τόν μόνο τους συναγωνιστή, ό 
όποιος έπιπλέον προστατευόταν άπό τήν Αύστρία) τέτοιοι οροί, 
ώστε ό Hirsch, καί μαζί του ή Αύστρία, νά προκαλέσει τό μίσος 
τών Τούρκων, χωρίς οί Τοΰρκοι ν' άποκτήσουν όλοκληρωμένο σι-
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8ηροδρομικό δίκτυο. Κάθε οικονομική έξασθένιση τής Τουρκίας 
ήταν έτσι κι αλλιώς πλεονέκτημα γιά τήν Ρωσσία — άν τό πάρουμε 
σχετικά. Ό Νεντίμ κάνει λοιπόν τίς δουλειές του, ό Hirsch τόν 
πληρώνει έπειδή τοΰ πουλά τήν Τουρκία, κι ή Ρωσσία τόν πληρώ-
νει άκόμα μιά φορά έπειδή πουλά τήν Τουρκία γενικά. ' Η ρωσσική 
διπλωματία κάνει δουλειές μέ άπλόχερο τρόπο, όχι μέ τόν μικρό-
ψυχο άνταγωνιστικό φθόνο τοϋ μικρέμπορου, καί γι ' αυτό μπορεί, 
άν δέν γίνεται άλλιώς, νά παραχωρήσει άκόμα καί σέ κάποιον 
άντίπαλο, όπως είναι ή Αύστρία, ένα φαινομενικό ή στιγμιαίο 
πλεονέκτημα, άξιοποιώντας το καί πάλι γιά δικό της λογαρια-
σμό... 

Ό Engels στόν Bernstein, 21.4.1882 

107 

[Οί Σλάβοι τής Βαλκανικής καί ή Ρωσσία. 
Ή έπανάσταση καί τό πρόβλημα τών έθνικοτήτων] 

...Τό ότι μέ τό γράμμα μου δέν άλλάξατε γνώμη, μιά καί είχατε 
ήδη τις συμπάθειές σας γιά τούς «καταπιεσμένους» Νοτιοσλά-
βους, τό καταλαβαίνω πολύ καλά. "Ολοι μας δά, στόν βαθμό πού 
περάσαμε πρώτα άπό τόν φιλελευθερισμό ή τόν ριζοσπαστισμό, 
κολλήσαμε έξαρχής άπό έκεΐ αύτές τΙς συμπάθειες γιά όλες τίς 
«καταπιεσμένες» έθνικότητες, καί ξέρω, πόσο χρόνο καί πόση με-
λέτη μού στοίχισε γιά νά τίς ξεφορτωθώ — όταν όμως τΙς ξεφορ-
τώθηκα, ήταν γιά τά καλά... 
...Λέτε, ότι μόλις οί σλαβικοί λαοί (πάντα έξαιρώντας τούς Πο-
λωνούς 1) δέν θά έχουν πιά λόγο νά βλέπουν στήν Ρωσσία τόν μόνο 
τους έλευθερωτή, ό πανσλαβισμός ξόφλησε. Αύτό λέγεται εύκολα 
καί φαίνεται εύλογο. Πρώτα-πρώτα, όμως, ό κίνδυνος τοϋ παν-
σλαβισμού, στόν βαθμό πού ύπάρχει, δέν βρίσκεται στήν περιφέ-
ρεια παρά στό κέντρο, όχι στά Βαλκάνια, παρά στά 80 έκατομμύ-
ρια τών σκλάβων, άπό τούς οποίους ό τσαρισμός άντλεΐ τόν στρατό 
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καί τό χρήμα του. Ά π ό έκεΐ πρέπει λοιπόν ν' άρχίσουμε, καί έκεΐ 
ή άρχή ίχει κιόλας γίνει. Πρέπει τώρα νάρθει Ινας πόλεμος γιά 
νά μάς τήν χαλάσει; 

Δεύτερο, δέν έπιθυμώ νά έξετάσω έδώ, πώς έγινε κι οί μικροί 
σλαβικοί λαοί βλέπουν τόν τσάρο ώς τόν μόνο έλευθερωτή τους. 
Τό κάνουν κι αύτό μάς φτάνει, δέν μπορούμε νά τ* άλλάξουμε καί 
Οά μείνει έτσι, ώσπου νά καταρρεύσει ό τσαρισμός· άν γίνει πό-
λεμος, δλα αύτά τά ένδιαφέροντα έθνίδια θά περάσουν άπό τήν 
μεριά τοϋ τσαρισμού, τοΰ έχθροΰ όλόκληρης τής άστικής-άνεπτυγ-
μένης Δύσης. "Οσο είναι έτσι τά πράγματα, δέν μπορώ νά ένδια-
φέρομαι γιά τήν άμεση, τωρινή τους άπελευθέρωση, παραμένουν 
άπευθείας έχθροί μας τό ίδιο δπως ό σύμμαχος καί προστάτης 
τους, ό τσάρος. 

Πρέπει νά συνεργαστούμε στήν άπελευθέρωση τοϋ δυτικο-
ευρωπαϊκοΰ προλεταριάτου καί σ' αύτόν τόν σκοπό νά υποτάξουμε 
κάθε τι άλλο. Άκόμα κι άν δεχτοΰμε δτι οί Σλάβοι τών Βαλκανίων 
κτλ. είναι τόσο πολύ ένδιαφέροντες, νά μοϋ λείπουν, άν ή άπελευ-
θερωτική τους όρμή συγκρούεται μέ τό συμφέρον τοϋ προλετα-
ριάτου. Οί Άλσατοί καταπιέζονται κι αύτοί, καί θά χαρώ νά τούς 
ξεφορτωθοΰμε καί πάλι. Ά ν δμως στίς παραμονές μιας έπανάστα-
σης, πού θά τήν έβλεπες νά πλησιάζει, Ίτήγαιναν νά προκαλέσουν 
πόλεμο άνάμεσα στήν Γαλλία καί στήν Γερμανία, νά φανατίσουν 
καί πάλι αύτούς τούς δύο λαούς κι έτσι ν' άναβάλουν τήν έπανά-
σταση, τότε έγώ θά τούς πώ: Σταματεΐστε έκεΐ πού βρίσκεστε! 
Μπορείτε νάχετε τήν ϊδια ύπομονή μέ τό εύρωπαϊκό προλετα-
ριάτο. Ά ν αύτό άπελευθερωθεΐ, είσαστε καί σεις αύτόματα έλεύ-
θεροι, ίσαμε τήν στιγμή έκείνη δμως δέν άνεχόμαστε νά μπαίνετε 
στόν δρόμο τοΰ άγωνιζόμενου προλεταριάτου. Τό ίδιο ισχύει καί 
γιά τούς Σλάβους. Ή νίκη τοϋ προλεταριάτου τούς άπελευθερώ-
νει πραγματικά κι άναγκαΐα, δχι έπιφατικά καί προσωρινά, δπως 
ό τσάρος. Γι' αύτό καί τοϋτοι, πού στήν Εύρώττη καί στήν έξέλι-
ξή της ίσαμε σήμερα δχι μόνο δέν πρόσφεραν τίποτε, άλλά καί 
στάθηκαν άνασχετικός της φραγμός, πρέπει νάχουν τουλάχιστο 
τήν ίδια ύπομονή μέ τούς προλεταρίους μας. Γιά μιά φούχτα 
Έρζεγοβίνους νά ξεκινήσεις έναν παγκόσμιο πόλεμο, πού θά στοι-
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χίσει 1000 φορές περισσότερους άνθρώπους άπ' όσους ζοϋνε στήν 
'Ερζεγοβίνη — δέν είναι αύτή ή δική μου άντίληψη γιά τήν πολι-
τική τοΰ προλεταριάτου. 

Καί πώς «άπελευθερώνει» ό τσάρος; Ρωτήστε τούς Μικρο-
ρώσσους χωρικούς, πού ή Κατερίνα τούς έλευθέρωσε κι αύτούς 
άπό τήν πολωνική «καταπίεση» (πρόσχημα: ή θρησκεία), μόνο 
καί μόνο γιά νά τούς προσαρτήσει κατόπιν. Ποιός είναι λοιπόν ό 
τελικός στόχος όλων αύτών τών ρωσσο-πανσλαβιστικών άγυρτειών; 
Ί Ι κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης καί τίποτε παραπάνω. Μο-
νάχα αύτή θά άσκοΰσε ισχυρή έπίδραση πάνω στίς θρησκευτικές 
παραδόσεις τοΰ Ρώσσου χωρικοΰ, θά τόν ένθουσίαζε γιά νά ύπερα-
σπίσει τό άγιο Τσάριγκραντ8 καί θά έδινε στόν τσαρισμό νέα πα-
ράταση ζωής. Καί μόλις οί Ρώσσοι πατήσουν στήν Κωνσταντινού-
πολη, τότε άντίο βουλγαρική καί σερβική έλευθερία κι άνεξαρτη-
σία — οί άδελφούληδες (μπρατάνκι) θά έβλεπαν γρήγορα πόσο κα-
λύτερα περνούσαν μέ τούς Τούρκους. Αύτοί οί μπρατάνκι Οά πρέ-
πει νάχουν κολοσσιαία άφέλεια γιά νά πιστεύουν, ότι ό τσάρος 
θέλει τό δικό τους καλό κι όχι τό δικό του. 

Λέτε ότι μιά Μεγάλη Σερβία άποτελεΐ έναντίον τής Ρωσσίας 
φράγμα έξίσου καλό όσο κι ή Αύστρία. Σας είπα κιόλας, ότι θεω-
ρώ άβάσιμη ολόκληρη τήν θεωρία τοΰ «φράγματος» άπό τήν στιγμή 
πού στήν Ρωσσία ισχυροποιήθηκε ένα έπαναστατικό κίνημα, κι 
επίσης, ότι βλέπω μ' εύχαρίστηση τήν άποσύνθεση τής Αύστρίας. 
"Ας έρθουμε όμως τώρα στήν ποιότητα αύτών τών έθνιδίων, πού 
κι αύτήν πρέπει νά τήν σταθμίζουμε όταν διαμορφώνουμε τίς συμ-
πάθειές μας. 

Μιά Μεγάλη Σερβία είναι σίγουρα δυνατή μετά άπό 2-4 γε-
νιές καί μετά άπό γενικές άνατροπές στήν Εύρώϊτη, σήμερα όμως 
—όπως είναι ή πολιτισμική κατάσταση τών συστατικών της στοι-
χείων— έξίσου σίγουρα δέν είναι. 

1. Οί Σέρβοι χωρίζονται σέ τρεις θρησκείες (οί άριθμοί είναι 
παρμένοι άπό τό Slovansky N&ropodis τοΰ Safarik καί ισχύουν 
γιά τό 1849): 'Ελληνορθόδοξοι 2.880.000, Καθολικοί (μαζί μέ τούς 
λεγόμενους Κροάτες, πού ώστόσο μιλοΰν σερβικά) 2.664.000 (καί 
χωρίς τούς Κροάτες 1.884.000), Μωαμεθανοί 550.000. Στά μάτια 
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τών άνθρώπων αυτών ή θρησκεία έχε', τό προβάδισμα άπέναντι 
στην έθνικότητα, καί κάθε θρήσκευμα θέλει νά κυριαρχήσει. "Οσο 
δέν έχουμε κάποια πολιτισμική πρόοδο, ή όποία νά κάνει τουλά-
χιστον τήν άνεξιθρησκεία δυνατή, Μεγάλη Σερβία σημαίνει άπλώς 
έμφύλιο πόλεμο. Βλ. τήν συνημμένη Standard. 

2. Ή χώρα έχει 3 πολιτικά κέντρα: τό Βελιγράδι, τό Μαυρο-
βούνιο καί τό Ζάγκρεμπ. Ούτε οί Κροάτες ούτε καί οί Μαυροβού-
νιοι θέλουν νά ύποταγοϋν στήν έξουσία τοΰ Βελιγραδίου.'Απεναντίας. 
Οί Μαυροβούνιοι καί οί φίλοι τους, οί κατά φύσιν λαΐσκοι τοΰ 
Κριβότσιγιε καί τής Ερζεγοβίνης, θά ύπερασπίσουν τήν «άνεξαρ-
τησία» τους άπέναντι στό Βελιγράδι καί σέ κάθε άλλη κεντρική 
κυβέρνηση, σερβική ή όχι, τό ίδιο όπως κι άπέναντι στούς Τούρ-
κους ή στούς Αύστριακούς. Ή άνεξαρτησία αύτή έγκειται στό 
ότι, γιά ν' άποδείξουν τό μίσος τους έναντίον τών καταπιεστών, 
κλέβουν άπό τούς έπίσης «καταπιεσμένους» Σέρβους συμπατριώ-
τες τους τά ζωντανά καί άλλα κινητά πράγματα άξίας, όπως τό 
κάνουν έδώ καί 1.000 χρόνια' όποιος προσβάλλει τό δικαίωμά τους 
νά ληστεύουν προσβάλλει καί τήν άνεξαρτησία τους. Είμαι άρκετά 
αύταρχικός, ώστε νά θεωρώ ώς άναχρονισμό τήν ύπαρξη αυτών 
τών κατά φύσιν λαΐσκων καταμεσίς στήν Εύρώτνη. Άκόμα κι άν 
τ' άνθρωπάκια αύτά στέκονταν στό ΰψος τών κατοίκων τών σκω-
τικών ύψιπέδων, πού τούς ύμνησε ό Walter Scott καί πού κι αύτοί 
δά ήσαν οί χειρότεροι ζωοκλέφτες, καί πάλι τό πολύ-πολύ θά μπο-
ρούσαμε νά καταδικάσουμε τόν τρόπο, μέ τόν όποιο τούς μεταχει-
ρίζεται ή σημερινή κοινωνία. Ά ν είμαστε έμεΐς στά πράγματα, καί 
εμείς θά έπρεπε νά θέσουμε τέρμα στήν παλαιά ήρωικοληστρική 
παράδοση αύτών τών παλληκαριών. Τό ίδιο θάπρεπε νά κάνει καί 
ή μεγαλοσερβική κυβέρνηση. Καί ώς πρός αύτό, λοιπόν, Μεγάλη 
Σερβία σημαίνει νέα έκδοση τοΰ άγώνα, τόν όποιο διεξάγουν τώρα 
οί Έρζεγοβίνιοι, δηλ. έμφύλιο πόλεμο μέ όλους τούς κατοίκους τών 
ύψιπέδων τοΰ Μαυροβουνίου, τοΰ Καττάρο καί τής Ερζεγοβίνης. 

Ή Μεγάλη Σερβία, λοιπόν, άν τήν έξετάσουμε άπό κοντά, 
κάθε άλλο παρά άπλή κι αυτονόητη φαίνεται, όπως θέλουν νά μας 
τήν παραστήσουν πανσλαβιστές καί φιλελεύθεροι σάν καί τόν 
Rasch. 
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Κατά τά άλλα ας τρέφετε δσες συμπάθειες θέλετε γιά τοϋς 
κατά φύσιν λαΐσκους, έτσι κι άλλιως έχουν μιά κάποια ποιητική 
λάμψη καί φτιάχνουν άκόμα λαϊκά τραγούδια όλόιδια μέ τά πα-
λαιοσερβικά ώς πρός τήν τεχνοτροπία (κι αύτά τά τελευταία είναι 
πολύ ώραΐα), μάλιστα μπορώ νά σάς στείλω κι ένα άρθρο της 
Standard ώς τεκμήριο. "Ομως είναι καί παραμένουν τσιράκια τοΰ 
τσαρισμού, καί στήν πολιτική δέν έχουν καμμιά θέση ποιητικές 
συμπάθειες. Κι άν άπό τήν έξέγερση αύτών τών λεβέντηδων άπειλεΐ 
νά φουντώσει ένας παγκόσμιος πόλεμος, πού θά μάς καταστρέψει 
ολόκληρη τήν έπαναστατική μας κατάσταση, τότε πρέπει καί αύτοί 
οί ίδιοι καί τό δικαίωμά τους γιά ζωοκλθ7τή νά θυσιαστούν άνελέητα 
στά συμφέροντα τοΰ εύρωπαϊκοϋ προλεταριάτου. 

"Αλλωστε ή Μεγάλη Σερβία, στόν βαθμό πού θά στηνόταν, 
θ' άποτελοΰσε μονάχα μιά διεύρυνση τής ήγεμονίας της Σερβίας. 
Καί τί έχει κάμει αύτή έδώ; Δημιούργησε κατά τό αύστριακό 
πρότυπο μιά γραφειοκρατία άποτελούμενη άπό πρόσωπα κατα-
γόμενα άπό τό Βελιγράδι κι άπό άλλες πόλεις, πού δέν έχουν τήν 
παραμικρή ίδέα γιά τις κοινοκτημονικές άγροτικές σχέσεις ιδιο-
κτησίας καί φτιάχνουν νόμους κατά τό αύστριακό πρότυπο, οί 
όποιοι έρχονται σέ διαμετρική άντίθεση μέ τίς σχέσεις αύτές, έτσι 
ώστε οί άγρότες φτωχαίνουν μαζικά κι άπαλλοτριώνονται, ένώ τήν 
έποχή τών Τούρκων εϊχαν πλήρη αυτοδιοίκηση, πλούτιζαν καί πλή-
ρωναν πολύ λιγότερους φόρους. 

Οί Βούλγαροι έχουν οί ίδιοι περιγράψει τόν έαυτό τους στά 
λαϊκά τους τραγούδια, πού πριν άπό λίγον καιρό τά μάζεψε ένας 
Γάλλος καί τά δημοσίευσε στό Παρίσι.112 Ή φωτιά παίζει σ' αύτά 
μεγάλο ρόλο. "Ενα σπίτι πιάνει φωτιά κι ή νεαρή γυναίκα καίγε-
ται, έπειδή ό άντρας της, άντι νά σώσει αύτήν, προτιμά νά σώσει 
τήν μαύρη του φοράδα. Μιάν άλλη φορά μιά νεαρή γυναίκα σώζει 
τά στολίδια της κι άφήνει νά καεί τό παιδί της. Ά ν καμμιά φορά 
συμβεί κατ' έξαίρεση μιά εύγενική, θαρραλέα πράξη, τήν κάνει 
πάντα ένας Τούρκος. Ποΰ άλλου στόν κόσμο θά βρείτε τέτοιον 
γουρουνολαό; 

Ά ν άλλωστε κοιτάξετε έναν καλούτσικο γλωσσικό χάρτη τής 
περιοχής (π.χ. τοΰ Safarik στό παραπάνω βιβλίο ή τοΰ Kiepert 
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γιά τήν Αύστρία καί τίς χώρες τοϋ Κάτω Δούναβη, 1867), τότε θά 
διαπιστώσετε, ότι ή ύπόθεση τής άπελευθέρωσης αύτών τών Βαλ-
κανίων Σλάβων δέν εϊναι καθόλου άπλή κι οτι, άν έξαιρέσουμε τήν 
σερβική περιοχή, όλες οί άλλες εϊναι σπαρμένες άπό τουρκικούς 
έποικισμούς καί περιτριγυρισμένες άπό μιάν έλληνική άκτή, γιά 
νά μήν άναφέρω ότι ή Θεσσαλονίκη είναι πόλη 'Ιουδαίων άπό τήν 
'Ισπανία. Βέβαια οί ένάρετοι Βούλγαροι ξεμπερδεύουν τώρα στήν 
Βουλγαρία καί στήν 'Ανατολική Ρωμυλία γρήγορα μέ τούς Τούρ-
κους, σκοτώνοντάς τους, διώχνοντάς τους καί καίγοντας τά σπίτια 
τους μέ τούς ΐδιους μέσα. Ά ν οί Τοΰρκοι είχαν κάμει τό ίδιο μαζί 
τους, άντί νά τούς δώσουν περισσότερη αύτοδιοίκηση καί νά τούς 
πάρουν λιγότερους φόρους άπ' όσους πληρώνουν τώρα, τότε σή-
μερα δέν θά ύίτήρχε βουλγαρικό ζήτημα. 

"Οσο γιά τόν πόλεμο, μοΰ φαίνεστε νάχετε le coeur un peu 
t rop leger^i... Στήν Γερμανία έχουμε μιά κατάσταση, πού τραβά 
όλο καί πιό γρήγορα πρός τήν έπανάσταση καί πού σέ λίγο θά φέρει 
τό κόμμα μας στό προσκήνιο. Έμε ΐς οί ίδιοι δέν χρειάζεται νά 
κάνουμε τίποτε γι ' αύτόν τόν σκοπό, άρκεΐ ν' άφήσουμε τούς άντι-
πάλους μας νά δουλέψουν γιά λογαριασμό μας... Τό μόνο πού μάς 
λείπει εϊναι μιά έγκαιρη ώθηση άπ' τά έξω. Αύτήν θά μάς τήν 
προσφέρει ή κατάσταση τής Ρωσσίας, όπου ή έναρξη τής έπανά-
στασης δέν εϊναι παρά ύπόθεση μηνών. Οί άνθρωποί μας στήν 
Ρωσσία έχουν ούσιαστικά αιχμαλωτίσει τόν τσάρο,254 αποδιοργα-
νώσει τήν κυβέρνηση καί κλονίσει τίς λαϊκές παραδόσεις. Άκόμα 
καί χωρίς κάποιο καινούργιο μεγάλο χτύπημα θά πρέπει νά έλθει 
σύντομα ή κατάρρευση καί θά παραταθεί γιά κάμποσα χρόνια, 
όπως άνάμεσα στά 1789 καί 1794" μάς δίνει λοιπόν άρκετόν καιρό 
γιά νά δράσουμε μέ τήν σειρά μας στήν Δύση κι ιδιαίτερα στήν 
Γερμανία, έτσι ώστε τό κίνημα νά διογκωθεί βαθμιαία, όχι όπως 
στά 1848, όταν ήδη στίς 20 Μαρτίου ή άντίδραση βρισκόταν σέ 
πλήρη άνά7ΐτυξη σ' ολόκληρη τήν Εύρώτιη. Μέ δυό λόγια πρόκει-
ται γιά μιάν έπαναστατική κατάσταση λαμπρή όσο ποτέ. "Ενα 
μόνο μπορεί νά τήν χαλάσει: ό Σκομπέλεβ τό είπε ό ΐδιος στό 
Παρίσι, μονάχα ένας έξωτερικός πόλεμος μπορεί νά βγάλει τήν 
Ρωσσία άπό τό τέλμα, όπου βουλιάζει. Αύτός ό πόλεμος θά τά 
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σβήσει δλα, ο σα έκαμαν οί άνθρωποι μας στόν τσαρισμό θυσιάζον-
τας τήν ζωή τους. Έ ν πάση περιπτώσει θ' άρκοϋσε γιά νά τερμα-
τίσει τήν αιχμαλωσία τοϋ τσάρου, νά έκθέσει τους Σοσιαλεπανα-
στάτες στήν λαϊκή όργή, νά τους άφαιρέσει τήν ύποστήριξη τών 
φιλελευθέρων, πού τώρα τήν έχουν· όλες οί θυσίες θά 7τήγαιναν 
χαμένες κι όλα θάπρεπε νά ξαναρχίσουν έξαρχής μέσα σέ συνθή-
κες δυσμενέστερες. "Ομως κάτι τέτοιο δύσκολα γίνεται δυό φο-
ρές, κι άκόμα καί στήν Γερμανία μπορείτε νά είστε σίγουρος, ότι 
οί άνθρωποι μας ή θά ένώσουν τις φωνές τους μέ τά πατριωτικά 
ούρλιαχτά ή θά προκαλέσουν έναντίον τους μιάν έκρηξη όργής, 
μπροστά στήν όποία έκείνη πού είδαμε μετά τίς άπόπειρες ήταν 
παιγνίδι... 

Ά ν διατηρηθεί ή ειρήνη, τότε οί Ρώσσοι πανσλαβιστές τήν 
έπαθαν καί είναι άναγκασμένοι νά φύγουν γρήγορα άπό τή μέση. 
Τότε ό αύτοκράτορας μπορεί τό πολύ-πολύ νά κάνει μιά τελευταία 
άπόπειρα μέ τούς παλιούς χρεωκοτα) μένους γραφειοκράτες καί 
στρατηγούς, πού έχουν ήδη γνωρίσει ναυάγια. Αύτό μπορεί νά 
διαρκέσει τό πολύ-πολύ μερικούς μήνες καί τότε δέν τοΰ μένει 
άλλη διέξοδος παρά νά καλέσει τούς φιλελεύθερους — δηλ. μιά έθνο-
συνέλευση οποιασδήποτε μορφής, πράγμα πού σημαίνει, άπ* όσο 
γνωρίζω τήν Ρωσσία, έπανάσταση a la 1789. Καί μπροστά σ' όλα 
αύτά θά θελήσω πόλεμο; Σίγουρα όχι, έστω κι άν άφανίζονταν 
200 εύγενεΐς ληστολαοί... 

Ό Engels στόν Bernstein, 22-25.2.1882 

108 

['Ιστορικά προηγούμενα 
τον τουρκικοϋ ήμιφεουδαλισμοϋ] 

...Χαίρομαι, γιατί σχετικά μέ τήν ιστορία τής δουλοπαροικίας 
«είμεθα καθ' όλα σύμφωνοι», όπως λένε στήν γλώσσα τών έπι-
χειρήσεων. Ασφαλώς ή δουλοπαροικία κι ή προσωπική έξάρτηση 
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(Horigkeit) δέν είναι κάποια άποκλειστική μεσαιωνική-φεουδαλική 
μορφή, υπάρχει παντοϋ ή σχεδόν παντοϋ, όπου οί κατακτητές έβα-
λαν τους παλιούς κατοίκους νά καλλιεργούν τήν γή γιά λογαρια-
σμό τους — στήν Θεσσαλία π.χ. πολύ νωρίς. Τό γεγονός αύτό έμπό-
δισε άκόμα κι έμένα, όπως καί μερικούς άλλους, νά δούμε σωστά 
τήν μεσαιωνική δουλεία' πολύ θά έπιθυμοΰσε κανείς νά τήν αιτιο-
λογήσει μέ τήν κατάκτηση καί μόνο, κάτι τέτοιο έκανε τό πράγμα 
καθαρό κι άπλό. Βλ. καί Thierry.112 

Καί ή θέση τών Χριστιανών στήν Τουρκία τήν έποχή τής 
άκμής τοϋ τουρκικού ήμιφεουδαλισμοϋ ήταν παρόμοια... 

Ό Engels στόν Marx, 22.12.1882 

109 

[Τό έθνικό κίνημα στά Βαλκάνια κι ή έπανάσταση] 

. . .Ό εύρωπαΐκός πόλεμος άρχίζει νά μάς άπειλεΐ σοβαρά. Αύτά 
τά άθλια συντρίμμια πρώην έθνών, Σέρβοι, Βούλγαροι, "Ελληνες 
κι ό υπόλοιπος ληστοσυρφετός, πού έμπνέει ένθουσιασμό στόν φι-
λελεύθερο φι^ισταϊο8 γιά νά ωφελούνται οί Ρώσσοι, δέν χαρίζουν 
ό ένας στόν άλλο ούτε τόν άέρα πού άνασαίνει καί θέλουν σώνει 
καί καλά νά κόψουν άμοιβαΐα τούς λαίμαργους λαιμούς τους. Αύτό 
θά ήταν πολύ ώραΐο καί καλά θά πάθαινε ό φιλισταΐος, πού λα-
τρεύει τις έθνικότητες, άν ή κάθε μιά άπ' αύτές τίς νανοφυλές δέν 
άποφάσιζε γιά εΙρήνη ή πόλεμο στήν Εύρώπη. Ή πρώτη του-
φεκιά έπεσε στό Δραγομάν,225 κανείς δέν ξέρει όμως, πού καί πότε 
θά πέσει ή τελευταία. 

Τό κίνημά μας πάει τόσο ωραία μπροστά, παντού τό βοηθούν 
τόσο πολύ οί συνθήκες καί χρειαζόμαστε έπιτέλους μερικά άκόμα 
χρόνια ήσυχης έξέλιξης κι ένίσχυσης, έτσι ώστε δέν είναι δυνατό 
νά έπιθυμούμε μιά μεγάλη πολιτική έκρηξη. Μιά τέτοια θά έριχνε 
τό κίνημά μας χρόνια ολόκληρα στό περιθώριο, καί κατόπιν πι-
θανό νά χρειαζόταν, ύστερα άπό πολύ καιρό, νά πιάσουμε καί πάλι 
άπ* τήν άρχή, όπως καί μετά τό 1850... 

Ό Engels στόν C. Schorlemmer, 27.1.1891 
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[7α Βαλκάνια και ό πόλεμος] 

. . .Ελπίζω, δτι ή άθλια αύτή ιστορία στά Βαλκάνια2®6 θά έξελιχθεϊ 
ειρηνικά. Βαδίζουμε παντού τώρα τόσο περίφημα μπροστά, ώστε 
ένας παγκόσμιος πόλεμος θά έρχόταν άκαιρα γιά μάς — πολύ άργά 
ή πολύ νωρίς. Καί αύτός όμως θά δούλευε τελικά γιά μάς, άφοΰ 
θά έβαζε μιά γιά πάντα τέρμα στόν μιλιταρισμό — σφαγιάζοντας 
I V i έκατομμύριο άνθρώπους καί σπαταλώντας 1.000 δισεκατομ-
μύρια φράγκα. Μετά δέν θά ήταν πιά δυνατός ό πόλεμος... 

Ό Engels στόν J . Ph. Becker, 5.12.1885 

111 

[Προο7ΐτικές πολέμου στά Βαλκάνια 
κι έπανάστασης στήν Ρωσσία] 

Εκείνο πού μέ παραξενεύει μ' όλη αύτήν τήν ίστορία στήν Βουλ-
γαρία καί στήν 'Ανατολή28® είναι πώς οί Ρώσσοι μόλις τώρα 
κατάλαβαν, δτι, δπως εϊχε πει ό Marx στήν Διεθνή ήδη στά 
1870, μέ τήν προσάρτηση τής 'Αλσατίας κτλ., έγιναν ό διαιτητής 
στήν Εύρώπη... Έ ν πάση περιπτώσει ή άντίθεση Αύστρίας καί 
Ρωσσίας στήν Βαλκανική όξύνεται' τόσο πολύ, ώστε ό πόλεμος 
γίνεται πιθανότερος άπό τήν διατήρηση τής ειρήνης. Μαζί γίνεται 
άδύνατος κι ό έντοπισμός τοΰ πολέμου. Τί θά βγει, ώστόσο — ποιός 
θά μείνει νικητής, αύτό δέν μπορούμε νά τό ξέρουμε. 

[Άκολουθοΰν κρίσεις γιά τόν γερμανικό καί τόν αυστριακό στρατό] 

Οί Ρώσσοι ξεγελιούνται δπως πάντα σχετικά μέ τίς κολοσσιαίες, 
στό χαρτί, δυνάμεις τους· στήν επίθεση είναι έξαιρετικά ασθενείς, 
στήν ύπεράσπιση τής δικής τους χώρας ισχυροί. Τό πιό άδύνατο 
σημείο τους, έκτός άπό τήν άνώτερη ήγεσία, είναι ή έλλειψη ικα-
νών άξιωματικών γιά τίς τεράστιες μάζες τών άνδρών, ή χώρα 
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δέν παράγει τόν άπαιτούμενο άριθμό μορφωμένων. 01 Τοΰρκοι εϊναι 
οί καλύτεροι στρατιώτες, όμως ή ανώτερη ήγεσία τους είναι πάντα 
άθλια, δπου δέν εϊναι πουλημένη. 

['Ακολουθοϋν κρίσεις γιά τόν γαλλικό κι Ιταλικό στρατό, καθώς καί γιά 
τήν στρατιωτική σημασία τής Αγγλίας] 

...Μέ δυό λόγια, θά ύπάρξει χάος μέ ένα καί μόνο σίγουρο άπο-
τέλεσμα: μαζική σφαγή σέ άνήκουστο ώς τώρα βαθμό, έξάντληση 
ολόκληρης τής Εύρώπης σέ άνήκουστο ώς τώρα βαθμό, τέλος 
κατάρρευση όλόκληρου τοΰ παλιοϋ συστήματος... 
...Τό βέβαιο είναι μόνο, δτι ό πόλεμος θά έριχνε άρχικά πίσω τό 
κίνημά μας σ' όλόκληρη τήν Εύρώπη, σέ πολλές χώρες θά τό διέ-
λυε ολοκληρωτικά, θά ύπέθαλπε τόν σωβινισμό καί τό έθνικό μί-
σος καί άπό τίς πολλές άβέβαιες δυνατότητες ώς μόνο βέβαιο θά 
εΐχαμε, δτι μετά τόν πόλεμο θάπρεπε νά ξαναρχίσουμε άπό τήν 
άρχή, άλλά σέ έδαφος πολύ δυσμενέστερο άπ' δσο καί σήμερα 
άκόμη... 
...Τό εύνοϊκότερο γιά μάς θά ήταν μιά ειρηνική ή πολεμική άνά-
σχεση τής Ρωσσίας, καί τότε ή έπανάσταση έκεΐ θά ήταν τελειω-
μένη ύπόθεση. Οί πανσλαβιστές θά συνεργοϋσαν κι αύτοί, δμως 
τήν άλλη μέρα κιόλας θά βρίσκονταν ξεγελασμένοι. Αύτό ήταν ένα 
σημείο, γιά τό όποιο ό Marx μιλοΰσε πάντα μέ τήν μεγαλύτερη 
σιγουριά — καί δέν ξέρω κανέναν, πού νά καταλάβαινε τήν Ρωσσία 
τόσο καλά δσο αύτός, τόσο έσωτερικά δσο καί έξωτερικά: δτι 
δηλ. μόλις γκρεμιστεί τό παλιό σύστημα στήν Ρωσσία, άδιάφορο 
άπό ποιόν, καί συγκληθεί μιά συνέλευση άντιπροσώπων, άδιάφορο 
ποιά, ή ρωσσική κατακτητική πολιτική θά τερματιστεί, κι δτι τά 
έσωτερικά ζητήματα θά έπισκίαζαν τά πάντα. Κι ή απήχηση στήν 
Εύρώπη, δταν πέσει αύτό τό τελευταίο όχυρό τής άντίδρασης, 
θάταν τεράστια" έμεΐς στήν Γερμανία θά τό άντιλαμβανόμαστε 
πρώτοι... 

Ό Engels στόν Bebel, 13/14.9.1886 
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[Κοινωνικές έξελίξεις 
και πολιτικές προοπτικές στά Βαλκάνια] 

...01 Βούλγαροι κρατάνε πράγματι ώς τώρα άπροσδόκητα καλά, 
κι άν άντέξουν άκόμη 8-10 μέρες ή τήν γλύτωσαν ή οί Ρώσσοι 
Οά μπορούν νά τούς χτυπήσουν μονάχα μέ κίνδυνο νά ξεσπάσει 
ευρωπαϊκός πόλεμος.257 Αύτό τό όφείλουν στό γεγονός οτι έμειναν 
τόσο πολύν καιρό κάτω άπ' τούς Τονρκονς, οί όποιοι διατήρη-
σαν ωραία καί καλά τά παλαιά υπολείμματα τών κοινοτικών θε-
σμών καί παρεμπόδισαν μοναχά τήν άνερχόμενη άστική τάξη — μέ 
τίς άρπαγές τών πασάδων. Άπεναντίας οί Σέρβοι, πού άπελευθε-
ρώθηκαν έδώ καί 80 χρόνια άπό τούς Τούρκους, κατέστρεψαν τούς 
παλιούς τους κοινοτικούς θεσμούς μέ μιάν γραφειοκρατία καί νο-
μοθεσία διαμορφωμένη κατά τό αύστριακό πρότυπο, καί γι ' αύτό 
ήταν άναπόφευκτο νά τίς φάνε άπό τούς Βουλγάρους. Δώσε στούς 
Βουλγάρους 60 χρόνια άστικής έξέλιξης —όπου καί πάλι τίποτε 
δέν καταφέρνουν— καί γραφειοκρατικής κυβέρνησης, καί θά βρε-
θούν στό Εδιο χάλι όπως τώρα οί Σέρβοι. Γιά τούς Βουλγάρους, 
όπως καί γιά μας, θά ήταν άπείρως καλύτερα, άν είχαν παραμείνει 
σέ τουρκικά χέρια ώσπου νά γίνει ή ευρωπαϊκή έπανάσταση" οί 
κοινοτικοί θεσμοί θ* άποτελούσαν περίφημη άφετηρία γιά τό προ-
χώρημα πρός τόν κομμουνισμό, άκριβώς όπως καί τό ρωσσικό 
μιρ,258 πού κι αύτό τό βλέπουμε τώρα νά καταστρέφεται μπροστά 
στά μάτια μας. 

"Οπως είναι τώρα τά πράγματα, ή γνώμη μου είναι ή έξής: 

1. Νά υποστηρίξουμε τούς Νοτιοσλάβους, άν καί γιά όσον 
καιρό πάνε ένάντια στήν Ρωσσία, γιατί τότε πάνε μέ τό ευρωπαϊκό 
επαναστατικό κίνημα. 

2. Ά ν όμως πάνε έναντίον τών Τούρκων, άν δηλ. άπαιτοϋν a 
tout prixe° τήν προσάρτηση τών λίγων Σέρβων καί Βουλγάρων, 
πού βρίσκονται άκόμα τώρα κάτω άπό τουρκική κατοχή, τότε κά-
νουν συνειδητά ή άσυνείδητα τήν δουλειά τής Ρωσσίας, καί σ' αύτό 
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έμεΐς δέν μπορούμε νά συμπράξουμε. Κάτι τέτοιο μπορεί νά έπι-
τευχθεΐ μονάχα μέ τόν κίνδυνο ένός εύρωπαϊκοϋ πολέμου, καί τόσο 
πολύ δέν άξίζεί" οί κύριοι πρέπει νά περιμένουν, τό ίδιο όπως κι οί 
κάτοικοι της 'Αλσατίας, της Λορραίνης καί της Τεργέστης. 'Επι-
πλέον, κάθε καινούργια έπίθεση έναντίον τών Τούρκων —στίς ση-
μερινές συνθήκες— θά είχε ώς άποτέλεσμα, ότι τά νικηφόρα μικρά 
έθνίδια —πού ώστόσο μονάχα χάρη στούς Ρώσσους θά μπορούσαν 
νά νικήσουν— ή θά περνούσαν άμεσα κάτω άπό ρωσσικό ζυγό ή 
—πρβλ. τόν γλωσσικό χάρτη τής χερσονήσου— θ' άρπάζονταν με-
ταξύ τους καί δέν θά υπήρχε σωτηρία. 

3. Μόλις όμως έκραγεΐ στήν Ρωσσία ή έπανάσταση, οί κύ-
ριοι μπορούν νά κάμουν δ,τι θέλουν. 'Αλλά τότε θά διαπιστώσουν, 
οτι μοναχοί τους δέν τά βγάζουν πέρα μέ τούς Τούρκους... 

Ό Engele στόν Bernstein, 9.10.1886 
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[Οι Μεγάλες Δυνάμεις 
καί ό διαμελισμός τής Τουρκίας] 

. . .Άν είναι άλήθεια δ,τι διαδίδουν οί όπαδοί τοΰ Ζάνκοφ στήν 
Σόφια,259 τότε ό Αλέξανδρος Γ' μπορεί νά δεχτεί ήσυχα τόν 
έξευτελισμό τοΰ Kaulbars,257 γιατί κέρδισε δλα, δσα ήθελε. Πρό-
κειται γιά βελτιωμένη έκδοση τής συνθήκης τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσ-
σί70 (1839, βλ. Louis Blanc, Dix ans, όπου άνατυπώνεται στόν 
τελευταίο τόμο). Ή Μαύρη Θάλασσα τοΰ άνήκει κι ή Κωνσταντι-
νούπολη είναι δική του δποτε τό θελήσει. Αύτή είναι ή συνέπεια 
τοΰ δτι ή Αύστρία στήν Βοσνία251 κι ή Αγγλία στήν Αίγυπτο290 

ιδιοποιήθηκαν τμήματα τής Τουρκίας κι έτσι άποδείχτηκαν στήν 
Κωνσταντινούπολη, τό ίδιο δπως κι οί Ρώσσοι, ώς ληστές είς 
βάρος τής Τουρκίας. Γι' αύτό λοιπόν έπρεπε ό φιλειρηνικός Glad-
stone νά βομβαρδίσει τήν Αλεξάνδρεια καί νά κάμει πόλεμο στό 
Σουδάν.2®1—Ώστόσο τό πράγμα άμφισβητεΐται καί πιθανό νά μήν 
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έχει λήξει έπίσημα" όπως καί νάχει, πάντως, πρέπει νάχει κανείς 
τό νοϋ του μήπως έρθουν καινούργιες ειδήσεις σχετικά. Γιατί άκόμα 
καί άν είναι άλήθεια, ή Αύστρία θά προσπαθήσει νά τό σκεπάσει, 
γιά νά μήν άναγκαστεΐ νά χτυπήσει προτοΰ οί Ρώσσοι πράγματι, 
κινηθοΰν γιά νά καταλάβουν τά Δαρδανέλλια, όταν δηλ. θά είναι 
πολύ άργά... 

Ό Engels στόν Bernstein, 22.10.1886 
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[Τό άνατολικό και τό βαλκανικό ζήτημα στό γενικό 
πλαίσιο τής ευρωπαϊκής πολιτικής] 

Ή ύπόθεση τής 'Ανατολής εϊναι κάπως σχοινοτενής, πρέπει νά 
μπώ σέ πλήθος λεπτομέρειες έξαιτίας τών παράλογων άνοησιών 
πού έχει διαδώσει γιά τό ζήτημα αύτό ό γαλλικός τύπος, μαζί καί 
ή Le Cri, κάτω άπό τήν έπίδραση τής Ρωσσίας καί τοΰ πατριω-
τισμού. 

Τόν χειμώνα τοΰ 1878 ό Disraeli έστειλε 4 θωρηκτά στόν 
Βόσπορο πού φάνηκαν άρκετά γιά νά σταματήσουν τήν προέλαση 
τών Ρώσσων πρός τήν Κωνσταντινούπολη καί γιά νά ξεσχίσουν τήν 
συνθήκη τοΰ 'Αγίου Στεφάνου. Ή Είρήνη τοΰ Βερολίνου ρύθμισε 
γιά κάμποσον καιρό τήν κατάσταση στήν 'Ανατολή.281 Ό Bismarck 
πέτυχε νά συναφθεί συμφωνία άνάμεσα στούς Ρώσσους καί στούς 
Αύστριακούς. ' Η Αύστρία θ' άσκοΰσε σιωπηρά τήν κυριαρχία στήν 
Σερβία, ένώ ή Βουλγαρία κι ή 'Ανατολική Ρωμυλία θ' άφήνονταν 
κυρίως στήν έπιρροή της Ρωσσίας. Αύτό σήμαινε ότι, άν άργότερα 
έπιτρεπόταν στούς Ρώσσους νά καταλάβουν τήν Κωνσταντινού-
πολη, ή Αύστρία θά έπαιρνε τήν Θεσσαλονίκη καί τήν Μακεδονία. 

'Επιπλέον όμως στούς Αύστριακούς δόθηκε ή Βοσνία, τό ϊδιο 
όπως ή Ρωσσία στά 1794 εϊχε άφήσει τό μεγαλύτερο μέρος τής 
κυρίως Πολωνίας στούς Πρώσσους καί στούς Αύστριακούς γιά νά 
τό ξαναπάρει στά 1814.282 Ή Βοσνία ήταν συνεχής άφαίμαξη γιά 
τήν Αύστρία, μήλο τής έριδος άνάμεσα στήν Ούγγαρία καί στήν 
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δυτική Αύστρία, καί προπαντός — γιά τήν Τουρκία ή απόδειξη, οτι 
οί Αύστριακοί, τό Ιδιο δπως κι οί Ρώσσοι, τής έτοίμαζαν τήν μοίρα 
τής Πολωνίας. Ά π ό δώ κι έμπρός ήταν άδύνατη κάθε έμπιστοσύνη 
άνάμεσα στήν Τουρκία καί στήν Αύστρία: μιά τεράστια νίκη γιά 
τήν Ρωσσία. 

Ή Σερβία έτρεφε βέβαια σλαβόφιλες κι έπομένως ρωσσόφίλες 
συμπάθειες, μετά τήν χειραφέτηση της δμως είχε άντλήσει δλα 
τά μέσα γιά τήν άστική της άνάπτυξη άπό τήν Αύστρία. Οί νέοι 
σπούδαζαν στήν Αύστρία, τό γραφειοκρατικό σύστημα, οί νόμοι, 
τά δικαστήρια, τά σχολεία είχαν όργανωθεΐ σύμφωνα μέ αύστρια-
κά πρότυπα. Αύτό ήταν όλότελα φυσικό. "Ομως ή Ρωσσία έπρεπε 
νά έμποδίσει τήν έπανάληψη τοϋ ίδιου πράγματος στήν Βουλγαρία 
καί δέν ήθελε νά βγάλει έκεΐ τά κάστανα άπό τήν φωτιά γιά λογα-
ριασμό τής Αύστρίας. Γι' αύτό κι ή Βουλγαρία έγινε έξαρχής ρωσ-
σική σατραπεία. Ή διοίκηση, οί άξιωματικοί κι οί ύπαξιωματικοί 
τοϋ στρατοΰ, δλοι οί ύπάλληλοι καί τό δλο σύστημα έκρωσσίστη-
καν, ένώ ό Βάττενμπεργκ, πού διορίστηκε έκεΐ σατράπης, ήταν 
έξάδελφος τοΰ Αλεξάνδρου Γ'. >} 

Ή άρχικά άμεση καί κατόπιν έμμεση κυριαρχία τών Ρώσσων 
άρκεσε γιά νά πνίξει μέσα σέ λιγότερο άπό 4 χρόνια δλες τίς συμ-
πάθειες τής Βουλγαρίας γιά τήν Ρωσσία — καί είχε πολλές καί 
έγκάρδιες. Ό λαός έναντιωνόταν δλο καί περισσοτερο στήν αναι-
σχυντία τών «άπελευθερωτών», έτσι ώστε άκόμα κι ό Βάττεν-
μπεργκ, άνθρωπος χωρίς πολιτικές ιδέες καί μέ μαλακό χαρακτή-
ρα, πού δέν λαχταροΰσε τίποτε άλλο παρά νά υπηρετήσει τόν 
τσάρο, παράλληλα δμως άξίωνε καί σεβασμό γιά τόν έαυτό του 
— έτσι ώστε άκόμα κι ό Βάττενμπεργκ δυσανασχετοΰσε δλο καί 
περισσότερο. 

Στό μεταξύ τά πράγματα στήν Ρωσσία τράβηξαν τόν δρόμο 
τους. Ή κυβέρνηση κατάφερε μέ μέτρα βίας νά σκορπίσει καί 
ν' άποδιοργανώσει τούς μηδενιστές288 γιά κάμποσο διάστημα. "Ο-
μως αύτό δέν άρκοΰσε γιά πάντα, ή κυβέρνηση χρειαζόταν ένα 
στήριγμα στήν κοινή γνώμη, έπρεπε ν' άποσπάσει τήν προσοχή 
άπό τήν κοινωνική καί πολιτική άθλιότητα στό έσωτερικό" κοντο-
λογής, χρειαζόταν λίγη σοβινιστική φαντασμαγορία. Καί δπως 
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έπί Λουδοβίκου-Ναπολέοντα ή άριστερή όχθη τοϋ Ρήνου χρησί-
μεψε γιά νά στρέψει πρός τά έξω τά έπαναστατικά πάθη, έτσι καί 
στήν Ρωσσία το')ρα προσφερόταν στόν άνήσυχο κι έρεθισμένο λαό 
ή κατάκτηση τής Κωνσταντινούπολης, ή «άπελευθέρωση» τών κα-
ταπιεσμένων άπό τούς Τούρκους Σλάβων καί ή ένωσή τους σέ 
μιά μεγάλη ομοσπονδία κάτω άπό τήν αιγίδα τής Ρωσσίας. "Ομως 
δέν έφτανε νά δημιουργηθεί αύτή ή φαντασμαγορία, έπρεπε νά 
γίνει καί κάτι τι γιά νά πραγματοποιηθεί. 

