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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Έξακολουθοϋντες τό ουπερ άπό διετίας πρόκατηρξάμεθα 
έργον τής συγγραφής τής Ε θ ν ι κ ή ς  Ί σ τ ο ρ  ί α ς  μο- 
νογραφικώς, σπεύδομεν είς τήν εκδοσιν τής ίστορίας τοΟ 
πρώτου τής νεωτέρας Ε λλάδος κυβερνήτου, τοΟ άοιδίμου 
κ ό μ η τ ο ς Ί ω α ν ν ο υ  Κ α π ο δ ι σ τ  ρ ί ο υ, του άνδρός 
έκείνου, δστις τάς έν Ρωσία τιμάς καί μεγαλεία καταλιπών 
καί υπό τής χήρας αύτοκρατείρας του αύτοκράτορος πασών 
των Ρωσιών ’Αλεξάνδρου (1827) παρακαλούμενος νά παρα- 
μείνη έν Πετρουπόλει, έν ρωσική υπηρεσία, είπε τό λόγιον 
έκεΐνο, 8περ έν προμετωπίδι του παρόντος Ιργου προύτάξα' 
μεν : « Δ ύ ν α μ α ι  κ ά λ λ ι σ τ α  ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ω  ε ί ς  
τ ή ν  Ε λ λ ά δ α  τ ό γ η ρ α λ έ ο ν  σ α ρ κ ί ο ν μ ο υ ® .

Τήν ίστορίαν τοΟ Καποδιστρίου διττώς θεωρουμεν άναγ- 
καίαν* πρώτον μέν, διότι αύτός ύπήρζεν ό άνήρ εκείνος, 
δστις έν τή έλληνική  αύτου καταγωγή έτίμησε τό 'Ελλη
νικόν ονομα, μέγα διαδραματίσας, κατά τάς τρεις πρώτας 
δεκαετηρίδας τοϋ πρός τό τέρμα δολιχοδρομοϋντος Ιθ  α ίφ -  
νος, πρόοωπον, γενόμενος ό διαιτητής τής Εύρώπης, ό 
Βίσμαρκ τής  έποχής αύτοΟ' δεύτερον δέ, διότι αύτόν, πάν- 
των^ των συγχρόνων Ε λλή νω ν  άριστον διπλωμάτην γενό- 
μενον, έξέλεξεν ή τρίτη εν Τροιζήνι εθνική συνέλευσις (2 
Απριλίου 18*27) ως πρώτον τής  έλευθερουμένης Ε λλάδος  

κυβερνήτην, εις χεΐρας αύτου έμπιστευθεΐσα τούς οϊακας 
'ΈοΟ ύπό τής άλλοπροσάλλου διπλωματίας κλυδωνιζομένου 
έθνικου σκάφους. JCal δντως, πάσας άναμνήσεις δεν διεγείρει 
τό όνομα τοΟ Καποδιστρίου ! Τό όνομα τοΟ Μ π ά ρ μ π α -  
J  ι ά ν ν η, ώς άπεκάλει τον σεπτόν γέροντα Κυβερνήτην δ 
έλεύθερος Ε λλη ν ικ ό ς  λαός, δστις νυχθημερόν έν τώ έν 
Α ίγ ίνη  είσέτι περισωζομένφ μεγάρω τής Κυβερνήσεως είρ- 
γαζετο ύπέρ τοΟ έθνικοϋ μεγαλείου, ύπέρ τής εύρύνσεως τών 
στενών μέχρις άποπνιγμοΰ τής άναγεννωμένης Ε λλάδος



δρίων, άπερ ή ανθελληνική διπλωματία των r-ερι τον Μέτ- 
τερνιχ έπέβαλεν αύτή.

Πλεΐσθ’ βσα Ιχουτι γραφή ^ερί του πρώτου τή ς  Ε λ λ ά 
δος κυβερνήτου παρά τε ήμετερων καί ξένων και ίσως π ο λ 
λ ά  ά λλα  θά γραφώσιν έν τω μέλλοντι, διότι ή Σττορία είσέτι 
δεν έφιλοτέχνησε τό άληΟινον καί αθανατον του άνδρός 
έκείνου μνημεΐον, ό ίτ ις  πρώτος αύτός έθηκε τά θεμέλια τής 
έν Έ λλάδ ι έλευθέρας πολιτε ία :, ά λλά  καί δεν ένόμισεπρέ' 
πον νά οίνοχοήση άκρατον τήν ελευθερίαν προς άνδρας χώ 
ρας έπι μακρόν ταλαιπωρηθείσης,ής τό μέν ήμίσυ κατείχετο 
είσέτι υπό των Τούρκων, τό δ έτερον ειχε καταστή £ρμαιον 
έσωτερικών πολέμων και ολέθριων αντεγκλήσεων.

Ό βίος του Ιωάννου Καποδιστρίου δάναται να διαι- 
ρεθή είς τρεις Ιδίως περιόδους, καθ’ ας άνεφάνη, άνεπτύχθη  
καί ώρίμασεν ό έξοχος έκεΐνος νοΟς τής  Ελλάδος. Καί έν 
μέν τή πρώτη ύπηρετεΐ τό κρατίδιον, έν ω έγεννήθη, άρτι 
άνακύψαντι τής μακρας βενετικής δουλείας, έν δ ε τ ή  δευ* 
τέρα,έν τοΐς εύρωπαϊκοΐς συνεδρίοις παρακαθήμενος παράτοΐς  
διασημοτέροις των πολιτικών καί διπλωματικών άνδρών 
τής έποχής, συσκέπτεται περί τών τυχών τών λαών, έν δε 
τή  τρ ίτη  δημιουργεί τήν πολιτικήν Ελλάδα, ής πολλοί 
μεν παρεσκεύασαν τήν έλευθερίαν καί ανεξαρτησίαν άντΐ 
πάσης θυσίας, ά λ λ ’ εκείνος έδημιούργησεν, ώς έπιτήδειος 
άρχιτέκτων τό πολιτικόν οίκοδόμημα αύτής.

Τοιούτου γενομένου τοϋ κυβερνήτου Καποδιστρίου, καί 
ώς βάσιν της έργασίας ημών πάσας τάς μέχρι τοϋδε περί 
αύτου έκδεδομένας ίστοριχάς πραγματείας ήμετέρων τε καί 
ξένων λαβόντες,προβαίνομεν επί τήν Ικδοσιντής ίστορίας του 
κυβερνήτου ( 1 8 2 8 — 1831) ,  τάμέν άπό τής γεννήσεως αύτου 
μέχρι του 1828 , έν τή Εισαγωγή συντόμως διεξερχόμενοι, 
τά δέ άπό του θανάτου αύτου, ήτοι άπό του 1 8 3 1 μέχρι 
τής άντιβασιλείας, έν παραρτήματι διά Βραχέων διεξιόντες.

Έγραφον εν Αίγίννι κ α τ ’ Αύγουστον 18 9 3 .

^ΤΡΓΦΩΝ ί } .  ^ΤΑΓΓΕΑΙΔΗ Σ.
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ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΚΑΠΟΜΣΤΡΙΟΥ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

«Εΐτε ύπό τίνος πόλεως βπιθυμε“ς τ ιμ α ϊθ α ι ,  
την πόλιν ώρελητέον, ε ιτε 0nb της 'Ελλάδος 
π ίσ η ς  άζιο<\ βπ’ άρετη θαυμάζεσθαι, τήν  
Ε λλάδα  πειρατέον ευ ποιεΓν».

[Ξΐνοφώντος ’Απομνημονεύματα Β'. 1 ,]

ΠρΙν ή περί του πρώτου τίΐς άναγενναψ-ε'νης Ε λλάδος άρχον- 
τος τον λόγον ποιησώμεθα, ανάγκη νά εΓπωμεν ολίγα τ ιν ά  περί 
του τ ίς  η το ό ’ Ιωάννης Καπ:δίστρια(:, είς δν η εν ΤροιζίΊνι Γ' 
’ Εθνική Συνε'λευσις ενεπιστεύθη τάς τύχας τών ύπο του μακροΰ 
πολέμου καταπεπονημε'νων Ε λλήνω ν καί οποία τ ις  ητο νι κ α τά -  
στασις τί5ς Ε λλάδος, κατόπιν του Ιξαετοΰς πολε'μου, ^ν εκλήθη 

■•νά κυβερνήσει, πρώτος αυτός "Έλλην κυβερνήτης μετά την άλω -  
σιν τγ ς̂ Κωνσταντινουπόλεο>ς και την καταστροφήν του Β υζαντι-  
νοΰ Κράτους γενόμενος.

Ό  ’Ιωάννης Δ. Καποδίστριας εγεννήθη έν Κέρκυρά τ'7) 31υι 
’Ιανουάριου 1 7 7 6  (1) εν τ φ  παρά την Σπιατάδατ^ .ατά  την παρα-

I

(1, Πολλοί τώ ν  βιογραρητάντων auTbv ετος γεννήσεως του Καποδι-  
βτρίου ώρισαν τ b ενιοι δέ Tb 1 7 8 0 ,  ώς ό Κρέμος, ό Γούδας xal b
Κουμας, ά λ λ ’ b  Μάρκος θεοτάχης εν τώ  βν έ'τει 1 8 8 9  έχδοθέντι εργψ  
*ΰτο7 : *0 ’ Ιωάννης Καποδίστριας έν Κεραλληνί^ι χτλ . σελ. 1 9 5  και 
ί λ λ ο ι  αποδέχεται Tb 17 76 , ω τ ιν ι  xat ημείς ηκολουΟήσαμεν. Σημειωτέον  

8τι ό Η Thiersch, Griechenlands Schicksale, Francfurt a] M. 
1863  βελ. 49  λέγει 8τι εγεννήθη τ φ  17 7 2 .  /·>■ !>-,» ■  p i  - «  > j 
tfs. t / i  > , ? .* Λ -ΐf  Vw * t - j  *■&* * * '
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λίαν, κείμενο) οίκογενειακφ [/.εγάρφ (1). Πατήρ αυτού ήν ό ’Αν- 
χώηος  Μαρίας ΚαποδΙσζρ ιας,  [/.ητηρ δε η * Αδαμαντίνη Χ ρ ίσ το - 
δούΑον Γονέμη. Ή  οίκογε'νεια Καποδιστρίου είναι αρχαιότατη, 
άναγοριε'νη {Λεχ̂ ρις αύτου τού ΙΓ' αίώνος (/. X. Πρόγονός τις 
αύτ$ς άνδραγαθήσας κατά τό 1250 παρά τφ  αύτοκράτορι της 
Γερμανίας Φρειδερίκφ τφ  Β' ελαβε τον τίτλον καί την κομητείαν 
τ^ς Ίουστινουπόλεως, τής ειτα ύπό τών Βενετών ώς πρωτευού- 
σης καταστάσης τής ύπ’αύτών καταληφθείσης Ίστρίας (2) «Κα- 
ποδιστρίας» κληθείσης (Capo (Γ Istria =  πρωτεύουσα τής 
Ίστρίας). Δύο δε αδελφοί— πιθανόν οί τούτου υιοί—Βίκτωρ καί 
Νικόλαος Βιττόρη (Καποδίστριαι) άφίκοντο τφ  1329 $ 1373,
κατ’ άλλου;, είς Κε'ρκυραν καταδιωκό|Λενοι παρά του ύπερισχύ- 
σαντος εν ττ) πόλει Καποδιστρό<£ κό[Αβατος του Παχριάρχον τής 
' Λχυΐψ,αα, ούτινος επί κεφαλής ΐστατο η κραταιά οικογένεια 
Γου ίρχη , ητις,τΤΙ αρωγοί τού πατριάρχου, έπεδίωκε.την κυριαρχίαν 
τής πόλεως Καποδιστρίας (3). Έν Κερκύ;$ άποκαταστάντων τών

(I) Κατά τά βιβλία βχπτίσεως του έν Κερκύρρ. ναοίϊ της «Ά ντ ιβ ο υ-  
νιωτίσσης», όΊωάννης Α. Καποδίστριας εβχπτίσθη τη 11 Φεβρουαρ. 177S ,  
Σημειούσθω δ* υτι xb βνομα Καποδίστρια η Καβοδίστρια φέρουσι μέχρι 
σήμερον πολλαί εν Κέρκυρά οίκογένειαι πάση; τάζεως. Ό  δέ ιστοριογρά
φος της Κέρκυρας ’Α ν δ ρ έ α ς  Μ α ρ μ ο ρ α ς  (Della HistOria di 
Corfil σελ. 312) άπαριθμών Η 2 κερκυραι/άς οίκογενείας συγκαταλέγει 
μεταξύ αυτών καί ^ήν τών Κ ιβοδιστριων (Cavodistria),

(?) *H Ίστρία είναι επαρχία της Αυστρίας κείμενη πpbς τά ΝΑ 
αυτής, ήτις σχηματίζει μίαν τών τριών περιφερειών του Κυβερνείου τών 
Μεθορίων καί άποτελεΓται έκ χερσονήσου κείμενης έν τώ μυχώ της 
Άδριατιχης θαλάσσης. Ό  πληθυσμός αυτής ανέρχεται είς 240,000 ψυ
χών πλήν δέ του Πισινού πρωτευούσης αυτής 2χει καί τάς έξης σημαν-  
τικάς πόλεις : τήν Πόλαν, τ& Ροβίνον, τήν Κ α π ο δ ι σ τ ρ  ι α ν  (Ίου-  
στινούπολιν) καί τ& Πίρανον. Κατά τχς μαρτυρίας τών αρχαίων συγγρα
φέων (Στράβων, 5 ,209. —Δίων Κάσσιος 54, 20 . — Πτολεμαίος, 3, 1 ,  27,  
2 8 .—Παυσανίας 10, 32, 1 9 .—Στέφανος Βυζάντιος έ ν λ έ  ξ ε ι), φαίνε
τα ι οτι ή Ίστρία κατωκήθη,ώς καί ή γείτων αύτ^ Ιλλυρ ία ,  ύπ& Πελασ
γικού τίνος φύλου, έξ εκείνων, απερ κατψκησαν καί έν xfi κυρίως Έλλάδι·

(3) Ή  πόλις ΚαποΒίστρια πρότερον καλούμενη Α Τ γ t ς, κατά τβν Με-
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δύο τούτων αδελφών, δ Βίκτωρ ενυμφεύθη τήν μονογενή θυγατέ
ρα τού πλουσίου καί εύγενούς Κερκυραίου κόμητο; ΚονόόχαΛψ  
εκ τού γά(/.ου δε τούτου ελκει τό γένος Υ) οικογένεια Βιττόρη υι 
ειτα Καποδιστρίου έπικλνιθεΐσα (1), Τό γένος τούτο τω 1477 
προσεγράφη μεταξύ τών εύγενών οικογενειών τής Κερκύρας και εν 
ετει 1689 ελαβε τον τίτλον τών ευπατριδών : Κόμητος (2) παρά

λέτιον, κατεστράφη, άνοικοδομηθεισα 8ε u7cb του αύτοκράτορος 'Ιουστίνου 
άπεκλήθη arcb του ονόματος αύτου Ίουστινούπολις ; «Ίουστινούπολις, ή 
οποία τανυν Καποδίστρια καλείται, τήν ονομασίαν λαβουσα o^b ’ Ιουστί
νου του αύτοκράτορος, δστις άνωκοδόμησε καλουμένην Αιγίδα». Ίδέ Με
λετίου Γεωγραφίαν Τόμ. Β'. 1 3 7 — 138 εκδ. Βενετίας 1 8 0 7 .—Κ α τ ’ άλ
λους δμως Ίουστινιανούπολις καλεΓται (Παρβλ. Ν. Σπηλιάδ/jv, ’Απομνη
μονεύματα κτλ. Τομ. Γ', σελ. 477 και άλλους). Ή  Καποδίστρια είναι 
λίαν οχυρά πόλις, έ'χει δέ και λιμένα ομώνυμον έν τω κόλπω της Τεργέ
στης. Είναι επισκοπή ύπο τήν δικαιοδοσίαν του Ούδίνου καί ε/ει ώραίαν 
.μητρόπολιν, δημαρχεΤον και μεγάλας άλυκάς. ’'Αλλοτε ύπb τούς Βενετούς 
ύπαγομένη ήν πρωτεύουσα τής Ίστρίας (Capo d ’ islria).

(1) Τινές επί τη εύκαιρί^ τών αποκαλυπτηρίων του έν Κερκύρα άν- 
δριάντος του Καποδιστρίου (12 ’Απριλίου 1887) έκ τών δημοσιογραφούν- 
των ένΆθήναις (Βασίλειος Ζώτος ο Μολοσσός,έν τή «Νξ£ Έ^ημερίδι» τής 
10 Μαίου 1S87 και εφεξής, ο 0 ,  Μπόβος αυτόθι, τής 12 Μαίου καί εν
τεύθεν καί * Αθ. Πετρίδης έν τή  «’Εφημερίδι» του αύτου μηνός), έγραψαν 
δτι b κυβερνήτης κατήγβτο έξ Άργυροκάστρου τής Ηπείρου, ϊ λ λ ’ οί τοι- 
ουτοι, ώς παρατηρεί ο κ. Φρ, Ά λβά να ; ( Ά τ τ ^ ν  Ήμερολόγιον 1888  
σελ. 273) φαίνεται, δτι ήπατήθησαν έκ τουδε : Οί ΚερκυραΓοι Γονεμη, 
«ξ ών και ή μήτηρ του Ίωάννου Καποδιστρίου ’Αδαμαντίνη, ενεκεν τής 
προς τούς Βενετούς ύπηρεσίας αύτών ελαβον είς ανταμοιβήν μεγάλην Ικ-  
τασιν γαιών μ ετ ’ έπαύλεω; καί παροικίας σωζομένης μέχρι του 1798  έν 
τω  Ήπειρωτικώ Έ ξαμιλ ίω , έν Βρύσει καί έν Βουθρωτώ. Έ κ τούτου λοι 
"rtbv ύπέλαβόν δτι ο Καποδίστριας ήτο ήπειρώτης έκ θηλυγονίας. Άλλ*  
ουδέν παράδοξον, άφ’ ου καί ή Biographie Generale του Michaud έν 
λεξει λέγει, δτι ο πατήρ του κυβερνήτου ήτο κρεωπώλης !

(2) *0 τ ίτλο; ούτος άνεγνωρίσθη ύπb τής Βΐνετικής κυβερνήσεως ώς 
αληθής (vera titola)* Ue Άρχεΐον τής Γερουσίας Κερκύρας Decreti 
del Conti 1796 'Εκείνο δ* δπερ ο καθηγητής Κάρολος Xbπφ έν τή  ’Εγ
κυκλοπαίδεια του Ersch-Gruber, έν άρθρω Goth, άνέγραψεν δτι b’luixv- 
**,ς Καποδίστριας κατήγετο άπb τών ομωνύμων τιμαριωτικών βαρώνων,
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του Καρόλου Εμμανουήλ, Δουκός τής Σαβοΐας και επιτίμου βα- 
σιλέως τής Κύπρου. ΟύτωσΙ τιμηθείσης της οίκογενείας ταύ- 
της (1), ό Νικόλαος Καποδίστριας μετεβη είς Κωνσταντινού
πολή προς εξαγοράν Ελλήνων αίχμαλοίτων, τω δε 1690 ό Γε
ώργιος, Άλοίσιος καί Σταυρος Καποδιστριαι -ηγούμενοι Χειμαρ- 
ριωτών, iStcjc δαπάνη στρατολογηθέντων, άντεπεξήλθον γενναίως 
κατά τών Τούρκων. Βραδύτερον δε (1716) ό Φραγκίσκος καί ό 
Βίκτωρ Καποδίστριαι διεκρίθησαν εν τ?ί πολιορκία τής Κερκύ- 
ρας καί τέλος ό ’Αντώνιος Μαρίας Καποδίστριας πατήρ του 
Ίωάννου Καποδιστρίου, του δοξάσαντος τό γένος αυτών, διάση
μος νομολόγος γενόμενος, κατέλαβεν υψιστα αξιώματα εν Κερ
κύρα γενόμενος μάλιστα πρεσβευτής της Γερουσίας, σταλείς μετά 
του Νικολάου Γρεναδίνου Σιγούρου είς Κωνσταντινούπολιν προς 

 ̂ επικύρωσιν του νέου Ίονίου συντάγματος υπό της 'Υψηλής Π ύ
λης. Ή  πρεσβεία άνεχώρησε λαβουσα ώς γραμματέα αυτής τον 
νόώτατον τών υιών του Καποδιστρίου Αυγουστίνον.

Είναι δέ περίεργος ή υποδοχή, ής ήξιώθησαν οι δύο εκείνοι 
"'Ελληνες έκτακτοι απεσταλμένοι τής Ίονικής Γερουσίας, κατά

φαίνεται, κατά τάς εν Κερκύ;^ χειρογράφους σημειώσεις της γενεαλογίας 
του Καποδιστρίου καί κατά Tbv Κάρολον Μένδελσον Βαρθόλδυ\, δστις συ-  
νέγραψεν ιστορίαν του Καποδιστρίου: Graf Johann Kapodistriasj Berlin 
1864 επί τί{ βάσει χειρογράφων πολλών, ούχί αληθές Tb Οικόσημον του 
γένους τών Καποδιστρίων άποτελεΓται έξ άργυρας άσπίδος τεμνομένης 
διαγωνίως ύπο ταινίας έρυθρας, έκ τριών χρυσών αστέρων καί έκ σταυρου 
γεγραμμένου έν δεξιά πρ6ς τά ανω της άσπίδος. Ό  σταυpbς ούτος είναι 
τών ιπποτών του Α γ ίου  Ίωάννου της Ιερουσαλήμ.

(1) Παρά Κ.Ν Σάθ^, έν Νεοελληνική Φιλολογία, ’Αθηναι 1868 σελ. 
343 άναφέρεται Ά  γ γ ε λ ό ς τις Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ς  ώς μέλος τής 
Κερκυραϊ’κης συγκλήτου (1θ81) έν σελίδι δέ 419 κχί 421 άναφέρονται ώς 
μαθητεύσαντες έν τω έν Παταβίω Γυμνασίω, ο Λ α υ ρ έ ν τ ι ο ς  Κ α-  
π ο δ ί σ τ ρ ι α ς  ΚερκυραΓος καί b Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς  Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ς  
ΚερκυραΓος. Ά ν α φ έ Γονται δέ προσέτι καί ο Α ν τ ώ ν ι ο ς  Κ α π ο δ ί -  
σ τ ρ ι α ς πρόπαππος του Ίωάννου,δστις τφ  1700 έστάλη έκτάκτως παρά 
τής πόλεως Κέρκυρας, Γνα συγχαρώ τώ Πελοποννησιακώ Μοροζίνη, έπί 
ταΓς κατά τών Τούρκων νίκαις αύτου·
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τήν είς Βυζάντιον άφιξιν αυτών προς επικ,ύοωσιν του συμφώνως 
τ^ υπό του Σουλτάνου Σελίμ του Γ', του Τσάρου Παύλου καί 
του βασιλέως τής Α γγλίας , τη 21 Μαρτίου 1800, ύπογραφείση 
συμβάσει γενομένου Συντάγματος. Τής έπικυοώσεως του Β υζαν -  
t i a r o v  συντάγματος  έπικληθέντος γενομένης έν τ^ ‘Υψηλ?) Πύλη, 
ό Σουλτάνος άνέθηκεν αύτοΤς, δπως έγχειρίσωσι τό Σύνταγμα  
εκείνο προς τον πρόεδρον τής Ίονικής γερουσίας ήδη διά του τ ί 
τλου Ήγεμόνος τιμηθέντος καί προσπαθήσωσι νά έφαρμοσθγ( 
δριστικώς. Λίαν δε συγκινητική ύπήρξεν η σκηνή, καθ* ήν ό Αυ
γουστίνος Καποδίστριας έν θριάμβω εφ^ρε την Ίονικήν σημαίαν, 
σημαίαν έλευθέρου ελληνικού κρατιδίου, μετά τετρακοσιετή τουρ
κικήν δουλείαν, άπό τής 'Υψηλής Πύλης μέχρι τού έν Φαναρίω 
Πατριαρχικού ναού,*καρακολουθούμενος υπό τών απεσταλμένων καί 
πολλού χριστιανικού πλήθους. Ό  Πατριάρχη; Νεόφυτος ό Ζ , τό 
δεύτερον τότε πατριαρχεύων, ψαλείσης δοξολογίας, ηύλόγησε την 
σημαίαν, ην αύθις άναλαβών ό Αυγουστίνο; έν πομπή έ'φερεν είς 
τό έφ* ού έπέβαινον οί απεσταλμένοι πλοιον, οπεο δ ναύαρχος 
τού τουρκικού στόκου έχαιρέτησε δι* είκοσι και ένό; κανονοβο- 
λισμών (1).

Κατά την έκ Κωνσταντινουπόλεως τή ; εκτάκτου πρεσβείας 
είς Κέρκυραν επιστροφήν, δ πατήρ τού Ίωάννου Καποδιστρίου, 
διωρίσθη παρά τής 'Υψηλή; Πύλης τη 25 ’Οκτωβρίου 1800 (19 
Τζεμάζιουλ Άχήρ 1215) Αύτοκρατορικος επίτροπο; μετά τού 
Νικολάου Σιγούρου κόμητο; Δεσύλλα προ; διοργάνωσιν τών Έ πτά  
νήσων συμφώνως προς το έπικληθέν Βυζαντιανον Σύνταγμα. 
’Αλλά περί τούτων μέν άλις* έπανέλθωμεν δέ είς τον ημέτερον 
ήρωα.

(1) Μηνά; τινα; μετά τήν συγκινητικήν δια πάντα "Ελληνα τελετήν
ταύτην κατέπλευσεν εί; Κωνσταντινούπολιν καί τ'ο πρώτον έμπορικίν
πλοΓον φερον τήν ίονικήν σημαίαν, δπερ προϋπήντησαν, κατά δια
ταγήν του Σουλτάν Σελίμ του Γ 7, ο πατριάρχης, ο μέγας διερμηνεύς, οί
υπουργοί καί ό αρχηγέ; τών σωματοφυλάκων αύτου δωρησαμένου Tipb;
Tb νέον κρατίδιον και τον ετήσιον φόρον, λόγω τη ; επικυριαρχίας, εξ
75,000  γροσίων.



14 ΙΣΤΟΡΙΑ

Ό  ’Ιωάννης Α, Καποδίστριας αυξηθείς την ηλικίαν έσπού- 
δασε το μεν πρώτον έν τοΐς σχολείοις της Κερκύρας, τοσαύτην 
δ* έπεδείξατο μάθησή καί ευφυΐαν, ωστε προσείλκυσε την προσο
χήν Κερκυοαίου τινός, δστις λέγεται, είπών : «Κοΐμα δτι είναι
'ΈΧλην !» Βραδύτερον δέ δεκαεπταέτης γενόμενος (1794) άπελ- 
θών είς ’Ιταλίαν ένεγράφη έν τοΐς μητρωαις τού Πανεπιστημίου 
Παταβίου,έν ω έσπούδασε την ιατρικήν.Περί δέ τό τέλος τού 1797 
άποπερατώσας τάς σπουδάς αυτού έπέστρεψεν είςΚέρκυραν, περιη- 
γηθείς πρότερον διαφόρους πόλεις τνΊς Ιταλ ία ς  καί έπισκεψάμε- 

* νος τά επισημότερα αύτ*7)ς Νοσοκομεία. Έν Κερκύρα άποκατα- 
στάς μετήοχετο τό επάγγελμα αυτού ύπέρ τών ένδεών τούς εαυ
τού πόρους διατιθέμενος. Άλλ* δτε έπέστρεψεν είς Κέρκυραν ο 
Ιωάννης, δέν εύρε πλέον την πατρίδα έν όμαλαις περιστάσεσι. 
Κατά τό ετος 1797 ή Κέρκυρα εύρίσκετο έν δειναΐς μεταπολι- 

 ̂ τευτικαΐς. περιπλοκαΐς, διότι οί Δημοκρατικοί Γάλλοι τού Ναπο- 
λέοντος πολεμούντες την Ένετικην ’Αριστοκρατίαν, εθηκαν τέρμα 
είς την ΰπαρξιν αύτ^ς, καί, κυριεύσαντες την Ενετίαν καί τάς 
κτήσεις αύτν^ς, ήλθον καί είς τάς Ίονίους νήσους καί είς Κέρκυ
ραν, αίτιοι πολλών κακών γενόμενοι, ζητούντες διά πυρός καί 
σιδήρου νά ύποτάξωσι καί άναγκάσωσι πάντας> μάλιστα δέ τούς 
αριστοκρατικού*:, οΐτινες επί Ενετοκρατίας είχον προνόμιά τινα , 
νά άσπασθώσι τάς δημοκρατικάς αυτών άρχάς. (Συνθήκη τού 
Κάμπο Φ ό put ο, 17 ’Οκτωβρίου 1797). ’Ανηρπάγησαν περιουσίας 
έφυλακίσθησαν αδίκως έντιμοι πολιτα ι, άπεγυμνώθησαν ναοί καί 
μοναστήρια, έφονεύθησαν αθώοι πολιται. Μεταξύ τών φυλακι- 
σθέντων, ήτο καί ό πατήρ τού Ίωάννου Καποδιστρίου κατηγο
ρούμενος δτι μετ’ άλλων άντέπραττε κρυφίως κατά τών Γάλλων. 
Μετά παρέλευσιν δύο ετών (1799) συμμαχήσασαι ή Ρωσία καί 
$*, Τουρκία έπολέμησαν άπό κοινού κατά τών Γάλλων, ους έκδιώ- 
ξασαι τών Ίονίων νήσων, ελαβον αύτάς υπό τήν κατοχήν καί τήν 
προστασίαν αύτών.Ή  Κέρκυρα δμως τών έν αύττι Γάλλων μη ύπο- 
χωρούντων, άλλ* έπί τέσσαρας σχεδόν μίνας έναντιουμένων, πο- 
λιορκηθεισα τέλος ήναγκάσθη ενεκεν έλλείψεως τροφών, νά παρα- 
δοθτΐ τοΐς συμμάχοις. ’Αρχηγοί τών στρατιών τών δύο συμμά-
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χων δυνάμεων ήσαν δ ρώσος ναύαρχος Ονζαχώφ καί δ τούρ- 
κος ναύαρχος Κατηρ Μπέης. . ’Αλλ* εκάτερος αξιών νά εξουσιάζτρ 
τής Κερκύρας, ύπέθαλπε μεταξύ τών Κερκυοαίων την διχόνοιαν, 
επί ίδια εθνική ωφελείς.

Έν τούτοις, οτε δ ναύαρχο; Ονζαχωφ, «ρχ^γ^ς τών συνη- 
νωμένων δυνάμεων Τουρκίας καί Ρωσίας, μετά την άλωσιν τής. 
Κερκύρας, ένησχολήθη είς την διοργάνωσιν τού τόπου, δ ’Ιωάννης 
Α. Καποδίστριας ήρξατο γινόμενος γνωστότερος. Ό  ναύαρχος 
μάλιστα Κατηρ Βέης διώρισεν αυτόν αρχίατρον τού Στρατιω
τικού Τουρκικού Νοσοκομείου, καί ώς τοιούτος άνεγνωρίσθη καί 
παρά τής προσωρινής Γερουσίας διά θεσπίσματος αυτής (5 Σε
πτεμβρίου 1799).

Αί παρά τών πρακτόρων τού Γαλλικού Διευθυντηρίου συστό£· 
σ«ι νομαρχιακαί καί δημοτικαί διαχειρίσεις κατηργήθησαν, ή δε 
*υβέρνησις τών Ίονίων νήσων άνετέθη είς τό συμβούλιον τών Εύ- 
γενών, άνορθωθεν μέν, ώς ύπήρχεν έπ·. Ενετών, αλλ εχον πολύ 
ευρυτέραν δικαιοδοσίαν, διότι ή έν τφ  συμβουλίφ τουτω είσοδος 
εγένετο μάλλον προσιτή διά μέτρων τενόντων νά καταστήσωσιν 
*υκολωτέραν την εις τό σώμα τών ευγενών καταταξιν πάντων 
τ &ν άπολαυόντων ύπολήψεως ενεκα τής ίκανότητος ή τού- 
πλούτου αυτών.

’Αλλά τό πολίτευμα τούτο ήτο προσωρινόν* αί κυβερνήσεις 
τ ί ς  Ρωσίας καί της Πύλης έπεφυλάχθησαν τό δικαίωμα νά ρυθ- 
^•ίσωσιν δριστικώς, έκ συμφώνου, τήν τύχην τών Ίονίων. Εγέ- 
ν£το δέ τούτο, ώς εΓπομεν, διά συμβάσεως ύπογραφείσης έν 
Κωνσταντινουπόλει (21 Μαρτίου 1800). Διά της συμβάσεως 
ταύτης? α ί νήσοι Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδος, 
Ιθάκης, Παξών, Κυθήρων, ώς καί άπασαι αί νήσοι, μικραί καί 
(*εγάλαι, κατωκημέναι καί ακατοίκητοι, κείμεναι απέναντι τών 
Παραλίων τής Πελοποννήσου καί τής ’Αλβανίας, άπετέλεσαν, 
υπό τό δνομα «δημοκρα τ ία  ιώ ν  ηνωμένων επτά, νήσων» ,  πολι
τείαν κατά πάντα δμοίαν προς τήν τής Ραγούζης , τουτέστιν 
υ^οκειμένην τίτλω  ύποτελιίας είς τήν ‘Γψηλήν Πύλην, αλλά 
*υβερνωμένην έλευθέρως υπό τών προκρίτων τής χώρας. Ουτω



δε πρώτην ταύτην φοράν η Επτάνησος υπεβλήθη υπό την επι
κυριαρχίαν τή , Τουρκίας.

16 ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιωάννης Α Καποδίστριας.

Έν τούτοις, ή άπό 21 Μαρτίου 1 800 ?σύυιβασις έδημοσιεύθγι 
και αί διάφοροι Νήσοι έξελε'ζαντο τούς αντιπροσώπους αυτών, 
επιτετραμμένους νά ύποβάλωσιν εις την επιδοκιμασίαν τών αυ
λών I Ιετρουπολεως καί Κωνσταντινουπόλεως το ποό ετου; υπό 
τού Ονζζ/.ώφ δημοσιευθ'εν σύνταγμα. Ά λ λ ’ οί αντιπρόσωποι

3
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παραβιάζοντες την εντολήν αυτών συνήλθον Uva συντάξωσιν άλλο 
σχέδιον συντάγματος πολλώ ήττον φιλελεύθερον τού εν ΙσχύΈ: 
προσωρινού* διότι π&σα εξουσία δι’ αυτού άνετίθετο εις την άρ- 
χαίαν αριστοκρατίαν καί ούδείς πλέον ήδύνατο νά εισχώρησή εις 
τάς τάξεις αυτής, καθότι αι προς τον σκοπόν τούτον παραχω- 
ρηθεΐσαι εύκολίαι άνεκλήθησαν. Τό σύνταγμα τούτο παρουσιά- 
σθη είς Κωνσταντινούπολιν ώς ή όμόθυμος εκφρασις τής ευχής 
τών Ίονίων νήσων, έπικυρωθέν δε υπό τού υπουργού τών εξωτε
ρικών (Ρειζ-’Εφένδη), έκηρύχθη σύνταγμα τής πολιτείας καί 
αμέσως έφηρμόσθη (Βυζαντιανόν σύνταγμα). Διοργανωθείσης τής 
τοπικής τής Κερκύρας κυβερνήσεως υπό τών αύτοκρατορικών· 
επιτρόπων Καποδιστρίου καί Νικολάου Γρεναδίνου Σιγούρου, δ- 
ετερος τών αύτοκρατορικών επιτρόπων ’Αντώνιος Μαρίας Καπο- 
δίστριας δικαιούμενος νά διορίσ^ αντικαταστάτην προς διοργά· 
νωσιν και τών άλλων νήσων, διώρισε τον υΙόν αυτού ΊΑάννην,. 
οστις μετά την άποπεράτωσιν τού έργου έπανέκαμψεν εις Κέρκυ
ραν, ενθα έξήσκει τό ιατρικόν επάγγελμα. Αυτη είναι ή πρώτη,, 
μετά τον διορισμόν αυτού ώς αρχιάτρου τού στρατιωτικού τουρ
κικού νοσοκομείου, δημοσία υπηρεσία τού ήμετέρου Ίωάννου. 
Καποδιστρίου, εν ή εδειξεν ου μόνον ζήλον αλλά και διορατικό^ 
τητα μεγίστην, τιμήσασαν αυτόν (1).

Τό δημοτικόν δμως κόμμα ήρνήθη νά αποδεχθεί τό σύνταγμά 
τούτο, δπερ ?ταρέδιδε τάς Ίονίους νήσους είς την δεσποτείαν ολι
γαρχίας παραπλησίας τής Ένετικής αριστοκρατίας Μεταξύ τών* 
δύο κομμάτων έξερράγη εμφύλιος πόλεμος· ή Λεύκάς, ή Ιθάκη, 
καί ή Κεφαλληνία συνέταξαν ίδια πολιτεύματα. Ή  Ζάκυνθος 
προέβη περαιτέρω· άπωθήσασα τά στρατεύματα, άπερ κατ’ αυτής 
άπέστειλεν ή, δυνάμει τού βυζαντιανού συντάγματος, ίδρυθεΐσχ 
κυβέρνησις, άπεχωοίσθη τής Ίονίου Όμοσπονδίας, άποβαλούσα 
δέ την Ρωσικήν προστασίαν, έζήτησεν έν Ιτέρ^ δυνάμει τη*  
ελευθερίαν, ής είσέτι δέν ειχεν απολαύσει, καί τ̂ Ι 7υ) Φεβρουάριον 
1801, οΐ Ζακύνθιοι άνεπέτασαν την βρεττανικην σημαίαν.

18 ΙΣΤΟΡΙΑ

(1) Τά κατά τήν αποστολήν αύτου ταύτην ίδέ εν εκτάσει έν τώ ύπ&. 
Μάρκου^θεοτόχη έκδοθέντι έν Κέρκυρά τω 1889  εργω, ενθ* ανωτέρω. Λ # ^
5. t * ? * ? %* I > ίγ /./ ^ ' /?>' ir Ύ’■*?'*
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ΈπΙ τοσούτον δέ προέβη ή αναρχία, ώστε ή Γερουσία ηναγ- 
κάσθη νά συγκαλέση εθνικήν συνέλευσιν. Αυτή συνήλθε κατά Νο
έμβριον 1801 καί παοεδέξατο σύνταγμα συν&δον προς τό δημο
κρατικόν πνεύμα. Ή  μεταξύ αριστοκρατών και δημοκρατών πάλη 
υπήρξε διαρκής,τών μεν ύποστηριζόντων τό βυζαντιανόν σύνταγ
μα, τών δέ τό τής *Αξι.οτΙμου (O n o ran d a ), δι’ ης έπικλή- 
σεως διεκρίνετο ή συνέλευσις τού 1801.

Τά πολιτικά πραξικοπήματα καί αί μεταβολαι διεδέχοντο 
άλλήλας. Τέλος κατά Σεπτέμβριον 1802, οί Ρώσοι γενόμενοι 
αποκλειστικοί προστάτάι τής Δημοκρατίας άπεφάσισαν νά δώ- 
σωσι πέρας είς την κατάστασιν ταύτην, ήν οί πάντες άπέστεργον.
Προς τούτο δέ έδόθη ήδε ή ευκαιρία. ‘Η Γερουσία τής Δημο
κρατίας ώφεληθεΐσα^τής ευκαιρίας τής είς τον θρόνον άναβάσεως 
τού Αύτοκράτορος πασών τών Ρωσιών ’Αλεξάνδρου Α', άπέστειλεν 
είς Πετρούπολιν εκτακτον^άπεσταλμένον,δστις εμελλε πρώτον μέν 
νά προσφέργι τά συγχαρητήρια τής Δημοκρατίας, επειτα δέ νά 
ζήτηση την επάνοδον τού ρωσικού στρατού, δστις είχεν αναχω
ρήσει, συντηρουμένου άναλώμασι τής Δημοκρατίας.’Απεσταλμένος 
τοιούτος εστάλη δ Ζακύνθιος κόμης Γεώργιος ΜοτσενΤγος, γνω
στός τοΐς Ρώσοις και υιός τού άλλοτε πρέσβεως τής Ρωσίας 
ε* Φλωρεντία καί'έν ενεργείς σύμβουλος τής Έπικρατείας (22 
Μαίου 1801). Ό  απεσταλμένος άφίκετο είς Μόσχαν, ενθα εμενεν 

• 4 αύτοκράτωρ, πρός δν παρουσιασθείς ώνομάσθη πληρεξούσ ιος  
Υπουργός τής Ρωσίαο παρά τΤΙ έν Έπτανησφ Πολιτεί^ καί *Αρχη- 
Υ&ς ζον άποσζαΛησομέΐου έπιχονριχον σ ιρ α τ ο ϋ . Ό  στρατός ούτος 
εμελλε νά μεταβ^ είς Κέρκυραν έκ Νεαπόλεως δι’ εξόδων τής 
«Αύτού Σικελιανής Μεγαλειότητος», επειδή δμως αυτη τότε δέν 
εύρίσκετο έν εύαρέστω |οίκονομικ^ θέσει, ώς έκ τούτου, ή 
^φιξις τού στρατού και τού Μοτσενίγου παρετάθη μέχρι τέλους 
Αύγουστου τού 1802.

Μόλις άφίκετό είς Κέρκυραν ό επικουρικός στρατός, καί ή 
Γερουσία διελύθη καί ή εξουσία αύτή; έμεινε τώ ήγεμόνι Σπυ- 
ρίδωνι Γεωργίω θεοτόκ-ρ, δστις την Ιην Σεπτεμβρίου (1802) διά 
θεσπίσματος διώρισε τούς επτά αντιπροσώπους αυτού έν ταΐς 
Τ7&/ir η Λλ ' ft  /  Ji* t f ν ί. f U j f f- ’* * ■ '· · /  * r / /ν' #· *· * <i y h/i

^ ? t /t- ft I ** « r tH %  ' ^ * -* ’*· C & 4 V
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επτά νήσοις.Έπειδη δε ή Κεφαλληνία ην εν εξαιρετική θέσει, καί 
μέχρι τ^ς εκεΐσε μεταβάσεως του διορισθέντος αντιπροσώπου, 
άπέστειλε προσωρινόν αντιπρόσωπον τον Ίωάννην Καποδίστριαν, 
εις δν καί δ Μοτσενΐγος ώς αρχηγός τού ρωσικού στρατού ένε- 
πιστεύθη την αρχηγίαν τ^ς σταλείσης φρουρούς υπό την διοίκησιν 
τού συνταγματάρχου Σωροκίν. Ό  Καποδίστριας διέμεινεν εν 
Κεφαλληνία μέχρι μέσων ’Οκτωβρίου, και μεταβάς είς ’Ιθάκην 
άφίκετο είς Κέρκυραν περί τά τέλη τού αυτού μηνός, δπου διέ- 
τριβεν Ιδιωτεύων μέχρι τέλους Φεβρουάριου 1803, δτε συνέστη 
προσωρινή τις Γερουσία, ήτις διώρισεν αυτόν Γραμματέα τής 
'Επικράτε ιας, μόλις τό εικοστόν έβδομον ετος τ^ς ηλικίας 
άγοντα.

Έν τω μεταξύ δμως ό φιλοτιμότατος εκείνος νέος δεν κατέ- 
τριβε τον πολύτιμον χρόνον αύτού έφ* οί μη εδει, άλλ* ήσχολεΐτο 
περί πολλών τε άλλων καί περί τ^ς Ιλληνοπρεπούς διαπαιδαγω 
γήσεως τών Ελλήνων, οίτινες ώς εκ ττίς μακραιώνου ξενοκρα
τίας άπέστησαν, κατά πολλά, τών πατρίων. ’Οπαδός δ’ 3>ν της 
σοφωτάτης θεωρίας δτι ι ίπ ρ επ ε  πρώτον νά  μορφωθώσιν "ΕΛΑη- 
νες κα ι ε ίτα νά  ίδρυθϊι ΈΛΛάς*, κατά Μάΐον τού 1802 συνε
νωθείς μετά 10 ^ 12 συνομηλίκων φίλων, οί όποιοι βραδύτερον 
διεκρίθησαν διά τ^ιν παιδείαν αύτών, παρεκίνησε τούτους νά συ- 
στήσωσι, καί συνέστησαν, Ιδιωτικόν φιλολογικόν σύλλογον υπό 
τον τίτλον Ε τα ιρ ίας  τών φΜων», εν τφ  καταστήματι τού 
δποίου συνερχόμενοι έμελέτων καί διεσκέπτοντο περί πολλών καί 
ωφελίμων τνί πατρίδι πραγμάτων, μάλιστα δε περί τού τρόπου 
τϋς έπιδόσεως καί προαγωγές τών ελληνικών γραμμάτων. Έ κ 
τού συνεταιρισμού τούτου προ^λθεν δ μετ’ ολίγον *συστάς 
καί περιώνυμος καταστάς 'Εθνικός 'Ιατρ ικός ΣύΛΛογος, ούτι- 
νος ή σύστασις άποδίδοται τφ  Καποδίστρια εκλεγέντι αμέσως 
καί Γραμματεΐ τού Συλλόγου. Ενώπιον τού Συλλόγου τούτου 

Ίκνέγνω διάφορα επιστημονικά μελετήματα, άτινα είχε γράψει Ιτα- 
λιστί. Σπουδαιότερα δε πάντων τούτων έκρίθησαν ύπό τών άρ- 
μοδίων τό ιΠερΙ της αρχής τών άτομικών διαφορών τον όργαν ι -  
σμον* ,  άναγνωσθέν κατά Μάϊον τού 18Q3, καί τό *'Enl τή
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περι:χτώσει t o v  τοχετοΰ ΊσραηΜ τιδος γεννησάσης όμον S επχα·  
μ η π α ΐ α  x ixva ,» δπερ άνεγνώσθη κατά τό 1806.

Ή  τοιαύτη τού νε'ου Κερκυραίου δραστηριότης καί τό άγαν 
φίλεργον, εδωκαν αύτφ, ώς εΓπομεν, την θέσιν τού γραμματέως 
τ^ς Έπικρατείας, θε'σιν ήτις έθεωρεΐτο με'γιστον άπόκτημα εν 
τφ Ίονί<ρ Πολιτεία.

Πρώτον τού Καποδιστρίου μέλημα έν τφ  νε'φ ύπουργήματι 
ύπήρξεν ή διευθε'τησις τ^ς Γραμματείας της Έπικρατείας, συμ- 
φώνως προς τόν πρό^τού διορισμού αύτου ψηφισθε'ντα Ό ρ γ α η ·  
ο μ  br τής Γραμματε ίας τής Έ πικρατε ίας.  Την δέ πρώτην ’Ιουνίου, 
επειδή ή Γερουσία διά θεσπίσματος αύτης διώρισεν Επιτροπήν, 
ϊνα άκολουθήσν) τφ  πληρεξουσίω τ^ς Ρωσίας Μοτσενίγω έπισκε- 
πτομε'νω τάς νήσους, ής μέλη διωρίσθησαν ό έκ Ζακύνθου Γε
ρουσιαστής Σπυρίδων Ναράντσης, δ Σπυρίδων Βατάλιας εύπαίδευ- 
τος πολίτης Κερκυραΐος καί δ "Ύπαρχος εκάστης νήσου, έν φ 
διέτριβεν δ πληρεξούσιος, δ Καποδίστριας ώς Γραμματεύς τ*7ίς 
Έπικρατείας ήκολούθησεν αύτφ, ϊνα έκτελφ παρ’αύτφ τά καθή
κοντα Γραμματε'ως'τ^ς Έπικρατείας ώς και παρά τφ Γερουσία.

Πάνθ’ οσα ένήργησαν έν ταΐς νήσοις ή Επιτροπή, δ Καποδί- 
βτριας και δ Μοτσενΐγος καθυπε'βαλον αύτά τφ Γερουσία δι’έκτε- 
ταμένων έκθε'σεων.

Ό  δέ Καποδίστριας^έπανελθών^ εις Κε'ρκυραν μετά τού πλη
ρεξουσίου και τ ί ς  Γερουσιαστικ^ς Επιτροπές έξηκολούθει έκτε- 
^&ν τά καθήκοντα τού|Γραμματε'ως τ?ίς Έπικρατείας, δτε τφ 12/ 
Νοεμβρίου 1803 έτελεύτησεν δ ήγεμώνΓ καί ή Γερουσία ένετεί-* 
λατο αύτφ νά έκφωνήσνι τόν'έπικήδειον λόγον,ούτινος ή αξία καί 
% εντύπωσις, fiv ένεποίησεν*εις τό^κοινόν, ύπίρξε μεγίστη διά τε 

εύγλωττίαν*καί την άλλην οικονομίαν (1).
Ό  Καποδίστριας εμεινε Γραμματεύς ττίς Έπικρατείας με'χρ1 

τ 1̂ς 15 Μαίου^1806, δτε|διεδε'ξατο αύτόν δ Σπυρίδων Βατά
λιας· διότι ή Γερουσία διά θεσπίσματος αύτ^ς (7 Απριλίου

(1) *0 λόγος ουτος «δημοσίίύΟη εν Κέρκυρά ex του δημοσίου Τύπο— 
1ffa?eiou τω 1883.
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1806) διώρισε τον Καποδίστριαν έπιτετραμμένον παρά τ$ Αύλ^ί 
τ?1ς Πετρουπόλεως, αντί του τότε παραιτηθέντος Δημητρίου Να· 
ράντση Ζακυνθίου, αλλά την 18 Ιουνίου, διά διακοινώσεως του 
πληρεξουσίου τ^ς Ρωσίας, προς την Γερουσίαν, έγνωστοποίει 
αύτφ, δτι : «?) Αυλή τής Πετρουπόλεως έδέχετο μέν  ευχαρ ίστως  
τόν δ ιορ ισμόν τον Καποδ ιστρ ίου  ώς δ ιαδόχου  του Ν αράντση , 
άλλ* δτι ή θέσις αΰζη ει^αι ασυμβίβαστος μετά  τής του έπ ιτ ίμον  
Συμβούλου , ήν ό Αύτοκράτωρ ε ιχ εν  άπον$ίμει πρύτερον πρός  ̂
τόν  Κ αποδ ίστρ ιαν*

Συνεπείς τ$ς διακοινώσεως ταύτης ή Γερουσία άπήλλαξε τόν 
Καποδίστριαν τ$ς θέσεως ταύτης διά τού άπό 30 Ιουνίου τού 
αυτού έτους θεσπίσματος αύτ^ς, δτε διωρίσθη «Επιθεωρητής τών 
προσωρινών σχολείων τ^ς Τενέδου» (1), θέσιν, ήν διετήρησε μέχρι 
τής 15ης Μαρτίου 1807, δτε ή Γερουσία διά θεσπίσματος επέ- 
τρεψεν αύτφ ίδιωτεύοντι ν’ άπάργ) τής νήσου προς διάσωσιν 
τ^ς Λευκάδος απειλούμενης υπό τού Άλή-Πασ£, καί διώρισε 
προσωρινόν επιθεωρητήν, διαρχούσης «τής βραχε ίας  άπουσ ίας  
αυτοί?», τόν Εμμανουήλ Θεοτόχην.

Άνεχώρησεν ό Καποδίστριας μετά πολλών Κ&ρκυραίων περί 
τά  μέσα Μαρτίου (2) διευθυνόμενος εις Λευχάδα χαί άναλαβών 
τά  τής Γερουσίας καί τού πληρεξουσίου Μοτσενίγου έμπιστευ · 
θέντα αύτφ υψηλά χαθήχοντα, έξετέλεσε ταύτα μετά μεγίστου 
εθνικού αισθήματος, πατριωτισμού καί αύταπαρνήσεως, νυχθη
μερόν εργαζόμενος μετά τών περί αύτόν έν τφ  Ίον ικω  σ τρ α τό · 
χίδφ^ δπερ συνεκροτεϊτο έξ Ελλήνων άρματωλών καί κλεφ*

(1) ’Αρχαία Μονή τών καθολικών Καπουτσίνων έν Κερκύρρ. μεταβλη-  
θεΐσα τότε εις *Εκπαιδευτήριον.

(2) Tbv Καποδίστριαν ήχολούθουν καί οί άξιωματιχοί Τιμόθ Ά π έ ρ -  
γης, Οΰγγαρος κόμης Βούλγαρις, Βατάλιας καί Ριζακάρης, ώς καί τινες 
ύπαξιωματικοί καί στρατ ιώται. Γραμματεύς αυτου ειχε δ.ορισθη b Παύ
λος Πεδεμόντης, προγυμναστής δέ τών πολιτοφυλάκων πυροβολητών 
b λοχαγός +οΰ πυροβ^λικου Πιέρρης



τώ ν (1) εκ τε τής ’Ακαρνανίας, του ηρωικού Σουλίου καί της 
Πελοπόννησου ύπέρ τού Ιερού άγώνος κατά τού Άλ?1 ΠασΛ, υπό 
τών Γάλλων βοηθουμε'νου, προσδραμόντων. Μεταξύ τών ανδρείων 
εκείνων μαχητών υπήρξαν καί οΐ μετε'πειτα έν τώ κατά τών 
Τούρκων μεγάλφ έθνικώ άγώνι διαπρέψκντες στρατηλάται : ό 
Οδυσσεύς, ό Βότσαρης, δ Τσόγκας, δ Μακρής, δ Τσαβέλλας, δ 

Νικήτας, δ Κολοκοτρώνης, οΐτινες έθαύμασαν την ανδρείαν καί 
τόν άκρον τού Καποδιστρίου ύπέρ τής έλευθερίας ενθουσιασμόν 
*κί εκτοτε ήρξαντο νά άνορώσιν έν αύτφ τόν με'λλοντα συνα
γωνιστήν έν τ7\ μελλούσγ) απελευθερώσει τής πατρίδος. Δυστυ
χώς δμως τάς αμοιβαίας ταύτας συμπαθείας τών εν Λευκάδι 
συναγωνιστών διέκοψεν δ μεταξύ Ρωσίας καί Γαλλίας πόλεμος, 
οστις κατε'ληξεν είς την έν Τ ιλσιττ συνθήκην ( ϊ )  (25]7 Ίου· 
*ίου 1807).

Διά τής Συνθήκης ταύτης ή Ρωσία παρεχωρει την προστα
σίαν της Έπτανήσου προς τόν Αύτοκράτορα Ναπολε'οντα, οστις 
απε'στειλεν είς Κε'ρκυραν τόν αύτού υπασπιστήν άντισυνταγματάρ- 

Τερριέ (28 Ιουλίου), ΐν* αναγγείλει τί\ Γερουσία τήν πολι
τικήν ταύτην μεταβολήν τής Έπτανήσου, ττΊ 29 δέ Ιουλίου δ 
Πληρεξούσιος Μοτσενΐγος άνήγγειλεν έπισήμως τ$  Γερουσία δτι : 
+ διά  τής αύτής Συνθήκης ή ΠοΜτεία τής Έ πτανήσου  τ ίθεται υπό 
Trtr  προστασ ία ν  τή€ Α. Μ. του Αύτοκράτορος ΝαποΛέοντος καί 
4τ ι γαΛΙιχός στρατός φρουρήσει τάς νήσους».

Συνεπείς τών συμβάντων τούτων, ή Γερουσία εξέδοτο (31 
Ιουλίου) θε'σπισμα, δι’ού διε'ταττε τόν Καποδίστριαν νά διαλύση 

πολιτοφυλακήν, ν’ άποπε'μψτι τά ναυλωθε'ντα πλοΐα, καί 
** καταλίπνι τήν Λευκάδα. ,

Ό  Καποδίστριας έπαν-λθών τ$  31 Αύγούστου έκ Λευκάδος 
^αρέμενεν εκτοτε έν Κερκύρα ίδιωτεύων καί συχνχζων είς τήν 
**τ*έκείνην τήν έποχήν αύτόθι ίδρυθεΤσαν, ταΐς ένεργείαις αύτοα

(1) Π«ρί αυτών ίδέ τήν ήαβτέραν «Ιστορίαν της ΌΟωμανιχής Αύτ?-  
*ρ*τορίας», ΆΟήναι 18 9 4 ,  τόμ. Β', σελ. 3 8 8 —389.

(2) Ίδέ τήν κατά μετάφρασιν ήαών «Ιστορίαν του Μεγίλου Ναπο- 
ιό ν τ ο ς » ,  ΆΟήναι 1893, σελ. 4 5 2 — 454.
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καί βραδύτερον (1824) διοργανισβεισαν υπό τού λόρδου Γκίλ- 
φορδ * Ί ό η ο ν  Α καδημ ίαν» ,  ης μέλη έτύγχανον αύτός τε καί. 
οί αδελφοί αύτού Βιάρος καί Γεώργιος (1), περί τά τέλη δε του 
έτους 1808 άνεχώρησεν είς Ρωσίαν, μη στέρξας την ύπό τού 
Μεγάλου Ναπολέοντος διά τού αντιστράτηγου Καίσαρος Βερ · 
τιέ καί τού Δονζελό προσενεχθεΐσαν αύτώ ύπηρεσίαν έν τ*71 ol- 
κεί^ πατριδι «ως άκροατού έν τω τ^ς Έπικρατείας Συμβουλίω». 
Καί δεν είχεν άδικον όΚαποδίστριας μη άποδεξάμενο; την νέαν υπό 
την γαλλικήν προστασίαν θέσιν, έν 7) οί Γάλλοι ύπε'σχοντο αύτφ  
λαμπρόν στάδιον· διότι διά ταύτης αί ύπό τών Γάλλων έν ετει 
1797 είς δημοκρατίαν άνυψωθεισαι Ίονιοι νήσοι ήδη διά τών 
γαλλικών καί αύθις οπλών άπώλεσαν την έθνιχ.ην αύτών κυβέρ- 
νησιν καί ύπήχδησαν ύπό την γαλλικήν σημαίαν.

Τοιαύτα είναι τ^ς άλλοπροσάλλου διπλωματίας τά τεχνά-

(I) Του Καποδιστρίου ύπηρχον xatl άλλοι αδελφοί *. ο Βίκτωρ χotί ά 
Αυγουστίνος' τούτων ό μέν μετά του Γεωργίου ειχε σπουδλσει τήν αγρο
νομίας καί τήν φιλολογίαν, δ δέ Βίκτωρ τήν ιατρικήν, άλλ* άπέΟανε προ- 
ώρως παθών διανοητικήν διατάραξιν, δ δε Βιάρος εγένετο διάσημος νομι
κός, ώς καί τέσσαρες άδελφαί, ων αί μέν δύο έκάρησαν μονα/αί, αί δέ 
άλλαι ένυμφεύθησαν ή μέν τδν Σπυρίδωνα Πολυλαν, ή δέ τδν Νικόλαον 
Ροδόσταμον. *Ος βλέπει δ αναγνώστης, ί <  τών πέντε υιών του Άντο^νίου 
Μαρία Καποδιστρίου ούδείς υπήρξε στρατιωτικός' διότι ή μακκιαβελική  
πολιτική της Βενετίας, έξ ής κατεστραφη, 6ev επέτρεπε τοΐς "Ελλησιν, 
οΰς διά τ ίτλων ευγένειας καί άλλων προνομίων καθίστα χειροήθεις, νά 
σπουδάζωσι τά στρατιωτικά, ινα μή ουτω ναΟίστανται επικίνδυνοι αύτη. 
*Ινα δέ σαγηνεύη τούς εύγενεΐς, έπετρεψεν αύτοΐς νά σπουδάζωσιν έν τώ  
Ββνετικω Πανεπιστήμια) της ΙΙαδούης τήν ιατρικήν καί νομικήν, λαμ-  
βάνωσι δέ τά-διπλώματα του διδάκτορος μετά μεγάλης ευκολίας *αί σ/εδ^ν- 
άνεξετάστως. Οΰτω λοιπον οί ''Ελληνες έσπούδαζον θεολογίαν, ιατρικήν 
φιλολογίαν η νομικήν καί αγρονομίαν. αισχρά αυτη πολιτική της Βε
νετικής δημοκρατίας έζήτει, πρδς τοΓς ανω, νά διαφθείρ^, ώς καί κατώρ-  
θωσε μέχρι τινός, τήν γλώσσαν καί τά ήθη τών /Επτανησίων, Γνα επ ι
τυχή τον είς τδν καθολικισμδν προσηλυτισμόν τών ορθοδόξων διά της 
ίδρύσεως καθολικών ναών καί άλλων καθολικών εκπαιδευτηρίων, είς & 
προσείλκυον πολλούς.
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«[AstToc καί οϋτω; αί τύχαι τών ^αών κανονίζονται ύπο τών> 
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'Αλέξανδρο ό Α αύτοκράτω ρ πασών τώ ν  Ρωσιών.

Ό πως ποτ* αν η, ό Καποδίστριας μη ανεχόμενος την συν * 
τελεσθεΐσαν εν τ7ι πατριδι πολιτικήν μεταβολήν, προς δε και 
διακαιόμενος ύπό τής θρησκευτική; και πολιτικής τής εποχής 
-κείνης Ιδέας, δτι ή δεδουλωμένηΈλλάς εμελλε νά σωθνί διά τών 
ρωσικών δπλων, άπεφάσισε νά αναχώρησή είς Ρωσίαν, όπόθεν, 
ωζ ενόμιζεν, ήδύνατο νά υπηρέτησή κάλλιον τή πατρίδι. Οΰτω 
^έ, ώς εφθημεν ειπόντες, πεοι τά τέλη τού 1808, δτε άνεχώ- 
ρν)σαν παντάπασι και τά ρωσικά πλοΐα, ήτοι εν ετος αετά τήν- 
τών Ίονίων νήσων τοΐς Γάλλοι; υπαγωγήν, καθ’ δ ο Καποδί-
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-στριας ίδιωτεύων έπεδάθη δλως εις την μελέτην καί την σπουδήν, 
ανεχώρησεν εκ Κερκύρας και κατ’ Ιανουάριον εφθαβεν εις την 

^ώραίαν πρωτεύουσαν πασών τών Ρωσιών, είς Πετρούπολιν.
ΈκεΤ προσελήφθη αμέσως ώς σύμβουλος τής αυλής , έν τφ  

^τμήματι τού Υπουργείου τών Εξωτερικών υπό τάς διαταγάς 
! τού κατά τό έτος εκείνο άρχιγραμματέως τής αυτοκρατορίας 

Ρωμαντσώφ. Ενταύθα διαμείνας επί διετίαν, εσχε την ευκαιρίαν 
νά μελετήσνι καλώς τόν χαρακτήρα τού ρωσικού λαού καθ’ ολας 
αυτού τάς διαστάσεις καί νά βολιδοσκοπήσω τά πνεύματα τών 
εν τοις πράγμασιν, οιτινες έβάδιζον επί τοΐς ΐχνεσι τών σχεδίων 
τού Μεγάλου Πέτρου. Είς τούτο δέ μεγάλως ύπεβοήθησαν αύτφ  
ή εύφυΐα καί ή λαμπρά συμ,περιφορά τού νέου διπλωμάτου, δστις 
εντός μικρού είχε κατακτήσει τάς καρδίας πάντων τών αύλικών. 
’Ακριβώς δε κατά τό ετος εκείνο (1809), κατά παράδοξον σύμ- 
πτωσιν, ειχεν είσέλθει είς ρωσικήν υπηρεσίαν καταταχθείς έν τφ  
στρατφ ώς άνθυπολοχαγός καί ό 'Αλέξανδρος 'ΤΓψηλάνχης δεκα- 
εξαέτης μ.όλις, μεθ’ ου βραδύτερον τοσούτον συνειργάσθη ύπέρ 
τ^ς έθνικής παλιγγενεσίας. Μεγάλως δέ ωφέλησε τφ  Καπβδιστρί^ 
καί ή φιλία τού 'Αλεξάνδρου Σχούρτσα  συναδέλφου αύτού έν τφ  
*Υπουργείψ τών Εξωτερικών, μεγάλην δέ εχοντος επιρροήν έν τ^ 
πόλει τού Πέτρου, χάρις είς τήν αδελφήν αύτού Ρωξάνην δεσπο ι
ν ίδα  χής χ ιμήc έν τ̂ Ι αύτοκρατορικ^Ι αύλ^. Διά τού Στούρτσα 
έπ^ξέτεινε τόν κύκλον τών έν Ρωσία φίλων, ιδίως δ’ ή^υνήθη νά 
συστηθίΐ πρός τόν μέγα τότε ίσχύοντα ναύαρχον καί Υπουργόν 
τών Ναυτικών Τσιτσαχώφ , δστις μεγάλως εύηργέτησε τόν Κα- 
ποδίστριαν, ώ; θέλοι/.*ν ίδει. Ενταύθα επίσης έγνώρισε καί τόν 
« ιτα  γραμματέα αύτού ιδιαίτερον γενόμενον καί μέγαν τού έθνους 
«ύεργέτην Ίω άννην  άομ.πόλην ή Τ ομπόλην , άνδρα ήπειρώτην έκ. 
τώ ν άγαν φιλοπατρίδων, μεθ’ ού συναπεφάσισε τήν διάδοσιν τής 
-δημοσίας παιδεύσεως έν Έλλάδι, ώ; λέγει αύτός ούτος δ Δομπό- 

{  λης έν τ71 διαθήκη αύτού γραφίίστι τ71 4 Φεβρουάριου 1849 (1) :

(1) Ό  ’ Ιωάννης Δομπόλης άπέΟ*νεν έν Πΐτρουπόλδΐ τνί 28 ’Οκτω
βρίου του 1850  άφήσχς διά $·.αθήκης είς τήν Α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ή ν



TOT ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΤ 27

«"Ότε τω 1809 έγνώρισα τόν μακαρίτην κόμητα ' Ιωάννην Κ α - 
ποδ ίσ ζρ ια ν , ύ»τεσχέθημ.εν άλλήλοις να μεταχειρισθώμεν π&ν μέσον 
προς διάδοσιν της δημοσίας παιδεύσεως έν Έλλάδι. Έκτοτε δ 
σταθερός σκοπός τής ζωής μου υπήρξε νά κατορθώσω νά εκπλη
ρώσω πρεπόντως την δοθεισαν ύποσχεσιν. Προς τούτο προσεπά- 
θησα ν’ αυξήσω τά κεφάλαιά μου ούχί διά κερδοσκοπίας, αλλά 
διά τών κόπων μ,ου χαί μάλιστα διά μεγάλης οικονομίας. Τό συ- 
ναχθε'ν μοι κεφάλαιον έκ ρουβλίων αργυρών 285,744 , δρίζω εις 
εκπλήρωσιν τής ύποσχέσεώς μου, δηλονότι εις διάδοσή τής δη
μοσίας παιδεύσεως έν Έλλάδι. Τά χρήματα ταύτα κατατεθήσον- 
τ αι επί τόκφ έν πιστωτικοΐς καταστήμασι τής Ρωσίας μέχρι τής 
1 Ίανουαρίου 1906, αί δε ληφθησόμεναι δμολογίαι τής καταθέ- 
σεως ταύτης τηρηθήσονται έν τω Ύπουργείω τών ’Εξωτερικών 
(τής Ρωσίας). Εις την όρισθεΐσαν έποχήν, δηλονότι τφ  1906, ή 
ρωσική κυβέρνησις θέλει φροντίσει νά συνεννοηθ^ μετά τής ελλη
νικής προς μεταφοράν εις την Ελλάδα ολοκλήρου τού κεφαλαίου 
τούτου μετά καί τών τόκων προς άνίδρυσιν έν Άθήναις ή έν 
°Ιο:δήποτε άλλν) πόλει, ήτις εσται πρωτεύουσα τής Ελλάδος τφ  
1906, Πανεπιστημίου όνομασθησομένου ιΚ αποδ ίσ τρ ιαχ οϋ* . Είς

Τ ρ ά π ε ζ α ν  τ η ς  Ρ ω σ ί α ς  ρούβλια άργυρα 285 ,744, ήτοι φράγκα 
^ 2 5 2 ,374 , δπως τή 1 Ίχνουαρίου του 19^6 Tb κεφάλαιον καί οί τόκοι 
Λυτοϋ άποσ^αλώσιν εις τήν Ελλάδα καί οίκοδομηθή εν τή  πρωτευούση 
αυτής πανεπΐ7τήμιον φέρον τήν επωνυμίαν «Κ α π ο δ ι τ τ ρ ι α κ ό ν » .  
^4 χρήματα ταυτα κατειέθησαν τήν 1» καί 28 Ιουλίου 1851 παρά τών
**τελεστών τή ; διαθήκης αύτου έν τη Αύτοκρατορική Τραπέζη τής Ρω-  
°1*ς, δι* αυτών δέ καί τών τόκων ήγοράσθησαν ομολογίαι του εν Ρωσίςι 
Παγίου δανείου τών 4 ο)ο. Tb κεφάλαιον μετά τών τόκων καί του κλη
ροδοτήματος ητο έν συνόλω κατά τήν 15  Ίανουαρίου του 1893  φρ. χρυσχ 

-3,777, r55,37. *Ωττε Tb ανω πo7bv άνχτοκιζόμενον επί 4 ο;ο μέχρι του 
1906, οτε θά άποσταλγ) ενταύθα, θά συμποσώται εις 6 ,000 ,000  περίπου 
?ράγκων χρυσών. Περί τούτου ίδέ έν έκτάσει τήν ήμετέραν πραγματείαν 
«ν τβ «Νέα Έφημερίδι» τή ; 20 Μαίου 18 9 4 ,  δι’ ής συμπληρουμεν τά  
sv «’Ακροπόλει» τής 11ης του αύτου μηvbς\ γραφέντα. Πρβλ. καί 
« Ακρόπολιν» τής 19 Μαίου καί τής 30ης> έν ή εγραψε συμπληρωτικά  
*’·να b άνεψώς του Δομπόλη.



την οικοδομήν τού Πανεπιστημίου τούτου μετά παρεκκλησίου ορ
θοδόξου, βιβλιοθήκης καί τινων επιστημονικών συλλογών ορίζω 
τό 1)4 ή τό πολύ το 1)3 τού ολου κεφαλαίου τού άθροισθη- 
σομένου μέχρι τ^ς 1 Ίανουαρίου 1906, τά δέ ύπόλοιπα 3)4 ft 
2)3 προσδιορίζω είς αγοράν ακινήτων έν Έλλάδι, τών οποίων 
τά  εισοδήματα χρησιμεύσουσιν ανεξαιρέτως είς συντήρησιν τών 
καθηγητών, τών σπουδαστών και έν γένει ολοκλήρου τού %Κα- 
ποδιστρ ιαχον Π ανεπ ιστημ ίου» . Τό χρυσούν ώρολόγιον τού Κυ
βερνήτου μετά τών εμβλημάτων και της επιγραφές της πόλεως 
Γενεύης δωρηθέν μ οι ύπό τών αδελφών τού μακαρίτου κόμη- 
τος’Ιωάννου Καποδιστρίου, ώς καί ή χρυσ^ ταμβακοθήκη, δωρίϊ- 
θεΐσά μοι ύπό τού κόμητος Αύγουστίνου Καποδιστρίου, νά φυλα- 
χθώσιν έν τώ 'Υπουργείω τών Εξωτερικών (τ'Τις Ρωσίας) μέχρι 
τίΐς αποστολές τού κεφαλαίου μου είς τη ν  Ελλάδα, ^ότε δέ 
συναποσταλώσι καί κατατεθώσιν έν τ7) συλλογή τών περιέργων 

\ αντικειμένων τού ιΚ αποδ ιστρ ιαχου Π ανεπ ιστημ ίου» .
Έν τούτοις δύο παρελθόν άπό της έν Ρωσία άποκαταστά- 

σεως αύτού ετη καί ό Έ λλην διπλωμάτης βαρυνθείς τόν άπράγ- 
μονα έκεΐνον βιον έζήτησε την θέσιν συμβούλου έν ττ̂  έν Βραζη- 
λι'α αύτοκρατορική αποστολή, άλλα χάρις τώ Στούρτσα αντί ττ5ς 
είς τό ετερον ήμισφαίριον άπομακρύνσεως κατώρθωσε μετά διε
τίαν (1811) νά διορισθνί υπεράριθμος υπάλληλος τ^ς έν Βιένννι 
ρωσικές πρεσβείας, διευθυνομένης ύπό τού βαρώνου Στάχχελβεργ , 
ενθα ηύδοκίμησε μεγάλως (1). Μετά εν ετος (1812) διωρίσθη εν

η ΙΣΤΟΡΙΑ

< (t) Ό  Γεpμαvbς διπλωμάτης Στάκκελβεργ Tb κατ’ άρ/άς έδέζατο ψυ-  
χρώς Tbv Καποδίστριαν, ο*; υπεράριθμον α κ ό λ ο υ θ ο ν  της πρεσβείας 
μή ζητηθεντα καί ίφέρετο προς αύτ ίν  καχυπόπτως, νομίζων 8τι άφίκετο 

είς Βιέννην έ'χων μυστικήν τινα αποστολήν, άλλα βραδύτερον συνειδώς 
Tb λάθος καί τήν διπλωματικήν επιτηδειότητα του *Έλληνος διπλωμάτου  
αναγνώρισαν, ήγάπησε καί έξετίμησεν xuxbv μεγάλ<ος καί διώρισεν auTbv- 
έν τ* διεξαγωγή τών τήν Τουρκίαν καί τούς Χοιστιανούς της ’Ανατολής  
άφορώντων ζητημάτων, άπερ διεκπεραιούμενα άπεστέλλοντο εις Πέτρου- 
πολιν ύπb του Στάκκελβεργ κατονομάζοντος έν τοΓς έγγράφοις τον Καπο- 
δίστριαν ώς συγγραφέα αυτών.
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τ?) ρωσική στρατιό* τών παραδουναβίων ηγεμονιών διευθυντής του 
διπλωματικού γραφείου. Είς την νέαν ταύτην θέσιν ποοσεκλήθη 
ύ*ό του διαδεξαμε'νου τόν έν ταΐς ήγεμονίαις στρατηγόν Κου- 
τούζωφ ναυάρχου Τσιτσακώφ, γνόντος, ώς εΓδομεν, την δ ι
πλωματικήν δεινότητα του Έλληνος διπλωμάτου, ευθύς άμα 
τ$ πρώτη συναντήσει αύτού μετά τού ’Αλεξάνδρου Στούρτσα. Ό  
Καποδίστριας εφθασεν είς Βουκουρε'στιον και έμφανισθείς προς τόν 
Ταιτσακώφ παρουσίασεν αύτφ Υ π ό μ ν η μ α  περιε'χον πληροφορίας 
περί τών χωρών, &ς διήλασεν άπό Βιε'ννης μέχρι Βουκουρεστίου. 
Τό νε'ον τούτο δείγμα τνίς εύφυίας αύτού κατε'στησεν αύτόν 
«γαπητότερον παρά τφ  ναυάρχφ. Μετ’ ού πο'λύ δμως, τ ι ς  
Κρήνης επελθούσης μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας, δ Τσι- 
τσακώφ διετάχθη νά συνενωθώ προς την μεγάλην τών συμ
μάχων στρατιάν. Ό  Καποδίστριας άπεφάσισέ νά άκολουθήσιρ 
τφ  προστάτη αύτού, άλλ* εκείνος κπε'τρεψεν αυτόν, είπών δτι ό 
αποχωρισμός ώς έκ τής είς ξε'νας χώρας μεταθε'σεως η το ανα
πόφευκτος. Συνεστήθη όμως πατρικώς ύπ* αύτού προς τόν νε'ον 
αρχηγόν κόμητα Βαρκλαί Δετολλύ ένώπιον πάντων τών αξ ιω μα
τικών τού Επιτελείου ώς νε'ος εύφυης κ ι ι  δραστήριος., κατά 
πάντα δυνάμενος νά υπηρέτηση εύδοκίμως παρ’ αύτφ. Έν τού- 
τοις ό Καποδίστριας κεκμηκώς έκ τών καμάτων της εκστρατείας 
τού 1812, καθ’ ^ν έπεδείξατο ζήλον έν τ9ι ύπηοεσία άνυπέρ-

Γβλητον, ακολουθών τφ  στρατφ ώς άλλος πιστός στρατιώτης, 
*σθενήσας παρε'μεινεν έν Βρόνβεργ νοσηλευόμενος. Εύτυχώς έν 
βραχεί άνακτησάμενος την κλονηθεΐσαν προς στιγμήν ύγειαν, με- 
τέβη είς Σέφρενβουργ έδραν τού στρατοπέδου τού Βαρκλαί Δε
τολλύ, οστις έδέξατο αύτόν εύμενώς καί άνε'θηκεν αύτφ την ην 
καί παρά τφ  Τσιτσακώφ έξετε'λει υπηρεσίαν.

Εντεύθεν η τύχη τού Καποδιστρίου μεταβάλλεται επί τά 
*ρείττω. Ή  διπλωματική Ικανότης, ^ν έπεδείξατο πρότερόν 
τ £ διατήρών την πολιτικήν αλληλογραφίαν μεταξύ Βιε'ννης, Κων
σταντινουπόλεως, Σερβίας καί τών άνωτάτων συμβουλίων τών 
παραδουνάβιων ήγεμονιών, καί νυν έν τ71 μετά τού Βαρκλαί 
Αετολλύ αποστολή, διήγειρε την προσοχήν τού] αύτοκράτορος
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’Αλεξάνδρου, δστις άμείβων τάς υπηρεσίας του Καποδιστρίου 
ωνόμασεν αύτόν πραγματ ικόν  σύμβουΛον zfjc *Επικρατείας  και 
εξε'φρασεν αύτφ την ύψηλην εύαρε'σκειαν αύτου.

Νυν μάλιστα, δτε ό Δετολλύ μετεβη είς την έπί του Μάϊν 
Φραγκφούρτην, έδόθη εύκαιρία είς τό κατόπιν εύρύ στάδιον του 
Έλληνος διπλωμάτου. Μετά την κατά του Ναπολέοντος, ού- 
τινος τάς στρατιάς διεσκόρπισαν οί ήνωμένοι στρατοί, πάλην, 
ό αύτοκράτωρ Αλέξανδρος άφ·.κόμενος είς Φραγκφούρτην επηξεν 
«ύτόθι τό στρατόπεδον. Εντεύθεν έξεδόθη τ^ 30^ Νοεμβρίου 
1813 ή περιβόητος προκήρυξις προς τό Γαλλικόν έθνος, δι* ης 
οί Γάλλοι προσεκαλουντο νά χωρίσωσι τά εαυτών συμφέροντα 
τών του Ναπολέοντος. Ό  Βχρκλαί Δετολλύ άφίκετο ΐνα συγ
χαρώ τώ κυρίφ αύτου επί ταις νίκαις, δτε μεταξύ δμιλών & 
αύτοκράτωρ έξέφρασε την επιθυμίαν νά εχη διπλωμάτην τινά 
πεπειραμένον καί ικανόν δυνάμενον νά διαπραγματευθ^Ι μετά τών 
ελβετικών τοπαρχιών κχι νά άποσπάσν) αύτάς τής μετά του Να- 
ΐϊολέοντος συμπράξεως.

Ό  στρατηγός αντί παντός άλλου συνέστησε τώ αύτοκρά- 
τορι τόν ήμέτερον Καποδίστριαν, δστις, καθά αύτός τε εγνω καί 
κατά τάς συστάσεις τού ναυάρχου Τσιτσακώφ, ητο δραστηριώ- 
τατος καί έν τν1! έπιτελέσει τών δυσχερεστάτων διπλωματικών 
αποστολών. Ό  αύτοκράτωρ άκούσας ταυτα καί έκ φήμης γινώ- 
σκων τόν "Έλληνα διπλωμάτην, έδέξατο την σύστασιν έπειπών : 
*ΚαΛώc, άποστεΜ,ατε αύτόν  παρ' έμο ί , δ ιότ ι θέΛω νά γνωρίσω  
αύτόν  κα ι προσωπιχως» (Ί).

Ό  στρατηγός ανήγγειλε τώ Καποδίστρια την έπιθυμίαν τού 
αύτοκράτορος, ό δέ έπί τ?1 άπροσδοχήτφ ταύτη διαταγή σπεύ- 
σας παρουσιάσθη προς τόν ’Αλέξανδρον εύσεβάστω;. Ό  Τσάρος 
έκπλαγείς έπί τα ΐς μεγίσταις άρεταΐς τού διευθυντού τής πολι
τικής αλληλογραφίας τού κόμητος Δετολλύ, συνεπάθησε προς τόν

(1) Άναλυτικώτερον τά κατά τήν διάλεξιν τυυ αύτοκρχτορος, Βαρ
κλαί Δετολλύ καί Καποδιστρίου ίδέ παρά τώ Demetrio Arliotti, La 
vita di Giovanni Conte Capodistria, Corfu IS59, σελ. 21—24.



Καποδίστριαν, δν διέταζε νά εξακολούθηση την υπηρεσίαν εν» 
τω Ιδίω γενικφ στρατοπέδω, παρά τφ  άρτι τον Ρωμαντσώφ δια- 
δεξαμένω υπουργώ τών Εξωτερικών κόμητι Νέσσελροδ. Ό  Κ α- 
ποδίστριας καί έν τ^ νέα ταύτη θέσει δεν έφάνη κατώτερος τών- 
του Αύτοκράτορος προσδοκιών· τουναντίον μάλιστα έπεδείξατο 
Ικανότητα διπλωματικήν τοιαύτην, ώστε πασών τών είς αυτόν 
«νατεθεισών ακανθωδών υποθέσεων την λύσιν διεξήγεν ύπέρ του 
ύψηλου κυρίου αύτου. Ούτως, δτε βραδύτερον τώ ί.814 η ειρήνη 
άποκατέστη έν άπάση σχεδόν τ?ί Εύρώπη, ό Τσάρος ώνόμασε τόν> 
Καποδίστριαν ίχ ταχζον  απεσταλμένο* χα ΐ  πληρεξούσ ιον  υπουρ
γόν  παρά τ ί̂ Ελβετική ομοσπονδία μετά τής λεπτής αποστολής 
νά συμφιλίωση προς άλληλα τά άπό του 1803 διεστώτα κόμ - 
Ι^ατα έν Ελβετία , τ^ χώρα ταύτη τής κ α τ ' εξοχήν έλευθερίας. 
*0 Καποδίστριας διέγραψε τό σχέδιον τών μελλουσών ενεργειών 

ύποβαλών αύτό τώ Τσάρω,εσχε τό εύτύχημα νά έγκρίνη αύτό 
δλοσχερώς ό υψηλός αυτού κύριος. Ό  Έ λλην διπλωμάτης άνε- 
χώρησεν είς Ελβετίαν. Φθάς είς Ζυρίχην έπελήφθη τής άκανθώ. 
βους αποστολής αύτου, εχων συνεργάτην τόν Ιππότην ΔεβζέΛ- 
tBpr. Τοσούτον δέ εύφυώς ένήργησεν, ώστε κατέστησε δυνατήν* 
την ούδετερότητα τής Ελβετίας, άλλ’αίφνης δ συνεργάτης αύτού 
λαμβάνει διαταγάς νά ζητήσωσι παρά τής όμοσπονδίας άδειαν 
ελευθέρας διαβάσεως τών συμμαχικών στρατευμάτων. Ή  είδησις 
«ύτη κατεθορύβησε τόν Καποδίστριαν φωρώμενον ουτω ψευδό- 
Κ·*νον, άλλ* έν τ̂ Ι πολιτική αύτού περινοι'α, παρά τήν διαταγήν 
τού αύτοκράτορος, υπέγραψε τήν διακοίνωσιν τού Λεβζέλτερν και 
ευθύς άνεχώρησε μεταβαίνων είς τό στρατοπεδον τού Τσάρου. 
Μετ’ ού πολύ τά  αύστριακά στρατεύματα διήλθον τόν Ρήνον* 
δ δε Καποδίστριας παρέστη προς τόν αύτοκράτορα ώς ένοχος, 
παραβάσεως μεν τού γράμματος, ούχΐ δμως καί τού πνεύματος 
τών δδηγιών αύτού. Ός έκ τούτου δέ, έγκριθέντος τού εύστοχου > 
*®ί αξιοπρεπούς τής διαγωγής τού ^Ελληνος διπλωμάτου, άπε- 
βτάλη καί αύθις είς Ελβετίαν, ενθα μετά τοσαύτης επιτυχίας., 
^δξήγαγε τά  τής διπλωματικωτάτης αποστολής, ώστε έφείλ- 
κυσε τήν γενικήν τών Ελβετών εύγνωμοσύνην, δύο δε ή κατΤ
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άλλους τρεΐς εκ. τών όμοσπόνδων πόλεων η Γενεύη, ή Βώ, καί ή 
Λωζάνη, ινα τήν προς αύτόν ευγνωμοσύνην διατρανώσωσιν, Ιδω* 
καν αύτώ τω 1815 δικαίωμα πολίτου τής Ελβετίας διά τού 
Ιξής διπλώματος : ;

«Τω προσφιλεστάτω καί τετιμημένω συμπολίτη, πιστφ συμ* 
»βούλω τού μεγάλου Αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, τφ  τιμώντι την 
ιάπελευθερωθεΐσαν Επτάνησον, τφ  εύγενει άπογόνφ τών Φαιά- 
»κων, τω ύπό τής Ά θην& ς έμπνευσθέντι τό ευ ποάττειν καί την
• σοφίαν, άπονέμομεν τό δίπλωμα τούτο, είς μνήμην τής νέας
• αύτού πατρίδος» (1).

Πεοαιώσας την έν Ε λβετία  αποστολήν αύτού ό Καποδίστριας 
άνεκλήθη ύπό τού Τσάρου, οπως λάβη μέρος έν ταΐς συνεδρ£αις 
τού έν Βιέννη συγκληθέντος συνεδρίου. Έκτοτε Βε τό δνομα τού 
περιφανούς *Ελληνος διπλωμάτου Καποδιστρίου πασίγνωστον κα<· 
ταστάν άνά τόν εύρωπαϊκόν κόσμον συνδέεται μετά τής ίστορίας 
τών άπό τής εποχής ταύτης με'χρι τού θανάτου αύτου συνυπο* 
γραφεισών συμβάσεων καί συνθηκών τών διαφόρων κρατών τ.ής 
‘Αγίας Συμμαχίας τών άφορωσών την εύρωπαϊκην ισορροπίαν. Τό 
έν Βιέννη Συνέδριον συνεκλή·θη. Τά βλέμματα τής Εύρώπης ησαν 
προσηλωμένα είς την μεγαλοπρεπή ταύτην σύνοδον, ητις ήρξατο 
τών συνεδριών αύτής την 1 Νοεμβοίου 1814 καί έπελάβετο του 
δυσχερούς έργου τής ρυθμίσεώς τών έπί είκοσιπενταετίαν ολην 
διαταραχθέντων πραγμάτων τής Εύρώπης. Ή  τύχη πολλών έκα#

(4) Τό δ'.πλωμα τούτο άπεστάλη τω κόμητι Καποδίστρια έντβς χρυ
σής πυξίδος άπλούσ^άτης μέν αλλά φερούσης γεγλυμμένην τήν θεσιν τής 
Γενεύης μετά τής λίμνης και τών περιξ. Τά δ’ άνω γραμματα ήσαν γ$- 
γλυμμένα iv  τω £υθω τής πυξίδος ελληνιστί* Έ πειδήομω ς δεν ήδ[υνή0η^ 
μεν νά εϋρωμεν τήν πρωτότ»*πον επιγραφήν, μεταφράσαντες εδημοσιεύ-  
σαμεν αυτήν ανωτέρω εκ τής «Έφημερίοος τών Συζητήσεων» των Παρι- 
σιών τής 16 Ιανουαρίου 1817,. Σημειούσθω δ’ 8τι τήν τιμήν τούτην  
εθεωρησε μεγίστην του pi ου αύτου ο Καποδίστριας καί άείποτε υπογρα
μ μ ένο ς  εν ταΐς συνθήχαις καί συμβάσεσιν, άς έν όνόματι του Τσάρου 
συνήπτε μετά τών διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ τών πολλών τ ί 
τλων προσετίθει καί 8τι ήτο πολίτης τής Γενεύης κτλ.





34 ΙΣΤΟΡΙΑ

τομμυρίων ανθρώπων προύκειτο νά όρισθ?)· αί αξιώσεις, εύχαί? 
καί ελπίδες τών εθνών καί ήγεμόνων^ Ιδίως των στερηθέντων τ^ΐς, 
κυριαρχικές εξουσίας αυτών, οιτινες ούδεμίαν ελαβον άποζημίω- 
σιν να πληοωθώσι, να διαταχθώσι τά προς θεραπείαν τών άνεωγ- 
μένων πληγών* νά τεθώσι βάσεις εις κρείττονα καί μάλλον προς; 
τον χρόνον ανάλογα πολιτεύματα καί νά συσφιγχθώσι στενώτε 
ρον καί επωφελέστερον οί μεταξύ αρχόντων καί άρχομένων καί oL 
μεταξύ διαφόρων εθνών δεσμοί. Εις λύσιν λοιπόν τοιούτων δύσ
κολων προβλημάτων συνηλθον εν Βίέννγ] οί αύτοκβάτορες ττΊς~ 
Ρωσίας  καί Αυστρίας, οί βασιλείς της Πρωσσίας, ΛανΙας, Β αυα 
ρ ία ς  καί Βυρτεμβέργης καί πλήθος υποδεεστέρων ηγεμόνων, 
πλείους τών όποιων ουδέποτε άλλοτε ειδον επί ταύτφ  συνηγμέ- 
νους* σύν τούτοις δε καί οί πρωτεύοντες πολιτικοί άνδρες τ^ς 
Ευρώπης, εν ot; διέπρεπον ό πρίγκηψ Μέττερνιχ, ό Γάλλος 
Ταλλεϋράνδ, ό Ρώσος Νέσσελροδ, ό πρίγκηψ Ραζουμόφσκη* 
μετά τών συμβοηθών αυτού κόμητος Ίωάννου Καποδιστρίου καί 
του *Αρδενμπεργ, δ Πρώσσος ’Αλέξανδρος Ουμβολδ ό "Αγγλος, 
δούξ Ούέλλιγκτων, ό Δανός Βερνστόρφ, ό Γάγερν, ό Βαυαρός 
στρατηγός Βρε'δ, ό ^ μ η ς  Μύνστερ καί άλλοι. Αί μυστικαί δια
πραγματεύσεις περιεπλάκησαν τά μέγιστα καί αί δυσκολίαι συ- 
νεσωρεύθησαν οτε, προκειμένου* νά συμφωνησωσι περί τών πρώτων- 
βάσεων του νέου πολίτικου οικοδομήματος, ηρξαντο νά έπικρα- 
τώσιν εν τ?ί συνόδω φιΛαυιία, τιΛεονεζία καί διαφωνία. Ή  επή
ρεια του Ταλλεϋράνδ εντός αύτ ίς  ην τά μάλιστα ολεθρία. 
Καθ’ ύπαγόρευσιν αυτού τό κυριώτερον ύπσκείμενον τών έργων' 
καί σκέψεων αύτ^ς εγένετο ούχί ή ελευθερία καί ή παραγωγή 
τ^ς ευδαιμονίας τών εθνών, άλλ* ή άποκατάστασις καί τό απε
ριόριστον τών ήγεμονικών οίκων, κατά την ύπ ’ αυτού επ ινοηθεί 
σαν άρχην τ^ς νομιμότηζος. Αί διαπραγματεύσεις προέβαινον βρα
δέως καί άπεφασίσθη μόνον ή άποζημιωσις τ^ς Αυστρίας, ή άπο- 
κατάστασις τού βασιλείου τών Κάτω Χωρών, υπό την άραυσικη* 
δυναστείαν, ή αύξησις τίίς Σαρδηνίας διά τ^ς Γενούης, ή προα
γωγή τού ‘Αννοβέρου ει*ς βασίλειον καί ή άναγνώρισις τ ί ς  Κρα
κοβίας ώς έλευθέρας πόλεως. Τάς μεγίστας δε δυσκολίας άπετέ*'
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λουν at απαιτήσεις τ ί ς  Πρωσσίας καί τής Ρωσίας τών κυριωτέ- 
ρων προμάχων τής ελευθερίας τής Ευρώπης, εξ ών εκείνη μεν εζή- 
τει την Σαξωνίαν, αυτη δε την Πολωνίαν.

Έ ν τώ συνεδρίω τούτω κατεδείχθησαν δντως άπασαι αί δι- 
πλωματικαί άρεται του ημετέρου Καποδιστρίου. Ουτος ζητών 
νά φανν) άξιος τής εμπιστοσύνης του Τσάρου, ούδαμώς έπαύ- 
σατο προσέχων τον νουν εις τά υπό της πολίτικης τού Μέττερ· 
νιχ τεκταινόμενα, εναντίον τών οποίων άντεπεξήοχετο επιτηδειό- 
τατα· ούδ* επί στιγμήν ελειψε νά συνηγορώ ύπερ τών υποθέσεων 
τής Ελβετίας μετά του ενδόξου βαρώνου Στάϊν καί τών ά λ 
λων της Γερμανίας πρέσβεων. Τοσαύτην δ* επεδείξατο εύφυίαν 
εν τ^ περιστάσει ταύτν), ώστε υπέδειξα τώ συνεδρίω την ανάγ
κην, δπως αί διάφοροι συνθήκαι έπικυρώνται ευθύς αμέσως μετά 
την αποδοχήν τών βάσεων τών συμφωνιών καί νά μη μένωσιν 
ανεπικύρωτοι μέχρι της άποπερατώσεως του συνεδρίου, δτε εμελ- 
λον πόίσαι αί πράξεις νά έπικυρώνται. Την πρότασιν ταύτην 
του *Ελληνος διπλωμάτου τινες μεν άντέκρουσαν, άλλ* οί ηγε
μόνες* άπεδέξαντο αυτήν, χάρις δΐ τώ Καποδιστρία, δτε ό Ναπο
λέων φυγών έκ της νήσου ’'Ελβας άπεβιβάζετο εις τον κόλπον 
Ζουάν παρά τάς Κάννας ( I yj Μαρτίου 1815), αί κυριώτεοαι 
συνθη^αι του συνεδρίου της Βιέννης εύρέθησαν επικεκυρωμέναι.