Οί περιστάσεις ήσαν εύνοϊκές. Ή προσάρτηση τής 'Αλσατίας 
καί τής Λορραίνης εϊχε ρίξει ένα μήλο τής έριδος άνάμεσα στήν 
Γαλλία καί στήν Γερμανία, τό όποιο, καθώς φαινόταν, άναγκα-
στικά θά έξουδετέρωνε τίς δύο αύτές δυνάμεις. Μόνη της ή Αύστρία 
δέν μποροΰσε νά τά βάλει μέ τήν Ρωσσία, άφοΰ τό δραστικότερο 
επιθετικό της όπλο —ή έκκληση στούς Πολωνούς— θά καταστρε-
φόταν πάντοτε άπό τήν Πρωσσία. Καί ή κατοχή τής Βοσνίας, 
αύτή ή ληστεία, ήταν μιά δεύτερη 'Αλσατία άνάμεσα στήν Αύστρία 
καί στήν Τουρκία. Ή 'Ιταλία βρισκόταν στήν διάθεση τοΰ μεγα-
λύτερου πλειοδότη, δηλ. τής Ρωσσίας, πού τής πρόσφερε τήν Τερ-
γέστη καί τήν Ίστρία, άν όχι καί τήν Δαλματία μέ τήν Τρίπολη. 
Καί ή 'Αγγλία; Ό φιλειρηνικός ρωσσόφιλος Gladstone εϊχε είσα-
κούσει τά πλανερά λόγια τής Ρωσσίας, μέσα σέ έποχή ειρήνης 
εϊχε καταλάβει τήν Αίγυπτο,260 πράγμα πού προξένησε όχι μόνο 
μιά μόνιμη διαμάχη άνάμεσα στήν 'Αγγλία καί στήν Γαλλία, άλλά 
καί κάτι πολύ περισσότερο: έκαμε άδύνατη μιά συμμαχία τών 
Τούρκων μέ τούς Άγγλους, οί όποιοι μόλις εϊχαν ληστέψει τούς 
πρώτους, είχαν δηλ. Ιδιοποιηθεί τό τουρκικό τιμάριο τής Αιγύ-
πτου. 'Επιπλέον οί ρωσσικές προετοιμασίες στήν 'Ασία εϊχαν προ-
χωρήσει άρκετά, έτσι ώστε σέ περίπτωση πολέμου νά προκαλέ-
σουν στούς Άγγλους πολλές δυσκολίες στις 'Ινδίες. Ποτέ δέν είχαν 
δοθεί τόσες πολλές ευκαιρίες στούς Ρώσσους· ή διπλωματία τους 
θριάμβευε άπ' άκρη σ' άκρη. 

Ό ξεσηκωμός τών Βουλγάρων έναντίον τής ρωσσικής κυριαρ-
χίας έδωσε τό πρόσχημα γιά ν' άρχίσει ή έκστρατεία. Τό καλο-
καίρι τοΰ 1885 οί Ρώσσοι κορόιδευαν τούς Βουλγάρους τοΰ Βορρά 
καί τοΰ Νότου μέ τήν δυνατότητα τής ένωσής τους, πού εϊχε γίνει 
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δεκτή με τήν Είρήνη τοϋ 'Αγίου Στεφάνου, όμως εϊχε καταργηθεί 
άπό τήν συνθήκη τοΰ Βερολίνου.251 "Αν έπεφταν καί πάλι στήν 
άγκαλιά τής Ρωσσίας, τής άπελευθερώτριάς τους, τους έλεγαν, 
τότε ή Ρωσσία θά έκπληρώσει τήν άποστολή της καί θά πραγμα-
τοποιήσει τήν ένωση αυτή" γιά νά τό πετύχουν, όμως, αύτό, οί 
Βούλγαροι έπρεπε πρώτα νά διώξουν τόν Βάττενμπεργκ. Αύτός 
εϊχε προειδοποιηθεί έγκαιρα" ένάντια στις συνήθειές του, ένέργησε 
γρήγορα καί δραστήρια, πραγματοποιώντας ό ίδιος, φυσικά πρός 
τό δικό του συμφέρον, τήν ένωση αύτή,25® πού οί Ρώσσοι είχαν 
θελήσει νά τήν κάμουν έναντίον του. 'Από τότε χρονολογείται ό 
ά σ υ μ φ ι λ ί ω τ ο ς άγώνας άνάμεσα στόν ίδιο καί στήν Ρωσσία. 

Ό άγώνας αύτός στήν άρχή διεξαγόταν κρυφά καί έμμεσα. 
Στά μικρά βαλκανικά κράτη ύπενθυμιζόταν τό ώραϊο δόγμα τοΰ 
Λουδοβίκου Βοναπάρτη: όταν ένας λαός ίσαμε τώρα χωρισμένος, 
π.χ. ή 'Ιταλία ή ή Γερμανία, ένώνεται καί όργανώνεται ώς έθνος, 
τότε —σύμφωνα μέ τό δόγμα αύτό— άλλα κράτη, π.χ. ή Γαλλία, 
έχουν δικαίωμα έδαφικών έπανορθώσεων. Ή Σερβία ύπέκυψε στό 
δέλεαρ αύτό καί κήρυξε τόν πόλεμο έναντίον τής Βουλγαρίας" όμως 
ή Ρωσσία βγήκε άπό πάνω, γιατί ό πόλεμος τοΰτος, «πού ή ίδια 
τόν εϊχε προκαλέσει, στά μάτια τοΰ κόσμου διεξαγόταν κάτω άπ'τήν 
αιγίδα τής Αυστρίας, ή όποία δέν τόν έμπόδισε άπό φόβο οτι στήν 
Σερβία θά μποροΰσε νά έπικρατήσει τό ρωσσικό κόμμα.— 'Από τήν 
πλευρά της, ή Ρωσσία άποδιοργάνωσε τόν βουλγαρικό στρατό άνα-
καλώντας όλους τούς άνώτερους άξιωματικούς του, συμπεριλαμ-
βανομένων καί τών διοικητών ταγμάτων. 

'Αντίθετα σέ κάθε προσδοκία, όμως, οί Βούλγαροι, χωρίς Ρώσ-
σους άξιωματικούς καί σέ άριθμητική σχέση δύο πρός τρία άπέναντι 
στούς Σέρβους, χτύπησαν στό ψαχνό κι έτσι κέρδισαν τόν σεβασμό 
καί τόν θαυμασμό τής έκπληκτης Εύρώπης. Οί νίκες αύτές έχουν 
δύο αιτίες. Πρώτα-πρώτα ό 'Αλέξανδρος Βάττενμπεργκ εϊναι βέ-
βαια ύποχωρητικός πολιτικός, άλλά καλός στρατιώτης καί έκανε 
τόν πόλεμο έτσι όπως έμαθε στήν πρωσσική σχολή, ένώ οί Σέρβοι 
μιμοΰνταν τόσο τήν στρατηγική όσο καί τήν τακτική τών αύστρια-
κών προτύπων τους. Επιπλέον οί Σέρβοι εϊχαν ζήσει έδώ κι 60 
χρόνια κάτω άπό τό αύστριακό γραφειοκρατικό καθεστώς. Χω-
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ρις νά τους χαρίσει ισχυρή άστική τάξη καί άνεξάρτητους άγρό-
τες (όλοι τους είναι φορτωμένοι υποθήκες), τό καθεστώς αύτό είχε 
άρκέσει γιά νά υποσκάψει καί νά διαλύσει τά ύπολείμματα τοϋ 
κομμουνισμού τών γενών, ό όποιος τούς εϊχε δώσει δύναμη στόν 
άγώνα τους έναντίον τών Τούρκων. 'Αντίθετα, στήν Βουλγαρία 
οί Τούρκοι δέν εϊχαν θίξει αύτούς τούς λίγο-πολύ κομμουνιστικούς 
θεσμούς" αύτό έξηγεΐ τήν έξαιρετική γενναιότητα τών Βουλγά-
ρων.Μ1 

Καινούργια ήττα γιά τήν Ρωσσία, λοιπόν, ή όποία έπρεπε 
ν' άρχίσει έξαρχής. 'Αλλά ό σλαβόφιλος σωβινισμός, πού τόν είχαν 
υποθάλψει ώς άντίβαρο πρός τό έπαναστατικό στοιχείο, μεγάλωνε 
μέρα μέ τή μέρα κι έγινε ήδη κίνδυνος γιά τήν κυβέρνηση. Ό τσά-
ρος πηγαίνει στήν Κριμαία, όπου, σύμφωνα, μέ τίς ρωσσικές έφη-
μερίδες, θά έπιχειρήσει κάτι τι πολύ μεγάλο" πασχίζει νά φέρει 
τόν σουλτάνο άπό τήν πλευρά του, γιά νά τόν ώθήσει σέ μιά συμ-
μαχία μαζί του, άποδείχνοντάς του, 6τι οί τέως σύμμαχοί του —ή 
Αύστρία κι ή 'Αγγλία— εϊναι προδότες καί ληστές, ότι ή Γαλλία 
βαδίζει στά χνάρια τής Ρωσσίας κι εϊναι άφημένη στό έλεός της. 
"Ομως ό σουλτάνος δέν πείθεται, κι οί μεγάλες πολεμικές προετοι-
μασίες στή δυτική καί στή νότια Ρωσσία εϊναι προσωρινά άσκοπες. 

Ό τσάρος γυρίζει άπό τήν Κριμαία (τόν περασμένο Ιούνιο). 
Στό μεταξύ όμως τό σωβινιστικό κύμα έχει διογκωθεί καί ή κυ-
βέρνηση, άντί νά καταπνίξει αύτό τό κίνημα, πού γινόταν όλο καί 
ισχυρότερο, συμπαρασύρεται όλο καί περισσότερο άπ' αύτό, έτσι 
ώστε κατά τήν έπιστροφή τοϋ τσάρου στήν Μόσχα έπιτρέπεται 
στόν δήμαρχο νά μιλήσει άνοιχτά στήν προσφώνησή του γιά κατά-
κτηση της Κωνσταντινούπολης. Ό τύπος, πού βρίσκεται κάτω 
άπ' τήν έπιρροή —και τήν τιροστασία— τών στρατηγών, διακηρύσ-
σει άνοιχτά ότι άναμένει άπό τόν τσάρο νά ένεργήσει έναντίον της 
Αύστρίας καί τής Γερμανίας, άφοΰ αύτές παρεμβάλλουν έμπόδια 
στόν δρόμο του* καί ή κυβέρνηση δέν τολμά νά έπιβάλει στόν τύπο 
σιωπή. Κοντολογής, ό σλαβόφιλος σωβινισμός εϊναι Ισχυρότερος 
άπό τόν τσάρο, αύτός πρέπει νά ύποχωρήσει, άλλιώς θάχουμε 
— έπανάσταση τών Σλαβοφίλων. 

Σ ' αύτά προστίθενται οί οικονομικές δυσκολίες. Κανείς δέν 
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θέλει νά δανείσει στήν κυβέρνηση αύτή, πού άπό τά 1870-75 δα-
νείστηκε στό Λονδίνο £ 70 έκατομμύρια (1.750 έκατομμύρια φρά-
γκα) καί άπειλεϊ τήν εύρωπαϊκή ειρήνη. Πρίν άπό τρία χρόνια ό 
Bismarck τής βρήκε στήν Γερμανία δάνειο 375 έκατ. φράγκων, 
όμως αύτά φαγώθηκαν άπό καιρό, κι οί Γερμανοί δέν θά δώσουν 
δεκάρα δίχως τήν ύπογραφή τοϋ Bismarck. Επιπλέον ή ύπο-
γραφή αύτή θά μποροϋσε νά δοθεί μονάχα μέ ταπεινωτικούς ορούς. 
Στό έσωτερικό έκδίδονται ήδη πάρα πολλά κρατικά χρεώγραφα" 
τό άσημένιο ρούβλι κάνει 3,80 φράγκα, ένώ τό χάρτινο 2,20. Κι 
οί έξοπλισμοί στοιχίζουν τοΰ διαβόλου τό χρήμα. 

Μέ δυό λόγια, πρέπει νά άναληφθεΐ δράση. Είτε μιά έπιτυχία 
πρός τήν πλευρά τής Κωνσταντινούπολης είτε ή έπανάσταση. 
Γι* αύτό καί ό Giers ζητά τόν Bismarck γιά νά τοΰ έξηγήσει τήν 
κατάσταση. Καί ό Bismarck καταλαβαίνει πολύ καλά. Θά ήθελε 
νά συγκρατήσει τούς Ρώσσους, άπό τή μιά έπειδή τοΰ φτάνει πιά 
ή άπληστία τους κι άπό τήν άλλη γιατί έχει στό νοΰ του καί τήν 
Αύστρία. "Ομως έπανάσταση στήν Ρωσσία σημαίνει τήν άνατρο-
πή τον βισμαρκιανοϋ καθεστώτος στήν Γερμανία. Χωρίς αν ?όν τόν 
μεγάλο έφεδρικό στρατό τής άντίδρασης ή κυριαρχία τών Πρώσσων 
γαιοκτημόνων δέν θά κρατοΰσε οΰτε μιά μέρα. Ή έπανάσταση στήν 
Ρωσσία θ' άλλαζε μεμιάς τήν κατάσταση στήν Γερμανία" θά έθετε 
τέρμα στήν τυφλή πίστη πρός τήν παντοδυναμία τοΰ Bismarck, ή 
όποία συνασπίζει όλες τις κατέχουσες τάξεις γύρω του" θά έπιτά-
χυνε τήν ώρίμανση τής έπανάστασης στήν Γερμανία. 

Ό Bismarck, πού δέν τρέφει καμμιά ψευδαίσθηση ώς πρός τό 
δτι ή ΰπαρξη τοΰ τσαρισμού στήν Ρωσσία άποτελεΐ τό θεμέλιο 
όλόκληρου τοΰ συστήματός του, κατάλαβε πολύ καλά" πήγε βια-
στικά-βιαστικά στήν Βιέννη, γιά νά πει στούς φίλους του στήν 
Αύστρία, δτι μπροστά σ' ένα τέτοιον κίνδυνο θά ήταν άνάρμοστο νά 
σκοντάψει κανείς σέ ζητήματα φιλαυτίας, δτι ή Ρωσσία χρειάζε-
ται έναν έπιφατικό θρίαμβο κι δτι ή Γερμανία κι ή Αύστρία πρέ-
πει νά σκύψουν μπροστά στόν τσάρο γιά τό δικό τους τό συμφέ-
ρον. Ά ν ώστόσο οί Αύστριακοί έπιμείνουν ν' άναμιγνύονται στά 
έσωτερικά τής Βουλγαρίας, αύτός θά ένιπτε τάς χείρας του" θάβλε-
παν δά καί μοναχοί τους ποΰ θά όδηγοΰσε ή τέτοια άνάμιξη. Τε-
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λικά ό K&lnoky υποχωρεί, ό 'Αλέξανδρος Βάττενμπεργκ θυσιά-
ζεται και ό Bismarck τ' άναγγέλλει αύτά προσωπικά στόν Giers. 

'Ακολουθεί ή άπαγωγή τοϋ Βάττενμπεργκ άπό συνωμότες στρα-
τιωτικούς, καί μάλιστα κάτω άπό συνθήκες πού θά πρέπει ν' άνα-
στατώσουν κάθε συντηρητικό μέ μοναρχικά φρονήματα καί προ-
παντός τούς ηγεμόνες, πού Εχουν xal στρατούς. "Ομως ό Bismarck 
περνά στήν ήμερησία διάταξη, εύτυχής πού τήν γλύτωσε τόσο φτηνά. 

Δυστυχώς οί Βούλγαροι δείχνουν πολιτική ικανότητα κι ένερ-
γητικότητα, ή όποία κάτω άπό τίς δεδομένες συνθήκες είναι άνοί-
κεια κι άνεπίτρεπτη γιά σλαβικό έθνος «έλευθερωμένο» άπό τήν 
'Αγία Ρωσσία. Συλλαμβάνουν τούς συνωμότες, διορίζουν μιά ικα-
νή, δραστήρια καί — άδέκαστη κυβέρνηση (ιδιότητα όλότελα άνεπί-
τρεπτη σ' ένα έθνος πού μόλις χειραφετήθηκε I) κι αύτή ξαναφέρνει 
τόν Βάττενμπεργκ. Αύτός ώστόσο άποδείχνει όλη του τήν άδυναμία 
καί τό σκάζει. "Ομως οί Βούλγαροι εϊναι άδιόρθωτοι. Μέ ή δίχως 
τόν Βάττενμπεργκ — άνθίστανται στίς κυριαρχικές διαταγές τοΰ 
τσάρου καί μάλιστα άναγκάζουν τόν ήρωικό Kaulbars νά έξευτε-
λιστεϊ μπροστά σ' όλόκληρη τήν Εύρώπη.257 

Μπορεί κανείς νά φανταστεί τήν όργή τοϋ τσάρου. "Εχει κερ-
δίσει τόν Bismarck, έχει κάμψει τήν αύστριακή αντίσταση, καί 
τώρα βλέπει νά τοΰ μπαίνει στά πόδια αύτός ό μικρός χτεσινός 
λαός, πού όφείλει στόν ίδιο ή στόν πατέρα του τήν «άνεξαρτησία» 
του καί δέν καταλαβαίνει, ότι ή άνεξαρτησία αύτή σημαίνει άπλώς 
τυφλή ύπακοή άπέναντι στόν «άπελευθερωτή» I Οί "Ελληνες κι οί 
Σέρβοι ύπήρξαν ήδη πολύ άγνώμονες" άλλά οί Βούλγαροι ξεπερ-
νοΰν τά όρια τοΰ δυνατού. Νά παίρνουν τήν άνεξαρτησία τους στά 
σοβαρά — άνήκουστο! 

Γιά νά σωθεί άπό τήν έπανάσταση ό τσάρος άναγκάζεται νά 
κάμει άλλο ένα βήμα πρός τά έμπρός. Κάθε νέο βήμα κάνει όμως 
τό πράγμα πιό επικίνδυνο, γιατί άπλώς μεγαλώνει τόν κίνδυνο 
ένός εύρωπαϊκοΰ πολέμου, τόν όποιο πάντα προσπάθησε ν' άπο-
φύγει ή ρωσσική διπλωματία. Εϊναι βέβαιο, ότι, σέ περίπτωση 
πού μιά ρωσσική άνάμιξη στήν Βουλγαρία θά όδηγοΰσε σέ άκραΐες 
περιπλοκές, θά έρθει στιγμή όπου θά έκραγεΐ άνοιχτά ή έχθρα 
άνάμεσα στά ρωσσικά καί στά αύστριακά συμφέροντα. Καί τότε 
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δέν υπάρχει τρόπος νά εντοπιστεί ό πόλεμος. Θά γίνει πόλεμος 
γενικός. Καί μέ τους κατεργαραίους, πού κυβερνάνε σήμερα τήν 
Εύρώπη, είναι άδύνατο νά προβλέψεις ποιοί θ* άποτελέσουν τό κάθε 
στρατόπεδο. Ό Bismarck είναι σέ θέση νά συμμαχήσει μέ τούς 
Ρώσσους έναντίον τής Αύστρίας, άν δέν ύπάρχει άλλο μέσο νά 
σταματήσει τήν έπανάσταση στήν Ρωσσία. Πιθανότερος όμως είναι 
ένας πόλεμος τής Αύστρίας μέ τήν Ρωσσία" ή Γερμανία θά τρέξει 
νά βοηθήσει τήν Αύστρία μονάχα σέ περίπτωση άνάγκης, γιά νά 
έμποδίσει τόν έκμηδενισμό της. 

"Ισαμε τήν άνοιξη —γιατί πριν άπό τόν 'Απρίλη δέν θά μπορέ-
σουν ν' άρχίσουν μεγάλο πόλεμο στόν Δούναβη— οί Ρώσσοι θά 
κάνουν τά πάντα γιά νά πιάσουν στά δίχτυα τους τήν Τουρκία, κι 
ή προδοσία τής Αύστρίας καί τής 'Αγγλίας άπέναντι στήν Τουρκία 
τούς έχει προλειάνει τό έδαφος. Σκοπός τους είναι νά καταλάβουν 
τά Δαρδανέλλια κι έτσι νά μετατρέψουν τήν Μαύρη Θάλασσα <̂ έ 
ρωσσική λίμνη, σ' ένα άπρόσβλητο καταφύγιο γιά τήν κατασκευή 
ένός ισχυρού στόλου" αύτός θά άπέπλεε άπό κει γιά νά κυριαρχήσει 
σ' δ,τι ό Ναπολέοντας όνόμαζε γαλλική λίμνη, δηλ. στήν Μεσόγειο. 
Άκόμα, ώστόσο, δέν έφτασαν ίσαμε έκεΐ, άν καί οί λιγοστοί όπα-
δοί τους στήν Σόφια πρόδωσαν τίς μυστικές τους έπιθυμίες.2®9 

Αύτή είναι ή κατάσταση. Γιά νά έμποδίσει μιά έπανάσταση 
στήν Ρωσσία, ό τσάρος πρέπει νά βάλει στό χέρι τήν Κωνσταντι-
νούπολη... 

Ό Engels στόν P. Lafargue, 25/26.10.1886 
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[Ή άνατροπή τοϋ τσαρισμοϋ 
καί ή χειραφέτηση τών έθνικοτήτων] 

. . .Ή άνατροπή τοΰ τσαρισμού, ή κατάλυση αύτοΰ τοΰ έφιάλτη, 
πού πλακώνει όλόκληρη τήν Εύρώπη, αύτή είναι κατά τήν γνώμη 
μας ό πρώτος δρος τής χειραφέτησης τών έθνών τής κεντρικής 
κι άνατολικής Εύρώπης. Μόλις άνατραπεΐ ό τσαρισμός θά καταρ-
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ρεύσει ή ανόσια δύναμη, πού σήμερα έκπροσωπεϊ ό Bismarck, 
γιατί θά τής άφαιρεθεΐ τό κύριο στήριγμά της· ή Αύστρία θά δια-
λυθεί, γιατί θά χάσει τόν μόνο λόγο τής ύπαρξής της, δηλ. νά έμπο-
δίζει μέ τήν παρουσία της τόν τσαρισμό νά καταπιεί τά διασκορπι-
σμένα έθνη τών Καρπαθίων καί τών Βαλκανίων ή Πολωνία θά 
σηκωθεί καί πάλι όρθή1 ή Μικρορωσσία θά μπορέσει νά έπιλέξει 
έλεύθερα τούς πολιτικούς της δεσμούς· οί Ρουμάνοι, οί Μαγυάροι, 
οί Νοτιοσλάβοι θά μπορέσουν νά ρυθμίσουν μεταξύ τους τίς ύπο-
θέσεις καί τά μεθοριακά τους προβλήματα δίχως ξένη άνάμιξη* 
καί, τέλος, τό εύγενικό έθνος τών Μεγαλορώσσων δέν θά έπιδιώκει 
πιά άνόητες κατακτήσεις πρός όφελος τού τσαρισμού, παρά θά 
έκπληρώσει τόν άληθινό έκπολιτιστικό του προορισμό στήν 'Ασία 
καί θ' άναπτύξει σέ συνάφεια μέ τήν Δύση τΙς σημαντικές πνευμα-
τικές του ικανότητες, άντί νά στέλνει τά καλύτερα τέκνα του στό 
ικρίωμα καί στά κάτεργα. 

"Αλλωστε οί Ρουμάνοι θά πρέπει νά γνωρίζουν τόν τσαρισμό: 
άρκετά ύπέφεραν άπό τό «R£glement organique»pl 193 τοΰ Κισ-
σέλεβ, άπό τήν κατάπνιξη τής έξέγερσης τοΰ 1848,21 άπό τήν δι-
πλή άρπαγή τής Βεσσαραβίας,23· 251 άπό τίς άναρίθμητες εισβολές 
στήν Ρουμανία, ή όποία γιά τήν Ρωσσία δέν ήταν τίποτε παρα-
πάνω άπό στρατόπεδο στόν δρόμο πρός τόν Βόσπορο, κι άπό τήν 
βεβαιότητα, 6τι ή έθνική άνεξαρτησία τής Ρουμανίας θά έπαυε τήν 
ήμέρα πού θά έκπληρωνόταν τό όνειρο τοΰ τσαρισμού, ή κατάκτη-
ση τής Κωνσταντινούπολης. "Ισαμε τότε ό τσαρισμός θά σας βαυ-
καλίζει μέ ύποσχέσεις, θυμίζοντάς σας τήν ρουμανική Τρανσυλβα-
νία, πού βρίσκεται στά χέρια τών Μαγυάρων, ένώ ό ϊδιος ό τσαρι-
σμός τήν κρατά χωρισμένη άπό τήν Ρουμανία* άν αύριο στήν Πε-
τρούπολη έπεφτε ό δεσποτισμός, μεθαύριο στήν Εύρώπη δέν θά 
υπήρχε Αύστροουγγαρία... 

Ό Engels στόν I. Nadejde, 4.1.1888 
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[Τό κρητικό ζήτημα] 

...01 Ρώσσοι παραμένουν πάντα γεροί στίς άπάτες. Πρώτα οί 
atrocities^ στήν Αρμενία κι υστέρα πάλι κάμποσες στά σερβικά 
σύνορα. Κατόπιν τό μεγαλοσερβικό κράτος, πού τό έδειξαν στούς 
Σέρβους μέσα στήν laterna magica,·"" καί ό ύπαινιγμός γιά τήν 
άναγκαιότητα μιας σερβικής στρατιωτικής σύμβασης μέ τήν Ρωσ-
σία. Τώρα οί ταραχές στήν Κρήτη, οί όποιες, κατά τρόπο παράδοξο, 
άρχισαν άπό τό δτι οί Χριστιανοί της Κρήτης σκοτώνονταν μεταξύ 
τους, ώσπου ό Ρώσσος πρόξενος τά κατάφερε νά τούς ένώσει γιά 
νά σφαχτούν δλοι μαζί άπό τούς Τούρκους. Καί ή ήλίθια τουρκική 
κυβέρνηση στέλνει στήν Κρήτη τόν Σακίρ πασά, πού ήταν 8 χρό-
νια Τούρκος πρεσβευτής στήν Πετρούπολη κι έκεΐ έξαγοράστηκε 
άπό τούς Ρώσσους. "Ολη αύτή ή ιστορία στήν Κρήτη άνάμεσα 
στ* άλλα άποσκοπεΐ νά έμποδίσει τούς Άγγλους νά συνάψουν συμ-
μαχία μέ τήν Πρωσσία. Γι' αύτό καί τήν άρχισαν άκριβώς δταν 
ό Γουλιέλμος ήρθε έδώ285 — γιά νά μπορέσει ό Gladstone νά έπι-
δείξει πάλι τόν φιλελληνισμό του καί οί φιλελεύθεροι νά ένθουσια-
στοϋν γιά τούς Κρητικούς προβατοκλέφτες. Ό Γουλιέλμος ήθελε 
νά «καπελώσει» τούς Ρώσσους, νά έξασφαλίσει στούς "Ελληνες 
τήν Κρήτη ώς γαμήλιο δώρο τής άδελφής του,266 κάνοντας μέ μόνη 
τήν γοητεία τής παρουσίας του τόν σουλτάνο νά τήν έκχωρήσει-

όμως οί Ρώσσοι τοϋ έδειξαν άκόμα μιά φορά, δτι άπέναντί τους 
είναι μοναχά ένας κοντός νεαρός: άν ή Ελλάδα πάρει τήν Κρήτη, 
αύτό θά γίνει μόνο έλέω τής Ρωσσίας... 

Ό Engels στόν Fr. Α. Sorge, 17.8.1889 



Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α dp. 117 469 

117 

[Οί ρωσσικές κινήσεις στήν 'Ανατολή 
καί οί ανασχετικοί παράγοντες] 

...Γιά τήν έπόμενη έκστρατεία της στήν Ανατολή ή πετρουπολί-
τικη διπλωματία υπολόγιζε στήν άνάληψη τής κυβέρνησης άπό τόν 
Gladstone, τόν φίλο τής Ρωσσίας καί θαυμαστή τής divine figure 
of the North,«"Ρ όπως όνόμαζε τόν Ά[λέξανδρο] Γ'. Σειρά είχαν 
οί 'Αρμένιοι κι οί Κρητικοί, καί θά μπορούσε ν' άκολουθήσει κι 
ένας άντιπερισπασμός στή Μακεδονία* μέ μιά Γαλλία δούλη τοΰ 
τσάρου καί μιά εύμενή 'Αγγλία οί Ρώσσοι θά μπορούσαν ίσως νά 
διακινδυνεύσουν ένα άκόμη βήμα πρός τά έμπρός καί μάλιστα νά 
πάρουν καί τό Τσάριγκραντ,8 χωρίς ή Γερμανία ν' άποτολμήσει 
πόλεμο κάτω άπό τόσο δυσμενείς συνθήκες. Κι άν τό Τσάριγκραντ 
κατακτιοΰνταν, τότε θά μπορούσαν νά έλπίζουν σέ μιά μακρά πε-
ρίοδο σοβινιστικής μέθης γιά τή νίκη αύτή, όπως τήν είχαμε καί 
στήν Γερμανία μετά τά 1866 καί τά 1870. Γι' αύτό καί θεωρώ 
τό άντιτσαρικό αίσθημα, πού άναζωπυρώνεται στούς κύκλους τών 
"Αγγλων φιλελευθέρων, έξαιρετικά σπουδαίο γιά τήν ύπόθεσή μας... 

Ό Engels στήν Β. Ζάσουλιτς, 3.4.1890 

118 

Ή έξωτερική πολιτική τοϋ ρωσσικοΰ τσαρισμοί 

...Είναι άδύνατο νά γράψεις στήν 'Αγγλία γιά τήν ρωσσική έξω-
τερική πολιτική δίχως νά θυμηθείς άμέσως τό όνομα τοΰ David 
Urquhart . Πενήντα χρόνια δούλεψε άκούραστα γιά νά διαδώσει 
στούς συμπατριώτες του τήν γνώση τών σκοπών καί τών μεθόδων 
τής ρωσσικής διπλωματίας, ζήτημα πού γνώριζε άπόλυτα* κι ό-
μως, ή μόνη άνταμοιβή τών κόπων του ήταν ό περίγελως καί ή 
φήμη τής άφόρητης πλήξης. Βέβαια ό συνηθισμένος φιλισταΐος3 
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κατατάσσει στήν κατηγορία αύτή οποιονδήποτε επιμένει σέ θέ-
ματα πού δέν εϊναι χειροπιαστά, δσο κι άν εϊναι σπουδαία. Γι* αύτό 
κι ό Urquhart , πού περιφρονούσε τόν φιλισταΐο δίχως νά κατα-
λαβαίνει ούτε τόν χαρακτήρα του ούτε δτι πρός τό παρόν είναι 
ιστορικά αναπόδραστος, ήταν καταδικασμένος ν' άποτύχει. ΤΗταν 
Τόρης τής παλιάς σχολής, κι εϊχε πάντα κατά νοΰ τό γεγονός δτι 
στήν Αγγλία ίσαμε σήμερα μονάχα οί Τόρηδες είχαν άντισταθεΐ 
τελεσφόρα στήν Ρωσσία κι δτι ή δράση τών "Αγγλων καί ξένων 
φιλελευθέρων, μαζί καί ολόκληρο τό έπαναστατικό κίνημα τής 
ήπειρωτικής Εύρώπης, σέ γενικές γραμμές εϊχαν προσφέρει πλε-
ονεκτήματα στήν Ρωσσία" γιά τούτο καί πίστευε ότι, γιά νά προ-
βληθεί άντίσταση στίς ρωσσικές ύπερβάσεις, πρέπει νά είσαι Τό-
ρης (ή Τούρκος) κι δτι κάθε φιλελεύθερος ή επαναστάτης ήταν 
ρωσσικό δργανο, είτε τό ήξερε είτε δχι. Ή συνεχής του ένασχό-
ληση μέ τήν ρωσσική διπλωματία τόν έκανε νά τήν θεωρεί κάτι 
παντοδύναμο καί τόν μοναδικό ένεργό παράγοντα τής σύγχρονης 
ιστορίας, πού κρατούσε στά χέρια του σάν παθητικά έργαλεΐα 
όλες τίς άλλες κυβερνήσεις, έτσι ώστε, άν παραβλέψουμε τις έξί-
σου ύπερβολικές του έκτιμήσεις γιά τήν ισχύ τής Τουρκίας, δέν 
μπορούμε νά έξηγήσουμε γιατί αύτή ή παντοδύναμη ρωσσική δι-
πλωματία δέν έβαλε άπό καιρό στό χέρι τήν Κωνσταντινούπολη. 
Γιά νά άναγάγει λοιπόν ολόκληρη τήν σύγχρονη ιστορία, άπό τήν 
γαλλική Έπανάσταση καί μετά, σέ διπλωματική παρτίδα σκακιού 
μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρκίας, ένώ τά ύπόλοιπα εύρωπαϊκά κράτη 
άποτελοΰσαν πιόνια τής Ρωσσίας, ό Urquhar t έπρεπε νά έμφανί-
ζεται σάν κάποιος προφήτης τής 'Ανατολής, ό όποιος άντί γιά 
άπλά ιστορικά γεγονότα δίδασκε μιά άπόκρυφη διδασκαλία σέ μυ-
στηριώδη ύπερδιπλωματική γλώσσα, γεμάτη ύπαινιγμούς σέ γε-
γονότα πού δέν ήσαν γενικά γνωστά, άλλά καί πού ούτε κάν δη-
λώνονταν ξεκάθαρα* κι ό όποιος κήρυσσε ώς άλάθευτα γιατροσόφια 
ενάντια στήν υπεροχή τής ρωσσικής διπλωματίας σέ σχέση μέ τήν 
άγγλική τήν έπαναφορά τής μομφής κατά τών ύπουργών καί τήν 
άντικατάσταση τοϋ ύπουργικοΰ συμβουλίου άπό τό μυστικό άνα-
κτοβούλιο. Ό Urquhar t ήταν άνθρωπος μέ μεγάλη άξια καί έπι-
πλέον φίνος Άγγλος τής παλιάς σχολής" δμως οί Ρώσσοι διπλω-
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μάτες θά μπορούσαν θαυμάσια νά ποϋν: Si Μ. Urquhar t n'existait 
pas, il faudrai t l ' lnventer . . .^ 2 9 8 

...'Αλλά άς ξαναγυρίσουμε στήν Ρωσσία τοϋ 1760. Ή ομογενής 
καί άπρόσβλητη αύτή χώρα είχε ώς γείτονες άποκλειστικά χώρες, 
πού έπιφανειακά ή πραγματικά βρίσκονταν σέ κατάσταση ξεπε-
σμού καί ζύγωναν στήν διάλυση, όντας έτσι καθαρή matiere a 
conquetes...piY" Στό Νότο οί Τοΰρκοι καί οί φόρου ύποτελεΐς 
τους Τάταροι τής Κριμαίας, συντρίμμια παλιοΰ μεγαλείου- ή έπι-
θετική ίσχύς τών Τούρκων εϊχε σπάσει άπό έκατό χρόνια, ή άμυντι-
κή τους δύναμη ήταν άκόμη σημαντική, όμως κι αύτή μειωνόταν 
τό σαφέστερο σημάδι τούτης τής αύξουσας άδυναμίας ήσαν οί άρ-
χές έπαναστατικών συσπάσεων μέσα στούς ύποταγμένους Χρι-
στιανούς, Σλάβους, Ρουμάνους κι "Ελληνες, πού άποτελούσαν τήν 
πλειοψηφία τοϋ πληθυσμοΰ τής Βαλκανικής χερσονήσου. Οί Χρι-
στιανοί αύτοί ήσαν σχεδόν άποκλειστικά έλληνορθοδόξου θρησκεύ-
ματος κι έτσι εϊχαν θρησκευτική συγγένεια μέ τούς Ρώσσους, ένώ 
οσοι ήσαν Σλάβοι, δηλ. οί Σέρβοι καί οί Βούλγαροι, εϊχαν καί συγ-
γένεια φυλετική. Ή Ρωσσία λοιπόν δέν χρειαζόταν τίποτε άλλο 
παρά νά διακηρύξει τήν άποστολή της ώς προστάτριας τής κατα-
πιεσμένης Ελληνορθόδοξης 'Εκκλησίας καί τών δεσμωτών Σλά-
βων κι άμέσως εϊχε έτοιμο έδώ τό πεδίο τής κατάκτησης κάτω 
άπ' τόν μανδύα τής άπελευθέρωσης. Παρόμοια, νοτίως τοΰ Καυκά-
σου βρίσκονταν μικρά χριστιανικά κράτη καί Χριστιανοί 'Αρμένιοι 
ύπό τουρκική έπικυριαρχία, καί ό τσαρισμός μποροΰσε νά πα-
ρουσιαστεί ώς «άπελευθερωτής» τους. Κι έπειτα, έδώ στό Νότο 
περίμενε τόν άπληστο κατακτητή ένα γέρας, πού δεύτερο σάν κι 
αύτό δέν εϊχε νά έπιδείξει ή Εύρώπη: τήν παλιά πρωτεύουσα τοΰ 
άνατολικοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους, τήν μητρόπολη όλόκληρου τοΰ όρθό-
δοξου κόσμου, τήν πόλη, τής όποίας ή ρωσσική όνομασία ήδη έκ-
φράζει τήν κυριαρχία πάνω στήν 'Ανατολή καί τό γόητρο πού πε-
ριβάλλει τόν κάτοχό της στά μάτια τής άνατολικής Χριστιανοσύ-
νης: Κωνσταντινούπολη-Τσάριγκραντ.8 

'Αλλά τό Τσάριγκραντ ώς τρίτη ρωσσική πρωτεύουσα κοντά 
στήν Μόσχα καί στήν Πετρούπολη δέν σήμαινε μονάχα τήν ήθική 
κυριαρχία πάνω στήν άνατολική Χριστιανοσύνη, άλλά καί ήταν τό 
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άποφασιστικό βήμα γιά τήν κυριαρχία πάνω στήν Εύρώπη. ΤΗταν 
ή άποκλειστική κυριαρχία στήν Μαύρη Θάλασσα, στήν Μικρά 
'Ασία καί στήν Βαλκανική χερσόνησο. ΤΗταν, άν τό ήθελε ό τσά-
ρος, τό κλείσιμο τής Μαύρης Θάλασσας γιά δλους τούς έμπορι-
κούς καί πολεμικούς στόλους έκτός άπό τόν ρωσσικό, ή μετατροπή 
της σέ ρωσσικό πολεμικό λιμάνι καί σέ άποκλειστικό πεδίο ελιγ-
μών τοΰ ρωσσικοΰ στόλου, πού άπ' αύτή τήν σίγουρη θέση άναμο-
νής μποροϋσε δποτε τό έπιθυμοΰσε νά βγει, περνώντας τόν όχυρω-
μένο Βόσπορο, καί νά καταφύγει καί πάλι έκεΐ... 
...Οί ρωσσικοί πόλεμοι έναντίον τής Τουρκίας πέφτουν πάντοτε 
σ' έποχές δπου ή Ρωσσία έχει ειρήνη στά δυτικά της σύνορα κι ή 
Εύρώπη εϊναι άλλοΰ άπασχολημένη. Ή Αικατερίνη έκανε δύο τέ-
τοιους πολέμους. Ό πρώτος έδωσε κατακτήσεις στήν θάλασσα τοΰ 
Άζόφ καί τήν άνεξαρτησία τής Κριμαίας, πού τέσσερα χρόνια 
κατόπιν μετατράπηκε σέ ρωσσική έπαρχία.62 Ό δεύτερος218 προ-
ώθησε τά σύνορα τής Ρωσσίας άπό τό Βούγ ώς τόν Δνείστερο. Καί 
στούς δύο πολέμους Ρώσσοι πράκτορες είχαν παροτρύνει τούς 
"Ελληνες νά έξεγερθοΰν έναντίον τών Τούρκων. Φυσικά ή ρωσσική 
κυβέρνηση άφησε τελικά τούς έξεγερμένους στά κρύα τοΰ λου-
τροΰ... 
...Στήν περίπτωση αύτή269 φάνηκε καί πάλι, τί τεράστια πλεονε-
κτήματα δίνει στήν Ρωσσία ή σίγουρη στρατηγική της θέση. Νι-
κημένη σέ δύο έκστρατεΐες, κέρδισε καινούργια έδάφη είς βάρος 
τοΰ τέως συμμάχου της κι έπιπλέον τήν συμμαχία μέ τόν Ναπο-
λέοντα γιά τήν μοιρασιά τοΰ κόσμου: γιά τόν Ναπολέοντα ή Δύση 
καί γιά τόν 'Αλέξανδρο ή 'Ανατολή! 

Ό πρώτος καρπός τούτης τής συμμαχίας ήταν ή κατάκτηση 
τής Φινλανδίας...270 "Ομως ή Φινλανδία ήταν μονάχα τό προανά-
κρουσμα. Τό ούσιαστικό γιά τόν 'Αλέξανδρο ήταν, δπως πάντα, 
τό Τσάριγκραντ.8 Στό Τιλσίτ καί στήν 'Ερφούρτη ό Ναπολέοντας 
τοΰ εϊχε ύποσχεθεΐ ρητά τήν Μολδαβία καί τήν Βλαχία κι έπι-
πλέον εϊχε άφήσει νά διαφανεί ή προοπτική ένός διαμελισμού τής 
Τουρκίας, άπό τόν όποιο ώστόσο θά έξαιροΰνταν ή Κωνσταντι-
νούπολη. Ά π ό τά 1806 ή Ρωσσία βρισκόταν σ' έμπόλεμη κατά-
σταση μέ τήν Τουρκία"28 αύτήν τή φορά εϊχαν έξεγερθεΐ δχι μόνο 
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οί "Ελληνες, άλλά καί οί Σέρβοι. "Ομως δ,τι γιά τούς Πολωνούς 
ΐσχυε μόνο ειρηνικά, γιά τούς Τούρκους ίσχυε στά σοβαρά: ή 
άταξία τούς κρατούσε όρθούς. Ό άκατάλυτος άπλός στρατιώτης, 
τό τέκνο τοΰ άκατάλυτου Τούρκου άγρότη, άκριβώς μέσα άπ' αύτη 
την άταξία έβρισκε την εύκαιρία νά έπανορθώσει δ,τι χαλούσαν οί 
διεφθαρμένοι πασάδες. Οί Τούρκοι νικήθηκαν, δμως δέν γονάτι-
σαν, κι ό ρωσσικός στρατός προχωρούσε άργά μόνο στόν δρόμο 
πρός τό Τσάριγκραντ... 
...Γι' αύτήν271 τό μόνο ούσιαστικό ήταν νά έκμεταλλευτεΐ τήν μό-
λις άποκτημένη ήγεμονία της στήν Εύρώπη γιά νά κάνει ένα 
άκόμη βήμα πρός τό Τσάριγκραντ. Γιά τόν σκοπό αύτό είχε τήν 
δυνατότητα νά βάλει σ' ένέργεια τρεις μοχλούς: τούς Ρουμάνους, 
τούς Σέρβους καί τούς "Ελληνες. Οί "Ελληνες ήσαν τό εύχρηστό-
τερο στοιχείο. ΤΗσαν έμπορικός λαός, καί οί έμποροι ύπέφεραν πε-
ρισσότερο άπό τήν καταπίεση τών Τούρκων πασάδων. Ό Χριστια-
νός άγρότης κάτω άπό τήν τουρκική κυριαρχία ζούσε, άπό ύλική 
άποψη, καλύτερα άπό άλλού. Είχε διατηρήσει τούς προτουρκικούς 
του θεσμούς καί δλη του τήν αύτοκυβέρνηση· δσο πλήρωνε τούς 
φόρους του, ό Τούρκος κατά κανόνα δέν γνοιαζόταν γι ' αύτόν· σπά-
νια μόνο ήταν έκτεθειμένος σέ βιαιοπραγίες σάν κι αύτές πού ήταν 
άναγκασμένος νά ύπομένει ό δυτικοευρωπαίος άγρότης άπό τούς 
εύγενεΐς. ΤΗταν ζωή άναξιοπρεπής, πού μόλις γινόταν άνεκτή [άπό 
μέρους τοΰ κατακτητή], δέν ήταν δμως καί ύλικά πιεσμένη· πάν-
τως δέν ήταν άταίριαστη μέ τήν τοτινή πολιτισμική κατάσταση 
τών λαών έκείνων, καί γι ' αύτό χρειάστηκε πολύς καιρός ώσπου 
ν' άνακαλύψει ό Σλάβος ραγιάς, δτι ή ζωή αύτή εϊναι άφόρητη. 
Αντίθετα, τό έμπόριο τών Ελλήνων εϊχε άνθήσει γρήγορα, άπό 
τότε πού ή τουρκική κυριαρχία τούς έλευθέρωσε άπό τόν κατα-
θλιπτικό συναγωνισμό τών Βενετών καί τών Γενοβέζων, κι είχε 
γίνει κιόλας τόσο σημαντικό, ώστε δέν μποροΰσε πιά νά σηκώσει 
τήν τουρκική κυριαρχία. Πράγματι, ή τουρκική κυριαρχία, δπως 
καί κάθε άνατολική, είναι άσυμβίβαστη μέ τήν καπιταλιστική κοι-
νωνία· δση ύπεραξία κερδίζεται δέν είναι σίγουρη άπό τά χέρια 
αρπακτικών σατραπών καί πασάδων λείπει ό πρώτος βασικός 
όρος τής άστικής προσοδοφόρας δραστηριότητας: ή άσφάλεια τού 
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προσώπου καί τής ιδιοκτησίας τοϋ έμπόρου. Δεν είναι λοιπόν πα-
ράδοξο ποΰ οί "Ελληνες ξεσηκώθηκαν τώρα άκόμα μιά φορά, άφοϋ 
άπό τά 1774 εϊχαν ήδη δυο φορές άποπειραθεΐ νά έξεγερθοΰν. 

Ή έλληνική έξέγερση πρόσφερε λοιπόν τήν χειρολαβή" γιά νά 
μπορέσει δμως ή ρωσσική διπλωματία νά τήν πιέσει μέ δύναμη, 
έπρεπε νά έμποδιστεϊ ή άνάμιξη τής Δύσης, έπρεπε, δηλ. νά πα-
ραμείνει άπασχολημένη μέ τά έσωτερικά της προβλήματα. Γιά 
τόν σκοπό αύτό εϊχε προσφέρει λαμπρή προεργασία ό κούφιος λό-
γος γιά τήν «νομιμότητα». Οί νόμιμοι κύριοι εϊχαν γίνει παντού 
μισητοί πέρα γιά πέρα. Οί προσπάθειες παλινόρθωσης τής προεπα-
ναστατικής κατάστασης άναστάτωσαν τήν άστική τάξη σ' όλό-
κληρη τήν Δύση" στήν Γαλλία καί στήν Γερμανία ή κατάσταση 
βρισκόταν σέ άναβρασμό, στήν Ισπανία καί στήν 'Ιταλία ξέσπασαν 
άνοιχτές έξεγέρσεις. Ή τσαρική διπλωματία εϊχε βαλμένο τό χε-
ράκι της σ' δλες αύτές τίς συνωμοσίες καί έξεγέρσεις. "Οχι δτι τίς 
έκαμε ή έστω ότι συνέβαλε ούσιαστικά στίς στιγμιαίες τους έπι-
τυχίες" δμως μέ τούς έπίσημους έκπροσώπους της έκαμε δ,τι μπο-
ρούσε γιά νά σπείρει ταραχή στό έσωτερικό τών νομίμων συμμά-
χων της. "Ομως προστάτευε άμεσα τά έπαναστατικά στοιχεία τής 
Δύσης μόλις αύτά έμφανίζονταν μέ τό προσωπείο τοΰ φιλελληνι-
σμού — καί ποιοί άλλοι ήσαν οί Φιλέλληνες, πού μάζεβαν χρήματα 
κι έστελναν όλόκληρα ένοπλα έπικουρικά σώματα στήν 'Ελλάδα, 
άν δχι οί Καρμπονάροι καί άλλοι φιλελεύθεροι τής Δύσης; 

"Ολα αύτά δέν έμπόδισαν τόν πεφωτισμένο τσάρο 'Αλέξανδρο 
νά καλέσει τούς νόμιμους συναδέλφους του στά συνέδρια τοΰ "Ααχεν, 
τοΰ Τρόππαου, τοΰ Λάιμπαχ καί τής Βερόνας, νά πάρουν τά πιό 
ένεργά μέτρα έναντίον τών έξεγερμένων υπηκόων τους καί νά στεί-
λει στά 1821 τούς Αύστριακούς στήν 'Ιταλία καί στά 1823 τούς 
Γάλλους στήν 'Ισπανία γιά νά καταστείλουν τήν έπανάσταση10 — κι 
άκόμα καί νά καταδικάσει φαινομενικά τήν έξέγερση τών 'Ελλή-
νων, ένώ ταυτόχρονα τήν ύποκινοΰσε ό ϊδιος κι έβαζε άνθρώπους 
του νά ένθαρρύνουν τούς Φιλέλληνες τής Δύσης ώστε νά διπλασιά-
σουν τήν δραστηριότητά τους. Καί πάλι ή ήλίθια Ευρώπη πιά-
στηκε κορόιδο μέ τρόπο άπίστευτο" στούς ήγεμόνες καί στούς άντι-
δραστικούς ό τσάρος κήρυσσε τή νομιμότητα, στούς φιλελεύθερους 
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φιλισταίους άπελευθέρωση τών λαών καί διαφωτισμό, καί τόν πί-
στευαν κι οί δυό. 

Στήν Βερόνα10 ό Γάλλος υπουργός, ό ρομαντικός Chateau-
briand, πιάστηκε όλότελα στά δίχτυα τοϋ τσάρου. Τοΰτος έδωσε 
στους Γάλλους έλπίδες όσο άφορά τήν άριστερή όχθη τοΰ Ρήνου, 
άν τά πήγαιναν καλά κι ώραΐα μέ τήν Ρωσσία. Μ' αύτή τήν έλπί-
δα, πού άργότερα, έπί Καρόλου Γ, έπιρρώθηκε μέ δεσμευτικές 
υποσχέσεις, ή ρωσσική διπλωματία έσερνε άπό τήν μύτη τήν Γαλ-
λία καί κατεύθυνε, μέ λίγες διακοπές, τήν γαλλική διπλωματία 
στήν 'Ανατολή ώς τά 1830. 

Παρ' όλα αύτά ή φιλάνθρωπη πολιτική τοΰ τσάρου, ή όποία 
μέ πρόσχημα τήν άπελευθέρωση τών χριστιανών 'Ελλήνων άπό 
τόν μωαμεθανικό ζυγό προσπαθοΰσε νά πάρει ή ίδια τήν θέση 
τών Μωαμεθανών, δέν έκανε τίς έπιθυμητές προόδους. Γιατί, όπως 
λέει ό Ρώσσος πρεσβευτής στό Λονδίνο Lieven (άναφορά άπό 
18/30 'Οκτωβρίου 1825): 

«'Ολόκληρη ή Εύρώπη άτενίζει μέ τρόμο τούτο τόν ρωσσικό κολοσσό, 
πού ή γιγάντια 8ύναμή του περιμένει ένα μονάχα σημείο, γιά νά τεθεί 
σέ κίνηση έναντίον της. Συμφέρον της έπομένως είναι νά προστατέψει 
τήν τουρκική Ισχύ, τούτο τόν φυσικό έχθρό τής αύτοκρατορίας μας». 

Ό πόλεμος στήν 'Ελλάδα παρατεινόταν μέ έναλλασσόμενες 
έπιτυχίες, ένώ άπέτυχαν όλες οί προσπάθειες τής Ρωσσίας νά 
εισβάλει μέ υψηλή εύρωπαΐκή συναίνεση στίς παραδουνάβιες ήγε-
μονίες κι έτσι νά έξαναγκάσει τούς Τούρκους σέ συνθηκολόγηση. 
Τότε, στά 1825, οί Τούρκοι πήραν αιγυπτιακή βοήθεια" οί "Ελλη-
νες νικήθηκαν παντοϋ κι ή έξέγερση σχεδόν καταπνίγηκε. ' Η ρωσ-
σική πολιτική στεκόταν μπροστά ή σέ μιάν ήττα ή σέ μιάν τολ-
μηρή άπόφαση. 

Ό πρωθυπουργός Νέσσελροντ ζήτησε τήν συμβουλή τών πρε-
σβευτών του. Ό Pozzo di Borgo στό Παρίσι (άναφορά άπό 4 /16 
'Οκτωβρίου 1825) καί ό Lieven στό Λονδίνο (άναφορά άπό 18/30 
'Οκτωβρίου 1825) τάχθηκαν άνεπιφύλακτα υπέρ μιάς τολμηρής 
πολιτικής, ότι δηλ. έπρεπε νά καταληφθούν, άμέσως καί δίχως νά 
ληφθεί υπόψη ή Εύρώπη, οί παραδουνάβιες ήγεμονίες, έστω καί μέ 
κίνδυνο ευρωπαϊκού πολέμου. Αύτή ήταν προφανώς ή γενική άντί-
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ληψη της ρωσσικής διπλωματίας. "Ομως ό 'Αλέξανδρος ήταν νω-
θρός, κυκλοθυμικός, βαριεστημένος, μυστικιστής καί ρομαντικός, 
άπό τόν Grec du Bas Empire** (δπως τόν άποκαλοϋσε ό Ναπο-
λέων) εϊχε δχι μόνο τήν πονηριά καί τήν δολιότητα, άλλά καί τήν 
ψυχική άστάθεια καί τήν άδράνεια. Άρχισε νά παίρνει στά σοβαρά 
τήν ύπόθεση τής νόμιμης έξουσίας, κι έτσι βαρέθηκε τούς "Ελλη-
νες άντάρτες. Άπραγος καί σχεδόν άπιαστος, προτοϋ άκόμα έφευ-
ρεθοϋν οί σιδηρόδρομοι, ταξίδευε έναγύρω στό νότο, κοντά στό 
Ταγκανρόγκ. Ξαφνικά ήρθε ή είδηση δτι πέθανε. Ψιθυρίστηκε 
κάτι γιά δηλητήριο. Άραγε ή διπλωματία ξεπάστρεψε καί τόν 
γυιό, δπως κάποτε τόν πατέρα; Πάντως δέν μποροϋσε νά πεθάνει 
σέ στιγμή βολικότερη γι ' αύτήν. 

«Μέ τόν Νικόλαο άνέβηκε στόν θρόνο ό καλύτερος τσάρος πού 
θά μποροϋσε νά εύχηθεΐ ή διπλωματία, ένας τύπος μέτριου άνθυ-
πολοχαγοΰ, γιά τόν όποιο πάνω άπ' δλα ήταν ή έπίφαση τής έξου-
σίας κι ό όποιος μέ τήν έπίφαση αύτή μποροϋσε νά παρακινηθεί 
γιά νά κάμει τά πάντα. Τώρα άκολουθήθηκε πολιτική πιό άποφα-
σιστική κι έγινε ό πόλεμος έναντίον τής Τουρκίας χωρίς ν' άνα-
μιχθεΐ ή Εύρώπη. "Ετσι, ή Αγγλία μέ φιλελεύθερες κενολογίες καί 
ή Γαλλία μέ τις παραπάνω ύποσχέσεις έξωθήθηκαν καταμεσίς σέ 
περίοδο ειρήνης νά χτυπήσουν μέ τούς στόλους τους, ένωμένους μέ 
τόν ρωσσικό, καί νά καταστρέψουν τόν τουρκοαιγυπτιακό στόλο 
στό Ναβαρίνο στίς 20 'Οκτωβρίου 1827. Κι άν ή Αγγλία γρήγορα 
άποτραβήχτηκε, ή Γαλλία τών Βουρβώνων έμεινε πιστή. 'Ενώ ό 
τσάρος κήρυσσε τόν πόλεμο στούς Τούρκους καί τά στρατεύματά 
του περνούσαν τόν Προϋθο στίς 6 Μαΐου 1828, 15.000 Γάλλοι 
στρατιώτες έτοιμάζονταν νά μπουν στά πλοία γιά τήν Ελλάδα, 
δπου καί άποβιβάστηκαν τόν Αύγουστο καί τόν Σεπτέμβριο. Αύτή 
ήταν άρκετή προειδοποίηση γιά τήν Αύστρία νά μήν πλευροκοπή-
σει τήν ρωσσική προέλαση πρός τήν Κωνσταντινούπολη: ή συνέ-
πεια θά ήταν πόλεμος μέ τήν Γαλλία" τότε άρχισε νά ισχύει ή ρωσ-
σογαλλική συμμαχία πού, γιά τόν ένα, στόχο εϊχε τήν κατάκτηση 
τής Κωνσταντινούπολης, ένώ, γιά τόν άλλο, τήν άριστερή δχθη τοϋ 
Ρήνου. 

Ό Ντήμπιτς προέλασε λοιπόν ώς τήν Άδριανούπολη, δμως ή 
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κατάσταση του ήταν τέτοια, ώστε θά έπρεπε νά υποχωρήσει έσπευ-
σμένα πίσω άπό τόν Αίμο, άν οί Τοΰρκοι κρατοΰσαν άκόμα δεκα-
τέσσερις μόνο ήμέρες. Εϊχε μονάχα 20.000 άνδρες, τό ένα τέ-
ταρτο άπ' αυτούς άρρωστους άπό χολέρα. Τότε ή πρωσσική πρε-
σβεία στήν Κωνσταντινούπολη μεσολάβησε νά κλειστεί είρήνη μέ 
ψεύτικες έκθέσεις γιά τήν επικείμενη, άλλά στήν πραγματικότητα 
ολότελα άδύνατη ρωσσική προέλαση, βγάζοντας έτσι τόν Ρώσσο 
στρατάρχη, όπως γράφει ό Moltke, 

«άπό μιά κατάσταση, ή όποία Ισως, άν παρατεινόταν λίγες μέρες άκό-
μα, θά τόν κατακρήμνιζε άπό τά ΰψη της νίκης στά βάθη της καταστρο-
φής». (Moltke, Der russisch-tiirkische Feldzug, σ. 390). 

"Οπως καί νάχει, ή είρήνη έδωσε στήν ρωσσική αύτοκρατορία 
τίς έκβολές τοΰ Δούναβη, περιοχές στήν 'Ασία καί συνεχή καινούρ-
για προσχήματα γιά άνάμιξη στίς ύποθέσεις τών παραδουναβίων 
επαρχιών... 
...Προσπερνώ τίς ρωσσοτουρκικές σχέσεις τής έποχής 1830-1848. 
Σημαντικές ήσαν έπειδή ή Ρωσσία είχε τότε τήν δυνατότητα νά 
έμφανιστεΐ ώς προστάτρια τής Τουρκίας απέναντι στόν έξεγερ-
μένο ύποτελή της Μεχμέτ 'Αλή τής Αιγύπτου, νά στείλει 30.000 
άνδρες στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά προστατέψουν τόν Βό-
σπορο καί νά θέσει έμπρακτα τήν Τουρκία γιά χρόνια κάτω άπό 
ρωσσική κυριαρχία μέ τήν συνθήκη τοΰ Ούνκιάρ-Σκελεσσί-70 κι 
έπιπλέον, έπειδή στά 1840 κατάφερε, χάρη στήν προδοσία τοΰ 
Palmerston, νά μετατρέψει στό άψε-σβήσε τόν έπαπειλούμενο 
εύρωπαϊκό συνασπισμό έναντίον τής Ρωσσίας σε συνασπισμό έναν-
τίον τής Γαλλίας11 κι έπειδή προετοίμασε τήν προσάρτηση τών 
παραδουναβίων ήγεμονιών μέ τήν συνεχή κατοχή καί μέ τήν έκ-
μετάλλευση τών άγροτών καθώς καί μέ τόν δελεασμό τών βογιά-
ρων διαμέσου τοΰ R£glement organique*1193 (βλ. Marx, «Κεφά-
λαιο», τ. I, κεφ. 8)... 
. . . Ό Κριμαϊκός Πόλεμος ήταν μιά κολοσσιαία κωμωδία παρεξη-
γήσεων, όπου καθένας άναρωτιέται κάθε στιγμή: ποιός εϊναι τό 
κορόιδο; "Ομως αύτή ή κωμωδία στοίχισε άμύθητους θησαυρούς 
καί πάνω άπό ένα έκατομμύριο άνθρώπινες ζωές. 'Ακόμα δέν εϊχαν 
καλά-καλά Αποβιβαστεί τά συμμαχικά στρατεύματα στήν Βουλγα-
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ρία καί οί Αύστριακοί είσβάλανε στίς παραδουνάβιες επαρχίες, ένώ 
οί Ρώσσοι υποχώρησαν πίσω άπό τόν Προϋθο. "Ετσι ή Λύστρία 
μπήκε άνάμεσα στους δύο έμπολέμους στήν περιοχή τοϋ Δούναβη· 
ή παραπέρα συνέχιση τοΰ πολέμου έδώ ήταν δυνατή μοναχά μέ 
τήν συναίνεση της. "Ομως ή Αύστρία ήταν διαθέσιμη γιά ένα πό-
λεμο στά δυτικά σύνορα τής Ρωσσίας. Ή Αύστρία γνώριζε, ότι ή 
Ρωσσία ποτέ δέν θά τής συγχωροΰσε τήν ώμή αύτή άχαριστία· ή 
Αύστρία ήταν λοιπόν πρόθυμη νά ένώσει τίς τύχες της μέ τούς 
συμμάχους, άλλά μονάχα σ' ένα σοβαρό πόλεμο, πού θά έπανασύ-
σταινε τήν Πολωνία καί θά πήγαινε σημαντικά πρός τά πίσω τά 
δυτικά σύνορα τής Ρωσσίας. "Ενας τέτοιος πόλεμος θάπρεπε νά 
κάνει καί τήν Π ρωσσία νά προσχωρήσει στήν συμμαχία, μέσα άπό 
τό έδαφος τής όποίας περνούσαν όλες οί ρωσσικές εισαγωγές· ένας 
εύρωπαϊκός συνασπισμός θά είχε άποκλείσει τήν Ρωσσία άπό στε-
ριά καί θάλασσα καί θά τής είχε έπιτεθεΐ μέ δυνάμεις τόσο άνώ-
τερες, ώστε δέν χωρούσε άμφιβολία γιά τή νίκη. 

Αύτή όμως δέν ήταν διόλου ή πρόθεση τής 'Αγγλίας καί τής 
Γαλλίας. 'Απεναντίας, κι οί δυό τους ήσαν εύχαριστημένες πού 
χάρη στίς ένέργειες τής Αύστρίας εϊχαν άπαλλαγεΐ άπό κάθε κίν-
δυνο σοβαρού πολέμου. "Ο,τι έπιθυμοΰσε ή Ρωσσία —δηλ. νά πάνε 
οί σύμμαχοι στήν Κριμαία καί νά κολλήσουν έκεΐ—, αύτό άκριβώς 
πρότεινε κι ό Palmerston, ένώ ό Λουδοβίκος Βοναπάρτης δέχτηκε 
όλόχαρος. Ή προέλαση άπό τήν Κριμαία στό έσωτερικό τής Ρωσ-
σίας θά ήταν τρέλα άπό στρατηγική άποψη. "Ετσι ό Κριμαϊκός 
Πόλεμος μετατράπηκε ώραΐα καί καλά σέ ψευτοπόλεμο καί οί 
κύριοι ένδιαφερόμενοι έμειναν εύχαριστημένοι... 
...Τό καινούργιο γερμανικό κράτος272 έκαμε στήν Ρωσσία τό χα-
τήρι ν' άποσπάσει άπό τήν Γαλλία τήν 'Αλσατία καί τήν Λορραίνη 
κι έτσι νά ρίξει τήν Γαλλία στήν άγκαλιά τής Ρωσσίας. Τώρα ή 
τσαρική διπλωματία βρισκόταν σέ άξιοζήλευτη θέση, άφοΰ ήξερε, 
οτι οί δύο χώρες, δηλ. ή Γαλλία κι ή Γερμανία, πού άλληλομι-
σοΰνταν θανάσιμα έξαιτίας τής άπόσπασης αύτής, ήσαν έξαρτημέ-
νες άπό τήν Ρωσσία. Τούτη ή εύνοϊκή κατάσταση χρησιμοποιήθηκε 
καί πάλι γιά νά έπιχειρηθεΐ ένα βήμα πρός τό Τσάριγκραντ® μέ 
τόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1877. "Υστερα άπό μακρούς άγώ-
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νες τά ρωσσικά στρατεύματα έφτασαν τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1878 
ίσαμε τίς πύλες της τουρκικής πρωτεύουσας" τότε εμφανίστηκαν 
τέσσερα άγγλικά θωρηκτά στόν Βόσπορο κι εξανάγκασαν τούς 
Ρώσσους νά σταματήσουν μπροστά στά καμπαναριά της Αγίας 
Σοφίας καί νά ύποβάλουν σέ μιάν εύρωπαϊκή συνδιάσκεψη τό σχέ-
διο είρήνης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου.251 

'Ωστόσο —φαινομενικά— είχε κερδηθεϊ μιά τεράστια έπιτυχία. 
Ή Ρουμανία, ή Σερβία καί τό Μαυροβούνιο είχαν μεγαλώσει καί 
άνεξαρτητοποιηθεΐ χάρη στήν Ρωσσία, όντας έτσι όφειλέτες της* 
τό όχυρωματικό τετράγωνο άνάμεσα στόν Δούναβη καί στόν Αίμο, 
αύτός ό Ισχυρός προμαχώνας τής Τουρκίας, είχε προσωρινά έκ-
μηδενιστεϊ" τό τελευταίο άμυντικό όχυρό τής Κωνσταντινούπολης, 
ό Αίμος, είχε παρθεί άπό τούς Τούρκους κι άφοπλιστεϊ" ή Βουλγα-
ρία κι ή 'Ανατολική Ρωμυλία είχαν γίνει κράτη φαινομενικά ύπο-
τελή στήν Τουρκία καί πραγματικά υποτελή στήν Ρωσσία* ή άπώ-
λεια έδαφών στήν Βεσσαραβία τό 1856 είχε ίσοφαριστεϊ* στήν 
'Αρμενία είχαν κατακτηθεί νέες σημαντικές θέσεις* ή Αύστρία, μέ 
τήν κατάληψη τής Βοσνίας, είχε γίνει συνένοχος στόν διαμελισμό 
τής Τουρκίας κι άναγκαστικά έχθρά κάθε σερβικής προσπάθειας 
γιά ένότητα καί άνεξαρτησία* καί τέλος ή Τουρκία, μέ τίς άπώ-
λειες έδαφών, τήν έξάντληση καί τήν άπλησίαστη πολεμική άπο-
ζημίωση πέρασε σέ πλήρη έξάρτηση άπό τήν Ρωσσία, σέ θέση, 
όπου σύμφωνα μέ τήν ρωσσική, όλότελα όρθή άντίληψη κρατοΰσε 
σέ προσωρινή φύλαξη τόν Βόσπορο καί τά Δαρδανέλλια γιά λογα-
ριασμό τής Ρωσσίας. Φαινόταν λοιπόν ότι ή Ρωσσία δέν είχε 
παρά νά διαλέξει τήν στιγμή πού θά τής άρεσε γιά νά βάλει στό 
χέρι τόν μεγάλο της τελικό σκοπό, τήν Κωνσταντινούπολη, «la 
clef de notre maison»."18 273 

Στήν πραγματικότητα όμως τά πράγματα ήσαν έντελώς δια-
φορετικά. "Αν ή 'Αλσατία κι ή Λορραίνη έσπρωξαν τήν Γαλλία 
στήν άγκαλιά τής Ρωσσίας, ή προώθηση πρός τήν Κωνσταντινού-
πολη κι ή ειρήνη τοΰ Βερολίνου έσπρωξαν τήν Αύστρία στήν άγκα-
λιά τοΰ Bismarck. Έτσ ι άλλαξε καί πάλι ή όλη κατάσταση. Οί 
μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις τής ήπειρωτικής Εύρώπης χωρί-
στηκαν σέ δύο μεγάλα, άλληλοαπειλούμενα στρατόπεδα: άπό δώ ή 
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Ρωσσία κι ή Γαλλία, άπό κει ή Γερμανία κι ή Αύστρία. Γύρω άπό 
τά δύο αύτά στρατόπεδα είναι ύποχρεωμένα νά συσπειρωθούν τά 
μικρότερα κράτη. "Ομως αύτό σημαίνει, δτι ό ρωσσικός τσαρισμός 
δέν μπορεί νά κάμει τό έσχατο βήμα καί νά καταλάβει πραγματικά 
τήν Κωνσταντινούπολη δίχως έναν παγκόσμιο πόλεμο μέ μοιρα-
σμένες πιθανότητες νίκης, δπου ή έσχατη άπόφαση πιθανώς δέν 
θά έξαρτηθεΐ άπό τά μέρη πού θ* άρχίσουν τόν άγώνα, παρά άπό 
τήν 'Αγγλία. Γιατί ένας πόλεμος, στόν όποιο ή Αύστρία κι ή Γερ-
μανία άγωνίζονται έναντίον τής Ρωσσίας καί τής Γαλλίας, άπο-
κόβει ολόκληρη τήν Δύση άπό τίς εισαγωγές ρωσσικών σιτηρών. 
"Ομως δλες οί χώρες τής Δύσης ζοΰν μονάχα μέ τήν εισαγωγή σι-
τηρών άπό τό έξωτερικό. Αύτή έπομένως θά μποροϋσε νά γίνει 
μονάχα διά θαλάσσης, κι ή ύπεροχή τής 'Αγγλίας στήν θάλασσα 
τής έπιτρέπει ν' άποκόψει άπό τίς εισαγωγές τόσο τήν Γαλλία δσο 
καί τήν Γερμανία, κι έτσι νά καταδικάσει τήν μιά ή τήν άλλη σέ 
θάνατο άπό πείνα άνάλογα μέ τό ποιά μεριά έπιλέγει. "Ομως τό 
νά πολεμήσει γιά τήν Κωνσταντινούπολη σ' ένα παγκόσμιο πόλεμο, 
δπου ή άπόφαση έξαρτάται άπό τήν 'Αγγλία — αύτή άκριβώς είναι 
ή κατάσταση, πού ή ρωσσική διπλωματία δούλεψε έδώ κι έκατόν 
πενήντα χρόνια ν' άποφύγει. Νά μιά ήττα της, λοιπόν... 
...Γενικά μποροΰμε νά ποΰμε, δτι ιδίως άπό τό 1878 καί μετά 
βλέπουμε πόσο έχει χειροτερέψει ή θέση τής ρωσσικής διπλωμα-
τίας, άφότου οί λαοί σήκωσαν κεφάλι καί λένε τόν λόγο τους, 
καί μάλιστα μέ έπιτυχία. 'Ακόμα καί στήν Βαλκανική Χερσόνησο, 
τήν περιοχή δπου ή Ρωσσία έμφανίζεται ex professopt* ώς έλευθε-
ρώτρια τών λαών, δέν τής πηγαίνει τίποτε πιά καλά. Ώ ς εύχαρι-
στία έπειδή έκαναν δυνατή γιά τούς Ρώσσους τή νίκη τής Πλέβ-
νας, οί Ρουμάνοι άναγκάστηκαν νά δώσουν καί πάλι τό κομμάτι 
τής Βεσσαραβίας πού τούς άνήκε καί δύσκολα θά τσιμπήσουν τό 
δόλωμα τών ύποσχέσεων σχετικά μέ τό Ζημπενμποΰργκεν καί τό 
Μπανάτο.274 Οί Βούλγαροι χόρτασαν γιά τά καλά τόν ρωσσικό 
τρόπο άπελευθέρωσης έξαιτίας τών Ρώσσων πρακτόρων πού στάλ-
θηκαν στήν χώρα τους* μονάχα οί Σέρβοι καί τό πολύ-πολύ οί 
"Ελληνες —καί οί δύο έπειδή βρίσκονται έξω άπό τήν εύθεία πρός 
τήν Κωνσταντινούπολη— δέν τό έχουν άκόμα βάλει κάτω. Οί Σλά-
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βοι της Αύστρίας, τών όποιων τήν Απελευθέρωση άπό τήν γερμα-
νική καταπίεση ό τσάρος αισθανόταν ώς άποστολή του, έχουν Απο-
κτήσει αύτοκυβέρνηση, τουλάχιστο στό μέρος τής αύτοκρατορίας 
έκεΐθεν τοΰ ποταμοΰ Λείθα. Ή κούφια φράση γιά τήν άπελευθέ-
ρωση τών λαών άπό μέρους τού παντοδύναμου τσάρου δέν πιάνει 
πιά, τό πολύ-πολύ μπορεί άκόμα νά εφαρμοστεί στήν Κρήτη καί 
στήν Αρμενία, χωρίς πιά νά έντυπωσιάζει στήν Εύρώπη ούτε κάν 
"Αγγλους χριστιανοευσεβεϊς φιλελεύθερους* γιά τήν Κρήτη καί τήν 
'Αρμενία δέν διακινδυνεύει πιά εύρωπα'ι'κό πόλεμο ούτε ό Glad-
stone, ό θαυμαστής τοΰ τσάρου, άπό τότε πού ό 'Αμερικανός 
Kennan112 άποκάλυψε σ' όλο τόν κόσμο τίς ποταπότητες, μέ τίς 
όποιες ό τσαρισμός καταπνίγει καί τήν παραμικρή άντίσταση μέσα 
στήν έπικράτειά του. 

Κι έδώ φτάνουμε στόν πυρήνα τοΰ προβλήματος. Ή έσωτε-
ρική έξέλιξη τής Ρωσσίας μετά τό 1856, υποστηριζόμενη άπό τήν 
κυβέρνηση, έφερε τ' άποτελέσματά της* ή κοινωνική έπανάσταση 
έκαμε γιγαντιαίες προόδους* ή Ρωσσία δυτικοποιεΐται κάθε μέρα 
καί περισσότερο* ή μεγάλη βιομηχανία, οί σιδηρόδρομοι, ή μετα-
τροπή τών φόρων σέ είδος σέ χρηματικές πληρωμές κι έπομένως 
ή άποσύνθεση τών παλιών θεμελίων τής κοινωνίας Αναπτύσσονται 
μέ ταχύτητα όλο καί μεγαλύτερη. Στόν ϊδιο βαθμό μεγαλώνει 
όμως καί ή άσυμβιβασία τοΰ άπολυταρχικοΰ τσαρισμού μέ τήν 
καινούργια κοινωνία, πού βρίσκεται στήν διαδικασία τής διαμόρ-
φωσής της. Δημιουργούνται άντιπολιτευτικά κόμματα, συνταγμα-
τικά κι έπαναστατικά, τά όποια ή κυβέρνηση μπορεί νά έλέγξει 
μονάχα μέ περισσότερη βιαιότητα. Καί ή ρωσσική διπλωματία 
βλέπει μέ φρίκη νά πλησιάζει ή μέρα πού ό ρωσσικός λαός θάχει 
νά πει τόν λόγο του καί πού ή διεκπεραίωση τών έσωτερικών του 
ύποθέσεων δέν θά τοΰ άφήνει χρόνο καί όρεξη ν' άσχολεΐται μέ 
παιδιακίσματα καθώς ή κατάκτηση τής Κωνσταντινούπολης, τών 
'Ινδιών καί τής παγκόσμιας κυριαρχίας... 

...Τήν ίδια αύτή μέρα ή Αύστρία θά χάσει τόν μοναδικό ίστορικό 
λόγο τής ύπαρξής της, δηλ. ν' άποτελεϊ φραγμό ενάντια στήν ρωσ-
σική προέλαση πρός τήν Κωνσταντινούπολη. "Αν ό Βόσπορος δέν 
άπειλεΐται πιά άπό τήν Ρωσσία, ή Εύρώπη θά χάσει κάθε ένδια-
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φέρον γιά τήν διατήρηση αύτοϋ τοϋ παρδαλού συνονθυλεύματος 
λαών. Έξίσου άδιάφορο θά γίνει τότε καί τό λεγόμενο άνατολικό 
ζήτημα, ή παράταση τής τουρκικής κυριαρχίας σέ σλαβικές, έλ-
ληνικές κι άλβανικές περιοχές, καθώς κι ή διαμάχη γιά τήν κα-
τοχή τής εισόδου στήν Μαύρη Θάλασσα, τήν όποία κανείς πιά 
δέν θά μπορεί νά μονοπωλήσει ένάντια στήν Εύρώπη. Μαγυάροι, 
Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Άρναούτηδες,18 "Ελληνες καί Τοϋρ-
κοι θά έχουν έπιτέλους τήν δυνατότητα νά λύσουν τΙς άμοιβαΐες 
τους διαφορές δίχως άνάμιξη ξένης ισχύος, νά όριοθετήσουν τίς 
έπιμέρους έθνικές τους περιοχές καί νά τακτοποιήσουν τΙς ύπο-
θέσεις τους κατά τήν κρίση τους. Θά φανεί μεμιάς, ότι τό μεγάλο 
έμπόδιο γιά τήν αύτονομία καί τήν έλεύθερη συνομάδωση τών 
λαών καί τών συντριμμάτων λαών άνάμεσα στά Καρπάθια καί 
στό Αιγαίο δέν ήταν άλλο άπό τόν ίδιο έκεϊνο τσαρισμό, πού χρη-
σιμοποιεί τήν δήθεν άπελευθέρωση τούτων τών λαών ώς μανδύα 
τών σχεδίων του γιά τήν παγκόσμια κυριαρχία... 

Engels 

119 

[Ετυμολογία τής λέξης «λουμπάρδα»] 

...Στό νεοελληνικό λεξικό βρίσκω: 
λουμπάρδα, ή, bombarde, canon 
λουμπαρδάρης, bombardier 
λουμπαρδάρω, bombarder κτλ. 

Τό βαρύ πυροβόλο ήρθε στούς Βυζαντινούς άπό τήν Ιταλία, 
καί τό παλιότερο ιταλικό κοινό όνομα γιά τό τέτοιο πυροβόλο 
είναι bombarda. Έπειδή τό νεοελληνικό β = Ιταλικό ν , τό b άπο-
δίδεται μέ τό μπ (μπάγκα, banc pour s'asseoir,*·" μπαζάρι, 
bazar, marche publ ic^) . Γιά ν' άποφευχθεΐ ή φρικτή αύτή συμ-
πλοκή συμφώνων δύο φορές, τό πρώτο b έδώ γίνεται β. 

Επομένως είναι εύνόητο ότι λουμπάρδος σημαίνει τό όρειχάλ-
κινο κανόνι... 

Ό Engels στόν C. Schorlemmer, 27.1.1891 
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['Εσωτερικές δυσχέρειες τής Ρωσσίας 
και άνατολικό ζήτημα] 

...Πρίν μιά εβδομάδα μοϋ έγραψαν άπό τήν Πετρούπολη: we are 
on the eve of a famine."1" Αύτό επιβεβαιώθηκε χτές μέ τήν άπα-
γόρευση έξαγωγής σιτηρών άπό τήν Ρωσσία. Κάτι τέτοιο μάς 
έξασφαλίζει πρώτα-πρώτα τήν ειρήνη γιά ένα χρόνο" μέ λιμό στήν 
χώρα ό τσάρος μπορεί νά παριστάνει τόν άρειμάνιο, όχι όμως καί 
νά χτυπήσει. "Αν όμως τοΰ χρόνου άναλάβει έδώ τήν κυβέρνηση 
ό Gladstone, πράγμα πιθανό, θά έπιχειρηθεΐ νά παρακινηθούν ή 
'Αγγλία κι ή Γαλλία νά έγκρίνουν τό κλείσιμο τών Δαρδανελλίων 
γιά δλονς τούς στόλους άκόμα καί σέ περίοδο πολέμου, δηλ. ν' άπα-
γορεύσουν στόν σουλτάνο νά φέρει βοήθεια έναντίον τών Ρώσσων. 
Αύτή θά είναι λοιπόν ή έπόμενη φάση τοϋ άνατολικοΰ ζητήματος... 

Ό Engels στόν Fr. Α. Sorge, 9/11.8.1891 

121 

['Ενδεχόμενη βοήθεια τών Δυτικών Δυνάμεων 
στά ρωσσικά σχέδια] 

. . .Ό Ρώσσος φίλος μας μοϋ έγραψε πρίν άπό τρεις περίπου έβδο-
μάδες: «Βρισκόμαστε στίς παραμονές λιμοΰ», καί ή προφητεία 
αύτή έκπληρώθηκε πράγματι πολύ γρήγορα. Ένώ οί Γάλλοι σο-
βινιστές κι οί Ρώσσοι πανσλαβιστές άδελφώνονται καί ζητω-
κραυγάζουν ό ένας τόν άλλο, τό γεγονός αύτό έκμηδενίζει όλες 
τους τίς έκδηλώσεις. Μέ λιμό στή χώρα ό τσάρος δέν μπορεί νά 
πολεμήσει. Τό περισσότερο πού μπορεί νά κάμει είναι νά έκμε-
ταλλευτεΐ τή σημερινή διάθεση τών Γάλλων άστών γιά τούς σκο-
πούς του, μαινόμενος καί άπειλώντας, όμως δέν θά χτυπήσει, κι 
άν οί Γάλλοι άστοί τό τραβήξουν πολύ, θά τούς άφήσει νά τά βγά-
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λουν πέρα μόνοι τους. Τωρινός στόχος της ρωσσικής κυβέρνησης 
είναι νά κλειστούν τά Δαρδανέλλια yta δλους τονς στόλους σέ 
καιρό πολέμου. Ό τσάρος θά καταφέρει τούς Γάλλους νά συγκα-
τατεθούν σ αύτό, κι άν στίς επόμενες γενικές έκλογές έρθει έδώ 
ό Gladstone στήν έξουσία, πράγμα πιθανό, θά έκμαιευθεΐ μέ κο-
λακείες καί ή συγκατάθεση αύτοΰ τοϋ μεγάλου γηραιοΰ ρωσσόφι-
λου. Ά ν μέ μιά τέτοια συμφωνία δεθούν τά χέρια τών δύο μεγά-
λων ναυτικών Δυνάμεων, τότε ό τσάρος είναι κύριος τής Κωνσταντι-
νούπολης, πού μπορεί κάθε στιγμή νά τήν καταλάβει αιφνιδιαστι-
κά, ένώ ό σουλτάνος είναι μονάχα τοποτηρητής τοϋ τσάρου στόν 
Βόσπορο. Νά τό σχέδιο, γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ όποιου ή 
άστική άβασίλευτη Δημοκρατία στό Παρίσι θ' άποτελέσει άπλώς 
όργανο τοΰ τσάρου, κι όταν πιά θά έχει κάμει τό καθήκον της, 
αύτός θά τήν στείλει καί στόν διάβολο. Αύτός ήταν ό λόγος πού 
ό τσάρος καταδέχτηκε ν' άκούσει τήν Μασσαλιώτιδα καί νά δειχτεί 
προσηνής στούς άντιπροσώπους μιας άβασίλευτης. 

Έ ν πάση περιπτώσει ή ειρήνη είναι έξασφαλισμένη γι ' αύτόν 
τόν χρόνο καί γιά τό μέγιστο μέρος τοΰ έπόμενού — άν μερικοί 
δέν χάσουν τά λογικά τους. Αύτό είναι τό κύριο άποτέλεσμα τοΰ 
λιμοϋ στήν Ρωσσία... 

Ό Engels στήν Laura Lafargue, 17.8.1891 
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1. Στό Poitiers, νοτιοδυτικά της γαλλικής πόλης Tours, ό Φράγκος βασι-
λιάς Κάρολος Μαρτέλλος νίκησε στά 732 τούς "Αραβες τής Ισπανίας 
κι άναχαίτισε όριστικά τήν άραβική έπέκταση στήν Δύση. Στό Wahl-
statt, ένα χωριό τής Κάτω Σιλεσίας, ot Μογγόλοι νίκησαν στις 9 'Απρι-
λίου 1241 τούς Γερμανούς καί τούς Πολωνούς, τών όποιων ό ήγέτης 

'Ερρίκος Β' ό Εύσεβής σκοτώθηκε στή μάχη· ώστόσο ή έντονη άντίσταση 
πού συνάντησαν άνάγκασε τούς Μογγόλους νά ύποχωρήσουν παρά τή νίκη 
τους. Γιά τις δύο πολιορκίες της Βιέννης άπό τούς Τούρκους βλ. παρακ. 
σημ. 14. 

Ια. Σχήμα κατά συνεκδοχή. 'Εννοείται τό βιβλίο τοΰ Urquhart: «Turkey 
and its resources», βλ. τόν πίνακα τών Αναφερομένων έργων. 'Αντίθετα 
άπ' ό,τι γράφει έδώ ό Engels, ό Urquhart δέν ήταν πιά βουλευτής' είχε 
άποτύχει στις έκλογές τοϋ 1852. 

2. Τήν τοποθέτηση τής Daily News στήν άντίθεσή της πρός έκείνη τών 
Times άναλύει διεξοδικότερα ό Engels στό άρθρο του «Τό τουρκικό ζή-
τημα», βλ. κείμενο άρ. 11. 

3. Οί Φιλισταΐοι άναφέρονται στήν Παλαιά Διαθήκη ώς λαός έχθρικός πρός 
τούς 'Ισραηλίτες. Μέ σημασία μεταφορική καί ειρωνική ή λέξη σημαίνει 
τόν κοντόθωρο, περιδεή καί στενόκαρδο άνθρωπο, τόν «μικροαστό». Ή 
τέτοια χρήση τής λέξης καθιερώθηκε άρχικά στήν γλώσσα τών Γερμα-
νών φοιτητών ήδη άπό τόν 17ο αι. 

3α. Πρόκειται γιά τόν έξόριστο Ούγγρο F. Pulzsky, πού έστελνε Ανταποκρί-
σεις στήν Tribune ύπογράφοντάς τες μέ τά άρχικά A.P.C. "Ετσι ό Marx, 
μή ξέροντας ποιός είναι, τόν θεωρεί 'Αμερικανό. 

4. Στά 1852 οί Μαυροβούνιοι, πού ήσαν ύποτελεΐς τών Τούρκων, έξεγέρ-
θηκαν ζητώντας τήν πλήρη τους άνεξαρτησία. Στις άρχές τοΰ 1853 εισέ-
βαλαν στήν χώρα τουρκικά στρατεύματα. Ή Αύστρία, φοβούμενη ρωσ-
σική άνάμιξη ύπέρ τών Μαυροβουνίων καί συνεπώς ταραχές μεταξύ τών 
Σλάβων ύπηκόων της, πίεσε τήν Τουρκία ν' Αποσύρει τά στρατεύματά 
της. Πέτυχε, τέλος, τόν σκοπό της παρατάσσοντας δικά της στρατεύμα-
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τα στά σύνορα τοϋ Μαυροβουνίου. Πρβλ. παρακάτω τά κείμενα 27 
καί 42. 

5. "Έτσι όνομάστηκε ή έπαναπροσέγγιση Γαλλίας καί Αγγλίας μετά τήν 
Ίουλιανή 'Επανάσταση (1830). Κράτησε ώστόσο λίγα μόνο χρόνια καί 
τήν διαδέχθηκαν συνεχείς τριβές γιά τά Θέματα τών σφαιρών έπιρροής 
στήν 'Ανατολή καί άλλου. 

5α. 'Ονου γέφυρα (pons asinorum) όνομαζόταν στήν γλώσσα τών μεσαιωνι-
κών σχολών ίνα σχήμα πού συνόψιζε όσες διατυπώσεις χρησίμευαν γιά 
τήν εύρεση τοΰ μέσου όρου τών συλλογισμών. Μεταφορικά ή έκφραση 
σημαίνει κάθε άκρως περίπλοκο ζήτημα. 

6. 'Εννοείται τό κείμενο άρ. 8. 
7. Πρβλ. σημ. 2. 
8. Ρωσσική λέξη = ή πόλη τοΰ τσάρου, τοϋ Ρώσσου καίσαρα, ένν. ή Κων-

σταντινούπολη ώς πρωτεύουσα μιας μελλοντικής ρωσσοβυζαντινής αύτο-
κρατορίας. 

8α. Βλ. παρ απ. κείμενο 6. 
9. Οί συνθήκες τοΰ Τιλσίτ ύπογράφτηκαν στίς 7 καί 9 'Ιουλίου 1807 άνά-

μεσα στή ναπολεόντεια Γαλλία, άπό τήν μιά πλευρά, καί στήν Ρωσσία 
καί Πρωσσία, ώς ήττημένους συμμάχους τοΰ τέταρτου άντιγαλλικοϋ 
συνασπισμοϋ, άπό τήν άλλη. Οί συνθήκες στάθηκαν ιδιαιτέρα έπαχθεΐς 
γιά τήν Πρωσσία, ένώ άντίθετα ή Ρωσσία όχι μόνο δέν έχασε έδάφη, 
άλλά καί πήρε τμήμα τών άνατολικών πρωσσικών περιοχών στά 1808 
μάλιστα Γαλλία καί Ρωσσία έκλεισαν συμμαχία. Ώστόσο καί ή Ρωσσία 
υποχρεώθηκε νά συμμετάσχει στό ναπολεόντειο άποκλεισμό τής 'Αγ-
γλίας καί ν* Αναγνωρίσει τις έδαφικές προσαρτήσεις τής Γαλλίας, τήν 
κυριαρχία τοϋ Ναπολέοντα στά 'Ιόνια νησιά καί τήν Ιδρυση τοϋ δουκά-
του τής Βαρσοβίας, πού στήν πραγματικότητα άποτελοΰσε γαλλικό προ-
κεχωρημένο φυλάκιο έναντίον της. 'Επίσης ή Ρωσσία, πού άπό τά 1806 
βρισκόταν σ' έμπόλεμη κατάσταση μέ τήν Τουρκία, ύποχρεώθηκε στά 
1807 νά κλείσει άνακωχή μαζί της' ώστόσο αύτή δέν έφαρμόστηκε καί 
ό πόλεμος τελείωσε στά 1812 μέ τήν ήττα τής Τουρκίας. Σ' αύτό τό 
γεγονός Αναφέρονται οί άμέσως έπόμενες γραμμές. 

10. Στό συνέδριο τής "Ιερής Συμμαχίας, πού άρχισε στό Τρόππαου τόν 
'Οκτώβριο τοϋ 1820 καί τελείωσε στό Λάιμπαχ (Λιουμπλιάνα) τόν Μάιο 
τοΰ 1821 διακηρύχθηκε ή άρχή τής έπέμβασης στά έσωτερικά άλλων 
κρατών πρός στήριξη τών «νόμιμων» δυναστειών. Έτσι, τό συνέδριο 
τοΰ Λάιμπαχ άποφάσισε τήν άποστολή αυστριακών στρατευμάτων γιά 
τήν καταστολή τών έπαναστατικών κινημάτων στή Νεάπολη καί στό 
Πεδεμόντιο, ένώ τό συνέδριο τής Βερόνας (1822) άποφάσισε τήν γαλλική 
έπέμβαση στήν 'Ισπανία. 
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11. "Αμεση αΙτία της έπιδείνωσης τοϋ άνατολικοΰ ζητήματος γύρω στά 1840 
ήταν δ τουρκοαιγυπτιακός πόλεμος τοΰ 1839-1841. Στά 1839 ol Τούρκοι 
προσπάθησαν ν' Ανακαταλάβουν τήν Συρία., πού στά 1831-1833 τήν είχε 
κατακτήσει δ Αίγύπτιος ήγεμόνας Μεχμέτ 'Αλή (βλ. κείμενο άρ. 33, τέ-
ταρτο άρθρο, καί σημ. 117). Μολονότι ol Δυτικές Δυνάμεις άρχικά συμ-
παρατάχθηκαν γιά ν' άποτρέψουν μιά ρωσσική άνάμιξη, ώστόσο, έξαιτίας 
τής ύποφώσκουσας άγγλογαλλικής διαμάχης γιά σφαίρες έπιρροής, ή 
Γαλλία δέν προσχώρησε στήν Σύμβαση τοΰ Λονδίνου τοϋ 1840, ή όποία 
πρόβλεπε στρατιωτική βοήθεια γιά τόν σουλτάνο κι ύπογράφτηκε άπό 
τήν 'Αγγλία, τήν Ρωσσία, τήν Αύστρία καί τήν Πρωσσία. "Έτσι ή Γαλ-
λία Αναγκάστηκε νά έγκαταλείψει τόν Μεχμέτ 'Αλή, ό όποιος, μετά άπό 
στρατιωτική έπέμβαση της 'Αγγλίας καί τής Αύστρίας, παραιτήθηκε άπό 
τΙς έξω αιγυπτιακές κτήσεις του καί δέχθηκε τήν έπικυριαρχία τοΰ σουλ-
τάνου. 

12. Ή άρχή της «νομιμότητας» (legitimite) διατυπώθηκε άπό τόν Talley-
rand στό συνέδριο τής Βιέννης (1814/15). Σήμαινε τήν ύποστήριξη ή 
τήν παλινόρθωση τών «νόμιμων» κληρονομικών δυναστειών, όσες είχε 
Απειλήσει ή γαλλική 'Επανάσταση ή θά άπειλοΰσαν έπαναστάσεις μελ-
λοντικές. 

13. Στήν ώδή Les Mirmidons, ou les funirailles d'Achille ό Βέ ranger 
σατιρίζει Αλληγορικά τούς Γάλλους καί λοιπούς Εύρωπαίους ήγέτες της 
Παλινόρθωσης. "Ηδη στόν τίτλο τής ώδής έμπεριέχεται Ινα καυστικό 
λογοπαίγνιο, έφόσον τό Mirmidons ώς κύριο βνομα σημαίνει τόν λαό 
τοϋ 'Αχιλλέα καί τούς γενναίους πολεμιστές του, ένώ τό mirmidon ώς 
επίθετο σημαίνει νάνος, Ανθρωπάριο, καί κατ' έπέκταση άσήμαντος κι 
άνίκανος. 

14. Αύτό έγινε δύο φορές χωρίς έπιτυχία, στά 1529 καί στά 1683. Τήν δεύ-
τερη φορά σημαντικό ρόλο στήν ήττα τών Τούρκων έπαιξε ή βοήθεια 
τοΰ Πολωνού βασιλιά 'Ιωάννη Sobieski. 

15. Ή μάχη τής Κουλέβτσα (στήν Βουλγαρία) έγινε στίς 30 Μαΐου 1829, 
κατά τήν διάρκεια τοΰ ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου' τελείωσε μέ ήττα τών 
Τούρκων. 

16. Ή τουρκική όνομασία τών 'Αλβανών. 
17. (Υψηλή) Πύλη όνομαζόταν άρχικά τό σουλτανικό Ανάκτορο' Αργότερα 

όνομάστηκε έτσι συνεκδοχικά ή τουρκική κυβέρνηση στό σύνολό της. 

18. Οί κάτοικοι της Γαλικίας, περιοχής στά ΒΔ της 'Ισπανίας. 

19. Ή Τρανσυλβανία ένσωματώθηκε στήν Ούγγαρία στά τέλη τοΰ 17ου αί. 
περνώντας έτσι κάτω άπ' τήν κυριαρχία τής δυναστείας τών 'Αψβούρ-
γων. Στά 1848/9 ή έπαναστατική κυβέρνηση τής Ουγγαρίας Αρνήθηκε 
ν' Αναγνωρίσει τό δικαίωμα αύτοδιάθεσης στούς Βλάχους τής Τρανσυλ-
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βχνΙας. Αύτό τό έκμεταλλεύθηκε ή αυστριακή άντεπανάσταση καί χρησι-
μοποίησε τά στρατεύματα τών Βλάχων έναντίον της έπαναστατημένης 
Ούγγαρίας. Μολονότι όμως ή ούγγρική άστική έπανάσταση ήττήθηκε, οί 
Βλάχοι 8έν κέρδισαν τήν αυτονομία τους, άλλά πέρασαν καί πάλι κάτω 
άπό τόν ζυγό τών Ούγγρων γαιοκτημόνων. 

20. ΡουθηνοΙ όνομάστηκαν άπό έθνογράφους τοΰ 19ου αϊ. ol άγροτικοί πλη-
θυσμοί πού ζούσαν άπό τΙς δύο πλευρές τών Καρπαθίων, δηλ. στήν Γα-
λικία καί στήν Βουκοβίνα. "Οταν στά 1846 ot Πολωνοί έπιχείρησαν μιάν 
έξέγερση μέ σκοπό τήν έθνική τους άνεξαρτησία, ol Αυστριακοί κατά-
φεραν νά στρέψουν τό άντιπολωνικό μίσος τών Ρουθηνών χωρικών, πού 
κι αύτοί είχαν στό μεταξύ έξεγερθεΐ, έναντίον τοΰ κινήματος αύτοΰ, καί 
μάλιστα χρησιμοποίησαν Ενοπλα τμήματά τους έναντίον τών Πολωνών. 
Μετά τήν καταστολή τής πολωνικής έξέγερσης ήρθε καί ή σειρά τών 
Ρουθηνών, τών όποΐων ή έξέγερση καταπνίγηκε βίαια. 