Μεταξύ τ ώ ν  πολλών, ώς εϋδομεν ανωτέρω, ζητημάτων, α- 
τινα άπησχόλησαν την προσοχήν του Βιενναίου συνεδρίου, ήν 
* « ί τό 'Επτανησιακόν Ζήτημα, δπερ κατ’ εξοχήν ένδιέφερε καί 
τον 'Ελληνα, Κερκυραΐον διπλωμάτην Καποδίστριαν.

Ή  Ίόνιος Γερουσία εν εγγράφω αυτής ποός αυτόν άποστα- 
λέντι ττ) 9)21 Μαίου 1814 ελεγε τάδε :

« ‘Η ’Αγγλ ία έπιτεθεΐύα χα τέ ΐαβέ  z i ra c  τών ν ή σ ω ν  ά ΙΧ  
οίαδήποτε νπήρζεν ή τ υ χ α ία  τών συμβάντων επήρεια , η Γερου
σ ία  δεν επανσε θεωρούσα τάο διαφόρους ταύτας  τής χώραν χατο -  
Χ&<: ώς άπΛώς στρατ ιωτ ιχάς , έπιβ,Ιηθείσας υπό τών περιστάσεων  
κα 'ι ύπ' ούδεμίαν ίπ οψ ιν  διαψερούσας τών ταύτοχρόνως εις τά  
άΛ.ία'τής Ευρώπης μέρη Λϊ,φθένιων προσωρινών μέτρων. *Η Γε· 
ρουσια  ί σ χ ε  πάντοτε την πεποίθησ ιν ,  ο τ ι , μετά τό τ έ ίος  του πο~
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λέμου,ή χώρα αυτής ήθελε κενωθή κα ι άποδοθή, ώς αί χών ί λ λ ω ν  
εθνών.

*Μεζά τά i r  Γ α λ λ ία  συμβάντα , καθ' ήν σ τ ιγμήν  πρόκε ιτα ι  
? ά  συγκροτηθή γ ε η χ ή  σύνοδος, ϊν α  συζητήση κα ί δ ιαρρύθμ ιση τά  
συμφέροντα τής Ευρώπης άπάόης, χαϊ ΐ ν α  προσδιορίστε ζάς β ά 
σεις μον ίμου  ε ιρήνης , ή Γερουσία :, εν όνόμαζ ι ζοϋ επτανησ ιακού  
έθνους , δ ιακηρύττε ι ενώπιον τών συμμάχων δυνάμεων , ότι ό μό·  
νος σκοπός αύτοϋ ε ίνα ι  :

«α' Νά άναγνωρισθίβ έπισήμως ή δ ημ οκρα τ ία  τής *Επτάνησου  
άνεζάρτητος και έλευθέρα πάσης  οΐαςδήποτε ϋποτελείας.

Νά ένωθώσι καί συσσωματωθώσι μετά τής δημοκρατίαC 
αί άλλοτε ΈνετικαΙ πόλεις Πρέβεζα, Πάργα καί Βόνιτόα, πρός 
δέ ή περιφέρεια Βουθρωτοϋ, συν τοΐς έπι τής τουρκικής ηπείρου 
έζαρτήμασιν αυτών.

* Είναι α ν τά ξ ιο ν  τής δ ικα ιοσύνης κα ι τής γεννα ιότητος τών  
Ευρωπαϊκών δΰνάμεωκ νά  δ ιατηρήσωσι την πολ ιτ ική ν  ϋ π α ρ ζ ιν  
λαοϋ έζησθενημένον μ ε ν  εκ τών περ ιπετε ιών , ών έγένετο ϊρ μ α ιο ν  t 
άλΧ ουδόλως την  καταγωγήν αύτοϋ δ ιαψεύδοντος» .

Ό  Καποδίστριας παρουσίασε τό υπόμνημα τούτο πρός τον 
αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον, ίκετευόμενον υπό τών Ίονίων νά ύπο- 
στηρίξγ) την ύπόθεσιν αυτών παρά τοΐς άλλοις μονάρχαις.

Ή  θέσις ομως και τά σχέδια τού ήγεμόνος τούτου δεν ήσαν 
πλέον, τφ  1814, όποια κατά τό 1805 και 1806.Ό  πόλεμος του 
1812, η φοβερά πάλη εν ή τέλος κατέβαλε την ίσχύν του Να- 
πολέοντος, είχεν εξαντλήσει τάς δυνάμεις τής Ρωσικής αυτο
κρατορίας. Δεν διελογίζετο πλέον νά έξεγείργι τούς "Έλληνας και 
νά έφορμήοΥ) κατά της Τουρκίας* δθεν η προστασία τών Ίονίων 
νήσων ήτο του λοιπού αδιάφορος διά την πολιτικήν αυτού. Ά φ ’ 
ετέρου δε οί πόθοι αυτού διηυθύνοντο αλλαχού. Έγλίχετο της 
Πολωνίας, καί ΐνα απόλαυση αυτής, ητο έτοιμος νά ποιήση απεί
ρους παραχωρήσεις πρός την Αυστρίαν καί την ’Αγγλίαν.

Ή  άπαιτησις τών Ίονίων λοιπόν εφθανεν έν στιγμαΤς άντ ι-  
ξόοις, ή δε παρ’ αυτών ζητουμένη ύποστήριξις δεν εμελλε νά 
δοθίΐ κατεσπευσμένως. Ό  Καποδίστριας ποοσεπάθησε, διά τής
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παρ’ αυτού πρός την Γερουσίαν Κέρκυρας δοίείσης άπαντήσεως, 
νά ύποκρύψγ) δσον οιόν τε την ψυχρότητα τού κυρίου αυτού γρά- 
ψας αύττΊ : *Έ αν νπάρχτ} τ ι  ό ν νάμ ενο ν  νά  γλ νχάνβ  τ η ν  τ νχ η ν  
τον  μακράν  τής πατρ ίδος  τον  ζώντος, ε ίν α ι  βεβαίως  ή εύτνχ ία  
τ ο ν  έργάζεβ&αι δ ι ’ α ν τη ν ,  καί ή ελπ ίς τον  ν '  άξιωθ# τής i m -  
δοχ ιμαό ίας  αύτής· τα α ίβ δήμα τα  τ α ν τα , χνρ ιο ι ,  μετά τής νπ ά ρ ·  
%εώς μ ο ν  ό νν τα υ τ ιζ όμ ενα , μk όυνετηρηύαν κα ί μ% όνν τη ρ ο νβ ιν  
ά φ ' ης ήμερας δ ιάγω  μακράν  νμών . Έ χρίνατε π ρ ίπ ο ν  νά  τ μ ή -  
0ητε α ν  τά , ά ν α δ ίν τ ε ς  μο ι  δ ιά  τών γραμμάτων ϋμών τά ΰνμφέ*  
ροντα  τής πατρ ίδος .  * Η προς νμάς  ενγ νω μοΰννη  μον έζ ιόοντα ι  
προς τον  ζήλον κα ι τη ν  άφοαίωβ ίν μου  ν π ί ρ  τής τ ιμής  τής γ ε - 
νετε ίρας ημών γής, με&’ ης σννδεοντα ι α ί  προβφ ιλέβτερα ι άνα  * 
ρνησε ις  μον , α ί  γλ νχν τέρα ι τών έλπ ίδων μον  χα ϊ τά ίερώτερα  
κα&ήκοντά μ ο ν . Ό  μεγά&νμος Ή γεμώ ν , οβ ι ις  ηνδόκηδε νά  με 
fy j i  νπο  τη ν  έ ν ν ο ια ν  α ν τ ο ν , έχορύφωόε τάς ενεργεβίας, έπ ιτρε -  
'ψας μο ι  νά  εκπληρώνω τάς δ ια ταγάς  ϋμώ ν  χα ΐ νά  γ ίνω  β ν γ -  
χρό ι ως χαρά  τοΐς  βνμμάχο ις  Αντον το ’δργανον  τής ε νμενε ία ς ,

ή Αντοχρατοριχη Αντον Μεγαλειότης εις τ η ν  η μ ε τ ίρ α ν  πα ·  
τρ ίδα  έχεόαψ ίλενβεν* .

Ά λ λ ’ η Α γγλ ία  εΐχεν έζ ολοκλήρου ρίψει τό ποοσωπεΐον 
δεν ώμίλει πλέον περί τής ανεξαρτησίας καί τής ελευθερίας τών 
Ιον ίων νήσων. *Ως επιχείρημα δε εχουσα την εν Τίλσιτ συν

θήκην, ήτις κατήργησε τ η ν  Δημοκρατίαν, ηξίου την άνευ δρων 
Κατοχήν τής χώρας αυτής, τ ίτλω  κατακτήσεως (1). "Ηρζαντο 
διαπραγματεύσεις- διακοινώσεις, πρωτόκολλα καί σχέδια συν
θηκών άντηλλάγησαν. Ά λ λ ’ ή εν Btivvv) συνθήκη άφήκεν άλυτον 
τ ° ζήτημα τών Ίονίων νήσων πριν ή δμως ή σύνοδος διαλυθεί,

30 Μαίου 1815, οί πληρεζ ούσιοι τής Ρωσίας προυτειναν :

(1) Κατά Φεβρουάριον του 1809  ο cv Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτής
’Αγγλίας βχήρυττεν ίπισήμο^ &τι : εις τά #μματα τής Βρεττανικής 

•Χυβερνήαβως, άποποιηθείσης ν’ αναγνώριση την έν Τίλσιτ συνθήκην, ή 
•βύμβασις τής 21 Μαρτίου 1800, επομένως ή ανεξαρτησία τής Έ π τ α -  
*νηαου> ουδέποτε ΐπαυσεν ίσχύουσ*». *Ορα Reyue des deux Mondes^
* Avril ; L e s  l i e s  l o n i e n n e s ,  par Saint-Marc Girardin.
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*Λί Ίόνιοι νήόοι και τά έν τή %αλάύ6γ\ και Ιιή τής άντι. 
κρν ήπειρον ίζαρτήματα αυτών, οΐα ή Ώάργα και αί λοιπαϊ 
περιφε\ε:αι, νά έγκαταότα&ώόι ν έκ νέον κράτος ίλεύ&ερον νπο 
την έπωννμίαν δ η μ ο κ ρ α τ ί α  τ ή ς ' Ε π τ α ν ή β  ο ν  ίπειδη 
δέ, άφ’ ενός μεν τά όπλα τής Αυτόν Μεγαλ. ήλεν&έρωααν ?ξ 
τών νήβων, άφ5 ετέρου αννεπεία τής έν Παριβίοις όνν&ήκης 
η Κέρκυρα (ή πρώτιστη νήαος) άπεβπάό&η ώβαύτως τής γαλλικής 
δεβποτείας, αί όυννπογράψαίαι την έν Σιωμόν βννδήκην όυ· 
νάμας, τουτέ^τιν ή Μεγάλη Βρεττανία, η Ανδτρία, η Ρωβία 
καί ή Π ρω 6(3 ία, νά ίπιφνλάξωόιν εανταΐς το δικαίωμα τον νά 
άποδεχ&ώβιν £κ σνμφήνον, μετά τον παρόντα πόλεμον, τά 
καταλληλότερα μέτρα οπως έζασφαλιό&ζΐ i\ έαωτερικη ηΰυχία 
%ής είρημένης δημοκρατίας, προβτατεν&β dfc και έγγνηδη η 
ίλευ&ερία καί ή ανεξαρτησία αύτής» .

*Αλλ’ είς τό σχέδιον τούτο τών Ρώσων πληρεξουσίων ή Αύ * 
στρία άντέταξε νέαν άξίωσιν, ύποστηριζομένην καί υπό τ ί ς  Α γ 
γλίας. Κατ’ αυτήν, αί Ίόνιοι Νέσοι μετά τών εξαρτημάτων αυ
τών, Βουθρωτού, Πάργας, Πρεβέζης καί Βονίτσης, άποτελέσασαι 
μέρος τ^ς Ένετ'ικές Έπικρατείας, δεν ηδύναντο ν* άνήκωσιν άλ- 
λφ  τινί είμη τώ διαδεξαμένψ τά τές  Ένετικές Δημοκρατίας 
δικαιώματα, ήγουν τφ  Αύτοκράτορι τές Αυστρίας Φραγκίσκφ. 
*Ώφειλον επομένως νά τεθώσιν υπό την προστασίαν αυτού. Ό  
Αύτοκράτωρ, άλλως τε, ύπεχρεουτο νά διατηρήση τάς ελευθε
ρίας καί τούς νόμους τού τόπου, όνομαστί δε την ελευθερίαν τές  
θρησκευτικές λατρείας καί τού εμπορίου, εις ην ύπαρχον κατά- 
στασιν κατά τάς έν Έπτανησφ Ισχυούσας θεσμοθεσίας. Τέλος, 
προσέθετον οί Αυστριακοί πληρεξούσιοι, δτι ώς πρός τά ληφθη- 
σόμενα μέτρα διά την έκπλήρωσιν τών υπό της αγγλικές κυβερ- 
νήσεως δοθεισών υποσχέσεων, ό Αύτοκράτωρ ήθελε σπεύσει νά 
συνεννοηθέ έν προκειμένψ μετά τού Βασιλέως της Μεγάλης Βρετ- 
τανίας. ’Αλλ’ άξίωσις αυτη τέ$ Αυστρίας ητο πάντν) ανυπό
στατος* διότι η τε σύμβασις τές  Κωνσταντινουπόλεως (21 Μαρ
τίου 1800) καί αί έν Ά μβιανφ καί Τίλσιτ συνθέκαι είχον προ 
πολλού αποχωρίσει *άς Ίονίους νήσους τών άλλων Ένετικών



^ττπ^εων. Ή  Αυστρία ομως εχουσα τό πλεονέκτημα νά έπιφέρνι 
*τ*)ν περί άπαραδέκτου ενστασιν κατά τών προτάσεων τές  Ρ ω 
σίας, ύπεστηρίχθη προθύμως υπό τές ’Αγγλίας. Πλήν, μετά μι 
*ρόν, ή αυστριακή πρότασις έτέθη εκτός συζητήσεως. ή δε Ά γ -  
~γλία *>π0στηριζομένη υπό της Αυστρίας έγειρε τάς αληθείς 
αυτές αξιώσεις.

Έν τούτ<ης, εφθασεν είς Βιέννην υπόμνημα, άγνωστου είσέτι 
^ γ έ ς ,  απόρροια πιθανώς τών έν ταΐς νήσοις ευαρίθμων φίλων 
τές αγγλικές δεσποτείας, διά τού οποίου έξεφράζετο : + έν ό νό - 
ψ κ ζ ι  τον δλου Ί ο ν ίο υ  λαοϋ» ,  ό πόθος τού διαμεΐναι υπό την 
Προστασίαν τές  ’Αγγλίας. Τοσαύτην δέ πίστιν εδωκεν είς αυτό 
^ Σύνοδος, ώστε οι Ρώσοι πληρεξούσιοι επί τέλους έδήλωσαν 
[*δζι ό Λύζοχράιωρ 'Αλέξανδρος, κύριον σκοπόν προθέμενος νά  
ΧρΑζτΐ υπέρ ζών  * Ιον ίων ο ,ζ ι  εις ζ ψ  νησ ιωζιχην αυτών θέσιν ητο 
Ρ&λλον ωφέλιμον καί αρμόδ ιον , ένόμιζεν δτ ι ωφειλε νά  ύποστη-  

ζην scap’ αυτών έχδηλωθεισαν ευχήν  τον δ ιαμ ε ΐνα ι  υπό ζην 
^Τγλιχήν π ρ ο σ τα σ ία ν *.

Τές δηλώσεως ταύτης γενομένης τ έ  εσπέρα τές  4 ’Ιουνίου 
έν τ?ί τελευταίος τές  Συνόδου συνεδριάσει, συνεφωνηθη νά 

^αβληθ^ΐ πάσα δριστικη άπόφασις μέχρι τές προσεχούς συνε- 
^εύσεως τών πληρεξουσίων έν Παρισίοις.

Έπαναληφθεισών τέλος τών διαπραγματεύσεων κατ’ Αύγου
στον 1815, μετά την μάχην τού Βαρτελώ καί την δευτέραν είς 
Γαλλίαν εΓσοδον τών συμμάχων, ή αμοιβαία θέσις τών διαφόρων 

δυνάμεων δεν ητο πλέον ή αύτή. ^Ενεκα τές έπιτυχίας τών άγ- 
Ύ^ικών οπλών, οί αντιπρόσωποι τ έ ;  βρεταννικές κυβερνήσεως 
υπ*ρίσχυον έν ταΐς συζητήσεσιν. "Ηλλαξαν τόνον, καί ηύξησαν 

απαιτήσεις αυτών. δε 4 Αύγούστου, οί "Αγγλοι πρού* 
τ£ιναν τοΐς πληρεξουσίοις τών ίλλω ν δυνάμεων τό εξές σχέδιον 

^ νθή κη ς  :
*Α ί νήσοι τής Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας^ Παζών, 

^ευχάδος, Ιθάκης χαϊ Κυθήρων, μετά των εξαρτημάτων αυτών, 
^νμπεριλαμδανομίνων δλων τών, είτε επί ζης ηπείρου, είτε άλ· 
^αΧ0ν, δπως δήποτ$ είς τάς νήσους ταύτας άνηχ-όντων τόκων,
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θέλουσι κατέχεσθαι χαϊ χρατε ΐσθα ι δ ιά  παντός ΰπο τής Λύτον  
Βρεττανικής Μεγαλειότητος χαϊ υπό τώ> κληρονόμων χαϊ δ ια δό 
χω ν  αύτής , ο ΐτ ινες  θέλουσιν εκ αυτών έξασκε ϊ  πλήρη  χα ϊ άπ8-  
ρ ιόρ ιστον  κ υ ρ ια ρ χ ία ν . Ή  Αύτοϋ Βρετχανικη Μεγαλειότης, έχ 
συμφώνου μετά  τών προκρ ίτων τών νήσων τούτων και τών αν& 
μνησθέντων εξαρτημάτων αυτών, υπόσχετα ι νά  έγκαθιδρύση πο~ 
Λίχενμα έγγυώμενον τοΐς λαο ΐς  τούτοις την  έλευθ ίραν έξάσκη -  
σ ιν  χης θρησκείας αύχών, χήν προσήκουσαν αστ ικήν  ε λ ε υ 
θερ ίαν χα ϊ χό άκώλυτον χοϋ εμπορίου. 'Επειδή δέ δλα χά πρός 
κυβέρνησήν τών είρημένων νήσων κ α ί  χών εξαρτημάτων αυτών  
έξοδα καϊ τά πρός συντήρησ ιν  τής προσδιοριβθησομένηα νά  προσ~ 
χαχεύη αύχάς φρουράς θέλουν ε ΐσθα ι είς βάρος χών χαχοίκωνr  
ή Αύχοϋ Μεγαλειόχης ό Βασ ιλεύς χοϋ * Ηνωμένου Βασ ιλ ε ίου  χης 
Μεγάλης Βρετταν ίας  καϊ τής 9Ιρλανδ ία ς  υπόσχετα ι νά  παραχω~  
ρήστ} χοΐς μνησθε ϊσ ι  καχοίκοις χά αύχά εμπορικά προνόμ ια , α τ ιν α  
άπολαύουσ ι καϊ οί λο ιπο ί  τής Αύχοϋ Μεγαλειότηχος υπήκοοι , έπι~ 
φυλατχόμενος νά  εκδώση πρός χό χέλος χοϋχο , καϊ έφ9 οσον η  
ανάγκη  τό άπα ιχ ήσγ , κανονισμούς ικανούς νά  συναρμολογήσωσν  
χήν θέσ ιν κα ϊ χά προνόμ ια  αυτών πρός τους νόμους τής βρεχχαν ι- 
χής Αύχοχραχορίας . »

Ή  άξίωσις αυτή ητο υπέρογκο;, οι δε πληρεξούσιοι τ έ ;  Ρω- 
βίας,ένοις καί δ τχμέτερος Καποδίστριας, ήρνήθησαν νά άποδεχθώ- 
σιν αυτήν. βΗ άποποίησις αυτών, άλλως τε, δεν ήρείδετο επί τών 
δικαίων καί τών ευχών τού Ίονίου λαού, άλλά μόνον επί πολι
τικών λόγων τ έ ;  ευρωπαϊκέ; ισορροπίας, επί του φόβου του νά’ 
παραδώσωσι την Κέρκυραν άποκλειστικώ; είς τάς χεΐρας Ίών 
'Αγγλων. * Αντέταξαν δε τάδε : «*Αν rjrai άδ ιαφ ιλονε ίκητον ,
Ιλεγον, δτι $ξ τών ' Ιον ίων νήσων κατελήφθησαν υπό μόνων χών 
αγγλ ικώ ν  οπ λώ ν , τ ου λάχ ισ τ ο ν  καθ' δσον άφορα την νήσον Κέρ
κυραν, ε ίνα ι  βέβα ιον δχ ι , καχά tovc δρους χών εν Παρισίο ις κα ι 
έν Σ ιωχόν σννομολογηθεισών συνθηκών χοϋ 48ΙΑ, αντη ώφειλε- 
/ ά παραδοθή είς χάς συμμάχους δυνάμεις συλλήβδην. "Αρα, ^ 
Κέρκυρα , υπό χήν στρατ ιωτ ικήν κα ϊ π ολ ιτ ική ν  Ιπ ctfriv ε ίνα ι  μία* 
χών φοβερωχέρων θέσεων τής Ευρώπης· έθεωρήθη δέ πάντοτε ώ€



Ό  Π ρίγχηψ Μέττερνιχ^
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τ ό  προπύργ ιον  τον ' Λόριατιχον πελάγονς, χαϊ η πρωτεύουσα τών  
* Ιο ν ίω ν  νήσων*.

Συνεπείς τές διακοινώσεως ταύτης, οί Ρώσοι πληρεξούσιοι 
«ιυντάξαντες σχέδιον συνθήκης, έπέδοσαν αυτό τοΐς πράκτορσι 
τών άλλων κυβερνήσεων (8 Σεπτεμβρίου) Δι’ αύτοϋ αί Ίόνιοι 
νέσοι έκηρύττοντο «έλενθεραι χαϊ ανεξάρτητο ι»  υπό την προστα
σίαν τές  ’Αγγλίας. Ή  εσωτερική κυβέρνησις και διαχείρισις τών 
νήσων άπεδίδετο είς τό Ίόνιον έθνος· ή δε προστάτις δύναμις, 
άντιπροσωπευομε'νη υπό πληρεξούσ ιον νπονργοϋ , ώφειλε μόνον, 
επί τά πρώτα δέκα ετη, νά επαγρυπνώ εκ του πλησίον επί τών 
εσωτερικών τές Έπτανήσου υποθέσεων, νά φροντίσν) δε δπως διά 
τ έ ς  άμεσου αυτού επιρροές διοργανωθ·?) ή μηχανή τές νέας κυ- 
€ερνήσεως. Έ πί τέλους τό υπό τές Ρωσίας προταθέν σχέδιον 
ύπερίσχυσεν. Έχρησίμευσε δε ώς βάσις τές  άπό 9 Νοεμβρίου 
1815 έν Παρισίοις ύπογραφείσης συνθήκης, δι* ής έρρυθμίσθη δρι- 
«τικώς ή τύχη τών Ίονίων.

Έ ν τ¥ι Συνθήκη ταύτη έκηρύττετο μεν ή Επτάνησος * Κρά·  
t o e  ελεύθερον χαϊ α ν εξάρ τη τον» , άλλά την άνεξα,ρτησίαν αυτές 
έκόλαζον άρθρα τινά καθιερώσαντα τον θεσμόν εκείνον τον καί έν 
τφ  Συντάγματι τού έτους 1806 είσαχθέντα, τουτέστι την έπέμ- 
βασιν τές  προστάτιδος Δυνάμεως έν τφ  σχηματισμφ τού Συν * 
^τάγματος καί τές Νομοθεσίας, δικαιούμενης επίσης νά έπαγρυ- 
πντί έπί τές γενικές εσωτερικές διοικήσεως τού Κράτους καί νά 
διοριζη τον Πρόεδρον. ‘Ωσαύτως δέ ή Συνθήκη εκείνη διελάμ- 
βανεν δτι tyj στρατιωτική δύναμις τού Ηνωμένου Κράτους εσται 
καί αυτη υπό τάς διαταγάς τού αρχηγού τού αγγλικού στρατού» #
ΟΙ τοιοϋτοι θεσμοί, εννοείται δτι άπήρεσκον τοΐς πλείστοις τών 
Έπτανησίων και την γναψ,ην ταύτην τές πλειονότητας συνεμε- * 
ρίζετο καί ό ύπογράψας την συνθήκην Καποδίστριας, δστις μετά 
-ενδεκαετέ έκ τές πατρίδος αυτού απουσίαν έπανελθών εις Κέρ
κυραν τν1) 10 Ιουνίου 1819 πρός έπίσκεψιν τού γε'ροντος πατρός 
χαί τών συγγενών, πάρετήρησεν έκ τού πλησίον δτι τό δοθέν 
παρά τές Α γγλίας Σύνταγμα έβασίζετο έπί έσφαλμένης Ιρμη- 
νείας τές Συνθήκης, δι’ δ άπέστειλε πρός τό αγγλικόν ύπουρ-
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γεΐον υπόμνημα ύποστηριχθεν και παρά του ρωσικού υπουργείου 
περί τ^ς όρθ^ς ερμηνείας τ^ς Συνθήκης* άλλ’ δ Ά γγλος άρμο- 
Ότγΐς Μαίτλανδ, ύπερήσπισεν εαυτόν καί τά τής συνθηκης ενώ · 
πιον τού υπουργού, διά τού εις Λονδΐνον σταλεντος επίτροπου 
αυτού Ίωάννου Καπάδοκα. Τού άρμοστού Μαίτλανδ δικαιωθέν- 

τό τιρατώδες εκείνο Σύνταγμα ΐσχυσεν εν Επτανησω, ώς
διχε, Ρ·εχρι το  ̂ 1849.

Ή  εν Παρισίοις ύπογραφεΐσχ ττί 20 Νοεμβρίου 181b Συν- 
®**)κη, £ν «Jj περιελαμβάνοντο π£σχι αί έπανορθωτικαί συνομολο
γήσεις, είναι κατ’ εξοχήν εργον τού ήμετέρου διπλωμάτου Κα- 
Πο^ιστρίου, επιδείξαντος εν τη περιστάσει ταύτη άκάματον δντως 
Καρτερίαν καί σπανίαν περίνοιαν, δι* &ς δ Τσάρος διώρισεν αυτόν 
ΥΡ*μματε'α τής Έπικρατείας.Επειδή δε δ αύτοκράτωρ’Αλέξανδρος 
δεν ειχε πλε'ον πίστιν είς τάς πολιτικάς συν$ήκας καί αυτάς τάς 
διπλωματικότατα συνωμολογημένας, άπεφάσισε νά ίδρυση την 
δΠικληΟεΐσαν l e p b r  σ νμ ι ια χ ία ν .  Καί δντω; οί τής Ευρώπης βα- 
^λεΤς, οΐτινες κατά τον κατά τού Ναπολε'οντος πόλεμόν εξεϊχον 

άλλων, ώς δ ’Αλέξανδρος της Ρωσίας, δ Φραγκίσκος τής 
Αυστρίας καί δ Γουλιέλμος τής Πρωσσίας, έννοήσαντες, μετά την 
χαταπολέμησιν της πολλών κακών αιτίας επαναστάσεως, οτι 
’̂ ψ^λοτε'ρα τις δύναμις προίστατο αύτών παρηγορος καί αρωγός, 
ΚαΙ έκ τής έπιγνώσεως ταύτης έμπνεόμενοι καί συγχρόνως χάρι- 
τ ας πρός τον *Τψιστον όφείλοντες, διενοήθησαν, κατ εισηγησιν 
ιδ(ως τού υπό την δδηγίαν τής θρησκομανούς κυρίας Κρυδενερ (1) 
^ατελούντος ’Αλεξάνδρου, την μεγαλουργόν γνώμην της συστά- 
°6(*>ς ευρωπαϊκόν δ ίσμον ,  εχοντος ώ  ̂ βάσιν ούχί την άστατον 
«νθρωπίνην πολιτικήν, αλλά την εξ ουρανού, την στηριζομένην 
επί τ^ς χρ1(Γτιανικής θρησκείας. Τ ις  συμμαχίας ταύτης τούς 
ΌΡ0υζ' έσχεδίασεν, ώς λέγεται, ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος διά 
V-ολυβδίδος ίδίφ χειρί, βραδύτερον δε δ Καποδίστριας κατε'-

(*) Ιδέ Ch. Eynard, La vie de Madame de Kriidener, Paris 184&. 
®Ρ^λ. Αικατερίνης Ζάρκου, *B μυθιστορία iv ’Αττιχω ‘ Ημερολογίω τοδ

σελ. 357—368. ♦
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στρωσεν αυτήν πανομοιοτύπως, έξέφρασεν όμως απαισιοδοξίαν 
τινά περί τής επιτυχίας αύτής. Εντεύθεν ή συμμαχία αύτη 
κλεισθεΐσα τη 26 Σεπτεμβρίου του 1815 ώνομάσθη ιερά συμμα·  
χ ί α . Μετε'σχον δε ταύτης Ρωσία , Αυστρία  καί Πρωσσία , άπε'σχον 
δε *ΑγγΛία, Βόρειος Ά μ ίρ ική ,  ΓαΛΛία καί Παπικόν Κράτος. Καί 
η μεν ’Αγγλία καί ’Αμερική άπε'σχον, διότι εν αύτη διέβλεπαν 
την α υ τ α ρ χ ία ν , ξένην ούσαν τού πολιτεύματος αύτώ ν ή δε Γαλ
λία , διότι έκεΐ η βουλή ην ή πολιτεία καί ούχί εν πρόσωπον ό 
δέ πάπας, διότι πλην Ιαυτού ούδείς άλλος ηδύνατο νά η δ φύλαξ 
τής θείας άληθείας· ούδείς ίρα άλλος κατά τον πάπαν ηδύνατο 
νά η αρχηγός έπί τή ς 'γή ; συμμαχίας Ιερούς. *Αλλ* η Γαλλία έπί 
τέλους τώ 1818 έπί τή αποχωρήσει του συμμαχικού στρατού έκ 
Παρισίων μετέσχε τη ; Ιερά; συμμαχίας βουλήσ-ι καί ένεργεία τού 
Λουδοβίκου τού ΙΗ\ Ούτω δε άπε'σχον τής ίερ&; συμμαχίας 
μέχρι τέλους δ πάπας καί η ’Αγγλία. Καί οί μεν Ηγεμόνες τή;; 
συμμαχίας ταύτης έζήτουν υπό τό πρόσχημα τής ίερότητος την 
άμοιβαίαν κραταίωσιν τών θρόνων αυτών* τούναντιον δέ οί λαοί 
ηβούλοντο ν’ άπολαύσωσιν έλευθεριών μειζόνων κατά της αύταρ- 
χίας τών Ηγεμόνων. Εντεύθεν κατά τούς χρόνους τούτους προε'- 
κυψαν κατά τό παράδειγμα του συνταγματικού της ’Αγγλίας 
πολιτεύματος διάφοροι|φατρίαι ή τά κοινώς λεγάμενα κόμματα, 
τά μεν μ&λλον άρ ιστοκρατ ικά  υπέρ Ιαυτών καί τών άρχόντων, τά  
δέ δημοκρατ ικά  υπέρ τού λαού. ’ΑνθρακεΙς δέ (καρβονάροι), ρ ι·  
ζοσπά σ τα ι , ψιΛεΛενθεροι καί οί τούτων άντίδοξοι συντηρητ ικο ί , 
ίουΛόφρονες καί εί τις τούτοις δμοιος, είναι διάφοροι φατρίαΐ- 
προσκείμεναι αί μέν τοΐς|άριστοκρατικοΐς, αί δέ τοΐς δημοκρατι- 
κοΐς. Έ κ τών αγώνων δέ τών φατριών τούτων πρός άλλήλας καί 
Ιδίqc τών δημοκρατικών πρός τού; άρχοντας προηλθον αί πολίτι
κα! μεταβολαί άρξάμεναι άμε'σως άπό τής ίδρύσεως τής ίερ&ς 
συμμαχίας· διότι οι λαοί έν τνί συμμαχία ταύτη , ώς εΓρηται, 
διε'βλεπον τχν ροπήν τών αρχόντων είς κραταίωσιν τής έξουσίας 
αυτών έπί βλάβη τής έλευθερίας τών άρχομε'νων. Σνμτίο1 ίτ*υσις  
άρα υπέρ τών αρχόντων καί τού καθεστώτος έν γε'νει καί άντ ιπο·  
Μτευσις  υπέρ τού λαού^ καί πάσης πολιτικής κινήσεως είναι ίΐ



«τρόφ1γ ξ ι τυερί ήν γοργότερον στρέφονται πάντες οί πολιτικοί 
*γώνες άπό τής ίδρύσεω; τής Up5; συμμαχίας. Ό  σκοπός λοι
πόν αύτής περί κοινής δήθεν συμπράξεω; οίκτρώς ά π έ τ υ χ ε ν ,  οί δε 
^αοί, έκαστος τό επ’ αυτόν, άνεπτύχθησαν πολιτικώ; ώ ; ηδύ- 
νατο έκαστος, ώς ή πατρί; ημών, ή Έ λλά ;.

’Αλλά μεθ* ολον τον θρίαμβον, δν ηρατο δ Καποδίστρια; εν 
τ ε τώ συνεδρίω τή ; Βιέννη; καί τώ δευτέοω συνεδρίω τών Παρι- 
ί̂ων  ̂ δστι; δύναται νά θεωρηθεί δ πρώτο; πολιτικό; θρίαμβος 

τού άνδρός, δεν ηδύνατο νά ησυχάση, άν δεν συνετέλει καί ύπερ
ο ς  ελληνική; τής τε πνευματικής καί πολιτικής παλιγγενεσίας, 

ω καί ένήργησε μεγάλως, ώς λέγει 6 Α. Σούτσος έν τν. ‘ΙσΓο- 
τής ΈΧΧηηχής 'Επαναστάσεων  (σελ. 12) παρά τ^ άγι<£ Συμ- 

Η-αχίο:, δπως έπέλθϊ) άαωγό; τ ΐ̂ έν Ά θήνα ι; τώ 1814 ίδρυθείση 
Εταιρία τών Φ ιλομονσων» , ή ; σκοπό; ην η άνά τό ελληνικόν 

^ιάδοσι; τή ; παιδεία;. Τή; εταιοία; ταύτης έγένετο καί αυτός 
μέλος ’ένθερμον. Δεν είναι δμω; ώρισμένω; βέβαιον, άν έμυήθη 
**ί εί; τά τή ; έν ετει 1814 έν Όδησσώ ίδρυθείση; ΦιΙιχής Έ -  
τα ΐρίας· έάν δμω; κρίνωμεν έκ τού αδελφού αυτού Βιάρου, δστι; 
*<*τά Φιλήμονα (1) ητο μεμυημένο;, έκ τού δτι εδρα τή ; έται- 
ρια; ήν ή Ρωσία καί δτι δ Καποδίστρια; κατήλθεν z\c Κέρκυραν 
*ατά τά ; άρχά; τού 1819 ούχί μόνον χάοιν τή ; υγεία;, δυνά- 
(*εθα νά είκάσωμεν δτι καί δ Ιωάννη; Καποδίστριας ην μεμυη- 
Ι^νο; εί; τ ά τ ών Φιλικών.

Οπω; ποτ’ άν ν), δ Καποδίστρια; μεγάλω; συνετε'λεσε, διά 
τ ^ζ θέσεω; ην κατεΐχεν, εί; την Έλληνικην έπανάστασιν, χάριν 
τ ?ίς δποία;, ώ ; θε'λομεν ίδεΐ, κατέλιπε καί την έν Ρωσί<£ ύψίστην 
®έσιν αυτού.

Ο Έλλην διπλωμάτη; μετά την έν Παρισίοι; συνθήκην, 
Τ(ών βασιλέων καί τών άλλων διπλωματών άπελθόντων εί; τά 

ι« , οιετάχθη υπό τού Τσάρου νά άπε'λθνι εί; Πετρούπολιν. Είς 
Η·*την ήγωνίσθη νά μεταπείση τον αύτοκράτορα, δτι ώφελιμώ- 
τεΡ°ν ήθελεν υπηρετήσει την Ρωσίαν έν τώ έξωτερίΛώ ή έν τώ

(1) · Ι5έ Δοκίμων Έλλ. Ιστορίας Τόμ. Δ' σελ. 395.

TOT ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΤ 45
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έσωτερικφ. Ό  ’Αλέξανδρο; έπέμενε καί δ Καποδίστρια; άνεχώ- 
ρησεν είς Πετρούπολιν. Μετά τήν τών Παρίσίων ειρήνην ή Ρωσία 
είχε φθάσει εί; τδ άκρον άωτο» τής ισχύος καί τή ; πολιτικής 
καί διπλωματικής αυτή; έπί τή ; Ευρώπη; έπιρροή;, δ δε Καπο- 
δίστριας τού πανισχύρου Τσάρου εχων την υψηλήν εύνοιαν διέ- 
τριβεν έν τη πρωτευούση τή ; Ρωσία; ασχολούμενο; έν το ΐ; περί 
τής ευρωπαϊκή; ειρήνη; σχεδίοις από κοινού μετά τού υπουργού 
τών Εξωτερικών κόμητος Νέσελροδ, άνδρός χρηστού καί άβρό- 

ί φρονος, μεγάλην ένδείξαντο; έκτίμησιν τών έργων τού συνεργά
του αυτού Καποδιστρίου. Ό  Έ λλην διπλωμάτης έν τ^ (Μετριο
φροσύνη αυτού εφερε τον τίτλον βοηθού ή υφυπουργού τών ’Εξω
τερικών. Αυτός μετά τού Νέσελροδ είχον την πολιτικήν άλλη- 

■ λογραφίαν μεθ’ δλων τών άνακτοβουλίων τού κόσμου· δίς δε 
τής έβδομάδο; συνειργάζοντο μ,ετά τού Τσάρου, οστις ιδ ιαιτέ
ραν τρέφων στοργήν προ; τον Καποδίστριαν ένεπιστεύθη αυτφ 
καί τά ; υποθέσει; τή ; νέα; κτήσεω; τή ; Ρωσία;, τή ; Βεσσαρα- 
β ία ;, ήν κατέστησε χώραν εύνομουμένην, καί τή ; Πολωνία;.Ίδιαι- 
τέρα; δέ μνεία; άξία τού Καποδιστρίου είναι ή προ; τήν Γ αλ
λίαν ένδειχθεϊσα συμπάθεια, ένεργήσαντο; δπω; έλαττωθή δ έξ 
150,000 άνδρών συμμαχικό; στρατό; τή ; κατοχή; τή ; Γαλλία ;, 
ή τ ι ;  έπεβαρύ;ετο ώ ; έκ τούτου μεγάλω;, σύναμα δέ δπω; μειω- 
θώσιν αί υπό τή ; Γαλλία; οφειλόμεναι αποζημιώσει; τή μικτή 
τών συμμάχων δυνάμεων έπιτροπη κατά 600 ,000 ,000  καί πλέον. 
Βραδύτερον δέ, δτε συνεκλήθη τό έν Άκυϊσγράνα) συνέδριον 
κατ ’ ’Οκτώβριον τού 1818, θέλομεν Ι'δει δτι αυτό; εΓπερ τ ις  
καί άλλος είργάσθη ύπερ τή ; γνώμη;, δπω; τά συμμαχικά τής, 
κατοχής τής Γαλλίας στρατεύματα άναχωρήσωσιν έκ τού Γαλ
λικού έδάφου;.

Τοιαύτη ητο ή ισχύ; τού "Έλληνο; διπλωμάτου καί τοιαύτη 
ή υψηλή θέσις, ήν κατέσχεν έν Ρωσία. Τούτο δμω; δεν εβλεπον 
μετ’ ευχαριστήσεω; οί 'Ρώσοι καί έφθόνουν τού; "Ελληνας ώ; 
παραγκωνίζοντας τούς ιθαγενείς. Τον φυσικόν τούτον φθόνον φο
βούμενο; καί δ Καποδίστρια; άπέστεοξεν δπω; καί δ κατά τό 
1816 εί; Πετρούπολιν μεταβάς αδελφός αύτού Βιάρο; Καποδί-
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στριας λάβη θέσιν τινά εν τη αύλη προσφερομένην υπό του αυτο- 
κοάτορος είπών τώ Βιάρω : κ*/4ν βυ άποφαβίβ^ς τοϋτ  *, έγω α ν  * 
»ριον την παρα ίτηΰ ίν  μου, ίιοτ ι d'kv έΐίΐ&νμώ να γ ί ν ω μ ε ν
»ού μόνον  ήμείς ο ί δύο αδελφο ί? αλλά «αί αηαντες οί ί ν  Ρ ω β ία  
*"Ελληνες άυ ι ιπ ε ίμ ενον  φ&όνον εκ μέρους τών Ρώόων, κα ϊ  ά - 
*πολέ6$ ο ν ιω  τό id 'vog ημών εν οίβυλον, πολλά*ις  ί ν  α νάγκη  
*χρηβιμεν6αν αύτώ* .  Ό  Βιάρος έπείσθη καί την επαύριον άπήλ- 
θεν έσπευσμένως έκ Πετρουπόλεως. Πράγματι η Ρωσία αείποτε 
μεν παρέσχεν ικανήν φιλοξενίαν και προστασίαν τοις εις τό Κρά
τος αύτής προσφεύγουσιν όμογενέσι, τινάς μάλιστα τούτων πε. 
ριέθαλψε καί εύηργέτησεν εξόχω;. Μετά δε την άποκχτάστασ ι 
του Καποδιστρίου έν Ρωσί^ η ευμενής διάθεσις τής όμοδόξοον 
ταύτης δυνάμεως, ύπερ τών είς τό κράτος αύτής καταφευγόντων 
Ελλήνων ηύξησε μεγάλως. ’Ιδιαιτέραν δμως εύμένειαν εδειξε 

*ατά τό 1818 το ΐ; έν Μαριανουπόλει προ χρόνων έκρωσισθεΐσϊ- 
βχεδόν δμογενέσιν,έπιδαψιλεύσασα αύτοΐς έπικερδή τινα προνόμια. 
Οί Μαριανουπολΐται, γινώσκοντες, δτι τα προνόμια ταύτα π α -  
ρεχωρήθησαν τ7) συνηγορώ του Καποδιστρίου, επεμψαν πρός 
αυτόν πρεσβείαν ίνα έκφραση μεν την ευγνωμοσύνην αύτ ών, 
^ροσφέρη δε σύναμα και ποσόν τι χρημάτων, ώς υλικόν τε*μή- 
ptov ευγνωμοσύνης, άλλ* δ Καποδίστριας εμεινεν αμετάπειστος 

τό δώρον έπιμενόντων δέ τών Μαριανουπολιτών καί 
θεωρούντων τούτο ώς προσβολήν, ό Καποδίστριας ήρώτησέ τ ινας 
τής επιτροπής, άν ηννόουν την μητρικήν γλώσσαν, την ελλ η ν ι
κήν. ’Επί τ̂ Ι αρνητική δέ απαντήσει ανέκραζε : «Δέχομαι τό
• δώρον, άλλ’ υπό τόν δρον νά καταθέσητε τά χρήματα τα ύ τα  
•Παρά τινι Τραπέζη καί διά τών τόκων νά διατηρήτε του λ ο ι
μ ο ύ  έν τ^ πόλει διδάσκαλον διδάσκοντα την μητρικην γλώ σ
σ α ν  διότι είναι αίσχος, "Ελληνες δντες την καταγωγήν καί 
»τό φρόνημα, ν’ άγνοήτε την εύγενεστέραν τού κόσμου γλώ σ 
σαν, ήν διδάσκονται ήδη καί πολλοί αλλόφυλοι.»

Τοιούτος ήν ό Καποδίστριας καί τοιαύτην έπιοροην ειχεν έπί 
τών συγχρόνων πολιτικών γεγονότων, ών διαιτητής έκλήθη πλει- 
στάκις. Συνελθόντων δέ βραδύτερον τών ηγεμόνων τής Ευρώπης^
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κατ’ ’Οκτώβριον τού 1818, έν Άκυϊσγράνω (Aix la Chapelle), 
ϊνα  άποφασίσωσι τά περί τή ; περαιτέρω κατοχής τής Γαλλίας 
διά στρατευμάτων συμμαχικών, ό Καποδίστριας ήκολούθησε τω 
αύτοκράτορ ώς Ιδιαίτερος αυτού σύμβουλος και δ\ευθυντης τού 
αύτοκρατορικού γραφείου, έν ώ τοσαύτη πλησμονη έργασίας έπε- 
σωρεύθη, ωστε πλην τώ* σπουδαίων διπλωματικών υποθέσεων, 
έστάλησαν πρός τον αύτοκοάτορα καί οκτώ χιλιάδες Ιδιαίτεροι 
άναφοραί καί απαιτήσεις, είς άς ώφειλε νά άπαντήσνι ό Καποδί- 

‘^τριας. Ό  "Ελλην διπλωμάτης διά νά δύνηται νά άποπερατοΐ 
την συσσωρευθεΐσαν πολλην έργασίαν, ήναγκάσθη νά μεταλλάξγι 
£(ον ούδαμώς μεταβαίνων είς συναναστροφάς, ώς πρότεοον, καί 
άπό τής 23 Σεπτεμβρίου μέχρι τής 22 Νοεμβρίου 1818 έκοιμ£το 
κατά τάς δύο μετά τό μεσονύκτιον και ηγείρετο περί την 6 π. μ. 
ώραν. ΤΗτο λοιπόν πολύ φυσικόν ώ; έκ τής ύπερανθοώπου ταύ- 
ιτη ; έργασίας νά Γδνι μετ’ ου πολύ την υγείαν κλονουμένην. Έ ν 
τω συνεδρίω παρήσαν ό Τσάρος, ό αύτοκράτωρ τής Αύστριας, 
ό βασιλεύς τής ΙΙρωσσία;, ώ; πληρεξούσιοι τών μεγάλων δυνά- 
μεο>ν, ό Ούέλιγ.κτων καί 6 τή ; Γαλλίας δούξ Ρισελιέ >αί άλλοι 
πράκτορας τών δευτερευόντων κρατιδίων. Έν αύτώ ό Καποδί- 
στοιας ην τής γνώμης, ήτις καί έγένετο δεκτή, οπως τά στρα
τεύματα τής κατοχής τή ; Γαλλία; άποχ ωρήσωσιν. Οί στρατοί 
άνεχώοησαν, ό δ* δούξ Ρισελιέ, κατά πρότασιν τού βασιλέως τή ; 
Γαλλίας Λουδοβίκου ΤΗ .εσπευσε νχ προσφεοτ) εύγνωμονών ποσό
τητά τινα χρημάτων, άλλ* ό Καποδίστρια; δεν έδε'ξανο την ποό- 
τασιν, έπειπών δτι τά μεν χοήαατα δεν δένεται, παοακαλεΐ 
δμως τον βασιλέα νά δώστ) αύτώ άνά εν σώμα έκ τών διπλών 
έν ταΐς βιβλιοθήκαις τών Παρισίων βιβλίων, δπως δι’ αύτών 
ί^ρύστ) βιβλιοθήκας έν Έλλάδι : *Τό περ ιττόν σα ς , είπε, θά
γε ίνη  χεψά,λαιον τής βιβΛιοθήχης, f jr επιθυμώ νά σνσζήβω i r  
trj Ttatpidi μον» .

Όποία ή άφιλοχρηματία καί όποιος ό πατριωτισμός τού 
άνδρός ! Καί δμως ούδ’ αύτη ή μικρά αιτησις τού Καποδιστρίου 
^ςεπληρώθη υπό τής ύπ ’ αυτού σωθείσ/); Γαλλίας, ώ; έκ τής 
έν τώ μεταξύ πτώσ-ω; τού υπουργείου Ρισελιέ* ό δέ Καποδί-



σ*ριας χ, ν̂ ήξίωσε την πλήοωσιν αυτής. Τοιαύτην λεπτό· 
ε*Χεν ό "Ελλην έ*εΤνος διπλωμάτης !

τ ο ν  ΚΑΠΟλΙΣ-ΤΡΙΟΤ 4)

Ν α π ο λ έ ω ν  ό Α'.

£ ^ 1ιχ̂ υ®εντος τ °υ εν *Ακυϊσγράνψ συνεδρίου, ό [χεν Τσάρο;
εν ε*ις Πετρούπολιν, ο δ̂  Καχοδίστοιας α=τέβη είς Μόνα- 

 ̂ Προς ^επίτ^ίψ'.ν τού βα'ϊίλέως της Βαυαρίας Μαξΐ[/.ιλιανου 
ĵJCoci έπίλυσιν της αεταζύ Βαυχρίας καί Βάδης άναφυείσης

*Ρ '
* Μονάχου (χετέβνι s’.; L k sw flv ,  ποος σ;νκντγ,βιν του ί/ . ι ϊ ΐ ΐ

ΦΤΛ 4
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μεταβάντος επίσης Τσάρου. 7Ητο πλέον καταβεβλημένος εκ τ«5** 
πολλών εργασιών καί εκ τών συνεδρίων ό Καποδίστριας. Ή  το- 
σαύτη εργασία και προγενέστεραι οΰκ όλίγαι κακoυχίαt εν εχ^ 
στρατείαις καί άδιαλείπτοις διπλωματικαΐς μερίμναις7 εκλόνη· 
σαν σπουδαίως την υγείαν αύτου, και ηνάγκασαν αυτόν νά αΐτη- 
σηται άδειαν απουσίας, ίνα φροντίση περί τής ύγείας,ήν δεν Γσχα* 
σαν νά επαναφέρωσι τά διάσημα ιαματικά λουτρά του KapV 
σβαδ και έπισκεφθ?! τον γέροντα πατέρα αύτου. Ό  αύτοκράτωρ 
συγκατένευσε μεν μετά λύπης ν’ άποχωρισθίί, εστω καί πρόσω- 
ρινώς, τοιούτου συμβούλου, άλλ ’ είς ενδειζιν τής πρός αυτό*· 
τιμής καί εκημήσεως, εδωκεν αύτω τήν δε την αύτόγραφον πρδ^ 
τον πατέρα επιστολήν καί τιμαλφή δώρα :

Πρός τόγ Κόμητα  
Αντώνιον Μαρίαν Καποδίότρχαν

‘ Ιππότην του τάγματος του \Αγ. Ίωάννου τής *ί·ρουσαλήμ^

«Ό  παρ’ εμοί από πολλών μεν ετών, αλλά μετ’ αύζούσης αεί
ποτε αμοιβαίας εύχαριστήσεως υπηρετών υιός υμών επεφορτισβιΐ 
οπως έγχειρίση ύμΐν την δε την επιστολήν. Καί ή μεν ελευσι^ 
αύτου θέλει εύχαριστήσει βεβαίως τ η ν  πατρικήν υμών στοργή** 
άλλ* ή* έμη εύχαρίστησις είναι νά μοι πέμψητε καί αύθις δσο* 
τάχος τον υιόν άναρρώσαντα υπό τον πάτριον ούρανόν. βέλί* 
γίνει δέ, ελπίζω, διερμηνεύς τών ύπερ υμών αισθημάτων μου 
θά σβς ανακοίνωση την ήν εϊχον εύχαρίστησιν νά Γδω παρ” έμο* 
καί τον άδελφόν αύτου. Τοΰτο δε παρέχει ύμΤν τό αλάνθαστο*" 
τεκμήριον τής εμής ύπερ τής οίκογενείας υμών εύνοιας.

«Περιστάσεις εύνο’ίκαί δεν μοί επιτρέπουσι νά παράσχω ύμ** 
πλείον* δείγματα τής προσωπικής μου ύπολήψεως, άλλά παρ** 
καλώ ύμΛς νά δεχθήτε την δσον είλικρινή τόσον καί περιπ*#^ 
διαβεβαίωσιν αύτής.

Έ ν Βιέννη τ}[ 40)Ϊ2 Δβκεμβρίου 181#.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.»



*H είς Κέρκυραν αυτή μετάβασις τού Καποδιστρίου διήγειρε 
τάς ύποψίας τού αντιπάλου αυτού Μέττερνιχ και τής ’Αγγλίας, 
ήτις έφοβεΐτο την εν τ·7) ίδί$ πατρίδι επιρροήν τού έξοχου τής 
Ρωσίας διπλωμάτου. Έ πί τούτω δέ. τού Καποδιστρίου τήν Ι τ α 
λίαν περιηγούμενου, ή μυστική τής Αυστρίας αστυνομία ετέθη 
επί τά Γχνη αυτού (1). Ούχ ήττον 6 κόμης καταλιπών τ^ 13)25 
Ίανουαρίου τήν Βενετίαν τή συνοδί^ τών φίλων αυτού Δ. Νε- 
ράντζη καί Α. Μουστοξύδου ελαβε τήν είς Ρώμην καί Νεάπολιν 
άγουσαν, όπόθεν μετ’ ου πολύ, κατά τό πρώτον δεκαήμερον τού 
Μαρτίου 1819 (2), άφίκετο είς τήν ιδιαιτέραν πατρίδα αυτού, 
τήν περίφημον νήσον τών Φαιάκων, τήν άνθοστεφή Κέρκυραν.

Τήν άφιξιν αυτού εγκαρδίως έχαιρέτησαν οί οικείοι καί οί 
άλλοι "Ελληνες, άλλ’ οί "Αγγλοι εβλεπον αυτόν ύπόπτως, καί 
περ δεχθέντες αυτόν μετά φαινομενικής τίνος προσήνειας καί 
εΐτα, κατά τήν άναχώρησιν αυτού, προσενεγκόντες αύτψ αγγλ ι
κήν φρεγάταν. Έν τ$  πατρίδι μόνον επί τρεις μήνας εμεινεν ό 
Καποδίστριας- καί τούτους δεν εδαπάνησεν είς μάτην τουναντίον 
μάλιστα ήμερα σχεδόν δεν παρήρχετο νά μή πράξη τ ι εϊτε ύπερ 
τής ιδιαιτέρας πατρίδος, είτε ύπερ τού δυστυχούς έθνους, είτε 
*αί ύπερ τού Κράτους, δπερ πιστώς έξυπηρέτει. Συχνάκις έλάμ- 
βανεν εκ Πετρουπόλεως έγγραφα εμπιστευτικά τού αύτοκράτορος· 
&παξ μάλιστα έκόμισεν αυτά ό Κ. Παπαρρηγόπουλος άλλοτε 
δε ήρωτάτο παρά διαφόρων μελών τής Φιλικής Εταιρίας περί 
τών τότε διαδιδομένων καί άλλοτε ήνωχλεΐτο, ώς εΓπομεν, καί 
παρ’ αυτού τού Ά λή  πασά νά μεσιτεύση ύπερ αυτού πρός τον 
α^τοκράτορα, ΐνα σώσν) αυτόν από τής οργής τού Σουλτάνου, 
ή νά συνδράμω αυτόν δπως κηρυχθνΐ ανεξάρτητος. ’Εκ τοιαύτης 
δε τίνος ευνοϊκής περιστάσεως μάλιστα ώφελήθη ό Καποδί-

ios xb ίταλιατί γεγραμμένον εργον : Carte Secrcte c atti uf 
iiciali della Polizia Austriaca in Italia, Capolago, 1851, τόμ. A', 
a*A. 186 καί εφεξής.

(2) ’ ,δέ τήν εφημερίδα : Gazetta degli Stati Uniti delle Isole Io- 
ui« 1)13 Mapxtou 1819,
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στριας, ΐνα άπαλλάζη έκ τών φυλακών του Ά λή Πασ<2 την 
διάσημον οικογένειαν του έξ Άρτης Μόστρα.

Οί οπλαρχηγοί, οί άλλως καπεταναΐοι λεγόμενοι τών κλεφ
τών καί τών άοματωλών, μαθόντες την άφιξιν αύτου εσπευσα^ 
δπως συγχαρώσι τώ Καποδίστρια, άναχωροΰντες δε έλάμβανεν 
έκαστος μεθ* εαυτού καί 1ν άντίγραφον τής προς τον πατέρα του 
Καποδιστρίου φιλόφρονος αύτογράφου επιστολής του Τσάρου, ν̂ ν 
επεδείκνυον τοΐς άπανταχου Έλλησιν ώς δείγμα τ^ς μεγάλης 
έκτιμήσεως, ής άπήλαυεν ό Καποδίστριας παρά τφ  Άλεξάνδρω 
τής Ρωσίας. Ώς γνωστόν δε κατά την εποχην εκείνην, οΐ από
στολοι τής *ΦιΛιχής ' Ε τα ιρ ίας» περιέτρεχον την Ανατολήν πρός 
διάδοσιν τών δοζασιών αύτής καί προπαρασκευην του άγώνος. 
Καί δεν είναι (Λεν έπισήμως αποδεδειγμένος ώς εΓπομεν, άν ητο 
τότε μεμυημένος ό Καποδίστριας· αλλά δεν δυνάμεθα νά ύπο- 
θέσωμεν δτι μέχρι τής εποχές εκείνης ή ρωσική κυβέρνησις η- 
γνόει την υπαρξιν μυστικής εταιρίας, έν τφ  Κράτει αύτής τφ  
1814 σχηματισθείσης καί πολλούς τών έν τφ  έζωτερικφ υπαλ
λήλων αύτής εταίρους άριθμούσης. Καί ή ρωσική κυβέρνησις 
λοιπόν καί ό Καποδίστριας έγίνωσκον τά  τεκταινόμενα τότε έν 
τη Ανατολή καί πολύ πιθανόν δ διπλωμάτης ούτος νά μη ηλ- 
θεν είς Κέρκυραν μόνον χάριν τής πασχούσης υγείας. νΑλλως 
καί δ αιφνίδιος αύτου καί κρύφιος έκπλους καί δ μέγας κύκλος 
πρός έπάνοδον είς Πετρούπολιν δν εκαμε, παριστώσι πιθα- 
νωτέραν την εικασίαν ταύτην. Ό  βιογράφος του Καποδιστρίου 
Βρετός λέγει δτι : «ινα μη προξενήση λύπην εις τον πατέρα
του έπέβη κρυφίως έπί αγγλικής φρεγάτας τεθείσης ύπό τάς δια- 
ταγάς αύτου, καί άπήλθεν εις Βενετίαν, αντί τής Νεαπόλεως, 
δπου ειχε προαποφασισθή νά θεραπευθΤΙ διά μεταλλικών ύδάτων. 
Έκ Βενετίας μετέβη είς Βαρλέαταν καί ειτα είς Βαλδάνιαν (τό 
πον παρά την Βιτσέντσαν), ενθα διέτριψεν έπί μήνα χρώμενος 
τοΐς μεταλλικοΐς ύδασι τού Ρεκοάρου. Ένταΰθα διήγε βιον ιδ ιώ
του, άλλ ’ είργάζετο όμως δραστηριώτατα εχων παρ’ έαυτφ τον 
γραμματέα Μύλλερ, τον Μουστοξύδην καί τον Ροδόσταμον. Οί 
ΑύστριακοΙ δμως κατάσκοποι, ους δ Μέττερνιχ κατόπιν του
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κόμητος άπέστελλε, νυχθημερόν παρηκολούθουν τά διαβήματα 
τού άνδρός, δν παντοιοτρόπως έζήτουν νά διακωμφδήσωσιν άπο- 
Χαλούντες την διαγωγήν τού Καποδιστρίου «άγυρτείαν» καί 
άλλα κατ’ αυτού έκτοξεύοντες υβρεολόγια.

Έν τούτοις, ό Καποδίστρικς χνχκτησάμενος τάς δυνάμεις 
«νεχώρησε διά Παρισίους, δπου εφθασε τ ί̂ 10 ’Ιουλίου καί κατέ- 
λυσεν έν τω μεγάρω τού αυτόθι πρέσβεως τής Ρωσίας Πότσο- 
Διβόργο. Ή  εΓδησις ομως τής άφίξεως αυτού προύξένησε μεγί- 
<*την αίσθησή έν τοΐς διπλωματικοΐς κύκλοις τής μεγαλουπολεως 
τής Γαλλίας. Ενταύθα διαμείνας εσχε πολλάς καί πολυώρους 
Συνεντεύξεις μετά τού βασιλέως Λουδοβίκου ΤΗ' καί τών υπουρ
γών αύτού, «χα/, x.lr\r του δ ιπλωματ ικού  σώματος , ονδένα σχε·  
δ by d J J o r  $6Αεχεν evexa τής υγείας αύτοϋ*  , εγραφεν ό «Χρόνος* 
τού Λονδίνου. Πολλάκις δε καί μυστικάς συνεντεύξεις εσχε τότε 
*αί μετά τού Δουκός Ρισελιέ, μετά τού Κόμητος Μολέ καί μετά 
τού Πότσο-Διβόργο. Μετά μνινιαίαν περίπου διαμονήν έν Παρι- 
σίοις άνεχώρησεν εΙς^Λονδΐνον ττί 12 Αύγουστου. Ενταύθα έπί- 
**)ς περί τον μήνα διατρίψας ήσχολήθη περί τού Ίονικού ζητή- 
Κ·ατος, περί ού έν τοΐς εμπροσθεν εΓπομεν. Άλλ* είς ούδεν εύνοΐ- 
*όν κατέληξεν αποτέλεσμα. Έκ Λονδίνου διά ρωσικής φρεγά- 
τ *ς, άνεχώρησε διά Κοπεγχάγης είς Δάντσικ (*2 ’Οκτωβρίου), 
εχεΐθεν δε είς Βαρσοβίαν, ενθα διέτριβεν ό αύτοκράτωρ ενεκεν 
τών έργασιών τής Πολωνικής Διαίτης. Ό  αύτοκράτωρ έδέξατο 
τον Έ λληνα διπλωμάτην εύμενέστατα καί ήρώτησεν αύτόν περί 
τών κατά τήν απουσίαν αύτού.Ό Καποδίστριας περιέγραψε ζωη- 
Ρ^ς χαί πραγματικώς τά κατά τήν περιοδείαν έν Εύρώπτ) καί 
ιδίως τά ίν ’Ιταλία, Γαλλία καί ’Αγγλίοχ, άπερ εις τοσαύτην τον 
αυτοκοάτορα πασών τών Ρωσιών ένέβαλον άθυμίαν, ώστε τήν 
τοσαύτην αύτού τέως πρός τάς φιλελευθέρους ιδέας τάσιν είς 

«ν συντηρητικόν πνεύμα μετέτρεψαν. Έ ξ οσων παρά τού Κα- 
^οδιστρίου ήκουσεν, έσχημάτισε τήν ιδέαν, δτι ή διατήρησις τής 
Ειρήνης §£V ήτο έφικτή.

Αλλ* ήλπιζεν είσέτι έπί τήν τετοαπλήν συαμαχίαν, καί ένό- 
Κ ε ν  δτι. δι* αύτής, θά ηδύνατο νά κατορθώση δ,τι οί καιροί



54 ΙΣΤΟΡΙΑ

ητο αδύνατον. ’Εστενοχωρεΐτο δέ μεγάλω; βλέπων την Πολω
νίαν άφηνιάζουσαν, καί μη θέλουσαν νά δεχθεί καί αύτάς ακόμη 
τά ; εύεργεσίας αύτου. Έβλεπε λοιπόν, ήμέρί* τ71 ήμέρ$, άπο · 
τυγχανούσας τάς εύγενεΤς προσπαθείας αύτου, καί, απογοητευό
μενος, ήρχισεν, ώς εΓπομεν, ν' άποκλίνη είς τό αντίθετον σημεΤον, 
ήτοι είς την άκραν άπολυτοφροσύνην καί είς την άκραν αύταρ- 
χίαν, κατά τό σύστημα τών παλαιών μοναρχιών. Ή γάπα  μεν 
την ειρήνην, άλλ* ήγάπα έπίσης καί την δικαιοσύνην καί την 
πρόοδον, καί έζ αύτών προσεδόκα την σωτηρίαν τής μητρός Ε λ 
λάδος. Μεθ’ δλην δμως την πρός τάς γνώμας τού αύτοκράτορος 
διάστασιν, δ αύτοκράτωρ ούδέ στιγμήν έπαύσατο τιμών τον "Ελ
ληνα διπλωμάτην ώς καί πρότερον, αλλά δεν είσηκούετο, ώς 
άλλοτε, παρ’ αύτου.

Τώ 1820 συνέβη μεγάλη στρατιωτική έπανάστασις έν Μ α
δρίτη, ής αποτελέσματα υπήρξαν ή αιχμαλωσία τού αδυνάτου 
βασιλέως Φερδινάνδου, άναγνωρίσαντος βιαίως την νέαν έγκαθί- 
δρυσιν τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος (Κορτών). Αί άποτε- 
λούσαι την τετραπλήν συμμαχίαν Δυνάμεις, έκτος τής Ρωσίας, 
άντί νά όργισθώσιν έπί τώ άκούσματι, ώς η Ρωσία ήλπιζε, χα- 
ριεντιζόμεναι, συνέχαρησαν τφ  Φερδινάνδω, επί τ^ σωτηp(cp.

Συγχρόνως σχεδόν άνεκη^ύχθη τό συνταγματικόν πολίτευμα 
καί έν Νεαπόλει. Ό  Μέττερνιχ έταράχθη μεγάλως, καί ήθέλησε 
νά πέμψη στρατόν είς βοήθειαν τής βασιλικής οίκογενείας τής 
Νεαπόλεως* άναθεματίζουσα δ,τι την προτεραίαν είχεν έγκρίνει, 
ή πονηρά διπλωματία καί πάλιν κατέφυγεν είς τον συνήθη ιατρόν. 
Καί πάλιν προύκλήθη συνδιάσκεψις Ή  Βύρώπη έθεωρήθη ώς νο
σούσα βαρέως, καί τόσον, οσον, ώς ό άββ&ς δέ Πράδ ελεγε, τά  
ιατρικά συμβούλια έπολλαπλασιάζοντο. Ταΐ; δυσχερείαις ταυ 
ταις προσετίθετο, ιδίως έν Ρωσία, καί άλλη τις, ανησυχούσα 
μεγάλως την εύρωπαϊκήν ισορροπίαν. ’Από πολλού ό Πάπας 
είχεν επιτείνει τάς περί προσηλυτισμού προσπαθείας έν τ71 Ρω- 
σ(φ διά τών ’Ιησουιτών, γήν καί θάλασσαν κινούντων ΐνα ενα 
ποιήσωνται προσήλυτον. Καί είχον μεν έπί Πέτρου τού Μεγά
λου έκδιωχθ^, αλλά πάλιν έπανήλθον τολμηρότεροι έπί Παύλου
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Α'. Ήναγκάσθη λοιπόν νυν καί ό ’Αλέξανδρο; νά διατάξν)
εχ, Ρωσίας άπέλασιν άύτών. ‘Ο Καποδίστριας, δστις είχε

Ραίνει πάντνι ξε'νος τών θρησκευτικών τούτων ερίδων, διετάχθη
του αύτοκράτορος νά δικαιολογήση πρός την παπικήν κυ-

®*pvifl<Jtv τό αύστηρόν αύτό μέτρον. Αύτός ό Γδιος μάλιστα, άπό
1816, ειχεν έπιφορτισθή την διεξαγωγήν τών διαπραγματεύ-
περι τής έξομαλύνσεως τών εν Ρωσί^ σχέσεων τής Ρωμαϊκής

8**λϊ)βίας, καί Ιδίως μάλιστα περι τών σχέσεων αύτής μετά
εκκλησίας τής Πολωνίας. Τά άναπτυχθέντα έν ταΤς δια·

*Ρ*Υματεύσεσιν αύταις ζητήαατα 'ησαν ακανθώδη, καί δμως ό* »
***λην διπλωμάτης διά την άκραν δεξιότητα δι’ ης εις πέρας 

^ ϊ*γε την δυσχερεστάτην ύπόθεσιν, κατορθώσας νά έπιτευχθΤ) 
^ή ρ η ς  συνεννόησις μεταξύ τής ρωσικής κυβερνήσεως και τής πα- 
***ής, έθαυμάσθη δικαίως. Έν τούτοις, τά έν ’Ιταλία άπησχό- 
^0υν την Αύστρίαν άπσστείλασαν δύο μεγάλα στρατιωτικά σώ- 

πρός τά σύνορα, ή δε Ρωσία επίσης έφχίνετο ζητούσα εύ· 
***ρίαν νά έπέμβγ), αλλά περιμένουσα έν τώ μεταξύ νά Γδη δποΐα 

Αποτελέσματα τής Εθνικής συνελεύσεως, ήν δ γέρων Φερδι- 
τών δύο Σικελιών είχε συγκαλέσει.

Η Αύστρία δμως σπεύδουσα ύπεχρέωσε τούς άλλους ήγεμό- 
Τής * Αγίας Σ υμ μ αχ ία ς  νά συνέλθωσιν είς συνέδριον. Ή  πόλις 

^5? αυστριακής Σιλεσίας Τρόππαου ώρίσθη ώς τόπος συνεντεύ- 
καί έκεΐ συνήλθον έκ νέου οί ηγεμόνες καί οί διπλωμάται, 

** <*ς καί οί δύο αντίζηλοι δ Καποδίστριας και δ Μέττερνιχ. Ό  
^ * π °δίστριας δεν ήσύχαζεν δπως προκαλέση τάς υπό τού Ά λε- 
^ζάνδρου έλπιζομένας συνεπείας τής Ίερ&ς Σ υ μ μ α χ ία ς , άλλ* εις 
^ τ η ν .  "Ο,τι απ’ αρχής έφρόνει περί αύτής, τούτο καί συνέβη.

Μέττερνιχ ύποστηριζόμενος υπό τών λοιπών διπλωματών, πα- 
?**τη<ϊεν ώς άπειλητικην κατά τής εύρωπαΐκής ειρήνης την έπα- 

Νεαπόλεως.
Καί ή μεν Αύστρία είχε δίκαιον, αλλά, προκειμένου νά έπέμ- 

*1 π&σαι αί Δυνάμεις, άπό κοινού, είς ττΓν ύπόθεσιν τής Νεα- 
**λε<ας, δ Καποδίστριας άντέτεινε, λέγων, δτι ή Ρωσία δεν ε- 
*ρ*πε νά περιπλακ^ί είς ύπόθεσιν ολως ξένην τών συμφερόντων
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αυτής. Έπρότεινε δε νά προκληθ?) ή μεσολάβησις του Πάπ#7 
καί */ι πρότασις έγένετο αποδεκτή. Ά λ λ ’ ό Πάπας, έμβρόντητο^-· 
εκ τού επαναστατικού πνεύματος, άπεποιήθη. Τότε δ Τσάρος., 
φοβούμενος μη συντελέσ*/) είς την εξασθένησιν" τής Ίερας Σ>ψ~ 
ρ η χ ία ς ,  διά τής ηθικής αποχώρησε ως αύτού, ύπεσχεθη σύμπρα-- 
ξ'.ν πρός τον αύτοκράτορα ^ής Αύστρίας. Ό  βασιλεύς τής Νεα* 
πόλεως προσεκλήθη είς Λάϋβαχ, καί έκεΐ μετεβησαν επίσης κοεί 
οί σύμμαχοι ηγεμόνες καί οί διπλωμάται αύτών, όπως συσκεφθώσ^ 
περί τών μελλόντων γενέσθακ

Ή  έπανάστασις τής Νεαπόλεως κατεστάλη τάχιστα. Άλλ* 
ίλ λ η  έν τφ  μεταξύ έξερράγη· ή έν Τουρίνψ. Έ νφ δε χρόνφ ot 
«ύμμαχοι καί οί διπλωμάται, προσηκωμένους ειχον τούς οφθαλ
μούς έπί την ’Ιταλίαν, καί ή συνδιάσκεψις ένησχολεΐτο πώς νά 
έξεύργι τρόπους κατευνάσεως τού έπαναστατικού πνεύματος τού- 
λαού, τού άναπτυχθέντος έν ταΐς ίταλικαΐς ιδίως χώραις, τα χ υ 
δρόμος απροσδόκητος φε'ρει τοΐς συνδιασκεπτομένοις την εΓδησιν 
τής ένάοξεως τής Ελληνικής έπαναστάσεως έν Δακίοκ ύπό τού* 
'Αλεξάνδρου 'Ύψηλάντον .  Ό  αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος έταράχθιο 
μεγάλως· διότι δ 'Υψηλάντης ητο ιδιαίτερος ύπασπιστης αύτου- 
Τούτο ένοχοποίει την ρωσικήν πολιτικήν. Καί δ μεν αύτοκρά— 
τωρ άπεδοκίμασε την διαγωγήν αύτού, δ δε Καποδίστριας έγε- 
νετο άντικείμενον υπονοιών, κακολογίας καί μίσους. Έπιμελώς 
δε έφρόντισεν, δπως μη δ αύτοκράτωρ συμπεριλάβη έν τΤί °?κΫ  
καί τό τυραννούμενον Ελληνικόν έθνος, καί δπως άναβάλη π&- 
«αν δριστικην άπόφασιν μέχρι τής είς την Ρωσίαν επανόδου^ 
δπου θά ητο έλεύθερος ξένων έπιρροών. Ό ταν δε καί ή Πελο
πόννησος έπανέστη, τότε πλέον ή μανία τών αντιπάλων τον 
Καποδιστρίου ύπερέβη π&ν δριον, καί αί κατ’ αύτού πανουργία 
εφθασαν μεχρις έχθρότητος. Τό στάδιον τής κακεντρεχείας ύπήρ* 
ξεν δμαλώτατον. Συγχρόνως σχεδόν τ^ έπαναστάσει τής ‘Ισπα
νίας, τής Νεαπόλεως, τού Τουρίνου^ τ$ έξάψει τών πνευμάτων' 
καθ' δλην την ’Ιταλίαν, τφ  δολοφονία τού δουκός τού Βερρά* 
τα ΐς άντιρρήσεσι τού Καποδιστρίου κατά τής προτάσεως Jtepl 
χοϋ  ώκ ά να γχ ασηχώ ν  μέτρων χατα τής Νεαπόλεως, συνέβη άφ̂



ένός μεν ή έπανάστασις του 'Υψηλάντου εν Δακίφ, αφ ετέρου* 
δε καί ή τής Πελοποννήσου. Π&σαι αύται αί άπροσδοκητοι συμ
πτώσεις καθίστων πιθανήν την ενοχήν του Ελληνος όιπλωμά-
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ΛουδοβΓκος ο ΙΗ'·

του τής Ρωσίας, καί μάλιστα είς τά δμματα του Μέττερνιχ,. 
φθονούντος αυτόν έμπαθώς διά τε την φημιζομένην ικανότητα 
*«ί διά τον έντιμότατον χαρακτήρα, ύττώπτευον δε οτι, ένόσφ 
δ Έ λλην ούτος άπελάμβανε της εύνοίας του Τσάρου, η λοιπή 
Ευρώπη δεν θά ηδύνατο νά διαθέσνι,ώς αύτη έδόκει, τά τής'/Γουρ· 
*ί«ς. Γνωστός δε είναι ό κατά την εποχήν εκείνην μισορρωσισμύς  
*πάσης τής Εύρώπης, εχων κυρίως την πηγην έν τοΐς διαφημιζό
μενοι; σχεδίοις τού Μεγάλου Πέτρου καί τής Αικατερίνης τής Β' 

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, διελύθη ή έν Λάϋβαχ συν
διάσκεψή βασιλείς δε καί διπλωμάται άπήλθον έκαστος είς τά
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Γδια, τεθλιμμένοι διά τά παρόντα καί ανήσυχοι διά τά μέλ
λοντα .

Κλείσαντες ενταύθα τά τής έν Λάϋβαχ συνδιασκέψεως σκο- 
πούσης, ώς εΓδομεν, την κατάσβεσήν του άναπτυχθέντος φιλελευ
θέρου τών ευρωπαϊκών λαών πνεύματος καί την περιστολήν τών 
έν Ίταλίοκ καί αλλαχού έκραγεισών «τάσεων, σπεύδομεν νά ειπω- 
μεν ολίγα τινά περί τής Ελληνικής έπαναστάσεως, ητις τοιαύ- 
την έπί του ήρωος ήμών εσχεν έπίδοασιν, ώστε έγκατέλιπε την 
εν Ρο>σί<£ ύψηλην αύτου θέσιν, ινα ώς ιδιώτης δυνηθη έπί μάλ
λον νά φανΤΙ χρήσιμος τφ  μεγάλφ έθνικφ άγώνι.

’Ήδη άρχομένων τών μέσων τής δευτέρας δεκαετηρίδος 
του πρός τό τέρμα αύτου δολιχοδρομουντος Ιθ ' αίώνος, ένθου- 
σιώδης οργασμός κατεϊχε τά πνεύματα τών Ε λλήνω ν  οί θούριοι 
του έθνομάρτυρος ‘Ρήγα, υπό τών Αύστριακών τοΐς Τούρκοις 
παραδυθέντος καί εύρόντος έν Βελιγοαδίφ αλγεινόν τον θάνατον, 
έφέροντο άνά τά στόματα πάντων καί ένέπνεον άκράτητον ένθου- 
σιασμόν βιβλία καί φυλλάδια υπό τών λογίων έξεδιδοντο κα- 
λοΰντα τούς Έλληνας είς τά δπλα, μία φωνή πανταχού η- 
κούετο, ώς έγερτήριον σάλπισμα, καλουσα πάντα Έ λλη να  είς 
ένδοξον υπέρ πατρίδος αγώνα. Ούδέν τό παράδοξον επομένως 
έάν τφ  1814 τρεΐς "'Ελληνες έν Όδησσφ, άνδρ^ς πρακτικοί καί 
θαρραλέοι, άπεφάσισαν την ϊδρυσιν εταιρίας πρός κατήχησιν τών 
σπουδαιότερων άνδρών, διοργάνωσιν ενιαίου κινήματος καί συγ- 
κέντρωσιν τής διευθύνσεως αύτου. Οί άνδρες ούτοι είναι δ Τ σ α - 
χάλωφ, δ Σκουφάς καί δ Ξάνθος, οϊτινες ϊδρυσαν τήν Έ ται·  
p i a r  τών Φιλικών.

Του χρόνου προϊόντος, προσετέθησαν καί άλλοι φιλοπάτρι- 
δις άνδρες, μετά πάροδον δ’ εξ ετών άπο τής ίδρύσεως αύτής, ή 
ίταιρία κατώρθωσε νά εχη μέλη άνδρας έξέχοντας, ώς τον κρε- 
μασθέντα πατριάρχην Γρηγόρ ιον  τον Ε\ τον 'Αλέξανδρον Ύ ψ η ·  
λά ν ζη ν ,  τνν άρχοντα τής Μάνης Πιτρόβεη*' Μαυροιχ ιχάλην , τον 
ήγεμόνα τής Βλαχίας Μ ιχαήλ Σο ϊ)τσ ιν ,  τον 'Αλέξανδρον Μαν· 
ροχορδάτον , τόν ήμέτεοον υφυπουργόν τών Εξωτερικών τής Ρω
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σίας κόμητα ’Ιω άννη ?  Κ αποδ ίσζρ ιαν  καί άλλους. Έ ν τα ΐς έπαρ- 
,χιαις είχον σαστηθή eyop e ia i  καί έπ ιζροκα ί , απόστολοι διέτρε- 
Χον πάσας τάς χώρας του Ελληνισμού ώς κήρυκες τής ελευθε
ρίας καί ή έγγραφη τών μεμυημένων πανταχού δσημέραι ηύξανεν. 
Έπιτυχώς δ* οί εταίροι διεδιδον, δτι δρώσι κατά τάς οδηγίας 
α*οκρύφου καί μυστηριώδους τινός ι 'Αρχής* , άφίνοντες νά ύπο- 
ν°ήται δ αύτοκράτωρ τής Ρωσίας *Αλέξανδρος ό Α\ ύπεδεί- 
*νυον δε δι* δλων τών μέσων δτι σοβαρά επικουρία επελεύσεται 
άνωθεν άμα τ ί̂ ενάρξει τού άγώνος.

Καί ίδρύθη μεν ίι Φιλική 'Εταιρ ία  καί είργάζετο δσον ην δρα- 
στΥϊρίως πρός προπαρασκευην τών πνευμάτων διά τόν μέλλοντα 
*γώνα, άλλ’ ελειπεν δ αρχηγός  αύτής καί ώς τοιούτον έζήτησαν 
τ ον Καποδίστριαν. Έ π ί τούτω δε εστάλη είς Πετρούπολιν δ 
Καμαρ ινόc φέρων γράμματα τού Μαυρομιχάλη άποκαλύπτοντα 
τ * τής Εταιρ ίας, άλλ* δ Καποδίστριας δίν εδέξατο την άρχη- 
Υ̂ αν είπών δτι υπουργός ών τής Ρωσίας δεν ηδύνατο νά πράξη 
άλλως, <χλλ* ουτε καν νά συμμετάσχη τού μέλλοντος κινήμα- 
τ °ς« Ό  Καμαρινός άπήλθεν άπρακτος, μετ ου πολυ δε άπε^ 
στάλη δ Ξάνθος , αλλά καί ούτος ούδεν ηδυνήθη νά πράξη, τοδ 
Καποδιστρίου επιμένοντος ενλτ9ΐ άρνήσει. Τέλος άπετάθησαν πρός 
τόν υπασπιστήν τού Τσάρου 'Αλέξανδρον Ύ ψ η λ ά ν ζ η ν ,  παρα- 
*αλούντες αύτόν νά δεχθτί την αρχηγίαν, αλλά και ουτος τό 
:μεν πρώτον ηρνήθη διά τόν αύτόν otov καί Καποδίστριας λογον, 
τελος δμως ένεδωκε, τού *Ελληνος διπλωμάτου ειποντος αυτφ : 
χ ο>ρχεΐ η έμφάνισ ις ολ ίγων χ ιλ ιά δω ν  ίτ ιανασζαζών χαζά, ztjv 
'Ελλάδα, δπως ή Ρωσ ία  συνδράμω ix ζών ένόνζων*, καί εδέξατο 
τ7̂ν ^Ρχνιγίαν..

T? 24 ’Απριλίου 1820 δ 'Αλέξανδρος Ύ ψ η λ ά ν τ η ς  άνεκη * 
ρύσετο αρχηγός  ζής Φιλιχής Έ χα ιρ ίας  καί μετά πάροδον εννέα 
Κ-Όνών, «δτε ή προπαρα-τκευη τών πνευμάτων είχε συντελεσθή 

άπασαν την εκτασιν τών ελληνικών χωρών και η εν Πελο- 
^οννήσω εκρηξις τής έπαναστάσεως άπό στιγμής είς στιγμήν 
«νεμένετο, κατήρξατο τού άγώνος μετά τών δύο άδελφών αύτου 
Νιχοχάον  καί Αημητρίου Ύ ψ η λ α ν ζώ ν  καί στρατιωτικού τίνος
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σώματος κρύφα συγκεντρωθέντος έπί του ρωσικού εδάφους, καί 
ϊιελθών τόν Προύτον ττΊ 22 Φεβρουάριου τού 1821 έξέδωκε 
προκήρυξιν πρός τούς έν Μολδαυ(<κ καί Βλαχί<* "Έλληνας καί 
λοιπούς Χριστιανούς καλών πάντας υπό τά δπλα :

" Ε λ λ η ν ε ς  !

« ’ Ιδού μετά τόσων αΙώνων όδύνας άπλόνει ο Φοΐνιξ τής Έ λ- 
»λάδος μεγαλοπρεπώς τάς πτέρυγάς του καί προσκαλεΐ υπό την 
»σκιάν αυτού τά γνήσια και ευπειθή τέκνα της ! ’Ιδού η φίλη 
»ημών πατρίς Ε λλάς άνυψόνει μετά θριάμβου τάς προπατορικάς 
*της σημαίας. Ό  Μωρέας, ή ’Ήπειρος, ή Θεσσαλία, η Σερβία, η
• Βουλγαρία, τά νησία τού αρχιπελάγους, έν ένι λόγω ή Ελλάς 
ιάπασα επιασε τά όπλα διά νά άποτινάξγ) τόν βαρύν ζυγόν τών 
» βαρβάρων και ένατενίζουσα τό μόνον νικητηριον οπλον τών όρ- 
*θοδόξων, τόν τίμιον, λέγω, και ζωοποιόν Σταυρόν, κράζει μεγα
λοφώνως υπό την προστασίαν μεγάλης και κραται&ς Δυνάμεως : 
ιέν τούτω τω σημείω νικώμεν, ζήτω η ελευθερία ! Καί είς τάς 
»δύο ταύτας φιλικάς μας επαρχίας σχηματίζεται σώμα πολυά- 
ιριθμον ανδρείων συμπατριωτών διά νά τρέξνι εις τό Ιερόν έδαφος 
»τής φίλης ημών πατρίδος. Όθεν δσοι εύχονται νά όνομασθώσι
• σωτήρες τής Ελλάδος και είναι διεσκορπισμένοι είς διάφορα
• καντιλίκια, άς τρέξωσιν είς τούς δρόμους, οπού άκούουσιν δτι. 
»διαβαίνει τό σώμα τούτο διά νά συνενωθώσι με τούς συναδέλ- 
»φους των. Όσοι δμως γνήσιοι Έλληνες είναι ίξ ιο ι νά πιάσωσι 
» τά δπλα κχί μολοντούτο νά γίνωσιν αδιάφοροι, ας ηξεύρωσιν 
»δτι θέλουσιν επισύρει είς τόν εαυτόν των την μεγάλην ατιμίαν 
» καί δτι ή'πατρίς τούς θεωρεί ώς νόθους καί αναξίους τού ελλη
ν ικο ύ  ονόματος ! »

Άλλ* έκει μεν ή Έπανάστασις κατεστάλη έν ττ5 γενέσει, 
καταστοαφέντος τού ιερού Λόχου έν Δραγατσανίω, άλλ' δμως 
περί τόν αύτόν ακριβώς χρόνον, καθ' δν ό ’Αλέξανδρος 'Υψηλάν- 
της ένήργει έν Μολδοβλαχία, έν Πελοποννησω, ή έλληνικη Ιπα-



ν°έστασις έκηρύσσετο. Την 23 Μαρτίου οί κάτοικοι τών Πατρών
^ροέβοανον είς τό πρώτον αυτών επαναστατικόν κίνημα. Οι
βούρκοι θέντες πυρ εις την οικίαν ενός τών αρχόντων τής πόλεως
τ °ύ Παπαδιαμαντοπούλου έκλείσθησαν έν τφ  πύργω τής πόλεως.

Ελληνες κατώρθωσαν νά κατασβέσωσι τό πυρ, ανύψωσαν την
^μα ίαν τού Σταυρού έφ* ολων τών τεμενών, επτακόσιοι δε χω·
Ρικοι υπο την οδηγίαν τού μητροπολίτου Πατρών Γερμανού,
^έκλεισαν καταδιώζαντες τούς Τούρκους εις τό φρούριον. Til

ήμερα ό Πετρόβεης ΜανρομιχάΛης κατελάμβανε τάς Κα-
*Κ·ας. Ταύτοχρόνως οί Τούρκοι χωρικοί τών πεδιάδων κατεδιώ-

*°ντο ύπό τών Χριστιανών, η Σπαρτι&τις Κ ω νσταντ ίνα  Ζ αχαρ ία
υψω<χε λευκήν σημαίαν μετά κυανού σταυρού και προσεκάλει άν
Ρας καί γυναίκας είς έκδίκησιν κατά τών τυράννων, ηγούμενη
ε Κολλών κατέλαβε τό παρά τόν Εύρώταν Λεοντάριον καί κατέ- 

*τρεψε τά τεμένη* τό Νησίον καί τά-πλησιόχωρα ύψούσι την 
σγ1(*«ίαν τής έπαναστάσεως· η άνω Αρκαδία συνταράσσεται υπό 

γενναίας φωνής τού φιλοπάτριδος ΚανέΛΛου ΛηΛιγιάννη, 
δυ̂ ατρίδου της χώρας, δστις έκδκόκει τούς Τούρκους έκ τής 
3ί0ιλάδος τού Αλφειού καταλαβών την Κχρύταιναν* οί Όθωμα- 
ν°ι τών Καλαβρύτων έγκαταλείπουσι τάς εστίας καί άναχω- 
Ρ^ύαιν ό Γερμανός ευλογεί την σημαίαν τής έπαναστάσεως τ$ 

Μαρτίου 1821 ημέρα όρισθείσγ} υπό της Φιλικής έταιρίας διά 
τΊΓ)ν εναρζιν τού άγώνος, καί τή έπαύριον (26 Μαρτίου), ό αυτός 
Ιλ6τα τού Προκοπίου επισκόπου Καλαβρύτων καί τών αρχόντων 
^ ν^ρέου Ζαΐμη, Άνδρέου Αόντου, Παπαδιαμαντοπούλου καί 

^^ράκη ύπογράψαντες έπιδίδουσι δήλωσιν πρός τούς έν Πά- 
Ρ*ιζ Προξένους τών Δυνάμεων κηρύττουσαν δτι : «01 ^Ελληνες
!*·*) δυνάμενοι πλέον νά ύποφέρωσι την αύςουσαν τυραννίαν τών 

0υρκων άπεφάσισαν ν’ άποθάνωσιν ή ν* άποτινάξωσι τόν ζυγόν 
°^τών καί λαμβάνουσι τά δπλα πρός διεκδίκησιν τών δικαίων 
^υτών, πεποιθότες δτι αί χριστιανικαί Δυνάμεις τής Ευρώπης 

β <χναγνωρίσωσι τό δίκαιον τού άγώνος των καί θά παράσχωσιν 
*υτοίς π&σαν έπικουρίαν, άναμιμνησκόμενοι τάς υπό τών προ- 
^τόρων των παρασχομένας τ^ άνθρωπότητι έκδουλεύσεις».

TOT ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΤ *4
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Έ ν τφ  μεταξύ όμως, ot Τούρκοι δπως καταβάλωσι την Ε λ 
ληνικήν έπανάστασιν άπηγχόνιζον τον Πατριάρχην Κωνσταντι
νουπόλεως Γρηγόριον rb r  Ε' και άλλους επισκόπους καί πρού
χοντας, καί άνευ διακρίσεως ηλικίας Ά φύλου, ενόπλων ή άοπλων, 
αθώων ή πταιστών, κατέσφαζον άναριθμήτους Πελοποννησίους 
και άλλα πολλά φρικώδη διέπραττον. Ό  Καποδίστριας άδυνα- 
τών πλε'ον νά μενγι άπαθης θεατής τοσούτων καί τοιούτων σκλη
ροτήτων, εναντίον άδελφών Ελλήνων διαπραττομένων, κατώρθω- 
σε νά πείσνι τόν ’Αλέξανδρον αν ούχί νά εύνοήσϊ) την έπανάστα- 
σιν μεταβάλλων γνώμην,τουλάχιστον νά επιτρέψε αύτώ την σύν
ταξιν 'Υπουργικής διακοινώσεως πρός την Πύλην, διά τής όποιας 
νά διαταχθ'71 αυτη, ΐνα ποιήται διάκρισιν μεταξύ άθώων καί 
υποκινητών της έπαναστάσεως. Πράγματι δε έπεδόθη τότε παρά 
του έν Κωνσταντινουπόλει Ρώσου Πρέσβεως Κόμητος Σ τρογα -  
νώφ πρός τό Διβάνιον, η άπό 8 Ιουλίου 1821 διακοίνωσις,?)τις 
διαλαμβάνουσα τά κατά τής Τουρκίας παράπονα τής Ρωσίας, 
ειδοποιεί συγχρόνως την άμεσον έκ Κωνσταντινουπόλεως του 
Ρώσου Πρέσβεως άναχώρησιν, έν ν) περιπτώσει δεν έδίδετο 
παρά του Διβανίου έντός οκταημέρου προθεσμίας άπάντησις* 
Έπειδη δμως τό Διβάνιον άφήκε νά παρέλθν) η ταχθεισα προθε
σμία, ό Στρογανώφ άφείς τό Βυζάντιον άνεχώρησεν είς ’Οδησσόν.

Μετ’ ολίγον δ* ό πρίγκηψ Μέττερνιχ καί ό Λόρδος Καστελρή, 
έπιθυμοΰντες ΐνα ή Αύστρία καί ή Α γγλ ία  έξασφαλίσωσι την 
επιρροήν αύτών εν τ^ ’Ανατολή καί άφ’ έτέρου δώσωσι καιρόν τ$ 
Τουρκί^ νά έξοντώσΥ) τούς άγωνιζομένους "'Ελληνας, ους ό πρώ
τος τών δύο διπλωματών ώνόμαζε ^Ταραχοπο ιούς*, προεσχεδία- 
σαν νέον συνέδριον έν Βιέννν), μέλλον νά ένασχοληθτΊ περί τών 
πραγμάτων τής ’Ανατολής, καί ιδίως τών Ελληνικών. Β εβαιοΰ- 
ται δέ δτι, τότε, πρός τόν παραστήσαντα τώ Μέττερνιχ τά έν 
Έλλάδι γινόμενα υπό φιλανθρωπικήν εποψιν καί είπόντα 
αύτψ περί τών εμποδίων, ά προέβαλλεν είς τά  Ελληνικά πράγ* 
ματα, δτι ,διηυκόλυνεν ουτω τούς Τούρκους νά έξαφανίσωσι Τ0 
Ελληνικόν έθνος, ούτος άπήντησεν άποτόμως, δτι : «ο ddratoC
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^ri c  ή d io  ίχατομμυρ ίων ανθρώπων όΜγον ζημ ιό r e i  t b r  χ ύ σ μ ο η ,  
xal %.6τι ή ό ιατήρησ ις τής Βίρηνης i i r a i  μ ά λ λ ο ν  ά ν α γ χ α ία * .