21. Τό καλοκαίρι τοΰ 1848 άναπτύχθηκε στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες ένα 
κίνημα μέ σκοπό τήν έθνική άνεξαρτησία καί τό φιλελεύθερο σύνταγμα, 
τό όποιο κηρύχθηκε τόν 'Ιούνιο, ένώ παράλληλα σχηματίστηκε μιά φιλε-
λεύθερη προσωρινή κυβέρνηση. Τό κίνημα τό κατέστειλαν στίς έπόμενες 
έβδομάδες οί Ρώσσοι (στήν Μολδαβία) καί οί Τούρκοι (στήν Βλαχία). 
Πρβλ. κείμενο άρ. 62. 

22. Πρόκειται γιά προσπάθειες πού έγιναν κατά τήν διάρκεια τών έπαναστα-
τικών κινημάτων τοΰ 1848 μέ στόχο τήν ένοποίηση τών σλαβικών πλη-
θυσμών μέσα στό πλαίσιο τής αύστροουγγρικής αύτοκρατορίας γιά ν' άπο-
φευχθεΐ ό χωρισμός τους σέ διάφορα κράτη. Οί προσπάθειες αύτές βρή-
καν τήν έκφρασή τους στίς άποφάσεις τής κροατικής συνέλευσης (Ζά-
γκρεμπ 1848) καί τοΰ σλαβικού συνεδρίου (Πράγα 1848). 

23. Ό ρωσσοτουρκικός πόλεμος τοΰ 1806 (πρβλ. σημ. 9) έληξε στά 1812 μέ 
ήττα τών Τούρκων καί μέ τήν συνθήκη τοΰ Βουκουρεστίου, ή όποία 
έδινε στήν Ρωσσία τήν Βεσσαραβία κι έπιπλέον πρόβλεπε τήν αύτονομία 
τών Σέρβων σέ ζητήματα έσωτερικής διοίκησης καί έπικύρωνε προγε-
νέστερα παρόμοια δικαιώματα της Μολδαβίας καί τής Βλαχίας" συνάμα 
έπικύρωνε τό δικαίωμα τής Ρωσσίας νά έκπροσωπεΐ τά δικαιώματα τοΰ 
έλληνορθοδόξου πληθυσμοϋ τών ήγεμονιών άπέναντι στήν Πύλη, δικαίω-
μα πού ήδη έδινε στήν Ρωσσία ή συνθήκη τοΰ Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (βλ. 
παρακ. σημ. 52). 

24. Ό Γκαρατσάνιν ήταν ήγέτης τοΰ σερβικού άντιρωσσικοΰ κόμματος, πού 
ζητούσε νά στηριχθεί στίς Δυτικές Δυνάμεις. Στά 1853 ό ήγεμόνας τής 
Σερβίας 'Αλέξανδρος, κάτω άπό τήν πίεση της Ρωσσίας, άπέπεμψε τόν 
Γκαρατσάνιν άποτέλεσμα ήταν ή όξυνση τών έσωτερικών άνταγωνισμών 
στήν Σερβία. Πρβλ. τό κείμενο άρ. 24. 
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25. Τό άρθρο είχε τόν γενικό τίτλο: «Βρεταννική Πολιτική. Disraeli. Ο! 
πρόσφυγες. Ό Mazzilli στό Λονδίνο. Ή Τουρκία» καί ύπογραφόταν στό 
σύνολό του άπό τόν Marx. Ώστόσο ή έπιστολή τοϋ Marx πρός τόν 
Engels άπό 22.3.1853 (βλ. κείμενο άρ. 7) καθώς καί ol έπιστολές τοϋ 
Engels πρός τόν Marx άπό 11.3.1853 καί 1.5.1853 άποδεικνύουν ότι τό 
τμήμα τοϋ άρθρου πού άναφέρεται στήν Τουρκία γράφτηκε άπό τόν 
Engels. Στήν συλλογή The Eastern Question τό κείμενο άποδίδεται 
έσφαλμένα στόν Marx. 

26. Ή περσική αύτή λέξη άρχικά σήμαινε γραφείο ή δικαστήριο καί κατόπιν 
άνώτερο κρατικό συμβούλιο. "Ετσι έφτασε νά σημαίνει καί τήν τουρκική 
κυβέρνηση στό σύνολό της, άποτελούμενη άπό τόν μεγάλο βεζύρη καί 
έφτά ύπουργούς. 

27. Πρόκειται γιά ένα αιγυπτιακό νόμισμα μέ τήν παράσταση τοΰ "Απιδος, 
δηλ. τοΰ ίεροΰ ταύρου. Τέτοια νομίσματα χρησιμοποιοϋνταν ώς τόν 
5ο αι. π.Χ. 

28. Αναφορά σέ περιεχόμενο άρθρου τοϋ de Cassagnac, πού δημοσιεύτηκε 
στις 24 Μαρτίου 1853 μέ τίτλο Des Affaires d'Orient. 

29. 'Ονομασία τοϋ Κινέζου αύτοκράτορα, πού έδώ άποδίδεται ειρωνικά στόν 
Λουδοβίκο Ναπολέοντα. 

30. Ή παλιά όνομασία τής πεδιάδας τοΰ Τουρκεστάν. 
31. Στόν πρώτο άγγλοαφγανικό πόλεμο (1838-1842) οί "Αγγλοι δέν μπόρε-

σαν νά καταλάβουν τό 'Αφγανιστάν. 
32. Στά 1843 οί "Αγγλοι κατέλαβαν τό Σίντ, περιοχή στά ΒΔ τών 'Ινδιών, 

στά σύνορα μέ τό 'Αφγανιστάν. Προηγούμενα, όσο διαρκοΰσε ό άγγλο-
αφγανικός πόλεμος, οί "Αγγλοι είχαν άποκτήσει, μέ έντονες πιέσεις, τό 
δικαίωμα διάβασης τών στρατευμάτων τους άπό τό Σίντ" αύτό τό δι-
καίωμα έκμεταλλεύτηκαν γιά νά μετατρέψουν τήν περιοχή σέ υποτελή 
τής 'Εταιρείας τών 'Ανατολικών 'Ινδιών καί νά τήν έντάξουν στίς Βρε-
ταννικές 'Ινδίες, άφοΰ κατέπνιξαν αιματηρά τις έξεγέρσεις τών βελου-
χικών (Ιθαγενών) φυλών. "Οσο γιά τό Πεντζάμπ, στά βόρεια τών 'Ινδιών, 
κατακτήθηκε βαθμιαία στά 1845/46 καί 1848/49, μετά άπό σειρά ένο-
πλων άναμετρήσεων μέ τούς Σίχ, θρησκευτική αίρεση πού είχε έμφανι-
σθεί στήν περιοχή άπό τόν 16ο αι. καί τήν κυβερνούσε ήδη άπό πολύν 
καιρό, άφοΰ γύρω στά τέλη τοΰ 17ου αι. τήν είχε υπερασπίσει άπέναντι 
στούς Μογγόλους καί 'Αφγανούς έπιδρομείς. 

33. Πρόκειται γιά τήν έξέγερση τής 6ης Φεβρουαρίου 1853, πού όργανώ-
θηκε άπό τόν Mazzini καί τούς όπαδούς του σέ συνεργασία μέ Ούγγρους 
πολιτικούς πρόσφυγες. Καταπνίγηκε γρήγορα. Σχετικά ό Marx δημο-
σίευσε τρία άρθρα στήν Tribune, στις 25 Φεβρουαρίου, 7 Μαρτίου καί 
4 'Απριλίου 1853. 
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34. Στήν συλλογή The Eastern Question ή πατρότητα τοϋ άρθρου άπο-
δίδεται έσφαλμένα στόν Marx. Πρβλ. σημ. 25. 

35. Βλ. τούς πίνακες των προσώπων καί τών Αναφερομένων έργων. 
36. Τόν Φεβρουάριο τοϋ 1804, μέ άμεση άφορμή σφαγές Σέρβων άπό μέ-

ρους γενιτσάρων, οί Σέρβοι ξεσηκώθηκαν έναντίον τών Τούρκων έχον-
τας ώς ήγέτη τόν Γιώργη Πέτροβιτς (Καραγιώργη), τόν όποιο στά 1808 
άνακήρυξαν κληρονομικό τους ήγεμόνα. Τό κίνημα τών Σέρβων εύνοή-
θηκε άπό τόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1806 καί τήν ήττα τής Τουρ-
κίας στά 1812' ή συνθήκη τοΰ Βουκουρεστίου, τήν Ιδια χρονιά, τούς έδω-
σε τήν αύτοδιοίκηση (βλ. σημ. 23). 'Επωφελούμενοι άπό τήν είσβολή 
τοΰ Ναπολέοντα στήν Ρωσσία οί Τοΰρκοι έπιχείρησαν στά 1813 είσβολή 
στήν Σερβία, όμως νέες έξεγέρσεις τών Σέρβων καί νέα βοήθεια τής Ρωσ-
σίας τούς άνάγκασαν νά άποχωρήσουν καί πάλι στά 1815. Μετά τήν 
ήττα τής Τουρκίας στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1828-1829 ό σουλ-
τάνος Αναγνώρισε μέ φιρμάνι τήν αυτονομία τής Σερβίας, πού έμπρακτα 
Ισοδυναμούσε μέ τήν πλήρη Ανεξαρτησία. 

37. 'Εννοοΰνται οί Φαναριώτες. 
38. Ή Magna Charta Libertatum, πού ύπογράφτηκε άπό τόν βασιλιά τής 

'Αγγλίας Ιωάννη τόν 'Ακτήμονα στίς 15 'Ιουνίου 1215, περιόριζε τά 
δικαιώματα τής βασιλικής έξουσίας πρός όφελος τών μεγάλων φεουδαλι-
κών άρχόντων, τοΰ άνώτερου κλήρου, τών Ιπποτών καί τών πόλεων. 
Παρά τόν συγκεκριμένο αύτό κοινωνικοπολιτικό της χαρακτήρα οί δια-
κηρύξεις της γιά τήν Ασφάλεια τής προσωπικής έλευθερίας καί Ιδιοκτη-
σίας Απετέλεσαν στούς έπόμενους αΙώνες άδιάκοπο σημείο Αναφοράς καί 
Ιστορικό στήριγμα συναφών διεκδικήσεων. 

39. Στά 1848 ή Ρωσσία κι ή Αύστρία ζήτησαν τήν έκδοση τών Ούγγρων 
επαναστατών, πού μετά τήν συντριβή τής έπανάστασης τοΰ 1848 διέφυ-
γαν στήν Τουρκία. Ή Τουρκία άρνήθηκε νά τούς έκδώσει, σκοπεύοντας 
νά τούς χρησιμοποιήσει γιά τήν άναδιοργάνωση τοΰ στρατοΰ της. Στήν 
άντίσταση της πρός τΙς αύστρορωσσικές πιέσεις τήν βοήθησαν οί Δυτι-
κές Δυνάμεις στέλνοντας μιά ναυτική μοίρα στά Δαρδανέλλια. Ό τσάρος 
υποχώρησε καί δέχτηκε νά παραιτηΘΛ άπό τό αίτημα έκδοσης τών φυ-
γάδων, άρκούμενος στήν ύπόσχεση τής Τουρκίας ότι Θά τούς άπελάσει. 

40. Άπό τά τέλη τοΰ 18ου αί. κυκλοφορούσε σέ δυτικοευρωπαϊκούς άντιρωσ-
σικούς κύκλους ή φήμη, ότι ύπάρχει μιά διαθήκη τοΰ Μεγάλου Πέτρου,·' 
ή όποία διέγραφε τά σχέδια τών μελλοντικών ρωσσικών κατακτήσεων καί 
χρησίμευε ώς μόνιμη πυξίδα προσανατολισμού τής ρωσσικής έξωτερικής 
πολιτικής. Τό περιεχόμενο της Θρυλικής αύτής διαθήκης στά καθέκαστα 
έδωσε στά 1812 ό Ch. L. Lesur στό βιβλίο του Des progrte de la 
puissance russe, depuis son origine jusqu'au commencement du 
XIXe sifecle, ένώ στά 1836 παρουσιάστηκε τό δήθεν αυτούσιο κείμενό 
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τη; άπό τόν Τ. F. Gaillardet στό βιβλίο του M6moires du Chevalier 
d'Eon. Ol Marx xal Engels άρχικά πίστευαν στήν πραγματική ύπαρξη 
μιας τέτοιας διαθήκης. Ώστόσο στά 1890 ό Engels γράφει δτι αύτη 
«φαίνεται έργο κάποιου έπιγόνου». («Ή έξωτερική πολιτική τοϋ ρωσσι-
κοϋ τσαρισμού», Marx - Engels - Werke, τ. 22, σ. 19). 

41. Ή Πολωνία μοιράστηκε άνάμεσα στήν Πρωσσία, στήν Ρωσσία καί στήν 
ΛύστρΙα τρεις φορές, δηλ. στά 1772, 1793 καί 1795. Ή Αύστρία δέν 
έλαβε μερίδιο στόν δεύτερο διαμελισμό' μετά τόν τρίτο, ή Πολωνία έπα-
ψε νά ύπάρχει ώς κράτος. 

42. Βλ. τόν πίνακα τών άναφερομένων έργων. 
43. 'Εννοείται ό τσάρος. 
44. Ή συνθήκη τής Άδριανούπολης συνάφθηκε τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1829 

άνάμεσα στήν Ρωσσία καί στήν Τουρκία μετά τήν ήττα τής δεύτερης 
στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοϋ 1828-1829. Μέ αύτήν ή Ρωσσία έπαιρνε 
τό δέλτα τοϋ Δούναβη μέ τά νησίδιά του καί μέρος τών παραλίων της 
Μαύρης Θάλασσας νοτίως τής έκβολής τοϋ Κουμπάν. Ή Τουρκία Ανα-
γνώριζε τήν αυτονομία τών παραδουναβίων ήγεμονιών* δμως τήν έγγύηση 
τούτης της αύτονομίας τήν άνέλαβε ή Ρωσσία, ή όποία έτσι έξασφάλισε 
τήν άσκηση Ανεμπόδιστης έπιρροής στήν περιοχή. 'Επιπλέον, μέ τήν 
συνθήκη της 'Αδριανούπολης άναγνωριζόταν ή άνεξαρτησία τής 'Ελλά-
δας, πού στόν σουλτάνο θά πλήρωνε άπλώς έτήσιο φόρο, καθώς καί ή 
ούσιαστική άνεξαρτησία τής Σερβίας, τήν όποία ό σουλτάνος ύποχρεωνό-
ταν νά κυρώσει μέ χωριστό φιρμάνι. Πρβλ. τά κείμενα άρ. 33 (δεύτερο 
κι έβδομο άρθρο) καί 104. 

45. Βλ. σημ. 23, 36, 44. 
46. Ό 'Αλή πασάς, έχοντας αυτονομιστικές βλέψεις, ήρθε σέ σύγκρουση με 

τόν σουλτάνο στά 1820. Ή έξέγερσή του κράτησε ώς τά 1822. 
47. Μερικούς μήνες μετά τήν έναρξη τής ρωσσοτουρκικής σύγκρουσης, τήν 

άνοιξη τοϋ 1828, ol Γάλλοι έστειλαν στήν Πελοπόννησο ένα στράτευμα 
ύπό τόν Maison. 'Επίσημη αίτία ήταν ή έκκαθάριση της περιοχής άπό 
τά —μηδαμινά άλλωστε— ύπολείμματα τοΰ τουρκοαιγυπτιακοϋ στρατού' 
βαθύτερος λόγος, ή έπιδίωξη νά δημιουργηθεί έγκαιρα άντίβαρο σ' έν-
δεχόμενη ραγδαία έπέκταση τής ρωσσικής έπιρροής. 

48. "Έγιναν στά 1827-1829 μέ συμμετοχή τής 'Αγγλίας, τής Γαλλίας καί της 
Ρωσσίας. ΣτΙς 6 'Ιουλίου 1827 οί τρεις Δυνάμεις ύπέγραψαν μιά σύμ-
βαση, ή όποία έπικύρωνε τό πρωτόκολλο πού είχαν συντάξει στίς 4 

'Απριλίου στήν Πετρούπολη ή 'Αγγλία κι ή Ρωσσία. Ή σύμβαση αύτή 
πρόβλεπε τήν διπλωματική άναγνώριση ένός έλληνικοϋ κράτους καί τήν 
στρατιωτική του ύποστήριξη στήν σύγκρουση του μέ τήν Τουρκία, κά-
νοντας ϊτσι δυνατή τήν Αποστολή τών στόλων τών Δυνάμεων στό Να-
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βαρίνο. ΣτΙς συνδιασκέψεις τοϋ Λονδίνου υπογράφτηκαν καί τά πρωτό-
κολλα της 22ας Μαρτίου 1829, της 3ης Φεβρουαρίου 1830 και της 7ης 
Μαΐου 1832, πού όριζαν τά σύνορα καί τό πολίτευμα τού νεοσύστατου 
έλληνικοϋ κράτους. 

49. Στήν εκστρατεία τοϋ 1829 (Μάιος-Σεπτέμβριος), πού σήμαινε τήν ήττα 
τών Τούρκων στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο. Ή πρώτη έκστρατεία τών 
Ρώσσων στόν πόλεμο αύτό (Μάιος -'Οκτώβριος 1828) δέν είχε έπι-
τυχία. 

50. Πόλη της ΟύγγαρΙας, ή όποία, όπως και ol δύο συναναφερόμενες, συν-
δέθηκε μέ τά έπαναστατικά γεγονότα τοΰ 1848. 

51. Τό παλαιό ζήτημα τών 'Αγίων Τόπων Ανακινήθηκε στά 1851 άπό τόν 
Λουδοβίκο Βοναπάρτη, μέ τελικό άποτέλεσμα τήν σύγκρουση άνάμεσα 
στήν καθολική Γαλλία καί στήν όρθόδοξη Ρωσσία καθώς καί στούς όμό-
δοξους προστατευομένους τους στήν Παλαιστίνη. Ή τουρκική κυβέρνη-
ση άμφίταλαντευόταν κι άρχικά ύποχώρησε στίς γαλλικές Αξιώσεις, ό-
μως κατά τήν διάρκεια τής παραμονής τοΰ Μέντσικοβ στήν Κωνσταντι-
νούπολη τόν Μάρτιο τοΰ 1853 (βλ. κείμενο άρ. 8) Αναγκάσθηκε νά έγγυη-
θεΐ Ιδιαίτερα τά προνόμια τής Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας' λίγο άργό-
τερα βγήκε καί τό σχετικό φιρμάνι. Ώστόσο ό σουλτάνος, μέ τήν ύπο-
στήριξη τών Άγγλογάλλων, άρνήθηκε νά θεωρήσει τόν τσάρο προστάτη 
τοΰ έλληνορθοδόξου πληθυσμοΰ τής Τουρκίας. Πρβλ. σημ. 147. 

52. Ή συνθήκη τοΰ Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, πού ύπογράφτηκε στίς 21 'Ιου-
λίου 1774, σφράγισε τήν ρωσσική νίκη στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 
1768-1774. Ή Ρωσσία πήρε τόπους κι όχυρά στά βόρεια παράλια τής 
Μαύρης Θάλασσας καί πέτυχε τήν άνεξαρτησία τής Κριμαίας, πράγμα 
πού άργότερα διευκόλυνε τήν προσάρτησή της. Τά ρωσσικά έμπορικά 
πλοία άπέκτησαν τό δικαίωμα τής έλεύθερης ναυσιπλοΐας στά Στενά, 
ένώ στήν 'Ελληνορθόδοξη 'Εκκλησία έκχωρήθηκε μιά σειρά προνομίων. 
Τό άρθρο 14 τής συνθήκης έδινε στή Ρωσσία τό δικαίωμα νά κτίσει μιά 
μικρή έκκλησία στήν Κωνσταντινούπολη. 

53. Θέρετρο στήν όχθη τοΰ Βοσπόρου, κοντά στήν Κωνσταντινούπολη. Έκεΐ 
βρισκόταν ή θερινή διαμονή τής ρωσσικής πρεσβείας στήν Τουρκία. 

54. Ή πλατεία, όπου βρίσκονταν τά γραφεία τών Times. 
55. Είχε δηλ. πάρει τό όνομα Κωνσταντίνος. 
55α. "Οπως έδειξε ό Rjasanoff (Gesammelte Schriften, 1, 477), ή άνάλυση 

τοΰ ρωσσικοϋ έπεκτατισμοΰ άπό μέρους τοΰ Marx στηρίζεται, συχνά 
κατά λέξη, στό έργο τοϋ Mac Neill, βλ. πίνακα άναφερομένων έργων. 

56. Τό σχέδιο αύτό τό είχε υποβάλει ό Μέντσικοβ στήν τουρκική κυβέρνηση 
μέ τήν μορφή τελεσιγράφου. Πρόβλεπε όχι μόνο τήν έξασφάλιση τής 
θρησκευτικής έλευθερίας τών Έλληνορθοδόξων, άλλά καί τήν άναγνώρι-
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ση τοϋ δικαιώματος προστασίας στόν τσάρο. Ή τουρκική κυβέρνηση τό 
άπέρριψε. Πρβλ. σημ. 51. 

57. Ή συνθήκη τοΰ Μπαλτά-Αιμάν συνάφθηκε άνάμεσα στήν Τουρκία καί 
στήν Ρωσσία γιά νά ρυθμίσει τά ζητήματα της παραμονής τών στρα-
τευμάτων τών δύο χωρών στις παραδουνάβιες ήγεμονίες, δπου είχαν 
είσβάλει γιά νά καταστείλουν τήν έξέγερση τοΰ 1848 (βλ. σημ. 21). Ή 
συνθήκη πρόβλεπε τήν παράταση τής στρατιωτικής κατοχής ώς τήν πλή-
ρη έξάλειψη τοΰ έπαναστατικοΰ κινδύνου (μόλις στά 1851 άποσύρθηκαν 
τά στρατεύματα τών δύο Δυνάμεων) καί τήν έπανάληψή της σέ περί-
πτωση έπαναστατικής ύποτροπής· έπίσης, οί όσποδάροι θά διορίζονταν 
στό έξής άπό τόν σουλτάνο μέ συναίνεση τοϋ τσάρου. 

58. Ή συνθήκη τοΰ 1841, γνωστή καί ώς συνθήκη τών Δαρδανελλίων, ύπο-
γράφτηκε στις 13 'Ιουλίου 1841 άνάμεσα στίς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις 
('Αγγλία, Γαλλία, Ρωσσία, Αύστρία, Πρωσσία) καί στήν Τουρκία. "Ορι-
ζε ότι τά στενά θά παρέμεναν κλειστά γιά όλα τά πολεμικά πλοία σέ 
καιρό εΙρήνης, όμως δέν όριζε τί θά γινόταν σέ καιρό πολέμου. "Έτσι ή 
Τουρκία μπορούσε ν' άποφασίζει στήν τελευταία αύτή περίπτωση. 

59. Τόν Φεβρουάριο τοΰ 1853 ό Rose άνακλήθηκε άπό τήν Κωνσταντινού-
πολη καί τήν θέση τοΰ πρεσβευτή κατέλαβε ό λόρδος Stratford de Red-
cliffe. 

60. Ό Α. Β. Richards (βλ. πίνακα άναφερομένων προσώπων) δημοσίευε μέ 
τό ψευδώνυμο The Englishman. 

61. Πρόκειται γιά τήν τελεσιγραφική έπιστολή τοΰ Νέσσελροντ πρός τόν 
Ρεσίντ πασά άπό 19 Μαίου 1853, ή όποία έπέρριπτε στήν Τουρκία τήν 
εύθύνη γιά τήν άποτυχία τής άποστολής τοΰ Μέντσικοβ καί ζητοΰσε τήν 
άποδοχή όσων αίτημάτων είχε αύτός διατυπώσει (βλ. σημ. 56 καί 51). 

Ό Νέσσελροντ άπειλοϋσε μέ στρατιωτικά μέτρα καί μέ τήν κατάληψη 
τών παραδουναβίων ήγεμονιών, άν τυχόν τό τελεσίγραφό του άπορριπτό-
ταν. Ώστόσο ή Τουρκία, μέ μιάν έπιστολή τοϋ Ρεσίντ πασά άπό 16 

'Ιουνίου 1853, τό άπέρριψε, υποστηριζόμενη άπό τήν 'Αγγλία καί τήν 
Γαλλία. 

62. Μέ αύτό τόν τεχνικό όρο άναφέρονταν τά διπλωματικά έγγραφα τών 
Μεγάλων Δυνάμεων στήν δυνατή ή έμπρακτη άνάμιξή τους στά έλληνικά 
πράγματα κατά τήν περίοδο 1821-1829. 

63. Τά άποσπάσματα άπό τά διπλωματικά κείμενα, όσα περιέχονται σ' αύτό 
τό άρθρο, προέρχονται άπό τήν συλλογή The Portfolio τών έτών 1836 
ή/καί 1843' βλ. πίνακα άναφερομένων έργων. 

64. Τήν πρώτη χρονιά τοϋ ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου 1828-1829 (πρβλ. σημ. 
49). 

65. Ή έγκύκλιος τοΰ Νέσσελροντ άπό 30 Μαΐου (11 Ιουνίου) 1853 άπευθυ-
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νόταν στούς διπλωματικούς αντιπροσώπους της Ρωσσίας στό έξωτερικό 
κι έξηγοϋσε τήν θέση της ρωσσικής κυβέρνησης άπέναντι στήν έκβαση 
τής άποστολής τοΰ Μέντσικοβ. ΣτΙς 2 'Ιουλίου άκολούθησε καί δεύτερη 
εγκύκλιος, γιά τήν όποία γίνεται λόγος σ' έπόμενο άρθρο (κείμενο άρ. 22). 

66. Στό άμέσως προηγούμενο άρθρο του στήν Tribune, πού γράφτηκε Πα-
ρασκευή, 8 'Ιουλίου 1853 καί δημοσιεύτηκε στίς 22 'Ιουλίου, ό Marx 
είχε περιγράψει τΙς διαδικαστικές άντεγκλήσεις στήν Βουλή τών Κοινο-
τήτων κατά τήν προσπάθεια τής κυβέρνησης ν' άρνηθεΐ τήν παροχή άκρι-
βών πληροφοριών γιά τΙς πρόσφατες έξελίξεις τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, 
όπως ζητοΰσε ή αίτηση τοΰ Layard. 

67. Ή είρηνιστική αύτή όργάνωση είχε Ιδρυθεί στά 1816 στό Λονδίνο άπό 
Κουάκερους. 'Υποστηριζόταν άπό τούς όπαδούς τοΰ έλευθέρου έμπορίου, 
πού έκπροσωποΰσαν τήν φιλελεύθερη άντίληψη, ότι στήν βιομηχανική 
έποχή τό έμπόριο μπορεί καί πρέπει νά ύποκαταστήσει τόν πόλεμο ώς 
μορφή έπικοινωνίας μεταξύ τών έθνών. 

68. Τήν φράση αύτή είπε ό Palmerston στήν κοινοβουλευτική του όμιλία 
τής 25ης 'Ιουνίου 1850, όταν, θέλοντας νά δικαιολογήσει τήν ώμή συμ-
περιφορά της άγγλικής κυβέρνησης στήν 'Ελλάδα άπ' άφορμή τήν ύπό-
θεση Πατσίφίκο (βλ. σημ. 187), είπε ότι σ' έναν Βρεταννό ύπήκοο δπως 
ό Πατσίφίκο έπρεπε νά δοθεί κάθε βοήθεια, έφόσον τό γόητρο ένός Βρε-
ταννοΰ πολίτη είναι Ισο μέ έκεΐνο ένός Ρωμαίου. Ή έκφραση civis 
Romanus sum χαρακτήριζε στήν άρχαία Ρώμη τήν ύψηλή θέση πού 
έδινε σέ κάποιον ή Ιδιότητα τοΰ Ρωμαίου πολίτη. 

69. Τό καλοκαίρι τοϋ 1853 ό Αυστριακός πρόξενος στήν Σμύρνη έβαλε νά 
συλλάβουν τόν Ούγγρο έπαναστάτη φυγάδα Koszta, πού παρεπιδημοΰσε 
έκεΐ, καί νά τόν σύρουν σ* ένα αύστριακό πολεμικό, πράγμα πού όδή-
γησε σ' ένοπλη σύγκρουση μεταξύ φυγάδων καί Αύστριακών άξιωματι-
κών. 'Επιπλέον ό Koszta είχε πάρει στό μεταξύ τήν Αμερικανική υπη-
κοότητα, κι αύτό προκάλεσε τήν έπέμβαση τοΰ Ingraham, κυβερνήτη τοΰ 
άμερικανικοϋ πολεμικού St. Louis, ό όποιος, μετά άπό διαβουλεύσεις μέ 
τόν 'Αμερικανό έπιτετραμμένο στήν Κωνσταντινούπολη, ζήτησε τελεσι-
γραφίκά άπό τόν κυβερνήτη τοΰ αυστριακού πολεμικού τήν άπελευθέρω-
ση τοΰ Koszta. Ή ένοπλη σύγκρουση άποφεύχθηκε τήν τελευταία στιγ-
μή. Μετά άπό πολύμηνες διαπραγματεύσεις ό Koszta άφέθηκε έλεύθε-
ρος καί πήγε στήν 'Αμερική. 

70. Τήν άνοιξη τοϋ 1833 άποβιβάστηκαν ρωσσικά στρατεύματα στό Ούνκιάρ-
Σκελεσσί, κοντά στόν Βόσπορο, γιά νά βοηθήσουν τούς Τούρκους ν' άπο-
κρούσουν τΙς δυνάμεις τοΰ Αίγύπτιου Μεχμέτ 'Αλή. Τόν Μάιο τοΰ Ιδιου 
έτους ή Τουρκία Αναγκάστηκε, ύστερα άπό μεσολάβηση τών Άγγλο-
γάλλων, νά έκχωρήσει στόν Μεχμέτ 'Αλή τήν Συρία καί τήν Παλαιστίνη, 
ένώ οί Ρώσσοι έπωφελήθηκαν άπό τήν παρουσία τών στρατευμάτων 
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τους καί πέτυχαν νά υπογράψει μαζί τους ή Τουρκία στίς 8 'Ιουλίου 
1833 μιάν άμυντική συνθήκη, τήν συνθήκη τοϋ Ούνκιάρ-Σκελεσσί (βλ. 
παρακάτω κείμενο άρ. 33, τέταρτο άρθρο). Μ' ένα μυστικό άρθρο ή 
Τουρκία δεσμευόταν ν' Απαγορεύσει τήν διάβαση όλων τών πολεμι-
κών πλοίων άπό τά Στενά, έξαιρώντας τά ρωσσικά. Τό άρθρο αύτό πα-
ρέμεινε σέ Ισχύ ώς τήν τουρκοαιγυπτιακή σύρραξη τοΰ 1839-1841 (βλ. 
σημ. 11). Στά 1841 τό Θέμα τής διάβασης τών Στενών ρυθμίστηκε μέ 
νέα συνθήκη (βλ. σημ. 58). 
Τρίγλωσσο λογοπαίγνιο τοϋ Marx: Nessel είναι ή τσουκνίδα στά γερ-
μανικά καί rod τό ραβδί στά άγγλικά. 

'Αναφορά στήν συνωμοσία Αντιδραστικών κύκλων έναντίον τής μεταρρυθ-
μιστικής πολιτικής τοΰ σουλτάνου 'Αβδούλ Μετζίτ. "Ηδη στά 1839 ό 

'Αβδούλ Μετζίτ είχε έκδώσει τό χατί-σερίφ (διάταγμα) τοΰ Γκιούλ-
Χανέ, πού πρόβλεπε τήν Αναδιοργάνωση τοΰ φορολογικού συστήματος, 
εγγυήσεις γιά τήν ζωή καί τήν Ιδιοκτησία κτλ. Παρά τόν μετριοπαθή 
χαρακτήρα τους, οί μεταρρυθμίσεις συνάντησαν έντονη άντίδραση' έπι-
κεφαλής της ήταν ό 'Αβδούλ 'Ασίς, Αδελφός τοΰ σουλτΑνου. 

Τό ύποκοριστικό Jack χρησίμευε ώς κοινή χαϊδευτική όνομασία τών 
Άγγλων ναυτών. Union Jack λεγόταν, έπίσης χαϊδευτικά, ή Αγγλική 
σημαία. 

Ή περικοπή αύτή, όπως καί ή Αμέσως έπόμενη, είναι παρμένη Από τήν 
'Ιστορία τοϋ Hammer (βλ. πίνακα Αναφερομένων έργων), τ. 8, σ. 579-80. 

Συντάχθηκε στά 1633 κι άποτελεϊ σύνοψη τών κοινωνικών άντιλήψεων 
καθώς καί τών άρχών έσωτερικής κι έξωτερικής πολιτικής τοΰ καρδι-
ναλίου. 
Συλλογές διαταγμάτων τών Φράγκων βασιλέων όνομάζονταν έτσι γιατί 
ήσαν χωρισμένες σέ κεφάλαια (capitula). 
Πρβλ. σημ. 69. 
Στίς 24 'Ιουλίου 1853 συνήλθε στήν Βιέννη μέ πρωτοβουλία τής Αύ-
στρίας μιά συνδιάσκεψη μέ σκοπό νά διαμεσολαβήσει στήν ρωσσοτουρ-
κική διένεξη. Σ' αύτήν πήραν μέρος ίνας Αντιπρόσωπος τής Αυστρίας 
καί οί πρεσβευτές της 'Αγγλίας, τής Γαλλίας καί τής Πρωσσίας στήν 
αύστριακή πρωτεύουσα. Ή συνδιάσκεψη έπεξεργάστηκε μιά διακοίνωση, 
σύμφωνα μέ τήν όποία ή Τουρκία ύποχρεωνόταν νά σεβαστεί τίς συνθή-
κες τοΰ Κιουτσούκ-ΚαΙναρτζή (βλ. σημ. 52) καί τής Άδριανούπολης (βλ. 
σημ. 44) καί νά έγγυηθεΐ τά δικαιώματα καί προνόμια τής 'Ελληνορθό-
δοξης 'Εκκλησίας μέσα στήν τουρκική έπικράτειά. Ή διακοίνωση θά 
έπιδιδόταν στόν τσάρο καί, έφόσον αύτός συμφωνούσε μέ τό περιεχόμενό 
της, στόν σουλτάνο. Ό τσάρος συμφώνησε μέ τήν διακοίνωση, όμως έπι-
φύλαξε στόν έαυτό του τό δικαίωμα τής έρμηνείας της, ένώ ό σουλτάνος 
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ζήτησε διάφορες άλλαγές, πού ή ρωσσική κυβέρνηση δέν άποδέχτηκε. 
79. Αφέντης, κύριος' τίτλος τών ήγεμόνων τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας. 
80. Έτσι άποκαλοΰνταν οί μεγαλογαιοκτήμονές άρχοντες στήν Ρωσσία καί 

σέ όρισμένες βαλκανικές χώρες. 
81. Μέ τήν συνθήκη πού ύπογράφτηκε τό 1783 στό Παρίσι ή 'Αγγλία άνα-

γνώριζε τήν άνεξαρτησία τών Ηνωμένων Πολιτειών. 
82. Μέ τήν συνθήκη τής Βεστφαλίας (1648) τερματίστηκε ό Τριακονταετής 

Πόλεμος, πού Εθεσε άντιμέτωπες τΙς καθολικές δυνάμεις τοΰ πάπα, τών 
'Ισπανών κι Αύστριακών 'Αψβούργων καί τών καθολικών ήγεμόνων τής 
Γερμανίας μέ τΙς προτεσταντικές χώρες Βοημία, Δανία, Σουηδία, 'Ολ-
λανδία καί όρισμένες γερμανικές προτεσταντικές ήγεμονίες· ή Γαλλία, 
μολονότι καθολική, ύποστήριξε τούς Προτεστάντες έξαιτίας τοΰ άντα-
γωνισμοΰ της μέ τούς 'Αψβούργους. Ή συνθήκη της Βεστφαλίας έδραίω-
σε τήν γαλλική ήγεμονία στήν Εύρώπη καί έπισφράγισε τήν διαίρεση 
τής Γερμανίας' στούς όρους της περιλαμβανόταν καί ή άνεξαρτησία τής 

'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας. 
83. Τά άρθρα δημοσιεύτηκαν στήν Morning Advertiser τής 11ης, 12ης, 

15ης καί 16ης Αύγούστου 1853 μέ τούς έξής τίτλους: «Τί σημαίνει προ-
στασία τής 'Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας»· «Ό χρόνος στήν διπλωματία 
— ή εύρωπαΐκή άναγνώριση»' « Ή σχετική Ισχύς της Ρωσσίας καί της 
Βρεταννίας»' «Πόλεμος 'Αγγλίας καί Γαλλίας». 

84. Δέν φαίνεται νά Εγινε κάτι τέτοιο. 
85. Στό τρίτο άπό τά παραπάνω άρθρα (βλ. σημ. 83). 
86. Ό υπαινιγμός άναφέρεται στόν Palmerston, βλ. σημ. 68. 
87. Ό John Bull άποτελεΐ συμβολική προσωποποίηση τοΰ άγγλικοΰ λαού, 

άνάλογη μέ τόν 'Αμερικανό Uncle Sam. Τό όνομα άνήκει στό κεντρικό 
πρόσωπο τοΰ Εργου τοΰ John Arbuthnot, The History of John Bull 
(1712). 

88. Ή συνθήκη αύτή ύπογράφτηκε άπό τΙς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις ('Αγ-
γλία, Γαλλία, Ρωσσία, Αύστρία, Πρωσσία) καθώς κι άπό τήν Σουηδία 
καί τήν Δανία* είχε προηγηθεί ίνα πρωτόκολλο, πού είχε υπογραφεί άπό 
τά Ιδια κράτη (έκτός τής Πρωσσίας) στίς 4 'Ιουλίου 1850, έπίσης στό 
Λονδίνο, καί πού πρόβλεπε Ενα ένιαΐο δανικό κράτος, στό όποιο Θά άνή-
καν καί τά έπίμαχα δουκάτα Σλέσβιχ καί Χολστάιν. Στό πρωτόκολλο ό 
τσάρος άναφερόταν ώς νόμιμος διάδοχος τοΰ δανικού Θρόνου, γιατί ήταν 
άπόγονος τοΰ τσάρου Πέτρου Γ', ό όποιος ήταν δανικής καταγωγής καί 
είχε παραιτηθεί άπό τά δικαιώματά του στόν δανικό θρόνο γιά χάρη τής 
δυναστείας τών Olucksburg' Ετσι, σέ περίπτωση πού οί Gliicksburg θά 
εξέλιπαν, ό Ρώσσος τσάρος θά μπορούσε νά έγείρει άξιώσεις στόν δανικό 
θρόνο. 
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89. Boustrapa ήταν ένα παρατσούκλι τοΰ Λουδοβίκου Βοναπάρτη σχηματι-
ζόμενο άπό τΙς πρώτες συλλαβές τών πόλεων τής Βουλώνης (Boulogne) 
καί τοΰ Στρασβούργου (Strasbourg), όπου όργανώθηκαν βοναπαρτικά 
πραξικοπήματα στά 1836 καί στά 1840, καθώς καί τοΰ Παρισιού, δπου 
έλαβε χώρα τό βοναπαρτικό πραξικόπημα της 2ας Δεκεμβρίου 1851. 

90. Βλ. τόν πίνακα τών άναφερομένων προσώπων. 
91. Παράλληλα μέ τό σχέδιο μιάς ρωσσοτουρκικής συνθήκης (βλ. σημ. 56) 

ό Μέντσικοβ είχε ύποβάλει στήν τουρκική κυβέρνηση καί τήν πρόταση 
μυστικής ρωσσοτουρκικής συμμαχίας, ή όποία πρόβλεπε τήν παροχή 
ρωσσικής στρατιωτικής βοήθειας στήν Τουρκία σέ περίπτωση πού κά-
ποια Δύναμη θά προσπαθούσε νά έμποδίσει τήν έφαρμογή τής προτεινό-
μενης συνθήκης γιά τά προνόμια της Έλληνορθόδοξης 'Εκκλησίας. 

92. Ό Layard, ώς άρχαιολόγος, είχε διενεργήσει τις άνασκαφές τής Νινεβή. 
Πρβλ. τόν πίνακα τών άναφερομένων έργων. 

93. Στά 1839 είχε έξαναγκασθεΐ σέ παραίτηση ό Σέρβος ήγεμόνας ΜΙλος 
Όβρένοβιτς, πού ή αύταρχική του διακυβέρνηση τόν έφερε σέ σύγκρουση 
μέ τήν συνταγματική-φιλελεύθερη παράταξη. Στήν Ιδια σύγκρουση ήρθε 
καί ό γυιός καί διάδοχός του 'Αλέξανδρος, μέ άποτέλεσμα νά ξεσπάσει 
τόν Αύγουστο τοΰ 1842 μιά έξέγερση πού έφερε στόν σερβικό θρόνο τόν 
'Αλέξανδρο Καραγεώργεβιτς. 

94. Γιά τήν τύχη τής Βεσσαραβίας πρβλ. σημ. 23. 
95. «Do not talk of him but as a property»: άπό τόν «'Ιούλιο Καίσαρα» 

τοΰ Shakespeare, πράξη Δ', σκηνή 1. 
96. Οί νόμοι γιά τήν ναυσιπλοΐα (Navigation Laws) πρωτοεκδόθηκαν στά 

1651 άπό τόν Cromwell καί κατόπιν άνανεώθηκαν έπανειλημμένα. 
Άποσκοποΰσαν στήν καταπολέμηση τοΰ όλλανδικοΰ διαμετακομιστικού 
έμπορίου καί στήν άντίστοιχη ένίσχυση τοΰ άγγλικοΰ έμπορίου καί ναυτι-
κοΰ, καί όριζαν, δτι τά σπουδαιότερα έμπορεύματα άπό τήν Εύρώπη κα-
θώς κι δλα τά έμπορεύματα άπό τήν Ρωσσία καί τήν Τουρκία μπορούσαν 
νά είσαχθοΰν στήν 'Αγγλία μόνο μέ άγγλικά πλοία ή μέ πλοία άπό τήν 
χώρα προέλευσης· έπίσης, δτι μόνο στά άγγλικά πλοία έπιτρέπεται ή 
άκτοπλοία στήν 'Αγγλία. Οί νόμοι καταργήθηκαν άνάμεσα στά 1793 
καί 1854. 

97. «Fearful bravery»: άπό τόν «'Ιούλιο Καίσαρα», πράξη Ε', σκηνή 1. 
98. Στό δημοσιευμένο κείμενο τοΰ άρθρου αύτοΰ ή σύνταξη της Tribune δέν 

είχε συμπεριλάβει τήν περικοπή, στήν όποία άναφέρεται έδώ ό Marx. 
"Ετσι, τό άρθρο τής 30ής Αύγούστου δέν περιείχε τίποτε σχετικό μέ τό 
άνατολικό ζήτημα. 

99. Ή συμπεριφορά του στήν ύπόθεση Koszta (βλ. σημ. 69) είχε έπαινεθεΐ 
σ' ένα κύριο άρθρο τής Tribune άπό 6.8.1853. 
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100. Σέ άρθρο του στήν Morning Advertiser τής 20.9.1853. 
101. Δρόμος στό κέντρο τοϋ Λονδίνου, δπου βρίσκεται ή κατοικία τοϋ 

"Αγγλου πρωθυπουργού καί διάφορα κυβερνητικά κτήρια. Τό βνομά του 
τό πήρε άπό τόν George Downing, ύπουργό τών οίκονομικών στά 
1767. 

102. Πρβλ. παραπ. σημ. 67. 
103. Πρβλ. παραπ. σημ. 11. Έκτός άπό τούς σχετικούς μέ τόν Μεχμέτ 

'Αλή όρους, πού κατασφάλιζαν τήν σουλτανική κυριαρχία σ' δλες τΙς 
έξωαιγυπτιακές χώρες, ή συνθήκη τοΰ Λονδίνου τοΰ 1840 πρόβλεπε τήν 
κοινή προστασία τών Στενών άπό δλες τΙς Δυνάμεις, πράγμα πού προ-
ετοίμασε τόν διακανονισμό τής έπόμενης χρονιάς (βλ. σημ. 58). 

104. Ή τουρκική έφεδρεία. Βλ. κείμενο άρ. 70. 
105. Δρόμος τοΰ Λονδίνου δπου γινόταν τό χονδρεμπόριο σιτηρών. 
106. Άναφορά στήν είσοδο τών νικητών τοΰ Ναπολέοντα στό Παρίσι στά 

1815. 
107. Έτσι όνομάζονταν οί άνώτατοι θεολόγοι καί νομομαθείς στίς μουσουλ-

μανικές χώρες τής 'Εγγύς καί Μέσης Ανατολής. Κάτω άπό τόν ϊλεγχό 
τους βρισκόταν ή άπονομή τής δικαιοσύνης καί ή διοίκηση τών θρησκευ-
τικών Ιδρυμάτων καί σχολείων. 

108. Υπουργός στρατιωτικών. 
109. Ή έργασία αύτή τοϋ Marx, πού έκδόθηκε ώς φυλλάδιο στό Λονδίνο 

στά 1853 καί 1854 (μιά τρίτη έκδοση έκαμε ή κόρη του Eleanor στά 
1899), γράφτηκε άρχικά μέ τήν μορφή άρθρων προορισμένων νά δημο-
σιευτούν στήν New-York Daily Tribune· παράλληλα ό Marx έδωσε 
τήν συγκατάθεσή του γιά μιά ταυτόχρονη δημοσίευση στήν χαρτιστική 
People's Paper. Ένώ δμως ή τελευταία δημοσίεψε τά (όχτώ, συνολι-
κά) άρθρα μέ τήν σειρά καί έπώνυμα, ή Tribune δέν δημοσίεψε τό έκτο 
καί τό δγδοο καί συγχώνευσε σέ ένιαία παρουσίαση τό πρώτο μέ τό 
δεύτερο' έπιπλέον παρουσίασε τά κείμενα άνώνυμα καί σέ θέση κυρίων 
άρθρων, κάνοντας ταυτόχρονα προσθήκες ή συντμήσεις. Πρέπει άκόμα 
νά σημειωθεί, δτι δ Ιδιος δ Marx έκανε διάφορες άλλαγές στά κείμενη 
πού έστελνε στίς δύο έφημερίδες. "Ολες οί σημαντικές άποκλίσεις τών 
δύο αύτών πρώτων παρουσιάσεων τών άρθρων τοΰ Marx σημειώνονται 
στήν έκδοση τών Collected Works (τ. 11, σ. 341-406), στήν όποία 
καί παραπέμπουμε τόν ένδιαφερόμενο άναγνώστη. Ώ ς πρός τά άποσπά-
σματα πού έχουν σημασία γιά τήν δική μας έκδοση δέν τίθενται κανε-
νός είδους φιλολογικά ή νοηματικά προβλήματα, κι έτσι περιοριστήκαμε 
στήν άπόδοση τοϋ κειμένου τής People's Paper. Ενδιαφέρουσες καί 
χαρακτηριστικές προσθήκες άπό τό κείμενο τής Tribune δίνονται σέ 
ύποση μειώσεις. 
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110. Ένα άπό τά έπίμαχα σημεία στήν σύγκρουση γιά τό ζήτημα τών ΆγΙων 
Τόπων (βλ. παραπ. σημ. 51) ήταν τό άν οί Καθολικοί ή ol Ελληνορθό-
δοξοι είχαν τό δικαίωμα νά κρατούν τά κλειδιά τής έκκλησίας τού Πα-
ναγίου Τάφου καί νά συντηρούν τόν τροϋλλο της. 

111. 'Υπογράφτηκε στίς 25 Σεπτεμβρίου 1826. Μέ αύτή ή Τουρκία άνελάμ-
βανε τήν ύποχρέωση νά τηρεί αύστηρά τίς προγενέστερες συμφωνίες της 
μέ τήν Ρωσσία καί νά έπιτρέπει σέ ρωσσικά έμπορικά σκάφη τήν έλεύ-
θερη ναυσιπλοΐα στά ΰδατά της· ή συνθήκη άναγνώριζε έπίσης τήν 
αύτονομία τής Σερβίας καί τό δικαίωμα τών παραδουναβίων ήγεμονιών 
νά έκλέγουν ντόπιους ήγεμόνες. Γιά τό έλληνικό ζήτημα δέν γινόταν λό-
γος, έτσι ώστε έπίσημοι τουρκικοί κύκλοι ύποστήριξαν τήν άποψη, ότι 
ή συνθήκη τεκμηρίωνε, άρνητικά τουλάχιστον, τήν έλλειψη ένδιαφέρον-
τος γιά τΙς έλληνικές ύποθέσεις άπό μέρους της Ρωσσίας. 