Τοιαύτη $το ή πολίτικη του Αύστριακου Μέττερνιχ, συμ· 
παρασύραντος καί την Α γγλ ίαν . Ευτυχώς ή Έλληνικη έπα- 
νάστασις ήρζατο εν χρόνοις εύνοϊκοΐς· είς ταύτην δε προί- 
βησαν θαρραλέως, άμα ώς οΐ ΡΈλληνες ειδον ψευδομένας έν 
τφ  συνεδρίψ τής Βιέννης ( 1 8 1 4 — 1815 ) τάς παρά τής 
Ευρώπης προσδοκίας αυτών. Ένθαρρυνόμενοι δε υπό τών επαγ
γελιών του Αύτοκράτορος τής Ρωσίας, παρεσκεύαζον κίνημα, 
στηριζόμενον έπί τών ίδιων αυτών δυνάμεων. Την εκρηζιν δ* 
αυτού έπέσπευσεν έπεισόδιον,στενώτατα συνδεόμενον πρός την Έ λ- 
ληνικην έπανάστασιν, ήτοι ή άπό του Σουλτάνου άποστασία του 
σατράπου τών Ιωαννίνων ' Αλή πασά  Ό  σατράπης ούτος, ου τό 
άλλοπρόσαλλον καί ή θηριωδία είσίν έκ τών σπανκοτάτων παρα
δειγμάτων τής πκγκοσμίου Ιστορίας, ένφ κατ ’άρχάς αυστηρότατα. 
Χατέστειλεν έξέγερσίν τινα τών έν Ήπείρψ άοματωλών,ΐνα ούτως 
άποκτήσΥ) την εύνοιαν του Α ιδαν ίου , άναθέσαντος είς αύτόν την 
διοίκησιν τής επαρχίας ’Ιωαννίνων, περιεποιήθη κατόπιν τό έλ- 
ληνικόν στοιχεΐον, ενεκα τών ιδίων άνταρτικών αύτου κατά τής 
κυβερνήσεως σχεδίων, καί ένεθάρρυνε τάς έλπίδας τών Ελλήνων. 
Ό τε δέ ή Τουρκική κυβέρνησις, άπολέσασα την ύπομονην επαυσε 
τόν σατράπην, καί προε<.ήρυζε την κεφαλήν αύτου, προσκαλέσασα 
τούς Χριστιανούς ΐνα έκδικηθώσιν άντί τών τόσων βιαιοπραγιών,
*ς παρ’ αύτου έδοκίμασαν, καί συντελέσωσιν είς την τιμωρίαν 
αύτου, ό πονηρός Ά λής κατά την τελευταίαν στιγμήν έκολά- 
κευσεν αύθις τούς Έλληνας, ύποσχεθείς σύμπραξιν καί συμμα- 
χίαν. Καί πράγματι αί έπαγγελίαι αύται έδελέασαν τούς Έ λ -  
^ ν α ς ,  οΐτινες λησμονήσαντες τάς άνεκδιηγήτους βχσάνους, &ς 
ύπέστησαν ύπ* αύτου ήνώθησαν μετά του σατράπου καί ή έπα- 
νάστασις ώς ταχύ πυρ έξηπλώθη άπό τής Πίνδου μέχρι του 
Ταΰγετου. Ό  Άλής δμως δεν έσώθη διά τής συμμαχίας, καθότι 
°ί Σουλιώται, καί οι λοιποί Ήπειρώται έγκαταλειφθέντες ύπ* ν 
«ύτοΰ, σωθέντος τό πρώτον τ^ συνδρομή αύτών, έγκατέλιπον καί 
ούτοι έκεΐνον είς την ίδιαν τύχην καί οί άπεσταλμένοι τής *Υ
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ψηλής Πύλης έκόμισαν έπί τέλους την κεφαλήν του αποστάτου 
Ά λ ή  Πασ& πρός τόν Σουλτάνον.

Συγχρόνως δε σχεδόν πρός την Πελοπόννησον έξηγέρθησαν 
καί η ’Ανατολική Έ>λάς καί αί νήσοι, μετ’ ολίγον δε ή Δυτική 
Ε λλάς, Ούτως ώστε, δτε έν αοχτΊ τού 1822 παρεδόθη τό τελευ- 
ταΐον δ Ά λή  πασας καί εμεινε διαθέσιμος ό πολέμων αύτώ οθω
μανικός στρατός, ή Έλληνικη έπανάστασις ου μόνον είχεν ό- 
πωσούν άσφαλισθή διά τών έν Βαλτετσίω καί περί τάς Θερμοπύ
λες  μαχών καί τής πυρπολήσεως οθωμανικού δικρότου έν Έρισσ* 
τής Μιτυλήνης καί τής άλώσεως τής Μονεμβασίας, τής Πύλου 
καί τής Τριπόλεως, αλλά καί ή προσωρινή Κυβέρνησις συγκρο- 
τήσασα την πρώτην Εθνικήν τών Ελλήνων Συνέλευσιν έν Έ π ι-  
δαύρψ, είχεν ά^ακηρύξει δι* αύτής (1 Ίανουαρίου 1822) «ενώ
π ιον θεοϋ  χαϊ άνθρώπων τήν π ο λ ιτ ική ν  του 'Ελληνικού έθνους 
ν π α ρ ζ ιν  κα ί ά ν ε ζ α ρ τ η σ ία ν* .

Οί Κλέφται κατήρχοντο έκ τών βουνών τής Θεσσαλίας καί 
τής Ηπείρου, οί δε ναυτικοί κάτοικοι τών νήσων Σπετσών, 
"Ύδρας καί Ψαρρών μετέβαλλον τά σκάφη αύτών άπό έμπορικ&ν 
είς πολεμικά. Οί Τούρκοι προσεπάθησαν παντί σθένει νά κατα- 
στείλωσι την έπανάστασιν· οί δε Έλληνες αισθανόμενοι τό άνι- 
νισον τής πάλης είχον άπευθυνθή πρός τάς χριστιανικάς αύλάς, 
έπιζητούντες την προστασίαν αύτών, άλλ' οί βασιλείς, φοβού
μενοι την έπικράτησιν τών ανατρεπτικών ιδεών, έκώφευον είς 
τάς έπικλήσεις ταύτας· καί αύτός δ’ 6 Αλέξανδρος τής Ρωσίας 
ύπείκων είς τάς συμβουλάς του Νέσσελρού καί τού άνθελληνι- 
κωτάτου άντιπάλου τοΰ Καποδιστρίου Αυστριαλού Μέττερν ιχ ,  
ήρνήθη π&σαν ύποστήριξιν έκείνοις, ους αύτός είχεν έξωθήσει 
εις την έπανάστασιν. Άλλ* ό έπιβλαβέστατος έχθρός τών Ε λ 
λήνων καί τό κυριώτερον αΓτιον τών διαφόρων αύτών αποτυχιών 
ην ή διηνεκης διχόνοια, ή μεταξύ τών αρχηγών ύφισταμένη, 
ή διόλου τού μακρού, άλλ* ηρωικού εκείνου άγώνος} ώς μη 
ώφελε, παρατηρηθεΐσα.

Κατά την εποχήν ταύτην*άρχεται δυστυχώς σειρά δλη θλ ί
ψεων καί δοκιμασιών διά^τον Καποδίστριαν. Το έπαναστατικόν
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Κίνημα τού ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου εγε'νετο, ώ; εΐδομεν, άπό 
τ ^ν ρωσικών μεθορίων, οί πάντες δε άπέδωκαν αυτό είς την Ρ ω 

σίαν, και έθαύμαζον πώς ήτο δυνατόν Δύναμις συνδεθεΐσα, ποό 
μικρού, διά τής 'Ιεροίc Σ υ μ μ α χ ί α ς ,  νά ύποτρε'φγ) και ύποκιν^ 
ε7*£ναστάσεις. Ή  θέσις τής τε Ρωσίας και ιδίως τού Καποδι- 
στρίου κατε'στη τότε δυτχερεστάτη καί μετά συντριβής καρδίας 
'^ναγκάσθη ό φιλόπατρις Καποδίστριας νά ύπογράψγ) την έπίση- 
Η·°ν αποδοκιμασίαν τού κινήματος τού Ύψηλάντου. Ά λ λ ’ ουτε 
τ ότεΑουτε ή μετ’ ού πολύ έζε'γερσις σύμπαντος τού χριστιανικού 
‘Στοιχείου κατά* τού τουρκικού έπήρκεσαν τό παράπαν νά πείσωσι

Τ α λ λ ε υ ρ ά ν δ ο ς  

^  Δύοιν, δτι δ ελληνικό; άγων καί άν δεν προπαρεσκευάζετο διά 
ι Φ ιΛ ιχ ή ζ 'Ε τ α ι ρ Ι α ς *  ήτο αναπόφευκτος σύγκρουσις τού <.ατα- 

^ο-Λωμενου χριστιχνικοΰ πρός το τουρκικόν στοιχεΐον, ή άλλ*ις
δ ια μ ά χ η ,  ην κα ι  α ν  ή θελε , δεν ηδύνατο  νά  κ α τ α π ν ί -

’}) Ρωσία, ην δήθεν ένόμιζον οτι ύπε'θαλπε την Έλληνικην 
'επ*νάοτα(ϊιν

ΦΤΛ. » $Η
ΐϊ
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Τότε ό ευσυνείδητος Καποδίστριας} καίπερ ευνοούμενος αεί
ποτε τού Τσάρου, Ϊνα άπαλλάξγ) την Ρωσίαν τής μομφής, δτι 
δι* αυτού συνδαυλίζει την ελληνικήν έπανάστασιν, εσπευσε νά 
ύποβάλν) την παραίτησιν αυτού πάσης επισήμου υπηρεσίας έν 
τ91 Ρωσική αυτοκρατορία, έθυσίασε τήν δόξαν και τό μέλλον 
αυτού χάριν τής πατρίδος. Ό  αύτοκράτωρ την μεν παραίτησιν 
τού Καποδιστρίου δεν άπεδέξατο, άλλ* εδωκεν αύτφ απεριόριστον’ 
άδειαν απουσίας, ΐνα άπέλθγ) εις τό έξωτερικόν πρός άνάρρωσιν.. 
Δύο μήνας προ τής είς Βιέννην μεταβάσεως τού Τσάρου, δτε τά  
μέγιστα ηύχαριστήθη δ Μέττερνιχ Ιδών τόν Αλέξανδρον μόνον* 
άνευ τού "Έλληνος διπλωμάτου καί έκεΐθεν είς τό έν Βερώνιρ συ
νέδρων, ήτοι κατΆύγουστον τού 1822, δ Καποδίστριας παρέστη, 
κατά τό σύνηθες, έν τφ  ύπουργικφ συμβουλίω, έν ώ δ Τσάρος 
έγνώρισε το ΐ; περί αύτόν τήν πορείαν, ήν ύπηγόρευσαν αύτφ αί 
περιστάσεις. Ό  Τσάρος έν τφ  συμβουλίφ τούτω στραφείς πρός 
τόν Καποδίστριαν άνέθετο αύτφ τήν σύνταξιν υπομνήματος περί 
τής νέας πολιτικής τής αύτοκρατοοικής κυβερνήσεως. Τήν σ τ ιγ 
μήν έκείνην δ Καποδίστριας ούδεμίαν εφερεν άντίρρησιν, άλλ* έξ- 
ερχομένων τών Υπουργών έκ τού συμβουλίου, άπηυθύνθη πρός ενοε 
έξ αύτών, λέγων : «Ή  Ύμετέρα έξοχότης θά εύαρεστηθίί νά με 
άναπληοώστ) έν τν) έργασία, περί ής μοί έποιήσατο λόγον δ αύτο
κράτωρ·. Ό  ύπουργός άκούσας ταύτα έξεπλάγη, δ δε Καποδί- 
στριας έξηκολούθησε λέγων : «Θέλω εξηγήσει πρός τήν Αύτου
Μεγαλειότητα τούς λόγους τούς ύπαγορεύσαντάς μοι τήν άποποί- 
ησιν ταύτην·* καί παραχρήμα έζήτησε παρά τού αύτοκράτορο^ 
άκρόασιν ιδιαιτέραν. Ούτος ήκροάσατο αύτού έπί μίαν ώραν λα· 
λούντα, ούδαμώς διακόψας τόν Καποδίστριαν. Ώμίλησε δε μετά 
τοσαύτης παρρησίας, ώστε δ αύτοκράτωρ εμεινεν έκθαμβος, καί, 
έγερθείς,ειπεν αύτφ : « Ά ν  ήμην Καποδίστριας, ήθελον Γσως άπο~ 
φασίσει, ώς σύ άπεφάσισις περί σεαυτού, άλλ ’ ώς αύτοκράτωρ, 
καί σύ θά άπεφάσιζας νά βαδίσης τήν δδόν, τήν όποιαν έγώ οφεί
λω νά προτιμήσω. Έντοσούτω, μή παύσγις νά παρευρίσκησαι έν- 
τοϊς ύπουργικοΐς συμβουλίοις, ένασχολήθητι δέ περί τών ήδη άρ- 
ξαμένων υποθέσεων, καί εσο βέβαιος δτι δεν θά ζητήσωσι παρά·
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σού πράγματα άπάδοντα είς τάς πεποιθήσεις σου». Καί πραγ- 
ματι, έξηκολούθησεν έπί δύο ετι μήνας, Αύγουστον και Σεπτεμ· 
βρον, παρευρισκόμενος έν τοΐς ύπουργικοις συμβουλίοις, μετά την ; 
^εραίωσιν δε τών ήδη άρξαμένων έργασιών, επανέλαβε την αΓτη- 
σιν αυτού περι τής άπό τής ρωσικής ύπηοεσιας οριστικής παραι- 
τήσεως και τόν σκοπόν αύτού περι τής εις Γενεύην, ης ητο επί
τιμος πολίτης, μεταβάσεως. Ό  ’Αλέξανδρος συν/ινεσε, και εναγ- 
'^αλιζόμενος αύτόν, ειπεν : «Άγαπητέ*μου κόμη, η ύπόληψίς μου 
θά σε συνοδεύσν) και μακράν τής ρωσικής υπηρεσίας, άλλά δεν 
δύναμαι νά δεχθώ την παραίτησιν σου». Ένεκα τής θελήσεως 
ταυτης τού αύτοκράτορος, δ Καποδίστριας, κατά τά τεσσαρα ετη 

έν Γενεύνι διατριβής έτήοησεν, έν Πετρουπόλει, τό μέ- 
γαρον έν ώ κατώκει, υπουργός ών. Ό  Καποδίστριας άνεχώρησεν 
** Πετρουπόλεως, ΐνα μη διαταράξγ) την έν ετει 1815 έν Παρι- 
«ιοις ύπογραφεΐσαν ειρήνην, μετεβη εις Εμς και απήλθεν εις 
Γενεύην τής Ελβετίας. Καθ’ ολον τό τετραετές διάστημα τής 
εν Γενεύη διαμονής, δεν ένησχολήθη περί άλλο τι ή περι παντός 
°>τι συντελεστικόν είς την ελληνικην ανεξαρτησίαν, είς την 
περίθαλψιν τών έν Εύρώπ*/) καταφυγουσών ελληνικών οικογενειών 

είς την έκπαίδευσιν τών τέκνων αύτών. ΙΙοτέ δέν έπειράθη,*^ 
Χατά τό διάστημα τούτο, νά προσέγγιση καί πάλιν τόν αύτο- 
*ράτορα, καί, μεθ’ δλην την πρός αύτόν ειλικρινή άφοσίωσιν, 

εγραψεν αύτώ ούδεμίαν άλλην επιστολήν, ή μόνον τάς συ
ρθείς συγχαρητηρίους έπί ταΐς εορταΐς τής αυτοκρατορικής 
Οικογένειας. 7Ητο δέ αδύνατον ρώσος ύπάλληλος να 6ιαβ*7) τής 
Γενεύης, καί νά μη έπισκεφθγί αύτόν, ώς άν ητο είσέτι έν ένερ- 

υπουργός τής Ρωσίας. «Έν Γενεύν), ώς λέγει ή συγγραφεύς j 
Καρλότα Δέ-Στώρ, κατώκει ε̂ ίς δύο μικρά δωμάτια εύτελούς 1 
τιν ς̂ οικίας κατέναντι τού μεγάρου Έϋνάρδου· εζη μετά τής \ 
Κ·εγαλειτέρας οικονομίας, εργαζόμενος άπό πρωίας μέχρι πέραν 
τ °  ̂ μεσονυκτίου πρός διέγερσιν τής συμπαθόίας τής Δύσεως υπέρ 

ήρωϊκώς μα/ομενων τέκνων τής Ελλάδος. Ημέραν τινά 
οικογενειακής συναναστροφής μοί είπε : «Σας φαίνεται ίσως πα- 
Ρ^οξον, Κυοία, τό νά κατοικώ ούτως ενταύθα, άλλ* εικάζετε,
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οτι έφ* οσον κρούω τάς θύρας τών Δυνάμεων νά έλεήσωσι τούς 
πεινώντας καί σφαζομένους αδελφούς μου, δεν μοι έπιτρέπεται 
νά δαπανώ, συν τώ υπηρέτη μου, πλειότερα τών πέντε φράγκων 
την ημέραν»· και τά δάκρυα αμέσως ύγραναν τούς οφθαλμούς 
του» (1).

Ουτω δε ζών εν Γενεύη ό Καποδίστριας, ούδέποτ* διέλαθε 
την προσοχήν ούτε της Ευρώπης ούτε τών άγωνιζομένων συμπα
τριωτών αυτού. Και σύμπαντα μεν τά φιλελληνικά κομητάτα 
τής Δύσεως απ ’ αυτού σχεδόν έλάμβανον τάς εμπνεύσεις εΓτε 
πρός σύστασιν, εί'τε πρός χρήσιν τών δωρημάτων, είτε πρός διευ- 
θέτησιν τών ενεργειών αύτών, ών κοινή εδρα, κατά σύστασιν τού 
Καποδιστρίου, υπήρξαν οί Παρίσιοι Ούτως είργάζετο, έν τφ  τα- 
πεινώ έκείνφ οίκίσκφ ο πρώην υπουργός τής Ρωσίας, ό διά τάς 
φιλελευθέρους άρχάς «έλευθερωτης καί υπερασπιστής τών έλευθε- 
ριών τής Ευρώπης» άποκληθείς.

Έν τούτοις, η Έλληνικη έπανάστασις έξηκολούθ&ι, αί νικαι 
καί αί ηττα ι τών αντιπάλων ίσοφάριζον άλλήλαις τφ  1823 καί 
ούδείς ηδύνατο νά προίδη την εκβασιν τού ιερού άγώνος. Ή  
μεν ’Αγγλία έδείκνυτο έχθρά τοΐς Έλλησιν, ή δ’ Αύστρία ανα
φανδόν έβοηθει τοΐς πολεμίοις αύτών, άλλ* ή Ρωσία δεν έπαύετο 
έγκαρδιούσα τούς Χριστιανούς, έστω καί διά κενών υποσχέσεων, 
Ιχουσα στρατόν έξ 100,000 άνδρών παρατεταγμένον παρά τά 
τουρκικά μεθόρια. Πλην ό Σ ονλ τά τ  Μ αχμοντ , διά τών ένθαρ- 
ρύνσεων Δυνάμεων τινων, καί μάλιστα τής Αυστρίας, παρεχούση; 
αύτώ παντοειδείς προμήθειας, έσχημάτισε στερράν άπόφαβιν 
δπως, μεθ' δλην την παρά τφ  λαφ καί τοΐς Γενιτσάροις διαχυ- 
θεΐσαν άθυμίαν, παλαίση μέχρις έσχάτων κατά τών άπηυδ'Λ- 
κότων Ελλήνων, χάρις δε ττί μεσιτεί^ τής ’Αγγλίας καί Αυ
στρίας εύρε πολύτιμον σύμμαχον έκεΐνον, δν ώς έχθρόν ύπώ- 
πτευε τέως, ήτοι τόν σατράπην τής Αίγύπτου Μεχμέτ-'ΛΛήΥ·

Ό Μεχμετ Άλής κατείχε θέσιν ανεξαρτήτου ήγεμόνος £V 
Α ίγύπτφ καί διά τής έκτακτου δραστηριότητας αύτοϋ έπέτυχε

ί υ  Ίδέ La Nouvelle Minerve, τ6;χ. XI σελ. 480 .



ΰσαγάγτ) τάξιν τινά έν τ?1 χώρο*: έκείνν), τ7) στερούμενη <*Χ.Ρι τ °ύδε 
Ξαντός πολιτικού διοργανισμού. Διά τών Γάλλων αξιωματικών, 
Ους μεγάλω; περιεποιήθη, έσχημάτισε κατ’ ευρωπαϊκόν πρότυπον, 
ισχυρόν στρατόν, Χιά δέ τών έν το ΐ; γαλλικοί; νεωρίοι; άγορα- 
ζομένων πλοίων συνεκρότησε στόλον άξιόμαχον, τά προ; συν- 
τήρησιν τούτων άπαιτούμενα χρήματα ποριζόμενο; εκ καταθλι- 
^τικ'7ΐ; φορολογία; τών υπηκόων του. Τούτον λοιπόν τόν σύμ
μαχον έσπευδε νά προσοικειωθίί ό Σουλτάν Μαχμούτ, άποτρέπων 
μέν άπό ττΊ; ιδία; αυτού έπικοατεία; την άκόρεστον φιλοδοξίαν 
^κείνου άντιτάσσων δέ τά ; σημαντικά; έκείνου δυνάμει; κατά 
τών Ε λλήνω ν προ; ζωηροτέραν δέ άνάφλεξιν τη ; φιλοδοξία; 
τού Αιγυπτίου σατράπου προσήνεγκεν αύτώ τό πασαΛΙχιον τής 
ΟεΑοπογγησον, έπί τώ δρω δμω; μετά την κατάκτησιν αύτη ; 
(1824). Ό  Μεχμέτ Ά λ ΐ ;  δεξάμενο; τό εργον, τό μεγαλϋναν 
τ *ΐν φήμην καί την περιωπην αύτού, επεμψε τόν υιόν Ίβραημ 
·̂&τά στρατού έκ 17,000 άνδρών εί; Πελοπόννησον αλλά καθ’ 

δδόν δ σύμμαχο; τουρκο-αιγυπτιακό; στόλο; συναντηθεί; ύπό 
τ οϋ *Ελληνο; ναυάρχου ΜιαούΛη διεσκορπίσθη, ματαιωθείση; 
°υτω ττΊ; έκστρατεία;. Τό έπιόν ετο; (1825) δ Ίβραημ ύπηρ- 
ξεν ευτυχέστερο;, δυνηθεί; ν* άποβιβάση ει; Μεθώνην στρατόν. 
Η πειθαρχία και δ ευρωπαϊκό; διοργανισμό; τών Αιγυπτίων καί 

71 «ριθμητικη υπέροχη τού συμμαχικού στρατού άφ* ενό;, η έξ- 
^κολουθούσα δέ διχόνοια, ώ; εΓπομεν, τών Ελλήνων δπλαρχη- 
Υών και αί έξ Εύρώπη; άποθαρρυντικαι ειδήσει; άφ* ετέρου, έπή- 
νεγκον διαφόρου; αποτυχία; τών Ελλήνων, άπολε^άντων βαθ
μ ό ν  διαφόρου; οχυρά; θέσει; ττί; Πελοποννήσου* κατά θάλασ- 
σαν ομω; έξηκολούθουν νικώντε; οί στόλαρχοι τών Ελλήνων, 
^ντισταθμίζοντε'; πω; τά ; έπί τνΊ; ξηρα; συμφορά;.

Έν τούτοι;, ή έπιμονή καί έγκαρτέρησι; τών Ελλήνων άφ 
άφ’ ετέρου δέ αί ένέργειαι τού θύματο; ττί; μεττερνιχείου 

π°λιτΐκ75;, τού Καποδιστρίου, ήρξαντο κλονούσαι την αδια
φορίαν τών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων καί έκκαίουσαι τά ; συμπα- 

τών λαών, καί δύο μεγάλαι δυνάμει; ή Ρωσία καί ή Ά γ -  
Υ*ί(*7 έπί τέλου;, έπελήφθησαν τού έργου ττΊ; μεσιτεία; μεταξύ
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τού Σουλτάνου καί τών επαναστατών Ελλήνων. Ηδη b άπο- 
θανόντος τού αύτοκράτορος 'Αλέξανδρον, ο νέος αύτοκράτωρ τής 
Ρωσίας Νικόλαος, ocvriρ αποφασιστικός ̂ καί δραστήριος, δεν ήκο- 
λούθησε την μετριοπαθή πολιτικήν τού αυτού, αλλά δ·,ε-
καίετο υπό τού πόθου τού νά πραγματοποιήσει τάς έντολάς τού 
προγόνου αυτού Πέτρου τον Μεγάλου  καί έθεώρει τούς ^Ελληνας 
ώς αφορμήν κατάλληλον έπεμβάσεως είς τά τής Τουρκίας, ής 
τίνος έζήτει τόν διαμιλισμόν. Ό  Καποδίστριας βλέπων οτι τά 

! τών Ελλήνων εβαινον όπωσούν καλώς, δι* επιστολών επιτυχών 
επεισεν, ώς εΐ'πομεν, τήν μεγάλην ψυχήν τού έκ τών Ούίγων 
πρωθυπουργού τής Αγγλίας Γεωργίου Κ ά ν ι γ γ  νά συμπαθήση 
πρός τόν ελληνικόν αγώνα καί εντός μικρού ύπεγράφη πρωτό- 
κολλον έν Πετρουπόλει μεταξύ ’Αγγλίας καί Ρωσίας, τό περί- 
φημον πρωτοκολλάν τ flg 4 'Απριλίου !826^_πρώτον τούτο περί 
τών Ελληνικών πραγμάτων. ’Αντί πάσης δ’ άναλύσεως αυτού 
παρέχομεν αύτο τούτο τό πρωτόκολλον εχον ώδε :

Π ρ ω τ ό χ ο λ λ ο ν

περί τών πραγμάτων τής ' Ελλάδος, νπογραφεν έν Πετρουπόλβι 
τ η ν  2 5  Μάρτιον ( ί  'Απριλίου J 48261 μεταξύ  Ρωσίας  

κ α ϊ  τής Μεγάλης Βρετταν ίας .

«Ή  Βρεττανική Α. Μ., έπειδή παρεκλήθη παρά τών Ε λ λ ή 
νων νά μεσολαβήση είς τήν μεταξύ αύτών καί τής Όθωμανικής 
Πύλης συνδιαλλαγήν, άφ’ ου έπρόβαλεν είς τήν ρηθεισαν Δύνα- 
μιν τήν μεσιτείαν της, επιθυμούσα νά συμφωνήση μετά τής Α. 
Μ. τού Αύτοκράτορος πασών τών Ρωσιών περί τών έπί τούτω 
μέτρων τής Κυβερνήσεώς της, επιθυμίαν τήν οποίαν επίσης εχεί 
καί ή Αύτοκρατορική Α. Μ. νά καταπαύση ό κατά τήν Ελλάδα 
καί τό ΑίγαΤον πέλαγος πόλεμος διά συμβιβασμού άρμόζοντος 
είς τάς άρχάς τής θρησκείας, τής δικαιοσύνης καί τής φιλαν
θρωπίας·

«Οί υποφαινόμενοι ώρισαν :



«Α ) Ό είς την Πύλην προβληθή%όμενος συμβιβασμός, εάν 
^ Κυβέρνησις αΰτη δεχθεί την προταθεισαν μεσιτείαν, σκοπόν 
^Χ,ει νά σχετίσν) τούς "Έλληνας πρός την ’Οθωμανικήν Πύλην ώ; 
α*ολούθως :

«Ή  Ελλάς θέλει έξαρτασθαι άπό την Πύλην, καί οί "Έλλη» 
ν*ζ θέλουν πληρόνει είς αύτήν ετήσιον φόρον, τό ποσόν τού 
οποίου θέλει προσδιορισθή διά κοινές συγκαταθέσεως. Θέλουν 
*^βερνώνται άπό άρχάς, τάς οποίας θέλουν διορίζει οί ίδιοι, 
*λλ είς τόν διορισμόν των ή Πύλη θέλει ενασκεί κάποιαν έπί-
δρασιν.

«Είς τοιαύτην κατάστασιν, οί ’''Ελληνες θέλουν απολαμβάνει 
τελείαν ελευθερίαν συνειδήσεως, ολόκληρον ελευθερίαν έμπο- 
Ρι°υ, καί θέλουν κανονίζει άφοριστικώς την εσωτερικήν αύτών 
*υβέρνησιν.

«Διά νά έκτελεσθή δε πλήρης διαχώρισις μεταξύ τών ατόμων 
τ^ν δύο έθνών καί νά έμποδισθούν αί συγκρούσεις, συνέπεια 
ζευκτός  τόσον μακροχρονίου πολέμου, οί "Έλληνες θέλουν άγο- 
Ρα<*ει τάς είς την ήπειρον καί είς τάς νήσους τής Ελλάδος κει- 
Η·ενας τουρκικάς κτήσεις.

«Β') Άφ* ού γίνν) δέκτη ή άοχή τής μεταξύ ’Οθωμανών καί 
Ελλήνων μεσιτείας, κατά συνέπειαν τών έπί τούτφ γενομένων έν 

^^νσταντινουπόλει παρά τού πρέσβεως τής Βρεττανικής Α. Μ. 
ι̂*5ημάτων, ή Αύτοκρατορική Α. Μ. θέλει μεταχειρισθή καθ’ 

τά ; περιστάσεις τήν έπιρροήν της διά νκ έπιταχύνν) τόν 
*̂<*πον τής μεσιτείας ταύτης. Ό  δε τρόπος καί ό χρόνος καθ’ 

°* Αύτοκοατορική Α. Μ. θέλει συμμεθέξει είς τάς μετέπειτα 
^  την ’Οθωμανικήν Πύλην διαπραγματεύσεις, αΐτινες θέλουν 
"Ιν*ι ή συνέπεια ταύτης τής μεσιτείας, θέλουν προσδιορισθή 
**^λουθως με τήν συγκατάθεσήν τών Κυβερνήσεων τής Βρετ* 
τ *Ηκής καί Αύτοκρατορικής Α. Μίγαλειοτητος.

Όψέποτε ή Πύλη δεν δίχθν) τήν παρά τής Βρεττανι-
Α. Μ. προταθεισαν είς αύτνιν μεσιτείαν, όποιαδήποτε και 

*ν ίθελεν είναι ή φύσις τών πρός τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν σχέ
σεων τής Βρεττανικής Α. Μ., ή Βρεττανική κχί Αύτοκοατορική
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Α. Μ. θέλουν φυλάξει πάντοτε τούς είς το άρθρ. Α* του πα
ρόντος πρωτοκόλλου παραδεχθέντες δρους τού συμβιβασμού, 
ώς βάσιν όποιαςδήποτε συνδιαλλαγής μεταξύ τής Πύλης και 
τών Ελλήνων, καί δεν θέλουν παραβλέψει κάμμίαν άρμοδίαν ευ
καιρίαν νά μεταχειρισθούν την πρός τά δύο διαμαχόμενα μέρη 
επιρροήν των, διά νά κατορθώσουν τήν συνδιαλλαγήν κατά τάς- 
άνωτέρω βάσεις.

• Δ') Ή  Βρεττανική καί ή Αύτοκρατορική Α. Μ. έπιφυλάτ- 
τονται νά παραδεχθούν μετέπειτα τά αναγκαία μέτρα διά νά' 
προσδιορίσουν τά καθέκαστα τής περί ής 6 λόγος συνδιαλλαγής, 
καθώς καί τά σύνορα τής γής, καί τά ονόματα τών νήσων τού· 
Αιγαίου πελάγους, αΐτινες θέλουν συμπεριληφθή είς τά μέρη- 
εκείνα, τά όποια θέλουν προταθνί είς τήν Πύλην νά γνωρίζη υπό 
τό δνομα Ελλάς.

• Ε') Είς τόν συμβιβασμόν τούτον, ή Βρεττανική κ α ί  ή Αύ
τοκρατορική Α. Μ. δεν θέλουν ζητήσει κάμμίαν αύξησιν γής, 
ούτε κάμμίαν αποκλειστικήν επιρροήν ή πλεονέκτημα είς τό* 
έμπόριον τών υπηκόων των, τό όποιον νά' μή α π ολα μ β ά νο υν  
επίσης καί τά άλλα εθνη.

«ΣΤ') Ή  Βρεττανική καί ή Αύτοκρατορική Α. Μ., έπιθυ- 
μούσαι νά συμμετάσχουν καί οί σύμμαχοί των είς τόν οριστικόν 
συμβιβασμόν, τού όποιου τό παρόν πρωτόκολλον περιέχει τ&* 
σχέδιον, θέλουν κοινοποιήσει έμπιστευτικώς τήν παρούσαν συν
θήκην είς τάς Αύλάς τής Βιέννης, τών Παρισίων καί τού Βερο
λίνου, καί θέλουν προτείνει είς αύτάς τό νά στέρξουν νά έγγυη- 
θούν, μετά τού Αύτοκράτορος τής Ρωσίας, τήν συνθήκην, διά 
τής οποίας θέλει έκτελεσθή ή μεταξύ ’Οθωμανών καί Ελλήνων* 
συνδιαλλαγή, έπειδή ή Α. Βρεττανική Μεγαλειότης δεν δύνατα^ 
νά έγγυηθ^ παρομοίαν συνθήκην.

• Εν ΙΙετρουπόλει, τη 4 ‘Απριλίου (23 Μαρτίου) 1826.

Ο υ ΕΛΛΙΓΚ.ΤίΙΝ, Ν ε ς ε λ ρ ι ι δ ,  Λ ι ε β ε ν .

Εν τουτοις ή μ ετά  Ρωσίας καί Τουρκίας συναφθεΐσα τη *24)6" 
Οκτωβρίου 1826 πρός διευΰέτησιν διαφόρων έκκρεμών ζ η τ η μ ά τ ω ν
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«υνθήκη του *Λχ,ερμαν μετέβαλε σημαντικώς ύπερ τής Ρωσίας την 
τού Βουκουρεστίου,άναγράψχσα ώς δρον την : « έλευθεροπλοΐαν τού
• ρωσικού στόλου καί πάση; άλλης ευρωπαϊκής σημαίας εν τώ Εύ- 
»ζείνω, άναμιξιν έν τή διοικήσει τών παριστρίων ηγεμονιών, α ΐ-  
»τινες περιήρχοντο είς το ποό τού 1821 καθεστώς, έπανόρθωσιν 
»τών διά τής συνθήκης τού 1812 καθιερωθε'ντων προνομίων τής
♦ Σερβίας, δι* ών οί Τούρκοι μόνον τά φρούρια έδικαιούντο νά 
»κατέχωσι, καί σπουδαίας αποζημιώσεις ύπερ Ρώσων υπηκόων, 
»ών τά έμπορικά σκάφη ύπεχρεούτο νά προστατεύν) ή Τουρκία. 
»κατά τών Βεοβεοίνων πειρατών», ή δε Α γγλ ία , ης έζηγε'ρ-

ΦρειδερΓκος Γουλιέλμος Γ', Βασιλεύς της ΙΙρωσσίας.

®’4σαν, διά τής συνθήκης ταύτης, αι κατά τής Ρωσίας υπό- 
ν°^αι, μη θε'λουσα ν* άφηση τοΐς Ρώσοις μόνοις έλεύθερον τό 
στάόιον τής υπέρ τών Ελλήνων έπεμβάσεως, άπεφάσισε νά 
επέμβνι υπέρ αύτών, καί διε'ταξε τόν έν Κωνσταντινουπόλει πρε
σβευτήν ΐνα μεσιτεύσν) παρά τΤί Πύλη.

Ο Καποδίστριας βλέπων την Γαλλίαν, ήν αύτός διά τής 
εν Ακυϊσγράνω (Αϊξ-λά-Σαπέλ) τώ 1818 συνθήκης έσωσεν, ά-



Ι διαφορούσαν πρός την τόν ύπερ δλων αγώνα άγωνιζομένην Έ λ- 
I λάδα, άφείς την Γενεύην έπορεύθη, κατά Μάρτιον 1827, εις Πα- 
/ ρισίους, ΐνα έξεγείρη την συμπάθειαν του γαλλικού υπουργείου, 

παρ’ ου ελαβε διαβεβαίωσιν περί τής τελέσεως τών παρακλήσεων 
αύτου. Επειδή δε η τουρκική κυβέρνησις άπέκρουσε τάς προ
τάσεις τού Ά γγλου πρεσβευτοΰ πεοι μεσιτείας, αί τρεις δυνά
μεις Α γγλ ία , Ρωσία και Γαλλία ύπέγραψαν τ7) ?2 4 )6 ^ Ιουλίου 
1827 συνθήκην εν Λονδίνω, δι* ής παρειχον τ*7ί Πύλη μητ ϊάΊατ  
προθεσμ ίαν Ϊνα συνάψω μετά  τών 'Ελλήνων άναχω χήν , κατά 
την οποίαν ήθελον τεθή αί βάσεις τής ειρήνης, και ού ιδ ια ί
τερον καί μυστικόν άρθρον διέτασσεν δπως, εν περιπτώσει άονή- 
σεως, έκβιασθν^ ή άπόφασις αΰτη :

/ ΣΥΝΘΗΚΗ META3V ΑΓΓΛΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΑ Σ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΒΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑάΟΣ.

*'Er όνόματ ι zrjc *Αγίας καί 'Αδιαιρέτου Τριάόος

«Ή  Α. Μ. ό βασιλεύς “τού Ηνωμένου βασιλείου τής Μεγά
λης Βρεττανίας, καί Ιρλανδίας, ή Α. Μ. δ βασιλεύς* τής Γαλ
λίας καί Ναβάρρας, καί ή Α. Μ. δ Αύτοκράτωρ Πασών τών 
Ρωσιών, γνωρίζοντες την ανάγκην του νά έπ».θέσωσι τέλος είς 
τόν αιματώδη πόλεμον, δ όποιος παοαδιδων τάς Έλληνικάς 
επαρχίας καί τάς νήσους του Αρχιπελάγους είς δλας τάς ατα 
ξίας τής αναρχίας, προξενεί καθ’ εκάστην νέα εμπόδια είς τό έμ- 
πόριον τών Εύρωπαϊκών Επικρατειών, καί δίδει αφορμήν είς 
πειρατείας, αί δποΐαι δχι μόνον έκθέτουσι τούς υπηκόους τών 
Υψηλών συμφωνουσών Δυνάμεων είς σημαντικάς ζημίας, αλλά 
καθιστώσιν άφευκτον τήν ανάγκην τού νά λαμβάνωνται μέτρα 
πολυέξοδα διά τήν ύπεράσπισιν τού εμπορίου καί τήν κατάσχε- 
σιν της πειρατείας.

Καί επειδή ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τού Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρεττανίας καί ’Ιρλανδίας, και ή Α. Μ. ό Βασιλεύς 
τής Γαλλίας καί Ναβάρρας, ελαβον, πρός τούτοις, εκ μέρους τών
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Ελλήνων την θέρμην παράκλησιν τού νά μεσολαβήσωσι πρός την 
Οθωμανικήν Πύλην, και επειδή έχουν αί Αύτών Μεγαλειότητες* 

καί η Α. Μ. ό Αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσιών, την επι
θυμίαν τού νά στήσουν τήν χύσιν τού αίματος, καί νά εμποδί
σουν τά κακά παντός είδους, τά όποια είμπορούν νά προέλθουν 
*πό τήν έξακολούΟησιν τοιαύτης στάσεως τών πραγμάτων.

Άπεφάσισαν νά ενώσουν τάς δυνάμεις των, καί νά ρυθμίσουν 
τάς περ ί  τούτου εργασίας των δι* επισήμου συνθήκης με τόν 
σκοπόν τού νά ανακαλέσουν τήν ειρήνην μεταξύ τών διαμαχο- 
μένων μερών διά συμβιβασμού, τόν όποιον υπαγορεύει επίσης ή 
φιλανθρωπία καί τό συμφέρον της ησυχίας της Εύρώπης.

»Διά τούτο διώρισαν πληρεξουσίους Των νά συζητήσου*, 
εγκρίνουν καί υπογράψουν τήν ρηθεΐσαν συνθήκην δηλαδή :

»Ή  Α. Μ. ό Βασιλεύς τού Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγά
λης Βρεττανίας καί ’Ιρλανδίας, τόν εντιμότατον Ουϊλλιέλμον 
υποκόμητα Δύδλεϋ, εκ τών Όμοτίμων τού Ηνωμένου Βασιλείου 
τής Μεγάλης Βρεταννίας καί ’Ιρλανδίας, μέλος τού μερικού Συμ
βουλίου τής Βρεττανικής Α. Μ , καί πρώτον Γραμματέα τής 
Επικράτειας επί τών εξωτερικών υποθέσεων.

Ή  Α. Μ. ό Βασιλεύς τής Γαλλίας καί Ναβάρρας, τόν Πρίγ- 
**)πα ’ Ιούλιον, Κόμητα Πολιγνάκ έκ τών Όμοτίμων τής Γαλ- 
^ ας, Ιππέα τών ταγμάτων τής Χρ. Α. Μ., υποστράτηγον τών 
στρατευμάτων Του μέγαν σταυροφόρον τού Τάγματος τού ‘Αγίου 
Μαυρι^ίου τής Σαρδηνίας, καί Πρέσβυν Του παρά τ^ Βρεττανι-
*? Α. Μ.

»Και ή Α. Μ. ό Αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσιών τον Χρι
στόφορον Πρίγκηπα τού Λίβεν, στρατηγόν τού πεζικού τών 
στρατευμάτων τής Α. Α. Μ., Γενικόν άνθυπασπιστήν Του, Ί π -  

τών ταγμάτων τής Ρωσίας, καί τών τού Μαυρου και Κοκ* 
*ίνου ’Αετού τής Πρωσσίας, και τού Τάγματος τών Γουέλφων 
τού Άνοβέρου, Διοικητήν μέγαν σταυροφόρον τού Τάγματος τ ή ς  
Σπάθης κ,χ'ι τοΰ Αγίου Ίωάννου τής Ιερουσαλήμ, έκτακτον 
Πρε'σβ'-ιν καί πληρεξούσιον τής Α. Α. Μ. παρά τή Βρεττανική
Α· Μ.
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»Οί όποιοι κοινοποιήσαντες πρός άλλήλους τά πληρεξούσιά 
των, και εύρόντες αυτά έν καλτ  ̂ τάξει, έσυμφώνησαν κατά τά
εξής :

»^Αρθρ. 1. Αί συμφωνούσαι Δυνάμεις θέλουν προσφέρει την 
μεσιτείαν των είς την ’Οθωμανικήν Πύλην, με σκοπόν τού νά 
κατορθώσουν συμβιβασμόν μεταξύ Αυτής και τών Ελλήνων.

»Αύτη ή προσφορά τής μεσιτείας θέλει γείνει πρός την είρη- 
μένην Δύναμιν (την Πύλην) αμέσως μετά την έπικύρωσιν τής 
παρούσης συνθήκης διά δηλοποιήσεως εγγράφου, υπογεγραμμένης 
συμφώνως άπό τούς έν Κωνσταντινουπολει πληρεξουσίους τών 
συμμάχων Δυνάμεων, καί ταύτοχρόνως θέλει ζητηθή καί άπό 
τά δύο διαμαχόμενα μέρη άμεσος ανακωχή μεταξύ αύτών, ώς 
προειδοποιητική αναπόφευκτος συμφωνία διά την εναρξιν όποιασ- 
δήποτε διαπραγματεύσεως.

»Άρθρ. 2. Ό  προβληθησόμενος είς την ’Οθωμανικήν Πύλην 
συμβιβασμός θέλει έπιστηριχθή είς τάς ακολούθους βάσεις :

»Οί Γ/Ελληνες θέλουν γνωρίζει την ύπεροχην τού Σουλτάνου, 
ώς ύπερέχοντος κυρίου (8Uperie|(r lord suzerain), καί κατά 
συνέπειαν αύτής τής υπεροχής θέλουν πληρώνει είς τό ’Οθωμα
νικόν Βασίλειον φόρον έτήβιον (relief), τού οποίου τό ποσόν θέ
λει διορισθή άπαξ διά παντός, διά κοινής συγκαταθέσεως* θέλουν 
κυβερν&σθαι άπό τάς Άρχάς, τάς όποιας αύτοί οί ίδιοι θέλουν 
εκλέγει καί διορίζει* άλλ’ είς τόν διορισμόν αύτών ή Πύλη θέ
λει εχει προσδιωρισμένην τινά ψήφον.

»Διά νά κατορθωθεί εντελής διαχώρισις μεταξύ τών προσώ
πων τών δύο εθνών, καί διά νά προληφθώσιν αί συγκρούσεις, ocl 
όποιαι είναι τό άναπόφευκτον επόμενον τόσον πολυχρονίου σφα
γής, οί Έλληνες θέλουν κατασταθή κύριοι τής Τουρκικής ιδιο
κτησίας, τής τε έπί τής Στερεές καί τής έπί τών νήσων τής Ε λ 
λάδος κειμένης έπί συμφωνί^ τού νά αποζημιώσουν τούς πρώην  

κτήτορας, ή διά τής πληρωμής έτησίας τινός ποσότητος, ητι£ 
θέλει προστεθή είς τον φόρον τόν πληοωθησόμενον είς την Πύ
λην, ή δι* άλλης τινός συμφωνίας τής αύτής φύσεως.

* Αρθρ. 3. Τά μεοικώτερα αύτού τού συμβιβασμού, καί τά
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δρια τ ί ς  γής έπί τής Στερεές, καί ό προσδιορισμός τών νήσων 
του ’Αρχιπελάγους, είς τάς όποιας θέλει προσαρμοσθή ό συμβι
βασμός ούτος, θέλουν άποφασισθή είς επομένην διαπραγμάτευσιν 
μεταξύ τών ‘Τψηλών Δυνάαεων, καί τών δύο άντιφερομένων 
μερών.

»Άρθρ. 4. Αί συμφωνούσαι Δυνάμεις ύποχρεούνται νά έξα- 
κολουθήσωσι τό σωτήριον εργον της είρηνεύσεως τ ί ς  Ελλάδος 
έπί τών βάσεων, αί όποΐαι έξετεθησαν είς τά προηγούμενα άρθρα, 
*oct νά δώσουν άνευ τής ελάχιστης αναβολής είς τούς tv Κων- 
βταντινουπόλει ’Αντιπροσώπους Των δλας τάς αναγκαίας οδηγίας 
διά την έκτέλεσιν τής ήδη ύπογραφομένης συνθήκης.

«Άρθρ. 5. Αί συμφωνούσαι Δυνάμεις δεν θέλουν ζητήσει είς 
*υτάς τάς συμφωνίας, όποιανδήποτε αυξησιν ορίων γής, όποιαν- 
^ήποτε αποκλειστικήν επιρροήν, όποιονδήποτε εμπορικόν πλεονέ
κτημα διά τούς υπηκόους των, τό όποιον οί υπήκοοι όποιουδή- 
Ήοτε άλλου έθνους νά μή είμπορούν επίσης ν’ απολαύουν.

«"Αρθρ. 6. Αί συμφωνίαι τού συμβιβασμού καί ειρήνης, αί 
^ποΐαι τελευταΐον ήθελον έγκριθή μεταξύ τών διαφερομένων με- 
Ρ&ν, θέλουν άσφαλισθή δι’ έγγυήσεως εκείνων τών Δυνάμεων, άπό 
τας ύπογραφούσας τήν παρούσαν συνθήκην, αί όποιαι ηθελον 
*ριθή ωφέλιμοι, ή ίκαναί νά δεχθώσιν αυτήν τήν ύποχρέωσιν.

«Τό είδος τών αποτελεσμάτων αύτής τής έγγυήσεως, θέλει 
Υ£ίνει άντικείμενον Ιπομένων συμφωνιών μεταξύ τών ‘ Γψηλών 
Δυνάμεων.

«"Αρθρ. 7. Ή  παρούσα συνθήκη θέλει έπικυρωθή, καί αί
^κυρώσεις θέλουν άλλαχθή είς δύο μίνας, ή όλιγώτερον, εί 
έ νατόν.

«Είς πίστωσιν τούτων οί αμοιβαίοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν
επεσφράγισαν τό παρόν.
«Έγράφη έν ΛονΒίνω, τήν 6 'Ιουλίου 1827.

( ύ π ο γ ρ . )  Δ ϊ δ λ ε τ , Π ρ ι γ κ υ̂  Π ο λ ι γ κ α κ , Λ ι β ε ν

"Αρθρον «Ιι/μπληρωτικον και μνότικόν.
« ’Εάν ·/] Όθωαοενικη Πύλη δεν ήθελε δεχθ·7ί εντός δ ι«-
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στήματος ενός μηνός την προβληθησομένην μεσιτείαν, αί 'Υψη- 
λαί συμφωνούσαι Δυνάμεις, συμβιβάζονται είς τά ακόλουθα 
μέτρα :

«1). Θέλει δηλοποιηθή άπό τούς έν Κωνσταντινουπόλει α ν τ ι
προσώπους Των εις την Πύλην, δτι τά δυσάρεστα επακόλουθα 
καί τά δεινά, τά όποια δεικνύονται είς την φανεράν συνθήκην, 
ώς αχώριστα άπό την κατάστασιν τών πραγμάτων, ή  οποία 
διαρκεΐ είς την ’ Ανατολήν κατά τά τελευταία εξ ετη, καί τής 
οποίας καταστάσεως τό τέλος διά τών μέσων, τά όποια είμπορει 
νά μεταχειρισθΤ) η ‘Υψηλή Πύλη, φαίνεται ακόμη μακράν, 
υποχρεώνουν τάς 'Υψηλάς συμφωνούσας Δυνάμεις νά λάβουν 
άμεσα μέτρα προσεγγίσεως με τούς "Έλληνας.

«Πρέπει νά έννοηθνΊ οτι αύτη η προσέγγισις θέλει γείνει διά 
τής συστάσεως εμπορικών σχέσεων με τούς Έλληνας, άποστελ- 
λομένων πρός αυτού; επ’ αύτώ τώ σκοπώ, καί άντιπεμπομένων 
εκ μέρους αύτών προξένων, καθ' δσον καιρόν ηθελον υπάρχει 
παρά τοΐς Έλλησιν άρχαί άρμοδιαι είς την συντήρησιν παρο
μοίων σχέσεων.

α2). Έάν έν τω ρηθέντι δίαστήι/ατι τού ενός μηνός η Πύλη 
δεν ήθελε δεχθή την ανακωχήν, την προβαλλομένην εις τό Ιον 
άρθρον τής φανερας συνθήκης, ή  έάν οί 'Έλληνες άρνηθώσι τήν 
έκτέλεσιν αύτού τού άρθρου, αί 'Υψηλαί συμφωνούσαι Δυνάμεις 
θέλουν δηλώσει είς έκεΐνο τών διαμαχομένων μερών, τά όποιον 
ήθελεν έπιθυμήσει τήν έξακολούθησιν τών εχθροπραξιών, ή καί 
είς τά δύο μέρη, ά ν  ήναι ανάγκη, δτι αί ρηθεΐσαι 'Υψηλαί Δυ
νάμεις έχουν σκοπόν νά βάλουν είς πο&ξιν δλα τά μέσα, τά όποΐιΧ 
αί περιστάσεις ήμπορούν νά υπαγορεύσουν είς τήν φρόνησίν Των, 
διά νά απολαύσουν τό άμεσον άποτέλεσμα τής ανακωχής, τήν 
οποίαν επιθυμούν, προλαμβάνουσαι καθ’ δσον δύνανται κάθε σύγ 
κρουσιν μεταξύ τών άντιφερομένων μερών και τώ οντι, αμέσως 
μετά τήν ρηθεΐσαν δήλωσιν, αί συμφωνούσαι 'Υψηλαί Δυνάμεις 
θέλουν μεταχειρισθή συμφώνως δλα Των τά μέσα διά τήν έκτέ- 
λεσιν τουτου τού σκοπού, χωρίς δμως νά πάρουν ό π ο ιο ν δ ή π ο τ ε  

μέρος είς τάς μεταξύ τών δύο διαφερομένων μερών εχθροπραξίας*
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»Επομένως αί Υ ψηλα ί συμφωνούσαι δυνάμεις αμέσως μετά 
την υπογραφήν τού παρόντος συμπληρωτικού καί μυστικού άρ
θρου, θέλουν πέμψίΐ οδηγίας συμπτωματικάς συμφώνους με όσα 
κατά πρόβλεψιν έσυμφωνήθησαν, πρός τούς Ναυάρχους τούς κυ
βερνώντας τούς στόλους των είς τάς θαλάσσας της ’Ανατολές.

»3. Τελευταιον, εάν, εναντίον πάσης προσδοκίας, αυτά τά 
μέτρα δεν ηθελον άρκέσει είς τό νά κάμουν την ’Οθωμανικήν 
Πύλην νά δεχθεί τά προβλήματα τών ‘Υψηλών συμφωνουσών 
Δυνάμεων, η έάν πάλιν οί "Ελληνες άπορρίψουν τάς υπέρ αυτών 
συμφωνίας, τάς γενομένας είς την σημερινήν συνθήκην, αί ‘Υψη
λαί Δυνάμεις ούχ ήττον θέλουν έξακολουθήσει τό εργον τ^ς είρη- 
νοποιήσεως έπάνω είς τάς μεταξύ Αύτών συμφωνηθείσας βάσεις, 
*«ί κατά συνέπειαν δίδουν άπό τού νύν την άδειαν είς τούς 
Αμοιβαίους έν Λονδίνω ’Αντιπροσώπους Των, νά συζητήσουν καί 
Προσδιορίσουν τά μετά ταύτα μέτρα, είς τά όποια είμπορεΐ νά 
Υ*ίνγ) χρεία νά καταφύγουν.

»Τό παρόν συμπληρωτικόν καί μυστικόν άρθρον, θέλει εχει 
την αύτην ίσχύν, ώς άν ητο κατακεχωρημένον κατά λέξιν είς την 
σημερινήν Συνθήκην· θέλει δέ έπικυρωθή, καί αί έπικυρώσεις του 
θέλουν άλλαχθϋ συγχρόνως μετά τνίς ρηθείσης συνθήκης.

»Είς πίστωσιν τούτων οι άμοιβαίως οί πληρεξούσιοι ύπέγρα- 
καί έσφράγισαν αύτό».

• Έγράφη sv AovBivco, τήν 6 ’ Ιουλίου 1827 .

( υ π ο γ ρ . )  Δ υ δ λ ε υ , Π ρ ιγ κ β ψ  Π ολϊγγνΑκ , Λ ιβεν

Τοιαύτη ήτο ή προσωρινή σωτηριώδης διά την Ελλάδα συν
θήκη τ?1ς 24]6 ’Ιουλίου 1827, δυνάμει τής οποίας αί τρεις εύερ- 
Υ^τιδες δυνάμεις Ρω αία, Γαλλία καί ’Αγγλία άπέστειλαν τελε- 
σιγραφον πρός τήν Τουρκίαν προσκαλούμαι αύτήν είς τήν μετά 
τών Ελλήνων ανακωχήν πολέμου.

Αλλά το περί τούτου έπιδοθεν αύττί τελεσίγραφον ή Πύλη 
άπαντήσεως ήξίωσε, καί μικρόν μετά ταύτα νέος Α ιγύπτια· 

*°ς στόλος έξ όγδοήκοντα καί έννέα πλοίων άπεβίβασε 5,000·
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άνδρών εις Πελοπόννησον, ΐνα δι’ αύτών κατενεχθ^ί τό τελευταίο ν 
κατά τής Ελληνικής έπαναστάσεως τραύμα. Έ ν τώ μεταξύ 
δμω^ 2)14 Απριλίου 1827^.ή έν Τροιζήνι Τρίτη Έθνικη Συνέ- 
λευσις εξέλεξε τόν Ίωάννην Α. Καποδίστριαν Κυβερνήτην τής 
ΈΑΛάδος (1) διά τού ύπ’ αριθμόν ΣΤ' ψηφίσματος αύτής 
ώς εξής :

’Αριθμός ΣΤ'.

Ή  Γενικίι Τρίτη τών 'Ελλήνων Σννέλει/όις
Θεωρούσα δτι ή ύψηλη επιστήμη τού κυβερνάν την πολιτείαν 

καί φέρειν πρός ευδαιμονίαν τά εθνη, ή εξωτερική και εσωτερική 
πολιτική, απαιτεί πολλην πείραν καί πολλά φώτα, τά όποια ό 
βάρβαρος ’Οθωμανός δεν έπέτρεψε ποτε εις τούς Έλληνας.

θεωρούσα δτι απαιτείται έπί κεφαλής τής Ελληνικής πο
λιτείας ό κατά πρ&ξιν καί θεωρείαν πολιτικός Έ λλην διά νά την 
χυβερνήσγι κατά τόν σκοπόν τής πολιτικής κοινωνίας

Α'. Ό  Κόμης ’Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται παρά τής 
-συνελεύσεω; ταύτης, έν όνόματι τού Ελληνικού ’Έθνους, Κ νβερ - 
νήτης τής ΈΛΛάδος καί εμπιστεύεται την νομοτελεστικήν αύτής 
• εξουσίαν.

Β'. Ώς τοιούτος θέλει κυβερνήσει την Έλληνικην πολιτείαν 
κατά τούς καθεστώτας νόμους.

Γ  (1) *Βδη aitb του 1824 έκλήθη έπισήμως ο Καποδίστριας ύπb του 
προέδρου του Εκτελεστικού Π. Μαυρομιχάλη εις Ελλάδα 8πως συντε- 
λέση εις τήν κοινήν σωτηρίαν, άλλ' άπεποιήθη είπών δτι δεν έπετρέπετο 
αύτω να λάββ μέρος έν τοΓς πράγμασι τής Ελλάδος, έν 8σω ο αύ^οκρά- 
τωρ τής Ρωσίας δεν άπεδέχετο τήν άπ6 του ύπουργου παραίτησιν αύτου· 
(*Ιδέ τί> άπ6 1 Μανουαρίου 1824 έγγραφον του Π. Μαυρομιχάλη καί τήν 

j απ& 12  Δεκεμβρίου 1825  απάντησή του Καποδιστρίου έν τω Δ' τόμω 
ί^ τ ώ ν  Επιστολών αύτου σελ. 427).



Γ'. Ή  διάρκεια τής επιτροπείας παρά του έθνους εις αύτόν 
εξουσίας προσδιορίζεται ό ιά  έπτα χ ρ ό ν ο ν c, άρχομένους άπό τής 
σήμερον.

Δ'. Νά είδοποιηθτί δι’ εγγράφου ένυπογράφου άπό ολους τούς 
'πληρεξουσίους τού ’έθνους προσκαλούμενος νά ελθνι είς την πα· 
"τοίδα διά νά άναλάβϊ) τάς ηνίας της Κυβερνήσεως.
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Φραγκίσκος Β', αύτοκράτωρ τής Αύστρία;.

Ε'. Διορίζεται τριμελής επιτροπή γνωριζόμενη υπό τό ονομα 
$  άντ ιχ νβεργη τ ί χη  επ ι τ ροπή  (1) διά ν£ κυβερνήσ*/) την Ελλάδα έν 
•^πουσί^ του και θέλει παύσει άμα φθάσν) ό Κυβερνητης είς την
Ελλάδα.

(1) Ή  λέξις άντικυβερνητική δεν εσήμαινεν εναντίον του Κυβερνήτου, 
^λλο^άνχς του Κυβ?ρν^του^ω£ αί λέξεις άντιβασιλεύς, άντιβασιλεία κτλ.  

Επίσης βραδύτερον (Δεχεμβριος του 1831) ο Κωλέττη; ίδρυσεν εν 
Περαχώρ^ χήν αντισυνταγματικήν (= χ ντ ί  τής συνταγματικής)·

ΦΤΛ. 6



ς  . Τό παρόν ψήφισμα νά καταχωρηθ'7) είς τόν Κώδικα τώγ> 
ψηφισμάτων καί κοινοποιηθώ διά τού τύπου.

Έν Τροιζήνι ττί 2 ’Απριλίου 18*27.

‘Ο Πρόεδρος 
Γ ε ι ι ρ γ ι ο ι  Σ ιςςϊιν ας .

(*.Επονχαι at νπογραφαϊ χών Λοιπών πληρεξουσ ίων  
χbr αριθμόν  115 . (1)

(Τ. Σ.) *Ό γραμμαχεύς χης ΣννεΛεύσεως 
I V .  Χ π η λ & ί β ^ ς ·

*Ω; έκ τού άνω ψηφίσματος τής Έθνοσυνελεύσεως, έμφαί- 
νεται, δ ’Ιωάννης Καποδίστριας έθεωρήθη ώς δ μόνος Έλλτχν-α 
δυνάμενος νά κυβερνήσγ) χρηστώς τό έθνος, ούτινος έτάχθη κ υ 
βερνήτης, έφ’ ω καί μετά εξ ημέρας παρε'σχεν αύτώ την πληρε
ξουσιότητα νά συνάψ*/) μετά τού έξωτερικού δάνειον δϊότι & 
τότε πόλεμος είχεν έξ δλοκλήοου έξαντλήσει τό έθνος χρημα- 
τικώς. Τό ψήφισμα δέ δι* ου έπληρεξουσιοδ^τειτο δ κυβερνήτης, 
είχεν ώδε :

’Αριθμός IB'.

Ή  είνικίι τρίτη τών Ελλήνω ν Σννέλενϋις·

Θεωρούσα δτι δ πόλεμος απαιτεί χρήμκτα διά νά εύτυχήση·
Θεωρούσα δτι τό έθνος ενεκα τών έκ τού πολέμου δεινών 

δεν εχει κατά τό παρόν πόρον χρημάτων έσωτερικώς ανάλογο* 
τών έπειγουσών αναγκών τής πατρίδος*

(1) Ίδέ Ά ν δ ρ ο υ  Ζ. Μάμουκα, Τά κατά τήν ’Αναγέννησιν τής Ελ
λάδος, τόμ. Θ', σ»λ. 97—98. *0 Βρετ^ς έν τγ[ Notice Biograpliique, 
τδμ. Α  , σελ. 77, αναγράφει δτι πάντες οί πληρεξούσιοι υπέγραψαν πλήν* 
των της Γδρας καί τών Σπετσών. Πρβλ. καί τ?> εργον του ανωνύμου 
Remeignements sur la Grfcce, Paris 1833, Κε?. IV.
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Θεωρούσα οτι διά τά έξοδα τού πολέμου εχει ανάγκην άπό 
^άνειον εξωτερικόν.

*ϊ·ηφ£ζεϋ ζ
Α'. Τό Ελλάνικόν έθνος ανοίγει και δέχεται μέχρι πέντε 

[Μλλιουνίων δίστηλων ταλλήρων πραγματικών ήτοι εκκαθαρισμέ
νων δι* υποθήκης τής εθνικής γής πρός ασφάλειαν τών δανειστών.

Β'. Επιτρέπεται ή πληρεξουσιότης πρός τόν Κυβερνήτην τής 
Ελλάδος κόμητα Ιωάννη ν Καποδίστριαν νά πραγματευθτΊ, δθεν 
Κρίνει συμφερώτερον, τ,ό τρίτον τούτο δάνειον (1) άνευ ζημίας 
-^ών δανειστών τού Α' καί Β' δανείου, καθόσον αποβλέπει τό 
δικαίωμα τής υποθήκης επάνω εις την εθνικήν γήν τής Ελλάδος.

Γ\ ’Ανατίθεται είς τόν πατριωτισμόν τού Κυβερνήτου δ 
τρόπος τών συμφωνιών τού τρίτου τούτου δανείου.

Δ'. ’Από τό τρίτον δάνειον θέλει πληρόνει τόν τόκον τών 
δυο προλαβό*των δανείων.

Ε\ Τό παρόν ψήφισμα νά καταχωρηθΤΙ είς τόν κώδικα τών 
Ψηφισμάτων καί κοινοποιηθεί διά τού τύπου.

Έξεδόθη τν) 8 ’Απριλίου, έν Τροιζήνι.

Ό  Πρόεδρος 
Γ ϋ Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  E u i I N d Z .

("Enorzat α ί  ΰπογραφαί τών Λοιπών πΛηρεζονσΙων 
τόν άριθμόν 40ί} .

(Τ. Σ.) Ό  γραμματε ίς  τής ΣυνεΛεύσεως 
IV.

Κατά τόν Βρετόν, δ Καποδίστριας, παρά τάς δύο ταύτας 
**«ταμαχήτους ενδείξεις καί τάς δύο ταύτας έπισήμους μαρτυ- 
Ρι<*ς έμπιστοσύνης, ην τό Ελληνικόν έθνος παρε'σχεν αύτφ διά 
Τ(ύν ψηφισμάτων, έφάνη ένδοιάζων άν επρεπε νά άποδεχθ^ νά 
αΡνΊθθ?) την ύψίστην θέσιν είς ην τό έθνος έκάλεσεν αύτόν. Ά λ λ ’
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ό τοιούτος αύτου ενδοιασμός προήρχετο έκ τής πλήρους γνώσεως 
τής άθλιας καταστάσεως εν ή διετέλει ή Ε λλάς , καταστάσεως, 
ήν προύκάλεσαν οί οίόμενοι είναι άναγεννήτορες αύτής. Πρός 
τούτοις δε εβλεπε καί την αβεβαιότητα καί αδιαφορίαν σχεδόν 
τών μεγάλων ανακτοβουλίων τής Εύρώπης ώς πρός τό Έλληνι* 
κόν ζήτημα* διότι είσέτι δεν είχεν υπογραφή ή σύμβασις τού 
Λονδίνου υπό τής Γαλλίας, Ρωσίας καί ’Αγγλίας (24]6 Ιουλίου 
1827), ή άβεβαιότης έβασίλευεν επί τών Ελληνικών πραγμά' 
των, ό δε όρίζων τής Ελλάδος ήν κεκαλυμμένος υπό πυκνότα
των νεφών έπαπειλούντων ίσχυράν καταιγίδα. Διότι μεθ* δλην 
την υπό τής εν Τροιζήνι Έθνοσυνελεύσεως εκλογήν τού Καπο- 
διστρίου, μετά την διάλυσιν αύτής, ή συμμορία τών ολίγων 
εκείνων, οΐτινες δεν επεθύμουν νά εχωσιν έπί κεφαλής τόν Κα- 
ποδίστριαν ούχί δι’ άλλον λόγον είμή μόνον διότι, τού Καπο- 
διστρίου έρχομένου εις Ελλάδα, δεν ήθελον εχει πλέον την ήν 
ειχον έπιροοην έν τοΐς λαοΐς τής Ελλάδος, τά πάντα μετήλ- 
θον δπως τήν τού κυβερνήτου έκλογήν ματαιώσωσιν, έπί τούτψ 
δέ προσελκύσωσι, διά παντός μέσου, τούς ίσχύοντας τότε έκ τών 
Ελλήνων καί δι* αύτών νά καταλύσωσι τά ήδη υπό τού έ'θνους 
καλώς πεπραγμένα. Εις μάλιστα τών βουλευτών τής μερίδος 
αύτών έτόλμησεν εν μεσγι τ·7ί Βουλ^ νά μέμψηται τής άττιχυ6$ρ~ 
νη ΐ ίχήζ  επιτροπής  επί ανυπάρκτοις καταχρήσεσιν εθνικών πραγ· 
μάτων καί έπεκαλειτο την Βουλήν δπως ένεργήσγι άνακρίσειί 
έπί τών καταγγελλόμενων.Ταύτα δέ λέγων ό υποβεβλημένος έκεΐ- 
νος βουλευτής είχεν εν νω νά ζητήσνι τήν κατάργησιν τής ύπ° 
τής έθνικής πλειονοψηφίας δημιουργηθείσης Άντικυβερνητικήί. 
’Επιτροπής, καί ταύτης τελεσθείσης τόν διορισμόν νέας έκ τού 
άντικαποδιστριακού κόμματος άντικυβερνητικής έπιτροπής, 
συγκαλούσα νέαν ’Εθνικήν Συνέλευσιν νά ζητήσνι τήν κατάργΥΙ**  ̂
τού ΣΤ' ψηφίσματος τής έν Τροιζήνι Έθνοσυνελεύσεως, δι* °υ 
ό Καποδίστριας εζελέγετο έπί έπταετίαν Κυβερνήτης τής Έλ* 
λάδος. Εύτυχώς δμως τό βουλευτικόν σώμα, ου προίστα*0 
άνήρ εύΟύφρων καί πατριώτης ό ΝιχόΛαος Ρ εηέρη ς ,  άπέρρ^Ψ6 
περιφρονητικώς τήν πρότασιν έκείνην καί ούτως έματαιώθ*ησ#ν
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ολοσχερώς τά αντεθνικά σχέδια τής άντιπολιτεύσεως ζητησάσης 
πρός στιγμήν νά γεννησνι τούς εσωτερικούς σπαραγμούς, οϊτινες 
*αθ* δλον τόν αγώνα έλυμαίνοντο την Ελλάδα.

Έν τούτοις δ Καποδίστριας μόλις μαθών εν Παρισίοις εξωδί- 
Χως τόν έαυτοΰ διορισμόν, αμέσως εσπευσε νά άναχωρήσιρ είς Πε - 
τρούπολιν, δπως, ώς λέγει δ βιογράφος αύτου Στούρτσας ( l ) J o y  
Τόν τάφον του Αλεξάνδρου, συγχαρτί τω νέω Τσάρω καί έκφράσνι 
τάς ελπίδας καί φόβους αύτου περί τής Ελλάδος, ης τίνος α& 
.τ^χαι εΐπερ ποτέ καί άλλοτε νυν αύτώ έναπέχειντο. Καθ’ όδόν 
^ήλθε διά Φράγκφουρτ (1 Μαίου 1827), καί έκεΐθεν διά Βέΐμαρ 
°Πως ιδγ) τόν φίλον καί συναγωνιστήν ιππότην Στάϊν.Έκ Βέΐμαρ 
^ετέβη είς Βερολΐνον καί έκεΐθεν είς Πετρούπολιν. *Αμα τ?ί άφί- 
^  απουσιάζοντας τού Νικολάου είς περιοδείαν, έπεσκέψατο το 
Ικαρον Πετρο-Παυλόφσκη, έν ω έθάπτοντο οι Τσάροι τής Ρω- 

καί εχυσε δάκρυα θαλερά έπί τού τάφου τού ευεργέτου αυτού 
Αλεξ άνδρου τού Α'. Μετ’ ολίγον δέ καταφθάς είς την πρω

τεύουσαν δ Τσάρος Νικόλαος εδέξατο τόν Καποδίστριαν, τόν 
^ιστόν καί άφωσιωμένον υπουργόν τού αδελφού, μετά μεγάλης 
Χ*Ρ$ς καί πολλών τιμών.

Επίσης μετ’ ιδιαιτέρας χαράς ειδον αύτόν καί τά άλλα 
Νλη τής αύτοκρατορικής οίκογενείας καί ιδίως η πρώην αυτο- 

. *P°^tpoc, ητις καί έξώρκισεν αύτόν λέγουσα : *Μή διά τό ονομα  
%χον @£0$ νπάγητε είς την  ΈΛΑάδα, κύριε χόμη, δ ιότ ι ηδνναντο  
***€? γά άποπειραθωσι χατά τής ζωής σα ς . Σ ε ις  δέ γνωρίζετε  

ποιον τρόπον οί "ΕΛΑηνες χατατρώγονσ ιν  άΧΧήΧονς δ ιά  την  
**Χιθυμίαν τον νά  έζουσιάζωσι π ά ν τε ς , άΧΧά νά μη νπ ο τάσ - 
*σγΐται ούδείς*. Είς ταύτα δμως δ Καποδίστριας απεκρίθη τά 

«Κυρία, έάν εγώ άρνηθώ καί *ίι Ε λλάς καταπέσιρ, τ ί  θά 
ΜΪ«ωοι περί έ(λθϋ ; “ Ιδού δ άνηρ δ οποίος ϊΐδύνατο νά την σώσνι 
**κ1 δ δποΐος προετίρισεν επιφανή θέσιν είς την Ρωσίαν τϊίς 
*σ(ύ^ηρίας τής πατρίδος του, ή δποία καί εχάθη Αλλως τε, 

μου, καθώς άφιε'ρωσα την νεότητά μου είς την ύπηρε-

λ U) Ίδε Ποόλονον του Α' τόμου τών Επιστολών του Καποδιστρίου, 
1 *ν ίύη 1839.



• σίαν τού ένδοξου ευεργέτου μου μακαρίτου υιού τής Αύτοκρα-
• τορικής Μεγαλειότητός Σας, ομοίως δύναμαι κάλλιστα νά προσ-
• φέρω εις την Ελλάδα θυσίαν τό γήραλέον σώμα μου». Οί λόγοι 
τής αΰτοκρατείρας προφητικώ τινι τρόπω έπηλήθευσαν δυστυχώς.

Έν Πετρουπόλει μένων ελαβε διά τού αδελφού αυτού Βιάρου 
Καποδιστρίου αντίγραφα τών ψηφισμάτων τής έν Τροιζήνι Γ* 
έθνικής συνελεύσεως, όλίγω δέ βραδύτερον έπισήμως καί παρ’ 
αύτής τής Έθνοσυνελεύσεως. Καθ’ εκάστην σχεδόν έν Πέτρου- 
πόλει μένων ό Έ λλην διπλωμάτης έγίνετο άντικείμενον ίδιαι- 
τε'ρων προκλήσεων έν τοΐς άνακτόροις, κατά δέ την πέμπτην 
συνέντευξιν μετά τού αύτοκράτορος Νικολάου ζητήσας έπιμόνως 
την άπό τής ρωσικής υπηρεσίας παραίτησιν, άνευ τής οποίας 
άδύνατον ήν αύτφ νά τηρήσγι άνεπηρέαστον την έν Έλλάδι νέαν 
θέσιν, ελαβεν αύτην διά αύτοκρατορικού Οΰκαζίου (διατάγμα
τος), δπερ ό Τσάρος άπηύθυνε πρός την δ ιενθύνουσαν Γερουσ ίαν , 
ΐνα καταστήσν) αύτην έπισημοτέραν, η τις καί έδημοσίευσεν αύτην 
έν ττΊ Έφηιιερίδ ι τήο Ρωσικής Κυβερνήσεως ώς έξής :

Τ σ α  ρ σ χ ο έ σ ε λ ο ,  τγί 12  Ιουλίου 1827.

«Καθ’ ήν έξέφρασε πρός *Ημ£ς εύχην ό Ιδιαίτερος Ημών
• σύμβουλος κόμης Καποδίστριας ηύδοκήσαμεν νά δώσωμεν αύτφ
• την άπό τής Ήμετέρας υπηρεσίας πλήρη καί τελείαν παραί-
• τησιν. Είναι εύχάριστον Ημΐν νά έκφράσωμεν αύτώ, έπί τνΊ εύ-
• καιρί^: ταύτν), πασαν ‘Ημών την εύγνωμοσόνην διά τόν πεφω-
• τισμένον ζήλον μεθ ου εξεπλήρωσε τά χρέη αύτού, διά την
• πρός τά συμφέροντα καί την δόξαν τής Ρωσίας άφοσίωσιν αύ-
• τού καί διά την αγάπην πρός τό σεβαστόν πρόσωπον τού άγ£"
• πητού ημών αδελφού αοιδίμου αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, ου
• ή μνήμη είναι ϊνόοξος,~ούτινος πάντοτε έδικαίωσε την πρόί
• αύτόν έμπιστοσύνην.

• Εύδοκούμεν δέ νά διαβεβαιώσωμεν αύτόν περί τής tfp0^
• αύτόν άμετατρέπτου Ημών εύμενείας.

• 'Τπεγράφη ίδί^ χειρί τής Α. Α. Μεγαλειότητα

» ΝΙΚΟΛΑΟΣ..
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Ό  αύτοκράτωρ συν τ*71 αποδοχή ττ\ς άπό τής ρωσικής υπη-* 
“ρεβίας παραιτήσεως του ^Ελληνος διπλωμάτου ηυδοκησε νά 
τκπονείμγ) αύτφ σύνταζιν Ισόβιον έζ 60,000 φράγκων, αλλ ο 
«γέρωχος Καποδίστριας φοονίμως σκεπτόμενος άπεποιήθη αυτήν 
^έλων νά εχν) πλήρη την άπό τής ρωσικής επιρροής ανεξαρτη
σ ία ν  καί δ Νικόλαος θαυμάσας την άφιλοχρηματίαν του ανδρός 
€̂ ικαίωσεν αύτόν. Οΰτω λοιπόν δ Καποδίστριας άνεγνωοίσθη υπό 
τ ΐ ς  εύεργέτιδος Ρωσίας ώ; κυβερνήτης τής Ελλάδος, τοΰτ 
*υτό δε επραζαν καί τά ανακτοβούλια τών Παρισίων καί του 
Λονδίνου. Πολλά δε καί έπανειλημμένως λαλήσας πρός τόν αυτο- 
*Ρ°έτορα περί τής μελλούσης πορείας αύτου, ύπέβαλεν, επί τέ- 
^*υς, αύτώ καί ϊ* π ό μ νήμα  σπουδαιον καί πειστικόν, δι ου 
* 6ριγράφων την τότε κατάστασή τής Ελλάδος καί τάς περί. 
*^τής άντιζηλίας τών Δυνάμεων, στέργει μέν την παοαγω^η- 
^ ϊσαν ήμιανεζαρτησίαν, άλλ* άν οί "Ελληνες, λέγει, «λάβουν 
**αί τ^νας βοήθειας, έξ ών σκεπάζοντες τάς πικροτέρας των στε
ρήσεις, θέλουσιν εισαγάγει τάζιν τινά καί είς την διοίκησιν καί 
‘•οικονομίαν των. Ά ν  τούτο δμως στερηθώ τό καταπειστικώ- 
'•τκτον μέσον, άμα άσθενώς ύποκοατούμενος έπί του τόπου, 
•ϊσως οί Έλληνες δεν μοί δώσωσιν ήν θέλω τούς ζητήσει πλη
ρεξουσιότητα καί παρασυρόμενοι άπό παραινέσεις ξένας τής 
•Πολιτικής τών έπεμβαινουσών αύλών, ίσως καί έπιμέίνωσιν εις 
•τό τής παντελούς άνεξαρτησίας των. Τούτου γενομένου, ή  από- 
·?*σίς |χ0υ θέλει είσθαι, ή μάλλον ήδη καί είναι, νά μη λάβω 
•ουδ'εν μέρος είς τά πράγματά των, άλλά ν’ άποτρέξω εις τήν 
'•ίστίαν μου κατά τήν γενέθλιαν γήν, καί προβλέπων αναπολεί- 
**τους συμφοράς, ν* άρκεσθώ είς έκπλήρωσιν τών καθηκόντων 

θρησκείας καί τής φιλανθρωπίας περί τό έσόμενον πλήθος 
•τών δυστυχών.

• Καί ικετεύω τήν Τ. Μεγαλειότητα, ν’ άποδεχθ'71 τήν π α 
ρούσαν άνομολόγησιν, καί νά πιστεύσγ) δτι ούδέποτε θέλω άπο- 
* τ «χθή άπό τά έν αύτ^. ’Εγώ δε μετά τού φόρου τής ά ϊ-  
’•δίου εύγνωμοσύνης μου έπί ταΐς εύεργεσίαις Αύτής, συν-
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»τάττω  καί τόν τού βαθυτάτου σεβασμού μεθ' ού ειμί κτλ » (1) 
Τό έγγραφον τούτο, δημοσιευθεν βραδύτερον, καί περιέχον 

παράγραφον, δι’ ής διακηρύττει δτι σκοπός και αγών τού μέλ
λοντος βίου αυτού εσεται τό εύγνωμονειν, άλλα δικαιώσαι συν
άμα την εμπιστοσύνην τών Ελλήνων, τό υπόμνημα, λέγομεν,

1 τούτο έσχολίασαν ούχί όοθώζ διάφοροι συγγράφεις, ών προεξάρ- 
χει ό Γερβΐνος (2), ίσχυριζόμενος, δτι δι* αυτού ό Καποδίστριας 
ττΊ μεν Ρωσία ώμολόγει τρόπον τινά δρκον πίστεως είς τά ρω
σικά συμφέροντα, έαυτφ δε έζησφάλιζεν ηγεμονίαν, συγκειμένην 
μεν έκ τής Πελοποννήσου καί τινων νήσων, έζαρτωμένην δε άπό 
τής Τουρκίας, ώσπερ ή Σερβία, ή Μολδαυία και ή Βλαχία, κα'1'

1 ούδεν μέλλον εχουσαν. Άλλ* ό Γερβΐνος φωραται ψευδόμενος, 
\  ώς πας τις άναγνούς τό υπόμνημα τούτο δύναται νά κρίνν).

Ό πως ποτ’ άν Υ), ό Καποδίστριας άπήλθε τής ρωσικής πρω- 
τευούσης ττ. 28 ’Ιουλίου 1827 ούδέν άλλο άποκομίζων έκ Ρ ω 
σίας καί δι* ούδενός άλλου δεσμού προς αύτην συνδεόμενος fr 
διά τού τής ευγνωμοσύνης, ήν π&ς τίμιος καί χρηστός άνήρ 
πρέπει νά όφείλιρ πρός τούς εύεργέτας αυτού. Έκτοτε δε δεν̂  
ειδε πλέον τήν πρωτεύουσαν τών Τσάρων, την κονίστραν τού 
ένδόζου διπλωματικού σταδίου, δι’ ού καί τήν Ελλάδα έτίμησε 
καί εαυτόν είς τό άπόγειον τής δόζης άνεβίβασεν.

Ό  Καποδίστριας τνί 4 Αύγουστου κατέφθασε καί αύθις είς 
Βερολΐνον, ενθα έγένετο δεκτός μετά χαρ&ς υπό τής βασιλtκήc 
οικογενείας, παρ’ ή άπήλαυεν ιδιαιτέρας δλως αγάπης. Εντεύθεν 
δε εγραψε πρός τόν έν τ9) έν Βέϊμαρ έπαύλει αυτού διαμένοντα 
στενώτατον αυτού φίλον Σ τά ϊ ν  τήν εξής ώραίαν έπιστολήν :

«Έν μέσω ένδειας φοβερές καί συμφορών άναριθμήτων, έν 
»μέσω λαού πεινώντος καί υπό τής κακοδαιμονίας μαστιζομέ-

* »νου, υπό τής οθωμανικής δε ρομφαίας άπειλουμένου, μέχρι τε-

• (1) Ίδέ Έπιστολάς Καποδιστρίου, ελληνικήν εκδοσιν, ΆΟήναι 1841,
1 τόμ. Α', σελ, 112—115*
I (2) Ίδέ G. Gervinus, Insurrection et rege'ne'ration de la Grkce. 

Traduction francaise, τόμ. Β', σελ. 681, Τά αυτά επαναλαμβάνει χαί 
ό μονογραφίαν ιδίαν περί αύτου γράψας Μ έ ν δ ε λ σ ο ν  Β α λ θ ό λ δ υ ς .



* "λείας καταστροφής, καί απελπισμένου νά εύρνι την δέουσαν 
βοήθειαν, δπως οδηγηθεί εις τό πέρας τών αγώνων του, ύπερ 
*του οποίου δμως π£σα γενναία ψυχη θά αισθάνεται αιωνίως
* συμπάθειαν βαθυτάτην, ώ; μη παύσαντος πώποτε νά έμπνε'γ) 
•^ωηρότατον ενδιαφέρον εις δλους τούς ανθρώπους, τους συγκι- 
*νουμε'ν0υς τ &ν Ιερών ονομάτων τή ; θρησκείας, τής πατρι-

καί τής ανθρωπότητος, τό εογον μου, βεβαίως, θά ήναι
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Ό  βαρών Στάιν.

*^υσΧ£ρέστατον. "Αν δε τολμώ ν’ αποπειραθώ την εκτέλεσίν του, 
•τούτο προέρχεται έκ τής συνειδησεως τών έμών καθηκόντων, 

τής σταθεράς θελήσεως τού νά έκπληρώσω αυτά, και έκ 
έλπίδος προσέτι δτι ό Θ.ός, έν τή δικαιοσύνη καί έν τνϊ 

#ε̂ π λα γχν{  ̂ του, καί οί δυνατοί τής γης, έν τή χριστιανική 
**ύτών καλοκαγαθία, δεν θά με άφήσωσιν έγκαταλελειμμένον.»

’Ε* Βερολίνου άνεχώρησε καί τ$ 10 του αύτου μηνός εφθα- 
σεν Χάμβουργ, όπόθεν έπιβάς τού αγγλικού άτμοπλοίου «/λ 

άνεχώρησεν είς Λονδΐνυν.
Ενταύθα ήλπιζεν έπί την καλοκάγαθιαν τού φιλέλληνος πρω-



θυπουργού τής Α γγλ ίας Γεωργίου Κάνιγγ, δι’ ού καί μόνου ήλ- 
πιζε νά νικήσγ) πάντα τά έπιπροβθούντα έν τφ  μέλλοντι σταδίψ 

.. προσκόμματα* άλλ ’ είς μάτην. Διότι ό Καποδίστριας κατέφθα- 
I σεν είς Λονδΐνον καθ’ ήν ημέραν ένεταφίαζον τόν αληθή φιλέλ- 
1 ληνα Κάνιγγ ! Ό  θάνατος αυτού ην καίριον τφ  κόμητι τραύμα* 

Μόνον έν τφ  χρηματιστηρίω ή άφιξις τού Καποδιστρίου έπήνεγκε 
λαμπρά άποτελέσματα, ώς λέγει ό «Χρόνος» τού Λονδίνου (1). 
Ή  άνωτέρα διπλωματία προσηνέχθη αύτφ ψυγρώς» ό Βέλλιγκτον 
την αύτην έτήρησε διαγωγήν· δ δέ λόρδοςΓρέϋ δεν εστερξε νά 
Γδν) αύτόν. ’Αλλά την ψυχρότητα πάντων ύπερέβαλεν ή τού βα- 
σιλέως τής ’Αγγλίας Γεωργιου τού^Δ', ώ; διηγήθη αύτην αύτο- 
προσωπως δ Καποδίστριας τφ  Σπυρίδωνι Τρικούπγ) : «Φθάσας
δ Κυβερνήτης είς ’Αγγλίαν, έζήτησε νά ιτροσκυνήσΥ) τόν βασι-^ 
λέα καί μετά πολλάς ημέρας άφιχθείς κατά διαταγήν αύτού εί; 
Βινδσώρην, δπου διέτριβεν, είσήχθη είς την πινακοθήκην τού πα
λατιού* μετά πολλην δε ώοαν ηνεωχθη άλλη θύρα, είσήλθεν άν
θρωπος υψηλού αναστήματος, ίδιωτικώς καί άμελώς ένδεδυμένος, 
εκλεισε την θύραν καί ηρχισε νά παρατηρώ τάς άνακειμένας εικό
νας καί νά προχωρώ, δπου ϊστατο δ Καποδίστριας. Ούτος καί 
έκ τού προσώπου καί έκ τού αναστήματος έπείσθη δτι ήτο δ 
βασιλεύς, δν είχεν άλλοτε ίδεΐ, συνοδεύων είς ’Αγγλίαν τόν αύτο- 
κράτορα Αλέξανδρον άπορων δ* έπί τφ  παραδόζω τούτω τρόπψ 
τής έντεύξεως, άνέμενε τό άποβηοόμενον δρθιος, άφωνος καί ακί
νητος. Προχωρών δ βασιλεύς, κατήντησεν, δπου ιστατο δ Κα- 
ποδίστριας, καί ώς άν τόν συνήντησεν άπροσδοκήτως άνεφώνη-’ 
σεν Ah ! vous etes ici, monsieur le comte ! je suis biefl 
aise de VOUS voir. (Ά  ! εισθε έδώ, κύριε κόμη, είμαι πολυ 
ευχαριστημένος, διότι σ&ς είδον). Ταύτα είπε καί μηδ’ άπάντη* 
σιν άναμείνας άπεχαιρέτησεν, άπεμακρύνθη ήσύχως, παρατηρώ 
τάς λοιπάς εικόνας καί έξήλθε, δι’ ής είχεν είσέλθει θύρας* τού
του γενομένου ήνοιξέ τις την θύραν, δ ι’ ή ;  είσήχθη δ Καποδί-

(4) Ιδέ τί> φύλλον τής 6 Αύγουστου 1827. The arrival fo Cont K&" 
podistrias ledto some inquiry after Greek loans which rose a b o u t  

3)4 per cent, leaving of at 15 1)4.
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καί τόν προέπεμψεν είς την άμαζάν του, ώς λαβούσης \ 
χώραν της μετά του βασιλέως συνεντεύξεώς του. Ό  τρόπος ούτος 1 
εζεικόνισεν άποχρώντως την διάθεσιν τής αγγλικές κυβερνήσεως 1 
^ρός τόν Κυβερνήτην της Ελλάδος· (1). J

Τούτο καί μόνον είναι, καθ’ ήμ&ς, ικανόν νά δείξτι τό μέγε
θος τής άφοσιώσεως τού Καποδιστρίου είς τά συμφέροντα τής 
^«τρίδος του· διότι διπλωμάτης οξυδερκής οιος έχρημάτισεν έφ* 
άπαντα αυτού τόν βίον, ό Καποδίστριας δεν ητο δυνατόν νά μη 
^νόησε την έννοιαν τής υποδοχές έκ μέρους τού Γεωργίου Δ'. 
Εγίνωσκε, λοιπόν, άριστα δ Καποδίστριας τά τε αίτια καί τά 

Αποτελέσματα της τοιαύτης υποδοχές* αλλά χαριν τής πατρί- 
^°ς εγένετο εκούσιον θύμα καί ήχθη ώ; πρόβατον έπί σφαγήν (2). 
Περιττόν Γσως δεν είναι νά προσθέσωμεν, δτι καί έν Ά γγλ ί^  
Υποσχέσεις υιόνον ελαβεν, άλλ’ ούδέν ούτε περί δανείου, ουτε περί 
ίλλης βοήθειας χρηματικές κατώοθωσεν.

Ή  τοιαύτη δυσαρέσκεια τών Ά γγλω ν κατά τού κυβερνή- J 
τ °υ Καποδιστρίου παραχωρήσαντος υπό τήν προστασίαν αύτών 
**τά τό 1814 τήν Επτάνησον, περί ού εγραφεν δ «Χρόνος» τού 
Λονδίνου τής 23 Αύγούστου 1830 : «Έδέχθημεν τήν προστασίαν 
τ*1ς Έπτανήσου τγί αιτήσει ενός Ρώσου υπουργού, καταγωγήν 
εΧ°ντος ελληνικήν» προήρχετο έκ τής μη έκλογής τού Λεοπόλ- 
*̂ ου, δν ή Α γγλ ία  έζήτει7 καί εκ τής αποδοχής τού Καποδι- 
στρίου τού τίτλου : Κυβερνήτου τής * ΕΧΛάδοζ, δι’ ού κατέστρεψε 
τά αγγλικά σχέδια.

Βκ Λονδίνου άπηύθυνεν ό Καποδίστριας καί τά πρώτα αυτού 
εΥ γ ρ α φ α  πρός τόν πρόεδρον τής Έθνοσυνελεύσεως Γεώργιον Σισ- 
®̂νην χ,χΧ τόν πρόεδρον τής προσωρινής Κυβερνήσεως, εχοντα 
ωδε :

(1) Ίδέ Ιστορίαν Έλλην.κής έπαναστάσεως Σ. Τρικούπη, τόμ. δ'^
.  90 L
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Προς τον Πρόεδρον της ΈθνικΛς ϊυνελεΰίεως

Εν Λ ο ν 8 ί ν ω, τήν 1 ΐ ] 2 3  Αύγουστου 1827 .

Κ ύ ρ ι ε  I     ^
• Ένώ ήτοιμαζόμην ν* αναχωρήσω έκ της ρωσικές ποω- 

τευούσης, ελαβον, διά του αδελφού μου την διακοίνωσιν τές  
Ύμετέρας Έξοχότητος καί τών πληρεξουσίων τού έθνους, (Η 
ης μ’ έγνωστοποιήθησαν δύο ψηφίσματα, τό μεν περί της εκ
λογής εμού, ώς προέδρου τές έλληνίκης κυβερνήσεως, τό δε περί 
της διδομένης είς έμε πληρεξουσιότητος, δπως διαπραγματευθώ 
έθνικόν δάνειον.

• ’Από τού Μαίου, άμα άφίχθην είς Πετρούπολιν, έφημερ^δες 
καί ίδιωτικαί έπιστολαί μ* έκαμαν γνωστήν την τοσούτον κολα
κευτικήν καί τοσούτον έπίσημον διαβεβαίωσιν της έθνικές πρός 
έμε έμπιστοσύνης.

• Δεν θέλω κάμει λόγον πρός την ‘Υμετέραν Εξοχότητα *αί 
πρός τούς συναδέλφους υμών, ούτε περί τών αισθημάτων έξ ών 
έμπνέομαι, ύπ ’ δψει εχων τά περί ών ό λόγος ψηφίσματα, ούτε 
περί τών ευχών άς απευθύνω πρός τόν *Υψιστον δπως έπιδαψι- 
λεύση καί πρός Ύμ&ς, καί πρός έμε έπίσης, την δύναμιν, ινα 
φθάσωμεν είς τόν σκοπόν τών μακρών καί αίμοφύρτων θυσιών, 
είς άς τό Ελληνικόν έθνος υπεβλήθη, καί υποβάλλεται ήδη, έπί 
τ έ  έλπίδι της άπολυτρώσεώς του.

• Θέλω λοιπόν περιορισθέ, σήμερον, νά Σας δώσω λόγον τών 
μέχρι τούδε μικρών μου προσπαθειών, συγχρόνως δε καί τό μέ- 
τρον τής είς τό μέλλον πλήρους άφοσιώσεως μου.

» Πληροφο^ηθείς τήν καταστροφήν τών ’Αθηνών, τάς χρημα- 
τικάς 6υσχερείας τ έ ;  προσωρινέ; κυβερνήσεως, καί τήν θλιβεράν 
ανάγκην εις τήν οποίαν εύρέθη αύτη δπως ζητήση τήν συνομο · 
λόγησιν δανείου, έν Έπτανήσω, ικανού μόνον διά τινας ημέρας, 
εσπευσα, αντί πάσης άπαντήσεως, ν’ άποστείλω πρός τόν αδελ
φόν μου μέρος τές μετριωτάτης περιουσίας μου, καί τόν παρήγ- 
γειλα νά λάβτρ μετοχήν είς τό δάνειον αυτό, άν τώ οντι έγέ- 
νετο, άλλως, νά καταθέσν), είς τάς χεΐρας τές  προσωρινές
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βερνήσεως, δύο χιλιάδας λίρα; στερλίνας. Συγχρόνως κατέφυγα 
πρός τούς έν τ7) αλλοδαπή πλουσίους ομογενείς, παρακαλέσας 
αυτούς ν’ άκολουθήσωσι τό παράδειγμα τούτο, και συντρέξωσι 
και αύτοι τό κατά δύναμιν.

» Ή  προσπάθειά μου αύτνι επέτυχε, καί ή προσωρινή κυβέρ- 
νησις θά εύκολυνθΤί ουτω, έπί του παρόντος, πρός θεραπείαν τών 
μ&λλον κ,ατεπειγουσών αναγκών. Είπον έπί του παρόντος, διότι 
ελπίζω, ττ) βοηθεί<£ τού Θεού καί τές συνέσεως υμών, τό ήμέ- 
τ ερον έθνος νά λάβγ) ταχέως άλλην τινά ίσχυροτέραν βοήθειαν.

»Κατά την ένεστώσαν τών πραγμάτων κατάστασιν, ή βοή
θεια αύτη, διά νά κατασταθΤί ζωτική, δέον νά εχνι δι,ιλούν 
σκοπόν.Δέον νά έξαγάςτ) τήν Ελλάδα έκ της ολέθριας άπομονώ- 
<*εώς της, καί προσέτι νά θέσνι αύτην εις συνάφειαν μετα τών 
Χυρςωτέρων εύρωπαΐκών Δυνάμεων. Δέον ή ισχυρότερα αυτή βοή
θεια νά προμηθεύστι είς αυτήν τά μέσα τές ύπάρξεως καί της 
^^ερασπίσεως, μέχρις οτου ή κυβέρνησις δυνηθΤί νά άποκατα- 
^τήσιρ τάξιν τινά έν τΤ) διοικήσει τού έθνους, και εύρεθτΊ τούτο 
ειζ κατάστασιν νά έπαρκτί άφ’ εαυτού είς τάς άνάγκας του.

»Διά τούτο, έξαιρετικώς έπεμελήθην τά  μέγιστα ταύτα συμ- 
? εροντα, καί θά έξακολουθήσω έπιμελούμενος αύτά. "Ενεκα δε 
τούτου^ προτού άφιχθώ αύτόθι, θεωρώ άναγκαιον νά διέλθω καί 

Παρισίων.
»Ά ν  ή Θεία Πρόνοια εύλογήστ), καί είς τό μέλλον, τάς 

^ροσπαθείας μου, τολμώ νά έλπίσω δτι θά δυνηθώ νά Σ&ς πα- 
Ρ«σχω παρηγοριαν τινά, τό δε έθνος, πιστεύω,δεν θά μού αρνηθνί 
τγΐν εξουσίαν έκείνην, τήν όποιαν θά τού ζητήσω, όπως κανονι- 
^θώσιν, έν τγ) νομίμω ένασκήσει τών προταθέντων μοι σπουδαιο- 
τ *τ ων καθηκόντων δλα τά συνδιαλλακτικά μέτρα μετά τών εύ- 
Ρω*αΧκών Αύλών, αΐτινες θά παρέμβωσιν υπέρ τές  εθνικές
σ<°τηρίας>

•Ούδέ στιγμήν μίαν θ’ άφήσω νά παρέλθϊ) άπρακτος.’Από τήν 
ί*1αν είς τήν άλλην ημέραν, ήμπορεΐ ν’ άποφασισθΤί περί τές  
®λλά6ος τό μέγα ζήτημα τέζ ζ<*>έζ ή τού θανάτου. Τί θά γίντ), 

Η·όνος 6 Θεός τό γνωρίζει. Ά λ λ ’ άς μήν άποκρύψωμεν, κύριοι,



δτι άπό ύμ&ς έξαρταται νά ελθωσιν αί περιστάσεις ευνοϊκά! υπέρ̂  
τού έθνους· καί θά ελθωσιν (έστέ βεβαιότατοι περί τούτου), άν, 
ακλόνητοι με'νοντες έπί τών αμεταβλήτων αρχών της άγ ία ; ημών 
.Θρησκείας έργασθέτε έν συμπνοι^, καί έν αγαθοπιστία είς τό 
εργον της κοινές σωτηρίας, οί μεν έξ υμών φε'ροντες τά οπλα, 
οχι μόνον μετ’ άφοσιώσεως καί άνδρίας, άλλά καί μετά αύστη- 
ρας πειθαρχίας είς τάς διαταγάς τών άνωτέρων σας, οί δε διοι- 
κούντες τόν τόπον υπέρ τού τόπου 'καί δχι υπέρ ή κατά τών' 
δείνα συμφερόντων.

• Ενταύθα, κύριοι, παύω τόν λόγον, άφινων είς την ύμετε'- 
ραν σύνεσιν καί είς την φιλοπατρίαν σας την φροντίδα τού νά 
καταμετρήσητε την μεγίστην ευθύνην την βαρύνουσαν τάς ύμετέ- 
ρας κεφαλάς. Θεωρώ δέ τιμήν τό νά συμμεοισθώ μαζί σας την 
ευθύνην ταύτην, άλλά δέν διστάζω παντάπασι νά έπαναλάβω 
καί ένταύθα οτι αδύνατον μού είναι νά συμμερισθώ αύτην προτού 
μέ ακούσετε, καί προτού συγκατατεθέτε νά μοί δώσετε δλην σας. 
την έμπιστοσύνην, την οποίαν αισθάνομαι την ανάγκην νά έμ- 
πνεύσω είς τάς καρδίας σας.

«Μετά τών διαπύρων ευχών μου, δε'χθητε την διαβεβαίωσή 
της έξαιρε'του μου ύπολήψεως.·

Αύθημερόν δέ εγραψε καί πρός τόν πρόεδρον της προσωρινέ; 
κυβερνήσεως τάδε :

Πρός τόν ίΐρόεδρον της προσωρινής κυβερνήσεως 

τΛς Ε λ λ ά δ ο ς .

Έ ν Λονδίνω, τήν 14]2ό Αύγ. 1827.

Κ ύ ρ ι ε  !

«Δέν ήδυνάμην ν’ απαντήσω πληοε'στερον είς τήν έπιστολήν* 
ήν ή ‘Υμ. Έξοχότης μ’ εκαμε τήν τιμήν νά μέ διευθύνν), παρά 
μεταβιβάζων πρός ύμ&ς άνοικτήν, τήν πρός τόν Πρόεδρον τ έ ;  
εθνικές συνελεύσεως σημερινήν έπιστολήν μου.

Μακρυτέρας έξηγήσεις δέν θά  ποοήγαγον έπί τά πρόσω το
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V)fov ύπερ τές τελέσεως του οποίου όφείλομεν νά μεταχειρισθώ- 
Ι4,εν καί δλον τόν χρόνον μας καί δλας τάς προσπαθείας μας.

Ας έργασθώμεν υπέρ τού ενδόξου αυτού έργου. Ά ς  έργασθώ- 
Η·εν έν άγαθίί πίστει, μετ’ άφιλοκερδείας, σύμπνοιας καί συνε'- 
®ε(ύς. 'JJ κοινη a {iTyj ύποχρέωσις είναι ή πρωτίστη τών ίδικών 

υποχρεώσεων, καί άν ό Θεός μεθ’ ημών, ή πατρίς θά σωθ‘7). 
Μετά την εις την Ελλάδα άφιξίν μου, διαφυλάττομαι νά 

Χοέμω τ ?  Ύμετέρ* Έξοχότητι γνωστοποιήσεις ύψίστου συμφέ- 
Ρ0ντος, συνοψιζ ούσας τό μέλλον, καί, κατά τάς έλπίδας μου,
Tr<v σωτηριαν τές  ήμετέρας πατρίδος.» ^

^  έπιστολαί αύται,τές έθνοσυνελεύσεως διαλυθείσης ήδη,μετά 
Χ*Ρ&ς άνεγνώσθησαν έν ττ̂  Βουλή καί προύξένησαν μεγιστην I 
^Ρ>ΐγορίαν καί διεβεβαίωσαν περί τές προσεχούς άφίξεως τού 

ερνήτου, περί τού οποίου τινές διέδιδον δτι δέν άπεδέξατο 
υψηλην τές  πατρίδος πρόσκλησιν. ~ΈΓ τές πρώτης μάλι- 

επιστολές μανθάνομεν δτι τό έκ τές πωλησεως τών έπί- 
αυτού ποσόν είς 2 ,000 λιρών αγγλικών άνερχόμενον άπέ- 

. η ΐλ ε πρός τόν έν Κερκύο^ διαμένοντα αδελφόν Βιάρον οπως 
ΥΧειρίσγ) αύτάς ττί προσωρινή κυβερνήσει καί δτι εγραψε πρός.

εν τφ  έξωτερικφ (Μόσχαν, Όδησσόν, Αιβόρνον, Τεργε'στην 
^  Βενετίαν) "Ελληνας, οΐτινες επεμψαν είς Ελλάδα περί 
*ς 100,000 φράγκων, δπως έπαρκέσωσιν είς τάς πρώτας άνάγ- 

π^τρίδος, την άναχυδερνητ ιχήν  επ ιτροπήν  τές οποίας 
ε^αίωσεν δτι προσεχώς αί εύεργέτιδες δυνάμεις θά έφοόντι- 

0ν περί το$ δανείου.
^ Π ρ ° ς  τούτοις, ό Καποδίστριας έν Λονδίνω διαμένων τν) 31 '

Υουσ^ου 1827 άπηύθυνε πρός τά τρία ανακτοβούλια τών την
Ι^βασιν τές -24]6 ’Ιουλίου ύπογραψασών δυνάμεων τό έπόμε-
Ί ^ πόμνημα δ̂ι* ού έξαιτειται χρηματικάς βοήθειας, δπως δυ- .

 ̂ Voc ενεργήσ·/] τά πρός διευθέτησιν τών τές Ελλάδος. Τό.*
πο^ μ *  τούτο εν εt ώδε :
€ * Ρϊ *

χύ £V Λονδι>  συνθήκη τές 6 ’Ιουλίου αναγγέλλει δτι ή 
ς τ ού αϊματος καί τά δυστυχήματα δσα άπό τού 1821
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έρημούσι τά πρός Άνατολάς, και βάλλουσιν είς κίνδυνον 
μέγιστα συμφέροντα, θά παύσο>σι, καί επομένως δέν θά Sttf* 
ταραχθεί έκ τούτων ή ειρήνη, την όποιαν η Εύρώπη α π ο λ α ύ ε ι  
διότι πρός τον σκοπόν τούτον αί δυνάμεις τές ’Αγγλίας, Γαλλ ία  
και Ρωσίας προσφέρουσι διά της μεσιτείας καί έγγυήσεως των? 
πρός μεν τόν Σουλτάνον έντιμον μέ την Ελλάδα είρηνοποίΐ*'
σιν, πρός δέ τούς "Έλληνας τον τρόπον τού ν’ απαλλαγώ^*
άπό την ολεθρίαν άπομόνωσίν των, νά βελτιώσωσι την ένεστώ' 
σαν κατάστασιν των καί τέλος νά έλπίσωσιν εύτυχέστερον 
μέλλον. Άλ^ά τά μυστικοσυμβούλια αύτών, μελετώντα 
περιστάσεις δσαι δύνανται νά βραδύνωσιν η νά έπενέγκω#1 
δυσνίκητα έμποδια εις την κατόρθωσιν της σωτηριώδους #Ρ0# 
θέσεώς των,καί ζητούντα νά προλάβωσιν η νά ύπερνικήσωσιν δ^* 
τάναντία, θά καταπεισθώσιν δτι δέν θά φθάσωσι τόν σκο^°ν
τών δυνάμεων εύτυχώς πως, είμη μόνον άπαλλάττοντα ^
Ελλάδα δσον τάχιον άπό την άθλιωτάτην καί άξιοθρήνη*°ν 
κατάστασιν, είς την οποίαν έ'φθασεν έξ αιτίας τού όκταετΌ^ 
έξολοθρευτικού πολέμου καί τών έξ αυτού συμφορών.

Έν ύποθεσει οτι οί Τούρκοι αποδέχονται η άπορρίπτουσι ^  
μεσιτείαν τών Δυνάμεων, θά έξετάσωμεν έν συντόμω μέ #ο*°ν 
τρόπον αί Δυνάμεις αύται θά κατοοθώσωσιν, ώστε νά πληρ<*>®̂ * 
σιν αί εύχαι των καί αί εύχαί της Ευρώπης καί της άνθρω^0 
τητος. Έν υποθέσει οτι οί Τούρκοι καί οί "Έλληνες άποδέχ0** 
ται την συνθήκην τές 6 Ιουλίου, οτε ήρχισαν αί πραγμ&τι**4 
διαπραγματεύσεις μεταξύ αύτών, καί τέλος εγεινε σύμβασις ^  
τές μεσιτείας καί ύπό την έγγύησιν τών τριών Δυνάμέ0>ν* 
Είς τήν παρούσαν κατάστασιν τές Ελλάδος, καί κα® ^  
θά εύρεθ^ αύτη άφ’ ού παύσωσιν αί έχθροπραξιαι, ποιαν 
ή υλικήν έγγυησιν θά δυνηθΤί νά προσενεγκη άμοιβαίως είς ^  
Δυνάμεις ή Κυβέρνησις της, και πώς θά τολμήσν) νά τάς βεβαι^*? 
δτι θά έκπληρώσ/j τά υπεσχημένα ; Καί άν θά ύποσχεθτί με *°
* ί *επισημοτερον τρόπον κατά τούτο, ποιους τροπους εχει ei$ 
διάθεσιν της, ώστε να δυνηθέ νά τά έκπληρώσ/j ; Προ τριών ^  
οί Έλληνες δεν ύπαρχουσιν, ουδέ πο>εμούσιν, είμη διά ^
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βοηθημάτων, τά όποια χρεωστούσιν εις την ελεημοσύνην τών Χρ*' 
στιανών τη ; Ευρώπης. Αί γα ια ί των εις τε την Πελοπόννησο* 
καί είς την ’Ανατολικήν κχί Δυτικήν Ελλάδα είναι άγεώργ*)-' 
τοι, άφ* δτου οί Τούρκοι φίρουσιν έκει την έρήμωσιν καί τον 
θάνατον διότι οί γεωργοί φε'ρουσι τά δπλα, καί αί οικογένεια* 
των η ηχααλωτίσθησαν η διεσκορπίσθησαν είς τάς νήσους,  ̂
κατε'φυγον είς βράχους απροσίτους. Αί κώμαι, τά χωρία καί <*i 
πόλεις τές Ελλάδος κατεστράφησαν καί κατήντησαν ερείπια κ#1 
ερημίαι· άλλο δέν εμεινεν είς τούς κατοίκους της, είμη ό i f*  
χαΐος χαρακτηρ αυτών, καί η ομόφωνος καί αμετάθετος άπόφ*' 
σίς των, να μη ύποκύψωτιν είς τόν ζυγόν του Τούρκου ή άλλου 
τινός ζένου. Αλλ’ οί ούτως εύγενώς διατεθειμένοι Έλληνες, κ** 
λαός καί άρχηγοί, έξ αιτίας τού πολέμου, καί τών έξ αύτου 
δεινών καί της αναρχίας δέν θέλουσι νά κατασταθέ Κυβέρνησή 
ισχυρά, καί δυναμένη νά διομολογήσν) καί νά εκπλήρωση τά 
μολογημένα σύμφωνα μέ την συνθήκην τές 6 ’Ιουλίου, καί τη* 
άπόφασιν τών μεσιτευουσών Δυνάμεων. Καί άπό ποιαν έντό^ι°ν 
πηγήν ηθικήν ή χρηματικήν όποιαδήποτε Κυβέρνησις θά έξ*Ρ' 
τύσιρ είς τήν Ελλάδα σήμερον τήν επιρροήν της, τήν υπόληψή 
της, τήν έξουσίαν της, καί τούς τρόπους νά ένεργήσγι τά χΡ£<Λ 
της ; Είναι τό αυτό ή ώ; άν ήθελε νά μή γνωρίστ) τις τήν φυ<*ιν 
τών άνθρώπων, ή νά κρίνγι προκατειλημμε'νως καί αδίκως περί τθ*> 
φονικού πολέμου τών Ελλήνων, άν θελήστ) νά τού; ονειδίσγι δ^ 
τήν έξ αύτών άθλίαν κατάστασιν των, ή νά βάλν) βάσιν είς 6ΤΓ 
γύησίν τινα συνισταμένην είς πρ&ξιν ύπογεγραμμένην άπό 
Κυβερνησίν του, Κυβε'ρνησιν πολιορκουμένην άπό παντοίας ί1ζίΙ 
γούσας άνάγκας, καί κατακυριευμένην άπό τήν αύτογνώμ0^  
θέλησιν παληκαρίων, τών όποιων ή κακομοιοία αποτελεί τήν ^υ 
ναμιν, χ,αί τών όποιων ή απελπισία δικαιώνει πολλάκις 
καταχρήσεις. Καί όμως ποίαν έγγύησιν ήδύναντο αί δύναμή 
νά λάβωσιν άπό τήν Ελλάδα διά νά έγγυηθώσιν ωσαύτως ^  
μέρους των είς τούς Τούρκους, δτι οί Έλληνες θά έκτελέ^* 
τά ; άποφάσεις, τάς όποιας θά κάμωσι μεσολαβο^σαι ; Ά λλ°ν 
τρόπον 6εν εχουσι πρός τούτο, είμή νά καταλάβωσι σ τρ α τ ιά 1
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*ώς ώχυρουμένας τινά ; θέσεις, ή κάνέν φρούριον, ή καμμίαν νέ- 
°ον. Ά λλά  τούτο δεν συμβιβάζεται με την συνθήκην της 6 
’Ιουλίου καί με τόν είρηνοποιόν σκοπόν των. Οί αυτοί στοχασμοί 
γίνονται έναργέστεροι έν υποθέσει δτι ή Πύλη θ’ άπορρίψν) την 
μεσιτείαν των.

«Ειμεθα πεπεισμένοι δτι οί "'Ελληνες θά προθυμηθώσι νά 
σ'>ναινέσωσιν είς την είρημένην συνθήκην, εχοντες έντελη εμπιστο
σύνην είς τούς χριστιανικούς καί καλοκάγαθους σκοπούς τών 
Συμμάχων Δυνάμεων.

«Ά λλά  είς την παρούσαν κατάστασιν των δλως γυμνοί καί 
#πο pot δντες θά παρέβαινον τό πρώτον καί ίερώτερον χρέος των, 
αν δεν έζήτουν άπό τούς βασιλείς βοήθειάν τινα, διά ν’ άποφύ- 
Υωσι τούς άπειρους κινδύνους, είς τούς όποιους τούς ρίπτουσιν 
Αφ’ ενός ή παντελής ελλειψις τροφών, καί άφ’ ετέρου αί προ- 
σ^άθειαι τών Τούρκων νά κατακτήσωσι τήν Πελοπόννησον, έν ώ 
Χ,ωοίς τ̂ΐς ετοίμου βοήθειας τών Δυνάμεων θ’ άπολεσθώσιν ήδη?

αύται άπεφάσισαν νά τούς σώσωσιν. Είναι δέ πιθανόν νά 
τ ούς φυλάξ'/ι καί τώρα ή Βεία Πρόνοια θαυματουργούσα- πλήν 
*ύτοί θά έξακολουθήσωσι παλαίοντες έναντίον τριών έχθρών 
£7̂ ίσης φοβερών, τές παμπ τωχείας, τές αναρχίας καί τών 
Τούρ*ων, άλλ* δχι βέβαια μή προξενούντες λίαν δεινά καί 
^νδυνώδη άποτελέσματα τόσον δι’ εαυτούς, δσον καί διά τήν 
^1(*τήρησιν τές ειρήνης είς τόν Βόσπορον. Καί άν δε οί συμ- 
Κ-Αχικοί στόλοι έμποδίσωσι τόν Ίμπραχίμ νά λαβή νέας δυνά- 
ί̂ εις άπό τήν ΑΓγυπτον, τάχα δέν είναι φόβος μη λάβν) άπά 
τγ*ν "Ηπειρον καί τήν ’Αλβανίαν βοήθειαν στρατευμάτων, όιά 
ν* εζακ,ολουθήση άκμαίως τον πόλεμον, καί νά καταθραύσγι τά  
λείψανα τών λαών, τών καταφυγόντων υπό τά τα'χη τού Ναυ* 
^λίου καί δύο άλλων φρουρίων, και τότε νά παραδοθώσιν είς 
Αυτόν αί πεινώσαι οαουοαί παοαδίδουσαι τά φρούρια αύτά ; ’Εν< » k » I ‘ ' ' '
ϋποθεσει τέλος δτι, 6 Ίμπραχίμ θά βιασΟΤ) νά σταθη ή καί νά 

άπό τήν ΙΙελοποννησον, τάχα τά φρούρια όσα μένουσιν 
Ι ι ' την έζουσίαν τών Τούρκων είναι δυνατόν νά παραδοθώσιν 
ΙΤλ Συνθήκη είς τήν Κυβέονησιν. μή όυναμένην νά τούς ύπο-
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χρεώστ) είς τούτο, καί ώς έκ τών προτέρων μή εχουσαν καμ- 
μίαν ύπόληψιν είς τούς πλουσίους καί δυνατούς τών Τούρκων, 
οΐτινες είναι τά νεύρα τών φρουρών των ; μενόντων άρα φρου
ρίων έν τέ  Πελοποννήσω είς την έξουσίαν τών Τούρκων, δύ- 
νανταί ποτέ νά έλπίσωσιν αί Δυνάμεις νά έκτελεσθή διά μέσου 
διαπραγματεύσεων τό β' άρθρον τές συνθήκης, τό όρίζον παν- 
τελέ διαχωρισμόν τών δύο έθνών πρός αποφυγήν νέων μεταξύ 
αύτών συγκρούσεων *

« Ά ν  άφ’ έτέρου οί Τούρκοι ίσχυρογνωμούντες έζακολουθή · 
σωσι τόν κατά τών Ελλήνων πόλεμον, καί άν νέαι καταστροφαί 
έφελκύσωσι τήν συμπάθειαν τές Εύρώπης έπί τούς Έλληνας, 
δέν θά άναγκασθώσιν αί Δυνάμεις νά παραδεχθώσι δραστηριώ- 
τερα μέτρα, τά όποια θά άποτελέσωσιν δ,τι αύταί έπιθυμούσι 
νά άποφύγωσιν, δ έστι τόν πόλεμον ;

« Ά λ λ ’ αί Δυνάμεις δέν εχουσι νά φοβηθώσι τοιούτόν τι, 
άν προμηθεύσωσιν ολίγα βοηθήματα είς τούς "Ελληνας, ώστε νά 
δυνηθώσιν ούτοι νά συοτήσωσι κυβέονησιν, δυναμένην νά ενεργά 
σταθερώς καί πρός ενα σκοπόν άμετάτρεπτον τά τε στρατιωτικά 
καί ιδιωτικά χρέη της, ήτις, άφ’ ού άνακαλύψγ) είς τό έθνος τούς 
κεκρυμμένους πόρους του, νά τώ χορηγήσγι τούς τρόπους τού 
νά έπαρκέστί έντός ολίγου είς εαυτό, καί νά έκπληρώσν) έντίμως 
δ,τι άν ηθελεν ύποσχεθη ή Κυβέρνησις του, καίτοι έξακολουθούσα 
τόν κατά τών Τούρκων πόλεμον.

« Ά φ ’ δλα τά εκβιαστικά μέτρα, δσα απαιτούνται νά εκ
πληρωθεί ή συνθήκη τές 6 ’Ιουλίου, τό νά δώσωσιν είς τούς Έ λ 
ληνας διά τινων βοηθημάτων τήν δύναμιν νά τήν έκτελέσωσι, 
θά ήτο τό μόνον δπερ συν^δει παντελώς μέ τό πνεύμα καί με 
τόν σκοπόν της. Τούτο μόνον θά καταπείσνι τόν Σουλτάνον δτι 
αί σύμμαχοι Δυνάμεις θέλουσιν άφεύκτως τήν ειρήνην της Α ν α 
τολές διά τές σωτηρίας τών Ελλήνων. Τούτο μόνον δύναται 
νά βιάστι τούς Τούρκους νά συναινέσωσιν είς δ,τι θέλουσιν *ί 
Δυν/μεις, καί έπομένως νά μή χρειασθώσιν αύται άλλα μέτρα, 
τά όποια δύνανται νά κινήσωσιν είς αμέσους έχθροπραξίας τήν 
Α γγλ ία » , Γαλλίαν, Ρωσίαν καί Τουρκίαν.
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«Τούτου δοθέντος, τά Μυστικοσυμβούλια τώ ν  συμμάχων θά 
ακρινόν εύλογον νά δηλοποιήσωσιν εί; την Πύλην δτι αί Δυνά
μει; σέβονται τά ; αποφάσεις της, καί δεν θέλουσι νά την βιά- 
$ωσι νά τά ; μεταβάλη· πλήν διά τούς αυτούς λόγους δεν με- 
ταβάλλουσι καί αύταί τάς ίδικάς των, καί επομένως θά έκπλη- 
ρώσωσι τά τές συνθήκης πιστώς, διατηρούσαν φιλικάς σχέσεις 
μέ τούς Έλληνας. Ά ν  δέ τοΰτο θεωρηθ^ άπό την Πύλην ώς 
Εχθροπραξία, αύτη δύναται νά κηρύξη τόν πόλεμον εις τάς με- 
^ολαβούσας Δυνάμεις καί τότε θά λάβωσι καί αύταί αμυντικά 
Μ·έτοα ύπέο εαυτών* άλλ* είναι δυνατόν νά ύποτεθτΊ οτι ετυ · 
?λώθη τόσον, ώστε νά κήρυξη τώ δντι πόλεμον κατά τές Ά γ -  
γλίας^ Γαλλίας καί Ρωσίας, καί ούτω νά έκθεση την μητρόπο- 
^ίν της είς τό νά πάθη υπό της πείνης έντός ολίγου καί Γσως 

προκαλέση την πτώσιν της αυτοκρατορίας τί άρα μέλλει 
ν<* πράξη ; ή θά φύλαξη σιωπήν, η θ’ άποκάμη απαιτούσα νά 
^αύσωσιν αί τοιαύται σχέσεις, καί τούτο θά συντελέση επί 
^λέον νά διατηρηθη η ειρήνη είς τόν Βόσπορον· ό δε χρόνος θα 
δώση τέλος είς τά τές συνθηκης καί Γσως θά δώση τέλος αναγ- 
*άζων καί δλας τάς Δυνάμεις τές Ευρώπης νά συναινέσωσιν 
Ε*ουσίως είς αύτην.

«Ά λλά  χορηγούσαι είς τούς Έλληνας τ ’ άπαιτούμενα βοη
θήματα αί Δυνάμεις δέν λαμβάνουσι τάχα Λραγματικώς μέρος 
ενεργόν είς τάς μεταξύ Τούρκων καί Ελλήνων εχθροπραξίας^ 
Αντιβαίνουσαι είς την συνθήκην, καί δέν έκτρέπονται απο τόν 
όποιον έχάραξαν είς εαυτάς δρον, έπ’ έλπίδι να υποχρεώσωσι 
τ θυς Τούρκους νά δεχθώσι τήν μεσιτείαν των ] Η παρουσία εις 
Τ° Αρχιπέλαγος τών συμμαχικών στόλων, κχι ή εκ τούτων 
Συνάφεια καί αί σχέσεις τών Δυνάμεων μέ τους Ελληνας απα ν- 
τ&σιν εις αύτάς τάς ένστάσεις, καί μάλιστα φαίνεται δτι νομι- 
•̂Οποιούσιν εις τά δμματα τών Τούρκων την οποίαν οί Έλληνες 

ε^καλούνται βοήθειαν. Πλήν και διατί αί Δυνάμεις δέν δηλο- 
“̂ ο ύ σ ιν  εί ς τούς Τούρκους, δτι θέλουσι νά έπιτυχωσι τόν σκο- 

θέλουσι σταθερώς καί άμεταθέτως τά προς τον σκοπόν αυ- 
τ °ν φέροντα, καί δτι επομένως έχορήγησαν βοηθήματα είς τούς
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^Ελληνας, είτε διά νά τούς βάλωσιν είς θέσιν νά έκπληρώσωσι 
πρός την Πύλην αύτην (άν δεχθΤί την μεσιτείαν) ο,τι άν ύπο- 
σχεθώσι δυνάμει τές συνθηκης, είτε διά νά τούς προμηθεύσωσι 
τούς τρόπους τού νά ύπάρζωσι καί ύπερασπίσωσιν εαυτούς είς 
περίπτωσιν, καθ’ ην ή Πύλη τυφλώττουσα ώς πρός τά ίδιά της 
συμφέροντα, ηθελεν απωθήσει την όποιαν αί Δυνάμεις τνΊ ορέ- 
γουσι χεΐρα βοήθειας ;

«Ή  αλήθεια, άν καί λυπηρά, πλήττει ολας τάς διανοίας, 
καί οί Τούρκοι αύτοί, τέλος πάντων, θά την γνωρίσωσιν, ώστε, 
άν ήναι τρόπος νά τούς βιάσωσι νά ύποχωρήσωσιν είς την ανάγ
κην χωρίς πολέμου, άλλος τρόπος δεν φαίνεται είμη μόνος ό 
παρ’ ημών προβαλλόμενος* ούτως αί σύμμαχοι Δυνάμεις μέ 
ενα μόνον λόγον καί διά τίνος βηθείας, ήτις θά τάς έπιβάλη 
θυσίας ακαριαίας καί μη άναλόγους μέ τούς όποιους θά προκα- 
ταλάβγι κινδύνους, θ’ άποσκεδάσωσι τούς φόβους τού πολ.έ- 
μου είς τόν Βόσπορον, >αί θά σώσωσι την Ελλάδα. Έζηγού- 
μεν τόν στοχασμόν μας. Τραπεζΐται άξιοσέβαστοι είναι έτοι
μοι νά συμφωνήσωσι μέ την Ελλάδα δάνειον ενός εκατομμύριο0 
λιρών στερλινών πρός όγδοέ^τα ή όγδοηντα πέντε καθ' εκατόν 
καί μέ τόκον πρός πέντε καθ’ εκατόν· δμως άπαιτούσι την έγ* 
γύησιν τές ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας διά τά έπιμερίσματα 
τού αυτού δανείου. "Αν λοιπόν αί Δυνάμεις δώσωσι την έγγύη- 
σίν των, θά ύποχρεωθώσι νά πληρώσωσιν είκοσι χιλιάδας λ*'ρας 
κατ’ ετος εκάστη, καί έκτος τών τόκων χρεώλυτρον πρός εν 
καθ’ εκατόν, καί η δόσις αύτη δέν θ’ άπαιτηται είς χρήματα, 
διότι οί Τ ρ α π εζ ΐτα ι  δανεισταί υπόσχονται νά τήν πληρώ νω σ ιν  
αύτοί, λαμβάνοντες άναγραφάς ίσαζίας έπί τού μεγάλου βι
βλίου τού Δημοσίου χρέους έκάστης κυβερνήσεως. Τό δ’ εΛ 
τούτου κεφάλαιον είς τή* διάθεσιν της Ελλάδος τιθέμενον, αφ 
ένός μέν θά χρησιμεύση είς έζόφλησιν τών δύο δανείο>ν του 
Λονδίνου, άφ’ έτέοου δέ θά χοοηγήσ/] είς τήν Ελληνικήν Κυ- 
βέρνησιν τά μέσα νά διευθετήση τά πρός άμυναν τές Ελλάδος, 
χαί νά βάλη είς ένέργειαν τούς πόρους της.

«Ή  δέ διάρκεια τής έγγυήσεως αύτών θά είναι π ρ α γ μ α τ ικ ά *



°^ιγοετής· διότι δέν θά έπεκταθ?} είμη άχρι -tvj; ημέρας εκείνης, 
3toc6 ην ή ΕΧλάς άπολαύουσα πάλιν δημοσίας πίστεως καί χοή · 
*l[*oc τά σημαντικά πλούτη τών γαιών της κατασταίνουσα, θά 
*υρτ() ευκόλως τούς τρόπους νά συμφωνήση υπό την ιδίαν της 
εΥΥ^ησιν νέον δάνειον, δτε καί θά εκπλήρωση τάς υποχρεώσεις 
τγΚ πρός τάς Δυνάμεις. Ά ν  δμως προτιμήσωσιν αύται νά δα- 
νΕισωσιν αμέσως εις τούς 'Έλληνας ποσότητά τινα, άπαζ πλη- 
Ρ^τέαν, καί νά λάβωσιν εύλογοφανη τόκον καί έγγύησιν οποίαν 
*ΥΚρίνου σι, τότε η ποσότης αυτη, διά νά έπαοκέση είς τάς ση- 
Ι*ερινάς άνάγκας καί είς τούς ανωτέρω εκτεθειμένους σκοπούς, 
^εν πρέπει νά είναι όλιγωτέοα τών έννεακοσίων χιλιάδων λιρών 
^τερλινών, τριακοσίων δηλαδή χιλιάδων δι’ εκάστην δύναμιν.

τέλος πάντων αί Δυνάμεις δέν δέχονται ούτε τό εν ούτε τό 
Αλλο, πάλιν εύεργετοΰσι την Ελλάδα μεγάλως, άν παραδεχθώ- 

από τές σήμερον την ανάγκην καί τό κατεπειγον βοήθειας 
TlVo? χορηγηθησομένης είς αυτήν, καί θελήσωσι νά δηλοποιή- 
^ σ ΐν  ε{ς Χο πρωτόκολλον τών συνδιαλέξεων τών έν Λονδίνω 
^^Ρεζουσίων των δτι, άφ* ού δεχθώσιν οί "Ελληνες την συν- 
^ κ η ν τ ^ς 6 Ιουλίου, τού; δανείζουσιν 0jaoO καί αί τοεΐς την 
’ϊοσότΥΐτα . . . . . ή προσφέοουσιν είς τήν Κυβέρνησίν των τό 
υ?Γθστήριγαα της ιδίας αύτών πίστεως διά νά τούς βάλωσιν είς 
®έσΐν νά συμφωνήσωαι νέον δάνειον. *Η δηλοποίησίς των θά 
μενη ποός ώρας (χυβτιχγ) γενοριένϊ) δε πρός τό ενδεχόμενον δεν 

είς κίνδυνον ούδενός τά συμφέροντα, καί ή ελληνική 
*^*ρνησις θά τήν μεταχειρισθη εΓς τινας τραπεζίτας τίμιους 

^ακοιτικούς, νά λάβη παρ’ αύτών άμεσα βοηθήματα, τά 
^π°Τα ήδη ήθελον συντελέσει ούσια.δώς είς τήν σο>τηρίαν τών 
^ λή νω ν . Τούτων μή γενομένων, άλλο δέν μένει είς αυτούς 

νά έπικαλεσθώσι τήν Θείαν πρόνοιαν, καί ν* άφεθώσιν είς 
, V τύχ*)ν των· άλλά τότε δέν θά βαούνη έπ’ αύτούς ούδεμία 
υ^ύνη τυνεπείας τές παντελούς στερήσεως καί άπελτι-

° lQC; των. Άποφεύγομεν τούς λόγους, δ/ ών θά άπεδεικνύομεν 
^οσον θά ώφέλει, άν έδιδετο σήμερον βοήθεια τις είς τούς "Ελ- 

^Vqc?) καί μόνον λέγομε ν δτι θά προελάμβανε μεγαλειτέρας θυ-
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σίας τόσον είς την περίπτωσή, καθ’ ην ούτοι δεχθέντες 
μεσιτείαν, δεν θά εύρίσκοντο είς κατάστασιν νά ίκπληρώσωσι* 
δ,τι ύποσχεθώσιν, δσον είς την περίπτωσιν καθ' ην αί Δυνάμει 
θά ήναγκάζοντο νά καταφύγωσιν είς άμεσα εκβιαστικά μέτρ#) 
ώστε νά ύποχρεώσωσι την Πύλην νά δεχθ’ΤΪ την μεσιτείαν. ’ Απο* 
φεύγομεν τέλος ν’ άναπτύξωμεν δλας τάς ωφελείας, δσαι 
πη^άσωσι μετ’ ολίγον άπό την τοιαύτην βοήθειαν, καί μόνο* 
λέγτμεν δτι αυτη θά έπενέγκει τάς έκ της συνθήκης τές 6 Ίου' 
λίου έμπορικάς σχέσεις μεταξύ τών μεγάλων Δυνάμεων και τέ ί 
Ελλάδος.»

Μετά ταύτα δε μεταβ^ς έκ Λονδίνου είς Βρυξέλλας 
έκεΐθεν είς Παρισίους τη 20 Σεπτεμβρίου 1827 άπηύθυνε πρ0̂  
τά μυστικοσυμβούλια τών τριών Δυνάμεων την επομένην δια^οί* 
νωσιν :

«Αί Αύλαί της Μέγάλης Βρεττανίας, της Γαλλίας καί 
Ρωσίας, την μεσιτείαν των προσφέρουσαι είς τούς Τούρκους 
τούς 'Έλληνας, κατά την συνθήκην της 6 ’Ιουλίου, έπρότειν#^ 
χαί άμεσον ανακωχήν όπλων. Καί οί μεν ^Ελληνες έδέχθη<**ν 
την μεσιτείαν, είπόντες δτι ήσαν έτοιμοι νά συμφωνήσωσι με*^ 
τών Τούρκων περί τές ανακωχές αυτές. Ή  δε Πύλη άπέρρ'-Ψ6 
τάς προτάσεις τών αντιπροσώπων τών μεσιτευουσών αυλών, 
ό Αιγυπτιακός στόλος συγκείμ,ενος άπό όγδοηντα τέσσαρα πλοΐ<*? 
έξ ών τά σαράντα Αυστριακά, εφθασε την 58 Αύγούστου, ει  ̂
Νεόκαστρον. Αί σύμμαχοι αύλαί ποονοούσαι, έφρόντισαν άπό τ°ν 
’Ιούνιον νά έμποδίσωσι διά φιλικών εισηγήσεων τόν Αιγύπτια*-0̂  
στόλον είς τόν λιμένα τές ’Αλεξάνδρειάς* άλλ* ό στόλος αύτο£ 
άπέπλευσε, καί χιλιάδες ’Αράβων ύπάγουσι νά συντελέσωσι 
Πελοποννήσου τόν όλεθρόν, καθ’ δν καιρόν οί συμμαχικοί στόλο  ̂
ελαβον διαταγάς νά περιπλέωσιν ηνωμένοι τά παράλια τές 
λάύος, διά νά τον ποολαβωσι. Τό Διβάνιον εχει ύπ’ δψιν την συν" 
θήκην καί την ομόφωνον δηλοποίησιν τών άντιποοσώπων 
Μεγάλης Βρεττανίας, τές Γαλλίας καί της Ρωσίας. "Οθεν είξευ* 
Pit δτι καί ό περίπλους τών είρημένων στόλων ηδύνατο νά 
την Πύλην, ηθικώς τε καί φυσικώς, νά δεχθη την μεσιτείαν τ ^ τ
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καί ήδη γαυριώ δτι ύπεξέφυγε πασαν βίαν διά τές επιμονές, και 
μάλιστα διά τές αυθαιρεσίας, δι’ ής ό Σατράπης τές Αίγύπτου- 
ήδυνήθη νά ματαίωση τά κινήματα τών πρακτόρων τές τριπλές 
συμμαχίας. Πώς λοιπόν νά ύποθέσωμεν οτι είς τό έξές ή Πύλη, 
ύπείκουσα είς τάς συμβουλάς τών Δυνάμεων, θά κλίνη τόν 
αυχένα ; Τούτου μη διδομένου, πώς θά δυνηθώσι νά άνθεξωσιν 
οί Πελοποννήσιοι "Έλληνες ; Ά ν  δε κατ’ αύτην την ώραν ύποκύ- 
πτωσι, πώς είναι δυνατόν νά έλπίσωσιν αί Δυνάμεις νά φθάσωσι 
τόν σκοπόν τές συνθήκης των, φυλλάττουσαι τήν ειρήνην, ή 
τουλάχιστον μή λαμβάνουσαι μέτρα, άτινα ώς ίκ τών περιστά
σεων ήθελον προκαλέσει τόν πόλεμον, τόν όποιον θέλουσι ν’ άπο- 
φύγωσι ; Δεν ανήκει είς ήμας νά συζητήσωμεν αυτά τά βαρέα 
ζητήματα, είμη κατά μόνην τήν εποψιν, ήν κατεδείξαμεν είς 
τό ύπόμ,νημα τές 31 Αύγούστου.

Καί δυνάμεθα νά βίβαιώσωμεν οτι, καίτοι ελαβεν ό Ίμ- 
^ραχίμ νέας δυνάμεις άξιολόγους, δύναται ακόμη καί ή Πελο
πόννησος νά σωθη καί ή Πύλη νά βιασθ'7) βοαδύτερον νά δεχθη 
τγιν μεσιτείαν τών Δυνάμεων χωρίς πόλεμον, άν αύται χορη- 
γήσωσιν άπό της σήαερον είς τούς ‘Έλληνας τά ζητηθέντα χρΆ- 
Ρ-^τιχ,ά βοηθήματα. Λέγομεν δ’ άπό της σήμερον, διότι τό π&ν 
συνίσταται είς τόν άρμόδιον καιρόν καί τούτο άποδεικνύετα^ 
£ναργως άπό τήν άφιξιν τών Αιγυπτίων είς τά Μεθοκόρο^να, 
°^τινες δέν θά ήρχοντο, άν οί στόλοι τές Α γγλ ίας καί τές 
Γαλλίας ήρχιζον νά περιπλέωσι διά νά τούς έμποδίσωσιν, άμ’ 

ού ή Πύλη διεδήλωσεν έπισήμως δτι δέν εδέχετο ποτέ με- 
σιτείχν ξένων είς τά τές Ελλάδος* δτε καί ό Μεχμεταλές 
διδόμενος τές άπαιτουμένης διά τήν εκστρατείαν ταύτην δα- 
π*νγ)ς, δέν θά έπέτρεπε νά έκπλεύση ό στόλος του άπό τόν- 
^ιμ*να τές Άλεξανδρείας, καί τά Αυστριακά πλοΐα δέν θά 
^ροσεφέροντο ευκόλως είς τήν υπηρεσίαν του υπό ναύλον. 
Οθεν αί σύμμαχοι Δυνάμεις,έφαρμόζουσαι τήν παρατήρησιν ταύ- 

τ^ ν εί; τάς παρούσας περιστάσεις, θά καταπεισθώσιν δτι δέν 
*ιναι δυνατόν νά έκπληρωθτί ή συνθήκη έν ειρήνη, έκτος αν 
^αραιτήσωσι τήν τύχην της Ελλάδος είς τό έπί τοσούτον ά-



βέβαιον καί κινδυνώδες τού χρόνου, καθόσον οί ^Ελληνες δεν 
ύπάρχουσι την σήμερον, είμη διά τών ολίγων βοηθημάτων, 
τά  όποια τούς εστειλαν. μετά την πτώσιν τών Αθηνών, οί είς 
τά ζένα ομογενείς των, καί καθ’ δσον τά μένοντα είσέτι φρού 
pta ειν* έφωδιασμένα μόλις δι* όλίγας ημέρας Ά φ ’ ού δε 
οί Άραβες θεοίσωσι τά γεννήματα τών Ελλήνων, τότε ποια 
ελπίς μένει νά πολεμήση προς τόσον άνωτέρας δυνάμεις καί νά 
νικήση αύτός ό κακόμοιρος λαός ; άλλά καί άν, ώς διά θαύ
ματος, σωθ?), διατηρούμενος υπό τά τείχη τού Ναυπλίου, 
τές Μονεμβασίας καί της Κορινθου, ό τόπος πάλιν θά κατε- 
ρημωθ*$ καί θά μείνη διά πολύν καιρόν άφορος. Καί δμως άπό 
μόνην αύτού τού τόπου την ύπαρξιν έζαρτ&ται τό πλήρωμα 
τών συντηρητικών σκοπών, οϊτινες χαοακτηρίζουσι την γεν ο * 
μένην διά της συνθήκης της 6 Ιουλίου συμμαχίαν.

’Άν μ&ς έρωτήσωσι πώς είς την παρούσαν κρίσιν τών πραγ
μάτων τά ζητούμενα ύπερ τές Ελλάδος δύνανται νά την προμη · 
Οεύσωσι τούς τρόπους, νά εξέλθη νικήτρια άπό τά στάδιον τού 
πολέμου ; άποκρινόμεθα δτι, άφ’ ού μεταχειρισθώμεν μέρος αύ
τών τών βοηθημάτων είς τό νά συλλέξωμεν λόχους τινάς αγαθών 
Ελβετών, διά νά τήν βοηθήσωσι μέ τούς βραχίονάς των καί μέ 
τήν τάζιν των, βοηθουμένη άλλο>ς τε άπό τούς συμμαχικούς 
στόλους ώς εμποδίζοντας τήν συγκοινωνίαν τού Ίμπραχίμ μ- 
τήν Αίγυπτον, ή Ε λλάς , δχι μόνον θά άντιτάζϊΐ άντίστασιν 
Ισχυοάν είς τά στρατεύματά του, άλλά καί θά τά βιάση νά οί- 
ψωσι κάτω τά δπλα. Ή  δε συλλογή τών Ελβετών θά έκτελε- 
σθέ εύκόλως καί αμέσως, άν αί μεσιτεύουσαι Δυνάμει; ύποστη* 
ρίξωσιν εαπιστευτικώς διά τές επιρροές των τάς περί τούτου 
ένεργείας τές Ελληνικές Κυβερνήσεως είς τήν Ελβετίαν. Τε- 
λε^τώντες έπικαλούμεθα καί αύθις τάς μεσολαβούσας Δυνάμει 
νά λάβωσιν είς σκέψιν τάς παρατηρήσεις δσας έκτίθεμεν είς τε 
τό ύπόμνημα καί είς ταύτην τήν δ;ακοίνωσίν μας. Παρακαλού- 
μεν δέ νά τάς δεχθώσιν εύμενώς διά τε τό συμφέρον τού δυστυ* 
χούς Ελληνικού "Εθνους καί διά τήν διατήρησιν της ειρήνης*·

Μετά τό εκ Λονδίνου ύπόμνημα καί τήν έκ Παρισίων
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*<Ηνωσιν ο φιλόπατρις Καποδίστρια; εί; την ανάγκην τ έ ;  έξευ- 
Ρεσεως δανείου άποβλέπων, τέ  1 γΐ ’Οκτωβρίου άπηύθυνε την δε 

διακοίνωσιν προ; τά ανακτοβούλια τών τριών εύεογετίδων 
^υνάμεων ·

α Η Έ λλά ; ήδη τεθειμένη, καθ’δ δεχθεισα την συνθήκην τ έ ;  
® Ιουλίου, υπό την σκέπην τ έ ;  ’Αγγλίας, τ έ ;  Γαλλία; και τ έ ;  
f W i ^  ελπίζει νά άπολαύσγ) εντός ολίγου τάς έκ τές συνθήκης 
*υτές παρεπομένας σχέσεις με τάς είοημένας Δυνάμεις· άλλά πιε- 
^ομενη άπό τάς άνάγκας, τάς οποίας οφείλει νά θεραπεύσν) δσον 
ταΧ°ς> καθυποβάλλει άπό τούδε τάς εύχάς είς τά τρία μυστικό · 
5υμβούλια αύτών,θαρρούσα δτι αί Δυνάμεις έν τ?1 εύμενεία των θά 
^ρίμνήσωσι νά τάς έκπληρώσωσι. Μη θέλουσα, μηδέ δυναμένη 
^λέον νά προσδράμ*/) είς τάς φιλελληνικάς εταιρίας, ακτίνες προ 

£τών συνεστήθησαν είς την Ευρώπην καί την έβοήθησαν, θά 
^ραδεχθ^ ώς αρχήν και κανόνα τές πολιτείας της άπαοάτρεπτον 
τ̂ ° V(x έντείν*/) δλας τάς προσπαθείας της, διά νά έξασφαλίση 

εαυτήν μόνας τάς βοήθειας τών τοιών μεσιτευουσών Δυνά- 
και δλων τών άλλων, δσαι θελήσωσιν έφεζές νά γίνωσιν 

> αυτως μεσίτριαι καί νά φανη αξία τών έπικουριών των. ’Απ’ 
την άρχην η Ελλάς όομωμένη, έλπίζει νά λάβγι άπό σή

μερον τ η ν συνδρομήν τών τριών Δυνάμεων, άν ή Έλληνικη Κυ- 
εΡνγ)σΐς θελήσν) νά διαπραγματευθ·?) πρός τούς Ελβετούς στοα- 
1(°τι*γ)ν τινα σύμβασιν. Την δέ σημερινήν συνδρομήν των δύ- 
^νται νά ^ένεργήσωσιν οί πράκτορες αύτών. έμπιστευτικώς έξη* 

ϊ ° υμενοι πρός τούς σχετικούς των, είς τάς συναναστροφάς π :.ρί 
^  ειρημένης συμβάσεως άρκεΐ δέ νά εχωσιν ά ίΐ ΐα ν  νά φανε 

^®ωβιν δτι οί Βασιλείς των ευχαρίστως θ’ άκούσωσιν δτι οί 
ετοι ποοσφέρουσιν ολας τάς εύκολίας είς τά τές συμβάσεως, 
Η-άλιστα θά τούς γνωρίσωσι χάριν διά τούτο· οΰτω θά ένερ- 

 ̂ σι δοαστηοίως οί Φιλέλληνες, θά συμπράξωσι θαοοήσαντες
°σοι δειλοί, και θ’ άρθώσιν έκ μέσου πολλά μικρά έμπό-

10C, τ-ά Α**· -* ~ *  ̂ / \ ' > * » 'ψ toc Οποια είναι ενδεχόμενόν να παρεμπεσωΓπ και ν αντικο-
α,,ν ΐ  νά βραδύνωσι τήν εκ,βασιν τές συμβάσεως*.
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θεωρησας δέ ώ; ανεπαρκή την ανωτέρω διακοίνωσιν αύθη^ 
μ*ρόν (1 Όκτωβρ ίου) πέμπει και την έξης :

«Έν ώ αί Δυνάμεις ασχολούνται άναμφιβόλως νά διορίσω- 
σιν αντιπροσώπους των είς την Ελλάδα, Γσως συμφέρει ν& 
θεωρηθη τούτο ώς πρός την σκοπόν αύτών. Είς την ενεστώ- 
σαν κατάστασιν τών πραγμάτων ό σκοπός των δέν άφορα έϊΛ 
του παρόντος νά οργανώσωσι διά τών άντιποοσώπων των έμ 
πορικάς σχέσεις, άλλά νά λάβωσιν δλα τά μέτρα, διά νά θε* 
σωσι την Ελλάδα εις κχτάστασιν νά τούς συ^τηση επωφελώς 
δια τε εαυτην και τάς είρημένας Δυνάμεις. Δέν πρέπει διά τού* 
το νά διορίσωσι προξένους, άλλά νά διορίσωσι πολιτικούς 
πράκτορας, πρός ους θά διαπιστεύσωσιν είς τό έξές αύται τούς* 
στοχασμούς και τούς σκοπούς των. Ά ν  δέ τούς όνομάζωσιν άν' 
τιπρέσβεις $ επιτετραμμένους τάς υποθέσεις των, θά πράξωσ&ν 
άξια εύχης καί θά ώφελησωσι* διότι οί Έλληνες θά γνωρ^ 
σωσι διά τών^τίτλων αύτών πράκτορας, έχοντας εντολήν vi 
έπαγρυπνώσιν είς την έκτέλεσιν τές συνθηκης, καί προσέ*1 
θά νομισωσι δυνατόν ν άντιπροσωπευθώσι και αύτοί παοά τ#1̂ 
τρισι Δυνάμεσι *"παρά τινων ομογενών των, δυναμένο>ν νά ε^" 
πληρώσωσιν αυτά τά χρέη άξιοπρεπώς μέ εύχαρίστησιν των 
αύλών καί τές ιδίας πατρίδος των. Ό  τίτλος τού προξένο^ 
Γσως είς την άρχην θά βλάψν) ώς πρός την ύπόληψιν, την °' 
ποιαν πρέπει νά άπολαύωσιν οί ξένοι πράκτορες, οί μέλλον*^ 
νά ελθωσινJ  είς την Ελλάδα* διότι οί Έλληνες εχουσι 
πολλού συνειθισμενους τούς τοιούτον τίτλον φέροντας πράκτορ0̂ ’ 
ό εστι τούς προξένους. Διά την αύτην αιτίαν ό τίτλος αύτοί 
δέν άρκεΐ Γσως νά ύποχρεώστ) τούς 'Έλληνας, δσοι εύρίσκοντ*1 
είς την άλλοτρίαν ν’ άφήσωσι τάς ύποθε'σεις των καί νά ύπ*' 
γωσιν εξ ιδίων 6απανώντες είς τό Λονδΐνον, είς τούς Παρισιού 
και είς την Πετρούπολιν.

« Η^δε Ελλάς πτωχή ούσα δέν δύναται νά πληρώσνι πρ#' 
κτορας εις το εξωτερικόν, εν ω η παρουσία τούτων είναι πολ1* 
αναγκαία, διότι τά συμφέροντα του δυστυχούς έθνους, 
αυτών δεν θα υπεξαιοεθώσιν από \ην επιρροήν τών ιδιωτών»·
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Ταύτα δε γράφων ό κυβερνήτης έφρόνει δτι η Ε λλάς , ήτο 
*ν^γκη νά πέμπη καί νά δε'χηται πρέσβεις, ών τό πρακτικόν 
*π°τέλεσμα έγίνωσκεν έκ τών προτέρων διπλωματικώτατος αυτός 
Υενομενος, ώς εΐδομεν έν τοις εμπροσθεν. Διό και έγκ,αίρως φραν
τζών περί τούτου, εγραψε μετ’ ολίγον πρός τόν έν Βουκουρε- 

δικμένοντα Έλληνα εαποοον Χριστόφορο}' ΣαχεΧΑάριον
M h  :

* Πολλάς μέν εχει σήμερον ή Ελλάς άνάγκας, άλλ’ εχει 
0υΧ ήττον ανάγκην καί ανθρώπων τινών νά τήν άντιπροσωπεύ- 
5(0<ϊ& καί νά τήν ύπεραβπίσωσιν είς τό έξωτερικόν καί παρά 

συμμάχοις Αύλαΐς. 'Τμεΐς. έπειδή ό Θεός σας έχάρισε 
^ούτη^ δύνασθε νά τήν ύπερασπίσητε έντιμότατα άνευ άντι- 
^1(,θίας· διά δέ της έξοχου ύπολήψεως, τήν οποίαν απολαύετε 
ι**ιότατα είς τόν έμπορικόν κόσμον, θά δυνηθήτε νά διευθε· 

τ/ί<Ιητε ώφελίμως τά τού χρέους, της δημοσίας πίστεως, οθεν 
τού προορισμού της Ελλάδος. Καί γνωρίζετε οτι άνευ πί- 

δέν ύπάρχουσι χρήματα, καί άνευ πολλών χρημάτων ού - 
εΡ*ία βελτίωσις τών πραγμάτων έλπίζεται είς τήν Ελλάδα, 
τ£ιρευθεΤσαν ήδη καί καταξηρανθεΐσαν άπό τόν πόλεμον καί άπ· 

Αναρχίαν» .

Φοβούμενος δέ μή τυχόν αί Δυνάμεις δέν άποφασίσωσι τα- 
περί τής έκδόσεως τού αίτουμένου δανείου διά τε τού 

ν !Λνήματος κ*ί τών διακοινώσεων αυτού τής 1 ’Οκτωβρίου, 
^Υ?*ψεν επίσης καί ετέραν διακοίνωσιν, ώ; συμπληρωματικήν 
Ρ0^ον ΧΙν£ τού υπομνήματος, δι* ής ζητεί πρόχειρόν τ ι δά- 
 ̂ l°V τάς άνάγκας τής πατρίδος, είς ήν εσπευδε νά κατέλθη* 
 ̂ °τι ή επί έννέα μήνας βραδύτης τού έκλεγέντος κυβερνήτου 
^  Ελλάδος Καποδιστρίου, καθ’ ους περιερχόμενος τάς Αύλάς 

®υρώπης έζήτει δάνεια δι’ ών κατερχόμενος είς Ελλάδα 
^υνηθη νά διοικήση καλώς αυτήν, εδωκαν λαβιτν είς διαδό-

&LC & *
 ̂ άλ,Υ̂ θεΤς περί τής μή αποδοχής τού Καποδιστρίου

^  * ^ ερνήσεως τή< Ελλάδος καί περί τής μή μελλούσης καθό- 
αυτού είς Ελλάδα* αί τοιαύται δέ φήμαι διεδίδοντο υπό

V m
r l*a φρονούντων τώ ’Αλεξάνδρω Μαυοοκορδάτω, δν έσκέ-
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πτοντο πολλοί νά έκλέξωσι Κυβερνήτην διότι δυστυχώς οΐ- 
χρυσοΐ εκείνοι λόγοι οί άποτελούντες τό δικαιολογητικόν τη; 
τού Καποδιστρίου εκλογής ώς κυβερνήτου έγράφοντο μέν, δέν 
έτηρούντο δμως- πολλοί μεταξύ τών ύπογραψάντων τό ψήφισμά 
έκεΐνο, Ϊνα μη είπωμεν πάντες σχεδόν, ταχέως έλησμόνησαν τά 
ορθότατα αύτών έ'πη, έλησμόνησαν on 77 ποΛίτιχη επ ιστήμ7! 
απα ι τ ε ί  ποΛΛην πε ίραν  χαϊ π ολλά  φώτα , τά όποια φνσιχώς οΐ  
π λ ε ΐ σ ι ο ι  αυτών εστερονντο , (5 βάρβαρος Τονρχος dkr εχί*
τρεψε το ΐς  "ΕΙλησι νά  άποχτήοωσι , καί έγένοντο οί λυσσώδες 
του κυβερνήτου άντιπολιτευοαενοι, ούτως ώστε μετά τινας μέ* 
νας «ό κατά πράξιν καί θεωρίαν Έλλην πολιτικός* έκηρύσσετο 
αδίκως ανίκανος νά κυβεονήση τήν Ελλάδα. Ούχ ήττον ό καλοί 
κκγαθός Καποδίστριας έξηκολούθει τήν άνά τήν Εύρώπην, πρόί 
οφελος της Ελλάδος, περιοδείαν αυτού, έλπίζων νά εξεύρν) διΧ* 
νειόν τι, άνευ τού οποίου, ώς ένόμιζεν εικότως, δέν ήτο δυνατόν 
νά διοικήσν) τήν καθόλου έξηντλημένην χώραν. ’Εν άπασι δέ τοΚ 
έκτεθεΐσιν έγγράφοις τού Καποδιστρίου, ώς είδον οί άναγνώστ&ιν 
καί έν άπάσαις αύτου ταΐς προσπαθεί*ις καί έν τ?1 παρά πόδ#£- 
διακοινώσει, διαλάμπει ή ά γα ν  τού άνδρος φιλοπατρία ;

«Και άν γίννι δεκτόν άπό τάς τρεις Αύλάς δτι, ή Έλλάί 
εχει κατεπείγουσαν άνάγκην έτοιμης χρηματικές βοήθειας, 
κριθνί δίκαιον, ίσως καί υποχρεωτικόν, νά τήν βοηθήσωσι, πλην 
ένδέχεται ν ’ άντιλέξωσιν δτι είς τήν συνθήκην της 6 Ίουλίου 
δέν προεΐδον τό πράγμα, καί διά τούτο ειν' αδύνατον σήμερ°ν 
νά λάβωσι τό νέον τούτο μέτρον διά τό κατεπεΐγον της άνάγ * 
κης άνευ κοινές τών \ μυστικοσυμβουλίων προηγούμενης συνδι#' 
σκέψεως. Ενδέχεται ν’ άντιλέξωσιν δτι ή Ελληνική Κνβέρνη^ 
δέν συνεστήθη εισέτι κατά τάς πράξεις της έν Τροιζένι συνελευ* 
σεως, καί δέν γνωρίζουσιν εις ποιας χεΐρας θά δ ιαπ ίστευσή1 
τήν χρηματικήν βοήθειαν. Άλλ* αί Αύλαί δύνανται καί τάί 
δύο ταύτας δυσκολίας νά ύπερπηδήσωσιν, είς τό κ α τ επ ε ΐγ ο ν  το)ν 
περιστάσεων άποβλέπουσαι, δύνανται νά διορίσωσιν εύθύς κ&*  ̂
τήν συνθήκην τούς άντιπρέσβεις των, καί νά τούς στείλωσιν 
τήν Ελλάδα φέροντας χρήματα, καί έχοντας άδειαν νά χ<*>Ρ̂
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γώσιν έζ αύτών προσωρινώ; εις την Κυβέρνησίν της οσάκις γνω- 
ρίσωσι την άναπόδραστον ανάγκην τού νά την βοηθησωσιν».

Έκ Λονδίνου, ενθα ούδέν περι τού δανείου κατώρθωσεν, αλλα 
μονον την ύπόσχεσιν τού τόν Κάνιγγ δ ιαδεζαμένου πρωθυπουργού 
λόρδου Γχόδερ ιχ  έ'λαβεν, ό Καποδίστριας μετέβη τη 20 Σεπτεμ
βρίου 1827, ώς εΓπομεν, είς Βρυζέλλας και έκεΐθεν εις Παρισίους 

27 τού αυτού μηνός,ενθα διέτριψεν έπί ενα καί πλέον μηνα καί 
δι’ άλλους μέν σπουδαίους υπέρ τού έθνους λόγους, Γσως δε καί 
£πί τ'7) έλπίδι νά έξευμενίστι έκεΐθεν την Α γγλίαν διά τών φίλων 
αυτού καί ιδίως διά τού φιλάνθρωπου καί αληθούς φιλέλληνο; 
βασιλέω; Καρόλου τού Γ, τόν βασιλέα Γεώργιον τόν Δ . Αλλά 
τά πάντα δυστυχώς άπεβησαν είς μάτην διότι άμφότεραι αί 
Κυβερνήσεις της Δύσεως δέν είδον μετ’ εύχαριστήσεως την εκλο
γ ή ν  τού Καποδιστίου ώς κυβερνήτου τές Ελλάδος. Ενταύθα 
δίαμένων συνενοήθη. μετά τών διαφόρων φιλελληνικών κομιτάτων 
Καί τών άλλων συνηγόρων τού Ελληνισμού. Αλλα και ενταύθα 
αποτυχών τών περί δανείου διαπραγματεύσεων, υπέρ ων ειογά- 
ζοντο καί οί της Ελλάδος προστάται, ηναγκάσθη να αρκεσθ'Τί 
ει; γλίσχρα τινά χρηματικά ποσά, δι’ ών ’έμελλε νά κυβερνήσνι 
τ^ν άναγεννωμένην Ελλάδα. Έκ, Παρισίων ό Καποδίστριας διηυ- 
δύνθη? κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου, είς Βασιλείαν, Ζυρίχην Βέρνην 
*αι εκεΐθεν εις Γενεύην ενθα διέμεινεν επτά περίπου ημέρας. Απο- 
χαιρετήσας δέ τούς φίλους καί συστήσας εί; την εύνοιαν αυτών 
τγ)ν Ελλάδα, άνέθηκεν είς την φροντίδα τού καθηγητοΰ ΛΑεζ, 

Ραδ ινόν  (1) τριάκοντα ορφανούς έλληνόπαιδας, άναλώμασιν 
ιδιαιτέρου ταμείου συστηθέντος υπό τών φίλων τού Καποδιστρίου 
*αι παρακαλέσας τόν φίλον αύτού X. Βερνε νά συντάζϊ) σχέδιον 
Ποινικού Νόμου και πολίτικης δικονομίας καί Εμπορικού, τό μέν 
Κατά τόν πρωσσικόν νόμον, τά δέ κατά τόν Γαλλικόν, απηλθεν 
*ι ; Βενετίαν, ένθα διά νέων προσφορών τών ομογενών, ων τό πρώ-

(Ι)Ούτος είναι ο κατόπιν γυμνασιάρχη; Πατρών, ο sv ετει 1836 εν 
Α^ήναις Ικδούς τον ‘Ηρόδοτον. Προλ R. Nicolai, Geschichte der neu- 
S^echischen Literatur, Leipzig 1876 σελ. i lG, 139, 201.
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τιστον παράδειγμα εδωκαν οί παρεπιδημούντες έκεΐ Κερκυραΐοι, 
συνέστησε δεύτερον ταμεΐον πρός περίθαλψιν και διάσωσιν τών άνά 
την ’Ιταλίαν άνευ προστασίας περιπλανωμένων ενδεών Ελλήνων, 
τήν δε διαχείοισιν τού ταμείου τούτου ένεπιστεύθη τώ φιλογενεΐ 
έμπόοω ΆΛεζΙω NixoJatdr}. Ίδρύσας δέ αυτόθι καί Σχολεΐον 
Ελληνικόν,δπερ έπλούτησε καί διά βιβλιοθήκης, μετέβη είς Του- 
ρΐνον καί Βολωνίαν πρός συνάντησιν τού ’Λνδρέον Μονσ ΐο ζύδον  
καί έκεΐθεν μετέβη είς ’Αγκώνα (20 Νοεμβρίου) όπόθεν έξητή- 
σατο παρά τού έν Έπτανήσω άρμοστού ν Αδαμ τήν άδειαν νά 
μεταβέ διά τού Ίονίου άτμοπλοίου ή «Επτάνησος» είς Κέρκυ
ραν καί έκεΐθεν είς τήν Ελλάδα* άλλ’ ό αρμοστής ήρνήθη τούτο, 
προφασιζόμενος, οτι το Ίονικόν άτμόπλοιον, άν τεθη είς τάς 
διαταγάς αύτού, ώφειλε ν' ανύψωση τήν ελληνικήν σημαίαν, 
ήτις ούτε άνεγνωρισμένη είσέτι ήτο καί έρεθισμόν μέγαν ήθελε 
προξενήσει έν Κερκύρα. Ή  άρνησις αύτη ήτο, καθ’ ημάς, δευτε'- 
ρα τις είδοποίησις πρός τόν Κυβερνήτην τής Ελλάδος περί τές 
δυσαρεσκίας τές ’Αγγλίας* άλλ’ ό Καποδίστριας, άποβλέπων 
μόνον είς τό καθήκον, προσεποιήθη δτι δέν ένόησε τήν άρνη- 
σιν ταύτην.

Εν τώ μεταξύ δμως τά έν Έλλάδι ο7̂ ονέν έβαινον έπί τά 
χείρω· διότι ή Τουρκία μ^ ύπακούσασα είς τό υπό τών τοιών 
εύεργετιδων δυνάμεων τ^ 24)6 ’Ιουλίου 1827 άπό κοινού γενό- 
μενον πρός αύτήν πρωτόχ.ολ7νθν περί της μετά τών Ελλήνων 
ανακωχές, εστειλεν, ώς είδομεν, στρατόν καί στόλον είς Ε λ 
λάδα. Τό τοιούτον έθεωρή^η ώς προσβολή καί κατά ,το μυστικόν 
άρθρον τού πρωτοκόλλου εκείνου άπεφάσισαν νά έκβιάσωσι τήν 
Πύλην είς τήν παραδοχήν της ανακωχές.

Οί έν τώ Αίγαίω περιπλέοντες στόλοι τών τριών μεγάλων 
δυνάμεων, Ρωσίας υπό τόν ναύαρχον ¥Εΐδεν, ’Αγγλίας υπό τόν 
ναύαρχον Έδονάρδον Κόδρ ιγχζον  καί Γαλλίας υπό τόν α ντ ι
ναύαρχον Αεριγνυ κατέπλευσαν πάραυτα είς τόν δρμον του 
Ναυαρίνου, ενθα ειχον άποβιβασθέ οί Αιγύπτιοι, παρά τήν 
διακοίνωσιν τών οικείων Κυβερνήσεων, καί ύπεχρε'ωσαν αυτούς 
νά δεχθώσιν ανακωχήν μέχρις έπιστροφης τών απεσταλμένων,
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0u? ο Ίβραήμ είχεν άποστείλει είς Κωνσταντινούπολιν καί είς
Αλεξάνδρειαν αίτούμενος οδηγίας* δτε δε ό Ίβραημ, άθετή-

Goc? την δοθεισαν ύπόσχεσιν, έξηκολούθει καταδιώκων τούς έπα-
ν<*στάτας, οί ναύαρχοι είσηλθον εντός τού δρμου, έλπίζοντες

πείσωσι διά φιλικής γλώσσης αύτόν 'ίνα δεχθνί τάς προτά-
τών οικείων κυβερνήσεων άνευ περαιτέρω αιματοχυσίας.

Αι διαπραγματεύσεις εβαινον καλώς καί ο σκοπός ήθελεν έπι-
ίσως άνευ συγκοούσεως, δτε συνέβη τόδε τό απρόοπτον

Υεγονός : Ττί 8)20 Οκτωβρίου 1827, δτε ή λε'μβος αγγλικής
τ*νος φρεγάτας εστάλη, ΐνα προσκαλέσ*/) τουρκικόν πυρπολι-
*0ν να μέντ) είς άπόστασιν, οί Τούρκοι έπυροβόλησαν κατ ’ αύ-
^ ς .  Τό πύρ έξηκολούθει καί καθ' έτέρας αγγλικές λέμβου, στα-
εισΥ)ς πρός βοήθειαν της πρώτης, καί αύτη δε ή γαλλική

?Ρ'γάτα προσεβλήθη υπό σφαίρας. Τούτο ίδόντες οί σύμμαχοι
την προσγενομένην υπό τών Τούρκων προσβολήν ζητούντες

Voc εκπλύνωσιν, ήρξαντο πυροβολούντες. Τό πύρ ήρξατο τότε
όλην τήν γραμμήν καί ό δρμος τού Ναυαρίνου έγένετο

ε*τρον ναυμαχίας, καθ’ ήν τά πλοία, ώς έκ τού στενού τού
Χ̂ ρου. έμάχοντο σχεδόν έκ τού συστάδην, τού συμμαχικού
τ^λου διατελούντος υπό τάς διαταγάς τού άγγλου ναυάρχου

Ριχχτογ· μετά τρίωρον πάλην, ή νίκη εκ>ινε πρός τόν συμ-
μ*Χι*δν τών Χριστιανών στόλον. Ά λλά  τό γεγονός τούτο τό
^σαν άπό μεγάλου κινδύνου τήν Ελλάδα, ηδύνατο συνάμα 

* / » * ε^ενέγκγ) καί τόν θρίαμβον της Ρωσίας* διά τούτο έν Ά γ -
ύπεδέχθησαν τήν περί τούτου εΓδησιν μετά κατήφειας,

0 βασιλεύς της Α γγλ ίας  Γεώργιος ό Δ', κατά την εναρξιν
Κοινοβουλίου, έχαρακτήρισεν αύτό ώς άζ ιοθρήνηζον σ ν α β ά τ .

Την τοιαύτην τού Τουρκικού στόλου καταστροφήν ήκουσε
εύχαριστήσεο)ς ό Καποδίστριας έν Τουρίνω ευρισκόμενος

» ζ °^θνεν επετάχυνε τήν είς Ελλάδα κάθοδον μη~παραμελών,
^%0υτοις, νά φροντίζτ) αείποτε περί έξευρέσεως πόρων παρά τε

Ομογενών καί τών ξένων φιλελ7.ήνων.
Q Καποδίστριας άφίκετο, ώς εΓπομεν, είς Αγκώνα τη 8]20 

βορίου 1827 συνοδευόμενος υπό του Γεωργίου Δουρούτη άπελ-
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θόντος είς Σενεγαλλίαν μετά του υιού αυτού Κωνσταντίνου πρός 
προϋπάντησήν του Κυβερνήτου κατά την επιστολήν του μητρο
πολίτου Άρτης Ιγνατίου του Σκαλιόρα καί κατέλυσαν έν τω 
3ενοόοχεΙω τής Ειρήνης.

Γ Ή  σονοδεία τού κυβερνήτου συνέκειτο έκ τού Ιακώβου Ρί- 
I ζου τού Νερουλού, τού ’Ιταλού Γεωργίου Μπε'τσου, τού ελ- 

βετού Σ. Μπετάν, τού Νικολάου Μαυρομμάτη, τού Σταμα- 
τίου Βούλγαρη, τού ειτα μεγάλου έθνικού εύεργε'του γενομέ~ 
νου Ίωάννου Δομπόλη ή Τομπόλη ήπειοώτου, καταλιπόντος 
έν Ρωσί<* τω 1850 285,744 ρουβλίων αργυρών δπως τω 1906 
ιδρυθη Καποδ ιστρ ιακογ Πανεπισχήμιον  έν τ^ τότε πρωτευούσνΐ 
τές  Ελλάδος, περί ού έγράψαμεν τά είκότα (1), τού θαλαμηπό- 

^ λου Φεδερίλου καί τού ύπηοε'του Νικολε'του.
Τού κυβερνήτου εις 'Αγκώνα έλθόντος, βαρύς έπεκράτησε χεί* 

μών. Ή  π ό λ ι ς  καί τά πε'ριζ έ κ α λ ύ φ θ η σ α ν  ύπό παχείας χιονοςι 
ό δ’ Άδρίας έζαγριωθείς έμαίνετο έπί μακρόν κωλύων την τών 
πλοίων είς ’Αγκώνα προσε'γγισιν. Ή  ά5ημονία Χού Καποδί' 
στρίου όσημε'ραι ηύξανε· μετά παρε'λευσιν δ* είκοσαημέρου, τ έ ί  
τρικυμίας καταπαυσάσης' καί τού προσδιορισθε'ντος ’ Α γ γ λ ι κ ο ί  

πλοίου μη καταπλε'οντος, η ανυπομονησία τού κυβερνήτου έκο' 
ρυφώθη είς τοσούτον, ώστε καθ’ έκάστην έπεσκέπτετο τόν έκε* 
άγγλον πρόξενον ‘Epptxor K^r, 'ίνα μάθν) τι περί τού άναμενο- 
με'νου αγγλικού πλοίου καί άνερχόμενος ε ίτα έπί τές ύψηλέί 
πλατείας τού ναού τού 1Αγιον Κνρ ιαχον , πολιούχου του ’Ay* 
κώνος παρετήρει άνά τό αχανές πε'λαγος διά τού τηλεσκοπίου 
μή τυχόν Γδν) τό αναμενόμενον πλοιον. Τήν τοιαύτην δέ άδη* 
μονίαν τού κυβερνήτου έν Άγκώνι έπί τοσαύτας ήμε'ρας αργούν" 
τος, τές πατρίδος ήδη άγωνιζομένης, περιε'γραψεν άριστα ο

(1) Ίδέ τήν ήμετέραν πραγματείαν έν τη «Νέ^ ’Εφημέριοι» τη;  ̂
Μαίου 1894, δι’ ής συμπληρουμεν τά εν τη «Άκροπόλει* της 11 χ0° 
αύτου μηνος έκ Κέρκυρας δημοσιευΟέντα. Πρβλ. καί τά έν τη«Άκροπόλβι,) 
τής 1 9 καί 30 του αύτου μηνος ύπ6 του άνεψιου του Δομπόλη Ν ι * ° '  

λ ά ο υ  Π ά ρ κ α  γρα^έντα.



^οδεύων αύτώ Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός εν τω  εζές πο ιηματι 
®υτου : « Ό  κυβερνήτης εν Ά γκώ ν ι»  διά τών δε τών στίχων :

Τ Ι  τάχα ; θά περάβωμεν ερημιτών χειμώνα
Elg 8χ&ην Άδριατικήν, 'βτον βροχερόν * Αγκώνα ;
9Από τα νψη τών κρημνών καϊ τών χαρακωματων 

®ά βλέπωμεν ’ότο πέλαγος τους λόφους τών κυμάτων ;

Κι'* άπό την γην θ·’ άκούωμεν με βάβιν βτηριγμενην 

Την %άλα66αν ’ότα όύννεφα ύπερτιναββομενην ;
Αεν δέλομεν άσφάλε<αν τοιαύιην όλε&ρίαν- 
Αίοχραν μιΰοϋμεν τών δειλών φιλαύτων ησυχίαν.
Με ηδονήν τον &εωρεΐ κίνδυνους καταιγίόος 

"Οβτις δρμα ’6τό πέλαγος δι ' ίρωτα πατρίδος.
Tig ήχος τόβον λιγυρός, μελών xU αρμονία 
Σ τη ν  ακοήν του φαίνεται τόαον βα&μόν γλυκεία?

οταν τάρμενα ήχουν καί τα κατάρτια τρίζουν 

^2’ είς τά πανιά οι άνεμοι οί πτερωτοί όυρίζονν ;

Βοϋ είβαι καί ό£ν φαίνεβαι δελφινοδρόμον πλοιον?

Σ '  τό ιερόν ταζεϊδί 6ου το Ιναντίον ποϊον ;
Τάχα Κροάτης Αίολος, χαϊ αν Λυσοα κι άφρίζη 
Τήν τόλμην 6ου, τήν τέχνην όου π ο ύ  την Εμποδίζει ; 

Οζύπτερον, άτρόμητον, &αλα66ινον ίεράκι 
Ωκεανούς δ\ν τρόμαζες, &α φοβηδης αυλάκι ;
Σ τον  ναύτην τόν άγέρωχον τής κραταιάς Αγγλίας  

&6αν λεκάνη φαίνεται ό κομπαβτή$ Άδρίας.
Ελ&ε λοιπόν? ώ Πάραλε? ότον Αωρικόν Ά γκ & ν<Χ 

Στή$£ καί 6ν μιαν έποχην 'οτόν τωρινόν αιώνα.

*0 Ουρανός είν ’ ενμενή*, ό Ποαειδών φιλέλλην
^2* 6 μέλλων Ιπιβάτης βου πρώτος ' Ελλήνων Ελλην. (1 )

CV
, υΧ ήττον εν Ά γκώ νι ιχε'νων ό Καποδίστριας καί τ έ ς  ε* τ έ ς  
ΡΥ̂ ας ανίας Θε'λων νά κατισχύσν), έφοόντισε περι τ έ ς  εκπαιδεύ- 

^ ) ϊδε Έθν, ‘Βαερολόγ ιον Μ. Π. Βρετου του 1866 σελ. 260-261*
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σεως των εκεί έγκατοίκων καί προσφύγων Ελλήνων, ών οί παΐ* 
δες δεν ετύγχανον τής δεούσης μορφωσεως ελλείψει μέσων· διότι, 
καίπερ οί αυτόθι εύποροι από τού 1823 επέβαλλον εαυτοί;, 
καθώς καί οί εν Βενετία καί Λειψί^ καί Τεργέστν) δικαίωμα τή$ 
Εκκλησίας 1 ο)ο επί των κατά παραγγελίαν άγοροπωλησιών, 
εν τούτοις, οί πόροι τής κοινότητος δεν εξήοκουν διά την συντή- 
ρησιν σκολείου. Ό  Καποδίστριας δμως συστήσας πενταμελή 
επιτροπήν, άνέθηκε τω πρεσβυτέρω αυτής Γεωργίω Φραγκιάδν^ 
Χίω πρόσφυγι, την εποπτείαν τού σκολείου, χορηγήσας ττί επι* 
τροπΤ) 300 δίστηλα καί πολλά διδακτικά βιβλία, ύποσχεθείς νά 
παρέχν) το αυτό ποσόν κατ’ ετος, δι* ών διωρίσθησαν διδάσκα
λοι ό Λέσβιο; Δημ. Βρανάς, ό ’Ιωσήφ Γκι,νάκας καί ό ’Ιταλοί 
Δομίνικος Ρέκης

Ά λλά  καί περί της εκκλησίας επιμέλειαν εποιήσατο ό Κυβερ- 
νήτης, γράψας εις Βαρλέτταν καί ζητών τον εκεϊ εφημέριον 
Νεόφυτον Βιάντην, παραιτηθέντος τού τέως τοιούτου εν *Δγ* 
κώνι καί περί αποστολής τροφίμων εις Ελλάδα διά -τού παπ ικού  
πλοίου «Νίκη» αξίας 2 ,550 δίστηλων.

Γ Τέλος τού αναμενομένου πλοίου καταφθάσαντος, άνεχώρη^6 
τνί 26*/) Δεκεμβρίου εις Μελίτην διά της αγγλικής φρεγάτα 
«Λύκου» (1), υπό τον πλοίαρχον ΑΥε^άκολουθούμενος υπό μικρό^ 
συνοδείας, ως ειπομεν, προσώπω/, μεταξύ των οποίων ήτο 
ο Κερκυραΐος Σταμο ίηος  Βοόλγαφης, λοχαγός τού Γ αλλ ικό^  
Επιτελείου, όν προσέλαβεν δπως άναθέσ/) αύτω διαφόρους ύπΆ' 
ρεσίας άναγομένας εις τον οίκεΐον κλάδον. Τό πλοΐον περιπλεο^ 
την νησίδα Σ α ζ ί ν ο ν  μεταξύ Ότράντου καί Αύλώνος. συνηντήθ**1 
μετά δικρότου, δπερ ποός j J j jXyονα τιμήν 6 ’Άγγλος ναύαρχέ 
Κόδριγκτον εστειλεν δπως έπιβιβασθγ) ό Κυβερνήτης. Έ ν 
δε τή ς  θαλάσσης ό Καποδίστριας από της φρεγάτας μεταβιβ*~ 
σθείς είς τό επί τού μεσαίου ιστού εχον άναπεπταμένην 
ληνικχιν βημα ίαν ,  ό ίκ ρο ιο ν  «Ούάρβπιτ»  (2) υπό τον πλοί«ρχ°ν

(1)  Κ α τ ’ άλλους Λ  έ ο ν τ ο ς.
(2) Τούτο ο μέν Στέφανο; Εένος μετέφρασε ; «Πολε-Αοπείσμων»* α 

λοι δε ««Πολεμοπτυων» *Βμε?ς ά',ρίεμεν τήν αγγλικήν ονομασίαν



κε£ εφθασεν εις Μελίτην περί τά τε'λη του αυτού μηνός 
(28 Δεκεμβρίου) εν μέσω τών κανονιοβολισμών των φρουρίων.

Μελίτγ] ετυχεν επισήμου υποδοχής υπό της Διοικτίσεως, ήτις 
Χαρις αυτού άπηλευθε'ρωσεν 100 περίπου "Έλληνας, οΐτινες ώς 
^οδικοί πειρατείας κατεκρατούντο προς έκδίκασιν.

Αυτόθι η αγγλική διοίκησις είχε παρασκευάσει αύτώ άνά- 
^°γον κατάλυμα, άλλ’ ο Καποδίστριας t εύχαριστήσας αύτΤ) 
^ρουτίμηαε να. καταλύστ παρά τώ *Ελληνι εμπόρω A. K or to ·  
στανΛψ. Παρε'μεινεν αυτόθι επί πενθήμερον, καθ' δ εγε'νετο άντι- 
*ειμενον πολλών περιποιήσεων και τιμών εκ τε τών "Αγγλων

τών Ελλήνων. Εις τιμήν δ’ αυτού άπελύθη προσε'τι καί τό 
Ελληνικόν βοίκιον Εκτωρ* τού εκ Ψαροών ιδιώτου ΝικοΛάον 

F ia r νίχση  τό υπό τ*71ς άνχιχυβεργητ ικής επιτροπής  άποσταλεν 
^Ρ°ς παραλαβήν τού Καποδιστρίου, οπερ οι έμποροι ώς εθνικόν 
^ολαβόντας είχον κατάσχει. Τέλος ό κυβερνήτης άναχωρήσας 
ε* Μελάτης επί τού «Ούάρσπιτ» συνοδευομε'νου καί υπό δύο φρε- 
ϊ^ τών τν) 2)JL4../ΐΛ^ουαρίου 1828 εντός πε'ντε ή εξ ήμερων7ώς~εκ 
τ ^ν επικρατουσών τρικυμιών κατεφθασε προ τού γενναίου της 
^ £λοποννήσου προμαχώνος, τού Ναυπλίου, κωλυθέντος τού 
ηλθι'ου νά πλεύσγ) προς την έδραν της άντικυβερνητικης επιτρο- 

την Αίγιναν.
Τοιαύτη ύπίρζεν, εν ολίγοις^ ή ιστορία τού Ίωάννου Καπο 

ι<ϊτρίου κατ£ TqV> ττρό τ·7|ς εκλογής καί μετά την εκλογήν αυτού 
^  κυβερνήτου, μέχρι τής μετά εννεάμηνον καθόδου αυτού εις 
^λλάδα , μακρόν χρόνον, ^ήν ΤνΤιδει Εισαγωγής ανεγράψαμεν.

είσερχόμεθα εις την κυρίως ιστορίαν τού κυβερνήτου Κα- 
^διστρίου (6 Ίανουαρίου 1828 — 27 Σεπτεμβρίου 1831) μεθ* 

®^λομεν, ώς εν Παραρτήματι, συνεχίσει την ιστορίαν τού 
ν°υ? ημών, κατά την όλεθοίαν, μετά την δολοφονίαν τού Κυβερ- 

αναρχίαν με'χοι της άφίζεως τού πρώτου βασιλε'ως ημών 
^θωνος τού Α/, ούτινος πε'ρυσιν έξεδώκαμεν την ιστορίαν, εις Yjv 

^ροίπε'μ^ομεν τούς ήμετε'ρους άναγνώστας, ώς συνεχίζουσαν την 
Προύσαν ιστορίαν.

TOT ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 119



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
Tor

ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑ10Ν A'.

Ά φ ιξ ι ς  Κυβερνήτου εις Ναύπλιον.—Ελεεινή του Ναυπλίου ιδίως και 
γενει της ‘Ελλάδος κατάσταοις. — Εισβολή Στερεοελλαδιτών είς 
Λοπό^νησον —’Απαιτήσεις του 0 .  Γρίβα καί φόβος τών Ναυπλιέων. — 
wέγκαιρος άφιξις Καποδιστρίου προς πρόληψιν τών εμφυλίων σπαραγ' 
μών. — Άνακούφισις Ναυπλιέων έπί τ*ί άφίξει του Κυβερνήτου."" 
Άποβίβχσις Καποδιστρίου είς Ναύπλιον. — Χαρά του λαου. *" 
’ Επίσκεψις τών κατεχόντων τά φρούρια Ναυπλίου Γρίβα καί Στρα~ 
του καί τών άλλων προυχόντων. — Ιυμφιλίωσις αύτών. — Επιστολαΐ 
Καποδιστρίου πρός τε τβν Γρίβαν, τβν Στρατόν καί τον Κωλεττην.-'·' 
Άναχώρησις Καποδιστρίου διά τήν έδραν της άντικυβερνητικής  
τροπή:, τήν Αίγιναν. — Ή έν Αιγίνη υποδοχή του Κυβερνήτου."" 
Πανηγυρικός λόγος Θ ε ο φ ί λ ο υ  Κ α t ρ η. — ΊΓποοοχή 
Γραμματέων.

*Η 2κτη ’Ιανουαρίου του 1828 είναι μεγίστης μνήμης άξι^ 
διά τόν Ελληνισμόν σύμπαντα* διότι άνευ τές άφίξεως του 
έννεαμήνου, άπό τές εκλογές αύτοϋ, άναμενομε'νου Μεσσίου  ̂
τού κυβερνήτου Καποδιστρίου, ή τύχη τές Ελλάδος θά ητο 
τεστραμμένη. Τήν επαύριον άκριβώς τές άφίξεως αύτου, 
νουαρίου, έσκόπει ό τά φρούρια του Ναυπλίου κατέχων Θ. Γρ1' 
βας νά λεηλατήσν) καί διαρπάστ) -τήν πόλιν. 7Ητο ήμερα εορτές
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«Αγίου Ίωάννου τού Προδρομου» και ο κοσμος απας εν 
^°ρτασίμω περιβολγί περιέμενε την εκ τού πλοίου εξοδον τού 
Κυβερνήτου. *Αμα τνΐ ήμέρct εν μέσω των πυκνών κανονιοβο
λισμών τού τε ’Αγγλικού «Ούάραπιτ» χαιρετώντας την εν τω> 
μέσφ Ιστώ ελληνικήν σημαίαν, τού γαλλικού καί τού ρωσικού 
πλοίου καί τού φρουρίου τού Ναυπλίου, δ Καποδίστριας απε- 
^ιβάσθη εις την ξηράν. Ό  λαος σύσσωμος εσπευσεν εις υποδο- 
Χ̂ ν αυτού εν εύφημίαις καί ζητωκραυγαις κρατών κλάδους 
ε^αίας εις ενδειξιν της επελθούσης εΙρήνης. Ο Κυβερνηνης ωδη- 
Υήθη εις τον ναόν τού Αγίου Γεωργίου καί ψαλείσης τής επι 

ociaiqc ελεύσει αύτού~1)οξολογίας ώ; και υπερ τών τριών ευεο 
Υ^τίδων δυνάμενων7 επορεύθη εις τον ευποεπεστερον τού Ναυ
πλίου οικον, τον τού Εμμανουήλ ιϋιενου, εν ω εδεξατο τους θέ
λοντας να ί'δωσιν αυτόν. Ό  Γρίβας δεν κατήλθε του Παλαμη- 
^°υ, άλλ’ εις τών τού Ναυπλίου προυχόντων, ό Σ. Σκούφος 
^φανισθείς προ τού Κυβερνήτου, είπεν αυτώ : « Οτι ο Γρίβας

τολμά νά εμφανισθνί προ της Τ. Έξοχότητος* εν τουτοις 
£̂ αι εις τάς διαταγάς σας* εχετε εις την διάθεσίν σας αυτόν 
τε καί τούς ύπ’ αυτόν. Έάν μοί είναι επιτραμμέ'Ον νά εκφράσω 
l*ifcv ευχήν, παρακαλώ την Τ. Εξοχότητα να ευδοκηα*/) να 
Ι*ε *αταστή<3Υ) εντολοδόχον αυτής* ^ιότι κολακεύομαι οτι γινώ- 

τόν Γρίβαν ειπέρ τις καί άλλος κάλλιον».
Ο Κυβερνήτης ήρνήθη την αύτεπάγγελτον τού Σ. Σκουφου 

Προσφοράν xa 't άπεκρίθη οτι επιθυμεί νά 1'δϊ)̂ υ:το7^οσωπως τον 
ΓΡ ^ ν  κχΐ συνομιλήσν) μετ’ αυτού άνευ μεσίτου τίνος. Ο Γρί- 

παοουσιάσθη ποός τον Καποδίστριαν ευσεβαστως και εγέ- 
ν*τ ° δεκτός λίαν φιλοστόργως καί ενθαρρυντικώς παρα τού Κυ- 
^Ρ^ητου, εις ου τάς χεΐρας παρεδωκε τας κλεις τών φρου- 
pt<i)v, Χαταληφθέντων αμέσως υπό φρουράς εκ νησιωτών άποτε- 
*0υ(*ένης. Όμοίως ύπεδέξατο τον Στράτον καί τόν Κωλέττην 
**'1 Ράντας οσοι έπεθύμουν νά επισκεφθώσιν αυτόν καί ειτα επε- 
/ €^ θ η  \π\ τ0£ Ονάρσπιχ , όπόθεν την επαύριον 8 Ίανουαρίου, 
δΥΡαψε πρός τε τόν Γριβαν καί τόν Στράτον τά ΙΠ  «Δέχομαι 
ευΥνωμόνως την οποίαν μού εδώκατε ύπόσχεσιν έκάτερος υμών
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του νά φυλάξητε την ησυχίαν καί ευταξίαν καί νά άφήσητ-ό 
ελευθέρους οσους εχετε φυλακισμένους ενεκα της εις ’Άργος γε- 
νομένης ρήξεως». Προς δε τον Ίωάννην  Κ ω ΐ ίτ τ η ν  εγραψεν αυθη
μερόν τά εξής : «Είσαι ρουμελιώτης καί έχεις φιλίαν με τούς 
εμπιστευμένους τά φρούρια ταΰτα καί την ασφάλειαν τών κατοί- 
κων* επειδή θέλεις νά παύσωσιν αί άταξίαι καί επειδή, ώς μοί 
έξηγήθης, έχεις επιρροήν εις αυτούς τούς δύο φρουράρχους} δεν 
αμφιβάλλω δτι θά συνεργήσνις νά παύσωσιν αί άταξίαι καί νά 
ήσυχάσωσιν άσφαλιζόμενοι οί κάτοικοι της πόλεως ταύτης και 
επαρχίας ώς καί τών πέρ-.ξ επαρχιών*.