112. Βλ. πίνακα τών άναφερομένων έργων. 

113. Ό homunculus (άνθρωπάριο) είναι τεχνητό δημιούργημα τοϋ Βάγκνερ, 
τοΰ σχολαστικού καί κοντόθωρου μαθητή τοΰ Φάουστ. Βλ. τήν 2η πράξη 
τοΰ 2ου μέρους τής τραγωδίας τοΰ Goethe. 

114. Στήν άρχαιότητα οί κάτοικοι της Βοιωτίας περνούσαν γενικά γιά άπο-
λίτιστοι καί άγροΐκοι. Παροιμιακές είχαν γίνει ot φράσεις «βοιωτία 
ύς», «βοιώτιον ους» καί «βοιώτιος νοϋς». 

115. Λέξεις πού λέει τό "Αγαλμα στήν όπερα «Δόν Τζιοβάννι» τοΰ Mozart. 

116. Shakespeare, Ερρίκος Δ', μέρος πρώτο, πράξη Β', σκηνή 4. 

117. 'Εννοείται ή μάχη τοϋ Μπεϊλάν στήν Συρία, μετά τήν όποία οί Τοΰρκοι 
άναγκάστηκαν νά έκκενώσουν τήν Συρία. Μετά τήν μάχη τοΰ 'Ικονίου, 
πού έκρινε τόν πόλεμο ύπέρ τών Αίγυπτίων, κλείστηκε τόν 'Απρίλιο 
τοΰ 1833 ή είρήνη τής Κιουταχείας, στήν όποία ό Μεχμέτ 'Αλή Ανα-
γνωριζόταν ώς αύτόνομος κυβερνήτης τής Αίγύπτου καί τής Συρίας. 

118. Τόν 'Απρίλιο τοΰ 1834 συνάφθηκε ή λεγόμενη Τετραπλή Συμμαχία άνά-
μεσα στήν Γαλλία, τήν 'Αγγλία, τήν 'Ισπανία καί τήν Πορτογαλία. 

'Ονομαστικά στρεφόταν έναντίον τών «Απολυταρχικών δυνάμεων τοΰ 
Βορρά» (Ρωσσία, Πρωσσία, Αύστρία) καί ουσιαστικά άιτοσκοποϋσε στήν 
ένίσχυση της Αγγλικής Ιδίως έπιρροής στήν 'Ιβηρική μέ τό πρόσχημα 
τής στήριξης τών συνταγματικών φιλελευθέρων έναντίον τών ντόπιων 
άπολυταρχιών, τοΰ Don Carlos στήν 'Ισπανία καί τοΰ Dom Miguel 
στήν Πορτογαλία. 'Ανάλογη ύποστήριξη, συνοδευόμενη καί στήν περί-
πτωση αύτή άπό παρουσία στρατευμάτων, έδωσε ή 'Αγγλία καί στίς 
αυτονομιστικές προσπάθειες τών Βέλγων (βλ. σημ. 206). Ή δραστηριό-
τητα αύτή τής 'Αγγλίας ψύχρανε αίσθητά τήν entente μέ τήν Γαλλία 
(βλ. σημ. 5). 
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119. 'Απόσπασμα άπό όμιλία τοϋ βουλευτή Th. Ch. Anstey, ό όποιος άνα-
φέρεται καί παρακάτω στό Ιδιο άρθρο. 

120. Μέ τήν συνθήκη τής Πετρούπολης (29 'Ιανουαρίου 1834) διευκρινί-
ζονταν όρισμένα άρθρα τής συνθήκης τής 'Αδριανούπολης (βλ. παραπ. 
σημ. 44). Προπαντός μειωνόταν τό ύψος τών πολεμικών άποζημιώσεων, 
πού έπέβαλε ή συνθήκη της 'Αδριανούπολης στήν Τουρκία. 

121. Shakespeare, 'Ερρίκος Δ', μέρος πρώτο, πράξη Β', σκηνή 4. 

121α. Υπαινικτική άναφορά στήν στάση τοΰ Palmerston άπέναντι στήν κα-
τάλυση τής αυτονομίας τής πολωνικής πόλης Κρακοβίας στά 1836 άπό 
μέρους τής ΡωσσΙας καί της Αύστρίας. Στό Θέμα αύτό είναι άφιερωμένο 
τό τρίτο άρθρο τοΰ «Lord Palmerston». 

122. Διάταγμα τοΰ τσάρου. 
123. 'Απόσπασμα άπό τήν όμιλία τοΰ βουλευτή P. Stewart, ή όποια παρα-

τίθεται καί άμέσως παρακάτω. 
124. Στό βιβλίο του Progress of Russia... (βλ. πίνακα άναφερομένων Ερ-

γων). 'Από τό βιβλίο αύτό είναι παρμένο τό κείμενο τής παρατιθέμενης 
έπιστολής καθώς καί τό κείμενο τοΰ άρθρου 113 της συνθήκης τής Βιέν-
νης, άμέσως παρακάτω. 

125. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά πολλές άλληλένδετες συνθήκες, οί 
όποιες ρύθμιζαν τό σύνολο σχεδόν τών ευρωπαϊκών ύποθέσεων μετά άπό 
τήν ήττα τοΰ Ναπολέοντα καί τής Γαλλίας. 01 συνθήκες αύτές υπήρξαν 
άπόρροια τοΰ συνεδρίου της Βιέννης (Σεπτέμβριος 1814 -'Ιούνιος 1815), 
στό όποιο πήραν μέρος οί σημαντικότεροι Εύρωπαϊοι μονάρχες καί οί 
ύπουργοί τους. 

126. 'ΓΙς σχετικές ειδήσεις είχε συνοψίσει 6 Marx στό πρώτο μέρος τής άντα-
πόκρισης, τήν 07ΐοία Εγραψε στις 7 'Οκτωβρίου καί ή όποία δημοσιεύ-
τηκε στίς 21 'Οκτωβρίου 1853. 

127. Πρβλ. σημ. 39. 
128. Στό σημειωματάριο τοΰ Marx άπό τά 1853 ύπάρχει ίνα άπόσπασμα 

της έπιστολής τοΰ Palmerston πρός τόν Bulwer (10 Σεπτεμβρίου 1839) 
ξεσηκωμένο άπό τήν Correspondence τοΰ 1841 (βλ. πίνακα άναφερο-
μένων Εργων). 

129. Τοποθεσία κοντά στόν Δούναβη, ΝΑ τοΰ Βουκουρεστίου. ΣτΙς 4 Νοεμ-
βρίου 1853 οί Τούρκοι άπέκρουσαν έκεΐ μιά ρωσσική έπίθεση. Γιά τήν 
μάχη αύτή κάνει λόγο ό Engels στήν πολεμική του άνταπόκριση πού 
δημοσιεύτηκε ώς κύριο άρθρο της Tribune στις 25 Νοεμβρίου 1853. 

130. Τό άρθρο αύτό δέν περιλαμβάνεται ούτε στά Collected Works ούτε 
στά Marx - Engels - Werke, παρά μόνο στήν συλλογή The Eastern 
Question, όπου καί προτάσσεται ή έξής σημείωση: «"Ισως οί πρώτες 
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μιά-δυό προτάσεις νά μήν γράφτηκαν άπό τόν Marx· άσφαλώς δέν γρά-
φτηκε ή τελευταία πρόταση, τήν όποία παραλείψαμε καί ή όποία πε-
ριείχε τήν έκφραση "άς δώσει ό Θεός" νά γίνει αύτό κι έκεΐνο». Μέ βάση 
υφολογικές ένδείξεις φαίνεται πολύ πιθανή ή έπεξεργασία μερικών περι-
κοπών άπό τήν σύνταξη τής έφημερίδας. Ώστόσο ol πλείστες άπόψεις, 
πού έκφράζονται σ* αύτό, έχουν ήδη έκφρασθεΐ σέ άλλα άρθρα τοϋ Marx. 
Τό Ιδιο Ισχύει καί ώς πρός τήν βασική του θέση, πού άφορά τΙς ασθενείς 
καί τΙς Ισχυρές πλευρές τής ρωσσικής πολιτικής. Πρβλ. π.χ. τήν άντα-
-όκριση τής 29ης 'Ιουλίου 1853, πού δημοσιεύτηκε στήν Tribune στίς 
12 Αύγούστου τοΰ Ιδιου χρόνου, παραπάνω κείμ. άρ. 24. 

131. Άναφορά στή ναυμαχία τής Σινώπης, πού έγινε στίς 30 Νοεμβρίου τοϋ 
1853. Μέ ξαφνική τους έπίθεση ol Ρώσσοι ύπό τόν ύποναύαρχο Ναχί-
μοβ έκμηδένισαν έναν τουρκικό στολίσκο τοϋ έλλιμενιζόταν στήν Σι-
νώπη, βυθίζοντας δεκαπέντε τουρκικά πλοία κι αίχμαλωτίζοντας τόν 
διοικητή τοϋ στολίσκου, ναύαρχο 'Οσμάν πασά. Στό κείμενο τοϋ άρθρου 
άναφέρεται ό Όμέρ πασάς, ίσως όχι άπό παραδρομή, άλλά έπειδή ήταν 
ό γενικός διοικητής τών κατά ξηρά καί θάλασσα τουρκικών δυνάμεων 
στόν κριμαϊκό πόλεμο. Στή ναυμαχία τής Σινώπης άναφέρεται ό Marx 
στό άρθρο του, πού δημοσιεύτηκε στήν Tribune στίς 13 Δεκεμβρίου, 
καί έπίσης (διεξοδικά, άπό στρατιωτική άποψη) ό Engels, σέ μιάν άνά-
λυση, πού δημοσιεύτηκε στήν Ιδια έφημερίδα ώς κύριο άρθρο στίς 9 
'Ιανουαρίου 1854. 

132. Ή διακοίνωση συντάχθηκε στίς 12 Δεκεμβρίου, έπιδόθηκε όμως στίς 
15 τοϋ μηνός. Οί τέσσερις Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Αύστρία, Πρωσ-
σία) πρότειναν τήν μεσολάβηση τους γιά τήν άποκατάσταση τής είρή-
νης μεταξύ Τουρκίας καί Ρωσσίας μέ βάση τά έξής σημεία: έκκένωση 
τών παραδουναβίων ήγεμονιών άπό μέρους τών Ρώσσων, άνανέωση τών 
προγενεστέρων ρωσσοτουρκικών συνθηκών καί έγγύηση τών έλληνορθο-
δόξων προνομίων μέ σουλτανικά φιρμάνια. 

133. Πρόκειται γιά διαδηλώσεις διαμαρτυρίας φανατικών έθνικιστικών καί 
φιλοπόλεμων στοιχείων έναντίον της άποδοχής τής διακοίνωσης τών 
τεσσάρων Δυνάμεων. Πρβλ. κείμενο άρ. 40. 

Γιά τήν νοτιοαφρικανική έφημερίδα Zuid Afrikaail, πού έβγαινε ταυτό-
χρονα σέ άγγλική καί όλλανδική γλώσσα, ό Marx έγραψε τρία άρθρα, 
άπό τά όποια δημοσιεύτηκε μόνο αύτό. 
Στό πρωτόκολλο αύτό οί τέσσερις Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Αύστρία, 
Πρωσσία) πρόσφεραν τήν διαμεσολάβησή τους γιά τόν τερματισμό τής 
ρωσσοτουρκικής σύγκρουσης. 
Τό έγγραφο στάλθηκε στίς 12 Δεκεμβρίου 1853. Περιείχε τ ψ διαβε-
βαίωση, ότι ή παρουσία τοΰ άγγλογαλλικοΰ στόλου άποτελεϊ άπόδειξη 

134. 

135. 

136. 
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φιλίας πρός τήν Τουρκία κι βτι κάθε προσπάθεια Αποβίβασης ρωσσικών 
στρατευμάτων σέ τουρκικό έδαφος θ' Αντιμετωπιζόταν μέ τήν βοήθειά 
του. 

137. Στό κείμενο Αρ. 37 γίνεται λόγος γιά τρίμηνη Ανακωχή. 

138. Τό άρθρο, άπ* όπου προέρχεται τό Απόσπασμα αύτό, έχει ώς κύριο θέ-
μα του τούς ρωσσικούς πόρους γιά τήν διεξαγωγή πολέμου. 

139. Στά τέλη 'Ιανουαρίου καί στίς άρχές Φεβρουαρίου τού 1854 ό κόμης 
'Ορλόφ, μέ είδική έντολή τοϋ τσάρου, έκανε στήν Βιέννη διαπραγμα-
τεύσεις μέ τόν Αύστριακό αύτοκράτορα. Σκοπός του ήταν νά ώθήσει 
τήν Αύστρία σέ στάση ευμενούς ούδετερότητας στόν κριμαϊκό πόλεμο 
μέ ΑντΑλλαγμα μιάν έγγύηση τής αυστριακής έδαφικής άκεραιότητας, 
τήν όποία θά συνυπέγραφε ή Πρωσσία καί τά ύπόλοιπα γερμανικά κρά-
τη, καί έπίσης κοινό δικαίωμα προστασίας πάνω σέ όσα βαλκανικά 
κράτη θά πρόκυπταν άπό τήν διάλυση τής ευρωπαϊκής Τοϋρκίας. Οί 
βολιδοσκοπήσεις τοΰ 'Ορλόφ δέν όδήγησαν στά έπιθυμητά άποτελέ-
σματα. Σημειωτέον ότι ό Ιδιος 'Ορλόφ είχε κάνει στήν Κωνσταντινού-
πολη στά 1833 τΙς διαπραγματεύσεις πού όδήγησαν στήν συνθήκη τοΰ 
Ούνκιάρ-Σκελεσσί (βλ. σημ. 70). 

140. 'Αρχηγός τοΰ στόλου, ύπουργός τών ναυτικών. 
141. 'Εννοείται ή Correspondence τοΰ 1854, βλ. πίνακα Αναφερομένων έργων. 
142. Διομολογήσεις (capitulations) όνομάζονται τά έγγραφα πού παραχω-

ρούσαν έμπορικά καί άλλα προνόμια σέ άλλοδαπούς στήν Τουρκία. Βλ. 
καί κείμενο άρ. 49. 

143. ΣτΙς 15 Μαρτίου τοΰ 1848 ό πάπας, πού πρίν άπό τήν Ιδρυση τοΰ ένιαίου 
Ιταλικού κράτους ήταν καί κυβερνήτης τής Ρώμης, άναγκάστηκε νά 
παραχωρήσει φιλελεύθερο σύνταγμα στήν πόλη καί τελικά νά καταφύγει 
στήν Γαέτα. Ή ρωμαϊκή έθνοσυνέλευση τόν καθαίρεσε άπό τήν θέση 
τοΰ κοσμικού άρχοντα κι ή έξουσία πέρασε σέ τριανδρία μέ έπικεφαλής 
τόν Mazzini. Ή κοσμική έξουσία τοΰ πάπα άνασυστήθηκε μέ τήν βοή-
θεια στρατευμάτων τοΰ Λουδοβίκου Βοναπάρτη, πού κατέλαβαν τήν 
Ρώμη στίς 2 'Ιουλίου 1849 καταλύοντας τήν ρωμαϊκή δημοκρατία 

144. Είρωνική άναφορά στόν τίτλο πού είχε δοθεί άπό τόν πάπα στόν Φερδι-
νάνδο τής 'Αραγώνας (1479-1516), έπειδή έδιωξε τούς Μαυριτανούς 
άπό τήν χώρα του. 

145. Βλ. τόν πίνακα τών άναφερομένων έργων. 
146. Σ' αύτό τό άρθρο, όπως καί στό έπόμενο, ό Marx στηρίζεται στά πρα-

κτικά τών συζητήσεων, όπως Αποδόθηκαν, έν μέρει έσφαλμένα, στούς 
Times. Γιά τΙς κοινοβουλευτικές συζητήσεις τών προηγουμένων έτών 
χρησιμοποίησε τήν έκδοση Hansard, βλ. πίνακα άναφερομένων έργων. 
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147. Τόν Μάιο τοϋ 1851 ό Γάλλος πρεσβευτής Lavalette έπέδωσε στόν 
σουλτάνο έπιστολή τοϋ Λουδοβίκου Βοναπάρτη, 6 όποιος άπαιτοϋσε τήν 
άκριβή τήρηση τών προνομίων τής Λατινικής Εκκλησίας στούς 'Αγίους 
Τόπους. Μέ τό φιρμάνι τής 9ης Φεβρουαρίου 1852 ό σουλτάνος έπικύ-
ρωσε τά προνόμια αύτά, όπως είχαν διατυπωθεί σέ προγενέστερες γαλ-
λοτουρκικές συνθήκες. Αύτό παρακίνησε καί τήν ρωσσική κυβέρνηση νά 
προασπίσει τά προνόμια της 'Ελληνορθόδοξης 'Εκκλησίας, μέ άποτέ-
λεσμα τήν όξυνση τοΰ άγώνα γιά σφαίρες έπιρροής στήν 'Ανατολή. 
Πρβλ. σημ. 51. 

148. Πρόκειται γιά τά μηνύματα πού στάλθηκαν στόν Ρώσσο άπεσταλμένο 
στήν 'Αγγλία βαρόνο Brunnow κι έπιδόθηκαν στόν "Αγγλο ύπουργό 
έξωτερικών. Δημοσιεύτηκαν στήν Correspondence τοΰ 1854, βλ. τόν 
πίνακα τών άναφερομένων Εργων. 

149. "Ετσι όνομάστηκε, μισοαστεϊα-μισοσοβαρά, ή κυβέρνηση τοΰ John 
Aberdeen (1852-1855), πού σχηματίστηκε άπό Ενα συνασπισμό φιλε-
λευθέρων, συντηρητικών-φιλελευθέρων (όπαδών τοΰ Peel) καί μερικών 

Ιρλανδών βουλευτών. 
150. Shakespeare, "Ονειρο θερινής νύχτας, πράξη Α', σκηνή 2. 
151. Ή άναφορά αύτή χρονολογείται άπό 16 'Οκτωβρίου 1825 καί άποτελεΐ 

άπάντηση σέ μιάν έγκύκλιο τοΰ Νέσσελροντ, πού ζητούσε τήν γνώμη 
τών Ρώσσων πρεσβευτών γιά τήν στάση τών Δυτικών Δυνάμεων στό 
άνατολικό ζήτημα καί γιά τήν πολιτική πού θά όφειλε ν' άκολουθήσει 
ή Ρωσσία. Τό κείμενο της άναφορας ήταν γνωστό στόν Marx άπό τό 
Recueil de documents τοΰ 1854, βλ. πίνακα τών άναφερομένων Εργων. 

152. Πρόκειται γιά τήν έξέγερση τοΰ 1854 στίς τουρκοκρατούμενες περιο-
χές της 'Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας, ή όποία ένισχύθηκε καί 
άπό τό έλεύθερο έλληνικό κράτος. Καταπνίγηκε άπό τουρκικά στρα-
τεύματα σέ συνεργασία μέ τούς Άγγλογάλλους, ol όποιοι τόν Μάιο 
τοΰ 1854 κατέλαβαν έλληνικά έδάφη κι έξανάγκασαν τήν έλληνική κυ-
βέρνηση νά έγκαταλείψει τΙς προσπάθειες άπελευθέρωσης τών άλυ-
τρώτων. 

153. Κατά τήν διάρκεια τοΰ αύστροτουρκικοΰ πολέμου τοΰ 1788-1790 τά 
αυστριακά στρατεύματα κατέλαβαν (στά 1789) τήν Σερβία. Πιεζόμενη 
άπό τήν 'Αγγλία καί τήν Πρωσσία, ή Αύστρία Εκλεισε στά 1791 μέ τήν 
Τουρκία τήν συνθήκη τοΰ Σίστοβο, άναλαμβάνοντας τήν ύποχρέωση νά 
έκκενώσει τά κατακτημένα έδάφη. 

154. Τόπος φυλακής κι έξορίας στήν γαλλική Γουιάνα, όπου στέλνονταν καϊ 
πολιτικοί κρατούμενοι. 

155. Πρόκειται γιά τήν συνθήκη τής 12ης Μαρτίου 1854 άνάμεσα στήν 
Τουρκία, άπό τήν μιά πλευρά, καί στήν 'Αγγλία καί Γαλλία, άπό τήν 
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άλλη. Ή συνθήκη κυρώθηκε επίσημα στις 8 Μαΐου 1854. Πρόβλεπε 
άγγλογαλλική στρατιωτική βοήθεια γιά τήν Τουρκία, ή όποία ύπο-
χρεωνόταν νά μήν κλείσει ειρήνη μέ τήν Ρωσσία δίχως τήν συναίνεση 
τών δύο Δυνάμεων. 

156. Τόν 'Ιανουάριο τού 1854 άνακοινώθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, ότι ή 
τουρκική άστυνομία είχε άποκαλύψει μιά έλληνική συνωμοσία στό Βιντίν 
(πάλη τής Βουλγαρίας, στήν δεξιά όχθη τοϋ Δούναβη) καί συλλάβει τόν 
ήγέτη της, έναν (ερωμένο πού λεγόταν 'Αθανάσιος. Κατά πληροφορίες 
τοϋ δυτικοευρωπαϊκού τύπου, πραγματικός ύποκινητής ήταν ό βαρόνος 
Oelsner, πρώην ύπασπιστής τοϋ Ρώσσου στρατηγού Liiders. 

157. Βλ. τόν πίνακα τών άναφερομένων έργων. 
158. Στήν Correspondence τοϋ 1854, βλ. πίνακα τών άναφερομένων έργων. 
159. Σέ άρθρο του δημοσιευμένο στις 18 Φεβρουαρίου (2 Μαρτίου) 1854 τό 

έπίσημο αύτό όργανο τοϋ ρωσσικοϋ ύπουργείου έξωτερικών ύπαινισσό-
ταν τήν ύπαρξη μυστικής συμφωνίας 'Αγγλίας καί Ρωσσίας γιά τό μέλ-
λον τής Τουρκίας. 

160. Βλ. κείμενο άρ. 44. 
161. Ή συνθήκη γιά τήν ρύθμιση τής Ισπανικής διαδοχής υπογράφτηκε στίς 

3 Μαρτίου 1700 άπό τόν βασιλιά της 'Αγγλίας Γουλιέλμο Γ' καί τής 
Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΔ' καί όριζε ότι, άν ό βασιλιάς τής 'Ισπανίας Κά-
ρολος Β' (άπό τήν οικογένεια τών 'Αψβούργων) πέθαινε άτεκνος, ό 
θρόνος του θά περνούσε στόν άρχιδούκα Κάρολο, τόν δεύτερο γυιό τοΰ 
αύτοκράτορα της Αύστρίας Λεοπόλδου Β'. "Ομως ό Κάρολος Β' άρνή-
θηκε νά δεχτεί τήν ρύθμιση αύτή καί μέ διαθήκη του όρισε ώς διάδοχό 
του τόν έγγονό τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ' Φίλιππο, δούκα τοΰ 'Ανζοΰ, ό 
όποιος μετά τόν Θάνατο τοϋ Καρόλου Β' (1η Νοεμβρίου 1700) έγινε 
πράγματι βασιλιάς τής 'Ισπανίας μέ τό όνομα Φίλιππος Ε'. Ό Λουδοβί-
κος ΙΔ' τόν όρισε καί αύτός ώς διάδοχό του (παρά τά όσα όριζε ή δια-
θήκη τοϋ Καρόλου Β') κι έτσι πρόκυψε τό ένδεχάμενο ένωσης τών σ.ιή-
πτρων —καί τής ισχύος— τής 'Ισπανίας καί της Γαλλίας. Μπροστά 
στόν κίνδυνο αύτό, έναντίον τής Γ α λ λ ί α ς συμμάχησαν ή 'Αγγλία, ή 

'Ολλανδία καί οί Άψβοϋργοι' ό λεγόμενος πόλεμος τής ισπανικής δια-
δοχής κράτησε άπό τό 1701 ώς τό 1714. 

162. Ό Φίλιππος Ε' της 'Ισπανίας καί ό μεγάλος δούκας τής Τοσκάνης Τζιάν 
Γκαστόνε συμφώνησαν στα 1731 νά περιέλθει τό δουκάτο στόν διά-
δοχο τοΰ πρώτου (τόν μελλοντικό Κάρολο Γ' τής Ισπανίας), άν ό δεύ-
τερος πέθαινε άκληρος. 

163. 'Υπαινικτική άναφορά στήν όμιλία τοΰ 'Αντωνίου στόν «'Ιούλιο Καί-
σαρα» τοΰ Shakespeare, πράξη Γ', σκηνή 2. 

164. Ή μεγαλύτερη καί κεντρικότερη λεωφόρο; τής Πετρούπολης, όπου βρί-
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σκονταν δημόσια κτήρια κι άνάκτορα καί διαδραματίζονταν ol σημαντι-
κές πολιτικές έξελίξεις. 

165. Καί έδώ, όπως καί σέ άλλα άρθρα του, ό Marx μιλώντας γιά 'Αλβανία 
εννοεί (καί) τήν "Ηπειρο. 

166. Στίς 13 'Ιανουαρίου 1854 οί Ρώσσοι, στήν προσπάθειά τους νά διασπά-
σουν τό τουρκικό μέτωπο, όχυρώθηκαν στό χωριό Τσετάτη (κοντά στόν 
Δούναβη, λίγο βορειότερα άπό τήν πόλη Καλαφάτ). Μετά πενθήμερη 
αιματηρή μάχη ol Τούρκοι κατέλαβαν έξ έφόδου τΙς όχυρές θέσεις τών 
Ρώσσων, προκαλώντας τους σημαντικές άπώλειες κι άναγκάζοντάς τους 
νά ύποχωρήσουν. 'Αναφορές στήν μάχη ύπάρχουν στίς στρατιωτικές 
άναλύσεις τών Marx καί Engels πού δημοσιεύτηκαν στήν Tribune στίς 
8 Φεβρουαρίου (τό κείμενο τοϋ Engels ώς κύριο άρθρο). 

167. "Ηδη πρίν άπό τήν μάχη στήν Τσετάτη, άλλά καί μετά άπ' αΰτήν, οί 
Ρώσσοι συγκέντρωσαν ισχυρές δυνάμεις γιά νά καταλάβουν τό Καλα-
φάτ. Ώστόσο ol Τούρκοι πέτυχαν νά όχυρώσουν σέ σύντομο διάστημα 
τήν τοποθεσία κι έτσι οί Ρώσσοι, μετά άπό άναμονή πέντε περίπου 
εβδομάδων, Αποχώρησαν στίς άρχές Μαρτίου 1854 άπρακτοι καί δί-
χως νά έχουν άρχίσει κάποια σοβαρή στρατιωτική έπιχείρηση. Βλ. τό 
άρθρο τοϋ Engels, πού άναφέρεται στήν προηγούμενη σημείωση, καθώς 
καί τήν στρατιωτική του άνάλυση άπό 18 Μαρτίου, πού δημοσιεύτηκε 
έπίσης ώς κύριο άρθρο τής Tribune κι είναι άφιερωμένη Αποκλει-
στικά στήν ρωσσική ύποχώρηση. 

168. 'Ανώτατος Μουσουλμάνος νομομαθής καί ερμηνευτής νόμων. 
169. 'Απόφαση τοϋ άνώτατου μουσουλμάνου Ιερέα ώς πρός τό άν ένας νόμο; 

ή μιά πράξη συμφωνεί μέ τά παραγγέλματα τοϋ Κορανίου. 
170. Παλαιότερη όνομασία τών μουσουλμανικών κρατών τής δυτικής Μεσο-

γείου, δηλ. τής Τύνιδας, τής 'Αλγερίας καί τοΰ Μαρόκου. 
171. 'Εδώ, όπως καί σέ άλλα σημεία τοΰ άρθρου του, ό Marx άναφέρεται 

στό βιβλίο τοΰ Famin, βλ. πίνακα τών άναφερομένων έργων. 

172. Ή μωαμεθανική χρονολογία" ή λέξη άποτελεϊ έξελληνισμό τοΰ άραβι-
κοϋ χέτζρα = μετανάστευση, Αναχώρηση. Πράγματι ή μωαμεθανική 
χρονολογία Αρχίζει μέ τήν μετοίκηση τοΰ Μωάμεθ άπό τήν Μέκκα στήν 
Μεδίνα στίς 20 Σεπτεμβρίου τοΰ 622. 

173. Διερμηνέας. 
174. Βλ. τόν πίνακα τών άναφερομένων έργων, Capitulations κτλ. 

175. Ή συνθήκη Γαλλίας καί Τουρκίας, γιά τήν όποία γίνεται έδώ λόγος, 
έθεσε τέρμα στήν γαλλική έκστρατεία στήν Αίγυπτο (1798-1801). Συνά-
φθηκε στις 8 'Οκτωβρίου τοΰ 1801 καί υπογράφτηκε έπίσημα στό 
Παρίσι στις 25 'Ιουνίου 1802. 
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176. Τό γράμμα δέν διασώθηκε. 
177. ΣτΙς Αρχές τοΰ 1853 ή αυστριακή κυβέρνηση άπέλασε άπό τήν Λομ-

βαρδία περισσότερους άπό 5.000 κατοίκους τοϋ Τεσσίνου μέ τό αίτιο-
λογικό ότι ή έξέγερση τοϋ Μιλάνου (βλ. σημ. 33) είχε όργανωθεϊ άπό 

'Ιταλούς έπαναστάτες, οί όποιοι παρεπιδημοϋσαν έκεΐ. Ή έπιστροφή τών 
κατοίκων αύτών έπιτράπηκε μόλις στά 1855. 

178. Πρόκειται γιά τούς μετριοπαθείς φιλελευθέρους (moderati) τοϋ Ca-
vour, ol όποιοι άπέδιδαν Ιδιαίτερη σημασία στήν δημιουργία εύνοΐκής 
διεθνούς συγκυρίας γιά τήν έπίτευξη τής Ιταλικής ένότητας. 

179. Ή 'Αλγερία είχε ήδη στόν 18ο αί. άνεξαρτητοποιηθεΐ άπέναντι στήν όθω-
μανική αύτοκρατορία. Ή κατάκτηση της άπό τούς Γάλλους άρχισε στά 
1830 καί συμπληρώθηκε μόλις στά 1842, άφοΰ συνάντησε σκληρή άντί-
σταση, ή όποία συνεχίστηκε μέ διάφορες μορφές καί κατόπιν. 

180. Οί Άγγλοι κατέλαβαν τό Άντεν στά 1839, γιά νά τό μετατρέψουν σέ 
στρατιωτική καί ναυτική βάση. 

181. 'Υπαινιγμός γιά τά δικαιώματα πού είχε τότε έκχωρήσει ή αίγυπτιακή 
κυβέρνηση στούς Άγγλους ίσον άφορα τήν κατασκευή σιδηροδρομικής 
γραμμής άπό τήν Αλεξάνδρεια στό Σουέζ καί στό Κάιρο καθώς έπίσης 
καί όσον άφορα τά σχέδια διάνοιξης τής διώρυγας τοΰ Σουέζ (ή πραγμα-
τοποίηση τους όλοκληρώθηκε στά 1869). 

182. Μέ τήν συνθήκη τοΰ Νυμφαίου (1261) ot αύτοκράτορες τής Νικαίας 
έδωσαν στούς Γενοβέζους όρμητήρια στήν Μικρά Ασία, στά Στενά 
καί στήν Κριμαία. 

183. "Έτσι όνομαζόταν παλιότερα ό πνευματικός άνώτατος ήγέτης τών Μου-
σουλμάνων. 

184. Εννοείται τό κείμενο άρ. 46. 
185. 'Εννοείται τό κείμενο άρ. 49. 
186. Ό Marx πλάθει αύτή τήν είρωνική έκφραση κατ' άναλογία τοϋ «'Ιλιά-

δα» κτλ. γιά νά δηλώσει μιάν Ιστορία μακρά, περίπλοκη, μυστηριώδη 
καί ύποπτη όπως καί ή Ιστορία τοϋ Bangya (βλ. τόν πίνακα τών Ανα-
φερομένων προσώπων). 

187. Ό Πατσίφίκο ήταν έμπορος πορτογαλικής καταγωγής καί μέ βρεταν-
νική ύπηκοότητα. Τό σπίτι του στήν Αθήνα είχε πυρποληθεί στά 1849, 
πράγμα πού ό Palmerston βρήκε ώς πρόσχημα γιά νά στείλει τόν 
άγγλικό στόλο στήν 'Ελλάδα καί νά έπιβάλει Αποκλεισμό. 

188. Βλ. τόν πίνακα τών άναφερομένων έργων. 
189. Πρόκειται γιά τήν αύστροτουρκική συνθήκη τής 14ης 'Ιουνίου 1854, 

τής όποίας τό περιεχόμενο Αναλύεται σέ προηγούμενες παραγράφους τοΰ 
άρθρου. Μ' αύτήν ή Αύστρία άνελάμβανε τήν ύποχρέωση νά βοηθήσει 
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στήν έκκένωση των παραδουναβίων ήγεμονιών άπό τά ρωσσικά στρα-
τεύματα καί Αναγνώριζε τήν άκεραιότητα τής όθωμανικής αύτοκρατο-
ρίας παίρνοντας ώς Αντάλλαγμα έλευθερία κινήσεων στήν ζωτική γιά 
τά συμφέροντά της παραδουνάβια περιοχή. 

190. Τά άκόλουθα κείμενα τών παλαιότερων συνθηκών ό Marx τά άποδίδει 
σύμφωνα μέ τό βιβλίο τού Bratiano, βλ. πίνακα τών Αναφερομένων 
έργων. 

191. Τό κείμενο τής συνθήκης Αποδίδεται σύμφωνα μέ τό Ανώνυμο βιβλίο 
The Russians in Moldavia κτλ. (βλ. πίνακα Αναφερομένων έργων), τό 
όποιο φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε παρΑλληλα μέ τήν έργασία τοΰ 
Bratiano ώς πηγή καί για τήν Απόδοση τοΰ κειμένου τών παλαιότερων 
συνθηκών. 

192. Βλ. σημ. 21. Γιά τά γεγονότα τοΰ 1848 ό Marx άντλεΐ άπό τό άνώνυμο 
βιβλίο πού άναφέραμε στήν προηγούμενη σημείωση, άπό τό βιβλίο τού 
Bratiano καί άπό τά Ιστορικά Απομνημονεύματα τοΰ Radulesco, βλ. 
πίνακα τών άναφερομένων έργων. 

193. Ή συνθήκη τής Άδριανούπολης (σημ. 44) όριζε ότι τά ρωσσικά στρα-
τεύματα Θά παρέμεναν στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες ώσπου νά πλη-
ρώσει ή Τουρκία τΙς πολεμικές άποζημιώσεις. Πράγματι, οί Ρώσσοι 
έμειναν έκεΐ ώς τά 1834. Στά 1831-1832, μέ βάση ένα «όργανικό» 
σύνταγμα (Rfeglement organique) σχεδιασμένο άπό τήν ρωσσική κυ-
βέρνηση, τή νομοθετική έξουσία στίς ήγεμονίες τήν πήραν σώματα έκ-
λεγόμενα Από τούς μεγαλοβογιΑρους, ένώ τήν έκτελεστική τήν Ασκούσε 
ό όσποδΑρος (σημ. 79), πού έκλεγόταν Ισόβια Από τούς βογιΑρους, τόν 
κλήρο καί έκπροσώπους τών πόλεων. Ή δουλοπαροικία διατηρήθηκε, 
άν καί σέ χαλαρωμένη μορφή, ώστόσο καταργήθηκαν ol έσωτερικοί δα-
σμοί, ένισχύθηκε τό έσωτερικό έμπόριο καίχωρίστηκε ή διοικητική Από 
τήν δικαστική έξουσία. 

194. 01 πληροφορίες προέρχονται Από μνημόνια κι έγγραφα τοΰ Ιδιου τοΰ 
Μαγκέρου, τά όποια περιέχονται στό έργο τοΰ Radulesco. 

195. 'Ανακρίβειες τοΰ Marx. 
196. Εννοείται ή άστική τάξη στό σύνολό της, ή όποία βρίσκεται άνάμεσα 

στήν γαιοκτημονική Αριστοκρατία καί στά κατώτερα στρώματα. 
196α. Ό Marx συνοψίζει έδώ τήν βασική θέση τοΰ βιβλίου τοϋ Parish (βλ. 

πίνακα Αναφερομένων έργων), Ιδ. κεφ. VIII-IX. 

196β. Μέ μιά τριμερή συμφωνία στίς 27 'Ιουνίου 1855 συμφωνήθηκε νά 
χορηγηθεί στήν Τουρκία δάνειο 5 έκατ. άγγλικών λιρών Από μέρους τής 
'Αγγλίας καί τής Γαλλίας. Τό δάνειο συνάντησε Ισχυρή Αντίσταση στήν 
Βουλή τών Κοινοτήτων καί έγκρίθηκε στα τέλη 'Ιουλίου τοΰ 1855 με 
έλΑχιστη πλειοψηφία. 
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197. Στις 14 'Ιουνίου τοΰ 1826 ot γενίτσαροι έξεγέρθηκαν έναντίον τών με-
ταρρυθμιστικών σχεδίων τοΰ Μαχμούτ Β', πού άποσκοποϋσαν στήν άντι-
κατάστασή τους άπό τακτικά σώματα στρατοΰ. Ό Μαχμούτ άπάντησε 
μέ μιά τρομερή σφαγή τους. 

198. Ή Σιλιστρία ήταν όχυρή θέση στίς έκβολές τοΰ Δούναβη. 01 Τούρκοι 
τήν υπεράσπισαν μέ έπιτυχία τόν Μάιο καί τόν Ιούνιο τοΰ 1854 έξαναγ-
κάζοντας σέ υποχώρηση κατά πολύ ύπέρτερες ρωσσικές δυνάμεις. Μιά 
έκτενή στρατιωτική άνάλυση τής πολιορκίας τής Σιλιστρίας έδωσε ό 
Engels σέ δύο άνταποκρίσεις του πού δημοσιεύτηκαν ώς κύρια άρθρα 
στήν Tribune στις 26 'Ιουνίου καί 8 'Ιουλίου 1854. 

199. Ή Μπαλακλάβα κι ή Εύπατορία ήσαν λιμάνια στήν Κριμαία, ή πρώτη 
νοτιοανατολικά καί ή δεύτερη βορείως τής Σεβαστούπολης. Ό Engels 
άναφέρεται έδώ στίς έπιχειρήσεις τής πολιορκίας τής Σεβαστούπολης 
άπό άγγλογαλλικά καί τουρκικά στρατεύματα, οί όποιες άρχισαν τόν 
'Οκτώβριο τοΰ 1854. Βλ. Ιδιαίτερα τΙς στρατιωτικές άναλύσεις του, πού 
δημοσιεύτηκαν ώς κύρια άρθρα τής Tribune στίς 15 Νοεμβρίου, 27 
Νοεμβρίου καί 27 Δεκεμβρίου 1854, καθώς καί τήν κοινή άνταπόκριση 
τών Marx καί Engels, πού δημοσιεύτηκε στή Neue Oder-Zeitung τής 
23ης 'Ιανουαρίου 1855. 

200. Μέ τήν συνθήκη τών Παρισίων (21 Μαρτίου 1856) κορύφωσε τις έργα-
σίες του τό συνέδριο τών Παρισίων, πού συνήλθε άπό τις 28 Φεβρουα-
ρίου ώς τις 16 'Απριλίου τοϋ 1856 γιά νά ρυθμίσει τά εύρωπαΐκά καί 
άνατολικά ζητήματα μετά τήν ήττα της Ρωσσίας στόν Κριμαϊκό Πό-
λεμο. Καταρχήν κατοχυρωνόταν ή άκεραιότητα τής όθωμανικής αύτο-
κρατορίας, στήν όποία άναγνωριζόταν δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής 
στήν κοινωνία τών Μεγάλων Δυνάμεων* σέ άντάλλαγμα ή Τουρκία φαι-
νόταν νά παραχωρεί μερικά προνόμια στούς Χριστιανούς ύπηκόους της. 
'Επαναφερόταν έπίσης ή σύμβαση τοΰ 1841 γιά τά Στενά (σημ. 58), ό 
Εύξεινος Πόντος κηρυσσόταν ούδέτερος καί γινόταν έλεύθερη ή ναυσι-
πλοία στόν Δούναβη. Καταργούνταν ό ρωσσικός έλεγχος στήν Μολδα-
βία καί στήν Βλαχία, ένώ κατοχυρωνόταν άκόμα περισσότερο ή άνεξαρ-
τησία της Σερβίας. 

201. 'Αναπληρωτής ή άντιπρόσωπος τών ήγεμόνων τής Μολδοβλαχίας. 

202. Μετά τήν είρήνη τών Παρισίων (σημ. 200) ή Γαλλία άρχισε μιά προσ-
πάθεια συνένωσης τών παραδουναβίων ήγεμονιών, οί όποιες είχαν πα-
ραμείνει ύπό τήν τουρκική έπικυριαρχία, σ' ένα ένιαΐο ρουμανικό κρά-
τος, άποσκοπώντας νά βάλει στόν θρόνο του ένα μέλος της οικογένειας 
Βοναπάρτη. Τήν ύποστήριξαν ή Ρωσσία, ή Πρωσσία κι ή Σαρδηνία, 
ένώ ή Τουρκία άντιστάθηκε στό σχέδιο αύτό, φοβούμενη ότι ένα ένιαΐο 
ρουμανικό κράτος Οά καταργοΰσε τήν έπικυριαρχία της. Τήν Τουρκία 
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υποστήριξαν ή 'Αγγλία κι ή Αυστρία. Ή συνθήκη τών Παρισίων πρό-
βλεπε τήν διενέργεια έκλογών γιά νά διαπιστωθεί ή βούληση τοϋ πλη-
Ουσμοϋ ώς πρός τό ένιαΐο ρουμανικό κράτος, καί οί έκλογές έγιναν 
πράγματι, δίνοντας τήν πλειοψηφία στους άντίπαλους τής συνένωσης 
τών ήγεμονιών. Ώστόσο ή Γαλλία, ή Ρωσσία, ή Πρωσσία κι ή Σαρδη-
νία θεώρησαν τΙς έκλογές νόθες, κι έφόσον ή Τουρκία δίσταζε νά τί; 
άκυρώσει διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις μαζί της τόν Αύγουστο 
τοΰ 1857. Ή λύση δόθηκε, όταν ό Λουδοβίκος Βοναπάρτης έπεισε τήν 
'Αγγλία νά υΙοθετήσει τά γαλλικά σχέδια. 'Αλλά μολονότι οί παλιές 
έκλογές άκυρώθηκαν, ούτε οί νέες δέν εύνόησαν τή συνένωση, ή όποία 
κηρύχθηκε έπίσημα μόλις στά 1861 κάτω άπό άλλες συνθήκες. 

203. Τήν συνδιάσκεψη αύτή τήν συγκάλεσε ό τσάρος Νικόλαος Α' και 
σ* αύτήν πήραν μέρος ό πρίγκιπας Γουλιέλμος τής Πρωσσίας κι ό αύτο-
κράτορας τής Αύστρίας Φραγκίσκος 'Ιωσήφ Α' μαζί μέ τούς πρωθυ-
πουργούς τους. Σκοπός τοϋ τσάρου ήταν ή ρύθμιση τών διαφορών Πρωσ-
σίας καί Αύστρίας μέ τρόπο ώστε νά μήν ένισχυθεΐ ή πρώτη άπέναντι 
στήν δεύτερη. 

204. Ό Gladstone έπονομάζεται όμηοικός έξαιτίας τοΰ βιβλίου του Studies 
on Homer and the Homeric Age, πού είχε κυκλοφορήσει πρίν άπό 
λίγο. Τόν Νοέμβριο τοϋ 1858 ό Gladstone στάλθηκε στά 'Ιόνια Νησιά 
μέ τήν είδική άποστολή νά άσχοληθεϊ μέ τό τοπικό έθνοενωτικό κίνημα, 
πού άκριβώς τότε γνώριζε Ιδιαίτερη έξαρση. 

205. Τά 'Ιόνια Νησιά πέρασαν, ώς ενετική κτήση, στόν Ναπολέοντα τό 1797. 
Στά 1799 τά κατέλαβαν ol Ρώσσοι, γιά νά ύπαχθοΰν καί πάλι στόν 
Ναπολέοντα τό 1807. Μετά τήν όριστική του ήττα, τό συνέδριο της 
Βιέννης έδωσε στά 1815 τήν «προστασία» τών νησιών στούς "Αγγλους, 
πού διόρισαν έκεΐ κυβερνήτη μέ άπεριόριστες έξουσίες. Μόλις στά 1849 
επιτράπηκε μιά σχετική διεύρυνση τής τοπικής αυτοδιοίκησης. 

206. Μετά τήν ήττα τοΰ Ναπολέοντα καί μέ βάση τήν συνθήκη τής Βιέννης 
(1815) τό Βέλγιο άπετέλεσε μέρος τοΰ νεοσύστατου βασιλείου τών Κά-
τω Χωρών. Στά 1830 ol βελγικές έπαρχίες έπαναστάτησαν καί κηρύ-
χθηκαν αυτόνομες. Μέ τήν διάσκεψη τοΰ Λονδίνου (1831) τό νέο κρά-
τος άναγνωρίσθηκε έμπρακτα, άν καί ή έκταση του περιορίστηκε' ή 
επίσημη Αναγνώριση έγινε μόλις στά 1839. 

207. 'Εννοείται τό όχυρωματικό τετράγωνο τών Αύστριακών στήν Β. 'Ιτα-
λία, πού όριζόταν άπό τΙς πόλεις Μάντουα, Πεσκιέρα, Βερόνα καί 
Λενιάνο. 

208. Πηγή τού κειμένου αύτοΰ είναι τό άνώνυμο έργο The Russians ill 
Moldavia (βλ. τόν πίνακα τών άναφερομένων έργων καί πρβλ. σημ. 191 
καί 192). Τό κείμενο χρονολογείται άπό τά 1853. 
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209. Κατά τόν πόλεμο, πού κήρυξε στά 1710 ή Τουρκία έναντίον τοΰ Μεγά-
λου Πέτρου γιά νά πάρει πίσω τό Άζόφ, τά ρωσσικά στρατεύματα κυ-
κλώθηκαν στόν Προύθο καί ό Πέτρος έμεινε έλεύθερος μόνο καί μόνο 
γιατί ή Αίκατερίνη, σύζυγός του καί κατοπινή αύτοκράτειρα, δωροδό-
κησε τόν μεγάλο βεζύρη. 

210. Πηγή τοΰ κειμένου αυτού, πού χρονολογείται άπό τά 1860, είναι ή 
'Ιστορία τοΰ Regnault, βλ. πίνακα τών άναφερομένων έργων. Ό Marx 
αντιγράψει, παραφράζει ή συνοψίζει τό κείμενο τοΰ Regnault. Ή έμπι-
στοσύνη του πρός τόν συγγραφέα πηγάζει προφανώς άπό τό γεγονός, 
ότι στήν είσαγωγή τοΰ βιβλίου του ό Regnault έκφράζει γιά τό άνα-
τολικό ζήτημα γενικά άπόψεις πού έβρισκαν τόν Marx άπόλυτα σύμ-
φωνο: θεωρεί τήν διάλυση τής όθωμανικής αύτοκρατορίας βέβαιη καί 
συμπεραίνει άπ' αύτό ότι τό σημαντικό καθήκον γιά τό μέλλον είναι νά 
έμποδισθεΐ μιά άλλη βαρβαρική δύναμη, δηλ. ή Ρωσσία, νά ύποκατα-
στήσει τούς Τούρκους (III)' καί πιστεύει ότι ό πανσλαβισμός στά Βαλ-
κάνια παίρνει τήν μορφή διεκδίκησης τοϋ δικαίου τών έθνικοτήτων (IV). 