Ουτω δε συμβιβάσας τά διεστώτα εν Ναυπλίω διά τής π<Χ' 
τριωτικής αυτού φρονήσεως, ης πρώτον τοΰτο σημεΐον κατέδει- 
ξεν άμα τ?) εις Ελλάδα καθόδω ό Κυβερνήτης καί του σ φ ο δ ρ ο -  

τάτου εναντίου ανέμου κοπάσαντος, ττ5 επαύριον y Ίανουαρίου επι 
του αυτού αγγλικού Ούάρσπιτ  έπιβαίνων καί παρακολουθούμενοί 
καί υπό πολλών άλλων πλοίων άπέπλευσεν εν μέσω τών κ α ν ο ν ι ο 

βολισμών καί επευφημιών τού λαού δι* ΑΓγιναν, καταλιπών εν 
Ναυπλίω τον Σζαμάτ ιογ  Βούάγαρην  μετά διαταγών νά άνακα*' 
νίσνι την πόλιν ερείπια ούσαν, καί ενεκα τών άνυποφόοων μιασμ#* 
τικών αναθυμιάσεων τής ατμόσφαιρας αυτής άκατοίκητον, ^  
θεμελιώση τό προάστειον,οπερ καί θεμελιωθεν ώνομάσθη Πρόνοι^ι 
εις ενδειξιν τής ^ν επεδείξατο προνοίας νά κτίση στρατώνας 
οικήματα διά τάς πολυαρίθμους πτωχάς οίκογενείας, άς ό τΥ)£ 
Τουρκικής αιχμαλωσίας φόβος καί τά δεινά τής επαναστάσε<*>£ 
ή ν ά γ κ α σ α ν  νά συγκεντρωθώσιν εν μι& μόνον πόλει, εν y j  πολλοί 
άπέθνησκον ή εκ πείνης, ή εκ τής άναπτυχθείσης κακής ατμό
σφαιρας. Ταύτα δε πάντα ό Βούλγαρης κατά γράμμα εκπληρ0*' 
σας εστάλη μετά ταύτα εις Πάτρας, ϊνα καί ταύτας άνακαινίσίΟ· 
Τότε δε πρός τοΐς ά^λοις εποίησε καί τό λαμπρότατον σχεδόν 
τής ώραίας πόλεως τών Πατρών, επί τν) βάσει τού οποίου ετι 
σήμερον οίκοδομεΐται ή νέα δευτερεύουσα τού Κράτους πόλις·

Μετά διήμερον πλούν 6 Κυβερνήτης κατέπλευσεν εις 
έδραν τής άντικυβερνηηκής επιτροπής, την νήσον τού Αί#*°υ 
Αίγιναν, εν 7), κατά την μαρτυρίαν τών συγχρόνων, επεκεινα "Γ0>ν



Ι βΟ,ΟΟΟ ψυχών είχον συγκεντρωθώ. Το πλοΐον ώρμισε περί 
^υχνων άφάς εν τω ορμίσκω της νήσου· τη επαύριον δε 12 Ί χ -  
ν°υαριου άπαντα τά  πολεαικά 'Ελληνικά βκάφϊ] καί ή γαλλ ική 
Φρεγάτα "Ηf a  έĵ oclρέτησαν την έπί τού μεσαίου ιστού τού 
Qvapomt  κυματίζουσαν κυανόλευκο ν Έλληνικην σημαίαν.

Τα τρία μέλη τές άντικυβερνητικές επιτροπής, ό Γεώργιος 
^ ανρομ ιχά27/c, αυτός εκείνος, οστις μετά τρία ετη ’έμελλε νά 
α^οστείλτ) είς τόν *Αδην τόν εκλεκτόν τές εν Τροιζένι Γ/ Έθνι- 
*^5 συνελεύσεως, ό 1. ΜιΛαΐζης καί ό I. Νάκος, ot γραμματείς 
τ °ύ Κράτους, καί ή Δημογεροντία άνέλθον επί τού Αγγλικού 
πλοίου ΐνα προσφέρωσι τω Κυβεονήττ) την υποταγήν αυτών.

Περί την 11 ην δε τές πρωίας ό Καποδίστριας συνοδευό* 
Ι̂ ενος ύπό τε τού πλοιάρχου τού αγγλικού Ούάρσπιτ  Πάοκερ, τού 

Γαλλικές *.Ηρας Λεβλάν καί τού της ρωσικές «Ελένης» 
^ε'τροβιτς, άνευ ούδενός στρατιωτικού ακολούθου (1), άπεβιβάσθη 
εν μέσω κανονιοβολισμών είς Αίγιναν επί λέμβου Ελληνικού πο- 
6[*ΐκού πλοίου, φέροντος την δίχρουν Έλληνικην σημαίαν. Ά μ α  

αποβιβάσει έγένετο δεκτός υπό τές Βουλές καί τού άπαντα- 
Χόθεν της νήσου ποοσδραμόντος πλήθους εν εύφημίαις καί ζητω- 
*ραυγα?ς μέχρι τού καθεδρικού ναού τές Παναγίας (Βουλευτη- 
Ρι°υ) ενθα, ψαλείσης επισήμου δοξολογίας επί τνί αίσία άφί- 

τού αναμενομένου Μεσσίου ^η; άναγεννωμένης ‘Ελλάδος, 6 
10ζσγΐμος τές εποχές ίεροκηρυξ Θεόφιλος Καΐρης  εξ ύπογύου
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(1 )  Τ ο ύτ ο  έ γ έ ν ε τ ο  κ * τ  άπ α ίτ η σ ι ν  α ύτου  του Κυοβρνητου, οστις ρ 

ΐοί": γράψαντας εκ τε Κέρκυρα; xal άλλαχόΟεν να λα η πρ νοιαν . ,ρ̂  
προσωπικής άσραλεία; άπήντηβε ·. «Λεν φρονώ οτι Λ ν-* Ί νιχιι1

^ ρ ν ν ^ ς  πρέπει νά ελθη ε ί;  τήν Ελλάδα επι κεφαλής λόχων και 
*υρο?όλων· τούτο είν*ι ε;ω τών δυνάμεων μου αλλα και αν̂  ηδυνιμην,  
δ* Η  ήρ-/ό*ην τοιουτοτρόπως» καί α'λλοτε : «Ό λα  τα γραφόμενα είναι 
Χ*λά είς γνΰ31ν,  i U a  καθώς καί π?b όλίγου τδ «π ον  (εννοεί τα ανω-  
τέΡ“> γρα»έντα τη 27 Νοεμβρίου IS2T) δέν εη α ι  επ εμοι να <ρθασω εις 

Ελλάδα παοαπεαπόαενος άπδ Πραιτοριανήν φρουρχν και επ εμοε 
! '  ητο, πάλιν* θά τό άπέφευγον καί ΐσως άπατώμαι, δμω; 6εν πταιω  
*ΤΤώ·» Ταΰτα εγραψε κατά 'τήν 7 Δεκεμβρίου 1827.



εξεφώνησε τόν δε τον πολυσήμαντον καί ρητορικώτατον πανη
γυρικόν :

I «Ούκ αρξ ω εγώ, ούκ αρξβι ο υιός μου έν ύμΓν,
I «Κύριος αρξει υμών, Κύριος κυβερνήσει ύμας».

(Κριτών Κεφάλαιον ΙΓ', 23).

«Εις τοιαύτην λαμπράν καί επίσημον ημέραν, Κυβερνήτα 
τ^ς Ελλάδος, κατά την οποίαν σε ύπήντησε καί σε ύπεδέχθη V 
πατρίς, εν τω μέσω ανέκφραστου χαρ#ς καί άγαλλιάσεως, εΐζ 
τοιαύτην λαού *τών Ελλήνων όμήγυριν, εν ώ ύψόνει φωνήν εύχα· 
ριστήριον προς τόν *Υψιστον διά την τόσην επιθυμητήν καί ευ* 
κταίαν ελευσίν σου, ποιαν αγγελίαν πλέον χαροποιάν ηδύνατο 
τις νά φέρη εις τό μέσον εκ μ,έρους σου, σύμφωνον τω δντι μ6 
τά φρονήματα της ψυχΤΙς σου, με τά συναισθήματα τής καρδίαζ 
σου, με τάς εγκαρδίους εύχάς όλων τών αληθινών τέκνων τ3ί$ 
Ελλάδος καί με τάς μεγάλας ελπίδας,τάς οποίας εχουσιν εις σε ! 
Τί άλλο ηδύνατο νά αναγγείλν) πλέον χαρμόσυνον, κατάλληλον 
μάλιστα εις τάς παρούσας της πατρίδος περιστάσεις, καί έχέγ* 
γυον της διά σου ελπιζομένης ευτυχίας της, παρ’ ο,τι αρχηγόν 
λαού ελευθέρου, ελευθέρως εκλεχθείς ύπ* αυτού, καί ύπέσχετο 
προς αυτόν τόν Γδιον καί έπροσπάθησε νά φέργι είς εκβασιν !

» ’Ακούσατε λοιπόν, λειτουργοί τού 'Υψίστου, ακούσατε, σε
βάσμιε Πρόεδρε καί Βουλευταί, ακούσατε, πολιτικοί, στρατιό)" 
τικοί, δλος^ό λαός της Ελλάδος, ακούσατε : «Κύριος άρξει υμών* 

* Κύριος κυβερνήσει ύμας». Δεν θέλουσιν εξουσιάσει είς τό έξ^ί 
πλέον ολέθρια πάθη,^δχι χαμερπεις ίδιοτέλειαι, δχι ραδιουργία1? 
δχι οικείος,|^εάν δεν είναι άξιος, δχι συγγενής, εάν είναι άνεπι* 
τήδειος, δχι φίλος τού Κυβερνήτου,εάν δεν εχη ικανότητα, άλλ 
ή Ιερά δικαιοσύνη καί οί αιώνιοι καί αμετάβλητοι νόμοι τ °υ 
Θεού, οί προς κυβέρνησιν ελευθέρου ανθρώπου διορισθέντεζι 

 ̂ θέλουσι κυβερν#.
»Τό®συμφέρον τής πατρίδος, ή ευνομία της, ή ευτυχία τη ίι 

ή δοξα της, ό θρίαμβός της θέλουσι διευθύνει καί τόν νούν κ#1
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τν)ν καρδίαν και τούς σκοπούς καί τούς λόγους καί τάς πράζεις 
τ °ύ Κυβερνήτου : «Κύριος άρξει υμών Κύριος κυβερνήσει ύμ&ς».

»"Οσοι ειδετε την γήν τής γεννήσεώς σας πυρποληθεΐσαν καί, 
**ταστραφεισαν, τούς γεννήτορας σφαγέντας εμπροσθέν σας, τά 
Ϋ^λτατά σας από τάς άγκάλας σας άρπαγέντα καί αίχμαλωτι- 
σ®εντα, δσοι εγείνατε θύματα τής παρανομίας καί τής αναρχίας 

ίδιων αδελφών σας, ακούσατε καί χαίρετε. Χαίρετε, διότι 
^«υουσιν εις τό εξής τά δεινά μας· διότι θέλομεν ίδει την δ ι
καιοσύνην ισχύουσαν, τούς νόμους ένεργουμένους, την κακίαν 
τι(λωρουμένην, την αρετήν βραβευομένην καί ευδαιμονούσαν εις 

εσω, τροπαιούχον καί θριαμβεύουσαν εις τά εξο>· την πίστιν 
°Χι πενθούσαν αλλά λαμπροφορούσαν καί χαίρουσαν.

• Χαιρε καί σύ Κυβερνήτα τής Έλλάδος-διότι μετά τοσούτον 
*°^υχρόνιον αποδημίαν επιστρέφεις εις την κοινήν πατρίδα, την 
Ρ^ε'πεις? την χαιρετας δχι πλέον δούλην καί στενάζουσαν υπό 
τ°ν ζυγόν, άλλ* έλευθέραν, αλλά δε^ομένην σε κυβερνήτην καί 
^ριμε'νουσαν νά σε ί'δγ) νά όδηγήσης τά τέκνα της εις την άλη - 
ινήν ευδαιμονίαν καί εις την αληθινήν δόξαν. Ζήθι ! άλλ’ εχων 

tUpov εμβλημ α :  «ό Θεός καί ή Δικαιοσύνη κυβερνήσουσι την
Ελλά δ « ,.  Ζνίθι ! άλλά κυβερνών ούτως, ώστε νά αίσθανθτί ή 
π*τρίς, καταλάβωμεν καί ήμεΐς, νά επαναλάβγ] ή αδέκαστος 
1(ϊτθρία, νά άντηχήσωσιν δλοι οι αιώνες οτι ου σύ, ούδε ό υιός

ρυ ε̂ ο οικε ΐός_ σ Q υ,ν„. ούδεό φίλος σου, ουδέ πνεύμα φατρίας, 
α^ θ ώ ς  αυτός ό νόμος του Θεού, αυτό τό δίκαιον, αυτοί 

τ^ Ε λ λ ά δ  κυβερνήσουσι την Ελλάδα διά σου.
®Καί τώ δντι, εάν όποιονδήποτε ’έθνος διά νά ύπάρχγ) ελεύ-

εΡ0ν) διά νά συντηρήται κραταιούμενον, διά νά ευτυχή βελτιού- 
^εν°ν είναι ανάγκη νά κυβερνΛται διά μόνων τών νόμων, τούς
*οί°υς ό Θεός διέταξεν ώς κανόνας έλευθέρας ελευθέρου λαού 

ερνήσεως, πολύ μεγαλειτέραν άνάγκην εχει σήμερον ή Ελλάς 
Voc ^ευθύνηται υπό μόνων τών τοιούτων νόμων διά σου. 
t * Αλλ’ , ώ σεβάσμιε Πρόεδρε καί βουλευταί, ώ ευτυχή τής 
Ελλ<χ£>0ς λαέ ! τί άρά γε δύναται νά δικαιώστ) την τοσαύτην

■λ*Ρ*ν I ^  υτζ0στηρ ί ξ*/) τάς ελπίδας μας ! τ ί νά μας
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παραστήσν] τόν άνδρα, είς τόν όποιον η πατρίς επιστεύθη την· 
ύποστήριξιν καί ενέργειαν τών νόμων της ! Τί να μας δείξγι την 
επιρροήν, την όποιαν θέλει μεταχειρισθή προς έκτέλεσιν δλων δσα 
και είς την γενικήν καί είς την μερικήν ενός έκαστου ευδαιμο
νίαν συντείνουσιν !

» Ή  πολίτικη σύνεσίς του καί εμπειρία, ό λαμπρός δρόμος, τόν 
όποιον είς τόν πολιτικόν κόσμον διέτρεξεν, ό υψηλός βαθμός τόν 
όποιον είς ένα τών δυνατωτέρων θρόνων της οικουμένης είγε καί 
τόν όποιον διά την πατρίδα παρεβλεψόν, ή προς αύτην άγάτϊη 
καί άφοσίωσίς του μας βεβαιόνουσι τά πρώτα· τό δε τελευταΐον 
μας πιστοποιούσι καί άλλα μεν πολλά, καί μάλιστα δε δσα είς 
την εν Τροιζηνι συνέλευσιν συνέβησαν.

• Τίποτε αληθώς δεν ημπορεΐ νά παραστήσν) λαμπρότερον την 
προς αυτόν δλου του έθνους μεγάλην καί ύπόληψιν καί πεποί- 
θησιν, παρά τό άξιομνημόνευτον εκείνο ψήφισμα, διά τού οποίου· 
όμοφώνως έκλήθη Κυβερνήτης της Ελλάδος.

»°Όσοι εύρεθητε είς την Έθνυοήν εκείνην συνέλευσιν, ενθυμεΐ- 
σθε ακόμη ποια άγρια πάθη ηγέρθησαν διά νά καταστρέψωσιν 
δ,τι η μανία τών τυράννων η παρέβλεψεν η δεν ηδυνήθη νά άφ* ' 
νίσν). Ποία φλόζ διχονοιών εξήφθη διά νά κατακαύσν) δσα το 
εχθρικόν πύρ δεν ημπόρεσε νά καταφλεξγ)· πώς ό ^Ελλην κ α τά  
τού "Έλληνος, ό συγγενής κατά τού συγγενούς, ό αδελφός κ α τά  
τού αδελφού καθωπλίζετο καί ό άσπλαχνος καί αδυσώπητος εμφυ~ 
λιος πόλεμος ήτοιμάζετο νά καταφέρν) είς την πνέουσαν τά λοίσθια 
πατρίδα πληγήν. Τότε μόλις τό όνομα προφέοεται τού Καποδί' 
στρια καί δλα καταπραύνονται* η όρμη τών αγρίων παθών κατε- 
παυσε καί τά ολέθρια τών διχονοιών αποτελέσματα ημποδίσθη- 
σαν. Φέρετε ακόμη κατά νούν πόσην χαράν έπροξένησεν ή εκλογή 
του, με ποίαν άγαλλίασιν την έδέχθησαν οί εκεΐ εύρεθέντες, (*ε 
πόσην ταχύτητα διεδόθη είς δλον τό έθνος καί ποίας ελπ ίδά  
τού ένέπνευσεν.

• Άλλ* αν, ώ κυβερνητα της Ελλάδος, αί λαμπρότεραι στιγ* 
μαί τής είς αύτην πολίτικης ζωής σου έφάνησαν από την 
Τροιζηνι Συνέλευσιν, τό μεγαλείτερον δμως τού βίου σου κατορ*



®w(aoc αρχίζει χπο  την (jv)u.soov κχί ίΛελλει χχ.όυ.'/ι ν* κ,κτορ· 
Θωθί5.

»Κ«ί είναι ή κατάπαυσις τών διχονοιών,ή διάλυσις τών φα- 
τ Ριών, ή ορθή, ή δίκαια, καί μη ψευδομένη τό όνομα κυβέρνη- 
σιζ τ^ς Ελλάδος, ή άναγέννησις ανθρώπων, ή άνάπλασις άλη- 
®ινών Ελλήνων. Κατόρθωμα, τω δντι, δσον δύσκολον, δσον εργώ- 

όσον μέγα, άλλά τόσον περιφανές, λαμπρόν, ’ένδοξον Λιά νά 
δε τόν υψηλόν τούτον καί μόνον σκοπόν, άκουσον την 

^ήθειαν καί άπό άνθρωπον, δστις δεν έχει καμμίαν πρόφασιν 
Voc σε είπγί ψευδός.

* Αφού άποβλέψγις πρώτον είς εκείνον, δστις κυβέρνα τά σύμ- 
7Γθίντα, εφοϋ στοχασθτ,ς δσα ή μετ' έπιμελείας έρευνα τού 
°̂°ς καί της καρδίας τού άνθρώπου, καί μάλιστα τού 'Έλληνος, 

’*) ακριβή παρατήρησις της ιστορίας τών ελευθέρων εθνών, 
αΡχή, ή πρόοδος, ή άκμή καί παρακμή των, τά α ίτ ια  της έπι * 

^Χίας ή άποτυχίας των, της δόξης ή άδοξίας των, της κακο
χρονιάς ή ευδαιμονίας των, δσα τέλος αί βαθεΐαι πολιτικαί 

γνώσεις σέ ύπαγορεύουπν ζφού συλλογισθτΐς δλα τά άναγ- 
τά όποια πρέπει νά βάλγις είς πραξιν διά τήν καλήν 

β̂<χ<ϊ1ν το- ^εγάλου αυτού εγχειρήματος, ένθυμού προσέτι, δτι 
^  στρεψ'/)ς ολίγον μόνον τούς οφθαλμούς πρός τό μέρος τούτο,
, τήν γήν τού Σόλωνος καί τού Άριστείδου· έάν πρός

τήν γην τού Λυκούργου καί τού Λεωνίδα* δτι εύρίσκεσαι 
μέρος έκεΐνο της Ελλάδος, δπου ήφανίσθησαν δλαι τού 

^εΥαλειτέρου τυράννου τού κόσμου αί δυνάμεις, έτάφηταν δλαι 
τυραννίας αί έλπίδες καί έστερ-ώθη ή φαεινή, ή λαμπρά της 

^ υ®ερίας χ,ρηπίς, είς τήν οποίαν δποιον έθνος θέλει άναβαίνει 
, ( ε̂νει ελεύθερον· δτι τό έδαφος τό όποιον πατεΐς, είναι ερείπια 
7:1(5ήμου καί έλευθέρας πόλεως της Ελλάδος* αύτη τήν οποίαν 
^Ρκ βλέπεις, άνηγέρθη παραδόξως άπό τήν τέφραν τόσων ύπερ 

^  ελευθερίας πυρποληθεισών πόλεων* ό λαός δστις σε περικυ- 
0νει εμεινεν άπολις καί άοικος δι* αύτήν.

31 Ενθυμού, δτι Εμπροσθεν τού Θεού, δλων τών άνθρώπων δλων 
αιώνων, αύτης τές συνειδήσεώς σου, άνεδέχθης νά κυβερ-·
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νήσης τούς αδελφούς σου, τό έθνος σου, έθνος το όποιον πρώτον 
έδίδαξε τούς ανθρώπους δτι εχουσι δικαιώματα και πρώτον εδει- 
ξεν εις αυτούς οτι είναι δυνατόν νά ζώσιν ελεύθεροι καί εύτυ· 
χεΐς, τό όποιον είς τον καιρόν τής ελευθέρας κυβερνήσεώς του 
έγέννησε τούς μεγαλειτέρους άνδρας δλου του κόσμου και το 
όποιον δλας τάς δυστυχίας και τάς συμφοράς ημπορεΐ νά ύπο- 
φέρν), ογι  δμως και νά μεν/) διά παντός δεδουλωμένον.

»Φέρε πάντοτε κατά νουν, οτι προ ολίγων ηδη ετών συνέτριψ2 
τάς άλύσεις με τάς όποιας ήτο δεμένον και ετίναξε τον βαρυ- 
τεοον τής δουλείας ζυγόν, οτι άπεφάσισεν η νά ζήσν) αυτόνομον 
και ανεξάρτητον, η νά ταφτί υπό τά ερείπια τής επισημότεροι 
διά την ελευθερίαν γής τού κόσμου, οτι διά νά την άναλάβϊΐ 
πάλιν, είδε τούς ιερείς τής ίεράς θρησκείας του κρεμαμένους κ#1 
συρομένους είς την γήν ώς καταδίκους, την Σμύρνην, πολλάί 
τής ’Ασίας, τής Ευρώπης και τάς τών περί αύτάς νήσων χώρα*? 
βαμμένας με τό αιμα τών τέκνων του, τάς Κυδωνιάς, πρώτην 
τών έλληνίδο>ν πόλεων, θύμα γενομένην τής μανίας τών τυράν
νων, πυρποληθείσας και καταστραφείσας. ’Από την Θράκην 
την ’Ήπειρον, καί από την ’Ήπειρον εως είς τό έσχατον τή£ 
Πελοποννήσου άκρωτήριον, τάς επισημοτέρας πόλεις και κωμο * 
πόλεις κατηδαφισμένας καί ηρημωμένας, δτι με δλας τάς ταλαι
πωρίας, με δλας τάς ελλείψεις καί τάς πολυειδεΐς εναντιώσεις 
με δλην την φρίκην, την οποίαν έμπνέουσιν αί τρομεραί σκην<*1 
τών πυρπολήσεων, τών αναστατώσεων, τού ανδραποδισμού, τ&ν 
σφαγών, εθριάμβευσε καί κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν* 
διά την άνδρίαν τού στρατιωτικού καί ναυτικού του, εσει<*έν 
εκ θεμελίων τον θρόνον τού Σουλτάνου, και τό θαυμασιώτερονι 
δτι εν τώ μέσω τών φλογών καί τής συγκρούσεως τών παθών» 
εσυλλογίσθη καί ηδυνήΟη νά συντάξν) Ιίολιτικόν Σύνταγμα, κ#** 
τό όποιον η^έλησε νά πολιτεύεται καί τό όποιον με τό αί**06 
του απεφάσισε νά ύπερασπίζηται.

Μη λησμόνησες ποτέ, δτι επειτα τό ψεύδος, ή διαβολη, 061 
συκοφαντίαι, ή ύπουλος καί ραδιούργος αντενέργεια, αί κ**^ 
χαριν καί κατά βίαν γενόμεναι έκλογαί, ή παοάβασις αυ*ο^
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του ίοίου συντάγματος, οι εμφύλιοι πόλεμοι μάς έκαμαν να 
θοηνήσωμεν διά την Χίον, να κλαύσωμεν διά την Κρήτην, διά 
την Κάσσον, διά τά Ψαρρά, διά τό Νεόκαστρον., νά στενάζωμεν 
ακόμη πικρά διά τό Μεσολόγγι καί διά τάς Αθήνας, νά χύνωμεν 
δάκουα δι* οσα εις την Στερεάν Ελλάδα και εις την Π ε λ ο π ό ν 

νησον συνέβησαν καί συμβαίνουσι κακά, βλε'πομεν εκ του ενός 
με'ρους τον Αιγύπτιον και εκ τού άλλου τούς Τούρκους, περι- 
φερομε'νους, πυρπολούντας,' αιχμαλωτίζοντας, σφάζοντας και τό 
χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν  και τό πολλές λύπης και άθυμίας και πολλών δα* 
κρύων ά'ξιον ώ; νά επρόκειτο αγών οχι της ελευθερίας και τή£ 
σωτηρίας τής πατρίδος, δχι της δόξης, αλλά της άοπαγης, τ^ς 
καταδυναστείας των ίδιων αδελφών μας, νά βλέπωμεν εν ταύτφ* 
αυτούς εκείνους εις των όποιων την δύναμιν καί επιρροήν και 
σύνεσιν ειχομεν τάς ελπίδας μας, συνεριζομε'νους τίς τ ίνα ν ά  

ύποσκελίσν), τίς τίνα νά καταβάλν) και νά άφανίσττ αυτούς εκεί
νους είς των οποίων τόν^ βραχίονα καί την άνδρίαν ήλπίζομεν- 
φιλοτιμουμε'νους τίς τίνα νά ύπερβ^ κατά την κακουργίαν κ α ί  
κατά την είς τούς νόμους απείθειαν, τάς δε συμφοράς τήί, πατρί- 
δος νά κορυφωθώσι τόσον καί τάς πληγάς της νά γίνωσι τόσο* 
αφόρητοι καί ή "δόξα καί ή τιμη καί ή λαμπρότης τού ύπερ πάν- 
τας τούς ύπερ ελευθερίας αγώνας ίερωτε'ρου καί δι*αιοτε'ρου άγώ~ 
μας, νά αμαυρωθώ τόσον, ώστε ολόκληρον τό Ελληνικόν έθνος 
είς σε μόνον νά άποβλέπγ) καί σε από ήμε'ρας εις ημέραν καί 
από στιγμής είς στιγμήν νά περιμε'νν) διά νά φθάση, νά παύσνίί 
τά δεινά του, νά!θεραπεύσν)ς τάς πληγάς του, νά τό έκβάλγις ά^ό 
τό χάος τής αναρχίας καί ακοσμίας, διά τού οποίου περιεκαλύφθν) 
καί νά τό άναδειζγις^εύνομούμενον, λαμπρόν καί περίδοξον.

.Έ χ ε  λοιπόν πάντοτε προ οφθαλμών δτι δσον αί συμφοραί το** 
είναι δειναί, αί πληγαί του δυσίατοι, ό κίνδυνος προφανής, δσον· 
ή διά την εκλογήν σου χαρά μας, ή διά την ελευσίν σου άγαλ- 
λίασίς μας, αί είς σε ελπίδες μας ύπάρχουσι μεγάλαι, τόσον 
μεγαλειτε'ρας καί^προσοχής καί?προφυλακής tlvai χρεία, μην εύρτβ 
χώραν είς την ψυχήν, είς τη/καρδίαν σου,είς τάς πράζεις σου, ει£ 
τάς εκλογάς^τάς^όποίας μέλλεις νά κάμν;ς τών διαφόρων ύπουρ*



Y&v σου, κα|Λ[Λΐa άπό τάς ολέθριας έκείνας άφορμάς διά τάς 
ο̂ίας έκινδύνευον νά ματαιωθώσι βέβαια δλαι αί θυσίαι, δλοι 

°* αγώνες, δλα τά αΐματα, τά όποια έχύθησαν ύπερ τής ελευθε- 
Ρ̂ς τού έθνους μας, εάν μεγάλαι και σεβασταί δυνάμει; δεν τό 
ευ<ϊ̂ λαγχνίζοντο καί δεν τό έλάμβανον υπό την ίδιαν προστα-
®l0cv καί ύπεράσπισιν.

»Μη συγχώρησές είς κανένα νά πράζτ) μηδε τό παραμικρόν 
^σα έκαμαν νά κινδυνεύη νά σπαρα^θή η Ελλάς καί εν τω 
τών ύπερ αύτης θριάμβων αυτών τών σεβαστών μεγάλων 

ν°ψ.εων.
» Ενθυμού τελευταΐον,δτι ή Ευρώπη, ολος δ κόσμος, δλοι οί 

?̂0ι Χ̂ς δικαιοσύνης, τής άνθρα>πότητος, αύτη εκείνη ή Έλ- 
^  διευθύνουσιν είς σε τά ό'μματα, ώς είς τό ώραιότερον, τό 
α[̂ πρότερον καί ενδοξότερον στάδιον κατά τής βαρβαοότητος 

τής ανομίας πρωταγωνιζόμενον.
•Έάν ταύτα καί τά τοιαύτα ενθυμούμενος κατόρθωσες, ώστε 
π&υσωσιν αί διχόνοιαι, νά διαλυθώσιν αί φατρίαι, νά ενερ- 

^ νται καί νά ισχύωσιν or, νόμοι, νά άσφαλισθή εκάστου η ζωή, 
ή ιδιοκτησία' εάν εμπνεύσν); την ομόνοιαν, την συμφω- 

*αί την προς την πατρίδα αγάπην εάν όδηγήσνις τούς πο- 
ι̂*ούς της είς τά αληθινά αύτης συμφέροντα καί τούς πολεμι- 

τγΚ εΐζ α̂ τής δόξαν εάν κάμγις ώστε νά
εσωτερικώς εύνομουμένη καί νά θριαμβεύσωσι τά δπλα 

^ κατά τού ασπόνδου εχθρού της, νά μένν) άσάλευτος καί 
ό̂νητος ή ανεξαρτησία της, άθικτος ή αυτονομία της, ώ.

5̂ ' £ / I » / λ r r°°sa τοτε !, άλλα τότε καί αόνον σε περιμενει, ποιοι στέ- 
? ν°ι σού ετοιμάζονται ! ποιοι αιώνες θέλουσι παραλάβει τό 
°νψ ά  σου ,

® Εαν άνθρωπος δεν άνεδέχθη ακόμη κυβέρνησιν έθνους με 
^ποια  ̂ περιστάσεις άναδέχεσαι σύ την κυβέρνησιν 

^  ^Εθνους σου, ηξευρε δτι καί άνθρωπος δεν εδοξάσθη ακόμη, 
^ε'λλεις νά δοξασθής, εάν κατόρθωσες τό μέγα τούτο κα-

* ^λλ ',  κυβερνήτα τού παντός ! σε από τό βάθος τής καρ-
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δίαc έπικαλούμεθα ! διαφύλαζε τόν κυβερνήτην ημών καθαρόν brf'0 
το όλέθριον τών φατριών, μίασμα ! φώτισε' τον νά μάθη δ 
τάς άληθινάς τών μεγάλων δυστυχιών και συμφορών μας αίτί#* 
και νά τάς έξαλείψτ)* νά γνωριση ολας τάς πληγάς μας και νά 
τάς θεραπεύσ*/)· νά μη άπατάται άπό τού; λόγους μηδε άπό το 
φαινόμενον, άλλά νά έρευνα καί τούς σκοπούς καί τά εργα 
την ικανότητα δλων εκείνων, είς τούς οποίους μέλλει νά έμι*1* 
στευθέ τά ιερά της πατρίδος υπουργήματα, ένίσχυέ τον νά βάλ^ 
εις πραζιν δλα δσα εις την εύνομίαν καί αληθινήν αυτές εύδ<χ&' 
μονίαν συντείνουσιν. Άζίωσε δε καί ήμ&ς νά Γδωμεν τελευται°ν 
τάς τόσον έπιθυμητάς καί εύκταίας ημέρας τές δικαίας καί άλΥΓ 
θινές κυβερνήσεως, τήν πατρίδα αληθώς έλευθέραν, αύτόνομον 
άνεζάρτητον καί νά καυχώμεθα δτι ούχί πάθος χαμερπές, ού8£ 
ιδιοτέλεια, ούδέ πνεύμα φατρίας, άλλ ’ αύτό τό δίκαιον, αυ*° 
τές Ελλάδος το πολιτικόν Σύνταγμα, αύτός σύ κυβερνάς τ*!ν 
Ελλάδα διά τού αύτης Κυβερνήτου. Γένοιτο» (1).

Τοιούτός τις ήτο ό πανηγυρικός λόγος τού διασήμου τέ* ’ίΐς0' 
χης φιλοσόφου Θεοφίλου Κάιρου καί τοιαύτην έντύπωσιν έν6' 
ποίησε τώ τε κυβερνήτη, τοΐς πολιτικοΐς καί τοΐς λοιποΐς 
κλησιαζομένοις ‘Έλλησιν, ώστε οί πάντες έν συγκινήσει προ*Λ?' 
χοντο εκ τού ναού υπό τήν ζωηράν επιρροήν τού λόγου δι 
λούντες.

Μετά τήν έκφώνησιν τού λαμπρού καί φιλοσοφικού τούτ°° 
όντως λόγου τού Κάιρου, ό Καποδίστριας έξέλθε τού ιερού v#°u 
συνοδευόμενος υπό της αύτης άκολουθίας^καί σύμπαντος 
τού Αίγιναίου λαού μέχρι τές πρός κατοικίαν αύτού όοισθεί^ 
μικρας οικίας τές μόλις τότε άρξαμένης οίκοδομεΐσθαι πόλ^ ’ 
τές Αίγίνης.

Ο Καποδίστριας ήθέλησεν ΐνα ή τελετή γίνη ώς άπλουβ^ 
τη. «Π&σα πομπή, είπε, συνεπαγομένη δαπάνας είναι άσυμ^1

(1) ^Ιδέ Γενικήν ’Εφημερίδα της Ελλάδος 1828 άριΟμος 7 καί 8 ^  
βΗμερολό^ιον Βρετου του 1871 σελ. 4 97 — 506 καί Α. Γουδα. 
ληλους £ίους. Τόμ. σελ 175 — 18 2.
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βΟίστος προς την δυστυχή κατάστασιν τής Πατρίδος. "Αν δυνά' 
Η-εθα νά διαθέσωμεν χρήματά τινα, εχομεν πολλάς πληγάς νά 
ζ7Γ°Άώσωμεν». Έκ τού προοιμίου τούτου φανερά γίνεται ή 
**τάοτασις τού Κράτους, δπεο άνελάμβανε νά σύνταξή. Έπτά 
*Τ/) πολέμου καί. εσωτερικής ανωμαλίας κατέλιπον την Ελλάδα t 
P̂otiov τρι,ακοντακισχιλίων περίπου στρατιωτών διεσπαρμένων 

εΓκοσι σχεδόν χιλιάδων ναυτών άνευ εργασίας. Τά οικονομικά 
κατεστραμμένα. Στερεά καί Πελοπόννησος ούδεμίαν παοει- 
Πρόσοδον· δ,τι δε ήδύνατο τό Κράτος νά συναγάγν) εν τώ 

 ̂lfocico είχεν εκ τών προτ:'ρων καταναλωθή πρός εκτέλεσιν σχε- 
t lls)v ήκιστα συναρμοζόμενων πρός τά γενικά συμφέροντα τής 
^̂ λαδος. ι'() λαός, εγοαφεν ό Καποδίστριας τω ναυάρχω Δέ 

Λ υφι<3[(χται τα πανοεινα* ο στρατιώτης, χωρίς να μαχηται, 
^*τοωγει τά πρός τό ζήν αναγκαία αύτω· ό ναύτης κατα- 
#Ί  αυτόν διάτων συνεπειών πειρατείας. Μεγάλη ευθύνη βα- 
Ρυνει επ’ εμέ, καί κατά τοσούτον βαρυτέρα, καθ’ δσον εκουσίως 
ν£λαβον αυτήν. 'Όσω καί αν είναι άπεοιόοιστος η εμπιστοσύνη

Oj* .* ν ' k 1, ^  τιμα τό έθνος, ή δοκιμή ήν επιχειρώ, δεν δύναται ν’
εις πέρας, εάν δεν εύρεθώ ταχέως είς θέσιν νά πληρώνω τα« 

Τι*ώς τον στρατόν και τό ναυτικόν, καί παράσχο) μέσα τινά είς 
λ κ0Γ·ταλιπόντα τάς εστίας αυτού λαόν, 6πως έπαναγάγω οΰτω 
, γεωργόν είς τά μόνα εργα, άτερ δύνανται νά παράσχωσι βάσιν 

^Ρ^γματικόν κοινωνικόν οργανισμόν».
Τοίοουτη ήτο ή άπαίτησις τού Κυβεονήτου, δπως ή τελετή 

^πλουστάτη, άλλ ’ δ λαό;, ό ενθουσιώδης λαός επέδειζε καί 
 ̂ καταφλέγον^α αυτόν αισθήματα ύπερ τού πρώτου τής

Ύ-ννωμένης Πατρίδος Κυβίονήτου.
Τής μέχρις ά~οθεώσεως ταύτης υποδοχή: άποπερατωθείσης
των πάντων είς τά Γδια άπελθόντων καί μόνων τών γραμ-

*εο>ν (υπουργών) τής Κυβερνήσεως άπομει-άντων παρ’ αύτω, ό
^  ίστριας καί εξ δσων ειδεν εν Ναυπλίω εκοινεν αμέσως πεοί τ*Λς » ' ‘ '

^*β καταστάσεως εν ή εύρίσκετο ή Ελλάς., καί περί ής
Μείωσαν αύτόν οι γραμματείς.

0:1 6 μεν γραμματεύς τού τμήματος τών Εσωτερικών καί
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τής ’Αστυνομίας Α. Λόντος είπε προς αυτόν : «Έξοχώτατε, το 
Κράτος δεν είναι άλλο είμή ή Αίγινα, ό Πόρος, ή Σαλαμίς,  ̂
ΈΧευσις καί τά Μέγαρα. Έχομεν ακόμη καί τινας νήσους eU 
τό ’Αρχιπέλαγος, άλλ* είς μικράς σχέσεις μεθ’ ημών εύρίσκοντο^ 
οί εκει Νομάρχαι· διότι οί ΌλυμπιεΤ; καί οι πειραταί έγιναν 
πραγματικοί δεσπόται αυτών τών νήσων».

Ό  Γραμματεύς του τμήματος τών Οικονομικών, Π. Ν· 
ΛοιδωςΙχης : «Έξοχώτατε, όχι μόνον χρήματα δεν ύπάρχουσιν 
είς τό ταμεΐον, άλλ* ούτε ταμειον είναι- ούδέποτε ύπήρξεν ‘Η 
οικονομική διαχείρισις δεν συνίσταται παρά μόνον είς κονδύλ ι 
άπλ&. Μη θαυμάσγ) ή 'Γψηλότης Σας? εάν είς τά βιβλία μου δεν 
είναι ολα γεγοαμμένα. Πολλά πράγματα έγιναν εν καλή τ$ 
πίστει, άλλως τε καί αί περιστάσεις ήμπόδισαν νά βάλτ) τις 
τάξιν τά κατάστιχα. Πρέπει νά προσθέσω, δτι ήναγκάσθημ&ν 
νά προπωλήσωμεν την δεκάτην είς τό ’Αρχιπέλαγος προ του 
έτους. Τά μέλη του Νομοθετικού Σώματος ήθελον τούς μ ισθο ί 
των, άλλ ’ ήαεΐς δεν εΓχομ3ν άλλο μέσον διά νά τούς πληρώσο>* 
μεν. ’Επί τέλους, τό λέγω με εντροπήν, δεν ήμην είς θέσιν νΑ 
πληρώσω είς τούς κτίστας καί τούς ξυλουργούς, τά ’έξοδα τών 
επισκευών, αΐτινες έγιναν είς τό οίκημα τό όποιον κατέχει ή 
ψηλότης Σας καί παρακαλώ αύτήν νά λάβν) οίκτον περί τών αν* 
θρώπων τούτων, οϊτινες άπαιτουσι τά ημερομίσθιά των.

Ό δε γραμματεύς τών στρατιωτικών Α. Β2αχόπονΛθ€ · 
«Δεν εχομον στρατόν, είπεν, ούδε πολεμεφόδια· διότι τό Ναυ " 
πλιον καί ό Ναύσταθμος εύρίσκονται είς τάς χεΐρας του Γρt * 
Δεν εχω λοιπόν τίποτε νά εΓπω προς την *Γ. Εξοχότητα, o<J°y 

' άφορα τό ύπουργεΐον, δπεο *γώ διευθύνω».
Ή  προφορική εκθεσις του γραματέως τών Ναυτικών καί των 

’Εξωτερικών Γ. ΓΛαράχ,η, ύπήρξε λακωνικο>τέρα : «Ή  φρεγ#τί*
«Ελλάς» εύρίσκεται εν Πόρφ καθώς καί ή κορβέττα «*Γδρ##

, άμφότεραι άνευ εξαρτημάτων».
Ό  γραμματεύς τής Δικαιοσύνης Μ. Σουχσο(  ούδεν ε!χε ν<̂ 

ξΧπγ διότι δεν ύφίσταντο ούτε δικαστήρια ούτε δικασταί.
/ Ως προς δε τον επί τών Εξωτερικών γραμματέα Γ.
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$&χηγ το [/.όνον έγγραφον δπερ ήδυνήθη νά διάσωση εν τοΐς άρ-^ 
ς αύτού, ήτο ή επιστολή τών Ναυάρχων (1).

Τοιαύτη ητο ή κατάστασις, εν η εύρίσκετο ή Ελλάς και 
Τ<Ηούτον τό χάος εξ ού εμελλε νά έξαγάγη αύτήν ή ισχυρά χειρ 
τ °υ Καποδιστρίου.

Αύθημερόν τά μέλη της άντικυβερνητικης επιτροπής εσπευ- 
’Gocv νά ύποβάλωσι την οίκείαν παραίτησιν συμφώνως τω αρθρω 

 ̂ τού ΣΤ' ψηφίσματος τές Γ' εν Τροιζήνι συνελεύσεω; λεγοντι : 
«Διορίζεται τριμελής επιτροπή γνωριζόμενη υπό τό δνομα 
Artιχνβερνητιχή 'Επιτροπή,  διά νά κυβέρνηση την Ελλάδα εν 
ϊ̂ϊουσίο*: του καί θέλει παύσει άμα φθάση ό κυβερνήτης είς την 

Πατρίδα», διά διακηούξεως αύτών πρός τό Πανελλήνιον, εν ή 
^γουσιν δτι χαίρουσιν δτι παραδίδουσι τάς ήνιας της Κυβερνή
σ ω ; είς χειρας άνδρός σεβαστού, εμπείρου καί μόνου δυναμένου 
vat φέρη τό ’Έθνος είς τήν άπόλαυσιν τών αγαθών τη ; δια το- 
*θυτων αιμάτων κτηθείσης ελευθερίας, αλλ ο Καποδίστριας ανε- j 
β*λε τήν παραδοχήν της παραιτήσεως μέχρι της εκ^οσεως Ψη- 
ί^ματος υπό της Βουλής, τροποποιούντος κατα τι το Σύνταγμα 

εν Τροιζένι Έθνοσυνελεύσεως.
Καί δντως ό Καποδίστριας κατελθών είς Ελλάδα εύρεν ισχϋον 

τ ° *Πολίτΐγ.ύν Σύνταγμα  τής κ Ελλάδος* (Μάιος 182_7),οπερ συνέ- 
τ *ξεν ή Γ' έν Τροιζήνι εθνική συνίλευσις είς άντικατάστασιν τού 
f Νόμον χής'Επιδαύρον» (Απρίλιος 1823).Καί κατά μεν τον Νόμον 

Επιδα ύρου, δσον αφόρα τον τρόπον τού προσδιορισμού τού 
^°νλβιhixov καί τού Έχ,τεάεσΐΐχον εισήχθη ή καθολική ψηφο - 
ϊ^ρία διά τήν εκλογήν τού βουλευτικού, αλλα κατα σύστημα 
|^λογ^ς έμμεσου, συνεστήθη τουτεστιν εκλογή εκλεκζόρων κατ 
δ̂ Ρχίας, οΐτινες συνερχόμενοι έπί το αυτο εξέλεγον τού Β ον - 
"fe v tixov τά (λέλνι. Όσαν άφορ? το ’ExzsAsatixbr κ*1 πάλιν si; 
u,c«pi<jp5 lv τ ί|; δ·/ια.οτικϊίς ιΜχς  έν τ<5 πολιτεύ^ατι τούτω, δ
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Νόμος τής Επίδαυρου προσδκοριζε την εκλογήν αυτών, ούχί άμε* 
σως υπό τού λαού, άλλ ’ άπυ τής θελησεως τού Βουλευτικού.

Ό  Nijic e  zfjc 'Επίδαυρου εκράτησεν ώς πολίτευμα τύπο** 
τουλάχιστον, μέχρι τού 1827. Ή  ιστορία διδάσκει ημάς οτι ΐ  
περίοδος αυτη από τού 1823— 1827, βρίθει εμφυλίων σπαραγ
μών κ α ι  στάσεων, επομένως τό πολίτευμα τούτο δεν ηδύνατο νά: 
λειτουργήσω άπροσκόπτως ουτε επί ττ, βάσει τών ν.ανονων αυτού. 
Τό τοιούτο δε φαίνεται, δτι έδημιούργησε την ιδέαν τής άναγ* 
καίας ελαττώσεως τής δημοκρατικής ’Αρχής εν τώ πολιτεύματα 
κ α ί  τ ή ς  δημιουργίας έν αύτώ παράγοντος, εστω κ α ί  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ο ύ  

μόνον, μοναρχικού. ’Εντεύθεν κατεδεί'^θη ή ανάγκη νέας Συν
τακτικής Συνελεύσεως, ήτις ουνελθούσα εν Τροιζήνι, έψήφισεν, 
δπως αντί τού εκτελεστικού τού έκ τής εκλογές τού βουλευτικού 
πηγάζοντας, εκλέγηται ί ν  μό ϊ  o r  (pvuixbr πρόσωπο}' vied τό orcf&  
τον * Κυβερνήτου* , είς άνθρωπος, επί επτά ’έτη, κ α ί  ώς τ ο ι ο ύ 

το ν εξέλεξε, διά την πρώτην έπταετίαν, τόν άπόντα τότε έν Ε λ 
βετία άο»δήμον ’/ωάννην Καποδ ίσ τρ ιαν .

ΤΗτο επόμενον, δτι δημιουργουμένου εν τφ  πολιτεύματι τον 
μοναρχικού παράγοντος, εχρειάζετο ολοκλήρου τού π ο λ ι τ ε ύ μ α τ ο ς  

πλέον ή τροποποίησις, δπως συναρ μολογηθώσιν αί δημοκρατικά*· 
τού πολιτεύματος διατάξεις προς την ιδέαν τού μοναρχικού 
ράγοντος. εστω καί έπικουρικώς ενεργούντος. Έπεληφθη λοιτ^ο* 
ή Συντακτική τής Τοοιζήνος Συνέλευσις τής συντάξεως τ ο ι ο ύ -  

του πολιτεύματος, καί \ συνέταξε τοιούτον, δπερ περιελαβεν ε* 
εννέα κεφαλαίοις* υπό τόν τίτλον : ιΠoAizixbr Σ ύνταγκα
ΈΛΑ d i c e * .

Ί ο πρώτον  τών κίφαλαίων άφεώρα τά θρησκευτικά, 
περιελάμβανεν ώς καί το προσωρη o r  ποΑίτευμα καί ό Νόμοζ 
'Επίδαυρου την επικρατούσαν ορθόδοξον Εκκλησίαν καί τη* 
άνεξιθρνισκείαν, την avoyην^τουτέστι παντός άλλου δόγματος*

Το πρώτον άρθρον, δπερ άπαντα εν παντί έλληνικώ πολιτε^' 
ματι, εκ τών προ καί μετάιτην επανάστασιν γενομένων, είναι 
π*ρί θρησκείας. Ή  θρησκεία μία τών αιτιών, δι’ ήν έμάχ 
τότε, αδελφή τής ελευθερίας καί τού Ελληνισμού, ητο^η^όντ*
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παρηγορία είς τον άτεγνωσμένως μαχόμενον λαόν, καί πρός ταυ- 
την ήτένιζον, επικαλούμενοι την εξ ύψους βοήθειαν. Ή  θρη
σκεία, ητις σήμερον υπό τινων μεν αγνοείται και παραγνωρίζεται 
ύπ* άλλων δε καταφρονεΐται ώς άναξία πεπολιτισμένων ανθρώ
πων, η θρησκεία ητις επί τοσούτους αιώνας δουλείας, παλαί- 
ουσα κατά βαρβάρων καί φανατικών λαών, διετήοησε τον εθνισμόν 
ημών καί παρασκεύασε την μεγάλην τού 1821 έπανάστασιν κ# 1 

πρός ην ετι όφείλομεν, άν μη τι ά7Λο, ευγνωμοσύνην τούλάχΐ' 
στον, η θρησκεία εύλόγως έθεωρεΐτο ώ; η κρηπίς παντός ελληνι
κού, ώς ό θερμός εκείνο; χιτών, εντός τού οποίου εδει νά καλύψ^ 
τά  γυμνά της με'λ η καί νά έπουλώσν) κατά τό μάλλον κ<Χ̂ 
ηττον τάς πληγάς αύτης η ύπερ της ελευθερίας καί της τιμίίί 
παλαίουσα παρθένος Ελλάς. Δεν ήσαν δμως καί φανατικοί ° 1 

"Έλληνες, καί διά τούτο μετά τού ορισμού τής ανατολικής Όρθ°' 
δόξου πίστεως ώς της μόνης έπικρατούσης εν Έλλάδι θρτρσκε 
έκηρύττετο καί η άνεξιθργ,σκεία.

Έν τώ δεντ ίρφ  κεφαλαίω ώρίζετο η ΈΛΛηηχή χώρα  κατί 
τρόπον δλως πρωτότυπον, ώρίζετο ώς Ελληνική χώρα δλη  ̂
εκτασις εκείνη, ητις ήθελε κατακτηθή διά τών δπλων τών Έ λ # 
λήνων, πρός τούτοις δέ τό αδιαίρετον αύτής.

Τό τρ ίτον  κεφάλαιον περιελάμβανε τά «περί δημοσίου δικαίου 
τών Ελλήνων» καί καθίστα πρώτον την άρ^ήν, δτι ή κ υ ρ ια ρ χώ  
χε ΐτα ι  παρά τώ Λαω καί δτι εκ του Λαοϋ εκπορεύονται ajtcuo 
α ί  ε ζουσ ία ι , καί έκανόνιζε τά τής Ελληνικής ιθαγένειας. Έ ^ '  
σης περιελάμβανε διαφόρους άρχάς θεμελιώδεις, άφορώσας τάί 
εγγυήσεις δικαιωμάτων περιλαμβανόμενων εν τή προσωπικγΐ ελευ' 
θερία. Μεταξύ τών άρχών τούτων ύπήρχον καί τινα δικονομι*^ 
αξιώματα. Ούτω λ. ν . τό εν λόγω κεφάλαιον περιελάμβανε τΥ5ν 
αρχήν, δτι «ούχ ϊ δις ίπ\ τό αντο  (non bis in idem). Την άρχ^ν’ 
«<3 νόμος ό ϊ ν  πρέηει r a  ε ίνα ι  ο π ιο  θ ενεργός* · την αρχήν, ° * 1 

*ό χατηγορούμένος μέχρ ι  της οριστικής αύτοϋ καταδίκης τεχ/ί&Ι* 
ρεταν άθωος» κκί διαφόρους άλλ ας. Περιελάμβανεν δμως 
καινοτομίαν τινά ενδιαφέρουσαν ύπό τον τίτλον τού δημοσί°υ 
τών Ελλήνων, την άφαίρεσιν τουτέστι τών πολιτικών δικα^0*"
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•(Ακτών «πο τών ιλ·/)ρι*ών, εξαιρούμενων [/.όνον τών πρεσβυτε'ρων, 
«γγ%ων τουτεΊτιν ιερέων, οΐτινες Ιχον>7ΐ το δικαίωμα του έκλέ-
γειν.

Το επόμενον κεφάλαιον, τό τέταρτον,  άφορ& την άπόκτησιν
Ελληνικής ίθαγενείας διά πολιτογραφήσεως, τό δ’ επόμενον

*εφάλαιον, τό πέμπτον,  την σύνταξιν της πολιτείας, διαιρουμέ-
νν)ζ εις Νομοθετικήν, νομοτελεστικήν καί δικαστικήν.

Το εκτοΎ κεφάλαιον άφορα την διακόσμησιν τής νομοθετι-
εξουσίας- ή νομοθετική εζουσία ασκείται κατά τό πολιτικόν

^νταγμα του 1827 υπό Βουλές κατά σύστημα αμέσου εκλογές,
κ*ταρτ ιζ0^ε'νης ’ειζ\ τριετίαν, κατ’ ετος άνανεουαένης κατά τό 
1)2 αυτής, προσδιοριζομένων τών εξερχομένων βουλευτών δι’ 
ε λ̂ογ*?5ς? μ η  δυναμένων δε νά έκλεγώσιν εκ νέου. Δεν επέρχε- 

λοιπόν άνανέωσις τής Βουλής διά μι£ς, αλλά καθ’ έκαστον 
ξτ°ζ· ώστε δεν ύπήρχον^ κατά τό σύνταγμα τούτο, ουδέποτε γε- 
Vt>toct εν τω Κρατεί εκλογαι εις ανανέωσιν πλήρη του κοινοβουλίου.

Τό επόμενον έβδομον κεφάλαιον διακοσμεί τον θεσμόν τού 
Κυβερνήτου, περιλαμβάνει δε τάδε :

α ) Εις τον Κυβερνήτην εμπιστεύεται ή νομοτελεστική
Εξουσία.

® ) Ό  Κυβερνήτης είναι απαραβίαστος.
Υ ) Οί γραμματείς τής Έπικρχτείας είναι υπεύθυνοι διά τάς 

^οσ ίας πράξεις των.
 ̂ ) Ενεργεί τούς νόμους διά τών Γραμματέων τής Έπικοα- 

χαθ* ολην την Επικράτειαν. 
ε ) *Ολα τά διατάγματα υπογράφονται από τον Κυβερνήτην, 

^ροσυπογράφονται από τόν Γραμματέα τής Έπικρατείας, εις τού 
^oiou τόν κλάδον άνήκουσι, και σφραγίζονται με την σφραγίδα 

αυτής Γραμματείας.
) Κινεί τάς κατά γήν και θάλασσαν δυνάμεις, 

ζ') Προβάλλει σχέδια νόμων εις τήν'Βουλήν κατά τό 75 άρ- 
Ρ0ν> διορίζων ενα ή πλειοτέρους εκ τών Γραμματέων τής Έ π ι-  

*Ρ*τείας V(n τταρευρίσκωνται εις ττ>ν πεοι τούτων συζήτησήν, την 
Υ1ν°μένην εις την Βουλήν. Εις ταύτην δε την συζήτησιν έξά-

ΤΟΥ ΚΑΠΟΛΙΣΤΡΙΟΥ 139



παντός πρέπει νά παρ^ρίσκηται μετά τών άλ>ων κ* εκείνος ο 
Γραμματεύς της Έπικρατείας, εις τού οποίου τόν κλάξον ανήκει 
6 προβαλλόμενος νόμος.

η') Φροντίζει περί τής εσωτερικής καί εξωτερικής ασφαλείας 
τού Έθνους.

θ') Διορίζει καί άλλάσσει τούς Γραμματείς τής Έπικρατείας 
καί ολα τα υπουργήματα καί αξιώματα τής διοικήσεως, καί 
προσδιορίζει τα καθήκοντα έκαστου αυτών.

ι') Άνταποκρίνεται εις τάς ξένας δυνάμεις, 
ια') Κηρύττει πόλεμον, κλείει ειρήνην, συνδέει συνθήκας κατά 

τό 95 άρθρον.
ιβ') ΙΙέμπει Πρέσβεις, Προξένους, Πράκτορας κτλ. εις τάς 

ξένας ’Επικρατείας, καί δέχεται παρ’ αυτών παρομοίως.
ιγ ') Ήμπορεΐ νά συγκαλή την Βουλήν εις έκτακτον Σύνοδον 

ή συνεδρίασιν, οταν ή ^ρεία τό καλ-Tj, καί νά την ;;αοατείννΐ 
κατά τάς χρείας τής Έπκρατείας περισσότερον τών τεσσάρων  

μηνών.
ιδ') Φροντίζει διά την ά*οιβή τών νόαων εκτέλεσιν. 
ιε') Χρεωστεΐ νά φροντιζη διά νά εχ,τελώνται αί αποφάσεις 

τών δικαστηρίων.
ις-') Χρέος έχει νά δώστ) νόμου σχέδιον περί συστάσεως πολι

τικού στρατεύματος.
ιζ') Ό Κυβερνήτης δεν έχει είσοδον εις την Βουλήν, είμή eU 

την έναρξιν καί παύσιν τών Συνόδων.
ιη') Εις πασαν Συνόδου εναρξιν όμιλει διά τάς εξωτερικά 

σχέσεις, διά την εσωτερικήν τής Έπικρατείας κατάστασιν, μα- 
λίστα διά τούς πόρους καί τά ?ζο*κ, τάς μελλούσας χ ρ * ^
τού ερχομένου έτους, καί διά τάς δυνατάς βελτιώσεις τών κοι
νών πραγμάτων.

ιθ') Ή  εκλογή τού Κυβερνήτου θά κανονισθ/) άπό ιδιαίτε
ρον νόμον, ό όποιος θά γείνν) άπό την Βουλήν τού παρόντος 
έτους.

κ ) Η διάρκεια τού Κυβερνήτου είναι επταετής.
κα ) Ο Κυβερνήτης εκλεχθείς ορκίζεται δημοσίως ενώπιον
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Βουλής, οτι θά προστατεύσει και διασωζτ, τό πολίτευμα 
τ*ίζ Ελλάδος κατά τόν Κυβερνητικόν δρκον.

*β') Ό  Κυβερνήτης έπικυρόνει καί δημοσιεύει τούς νόμους
*ατά τό 73 άρθρον.

κγ") Ό  Κυβερνήτης διά φιλανθρωπίαν καί διά λόγους ίσχυ- 
Ρθν>ς ημπορεΐ νά μεταβάλλη την κεφαλικήν ποινήν, άφ’ ού συμ- 
^ουλευθνί τούς Γραμματείς τής Έπικρατείας, κατά σύστασιν του 
^Καστηρίου.

κδ') Είναι απολύτως άπηγορευμένον είς τόν Κυβερνήτην καί
ει? την Βουλήν νά συγκ,ατατεθώσιν είς όποιανδήποτε συνθήκην,
σ*θπόν εχουσαν την κατάργησιν της πολίτικης τού Έθνους
υ7Γάρξ£ως χαί ανεξαρτησίας.

Τό επόμενον o y d o o r  κεφάλαιον άφορα την διακόσμησιν της 
ν°μικ7ίς ευθύνης τών υπουργών πολυτελέστατη αλληλουχία δια* 
^άξεων^ υπάρξει περί νομικής τών υπουργών ευθυνης, εν τώ 

τούτω.
Τέλος τό errcizoY κεφάλαιον περιλαμβάνει τα της διακοσμη- 

ε̂ως τής άσκήσεως τής δικαστικής εξουσίας, καθιεροΐ αρχάς 
1ΐνας έξ εκείνων, αί όποιχι παρέμειναν εν τοις ΈλληνικοΤς πολι- 
τευμασι, την άρ^ην τ. ε. τή ; άπαγορεύσεως δικαστικών επιτοο - 

τ ^ν δηαοσιότητος τών συνεδριάσεων και τών αποφά-
σεω;· ορίζει διά διατάξεω; αυτού, οτι τά δικαστήρια ένασκού- 
σιν από πάσης οίασδήποτε θελήσεως καί εξουσίας ανεξαρτήτως 
τ ° *αθή*ον αυτών τού δικάζειν, καί καθιεροΐ έν ταις ποινικαΐς 
1/·αις την εισαγωγήν τού όρκωτικού συστήματος. Εν παραρτη- 

Ι^ατι δε άπό τού 147 καί έντεύθεν άφορα τα σύμβολα και τάς 
®^ληνι*&ς σημαίας τά διά τών προηγουμένων πολιτευμάτων 

*αθιερωφ;ντα> "Έτερον δε ψήφισμα της αυτής Συνελευσεως καθιε- 
Ρ0Ί·τό καί σήμερον έν χοήσει έν τ γ  ήμετέρα πολιτεία διακριτικόν,
Τ° Χ^ράσημον τον Σωτήρος.

Τοιούτον ήτο τό Πο.Ιιτιχύν Σύνταγμα  της ΈΛΛάδος έν πεοι* Ί 
^ψδ ΐ, δπερ ή έν Τροιζήνι Γ' Εθνική Συνέλευσις συνέταξε καί 
επ&φόρτισε τώ εκλεγέντι κυβερνήτη της ‘Ελλάδος νά έφαρμόση 
πι<ϊτώς χ,αί ανελλιπώς. Ά λ λ ’ δμω; δτε ό Καποδίστριας κατελ- \
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θών είς Ελλάδα, άνέγνω τό πολίτευμα υπό τούς ορούς, ους 
ήζίουν οί συντάκται καί δ Ελληνικός λαός νά μετάσχτ) τή ; 
κυβερνήσεως τνίς Ελλάδος, άπεποιήθη κατηγορηματικώς, καί 
τοσούτον μάλιστα έντόνως, ώστε ή Βουλή ή εκ τού πολιτεύματος 
εκείνου προελθούσα διά πράξεως αυτής από 18 Ίανουαρίου 1 8 2 8  

αφελέστατα κατήργησε τό τέως πολίτευμα, κατέστησε δε τόν Κυ
βερνήτην άκρατον μοναρχ ικόν  παράγοντα  εν τω πολ ιτεύματι  κα ί  
άνεθηχεν αύτω κάσαν  tAc εξουσίας δ ίκην dixrdropoc,  άλλ* Κνα 
άναπαύσν) την συνειδησιν τής Συνελεύσεως δ Κυβερνήτης, ύπέ- 
δειξεν αύτ^, δτι δύναται νά άνεχθτΐ παρ’ αύτώ, σωματείο* 
προσδιοριζόμενον ύπΤ αυτής τής συντακτικής συνελεύσεως, ττί 
συμποάζει καί υποδείξει αυτού ρξ ^Γκησιν Ιπτά μελών  τό σώμα- 
τεΐον τούτο ώνόμασεν, ώς θέλομεν ίδεΐ, FLay εΛΛήνιον, μόνον γνω_  ̂
|Χθδοτική^ε£ουσίαν εχον, αν ενόμιζεν ενδεδειγμένον δ Κυβερνήτης 
νά εχγ) την γνώμην αυτού, καί ουδεν πλέον.

Έν τούτοις, πάντα ταύτα εγένοντο υπό τόν τύπον τή£ 
προσωρινοτητος1 διότι άπεφασίσθη ή σύγκλησις νέας συνελεύ
σεως, ητις, καίπερ προκηρυχθεΐσα διά τόν ’Απρίλιον 1828? 
συνήλθεν εν "Αργεί, κατ’ ’Ιούλιον 1829. ΓΙρός την συνέλευ- 
σιν ταυτην, ωμολόγησεν,εν τέλει, εαυτόν υπεύθυνον διά τη* 
δικτατορικήν δρ£σιν δ Κυβερνήτης. Τό ϋ α ν ε ΐ ΐ η ν ι ο ν  μετωνομάσθη 
Γερουσ ία  υπό τής συνελεύσεως εκείνης, καί άνετέθη μεν ή εκλογή 
τών μελών τής Γερουσίας τώ Κυβερνήτη, εδόθη δμως τνί Γερου
σία καί δικαιοδοσία τ\ς νομοθετική, ώς λ. χ. προκειμένου περ* 
φορολογικών|νόμων ή εγκοισις εναπέκειτο αύττί, συγχρόνως δμο>ζ 
ή Συντακτική Συνέλευσις, ώς θελομεν ίδει, επεφόρτισε τόν Κυβερ
νήτην μετά τής Γερουσίας, ΐνα επί τνΐ βάσει τών προηγηθέντων 
τριών πολιτευμάτων τού προσωρινού, τού Νόμου τής Έπιδαύρου, 
καί τού Πολιτικού Συντάγματος τής Ελλάδος σκεφθΤ^περί <*υν' 
τάξεως δριστικού πολιτεύματος, κατ ’ άντίθεσιν πρός εκείνα τά 
πολιτεύματα, πολιτεύματος περιλαμβάνοντος και Γερουσίαν, αλλά 
δυστυχώς δ απρόοπτος θάνατος τού Κυβερνήτου, εκώλυσε τήν 
πραγματοποίησιν τής εντολής, ήν είχε λάβει μετά τής Γερουσίας 
πρός συνταζιν μονίμου πολιτεύματος.



Τοιαύται ήσαν αί εύλογοι απαιτήσεις τού νεήλυδος Κυβερ- 
^^°υ’ ^  προς τό HoMuxdr Σ ύνταγμα  χών ' ΕΛΛή^ων, καί δεν 

υ^ατο μάλιστα νά πράξν] άλλως* διότι ώ; δεινός διπλωμάτης 
Εν αδύνατο νά όρκισθν), δτι θά διατηρήσν) την άκεραιότητα Κρά- 
°υζ) (Πρωτόκολλον τής 23 Μαρτίου 1826 καί τής συνθήκης 

24)6 ’Ιουλίου 1827), συγκειμε'νου μεν, κατά τό Σύνταγμα 
εκ πασών τών επαρχιών καί νήσων, οσαι ελαβον κατά τής 

°υΡ*ίας τά οπλα, αλλά μη άνεγνωρισμε'νου είσε'τι, καί εχοντος.. 
, «[*·ισυ περίπου τής επαναστατησάσης χώρας κατεχόμενον ετι

τ<̂ ν ’Οθωμανών. Τό Σύνταγμα εκείνο είχε, προς τούτοις, καί 
διατάξεις, άς δεν ήδύνατο ό Κυβερνήτης νά αναγνώρισή 

ε7̂ θμενως νά όρκισθή, ότι θά τηοήσr\■ διότι τούτο άντέβαι- 
τε την συνείδησιν καί εις αυτά Γσως τά καλώς εννοούμενα 

^Μ?εροντα τού έθνους. Άνεβαλε λοιπόν την άποδοχην τής έξου- 
lQC?’ !ΛεΧΡΚ ού συνεννοηθτ) μετά τών σημαινόντων καί έκδοθτΐ τό 

^ν>1αθέν ψήφισμα.
^ τάς παρατηρήσεις ταύτας τού Κυβερνήτου άπιδούσα ή

*αί συνελθούσα εν τω άμα, άπεφάσισεν όμοφώνως ^πλην 
υ ^^μητρίου I. Κριεζή, νά άποθε'σν) τά νομοθετικά χρεη αυτής 

X^piv τ ής χ.0ί>νής σωτηρίας καί νά ψηφίση τά παρά τού Κυ- 
Ρνήτοο προταθεντα, άπεο έψήφισεν αυθωρεί έκδούσα τόν έπό· 

μεν0ν ΝΗ' Νόμον :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

fH  Βονλη των Ε λ λ ή ν ω ν

ήνί ° παρά τού Ελληνικού έθνους έμπεπιστευμενος τάς
. * τ^ς Κυβερνήσεως κύριος ’Ιωάννης Α. Καποδίστριας εφθασεν
ς Ελλάδα,
ο̂ύ α<ι δειναί τής πατρίδος περιστάσεις καί ή διάρκεια

^εν έσυγχώρησαν, ούτε συγχωρούσι την ενέργειαν* 
Τβί £V ^Ρ0ιζήνι έπικυρωθεντος καί έκδοθεντος πολιτικού Συν- 

ΪΚ^τος κα0» g ^ v α{,τ ού την εκτασιν,
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Επειδή ή σωτηρία του «Ονους είναι υπέρτατος πάντων τών 
Νόμων καί,

* Επειδή ή Βουλή άνεδέ^θη παρά τών λαών την ποόσκα&ρ°ν 
εντολήν τής εαυτών σωτηρίας,

Ή  Βουλή μόνον σκοπόν εχουσα τό νά σωθή η Ελλάς 
ώς ίερώτερόν της y ρέο; θ·ωρούσα τούτο, και την ευδαιμονία 
τού Ελληνικού έθνους τού οποίου ενεπιστεύθη την φροντίδα,

Και επειδή ο Κυβερνήτης επροβαλε σχέδιον μεταβολής διο^ 
κήσεως προσωρινής,

Α". Ό Κυβερνήτης μετά τής Βουλής συγκαλούσι τόν 
ληνικόν λαόν είς ’ Εθνικήν Συνέλευσιν κατά τον § Δ' τής KST 
συν&δριάσεως τής εν Τροιζήνι Τρίτης Εθνικής συνελεύσεως.

Β'. 'Η πρόσω? νή διοίκησις τής Έπικρατείας κανονίζετε1 

κατά τά εφεξής άοθρα :
C U "  Εν συμβούλιον συγκείμενον από μέλη . . . καί ονομαζ0'  

μενον ΠανεΛΛήπον μετέχει μετά τού Κυβερνήτου τής Ελλάδα 
τ ώ ν  έργων καί τού υπευθύνου τής Κυβερνήσεως εως τής συγ*Ρ0 '  
τήσεως τής Εθνικής Συνελεύσεως, ητις θέλει συνέλθει εντός 
'Α π ρ ιλ ίο υ  μηνος 18*28.

2. Τό ΙΙανελλήνιον διαιρείται είς τρία τμήματα.
Το α εχει άντικείμενον την οίκονοαίαν.
Το β' την διοίκησιν τών εσωτερικών καθ’ ολους αυτών τΌ1** 

κλάδους.
Τό γ' την ώπλισμένην δύναμιν ξηρας καί θαλάσσης κτλ.
Γ'. Άποτίθεται ή Βουλή τό όποιον άνελκβε χαέος τής εζ°υ#

1 σίας ( 1).
’Εν Λίγίνη τη 18 Μανουαρίου 1828.

Ό  Τίρέεδξ WC
Ν . P f N i E P d ) .

(^Επονται αί τών Βουλευτών ύτυογραφαί).
(Τ. Σ.) Ό  Λ' Γραυματενζ  

Χ ·  Atvtav.
(1) ^ίπονται τα, αλλα αρΟρα a7tb του 3 μ.έ/ρι του 10,  διαγρ**?0^ ,

• τ ά  καθήκοντα  κα ί  τ ί ν  6ργανισ«/.ον του Π ανελλην ίου ,  απερ χάρ ιν  συντ01*ι*£ 
■παραλείπομεν τ:αραπ£[Λποντες τον α ν α γν ώ σ τη ν  είς του Α .  ΜίμουΧ® 
'/ α τά  τη ν  ανα  γέννησ ιν  τής  Έ λλάοος  τ ό tjl . Γ  σελ. 39  — 4 ? .
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ΤΟΥ ΚΑΠΟδ ΙΣΤΡΙΟΤ

* Λ
^  δ ιευθυντή;,  του έτ.t Καποο-.στρ’.ου Νου ι >ua'οχοτε ίο υ  

Α .  Κ οντόσταυ)  ο: ·



Τοιαύτη ήτο ή πρώτη κυβερνητικη άπάντησις του Καποδί' 
στρίου, ην εσπευσε νά ίκανοποιήσν) η Βουλή, όμοφώνως καταδ*1' 
κνύουσα τά προς αυτόν αγαθά αυτής αισθήματα, άλλ* ευθύς ά[*6'  
σως δεν ελειψαν οί εχθροί αυτού νά διαδώσωσιν οτι δ Κυβερνήτ^ 
προκατήρξατο του έργου παραβιάζων αό Σύνταγμα τής Τροιζ^' 
νος, jrJf\r α ί  δ ιαδόσεις  αύται τών άντιπολιτευομένων προς ουδ**' 
ίσχυσαν καί 6 Κυβερνήτης επελήφθη γενναίως τού έργου 
άναμορφύσεως και τού διοργανισμού τών κακώς έχόντων. 
ποιος δε' τις εμελλε νά γ), διετράνωσε θαυμασία>ς εν τνί διακηρύξω 
αυτού τής 2 0  Ίανουαρίου, ήτις ετοιχοκολλήθη είς διάφορα μ6?1* 
της πόλεως, έδημοσιεύθη διά τού τύπου καί διενεμήθη είς πά#^ 
τάς Έλληνικάς πόλεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ό  Κιβερνήτης τϋς Ε λ λ ά δ ο ς
δ ια κ η ρ ύ τ τ ε ι  χρός τους "ΕΛΛηγαο.

«’ Εαν ο Θε^ς μεθ* ημών ούδείς καθ’ ημών»

«Τέλος πάντων είμαι έ*> μέσφ υμών, καί διά τούτο άποδί^ 
χάριτας προς τόν "Υ ψιστον.

«Ή  διάχυσις τής ψυχής, με την όποιαν με ύπεδέχθητε, 
τά δείγματα τής εμπιστοσύνης, με τά όποια εύαρεστεισθε ν£ Ρ 
περιστοιχήτε, νύττουν βαθέως την καρδίαν μου. Καί δεν 
την στιγρ,ην νά σό?ς δώσω δλον, ολόκληρον τό μέτρον τ^ ί °
σιώσεως καί τής ευγνωμοσύνης μου.

«Θέλετε τό λάβει, ελπίζω, ευθύς, αφού οί Άντιπρό^ ^ 0 

σας, νομίμως κατασταθέντες είς εθνικήν Συνέλευσιν, θέλουν 
γνωρίσει τάς διακοινώσεις, τάς οποίας οφείλω νά κάμω 
αυτούς.

«Τότε θέλετε είμπορέσει νά βεβαιωθήτε δτι τά τ α ζ ε ί δ ι ά  

ώς καί αι προσπάθειαι μου άπό τόν Μάϊον μήνα, ειχον μόνον ** 
εξαίρετον σκοπόν, νά εξάζουν την αγαπητήν μας Πατρίδα 
την ολεθρίαν μονήρη θέσιν, είς την οποίαν είσέτι ευρ ίσκετε 
την καταστήσουν, ώστε ν’ άπολαύ*/) χωρίς αργοπορίαν τ ’
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Οσα την υπόσχεται ό πρώτος παράγραφος του προσθέτου άρθρου 
έν Λονδίνω συνθήκης τής 6 ’Ιουλίου τού παρελθόντος έτους, 

*<*! νά την προμηθεύσουν ακόμη χρηματικά τινα μέσα έκ μέρους 
δλων ανεξαιρέτως τών Δυνάμεων, αϊτινες υπέγραψαν την συνθή * 

αυτήν.
«Αί τιμαί τής 12[24 τού παρόντος μηνός, εχουσαι άντικεί- 

μενον την σημαίαν Σας, καί την καθιέρωσιν τής νέας Κυβερνή
σω ; Σας, θέλουν Σ#ς ένθαοούνει νά πιστεύσητε μετ’ έι/ιού, δτι, 
ε<*ν 6 ανωτέρω σκοπός δεν κατορθωθώ ακόμη, θέλει κατορθωθώ 
τ*)ν στιγμήν, καθ’ ήν έσωτερική Διοίκησις, ίσχύουσα μόνον διά 
τ*ν νόμων, θέλει δυνηθή νά σ&ς διάσωση από την φρικτήν άναρ- 
Χ^ν, και ουτω βαθμηδόν νά Σ#ς όδηγήση είς την πρόοδον τής 
Ενικής καί πολίτικης άναγεννήσεώς σας.

«Τότε μόνον θέλετε δυνηθή νά άποδώσητε είς τούς συμμάχους 
^ 0νάρχας τά δι* αυτούς απαραίτητα ένέχυρα, ώστε νά μην άμ- 
Ϋ^ά'λλουν πλέον περί της οδού, τη'* οποίαν θέλετε γνωρίσει καί 
^υνηθή νά όδεύσετε, ποός έκπλήοωσιν τών σωτηρίων σκοπών οϊ- 
^Ινε; έγέννησαν την πρ&ξιν τής 6 ’Ιουλίου καί την είς αιώνα 
*^ομνημόνευτον Ημέραν τής 8[20 ’Οκτωβρίου.

«Πριν τούτου δεν έχετε τό δίκαιον νά έλπίσητε τάς όποιας 
^πεΡ υμών έπεκαλέσθην βοηθείας, ούτε καμμίαν άλλην συνδρομήν, 
^  δυνηθήτε νά ευρετε τά μέσα νά είσάξετε την έσωτερικήν 

Ευτ*ξίαν, και νά φυλάξετε την ύπόληψίν Σας είς τόν εξω κόσμον. 
«Τοιαύτα συλλογιζόμενος αισθάνομαι ζωηράν θλΐψιν,δτι ή έν 

Ρ0ιζήνι Εθνική Συνέλευσις δεν έφωδίασε την Βουλήν με άπο- 
ΧΡ^σας δυνάμεις, διά νά εχη την έξουσίαν νά κύρωση τά μέτρα, 
*'τιν* ή κοινή σωτηρία αποκαθιστώ είς τό εξής έξ ανάγκης κατε- 
7?ειγούσης απαραίτητα. % ^

•Νέα ’Εθνική Συνέλευσις δεν είμπορει νά συνέ'λθη παντελώς 
*Ρ° τού Απριλίου μηνός. Ά λ λ ’ έν τώ μεταξύ τούτω έξακολου-
°^σα ή ένεστώσα κρίσις είμπορει νά μηδενίση δλας τάς έλπί -

OOCC V , » , ' ' ~ 't » "-ας, και ν αποστερηση τους καρπούς των υπερ τού ιερού
**Υ&νος άπειρων θυσιών, άγώνος, τόν όποιον με τοσαύτην άνδοίαν

ν r . ‘ 
**ρτεριαν υπεστηρίζατε.
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«Πεπεισμένος με πόσην ανυπομονησίαν επιθυμείτε νά τρυγή- 
σητε του; καρπού; τών θυσιών τούτων, και νά πιστεύσετε την 
προσδοκίαν τών συμμάχων Δυνάμεων, ώ; και την ύπερ υμών πρό
νοιαν με την όποιαν ό χριστιανικός και πολιτευμένος κόσμος Σ£ς 
τιμ&, αποφασίζω νά Σ#ς προμηθεύσω τό κατ’ εμε μόνον μισόν 
πρός τόν σκοπόν, συγκαλών^ Εθνικήν Συνέλευσιν τόν ’Απρίλιον 
μήνα, καί εως τής συγκροτήσεω; αυτή; δεχόμενο; σύστημα προ
σωρινής Κυβερνήσεως, θίμελιωμένον εν τοσούτφ επάνω είς τάς 
βάσεις τών πράξεων τής Έπιδκύρου, τo i "Αστρους καί τής Τροι· 
ζήνος.

«Δεν εδέχθην μόλα ταύτα τό σύστημα τούτο, είμη άφ* ου 
ελαβα την γνώμην τή ; Βουλή; καί τών μεταξύ Σα; πλέον φω τ ι
σμένων από τά φώτα τή ; πείρα;.Ούτε βάλλω τούτο είς εκτέλεσιν 
χωρίς τής συμπράξεως τού ενός καί τού άλλου, καί μάλιστα 
εκείνων, οΐτινες διά τών ψήφων τών επαρχιών τή ; επικράτειας 
άνέβησαν ήδη είς τόν έντιμον βχθμόν τής πρώτης ’Αρχής ή τή ; 
’Αντιπροσωπείας τού "Εθνους.

«Κοινωνούντες μετ’ εμού, θέλουν μεθέξει τών αγώνων καί τ ο ύ  

υπευθύνου μου. Περί τούτων δε θέλει κρίνει ή ’Εθνική Συνέ- 
λευσις.

α Ολόκληρος ή ζωή μου, τό δημόσιον στάδιον τό όποιον διέ- 
τρεξα πλέον τών τριάκοντα χρόνων, η εύνοια τ /jv οποίαν εντεύ
θεν άπήλαυσα είς πολλούς τή ; Ευρώπης τόπους, Σ£ς προμη- 
νύουν, δτι ό μόνος σκοπός τής άποφάσεώς μου ταύτης είναι, νά 
καταταχθήτε τέλος υπό την αιγίδα τών Νόμων, καί νά δια* 
φυλαχθήτε από τά ; όλεθρία; συνεπείας Κυβερνήσεως αύθαι·- 
^ε'του.

«'Φν Αίγίν/ι τή 20 Ίανουαρίου 1828.

Ό  Κνβερνήtr\Q 
I. Α. ΚΑΙΙΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».

Αυθημερόν δε εξέδωκε καί τήν δε πρός τούς δημογέροντας 
επαρχιών τής Έπικρατείας ϊχουσαν ώδε :



/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

eO Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος
Ι ΐρύc τους δημογέροντας τών επαρχ ιών  τήο επ ιχρατείας
»Με πλήρη πεποίθησιν είς την θείαν βοήθειαν ιδου αναδε

ύο μ α ι τάς ήνίας τής εθνικής κυβερνήσεως, τάς όποιας αυτο τό 
*εθνος με ένεπιστεύθη, χχ ι  άφοσιούμενος είς την έκπλήρωσιν τών 
•Ιερών χρεών μου, προτίθεμαι μόνον και κύριον σκοπον την σωτη- 
*p̂ ocv καί ευδαιμονίαν τής φίλης Πατρίδος.

• Κάνεις δεν αμφιβάλλει, cm τών νόμων ή πραγματική ενέρ
γ ε ια  είναι τό μόνον, τό όποιον θέλει φέρει την εσωτερικήν ευτα- 
•ζίαν, καί εν ταύτω θελει προμηθεύσει είς το έθνος την εσωτε
ρικήν ύπόληψιν* απαιτείται λοιπόν άπό τό μέρος όλων υμών 
*αμετάτρεπτος άφοσιωσις εις τούς νόμους, και ενθερμος προσπα
θ ε ί »  είς την δοαστήριον καί ακριβή εκτέλεσιν τών διαταγών τής 
•Κυβερνήσεως.

•Είμαι πεπεισμένος είς τό φιλόπονον και φιλοπάτριον σας, 
·*αί διά τουτο^δεν αμφιβάλλω,δτι ώς φέροντες τό πρόσωπον τών 
•λαών, θέλετε σπεύσει νά εμπνεύσητε είς άπαντας την προς τους 
•δόμους υποταγήν,την πειθαρχίαν και την πρίςάλλήλους όμονοιαν.

»Ό  επισυναπτόμενος κανονισμός θέλει αποτελεί τό σύστημα 
*τ ί̂ς προσωρινής κυβερνήσεως, μέχρις ου συγκροτηθεί η εθνική 
*^υνέλευσις κατά τό πνεύμα τής ήδη εκδοθείσης 6 ιακηρύζεως, 
•αντίτυπα τών όποιων κλείονται διά νά δημοσιευθώσιν εις ολην 
*τΊΓ)ν περιοχήν.»

’Εν Αίγίντι την 20 Ίανουαρίου 1828.
*0 Κυβερνήτης  

I. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».

"Ινα δε παροτρύνΥ) πατρικώς καί τούς στρατιωτικούς νά εμ- 
Ι^ίνωσιν έν ταΐς τάξεσιν αυτών,έξέδωκεν αυθημερόν προς αυτούς 
Τγ)ν δε την εγκύκλιον :

Π ρος τοί>ς στρατ&ωτ&*ο\>ς "Ελληνας.
•Πλήρης ελπίδος είς την θείαν άντίληψιν άνέλαβα τάς ήνίας
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τής παρά τού έθνους εμπιστευθείσης μοι κυβερνήσεως, καί άφω- 
σιωμένος είς την εκπλήρωσιν τών ιερών μου χρεών, ενα καί μόνον 
σκοπόν εχω, την σωτηρίαν καί ευδαιμονίαν τής αγαπητής μα; 
πατρίδος.

• Έπειδη δε ούδείς άμφιβάλ>ει δτι μόνη ή πραγματική ισχύ; 
τών νόμων δύναται νά προμηθεύση είς τό έθνος την εσωτερικήν 
ησυχίαν καί ευταξίαν, διά τούτο είναι απαραίτητον έκαστος ύ 
μών νά υπακούν] καί ευπειθή άδιαπτώτως είς τούς νόμους καί 
τάς διαταγάς τής κυβερνήσεως, δε.κνύων χαρακτήρα χρήστου 
πολίτου.

• Γνωρίζω την άνδρίαν καί καρτερίαν σας,καί πέποιθα δτι καί 
είς τό εξής καλώς άγωνιζόμενοι θέλετε επισφραγίσει την μέχρι 
τούδε άποκτηθεΐσαν δόξαν. Ά λλά  τό χρέος μου απα ιτεί νά σ&; 
παραινέσω πατρικώς, καθώς καί σας παραινώ, νά μένετε είς οίί 
εύρίσκεσθε θέσεις ύπερ τής πατρίδος μαχόμενοι, καί νά μη τά ; 
άφίνετε άνευ προστάγματος τών κατά νόμον άνωτέρων σας. 
ουτω ποιούντες, θέλετε δώσει τό πρώτον δείγμα τής είς τού; 
νόμους εύπε*.θείας καί ύποταγής σας.

«Σας συνάπτεται διάταγμα τό κανονίζον την σύστασήν τή ί 
προσωρινής κυβερνήσεως μέχρι τής συγκαλέσεως τής εθνικής συν- 
όδου κατά την έννοιαν τής εκδεδομένης προκηρύξεως,τής όποιοι 
καί σας στέλλω αντίτυπα διά νά δημοσιευθώσ,ν είς δλην τλ* 
περιοχήν σας.

«Έν Αίγίν*/] την 20 Ίανουαρίου 1828

Ό Κυβερνήτης  
I. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.»

Ή  προς τούς Έλληνας προκήρυξις αυτη, ώς καί ή προς του; 
δημογέροντας καί τούς στρατιωτικούς, ώς είκός, διέχυσεν άπ*ν# 
ταχού μεγίστην χαράν καί ιδίως παρά τώ λαώ, δστις δι* αυτ*Λ£ 
ετίθετο εν ασφαλεία απέναντι τών αυθαιρεσιών τών προυχόντων 
τών πολεμαρχών, ών οί απειθείς στρατιώται συνήχθησαν έν 
πεδίφ τής Τροιζήνος. Ό  Κυβερνήτης γινώσκων άφ’ ετέρου δτι 01 
οπλαρχηγοί ( xctxszavalot)  έθεωρούντο ώς ιδιαιτέρα τις τάξις εν*



προνόμιά τινα, εζήτησε, θωπεύων την φιλαυτίαν αυτών, 
*οινοποιήσν) αύτοΐς τά καθήκοντα, άπερ είχον απέναντι τ^ς 

τάζεως τ β ν πραγμάτων. ΓΙρός τούτο δε άπηύθυνεν αύτοι? 
^νω μνημονευθεισαν εγκύκλιον, ?)τις εγίνετο δέκτη παρ* 

4^ντω ν  ένθουσιωδώς.
% Παρατηρητέον δ* δτι ό ’Ιωάννης Καποδίστριας εν τνί Ιδιότητί 

*^τού ώ; Κυβερνήτου της Ελλάδος αφήοεσε, κατά τό Πολιτι 
*°ν Σύνταγμα, τόν τίτλον αυτού Κόμητοζ, τίτλον κληοονομικόν 

οικογενειακή γενεαλογία αυτού, καί άντικατέστησεν αυτόν 
iQL τού πατρωνυμικού αυτού : I. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ή  

χο$ τίτλου αυτού αποκοπή ήτο Τιαν φυσική διά τόν 
 ̂^οδίστριαν , δστις, άφ* ής ημέρας παργιτήσατο της εν Ρωσί^ 

^Χ^ς, ιδιώτευεν άπλώς εν Ελβετία  και ουδέποτε εκτοτε εφερε 
Ρ^σημόν τι εκ τών πολλών άπονεμηθέντων αύτφ υπό τών ήγε- 

^0νων τής Ευρώπης κατά τό μακρόν επιτυχές αυτού δίπλωμα- 
στάδιον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '.

Πρώται χυβερνητιχα'ι ττράξεις τοϋ Καπ-νουτρίου : — "Ίδρυσις του
ληνιου — Δημιουργία του Γραμματέως της ’Ε π ικρ άτε ια ς .— Διορ·*!*^ 
Ίων μελιον του Πανελλήνιου. — * ϊ'πουργικον Συμβουλιον, -  *Ορ** 
Κυβερνήσου. — Μέτρα χατά τη ; πειρατείας τής τε Γρχμβούσης ^  
τώ ν βορε ων Σποράδων. — Έξάλεκί/ις τής πειρατείας διά του να*>̂ Ρ̂  
χου Α. Μιαούλη. — Πρόσχλησις τών άδελ',ραίν του Κυβερνήσου Βι<*Ρ®* 
χαι Αυγουστίνου Καποδιστοίου. — Ιω ά ν νη ς  Γεννατας. ~ Οίκονο^1*^ 
νομοθετήματα του Κυβερνήτου. — 'Αποστολή βοηθημάτων Ρωσία« %** 
Γαλλ ίας . — Γενική Γραμματεία* — "Ίδρυσις *£θνικής Χ ρηματι^ 1* * 6 

Τραπέζη: -  Φορολογικά. — Νομισματικά.

Ό  Κυβερνήτης πριν ή προβν] είς τόν διορισμόν τών μ**·5* 
του ΠαγεΛΛηνίου, εδεμιούργεσε θέσιν γραμματέων της ix ix fa t e l f^  
εχιφορτισμενου νά συνυπογράφω Stχ .πρ ω θυπο υρ γο ύ  παντού 
εξερχόμενα έγγραφα τού Κράτους. Είς τεν ύψίστεν ταύτεν 

C διώρισε τόν πολύν Σπυρίδωνα Τριχούπην , πατέρα τού νύν
θυπουργού, πρώεν ιδιαίτερον γραμματέα τού κόμνιτος Γκί><Ρ°Ρ̂  
είτα (18*29) ύπο τού Ν* Σπελιάδου άντικατασταθέντα. Ό  
κούπες άμα διορισθείς προέβη είς πολλού λόγου αξίαν 
έπιδοκιμασθεΐσαν καί ύπ* αυτού τού Κυβερνήτου, ζετ^<**£ ^  
δικαιώσγ) τάς απαιτήσεις τών εύρωπαίων εμπόρων, οίτινες 
θέντες υπό τών πειρατών άνηνέχθησαν μεν είς τά εν Να*>^^ 
δικαστήρια, αλλά δεν έδίκαιώθησαν.

ί Ειτα ό Καποδίστριας προέβε είς τόν διορισμόν τών 
τού Πανελληνίου, δπεο τό κατ’ άοχάς έξ εννέα μελών συγ***^ 

νον, κατόπιν άπετελέσθε εξ εΓκοσι και επτά μελών. Τά 
διορισθέντα μέλη .αυτού εσαν οί : Γ. Κουντουριώτες, πρόβο**°*:
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(πρόεδρος) εν τφ  τμήματι τών Οικονομικών, Νικόλαος Σπηλιά
δες και Άνδρ. Παπαδόπουλος μέλη ή γραμματείς εν τφ  αύτφ> 
τ (*ήματι, Ανδρέας Ζαίμης, πρόβουλος εν τφ  τών Εσωτερικών, 
Γεώργιος Ψύλλας και Χριστόδουλος Α ίν ιά ν  μέλη· καί Πέτρος 
Μαυρομιχάλης, πρόβουλος εν τφ  τών Στρατιωτικών καί Κ. Ζω- 
Υράφος καί X. Κλωνάρης μέλη. Βραδύτερον προσετέθησαν ο Ανα
γνώστης Δεληγιάννης, ό Τάτσης Μαγγίνας, ό Άνδοέας Μεταξ&ς,

Νομίσματα χοπέντα επί Καποδιστρίου.

*«ί δ ’Αποστολής Ν. ’Αποστόλη, καί ετι βραδύτερον προσετέθη.- 
**ν δ ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, δ Γ. Σταυρος, δ Ά λ .  Κοντό- 
^αυλος, δ Γρ Σουτσος, δ Γ. I. Γεννατ£ς καί δ Βιάρος Καπο- 
δ^τρ1ας. ‘Υπουργούς δ’ επί τών λοιπών υπουργείων μετεχειρίζετο* 
*υτους τούτους τούς προβούλους και τα μελη τού Π&γζΛΧΐ]γΙονγ 
Ti^avJ>ljTou υπουργείου τών Έ ξωτερικών^ύπηρεσίαν ειχεν αυτο- 
*Ρ°<*ώπως δ Καποδίστριας. ΈίΓτού σχηματισμοΤΓΊίου' ΏανεΜη-  

ώς φαίνεται,^"Κυβερνήτης μετεχειρίσθη μετ’ επιφυλάξεως.



( τού; εξόχω; διακριθε'ντα; επί ίκανότητι εν τώ άγώνι. Είναι μεν 
αληθές δτι τινέ; τούτων ειχον ενοχοποιηθώ διά τάς εμφυλίους 
στάσεις, άλλ* ούχ ήττον τού; άνδρα; τούτους ήκολούθει τό έθνος 
και δέν επρεπεν εξ άρχώ; νά δυσπιστήσ^) προ; αυτού; δ Κυβερνή
τη ;.  Τούτο δμω; δέν έμείωσε την επιθυμίαν πάντων προ; βελτί
ωσή τών κακώς έχόντων- τουναντίον μάλιστα πάντε; είργάσθη* 
σον μετά πολλού τού ζήλου.

Πλην τού Π ανελλην ίου , δ Κυβερνήτη; είχε πδρί εαυτόν καί 
1 τό Υ π ο υ ρ γ ι κ ό ν  Συμβούλ ιον , άποτελούμενον εκ τών πρώτων 

γραμματέων τών τμημάτων τού Πανελληνίου  καί τού γράμμα* 
τέω; τή ; Έπικοατεία;. Ούδέν δέ μέλο; τού Πανελληνίου  ήδύνατο 
νά παρακαθήσνι έν τφ  συμβουλίφ τούτω άνευ ειδική; άδεία; τού 
Κυβερνήτου, ή δέ αλληλογραφία μεταξύ αυτού καί τού Πανελ·  
λην ίου  εγίνετο διά τών πρώτων γραμματε'ων τών τμημάτων.

Ουτω διαθέσα; τά τού διοργανισμού ττ5; Κυβερνήσεω; δ Κ<Χ' 
ποδίστρια;, τ7) 26_^ανουαρίου μεταβά; επισήμω; ει; τόν καθεδρι
κόν ναόν, ώρκίσθη τόν δρκον τούτον : «’f ir  όνόματ ι  της ά γ ιω τά - 
της καί άδ ια ιρέτον Τριάδος ορκίζομαι νά  εκπληρώσω κατά ΐά€ 
όπο ιας  α ί  πράξε ις  τής ' Επιδαύρου, του "Αστρους καί τής Τ ρο ι ί ή - 
νος εθεσαν βάσε ις  τα  έμπιστευθέντα μο ι  χρέη  παοά  του εθνονς- 
'Ορκίζομα ι νά  τά ίκπληρώσω μ έχ ρ ι  συγκαλέσεως τής εθνικής συΥ' 
ελεύσεως κατά τους κανόνας διά  τής καταστάσεως τής πρoσωριvήC 
κυβερνήσεως όρισθέντας μόνον  σκοπόν εχων vac προάζω την ι ίρό -  
οδον τής εθνικής καί πολ ιτ ικής άνακα ιν ίσεως τής 'Ελλάδος , ωσ%Β 
7 ά όννηθή δσον τ ά χ ισ ζ α  ν' απόλαυση  τών πνευματ ικών ωφελειών, 
τάς όποιας ή εν Αονδίνω συνθήκη τής %ί *Ιουν ίου 4827 t f j  επ αγ 
γ έ λ λ ε τ α ι . Κ αθ ίστημ ι  έμαυτόν υπεύθυνον δι δλας τάς πράξε ις  τή£ 
διοικήσεώς μου καί εγγυώμαι νά  υποβάλω α ύ ΐά ς  είς την κ ύ ρω σή  
τής εθνικής συνελεύσεως , ήτις θέλει συνελθεί  τόν Ά πρίλ ίοΥ  
μ ή ν α ι ( I) .  Έπίση; ώρκίσθησαν δρκον πίστεω; καί τά μέλη τού 
Πανελλην ίου  καί δ γραμματεύς τη ; Έπικρατεία;.

( 1) *Ιδού όποιός τις  ητο ο u7rb της εν Τροιζηνι ίΟνοσυνΕλεύσεως συν- 
ταγε ίς  £>ρχος του Κυβερνήτου, ον όμως δεν άπεδέξατο ο Καποδίστριας:

« Ορκίζομαι εις το δνομα του *Ί*ψίcProu" νά διατηρησω άπαρασαλεύτ(*>£
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Εννοείται οτι πάντα ταύτα τά εργα 8 ι ’ ών προκατήρξατο 
Κυβερνήσεως δ Καποδίστριας, εθεωρήθησαν ώς πραξ ικοπήματα  

^  τών αντιπολιτευόμενων, άλλ ’ ό λαός άπεδέξατο α ^ α ^ ε τ ά  
Ι^άλου ενθουσιασμού. ^

^^^Καπο^ίστριας όρκισθείς άνέλαβε την ανόρθωσή τών κακώς 
εΧ0ντων· καί δυστυχώς ούδέν ήν ήνωρθωμένον* τά πάντα εκειντο 
Χ^μαί- έπανάστασις, διοίκησις, ηθική, στρατιωτικά πειθαρχία 
^σ<χν εν π·\ήρει παραλύσει* ήκμαζον δε πάντα τά πάση επανχστά' 
ε̂ι συμπαρομαρτούντα κακά· ή δε πειρατεία ( 1) ελυμαίνετο τό 
Κοριόν καί κατησχυνε τό ηρωικόν τής Ελλάδος ναυτικόν παρά 

τ°*ί εθνεσι καί εξήγειρε την άγανάκτησιν τών εύεργετίδων, προ 
^ ντων, δυνάμεων, κατά τών εκ τής Γραμβούσης  της Κρήτης καί 

βορείων Σποράδων εξορμούντων πειρατών. Την απαλλαγήν 
^«ντων τούτων τών δεινών άνεμε νε τό έθνος παρά τού Καπο^ 

1στρίου· προς αυτόν άπέβλεπεν άπας δ ελληνισμός Τό εογον άρα 
Καποδιστρίου ήν μέγα, δυσχερε'στατον· ώφειλε νά εγείρη σύμ- 
τό έθνος εκ τών δεινών της δουλείας καί τής επαναστάσεως 
*ατατάξγ) αυτό είς την χορΐίαν τών πεπολιτισμε'νων εθνών. 

Ρ°ζ τούτο ώφειλεν δ Κυβερνήτης νά ύψώσν] πανταχού την ση - 
Ι α̂ίχν τής επαναστάσεως, έξωση τόν εχθρόν καί καταστήση τό 

ν°? ανεξάρτητον.
Πρωτίστως λοιπόν έφρόντισε περι τής λυμαινομενης την

* θεμελιώδεις Νόμου; τής Ελληνικής Πολιτείας, και είς κχμμίαν
Ρ1(*τασιν η διά κάυιμίαν πρόρασιν νά μη τούς αθετήσω, μηδέ νά συγχω-

ν’ άθετηθώσιν. *«’Π , , % ,1t i  Pxli°!J*ai προσέτι νά υπερασπίσω καί νά διατηρήσω με όλας μου
»υνα^εΐζ ĉ v ά-νεξαρτητίαν του Ελληνικού Έθνους, καί την κοινήν

ivb ^τ°^ικ^ν ελευθερίαν· νά σέβωμαι τά δικαιώματα δλων ύμών καί
Χ ο ε**7του τών πολιτών, καί πpbς διατήρησιν και αύξησιν τής γενικής
νό ευδαιμονίας, νά μή παραμελήσω κάνέν άπβ τά μέσα, οσα οί

‘ °1 ενεπΐ7τεύθησαν εί; την εξουσίαν μου.»
4ς (ί ) Α  ότη ήχο φυσική συνεπεια τής καταμαστιζουσης τ&ν τόπον πενίας,
 ̂ δ* του μικρού πολέμου καί εκ τής απροθυμίας, ήν έπεδείκνυεν ο

'®υ T̂ V ®YT̂ iAbv στ,λ.σκον ναύαρχος "Α μ ι λ τ ο ν, ακολουθών τα^ς
0υλ* ’·ς του φιλέλληνο; πατρός αύτου.
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t χώραν πειρατεία; καί ληστείας* διώρισε δε είς καταδίωξιν 
ενεργούντων αύτάς τόν ναύαρχον Α. Μιαούλην. Ό  Μιαούλης 
βραχεί διαστήματι χρόνου άπήλλαξε σχεδόν, καθ’ όλοκληρι#ν» 
τάς Έλληνικάς θαλάσσας τής πειρατείας* ό δε Μαυροκορδάτος 

ουδέποτε ηρνήθη την συνδρομήν τών φώτων και τής έμπειρέ 
αυτού· καί ό Κωλέττης δ ’ αυτός μετά προθυμίας άπήλθε τό μ£* 
πρώτον ώς ύγειοφύλαξ η υγειονόμος εις Σπέτσας. επειτα δε & 
έκτακτος απεσταλμένος είς Σάμον. Ό  Γρίβας, ό Στράτος,  ̂
Τσαβέλλας και άλλοι, καίπερ άντιμαχόμενοι προ τής έλεύσε0̂  
τού Κυβερνήτου, ευθυς δμως άμα τφ  κατάπλφ αυτού, παρεδ^' 
καν αυτώ τά τε φρούρια και εαυ-ούς. Ά λλά  δεν ήρκουν μον°ν 
ουτοι διά την υπηρεσίαν και εγένετο χρεία ποοσκλήσεως προ^ ' 
πων είδικωτερων καί ιδίως χαιρόντων την απόλυτον ε μ π ισ τ ο σ ύ ν η  

τού Καποδιστρίου* ώς τοιούτους δέ προσεκάλεσεν εκ Κερκύρ^ 
<f τούς δύο αδελφούς αυτού B idpor  (24 Μαρτίου) καί Α νγονσύ*0* 

καί τόν φίλον αυτού Ίω άννην  Γ εγ γα τά ν , διακεκριμένον νομ0' 
μαθή, ους διώρισεν είς ολως εμπιστευτικάς υπηρεσίας* καί ^  
μεν Βιάρφ καί Γεννατ£ άνέθηκε τά τής δικαιοσύνης καί ^  
Εσωτερικών, τον b Αυγουστίνον πληρεξούσιον αντιπρόσωπον 

τών Στρατιωτικών.
Μετα ταύτα πρώτιστον καί κύριον μέλημα τού Καποδΐο»τρι°ϋ 

ήν η εξευρεσις ποοων, επειδή δε δεν ήδυνήθη νά πρόσκτηση* ^ 1 

τοιούτους, διέθηκεν ύπερ τού στρατού καί στόλου τάς 300,00® 
φράγκων, &ς εφεοε μεθ’ εαυτού εξ Ευρώπης, λαβών αύτάς 
τών Ελλήνων καί φιλελλήνων προς εξαγοράν αίχμαλώτο>ν· 
Έπειδη δ’ άπέτυχον τελείως αί περί συνομολογήσεως, τ·̂  μ&*1' 
Tgicj: τού Έϋνάρδου, εξωτερικού δανείου εξ 1 ,0 0 0 , 0 0 0  φ ρ ά γ ^  
διά νά δυνηθγ. νά θεραπεύσ-ρ τάς πρώτας άνάγ*ας τού Κράτο^ι 
ΐδουσεν, ώς θέλομεν είπεΐ, την Έΰνιχήγ Χρηματ ίστ ιχήν  
πεζαν,  εξ ής, κατά τόν προϋπολογισμόν τού 1829, ε ίσήχθη ^  
είς τό δημόσιον ταμειον 678,220 φράγκων. Ά λ λ ’ ή τοι#0** 
τής Τραπέζης άνακούφισις ητο προσωρινή, άνευ δε μειζόν0)̂  

\ πόρων ήθελεν επέλθει τό οικονομικόν τού Κ α π ο δ ισ τρ ίο υ  ν#υΰί 
j γιον, δτε^κατά τό θέρος τού 1828 κατέφθασαν εκ Ρωσία;



^*λλίας χ [ πρ&τοα συνδρομαί, κατόπιν τών πολλών παρακλή- 
^£(ι)ν καί υπομνημάτων του Κυβερνήτου, δστις γράφων προς τάς 

ν*μεις δι’ υπομνήματος ελεγε μεταξύ τών άλλων καί τάδε : 
•Ιον) Νά δανείσωσιν είς την ελληνικήν κυβέρνησή δσα βοη- 

*1ματα είναι τής δυνάμεώ; των είς ζωοτροφίας, είς πολεμεφό * 
{(* καί εις άργύοιον. Ταϋτα δε ανάγκη νά μη ήναι κατώτερα 

*ζί«ς 1 0 0 , 0 0 0  ταλλήοων κατά μήνα, εάν μέλλωσι νά επαμύ- 
ν(ώ®ΐν δπωσοΰν είς τάς χρείας καί νά παρασκευάσωσι καλήν 
τιν«  εκβασιν.
 ̂ >2 ον) Άποκλείοντες ετι στενώτερον διά τών στόλων τά τε 
£°®ηνιακά φρούρια καί την ’Αττικήν καί τούς κόλπους Βόλου 

Αρτης, Γσως ήδύναντο νά προσελκύσωσιν είς συνδιαλέξεις 
τ°ν τε Ίμβραημ πασ&ν καί τόν Κιουταχήν καί τόν είς Άθή - 

Οθωμανόν φρούραρχον, κατά τάς οποίας οί κάτοικοι τής 
^λοποννήσου ήθελον προφθάσει νά θερίσωσι, πράγμα τόσον 

0ϋ(ϊιώδες, ώστε, εί χρεία, καί ή ελληνική κυβέρνησις τό συνέ- 
ΡεΧε? παραδεχόμενη τούς απεσταλμένους τής Πύλης καί άκού · 
U(Joc τάς προτάσεις αυτών, άν τω οντι εχωιί τι νά τ71 προ« 

Τδι'νωσιν.
*^) Η Κυβέρνησις διατηρεί στολίσκον τινά παρά την Σάμον 

*αθησύχασιν τών κατοίκων, φοβουαένων δικαίως τούς Τούρ- 
μετά την πτώσιν τής Χίου. "Αν λοιπόν οί ναύαρχοι τών 

Αμάχων Δυνάμεων έπιχειρήσωσιν έκεισε περιπολίαν τινά (εχον- 
^  μάλιστα συμβοηθόν καί τό γράμμα τής συνθήκης), προφυ- 
*τ^οντες την Σάμον πάσης επιδοοαής, θέλουσιν ανακουφίσειλ » k i 1 *

τγ>ν Ελληνικήν Κυβέρνησιν τής δαπάνης πρός διατήρησιν 
Στολίσκου.

x *^) Τέλος, εάν, δ μη γένοιτο ή πανώλης διαδοθεί καί είς 
^ιγαΐον, ή μέν Ελληνική Κυβερνησις πάντως επανδρισθή- 

πρός έγκατάστασιν τής δεούσης κατά θάλασσαν ύγειονο- 
^ ς  ^ιμελείας, άλλως δμως δέν θέλει τό κατορθώσει, είμή 

σ^μβοηθούς καί τούς ναυάρχους τών τριών προστατίδων 
^ εω ν μετά τινων πλοίων, είς τοΰτο τό ύπηρέτημα ταττο-
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f  Al δεήσεις τού Κυβερνήτου ευτυχώς είσηκούσθησαν εν μέρ*1 

\ καί ό [Λεν αύτοκράτωρ τής Ρωσίας επεμψεν είς συναλλαγματικά 
μεν 500,000 φράγκων, είς είδη δε', έτέρας 1 0 0 ,000. Τό παρ*' 
δείγμα τούτου έμιμήθη καί ό αληθώς φιλάνθρωπος καί φιλέλλΆν 
βασιλεύς τής Γαλλίας Κάρολος ό Γ, πέμψας 500,000 φράγ*0̂  
είς χρυσόν, ή δε Α γγλ ία  επεμψε βραδύτερον (1830) μονο̂  
500,000 φράγκων, δι* ών ό Καποδίστριας ήδυνήθη νά επαρκές 
μικρόν είς τάς πρώτας άνάγκας τού Κράτους.

ΓΙρός τούτοις ό Καποδίστριας συνέστησε καί την λεγόμενέ 
Γενικήν Γραμματε ίαν ,  περί ην συνεπήχθησαν π<Χσαι αί υποθέσει 
ή γραμματεία αύτη εχουσα επί κεφαλής τόν Σπυο. Τρικούπ^ 
άπετελεΐτο ?κ τώνδε τών δέκα προσώπων : Γ. ΓΙραίδη, Σ. Σκ°υ'
φου, Γ. Καραγιαννοπούλου Τισαμενού, Ν. Καοόρη, Π. Σπ#ν°' 
πούλου, Ν. Δραγούμη (1), Λιβερι'ου Λιβεροπούλου, Ν. Λ ουρ ιώ ν 
0 . Σχινα, Ν. Όλλανδού .^Τούτων οΐ μεν εξ ήσαν σ υ ν τ ά κ τ η   ̂
σύνθεται  (μεταφρασταί), τών δ* άλλων 6 μεν ήν άρχειοφύλαζ *** 
διεκπεραιωτής, ό δε λογιστής, ό δε άντιγραφεύς, ό δε επί 
αναφορών καί τών άλλων ποικίλης ύλης εγγράφων, καί 
μισθόν οι μέν εξ συντάκται καί οί άλλοι τρεις, πλήν τού άν*6* 
γραφε'ως, 400 γρόσια, ό j e  Τρικούπης 500 (200 δρανμάς). 
την γραμματείαν ταύτην συνεκέντρωσεν ό Καποδίστριας π2 <̂ ν 
την υπηρεσίαν τής διοικήσεως* βραδύτερον δέ, δτε άνεπτύχθη^^ 
τά τού Κράτους, συνεκροτήθη καί ή λεγομένη 'Επιτροπή ^  
οικονομίας,  ητις διώκει τά τής μετ’ ολίγον σχηματισθείσης Xf1!0 
ματ ισ τ ικης  Τραπέζι)C καί τό Γενικόν Φροντιστήριον , είς δ είχ°ν 
άνατεθή τά  τού στρατού καί τού ναυτικού, άλλ* αί δύο αύτ* 1 

άρχαί είχον περιωρισμένα^καθήκοντα. Επειδή δε τά πάντα 
I ήσαν ασύντακτα, οί πάντες είργάζοντο σχεδόν νυχθημερόν,
I του τού Καποδιστρίου δόντος τό παράδειγμα, μικρόν μόνον 
I παυόμενοι, ώς λέγει ό Δραγούμης εν ταΐς Ίσ τορ ixaic

(1) Ούτος κατέλιπεν ήμίν καί ’Απομνημονεύματα λαμπρώς γ$ΥΡ**

μένα περί της έποχη; εκείνης xgu της μετά ταυτα ύπ& τβν τίτλον « ^αΧ°

ρικαί ’Αναμνήσεις», Ά θηνα ι 1 S7β . τόμοι 2 εκδοσις β'.
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°£cir αυτού. Ούτοι αείποτε τώ Κυβερνήτη συνοδευοντες, κατά 
τάς συχνάς αυτού περιοδείας, συνειργάζοντο μετ’ αυτού και ως 
τά τού τόπου κάλλιον επιστάμενοι,τά μέγιστα συνεβάλλοντο εις 
τό εργον, ούτινος επελήφθη ό Καποδίστριας.

Επειδή δέ πρωτίστως vjσθάνθη την ανάγκην χρημάτων, απε- 
?άσισεν, ώς ειπομεν, την ϊδρυσιν τής 'Edrtxfjc Χ ρημα ΐ ισ τ ιχ ήc 

διότι κατά την εκθεσιν τού έπι τών οικονομικών 
Υραμματέως, ώς εΓδομεν, τό δημόσιον ταμειον ήν κενόν (1) καί 

έσοδα τού Κράτους ελάχιστα, εθνικόν δέ χρέος 3 ,000 ,000 
^ρών αγγλικών, πλην τών διά μισθόν τού τε κατα γήν και 
**τά θάλασσαν στρατού και τών αποζημιώσεων, άς παοα τής 
^βερνήσεως άπήττουν, δικαίως, αί κοινότητες καί ιόιώται δια 
τ<*ς άς ύπέστησαν απώλειας διαοκοϋντος τού μακρού πολέμου, 
επεβάρυνε τό έθνος. Φαντασθήτε δτι μόνοι οί Ύόραιοι άπητουν 
*8,000,000 φράγκων. Καί περιέμενε μεν τά υπό τών τριών ευερ- 
Υετίδων δυνάμεων υπεσχημένα χρήματα είτε τ ίτλω  βοηθημάτων 
£̂ τε τ ιτλω  δανείων, άλλ* επειγομενος υπό τών καθ εκαστην 
0εν(ζγκών υπέρ τής συντηοήσεως τού τε κατά γήν καί κατα θά' 
"λύσσαν στρατού, έποιήσατο εκκλησιν είς τά φιλογενή αισθήματα 
τ&ν Ελλήνων τών έχόντων είσέτι χρήματα, και Ιδίως πρός τους 
εΧ°ντας εμπορικούς οίκους εν ταϊς κυριωτε'ραις εύρωπαϊκαΐς π ό - 

παρακαλών αυτούς νά γίνωσι μέτοχοι τής Τραπέζης, ητις 
^τ ° τρόπον τινά η πρώτη εθνική ελληνική Τράπεζα. Εν τ^ έκ- 
^ήσει έκείνν) ανέλυε τούς λόγους, δι’ ους έπείσθη νά συστηστρ 
τγ ν̂ Τράπεζαν εν στιγμαΐς λίαν κινδυνώδεσι διά την Ελλάδα, 
^ρεΤχεν εγγυήσεις διά τά κατατιθέμενα χρήματα, πρός 8 ο)ο 

τού Κράτους έσοδα καί έκήρυττεν δτι τά χρεώγραφα εκείνα 
εΙΑςλλον νά εζαργυρωθώσιν εντός έτους απέναντι τών όφειλο- 
ί έ̂νων φόρων.

(*) *0 Α. Κοντόσταυλος εν τω περί τών εν ’Αμερική ναυπηγηθεισών 
φρεγατών καί του έν Α ίγίνη Νομισματονοπείου βιβλιω, ’Αθήναι 1855 ,  

260, σημ, α ', αναφέρει οτι, δτε παρεδόθ/j αύτω ύπ^ του γραμματέως 
b εθν ικά  ταμεΓον, περιεΐχεν έν μόνον, καί εκείνο κί-  
\

^οιχονομίας ι
νόμισμαβδγΐλον



Πράγματι οί Spot outol του Καποδιστρίου εσχον ευάρεστα 
αποτελέσματα, πάντες δε οί δυνάμενοι επί την χρηστότητα του 
Κυβερνήτου άποβλέποντες, ένεγράφησαν μέτοχοί Ούτω δε εντός 
μηνός 100,000 γροσίων ισπανικών (525,000 φράγκων) κατε- 
βλήθησαν παρά διαφόρων, έν οις πρώτος αυτός ό Καποδί- 
στριας, πολλά μέλη τού Πανελληνίου, πολλοί 'Υδραίοι καί Σπε- 
τσιώται, καί φιλε'λληνε'ς τινες, έν οις πρωτίστην κατέχει θέσιν 
ό προσωπικός του Κυβερνήτου φίλος ιππότης Έϋνάρδος, ό καί 
πολλών άλλων ευεργεσιών αΓτιος γενόμενος τ*7ί Έ λλάδι, ούτινος 
την προτομήν βλέπει τις σήμερον μνήμης χάριν έν τφ  άνακτο- 
ρικώ κήπω κατά την δυτικήν πλευράν αυτού.

Ή  τράπεζα αυτη έξέδωκεν 6 ,472 μετοχάς, ών έκάστη έτιμ&το 
83 1)3 ταλήρων (Κολονάτων) καί εμελλε νά διατηρηθεί μέχρι 
της 1 Απριλίου 1835, ήτοι μέχρι της λήξεως της επταετούς 
κυβερνήσεως τού Καποδιστρίου. Αί μετοχαί αύται άπέφερον τφ  
φέροντι 8 ο)ο έτησίως. Επειδή δε δεν είχε ληφθη πρόνοια, δπως 
οι μέτοχοι απέναντι τών χρημάτων αυτών άσφαλισθώσι δι* εθνι
κών γαιών, η πίστις τού πιστωτικού εκείνου καθιδρύματος βαθ
μηδόν έξέλιπε* την πίστιν δε ταυ την θέλων νά άνυψώση τ^ 3 
Φεβρουάριου 1830 διά διατάγματος έδίδοντο τοις μετόχοις είς 
υποθήκην οί έπί τής Α χα ϊκές ακτής σταφιδαμπελώνες, οί έλαιώ- 

ι νες της Κορίνθου καί Άμφίσσης, η σμ,ύρις καί αί άλυκαί ττΊς 
Νάξου καί τά λατομεία καί αί άλυκαί της νήσου Μήλου. 
’Αλλά μεθ* δλα ταύτα ή πίστις δεν ήδραιώθη καί όλονεν έπι 
τά χείρω βαίνουσα ώς έκ της αδιαφορίας τού λαού, ζητούν- 
τος την ανεξαρτησίαν τής Τραπέζης από της Κυβερνήσεως, 
διετηρήθη έν μαρασμώδει καταστάσει, εως ου τώ 1834  ̂
άντιβασιλεία εθηκε τέρμα είς την ιδανικήν αυτής ΰπαρξιν και 
(χόλις μετά πολλάς διαπραγματεύσεις (25 Ίανουαρίου 1836)) 
κατά τό J1841 (Μαρτίου 13) ίδρύθη, τό πρώτον, υπό τού Γεωρ- 

] γ ιου  Σταύρον  ή πρώτη 'Εθνική Τράπεζα τής 'ΕΛΛάόος, δ ια τ ΐ  · 
\ρουμένη έν ακμή ρ,εχρι σήμερον.

Έπειδη δε τά φορολογικά τού Κράτους ώς έκ τού μακρού 
πολέμου διετέλουν έν οίκτρα* καταστάσει, τούτο μεν έκ ττ̂ ς άνε-
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τού φορολογούμενου λαού, τούτο δ’ ώς έκ ττ̂ ς υφαρπαγής 
φόρων] παρά τών συντηοούντων μαχητάς όπλαργηγών, ό 

^>βερνήτγΐς έπέστνίσε την προσοχήν και έπι τού θε'ματος τούτου. 
^JhfY£l°c| φόρος ήν 10 0 )q έπι τών ιδιοκτήτων και 30 0)q έπι
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*1 οάννης Γαβριήλ 'Εϋνάρ^ος.

ifi i n '  « νενικών γαιών, ονπεο καθίστα ετι βαρύτερος ως ειπομεν,
’ % ιΙ<.=ρ»ζ(»ς ύ ΐ  τ ί ς  φορο1 η < «  ^

*  w „  ( η  » - *  « *  7 J£Z
S « * ,  . 1X0» ,  h  « «  «=■»' * « . «  n ‘



ξανδρος Μωραϊτίδης εν τώ εν τή «Νέα Έφημερίδι» (1) δημοβ** 
ευθέντι « Δεκατισχη* αυτού. «Ούτοι ώς οί επί τής ri  ουρκοκρ#" 
τίας ούσουρτζίδες (δεκατισταί) παρά τής κυβεονήσεως εκμισθούν 
τες την δεκάτην, τά πάντα μετήρχοντο κατά τών δυστυχή* 
χωρικών, όπως είσπράζωσι τον επιβεβλημένον αύτοΐς φόρον, & 
ου πολλάκις ούτοι δεν συνεκόμιζον τούς καρπούς αυτών, προτί' 
μώντες την ανέχειαν μάλλον η τάς πανουργίας τών εκμισθωτών- 
Τούτο δε δεν συνέβαινε μόνον επί τού εγγείου φόρου, αλλά κ# 1 

επί τών τελωνείων, άτινα έζεμισθούντο υπό τού Κράτους & 
ίδιώτας, οΐτινες ώ; οι δεκατ;σταί τόν νόμον κ α τ α σ τ ρ α τ η γ ο ύ ν - 

τες εν άνοχ?ι τ,ί,ν άοχών τής επαναστατικής εκείνης εποχί^ 
εκεοδαινον αμύθητα, ούδενός σχεδόν η μικρού κέρδους είσερχ0' 
μένου είς το δημόσιον ταμειον. Ταύτα ίδών ό Κυβερνήτης 
φρίζας επί τα ΐς καταδολιεύσεσι καί καταστρατηγήσεσι τών 
μένων νόμων, έζ ών τό μεν Κράτος ούδαμώς ωφελείτο, εθησα^ 
ριζον δε ολίγοι τινές, διέταζε την άκύρωσιν τών εκμισθώσει* 
τής πρότερον κυβερνήσεως καί νέαν ένήργησε δημοπρασίαν, εζ ^  
προσεγένετο τώ κράτει κέρδος εκ 30.000 ταλλήρων.

Έπειδη δέ μ?.τά την κατάπαυσιν τού πολέμου επρεπε ν£ 
γίνγι οριστική διάκρισις τών ιδιοκτήτων γαιών άπό τών πρότερο* 
μεν τώ Τουρκικώ Κράτει καί τοΐς βακουφίοις (κτήμασιν άφι£'  
ρωμένοις είς τεμένη) άνηκουσών, αιτινες άπετέλουν τά 4]ί® 
μέχρι τού ήμίσεος τής όλης τής Ελλάδος έκτάσεως, καί επί 
βάσει ταύτιρ νά γίνγι η νύν έγγειος φορολογία, διά τούτο ό Κ 
ποδίστριας συνέστησε μεν κτηματολογικην επιτροπήν προς κτ4» '  
ματικην τής χώρας άπογραφήν, άλλ ’ αυτη, καίπερ καλώς άντα- 
μειβομένη, ούδεν επραξεν. ’Αλλά μη θαυμάσωμεν διά τούτο* 
διότι εκτοτε μεθ* ολον τό μεσολαβήσαν μέγα χρονικόν διάστημά? 
καθ’ δ δύο έβασίλευσαν δυναστεΐαι, ούδεν κατωρθώθη, έν Γαλλία 
δε μόλις προ ολίγων δεκαετηρίδων ήχθη είς πέρας τό κτημ<Χτ0 ' 
λόγιον αύτής και παρ’ ήμΐν μόλις άπό διετίας ή επί τουτ<*>' 
προσκληθεΐσα αύστριακη γεωδαιτικη επιτροπή άσχολειται
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(1) Τής 2 και 3 Ίανουαρίου 1894.



Tyiv σύνταξιν τής κτηματικής τής Ελλάδος άπογραφής. Ή  έπ ι- 
ροπη εκείνη τού Καποδιστρίου αν δεν επραξεν άλλο τ ι, τούλά- 

Χ,^τον ύπελογισεν δτι εκ τού μακρού πολέμου καί τών δγ)ώσεων 
Τ°̂  Ιβραημ ή Πελοπόννησος ειχεν άπολέσει τά 9] 10 τής καλ- 
^1εΡγουμένγ)ς έπιφανείας αυτής.

Ο εξ ’Ήλιδος Ν. Πονηρόπουλος υπέβαλε τώ Καποδιστοί^ 
5Χεδΐον εξειργασμένον, καΟ’δ αί μεν έν Έλλάδι οίκογένειαι, μετά 
0ν πόλεμον, άνήρχοντο εις 159 0 0 0 , ών μόνον αί 6 8 , 0 0 0  ήσαν 

Υδ(0Ργικαί, πρός ας εδεt νά παραχωοηθώσιν άνά 100 στρέμματα 
έθνιχ ,ής πρός 30 φράγκα κατά στρέμμα, εξ ών τό δημόσιον 

^λλε νά είσπράξιρ 204,000 .000 , φράγκων εντός τριάκοντα ετών 
^  τόκω 6 0 )ο, εξ ου ή κυβέρνησις πλην τής διά τής καλλιερ- 

αύξήσεως τού εγγείου φόρου τών ιδιωτικών γαιών. ήθελεν 
ετήσιον εισόδημα έξ  20 ,400 ,000  φράγκων, άλλ’ ό Κυβερ- 
ς Απέναντι τού σχεδίου τούτου δπερ μεγάλως ηθελεν ώφε- 

τό τότε πτωχόν ελληνικόν Κρατίδιον, άντέταξεν, ώς εκ τών 
^°^λών παραλόγων απαιτήσεων τών Ελλήνων, άπαιτούντων 
(**σον την διανομήν τών έθνικών γαιών, σκληράν, ττ̂  άληθεία,

, αδιαφορίαν, ήν μ ό νο ν  καθίστα ανεκτήν παρά τω λαω ή δι* 
Ιτγ)δείων υποσχέσεων περί μελλούσης διανομής υπεκφυγή *ύ ·
’ ήτις προύκάλεσεν ου σμικράν κατ’ αυτού δυσαρέσκειαν.

* β ° Καποδίστριας, είς εν μόνον άποβλέπων, είς τό νά
ερνήσ·ρ δικαίως καί μετοιοπαθώς, ούδαμώς ένέδιδεν είς την 

*ν°μην τών έθνικών γαιών καί μόνον κατά την διασαλπισθει- 
εκλογήν τού πρίγκηπος Λεοπόλδου ώς βασιλέως τής Έ λλά- 
Vri; έπεβαλεν αύτω δημοτικωτέραν πολιτικήν διά διαγγέλ- 

νλ π?05εκάλεσε την τό l i a r εΛΙήηον  διαδεξαμένην Γερουσ ίαν  
, ε*£?γήσωσιν από κοινού τά τής διανομής, ητις έν παρόδω εί- 

$ε 0υ^εποτε έγένετο, ούτε μετά τάς έν ‘Ύδρα καί Μάντ) στά- 
* °τε είχ* ρίψει έπιτηδείως είς τό μέσον τό ζητημα τής δια- 

η τ ι ς κ,χί αύθις μη γενομένη, ώ; εοει, μεΟ * δλους τούς 
^°*^οθίντ«ς νόμους : Γ, Ι λ ' ,  ΛΖ\ Λ θ ',  MB', Μ Γ, Μ Ι ',  έπέ- 
6Χ ’1* τών * π5^5’·Χ,ίγ)ι τ ^ν « ^ ιό τ η τ α ,  ητις λχ9’

τ ° μακρόν τ/ίς τού Όθωνος βχσιλεία; διάστημα έταλαι-
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πώρει τό τάλαν έθνος καί τάς συνεπείας τής όποιας αισθάνεται 
μέχρι σήμερον τό τε Κράτος καί τά άτομα.Ή διαγωγή αυτη του 
Καποδιστρίου εβλαψεν αυτόν τε καί την Έλλάδι, ώς παρατηρώ 
δε ολίγον ύπερβολικώς ό Γερβΐνος έν τη ιστορία τού 19ου αίώνο;: 
f Ενώπιον τής μεγίστης ταύτης άμελείας, πάντα τά ύπερ τών 
συμφερόντων τής χώρας εργα τού Κυβερνήτου, ούδεν άλλο εί<ϊίν 
$ παιγνιώδεις διατριβαί μόνον οίκτρ&ς διοικητικής άνικανότητος»· 

Βραδύτερον (Μάρτιος 1830), ό Καποδίστριας έσκέφθη κ#ί 
αυθις περί τής μεταβολής τού τρόπου τής τού φόρου καταβολής 
διατάξας την πληρωμην αυτών είς χρήματα άντί τού εΓδουί 
10— 25 0 )g άναλόγο>ς τής ποιότητας καί ποσότητος τών προ*- 
όντων. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη διάταξις τού Κυβερνήτου μεγάλως έζ'Λ' 
μίου τούς παραγωγού; εμπεσόντας, προς καταβολήν τών φόρο>ν? 
6ίς χεΐρας αισχρών τοκογλύφων,εφ’ω καί αυθις (1 Μαρτίου 1831) 
ή φορολογία επανήλθεν είς τό πρώην καθεστώς, είς την είς είδο£ 
τουτέστι 10 0)q μεν επί τών ιδιοκτήτων, 25 0)q δ’ επί το)ν 
εθνικών γαιώ>, αλλά καί αυθις νέα παρουσιάσθησαν παράπον* 
τών παραγωγέων διά την αυθαιρεσίαν τών ενοικιαστών τών φόρ°)ν 
καί διά την νέαν διάταξιν, καθ' $ν π£ς παραγωγεύς ώφειλε vflC 
φέργϊ δωρεάν είς πεντάωρον άπόστασιν τούς Ί'ελουμένους ύπ’ αύτο^ 
φόρους, αί νέαι δ’ αύται διατάξεις μεγάλως εμείωσαν τάς 
τού εγγείου φόρου εισπράξεις.

Επίσης προέβη καί είς μεταρρύθμισιν τών εμμέσων φορών δι 
ύψώσεως τών τελωνειακών δασμολογίων άπό 2 — 3 ο)ο, είς 6 

διά τό ίξαγωγικον τέλος, είς 10 ο)ο δε διά τό είσαγωγι*°ν’ 
ούτως ώττε κατά τό 1830 άπέφερον 1,200,000 φοινίκων. Bp36* 
δύτεοον δμως ίδών οτι διά τής τών τελών αύξήσεως ούδαμ0̂  
εγένετο αύξησις τών τελωνιακών εισπράξεων, ηύξησεν ετι μ#^* 
λον τόν εισαγωγικόν φόρον τών ξένων εμπορευμάτων, καί ου*0* 
πλην τού 10 ο)ο έπεβλήθη καί πρόσθετος φόρος 6 ο)ο διά τά 
το εσωτερικόν τής Ελλάδος διαπεμπόμενα ξένα έμπορεύμ#*^ 
καί βραδύτερον (θέρος τού 1831) ηύξησεν ετι μάλλον τά τελ<*>' 
ν : j. ά  τέλη διά μεν την εξαγωγήν είς 8 ο ο, διά δε την είσαγϋ)-'
γ'·* 12 r> ·



°Ίνα δε προλάβγ) κα'ι τήν λυμαινομένην το Κράτος κιβδη- ^ 
^ίαν τών ποικίλων ειδών ξένων νομισμάτων, απερ εκυκλοφόρουν 
*ν Έλλάδι, ό Καποδίστριας εθηκεν εις ενέργειαν τό Ζ ψήφισμα 
τής Δ' tv *Αργει Εθνικές Συνελεύσεως τό την 31 Ιουλίου εκδο- 

καθ’ δ αναγκαίου θεωρηθέντος τού εθνικού νομίσματος, απε- 
?ασίσθη ή ϊδρυσις 'Εθνικού Νομισματοκοπείου, κατα τό υπό τού 
Πανελληνίου καταστρωθεν σχέδιον, δπερ ώριζε την τιμήν, τα  
έμβολα και την επιγραφήν τών νομισμάτων.Και άπεφασίσθη μεν 
*1 εκκοπή χρυσών, αργυρών και χάλκινων, αλλά μόνον εκ τών δυο 
τελευταίων εκόπησαν έν τφ  έθνικφ έν Αιγινη νομισματοκοπεία), 
°π*ρ διηύθυνεν ό παττρ τού πρώην υπουργού τών Εξωτερικών 
Αλέξανδρος Κοντοσταυλος, τνί προτάσει ακριβώς τού οποίου εγέ- 

νετο ή έκκοπή τών έθνικών νομισμάτων διότι, εν οσω εκυκλο- 
?όρ£ι 5 τουρκικός Παράς εντός τής Ελλάδος, ου μονον ητο αδύ
νατον νά ύπάρξν) καί διατηρηθη έπι πολυ ή κατ αξίαν διατίμη- 
σιζ τών ευρωπαϊκών νομισμάτων,ήν είχε συντάξει ό Κοντοσταυλος 

ήτις έδημοσιεύθη άνά σύμπαν τό Κράτος, άλλα και η κυκλο
φορία αυτού ήθελεν έξακολουθει νά παραλύγι και τό μικρόν τής Ελ- 
^°&ος έμπόριον. Άπεστάλη λοιπόν εις Μελίτην, δ άλλοτε μεγα- 
^μπορος αυτόθι, έν τφ  μεγάρω τού όποιου κατέλυσεν δ Κυβερ- 
^ τνΐς κατά τήν*έκ Μελίτης διάβασιν αυτού, Κοντοσταυλος, προς 
εζαγ0ρ£ν νομισματοκοπτικής μηχανής και έξαργύρωσιν τών 500 
λ ι^άδων φράγκων συναλλαγματικών πληρωτέων εις Λονδίνον τών 

τού Τσάρου άποσταλεισών. ΈκεΤ δ Κοντοσταυλος σχετισθεις 
Κ*£τά τού πρώτου γραμματέως τής διοικήσεως Σερ Φρέόεριχ X e r - 

κατώρθωσεν αντί ευτελούς ποσού εκατόν λιρών αγγλικών 
,ν αγοράν τού νομισματοκοπείου τού κατά το τέλος τής παρ- 

ι^ούσης εκατονταετηρίδας διαλυθέντος τάγματος τών Ιπποτών τής 
^*ΛΙτης%

Ο Κοντοσταυλος έπέστρεψεν είς Αίγιναν συναποκομίζων καί 
νομισματοκοπτικάς μηχανάς, αλλά μόλις εφθασε καί γνω- 

^ ν τ ο ς  τού ευτελούς ποσού άνθ’ ου ήγόρασεν αύτάς, άμέ- 
σ(ώζ ^ρξατο νά^διαδίδηται δτι ούδαμώς θέλουσι δυνηθή δι* αυτών 

κόψωσς νομίσματα. Τέλος δμως δ Κοντοσταυλος κατώρθωσε,
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τή 28 ’Ιουλίου 1829 νά πέμψγ) προ; την εν Άογει εθνοσυνέλευ^ 
σιν τά πρώτα νεοελληνικά νομίσματα, ενα άργυ^ούν φοίνικα κ# 1 

χάλκινα μονόλεπτα, πεντάλεπτα και δεκάλεπτα. Έκτοτε, 
εΓπομεν, γενομένου δεκτού τού τύπου τών νομισμάτων, διετάχθ^ 
η εκκοπή αυτών, υπό την επιστασίαν και επαγρύπνησή τού 
Κοντοσταύλου μέχρι τής 15 Σεπτεμβρίου 1829, αλλά βραδύτε* 
ρον, άλλω; τή ; εσωτερική; διοικήσεω; τή ; Έλλάδο; οργανωθεί
ση;, τό Νομισματοκοπεΐον προσέλαβεν ϋδιον οργανισμόν συνενο>' 

θεν μετά τής Επιτροπής της Οικονομίας ( 1 J.
Τά εκκοπέντα νομίσματα εφερον άφ’ ενό; μεν τά γράμματ#· 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ καί τά σύμβολα: τό μυθολογικόν πτη # 
νόν φ ο ί ν ι χ α β π ιρ άναγεννάται εκ τής τέφρα; αυτού και οπερ άλλΆ- 
γορικώς έσήμαινε την άναγέννησ ι*  τή ; Έλλάδο;, ώ; δηλοΐ κ#ι 
ή κάτωθι αυτού χρονολογία : oc ω κ α\ ’'Ανωθεν δε τού φοίνικοί 
Σ τα υ ρ ό ν , το σύμβολον τή ; ίερα; επαναστατική; σημαία;, ^  
τή ; Ε τα ιρ ίας  τών Φι.Ιιχών, καί προ; τά αριστερά μικρόν υπερ' 
θεν τής δεξιάς πτέρυγο; τού φοίνικο; την εκκλησιαστικήν παρ#’ 
στασιν τή ; επιφοιτήσεω; τού αγίου Πνεύματο;, ώ; βλέπει τ ι ;  εν 
τώ εν τη προμετωπίδι τού παρόντο; βιβλίου παρατεθέντι φοί' 
νικι. Ά φ ’ ετέρου δε τά γράμματα : ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ I. Α·
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ καί τά ετο; τή ; εγκοπή;· έντό; δε συμπλέγ* 
ματο; κλάδ ,υ έλαια; και δάφνη; κάτωθεν μεν προσδεδεμένου δι^ 
τα ιν ία ;, άνωθεν δέ ανοικτού, αναγράφεται ή αξία τού νομί<ψ*' 
το ;. Καί η μεν χρονολογία τών χάλκινων νομισμάτων άρχετ# 1 

άπό τού 1829 καί λήγει τώ 1831, ή δε τού αργυρού φοίνικο*ι 
εχοντο; μέγεθο; φράγκου καί διαιρουμένου ώ; εκείνο εί; 10® 
λεπτά, ήτο αμετάβλητο; 1828, οπω; σημαίντ) τό εύτυχε; ετοί 
τ ή ;  εί; Ελλάδα καθόδου τού άναγεννήσαντο; αυτήν Κυβερ- 
νήτου.

Δυστυχώ; έν τή έκκοπ*?) τών φοινίκων δεν ̂ έλήφθη φροντ^

(1) Τά κατά την ί’δρυσιν του Νομισματοκοπείου ίδβ εν τώ εργω χ° υ 

Α Κοντοσταύλου «Τά περί τών έν ’Αμερική ναυπηγηθεισών φρεΥαΤ0)ν 
καί του έν Αίγίνη Νομισματοκοπείου»/Αθή>αι 1355, σελ. 259 καί ίγ & Φ '



, *
^*ως αττό τής μεταλλικής αξίας εκάστου αργυρού νομίσματος
*?αιρώνται τά έξοδα της έκτυπώσεως, ούτως ωστε ή εκδοσις »
^ τ ω ν  άντί νά πλουτίση τό Κράτος, ώς εδει, έζημίωσεν αυτό.

*
0 τοιούτον έγε'ννησε με'γα σκάνδαλον έν τω Κράτει, ό δε Κυβερ

νήτης ΊγΧ προλάβγι την αισχύνην και την καλοπιστίαν τών ένερ- 
Τ^^άντων αυτό, έκάλυψε τό πραγμα, καί τ οι η άναλαβούσα την 
ε̂ ιΧνίασιν του δράστου έπιτοοπή της Οικονομίας ηρξατο τών 
*ν{*κρίσεων αυτής. ’Έκτοτε δε τό νομισματοκοπεΐον τής Αίγί- 

οπερ μέχρι προ ολίγων έτών εκειτο είκ^ έν τώ προαυλίω του 
Η·εγάρου τοΰΚυβερνήτου (Σ π ί τ ι  ζον Μ π κρμ ί ία γ ιά ννη ,  ώς λε'γουσιν 
^  -^ίγινήται), δέν εκοψε πλε'ον άργυροί νομίσματα είμη μόνον 
Χ^λκ^ μονόλεπτα, πεντάλεπτα, δεκάλεπτα καί βραδύτεοον εικο
σάλεπτα έκ τών κατά την έπανάστασιν κατακτηθέντων Τουρ
λ ώ ν  τηλεβόλων. Κατά τινα εκθεσιν φοίνικες μεν έκόπησαν έν 
ηυ^ λω  1 2 ,0 0 0 , άλλ ’ ώς ίκ τού γενομε'νου, ώς εΐπομεν, λάθους 
^κερδοσκόποι καρπωθέντες αυτούς άπε'συραν τής κυκλοφορίας· 

άναλύσαντες αυτούς έπώλησαν ώς άργυρον ή έξήγαγον είς 
εξωτερικόν, ούτως ώστε έντός ελάχιστου χρόνου, δ φοινιξ 

ιδανικόν νόμισμα, έκποοσωπούμενον έν τγ) άγορα διά 
λεπτών, τών χάλκινων τουτέστι νομισμάτων, έξ ών έντός 

^  ετών έκόπησαν 1 , 0 0 0 , 0 0 0  φοινίκων αξίας.
Ο Κυβερνήτης πριν η έπιτρέψτ) την άνά τό Κράτος κύκλο- 

διά διατάγματος αυτού έκδοθέντος κατά ’Ιανουάριον τού 
, ^ ύπεχρε'ου τούς οφειλέτας είς άπόδοσιν τής δανεισθείσης
°*°Η·αστικής ποσότητος καί είς πληρωμην τού χρε'ους διά τού 

τού κυκλοφοοούντος κατά την έποχην της άποδό- 
του δανείου, ήτοι δι’ έθνικών νομισμάτων, φοινίκων καί λ ε - 

^  αντί τών τουρκικών γροσίων καί παράδων, οιτινες ήσαν 
εν χρήσει πρός διευκόλυνσιν τού έμπορίου μεταξύ τής 

^ευθέρας καί τής δούλης Ελλάδος. Βραδύτερον δε', κατ’ Ίού- 
X 'δ Τ°  ̂ έδημοσιευσε καί άπαγόρευσιν τής άνά την Έ λ-

χ Κυκλοφορίας παντός ξε'νου νομίσματος, ιδίως τού τουρκι-
*αι αύτών ετι τών έν Έλλάδι κοπε'ντων από τού 1826 — 

*8 2 8 .
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Τοιαύται ήσαν αί νομισματικαι μεταρρυθμίσεις τού Κυβερ* 
νήτου και τοιαύτα τινά εφερον αποτελέσματα, ώστε εντός όλ£* 
γου έπεκράτησε καθ’ άπασαν την Ελλάδα, τό ελληνικόν έθν^ 
κόν νόμισμα, πρώτον τούτο τής νέας Ελλάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

’Αστυνομικά.— Στρατιωτικές διοργανισιχός,— Διαίρεσις του στρατού 
χιλιαρχίας. Παραλαβή τών φρουρίο)ν Ναυπλίου.— Προσωρινή διο1̂  
κητική τής χώρας διαίρεσις. — "Εκτακτοι επίτροποι, — Δημογερ°ν  ̂
τ ια ι.  — Πληθυσμός Πελοποννήσου καί νήσων — Τύστασις στρατό" 
δικείων. Σχολή τών Εύελπίοων — Ναυτικά. — Γεωργικά.— Δ*Γ 
μόσια καταστήματα.— Δικαστικά. — Εκπαιδευτικά'.

Ό  Καποδίστριας έπιθυμών νά εδραιώση και την σαλεύομε^* 
δημοσίαν ασφάλειαν, ίδρυσε σύστημα ά σ τννομιχόν  αυστηρότατο** 
κατά τό τελειότερον πρότυπον τών ευρωπαϊκών,δπερ δμως διά 
λίαν αυστηρών οργάνων αυτού συλλαμβανόντων πάντα υποι^0* 
καί μη φίλα φρονούντα τώ Κυβερνήτη,μεγάλην κατά τού Κυβερνά

του έξήγειρε κ.ατακραυγγ)ν, Ιδίως Βε .ετά την__εί£ τόν ελληνικά 
θρόνον υποψηφιότητα τού είτα βασιλέως τού Βελγίου άναγορε0  ̂
θέντος Λεοπόλδου πρίγκηπος τού Κοβούργου* ΓΙρός τούτοι; 
επέβαλε και τά λεγάμενα δ ιαβατήρια,  άπερ έν τοΐς μοναρχικοί 
κράτεσιν ιδίως νύν έν Ρωσία: καί Τουρκία ήσαν έν χρήσει 
ευκοπον συλληψιν παντός δράστου εγκλήματος τίνος ο ιο ^ ^  
ποτε. Κατά τάς περί διαβατηρίων διατάζεις, ούδείς ηδύν* * 0 

να εισέλθη είς τό Ελληνικόν έδαφος, αν μη εφερε δ ια β α τή 101*



*ροσωπιχ.όν καθ’ ολους τούς τύπους συντεταγμένον, άλλα και ό 
ψέρων πάλιν τοιουτον αλλοδαπός ώφειλε νά δηλώσνι τνΐ άστυνο- 

τούς λόγους της άφιξεως αυτού καί νά παράσχγι έγγύησιν 
0τι θά ύπακούσγι είς τούς νόμους του Κράτους και οτι ηδύνατο 
να πορίζηται τά προς τό ζ^ν. "Αν δε ταυτα πάντα έξετελούντο, 
τ ότε εζεδίδετο ύιαμονητήρ ιον  ίσχύον προσωπικώς μόνον διά τόν 
προς δν έζεδίδετο έπι μίαν εβδομάδα '7\ μηνα ετος.

Ή  διάταζις αυτη οσον και άν φαίνεται ευθύς εξ αρχής άπο» 
^υταρχική, οσον άν εκώλυσε την είς Ελλάδα κάθοδον ξε'νων^
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Ί  μ β ο α ή μ Π τ σ α ς*

ύ^ρξε σωτηριώδης^διά την Ελλάδα, ην έλυμαίνοντο τότε παν- 
τέ< ε^ους κακούργοι, λνισταί καί άλλοι καθ’ εκάστην παρέχον- 

πράγματα τή δημοσία ασφαλεία· επί τοσούτω δε διά του 
δεσ(Αού τούτου έπαγιωθη ή τάξις καί ή άσφάλεια, ώστε κατέστη 
**Ρ<>ιμιώδης :

t d e v  εχω άνάγχην ,  ελεγεν άφελώς ό ποιμήν, νά  ψυΧάττω in  
τ°ϋ σύνεγγνζ τό κο ίμν ιό ν  μου, δ ιότ ι  υπό την  ουράν της πρόβα-  
*Γ̂ <*ς ε ίνα ι  ό Μ παραηαγ ιά ννης»·
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"Ivoc δε 6 Καποδίστριας μάθγι έκ του σύνεγγυς τόν τόπον, δν 
εμελλε νά κυβερνήση,περιήλθε διάφορα μέρη της Ελλάδος· ουτω 
μέχρις ’Απριλίου, δτε προύκειτο νά συγκλη$^Γ"Έ0νοσυνελευσις> 
ό Κυβερνήτης έπεχείρησε διαφόρους αποδημίας. Έπιβάς του 
’Αγγλικού Ο νάρσπ ιτ ,έφ’ ού κατήλθεν έκ Μελίτης τ^ 11 Φεβρου
άριου 1828, συνοδευόμ ενος και υπό τού Γενικού γοαμματέως και 
της γενικής Γραμματείας έπιβαινούσης έπι τής έκ Σπετσών γο- 
λέττας τού Δ. Όρλώφ και συνοδευόαενος και υπό τών π λο ίω ν  
τών δύο άλλων εύργετίδων δυνάμεων, άπέπλευσεν εις Πόρον προς 
σύνταξιν τού άτάκτου τέως στρατού είς χ ιλ ι α ρ χ ία ς .

Κατά τόν νέον οργανισμόν αυτού πάντα τά άτακτα στρατιω
τικά σώματα α ) διηρέθησαν είς χ ιλ ι α ρ χ ία ς ,  ών έκάστη συνεκρο- 
τεΐτο έκ 1 1 0 0  άνδρών//ίγουν έξ ενός χ ι Α ι ά ρ χ ο ν , δύο π ε ν τ α χ ο σ ιά ρ ' 
χ ω ν  υποκειμένων τώ χιλιάρχω, δέκα έ χ α τ ο ν χ ά ρ χ ω ν  υποκειμένων 
άνά πέντε τοΐς πεντακοσιάρχοις, είκοσι π ε ν τ η χ ο ν τ ά ρ χ ω ν  άνά δυο 
τοΐς εκατοντάρχοις, τεσσαράκοντα ε ίχ ο σ ιπ ε ν τ ά ρ χ ω ν  άνά δύο τοΐί 
πεντηκοντάρχοις, όγδοήκοντα δ ω ό ε χ ά ρ χ ω ν  άνά δύο τοΐς εικοβ*' 
πεντάρχοις, εκατόν εξήκοντα τζεντάργων  άνά δύο τοΐς δωδεκάρ- 
χοις, όκτακοσίους σ τ ρ α τ ιώ ι α ς  άνά πέντε τοΐς πεντάρχοις, εν<* 
ν κ α σ  π ι σ τ ή ν , ενα γ ρ α μ μ α τ έ α ,  ενα ιε ρ έ α ,  ενα Ι α τ ρ ό ν ,  ενα ταμΙ&Ϋ  

και ενα φ ρ ο ν τ ισ τ ή ν , δύο ση μ α ιοφ όρους  και δύο σ α λ π ιγ χ τ α ς   ̂
τ ν μ π α ν ισ τ ά ς ,  άνά ενα εκάστη πεντακοσιαρχία* β') οί στρατιώτη 
κοί έλάμβανον σιτηρέσιον καί μηνιαΐον μισθόν άναλόγως τήί 
θέσεως αυτών, έξ ών τό μεν σιτηρέσιον καθ’ έκάστην, δ δε μισθοί 
έδίδετο κατά τριμηνίαν γ ')  οί βαθμοί τών πεντάρχων καί δεΚίΧΡ' 
χων έδίδοντο υπό τού χιλιάρχου, οί δε άνώτεροι υπό τής κυβερ* 
νήσεως προτεινόμενοι υπό τοϋ αρχηγού τής έκστρατείας* δ'), 0 
χιλίαρχος καί οί ύπ ’ αυτόν αξιωματικοί ώφειλον νά έπιθεωρ#**1 

τούς υπό την οδηγίαν αυτών στρατιώτας, καθ’ εκάστην δ’ εβδο* 
μάδα νά ύποβάλλωσι κατάλογον τών υπό την οδηγίαν αύτών 
ε') ούδενι έπετρέπετο νά μεταβαίνγ) από χιλιαρχίας είς χιλι<*Ρ" 
χίαν, ουδε έγένετο δεκτός άνευ εγγράφου άδειας τού χιλιάρχου, ^ 
ύπήγετο* ς·') ούδείς άξιωματικός ή στρατιώτης ήδύνατο



^Κταλείπγ) την τάξιν άνευ εγγράφου άδειας τού ίδιου αυτού 
^Ρχηγού* ζ') οί στρατιωτικοί ώμνυον -τόν δρκον τόνδε :

* Ορκίζομαι είς το δνομα της άγιας καί αδιαιρέτου Τριάδος
V(i ’ \ \ /χυσω καί την υστερινήν σταλαγαατιάν τού αϊματός μου *'πε·
^ σπιζόμενος εναντίον τών εχθρών την Ιεράν ημών ορθόδοξον πί-
<5τιν χχχ τ ^ν £>χευθ«ρίχν της κοινώς πατρίδος καί ύποστηρίζων
τ°υ; νόμους της.

* Ορκίζομαι νά ύποτάσσωμαι είς τάς διαταγάς τού έξοχωτά- 
^0υ Κυβερνήτου και τών άοχηγών, υπό την οδηγίαν τών οποίων

με διορίσει.
» Ορκίζομαι νά μη πράξω ουδεμίαν βλάβην εναντίον τών 

5υμπολιτών μου} τών όμοπίστων μου καί κανενός άλλου άν- 
6Ρώπου .

* Ορκίζομαι νά μη φονεύσω, νά μη κλέψω, νά μη αρπάξω 
νά μ η  δείρω.
* Ορκίζομαι νά μη φύγω άνευ άδειας τού αρχηγού της εκ- 

^Ρατείας, ούδ'ε νά παραβώ είς τό παραμικρόν τόν ιερόν τούτον 
°Ρ*θν καί νά ύπόκημαι είς δλην την αυστηρότητα τών στρατί- 
to<tl*fcv νόμων».

 ̂ ) Τόν δρκον επί τού ιερού Ευαγγελίου, παρόντων ιερέων καί
/ χ , r *  ̂ ,  ̂ , , ,ίνυ\οερνητου και αποντος αυτου ενώπιον του ανώτερου αρχη- 

? °^ μ νυο ν  πάντες έν γένει οί στρατιωτικοί* θ') π£ς λιποτάκτης, 
, 1Λεν ήτο αξιωματικός, εστερειτο τού βαθμού καί μετέβαινεν

. ζ τ^ν τάξιν τού απλού στρατιώτου, εάν δε στοατιώτης, κατε-
, , , . ,  ̂ β , > , * s&to εις εργασίαν αναλογως του αμαρτήματος επι ενα μηνα

ενός έτους εν τώ στρατοπέδω άοπλος, άμισθος, λαμβάνων
QV ^ τ °ν* 1 ) ° προδότης κατεδικάζετο είς θάνατον* ια ') πας

 ̂ '^ματικός άοπαξ, κλέπτης, η πρόξενος φθορ&ς ή ζημίας είς
Το' ° * 1αν ^ ε>ιί τ ων κατοίκων Α είς τούτο παροτρύνας
, ζ ^ύτού στρατιώτας εστερειτο τού βαθμού αυτού, μετέβαινεν
^ την m-'.'c „ < r y , y \ ̂ ιν -αςιν των στρατ?.ο>των; υποχρεουμενος ναποτισ*/) και την 

 ̂ δε απλούς στρατιώτης τά αυτά πράττων άφοπλισθείς 
τ> 7C»°V Τ0  ̂ χ ιλιάρχου κατεδικάζετο νάποδώσν] τό πράγμα ή 

αξ’αν αυτού καί έργασθ^ έν τφ  στρατοπέδω έπί μόνω άρτφ·
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ιβ') ό φονεύ; κατεδικάζετο είς θάνατον* ιγ') ό βιαστής γυναιΧ-0̂  
κατεδικάζετο είς φυλακήν τριών μηνών μέχρι; ενός έτους 
είς χρηματικην ποινήν 1 0 0  γροσίων μέχρι; 600* εί δε παρθένοι 
η βιασθεΐσα, είς διπλασίαν ποινήν σωματικήν και χρηματική^ 
Έάν δε συν fiioc έπήρχετο και θάνατος τγ) γυναικί, κατεδικ*' 
ζετο είς θάνατον* ιδ') ό τού πραγματικού αριθμού στρατιωτών 
μείζω ψευδώς γράφων έν τοΐς καταλόγοις, ^ αδικών τινα στρ<*' 
τ ιώτην έστερειτο τού βαθμού και κατεδικάζετο νά άποδώσν) ο*5* 
δολίω; ελαβε* ιε') δ απειθής έστερειτο τού βαθμού* έάν δε ϊ)τα 
στρατιώτης, ύπεβάλλετο υπηρεσία έν τώ στρατοπέδω* ις"') δ ί#1' 
βαλών χε”ιρα τώ ανωτέρω αυτού κατεδικάζετο είς φ υλά κ ιά  
μέχρι; εξ μηνών κατά τόν βαθμόν τού προσβληθέντος* ιζ ') οί 
γήρατος ^ άσθενείας ή πληγών αναγκαζόμενοι νά παραιτώντ*ρ 
τής στρατιωτικής υπηρεσίας έλάμβανον ολόκληρον τον μισθοί 
αί δέ χήραι αυτών άποθανόντων τό ημισυ· ιη') οί άναδειχθεν* 
τες ανδρείοι, πειθαρχικοί, τίμιοι, οί έπισπώμενοι έπί τούτφ 
αγάπην τών κατοίκων ήξιούντο χρηματικών αμοιβών, προβ1'  
βασμών καί τιμών* ιθ') δ στρατάρχης ώμνυε τόν δρκον τούτον -

« Όρκίζομαι είς τό δνομα τής άγιας καί αδιαιρέτου Τριάδα 
νά χύσω καί την υστερινήν ρανίδα τού αίματός μου ύπερασπιζ0* 
μένος έναντίον τών έχθρών την ίεράν ημών ορθόδοξον πίστιν 
την έλευθερίαν τής πατρίδος καί ύποστηρίζο>ν τούς νόμους '*'/)$'

• Όρκίζομαι νά ύποτάσσωμαι είς τάς διαταγάς τού έξοχ0*' 
τάτου Κυβερνήτου.

• Όρκίζομαι μήτε νά συγχωρήσω, μήτε νά λάβω μέρος £ΐί 
κανενός εΓδους κατάχρησιν καί νά διατηρήσω την δυνατήν ευ*0* 
ξίαν είς τά υπό την όδηγίαν μου στρατεύματα* αν δε παρ<*^ 
είς τό παραμικρόν τόν ιερόν τούτον δρκον, νά ύπόκημαι ε ί; ° ^ V 
την αυστηρότητα τών στρατιωτικών νόμων».

Αί διατάξεις αύται έθεμελιούντο έπί τού οργανισμού 
λοντος ά̂ ίσχύστ) μέχρι τής συγκλήσεως τής Έθνοσυνελεύσεω; ( )̂* 
Ουτω καταρτισθέντο; τού στρατού, έγένετο έπιθεώρησι; αυ*°υ

Π 2 ΙΣΤΟΡΙΑ

(1) Ιδε Γ, Κρεμου «Γενιχης ‘Ιστορίας» τόμ Δ' ,  Μέρος Β ’}
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16 Φεβρουάριου 1828 εν Δαμαλέ£ ενώπιον τών ζένων στρα
τιωτικών Πάρκερ, Λεβλάν, Πέτροβιτς, έλθόντων εκ Ναυπλίου 
Xoct τών έκεΐ Ρουμελιωτών μετ’ αυτήν έν χαρ? έγένετο συμ- 
λοσιόν, έν ώ παρεκάθησαν ό Δημήτριος ‘Υψηλάντης καί οί άρ- 
•Χ̂ γοΙ των σωμάτων. Tvi έπαύριον δε 17 άπελθών έκεΐθεν έπι του 
®ύάρσπιζ συνοδευομένου και υπό τών φρεγατών *Hpac , ΈΛίνης, 
^ a z o p o c  καί τών βρικίων Μονσχίτο και Ρ ίβεά ,  άφίκετο (20 
τ°ύ αυτού) είς Ναύπλιον. δτε παρέδωκε τό Παλαμήδιον άναι- 
Ρ*̂ τι ο Θεόδωρος Γρίβας,ου την διοίκησιν μετά τού υλικού πολέ- 
^0υ «νέλαβεν ό βαυαρός συνταγματάρχης "Λΐδεχ, ό ύστερον έπι 
^Οθωνος ε ς̂ τ &ν μελών τής άντιβασιλείας γενόμενος ( 1) καί τό 
l l C ΚαΜ ό Στράτος, δν διεδέχθη ό Μύλλερ, Βυρτεμβέργιος 

°τρατιωτικός καί ό ρώσος Ράϋκοφ. Συγχρόνως δε διωρίσθη καί 
?Ρ°υρά ίχ  τ ^ ν ναυτικών νήσων τής μεν ’Ακροναυπλίας δ Νικό- 
* *  Γουδής μετά Σπετσιωτών άνδρών, τού δε Παλαμηδίου δ 

Σ<*χτούρης μ ιτά ‘Υδραίων καί έν τοΐς Πυροβολαστασίοις τής 
^λεως 5 ψαρριανός Κ. Νικόδημος μετά Ψαροιανών άνδρών, 
^ντων υπό τόν Συνταγματάρχην *Αϊδεκ, ώς εί'πομεν, διατε- 
λούντων.Μετά ταύτα δε (26 Φεβρ.) διετάχθησαν αύθις οί Ρουμε- 

τ*ι νά βαδίσωσι προς τόν Δαμαλαν, ενθα άπήλθε διά ζηο&ς 
0 Καποδίστριας μετά τού Γρίβα καί Στρατού* διοργανίζει καί 

Ρουμελιώτας είς χιλιαρχίας, d>v στρατάρχην άνέδειζε τόν 
tj^ ^ Tpiov "Υψηλάντην, δν άποστέλλει πρός την ’Ανατολικήν 
, ^άοα, τόν δε Θεόδωρον Γρίβαν αποστέλλει μετά 300 άνδρών 

τόν Τσούρτς είς ΑΓγιον (Βοστίτσαν).ΤνΙ 3 ’Απριλίου δ Καπο- 
στρΐας επιβάς επί ’Αγγλικού πλοίου άπέπλευσεν είς Καλαμά- 

q ’ °7Γοθεν διευθυνθείς είς Κόρινθον, έν 7) έφρούρει δ Ν. Τσα- 
 ̂ παρέλαβε τό ορούριον, έν ώ έγκατέστησε φρουράν έκ τού
- « « « 5  «™ ,ο». Έλ Κο.ίοΟ.ο ι«.«β» *ί< "Αγιον Γ,ώργ.οο, 
Ιΐ’ « .15 Άργος » « i  «U Ν «ύΛ .«» , M .  « t f l o m  eo

του Έααανουνιλ Ξένου. ,
•Ε „.ό0«'8,^ ,ί> « ί.ν,«χοΗβ* W o> -

IBs χήν 2μήν Ι σ τ ο ρ ί α ν  τ ου  "Ο 0 ω ν ο ς, ΆΟήναι 1893.
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τικήν τής χώρας διαίρεσιν, ιδίως τής Πελοποννήσου καί τών 
νήσων, τής Στερεάς κατεχομένης είσέτι υπό τών Τούρκων. Ή 
διαίρεσις αύτη κατά Νομούς (θέματα ή τμήματα) γενομένη ειχεν7 
ώδε : έν μεν Πελοποννήσω τμήματα : α ) Ά χα ία , έν yj έπαρχί#1 
Βοστίτσα, Καλάβρυτα καί Παλαιαί Πάτραι· β') ΤΗλις, έν *1 
επαρχία Γαστούνη καί Πύργος* γ ') ’Άνω Μεσσηνία, έν ή Άρ*#* 
δία, Νεόκαστρον, Μεθώνη καί Κορώνη* δ') Κάτω Μεσσηνία, εν 
ή Νησίον.; Καλαμάτα, Έμπλάκια, Άνδρούτσα, Λεοντάριον, Μ1* 
κρομάνη καί δυτική Σπάρτη· ε') Λακωνία, έν ή ΜονεμβασίοΟ 
Μιστρας, ΙΙραστός, ανατολική Σπάρτη* ς·') Άργολίς, έν 7) 061 
έπαοχίαι "Αργους, Ναυπλίου, Κάτω Ναχαγε καί Κορίνθου* ζ ) 
’Αρκαδία, έν 7) Φανάριον, Καούταινα, Τριπολιτσιά καί Άγι°£ 
Πέτρος. Αί δε νήσοι διγ,ρέθησαν εις εξ τμήματα : α') βόρεΐ°ι
Σποράδες, έν αίς Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Ήλιοδρόμια 
τά Ψαρά· β') άνατολικαί, έν αίς Σάμος, Κάλυμνος, Λεροί? 
Πάτμος καί ή ’Ικαρία· γ ) δυτικαί, έν αις *Υδρα, Σπέτσαι, Π°' 
ρος, Αίγινα, Σαλαμίς· δ") βόρειοι Κυκλάδες, έν αίς Σύροίτ 
Σέριφος, Θίρμιά, Κέα, ’Άνδρος, Τήνος, Μύκωνος* ε') κεντρί*#1? 
έν αις Νάξος, ΙΙάρος, νΙος, "Σίκυνος, Φολέγανδρος, Μήλος, Κ1' 
μωλος, Σίφνος* ς  ) νότιοι, έν αίς Σα/τορίνη, Ανάφη, Άστυΐί<## 
λαία, Κάσσος καί Κάρπαθος. Καί έν έκάστω μεν τών τριωνκ#^ 
δεκα τμημάτων διωρίσθησαν είς έκτακτος έπίτροπος τής 
' ΛργοΛίδος ο Νικόλαος Καλλέργης, τής δ* Ά χ α ΐα ς  ο Γεώργ10̂  
Μαυρομμάτης, τής "Η.Ιιδοζ ό Σπυρίδων Καλογεροπουλος,
'Άνω Μεΰσηνίας ο Αντώνιος Τσούνης, τής Κάτω Μ εσση ν ία  0 
Γεώργιος Ψύλλας, τής Λακωνίας  ό Ιωάννης Γενοβέλης, ^  
Α ρκαδ ίας  ο Αλέξανδρος Βλαχόπουλος· δημογεροντίαι δε 
επαρχίας, πόλεις, κώμας καί χωρία. Ό  πληθυσμός τής Έλλ#' 
δος επί τών πρώτων μηνών τής αρχής τού Καποδιστρίου είχέν 
ώδε έν σχέσει πρός τόν τού 1821, πλήν τής Στερεας, κατεχ0" 
μένης, ώς εΓπομεν, υπό τών Τούρκων :
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’Ρ̂  του πίνακος τουτου προκύπτει, αν παοαδεχθώμεν ώς 
Ρ̂ιβεΐς τάς άνω πληροφορίας, δτι ό Χριστιανικός πληθυσμός

t *ττώθ·*1 κατά τό διάστηαα τών επτά ετών του πολέαου κατά
8 Ο̂Π ! > 1 1^ ^ ψ υ χ ώ ν ,  εν μόνγ) τή Πελοποννήσω καί ταΤς νήσοις.

i v , ^?α^υτεΡον δε καί κατά τάς παρουσιαζομένας έκάστοτε
1§(^°^ ° ^ απο^ιστΡιαί μετεορύθμισε καί τόν ήδη άπό τού
έ*  ̂ υ<̂ ιστ (̂/'ενον στρατόν συγκείμενον, περί το τέλος τού 1828,

λ ^νδρών πολλάς τάς ελλείψεις, κακόν ιματισμόν καί
^  οπλισμόν έχόντων. ’Αρχηγός δ’ αυτού διωρίσθη ό Γάλλος
^ ' ο ς  Τρεσέλ (11 Αύγούστου 1829). Έ πί τού στρατηγού
* Τ°υ όπως δήποτε έβελτιώθη τό τακτικόν ενον καί τινας,

*ν άΡ' / / ν / /L· ^10υ£ λόγου αξιωματικούς, ώ; τον Πελλιόν, συγγραφέα
τ&ν χρόνων τούτων τον ΚακοδιβτρΙον,  τόν Γκαρνό,^ΟνΠ.. ,

τ; υτιε,τόν Πουρσί καί άλλους.Λιεκρίνετο δε ό τακτικός στρα-
 ̂ ΤΑ ». ν άτακτων πλην του ειδικού όογανισμού καί κατά την

£SlV- Sv ' > ' » \ ' Τ  ,6 ^ οιοτι εκείνου εχοντος και επιμίλητηριον, ου προιστατο
1̂ *^αΡτ άν, ούτοι δινιρούντο είς τάγματα καί Ι'λας, ών εκα- 
(Χ;?ετ̂ ει ίδιον σώμα αύτοτελές* συνε'στησε δε επί τνΐ βάσει 

συντάξεο)ς τακτικού στρατού καί δύο δοαρχή Σ τρα τοδ ικε ία ,  

5 τ °^δε υφιστάμενα έπί έδραιοτέρων βάσεων καί εν άναθεω ·
n  xdy —̂ Εφετειον Στρατιωτικόν εί εςεστιν είπεΐν) έν Ναυ- 

1(0 . » ̂ ‘ ‘ επειδή δε πάντες οί ύποπίπτοντες εις στρατιωτικά παρα-
rQCToc στρατιωτικοί δεν ήδύναντο νά μετενεχθώσιν εύκόλως
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είς Ναύπλιον,διωρίζετο έκάστοτε τό λεγόμενον Πειθαρχικόν σν^φ 
t o i h o v ,  θεσμός, δς μέχρι τούδε διατηρείται, δικάζων τά πλη|*- 
μελήματα. Απόπειρα τις δμως γενομένη πρός μετάφρασιν 
γαλλικών στρατιωτικών διαταγμάτων άπέτυχε (1 Μαίου 1828)* 
Βραδύτερον δε έπί του Γάλλου στρατηγού Ζεράο (2 Όκτωβρίου 
1829) μετεβλήθησαν at ήδη σχηματισθεΐσαι χιλιαρχίαι εις εΐκο0ΐν 
ελαφρά τάγματα, ών εν έκαστον ύποδινιρέθη εις τέσσαρας λόχο^ 
και συν αύταΐς καί at στρατιωτικαί ονομασίαι τών διοικούντο)ν 
αύτάς, ών ό μεν αρχηγός τάγματος άπεκλήθη τα ξ ιάρχης ,  οι 
χιλίαρχοι προύβιβάσθησαν είς στρατηγούζ'  ό ιματισμός δμ^ 
παρέμεινεν ό αυτός. Πρός τούτοις, συνε'στη καί πρότυπον τ ά γ ^  
τ ι  έξ επίλεκτων άνδρών, έξ ου παρελαμβάνοντο οί διδάσκαλο1 
τού στρατού. Ά λ λ ’ ό τοιούτος σχηματισμός δυσηρέστησε τούί 
"Έλληνας είς τοιούτόν τινα βαθμόν, ώστε, οτε προσεκλήθτο^ 
παρά τώ έν "Αργεί θεάτρω πρός κατάταξιν, μόλις είκοσι παρου* 
σιάσθησαν ! ’Επίσης^κατά Δεκέμβριον συνε'στη καί η μέχρι ση^έ" 
ρον σωζομένη καί αγλαούς καρπούς παρέχουσα Στρατ ιΜ ί1*̂  
Σ χ ο λ ή  τών ΕύελπΙδων, κατά πρότασιν τού Βαυαοού συνταγή" 
τάρχου 'Άϊδεκ υπό την διεύθυνσιν τού γάλλου Πωζιέ. Έν 
Σχολγ, ταυτνι κατε τ άγη σαν το ν.=ν πρώτον οί υίοί τών έπ ιφ^^ 
στέρων οικογενειών της άναγεννωμένης Ελλάδος, δπως οΰτο>;  ̂
Σχολή έξυψωθν)· αλλά τοιαύττ) ήν ή κατά τού τακτικού στρ*' 
τού απέχθεια τών αυτοχθόνων προυχόντων, ώστε ούδείς ένε'δο)** 
τα ις παρακλήσεσι τού Κυβερνήτου* ?φ* ώ καί βλέπομεν δτι 1C#*0 
τες οί νέοι οί φοιτώντες είς την Σχολήν μέχρι της έπαναστά^^* 
τού ’Οκτωβρίου, έκτος ολιγίστων εξαιρέσεων, ήσαν εκ τών e*e 
ροχθόνων, τών αυτοχθόνων μόλις κατά τό 1833 άρξαμένο>ν 
φοιτώσιν είς αυτήν.

Καί αύται μεν ήσαν αί περί τών στρατιωτικών τώς ξ^Ρ1̂  
φροντίδες τού Κυβερνήτου, δστις δμως,επειδή δεν ήτο στρατιά1”1 
κός, ’έμελλε νά ναυαγήσν) έν ττ) κυβερνήσει χώρας ώς έκ τήί 
σεως αυτής άπαιτούσης άνδρας στρατιωτικούς. Την τοιαύτην 
τού Καποδιστρίου αποτυχίαν προειδε τρόπον τινά, λέγει ο ΒαΡ 
θόλδνς,  ό ΓκαΙτε γράφων πρός τόν Έκκερμαν τ?ί 2 Ά πρ ι^0



: «Θά σας άποκαλυψω πολιτικόν τι μυστικόν, οπερ θ2τ- 
Τ<1ν βράδιον θέλει καταστή γνωστόν. Ό  Καποδίστριας bsv δυ- 

t\r χε'Χος νά κρατήσγ) την διοίκησιν τών Ελληνικών πραγ- 
ί*·«των· διότι στερείται τού άπαραιτήτου προς τούτο προσόντος* 

είναι στρατιώτης. Ουδ'εν δ* εχομεν παράδειγμα δτι δ ιπλω
μάτης ηδυνήθη νά διοογανωστ) Κράτος επαναστατών και να υπο- 

στρατιωτικούς και πολεμάρχους ! »
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Γεώργιος Κ οννγγ.

Καί περί τών ναυτικών δε πραγμάτων τν,ς χώρας έφρόντισεν, 
'4 ς ε '^ός, ό' Κυβερνήτνίί. Ή  ναυτική τ ϊ ς  Έλλάδο; δύν*(*ις συνέ- 

«[αχ τ 7) καθόδφ αυτού έκ τής φρεγάτας Ε./.Ιάύος, T3to)V 
* ων,  άγορασΟέντων έκ τών ^οΥ/χάτων του όανειου, ui?-» 
^ί^ε'ττας, ν?ς  "Ύ'όραο, αΐγυτιτιυυ άλώρατος τοΰ Κόχοαν, |/.ι3ς 
^ ί ι τ κ ς  τ·ϋ; Άθψαΐ·5<κ καί τ?·ών κανονιοφόρων, ναυπτογηθίΐ- 

δαπ«έ,,χΐς φιλελλήνων, τά δέ λοιπά πλοία, άπερ το^κϋτκ 
θάλατίαν διεπράζαντο κατορθώματα, Τίσαν ιίΗωτί'/.α. ^πε 

τ , ιω τδν, Υδραίων καί Ψαοριανών. Τό εμπορικόν ναυτικόν ή 
* 0*’J«pify0TepoV) άλλά ρ-εχρι τής ιτιγανίς εκείνης, 7) κυβερν^ι

ΦΤΑ. 12
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ενεκεν τών έπικρατουσών ανωμαλιών, δεν ήδυνήθτ) νά χρήσιμο^ 
ποιήσγ) αυτό.Ό  πόλεμος είχεν έπιφε'ρει βαθείας πληγάς είς τό έμ* 
πόριον καί οί νησιώται μόλις άπε'ζων. Ά λ λ ’ ινα μη άπολεσθ^ & 
ναυτιλία,η προκάτοχος κυβε'ρνησις είχε λάβει τό άπαίσιον με'τρο*. 
τής έκδόσεως καταδρομικών άδειων  είς εμπορικά πλοία,δι’ών έπι- 
σημοποιήθη ή πειρατεία, ην μόλις ό Καποδίστριας διά τού ναυάρ· 
χου Μιαούλη κατώρθωσε νά έξαφανίσν) εκ τε τών Βορείων Σπορά* 
δων καί τών παραλίων τής Κρήτης Τόν μικρόν στολίσκον, π φ  
ου άνωτε'ρω εί'πομεν, διώκει ώς ναύαρχος ό λόρδος Κόχραν έν δ*- 
σποτικ?) αυθαιρεσία, δστις καί βαθμούς, είκ$, άπε'νειμεν άνε* 
κυβερνητικής άδειας. ’Επειδή δέ τό μέλλον τής Ελλάδος ένέ' 
κειτο εν τώ ναυτικω,ώς άλλοτε λίαν ποοσφυώς τό μάντευμα εκείνο 
είπεν : έν zciq ξνΛΙνοις Χείχεσιν, 6 Κυβερνήτης εν τών κυρι<*>' 
τάτων αυτού μελημάτων έθεώρησε καί τό τού ναυτικού, άλ* 
ήκιστα είργάσθη ύπέρ αυτού· άπεφάσισεν αντί τών ίδιοκτήτ<*>ν 
τών ναυτικών νήσων "Ύδρας καί Σπετσών, την έξάρτησιν εθνικοί 
στόλου, δυναμε'νου έν άνάγκν), άνευ τής συνδρομής ιδ ιω τικά? 
νά προασπισθή την χώραν. Προέβη λοιπόν καί είς τάς ναυτ**^ ’ 
μεταρρυθμίσεις. Έκανόνισε τά εξωτερικά διακριτικά σημεία 
εμπορικού ναυτικού καί την λιμενικήν αστυνομίαν μέχρι 
έλαχίστων αυτής λεπτομερειών (Γενική Έφημερίς τής 3 Μαρτίο^ 
1828) καί έζήτησε νά χωρίστ), λίαν άντεθνικώς, ώς έκ τών ύστε
ρων άπεδείχθη, τό πολεμικόν ναυτικόν τού 'Γδραϊκού ναυτ ικο ί 
τού θαυματουργήσαντος κατά θάλασσαν, ώς έκ τού όποιου έγ*ν" 
νήθησαν τοσαύται διχόνοιαι καταλήξασαι είς τό μοιραΐον τέλο£ 
τού έν Ναυπλίω δυστυχήματος τής 27 Σεπτεμβρίου 1831. κ * 1 
τό χείριστον δε πάντων, ό Καποδίστριας, μετά την άποχώρΆ*1* 
τού ναυάρχου Κόχραν, τείνων είς τό προσχεδιασθεν συγκεντρο>'ί1-’ 
κόν αύτού σύστημα, άπεπλανήθη τοσούτον, ώστε προύβιβασεν el* 
άρχιναύαρχον τόν αδελφόν Βιάρον Καποδίστριαν, άνδρα μ η δεμ ^  
ναυτικής ίκανότητος καί πείρας, ούτινος αί αποφάσεις προύκ^ 
λουν διηνεκώς την άγανάκτησιν τών έμπηροπολέμων ναυτι*&ν*' 
οιος ό Μιαούλης καί ό Σαχτούρης.

"Ο,τι όμως δεν κατώρθωσεν έν τώ ναυτικώ ό Κυβερνήτη»’



^Ρ°$επάθησε νά άγάγγ) είς πέρα; έν τ9) Γεωργία καί τ7( αναπτύ
ξει τών πόρων του άναγεννωμένου Κράτους.

Ευθύς άμε'σως άμα τή καθόδω αυτού διένειμεν εν τε Αίγίνν) 
εν Πόρφ καί έν Ναυπλίω καί αλλαχού τώς Πελοποννησου τά 

τό ζην είς ενδεείς λιμώττοντας, ύποχρεώσας αυτούς νά 
Υ£(»>ργώσι την γην κατά διάφορόν τινα τρόπον.

Εκόμισεν έζ Ι τ α λίας καί Ελβετίας μεγάλας ποσότητας 
Ι̂ Ι^ήλων, jc7uep διένειμε τοΐς γεωργοΤς πρός φυτείαν καί μετεγ- 
*^ιμάτισιν τού άγνωστου τουτου έν Έλλάδι καρπού, την διδα
σκαλίαν τ^ς φυτείας τού οποίου άνέθηκε τω έν Έλλάδι παρε- 
^^Ομούντι 'Ιρλανδω EtlSeraor .  Ούτος λαβών άδειαν νά άνα ■ 
^ήστ) πρόσφορον αγρόν έζελέζατο τόν λεγόμενον της α'Λπα-  

απέναντι τού Πόρου κείμενον. ‘Ο αγρός ούτος ητο έθνικόν 
άλλ' έν ετει 1825 ηγοράσθη υπό τών Κουντουριω-

»  Τ —  I  «  / y  I  y  ,  ., ) παρ ων νυν αφνιρεσε παρανομως ανευ αποζημιωσεως, ως
^τασσεν η τής Έπιδαύρου Έθνοσυνε'λ ευσις, καί άνευ τινός εί-
0,ϊθιήσεως νομίμων κατόχων. Ε πίσης ό ’Ιρλανδός άγρονό- 

ενετάλη νά φυτεύστ) χρήσιμα δένδρα παρά την λεωφόρον 
^  Π ό ρ ο υ  καί κατά μώκος τών αύτόθι έθνικών γαιών. Διέταζε 

. ** Πελοποννήσου μεταφύτευσιν έν Αίγίντ) καρπών πρός έμ-
Χ^σιν τ^ς άλλοτε μεν άκμαζούσης έν Έλλάδι, ήδη δέ, κατά 

0ν ^ακρόν πόλεμον,καταστραφείσης μεταξοσκωληκοτροφίας- έκό- 
Ι^αεν εκ Κρήτης χιλιάδας καστανεών, άς έφύτευσεν εν τε Πόρω 
^  ^ ιγίνγι. ’Αλλά δυστυχώς ή τάσις αυτη τώς Κυβερνήσεως 

επεζετάθη καθ’ ολην την τότε έλευθέραν Ελλάδα, ήν εδει 
Κάλυψή διά δασών καί άλλης καρπίμου δενδροφυτείας, ή δε

Ρ αρος συνήθεια τών τότε ώς καί τών νυν Ελλήνων τού νά
Ιύ(ϊι δάση πρός παραγωγήν χλόης διά τά ποίμνια, δέν 

 ̂ ^τάλη, και οΰτως ή Ε λλάς εμεινεν εκτοτε ψιλή δασών, καί- 
'Βλ ε^°υσα κόπους Χ,αι β°υνούς δασωσίμους. Μετεπε'μψατο έζ 
^ Ετίας χ,αί Βελγίου άροτρα κατά τόν νέον τρόπον, όπως 
 ̂ νά θέσνι είς ocyρηστίαν τό ήσιόδειον καί άρχέγονον άρο- 
‘ JV τ ό έν χρήσει έν Έλλάδι, αλλά πάντα ταύτα έγένοντο έν 

Ρ^Υραφία  ̂ ώς δύναται τις είπεΐν, καί οί ^Έλληνες έχρώντο καί
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χρώνται μέχρι σήμερον τώ άρότρω τώ πατροπαραδότω. "Ίδρυ^ 
παρά την Τίρυνθα γεωργικήν Σχολήν (Άγροκήπιον), ήτις ε μ ε λ λ ε  

νά διδάξν) τά τής γεωργίας και μέχρι τινός έσώζετο έν «ύτ$  'Λ 
ροδοδάφνη, ήν ό Καποδίστριας είχεν έμφυτεύσει ίδίοκ χειρί. Ε* 
τού άγροκηπίου έκείνου ουτε φυτώριον ελειπεν ούτε κηπουρι**5 
σ^ολή. ούτε γένος ισπανικού προβάτων, ουτε τεχνητός και ύπό' 
στεγος πορτοκαλλεών. Διεδόθη μεγάλως ή πηχτή  (ζελατίν*) 
του Γψβερνάτη ώς γενικόν θρεπτικόν μέσον καί ίδρύθη καί πρι°' 
νόμυλος εν Λέρνν).

Δυστυχώ; ομως μεθ* ολας ταύτας τάς προσπαθείας του 
Κυβερνήτου, αϊτινες, έάν άλλως έγίνοντο, ηδύναντο νά έπενέγ* 
κωσι μέγαν καρπόν, ούδεν δύναταί τις νά ειπγι οτι έτελεσφόρ'/)<*δ 
διότι φύσει ό ^Ελλην ρέπει μάλλον προς την έμπορίαν ή την γεωρ* 
γ ίαν, καί εδει ό Καποδίστριας προς αύτην νά στρέψγι άπασ*ν 
την προσοχήν αυτου, προλειαίνων αύτην διά τής συγκοινωνία 
διότι ποία ή ωφέλεια θά ήτο, έάν ή γή παρεΐχεν έν άφθονία ^  
πάντα καί ελειπον τά μέσα τής συγκοινωνίας, οιον οδοί, γέφυρ*1* 
και τά τοιαυτα ; ΓΙοΐον τό κέρδος, ώς λέγει ό Βαρθόλδυς, #ν  ̂
’Αρκαδία ηφθόνει σίτου, δτε έν Ναυπλίω οί άνθρωποι έχρώ^0 
άραβοσιτίνω άρ-ιω ; Μόνη δε οδός, ήτις κατά την κυβέρνΆ^ 
τού Καποδιστρίου κατεσκευάσθη, καί αΰτη υπό τών Γάλλο>ν> 
είναι ή άπό Ναυαρίνου εις Μεθώνην άγουσα. Δυστυχώς ό Κ 
δίστριας κατά τούς χρόνους έκείνους τής λειψανδρίας δεν εστε?£έ 
νά ζητήσγ) την διοργάνωσιν τής τε γεωργίας καί τής άλλης 
πτύξεως τής ^ώρας δι’ άποικίσεως ξένων, οΐτινες νέαν ζωίΐν 
εδιδον εις τούς έκ τών πολέμων κεκμηκότας 'Έλληνας· 
τοιαύτη έποίκισις θά είχε πολύ πρακτικόν άποτέλεσμα· θά 
πνιζεν ή  επιτυχία έκείνων τούς ήμετέρους άπο τής άπαθει#^ 
Πλην ό Κυβερνήτης ςύ μόνον τούτο δεν επραξεν, άλλά καί 
εταιρί^ τινί ‘Ολλανδών σκοπούντων την ϊδρυσιν ύποθηχοχήν 
π^ζης την συναίνεσιν αύτού, άρνηθέντος νά δεχθή καί έποί*ι<*1 
τινα ’Αμερικανών.

Καί παρεχώοησε μεν τώ πράκτορι τών άμερικανικών συλλ° 
γ<.,ν Δρ. Χοους άτελεΐς επί πενταετίαν γαίας παρά την Κο?'ν



®0v (Έξαμίλι), ενθα ίδρυσε καί αποικίαν τινά την «Ονασιγχτω  - 
r iay*^ άλλ* είτα μεταμεληθείς δεν άπεδε'ξατο την αίτηθεΐσαν 
£7*εκτασιν τού παραχ ωρηθε'ντος χώοου τού προωοισμε'νου κατ’ 
Ρ̂Χ̂ ς προς υποδοχήν προσφύγων Κυδωνιέων. Συρίων καί ’Αθη

ναίων καί τοσαύτα ένε'βαλε προσκόμματα, ώστε ό Χόους παρν)- 
τήθη Τού περί έποικίσεως εκατόν οικογενειών αρχικού σχεδίου 
^υτού ούτως, ώστε η εκ τεσσαράκοντα μόνον οικογενειών «Ονα* 
σιΥ*τωνία* όλονεν φθίνουσα διελύθη κατά την αναρχικήν περίο-
^  του 1831—32.

Αλλ’ αν είς ολίγα τινά τοιαύτα ό Κυβερνήτης «πέτυ/ε, καί 
Τ°^το, διότι δεν ήθελε νά έμπιστευθή είς χειρας ξένων, ούχ ητ- 
τ°ν όυ.ως κατε'δειξεν οτι μεθ* δλας τάς παοομαρτούσας τ·/ί κυ- 
^εΡνήσει αντίξοους περιστάσεις, αυτός ηδυνήθη νά τελε'σν) εργα, 
^*εΡ καί σήμερον είσε'τι καθορώμενα έμποιούσιν ημΐν καί θαυ 
Κόσμον καί εκπληξ ιν. Ό  Καποδίστριας όλονεν τά τού Κράτους 
Η·ετ*ρρυθμίζων χ,αί καθιδρύων έφρόντισε καί περί ίδρύοεως κυβεο- 
^ ΐκών ιδρυμάτων, τούτο μεν ποός εγκαθίδρυσιν τής κυβερνή- 

τούτο δε προς στρατωνισμόν τού κατά γήν στρατού καί 
ναυστάθμου καί ναυτικών αποθηκών προς επισκευήν των τε πο- 
^εΡ^*ών καί ιδιωτικών σκαφών, καί έναποθήκευσιν ναυτικών εί- 
ων· Ιδρυσε τό εν Αίγίνν] με'γαρον τής Κυβερνήσεως (1) (Γπήτι 

Μπαρμπαγιάννη), τό έν Ναυπλίω κυβερνητικόν άνάκτορον, 
°^ πλοστάσιον καί τόν στρατώνα, τόν έν Πόρω ναύσταθμον, 
°υξ έν ’Άογει, Κορίνθω, ΓΙάτραις καί Ναυπάκτω στρατώνας 

λ^ΡΓιτικότητος πεντακισχιλίων άνδρών καί ούκ ολίγα άλλα δη- 
^0(Jtoc καταστήματα.