211. Βαθμός στόν τουρκικό στρατό. 
212. "Έτσι όνομάζονταν άγρότες καί τεχνίτες άπελευθερωμένοι άπό τήν δου-

λοπαροικία στήν παραδοσιακή της μορφή, άλλά έξαρτημένοι άπό γαιο-
κτήμονες ή μοναστήρια καί ύποχρεωμένοι νά καταβάλλουν στόν άφέντη 
τους φόρους σέ χρήμα. Βλ. καί κείμενο άρ. 76. 

213. Ή συνθήκη τοΰ 'Ιασίου συνάφθηκε τόν 'Ιανουάριο τοΰ 1792 άνάμεσα 
στήν Ρωσσία καί στήν Τουρκία, έπισφραγίζοντας τήν ήττα τής δεύτε-
ρης στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1787-1792. Ή Τουρκία άναγνώ-
ριζε τήν ρωσσική κατοχή στήν Κριμαία, στό Κουμπάν, στήν Βεσσαρα-
βία κτλ., καθώς καί τό δικαίωμα έπέμβασης στίς παραδουνάβιες ήγε-
μονίες. 

214. Στήν πραγματικότητα ό Gaudin έμεινε στό Βουκουρέστι άπό τόν Σε-
πτέμβριο τοΰ 1795 ώς τόν Φεβρουάριο τοΰ 1796. 

215. Διάταγμα έκδιδόμενο άπό τήν γραμματεία τής Πύλης. 
216. Παραδρομή τοΰ Marx. Τό κείμενο τοΰ Regnault (σ. 107) λέει: δέν τής 

έδιναν παρά δικαίωμα έπικυριαρχίας. 
217. Παραδρομή τοΰ Marx. Στό κείμενο τοΰ Regnault (σ. 107/8) ύπάρχει 

ό άριθμός 250.000. 
218. Φορολογική μονάδα, τήν όποία ύποχρεωνόταν νά καταβάλει όρισμένη 

όμάδα φορολογουμένων. Κάθε μέλος τής όμάδας αύτής ήταν ύπεύθυνο 
άπέναντι στό κράτος γιά τήν καταβολή όλόκληρου τοΰ πληρωτέου 
ποσού. 

219. Παραδρομή τοΰ Marx. Στό κείμενο τοΰ Regnault (σ. 109) γίνεται λό-
γος γιά 18 έκατομμύρια. 
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220. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά τόν γυιό του 'Αλέξανδρο Σκαρλά-
το, ήγεμόνα της Βλαχίας άπό 1766-1768. 

221. Ελληνικά στό κείμενο. 
222. Παραδρομή τοϋ Marx. Στό κείμενο τοΰ Regnault (σ. 112) γίνεται λό-

γος γιά «προύχοντες τοΰ Μοριά». 
223. Παραδρομή τοΰ Marx. Στό κείμενο τοϋ Regnault (σ. 113) άναφέρεται 

ή χρονολογία 1795. 
224. Στήν πραγματικότητα ήταν γαμπρός του. 

225. Βογιάρος έπιφορτισμένος μέ τήν είσπραξη τοΰ φόρου οίνο πνευματωδών 
ποτών. 

226. 'Υποστατικό σέ κτήμα βογιάρου ή κατοικία τοΰ τοπικοΰ τοποτηρητή 
τοΰ ήγεμόνα. 

227. Στό φύλλο τής 7ης 'Απριλίου 1869 τής Diplomatic Review δημοσιεύ-
τηκαν δύο έκτενή κείμενα σχετικά μέ τήν κρητική έξέγερση. Τό πρώτο 
(σ. 50-54), μέ τίτλο: The «Eastern Question» closed. Summary from 
the Blue Books, ήταν μιά έξιστόρηση τών άντιδράσεων τών Δυτικών 
κυβερνήσεων μέ βάση τά έπίσημα έγγραφα, δσα είχαν δημοσιευτεί στό 
μεταξύ, xal τό δεύτερο (σ. 60-62) ήταν μιά έπιστολή άλληλεγγύης τοΰ 
D. Urquhart πρός τόν μεγάλο βεζύρη Φουάτ πασά. Σύμφωνα μέ τήν 
γενική γραμμή τοΰ περιοδικού, καί στά δύο κείμενα έπιδοκιμάζεται ή 
δραστική κατάπνιξη τής έξέγερσης, ή όποία θεωρείται προϊόν έλληνι-
κής (καί ρωσσικής) ύποκίνησης καί βοήθειας, ένώ συνάμα ή μεσολαβη-
τική ή διστακτική στάση τών Δυτικών Δυνάμεων, πού έκφράστηκε καί 
σέ κάποιες παρεμβάσεις άνθρωπιστικοΰ χαρακτήρα, άποδοκιμάζεται έν-
τονα καί θεωρείται ένδειξη ύποταγής στά ρωσσικά σχέδια. 'Αμέσως με-
τά τήν έπιστολή τοΰ Urquhart τό περιοδικό δημοσιεύει άπόσπασμα 
μιας άναφοράς τοϋ "Ελληνα πρεσβευτή στό Λονδίνο, χωρίς νά άναφέρε-
ται ή πηγή άπ' δπου άντλήθηκε τό κείμενο. Τό άπόσπασμα έχει ώς 
έξής: 

Λονδίνο, 29 Δεκεμβρίου 1868. 
Ό βαρόνος Brunnow νομίζει ότι πάνω άπ' δλα θά έπρεπε ν' απο-

φύγουμε τόν πόλεμο, γιατί δέν θά έχουμε τήν βοήθεια τών άλλων χρι-
στιανικών πληθυσμών τής 'Ανατολής καί ή Ρωσσία δέν θά εϊναι σέ θέση 
νά μας βοηθήσει. 

228. ΣτΙς 10 Μαΐου 1876 έγινε στήν Κωνσταντινούπολη μιά διαδήλωση τών 
σοφτάδων (έτσι όνομάζονταν οί μουσουλμάνοι φοιτητές τής θεολογίας 
καί της νομικής) μέ κύρια αίτήματα τόν έλεγχο τής χορηγίας τοΰ σουλ-
τάνου καί τήν σύγκληση συνέλευσης προυχόντων γιά τήν επίβλεψη τών 
οίκονομικών τοΰ κράτους. Ό σουλτάνος Αναγκάστηκε νά ύποχωρήσει σέ 
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όρισμένα αίτήματα καί ν' άντικαταστήσει τόν μεγάλο βεζύρη καί τόν 
σεΐχ-ούλ-ίσλάμ (βλ. σημ. 183). 

229. Στά τέλη Μαΐου τοϋ 1876 ή σερβική κυβέρνηση, προβλέποντας πόλεμο 
μέ τήν Τουρκία, προκήρυξε ένα εθνικό δάνειο γιά νά καλύψει τά έξοδά 
του. 

230. Τόν 'Ιούλιο τοΰ 1875 ξέσπασε στήν 'Ερζεγοβίνη άπελευθερωτικό κί-
νημα έναντίον τών Τούρκων, πού λίγο αργότερα απλώθηκε καί στήν 
Βοσνία. 01 έπιτυχίες τών έπαναστατών έξανάγκασαν τούς Τούρκους άπό 
τΙς άρχές τοΰ 1876 νά έρθουν σέ διαπραγματεύσεις, ol όποιες ώστόσο 
έμειναν άκαρπες. Έτσι άρχισε αύτή ή νέα κρίση τοΰ άνατολικοΰ ζητή-
|ΐατος, ή όποία όδήγησε στόν σερβοτουρκικό (βλ. σημ. 233) καί στόν 
οωσσοτουρκικό (βλ. σημ. 238) πόλεμο. Τελικά, σύμφωνα μέ τούς όρους 
τής συνθήκης τοΰ Βερολίνου (βλ. σημ. 251), ή Βοσνία κι ή 'Ερζεγοβίνη 
καταλήφθηκαν άπό αυστριακά στρατεύματα, πού κατέπνιξαν κάθε άντί-
σταση. 

231. Στίς 30 Μαΐου 1876 μιά αύλική συνωμοσία άνέτρεψε τόν σουλτάνο 
Άβδούλ ΆσΙς καί έβαλε στόν θρόνο τόν άνιψιό του Μουράτ. ΣτΙς 4 
'Ιουνίου ό Άβδούλ Άσίς δολοφονήθηκε. 

232. Άπό τΙς 11 ώς τΙς 13 Μαΐου 1876 έγινε στό Βερολίνο μία συνδιάσκεψη 
γιά τήν έπίλυση της κρίσης τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, τήν όποία προ-
κάλεσαν οί έξεγέρσεις στήν Βοσνία καί στήν 'Ερζεγοβίνη (βλ. σημ. 230). 
Στήν συνδιάσκεψη πήραν μέρος οί άντιπρόσωποι τής Ρωσσίας (Γκορτσά-
κοβ), της Αύστρίας (Andrassy) καί τής Γερμανίας (Bismarck), οί 
όποιοι συμφώνησαν στό κείμενο ένός μνημονίου, πού καλούσε τήν Τουρ-
κία νά συνάψει δίμηνη άνακωχή μέ τούς έπαναστάτες καί διατύπωνε 
διάφορες προτάσεις γιά τήν έξομάλυνση τής κρίσης. Ή Γαλλία κι ή 
'Ιταλία δέχτηκαν τό μνημόνιο, όχι όμως καί ή 'Αγγλία, της όποίας ή 
άρνητική στάση ένθάρρυνε τήν Τουρκία ν' άπορρίψει κι αύτή τό μνη-
μόνιο. Βλέποντας ότι πιθανότητες έπιτυχίας δέν ύπήρχαν, οί τρεις Δυ-
νάμεις δέν έδωσαν έπίσημη συνέχεια στίς άνεπίσημες αύτές βολιδοσκο-
πήσεις. 

233. Στίς 2 'Ιουλίου 1876 ή Σερβία καί τό Μαυροβούνιο κήρυξαν τόν πόλεμο 
στήν Τουρκία γιά νά ένισχύσουν τήν έξέγερση στήν Βοσνία καί στήν 

'Ερζεγοβίνη (σημ. 230). 'Ωστόσο ή προέλαση τών Σέρβων άνακόπηκε 
άμέσως καί ό στρατός τους νικήθηκε έπανειλημμένα. Μέ τήν βοήθεια 
τής Ρωσσίας ή Σερβία άπέφυγε τήν κατάληψή της άπό τούς Τούρκους, 
υπογράφοντας στίς 28 Φεβρουαρίου 1877 μιά συνθήκη είρήνης, πού 
έπανέφερε τά πράγματα στήν προπολεμική τους κατάσταση. Τό Μαυρο-
βούνιο δέν έκλεισε συνθήκη είρήνης, παρά άπό τόν 'Απρίλιο τοΰ 1877 
συνέχισε τόν πόλεμο έναντίον τής Τουρκίας, αύτήν τη φορά στό πλευρό 
τής Ρωσσίας (βλ. σημ. 238). 
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234. Τόν 'Απρίλιο τοϋ 1876 έγινε στήν Βουλγαρία έξέγερση έναντίον τών 
Τούρκων πού μέσα σ' ένα μήνα καταπνίγηκε μέ τρόπο άγριο κι αίματηρό. 

235. Dizzy ήταν τό παρατσούκλι τοϋ Disraeli. ΣτΙς 12 Αύγούστου 1876 ό 
Disraeli έγινε λόρδος Beaconsfield καί μέλος τής Βουλής τών Λόρδων. 

236. 'Από τΙς 11 ώς τίς 23 Δεκεμβρίου τοΰ 1876 έγινε στήν Κωνσταντινού-
πολη σύσκεψη τών πρεσβευτών τών Δυνάμεων. Συμφωνήθηκε νά ζη-
τηθεί άπό τήν Τουρκία ή χορήγηση αυτονομίας στήν Βοσνία, στήν Ερζε-
γοβίνη καί στήν Βουλγαρία. 

237. Είχε θεσπιστεί στήν Ρωσσία άπό τήν άρχή τοΰ 1874. 

238. Ή Ρωσσία είχε κηρύξει τόν πόλεμο στήν Τουρκία άπό τΙς 24 'Απριλίου 
1877, άφοΰ προηγούμενα είχε ύποστηρίξει τήν Σερβία καί τό Μαυρο-
βούνιο (σημ. 233). Ό πόλεμος τέλειωσε μέ τήν πλήρη ήττα τής Τουρ-
κίας καί τήν άνακωχή της 31ης 'Ιανουαρίου 1878. ΣτΙς 3 Μαρτίου 1878 
ή Τουρκία κι ή Ρωσσία έκλεισαν τήν είρήνη τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, πού 
άναθεωρήθηκε τήν Ιδια χρονιά στό συνέδριο τοΰ Βερολίνου (βλ. σημ. 
251). 

239. Στά 1877 ό Γάλλος πρόεδρος στρατάρχης Mac-Mahon έπιχείρησε βο-
ναπαρτικό πραξικόπημα, έξαναγκάζοντας σέ παραίτηση τήν κυβέρνηση 
καί προκηρύσσοντας έκλογές, άφοΰ προηγούμενα έπάνδρωσε τόν κρα-
τικό μηχανισμό μέ δικούς του άνθρώπους. "Ομως οί έκλογές δέν έφεραν 
τό έπιθυμητό γι' αύτόν άποτέλεσμα κι έτσι ή μορφή τοΰ πολιτεύματος 
δέν άλλαξε. 

240. 'Εννοούνται οί έξεγέρσεις τοπικών φυλών στά νώτα τοϋ ρωσσικοΰ 
στρατοΰ. 

241. Τόν Μάρτιο τοϋ 1877 ή Ρουμανία είχε έπιτρέψει τήν διέλευση ρωσσι-
κών στρατευμάτων άπό τό έδαφός της, διευκολύνοντας έτσι τούς ρωσ-
σικούς έλιγμούς στίς παραμονές τοϋ ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου. 

242. Ή όρθή χρονολογία είναι 1854. Βλ. σημ. 198. 

243. Στήν διάρκεια τοΰ γαλλογερμανικού πολέμου τοΰ 1870-71 τά γερμα-
νικά στρατεύματα πολιόρκησαν τό Παρίσι άπό τΙς 19 Σεπτεμβρίου 1870 
ώς τΙς 28 'Ιανουαρίου 1871. 

244. Γιά τό τουρκικό όχυρωματικό τετράγωνο στήν περιοχή αύτή βλ. τό 
κείμενο άρ. 88. ΣτΙς άρχές τοΰ ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου οί Τοΰρκοι 
είχαν συγκεντρωμένες έκεΐ τίς κύριες δυνάμεις τους. 

245. Τό τουρκικό όχυρό τής Νικόπολης, στή νότια όχθη τοΰ Δούναβη, συν-
θηκολόγησε ύστερα άπό διήμερο βομβαρδισμό (15 καί 16 'Ιουλίου 
1877). 

246. Τά ρωσσικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τήν Βάρνα στίς 11 'Οκτω-
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βρίου 1828, κατά τήν διάρκεια τοϋ ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου τοΰ 
1828-29. 

247. Τόν 'Ιούλιο τοΰ 1877 μιά έμπροσθοφυλακή τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ μέ 
διοικητή τόν στρατηγό Γκοΰρκο πέρασε τόν Αίμο, κατέλαβε τό πέρασμα 
τής ΣΙπκα καί προσπάθησε νά προχωρήσει πρός τήν 'Αδριανούπολη. 

Ώστόσο ήδη στίς άρχές Αύγούστου άναγκάστηκε νά άποσυρθεΐ καί πάλι 
στό πέρασμα τής Σίπκα, τό όποιο πολιορκήθηκε στή συνέχεια άνεπιτυ-
χώς άπό τούς Τούρκους. 

248. 'Εννοείται ή κατάληψη τής Σόφιας στίς 4 'Ιανουαρίου καί ή νίκη τών 
Ρώσσων στήν Φιλιππούπολη στις 15-17 'Ιανουαρίου 1878. 

249. Οί Ρώσσοι κατέλαβαν τήν Πλέβνα στίς 10 Δεκεμβρίου 1877, άφοΰ 
στούς προηγούμενους μήνες είχαν άποτύχει δύο φορές. 

250. Συμμαχία τών τριών αύτοκρατόρων όνομάσθηκε ή προσέγγιση Γερμα-
νίας, Ρωσσίας καί Αύστρίας, πού έπισφραγίστηκε μέ τήν συνάντηση 
τών αύτοκρατόρων τών τριών χωρών στό Βερολίνο τόν Σεπτέμβριο τοΰ 
1872 (στά έπόμενα δύο χρόνια έγιναν καί άλλες άνταλλαγές έπισκέψεων 
άνάμεσα στούς τρεις αυτοκράτορες). Μέ τήν προσέγγιση αύτή άναγνω-
ριζόταν ό ρόλος τοϋ νέου, ένιαίου γερμανικού κράτους στήν εύρωπαϊκή 
πολιτική καί άποφευγόταν ή προσέγγιση Γαλλίας καί Ρωσσίας, τήν 
όποια έξαρχής φοβόταν ό Bismarck. 

251. Μετά τήν λήξη τοΰ ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου ή Ρωσσία κι ή Τουρκία 
ύπέγραψαν στίς 3 Μαΐου 1878 τήν συνθήκη τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, μέ 
τήν όποία αύξανόταν υπέρμετρα ή ρωσσική έπιρροή στά Βαλκάνια. 
Αύτό προκάλεσε τήν έντονη άντίδραση της 'Αγγλίας καί τής Αύστρίας, 
οί όποιες έξανάγκασαν τήν Ρωσσία νά δεχτεί τήν άναθεώρηση τής 
συνθήκης τοϋ 'Αγίου Στεφάνου άπό μιά διεθνή συνδιάσκεψη. Ή συν-
διάσκεψη έγινε στό Βερολίνο άπό τΙς 13 'Ιουνίου ώς τΙς 13 'Ιουλίου 
1878 καί σ' αύτήν πήραν μέρος ή 'Αγγλία, ή Γαλλία, ή Ρωσσία, ή Γερ-
μανία, ή Αύστρία, ή 'Ιταλία καί ή Τουρκία. Ή συνθήκη τοΰ Βερολίνου, 
πού πρόκυψε άπό τήν συνδιάσκεψη αύτή, έπικύρωνε τήν έπιστροφή τής 
Βεσσαραβίας στήν Ρωσσία, πού τήν είχε χάσει μετά τήν ήττα της στά 
1856, κι άναγνώριζε τήν άνεξαρτησία της Σερβίας, τοϋ Μαυροβουνίου 
καί τής Ρουμανίας, δπως τήν κατοχύρωνε ήδη ή συνθήκη τοΰ 'Αγίου 
Στεφάνου. Έπίσης άναγνώριζε τήν αυτονομία τής Βουλγαρίας, δμως σέ 
άντίθεση μέ τήν συνθήκη τοΰ 'Αγίου Στεφάνου δέν δέχτηκε τήν προσάρ-
τηση τής Μακεδονίας στήν Βουλγαρία' ή Βουλγαρία χωρίστηκε άπό τήν 
'Ανατολική Ρωμυλία κι έγινε, δπως καί τούτη έδώ, ήγεμονία φόρου ύπο-
τελής στήν Τουρκία, ένώ ή Μακεδονία ξαναδόθηκε στήν Τουρκία. Ή 
Βοσνία κι ή 'Ερζεγοβίνη δόθηκαν στήν Αύστρία. 

252. Μέ τΙς λέξεις: Heil dir im Siegerkranz (Χαίρε, έσύ πού φοράς τό 
στεφάνι τής νίκης) άρχιζε ό πρωσσικός έθνικός ύμνος. 
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253. Στά 1829-30 ό Κάρολος I', γιά νά σταματήσει τό όγκούμενο κίνημα 
έναντίον τής παλινορθωτικής πολιτικής του, σχεδίαζε νά θέσει έκτός 
Ισχύος τό γαλλικό σύνταγμα, μολονότι καί αύτό δέν ήταν ύπερβολικά 
φιλελεύθερο. Τά σχέδια αύτά έπιτάχυναν τήν άνατροπή του, πού συν-
τελέστηκε μέ τήν Ίουλιανή Έπανάσταση. 

254. Μετά τήν δολοφονία τοΰ τσάρου 'Αλέξανδρου Β' στά 1881 ό διάδοχός 
του 'Αλέξανδρος Γ' έμενε άπό φόβο κλεισμένος σ' έναν πύργο κοντά 
στήν Πετρούπολη, φρουρούμενος άπό στρατό κι άστυνομία. 

255. Ή ένωση τής 'Ανατολικής Ρωμυλίας μέ τήν Βουλγαρία (βλ. σημ. 256) 
προκάλεσε τήν είσβολή σερβικών στρατευμάτων στίς 4 Νοεμβρίου τοΰ 
1885. Στό Δραγομάν έγινε ή πρώτη μεγάλη μάχη τοΰ σερβοβουλγαρι-
κοΰ πολέμου. Πρβλ. σημ. 264. 

256. Μέ τήν συνθήκη τοΰ Βερολίνου ή 'Ανατολική Ρωμυλία είχε χωριστεί 
άπό τήν Βουλγαρία, γιά νά παραμείνει ήγεμονία φόρου ύποτελής στήν 
Τουρκία (βλ. σημ. 251). Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1885 ξέσπασε στήν πε-
ριοχή μιά έξέγερση πού καθαίρεσε τούς έκπροσώπους της σουλτανικής 
άρχής καί κήρυξε τήν ένωση μέ τήν Βουλγαρία* στίς 8 Σεπτεμβρίου ό 
'Αλέξανδρος Βάττενμπεργκ άνακηρύχτηκε βασιλιάς τής ένιαίας Βουλ-
γαρίας. Ή Ρωσσία, δυσαρεστημένη άπό τόν αύστριακό προσανατολι-
σμό τοΰ Βάττενμπεργκ, Αποδοκίμασε τά γεγονότα κι Ανακάλεσε όσους 
Αξιωματικούς της έπάνδρωναν τόν βουλγαρικό στρατό. Πρβλ. κείμενο 
άρ. 114. 

257. "Οταν ό 'Αλέξανδρος Βάττενμπεργκ Ανατράπηκε χωρίς όμως τό συμβού-
λιο, πού Ανέλαβε προσωρινά τήν Αντιβασιλεία στήν Βουλγαρία, ν' Αλλά-
ξει τόν έξωτερικό προσανατολισμό τής χώρας πρός τήν Αύστρία, οί 
Ρώσσοι έστειλαν τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1886 στήν Βουλγαρία τόν στρα-
τηγό Kaulbars γιά νά Αναζωογονήσει τήν ρωσσική έπιρροή καί νά 
προλειάνει τόν δρόμο γιά τήν έκλογή ήγεμόνα Αρεστού στήν Ρωσσία. 
Οί Βούλγαροι Αντιστάθηκαν στίς ρωσσικές πιέσεις καί ή Αποστολή τοΰ 
Kaulbars Απέτυχε. Τόν Νοέμβριο τοΰ 1886 ό Kaulbars Ανεκλήθη καί 
ή ρωσσική κυβέρνηση διέκοψε τΙς διπλωματικές σχέσεις μέ τήν Βουλ-
γαρία. 

258. Ή Αγροτική αύτοδιοικούμενη κοινοκτημονική κοινότητα στήν Ρωσσία. 
259. Σύμφωνα μέ τοτινές δημοσιογραφικές πληροφορίες οί όπαδοί τοΰ Ζάν-

κοφ διέδιδαν ότι Ανάμεσα στήν Τουρκία καί στήν Ρωσσία ύπάρχει μυ-
στική συμφωνία, μέ βάση τήν όποία ό τσάρος έγγυαται τήν έδαφική 
Ακεραιότητα τής Τουρκίας καί παραιτείται άπό μέρος τών πολεμικών 
άποζημιώσεων μέ άντάλλαγμα τό δικαίωμα όχύρωσης τών Δαρδανελ-
λίων κι έγκαταστΑσεις ρωσσικών φρουρών στήν περιοχή. 

260. Μετά Από ένα βομβαρδισμό τής 'Αλεξάνδρειας στίς 11 καί 12 'Ιουλίου 
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1882, ol "Αγγλοι κατέλαβαν τήν Αίγυπτο καί τήν διώρυγα τοϋ Σουέζ, 
μολονότι όνομαστικά ή χώρα παρέμεινε αυτόνομη έπαρχία τοΰ όθωμα-
νικού κράτους. 

261. Ή βρεταννική διείσδυση στό Σουδάν είχε άρχίσει πρίν άκόμη άπό τό 
1880. Ή άντίσταση έναντίον της κορυφώθηκε, άπό τά 1883 καί μετά, 
στό έθνικιστικό κίνημα τοΰ Μαχντί, ό όποιος πέτυχε νά ένοποιήσει γιά 
σύντομο διάστημα τήν χώρα. Ή βρεταννική κατάκτηση όλοκληρώθηκε 
μόλις στά 1899. 

262. Μετά άπό τούς τρεις διαδοχικούς διαμελισμούς της (βλ. σημ. 41) ή Πο-
λωνία άνασυστήθηκε τό 1814, μέ βάση τήν συνθήκη τής Βιέννης. Ώστόσο 
ήγεμόνας τοΰ νέου κράτους, τό όποιο περιλάμβανε μεγάλο μέρος όσων 
έκτάσεων είχαν πάρει ή Πρωσσία κι ή Αύστρία κατά τόν τρίτο διαμελι-
σμό, ήταν ό Ιδιος ό τσάρος. 

263. Έτσι όνομάστηκαν ol πρώτες έπαναστατικές καί τρομοκρατικές όμάδες 
στήν Ρωσσία, Ιδιαίτερα όσες άποτελούνταν άπό φοιτητές. 

264. Εννοούνται ot βουλγαρικές νίκες στόν πόλεμο μέ τήν Σερβία (βλ. σημ. 
255), ό όποιος τέλειωσε μέ τήν συνθήκη τοϋ Βουκουρεστίου (3 Μαρτίου 
1886) καί τήν άναγνώριση τής ένιαίας Βουλγαρίας. 

265. Άπό τΙς 2 ώς τΙς 8 Αύγούστου 1889 ό Γουλιέλμος Β' έπισκέφθηκε τήν 
'Αγγλία. 

266. Στά 1889 ή Σοφία, άδελφή τοϋ Γουλιέλμου Β', Αρραβωνιάστηκε τόν 
Κωνσταντίνο, διάδοχο τοΰ έλληνικοϋ θρόνου. 

267. Τό άρθρο αύτό, πού συνοψίζει συστηματικά άπόψεις πού ό Engels είχε 
έκφράσει στήν άλληλογραφία του τά άμέσως προηγούμενα χρόνια (βλ. 
Ιδίως κείμενα άρ. 108,111, 112, 114, 115), γράφτηκε κατά παρακίνηση 
τής ρωσσικής μαρξιστικής όμάδας τών Πλεχάνοβ, "Αξελροντ καί Ζάσου-
λιτς. Τό πρώτο του μέρος ήταν Ετοιμο στά τέλη τοϋ 1889, μεταφράστη-
κε ρωσσικά καί δημοσιεύτηκε τόν Φεβρουάριο τοΰ 1890 στό περιοδικό 
της όμάδας, τόν «Σοσιαλδημοκράτη», πού έκδιδόταν άρχικά στό Λον-
δίνο καί κατόπιν στήν Γενέβη. Τά έπόμενα δύο μέρη δημοσιεύτηκαν 
στό Ιδιο περιοδικό τόν Αύγουστο τοΰ 1890, άφοΰ δμως τόν Μάιο τοΰ 
1890 είχε μεσολαβήσει ή δημοσίευση όλόκληρου τοϋ κειμένου στή Neue 
Zeit, θεωρητικό δργανο τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Μιά άγγλι-
κή έκδοση είχε έμφανιστεΐ καί στό περιοδικό Time, τόν 'Απρίλιο καί 
τόν Μάιο τοΰ 1890. 

268. Αύτός ό γενικός χαρακτηρισμός τοΰ Urquhart ύπάρχει μόνο στήν άγ-
γλική παραλλαγή τοϋ άρθρου, άπό τήν όποία καί έγινε ή μετάφραση 
τοΰ τμήματος αύτοΰ. 

269. Δηλ. στήν περίπτωση τής συνθήκης τοΰ Τιλσίτ (β>. σημ. 9). 
270. Στά 1808 ό τσάρος 'Αλέξανδρος είσέβαλε χωρίς κήρυξη πολέμου στήν 
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Φινλανδία, μέ τό πρόσχημα ότι ή Σουηδία, πού τότε άκόμα έλεγχε τήν 
χώρα, δέν είχε συμμετάσχει στόν άποκλεισμό της 'Αγγλίας. Μολονότι 
τά σουηδικά στρατεύματα δέν έδωσαν βοήθεια στούς Φινλανδούς, αύτοί 
μπόρεσαν ν' άντισταθοϋν έπί ένα χρόνο περίπου. Ή Φινλανδία έμεινε 
ύπό ρωσσική κατοχή ώς τά 1917. 

271. Δηλ. γιά τήν ρωσσική διπλωματία μετά τήν ήττα τοΰ Ναπολέοντα καί 
τό συνέδριο της Βιέννης. 

272. Δηλ. τό ένιαΐο γερμανικό κράτος, δπως διαμορφώθηκε μετά τόν γαλλο-
γερμανικό πόλεμο τοΰ 1870-71. 

273. Φράση πού είπε ό τσάρος 'Αλέξανδρος Α' σέ μιά συνομιλία του μέ τόν 
Γάλλο πρεσβευτή Caulaincourt. 

274. Ούγγρική λέξη, πού σημαίνει μεθοριακή περιφέρεια ή τοπαρχία καί δι-
δόταν ώς όνομα σέ πολλές τέτοιες. Ώ ς σχήμα κατεξοχήν ύποδήλωνε τό 
Μπανάτο τοΰ Τέμεσβαρ στή νοτιοανατολική Ούγγαρία. 
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α. Έπιχώρια διάλεκτος χωρίς γραπτή φιλολογία. 
αχ. Αύτοκυβέρνηση, (τοπική) αυτοδιοίκηση. 
β- Ή χαριέστατη βασίλισσα (τής Αγγλίας). 
ϊ · Κάτοικος ή γόνος των σκωτικών υψιπέδων. 
δ. 'Τψηλή πολιτική. 
ε. 'Απεχθές άνατολικό ζήτημα. 
στ. Ζήτημα. 
ζ. Χώρος, αρμοδιότητα. 
η· 'Ανατολικό ζήτημα. 
θ. Υπερβάσεις, διεισδύσεις. 
ι. Μέ τόν α ή τόν β τρόπο. 
ια. 'Εγκάρδια συνεννόηση. 
ιβ· 'Αξία της Τουρκίας. 
ιΎ· Τουρκικό ζήτημα. 
ιδ. 'Ημερήσια διάταξη. 
ιε. 'Υφιστάμενη κατάσταση. 
ιστ. Πιστοποιητικό ένδειας. 
ΐζ· Προγενέστερη κατάσταση. 
ιη. Πραξικόπημα. 
ιηα. 'Εμφάνιση. 
ιθ. Βασιλιάς τών ήλιθίων. 
κ. Πεπρωμένο. 
κα. "Άγνωστη γη. 
κβ. Μεγάλος Χάρτης (τών έλευθεριών). 
κγ. Βυζαντινός (μέ περιφρονητική έννοια). 
κδ. Μαζικά. 
κε. Περίπτωση πολέμου. 
κστ. Αίσχρότητες, φαυλότητες, άνανδρεΐες. 
κζ. Περίπτωση συμμαχίας. 
κη. Στά άκρα. 
κθ. Μίγμα. 
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λ. Άπ ' αύτό καί μόνο, αυτόματα, 
λα. Είμαι Ρωμαίος πολίτης, 
λαα. Καυδιανά δίκρανα. 
λβ. Εκθαμβωτικά πλούτη, 
λγ. Βυζαντινή αύτοκρατορία. 
λδ. Φρουρά. 
λε. Είναι χαμένα χρήματα. 
λστ. Ή Αμερικανική πολιτική στήν Εύρώπη. 
λζ. Διεθνές δίκαιο. 
λη. 01 προερχόμενοι άπό τΙς τάξεις τών πατρικίων συγκλητικοί. 
λθ. Κοινωνικά άταίριαστος γάμος, δυσγαμία. 
μ. 'Αναγκαίος όρος. 
μα. 'Οχλαγωγία. 
μαα. 'Αμιγής, όλοσχερής. 
μβ. ΕΙρήνη παντού καί πάντα. 
μγ. Χρυσός μόσχος. 
μδ. Θόρυβος. 
με. Μωροπιστία, άνεξέταστη υΙοθέτηση ψευδών εΙδήσεων. 
μστ. Χαλκευμένες εΙδήσεις. 
μστα. Νομιμοφροσύνη, πίστη, Αξιοπιστία. 
μζ. Ζήτω ό 'Αλέξανδρος,/ Ζήτω ό βασιλεύς τών βασιλέων,/ Χωρίς τίποτε 

νά ζητά / Μάς δίνει νόμους, 
μζα. 'Ανθρωπάριο, 
μη. Ποιητική άδεια, 
μθ. Διάσπαρτα μέλη. 
ν. Τετελεσμένο γεγονός, 
να. Είμαι Ρωμαίος πολίτης. 
νβ. Δέν έχει νόημα ή συζήτηση μέ όποιον άρνεϊται πάγιες άρχές. 
νγ. Κατάσταση πολέμου, 
νγα. Εμπράγματα. 
νδ. Κανείς δέν μπορεί νά τιμωρηθεί δύο φορές γιά τό Ιδιο Αδίκημα. 
νε. Ή μουστάρδα μετά τό κρέας. 
νστ. Μέ όποιοδήποτε Αντίτιμο. 
νζ. Αυτοαποκαλούμενος. 
νη. 'Υπασπιστής. 
νθ. Κλειστή θάλασσα. 
ξ. Δεύτερο έγώ. 
ξα. 'Ιδιαίτερη συνομιλία, πρόσωπο μέ πρόσωπο. 
ξαα. Σύνοψη. 
ξαβ. Έν έκτΑσει. 
ξβ. Εσπερίδα. 
ξγ. Έν παρόδω, παρεκβατικά. 
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ξδ. Μεγάλος Τοΰρκος. 
ξε. Είδος έλαφροΰ λαϊκού θεάτρου, σύντομη κωμοιδία όπου παρεμβάλλονται 

μικρά ποιήματα καί τραγούδια, 
ξστ. Αύτός 6 κύριος, 
ξζ. Ραβασάκι. 
ξη. Μισώ όσους μοϋ Αντιστέκονται' περιφρονώ όσους μέ ύπηρετοΰν. 
ξθ. 'Απίστευτο νά τό λέει κανείς. 
ο. "Έκθεση. 
οα. 'Αστικός κώδικας. 
οβ. Σύστημα Ισοζυγίου, Ισορροπίας. 
ογ. Κύρια άρθρα. 
οδ. Στρατιωτικά θέματα. 
οε. 'Τλικό. 
οστ. Ά ν τό θέλεις. 
οζ. Διατάγματα. 
οη. Επιτετραμμένοι. 
οθ. 'Ακόλουθος. 
π. Πολιτικά, άπό πολιτική άποψη. 
πα. Στό τέλος. 
πβ. Πράγματι. 
πγ. Βασιλιάς. 
πγα. ΈπονεΙδιστος. 
πδ. Ζημιά, κακό. 
πδα. 'Υστεροβουλίες. 
πδβ. Κατά τά άλλα. 
πδγ. Έκτός μάχης. 
πε. Συμβούλιο προσωρινής άσκησης τών καθηκόντων τοϋ ήγεμόνα. 
πστ. Κάτω ol πίθηκοι. 
πστα. 'Εξεγέρσεις, στάσεις. 
πστβ. Εύνοούμενοι (μέ παιδεραστική έννοια). 
πζ. Πρόσωπα τοΰ δράματος. 
πη. Σκηνοθεσία. 
πθ. Πλάσματα, πλασματικές κατασκευές τοΰ δημοσίου δικαίου. 
b Δημόσιο δίκαιο. 
bx. Μνημόνιο 
*7β. Δημόσιος άγρός, κοινή γή. 
by. Νά όξύνεται. 

Χωρίς νά τούς βάλεις τό χαλινάρι. 
be. Περιπέτεια. 
*?στ. Θησαυρός, 
^ζ. "Ηθοι, τρόποι, 
νη. 'Ωμότητες. 
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Vr)a. Λευκός τσάρος (ρωσσικά στό κείμενο), 
^θ. Κατάσταση στήν Τουρκία, 
ρ. Τρομερή άγνοια, 
ρα. Επιτυχία γοήτρου. 
ρβ. Μοϋ λένε, ότι κάνει άπό δώ τά πάντα γιά νά προωθήσει τό κίνημα 

στήν Κωνσταντινούπολη, άπό τό όποιο, πράγματι, έξαρτάται ή μοίρα 
της Τουρκίας (καί ot άμεσες προοπτικές της ρωνσικής «έξέλιξης»). 

ργ. 'Αποτυχίες, 
ρδ. Στά όρια τού δυνατού, 
ρδα. Μέσα. 
ρε. "Εχουν καταρρεύσει. 
ρστ. Κοινοτοπία. 
ρζ. Τέλος της Ρωσσίας. 
ρη. Νά τό παίρνετε πολύ άψήφιστα. 
ρθ. Μέ όποιοδήποτε άντίτιμο. 
ρι. "Οργανική διευθέτηση. 
ρια. Μαγικός φανός. 
ριβ. θεία μορφή τοϋ Βορρά. 
ριγ. "Αν δέν ύπήρχε ό κ. Urquhart, θά έπρεπε νά έφευρεθεϊ. 
ριγα. 'Τλικό γιά κατάκτηση. 
ριδ. Τό κλειδί τοϋ σπιτιού μας. 
ριε. 'Εξ έπαγγέλματος, άπό είδικότητα. 
ριστ. Πάγκος γιά νά κάθεται κανείς. 
ριζ. Παζάρι, δημόσια άγορά. 
ριη. Βρισκόμαστε στΙς παραμονές λιμού. 
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['Ανώνυμος:] The Russians in Moldavia and Wallachia, London 
1849. 

Blanc, L.: Histoire de dix ans 1830-1840, 1-5, Paris 1841-44. 
Blaue Buch, Das: Erste und vollstandigste Sammlung aller 

wichtigen und historisch-denkwurdigen Actenstucke, De-
peschen, Noten, Circulare, Manifeste, Fermane, Procla-
mationen und geheimen Correspondenzen, welche von 
Russland und der Turkei sowie England, Frankreich, 
Osterreich und Preussen in der russisch-turkischen Dif-
ferenz veroffentlicht wurden. Mit einer historischen Ein-
leitung und in chronologiecher Verbindung, Wien 1854. 

Bratiano, D.: Documents concerning the Question of the Da-
nubian Principalities. Dedicated to the English Parlia-
ment, London 1849. 

Capitulations, ou Traites anciens et nouveaux entre la cour 
de France et la Porte ottomane, renouvel6s et augmentes 
1'an de J.C. 1740 et de l'hegire 1153; t radui ts a Con-
stantinople par le sieur Deval, secr0taire-interpr£te du 
roi et son premier drogman a la cour ottomane, 1761. 
(Επανεκδόθηκε ώς παράρτημα στό βιβλίο τοΰ Famin, βλ. 
παρακάτω). 

Correspondence 1839-1841, relative to the Affairs of the East, 
and the Conflict between Egypt and Turkey, 4 Par ts 
[London 1841]. 

Correspondence respecting the Rights and Privileges of the 
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Latin and Greek Churches in Turkey. Presented to both 
Houses of Parl iament by Command of Her Majesty, Par t 
I-VI, London 1854. 

[Dozon A.:] Balgarski narodni pesni. Chansons populaires 
bulgares in£dites. Publiies et t raduites par A.D., Paris 
1875. 

Fallmerayer, J . Ph.: Fragmente aus dem Orient, I-II, S tu t t -
gart-Tiibingen 1845. 

Famin, C.: Histoire de la rivalit6 et du protectorat des eglises 
chretiennes en Orient, Paris 1853. 

[Ghillany, F. W.:] Diplomatisches Handbuch. Sammlung der 
wichtigsten europaeischen Friedensschluesse, Congress-
acten und sonstigen Staatsurkunden vom Westphaelischen 
Frieden bis auf die neueste Zeit. Mit kurzen geschicht-
lichen Einleitungen hrsg. von F. W. Ghillany, 1-2, Noerd-
lingen 1855. 

Hammer, J . v.: Geschichte des Osmanischen Reiches. Gros-
senteils aus bisher unbenutzten Handschriften und Ar-
chiven, Bd. 1-10, Pest 1827-1835. 

Hansard's Parl iamentary Debates: Forming a Continuation 
of "The Parl iamentary History of England, from the 
Earliest Period to the Year 1803", [London 1804 if]. 

[Jasmund, J . v.:] Aktenstucke zur orientalischen Frage. Nebst 
chronologischer Ubersicht zusammengestellt von Dr. J. 
von Jasmund, Bd. 1-3, Berlin 1855. 

Kennan, G.: Siberia and the Exile System, σειρά άρθρων στ£> 
περ. The Century Illustrated Monthly Magazine, N. York 
1888-1890. 

Kiepert, H.: Karte von Bohmen, Maehren und Osterreich, 
Berlin 1866. 

Knesebeck, Fr. : Denkschrift, betreffend die Gleichgewichts-
Lage Europe's, beim Zusammentr i t te des Wiener Con-
gresses verfasst, Berlin 1854. 
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Layard, Λ. Η.: Nineveh and its Remains: with an Account 
of a Visit to the Chaldaean Christians of Kurdistan, and 
I he Yezidis, or Devil-worshippers; and an Enquiry into 
the Manners and Arts of the Ancient Assyrians, I-II, 
London 1849. 

[Mc Neill, J.:] Progress and Present Position of Russia in the 
East, London 1836. 

Milnes, R. M.: Memorials of a Tour in some Parts of Greece, 
London 1834. 

Mislin, J.: Les Saints Lieux, pelerinage a Jerusalem, en 
passant par l'Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les pro-
vinces danubiennes, Constantinople, l'Archipel, le Liban, 
la Syrie, Alexandrie, Malte, la Cicile et Marseille, Bru-
xelles 1852. 

Moltke, [Η. Κ. B.] von: Der russisch-turkische Feldzug in 
der europiiischen Tiirkei 1828 und 1829, Berlin 1845. 

Moustoxydis, Α.: Remarks on the dissolution of the sixth 
Parliament of the Ionian Islands by one of its members; 
respectfully submitted to the British Legislature and Her 
Majesty's Government, London 1840. 

Muffling, Fr. F.: Aus meinem Leben, Berlin 1851. 
Parish, Η. H.: The Diplomatic History of the Monarchy of 

Greece, from the Year 1830, London 1838. 

Portfolio, The, or a Collection of State Papers, Illustrative 
of the History of Our Times, London 1835-1837. (Μιά νέα 
σειρά έμφανίστηκε στά 1843-1845 στό Λονδίνο μέ τίτλο: The 
Portfolio. Diplomatic Review). 

Radulesco, J. H.: Memoires sur l'Histoire de la R0g£n£ration 
roumaine ou sur les lSv£nements de 1848 accomplis en 
Valachie, Paris 1851. 

Recueil de documents relatifs a la Russie pour la plupart 
secrets et in£dits utiles a consulter dans la crise actuelle, 
Paris 1854. 
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Regnault, Ε.: Histoire politique et sociale des Principautes 
Danubiennes, Paris 1855. 

Safarik, P. J.: Slowansky Naropodis, W Praze 1849. 
Simpson, L. F.: The Eastern Question: a Connected Narrative 

of Events from the Missions of Count Leiningen and 
Prince Menschikoff to Constantinople, to the present 
Day, London 1854. 

Thierry, A. T.: Histoire de la conquete de PAngleterre par 
les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'a nos 
jours, en Angleterre, en Ecosse, en Irland et sur le con-
tinent, 1-3, Paris 1825. 

Urquhart, D.: Turkey and its resources: its municipal orga-
nization and free trade; the state and prospects of English 
commerce in the East, the new administration of Greece, 
its revenue and national possessions, London 1833. 

Urquhart, D.: Progress of Russia in the West, North and 
South, by Opening the Sources of Opinion and Appro-
priating the Channels of Wealth and Power, 2th edition, 
London 1853. 

Εκτός άπό τά παραπάνω έργα, γιά τά όποια υπάρχουν άμεσες ή 
έμμεσες άναφορές στά κείμενα της συλλογής μας, ό Marx είχε μελετήσει 
δύο άκόμη έργα γιά τήν Ελλάδα* τά μνημονεύει φευγαλέα στήν έπιστολή 
του πρός τόν Engels άπό 9.4.1857 μέ τήν παρατήρηση ότι «πέρασαν 
άπό τά χέρια μου έδώ καί πολύν καιρό». Τό πρώτο είναι τό έργο τοϋ 

Thiersch, Fr.: De I'itat actuel de la Grfece et des moyens 
d'arriver a sa restauration, I-II, Leipzig 1833. 

'Ως συγγραφέα τοϋ δεύτερου ό Marx άναφέρει κάποιον Maurenbre-
cher. Παρά τΙς βιβλιογραφικές μου έρευνες, πού έπεκτάθηκαν σ' όλα τά 
γερμανόγλωσσα έντυπα, όσα έκδόθηκαν στίς πρώτες δεκαετίες τοϋ 19ου 
at., δέν μπ*όρεσα νά βρώ συγγραφέα έργου γιά τήν 'Ελλάδα μ' αύτό τό 
όνομα. 'Υποθέτω λοιπόν ότι ό Marx, γράφοντας γρήγορα κι Ανακαλών-
τας παλιές μνήμες, συγχέει τό όνομα Maurenbrecher (πού δέν είναι 
άλλωστε άσυνήθιστο στήν Γερμανία) μέ τό όνομα Maurer, όπότε πρό-
κειται γιά τό έργο: 

Maurer, G. L. v.: Das griechische Volk in offentlicher, kirch-
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licher und privatrecht l icher Beziehung vor und nach dem 
Freihei tskampfe bis zum 31. Juli 1834, I—III. Heidelberg 
1835. 

Τέλος, ό κατάλογος τοΰ γνωστού μας τμήματος τής προσωπικής βι-
βλιοθήκης τών Marx καί Engels περιέχει μερικά άκόμα βιβλία, τά όποια 
άναφέρονται άμεσα στήν προβληματική τοϋ τόμου καί παρατίθενται έδώ 
σύμφωνα μέ τήν άλφαβητική σειρά πού άκολουθεΐται καί στόν κατάλο-
γο: Ex libris Karl Marx und Friedrich Engels. Schicksal und Ver-
zeichnis einer Bibliothek. Einleitung und Redaktion B. Kaiser. 
Katalog und wissenschaftlicher Apparat Inge Werchan, Berlin 1967. 

Fal lmerayer, J . Ph . : Geschichte der Halbinsel Morea wahrend 
des Mittelalters. Ein historischer Versuch, I-II, S tu t t ga r t -
Tubingen, 1830-1836. 

ΓΣτόν πρώτο τόμο ύπάρχουν υπογραμμίσεις στίς σσ. 109, 129, 135, 206 
κι ή διόρθωση ένός τυπογραφικού λάθους στήν σ. 95. Ό δεύτερος τό-
μος δέν έχει υπογραμμίσεις, παρά μόνο μιά διόρθωση σ* ένα έλληνικό 
παράθεμα στήν σ. 106. Ή περικοπή στή σ. 227, πού λέει ότι οί Μανιά-
τες έθυαν ώς τόν 9ο αί. στό δωδεκάθεο καί πού χρησιμοποιήθηκε άπό 
τόν Engels στήν πραγματεία του Zur Geschichte des Urchristentums, 
δέν είναι ύπογραμμισμένη, όμως ή γωνία τοΰ φύλλου έχει τσακιστεί]. 

Fallmerayer, J . Ph . : Welchen Einfluss ha t t e die Besetzung 
Griechenlands durch die Slaven auf das Schicksal der 
S t ad t Athen und der Landschaf t At t ika? Oder nahere 
Begrundung der im 1. Bde d. «Geschichte von Morea 
wahrend des Mittelalters» aufgestellten Lehre uber d. 
Ents tehung d. heutigen Griechen. Gelesen in d. offentl . 
Si tzung d. k. bayerschen Akademie d. Wissenschaften, 
S tu t tgar t -Tubingen , 1835. 