^ εγάλην επίσης κατε'βαλε προσοχήν καί περί την συγκρότη- 
» V ί̂-Χαστηρίων. ίνα ούτως έξαγάγγ) την δικαιοσύνην έκ τού χάους 
 ̂ ^ ήτο βεβυθισμε'νη καθ’ δλην την μακράν διάρκειαν τής έπα-

τ ^σεως μεθ’ δλα τά ψηφίσματα τών τριών Εθνοσυνελεύσεων, 
π*Ρ ώς αντιφατικά άλλήλων δεν έφηρμόζοντο ποεπόντως καί

^  71εΡι α ^το '̂  τ ^ν ύπο Σ π υρ .  Π. Λ ά μ π ρ ο υ  μονογραφίαν ,  ίν 
*'Ε° τ ί ^  του 1 8 8 7 ,  σελ. 22b .
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συνέστησε προσωρινόν ό ιχαστήρ ιον  τριμελές, πρόεδρον μεν εχον 
τόν αδελφόν αυτού Βιάρον και παρέδρους τόν ’Αλε'ξανδρον Μαυ- 
ροκορδάτον και τον Ε. Τομπάζην, πάντας μέλη τού Πανελλη
νίου.  Τό δικαστήριον τούτο ήσχολήθη είς την έκδίκασιν τών εν 
Πόρω επί πειρατεία κατηγορουμένων και μετά την άποπεράτω- 
σιν τών εργασιών αυτού διελύθη. Βραδύτερον δε δ Κυβερνήτη^ 
έσκέφθη περί ίδρύσεως δικαστηρίων και συντάξεως νόμων συμφώ- 
νως πρός τάς έθνικάς απαιτήσεις. Διότι τό έθνος μετά την μοι· 
ραίαν πτώσιν της εν Βυζαντίω αυτοκρατορίας ημών τυχόν πολ
λών προνομιών (1) διωκειτο κατά την Ρωμαϊκήν Νομοθεσίαν, 
ην συνέταμεν δ νομικός Κωνσταντ ινος  Άρμενόπουλος , ούτινος  ̂
σωτηοιώδης καί αναμφισβήτητος επιρροή, ην έξήσκησεν επί τών 
τυχών τού έθνους ημών άπό τής άλώσεως της Κωνσταντίνου* 
πόλεως με'χρι τής ευτυχούς έν μέρει άποσείσεω; τού πιέζοντοί 
τόν τράχηλον τής πατρίδος ημών ζυγού, είναι αναμφίλεκτος. *0 
νομοθεσία αυτού υπό τόν τίτλον ' Εζάβιδλος,  παρηκολούθ'/]<*έ 
πάσας τάς περιπετείας τής πολιτικής ημών καταστάσεως, συνε- 
τέλεσε τά με'γιστα εις την ενότητα και σύσφιγξιν τών εθνικών 
δεσμών κατά τόν μακρόν και πολύδακουν εκείνον τής δουλεία 
χρόνον και διετήρησεν εν ίσχύϊ την Ρωμαϊκήν Νομοθεσίαν. Το 
Ελληνικόν έθνος κύψαν τόν αυχένα εις την Τουρκικήν κατακτά* 
σιν καί άπολέσαν την Εθνικήν αυτονομίαν, διετήρησεν ενε#£ 
πολλών λόγων πρός ττί γλώσσνι και τή ίερα αυτού θρησκεία, 
είπομεν, ούκ ολίγα προνόμια, εσωτερικήν τινα αύτοδιοίκησιν 
πολιτικήν τινα νομοθεσίαν, ήν έξήσκουν οί παρά τού λαού εκλε* 
γόμενοι δημογέροντες  καί Προεστοί , καί οί έκάστοτε Μητροπο* 
λ ΐτα ι , ’Αρχιεπίσκοποι καί Επίσκοποι, οΐτινες ήκολούθουν πρ°$ 
λύσιν τών μεταξύ τών Χριστιανών άναφυομε'νων διαφορών τά επι -

\) Περί τών Προνομίων ίοέ την ύπο ανωνύμου τίνος έν ’Αθήναις 
τής «Έφημερίδος» έκδοθεΐσαν μονογραφίαν ύπ& τον τίτλον : Τά Προνδμ1* 
τών εν Τουρκί^ Χ ριστ ιαν ικών κοινοτήτων, ιστορική και πολιτ ική  μελε*^' 
Ά θ ή ν α ι  1 8 9 0 ,  σελ. 1 — 9 6  (ατελές) .  Πρβλ. καί τήν ήμετέραν *Ιστοριβ,ν 
τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, Ά θ ή να ι  1 8 9 4 ,  τόμ. Α', σελ. 2 5 0  —



*Ρ«τήβαντ« ?6t[xa καί συνεβουλεύο'<το διηνεκώς την Έ ζάβ ι62 ιγ  
Αρμενοπούλου. Ουτω δ’ at έν τ·?ί ΈζαβΜΜω περιληφθεΐσαι 

^ ‘*τοέξεςς τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων καθιερώθηκαν υπό τής 
*θινής συνήθειας καί συνεχωνεύθησαν πρός τά ήθη και έθιμα τού 
Ελληνικού έθνους, δπερ με'χρι σήμερον επί τνί βάσει αυτού εν τε 

δουλγ) καί τγΐ έλευθε'ρα Έ λλάδι πολιτεύεται άστικώς (1).
Η Βουλή μετά την διάλυσιν τής εν Τροιζήνι Εθνοσυνέλευ

σ ή ς  επεχείρησε νά συντάξγ) νόμον περί δικαστηρίων, άλλά τό 
*Ργον αυτής παρε'μεινεν ατελές μόνον δε'κα καί οκτώ άρθρων συζη- 
Τ>ΐθε'ντων. Ούτως ειχον τά πράγματα, ό δε Κυβερνήτης επόμενος 

τών προκατόχων παραδείγμασι, διώοισε καί αυτός ειδ ικάς  
**τρο:rac, άμα δε καί προε'τρεπε τούς διαφερομε'νους νά ύποβάλ- 
^ νται είς την κρίotv τών διαιτητών, τούθ’ δπερ δεν παοημέλησε 

^  χηρύξν) δτι πρε'πει νά γίνηται καί μετά την σύστασιν δικαστη
ρίων τακτικών.

Δεν ήθέλησεν ευθύς αμέσως νά προβν) είς εφαρμογήν δικα· 
^ κ ώ ν  συστημάτων, κατά θεωρίαν μεν ορθών άλλ’ άπροσφυών 

* λαόν οίος ό Ελληνικός, δστις άπό τετρακοσίων ετών ήτο 
*υνειθισμε'νος είς τάς συνοπτικάς διαδικασίας τών δημογερόντων, 

δημεύσεως καί της σπάθης τού κυριάρχου. Την τοιαύτην 
* υτού διάθεσιν εδειξε καί πρός τό Πανελλήνιον  διά τών διαγ- 

ΊΓ^λμάτων αυτού τής 24 καί 26 Όκτωβοίου 1828. Ένόμιζε,j* _ > k
1 πολύ δικαίως, δτι αι διατυπώσεις, αί ενστάσεις, τά προδι- 

^*<ϊτι^ά, τά παρεμπίπτοντα ζητήματα καί οί τόσοι δικαστικοί 
ου; ύστερον ή άντιβασιλεία, κατά τόν βαυαρικόν νόμον, 
εν έν τ·?5 δικαστική νομολογία, ήδύναντο άντί ώφελείας 

ς̂ νά γένωνται πρόζ«νοι καί νά παρέχωσιν άφορμάς δΐ,ηνε 
εις στρεψοδικίας καί δόλον. Έπεθύμησε λοιπόν πρώτον νά 

Ι^ετήαη τόν νηπιάζοντα ελληνικόν λαόν καί νά κανονίσγ) μετέ- 
ειτ<* την οδόν, 7) τινι εμελλε νά άκολουθήστ) έν τ*75 δικαστική

(1) Ίδέ L. Maurer, Das Griechische Volk, in. offentlicher, 
*rcMicher und Privat— Rechtlicher Pezichung κτλ. Heidelberg 
835 Τόμ. 3.
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νομολογία. *Ω; εκ τούτου βλέπομεν τόν Κυβερνήτην δινινεκώς. 
ένδοιάζοντα περί τού πρακτέου, διορίζοντα εκτάκτου; επιτρό
πους και προσωρινού; διοικνιτά; και περιοδεύοντα την Έ λ λ ά δ ι  
βήμα προ; βήμα. Μόλις δε περί τό τε'λο; τού 1828, συμφώνως 
τα ι ;  έπαγγελίαι; αύτού νά διοικήσν) κατά τά ; υπό τών Έθνο- 
συνελεύσεων τεθειμένα; άρχά;, υιοθέτησε τόν οργαν ικόν  νόμο*  
τής Κόρινθόν  καί έξέδοτο τόν *Αιοργανισμόν τής πολ ιτ ικής  εμ
πορικής,  διορθωτικής χα ϊ εγκληματικής δ ικ α ιο σ ύ ν η ς » εξ άρθρο**· 
τριάκοντα καί έννέα, καθ’ α ή διαχείρισι; άνετίθετο εί; ποοσ<*»' 
ρινά μεν αλλά τακτικώτερα δικαστήρια, καί ταύτα διά τινας. 
μόνον επαρχία;, έν α ί; δεν υπήρχε πόλεμο;. Μόλι; δε μ«τά πα~ 
ρέλευσιν ένο; ετου; ώρίσθησαν τακτικά δικαστήρια, συνετάχθϊΓ 
σαν έντελέστεροι διοργανισμοί καί πολιτική καί ποινική δικο
νομία καί νόμος περί συμβολαιογράφων (μνημόνων) καί άλλα* 
διατάξει; συμπληρωτικαί.

Τά δικαστήρια δηρρέθησαν εί; εξ είδη : Ε ιρηνοδ ικε ία , Πρ& 
τ όκλη τα , ν Εκκλητα, 'Ανώτατα , ' Εμποροδικεια καί 'Εξαιρετικά-  
Συνε'στη δε καί Ειδικόν ά ικασχήρ ιο ν  διά την έν δημοσίαι; όδο*ς- 
ληστείαν, αλλά τούτου αί άποφάσει; έφεσιβάλλοντο είς 
' Ανώτατον. Έν το ΐ; 'Εξαιρετικοίς  έδικάζοντο αί κατηγορία® 
τών έν τελεί καί τά έγκλήματα καθοο ώσεω;. Είτα δε συνειδ*^ 
ό Καποδίστρια; τά ; ποικίλα; ελλείψ-ι; τού *' Απανθίσματος t&f 
'Εγκληματικών τής Β' τών 'Ελλήνων Εθν ικής  Συνελεύσεων*  
(Α. Ζ. Μάμουκα, Τά κατά την ’Αναγέννησιν τή ; Ελλάδος? 
τόμ. Β ', σελ. 81,83 — Τόμ. Γ', σελ. 73,8 ί), οπερ εί; τρί* 
τμήματα διαιρούμενον, ήν ό ποινικό; τη ; έποχή; έκείνη; νόμος? 
συνεπλήρωσέ τινα τών κενών αύτού ίκδού; ιδιαίτερον νόμον 
κιβδηλεία; (17]29 Φεβρουάριου 18 3 1) , έπελήφθη δε συνάμα * 
καταρτίσεω; νέου ποινικού κωδικό;, άλλ* ό αιφνίδιο; α^τού 0*" 
νατο; έματαίωσε την άποπεράτωσιν τού έργου τούτου, ούτ«^ 
ώστε, καί τή ; άντιβχσιλεία; ίδρυθείση;, Γσχυεν είσέτι τό 
θ ισμα , δπερ μόνον ττ5 19 Απριλίου 1834 κατηργήθη, τεθέντο£ 
ε*; ένέογειαν τού νύν ίσχύοντος ποινικού νόμου, δημοσιευθέν '* '^  
τη 18)30 Δεκεμβρίου 1833.



Έπειδη δε καί οί νε'οι ούτοι νόμοι τού Κυβερνήτου δεν ήσαν- 
ε7?αρκεΐς, τ £ δικαστήρια παρηγγε'λθησαν νά προστρε'χωσι καί εις 
τθυς νόμους των Βυζαντιακών αύτοκοατόρων, τον Αρμενόπουλον, 
τ °ν ορθον λόγον καί την επιείκειαν.
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Ιο υ λ ία  Κρύδ*νερ.

Αλλ’ η τελευταία αυτη προσθήκη : «ορθόν Λόγον χαϊ έταεί-  
*£i a r M έγένετο άφοομη τού εξής κωμικού επεισοδίου, όπερ έν 
^αρενθε'σει άναγράφοριεν ώδε· δικαστου τίνος τοΰ Πρωτοκλήτου 
ι**3τγ)ρίου γράψαντος προς την έπί της Δικαιοσύνης Γραμμα- 

οτι : «' Αρμενόπον ίον μεν  χαϊ 'Απάνθισμα τών έγχΛημα- 
Zt*ajr γ&μων g^pfoy ήγόρασεν , έπ&ε£κε&αν όμως χα ϊ  ο ρ θ ό ν

Υ θ ν ,  e l  χα\ ήρεύνησεν έπιμεΛώς i r  απασ ι  τοΐς βιβΑιοπωi s l o i c  
By £i)psr* !

Ουδαμώς δε κατώτερος τών δικαστικών ένεργειών αυτού έφάνη 
, ^ υ^ε?νήτης καί έν τώ ζητήματι τής δημοσίας έκπαιδεύσεως.

Τιλομάθε ια τοΰ έθνους ήν [Αεγάλ'ή, ό δε Καποδίστριας άπέ-
IιΜ  LkUfeSR
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βλεψε κυρίως είς την δημοτικην έκπαίδευσιν καί προ τούτου είί 
την περισυλλογήν τών τν*) δε κάκεΐσε περιφερόμενων ορφανών, ών 
οί πατε'ρες επεσαν ένδόζως ύπερ πατρίδος. ’Απεφάσισε λοιπόν 
την ΐδρυσιν του με'χρι τούδε σωζομένου λαμπρού εν Α ίγ tvvi οικο
δομήματος, δπερ έχρησίμευσε μεν άλλοτε ώ; * Ορφανο ί ρ ο φεϊοΥ 
νυν δε ώς Φυ.Ιαχαί. Τό οικοδόμημα τούτο δπερ ύπήοξεν ή άφε- 
τηρία τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου (λαγκαστριανής), ης είσΥΙ- 
γητης ύπήρξεν δ υπό τής πανώλους άποθανών διδάσκαλος Γ· 
Κλεόβουλος, ωκοδομηθη υπό τών πολυπληθών εν Αίγίννι ατυχών 
ανθρώπων πάσης ηλικίας καί γε'νους, οιτινες δι* αυτού εύρον 
εργασίαν επί τινα χρόνον. Καί πράγματι εν Αίγίνη ειχον συρ- 
ρεύσει άπανταχόθεν τής Ελλάδος ιδίως δ' εξ Έλευσΐνος κ#1 
’Αθηνών πολλοί, φεύγοντες τά δεινά τού πολε'μου* οί άτυχε^ 
ούτοι υπό τής πείνης καί τών κακουχιών κατατρυχόμενοι εζ<*>ν 
βίον άθλιε'στατον, μόλις άποζώντες καί οίκούντες εν σπηλαίοι^ 
ταΐς όπαις τής γής καί τοΐς άοχαίοις τάφοις. Τούτους λοι^°ν 
πάντας, διά τών χρημάτων άπερ ό Κυβερνήτης είχε λάβει, διερ' 
χόμενος διά Τεργε'στης, Άγκώνος καί Μελίτης παρά τών ομο* 
γενών, εχρησιμοποίησεν είς την άνοικοδόμησιν τού *OpcpavotpO* 
jνείου, καταστήματος φιλανθρωπικού δυναμε'νου νά περιλάβγι ^ερι 
τάς δύο χιλιάδας ορφανών (1 Νοεμβρίου ΐ8*/9). Καί δντως 0 
Καποδίστριας διε'ταξεν δπως περισυλλεζωσιν άπαντας τούς άλΚΙ" 
τεύοντας εν τε τοΐς στρατοπε'δοις καί εν ταΐς πόλεσιν ορφανοί 
πεντακοσίους τόν αριθμόν παΐδας καί είσήγαγεν αύτούς είς τό 'Of 0 
φανοτροψεΐον , σώσας τής διαφθοράς καί τής έξαχρειώσεως. Διε* 
ταζε την ϊδρυσιν δημοτικών Σχολείων ούτω δε από τού Φεβρο*  ̂
αρίου μέχρι Μαίου τού 1828 ίδούθησαν μόνον εν ταΐς νηβ°ιί 
τού Αιγαίου πελάγους 22 αλληλοδιδακτικά σχολεία· περί δε 
τε'λη τού 1829 έν πληθυσμώ 693,000 ύπήοχον 15,000 μ#®*1' 
τών, περί δε τό τε'λος τού 1830 έν μεν ταΐς νήσοις ύπήρχον ^8 
δημοδιδασκαλεΐα, 55 έν Πελοποννήσω καί 6 μόνον έν τν) έκτοί 
τού ’Ισθμού Έλλάδι. Ελληνικά δε σχολεία 44 έπι τών vyi 0̂)V 
καί 38 έν Πελοποννήσω. Ό  Γάλλος Δυτρόν ώς με'λος τή ; 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως έπιτοοπείας ποούτεινε την σύστα<*ιν



ανωτέρων πχ ι δευτηρίων· άλλ’ δ Καποδίστριας άντέστη εχων 
Η&λλον προ οφθαλμών την άνάπτυξιν τών ηθών παρ’ *Ελλησιν.

Αίγίνη πλην του 'Ορφανοτροφείου, ούτινος τον οργανισμόν 
*ν*θετο τώ διδασκάλω του Γένους Γεωργίω Γενναδίω, εν ω διγ)- 
τ **>ντο, ώς ε’ιπομεν, τά ορφανά μειράκια, ίδούθη τό Κενζρικότ  
^Χ°λεΐον, οπερ ’έμελλε νά καταστν] πρότυπον τών άλλων σχο 

δι<ύν, οπερ βοαδύτερον διηύθυνεν δ αυτός Γεννάδιος, τό Aida- 
1*«λεΐ0ν  (’Ιούλιος 1830), έν ω εμελλον νά παρασκευάζωνται 
^ ασκαλοι, η στρατιωτ ική  Σχολή τών Εύελπίδων έν Ναυπλιω, 
^Ργικόν έν Τίρυνθι καί έν ίΐόρω τό εκκλησ ιαστ ικόν  έκ τών 
^σ°δγ)μάτων τής μονής τής Ζωοδόχου Πηγής συντηρούμενος 
^ Ρ  επί βραχύν χρόνον εχον δύο διδασκάλους καί I 1? μαθητάς 
ΐ7ζι τέλους διελύθη.

 ̂ Επίσης άνεκαίνισε καί την προ αύτού ύπάρχουσαν Μούσι · 
Ρ *  Σ Χολήν την διευθυνομένην μεν παρά τού μουσικοδιδασκάλου 

Β(ύΡγίον Λεσβίου , έφορευομένην δε υπό τών μητροπολιτών *Αρ- 
Πορφυρίουι Καρύστου Νεοφύτου καί τού Νικολάου Δραγούμη 

ίδ ' Μ*?τ ^ ) .  Τοιαύτη ην ή φροντίς τού Καποδιστρίου περί 
Ρυ7εως δημοτικών σχολείων καί τοιούτον τό αποτέλεσμα τών 
Ρ°3π<χθειών αυτού. Ό  Κυβερνήτης, ον εΓδομεν καί έν Εύρώπγ) 

ρ σ̂τάντα τό έν Γενεύν) « Όρφανοτροφεΐον» υπό τόν ’Αλέξανδρον 
^  ιν°ν, έν Βενετία, καί έν Άγκώνι ετρεφε μεγάλη ν ιδέαν περί 
,  ̂ ^(^οτικής έκπαιδεύσεως καί σχεδόν υπέρ αυτής καθ’εκάστην 

^^Υάζετο μέχρι τών έλαχίστων κατεοχόμενος : τής κατοικίας, τ ή ;
τ *̂ ς ενδυμασίας, τής καθαριότητας, ώς φαίνεται έν τ γ  

 ̂ τολ^  ̂ .̂ ν (χπέστειλε πρός τόν έν Πόοω διδάσκαλον Α. Πατα- 
' «Στέλλω σοι ένδύματα διά τά υπό την διεύθυνσίν

ο ^^δία, ήτο\ άνά μίαν ©ουστανέλλαν, δύο ύποκάαισα, δύο
ΡΡ**ί* r . r >£>'* . ' * γ '  rt * «> ζεύγος εμδαοων, φεσιον, καποταν και (,ωνην. Πριν ομως

τ<χ πχι  δία, νά κείργις καί λ ο ύ σ γι ς αυτά καλώς, νά αλλά- 
ν υποκάμισον καί βρακίον καθ’ εβδομάδα κτλ. . . .  ο.

^λ' ^ ° υ ^  π<*λιν τ ί εγρκφε πρός τόν διδάσκαλον τής έν Ναυ - 
Αλληλοδιδακτικής Σχολής τ*7) 5 ’Απριλίου 1830 : 

*Πέμπ0μ£ν ^  ν0μΐσματικά βραβεία, δι’ ών ή κυβέρ-
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νησις τιμα τούς εύδοκιμήσαντας είς τάς τελευταίας έξετάσειί 
μαθητάς σου, δσοι κατονομάζονται είς τόν έπισυναπτόμενον χ,α* 
τάλογον* οί δε τούτων άξιωθέντες θέλουν φέρει επί τού στήθους 
προσηρτημένα με δέμα εθνικού χρώματος.

«Την πρώτην ταύτην αμοιβήν της περί τά καλά προθυμία 
διανέμων είς αυτούς έκ μέρους της κυβερνήσεως, δύνασαι νά τους 
βεβαιώσεις, οτι θέλουν λάβει τούς τόπους τών έξερχομένων 
τού κεντρικού σχολείου υποτρόφων της κυβερνήσεως, έάν διδο)* 
σιν ακολούθως δείγματα τής αύτης προθυμίας· τούς δ* λοιπούς 
τών μαθητών σου θέλεις προτρέψει νά καταβά^ωσι πασαν σπου
δήν διά ν άξιωθώσι τά αυτά παράσημα καί προνόμια.

« Ηδέως έκφράζομεν πρός σε την ευγνωμοσύνην μας διά 
όποιον εδειξας ζήλον καί έπιμέλειαν διά την έκτέλεσιν τα>ν 
χρεών τής έμπιστευθείσης υπηρεσίας, τής οποίας τό άντικείμ6" 
νον είναι τό σπουδαιότατον πάντων άναμφιβόλως, τό νά π#ρ^' 
σκευάσν) δηλονότι πολίτας αγαθούς, ωφελίμους είς την πατρίδά 
διά την περί τά θεΐα εύσέβειαν, διά την αρετήν τών ηθών 
διά την παιδείαν

« Επιθυμούντες δέ νά δώσωμεν πρός σε καί πραγματικά δειΥ' 
ματα τής ευγνωμοσύνης μας, διετάξαμεν νά συγκαταλεχθή 
τής σήμερον είς τους μαθητάς τού κεντρικού σχολείου δ άδελ' 
φος σου, οστις συνέπραξε με πολλην προθυμίαν καί ίκανότη^ 
εις την πρόοδον τών μαθητών σου, καί δίδει χρηστάς έλπίδ*3̂  
ότι θελει κατασταθή άξιος τής αλληλοδιδακτικής δ ι δ ά σ κ < κ λ ο $ ι  

τελειοποιηθείς εις το κεντρικόν τής Αίγίνης σχολεΤον»
Την τοσαυτην δ’ύπερ τής έκπαιδεύσεως φροντίδα αύτου 

πλήρωσε καί διά τής ίδρύσεως Μουσείου αρχαιοτήτων,λιθογοαφε1°υ 
καί τυπογραφείου,δπως τυπώνται τ ά  διά την διδασκαλίαν β ι ο λ ί *  

και τ α  δ ι ά  τάς άλλας χρείας τού Κράτους έγγραφα καί τα* 
Αιγίνη έκδιδομένας έφημερίδας: A l y c r a l a c  xal ΈΛΛηηχον Τ & Χ ν  

δρόμον  υπο τού διοργανωτού τών έν Αίγίνν) εκπαιδευτήριά 
φίλου προσωπικού τού Καποδιστρίου Άνδρέου Μ ο υ σ τ ο ξ ύ δ ο υ .  0 ^ °  

δ’ αποβλέπει είς την έκκλησίαν, ούδεν έγένετο. Ή  έκκλησί* ^  
έπαναστασης Ελλάδος επαυσατο ύπείκουσα τή έν Κωνστ^ν^1,
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ν<Κ>πόλει Μεγάλτι Έ κκλησή καί ούδ* ήτο άλλως δυνατόν νά 
Υίν*/)· διότι οί έν Έλλάδι μητροπολΐται καί ιερείς συν τώ σταυρφ 
ε?ερον και την σπάθην ϊνα καθαγιάσωσι την έπανάστασιν. Τε- 
Λν>1 έντως δ* άπέκρουσεν ό Κυβερνήτης πάσαν άνάμιξιν τού πα- 
τ(Ηαρχείου Κωνσταντινουπόλεως έν τοις πράγμασι της Ελλάδος, 
0υ ενεκα και η υπό του πονηρού Σουλτάν Μαχμούτ αποστολή 
*<*τά Μάΐον (1828) έκ Κωνσταντινουπόλεως εις Ελλάδα τών 
άσκοπων ’Ιωαννίνων, Λαρίσης, Χαλκηδόνος καί Νίκαιας πρός 
ειρήνευσιν τών σχασ ιασάντωτ  ραγιάδων ! άπέτυχε* διότι ούτοι 
^θάσαντες είς νΑρταν καί γράψαντες πρός τόν Καποδίστριαν 
tVoc διαγράψνι αύτοΐς τόν άσφαλέστερον τρόπον νά κατέλθωσιν 

ΑΓγιναν, ελαβον άπάντησιν δτι δεν έξηρτάτο πλέον από τών 
Ελλήνων νά άκούσωσι τάς προτάσεις αυτών καί δτι, κατ ’ άκο* 

Πυθίαν, ώφειλον νά άποταθώσι πρός τάς τρεις εύεργέτιδας Δυ- 
^*μεις τάς άναγνωρισάσας την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.

0 ύ* ήττον δμως οί τέσσαρες έκεΐνοι ίεράρχαι συνοδευόμενοι 
υπό τού μεγάλου πρωτοσυγγέλου τών Πατριαρχείων κατώρ 

® σ̂αν νά τύχωσι συνεντεύξεως μετά τού 'Ιβραχημ Πασα , οστις 
^ήγησεν αυτούς είς Λακεδαίμονα, διασπείραντας καθ’ οδόν λό- 

υποταγής πρός τόν Σουλτάνον. Είτα εφθασαν είς Τρίπολιν, 
^λην ό ενταύθα έκτακτος επίτροπος Α. Βλαχόπουλο; 51ν έπέ- 
τΡεψε μεν αύτοΐς την είσοδον, διότι προήρχοντο έκ χωρών προσβε- 
^ ’Ίμένων έκ πανώλους, άπέστειλεν δμω; πρός αύτούζ τόν γραμ- 
*̂τέ<χ αυτού Δ. Κ. Βυζάντιον, δστις ώρισεν αύτοΐς τόπον συν&ν- 

τεύξεως την όνομαζομένην ΠύΛην τυν Να,υ.τ.Ιίον. 
Ιδού δε πώς περιγράφει την συνέντευζιν ταύτην ό Άαβρόσιος 

^Ρ«ντζής έν τή Επιτομή τής ‘Ιστορίας τής άναγεννηθείσης
^λοόδος (Τόμ. Γ', σελ. 58) :

* Απελθών δε ό γραμματεύς καί λαβών εντευξιν μετ’ αύτών. 
1ΪΟζΡετήρνΐσε μεγάλην μεν από τό μέρος των δυσαρέσκειαν διά την 
^^Ρεμπόδισίν των τού νά είσέλθωσιν είς την πόλιν, άφ’ ετέρου 
c π^ ι ν  βαδίζ όντας είς τόν σκοπόν των με ήπιον τρόπον, κα  ̂
Ι^λούντας (καθ’ &ς είχον οδηγία;) τά ύπερ τού Σουλτάνου καί 

Ι^πραχτμ Πασ2 φοονήματά των, επί προσθήκη, δτι δεν
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συνέφερε πλέον νά ήναι οΐ "Έλληνες εί; τοιαύτην κατάστασινι 
καί άλλα τοιαύτα, καί οτι επρεπε ν ά  γνωρίσουν τά συμφέρον*# 
των, καί νά ύποκύψωσι τόν αυχένα υπό τό σκήπτρον τού κρ&φ 
τα ιοτάτον  Σουλτάνου (1)· ό <5ε γοαμματεύς άκούσας του; λόγους 
αυτών, τού; οποίου; ελεγον δημοσίως παρόντων περί τόν γραμβ 
ματέα 500 περίπου Ελλήνων, τοΐς άπήντησεν δσα δεν ήλπιζον* 
οΰτω δε διανυκτερεύσαντες δλην εκείνην την νύκτα εί; την πεδιάδά 
τό πρωι τη ; έπιούσης μετέβησαν είς τό Ναύπλιον, έ φ ο δ ι α σ θ έ ν τ ε ^  

με επίσημα έγγραφα της έκτακτου επιτροπεία;, κ α ί  συνοδευθε'ν* 

τε; απ’ ολίγου; τινάς στρατιώτας τής πολιτοφυλακής* φ θ ά σ α ν *  

τες δε εί; τ ο  Ναύπλιον. έ κ ε ΐ θ ε ν  μετέβησαν εί; τόν Πόρον, δπο  ̂
λαβόντε; ε ν τ ε υ ξ ιν  μετά τού Κυβερνήτου τη ; Έλλάδο;, τφ  έ ν ε -  

χείρισαν την παρά τού Πατριάοχου συνοδικήν έπιστολήν, προί 
την οποίαν ο Κυβερνήτη; άπήντησε καταλλήλω ;» .

Ή  έπιστολή αυτη τού Κυβερνήτου τής Έλλάδο; ποό; 
έθνάρχην τών ύπό δουλείαν ήμετέρων αδελφών ειχεν ώδε :

’Αριθμός 2683 ·

EAAUNIKIi ΠΟΛιΤ^ΙΑ 

#0  Κυβερνήτης της ίλ λ ά δ ο ς

Ιΐρόζ τόν Οικουμενικόν Πατρ ιάρχην , και τη ν  περί αυτόν  
α γ ία ν  Σύνοδον .

«Ή  προ; τού; προύχοντα;, Κληρικού;, προκρίτου; και λοί" 
πού; χριστιανού; κατοίκου; τή ; Πελοποννήσου και τών νή*^  
τού Αιγαίου πελάγου; εκάστης τάξεως καί βαθμού διεθυνθεΐ#* 
παρά τή ; ύμετέρα; Παναγιότητο; καί τή ; Ιερά; Συνόδου ε#1* 
στολή τού Φεβρουάριου μηνό; είχε φανή καί εί; τά ; έφημερί^^ 
δλη; τή ; Εύρώπη;, καί αύτής ακόμη τή ; Έλλάδο;, δτε έσχ** 
τω ; οί άγιοι 'Αρχιεπίσκοποι καί Μητροπολιται Νικαία;, 
κηδόνος, Λαρίσσης, καί ’Ιωαννίνων μετά τού μεγάλου πρωτο$υΥ*

(1) Ταυτα βφήμιζον ot arcb Κωνσταντινουπόλεως πεμφθέντες Ά ρ λ ι6'  
ρεΓς, Ειότι άλλως δέν εσύμφβρεν είς αυτούς.



*ε^λου εφθασαν είς την νήσον του Πόρου, δπου κ α τά  τό παρόν 
ήμεϊς διατρίβο^-εν.

 ̂ « Επροσκλήθησαν την ακόλουθον της άφίξεώ; των ημε'ραν νά
£̂ θωσι πρός ήμ&ς. Συνήλθομεν κατά την 22 Μαίου (3 ’Ιουνίου), 
βρόντων εγκρίτων αξιωματικών τών ναυτικών Δυνάμεων,οί όποιοι 
1(*με'νουν είς τά παράλια ταύτα κατά βούλησιν τών συμμάχων 

Αί>λών.
« Οσων ολίγων ελπίδων καί αν ήτον ή προσδοκία μας, bkv 

^άμεθα νά ύποκρύψωμεν είς την ύμετε'ραν Παναγιότητα την 
ν̂**φραστον λύπην, την οποίαν ήσθάνθημεν, δταν έβεβαιώθημεν,
Τ̂ι * * \ ' , «- χ \,  ̂ αποστολή τών Ιεραρχιών τούτων σκοπόν μόνον είχε τό νά.

^ΐχείρίσωσι πρός ημ#ς την ίδιαν του Φεβρουάριου μηνός έπιστο- 
’ χαί νά μ&ς προτρε'ψωσιν εν ταύτώ καθ’ ολους τούς κατεπεί- 

ϊ°ντ%ς τρόπους, ώστε νά τούς δώσωμεν καν ελπίδας, οτι τό έλ- 
^νικόν έθνος ήθελε παραδεχθη τάς νουθεσίας της ύμετε'ρας Πα-

ν<χγιότητος.
«Οί ίδιοι ήμεις δεξάμενοι παρά τών ιδίων αυτών την έπι- 

3τ°^ήν, είπομεν μεθ’ δλης τής παρρησίας τά α ίτ ια , διά τά όποια 
°^βίμα τούτο ούτε συνε'πειάν τινα ήδύνατο νά εχγ), ούτε καρ- 
0lJ$ Παντελώς νά φε'ρν) ανάλογους με τάς επιθυμίας τής ύμετε'- 

Παναγιότητος.
* Επειδή οί έμπεπιστευμε'νοι τά τής αποστολής ταύτης παρά 

^  ^μετε'ρας Παναγιότητος Αρχιεπίσκοποι έκοίνωσαν είς ήμ&ς, 
 ̂ Νεθόμουν κομισταί νά γενώσι τινός άπαντήσεως, δεν δυσκο- 
£υ̂ μεθα νά την δώσωμεν διά τής παρούσης μας* περιε'χει αυτη 
 ̂ ^ριβειας τάς πρός αυτούς διά ζώσης φωνής παρατηρή- 

ς ( α̂ς κατά την έπί τής 22 Μαίου (3 Ιουνίου) συνεντευξίν

^  «Βαθύτατα αίσθανόμεθα δ,τι όφείλομεν είς την θε'σιν και 
το" Εκκλησίας, καί τής ύμετε'ρας Παναγιότητος, διά

XQCt '̂£V ν<* * νακεφαλαιώσωμεν τό περιε'χον τής;
g ι^ής επιστολής, ούτε ακριβώς νά έζετάσο>μεν τούς συμβι- 
νς ιχ,0υ£ τρόπους, την έκπλήρωσιν τών οποίων ή ύμετέρα Πα- 

γΐότ^  θεωρεί ώς προμηνύουσαν εις ώφε'λειαν τών Ελλήνων-
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μέλλον άνάλογον με τά πολυχρόνια δεινά των, μέλλον παρεχ°ν 
προ πάντων ησυχίας και ασφαλείας έχέγγυα.

« Περιοριζόμεθα νά προσηλώσωμεν την προσοχήν καί τής ύμ6- 
τέρας Παναγιότητος κκί τής ίερόξς Συνόδου είς οσα εκ τών τοί* 
ούτων εχεγγύων άπήλαυσεν ήδη ή Ελλάς από την δικαιοσύνη 
καί την χριστιανικήν εύμένόΐαν τών βασιλέων καί Α. Α. Μ· 
τού βασιλέως της μεγάλης ΒρΕττανίας, τού βασιλέως της Γ ^ '  
λίας, καί τού αύτοκράτορος τής Ρωσίας. Παρακαλούμεν Ιπί^Μ 
την ύμετέραν Παναγιότητα νά μελετήστ) εν εύσεβει κατανυΕ*1 
τά τεράστια, δι* ών ό πολυεύσπλαγχνος Κύριος εσωσε τόν λ*°ν 
αύτού καί εν παντί καιρώ καί είς τούς εσχάτους τούτους χρόνοι*

«Περικυκλούμενος ό λαός ούτος εξ ενός μέρους από φοβερά 
στρατόπεδα, πλανώμενος άφ’ ετέρου άφ' δλας τάς γοητείας, ^ 
ών η κακοβουλία καί απιστία άπατώσι την άνθρωπίνην άδυν*' 
μίαν, ακολουθών τάς συμβουλάς της απειρίας, ωθούμενος συχν^  
κις εως τού χείλους τής αβύσσου, ό λαός ούτος υπάρχει άκόμ^’ 
«καί υπάρχει, διότι ό Θΐός έζαπέστειλεν είς αύτόν την χάριν *°u 
νά εύργι είς την χριστιανικήν Πιστιν τό κράτος τού πολεμά ’ 
την ίσχύν τού έγκαρτεοειν εις τά δεινά, κκί την άπόφασιν τού ν 
άπολεσθΤί μάλλον, η νά ύποκύψϊ) είς τόν ζυγόν τον όποιον °1 
πατέρες του εβάστασαν, αλλά ποτε δεν παρεδέχθησαν. Ή  'tty* 
λοιπόν τής Ελλάδος είναι εργον τής θείας προνοίας, καί οί ^  
θρωποι οφείλουν νά εύλαβώνται τάς θείας βουλας της οί 
ληνες είναι κατά τούτο πληρέστατα πεπεισμένοι, καί σ ή μ έ Ρ°ν 
μάλιστα παρ’ άλλοτε, διότι έγγ·.ζει το τέλος τών τόσων δυ0*υ* 
χημάτων, καί τό πλήρωμα τών επιθυμιών και τών ελπίδων

«Όμόφωνος καί γενική είναι ή πεποίθησις α ύ τ η *  ουτε 
προύχοντες, ουτε ό Κλήρος, ουτε οί πρόκριτοι, πρός τούς όποΐ°υ  ̂
ν] ύμετέρα ΙΙαναγιοτης διευθύνεται, εχουσιν, ούτε δύναντα^ ν 
εχωσιν ά λ λ η ν  παρ’ αύτην την πεποίθησιν, χωρίς νά έξαχρ£ΐί,) 
θ ώ σ ι ,  καί νά π α ύ σ ω σ ι  τού νά ήναι άνθοωποι καί γ ο ι σ τ ι α ν ο ί *» * 1 9 & Α*

«ΙΙάμπολυ αίμα έχύθη* πάμτολαι ούσίαί, εφθάρησαν είς 
στημα οκτω ετών πολέμου καί δυστυχιών, καθ' ούς δ το#0̂  
ουτος κατηφανίσθη, ώστε όλως διόλου αδύνατος είναι νά
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νέλθτ) είς όποιανδήποτε κατάστασιν πραγμάτων, β ά σ ι ν  εχουσα** 
τό παρελθόν.

« νΑλλως πω ; συνέβαινεν, τό μαρτύριον τοΰ Παναγ Μ**' 
τάτου Πατρκχρχου Γρηγορίου, πολλών έγκριτων τής ίερας Συν* 
όδου καί άλλων έκ τών πρωτίστων τοΰ έθνους, δεν ήθελε διδάζε*’ 
την Ελλάδα, τ ί έχρεώστει ή ιδία έν εαυτνί διά ν’ άποφύγνι το* 
έξολοθρευμόν, ό όποιο; δεν επαυσε τοΰ νά έπαπειλή άπό 
μήνα ’Απρίλιον τοΰ ^ωκά, μέχρι τής 6 ’Ιουλίου τοΰ παρελ*' 
θόντος έτους.

«Ή  άπελπισία την έφώπλισεν, άλλά και ούτως ύπεοησ^*
σθη* οί έχθροί της συνώμοσαν την άπώλειάν της, άλλ’ ολαι

. , Λ,μηχανουργιαι των συνετειναν μονον εις την σωτηρίαν της* 9
κάλαμος τής κατ’ αυτής έξολοθρευτικής άποφάσεως ητον έν 
βάπτεσθαι (διότι μή παρασαλεύουσα άπό τούς νόμους τούς °" 
ποιους έπέταττεν εις αύτήν ή θέσις της, ήγγυήθη π ά ν δ η μ έ  
ενώπιον Θίοΰ και άνθρώπων νά ζήσγ) έλευθέρα υπό την προστ#* 
σίαν τών δικαίων της), καί Ιδού ή Συνθήκη τοΰ Λονδίνου έ γ 
κυροί ετι μάλλον τών έγγυήσεών της τό άπαραβ-,αστον.

«Δεν δυνάμεθα περαιτέρω τό περί ού ό λόγος νά σαφηνί<5<*>' 
μεν- ή άλήθεια τών πραγμάτων είναι ορατή πλέον καθ’ δλον 
κόσμον, και περιττή πάσα άλλη διασάφησις.

«Όφείλομεν έξ ονόματος καί έκ μέρους δλου τοΰ έθνους, 
όποιον ένεπιστεύθη είς ημάς την διεύθυνσιν τών συμφερόντ«*>ν 
του, νά παρακαλέσωμεν την ύμετε'ραν Παναγιότητα νά μας 
ρίσγι την εύλογίαν της, πεπεισμένη, δτι άμεταθέτω; εΓμεθ  ̂
προσηλωμένοι είς τάς άρχάς τής ίερας ημών Πίστεως.

«Μακάριοι έσμέν, οσάκις ευδοκήσει ό πανάγαθος Θεός, &<*** 
νά δυνηθτΐ ή Τ. Παναγιότης νά γίννι είς ήμας πρόξενος 
αγαθών, τά όποια οφείλει ώς κεφαλή τής αγίας Εκκλησίας 
ολα τά τέκνα της. ->*

«Έγχειρίζομεν την παρούσαν μας είς τούς αγίους Άρχ15*** 
σκοπούς, Μητροπολίτας Νίκαιας, Χαλκηδονος, Λαρίσης, Ίω#** 
ν'νων, καί μέγαν πρωτοσύγκελλον, καί παύομεν, έπαναλαμβ#^ 
νοντες καί πάλιν, πόσον λυπούμεθα μή δυνάμενοι ν’ άποδείζ^'
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Καρποφόρους, δσους οί σεβάσμιοι ίεράρχαι κατε'βαλον άγώ- 
εις έκτέλεσιν τών διαταγών τίΐς Τ. Παναγιότητος.

« * Ε ν  Π ό ρ ω  την 28  Μαίου (9 Ι ο υ ν ίο υ )  1 8 5 8 .

Ό  Κνβεργήΐης  
Ι Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ό Γρααματενς τής ΈπικρατεΙας.  
X .  Χ ρ ε κ ο ύ π η ς .

, ^Τν επιστολήν ταύτην του Κυβερνήτου λαβόντε; οί αρχιερείς 
Χ Χ^ρησαν άπρακτοι εί; τά ιδια, μόνον δε βραδύτερον, [Λετά 

, 1 εν ’'Αργεί Έθνοσυνε'λευσιν, οτε καί οί καταστραφε'ντε; ναοί 
>τ«ζο*το καί άλλοι νε'οι ωκοδθ[χούντο, τά ττ5; Εκκλησίας 

0ε'μα συντονωτε'ρα; φρονιίδο; τού Καποδιστρίου. Έκ δε 
συνδΐαλέξεων αυτού καί ττ*); μετά τών Πατριαρχών Άνθί- 

^  *<*ι Κυρίλλου άντα;;οκρίσεω; τού Κυβερνήτου, μανθάνουν 
^  ^  πε 1̂ Εκκλησία; έπεθύμει νά συνταγώσι ττ) συναινέσει 
^  £ν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησία;, η μάλλον επεθύμει νά [Λη 

° ^°Υ!^ατικ^  δεσμό; τών δύο Εκκλησιών, άλλ* ό διοικη- 
ι 0?’ ω; εγε'νετο βραδύτερον επί τν*); βασιλεία;. Ά λ λ ’ έφοβεΐτο 

εκείνο; Έ λλην ινα (/.ή, διαλυοαε'νου τού δεσμού 
^  Τ°υ)π<Χρεισφρήστ) καί τ ι ;  διατάραζι; καί εί; τόν πρώτον ενεκα 

ε̂ρί την πίστιν νεωτεριζόντων καί οΰτω διακινδυνεύσει καί 6 
ΐ̂(ϊ  ̂ ένσεσαρκωμε'νο; Ελληνισμό;. Προανήγγειλε [Λα-

> ^ °  Καποδίστρια;, δτι εμελλε νά στειλν) προ; την μητέρα 
5^  ^Gtocv πΡε<5βευτην *voc ^υνεννοηθ^Ι περί τού πρακτε'ου, άλλ* 
^  * βραδύτερον [/.ετεαελήθη φοβηθεί; (Λη τυχόν τη; εν Έλλάδι.

ε’ι ; άρχαΐον καθεστώ; έπανελθούση;, ή Ύψηλη 
τ^ν Μεγάλην Εκκλησίαν νά πράξν) δ,τι καί κατά 

Έπαναστάσεως. Τοιαύται ήσαν αί περί της Έκ- 
Ttp α<* ??°ντίδε; τού Κυβερνήτου, α; δ|Λως δεν ήδυνήθη νά 

, ' 07ϊ0ι^σϊΐ. Τοιαυτα τά π&ρί τ'7,ς εσωτερική; τη ; χώρα; 
<ϊ  ̂ Τ̂ ε^ς νομοθετήματα αύτού καί τοιαύται αί μεταρουθμί- 

επεφερςν εν τώ άσυντάκτω τότε Έλληνικω Κράτει, δπερ,
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ώ; έν τώ Προλόγψ εΓπομεν, προπαρεσκέύασαν μεν πάντες οί ^  
έπταετίαν δλην τόν ύστατον άγωνιζόμενοι Έλληνες, άλλ* 
μιούργησεν, ώς καλός άρχιτε'κτων, ό ’Ιωάννης Καποδίστρί^’ 
ούτινος τό όνομα άρρήκτοις συνεδε'θη δεσμοΤς πρός την ίστορι^ 
τού Ελληνικού έθνους κατά τάς τρεις πρώτας δεκαετηρίδας *°ϋ 
πρός τό τε'ρμα τείνοντος ΙΘ' αιώνος.

"Ότε ό Κυβερνήτης κατήλθεν είς Ελλάδα, η έπανάστ**^ 
εξηκολούθει, εύρίσκετο εϊς τό ογδοον ετος αυτής. Πρός εύόδ^^ 
δε αυτής καί άνάπτυξιν τών στρατιωτικών έν γε'νει ό Κ##0̂  
στριας άνέλαβεν, ώς εΓπομεν, την μεταρρύθμισιν τών πολεμ ά  
τής Ελλάδος.

ΕΓδομεν οτι έξαπε'στειλε τάς μεν υπό τόν άημτγιςιοΥ  ̂
Λάντην ώς στρατάρχην τής ’Ανατολικές Ελλάδος, χι^ιαρΧ^ 
εις Ελευσίνα, δύο δ* άλλας ατελείς είς την Δυτικήν ύ^ό *° 
έκεΐ αρχιστράτηγον Τσονρτς , ωπερ έπετράπη καί τών έκεί 
τευμάτων ό οργανισμός είς χιλιαρχίας* τών δε φρουρίων τήν ^  
χην έπε'τρεψε τώ βαυαρφ συνταγματάρχη *Αϋδεκ. ’Αλλά ^  
ή ετι τακτοποιηθώσι τά τού ελληνικού στρατού, ό Ίβραήν  
σΛς από τής έν Ναυαρίνω ναυμαχίας επαυσεν δσον fiV 
τάς έναντίον τών Πελοποννησίων καταδρομάς και κατ<χ^ι<̂ ^  
διότι είχε καταντήσει είς απελπισίαν, μάλιστα περιμε'νων ν£ ^  
τό άποτε'λεσμα τού Σουλτανικού Χάζι-Σερ ίφ '  παρά πάσαν 
ελπίδα πληροφορηθείς δτι εφθασεν είς Ναύπλιον ό ΚυβερνΥΙ 
τής Ελλάδος Καποδίστριας και γνωρίζων καλώς όποιος ^
ό άνήρ εκείνος, δεν ήδύνατο νά πεισθ^, έάν τφ  δντι ήτο ^
ή διαδοθεΐσα αΰτη εί'δησις, ήτις έζε'πληζεν αυτόν, άλλά »
φορηθείς μετά βεβαιότητος, δτι αληθώς κατηλθεν είς Έ λλ* ^
Καποδίστριας, έζεστράτευσε πανστρατιά έκ τών φρουρί<*>ν 
Μεσσηνίας πρός Β. καί την 9ην Φεβρουάριου (1823) ειί 
λιν, κατηδάφισε τό περιτείχισμα καί τά οχυρά τής Τρ^°
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κατεπυρπόλησε δε καί κατε'στρεψε πάσας τάς έν αύτνΊ ο ίκ^*  ^  
τόν ήχον σαλπίγγων καί τόν κρότον τών τυμπάνων κ#τ^ ^  
Ιγγραφον λεπτομερή εκθεσιν, ήν επεμψαν τότε είς την ΈλλΆ



t'r
ώς

ν Θ r
^  ερνγιυΐν οί el; τά πε'ριζ τ ίί ; Τριπόλεω; παρευρεθε'ντες "Έλληνες, 
ΕΧ^«αν ώδε :

11 9k t b r  επ\ τών 'Εσωτερικών γραμματέα της Έπικρατε ίας.

 ̂ t «Είς τάς 6 τού τρέχοντος Φεβρουάριου ήλθε προς τό Ισπέρας
 ̂εΡ*προσθοφυ>ακη τού Ίμπραχημ άπό τά φρούρια τής Μεσση-

είς την Τριπολιτζάν* είς δε τάς 7 ηλθε καί ό ίδιος· άμα
<σε, μετά δύο ώρας, ελαβε τόν πέλεκυν είς τάς χεΐρας, καί
γινόμενος πρώτος αυτός ώρμησεν είς εν μέρος τού φρουρίου
π°[*ενων καί πολλών στρατιωτών, καί έκρήμνισεν εν μέρος Χ*τ» * /  ̂  ̂ t
εκείνην την ημέραν. Άποστείλας δε κατέβασεν άπό την όνο-

^  (λενην θύραν τού Ναυπλίου την έπ* αυτής γεγραμμένην πλάκα
*τ ίτορος, είς δε τάς 10 άνεχώρησε διά τά φρούρια δ Σου-

Η- έ̂ης μ* δλην την πρώτην φρουράν καί αιχμαλώτους· δ
^  ^πραχήμης μείνας είς Τριπολιτζάν με τόν καλήτερον στρα-
^  ) τον όποιον εφερεν έκ τών φρουρίων τής Μεσσηνίας, δντα

t o "  τ ών 8 ,000 , έζ ών αί τρεις ιππικόν, άπό τάς 10 το^
Η^λ' ^  εβαλεν δλην την προθυμίαν νά καταστρέψνι έκ
j  ̂ 1(*>ν δλον τόν περίβολον τού τείχους καί ν’ αναποδογυριση
Ηθζ1̂ ν6μων τάς επάλξεις, τά ντζαμία, έκκλησίας, ξενοδοχεία,
^  ^νΐμόσια κτίρια· είς τόσην δε μανίαν ηλθεν, ώστε καί
Το̂  Μ ««ις  καί δύο έκκλησίας Ιξω τής πόλεως θολωτάς (την
^  « ϊ -  Νικολάου, καί τής αγίας Βαρβάρας) δι* υπονόμων άνέ-
°1η' X0C'1 κα^  δλας αύτάς τάς ημέρας εκαιε σποράδην καί

κΡ>ΐμνίζων δε μέρος τού φρουρίου, τάς οικίας καί λοιπά,
^ / ^ ά φ ισε μετ’ ήχου τών τυμπάνων, καί μετά τόν χαλα-

^ ° τών εκαμε την συνήθη προσευχήν πρός τόν Μωάμεθ, πυρο-
υντες εν ταύτω καί με τουφέκια* είς τάς 16 περί τάς δύο

ήμιρας εβαλε φωτίαν είς δλας τάς έναπολειφθείσας
^  *αι άνεχώρησεν είς τά Μεσσηνιακά φρούρια, άφήσας

*^τ ε̂πτον μόνην την έν Τριπολιτζφ πύλην τού Λεονταρίου
Tr'v ^π οίαν καί έξήλθε μεθ’ δλου τού στρατού του, (την

*  \V αυτ^ν) δι* έγκατέλιπεν δ Ίμπραχήμης άκατάστρε-
πύλην τού Λεονταρίου, αυτός μόνος γνωρίζει)· ύποκρυφ-
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θέντε; δε περί τά ; 2,000 ιππείς εσωθεν τ^ς πόλεω;, καί εζ<*>®6̂ 
εί; τά κοιλώματα τ ί ς  πεδιάδο;, νιχμαλώτισαν περί τ ο υ ;  

δλουζ χωρικού;, εζ ών καί τ ινα ; γυναίκας, οί όποιοι ετρ*£*ν 
προθύμω; εί; την πόλιν, καί ουτω; ύπνΊγε καί τό έναπολει?®6ν 
τούτο στράτευμα κατά τά Μεσσηνιακά φρούρια* έμβήκαμεν λοι 
πόν κατά την ημέραν ταύτην καί εΓδομεν την άθλίαν πόλιν 
άλλην Τρψάδα, δυσώδη καί ακάθαρτον, έρριμένους κατά 
τού; τοίχου; τών οικιών, εκτός εκείνων αί όποΐαι έκάησαν 
υστέραν ημέραν τά πάντα ενα κυκεώνα, καί συρφετόν άκαθ*Ρ 
σιών, καί τό περιεργότερον δτι τά πολλά μέρη είχον καί 
διεσπαομένον* {/.όνο; ενα; οίκίσκο; κατά τού Ναυπλίου την θυρ^ 
Ινό; πτωχού αγωγιάτου έσώθη, διότι δεν έπίασεν ή φωτία, * % 
ενα κατώγαιον ενός οΓκου* σώζονται καί τά  λουτρά τίς*Ώρ#$ ** 
τού Τεφτέρ Κεχαγιά, όλίγαι κάμαραι τών ξενοδοχείων, καί 
τών εξω^εν τού άγίου Βασιλείου εργαστηρίων, καί τό διδ#*** 
λεΐον, τό όποιον είναι ’έμπροσθεν τού άγίου Δημητρίου* κανονιίί 
εύρέθησαν είς τά ερείπια τού μεγάλου κανονοστασίου σφχ 5 °?β1 
χάλκινα, καί 1 σιδηρούν, καί τά λοιπά κατακομματια$|*6ν* 
κάμμία άλλη ΰλη, ή είδος δεν εύρέθη μέχρι βελόνης.

«Ό  ανδρείο; Κορέλλα; (από τό ,τ$; Καρυταίνη; χωρίον ΑΡ 
κουδόρρευμα) αναγκασμένο; καί πνέων εκδίκησιν, ώρμησε *** 
τού Ίμπραχήμη, καί τόν εκτύπησεν, επειδή εν ώ ήρχετο 
έκ τών φ ρ ο υ ρ ίω ν  προ; τό μέρο; τού Νησίου, ό γενναίο; Κορ&* 
εστειλε τού; στρατιώτα; του εί; ένέδραν καί τού ήρπασ#ν , 
μουλάρια, καί έλθόντε; με τήν ιδίαν προθυμίαν νά κάμουν 
Γδιον καί είς τή ; Τζα*ώνας τό χάνι, έζωγρήθησαν καί άπε*6? 
λίσθησαν 8* κατά τήν έκ Τριπολιτζ*; λοιπόν άνεχώρη^'ν ’
τού έκαμαν ά*ροβολισμόν εί; τό Βαλτε'τζι, ώστε εάν ^
ένεκα τούτου νά διορίσ/) τό εί; Τρίπολιν ένεδρεύον ίππι*°ν 
ελθγ) πρός βοήθειάν του, ήθελε πιάσει πολλού; άθφους, ° ^ 0, 
ετρεξαν είς τήν πόλιν άμέσω;, διά νά προκαταλάβουν τά ; 1 
κτησίας των από τήν πυρκαϊάν. , ^

«Κρημνίσαντε; δέ τό τείχος, μετά τήν π ρ ο σ ε υ χ ή ν  των,
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***ξαν ελληνικά, διά νά τούς ακούσουν οί είς τάς ακρώρειας 
Ελληνες.

«Και τό ’Ανάπλι είθε ουτω».
«Τοιαύτα ιίναι τά μνημεία τά όποΤχ δ θηριώδης ούτος βάρ- 

^«ρος άφίνει είς την γήν, την όποιαν είς μάτην ηγωνίσθη τρία 
, έλπιζων νά κατεξουσιάση.»

Οί παρευρεθέντες 'Έλληνες t i c  τά πέο ιζ  Τ ρ ιπ ολ ιτ ίά ς .

Οΰτως δ Ιβρα χημ-χχτακαύσας την έπι Τουρκοκρατίας πρω- 
^>θυσαν τής Πελοποννήσου Τρίπολιν (Τριπολιτσ£ν) άπήλθεν είς 
Tqc νοτιά Μεσσηνιακά φρούρια, ενθα είχε προαποστείλει υπό τον 
^ ο ν λ ε ψ ά ν  Μκεην  τόν-στρατόν, τούς αιχμαλώτους καί τά πολε- 
1*ς(ρόδια.

Ο Καποδίστριας σκοπών κυρίως την οσον τάχος έλευθέρωσιν 
Πελοποννήσου καί την έπιθεώρησιν τού στρατού, χπεφκιισε 

^  *ναβάλνι την κατ’ ’Απρίλιον σύγκλησιν τής Έθνοσυνελεύ- 
εφ* ω καί Εγραψε πρός τό Πανελλήνιον  ζητών την γνώμην 

^ υ*ού περί τής αναβολής ενεκεν τής μη προπαρασκευής έντός 
^ΡιΙ<·ήνου τών άναφορών καί τών σχετικών νόμων περί ών ήθελεν 
^οφασίσ-ι ή Έθνοσυνέλευσις (2 ’Απριλίου). Τό δε Πανελλήν ιον  

5 τού αυτού μηνός άπαντήσαν τφ  έγγράφψ τού Κυβερνήτου 
*ΪΡ*φεν οτι είναι σύμφωνον καθ’ δλα πρός την γνώμην αυτού 
'*Qci Αναβάλλεται ή Έθνοσυνέλευσις δι’ εύθετωτέραν περίστασιν, 

μεταξύ χρόνου είς πολεμικάς προπαρασκευάς καταναλισκομέ- 
εις την έκδίωξιν τών ’Αράβων έκ τής Πελοποννήσου, οΐτι- 

ζ {^ετέδωκαν την όλεθρίαν πανώλη είς τό διαμέρισμα τής Γα- 
^ ν**ΐς, εν *Γδοα καί Σπέτσαις καί άλλανού καί επαπειλούσαν 

% **1*οοΘύ) καί είς άλλα μέρη, άιτερ έμάστιζεν δ τύφος καί ή 
^ λ ο γ ία, ώς τό Νχύπλιον καί την Νάξον καί είς την καταπο- 

ε^ σ ιν  αυτής δι’ δλων τών δυνατών /̂.έσων, οίον καθχριοτητος, 
^®αρτηρ{ων, υγειονομικών ζωνών καί άλλων άντιμολυσματικών 

Η*®ων̂  <χπερ τέως ησαν άγνωστα έν Έλλάδι. Ό  Καποδίστριας 
^  “ϊουτω έπεσκέψχτο (26 ’ Α π ρ ι λ ί ο υ )  τάς Σπέτσας καί τνί 28 
^  Αυτού την 'Ύδραν αυτοπροσώπως καταγινόμενος είς τάς περί

ΤΟΥ ί* Α ΠΟΔΙ Σ  TP ΙΟΥ 199



υγειονομίας, ώς Ιατρός, διατάξεις. Ττί 2' δε Μαίου ό αδελφός του 
Κυβερνήτου Βιάρος ώς πληρεξούσιος της Κυβερνήσεως, άφί*6*^ 
εις *Γδραν μετά στρατού έκ τού εκ. Χίου έπιστρέψαντος σώμ*' 
τος τού Φαβιέρου καί περιεκύκλωσε την νήσον διά ζώνης στρ#* 
τιωτικής άπαγορευούσης την μετά τής Πελοποννήσου συγκοιν^' 
νίαν καί άπομονούσης τούς προ'ίβαλλομένους. Τοσαύτην ομ0̂  
έπεδείξατο αύστηρότητα έπιβαίνων ότε μεν τού *Αντζη.Ιον·, °χ6 
δε τού Νέΐσωνος  καί κεραυνοβολών προκηρύξεις, ώστε μαλλο*

εβλαψε τόν αδελφόν, ώ; διοικητης τών νήσων εκείνων, ή ωφέλΆ̂6 
συντελέσας είς την καταστολήν τής επιδημίας. Συνέβησαν ^  
καί σποραδικά τινα κρούσματα εν ΑΙγιννι, αλλά τό κακόν Ρ̂°υ* 
λήφθη ταχέως, άνευ λήψεως ουδενός κατασταλτικού μέτρου, 1
ου οί αντίθετοι αυτού ε.Ιεγον , 8χι ό ΚαποίΗστοιας επενόησε ^

> » /# ! ΤουΧοιμΙν ϊνα  έπ ιτνχη  την άναδοΛήν τής ' ΕθνοσυνεΛενσεως ! Α
κακού δπως δήποτε καταπολεμηθέντος, δ Κυβερνήτης έπεσκεψ*'*0 
την 18 ’Ιουνίου την Μονεμβασίαν, εν vj εθηκε φρούραρχον *°ν 
δαφνοστεφή Κωνσταντ ίνον  Κ α ν ά ρ ψ ', ένήργησεν δπως οί κοβερν  ̂
ται τού συμμαχικού στόλου έπισκεψωνται τόν Ίβραημ  
καί πείσωσιν αυτόν, ϊνα παύσν) τάς δνιώσεις της Πελοποννή**0̂ ' 
Ούχ ήττον όμως οίκτρώς είχον τότε καί τά τών Αιγυπτίων ** 
τών έν Κορώνη ’Αλβανών, έξ ών 2 ,500 στερούμενοι τροφών δρ* 
πετεύσαντες τ?} 2 ’Ιουνίου καί προσβληθέντες υπό τού ’ΐβρ#^ 
έν τώ στενφ τού Κλειδιού τιτήσαντο παρά τών Ελλήνων ^  
έπιτρίψωσιν αύτοΐς την έκ τής Πελοποννήσου άποχώρησιν ^  
δεκτού τούτου γενομένου υπό την φυλακήν τού Κολοκοτρώ^* 
Αυγουστίνου Καποδιστρίου καί άλλων όπλιταρχών, έξήλθον ^  
Πελοποννήσου, άπήλθον είς Μέγαρα καί έκ^ΐθεν φοβηθέντες 
έκεΐ έστρατοπεδευμένους "'Ελληνας μετεβησαν είς Ρίον, ενθ&ν? 
μετά τόν φόνον τού φρουράρχου αυτού J s J f j  ’ΑχμΙζ συμπαρ*^ 
βόντες καί τούς έκεΐ ομοφύλους άπήλθον, δι’ Άντιρρίου, m  * 
ίδια άπαλλάξαντες την Πελοπόννησον τής μυσαρώς αυτών ^  
ρουσίας. Ό  δε Καποδίστρ,ιας άφείς την Μονεμβασίαν μετεβνΐ 
ΜεΟώ/ην, εκ Μεθώνης δ* άπέπλευσεν είς Κανδύλαν, έν ή ,
ψατο το υπο τόν Τσουοτς στρατόπεδον, είτα τόν Κάλαθον,
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Τ© Πχλαυηδι του Ναυπλίου,



Δραγαμέστον κ.at τέλος άπέβη τη, 8 ’Ιουλίου κ α ί  εφθασεν ι ύ  
Αλμυρόν, όποθεν έπεσκέψατο τό Νησίο/, την Μικρομάνην, τ*)ν 

Φρουζάλαν, τό Λεοντάρι, την Τρίπολιν, τού; Μύλους τού Ν*υ' 
πλίου (13 Ιουλίου), καί τά Μέγαρα. Τούτων γινομένων, άγγελμά 
εύάοεστον κατέφθασε τοις "ώλλησιν έκ τής φιλελευθέρου Γ α λ λ ί α ; ?  

δτι στρατός ή :οιμάζετο, δτω; έλθών εκδίωξη τούς Τούοκου; & 
Ελλάδος. Καί οντω; εν Τουλώνι 14.000 Γάλλων μετά 1500

£ππων δι*/)ρημένοι είς τρεις μοίρας (1) υπό τούς μοιράρχους Τ*' 
6 ον ρ ζt o r  Σ ε β α σ τ ι ά ΐ η ν ,  Χ υ γ ο ν ε  καί Σ » έ ϊδ ε ρ  άπέπλευσαν έκ Γ**' 
λίας συμφώνως τω έν Λονδινω πρωτοκόλλω τη 7)19 Ιουλ ία  
1828, όι ου αι ευεργετικές δυνάμεις συνεφώνησαν είς την 
στολήν εις Ελλάδα γαλλικού στρατού αόιά  ?ά JtοΛιορχήο'Τΐ 

σ ζηρω € ζά σ χρα ζεύμα ζ α  ζοϋ *Ι δ ρ α χ ή ι ι » . Τού αρχιστρατήγου 
ζων ειποντος τάδε : «Μεγα καί εύγενες εργον άνατίθησιν ημ*ν ^
βασιλεύς, συνευδοκουντων τών αύτού συμμάχων. ΙΙέμπεσθε 
άπαλλάξητε τη ; κακώσεως ένδοξότατον λαόν. Το εργον τού*0 
τιμών την Γαλλίαν καί καθιστών αύτην &ξίαν ευφημιών 
των τών γενναία φρονουντων άνδρών ανοίγει ύμΐν δοξης 
διον. ‘Γμεις γινώσκετε τίνι τρόπω μέλλετε νά διανύσητε αυτό' *β

(1) Η προιτη μοίρα, ή διοικουμενη παρά του στρατοπεδάρχου 
βουρτίου Σεβαστιανού, περιείχε το 8ον τακτικόν σύνταγμα, διοικούμ£ν°ν 
παρά του χιλίαρχου Σάλ Περοίκκου* το 1 1 ον παρά του /ιλιάρχου Β°Ρ' 
γα λ λ :ρη "Ιππωνος rb 27ον παρά του χιλίαρχου Κουβιερου* τ6 3ον 
ταγμα τών εύζυ\ων ιππέων παρά του χιλιάρ/ου Φωδέκ.

Δευτέρα μοΓρ*, ή διοικουμένη παρά του στρατοπεδάρχου X o^o^f  

μέλους της τών αντιπροσώπων Βουλής το 29ον τα κ τ ικ ά  σύνταγμα π»?01 
του χιλίαρχου Δελασιώ- το 3 ον παρά του χιλιάρχου Ρισλιέρου* το 
παρά του χιλίαρχου Λασσερου.

r p  / f  *  / I ^  . ΛΙριτη μοίρα, η οιοικουυδνη παρα του στριτοπεδαρχου Iviiosp 
58ον τακτ;κον σύνταγμα π ιρά του χ«λιάρ/ου Δεκεσνεου· Tb 5ίον 
του χιλ ιίρχου Λαυρεγκνίκ ,υ ’ καί τό Ίϋον πεζικον τακτικόν σύντ&ΥΡ* 
παρά του χιλίαρχου Μιλίου.

Πυροβυ. itoO οέ 4 τάγματα, έκ  τών π·ζικών συνταγμάτων cb &ον,
8ον, και δύο ορεινά πυρουόλα, Οιοικούμενα επί κεφαλή; παρά x0tJ 
άρχ ιιτρ ιτήγου .
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??ονημα υμών καί ό ενθουσιασμός παρέχουσί μοι π&σαν έγγύησιν. 
Μετά τόν δέκατον τρίτον αιώνα τό πρώτον ήδη μετ’ ού πολύ 
*1 γαλλικαί σημαΐαι έμφανισθήσονται κατά τάς άκτάς τής Έ λ- 
^αδος είς έλευθέρωσιν τών Ελλήνων. Στοατιώται, νέαν λαμπρό < 
τ ϊ}τα αναμένει ό θρόνος καί ή πατρίς έκ τών ύμετέρων θριάμ
βων* δπως και <κν ώσι τά καθ’ ύμ&ς, μη άμνημονήσητε οΐα τ ι 
μαλφή συμφέροντα έπετοάπησαν ύμΐν· στερήσεις καί κακουχίας 

ύπομενεΐτε ταύτας γενναίος* οί αρχηγοί δώσουσιν ύμΐν τό 
Παράδειγμα».

Κατέπλευσαν δ’ αί μεν δύο μοιραι τγί Π  Αύγούστου υπό τόν 
Μαιζών εις τό παρά την Κορώνην Πετα.Ιίδι, τ9ι δε 20 τού αυτού 
*oct ή ΰπό τόν Σνέϊδερ. _

Σημειούσθω δ’ δτι ή γαλλική αΰτη υπό τόν Μαιζών κατοχή \ 
Πελοποννήσου άπεφασίσθη συνεπείς τής κηρύξεως τού μεταξύ 

^ωσίας και Τουρκίας πολέμου τού καταλήξαντος είς την συν
θήκην τής ’Αδριανουπόλεως τής άναγνωρισάσης την Ελλάδα 
αν*ζάρτητον τής Τουρκίας συμφώνως πρός τό πρωτοκολλάν τής 
^)19 Ιουλίου. Αιτία δέ τού ρωσο-τουρκικού τούτου πολέμου 
υπήρξεν ηδε :

Ό αύτοκράτωρ τής Ρωσίας Νικόλαος μεμνημένος τής προσ
βολής τής περιγενομένης τ̂ Ι σημαί^ αυτού κατά την ναυμαχίαν 
τ °ύ Ναυαρίνου, προφασιζόμενος δ* άφ* ετέρου και την μη υπό 

Πύλης έκτέλεσιν τών έν ττΊ συνθήκη τού "Ακκερμαν (24 ]δ \ 
^^ρίου 1826), έκήουξε τνί Τουρκί<£ τόν πόλεμον τνί 20 ’Απριλίου 
^828, μικρόν δε μετά ταύτα (26 ’Απριλίου) ό έξ 100,000 άνδρών 
Ρωσικός στρατός διέβη τόν Προύτον, είσήλασεν είς Ίάσιον καί 
^0υ*ουρέστιον, έν ώ έν ’Ασί^ ό στρατηγός Κούνεβιrc κατέλαβε 

"Ερζοουμ. Έπειδη δέ ό Σουλτάν Μαχμούτ άπέμενεν άπο- 
*Ρθυων πάντα μετά τών Ελλήνων συμβιβασμόν, αί δε δυτικαί 
υν°ίμεις συμφέρον είχον νά μη άφήσω-τι τό πεδίον έλεύθερον είς 

ίΛ°νην τήν Ρωσίαν, άπεφαιίσθη,ώς ειπομεν, ή υπό Γαλλικού στρα- 
τ °  ̂ κατοχή τής Πελοποννήσου, καί ίϊ)  5 Αύγούστου (1828) ό 
^τρατηγός Μαιζών μετά 14,000 Γάλλων καί 1500 ΐπτων άπεβι 
€<ετο είς Πεταλίδι* ό Ίμβραήμ δεν έτόλμησε ν’ άντιστγί κα<. μετ’
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ου πολύ έζεκε'νωσε την Πελοπόννησον καί εφυγεν είς’Αλεξάνδρειαν, 
καίπερ λαμβάνων έκ Κωνσταντινουπόλεως διαταγάς νά μη άπε'λθΥ)} 
(14— 26 Σεπτεμβρίου), δυνάμει τής τ7) 6] 18 Αύγούστου 1828 
μεταξύ τού ΜεχμΙτ Ά λή  Βεζύρου τής Αίγύπτου, καί τού υπο
ναυάρχου Ε. Κόδριγκτων γενομε'νης Συνθήκης, ήτις είχεν ώ; έφδ- 
ξής :

«Αί αλλεπάλληλοι άναφοραί τού Ίμπραχημ Πασ& αρχιστρα
τήγου τού έν Πελοποννήσω αιγυπτιακού στρατεύματος καταπεί- 
σασαι τόν Βεζύρην τής Αίγύπτου Μεχμετ Άλήν, οτι είναι άπο- 
λύτως αδύνατον νά διαμείνη ό υίός του πλειοτερον καιρόν είί 
την φρικτήν θε'σιν, είς την οποίαν κατήντησαν τά στρατεύματα 
του, έξ αιτίας τής παντελούς έλλείψεως τών πρός τό ζ?,ν άναγ- 
καίων, τόν εβαλον συγχρόνως είς την λυπηράν ανάγκην νά δια- 
τάξ7) τόν Ίμπραχημ Πασαν νά συνε'λθγι είς διαποαγμάτευσιν μετά 
τών Ε. ναυάρχων τών έν ταΐς θαλάσσαις τής ’Ανατολής στο
λών τών συμμάχων Δυνάμεων, διά νά έπιτύχν) συνθήκην έντιμον 
8ι’ αύτόν, διά τά στρατεύματά του, καί διά τά συμφε'ροντα τή< 
ύ ψ .  οθωμανικής Πύλης, την όποιαν διετάχθη νά ύποστηρίζ*/) 
ύπερασπισθνί είς την Πελοπόννησον.

«Δυνάμει τής άδειας ^αύτης ό Ίμπραχημ Πασας ελαβε 
την 6 τού παρελθόντος ’Ιουλίου συνε'ντευξιν μετά τών Ε. ναυάρ
χων Δεριγνύ καί Έιδήνου, καί τού μοιράρχου Κάμπελ. Είς την 
συνε'ντευξιν ταύτην ό Ίμπραχημ Πασ2ς ώμολόγησεν έπισήμωί? 
οτι ήτον έτοιμος ν’ άναχωρήσν) έκ τού τόπου, αλλά δεν ήθελεν 
είσβή ουτ’ αυτός, οΰτε τά στρατεύματά του, είμη είς πλοΐ# 
τουρκικά.

• Ύπεσχε'θη νά μή πάρν) αιχμαλώτους "'Ελληνας με τά στρ#- 
τεύματά του, άνεβόησε κατά τού ζητήματος, τό όποιον εγειν* 
πρός αυτόν τού ν* άπολύσ?) τούς αιχμαλώτους τούς μετά την 
έν Νεοκάστρω ναυμαχίαν μεταφερθέντας είς Αίγυπτον, λε'γ<*>ν, 
οτι τούτο δεν έξήρτητο άπό αύτόν, ούτε είχε την έξουσίαν νά 
τό κάμντ ουδείς λόγος εγεινε περί τών φρουρίων τών άπό τά oclm 
γυπτιακά στρατεύματα κατεχομε'νων, περί τής τύχης τών



δποίων εμελλε νά άποφασισΟ^, δταν ό Ε. ναύαρχος Κόδριγκτων 
ήθελεν ανταμώσει είς Κέρκυραν τούς συναδέλφους του.

• Συμβουλίου συγκοοτηθέντος παρά τού Ίμπραχημ Πασα, 
απεφασίσθν) νά ύπάγν) ό ναύαρχος Κόδριγκτων είς ’Αλεξάνδρειαν, 
^ά νά διαπραγματευθώσιν όριστικώς μετά τού Μεχμετ Ά λη  
Ώασ& τάς προτιθεμένας ήδη συνθήκας, αΐτινες δεν ετελειώθησαν 
ε*ιζ την συνε'ντευξιν τ'71ς 6 Ιουλίου, καί νά συμφωνήσωσι περί τών 
επιτηδείων μέτρων είς άποπραγμάτωσιν τ*71ς άναχωρήσεω;.

• Καί τώ δντι σήμερον την 6 Αύγούστου 1828 δ Ε. ναύ 
αΡχος Κόδριγκτων παοουσιασθείς είς τον Μεχμετ Ά λή  Πασ&ν 
εν ιδιαιτέρά συνεντεύξει, παρόντων μόνον τών ΚΚ. Δροβέτση 
^εν. Προξένου της X. Α. Μ. καί Βαρκερ Προξένου τής Β.Α.Μ., 
τ °υ Μοιράρχου Κάμπελ, τού Καπετάν Ριχάοδ, τού Κ. Ε. Κούρ 
ζ°ν, καί τού Κ. A. I. Κόδριγκτων, άφ’ ου ικανόν διελέχθησαν 
περί τών κυριωτέρων άρθρων τ?ί; άναχωρήσεω; τών αιγυπτιακών 
στρατευμάτων έκ τών έν Πελοποννήσω παρ αυτών κρατουμένων 
??°υρίων, καί τΤίς άπολυτρώτεως τών Ελλήνων αιχμαλώτων 
*<δν μ«τά την ναυμαχίαν Νεοκάστρου μεταφερθεντων εκ Πελο 
^οννήσου είς ΑΓγυπτον, κατά την όποιαν συνδιάλεξιν ό Βεζύρης 
Σπούδασε, προ πάντων, ν'άποδείξν) την άφροσύνην με την όποιαν

εφημερςδογράφοι της ’Αγγλίας καί της Γαλλίας έμεγάλυναν
αριθμόν τών αιχμαλώτων τούτων, καί τάς ταλαιπωρίας, 

τ*ζ όποιας ύπέφερον ε’>ς την Αί'γυπτον, συνεφωνήθη ν αναχω- 
P̂ Qtoatv έχ τνΊ; Πελοποννήσου τά αιγυπτιακά στρατεύματα κατα

» « ' .  Ό  Τ. Μεχμετ Ά λη  Πασας υπόσχεται ν’ άπολύσν) τού; 
^Χ^αλώτους "Ελληνας τούς μετά την ναυμαχίαν τού Νεοκά· 
στρου μεταφερθέντας έκ Πελοποννήσου είς ΑΓγυπτον.

» Οσον δε περί εκείνων, οϊτινες εύρίσκονται είς την εξουσίαν, 
ι^αιτε'ρων, η Α. Τ. υπόσχεται νά μεσιτεύσΥ) δραστηοίως, ώστε 

Κύριοι Πρόξενοι τών συμμάχων Δυνάμεων νά δυνηθουν νά έξα- 
Υ°?άσωσι τούς πλειοτέρους έξ αυτών καί με τάς οσον τό δυνα- 
τ °ν καλητέρας συμφωνίας· ό δε Ε. ναύαρχος Κόδριγκτων ύπο · 
ΧΡ£ο*ται πάλιν νά ένεργήσγι την απαλλαγήν δλων τών στρα
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τιωτών, η ύπη<,όων Αιγυπτίων, τών ευρισκομένων αιχμαλώτων 
παρά τοΐς "Έλλησι, καθώς και τών άξιωμ,ατικών, και ναυτών 
της αιγυπτιακές Κορβέτας της υπό τών Ρώσων συλληφθείσης 
είς τά παράλια της Μεθώνης.

«β'. Ό  Υ. Μεχμέτ Ά λη  Πασσας νά στειλΥ] δσον τάχιστα 
δλα τά υπό την εξουσίαν του πολεμικά και φορτηγά πλοΐα, δι£ 
νά υπάγουν είς Νεόκαστρον νά λάβουν δλα τά αιγυπτιακά στρ*~ 
τεύματα, τά όποια θέλουν αναχωρήσει όλοτελώς έκ Π ε λ ο π ό ν 

νησου δσον τάχιστα.
«γ\ Τά πολεμικά καί φορτηγά πλοΐα θέλουν συνοδευθη ά^ό 

αγγλικά η γαλλικά πλοΐα, καί θέλουν εμβει μετ’ αυτών είς τόν 
λιμένα του Νεοκάστοου, ή είς άλλους λιμένας της Πελοποννή* 
σου ^ιά τον άνω είοημένον σκοπόν.

«δ'. Τά πλοΐα ταύτα μετά τόν έκ Νεοκάστρου άπόπλουν 
των θέλουν συνοδευθη επίσης εως της έμφανίσεως τού λιμένοί 
τής 'Αλεξάνδρειάς.

«ε\ Ούτε ό Ίμποαχήμ Πασσάς, ούτε κανείς αξιωματικός 
της οικίας, ή τού στρατεύματος του; τέλος πάντων κανείς ε* 
τών άναχωρούντων δεν θέλει δυνηθή νά πάρΥ) κανένα *Ελλην#7 

έκτος έάν αυτός έκεινος θέλν), εί'τε άνήρ, εΓτε γυνή, εΓτε π α ιδ ίο *  
είναι.

*ζ"'· Ό  Ε. Ίμπραχήμ Πασσας άναχωρών έκ Πελοποννήσου* 
θέλει δυνηθη ν’ άφήσν) είς τά φρούρια τών ΙΙατρών, Χλουμου- 
τζίου, Μεθώνης, Κορώνης, και Νεοκάστρου φρουράν ικανήν ^  
ύπεράσπισίν των.

Έγένετο έν ’Αλεξανδρεία τές Αίγύπτου, ηαέραν, μένα, 
ετος τ ’ ανωτέρω.

(Τ . Σ.) Σφραγ ϊς  τον Πασσά.
ΕΔ. ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝ.

Ά λλά  καί μετά την έν Ναυαρίνω (8 ]’20 ’Οκτωβρίου 18’2^} 
σωστικήν διά την Ελλάδα ναυμαχίαν, ήτις θεωρείται άποκλεΐ· 
στικον εργον τού Ά γγλου ναυάρχου Κόδριγκτων, ή Πύλη 
πάλιν δεν ήθελε νά ύποχωρήσ/) είς τά τής συνθήκης της 24]&



^ λ (ο υ  1827, προσκληθεΐσα δε βραδύτερον τη 12 Νοεμβρίου* 
τών έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτών τών εύεργετίδων 

0νάμεων3 ν£ άναγνο)ρίσγ) τά διά τ?,ς συνθήκης έκείνης εύλογα 
^*οεΐχ τών Ελλήνων, άπεποιήθη καί αυθις. ο0εν τη 26 Νοεμ- 
^ ι°υ οί πρεσβ-υταί άνεχώρησχν εκ Κωνσταντινουπόλεως κατευ * 
„UV°H*£voi είς Κέρκυραν, κατά δ;αταγην τών οικείων κυβερνήσεων, 

από κοινού μετά τού Κυβερνήτου (8 ’Απριλίου 1828) 
?Ρ°ντί^ωσι περί της οριστικής λύσεως τού ελληνοτουρκικού ζη - 
^ τ ο ς  κατά τό πνεύμα τη: συνθήκης της 24 ]6 ’Ιουλίου Άλλ* 

^?εοβευταί ούτοι γράψαντες πρός τόν Καπ^δίστριαν έζήτουν 
t Υ'Ρ°φορίας στατιστικάς πεοί τη ; Ελλάδος, ΐνα εγωσιν αύτάς
Oft* ν » . k χ »

°ψει κατά τάς έν Πόοω αελλούσας συνδιασκέψεις αύτών,
β* » ' 1 '  ̂ » , /J ιΧεν αναγγείλει τώ Καποδιστρία δ Στ. Κάννιγγ.Έπί τούτω

^ ^βερνήτης άπηύθυνεν εγκύκλιον πρός τά μέλη τού Πανε,ΙΛη
^  κ<χ'1 έκτάκ,τους έπιτρόπους τών έ',ναρχιών, δι’ών έζήτει

 ̂ ^αρά τών ζένων πρεσβευτών αίτουαενας πληροφορίας έν
ν^ ω  είς 58 άνερχομένας. Έζητήθη λ. χ. συνοπτική τις εκ-

περί τν ς̂ είς τον αγώνα μετοχής τών κατ’ ιδίαν τμημάτων
^ ζ ^τερεας καί τών νήσων* παρείχετο δε ούτως εύκαιρία είς
% ^ * π° ^ στΡιαν V* ĴlZi?\LX7 θεωρία; τών φυσικών ορίων

εΡι^αμβάνων καί την Θεσσαλίαν. Έζητήθη όποιος ήτο ό
πληθυσμός Ελλήνων καί Τούρκων κατά τε τό 1821

νυν: περί τών προσφύγων, οϊτινες συνεπεία τών πολεμικών
ζ>1 χντων ε Χ̂ον κατέλθει έκ τών πέραν τού Ισθμού χωρών

°^ντες άσυλον, περί τών βακουφίων, περί αγγαρειών καί
π£?'1 ει<ί τ ν̂ Σουλτάνον περιελεύσεως αδέσποτων ή

. ^Ρων κτημάτων καί τ?ίς έθνικής έν νένει περιουσίας καί τέ- 
ς 7t ' k »^  εΡι τών είς τό Διβάνιον δοθέντων φόρων, περί έκκλησια ·

*Qtl ων ^εκ<*των> περί τών πρώην τουρκικών κατά τόπους αργών
ΤΡ0που το  ̂ «ορισμού αύτών, καί περί τώ^ d η/ίοτιχών ό ι -
Κτΐνα 6ΐΧ°ν άπολειφθη τοις "Έλλησιν ύπ’ αύτήν την

» ι*ην δεσποτείαν. Ό  Καποδίστριας άπαντών t ic  τό τελευ- 
ι°ν Κ' , ,^  ^ τ*)μα, περί τών γενομένων εις το ελληνικόν πολίτευμα

°λών άπό τού 1821, έξέθηκεν, έν βραχεία συνόψει, τά εργα
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τών τριών εθνικών συνελεύσεων, καί συνεπέρανε πανηγυρίζω 
θερμώς τό ί'διον αύτού κυβερνητικόν σύστημα, οπερ, ώς παρε*^" 
pet, έκυρούτο διά τής καθολική; ψηφοφορία; του εθνου;. *Α^ 
*ί) βραδύτης τή ; αποστολή; τών πληροφοριών άφ* ενός και 'h ^  
λειψι; άφ’ ετέρου τακτική ; συγκοινωνία; επεισαν τον Καπόνι 
στριαν νά σκεφθνί περί ίδρύσεω; επίσημου του Κράτους Τ&Χν 

δρομείον, έφ’* ω και κατά Σεπτέμβριον 1828 διά διατάγμ**0̂  
εκ Πόρου χοονολογουμένου συνίστα την ιδρυσιν Ταχυδρομεί 
και εξέθετε τον διοογανισμόν αύτου κατά τά πρότυπα τών 
ρωπαΐκών. Σημειωτέον δμως δτι τό ταχυδρομειον τούτο διά ^  
έντό; του Κράτους δεν η το υποχρεωτικόν, ό δε θέλων ήδύν#ΐ0 
νά άποστείλϊ) δ,τι ήθελε δι* άλλη; προσφορωτέρα; οδού* ουδ£ 
μίαν δε σύμβασιν είχε και μετά τών εξωτερικών ταχυδρ0' 
μείων, προ; & αί άπ^στολαί ένηργοϋντο δι’ ιδιαιτέρων εύκαιρι0)*' 
*Ιδούθησαν δε ταχυδρομικά γραφεία έν Άργει, έν Τριπόλ^ι eV 
Έπιδαύρω καί Σύρω, ών διευθυντά; διώρισε τού; οικείου; ύγέ1° 
νόμου; Έν δέ τω έσωτερικφ τή; χώρα; Ινθα δεν ύπήρχον ύγ&ι0̂  
νόμοι, άνετέθη ή διεύθυνσις αυτών Ινί τών δημογερόντων 
τόπου. Δυστυχώ; δμω; έν τν̂  λειτουργία τών ταχυδρομ£ΐα>ν 
μεγάλη κατεδείχθη έπέμβασι; τή ; Κυβερνήσεως, ητις εστιν °*6 
τό απόρρητον τών πευιποαένων επιστολών μη σεβομένη άπε**??  ̂
γιζε καί άνεγίνωσκεν αυτά; προ; ζημίαν τών άλληλογρ*?0̂  
των. Ουτω δέ διά τή ; άτοσφραγίσεο>ς καί παοαβιάσεως τών ί**' 
στολών, συνελήφθησαν πολλοί τε ά λ λ o t  έπίσημοι Έ λ λ η ν ε ς  * * *  

ό κληρικό: Θεόκλητο; Φαρμακίδης, οστις γράφων προ; τόν φ^°ν 
αύτου Μ. Ρουφον εξέφραζε την χαράν επί τώ πρωτοκολλώ ^  
10]22 Μαρτίου 1829 καί την κατά ^ο'ύ Κυβερνήτου δυσ*?*' 
σκηαν αυτού καί έφυλακίσθη έπί ολόκληρον εξάμηνο ν.

Έν τώ μεταξύ οί πρέσβει; τών εύεργετίδων δυνάμεων 
φθασαν έκ Κερκύρα; εί; (Ιόρον, οτου, ώ; ίπ ιτεζραμμενος  παρ^ 
Κυβερνήτν) έστάλη υπό τή ; Ρωσία; ό κόμη; Μάρκος ΒούΛ 
ολίγον δέ βραδύτερον καί ό Έδυνάρδθ€ Λάουχινc, ώ; έπιτε*?*^ 
μένος τής ’Αγγλία; παρά τώ Καποδιστρία. Ή  α π ο σ τ ο λ ή  

αντιπροσώπων τούτων ’Αγγλίας καί Ρωσίας ώς καί ή άπο0*°
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τού Γαλλικού στρατού καί τού βχρώνου Ζουσσώ Δεσαινδενύ (0* 
ώς έπιτετράμμε'νου τές Γαλλίας ήτο σημεΐον εύχάριστον, δτι 4yt*' 
γνωρίσθη ή προσωρινή κυβε'ρνησις τ έ ;  Ελλάδος υπό τών τρι&ν 
εύεργετίδων δυνάμεων. Έν τούτοις, διά της συνεννοησεως τών εν 
Πόρω πρε'σβεων (Αυγουστος—Δεκεμβρίου 18^8) έξηκολούθει. ή el  ̂
τόν στρατόν τής κατοχές παράδοσις τών φρουρίων υπό ^°u 
Ίβραχήμ. Παρεδόθησαν δε (24 Σεπτεμβρίου— 18 Όκτωβρί^* 
1828) καί τά φρούρια Νεοκάστρου, Κορώνη;, Μεθώνης, Χλουμο^* 
τσιου, Πατρών καί Ρίου,άπερ κατά την ην άνεγράψχμεν άνωτερ0* 
συνθήκην τού Κόδριγκτων καί Μεχμετ Ά λη  κατείχοντο υπό Το̂ Ρ" 
κων καί ύψώθησαν έπ’ αυτών αί τών συμμάχων σημαΐαι.

Μετά την έκκε'νωσιν τές Πελοπον ησου άπό τών ’Αράβων °* 
πληρεξούσιοι τών τριών δυνάμ,εων Γαλλίας , Α γγλ ία ς  καί 
σίας ύπε'γραψαν τό πρωτόκολλον τόδε :

«Πρωτόκολλον τές έν τώ Άρχείω τών Εξωτερικών γενο|*ε' 
νης συνδιαλέξεως τνΐ 4)16 Νοεμβρίου 1828 :

«Παρόντες : Οί πληρεξούσιοι της Μεγάλης Βρεττανίας, 
Γαλλίας καί τές Ρωσίας.

«Ό  πληρεξούσιος τές Γαλλίας έκοινοποίησεν δτι η πολέμ ιέ  
εκστρατεία, ητις άπεφασίσθη υπό τού πρωτοκόλλου της 7)19 *°υ' 
παρελθόντος ’Ιουλίου (2). έπλή;ωτε τόν κατ’ εύθεΐαν καί <£με0°ν
δρον αυτές, έμποδίζουσα ό'λως διόλου τάς έχθροπραξίας είς 
Πελοπόννησον καί άναγκάζουσα τά τουρκικά αιγυπτιακά στρ*' 
τεύματα νά αναχωρήσουν έκεΐθεν. Καθυπέβαλεν επομένως είς ^  
συμβούλιον διάφορα σχέδια, άπερ. έμπεριέχονται έν τώ έπι$υν06* 
πτομένφ υπό στοιχειών Α ύπομνήματι και άπερ άποβλέπου^'
είς τό νά έξασφαλίσωσιν από νέας έχθρικές έπιδρομές τ<* υ1ζ°

(1) Ουτος έλθών κατά ’ Ιούνιον (18 2S) προσήνεγκε τω Καποδι<*τΡ1̂  
*κ μέρους του φιλέλληνος βασιλέως της Γαλλίας  Καρόλου του Γ  L00,°0C 
φράγκων.

(2) Κατά το πρωτόκολλον τούτο της 7 )19  ’ Ιουλίου 1 8 2 8 ,  ο ί  εν Λ°ν 
δινω πληρεξούσιοι τών εύεργετίδων δυνάμεων συνεφώνησαν νά ίπ οβχ* 
οσον τάχος Γ ά λ λ ο ς  στρατός εις ΙΙελοπόννησον διά νά πολιορκήσω α 
ρώς τα στρατεύματα του ’ ίβραχήμ.
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σν»[;,[Α(χχί«ς έλευθερωθε'ντα μέργι, καθ’ ?ιν στιγμήν τά Γαλλικά 
τΡ*τευ[Λ«τα ετοιμάζονται νά άναχωρήσωσιν.

«Οί κκ. Πληρεξούσιοι τές Μεγάλης Βρεττανίας καί τές  Ρω- 
®lQC? εζετάσαντες τά υπό τού πληρεξουσίου τ έ ;  Γαλλίας παρου- 
βΐ0ε«θέντα σχέδια έγνωστοποίησαν, ό πρώτος διά του έπισυναπτο- 
^ νθυ ύπά στοιχειον Β, καί δ δεύτερος διά του υπό στοιχειον Γ, 
ΪΥράφου  ̂ δποΐον σχέδιον νομίζουσι κάλλιον νά άποδεχθώσι.

«Τότε οί τρεις πληρεξούσιοι συνεφώνησαν :
% *Νά άφήσωσιν είς την Γαλλικήν Κυβέρνησιν νά κρίνη άν είναι 
*ν*γκαΐον, μετά την άναχώρησιν τών Γαλλικών στρατευμάτων 
^  τές Πελοποννήσου, νά μένν) έκεΐ πρός καιρόν εν σώμα στρα- 

αΐ(ύτικόν.
 ̂ * Η Πελοπόννησος, αί παρακείμεναι νέσοι καί αί κοινώς κα-
^[Αεναι Κυκλάδες νά τεθώσιν υπό την προσωρινήν έγγύησιν τών 
Ρ̂ι$ν Αυλών, εως ου άποφασισθτί όριστικώς ή τύχη τ έ ;  Έ λλά -  

^  (^τά τές συγκαταθέσεως καί τές Πύλης, χωρίς νά έννούν 
^  τούτου νά προαποφασίσουν είς τό παραμικρόν τό περί τών 
, 1̂<ϊτικών ορίων τές Ελλάδος ζήτημα, οπερ θέλει άποφασισθέ 

Τ<*^ μετά τές Τουρκίας νέαις διαπραγματεύσεσι.
πρός τούτοις έσυμφώνησαν νά γνωστοποιήσουν αί τρεις 

 ̂ άνευ αναβολές είς την ’Οθωμανικήν Πύλην, διά διακηρύ- 
θέλει προσκληθέ δ έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτής τών 

*τ<ώ Χωρών νά έγχειρίσΥ), οτι λαμβάνουσι την Πελοπόννησον,
, ^ π*ρακειμένας νήσους καί τάς Κυκλάδας υπό την προσωρινήν 
ΊΠΡ̂ σίν των. Ή  γνωστοποίησις αΰτη έπισυνάπτεται είς τό πα- 
°̂V πΡωτόκολλον.

’Ά β ε ρ Π η ν ,  Π ο λ ε ν ^ ά κ ,  Λ ί β ε ν .