[Πολυάριθμες υπογραμμίσεις, πιθανόν τοΰ Engels. Στήν σ. 79 ύπογραμ-
μίζεται ή πληροφορία γιά τήν είδωλολατρία τών Μανιατών, πρβλ. τήν 
σημείωση στόν προηγούμενο τίτλο], 

Giacometti , G.: Russia 's Work in Turkey : a revelation. From 
the French «Les responsabi!it£s». Transla ted b y Edgar 
Whi taker , London 1877. [Πολλές υπογραμμίσεις τοϋ Marx ). 

Saint Clair, S. G. B.- Brophy, Ch. Α.: A residence in Bulgaria; 
or notes on t he resources and adminis t ra t ion of Turkey : 
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the condition and charakter , manners , customs, and lan-
guage of t he Christian and Musulman populations, wi th 
reference to t he eastern question, London 1869. [Πολλές 
υπογραμμίσεις τοΰ Marx]. 

Schimmelfennig, Α.: The war between Turkey and Russia. 
A mil i tary sketch, London 1854. [Πολλές υπογραμμίσεις 
τοΰ Engels]. 

Schlosser, J . Fr . H.: Die morgenlandische or thodoxe Kirche 
Russlands und das europaische Abendland, Heidelberg 
1845. [Πολλές υπογραμμίσεις τοΰ Marx]. 

Slade, Α.: Travels in Germany and Russia. Including a steam 
voyage by t he Danube and t he Euxine f rom Vienna to 
Constantinople in 1838-1839, London 1840. 

Stuart-Glennie, J . S.: Europe and Asia. Discussions of t he 
eastern question in t ravels th rough independent , Turkish 
and Austr ian Illyria. W i t h a polit ico-ethnographical map , 
London 1879. ['Υπογραμμίσεις τοΰ Marx]. 

Στόν κατάλογο έμφανίζονται άκόμη βιβλία Αφιερωμένα στήν Ιστορική 
φυσιογνωμία, στήν πολιτική καί στήν διπλωματία τής Ρωσσίας, βλ. 18. 
άρ. 51,114,181, 413,424, 446. 
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ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Allgemeine Zeitung. Φιλελεύθερη αστική ήμερήσια έφημερίδα πού 
"ιδρύθηκε στά 1798. 'Από τά 1810 ώς τά 1882 έκδιδόταν στό 
Augsburg. 

L'Assemblee Nationale. Ήμερήσια έφημερίδα μοναρχιστικών τά-
σεων. Έκδιδόταν στό Παρίσι άπό τά 1848 ώς τά 1857. 

Augsburger Zeitung. Βλ. Allgemeine Zeitung. 
Basler Zeitung. 
The Century Illustrated Monthly. Μηνιαία έπιθεώρηση έκδιδό-

μενη στή Ν. 'Υόρκη στά τέλη τοΰ 19ου αί. 
Le Constitutionnel. Journal politique, litteraire, universe]. 

'Ημερήσια έφημερίδα έκδιδόμενη στό Παρίσι άπό τά 1815 ώς 
τά 1870. 'Αρχικά όργανο τών Όρλεανιστών, στά 1848 υπο-
στήριξε τόν Thiers καί μετά τό 1851 τόν Βοναπάρτη. 

Le Courrier fran^ais. 'Αρχικά έβδομαδιαία καί κατόπιν ήμερήσια 
έφημερίδα, πού έκδιδόταν στό Παρίσι άπό τό 1861 ώς τό 
1868. 'Από τόν 'Ιούνιο τοΰ 1867 όργανο τών άριστερών ρε-
πουμπλικάνων. 

Courrier de Marseille. 
Le Cri du Peuple. Σοσιαλιστική ήμερήσια έφημερίδα έκδιδόμενη 

στό Παρίσι άπό Φεβρουάριο-Μάρτιο τοΰ 1871 καί άπό 1883-
1889. 

Le Cri du Travailleur. Σοσιαλιστική έβδομαδιαία έφημερίδα έκ-
διδόμενη στήν Λίλ άπό 1887-1891. 'Από τόν Αύγουστο τοΰ 
1890 ώς τό 1891 είχε τόν τίτλο Le Travailleur. 
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The Daily News. Φιλελεύθερη ήμερήσια έφημερίδα. 'Εκδιδόταν 
στό Λονδίνο άπό τά 1846 ώς τά 1930. 

The Diplomatic Review. Περιοδικό άφιερωμένο σέ θέματα έξω-
τερικής πολιτικής- έκδόθηκε ώς συνέχεια τοΰ Free Press άπό 
τά 1866 ώς τά 1877 μέ διευθυντή τόν D. Urquhar t . 

The Economist. Weekly Commercial Times, Bankers' Ga-
zette, and Railway Monitor: a political, literary, and 
general Newspaper. 'Εβδομαδιαίο οίκονομικοπολιτικό περιο-
δικό πού έκδίδεται άπό τά 1843 στό Λονδίνο. 

L'Emancipation. Βελγική ήμερήσια έφημερίδα μέ καθολική-συν-
τηρητική τάση. 'Ιδρύθηκε στίς Βρυξέλλες τό 1830. 

L'Etoile du Danube. Γαλλόφωνη ρουμανική φιλελεύθερη έφημε-
ρίδα. 'Εκδιδόταν στίς Βρυξέλλες στά 1856-57. 

Evening Globe. Βραδινή έκδοση τής άπογευματινής ήμερήσιας 
The Globe and Traveller, βλ. παρακάτω. 

Frankfur ter Zeitung und Handelsblatt . 'Ημερήσια άστική φι-
λελεύθερη έφημερίδα έκδιδόμενη στήν Φραγκφούρτη άπό τά 
1856 ώς τά 1943. 

The Globe and Traveller. 'Απογευματινή ήμερήσια έφημερίδα, 
πού ιδρύθηκε στά 1803. 'Αρχικά όργανο τών Ούΐγων καί μετά 
τό 1866 όργανο τών συντηρητικών. 

The Guardian. 'Εβδομαδιαίο έντυπο, όργανο τής 'Αγγλικανικής 
'Εκκλησίας. 'Ιδρύθηκε στό Λονδίνο στά 1846. 

Hamburger Nachrichten. 'Ημερήσια εφημερίδα, έκδιδόμενη στό 
Άμβοΰργο άπό τά 1792. Άρχικά άστικοφιλελεύθερη, μετά τό 
1848 μοναρχική καί μετά τό 1870 όργανο τοΰ Bismarck. 

L ' lmpart ia l de Smyrne. 
Journal de Constantinople. Γαλλόφωνη τουρκική έφημερίδα, πού 

έκδιδόταν άπό τά 1846 στήν Κωνσταντινούπολη έξι φορές τόν 
μήνα. 'Ημιεπίσημο όργανο τής τουρκικής κυβέρνησης, ή όποία 
καί τό έπιδοτοΰσε. 

Journal des D6bats politiques et litteraires. 'Ημερήσια έφημε-
ρίδα πού ίδρύθηκε στό Παρίσι στά 1792. Μετά τό 1830 ύπο-
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στήριξε τήν όρλεανική παράταξη καί στά 1848 τήν άντεπα-
νάσταση. 

Journal de St. Petersbourg. 'Ημερήσιο γαλλόφωνο όργανο τοϋ 
ρωσσικοϋ υπουργείου έξωτερικών. Εκδιδόταν στήν Πετρού-
πολη άπό τά 1825 ώς τά 1914. 

Kolnische Zeitung. 'Ημερήσια έφημερίδα έκδιδόμενη άπό τά 1802 
στήν Κολωνία. Μετριοπαθής άστικοφιλελεύθερη τάση. 

The Liverpool Courier. 
Le Moniteur universel. 'Ημερήσια έφημερίδα έκδιδόμενη στό 

Παρίσι άπό τά 1789 Δς τά 1901. Ά π ό τά 1799 Δς τά 1814 
κι άπό τά 1814 Δς τά 1868 ήταν έπίσημο κυβερνητικό όργανο. 

The Morning Advertiser. 'Ημερήσια έφημερίδα, έκδιδόμενη στό 
Λονδίνο άπό τά 1794. Ριζοσπαστική φιλελεύθερη τάση. 

The Morning Chronicle. 'Ημερήσια έφημερίδα μετριοπαθών τά-
σεων έκδιδόμενη στό Λονδίνο άπό τά 1769 Δς τά 1862. 

The Morning Herald. 'Ημερήσια έφημερίδα συντηρητικών τάσεων 
έκδιδόμενη στό Λονδίνο άπό τά 1780 Δς τά 1869. 

The Morning Post. 'Ημερήσια συντηρητική έφημερίδα έκδιδό-
μενη στό Λονδίνο άπό τά 1772 Δς τά 1937. 

The Morning Star. 'Ημερήσια έφημερίδα, έκδιδόμενη άπό τά 
1856-1859 στό Λονδίνο, όργανο τών δπαδών τοΰ ελευθέρου 
έμπορίου. ' Η καθημερινή βραδινή της έκδοση λεγόταν Evening 
Star. 

National-Zeitung. 'Ημερήσια φιλελεύθερη έφημερίδα έκδιδόμενη 
στό Βερολίνο άπό τά 1848 Δς τά 1915. 

La Nation, organe quotidien d^mocrate socialiste. 'Ημερήσια 
ριζοσπαστική έφημερίδα έκδιδόμενη στίς Βρυξέλλες άπό τά 
1848 Δς τά 1856. 

Neue Oder-Zeitung. 'Ημερήσια ριζοσπαστική φιλελεύθερη έφη-
μερίδα εκδιδόμενη στό Breslau άπό τά 1849 Δς τά 1855. 

Neue Preussische Zeitung. 'Ημερήσια άκρως συντηρητική έφη-
μερίδα πού ιδρύθηκε στό Βερολίνο στά 1848. 
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New-York Daily Tribune. Ημερήσια έφημερίδα έκδιδόμενη στή 
Νέα Υόρκη άπό τά 1841 ώς τά 1924. "Ισαμε τά 1860 περί-
που όργανο τών ριζοσπαστικών φιλελευθέρων καί κατόπιν όρ-
γανο τοϋ ρεπουμπλικανικού κόμματος. 

The Northern Star. 'Εβδομαδιαίο όργανο τών Χαρτιστών. Ά π ό 
τό 1838 ώς τό 1844 έκδιδόταν στό Λήντς κι άπό τό 1844 ώς 
τό 1852 στό Λονδίνο. 

Nouvelliste de Marseille. 
L'Observateur d'Athenes. Εφημερίδα έκδιδόμενη στήν Αθήνα 

άπό τό 1849 στίς 7, 17 καί 27 κάθε μήνα. 
The Observer. 'Εβδομαδιαία μετριοπαθής φιλελεύθερη έφημερίδα 

έκδιδόμενη στό Λονδίνο άπό τά 1791. 

Ost-Deutsche Post. 'Ημερήσια μετριοπαθής φιλελεύθερη έφημε-
ρίδα έκδιδόμενη στήν Βιέννη άπό τά 1848 ώς τά 1866. 

The Pall Mall Gazette. Απογευματινή συντηρητική έφημερίδα 
έκδιδόμενη στό Λονδίνο άπό τά 1865 ώς τά 1920. 

II Parlamento. Φιλελεύθερη ήμερήσια έφημερίδα έκδιδόμενη στο 
Τορίνο. 

La Patrie, Journal de Commerce. 'Ημερήσια έφημερίδα, πού 
ιδρύθηκε στό Παρίσι στά 1841. Αρχικά μοναρχική, μετά τά 
1851 βοναπαρτιστική. 

Le Pays. 'Ημερήσια έφημερίδα, πού ιδρύθηκε στό Παρίσι στά 
1849. 'Ημιεπίσημο όργανο τοΰ Λουδοβίκου Βοναπάρτη. 

The People's Paper, The Champion of Political Justice and 
Universal Right. 'Εβδομαδιαίο όργανο τοΰ χαρτιστικοΰ κι-
νήματος, πού ιδρύθηκε στό Λονδίνο στά 1852. Στά 1858 άλ-
λαξε ιδιοκτήτες καί υιοθέτησε άστική φιλελεύθερη γραμμή. 

The Press. 'Εβδομαδιαίο όργανο τοΰ συντηρητικού κόμματος έκ-
διδόμενο στό Λονδίνο άπό τά 1853 ώς τά 1866. 

Die Presse. Φιλελεύθερη ήμερήσια έφημερίδα έκδιδόμενη στήν 
Βιέννη άπό τά 1848 ώς τά 1896. 

La Presse. Ήμερήσια έφημερίδα, πού ιδρύθηκε στό Παρίσι στά 
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1836. 'Αρχικά φιλελεύθερη, άντιμοναρχική κι άντιβοναπαρτι-
στική, άργότερα υποστήριξε τόν Βοναπάρτη. 

Preussische Litographische Correspondenz. Ήμερήσια έφημε-
ρίδα έκδιδόμενη στό Βερολίνο άπό τά 1849 ώς τά 1865. 'Ημι-
επίσημο όργανο τής πρωσσικής κυβέρνησης. 

Pu tnam's Monthly Magazine of American Literature, Science 
and Art. Μηνιαίο περιοδικό, πού έκδόθηκε στή Ν. 'Υόρκη 
άπό τό 1853-1857. 

La Republique Fran?aise. 'Αστικοριζοσπαστική έβδομαδιαία 
έφημερίδα έκδιδόμενη στό Παρίσι άπό 1871-1924. 

Satellite. Γαλλόφωνη έφημερίδα έκδιδόμενη στήν Κρόνστατ τής 
Τρανσυλβανίας. 

Le Semaphore de Marseille. 'Ημερήσια φιλελεύθερη έφημερίδα 
έκδιδόμενη στήν Μασσαλία άπό τά 1827 ώς τά 1945. 

Le Siecle. 'Ημερήσια έφημερίδα έκδιδόμενη στό Παρίσι άπό τά 
1836 ώς τά 1939. Στά μέσα τοϋ 19ου αί. άκολουθοΰσε μετριο-
παθή μεταρρυθμιστική τάση. 

St.- Petersburger Zeitung. Γερμανόφωνη ήμερήσια έφημερίδα 
έκδιδόμενη στήν Πετρούπολη άπό τά 1727 ώς τά 1914. 

The Standard. 'Ημερήσια συντηρητική έφημερίδα πού ιδρύθηκε 
στό Λονδίνο στά 1827. 

T616graphe du Bospore. Γαλλόφωνη τουρκική έβδομαδιαία έφη-
μερίδα, πού έκδόθηκε στήν Κωνσταντινούπολη στά 1853 καί 
1854 ώς όργανο τής τουρκικής κυβέρνησης. 

The Times. 'Ημερήσια συντηρητική έφημερίδα πού ιδρύθηκε στά 
1785 στό Λονδίνο μέ τίτλο Daily Universal. Ά π ό τήν 1η 

'Ιανουαρίου 1788 πήρε τό όνομα, μέ τό όποιο έγινε παγκόσμια 
γνωστή. 

Trieeter Zeitung. Ήμερήσια έφημερίδα έκδιδόμενη στήν Τεργέ-
στη άπό τά 1850 ώς τά 1915. "Οργανο τής αύστριακής κυ-
βέρνησης. 

L'Unione. Ήμερήσια έφημερίδα έκδιδόμενη στό Τορίνο άπό τά 
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1853 ώς τά 1856. "Οργανο της άριστερής πτέρυγας τοϋ κόμ-
ματος τοϋ Cavour. 

L 'Univers religieux, philosophique, politique, scientifique et 
litteraire. Παρισινή εφημερίδα κληρικαλιστικών τάσεων, πού 
ιδρύθηκε στά 1833. Μετά τά 1850 ύποστήριξε τόν Βονα-
πάρτη. 

Wiener Lloyd. 'Ημερήσια συντηρητική έφημερίδα έκδιδόμενη στήν 
Βιέννη άπό τά 1848 ώς τά 1854. 

Die Zeit. Neueste Berliner Morgen-Zeitung. 'Ημερήσια συντη-
ρητική έφημερίδα έκδιδόμενη στό Βερολίνο άπό τά 1851 ώς 
τά 1858. 

De Zuid-Afrikaan ή The Zuid Afrikaan. Εφημερίδα έκδιδόμε-
νη ταυτόχρονα σέ άγγλική και όλλανδική γλώσσα στό Κέηπ-
Τάουν τής Ν. 'Αφρικής άπό τό 1830 ώς τά 1930. 
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A b e r d e e n , G e o r g e H a m i l t o n , λόρδος (1784-1860). "Αγγλος 
μετριοπαθής συντηρητικός πολιτικός, μετά τόν θάνατο τοϋ Peel ήγέτης 
τής όμάδας του. 'Υπουργός έξωτερικών (1828-30 καί 1841-46) καί πρω-
θυπουργός (1852-55). 

A'C ο u r t, W i l l i a m , βαρόνος H e y t e s b u r y (1779-1860). Βρε-
ταννός διπλωμάτης, πρεσβευτής στήν Ρωσσία (1828-32). 

A n s t e y , T h o m a s C h i s h o l m (1816-1873). "Αγγλος νομικός και 
πολιτικός, βουλευτής ριζοσπαστικών τάσεων. 

A r g y l l , G e o r g e J o h n , δούκας (1823-1900). Βρεταννός πολιτικός, 
όπαδός τοϋ Peel καί άργότερα φιλελεύθερος. 'Ανέλαβε διάφορα άξιώματα. 

A t t w o o d , T h o m a s (1783-1856). Άγγλος τραπεζίτης, οίκονομολόγος 
καί πολιτικός, ριζοσπαστικός φιλελεύθερος. Ακολούθησε γιά έν α διά-
στημα τό χαρτιστικό κίνημα. 

B a n g y a , J a n o s (1817-1868). Ούγγρος δημοσιογράφος καί άξιωματι-
κός, πήρε μέρος στήν έπανάσταση τοϋ 1848-49 καί κατόπιν έκπροσωποϋ-
σε τόν Kossuth στό έζωτερικό, ένώ συνάμα ήταν πληροφοριοδότης τής 
αστυνομίας. Άργότερα ύπηρέτησε στόν τουρκικό στρατό μέ τό όνομα 
Μεχμέτ μπέης. 

B a r a g u a y d ' H i l l i e r s , A c h i l l e, κόμης (1795-1878). Γάλλος 
στρατάρχης, βοναπαρτιστής. Πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη (1853-
1854). 

B a r r o t , O d i l o n (1791-1873). Γάλλος πολιτικός. Στήν έποχή τής 
Ίουλιανής Μοναρχίας ήγέτης τής φιλελεύθερης Αντιπολίτευσης. Άπό τόν 
Δεκέμβριο τοϋ 1848 ώς τόν 'Οκτώβριο τοϋ 1849 πρωθυπουργός μέ τήν 
βοήθεια τών μοναρχικών. 

B e a u m o n t - V a s s y , fi d ο u a r d - F e r d i n a n d, ύποκόμης (1816-
1875). Γάλλος Ιστορικός, μοναρχικών πεποιθήσεων. 

Bern, J o z e f (1795-1850). Πολωνός στρατηγός, άπό τούς ήγέτες τής πο-
λωνικής έξέγερσης τοϋ 1830-31. Τό 1848 έλαβε μέρος στήν έπανάσταση 
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της Βιέννης καί στά 1849 ήταν άπό τούς ήγέτες τοΰ ούγγρικοΰ έπανα-
στατικοΰ στρατοΰ. Κατόπιν κατατάχθηκε στόν τουρκικό στρατό. 

B 4 r a n g e Γ, P i e r r e J e a n d e (1780-1857). Γάλλος ποιητής. 

B i s m a r c k , O t t o v o n (1815-1898). Γερμανός πολιτικός καί διπλω-
μάτης. Πρεσβευτής στό Παρίσι (1857-59 καί 1862-63) καί στήν Πε-
τρούπολη (1859-62). Πρωθυπουργός τής Πρωσσίας μετά τό 1863 καί 
καγκελλάριος τής ένιαίας Γερμανίας (1871-1890). 

B l a c k e t t , J o h n (1821-1856). "Αγγλος βουλευτής. 
Β Ο u r r έ C. Γάλλος διπλωμάτης, πού στά 1854 στάλθηκε μέ έκτακτη άπο-

στολή στήν Ελλάδα. 
B r i g h t , J o h n (1811-1889). "Αγγλος έργοστασιάρχης, άπό τούς ριζο-

σπαστικότερους ήγέτες τών φιλελευθέρων, όπαδός τοΰ έλευθέρου έμπο-
ρίου. Χρημάτισε έπανειλημμένα ύπουργός. 

B r u a t , A r m a n d - J o s e p h (1796-1855). Γάλλος ναύαρχος· στά 
1854 διοικητής μοίρας, στά 1855 γενικός διοικητής τοΰ στόλου τής 
Μαύρης Θάλασσας. 

B r u c k . K a r l L u d w i g v o n (1798-1860). Αύστριακός μεγαλοεπι-
χειρηματίας καί πολιτικός. Υπουργός έμπορίου καί βιομηχανίας (1848-
51), οικονομικών (1855-60) καί πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη 
(1853-55). 

B r u n n o w , Φ ί λ ι π π ο ς Ί β ά ν ο β ι τ ς, βαρόνος (1797-1875). Ρώσσος 
διπλωμάτης γερμανικής καταγωγής. Επιτετραμμένος (1840-54, 1858-
60) καί πρεσβευτής (1860-74) στό Λονδίνο. 

B u l w e r , W i l l i a m H e n r y , λόρδος (1801-1872). Βρεταννός διπλω-
μάτης καί Ούίγος βουλευτής (1830-37). 'Επιτετραμμένος στό Παρίσι 
(1838-39), πρεσβευτής στήν Μαδρίτη (1843-48), στήν Ούάσιγκτον 
(1849-52), στήν Φλωρεντία (1852-75) καί στήν Κωνσταντινούπολη 
(1858-65). 

B u o l - S c h a u e n s t e i n , K a r l Ferd inand ,κόμης(1797-1865) . 
Αύστριακός πολιτικός καί διπλωμάτης, Πρεσβευτής στήν Πετρούπολη 
(1848-50) καί κατόπιν στό Λονδίνο (1851-52), πρωθυπουργός κι ύπουρ-
γός έξωτερικών (1852-59). 

B u r k e , E d m u n d (1729-1797). "Αγγλος πολιτικός, άρχικά Ούΐγος, με-
τά τό 1791 Τόρης· έγινε Ιδιαίτερα γνωστός γιά τήν πολεμική του ένάντια 
στήν γαλλική Έπανάσταση. 

B u t l e r , J a m e s A r m a r (1827-1854). "Αγγλος άξιωματικός· στά 
1854 πήρε μέρος στήν ύπεράσπιση τής Σιλιστρίας. 

C a n n i n g , G e o r g e (1770-1827). Βρεταννός διπλωμάτης καί πολιτι-
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κός, άπό τούς ήγέτες τοϋ συντηρητικού κόμματος. Υπουργός έξωτερικών 
(1807-9, 1822-27) καί πρωθυπουργός (1827). 

C a n n i n g , βλ. Stratford de Redcliffe. 
C a r n a r v o n , H e n r y H o w a r d (1831-1890). "Αγγλος συντηρητι-

κός πολιτικός καί συγγραφέας. Υφυπουργός άποικιών (1858) καί ύπουρ-
γός έξωτερικών (1866-67 καί 1874-78). 

C h a t e a u b r i a n d , F r a n f o i s - A u g u s t (1768-1848). Γάλλος 
συγγραφέας καί πολιτικός. Πρεσβευτής στό Βερολίνο (1821) καί στό 
Λονδίνο (1822), πληρεξούσιος τής χώρας του στό συνέδριο τής Βερόνας. 

C l a n r i c a r d e , U l i c k J o h n d e B u r g h , μαρκήσιος (1802-1874). 
Βρεταννός διπλωμάτης καί Ούΐγος πολιτικός. Πρεσβευτής στήν Πετρού-
πολη (1838-41). 

C l a r e n d o n , G e o r g e W i l l i a m , λόρδος (1800-1870). Βρεταννός 
φιλελεύθερος πολιτικός. Άντιβασιλιάς της 'Ιρλανδίας (1847-52), όπου 
καί κατέστειλε τήν έξέγερση τοΰ 1848. 'Τπουργός έξωτερικών (1853-58, 
1865-66,1868-70). 

C o b d e n , R i c h a r d (1804-1865). 'Εργοστασιάρχης στό Μάντσεστερ καί 
φιλελεύθερος πολιτικός, ύποστηρικτής τοϋ έλευθέρου έμπορίου- βουλευτής. 

C o d r i n g t o n , S i r E d w a r d (1770-1851). Άγγλος ναύαρχος, διοι-
κητής τών συμμαχικών στόλων στή ναυμαχία τοΰ Ναβαρίνου. 

C o r r y , A r m a n L o w r y (1792-1855). Άγγλος ναύαρχος. 
C r o m w e l l , O l i v e r (1599-1658). Άγγλος πολιτικός, ήγετική μορφή 

της έπανάστασης έναντίον της άπολυταρχίας' άπό τά 1653 ώς τά 1658 
κυβέρνησε τήν 'Αγγλία μέ τόν τίτλο τοΰ Λόρδου Προστάτη (Lord Pro-
tector). 

I) a n a, C h a r 1 e s A. (1819-1897). 'Αμερικανός δημοσιογράφος, συντά-
κτης της New-York Daily Tribune. 

D a n n e n b e r g , Π έ τ ρ ο ς Ά ν τ ρ έ γ ι ε β ι τ ς (1792-1872). Ρώσσος 
στρατηγός, κατά τόν Κριμαϊκό Πόλεμο διοικητής τοΰ τέταρτου σώματος 
στρατού τής Κριμαίας. 

D e l a c o u r , E d m o n d (1805-1873). Γάλλος διπλωμάτης, στά 1853 
πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη. 

D e l a s s u s e , A r o n - L o u i s (1788-1860). Γάλλος ναύαρχος. 
D e r b y , E d w a r d G e o r g e S t a n l e y , μετά τά 1851 λόρδος Derby 

(1799-1869). Βρεταννός πολιτικός, ώς τά 1835 Ούΐγος, κατόπιν άπό 
τούς ήγέτες τών συντηρητικών. Πρωθυπουργός (1852, 1858-9 καί 1866-
1868). 

D i s r a e l i , B e n j a m i n , άπό τά 1876 λόρδος B e a c o n s f i e l d 
(1804-1881). Βρεταννός πολιτικός καί συγγραφέας, άπό τούς ήγέτες τοΰ 
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συντηρητικού κόμματος. Υπουργός οίκονομικών (1852, 1858-59 καί 
1866-68) καί πρωθυπουργός (1868 καί 1874-1880). 

D o u g l a s , S i r H o w a r d (1776-1861). "Αγγλος στρατηγός καί στρα-
τιωτικός συγγραφέας. 

D r o u y n d e l ' H u y s , E d o u a r d (1805-1881). Γάλλος πολιτικός 
καί διπλωμάτης, άρχικά όρλεανιστής, μετά τό 1851 βοναπαρτιστής. 

Υπουργός έξωτερικών (1848-49,1851,1852-55,1862-66). 
D u h a m e l , ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Ό σ σ ί π ο β ι τ ς (1801-1880). Ρώσσος 

στρατηγός' στά 1848 έπιφορτίστηκε μέ cΙδική άποστολή στίς παραδου-
νάβιες ήγεμονίες. 

D u n d a s , S i r J a m e s (1785-1862). Άγγλος ναύαρχος, γενικός διοι-
κητής τοΰ άγγλικοϋ στόλου τής Μεσογείου κατά τήν διάρκεια τοϋ Κρι-
μαϊκού Πολέμου. 

D u r h a m , J o h n G e o r g e , λόρδος (1792-1840). Άγγλος Ούίγος πο-
λιτικός καί διπλωμάτης. Πρεσβευτής στήν Πετρούπολη (1835-37). 

E l l e n b o r o u g h , E d w a r d L a w , λόρδος (1790-1871). Άγγλος συν-
τηρητικός πολιτική καί βουλευτής, κυβερνήτης τών 'Ινδιών (1842-44) 
καί άρχιναύαρχος (1846). 

E v a n s , S i r G e o r g e (1787-1870). Άγγλος φιλελεύθερος πολιτικός, 
βουλευτής καί στρατηγός. Στά 1854 διοικητής μεραρχίας στήν Κριμαία. 

F a l l o u x , F r 6 d 6 r i c , κόμης (1811-1886). Γάλλος συντηρητικός πολι-
τικός, έπαιξε ένεργό ρόλο στήν καταστολή τής έπανάστασης τοϋ 'Ιουνίου 
1848. 'Υπουργός παιδείας στά 1848-49. 

F o r b e s , A r c h i b a l d (1838-1900). Άγγλος δημοσιογράφος, Ανταπο-
κριτής τής Daily News κατά τήν διάρκεια τοϋ γαλλογερμανικού (1870-
71) καί τοϋ ρωσσοτουρκικοϋ (1877-78) πολέμου. 

F o r e y. Γάλλος στρατηγός. Στά 1854 στάλθηκε ώς διοικητής στρατιωτι-
κού σώματος στήν Ελλάδα. 

F o x , C h a r l e s J a m e s (1749-1806). Βρεταννός πολιτικός, ήγέτης τών 
Ούΐγων καί ύπουργός έξωτερικών (1782, 1783, 1806). 

G a j , L j u d e v i t (1809-1872). Κροάτης δημοσιογράφος, φιλόλογος καί 
πολιτικός, άπό τούς ήγέτες τοϋ νοτιοσλαβικοϋ κινήματος καί ύποστηρι-
κτής μιας νοτιοσλαβικής όμοσπονδίας στό πλαίσιο τής αύστροουγγρικής 
μοναρχίας. 

G a u d i n, fi m i 1 e. 'Επιτετραμμένος τής Γαλλικής Δημοκρατίας στήν αύλή 
τοϋ ήγεμόνα τής Βλαχίας άπό τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1795 ώς τόν Φεβρουά-
ριο τοϋ 1796. 

G i e r s , Ν ι κ ό λ α ο ς Κ ά ρ λ ο β ι τ ς (1820-1895). Ρώσσος πολιτικός, 
σουηδικής καταγωγής. Μετά τό 1882 ύπουργός έξωτερικών. 
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G i r a r d i n , l S m i l e do (1806-1881). Γάλλος δημοσιογράφος και πολι-
τικός, συντάκτης της Presse άπό τά 1836 ώς τά 1857 (μέ διακοπές). 

G l a d s t o n e , W i l l i a m E w a r t (1809-1898). Βρεταννός πολιτικός, 
άρχικά Ακραιφνής συντηρητικός, κατόπιν όπαδός τοϋ Peel καί τέλος 
ήγέτης τών φιλελευθέρων. Υπουργός οικονομικών (1852-55 καί 1859-
66) καί πρωθυπουργός (1868-74,1880-1885, 1886 καί 1892-94). 

G o r d o n , S i r R o b e r t (1791-1847). Βρεταννός διπλωμάτης, έκτα-
κτος Απεσταλμένος στήν Κωνσταντινούπολη (1828-29) καί στήν Βιέννη 
(1841-1846). 

G r a c h , F r i e d r i c h (1812-1854). Πρώσσος συνταγματάρχης" στά 1841 
κατατάχτηκε στόν τουρκικό στρατό καί στά 1854 ήταν ό έπικεφαλής στήν 
ύπεράσπιση τής ΣιλιστρΙας. 

G r a h a m , S i r J a m e s R o b e r t (1792-1861). Βρεταννός πολιτικός, 
άρχικά Ούΐγος καί κατόπιν όπαδός τοΰ Peel. 'Τπουργός έσωτερικών 
(1841-46) καί άρχιναύαρχος (1830-34 καί 1852-55). 

G r a n i e r d e C a s s a g n a c , B e r n a r d - A d o l p h e d e (1806-
1880). Γάλλος δημοσιογράφος καί πολιτικός, πρίν άπό τά 1848 όρλεανι-
στής καί κατόπιν βοναπαρτιστής. Κατά τήν έποχή της Δεύτερης Αύτο-
κρατορίας μέλος τοΰ νομοθετικού σώματος (1852-1870). 

G r a n v i l l e , G e o r g e , λόρδος (1815-1891). Βρεταννός Ούΐγος πολιτι-
κός, άργότερα άπό τούς ήγέτες τών φιλελευθέρων. 'Τπουργός έξωτερι-
κών (1851-52, 1870-74, 1880-85) καί άποικιών (1868-1870 καί 1886). 

G r e y , C h a r l e s , λόρδος (1764-1845). Βρεταννός πολιτικός, άπό τούς 
ήγέτες τών Ούΐγων. 'Αρχιναύαρχος (1806) καί πρωθυπουργός (1830-34). 

G r e y , S i r H e n r y G e o r g e , λόρδος (1802-1894). Βρεταννός Ούΐγος 
πολιτικός, γυιός τοΰ προηγούμενου. 'Τπουργός στρατιωτικών (1835-39) 
καί άποικιών (1846-52). 

G u e r n s e y , W i l l i a m H u d s o n . 'Υπάλληλος τοΰ βρεταννικοΰ ύ-
πουργείου άποικιών πρίν άπό τό 1860. 

G u i l l e m i n o t , A r m a n d - C h a r l e s , c o m l e d e (1774-1840). 
Γάλλος στρατιωτικός καί διπλωμάτης. Πολέμησε στούς ναπολεοντείους 
πολέμους καί στά 1823 ήγήθηκε τοΰ γαλλικού έκστρατευτικοΰ σώματος 
στήν 'Ισπανία. Στά 1824-1831 χρημάτισε πρεσβευτής στήν Κωνσταντι-
νούπολη. 

G u i z o t , F r a n c o i s - P i e r r e (1787-1874). Γάλλος Ιστορικός καϊ 
φιλελεύθερος πολιτικός, όπαδός τής όρλεανικής δυναστείας. Άπό τά 1840 
ώς τά 1848 έπαιξε Ιθύνοντα ρόλο στήν γαλλική έσωτερική κι έξωτερική 
πολιτική. 

G y u 1 a y, F e r e n C, κόμης (1798-1868). Αύστριακός στρατάρχης, ύπουρ-
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γός στρατιωτικών (1849-50), γενικός διοικητής τοϋ αΰστριακοϋ στρα-
τοΰ στόν αύστρογαλλοΐταλικό πόλεμο τοΰ 1859. 

I i a c k c l b e r g , O t t o , βαρόνος. Αυστριακός Αξιωματικός τοΰ ναυτικοϋ. 
Σκοτώθηκε στήν Σμύρνη στά 1853. 

H a m m e r - P u r g s t a l l , J o s e p h (1774-1856). Αυστριακός Ιστορι-
κός καί άνατολιστής. Άπό τά 1796 ώς τά 1835 έζησε στήν 'Εγγύς Ανα-
τολή ύπηρετώντας ώς διπλωμάτης. 

Η a r d w i c k e , C h a r l e s P h i l i p , λόρδος (1799-1873). Άγγλος ά-
ςιωματικός τοΰ ναυτικοϋ καί συντηρητικός πολιτικός. Στά 1854 έγινε 
ναύαρχος. 

H e r b e r t S i d n e y , βαρόνος L e a (1810-1861). Βρεταννός πολιτικός, 
άρχικά άκραιφνής συντηρητικός, κατόπιν όπαδός τοΰ Peel. Γενικός διευ-
θυντής τοϋ ύπουργείου στρατιωτικών (1845-46 καί 1852-55) καί υπουρ-
γός στρατιωτικών (1859-60). 

H e y d e n, Λ ό γ κ ι ν Π έ τ ρ ο β ι τ ς , κόμης (1773-1850). Ναύαρχος τοϋ 
ρωσσικοΰ στόλου, όλλανδικής καταγωγής. Διοικητής τοϋ ρωσσικοϋ στό-
λου στήν Μεσόγειο κατά τήν διάρκεια τοϋ ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου τοϋ 
1828-29. "Ελαβε μέρος μέ τόν στόλο του στή ναυμαχία τοΰ Ναβαρίνου. 

Η e y t e s b u r y, βλ. A' Court. 
H i r s c h , M o r i t z (1831-1896). Αύστριακός τραπεζίτης. Στά 1869 τού 

έκχωρήθηκε τό δικαίωμα κατασκευής σιδηροδρόμων στήν Τουρκία. 
II o r s f a l l , T h o m a s (γενν. στά 1805). Άγγλος συντηρητικός βουλευ-

τής καί Ιδιοκτήτης όρυχείων. 
H o r s m a n , E d w a r d (1807-1876). Βρεταννός φιλελεύθερος βουλευτής. 

H u m e , J o s e p h (1777-1855). Άγγλος πολιτικός, άπό τούς κοινοβου-
λευτικούς ήγέτες τών ριζοσπαστικών φιλελευθέρων. 

I n g l i s , S i r R o b e r t H a r r y (1786-1855). Άγγλος συντηρητικός 
βουλευτής. 

I n g r a h a m , D u n c a n N a t h a n i e l (1802-1891). 'Αμερικανός ά-
ξιωματικός τοΰ ναυτικοϋ, στά 1853 κυβερνήτης τοΰ πολεμικοϋ St. Louis. 

K a l n o k y . d e K o r o s P a t a k (1832-1898). Αυστριακός διπλωμά-
της, άπό τά 1871 πρεσβευτής στήν Ρώμη, άπό τά 1874 πρεσβευτής στήν 
Κοπεγχάγη καί άπό τά 1880 πρεσβευτής στήν Πετρούπολη. 

K a u l b a r s , Νικόλαος (1842-1905). Ρώσσος στρατηγός. Στά 1886 έπι-
φορτίστηκε μέ είδική άποστολή στήν Βουλγαρία. Τό 1889 διορίστηκε 
διοικητής στό έπιτελεΐο στρατοΰ της Βαρσοβίας. Συγγραφέας γεωγραφι-
κών καί στρατιωτικών έργων. 

K c l l n c r v o n K O l l e n s t e i n , F r i e d r i c h v o n (γενν. στά 1802). 



ΙΙΙΝΛΚΛΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Αυστριακός στρατηγός, άπό τά 1849 γενικός υπασπιστής τοΰ αύτοκρά-
τορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Λ'. 

K n c s e b e c k , Ρ1 r i e d r i c h F r e i h e r r v o n d e m (1768-1848). 
ΙΙρώσσος στρατάρχης στούς ναπολεοντείους πολέμους, πήρε μέρος στό 
συνέδριο της Βιέννης. 

Κ Ο ck , P a u l d e (1794-1871). Γάλλος συγγραφέας. 

K o s s u t h , L a j o s (1802-1894). Ούγγρος, ήγέτης τής φιλελεύθερης έπα-
νάστάσης τοΰ 1848-49 στήν χώρα του καί πρωθυπουργός της έπαναστα-
τικής κυβέρνησης. Μετά τήν καταστολή τής έπανάστάσης κατέφυγε στήν 
Τουρκία κι άργότερα Εζησε στήν 'Αγγλία καί στήν 'Αμερική. 

Κ Ο S Ζ t a, M a r t i n (πέθ. στά 1858). Ούγγρος έπαναστάτης. Μετά τήν 
καταστολή της ούγγρικής έπανάστασης κατέφυγε στήν Τουρκία καί κα-
τόπιν στήν 'Αμερική. 

Κ ϋ S t e Γ. 'Ακόλουθος τής πρωσσικής πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη 
τήν έποχή τοΰ ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου τοΰ 1828-29. 

L a g r e n έ, T h i o d o r e - M a r i c (1800-1862). Γάλλος διπλωμάτης, 
ύπηρέτησε στήν πρεσβεία της Πετρούπολης (1831-34). 

I, a v a l e t t e , C h a r l e s - J e a n , μαρκήσιος (1806-1881). Γάλλος πολι-
τικός, βοναπαρτιστής. Πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη (1851-53), 
υπουργός έσωτερικών (1865-67) καί έξωτερικών (1868-69). 

L a y a r d , A u s t e n H e n r y (1817-1894). "Αγγλος άρχαιολόγος και 
πολιτικός, άρχικά ριζοσπαστικών καί κατόπιν φιλελευθέρων τάσεων. 
Βουλευτής. 

L e i n i n g e n - W e s t e r b u r g , C h r i s t i a n F r a n z , κόμης (1812-
1856.) Αύστριακός στρατηγός. Στά 1853 πήγε μέ είδική άποστολή στήν 
Κωνσταντινούπολη. 

L i e v o η, Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς Κ ά ρ λ ο β ι τ ς , βαρόνος (1800-1880). Ρώσ-
σος στρατηγός, έπιφορτίστηκε μέ διάφορες διπλωματικές άποστολές. 

L i e v e η, Δ ω ρ ο θ έ α , τό γένος von Benckendorf (1785-1857). Σύζυγος 
τοΰ παρακάτω: 

L i e v e n , Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς ' Α ν τ ρ έ γ ι ε β ι τ ς , πρίγκηπας (1774-1839). 
Ρώσσος διπλωμάτης, πρεσβευτής στό Βερολίνο (1810-12) καί στό Λον-
δίνο (1812-34). 

L i i d e r s , ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Ν ι κ ο λ ά γ ι ε β ι τ ς , κόμης (1790-1874). 
Ρώσσος στρατηγός. "Επαιξε ένεργό ρόλο στήν καταστολή τών έπανα-
στατικών κινημάτων της Πολωνίας (1831), τής Μολδοβλαχίας (1848) 
καί τής Ούγγαρίας (1849). Στόν Κριμαϊκό Πόλεμο ύπηρξε διοικητής τοΰ 
πέμπτου σώματος στρατοΰ στόν Δούναβη (1853-54), τής στρατιάς τοΰ 
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Νότου (1855) καί τοϋ στρατοΰ της Κριμαίας (1856). Κυβερνήτης τής 
Πολωνίας στά 1861-62. 

M a c Μ a h o n , M a u r i c e (1808-1893). Γάλλος στρατάρχης. Στά 1871 
κατέπνιξε τό κίνημα τής Κομμούνας. Κατόπιν πρόεδρος τής δημοκρατίας 
(1873-79). 

M c N e i l l , S i r J o h n (1795-1883). "Αγγλος διπλωμάτης, πρεσβευτής 
στήν Τεχεράνη (1836-42). 

Μ a h ο n, Ρ h i 1 i ρ H e n r y , ύποκόμης (1805-1875). Άγγλος πολιτικός 
καί Ιστορικός, μετριοπαθής συντηρητικός βουλευτής. Στά 1834-35 ύφυ-
πουργός έξωτερικών. 

M a i t l a n d , T h o m a s (1759-1824). Άγγλος στρατηγός, κυβερνήτης 
τής Μάλτας στά 1813, μετά τά 1815 λόρδος ύπατος αρμοστής τών Ιο-
νίων νήσων. 

M a l m e s b u r y , J a m e s H o w a r d , λόρδος (1807-1889). Βρεταννός 
συντηρητικός πολιτικός, ύπουργός έξωτερικών (1852 καί 1858-59) καί 
λόρδος σφραγιδοφύλακας (1866-68 καί 1874-76). 

Μ a ζ a r i n, J u 1 e s (1602-1661). Πολιτικός καί καρδινάλιος Ιταλικής κα-
ταγωγής. Κυβέρνησε ουσιαστικά τήν Γαλλία άπό τά 1643 ώς τήν ένηλι-
κίωση τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ'. 

Μ a ζ 7. i n i, G i u s e p p e (1805-1872). Ιταλός έπαναστάτης, άπό τούς 
ήγέτες τοΰ Ιταλικού έθνικοαπελευθερωτικοΰ κινήματος στά μέσα τοΰ 
19ου αί. 

M e t t e r n i c h , C l e m e n s , πρίγκηπας (1773-1859). Αύστριακός πολι-
τικός καί διπλωμάτης. 'Τπουργός έξωτερικών (1809-21) καί πρωθυπουρ-
γός (1821-48). 

Μ e y e n d o r f i , Π έ τ ρ ο ς Κ α ζ ι μ ί ρ ο β ι τ ς (1796-1863). Ρώσσος 
διπλωμάτης, πρεσβευτής στό Βερολίνο (1839-50) καί στήν Βιέννη (1850-
1854). 

Μ i c h e 1 s ο n, J. J. (1740-1807). Ρώσσος στρατηγός, διοικητής τών ρωσ-
σικών στρατευμάτων στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο πού άρχισε στά 1806. 
Πέθανε τόν έπόμενο χρόνο στό Βουκουρέστι. 

M i g u e l , M a r i a E v a r i s t (1802-1866). Βασιλιάς τής Πορτογαλίας 
(1828-34). 

Μ i 1 n e s, R i c h a r d , βαρόνος H o u g h t o n (1809-1885). Άγγλος 
συγγραφέας καί πολιτικός, άρχικά συντηρητικός καί μετά τά 1850 φιλε-
λεύθερος. Βουλευτής. 

M o l e s w o r t h , S i r W i l l i a m (1810-1855). Βρεταννός φιλελεύθερος 
πολιτικός καί βουλευτής. Ύπουργός άποικιών στά 1855. 

Μ o l t k e , H e l m u t K a r l , κόμης (1800-1891). Πρώσσος άξιωματικός, 
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αργότερα στρατάρχη;, καί στρατιωτικός θεωρητικός καί συγγραφέας. 
'Υπηρέτησε στόν τουρκικό στρατό άπό τά 1835 ώς τά 1839. 'Ηγέτης τοΰ 
πρωσσικοΰ (1857-71) καί τοΰ γερμανικού (1871-88) έπιτελείου. 

M o n t a l a m b c r t , C h a r l e s , κόμης (1810-1870). Γάλλος πολιτικός, 
ήγέτης τοΰ καθολικοΰ κόμματος καί όπαδός τής δυναστείας τής 'Ορλεά-
νης. Στήν διάρκεια τής Δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατίας μέλος τής συν-
τακτικής καί της νομοθετικής συνέλευσης. 

M u f f l i n g , F r i e d r i c h F e r d i n a n d K a r l , F r e i h e r r v o n 
(1775-1851). Πρώσσος στρατάρχης καί συγγραφέας, ίλαβε μέρος στούς 
ναπολεοντείους πολέμους καί στά 1829 χρημάτισε ϊκτακτος άπεσταλμέ-
νος στήν Κωνσταντινούπολη. 

M u n t z , G e o r g e F r e d e r i c k (1794-1857). Άγγλος παραγωγός ό-
πλων καί πολιτικός μέ ριζοσπαστικές φιλελεύθερες τάσεις. Βουλευτής. 

Ο e 1 s n e r, βαρόνος. Στρατιωτικός αυστριακής καραγωγής, υπασπιστής τοΰ 
Ρώσσου στρατηγού Liiders καί κατόπιν πράκτορας τών Ρώσσων στήν 
Κωνσταντινούπολη. 

O s t e n - S a c k e n , Δ η μ ή τ ρ ι ο ς (1789-1881). Ρώσσος στρατηγός, 
στόν Κριμαϊκό Πόλεμο διοικητής τοΰ τρίτου σώματος στρατοΰ καί κα-
τόπιν της φρουράς της Σεβαστούπολης. 

P a k i n g t o n , S i r J o h n S o m e r s e t (1799-1880). Βρεταννός συν-
τηρητικός πολιτικός. Υπουργός στρατιωτικών καί άποικιών (1852), άρχι-
ναύαρχος (1858-59 καί 1866-67) καί ύπουργός στρατιωτικών (1867-68). 

P a l a c k y , F r a n t i s e k (1798-1876). Τσέχος Ιστορικός καί φιλελεύ-
θερος πολιτικός. Πρόεδρος τοΰ σλαβικού συνεδρίου της Πράγας στά 
1848. Συνήγορος μιας σλαβικής όμοσπονδίας στό πλαίσιο τής αύστρο-
ουγγρικής μοναρχίας. 

P a l m e r s t o n , H e n r y J o h n T e m p l e , ύποκόμης (1784-1865). 
Βρεταννός πολιτικός, άρχικά συντηρητικός, μετά τά 1830 μετριοπαθής 
Ούΐγος. Γενικός διευθυντής τοΰ ύπουργείου στρατιωτικών (1809-28), 
ύπουργός έξωτερικών (1852-55), πρωθυπουργός (1855-58 καί 1859-65). 

P e e l , S i r R o b e r t (1788-1850). Βρεταννός πολιτικός καί οίκονομο-
λόγος, ήγέτης τών μετριοπαθών συντηρητικών. Ύπουργός έσωτερικών 
(1822-27 καί 1828-30), πρωθυπουργός (1834-35 καί 1841-46). Συνερ-
γάστηκε μέ τούς φιλελευθέρους γιά τήν άρση τών περιορισμών στήν εισα-
γωγή δημητριακών (1846). 

P e e l , S i r R o b e r t (1822-1895). Βρεταννός πολιτικός, γυιός τοΰ προ-
ηγουμένου, άρχικά μετριοπαθής συντηρητικός, κατόπιν φιλελεύθερος. 

P o n s o n b y , J o h n , ύποκόμης (περ. 1770-1855). Βρεταννός διπλωμά-
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της, έπιτετραμμένος στή Νεάπολη (1832), πρεσβευτής στήν Κωνσταντι-
νούπολη (1832-41) καί στήν Βιέννη (1846-50). 

Ρ ο ζ 7. ο d i B o r g o , Κ ά ρ ο λ ο ς ' Α ν δ ρ έ α ς Ό σ σ ί π ο β ι τ ς , κόμης 
(1764-1842). Ρώσσος διπλωμάτης, κορσικής καταγωγής. Πρεσβευτής 
στό Παρίσι (1821-35) καί στό Λονδίνο (1835-39). 

P r o k e s c h - O s t e n , A n t o n (1795-1876). Αύστριακός στρατηγός 
καί διπλωμάτης. 'Τπηρέτησε ήδη άπό τά 1827 στήν 'Ανατολή στά 1832 
μεσολάβησε άνάμεσα στόν σουλτάνο καί στόν ήγεμόνα τής ΑΙγύπτου κι 
άπό τά 1833-49 ήταν πρεσβευτής τής Αύστρίας στήν Ελλάδα. Κατόπιν 
χρημάτισε πρεσβευτής στό Βερολίνο (1849-52) καί στήν Κωνσταντινού-
πολη (1855-71). 

R a s c h , G u s t a v (πέθ. στά 1878). Φιλελεύθερος νομικός καί δημοσιο-
γράφος. Στά 1848/49 πήρε μέρος στήν έπανάσταση στό Βερολίνο καί 
κατόπιν έζησε έξόριστος στήν 'Ελβετία καί στήν Γαλλία. Προσχώρησε 
άργότερα στήν σοσιαλδημοκρατία. 

R e u s S, 'Ε ρ ρ ί κ ο ς Ζ', πρίγκηπας (1825-1906). Γερμανός στρατιωτικός 
καί διπλωμάτης, σύμβουλος στήν πρωσσική πρεσβεία στό Παρίσι (1854-
63), άπεσταλμένος καί κατόπιν πρεσβευτής στήν Πετρούπολη (1867-76), 
έκτακτος πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη (1877), πρεσβευτής στήν 
Βιέννη (1878-94). 

R i c h a r d s , A l f r e d (1820-1876). "Αγγλος δραματουργός καί δημο-
σιογράφος, άντίπαλος τής είρηνιστικής πολιτικής τοϋ Cobden καί τών 
Μαγχεστριανών. 

R i c h e l i e u , A r m a n d d u P l e s s i s , δούκας καί καρδινάλιος (1585-
1642). Γάλλος πολιτικός, πρωθυπουργός τοΰ Λουδοβίκου ΙΓ'. 

R o s e , H u g h H e n r y , βαρόνος (1801-1885). "Αγγλος άξιωματικός, άρ-
γότερα στρατάρχης. 'Επιτετραμμένος στήν Κωνσταντινούπολη στά 1852-
53 καί σύνδεσμος στό γαλλικό έπιτελεΐο κατά τόν Κριμαϊκό Πόλεμο. 

Έπαιξε δραστήριο ρόλο στήν κατάπνιξη τοΰ ίνδικοϋ έθνικοαπελευθερωτι-
κοΰ κινήματος (1857-59). 

R o u s s i n , A l b i n - R e i n e , βαρόνος (1781-1854). Γάλλος ναύαρχος, 
υπουργός τών ναυτικών (1840 καί 1853) καί πρεσβευτής στήν Κωνσταν-
τινούπολη (1832-34). 

R Ο y e r, v o n . Πρώσσος διπλωμάτης, άπεσταλμένος στήν Κωνσταντινού-
πολη στά 1829. 

R u s s e l l , J o h n , λόρδος (1792-1878). Βρεταννός πολιτικός, ήγέτης τών 
Ούΐγων, πρωθυπουργός (1846-52 καί 1865-66) καί ύπουργός έξωτερι-
κών (1852-53 καί 1859-65). 

S a l i s b u r y , R o b e r t A r t h u r , λόρδος (1830-1903). "Αγγλος συν-
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τηρητικός πολιτικός, υπουργός Ινδικών υποθέσεων (1866/7 καί 1874-76), 
έξωτερικών (1878-80) καί πρωθυπουργός (1885-1886, 1886-1892 καί 
1895-1902). 

S c o t t , W a l t e r (1771-1832). "Αγγλος μυθιστοριογράφος. 
S e b a s t i a n i, H o r a c e - F r a n c o i s , κόμης (1772-1851). Γάλλος 

στρατάρχης, πολιτικός καί διπλωμάτης. 'Υπουργός έξωτερικών (1830-
32) καί πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη (1806-7) καί στό Λονδίνο 
(1835-40). 

S e y m o u r , S i r G e o r g e H a m i l t o n (1797-1880). Βρεταννός δι-
πλωμάτης, πρεσβευτής στήν Πετρούπολη (1851-54). 

S h a f t e s b u r y , A n t h o n y A s h l e y C o o p e r , λόρδος (1801-
1885). "Αγγλος πολιτικός, άρχικά συντηρητικός, μετά τά 1847 Ούίγος. 

S h e i l , R i c h a r d L a b o r (1791-1851). 'Ιρλανδός δραματουργός καί 
Ούίγος πολιτικός καί βουλευτής. 

S i d n e y , S i r P h i l i p p (1554-1586). Άγγλος πολιτικός, στρατιωτι-
κός καί ποιητής. 

S o b i e s k i , Ι ω ά ν ν η ς (1624-1696). Βασιλιάς τής Πολωνίας. Στά 1683 
ήταν έπικεφαλής τών πολωνικών κι αύστρογερμανικών στρατευμάτων 
πού νίκησαν τούς Τούρκους μπροστά στήν Βιέννη. 

S o u l o u q u e , F a u s t i n (περ. 1782-1867). Νέγρος πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας τής Άΐτης. Στά 1849 άνακηρύχθηκε αύτοκράτορας. 

S t a n l e y , E d w a r d H e n r y , μετά τά 1869 λόρδος D e r b y (1826-
1893). Βρεταννός πολιτικός, άρχικά συντηρητικός καί κατόπιν φιλελεύ-
θερος. Βουλευτής, ύπουργός έξωτερικών (1866-68 καί 1874-78) καί 
ύπουργός άποικιών (1882-85). 

S t e w a r t , P a t r i c k . "Αγγλος πολιτικός μέ ριζοσπαστικές φιλελεύθερες 
τάσεις, βουλευτής στά 1835-36. 

S t r a t f o r d d e R e d c l i f f e , S t r a t f o r d C a n n i n g , ύποκόμης 
(1786-1880). Βρεταννός διπλωμάτης, πρεσβευτής στήν Κωνσταντινού-
πολη (1810-12,1825-28,1841-58). 

S t u a r t , D u d l e y C o u t t s , λόρδος (1803-1854). Βρεταννός Ούΐγος, 
πολιτικός καί βουλευτής. 

T a l l e y r a n d - P i r i g o r d , C h a r l e s M a u r i c e , πρίγκηπας 
(1754-1838). Γάλλος διπλωμάτης, ύπουργός έξωτερικών (1797-99,1799-
1807,1814-15). 

T h i e r r y , A u g u s t i n (1795-1856). Γάλλος φιλελεύθερος Ιστορικός. 
T h o u v e n c l , E d o u a r d - A n t o i n e (1818-1866). Γάλλος διπλω-

μάτης, πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη (1855-60) καί ύπουργός έξω-
τερικών (1860-62). 
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T h u g u t , J o h a n n A m a d e u s, βαρόνος (1736-1818). Αυστριακός 
διπλωμάτης καί πολιτικός, πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη (1771-
76) καί ύπουργός έξωτερικών (1794-1800). 

U r q u h a Γ t, D a v i d (1805-1877). Βρεταννός συντηρητικός πολιτικός 
καί διπλωμάτης. Μετά τά 1830 έπιφορτίστηκε μέ διάφορες διπλωματι-
κές άποστολές στήν Τουρκία. Βουλευτής άπό τά 1847 ώς τά 1852. 

V e r m o r e l , A u g u s t e - J e a n - M a r i e (1841-1871). Γάλλος δη-
μοσιογράφος, προυντονικός, συντάκτης τού Courrier frailgais (1866-
1867). Στήν έποχή τής Κομμούνας τραυματίστηκε βαριά καί πέθανε λίγο 
άργότερα ώς κρατούμενος. 

V i 11 6 1 e, J e a n - B a p t i s t e, κόμης (1773-1854). Γάλλος συντηρητι-
κός πολιτικός. Πρωθυπουργός στήν έποχή τής Παλινόρθωσης (1822-27). 

W a l e w s k i , A l e x a n d r e , κόμης (1810-1868). Γάλλος πολιτικός καί 
διπλωμάτης, γυιός τοΰ Ναπολέοντα Α' καί τής Πολωνίδας κόμησσας 
Μαρίας Βαλέφσκα. Πήρε μέρος στήν πολωνική έξέγερση τοΰ 1830-31 
καί μετά τήν καταστολή της κατέφυγε στήν Γαλλία. Έγινε ύπουργός 
έξωτερικών άπό τά 1855 ώς τά 1860. 

W a l s h , J o h n B e n n (1798-1881). "Αγγλος συντηρητικός πολιτικός 
καί δημοσιογράφος. Βουλευτής. 

W a r d , S i r H e n r y (1797-1860). "Αγγλος πολιτικός καί διπλωμάτης, 
ύπατος άρμοστής τών 'Ιονίων νήσων (1849-1855), κυβερνήτης τής Κεϋ-
λάνης (1855-1860) καί τοΰ Μαντράς (1860). 

W e l l i n g t o n , A r t h u r W e l l e s l e y , δούκας (1769-1852). Βρε-
ταννός στρατιωτικός καί συντηρητικός πολιτικός. Άπό τά 1808 ώς τά 
1815 άρχιστράτηγος τών βρεταννικών στρατευμάτων στους ναπολεον-
τείους πολέμους. Πρωθυπουργός (1828-30) καί ύπουργός έξωτερικών 
(1834-35). 

W o o d , S i r C h a r 1 e s, άργότερα λόρδος H a l i f a x (1800-1885). 
Βρεταννός Ούίγος πολιτικός, ύπουργός οίκονομικών στά 1846-52, άρχι-
ναύαρχος στά 1855-58 καί ύπουργός γιά τΙς 'Ινδίες στά 1859-66. 

W r t J b l e n s k i , S i e g m u n d F l o r e n t i n (1845-1888). Πολωνο-
αυστριακός έπαναστάτης καί χημικός. Μετά τήν πολωνική έξέγερση τοΰ 
Κιέβου (1863) έμεινε έξι χρόνια έξόριστος στήν Σιβηρία. Στά 1882 κα-
θηγητής στό πανεπιστήμιο τής Κρακοβίας. 

Y o u n g , S i r J o h n (1807-1876). Συντηρητικός Βρεταννός πολιτικός, 
ύπουργός γιά τΙς Ιρλανδικές υποθέσεις στά 1852r55. 

* 

Ά β δ ο ύ λ Ά σ Ι ς (1830-1876). 'Αδελφός τοΰ σουλτάνου 'Αβδούλ Μετζίτ. 
Σουλτάνος άπό τά 1861 ώς τά 1876. 
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Ά β 8 ο ΰ λ Κ ε ρ Ι μ πασάς (1807-1855). Τοΰρκος στρατηγός, γενικός διοι-
κητής τοϋ τουρκικοϋ στρατοΰ στήν άρχή τοΰ ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου 
τοΰ 1877-78. Μετά τΙς ήττες τοΰ 1877 καθαιρέθηκε καί έξορίστηκε. 

Ά β δ ο ύ λ Μ ε τ ζ t τ (1823-1861). Σουλτάνος τής Τουρκίας (1839-1861). 
' Α γ ά ς Μ ω χ ά μ ε τ (1742-1797). Σάχης τής Περσίας (1794-97). 
Λ Ι κ α τ ε ρ Ι ν η Β' (1729-1796). ΤσαρΙνα της Ρωσσίας (1762-96). 

' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Α' (1777-1825). Τσάρος τής ΡωσσΙας (1801-1825). 
' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Γ' (1845-1894). Τσάρος τής ΡωσσΙας (1881-1894). 
' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Κ α ρ α γ ι ώ ρ γ ε β ι τ ς (1806-1885). 'Ηγεμόνας τής 

Σερβίας (1842-58). 
'Λ λ ή π α σ ά ς (1741-1822). 'Αλβανός κυβερνήτης ένός ήμιαυτόνομου κρά-

τους πού περιλάμβανε τήν 'Αλβανία, τήν Ήπειρο καί τμήματα τής Μα-
κεδονίας μέ πρωτεΰουσά του τά 'Ιωάννινα. ΤΗρΘε σέ Ενοπλη σύγκρουση 
μέ τήν Πύλη, νικήθηκε μετά άπό δίχρονο άγώνα καί δολοφονήθηκε. 

' Α χ μ έ τ Α' (1589-1617). Τοΰρκος σουλτάνος (1603-1617). 
Β α γ ι α ζ ή τ Α' (1347-1403). Τοΰρκος σουλτάνος (1389-1403). 
Β ά τ τ ε ν μ π ε ρ γ κ , ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς (1857-1893).'Ηγεμόνας της Βουλ-

γαρίας (1878-1886). 
Β ί κ τ ω ρ ία (1819-1901). Βασίλισσα της Μεγάλης ΒρεταννΙας (1839-

1901). 
Β λ ά δ Ε'. Όσποδάρος τής Βλαχίας (1456-62 καί 1476-79). 
Β λ α δ ι μ ι ρ έ σ κ ο υ , Θ ε ό δ ω ρ ο ς (δολοφονήθηκε στά 1821). Βλάχος 

όπλαρχηγός, πολέμησε μαζί μέ τούς Ρώσσους στόν ρωσσοτουρκικό πό-
λεμο τοΰ 1806-1812 καί στίς άρχές τοΰ 1821 ήγήθηκε άγροτικοϋ κινή-
ματος. 

Β ο γ ο ρ ί δ η ς, ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς (περ. 1823-1910). 'Ακόλουθος της τουρ-
κικής πρεσβείας στό Λονδίνο (1856-61), πρεσβευτής στήν Βιέννη (1876-
78) καί κυβερνήτης τής 'Ανατολικής Ρωμυλίας (1879-84). 

Β ο γ ο ρ ί δ η ς, Ν ι κ ό λ α ο ς (1821-1863). Καϊμακάμης στήν Μολδαβία 
στά 1857-59. 'Αδελφός τοϋ 'Αλέξ. Βογορίδη. 

Β ο γ ο ρ ί δ η ς, Σ τ έ φ α ν ο ς ή Σ τ ε φ α ν ά κ η ς (περ. 1775-1862). Βουλ-
γαρικής καταγωγής, καϊμακάμης τής Μολδαβίας (1821-22) καί κυβερ-
νήτης τής Σάμου (1834-50). 

Β ο ΐ ν ό β ι τ ς , Μ ά ρ κ ο ς ' Ι β ά ν ο β ι τ ς (πέθ. στά 1807). Ρώσσος ναύαρ-
χος, δαλματικής καταγωγής. 

Γ κ α ρ α τ σ ά ν ι ν , ' Η λ ί α ς (1812-1874). Σέρβος φιλελεύθερος πολιτικός, 
ύπουργός έσωτερικών (1843-52, 1858-59), πρωθυπουργός κι ύπουργός 
έξωτερικών (1852-53,1861-67). 
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Γ κ I κ α ς, Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς. 'Ηγεμόνας της Βλαχίας (1768-69) καί της Μολ-
δαβίας (1764-67, 1774-77). Δολοφονήθηκε κατά διαταγή τής Πύλης, 
γιατί άρνήθηκε ν' άναγνωρίσει τήν προσάρτηση της Βουκοβίνας στήν 
Αύστρία. 

Γ κ Ι κ α ς , Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς (1807-1857). Όσποδάρος τής 
Μολδαβίας (1849-53 καί 1854-56). 

Γ κ ο ρ τ σ ά κ ο β , Μ ι χ α ή λ Δ η μ ή.τ ρ ι ε β ι τ ; (1793-1861). Ρώσσος 
στρατηγός, διοικητής τής στρατιάς τοϋ Δούναβη στά 1853-54 καί άπό 
τόν Φεβρουάριο ώς τόν Δεκέμβριο τοϋ 1855 γενικός διοικητής τοϋ στρα-
τοΰ τής Κριμαίας. 'Από τά 1856 ώς τά 1861 διοικητής της Πολωνίας. 

Γ κ ο ΰ ρ κ ο , ' Ι ω σ ή φ Β λ α δ ι μ ή ρ ο β ι τ ς (1828-1901). Ρώσσος στρα-
τηγός, έλαβε μέρος στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1877-78. 

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς Β' (1859-1941). Αύτοκράτορας τής Γερμανίας (1888-
1918). 

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς Γ ' τ ή ς ' Ο ρ ά γ γ η ς (1650-1702). Κυβερνήτης τών Κά-
τω Χωρών (1672-1702), βασιλιάς της 'Αγγλίας (1689-1702). 

Γ ρ ί β α ς , Θ ε ο δ ω ρ ά κ η ς (1797-1862). Έλληνας όπλαρχηγός. Έλαβε 
μέρος στήν έπανάσταση τοΰ 1821. Τό 1854 εισέβαλε στήν "Ηπειρο γιά 
νά βοηθήσει τήν άντιτουρκική έξέγερση . 

Ε ρ ρ ί κ ο ς Δ' (1553-1610). Βασιλιάς τής Γαλλίας (1589-1610). 
Ζ α ν κ ό φ (ή Τ σ α γ κ ό φ ) , Δ ρ ά γ κ α ν (1827-1911). Βούλγαρος πολι-

τικός, πρωθυπουργός (1880 καί 1883-84). 'Ηγέτης της ρωσσόφιλης πα-
ράταξης, πρωτοστάτησε στήν έκθρόνιση τοϋ 'Αλέξανδρου Βάττενμπεργκ 
(1886) . 

' Ι ά κ ω β ο ς Β' (1633-1701). Βασιλιάς τής 'Αγγλίας (1685-1688). 
' Ι γ ν ά τ ι ε β, Ν ι κ ό λ α ο ς Π α ύ λ ο β ι τ ς (1832-1908). Ρώσσος στρα-

τηγός καί διπλωμάτης. Πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη (1864-77), 
διαπραγματεύτηκε τήν είρήνη τοΰ 'Αγίου Στεφάνου (1878). Υπουργός 
έσωτερικών (1882). 

' Ι μ π ρ α ή μ π α σ ά ς (1789-1848). ΑΙγύπτιος στρατιωτικός, θετός γυιός 
τοΰ ήγεμόνα τής ΑΙγύπτου Μεχμέτ 'Αλή. 'Επικεφαλής τών αιγυπτιακών 
στρατευμάτων πού καταπολέμησαν τήν έλληνική έπανάσταση στά 1824-
28 καί γενικός διοικητής τοΰ αίγυπτιακοΰ στρατοΰ στούς τουρκοαιγυ-
πτιακούς πολέμους (1831-33 καί 1839-41). Μετά τά 1844 συνηγεμόνας 
τής ΑΙγύπτου. 

Ί σ κ έ ν τ ε ρ Μ π έ η ς (1810-1861). Τούρκος στρατηγός πολωνικής κατα-
γωγής ('Αλέξανδρος 'Ιλίνσκι). Μετά τό 1830 υπηρέτησε στούς στρατούς 
τής 'Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Περσίας καί της Γαλλίας. Πήρε 
μέρος στήν έπανάσταση της Ούγγαρίας στά 1848-49 καί μετά τήν κα-
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ταστολή της κατέφυγε στήν Τουρκία όπου άπέκτησε τήν τουρκική υπη-
κοότητα. Διοικητής τουρκικών στρατευμάτων σέ διάφορα θέατρα τοϋ 
ΚριμαΙκοϋ Πολέμου. 

' Ι ω ά ν ν η ς Α' ό ' Α κ τ ή μ ο ν α ς (περ. 1167-1216). Βασιλιάς της 'Αγ-
γλίας (1199-1216). 

Ί ω α ν ν I δ η ς. Διευθυντής στό υπουργείο έσωτερικών τής Βλαχίας στά 
1853. 

Κ α λ λ έ ρ γ η ς , Δ η μ ή τ ρ ι ο ς (1803-1867). "Ελληνας στρατιωτικός καί 
πολιτικός, έλαβε μέρος στήν έπανάσταση τοΰ 1821 καί χρημάτισε ύπουρ-
γός στρατιωτικών στά 1854-55. 

Κ α λ λ ι μ ά χ η ς , Σ κ α ρ λ ά τ ο ς . 'Από τήν Αύγουστο ώς τόν 'Οκτώβριο 
τοΰ 1806 κι άπό τό 1812 ώς τό 1819 ήγεμόνας της Βλαχίας. Στά 1821 
άπαγχονίσθηκε μέ διαταγή τοΰ σουλτάνου. 

Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς . Φιλικός, συνεργάτης τοΰ 'Αλ. 'Χψηλάντη καί άπε-
σταλμένος του στό Λάιμπαχ γιά νά δει τόν τσάρο. 

Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ς , ' Ι ω ά ν ν η ς (1776-1831). Έλληνας πολιτικός. Στήν 
ύπηρεσία τής Ρωσσίας άπό τά 1809 ώς τά 1822. Ύπουργός έξωτερικών 
τής Ρωσσίας άπό τά 1815 Δς τά 1822. Κυβερνήτης τής Ελλάδας άπό 
τά 1827 ώς τήν δολοφονία του. 

Κ α ρ α γ ι ώ ρ γ η ς, Γ ι ώ ρ γ η ς Ι Ι έ τ ρ ο β ι τ ς (1752-1817). 'Ηγέτης 
τής σερβικής έξέγερσης έναντίον τών Τούρκων (1804-1813), ήγεμόνας 
της άνεξάρτητης Σερβίας (1811-1813). Μετά τήν τουρκική εισβολή τοΰ 
1813 έφυγε άπό τήν Σερβία καί γύρισε στά 1817 γιά νά δολοφονηθεί μέ 
διαταγή τοΰ Όβρένοβιτς. 

Κ α ρ α μ ζ ί ν , Ν ι κ ό λ α ο ς Μ ι χ α ή λ ο β ι τ ς (1766-1856). Ρώσσος 
ιστορικός. 

Κ α ρ α τ ζ ά ς , ' Ι ω ά ν ν η ς . Ήγεμόνας τής Βλαχίας (1812-1820). Στά 
1825 ήρθε στήν 'Ελλάδα καί πέθανε στήν 'Αθήνα (1841). 

Κ α ρ λ ο μ ά γ ν ο ς ( Κ ά ρ ο λ ο ς ό Μ έ γ α ς ) (περ. 742-814). Βασιλιάς 
τών Φράγκων άπό τό 768 καί Ρωμαίος αύτοκράτορας (800-814). 

Κ ά ρ ο λ ο ς Λ' (1600-1649). Βασιλιάς τής 'Αγγλίας (1625-1649). 
Κ ά ρ ο λ ο ς Β' (1630-1685). Βασιλιάς τής 'Αγγλίας (1660-1685). 
Κ ά ρ ο λ ο ς Α' (1500-1558). Βασιλιάς της 'Ισπανίας (1516-56). Μέ τό όνο-

μα Κάρολος Ε' αύτοκράτορας της 'Αγίας Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας 
(1519-56). 

Κ ά ρ ο λ ο ς Β' (1661-1700). Βασιλιάς τής 'Ισπανίας (1665-1700). 
Κ ά ρ ο λ ο ς Γ (1757-1836). Βασιλιάς τής Γαλλίας (1824-1830). 
Κ α τ α κ ά ζ η ς , Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς . Πολιτικός διοικητής τής Βεσσαρα-

βίας τήν έποχή τής έλληνικής έξέγερσης, γαμπρός τοΰ 'Αλ. 'Υψηλάντη. 
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Κ α τ α ρ τ ζ ή ς . Πολιτικός παράγοντας στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες" στά 
1797 ζήτησε τήν έπέμβαση τής Γαλλίας γιά νά έπιτευχθεΐ ή αυτονομία 
τους. 

Κ ι σ σ έ λ ε β , Ν ι κ ο λ ά ι Δ η μ ή τ ρ ι ε β ι τ ς (1800-1869). Ρώσσος δι-
πλωμάτης, πρεσβευτής στό Παρίσι (1851-1854). 

Λ α β ρ ό β, Π έ τ ρ ο ς Λ ά β ρ ο β ι τ ς (1823-1900). Ρώσσος επαναστά-
της καί δημοσιογράφος, θεωρητικός τής όμάδας «Φίλοι τοΰ Λαοΰ». 

Α ο π ά τ ι ν , Έ ρ μ ά ν ν ο ς ' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο β ι τ ς (1845-1918). Ρώσσος 
έπαναστάτης, στέλεχος τής όμάδας «Φίλοι τοΰ Λαοΰ» καί μέλος τοΰ 
γενικού Συμβουλίου τής Πρώτης Διεθνούς. 

Λ ο υ δ ο β ί κ ο ς ΙΔ' (1638-1715). Βασιλιάς τής Γαλλίας (1643-1715). 
Λ ο υ δ ο β ί κ ο ς ΙΣΤ' (1754-1793). Βασιλιάς τής Γαλλίας (1774-1792). 
Λ ο υ δ ο β ί κ ο ς Ν α π ο λ έ ο ν τ α ς Γ' (1808-1873). 'Ανιψιός τοΰ Ναπο-

λέοντα Α' Βοναπάρτη. Πρόεδρος τής Δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατίας 
(1848-1852), αύτοκράτορας της Γαλλίας (1852-1870). 

Λ ο υ δ ο β ί κ ο ς Φ ί λ ι π π ο ς (1773-1850). Δούκας τής 'Ορλεάνης, βα-
σιλιάς τής Γαλλίας (1830-1848). 

Μ α γ κ ι έ ρ ο υ , Γ ε ώ ρ γ ι ο ς (γενν. 1804). Βλάχος στρατηγός, μέλος τής 
προσωρινής έπαναστατικής κυβέρνησης τοΰ 1848 καί διοικητής τών βλα-
χικών στρατευμάτων. 

Μ ά ν ο ς , ' Ι ω ά ν ν η ς (1803-1874). Υπουργός έξωτερικών τής Βλαχίας 
(1850-1854). 

Μ α τ ο ύ σ ε β ι τ ς , ' Α ν δ ρ έ α ς (1796-1842). Ρώσσος διπλωμάτης, πήρε 
μέρος στό συνέδριο της Βερόνας (1822) καί στήν συνδιάσκεψη τοΰ Λον-
δίνου (1830). 

Μ α υ ρ ο γ έ ν η ς, ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς . Διπλωμάτης, γύρω στά 1830 πρεσβευ-
τής της Τουρκίας στήν Βιέννη. 

Μ α υ ρ ο γ έ ν η ς, Ν ι κ ό λ α ο ς (1738-1790). Στά 1786 έγινε όσποδάρος 
τής Βλαχίας, στά 1788 καί τής Μολδαβίας. "Οταν οί Αυστριακοί κατέ-
λαβαν τήν Βλαχία ό σουλτάνος διέταξε τόν άποκεφαλισμό του. 

Μ α υ ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο ς , ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς (1791-1865). Έλληνας πολιτι-
κός, Ιλαβε μέρος στήν έπανάσταση τοΰ 1821. Μετά τήν άπελευθέρωση 
χρημάτισε πρεσβευτής σέ διάφορες πρωτεύουσες. Πρωθυπουργός γιά 
σύντομα χρονικά διαστήματα στά 1844 καί 1853. 

Μ α υ ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο ς , Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς (1711-1769). Χρημάτισε έξι 
φορές ήγεμόνας στήν Βλαχία καί τέσσερις στήν Μολδαβία. 

Μ α χ μ ο ύ τ Β' (1785). Τοΰρκος σουλτάνος (1808-1839). 
Μ α χ μ ο ύ τ Ν ε ν τ Ι μ πασάς (1806-1884). Τοΰρκος πολιτικός. 'Ανέλαβε 

κατά καιρούς διάφορα ύπουργεΐα καί έπίσης έγινε βεζύρης. 
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Μ e τ α ξ ά ς, Ά ν δ ρ έ α ς (1786-1860). "Ελληνας πολιτικός. "Ελαβε μέρος 
στήν έπανάσταση τοϋ 1821. Στα 1843 ύπουργός στρατιωτικών στήν κυ-
βέρνηση Άλ. Μαυροκορδάτου καί στά 1843-44 πρωθυπουργός. Μετά τό 
1854 πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη. Βοήθησε στήν όργάνωση σω-
μάτων γιά τήν άπελευθέρωση τής 'Ηπείρου. 

Μ έ ν τ σ ι κ ο β , Α. Σ. (1787-1869). Ρώσσος στρατιωτικός καϊ πολιτικός. 
Στά 1853 πήγε ώς έκτακτος πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη, ένώ 
στόν Κριμαϊκό Πόλεμο χρημάτισε γενικός διοικητής τών δυνάμεων τής 
Κριμαίας. 

. Μ ε χ μ έ τ ' Α λ ή (1769-1849). Κληρονομικός τοποτηρητής τοΰ σουλτά-
νου στήν Αίγυπτο (1805-1849). Προσπάθησε νά αύτονομήσει τήν χώρα 
καί νά είσαγάγει μεταρρυθμίσεις. 

. Μ ε χ μ έ τ ' Α λ ή π α σ ά ς (1807-1868). Τοΰρκος στρατιωτικός καί πολι-
τικός, στά 1852-53 μεγάλος βεζύρης καί κατόπιν ύπουργός στρατιωτι-
κών. 

Μ ε χ μ έ τ ' Α λ ή π α σ ά ς (1827-1878). Τοΰρκος στρατηγός γερμανικής 
καταγωγής (τό πραγματικό του όνομα ήταν Karl Detroit). Στά 1875-76 
ήταν διοικητής σώματος στρατοΰ στήν Βοσνία, στά 1877 διοικητής τών 
τουρκικών στρατευμάτων στήν Βουλγαρία, στά 1878 έλαβε μέρος στό 
συνέδριο τοΰ Βερολίνου. 

Μ ι λ ο ρ ά ν τ ο β ι τ ς, Μ. Α. (1771-1825). Ρώσσος στρατηγός, νικητής τών 
Τούρκων σέ μιά μάχη πού έγινε στά 1806 κοντά στό Βουκουρέστι. 

Μ ι ν τ ά τ π α σ ά ς (1822-1884). Τοΰρκος πολιτικός. Στά 1872 καί στά 
1876-77 έγινε μεγάλος βεζύρης, στά 1877-78 έξορίστηκε, κατόπιν διο-
ρίστηκε κυβερνήτης τής Συρίας, στά 1881 καταδικάστηκε σέ θάνατο 
γιά τήν παλαιότερη συμμετοχή του στήν δολοφονία τοΰ 'Αβδούλ 'Ασίς, 
όμως έξορίστηκε μόνο. 

Μ ο ύ σ ο υ ρ ο ς, Μ. Γαμπρός τοΰ Ν. Βογορίδη, πρεσβευτής τής Τουρκίας 
στό Λονδίνο. 

Μ ο υ σ τ α φ ά Β' (1644-1703). Σουλτάνος τής Τουρκίας (1695-1703). 

Μ ο υ σ τ α φ ά π α σ ά ς (γενν. γύρω στά 1796). Τοΰρκος πολιτικός, μεγά-
λος βεζύρης άπό τόν Μάιο τοΰ 1853 ώς τόν Μάιο τοΰ 1854. 

Μ ο υ σ τ ο ξ ύ δ η ς , ' Α ν δ ρ έ α ς (1785-1860). "Ιστορικός άπό τήν Κέρκυ-
ρα. Διευθυντής της σχολής της Αίγινας τήν έποχή τοΰ Καποδίστρια. 

'Εκδότης τοΰ περιοδικού «Έλληνομνήμων» (1843-53) καί συγγραφέας 
πολλών έργων. 

Μ ο υ χ τ ά ρ π α σ ά ς , ' Α χ μ έ τ (1852-1919). Τοΰρκος στρατηγός, διοι-
κητής τών τουρκικών δυνάμεων στό Έρζερούμ τήν έποχή τοΰ ρωσσο-
τουρκικοϋ πολέμου (1877-78). 
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Μ π έ λ ν τ ι μ α ν , ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς (1750-1825). Μολδαβός λόγιος. Σέ 
ϊργο του περιγράφει τά γεγονότα στήν Μολδαβία κατά τήν έξέγερση τοϋ 
1821. 

Μ π ι μ π έ σ κ ο, Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Σ τ ί ρ μ π ε ϊ (1801-1869). Όσποδάρος 
τής Βλαχίας (1849-1853 καί 1854-1856). 

Μ π ρ α ν κ ο β ε ά ν ο υ , Π ρ έ ν τ α . Βλάχος μεγαλοβογιάρος καί πολιτικός. 
Στά τέλη τοΰ 18ου at. ζήτησε τήν βοήθεια τοΰ Ναπολέοντα γιά τήν μετα-
τροπή της Βλαχίας σέ αυτόνομη δημοκρατία. 

Μ ω ά μ ε θ Β' (1430-1481). Τοΰρκος σουλτάνος (1451-1481). 
Ν α μ ί κ π α σ ά ς . Τοΰρκος πολιτικός, διπλωματικός άπεσταλμένος στό 

Λονδίνο τό 1832. 
Ν α π ο λ έ ο ν τ α ς Α ' Β ο ν α π ά ρ τ η ς (1769-1821). Αύτοκράτορας τών 

Γάλλων (1804-1814 καί 1815). 
Ν α χ I μ ο β, Π ά β ε λ Σ τ ε π ά ν ο β ι τ ς (1802-1855). Ρώσσος ναύαρ-

χος. 'Οργανωτής της άμυνας τής Σεβαστούπολης κατά τόν Κριμαϊκό 
Πόλεμο. 

Ν έ γ ρ η ς , Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς . Καϊμακάμης τοΰ ήγεμόνα της Βλαχίας καί 
μέλος τής Φιλικής 'Εταιρείας. 'Αποκεφαλίστηκε στήν Κωνσταντινούπο-
λη στά 1821. 

Ν έ σ σ ε λ ρ ο ν τ , Δ η μ ή τ ρ η ς Κ ά ρ λ ο β ι τ ς . Ρώσσος διπλωμάτης, 
γυιός τοΰ παρακάτω. 

Ν έ σ σ ε λ ρ ο ν τ , Κ ά ρ ο λ ο ς Β α σ ί λ ι ε β ι τ ς (1780-1862). Ρώσσος 
πολιτικός καί διπλωμάτης. 'Υπουργός έξωτερικών (1816-1856) καί πρω-
θυπουργός. 

Ν ι κ ό λ α ο ς Α' (1796-1855). Ρώσσος τσάρος (1825-1855). 

Ν ο τ α ρ ά ς , Λ ο υ κ ά ς . Βυζαντινός άξιωματοΰχος, άποκεφαλίσθηκε κατά 
διαταγή τοΰ σουλτάνου στά 1453, λίγο μετά τήν άλωση τής Κωνσταντι-
νούπολης. 

Ν τ α μ ά ν τ π α σ ά ς , Μ α χ μ ο ύ τ Τ σ ε λ ά λ έ ν τ - Ν τ ί ν (1840-1884). 
Τούρκος πολιτικός, μέλος τοϋ άνώτατου πολεμικού συμβουλίου κι έπα-
νειλημμένα ύπουργός στρατιωτικών. Στά 1878, μετά τήν τουρκική ήττα, 
έξορίστηκε, στά 1880 πήρε χάρη καί στά 1881 καταδικάστηκε σέ θάνατο 
έξαιτίας τής παλαιότερης συμμετοχής του στήν δολοφονία τοϋ Άβδούλ 

Άσίς* όμως καί πάλι έξορίστηκε μόνο. 

Ν τ ή μ π ι τ ς , Ί β ά ν Ί β ά ν ο β ι τ ς (1785-1831). Ρώσσος στρατάρχης, 
άρχιστράτηγος στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1828-29 κι έπικεφαλής 
τών ρωσσικών δυνάμεων πού κατέπνιξαν τήν πολωνική έξέγερση τοΰ 
1830-31. 
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Ό β ρ έ ν ο β ι τ ς , Μ ί λ ο ς (1780-1860). 'Ηγεμόνας της Σερβίας (1817-
1839 καί 1858-1860). 

Ό β ρ ί ν ο β ι τ ς, Μ ι χ α ή λ (1823-1868). Ηγεμόνας της Σερβίας (1839-
1842 xal 1860-1868). 

Ό ζ έ ρ ο β. Ρώσσος διπλωμάτης, πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη στά 
1853. 

"Ο θ ω ν α ς (1815-1867). Βαυαρός πρίγκηπας, βασιλιάς τής Ελλάδας (1832-
1862) . 

' Ο λ ύ μ π ι ο ς , Γ ι ω ρ γ ά κ η ς (1772-1821). 'Οπλαρχηγός άπό τόν "Ο-
λυμπο. Πολέμησε μέ τό μέρος τών Ρώσσων στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο 
τοΰ 1806-12. Συνεργάτης τού Άλ. 'Υψηλάντη στήν έξέγερση τοΰ 1821. 
Αύτοανατινάχθηκε στήν μονή τοΰ Σέκου, όταν τόν περικύκλωσαν οί 
Τούρκοι. 

Ό μ έ ρ π α σ ά ς (1806-1871). Τοΰρκος στρατηγός κροατικής καταγωγής 
(Μιχαήλ Λάτας), άρχιστράτηγος τών τουρκικών δυνάμεων κατά τόν Κρι-
μαϊκό Πόλεμο. 

' Ο ρ λ ό φ , ' Α λ έ ξ η ς Φ ι ο ν τ ό ρ ο β ι τ ς (1786-1861). Ρώσσος στρατιω-
τικός καί διπλωμάτης. Διαπραγματεύθηκε μέ τήν Τουρκία τΙς συνθήκες 
της Άδριανούπολης καί τοΰ Ούνκιάρ-ΣκελεσσΙ καί ήγήθηκε τής ρωσσι-
κής Αντιπροσωπείας στήν συνδιάσκεψη τοΰ Παρισιού στά 1856. 

' Ο σ μ ά ν π α σ ά ς (πέθανε στά 1860). Τοΰρκος ναύαρχος, διοικητής τοΰ 
στόλου τοΰ Εύξείνου στόν Κριμαϊκό Πόλεμο. ΑΙχμαλωτΙστηκε στή ναυμα-
χία της Σινώπης (1853) κι άπελευθερώθηκε μετά τό τέλος τοΰ πολέμου. 

' Ο σ μ ά ν Ν ο υ ρ Ι π α σ ά ς (1837-1900). Τοΰρκος στρατηγός. Πολέμησε 
στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοϋ 1877-78 κι έγινε συχνά ύπουργός στρα-
τιωτικών στήν έπόμενη δεκαετία. 

11 ά ι κ ο ς, ' Α ν δ ρ ό ν ι κ ο ς (1799-1880). Έλληνας πολιτικός καί νομο-
μαθής, έπί "Οθωνος είσαγγελέας τοΰ 'Αρείου Πάγου καί τέσσερις φορές 
ύπουργός (1837,1841,1842,1849). 

Ι Ι ά λ ε ν, Θ. Π. Ρώσσος άξιωματικός, πληρεξούσιος κυβερνήτης τής Μολδα-
βίας καί τής Βλαχίας στά 1829. 

Π α τ σ ί φ ι κ ο , Δ α β ί δ (1784-1855). Έμπορος πορτογαλικής καταγωγής 
καί μέ άγγλική ύπηκοότητα, έγκατεστημένος στήν 'Αθήνα. 

Π έ τ ρ ο ς Α' (1672-1725). Ρώσσος τσάρος (1682-1725). 

Π ο λ ι ά κ ο β, Σ α μ ο υ ή λ Σ ο λ ο μ ό ν ο β ι τ ς (1837-1888). Ρώσσος 
έπιχειρηματίας καί χρηματιστής. 

Ρ ε σ Ι ν τ π α σ ά ς (1802-1858). Τούρκος πολιτικός. Χρημάτισε επανειλημ-
μένα μεγάλος βεζύρης καί ύπουργός έξωτερικών. 
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Ρ ι ζ ά π α σ ά ς (1809-1859). Τούρκος στρατηγός καί πολιτικός. Μετά τά 
1840 χρημάτισε έπανειλημμένα ύπουργός στρατιωτικών. 

Ρ ι φ ά τ Β ε λ ή Έ ν τ Ι ν πασάς. Τοΰρκος πολιτικός καί στρατιωτικός, άπό 
ελληνίδα μητέρα. 'Αντιπροσώπευσε τήν Τουρκία στό συνέδριο τών Παρι-
σίων μετά τήν λήξη τοΰ Κριμαϊκού πολέμου καί χρημάτισε διοικητής τής 
Κρήτης (1856-58). 

Ρ ι χ ά ρ δ ο ς Α', ό Α ε ο ν τ ό κ α ρ δ ο ς (1157-1199). Βασιλιάς τής 'Αγ-
γλίας (1189-1199). 

Σ α ρ δ α ν ά π α λ ο ς . Έλληνική όνομασία τοΰ 'Ασσουρμπανιμπάλ, βασιλιά 
της 'Ασσυρίας (668 - περ. 626 π.Χ.). 

Σ β ι α τ ο σ λ ά β ο ς (περ. 942-972). Μεγάλος δούκας τοΰ Κιέβου. 
Σ α κ I ρ πασάς. Τοΰρκος πολιτικός καί διπλωμάτης. Πρεσβευτής στήν ΓΙε-

τρούπολη, κατόπιν διοικητής στήν Κρήτη. 
Σ ε ρ μ π ά ν, Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς (1640-1688). Ήγεμόνας τής Βλαχίας 

(1679-1688) μέ μεταρρυθμιστική δράση' δολοφονήθηκε άπό τούς βογιά-
ρους. 

Σ κ ο μ π έ λ ε β, Μ ι χ α ή λ Δ η μ ή τ ρ ι ε β ι τ ς (1843-1882). Ρώσσος 
στρατηγός. Έλαβε μέρος στίς έκστρατεϊες τής κεντρικής 'Ασίας (1873, 
1875-76, 1880-81) καί στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1877-78. 

Σ ο υ β ό ρ ο β, ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Β α σ Ι λ ι ε β ι τ ς (1730-1800). Ρώσσος 
στρατάρχης στόν ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1787-1792. 

Σ ο υ λ ε ϊ μ ά ν Α', ό Μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή ς (1494-1566). Τοΰρκος σουλ-
τάνος (1520-1566). 

Σ ο υ λ ε ϊ μ ά ν π α σ ά ς (1840-1892). Τοΰρκος στρατηγός, διοικητής τών 
τουρκικών δυνάμεων στήν Βοσνία καί στήν 'Ερζεγοβίνη στά 1877-78, 
άργότερα διοικητής τής στρατιάς τοΰ Δούναβη καί έπικεφαλής τής άμυ-
νας τής Κωνσταντινούπολης. Κατηγορήθηκε γιά προδοσία καί καταδι-
κάστηκε σέ 15 χρόνια φυλακή, άργότερα πήρε χάρη. 

Σ ο ύ τ σ ο ς , ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς (1758-1821). Ήγεμόνας τής Μολδαβίας 
(1802) καί τής Βλαχίας (1806 καί 1818-21). 

Σ ο ύ τ σ ο ς , Μ ι χ α ή λ (1784-1864). Μεγάλος διερμηνέας άπό τά 1815. 
Στά 1818 διορίσθηκε ήγεμόνας τής Μολδαβίας. Ταυτίστηκε μέ τό κίνημα 
τοΰ Υψηλάντη καί μετά τό 1821 έφυγε άπό τίς ήγεμονίες. Πέθανε στήν 

Ελλάδα. 
Σ ο ύ τ σ ο ς , Ν ι κ ό λ α ο ς . 'Αδελφός τοΰ προηγουμένου. 

Σ τ ο ύ ρ τ ζ α , Δ. 'Ανώτερος ύπάλληλος στις παραδουνάβιες ήγεμονίες, πού 
στά 1802 σχεδίασε Ινα δημοκρατικό σύνταγμα. 

Σ χ ι ν ά ς , ' Ι ω ά ν ν η ς . Γαμπρός τοΰ Μιχαήλ Σούτσου. 
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Τ α τ ί σ τ σ ε β, Δ η μ ή τ ρ η ς Π ά β λ ο β ι τ ς (1767-1845). Ρώσσος δι-
πλωμάτης, πρεσβευτής στήν Βιέννη άπό τά 1826 ώς τά 1841. 

Τ ζ α β έ λ λ α ς , Κ Ι τ σ ο ς (1801-1855). 'Αγωνιστής στήν έπανάσταση τοϋ 
1821. Υπασπιστής τοΰ "Οθωνα, ύπουργός στρατιωτικών (1844) καί 
πρωθυπουργός (1847/8). Πήρε μέρος στήν έκστρατεία τοΰ 1854. 

Τ 1 τ ο β, Β. Π. Ρώσσος διπλωμάτης, πρόξενος στό Βουκουρέστι καί κατό-
πιν πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη. Πέθανε στά 1891. 

Τ σ ι μ π ε ά ν ο υ , Σ κ α ρ λ ά τ ο ς . Βλάχος μεγαλοβογιάρος καί πολιτικός. 
Στά τέλη τοϋ 18ου αϊ. ζήτησε τήν βοήθεια τοΰ Ναπολέοντα γιά τήν μετα-
τροπή της Βλαχίας σέ αύτόνομη δημοκρατία. 

' Υ ψ η λ ά ν τ η ς , ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς (1726-1806). 'Ηγεμόνας τής Βλαχίας 
(1774-1787 καί 1796-1806). 'Αποκεφαλίσθηκε ώς ύποπτος συνεργασίας 
μέ τούς Ρώσσους. 

" Υ ψ η λ ά ν τ η ς , ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς (1792-1828). 'Εγγονός τοΰ προηγουμέ-
νου, άνώτερος Αξιωματικός τοϋ ρωσσικοϋ στρατοΰ, μέλος τής Φιλικής 
'Εταιρείας καί ήγέτης τής έξέγερσης στίς ήγεμονίες τό 1821. Μετά τήν 
ήττα τοΰ Δραγατσανίου κατέφυγε στήν Αύστρία όπου κρατήθηκε φυλα-
κισμένος' έλευθερώθηκε λίγο προτοϋ πεθάνει. 

Φ ι λ ι π π έ σ κ ο υ , ' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς . Θησαυροφύλακας καί άρχιγραμμα-
τικός στήν Βλαχία τήν έποχή τής έξέγερσης τοΰ 'Υψηλάντη. Μετά τήν 
είσοδο τών τουρκικών στρατευμάτων διέφυγε. 

Φ ο υ ά τ έ φ έ ν τ η ς, Μ ε χ μ έ τ (1814-1869). Τούρκος πολιτικός. Μετά 
τά 1850 χρημάτισε έπανειλημμένα μεγάλος βεζύρης καί ύπουργός έξω-
τερικών. 

Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ς Α' (1494-1547). Βασιλιάς τής Γαλλίας (1515-1547). 
Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ς ' Ι ω σ ή φ Α' (1830-1916). Αύτοκράτορας τής Αύστρίας 

(1848-1916). 
Φ ρ ι δ ε ρ ί κ ο ς Α' Β α ρ β α ρ ό σ σ α ς (περ. 1123-1190). Γερμανός βα-

σιλιάς (μετά τό 1152) καί αύτοκράτορας (μετά τό 1155). 
Φ ρ ι δ ε ρ ί κ ο ς Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς Γ' (1770-1840). Βασιλιάς τής Πρωσ-

σίας (1797-1840). 
Φ ρ ι δ ε ρ ί κ ο ς Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς Δ'(1795-1861). Βασιλιάς τής Πρωσσίας 

(1840-1861). 
Φ ω τ ι ά δ η ς, Μ. 'Επιτετραμμένος τής Μολδαβίας στήν Κωνσταντινούπολη. 
Χ α λ Ι λ π α σ ά ς (πέθανε στά 1856). Τοΰρκος στρατιωτικός καί πολιτικός. 

Ύπουργός τών ναυτικών στά 1854-55. 
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