 ̂ Εν τώ μεταξύ δέ έν ττΊ έκτος τού ’Ισθμού Έλλάδι, ένώ μετά 
τ<*ίαν απόπειραν (11 — 13 Σεπτεμβρίου) περί καταλήψεως τού 

^  ροικικού κόλπου διά στολίσκου υπό τον TJaadror έπι τέλους 
^  Σεπτεμβρίου είσέλθον είς τόν κόλπον ύπό τούς ανδρείους 

^  Ρ̂ αν Κωφόν, Κωνσταντίνον Θεοφίλου καί Αναστάσιον Παρα-
0Cv) ^βύθισαν έκ τών 10 τουρκικών πλοίων μίαν κανονοφόρον,
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ήνάγκασαν νά έξέλθν) εν δικάταρτον εις Σαλαχώραν. Κατά Υ®ν 
δε ό στρατός υπό τόν φιλέλληνα ΛενσέΛον κατέλαβε τό Λουτρά*1
καί διέκοψε την συγκοινωνίαν μεταξύ Καρβασαρά, δς μόλΐ£ ^  
13 Απριλίου 1829 παρεδόθη, καί Πρεβέζης. Αί δε εις Μέγ*Ρ* 
εκ Τροιζ^νος πεμφθεΐσαι χιλιαρχίαι καίπερ είς 8 ,000 πλΥ)θ°ν# 
θεισαι επί επτά μΤΙνας διετέλουν άεργοι Έ πί τέλους έξεστρά*^' 
σαν (11 Αύγουστου 1828) ή προπορεία υπό τόν Κίτσον Τσ<χβ̂  
καί καί Ίωάννην Στρατόν, έκυρίευσαν τών επαρχιών Αοιδωρ^ι°ϋ 
καί Μαλανδρίνου έκδιώξαντες τούς έν αύταΐς Τούρκους. 
δ* έπειράθησαν 6 Ά χμετ Πρεβίοτας κλεισθείς μέχρι 
’Οκτωβρίου έν ΛομποτινοΤς καί οί Όσμάν πασάς καί 
Μπέης σπεύσαντες έξ ‘Υπάτης νάντιστώσιν. 'Ωσαύτως άπ**υΧ 
νικηθείς (22 ’Οκτωβρίου) καί δ φρούραρχος Άμφίσσης ^
ΛέβοΛηc έκστρατεύσας είς ’Αντίρριον κατά τού Πανομάρ<* * 
τού Μαστραπά. Μετά δύο δ’ ημέρας (24 ’Οκτωβρίου) έξεστρά**0* 
καί σύμπας δ έν Μεγάροις στρατός ηγουμένου τού άρχιστρα^Υ 
Λημητρ. Ύ  ψηΜ ντον .  Ή  προπορεία αύτού ήνάγκασε (30 
βρίου) 200 Τούρκους κεκλεισμένους έν τγ. μονΤ) τού Άγίου ^  
ραφε\μ (Δομπού) κειμέν/ι έπί τών νοτίων υπωρειών τού Έλι*®ν^ 
νά παραδοθώσι τυχόντες ορων έπιεικεστάτων, ώς καί οί μετλ  ̂
ημέρας έν Στεβενίκφ παραδοθέντες κατά δήλωσιν αύτών τ°υ 
γραφεΐσαν έν Στεβενίκω τ?5 αύττΊ ήμέρ<£ της παραδόσεως (2 Ν0̂  
βρίου 1828). Αύθημερόν δε άνεκτήθη υπό τών Ελλήνων  ̂
τού Καραϊσκάκη δοξασθεΐσα Άράχωβα. Κατά τάς ημέρας ^ 
(2 — 5 Νοεμβρίου) κατέλιπον τοις "Έλλησιν αμαχητί Κ*1 
Ζεμενόν, τήν μονήν τού Όσιου Λουκά, τήν Λεβαδείαν, την 
πουν (Όρχομενόν), τήν έπαρχίαν Α ταλάντης, τό Τουρκοχ^Ρ. 
τήν Βουδωνίτσαν καί ειτα τήν Ιτέαν καί τήν *Άμφιββ*ν  ̂ . 
Νοεμβρίου) άντιστάντων μόνον (9 Νοεμβρίου) τών έν Κακ ί̂ ^ 
καί ’Άμπλιανγι Αλβανών, έξ ών έπί τέλους έκεΐνοι μεν 
πίσθησαν φονευθέντων τινών, ούτοι δε εισελθόντες εις 
παρεδόθησαν (17 Νοεμβρίου) διά συμβάσεως σύν τ^ έν ν 
τόν Μεχμετ Δέβολην φρουρά* ειτα άπασα ή Ανατολικά ^ ^
ήλευθερώθη μέχρι Λαμίας έξαιρουμένων τών Θηβών καί τνΐ*



ι̂χ,ίς . Έν δε τ γ  Δυτική Έλλάδι μετά την άναχώρησιν (23 Νοεμ- 
Ρι'0υ) τών εν Καρπενησίω Τούρκων κατείχετο ύπ’ αυτών μονον ή 

ήτις καί αυτη εκυριεύθη (17 Νοεμβρίου) εζ εφοδου. 
ετ ου πολύ δε (23 τού αυτού) ή «Καρτερία» εκυρίευσε μεταξύ 

^Άί-δος καί Εύβοίας μι&ς κανονιοφόρου καί τριών εμπορικών 
^οίων  ̂ §'ε τ φ Άμβρακικώ κόλπφ ήφάνισαν όσα εκει ύπαρχον 
τ°υΡ*ικά πλοία Έλληνες ναύται υπό τον 'A rdp iar  Τενεχέτ ,οστις 

επεσεν άνδρείως πολεμήσας. Ένώ δε κατά γήν, εν τε τγι ΙΙε- 
^ποννήσω και ττί Στερεή Έλλάδι και κατά την περί την κυρίως 
EUocSa θάλασσαν ύπεχώρουν οι Τούρκοι, τουναντίον εν Χίω και 

• άπεσβέννυτο τελέως ή έπανάστασις* και ή μεν εν Χίω κα· 
^«τάλη λυθείσης (7 Μαρτίου 1828) της πολιορκίας τού φρου- 

ένώ λαβών 6,000 δίστηλων ό Φαβιέρος παρά τού Κυ- 
^?νητου ήδύνατο νά έξακολουθήσγ) αυτήν. Εν 8ε Κρητνι μετά 
*Ψι!*<*χίας μικρού λόγου αξίας οί Έλληνες ήττηθησαν (18 Μαίου 

παρά τό Φραγκοκάστελλον, δτε επεσε και ό ηρωικός ιπ- 
Χατζή-Μιχαλης, και άπήλθον έκεΐθεν συνθηκολογήσαν- 

^  (21 τού αυτού). Μετά ταύτα δε καίπερ ό μεν Μιαουλης κα- 
έτρεψε ^ 2  Μαΐου) τόν τουρκικόν στόλον περί την Μιτυληνην,
 ̂ Κρήτης ένίκησαν (2 Αύγούστου) εν Μαλάξα και Νεοκαστρω, 
ε7ϊ(*νάστασις όμως έξεπνευσε (15 ’Οκτωβρίου 1828) προτάσει 

Αγγλου ναυάρχου, ούδ* ήδύνατο νά διατηρηθεί ελλείψει τών
^1τΥ|δείων

Εν τούτοις, καίπερ άποχωρησάντων πάντων τών τουρκικών 
^Ρ°υρών εκ τε της Πελοποννήσου καί έκ τής Στερε&ς Ελλάδος, 

Μ^χμονζ πασάς  έξεστράτευσεν έκ Λαμίας διά Θερμοπυλών (24
^ β ρ ίο υ  1828) συνεννοηθείς μετά τού Όμερ πασ& τής Καρυ ·

-

προσβάλωσι τούς έν Μαρτίνω υπό τόν χιΤ ι̂,^ρχον Βάσσον
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q ’ ίνα αυτός μεν διά Λαμίας καί Όρχομενού, εκείνος δέ διά 
^  ων προσβάλωσι τούς έν Μαρτίνω υπό τόν χιλίαρχον Βάσσον  
Ift υ?°^0υ*Ίώτr\r "Έλληνας, ηγούμενοι 5 ,000 πεζών καί 500 
^ £(ών. Ο Βάσσος μαθών την κατ' αυτού μέλλουσαν έπιθεσιν 
^  Ρώθη̂  επεμψε δε 200 άνδρας ΐνα κατασκοπεύσωσι τόν έχθρόν 

^  τ^ν Λούτσαν καί διέταξε τόν μεν πρώτον πεντακοσίαρχον 
 ̂(*,ΥτάφνΛΛον Τσονρ a r  νά καταλάβν) τάς περί τά άκρα τού
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χωρίου οικίας, τον δε δεύτερον Ίω άννη ν  Κ λ ίμ α κ α ν  τό κέντρου 
αυτός δε εχων 100 λογάδας περιεσκόπει τά οχυρώματα. 
τ7) πρωί<£ (29 Ίανουαρίου 1829) έπεφάνη ό Μαχμούτ ηγούμενοί 
τού ιππικού, εϊπετο δε τό πεζικόν. Οί Τούρκοι προσελθόντδί 
εγγύς τών οχυρωμάτων έστησαν έπ* ολίγον καί προσευξάμενο1 
έφώρμησαν κατά τών ώχυρωμένων ποοχωρήσαντες μέχρι τών 
σων οικιών τού χωρίου· έγένετο άγων κρατερός. Οί εχθροί εΐ 
έμάχοντο γενναίως, ούχ ήττον μετά δύο ώρών μάχην ύπεχώρΆ* 
σαν ώς εκτεθειμένοι εις τό πύρ τών Ελλήνων εκ τού άσφχλο^ί 
βαλλόντων, οϊτινες ίδόντες αυτούς κλονουμένους εξώρμησαν 
ετρεψαν είς φυγήν, έφόνευσαν περί τούς 250, έτραυμάτισαν 
λούς καί κατεδίωξαν αυτούς μέχρι τής Λάβπης. ’Ανέστειλε ^  
τόν περαιτέρω διωγμόν καί τόν τέλειον διασκορπισμόν τών εχ* 
θρών ή αιφνίδια καταιγίς καί ό ψυχρότατος άνεμος, μά*λι<*τ* 
δε ό φόβος μη τυχόν καταλιπόντες τά εαυτών οχυρώματα αΓφν^  
προσβληθώσιν υπό τού αναμενομένου Όμερ πασα. Έκ δε 
Ελλήνων έτραυματίσθησαν μόνον τρεις. Μετά την φυγήν, 
Τούρκων οί ήμέτεροι ελαβον πολλά λάφυρα, φορτηγικά ζ^*’ 
χρήματα, τρεις σημαίας, έξ ών μία σώζεται μέχρι τούδε εν 
Άνακτόροις ( ’Αθηνών). Έν τη μάχτι ταύτγ] διέπρεψαν πάντες °* 
αξιωματικοί, ιδίως δμως ό Βάσσος, οστις πανταχού κατά ^  
μάχην επεφαίνετο παροτρύνων,ενθαρρύνων καί έφοομών άκοάτη*0  ̂
κατά τών εχθρών πεποιθώς καί επί την βοήθειαν τού προστ#*00 
τού οΓκου αυτού άγιου Γεωργίου, ου την εικόνα επί εγκολι*^υ 
πάντοτε εφερεν. Ό  Μαχμούτ πασ&ς κατατροπωθείς ετράπη ε ’ 
φυγήν (10 Φεβρουάριου 1829) πρός την Λαμίαν, ό δε 0|*£Ρ 
πασας μαθών την ήτταν αυτού εφυγε καί αυτός είς Εύβοιά ** 
ταλιπών φρουράν εν Θήβαις.

Έν τ ο ύ τ ο ς  Δυνάμεις έξακολουθούσαι τά περί τής 
ρυθμίσεως τής τύχης τής Ελλάδος βουλεύματα αυτών, συνέτ* 
ξαν εν Λονδίνφ την 10)22 Μαρτίου 1829 τό κατωτέρω ^Ρ0̂ 0 
κολλον, δι* ου ώρισαν, οτι πασαι αί πρός μεσημβρίαν τού Ο* 
γασητικού καί τού Άμβρακικού κόλπου Έλληνικαί χ&ραι> ^ 
ριλαμβανομένης τής Εύβοιας καί τών Κυκλάδων νήσων, θελο



«ποτελέσει Κράτος υποτελές μέν καί ύπόφορον τΤί Τουρκίοχ:, 
*^λά κυβερ^ώμενον υπό ίδιου κληρονομικού καί Χριστιανού ήγε- 
Η·0νος.

/
ΠΡΩΤΟΚΓΛΛΟΝ ΤΟΤ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι ΣΥΝΕΔΡΙΟΤ

Τη 10)22 Μαρτίου 1829. 
•Παρόντες : — Οί Πληρεξούσιοι τής Μεγάλης Βρεττανίας, 

^  Γαλλίας και τ ί ς  Ρωσίας. Οί πληρεξούσιοι τής συμμαχίας 
*ν*γνόντες τά έπισυναπτόμενα είς τό πρωτόκολλον έγγραφα υπό 
*Τ<Ηχεΐον Α ', Β', Γ', Δ', καί λαβόντες αυτά είς σκε'ψιν άπεφή- 

τάδε :
• Οί παρά τν5 οθωμανική Πύλν) Πρέσβδίς τής Γαλλίας καί

^  Μεγάλης Βρεττανίας, άμα φθάσαντες είς Κωνσταντινούπολή,
°υσιν αρχίσει διαπραγμάτευσιν μετά -τής Τουρκικής Κυβερνή-

£(ύ$ εν όνόματι τών τριών αυλών, ακτίνες ύπε'γραψαν την Συνθή-
τής 6 ’Ιουλίου 1827 περί τής μελλούσης είρηνοποιήσεως

^ιοΡΥανώσεως τής Ελλάδος κατά τάς κάτωθι σημειουμε'νας 
Ρδίαείς.

μ' Οροθεσία τής Σχερεάς καί τών νήσων.

λ #Νά προταθ^Ί είς την Πύλην, δτι ή όροθετικη γραμμή κατά 
την Στερεάν, άρχεται από τό στόμιον τού Παγασητικού 

°^που? εκειθεν φθάνουσα είς την κορυφήν τής Όθρυος, έκτεί- 
* α τ ’ ε ®̂ε α̂ν t f W  τ^  κοΡυ(Ρ^ Άνατολάς τών

.,^ΥΡ*φων, έν ή έσιί τό σημειον τής ενώσεως μετά τού Πίνδου. 
 ̂ * τ ίς  άκρωρείας ταύτης ή γραμμή κατέρχεται είς τή νκ ο ι-  
ν χ τ ού Αχελώου, πρός τό μεσημβρινόν μέρος τού Αεοντίνου, 
^°ποΐον μένει είς την Τουρκίαν· ειτα διέρχεται την σειράν 
υ Μακρυνόρους, περιλαμβάνει έντός του Ελληνικού Κράτους 
%ώνυμον στενόν τού Μακρυνόρους, τό από την πεδιάδα τής 

, άρχόμενον καί καταλήγει διά τού Άμβρακικού κόλπου 
<1ς τ*)ν θ*>ασοαν.
, * Ολας αί πρός μεσημβρίαν τής γραμμής ταύτης κείμεναι

ΡΧι*ι θέλουσι συμπεριληφθή είς τό νέον ‘Ελληνικόν Κράτος.
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»At νήσοι αί εις την Πελοπόννησον παρακείμεναι, ή 
βοια καί αί χ,οινώς λεγόμεναι Κυκλάδες, θέλουν ωσαύτως 
περιληφθή εντός αύτού τούτου τού Κράτους.

Φόρος.

»Νά ποοταθ*7ί εις την ’Οθωμανικήν Πύλην εν όνόματι 
τριών Δυνάμεων, δτι οί "Έλληνες θελο^χτι πληρώνει είς αυτΆν 
φόρον ετήσιο^ 1,500,000 γροσίων τουρκικών.

Διά νά προληφΟη πασα τυ^όν διαφορά θέλει προσδιορι^®  ̂
άπαξ διά παντός και εν κοιννί συγκαταθέσει ή μεταξύ τού τουρ*1 
κού γροσίου, καί τού ισπανικού ταλλήοου αναλογία.

Διά την άχρηματίαν έν η εύρίσκεται ή Ελλάς θέλει συμ?0* 
νηθη δτι άφ’ ής στιγμής πρέπει νά άρχίσγι ή πληοωμη τού 
ρου, ή Ελλάς θέλει πληρώσει είς τ η ν  Πύλην, δ ιά  τό πρ$τ °^ 
ετος ποσότητα δχι μικροτέραν τού πέμπτου ούτε μεγαλε ιτέρ*ν 
τού τρίτου μέρους τής ολικής ποσότητος τού φίρου · δτι ή πο**0" 
της αύτη θέλει αύξάνει άπο Ιτους είς ετος εως δτου έν δια^τ^ 
ματι τεσσάρων έτώ/ ό έτήσιος φόρος φθάση εί; τόν άνώτερον δρ°* 
τών 1,500 000 γροσίων, άπερ ή Ελλάς θέλει πληρώνει *** 
ετος άνευ τής ελάχιστης αύξήσεως ή έλαττώσεως.

Ά π ο ζ η μ Ι ω σ ι ς .

Θέλει προβληθή τν, ’Οθωμανική Πύλη νά κανονισθη ή ^
2 άρθρον τής συνθήκης τής 6 Ιουλίου 1827 άναφερομένη 0 
ζημίωσις κατά τον κατωτέρω τρόπον. Θέλουσιν εισθαι δε**°ι 
νά παρουσιάσωσι τούς τίτλους των :

1. "Όσοι ίδ'.ώται ’Οθωμανοί έχουν ιδιοκτησίας είς τό νε°  ̂
Ελληνικόν Κράτος.

2. ΓΌσοι ίδιώται ’Οθωμανοί είτε ώς έπυιαρπωταί,  ̂
κατά κληρονομιάν διαχειρισταί, προσεποοίζοντο ώφελείας oĉ ° 
Βακούφια-'Adi έξαρτώμενα από τά τζαμία έντός τού ρηθέν*0  ̂
κράτους, έκπιπτωμένων τών δικαιωμάτων δι’ ών ήσαν
μένα αύτά τά Βακούφια.

Οί είς τάς άνω δύο τάξεις υπαγόμενοι ίδιώται Όθωμ#ν° 1
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οί τίτλοι ηθελον εύρεθτ, έν τάξει, θέλουσιν εχει ττ,ν άδειαν- 
Vor- πωλτ,σωσιν οί ίδιοι τάς ιδιοκτησίας των έν διαστήαατι ενός.
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έτ°υς, ά<ρ’ ου πρόωρον έξο<ρλήαωΉ τ* ενυπόθηκα χρέη τής Ιδιο- 
λτ'Ίοίιχς των τιαπορεσωβιν είς τό διάοτηαα τούτο ν*
’"‘̂ ήσωσι τά ς  Ιδιοκτησίας των, επιτροπή τις θελει τάς έκτιμή 
5tl καί ά<ρ’ οΰ άπαξ προσδιοριοθϊ) τό χρεωοτού[χενον είς τούς 
π*λαιοΰς Ιδιοκτήτες ή εις τους κληρονόμους των ή είς οποίον



ανήκει ποσόν, ή Ελληνική Κυβέρνησις θελει δώσει, είς δσους 
εχουσι λαμβάνειν, έγγραφα υποχρεωτικά διά νά έξοφληθώσιν έν 
έποχαΐς προσδιωρισμέναις.

Ή  έξέτασις τών τίτλων καθώς καί ή έκτίαησις τών ιδιο
κτησιών θέλει γείνει υπό μικτής επιτροπής συγκείμενης έξ Έλ* 
λήνων καί ’Οθωμανών ισου αριθμού εκατέρωθεν. Ή  έπιτροπή 
αυτη θέλει έπιφοοτισθή νά έξετάσν) έντός τού βραχυτάτου χρ0- 
νικού διαστήματος, πάσας τάς απαιτήσεις καί νά άποφασίσνι περ& 
τής νομιμότητας των, θελει πρός τούτοις παοαδεχθή γενικά; 
άρχάς δι* δσους άπώλεσαν έν καιρώ τής έπαναστάσεως τά εγ# 
γραφά το>ν καί αί άοχαί αύται θέλουσι κοινοποιηθή πρός τόν 
εχοντα συμφέρον.

Διά τήν διάλυσιν ενδεχομένων διαφωνιών μεταξύ τών Έλλη- 
νων καί Όθωμανών επιτρόπων καί διά νά 6:ισθ7ί έν ταύτω ° 
συντομώτερος τρόπος τής έξοφλήσεως τού χρέους, καί νά λαμ* 
βάνωνται είς δλας τάς παρεμτεσούσας περιστάσεις, τά όριστι- 
κώτερα μέτρα, θέλει συστηΟή έπιτοοπή διαιτητική τών έκκλη' 
των συγκειμένη έξ έπιτρόπων τών τριών Δυνάμεων καί ή επ ί ' 
τροπή αυτη θέλει αποφασίζει όριστικώς είς οσα ή πρώτη Sιε· 
φώνησεν.

Έ π ι χ υ ( ί ό τ η ς  (Suzera ine te ) .

Ή  Ε λλάς, υπό τήν έπικυοιότητα τής Πύλης, θέλει διοι- 
κεΐται έσωτεοικώς διά τού καταλληλότερου τρόπου, δστις εγ* 
γυ&ται αύτνί θρησκευτικήν καί έμπορικήν έλευθερίαν, καθώς 
τήν ευδαιμονίαν καί ησυχίαν της.

Έ πί τώ σκοπώ τούτω ή διοίκησις αυτη θέλει προσεγγίζω 
δσον τό δυνατόν είς τό μοναρχικόν σύστημα καί θέλει bi&W* 
στευθή είς αρχηγόν ή ηγεμόνα χριστιανόν, ούτινος ή αρχή θέλει 
μεταβαίνει κληρονομικώς καί κατά τάξιν πρωτοτοκίων.

Έν ούδεμια περιπτώσει 6 ήγεμών ούτος δεν δυναται νά 
λεγνΊ μεταξύ τών οικογενειών τών τριών Δυνάμεων τών ύπογρ^* 
ψασών τήν συνθήκην τής 6 Ιουλίου 1827, ή δε πρώτη έκλογΆ 
θέλει γείνει τ^ συνεναίσει τών τριών αυλών καί τής Όθωμ#ν1̂  
κής Πύλης.
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Πρός ενδειξιν της ύποτελείας τν5ς Ελλάδος τώ Όθωμανικψ 
Κράτει θέλει συμφωνηθή εκτός τού ετησίου φόρου, οσάκις νέος 
**τά κληρονομιάν ήγεμών λαμβάνει τάς ήνίας της διοικήσεως 
ν<* έπικυοώται υπό της Πύλης καί νά πληοώνη αυτή τό ποώτονν V
ετ°ς διπλούν φόρον.

Ά ν  η άρχουσα οικογένεια έκλίπγι, η Πύλη θέλει λάβει μέρος 
την εκλογήν τού νέου ήγεμόνος καθώς καί εις την τού

Πρώτου.

Α μνηστ ία  καί δ ικαίωμα μεταναστεύσεων.

Ή  Όθωμανικη Πύλη θέλει κηρύξει πλήρη και τελείαν αμνη
σ ίαν  ΐνα μη ένοχληθτί ούδείς *Ελλην μετά ταύτα, καθ’ δλην 
τήν εκτασιν τού ’Οθωμανικού Κράτους επί λόγω οτι άνεμίχθη 
4ν τ*} Ελληνική έπαναστάσει.

Ή  ελληνική Κυβέρνησις επίσης θά παράσχω π&σαν ασφάλειαν 
€ντός τ^ν ορίων τής Ελλάδος είς δσους Χριστιανούς ή Όθω- 
(*<*νούς ηκολούθησαν την εναντίαν μερίδα.

Ή ‘Υψηλή Πύλη θέλει παραχωρήσει προθεσμίαν ενός έτους 
όσους τών Ελλήνων υπηκόων της έπιθυμούσι νά μετανα- 

ναστεύσωσι, νά πωλήσωσι τάς ιδιοκτησίας των καί νά άναχωρή- 
ελευθέρους. ‘Η ελληνικη Κυβέρνησις θέλει συγχωρήσει ώσ- 

°^τως εις δσους τών Ελλήνων προτιμώσι νά μεταναστεύωσιν 
Ιι? τό ’Οθωμανικόν Κράτος.

Αί μεταξύ ’Οθωμανών καί Ελλήνων έμπορικαί σχέσεις θέ- 
^°^σι προσδιορισθή όριστικώς άμα ώς κανονισθώσι τά εν τώ πα- 
Ρ̂ τ̂ι πρωτοκολλώ άναφερόμενα.

Οί πρέσβεις της Γαλλίας καί τής Μεγάλης Βρεττανίας θέ- 
^0υσιν έπιφορτισθή νά ζητήσωσι παρά τής ’Οθωμανικής Πύλης 

^ΐατήρησιν τής ανακωχής, ην ό Ρείζ ’Εφένδης διά τής άπό 
τού παρελθόντος Σεπτεμβρίου επιστολής πρός τούς έν τώ 

^ΡΧ?*^ελάγει αντιπροσώπου; τής συμμαχίας έκήουξεν ώς ύφιστα- 
1*&νγ)ν ποαγματικώς έκ μέρους τής Πύλης πρός τούς "Έλληνας.
, ^  τρεις αύλαι στηοιζόμε^αι έπί τής έκ μέρους τής Πύλης
ν**ωχής, τών προσπαθείών ας καταβάλλουσι πρός έξασφάλισιν
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τής διατηρήσεως αυτής και έπι τών διαπραγματεύσεων, αΐτινε£ 
θέλουσιν αρχίσει έν Κωνσταντινουπόλει περί τής οριστικής τυχν)£ 
τής Ελλάδος, θέλουσι ζητήσει και παρά τών Ελλήνων νά παυ ' 
σωσιν αμέσως τών έχθροπραζιών καθ’ δλα τά μέρη* ή δε Έλ- 
ληνικη κυβέρνησις νά έπαναφέρη έντός τών ορίων τού παρά 
συμμαχίας έγγυωμένου Κράτους τά Ελληνικά στρατεύμοί** 
δσα εύρίσκονται έκτος, πάντοτε όμως χωρίς τό μέτρον τούτο  

νά προδικάσ*/), κατ’ ούδένα τρόπον, τό περί οροθεσίας τού νεο  ̂
Ελληνικού Κράτους ζήτημα.

Ά μ α  ώς λάβη πέρας ό ανωτέρω συμβιβασμός μετά τής Π^' 
λης, θέλει τεθή, κατά τό άρθρον 5 τής συνθήκης τής 6 Ιουλίου 
υπό την εγγύησιν έκείνων τών δυνάμεων, τών ύπογραψασών τ^ν 
ρηθεΐσαν συνθήκην, αΐτινες νομίζουσιν ωφέλιμον ή δυνατόν  ν& 
άποδεχΟώσιν αύτην την ύποχρέωσιν, ής τά αποτελέσματα κ#ί  ̂
ενέργεια θέλουσι συμφωνηθή μετέπειτα μεταξύ τών ‘Υψηλών δ^' 
νάμεων κατά τό προμνημονευθέν άρθρον τής συνθήκης τής 6 Ίο^- 
λίου. Έν τούτοις, άποφασίζεται από τής σήμερον οτι ή περί 
ό λόγος έγγύησις θέλει έξασφαλίζει την Πύλην κατά παντός 
νήματος ή έχθροποαξίας έκ μέρους τών Ελλήνων και την 
λάδα κατά παντός κινήματος ή έχθροπραξίας έκ μέρους 
Πύλης.

Οι πρέσβεις Γαλλίας καί Α γγλίας δεν δύνανται νά κλείσωσιν 
ουδένα συμβιβασμόν άπομακρυνόμενον τών ανωτέρω τεθεισ^ 
βάσεων.

Ά ν  καί έν τη παρούση διαπραγματεύσει ή Ρωσία συγκ#τ** 
νεύη νά μη άντιπροσωπεύηται διά πληρεξουσίου, έν τούτοις 
τρεις δυνάμεις συνενοήθησαν νά έξακολουθήσωσιν αί διαπραγ^** 
τεύσεις υπό τών αντιπροσώπων τών αυλών Λονδίνου καί Ι1<*Ρ̂  
σίων έν όνόματι καί τής Ρωσίας καθώς και τής Α γγλίας  ** 
τής Γαλλίας νά γίνωσι πασαι αί προτάσεις έκ μέρους τών τρ ι^  
Δυνάμεων τών ύπογραψασών την συνθήκην τής 6 ’Ιουλίου 18 
καί νά μη^γίνη δεκτόν ζήτημα, ούτινος σκοπός είναι νά απομ06 
κρύνη αμέσως ή έμμέσως την Ρωσίαν από τής περί ής ό λογ0  ̂
διαπραγματεύσεως, ή τά αποτελέσματα αύτης.
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Οί αντιπρόσωποι Γαλλίας καί ’Αγγλίας θέλουσι προσπαθήσει 
’Κάσαις δυνάμεσι νά λάβωσιν δσον τάχιον την συγκατάθεσιν τής 
Πύλης δι’ δσας μέλλουτι νά ποιήσωσι; αύτω προτάσεις. Οιαδή· 
^ τ ε  δ'ε κάν ή ή διάθεσίς της,θέλουσι ζητήσει παρά τής Όθωμα- 
νι*ής κυβερνήσεως ταχεΐαν άπάντησιν ε’ις τάς προτάσεις των.

"Οσα επίσημα έγγραφα με'λλουσι νά γραφώσι, συνεπεία τών 
διαπραγματεύσεων τούτων, θέλουσι συντάττεσθαι από κοινού,καί 
υπθγράφεσθαι υπό τών δύο πληρεξουσίων είς τοιπλούν ϊνα διευ
θύνεται άνά εν πρός εκάστην τών τριών δυνάμεων.

Τό παρόν πρωτόκολλον, καθόσον άφοοα τάς βάσεις τών μετά 
Πύλης διαπραγματεύσεων τών πρέσβεων καί τόν τοόπον, δν 

π?επει νά άκολουθήσωσιν έν ταις διαπραγματεύιεσιν αυτών, έπέ- 
τόπον οδηγιών αύτοις.
Ο πληρεξούσιος τής Α. Μ. τού αύτοκοάτορος τής Ρωσίας 

δ*θινοποίησεν έπισήμως δτι ελαβε την άδειαν παρά τού αύτοκρά · 
Τ°ρος νά συγκατανεύσω είς τό νά διαποαγματευθώσιν οί πρέσβεις 

Γαλλίας καί ’Αγγλίας μετά τής ’Οθωμανικής Πύλης έν όνό- 
Κ·*τι τού αύτοκράτορος καί νά θεωονί απ’ αυτής τής στιγμής 
τ°υ? ρηθέντας πρέσβεις ώ; έφωδιασμένους διά τής αναγκαίας 
^^ΐρεξουσιότητος πρός διαπραγμάτευσιν έκ μέρους τής Ρωσίας 
**τά τάς προεκτεθείσας βάσεις καί συμφωνίας.

Οί πληρεξούσιοι τής Γαλλίας καί Μεγάλης Βρεττανίας άνήγ- 
ϊ ειλαν δτι κατά συνέπειαν τής διακοινώσεως ταύτης καί ινα έκ 
^ληρωθή ^ σκοπούμενον τού παρόντος πρωτοκόλλου, οί παρά ττ4 
^^μανικτΊ Πύλγι αντιπρόσωποι τών οικείων αυλών θελουσι θεω- 

Ρ̂ δή ώς άνηκόντως έφωδιασμε'νοι νά διαπραγματευθώσιν έν ονό · 
^ τ ι τού αύτοκράτορος τής Ρωσίας καθώς καί τής ’Αγγλίας καί 

καί θελουσι διαταχθή νά άπέλθωσιν αμέσως είς Κων- 
στ*ντινούπολιν, δπως άρξωνται τών διαπραγματεύσεων έκ μέρους 
τ^ν τριών συμμάχων αυλών καί κ α τ ί  τάς ανωτέρω βάσεις καί 
^^φωνίας τάς γενομένας κοινγί συγκαταθέσει.

’Ά β ε ρ δ η ν ,  Πολ&ν&άκ9 Λ £ β ε ν .

Κατά τού πρωτοκόλλου τούτου, ώς εί*ός, καθυπέβαλον η τε



Ελληνικη Κυβέρνησις (11]23Μα{ου καί 24]5 ’Ιουνίου 1829) 
και ή Δ' εθνική Συνέλευσις, ή συγκοοτηθεισα εν Άργει τή 1  ̂
Ιουλίου 1829 καί μέχρι τής 6 Αύγούστου τοΰ αύτοΰ έτους αυ* 
τόθι συνεδριάσασα, εύλογους ενστάσεις. ’Όντως δε διά τής πρά- 
ζεως ταύτης έματαιοΰτο κοοτά μέγα μέρος ό αρχικός τής έπ#' 
ναστάσεως σκοπός. Ου μόνον αί πλεΤσται Έλληνικαί χώραι 
ρεδίδοντο αυ9ις τ*/̂ διακρίσει τών Τούρκων, αλλά καί αύτ#1 
εκεΐναι οσαι εμελλον νά άποτελέσωσιν Ι'διον Κράτος απεσ*6* 
ροΰντο τοΰ ευεργετήματος της έντελοΰς ανεξαρτησίας. Έ ζ ένο̂ ν* 
τίας δε η Οθωμανική Κυβέρνησις, θεωροΰσα τόν στρατόν αύτή£ 
επανειλημμενως υπό τών Ρώσων κατατροπωθέντα καί άναγ#05' 
σθεΐτα νά συνομολογήσγ) έν Άδριανουπόλει την 2] 14 Σεπτε(^ 
βρίου ειρήνην επιζήμιον, εσπευσε διά τοΰ 10 άρθρου (1) τής 6tr 
ρήνης ταύτης νά άποδεχθγί όριστικώς τάς αποφάσεις τών Δυν#" 
μεων, τάς περιεχομένας εν τε ττί τής 24 ’Ιουνίου (6 Ίουλ ι^  
1827) συνθήκνι καί έν τφ  άπό 10]22 Μαρτίου 1829 π ρ ω τ ο κ ό λ λ α *  

Μετά τά ολίγα ταΰτα περί τοΰ πρωτοκόλλου της 10]2® 
Μαρτίου, επανέλθωμεν είς την συνέχισιν τών πολεμικών 
Ελλήνων έργων, άπερ μεθ’ ολην την προκηουχθεΐσαν υπό 

Ρείζ· Εγένόη καί τοΰ πρωτοκόλλου τούτοι άναχωχήν  έξηκολο^' 
θουν έν τί5 Στερεά Έλλάδι.

Μετά την ανωτέρω μάχην τοΰ Μαρτίνον  την καταστήσα^^

(1) Ίδου Tb 10 αρθρον της συνθήκης της ’Αδριανουπόλεως το
τά της Ελλάδος ;

"Αρθρον 10 . Όμολογουσα ή Υ ψ η λ ή  Πύλη την τελείαν αυτής Υ*α
ταθεσιν εις τά ώρισμένα έν τη του Λονδίνου Συνθήκη τής 24[6 5Ιοολι01>
1827 μεταξύ τής Ρωσίας, τής Μεγάλης Βρεττανίας καί Γαλλίας^ <5 0 **·*

ποδεχεται καί την πραξιν τής ίθ ]22  Μαρτίου 1S29  εκ συμφώνου μ6*01
τών αυτών τούτων δυνάμεων άποφασισθεΐσαν έπί τή βάσει τής είρη!*5^  
συνθηκης καί διαλαμβάνουσαν τούς προς την οριστικήν εκείνης έκτελε*ιν
λεπτομερείς συμβιβασμούς. Ευθύς δέ μετά την ανταλλαγήν τών ε^1*11
ρώσεων της παρούσης περί ειρήνης συνθήκης, ή Υ ψ η λ ή  Πύλη θέλει %{0 

ρισεί πληρεξουσίους όπως συμφωνήσωσι μετά τών τής ρωσικής αυτ0*ΡΛ
τορικής αυλής καί τών αύλών τής 'Αγγλίας καί Γαλλίας περί τήζ
πληρώσεως τών ειρημένων ορισμών καί συμβιβασμου.
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υσΧερή την θέσlν τών έν Θήβαις και ’Αττική Τούρκων στερού
μενων, προ πάντων, τροφών, ό στρατάρχη; Δημήτριος 'Γψηλάν · 
TyU έσκόπει τον αποκλεισμόν τών Θ^βών και τής ’Αττικής Stofc 
Γ ,ς ^αταλήψεως τών κυριωτόρων θέσεων, δι’ ών ήδ^ναντο οί 
εχθροί νά προσπορίζωνται τροφκς. Ά λ λ ’ ο άρτι διορισθείς γενικός
^ΊΟρεξούσιος τής Στεοεά; Έλλάδο; Αυγουστίνο; Καποδίστριας, 
ά ' *ν?)ρ περί τά στρατιωτικά άπειρότατο;, άλλα διανοούμενος, ού
Ννον ούδεμίαν άκρόχσιν τώ Ύψηλάντη εδωκεν, άλλά και δύο
Χιλίαρχος χχ[ τό ιππικόν άφγρεσεν απ ’ αυτού σκοπόν εχων νά
^λίορχ,τ) ιυ) τον Ναύπακτον, ή τις, καταλαμβανόμενων τών στε-

τής Ακαρνανίας και τού Μακρυνόρου;, εαελλε ν.αθώς και τό
£3ο*λόγγιον νά παραδοθη. Και πρός το φαινόμενον μεν ύπέ-

Χετο ό Αυγουστίνος %ά πέμψη πάλιν όπίσω τον στρατόν τούτο
*Ρυφ* δ’ έρροκδιούργησε πρός τόν αδελφόν και τάς χιλιαρχίας τού

11ίολάον Κρ ι ιζώ τον  και Ίωάνγον Στράτον .  ‘Ως έκ τούτου, οί
^εΐστοι όπλιτάρχαι δι’ αναφοράς διεμαρτυρήθησαν μεν προς τον

«ερνήττιν, ούδαμώ; όμως είσηκούσθησαν. Ούχ
καίπερ σμικράν εχων δύνκμιν άπεφάσισε νά πολιορκήση

Θήβας, &; εφρούρουν 3,000 πεζών καί 300 ιππείς κατέχον *
^ τα προάστεια Πύργον, ΠυρΙ καί Άγιους Θεοδώρους. Πρός

,°^τ° δε επεμψε μεν είς κατάληψήν τού ’Αγηφοριμον, θέσεως
έπι δρους έγγύ; τού Καραμπαμπά, τόν Κοιεζώΐηγ, Τόλ ιαγ

? Ίω άγγηγ  Ράγκον  καί ΜήζροΥ AtmxijtovloY ήγουμε'νους
^ στρατιωτών, δπως έμποδίζωσι πασαν συγκοινωνίαν μεταξύ

0ι<χ; καί Θηβών, τόν δέ Βάσσον είς Α ττικήν πρός τον αυτόν
*Φπόν. Αυτός δε Ηγούμενος 700 άνδρών νύκτωρ (18 Μκΐου)
0ίτελαβε τά ερείπια τών Θηβών. ‘Ο Όμ'ερ πασας τής Καρύστου

την κατάληψιν τού Άγηγορήτον  έξεστράτευσε (2 ’Ιουνίου)
Υ°ύμεν0ς 1000 τακτικών καί 800 Αλβανών. Οί Έλληνες ον-
J περί τούς 600 Ιδόντες έκ τού υψους τού ορούς έπερχομε'νους

 ̂ εχθρούς κατήλθον πρός τάς υπώρειας. Ά λλά  κινδυνεύον-
ζ V3C περικυκλωθώσιν ενεκα άπροσδοκήτου ύποχωοήσεως τού

j τ°τε άνδρείως πολεμήσαντος Κοιεζώτου, ύπεχώρησαν πρός τά
^Ρώματα έν μεγίστν) αταξία. Τών Τούρκων άπειλούντων νά.
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ήττον ό Ύ ψη-



εισπηδησωσιν εις αυτά τά οχυρώματα, ό εκατόνταρχος Ψ α ρ ο ^ '  
μος  καί ο πεντηκόνταρχος Διαχύπουλος έν άλαλαγμω έκπηδ'Λ' 
σαντες ετρεψαν τούς πλησιεστέρους τών έχθρών είς φυγήν.

Το παράδειγμα των ανδρείων τούτων μιαηθέντες καί οί άλλοι 
εζώρμησαν καί ετρεψαν τούς έχθρούς είς φυγήν, έφόνευσαν περ1 
τους 47 καί πολλούς έτραυμάτισαν. Έκ δέ τών Ελλήνων εφ0'  
νευθησαν τρεις καί έπληγωθησαν πέντε, έν οίς ό Β α σ ίλ ε ι ά  
Μποϋσγος , ό l l a v . l o c  Στεφάνου  καί ό Βασίλε ιος  Λεονα^ΙίΆ^ 
ο δε ανδρειοτατος πάντων άναδειχθείς Ψαροόήμος  έτρώθη 
•στερνόν καί τόν άοιστερόν βραχίονα· έν τούτοις όμως εί κ#ι 0 
Ομερ πασ&ς ύπεχώρησεν είς Χαλκίδα, οί Έλληνες κατέλι^°ν 

τόν ’Αντ\<ρορίτΐ]Υ ώς στερούμενοι τροφών καί μη λαμβάνον^έί 
μισθόν, πολλοί δέ τών του Όμέρ Ι1ασ& άπ^λθον είς βοήθεΐ^ 
τών εν Θήβαις Τούρκων, οΐτινες τόσον θαρραλέοι έγένοντο, 
καθ ημέραν έζήρχοντο είς συλλογήν καρπών. Ό  ι Γψηλάν' 
της μαθών οτι αυθόρμητοι ήρχοντο προς αυτόν έκ Ναύπακτου 01 
•υπό τόν Χατζηχρηστον. ιππείς επεμψε νυκτός πρός προϋπάντΥ)^ 
αυτών τόν Σχουρταν ιώτην  καί τον Ευρορφόκουλον, οπως 
κοινού επιπεσωσι κατά τών άνυπόπτως διεσκορπισμένων έχθρώ *̂ 
Πραγματι δε οί ίππεϊς οντες 130 καί 300 πεζοί έκ του 
Θηβαις ελληνικού στρατοπέδου έπηλθον συνηνωμένοι κατά 
ανύποπτων εχθρών· έγένετο μικρά, αλλά κρατερά συμπλοκή, 
ην έκ μέν τών Τούρκων έφονεύθησαν περί τούς 130, η χ ρ ^ 0̂  
τισθησαν 16 καί ετοαυματίσθησαν πολλοί, συνεληφθησαν δε 
30 ΐπποι, εκ όε των ημετερων ουδείς έφονευθη* έπληγώθη^^ 
δέ τινες, έν οίς καιοίως, κατά την κοιλίαν, ό 'Αθανάσιος 
μ ί η ο ς  δ μετ’ ου πολύ έκ της πληγης άποθανών, δ Σταϋρ0<: 
Ελευθερίου Αίνίτης  καί νιχμαλωτίσθη δ 'Ιωάννης Σέρβος, 0(5 

τ ις  καί έλυτρώθη αντί τεσσάρων έκ τών συλληφθέντων 16 Τ°υΡ' 
κων. Μετ όλίγας δ’ ημέρας μαθόντες οί ήμέτεροι οτι ηρΧ°ν*° 
εκ Χαλκίδος 500 Τούρκοι πρός έπικουρίαν τών έν Θήβαις 
την νύκτα της 20 πρός 21 ’Ιουνίου κατέλαβαν τό κατά τΊΓ·ν 
Χαλκίδος εις Θήβας άγουσαν Μαυροβουνι. Οί Τούρκοι φθά<***' 
τες αυτοσε ποοσεβληθησαν αίφνης υπό τών ένεδρευόντων Ε λ^
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νων· ήρξατο μάχη μεταξύ τών Τούρκων προσπαθούντων νά δι£" 
φυγωσιν εί| Θήβας, καί τών Ελλήνων κωλυόντων αυτούς. Τέλος 
δμως διεξήλθον οί Τούρκοι πρός τούς έν Θήβα ς άποβαλόντε; 
περί τους 120 άνδρας και πολλούς τραυματίας, έκ δε τών Ελ- 
λήνων έφονεύθησαν έννέα καί τινες έτρ α υ μ α τ ίσ θ η α α ν .

Ττί επαύριον (22 Ιουνίου), δπως άποπλύνωσι την αίσχύνΆν 
της προτεραίας οί Τούρκοι έφώρμησαν, άπό πρωίας, έπί τά οχ1*' 
ρώματα τών Ελλήνων. Καί οί μεν κατέχοντες τούς 
θ&οδώρον<: Τούρκοι προσέβαλον τά οχυρώματα τών όπλιταρχ^ 
Ιωάννον Ρουχη  καί Σττνρον ΜήΛιον αρχηγού της φρουράς το$ 

στραταοχου Γψηλάντου, οί δε τού Πύργου καί Πυρί τά τ °ν 
Ιωαννου Στρατού.Διονυσίου Εύμορφοπούλου καί Γεωργίου Σκο^ρ* 

τανιώτου* το δε ιππικόν τού’έχθρού ιστατο δπισθεν έτοιμον πp0̂  
καταδίωξιν. *Αφ’ ετέρου δε τό Ελληνικόν ιππικόν υπό τόν άν' 
δρεΐον Χ ατζηχρήστον  ιστατο δπισθεν τών Ελλήνων τηοών έ^ευ" 
θεραν την είς Κάζαν .την, έπί τού Κιθαιρώνος άγουσαν. Ό 
λαντης ιδων εκ τού κέντρου, ενθα ΐ ιτα το , δτι έκινδύνευον 
περί τόν Ρουκην καί Μήλιον, επεμψίν είς έπικουρίαν 120 άνδρ*$ 
υπό τόν Ιωαννην Μπαι'ρακτάρην, ώ; καί τόν 'ίππαρχον Χατζϊΐ" 
χρηστόν μετα 20 ιππέων καί τό υπόλοιπον ιππικόν. Έν τού^Φ 
δυο Ελληνες ιππείς οί Γεώργιος Μανιάτης καί Δημήτριος 
λαχώρης επιτεθέντες ξιφήρεις κατά 8 Τούρκων ιππέων αποσπά* 
σθέντων τού άλλου τουρκικού ιππικού ετρεψαν αύτούς* τοΰ^ο 
ιδόντες οί λοιποί Τούρκοι ιππείς έφώρμησαν· έπ^λθον άμα καί  
ϋιλληνες ιππείς καί συμπλοκής γενομένης, τό τουρκικόν ίππι*0̂  

ετράπη είς φυγήν· έξώομησαν δε συγχρόνως έκ τών πρόχωμά*^* 
ξιφήρεις καί οί πεζοί Έλληνες, οϊτινες ετρεψαν τό πεζικόν 
έχθρών. Ούτω δε οί τέως νικηταί Τούρκοι ήττήθησαν κατά *Ρ<* 
τος άποβαλόντες νεκρούς πολλούς τραυματίας καί αίχμαλώτο^ 
καί δύο σημαίας. Έκ δε τών Ελλήνων έφονεύθησαν 3 καί ^  
ετραυματίσθησαν.

Μετά την νίκην ταύτην, δυστυχώς τό στρατόπεδον 
ήμετερων εγκατέλιπεν (7 Αύγούστου) τάς Θήβας, πολλών λ ι^0'  
τακτησάντων καί έμβαλόντων τούς πάντας είς άτακτον φυγΆν
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* παρελυοντο δσημε'ραι δι’ ελλειψιν μισθών και τροφίμων 
Vgg £̂ ^Υίνικ^ στρατόπεδα* με'ρος τού ύπολειφθε'ντος στρατού ά- 
^  îsocv είς την επί τού Κιθαιρώνος Κάζαν ,  οί δε πλείονες e l ;

οις ήκολούθησε καί αυτός ό στρατάρχης Δημή- 
Υψηλάντης.

* Γρ ^

ων υπό τόν Ύψηλάτην μαχομε'νων περί τάς Θήβας, οί ύπ* 
ως ειπομεν, είς Α ττικήν πεμφθε'ντες υπό τόν Βάσσον 

^  εστρατοπε'δευσχν εν τώ μεταξύ Χασεκη καί Μενιδίου μο- 
τγΐρίω τού Ά γ ίνυ  Ίωάννον .  Τη 18 Μαίου δ Βάσσος ήγού- 

πεζών καί τινων ίππε'ων, έξ ών τούς πεζούς διε'ταξε 
^ ε̂ °χήσ(ι)σιν έκεΐ, μετά τών ίππε'ων προελαύνων πρός τό Με- 
 ̂ ι°ν συνεπλάκη πρός 200 πεζούς Τούρκους· εσπευσαν οί ενε- 
pLo°VT£? ''Έλληνες Τούρκοι άλλοι άλλαχόθεν, άλλ* εχω-

^^γωθε'ντων τινών. Τν5 27 Μαίου εξεστράτευσαν καί 
 ̂ Ιν Τούρκοι εξ ’Αθηνών πρός διάλυ^ιν τού Ι^τρατοπε'δου τού 

ελκοντος καί δύο τηλεβόλα, άλλά άψιμαχίας γενομε'·
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τι ν ̂ αΥ*άσθησαν νά ύποχωρήσωσιν άπρακτοι, άποβαλόντες νε- 
? τ ιν<χς και' τ ινας τοαυματίας. Δευτε'οαν απόπειραν εποιή-y0CVr- ‘ 1 ‘ '

τ ? ® ’Ιουλίου έπιτεθε'ντες κατά τών ώχυρωμε'-
L· ®^ήνων, άλλά καί πάλιν άπε'κοουσεν αυτούς δ Βάσσος,

/ ,Λοντας νεκρούς τινας και τινας τραυματίας.
*ΐθ °υτων εν τή ’Ανατολική Έλλάδι γενομε'νων, δ πληρεξού- 
 ̂ Πολιτικός καί στατιωτικός Λύγονσζΐτος  εύρίσκετο έν τη 

Τ*ίς ^  έλλάδι. Ούτος είσπλεύσας είς Κορινθιακόν κόλπον επί 
*00 »ί7ϊ° T^V ν(κ̂ αρχον Μιαούλην φρεγάτας «Ελλάδος» εκυρίευσε 

^ 4γτιΜ ίον μετά δύο ημερών (12 — 13 Μαρτίου) πολιορκίαν 
*^V και κατ^ θάλασσαν. Μετά ταύτα παρεδόθησαν υπό 

ςυρκων τοΐς ήμετε'ροις ή Νανίίαχτος,'χο Μεσο2όγγιον( /) καί

^ '̂ά-. την παράδοσιν του Μεσολογγίου γενομενη συνθήκη είχεν 
.ΛΙΤΧ.ύουσα καί διά την του Αιτωλικου :

V γενομένη μεταξύ του Μουσταφα Κρητικού πληρεξουσίου του 
^ ν> νυ ^ Ξσ°λογγίου καί 'Ανατολικού, καί λοιπών πρωτίστων ΌΟωμα - 
**4^ τ°υ Γ· Βαρνα/.ιώτου καί I. Παπαρρηγοπούλου, κ α τ ’ επιτροπήν του 

Ρ°τάτου πληρεξουσίου Τοπο^ηρητου του ΚυβΕρνήτου της ’Ελλάδος.
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τό ΑΐτωΛικόν (2 Μαίου) άναιμωτί. Ή  άνάκτησις τού ΜεσολοΥ' 
γιου έπανηγυρίσθη έν άνεκλαλήτω χαρφ καθ’ <#πασαν την 
λάδα. Έν Αίγίνν) δέ τνΊ 8 Μαΐου δημοτελής εορτή, καθ 
έν μέν τνΊ μητροπόλει έξεφώνησε λόγον πανηγυρικόν ό γ ρ ^ ^  
τεύς τής Έπικρατείας Σπυρίδων Τριχούπης. Ό  δέ Κυβερνά**1* 
διεκήρυξε πρός τό πανελλήνιον τάδε : «Ηύδόκησεν δ Κύριο; *  ̂
επί τών τειχών του Μεσολογγίου κυματίζει πάλιν ή σημαία ^  

Σταυρού. Είς τά  τείχη τή ;  πόλεως τού Μεσολογγίου κεΐντο^ 
όστ# τών γενναίων εκείνων άνδρών, οΐτινες προμαχόμενοι 
επεσαν ένδόξως.

»*Αφ* ού οί εν Μεσολογγιω και Άνατολικω ’Οθωμανοί έπολιορ**1̂  
σαν διά ξηρας καί διά θαλάσσης διά πολύν καιρόν, βλέποντες δτι δεν ^  
πορουν νά αντιτείνουν περισσότερον, άπεφάσισαν, ώς άκολουθε»'.

α', «Νά υπάγουν διά θαλα'σσης αί φαμηλίαι τών είς Μεσολόγγι0Ϋ ^  

Αίτωλικόν *(* θωμανών, συντροφευμέναι μέ τούς άνδρας των, σο^ 1ζ° ΰ̂  

μεναι δλαι ψυχαί σχεδόν 600 ,  καί νά πληρωθη ο ναύλος εως εί; 
η Πρέβεζαν, άπb τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν τά άνω πλοΓα θέλουν 6 
συντροφευμένα aub δύο πολεμικά δι* ασφάλειαν. -y

β'. «Αί άνω φαμηλίαι θέλουν έμβαρκαρισθή ευθύς όπου είδο^0^ ^  
δτι τά πλοΓα είναι έτοιμα, πέρνοντες μαζή των δσα άπb τά κινη** 
των, η πράγματα θέλουσιν, εκτός τών ζώων.  ̂ ^

γ', «Ευθύς όπου αί φαμηλίαι εμβουν είς τά πλοΐα, δλα τά λοι^* f -
τεύματα μέ τά ζώά των θέλουν αναχωρήσει διά ξηρας, πέρνοντες s 
άμοιβαίως κατά τήν θέλησιν του καπετάν Γεωργίου Νικολάου, ό<Γε1ζ ^
τούς συντροφεύσει εως εις τήν Πούντα Πρεβέζης, διά νά μήν ενοχ 
καθ’ οδόν. ^

δ'. "Όλοι τόσον οί διά ξηρας καθώς καί οί διά θαλάσσης θέλο^ν 
χωρήσει μέ τά άρματα καί τήν λοιπήν κινητήν περιουσίαν. ^  jx

ε', « Ά φ ’ού έ'μβουν είς τά πλοΓα αί φαμηλίαι των, θέλουν διορι<Τ 
μέρους του πληρεξουσίου Τοποτηρητου δύο γυναΓκες νά ε ξ ε τ ά σ ο υ ν  p ^  ^  
βειαν· καί δσαι γυναΓκες θέλουν νά μείνουν μέ τούς όθωμανούς, ^  
αυτούς, δσαι δέ θελήσουν νά μείνουν μέ τούς Χριστιανούς, νά f**1 
αύτούς· έάν κάμμία άπο έκείνας όπου μείνουν μέ τούς "Ελληνας ^  <b 
όμολογούμενον άπό τήν ίδιαν μητέρα δτι είναι άπό Ό θωμαν ν̂; 
κρατγ] ό πατήρ του.

ς·'. «Τά ανήλικα, ειτε θηλυκά, εϊτε άρσενικά παιδία, δντα 
τών δεκατεσσάρων χρόνων, έάν ήναι καί Τουρκευμένα, νά



ι  ’ Τό
πρώτιστον τών χρεών μας, τό όποιον όφείλομεν νάπο- 

^σωμεν είς την μνήμην τών αοίδιμων εκείνων μαρτύρων, είναι 
προσφέρωμεν έπί του θυσιαστηρίου τού ‘Υψίστου τάς υπέρ 

*ν0ζπαύσεως τών ψυχών αύτών ένθέρμους εύχάς μας.
•Τό χρέος τούτο αφού άποδώσωμεν,εχομεν και άλλο δχι όλι- 

ϊ^τςρον ίερόν νά έκπληρώσωμεν* εχομεν χρέος νά συλλέξωμεν 
ευλαβείας τά σεβάσμια αύτών λείψανα καί νά καταθέσωμεν 

* τι μνημεΐον, δπου ή πατρίς νάποδίδγ) κατ’ ετος τόν φόρον

"Ελληνας χωρίς νά έξετάζηται ή θέλησίς των. τά οποΓα υπόσχονται 
0®ωμανοΙ νά φανερώσουν ολα, καί αν εύρεθγ[ κανένα χωρίς νά παρα- 

ήαουν, η θέλοντες νά τβ περάσουν διά Τούρκον, θέλουν είναι παραβάται 
ΤΥΐζ ^νθήχης.
^  ̂ · «*Οσα πράγματα έχουν κινητά, τά όποια θέλουν νά πωλήσουν, 

°Ρουν νά τά δώσουν εις οποίον θέλουν, ομως χωρίς ίργητα  
φ ^  *^^ηνικά στρατεύματα δέν θέλουν έ'μβει, ουτε πλησιάσει είς τβ 

U?l0v <το̂  Μεσολογγίου, εάν πρώτον δεν εβγουν οί εν αύτω 8λοι Ό θω-

Τ"*^  *ΐς παρούσης συνθήκης εγειναν δύο Ισα, καί έπεκυρώθησαν άπ6 τbv 
ν̂ *|Ρδ£°ύσιον Τοποτηρητήν, καί εσφραγίσθησαν άπ6 τά μέρη άμφότερα διά 

δλ 0υν 8Χην την ίσχύν καί βεβαιότητα.
) ^Ροσθέτομεν οτι εις την άνω Συνθήκην εννοούνται καί οί έν τώ Α ί τ ω -  

» Οθωμανοί.

Εν Μεσολογγίω, την 3 Μαίου 1829 

Χ ο υ μ ο υ λ α  & φ έ ν : η ς  Μ ο υ σ τ α φ ά ς  ϋ ρ η τ ε κ ό ξ

\ (Τ: Σ;) (τ· ς )
*<*£> ΐΓ οπ τζίί  Ι ΐα σ α ς  Λ ίο\>^  Χ ζ ο ν ί } ς

^  (Τ· Σ·) (Τ. Σ.)
Χ .ο υ β (ϊν ά κ η ς  Λ Ι ε ρ τ ζ .  Χ ζ ο ρ ι γ ο ύ ν η ς

(Τ· Σ.) (Τ. S .)
ΐ ο ^ κ ο υ φ λ ή ξ  (Τ. Σ.)

σ̂0ν τφ  πρωτοτύπφ άπαράλλακτον.
Έπιβεβαιώ την άνωθεν Συνθήκην 

Ι ·  U qk.76· Ρ η γ ό π ο υ λ ο ς  

Γ .  ΐ ν & χ ο λ ά ο υ  (ό κα ί Β α ρ ν ' χ κ & ώ τ ι ι ς ) . .
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τής ευγνωμοσύνης της είς την κόνιν τών άνδοών εκείνων, °* 
οποίοι έμαρτύρησαν ήρωϊκώς υπέρ του άγώνος αυτής. Ή  κυβ&ρ' 
νησις διερμηνεύουσα τά αισθήματα τών Ελλήνων ύπερποθούντ<*>ν 
νά έκπληρώσωσι τά τοιαύτα χρέη των διατάττει : Την ίδί#ν 
ημέραν, καθ’ ήν θέλει νά έγκαινιασθτί ή πρώτη εκκλησία,  ̂
όποία επισκευάζεται ήδη είς Μεσολόγγιον, νά ίερουργήσνι δ μ*1* 
τροπολίτης διά νά δεηθΤί υπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών ήρ̂ ** 
κών προμαχώνων τής πόλεως του Μεσολογγίου.

»Ό  πληρεξούσιος τοποτηρητης νά διορίσγ) επιτροπήν συγ**1* 
μένην άπό άνδρας τού ιερού κλήρου ώς και άπό πολεμικούς 
πολιτικούς αξιωματικούς, ητις οφείλει νά λάβγι τάναγκαΐα με*Ρ* 
διά νά ένεργηθώσι τά εφεξής : Νά συνταχθτί κατάλογος ^
εκκλησιαστικών, αξιωματικών, πολιτικών υπουργών, ή &#λ$ν 
πολιτών, οΐτινες επεσαν ώς θύματα τής πολιορκίας τού Με*0 
λογγίου κατά τό 1822, 1823, 1825 καί 1826.

»Νά συλλεχθώσι τά νεκρά αυτών λείψανα καί νά προσδιορ1̂  
ό τόπος, οπου πρέπει νά έναποτεθούν.

»Ό  Κυβερνήτης θέλει υπάγει αυτοπροσώπως είς Μεσολόγγι 
διά νά παρευρεθτί είς την μεγάλην έπικήδειον πομπήν την ί6° 
μένην πρός μετακόμισιν τών όστέων αυτών είς τό μέρος έ*εΐν°’ 
δπου θ* άνεγερθ^ΐ μνημεΐον, άφοσιούμενον άπό τό έθνος είς ^  
μνήμην τών γενναίων έν Μεσολογγίφ υπερασπιστών τού 
ρού. Ή  κυβέρνησις θέλει έκδώσει πρόγραμμα, προσκαλούσ# 
αύτού τούς ομογενείς αρχιτέκτονας καί λιθοξόους νά στείλ^*51 
είς αύτην έντός ενός έτους σχέδια καί πρωτότυπα διά τό [*νΥΙ 
μεΐον, περί ου δ λόγος.»

Ουτω τά ηρωικόν καί πολύδακρυ Μεσολόγγιον περιήλθεν 
τήν κατοχήν τών ήμετέρων, ή δέ κυανόλευκος έκυμάτιζε ^  
έπί τών αίμοφύρτων έπάλξεων αύτού. Έν τούτοις ή Το^ρ 
πανταχόθεν έσωτερικώς μέν υπό τής ελληνικής έπαναστα^6̂ ’ 1 
έξωτερικώς 8έ υπό τε τών πεπολιτισμένων λαών καί μ& ι̂<ί 
*»πό τών κυβερνήσεων Α γγλ ίας , Γαλλίας καί Ρωσίας, πολυει 
καταπιεζομένη, περιέστη είς αμηχανίαν.

‘Η Ρωσία έξηκολούθει νικώσα τά τουρκικά οπλα. Ο ^
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τγ)γος Λίβιτς ό ρωμαικφ έθίμω Ύ jtS{alfuoc η BaAxartxbc (Ζα- 
®<*λκάνσκι) έπικληθείς, μετά οκτώ μυριάδων άνδρών διέβη 
Τ°ν Αίμον καί μετ’ ού πολύ άφίκετο είς ' Adpiarci jtoAtr. 
Τουτου ενεκα δτε διελύετο τό Ελληνικόν εν Θήβαις υπό τόν 
^μητρ ιόν Ύψηλάντην στρατόπεδον, 1500 Τούρκοι υπό τόν 
^σΛάμπεηγ Μονχονρόάρηγ  πεμφθε'ντες είσεβαλον διά τών θερ- 

Η^πυλών. Εκ Θερμοπυλών διοδεύσας δ ’Ασλάμπεης Βουδωνίτσαν, 
^υρκοχώρι και Θήβας, άφίκετο είς ’Αθήνας και παραλαβών 
Τ̂ ν τε εν Άθήναις τουρκικόν στρατόν, καταλιπών μόνον φρου 
Ρ*ν επί τής Άκροπόλεως καί τόν έν θήβαις ύπε'στρεφεν είς Λ α - 
Ρισσ*ν. Άλλ* έν τούτω δ 'Υψηλάντης συναθροίσας, έκ νε'ου, τόν 
£ν Στεβενίκω, Διστόμω, Άραχώβν), ’Αμφίσστ) καί αλλαχού διε- 
^«ρμε'νον πρός τροφήν στρατόν κατέλαβε ττί 9 Σεπτεμβρίου 
^829 τά έπι τής έκ θηβών είς Αεβαδείαν άγούσης στενά, τά 
^*ρά τούς βορείους πρόποδας τού Έλικώνος καί τά νότια τε'λ- 
Η*τα τής Κωπαίδος σχηματιζόμενα

έπαύοιον (10 Σεπτεμβρίου) άφικόμενοι 5,000 Τούρκων 
ε<Ιτρατοπέδευσαν ού μακράν τών ήμετέρων* μέχρι τής πρωίας 

12 Σεπτεμβρίου, δτε δοθε'ντος διά κανονιοβολισμού τού 
^μείου τής έπιθε'σεως, καταλιπόντες ολίγους πρός φρουράν τού 
Χ'·>ρωθε'ντος στρατοπε'δου αυτών έφώρμησαν, διαιρεθε'ντες είς δύο 

Μ ρ«ς. Καί τό μεν πεζικόν κατά τών οχυρωμάτων τών Έλλη* 
τό δε ιππικόν έζ 600 άνδρών παρετάχθη είς δύο στοίχους 

^*ρά τούς πρόποδας τού ορούς* 300 δε πεζοί καί τινες ιππείς 
**τ έλαβον τό χωρίον Βρασχαμ ίχας . Οί δ’ Έλληνες έν συνόλω 

>300 ησαν παρατεταγμε'νοι κατά τά στενά τής Πέτρας. Τό 
*>ον τών Τούρκων σώμα, ηγουμένου αυτού τού Άσλάμπεη, 
Ε̂ Ρμησε κατά τού ελληνικού προμαχώνος* άλλ’ οι εξωθεν 
^υ^ού Μαμούρης καί οί άλλοι άπέκοουσαν αυτούς ηγούμενοι 700 
*ν*>Ρ<δν, ένώ συγχρόνως ό Μπχιρακτάρης καί δ Σπύοος Μήλιος 
y*vvocico; άντιστάντες ετρεψαν τούς άποπειραθέντας νά διέλθωσιν 
λ®ρους7 και οί υπό τόν Χατηχρήστον ίκπεΐς τούς κατ ’ 
^τών επελθόντας Τούρκους.

^πελπισθέντες οί εχθροί περί τής διαβάσεως, έπανήλθον κχ-



τνισχυμένοι είς τό στρατόπεδον καί τ γ  επαύριον (13 Σεπτεμ
βρίου) πρωία επεμψαν τόν αρχηγόν του ιππικού 'ΑχμίταπεΆ* 
πρός τούς "Ελληνας οπως συνθηκολογήσν) και διαβώσι τά στενα- 
Κατά την προκαταρκτικήν συνδιάλεξιν τού ’Αχμέτμπεη και τώ* 
επιτετραμμένων υπό τών Ελλήνων : Γεωργίου Λασσάνη στρατο
πεδάρχου καί Ίωάννου Φιλήμονος, γραμματέω; τού 'Υ ψ η λ ά ν τ ο υ ,  
μη επελθούσης ομοφωνίας, μετέβη είς τό τουρχ,ιχ,όν στρατόπεδον, 
αιτήσει τού ’Αχμέτμπεη καί άδει^ τού ‘Υψηλάντου, ό ΊωάννΥ)£ 
Φιλήαων άλλ ’ ούδ* εν τνί δευτέρα ταύτγι συνδιαλέζει τού Ότζά*·

αγά καί Άσλάμπεη καί τού Φιλήμονος μη γενομένης ομοφωνία > 
τών Τούρκων μη στεργόντων νά παραδώσωσι την Φοντάναν, 0 
Φιλήμων επανήλθεν άπρακτο; κομίζων την ιδία χειρί τού ’Α***" 
λάμπεη γεγραμμένην επιστολήν ταύτην : «Τίμιε φίλε κύρ στρ#' 
τάρχη Ύψηλάντη, σε άκριβοασπάζομαι καί με τό κάμνοντ#£ 
φιλικόν χαιρετισμόν σε ειδοποιώ: εδώ ήλθεν δ απεσταλμένοι 
γραμματεύς σου είς τόν Όσμάν αγά Ό τζάκ αγά καί με εί^εν, 
οπού διά τού δρόμου, δπού νά άπολύιγις διά νά πάμε, νά 0°υ 
απολυθούν οί τόπος δπού εχω πιάσει εγώ άπό Λεβαδείαν ε&>£ 
’Αλαμάνα καί ετζι λοιπόν νά άλλάξωμεν τά ρεχέμια. Αύτό εγ®*" 
λοιπόν δεν ήμπορώ νά τό κάμω χωρίς νά μη ρωτήσω τόν αυθεν*  

την μου* ήμπορώ μόνον καί μόνον χωρίς ρώτησιν τού άφεντ0 '̂ 
μου, νά σού άπολύσω Λεβαδία, Κατίκου Χάνι καί Τουρκοχωρ1 
εί δε καί διά τά άλλα, ενόσου νά πηγαίνω είς Λάρισαν νά <*ν" 
ταμωθώ με τόν αφέντη μου (ενόει τόν Μεχμετ πασάν, Ρούμελη 
Βαλησή) καί απόψε προσμένω άπόκρισίν σου, διά νά άλλάζωμ** 
τά ρεχέμια. *0 ,τ ι νά γένγι απόψε νά γέντ), νά πάργι τέλος ή 
λιά· καί καθώ; εστάθης εως τώρα είς την τιμήν σου, ετζι 
πόν καί τώρα δεν πρέπει νά κάμνις διαφορετικά, παρά νά βα<*τ* ' 
ξγίς την μπέσσα σου καί ύγίαινε.»

Επειδή δέ οί Έλληνες επέμενον άπχιτούντες την παράδο<*1* 
τ^ς Λεβαδείας , τού Κατίκον  Χ ά η ,  τού Τορχογωρίον  
Φοντάτας.  οί Τούρκοι συνδιασκεψάμενοι μέχρι βαθείας νυ*τ<>£ 
άπεφάσισαν νά παραδώσωσ·. καί την Φοντάναν καί άλλας 
*Χωρήσεις νά ποιήσωσι τοϊς *Ελλησιν, έφ’ ω καί ό Όσμάν #Υ^
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Οτζάχ. ά γα ;, Άσλάν Μουχουρδάρη; καί 6 κατά την Ά νατολ ι-  
Ελλάδα στρατάρχης Δημήτριος 'Υψηλάντη; υπέγραψαν έν< 

στρατοπέδω τ^ς Πέτρας (13 Σεπτεμβρίου 1829) την συνθή- 
ταύτην :
«Οί υποφαινόμενοι Ό τζάκ άγα; Όσμάνη; και Άσλάμπεης. 

^ 0uX°upSocpy)ς, πολεμηθέντες είς την Πέτραν την δωδεκάτην ή- 
H*£pocv τού τρέχοντος μηνό; και άδυνατήσαντες νά περάσωμεν μέ 
*°λεμον ταύτην την θέσιν παρεκαλέσαμεν τόν στρατάρχην κύριον 
^μήτριον 'Υψηλάντην όδηγήσαντα την εναντίον μας είοημένην 
Μχην και άξιούμεθα την συγκατάθεσίν του δςά τό ελεύθερον 
*ερασμά μας άπό την Πέτραν κατά την ακόλουθον συνθήκην :

• Η εκλαμπρότης του ό κατά την Ανατολικήν Ελλάδα στρα- 
^αΡχΥ]ς κύριος Δημήτριος ‘Υψηλάντη; υπόσχεται νά άδειάσν) τόν 
Ε7ράνω της Πέτρα;|προμαχώνα, ευρισκόμενον υπό την ύπεράσπισιν 

χ^λιάρχου Χριστοδούλου Χατζή Πέτρου, άμα εξημερώσει και 
*ντ*λλαχθώσι τά αμοιβαία ενέχυρα.

•Δίδει δσους εχει είς τό στρατόπεδόν του αιχμαλώτους Τούρ- 
άμα δοθούν οί ευρισκόμενοι εί; τό τουρκικόν στρατόπεδόν 

Ελληνες,
«Δίδει τρία άμοιβαια ενέχυρα είς τόν Ό τζάκ άγαν Όσμάνην, 

Τ°ν πρώτον πεντακοσίαρχον της τετάρτης χιλιαρχία; Νάκον· 
^νουργι^ν : τόν πρώτον πεντακοσίαρχον της πέμπτης χιλιαρ · 

Τόλιαν Νικολάου καί τόν εκατόνταρχον ίππέα Κ. Μονα - 
στ>ΐρλήν.

«Συντροφεύει τό τουρκικόν στρατόπεδόν μέ την άνήκουσαν 
υν*μιν πρός άσφάλειάν του μέχρι τη ; Μπουδονίτζα;, δπου θέ- 

^0υσιν άλλαχθη καί τά ενέχυρα* ή δέ ένδοξότη; του ό Ό τζάκ  
Όσμάνη; καί Άσλάμπεη; Μουχουρδάρη; υπόσχονται :

•Είς τό πέρασμά των άπό Πέτρα; μέχρι Μπουδονίτζα; νά μη 
*°έμωσι την παραμικράν ζημίαν εί; τού; έγκατοίκου;, τά γεννή- 

^αί τά ζωντανά των. 
λ *Νά λάβωσι πλησίον των τά ; εύρισκομένα; φυλακά; των είς 

πόλιν τή ; Λεβαδεία;,εί; τό Χάνι τού Κατίκου, τό Τούρκο- 
καί την Φοντάναν δηλονότι νά άδειάσουν έντελώ; δλας
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αυτας τας θέσεις καί την Μπουδονίτζαν μέχρι τών Θ ε ρ μ ο π υ λ ώ ν  

καί τές  Αλαμάνας, ν’άφήσωσι μόνην την εύρισκομένην είς αύτάί 
φρουράν χωρίς νά κάμωσι προσθήκην κ α κ ία ν .

«Δίδουσιν έκ βέρους των ό μεν Ότζάκ άγας Όσμάνης δύο 
ενέχυρα : τόν ’Αχμέτμπεην Κόλ άγαν καί τόν Καχραμάν άγ^ 
Κολ αγ&ν* ό δε ’Ασλάμπεης Μουχουρδάρης τον ΜπελούκμπασΆν 
Νούρ Έδίν άγαν.

«Τό κίνημα τού τουρκικού στρατοπέδου διά τές  Πέτρας θε'λ̂ ι 
αρχίσει εκ προειδοποιήσεως τού στρατάρχου, άμα τελειωθ'7) *6' 
λεία η αλλαγή τών ενεχύρων και άδειάσν) ό προμάχων δ έπάν^ 
τές  Πέτρας.

«Δίδουσιν δσους έχουν "Έλληνας αιχμαλώτους είς τό στρ#* 
τοπεδον των πριν λάβωσι την ειδησιν τές διαβάσεώς των διά τ ί ;  
Πέτρας.

«Εις πίστωσιν τούτων δλων γεγραμμένων έν λόγω τιμές *Yel 
ναν δυο δjxοια αντίγραφα τές παρούσης συνθήκης ύπογεγραμμ6ν* 
και εσφραγισμένα άμοιβαίως καί άπό τά δύο μέρη».

Διά τές τελευταίας ταύτης μάχης καί νίκης τές Π έ ΐρ^ ’> 
(12 Σεπτεμβρίου 1829), λήγει καί ή μεγάλη  ε λ λ ηπ χή  
σ τά σ ι ς , ήτις κατά Μάρτιον τού 1821 άρζαμένη διήοκεσεν ζ1ζί 
οκτω ολα βαρυστένακτα ετη, ήτοι ( ε̂χρι τού Σεπτεμβρίου 189^·

Διά τές επαναστάσεως ταύτης ή ’Ελλάς έκτήσατο ο,τι 
λεσε κατά την αποφράδα τές 29 Μαίου 1453 ημέραν, την έλευ- 
θερίαν καί αυτονομίαν αυτές, ής έπι τέσσαρας ολους αίών^ί 
στυγερας δουλείας εστερεΐτο, την αίσχροτέραν τοΐς Τούρκοις δο^' 
λευουσα δουλείαν. Η διπλωματία τέλος κατώρθωσε νά πείσΥ) 'τ°ν 
Σουλτάνον, περισπώμενον έκ σπουδαίων εσωτερικών περιπλοΧ-ω ?̂ 
ΐνα μικρόν προ τές μετά τές Ρωσίας συνθηκολογήσεως άναγν6) 
ρίστ) την ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος, επί βάσει τές Λονδΐ' 
νείου συνθήκης τές 24)6 ’Ιουλίου 1827 (1) καί τού π ρ ω τ ο κ ό λ '  

λου τές 10)22 Μαρτίου 1829 (2), την δέ μετά τ έ ς  Ρωσίας ζί

ΙΣΤΟΡΙΑ

(1) Ίδε σελ. 74 —79.

(2) Ίδ έ  σελ.  2 1 5 - 2 2 1 .
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pvjvvjv μόλις κατά την ύστάτην ώραν συνήνεσε νά ύπογράψγ) ό 
Μαχμούτ (2]14 Σεπτεμβρίου 1829) εν Άδοιανουπόλει.

Κατά τόν αυτόν μήνα προ τής συνθήκης είχε συστηθή, κατά 
^αταγήν του Τσάρου, μυστική τις επιτροπή, αποστολήν εχουσα
νά σκεφθ^ πεοί τής άρίστης πολιτικής τής προσηκούσης τ*7) 
fWic>c άπε'ναντι τής Τουρκίας κατά τάς παοαμονάς τής συνθη- 
Ηολογήσεως. Μεταζύ τών διαφόρων προτάσεων ό κυβερνήτης Κα- 
^οδίστριας προύτεινε την έπί τών ερειπίων του εν Εύρώπν) ’Οθω
μανικού Κράτους ΐδρυσιν πε'ντε χριστιανικών κρατών : α') του
Δακικου, συγκροτουμε'νου εκ τών παραδουναβίων ηγεμονιών, β') 
τ ου Σέρβικου, άποτελουμε'νου έκ τής Σερβίας, Βοσνίας Ερζεγο
βίνης και δυτικής Βουλγαρίας, γ') του Μακεδονικού, συγκροτου- 
(*ε'νου έκ τής Μακεδονίας, Θράκης, πλην τού Βυζαντίου καί τής 
Ανατολικής Βουλγαρίας, δ') τού ’Ηπειρωτικού, άποτελουμε'νου 

εκ τής ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας, καί ε') τού Ελληνικού, περι- 
^αμβάνοντος τάς λοιπάς έν Ευρώπγι έλληνικάς χώρας καί άπά- 
σας τάς νήσους τού Αιγαίου. Τά κράτη ταύτα θ’ άπετε'λουν 
Ομοσπονδίαν μετά πρωτευούσης τής Κωνσταντινουπόλεως, ητις 
εμελλε νά κηρυχθ^ ε ΐε νθ ίρ α  πόλις  άοχουσα τής άπό Δέρκων 
μεχρι Σηλυβρίας εκτεινόμενης χώρας. Ά λ λ ’ αί προτάσεις αύται 
ε̂ν εγε'νοντο δεκταί υπό τής Ρωσίας- διότι ούδαμώς έθεωρεΐτο

Ρωσία ασφαλής ό πορθμός τού Βοσπόρου. ’Επίσης δέν έγέ- 
νετο δέκτη καί ή πρότασις τού Ρώσου στρατηγού Λεΐβιζc τού 
^^εραιμίου {=. υπέρ τόν Αίμον γενομε'νου =  Ζαβαλκάνσκι),οπως 

συνθήκη πρός την Τουρκίαν ύ τογραφ'7) υπό τά τείχη τής Κων- 
σταντινουπόλεως καί ούτως ύπεγράφη έν Άνδριανουπόλε;.

Διά τής συνθήκης τής Άδριανουπόλεως, ή Ρωσία έ'λαβεν 
*ποζημίωσιν 135,000 ,000 φράγκων, προσεκτήσατο τό Δέλτα τού 
^0υνάβεως καί έλευθεροπλοίαν έν τφ  Ευξείνω, γενομενη ουτω κυρία 
τ °υ εμπορίου.

Διά τού 10 δέ άρθρου τής αυτής συνθήκης ή ‘Γψηλή Πύλη 
^ίαν ευχαρίστως άπεδε'ζατο, ώς εΓπομεν, τάς αποφάσεις τών Δυ· 
νάμεων τάς εν τε τή άπό 24)6 ’Ιουλίου 1827 συνθήκν) καί εν 
τ Φ από 10)22 Μαρτίου 1829 πρωτοκόλλω περιεχομε'νας, άλλ* ή
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Ελληνικη κυβέρνησις ύπέβαλεν, ώ; ειδομεν, εύλογούς ενστάσεις* 
διότι έπί τοΰ άρθρου τούτου τό μεΐζον μέρος τών έπί έπταετίαν·' 
ολην άγωνισθεισών χωρών παρέμενε τ^ Τουρκί^, τά δε αληθή 
συμφέροντα τοΰ Έλληνισμοΰ διεκυβεύοντο σοβαρώς, ό δε έπί με- 
γαλαις έλπίσι συναφθείς πολυετής Ελληνικός αγών, μικρά μόνον  ̂
άπέφερε τά αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Δ'.

Τά προ της Δ' εν "Αργεί Έ θνοσυνελεύσεως.— Έ κλογα ί πληρεξουσίων.-— 
’Αναβολή της συγκλήσεως τής Έθνοσυνελεύσεως, —Ε κλογή  του Κυ^ 
βερνήτου έν τριάκοντα καί εξ εκλογικαΓς περιφερείαις. — ’ Ανανέωσή 
του Πανελληνίου — ' ύγκλησις τής Έθνοσυνελεύσεως διά τήν 11*)ν 
’ Ιουλίου 1859, -  Tb άρχαϊον του νΑργους θέατρον διασκευασθέν έXPv3r 
σίμευσεν ώς τόπος συνεδριάσεως τής Έ θνοσυνελεύσεως.— Τελετή έ π ί '  
σηαος επ ί τή ένάρξει τών εργατιών αυτής. —Αί συζητήσεις .  — Τά πρ&~ 
κτικά καί τά ψηφίσματα. — Κατάργησις του Πανελληνίου καί ίδρυσι? 
τής Γερουσίας.— Αί αποφάσεις αυτής . — Ή  6η Αύγούστου 1829· 
Λήξις τών εργασιών τής έν *Αργει Δ' Έθνιχής Συνελεύσεως

Έν τούτοις, έν τώ μεταξύ ό Καποδίστριας ζητών νά δΥϊ" 
μιουργήσ·/) νέον έν Έλλάδι καθεστώς μ&λλον πρός την φύσιν 
Ελληνος άρμόζον, διέταξεν έκλογάς πληρεξουσίων διά τήν μέλ<· 

λουσαν νά συγκροτηθεί Εθνικήν συνέλευσιν, ητις κατ’ ’Απρίλιο* 
τοΰ 1828 προκηρυχθεΐσα όλονεν άνεβάλλετο, τοΰτο μεν ενεκ<* 
τής παρεμπεσούσης πανώλους, τούτο §Ι~πρός μείζονα μελέτην 
τών αναγκών τοΰ έθνους, περί ών εμελλε νά άτροφασίσν} ή Έθνο- 
συνελευσις. Μόλις δέ} καθ’ δν χρόνον έξηκολούθει έπί τών πλοίων
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εν Πόρω διαποαγμάτευσις τών αντιπροσώπων τών εύεργετίδων 
Δυνάμεων (Αύγουστος— Δεκεμβρίου), άπεφάσισεν, υπό τής δι
πλωματία; καί τών ποοκοίτων Ελλήνων παρακινούμενος, νά σκε- 
ψθγ) σοβαρώτεοον περί τού ζητήματος τής συγκλήσεως τής Έθνο- 
^υνελεύσεως, ήν άπό ήμε'οας είς ήμε'ραν έφίλει νά άναβάλλνι. Έν 
τούτοις, ττϊ 12 Νοεμβρίου 1828 προσεκάλεσε τό Πανελλήνιον, 
δπως σκεφθη περί τής μορφής τής συνελεύσεως. Ούχ ήττον 
δμως φοβούμενος μη τυχόν ή Έθνοσυνέλευσις καταστή θέατρον 
'β^αίων διαπληκτισμών, ώς έκ τής συρροής είς "Αργος πολλών 
δπλοφόρων έκ διαφόρων μερών τής Ελλάδος άνε'βαλε καί αυθις 
την σύγκλησιν λε'γων— ώς ώμολόγησεν έμπιστευτικώς τώ Κ^Στοκ■ 
μαρ (1) — οτι οί Έλληνες ήσαν ετι άωροι διά την ελευθερίαν τών 
κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Έν τούτοις, μη περιμε'νων πε'ντε 
*αί δε'κα ετη, ώς είχεν απαιτήσει τούτο παρά τού πρίγκηπος 
Λεοπόλδου, ήλπιζεν δ Καποδίστριας έπί εύνουν καί εύάγωγον 
Έθνοσυνε'λευσιν. Οί έπαρχοι ειχον αρκούντως ένεργήσει παρά 
τώ λαώ, καί ή κατάργησις τών αρχαίων δημοτικών έλευθεοιών 
ειχεν ώριμάσει αυτόν πρός έπιδεικτικήν τινα συνταγματικήν 
Πομπήν. Καίτοι δε προϋπήοχον οί αγαθοί ούτοι δροι, μετά προ · 
σοχής δμως καί πεοισκε'ψεως προέβη είς τό εργον τούτο δ Κυ

(1) Ό  Στόκμαρ ήτο αντιπρόσωπος του πρίγκηπος Λεοπόλδου άπο- 
^ταλείς επίτηδες ινα βολιδοσκοπήση Tbv Κυβερνήτην καί ib έν Έ λλάδ ι 
Πνεύμα· διότι ο πρ ίγχηφ Λεοπόλδος του Κοβούργου, 8στις άπο του Νο
εμβρίου 18^8 μέχρι του Μαρτίου 1829 διέμεινεν εν Νεαπολει, ε ιχε μάθει 
^^ρά τών πρέσβεων τών Δυνάμεων, οτι ο Καποδίστριας ειχε συστήσει 
αύτόν, κατά τήν εν Πόρο συνδιάσκεψιν ερωτηθείς,ο'ς υποψήφιον του Ε λ 
ληνικού θρόνου, κα ί ,  ίκα^ώς α ιματώδη; τήν κρασιν, ε ίχεν αποφασίσει να 
ΛποδεχΟη τήν είς Ε λλάδα  κλήσιν. "Ίνα παρασκευάση δε τήν κ λ ή σ ι ν 
τ<*υτην, πρόσκλησιν δηλαδή εκ μέρους του Ε λλην ικού έθνους, άπέστειλε 
χΛτά τάς άρχάς Μα ίου προς τον Κυβερνήτην τον αδελφόν του εμπίστου 
Λυτού Κ ά ρ ο λ ο ν  Σ τ ό κ μ α ρ .  Παρεκάλει δε διά φιλο^ρονεστάτης 
επιστολής νά διαφωτισθη περί του μέλλοντος τής Ελλάδος , καί εξέφραζε 
τρυφεράν μέριμναν περί τής πολυτίμου υγείας του Κυβερνήτου, ήν ηυ/ετο 
«να διαφυλάττη ό Θίός, οπως μή πάθη ύπο τb βάρος τών κυβερνητικών 

σΧ.°λιών.»



βερνήτης. ΓΙολύ δε ώφέλησεν αύτφ δτι δεν ύπηρχεν εν Έλλάδι 
νόμος περί προσόντων εκλογέων καί εκλεζίμων.

Είχε μεν συζητήσει μετά του Π ανελλην ίου , από τού ’Ια
νουάριου 1829, ώς πρός τούς σχετικούς νομικούς ορισμούς. Τό 

t σώμα δμως τούτο, έν ώ τότε ακριβώς άνεφύη ή πρώτη πρόζ 
τόν Κυβερνήτην δυσπιστία^ ήρέθισεν αυτόν διά παρατόλμων 
αζιωσεων. Άπητησε νά έκλέγωσιν οί έκλογικοί σύλλογοι τον 
ίδιον εαυτών πρόεδρον καί γραμματέα, καί έπειδη ήτο πιθανόν 
δτι οι ξένοι καί άκτήμονες ήθελον υποστηρίζει την κυβέρνησιν, 
η άντιπολίτευσις άπητησε νά ψηφίσωσι μόνον αύτόχθονες καί 
κτηματίαι. Τούτο έξήγειρε την όργην τού Καποδιστρίου· διότι 
είδεν αίφνης έγειρόμενα ένώπιον αυτού ανυπέρβλητα έμπόδι#; 
καί κατενόησεν δτι δεν είχε την δύναμιν νά έκδώσν) νόμον, κ#1 
μάλιστα εκλογικόν, περιορίζοντα τό έλεύθερον έκλογικόν δι* 
καίωμα. « ’Ήθελον άδιστάκτως συμμερισθη την ύμετέραν γνώ
μην, είπεν 6 Καποδίστριας προς τό Πανελλήνιον, άν δεν εβλε- 
πον έν αυτή άκαταμάχητόν τινα δυσχέρειαν· είναι δε αυτη, δτι 
δεν δύναμαι νά αναγνωρίσω έμαυτώ τό δικαίωμα της νομοθε- 
τήσεως καί μάλιστα περί έκλογικών». Καίπερ δε την αναρμοδιό
τητα ταύτην προφασιζόμενος, συνεβούλευσεν ούχ ήττον π ο λ λ ά  

αγαθά, τείνοντα είς υπεκφυγήν τών δυσχερειών. Οί κατά τάί 
έκλογάς τών δημογερόντων έπικρατήσαντες τέως τύποι είχ°ν 
έπιδοκιμασθη λίαν έν τα ΐς έπαρχίαις.

Δεν ήδύναντο αρά γε νά άποφέρωσιν έπίσης ευχάριστα άπο~ 
τελέσματα καί κατά τάς έκλογάς τών διά την συνέλευσιν αντί* 
προσώπων ; Αί τών δημογερόντων έκλογαί έγένοντο κατά ^  
διατάγματα τού ’Απριλίου 1828, υπό την δ<,εύθυνσιν καί την 
έπίδρασιν τών κυβερνητικών έπαρχων, καί άπέφερον ούτως έπιθυ* 
μητά τώ Καποδιστρία αποτελέσματα. "Αν λοιπόν νύν έξελέγοντ° 
καί οί αντιπρόσωποι κατά τό αυτό σύστημα, εύλόγως ήλπιζ£ν 
ο Κυβερνήτης την έν ταΐς έκλογαΐς έπίτευξιν ευχάριστου αποτε
λέσματος.

Τό Πανελλήνιον  όμως δεν ήθέλησε νά κατανοήσγι τά πλεο
νεκτήματα τού νέου καποδιστριακού συστήματος, καί άπέρριψ-
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TViv περί τής διεξαγωγής τών εκλογών πρότασιν τής κυβεονήσεως. 
ι&λογίσθη επί στιγμήν ό Καποδίστριας νά δημοσιεύσν) έχΛυγι- 

r t y o r 1 άνευ τής συναινέσεως του ΠανεΛΛηνίου, άλλ’ ό γραμ- 
Ι^τευς τήςΈπικρατείας Σπυρίδων Τρικούπης ήονήθη έπιμόνως νά 
^°γράψ'/) xoci νά άναλάβη την ευθύνην τή ; ποαξεως ταύτης. Ό
1 / Λ  4 '

 ̂ ^ερνήτης κατεστάλη τότε, άλλ ’ άποκτήσας την πλειονοψη - 
εν τώ ΠανεΛΛηνίω διά τής ποοσθή#ης εννέα νέων μελών,

Οίς καί ό Πάνος Ράγχος,ο  καί έκτακτος επίτροπος χρηματίσας, 
^ίβίτλε καί πάλιν εν ττ} αυτή συνόδω τό νομοσχε'διον αύτου, 

κατά τό Σ ύν τα γμ α  τό άπορριπτόμενον νομοσχε'διον δεν ηδύ- 
πλέον νά συζητηθϊ) εκ νέου κατά την αυτήν σύνοδον Επειδή 

καί πάλιν ηρνήθη νά προσυπογράψω ό γραμματεύς τής επι- 
*Ρ*τεί<χς παυθείς^ διωρίσθη είς την νεοσύστατον θέσιν του επί 

Εξωτερικών γραμματέως,ό δε διάδοχος εκείνου Ν. Σπηλιά- 
ο̂ ^θττον δύσκολος, υπέγραψε τ η ν  πρότασιν τής Κυβερνήσεως, 

ιί ψηφισθεΐσα καί υπό του ΠανεΛΛηκίον, έδημοσιεύθη ώς Νό- 
(4 Μαρτίου 1829). Έκτος ολίγων τροποποιήσεων, βάσις 

^  Νομου τούτου υπήρξε τό κατά τάς έκλογάς τών δημογε- 
Ρ°ντ<ύν τοσούτω γόνιμον άποδειχθ'εν σύστημα. 'Έν μόνον άπέ- 
Ρ°̂ σε πεισμόνως τό ΠανεΑΑήπον, την διάταξιν του νομοσχε-
^Q'j Λ ,Υ / . y > ~ / , ^) την ϋεσπιζουσαν την, κατα τας εκλογας, παρουσίαν των 
Ρ°σωρινών διοικητών καί τών εκτάκτών, επιτρόπων, δπως, κατά 

ε*φρασιν του Καποδιστρίου, άσφαλίζηται ή τάξις καί ή νο- 
^ ° τ η ς .Ά λ λ ’ ό Κυβερνήτης κατώρθωσε διά πλαγίας όδοΰ πολύ 
g ε°ν η δσον είχεν άπαιτήσει. Κατώρθωσε νά δοθ·̂  είς την κυ- 
 ̂ Ρν*)σιν τό δικαίωμα νά διορίζη αυτη εκ τών εκλογέων έκαστου 

^εΡ^ματος τόν πρόεδρον του εκλογικού συλλόγου. Ά ντ ί τής 
 ̂ ^ ιλουσης άπλής εφορείας τών επάρχων, επετεύχθη ούτως ή 

Vqc κυβερνήσεως διεύθυνσις τών εκλογών. Ά π έ -
τ °ι°ύτου πλεονεκτήματος, ήδύνατο βεβαίως νά προβή ό 

^λλ^νΥ1τ̂ ? νΧΙ Πανελλήνιον, περί ών
^ π ιζ εν , δτι ούδε'ποτε ήθελον αποκτήσει πρακτικήν τινα 

νο ένέδωκε νά όρισθ^ εν τώ άοθρω 14 του κα-
0ντ°ζ τάς έκλογάς νόμου, δτι πολιτικοί εγκληματίαι ήδύ -
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ναντο νά έξέλθωσι τών φυλακών έπι έγγυήσει καί νά έκπλ*)?0*' 
σωσι τά άντιπροσωπικά αυτών καθήκοντα.

*Οσον έξηοτατο από τών έπαρχων και τών δημοτικών άρχ^ν* 
εφαίνετο ήσφαλισμε'νη ή έπι τών έκλογών έπιρροή της Κυβερνά 
σεως* οπως εχη δμως υπέρ εαυτού καί τό πολύ τού λαού, <ο1ζί? 

f  εμελλε νά έκφεργι την οριστικήν άπόφασιν, άπεφάσισεν δ 
| δίστριας νά περιε'λθη την Πελοπόννησον και τάς νήσους, ενφ 
I αδελφός αυτού Αυγουστίνος ελαβε την έντολήν νά περίοδοί 

την Στεοεάν χάριν έκλογικών σκοπών. «Οί "Έλληνες άπαι*0̂ 1 
νά φωτισθώσιν υφ’ ημών αύτων περι τές θε'σεως και τού μέλλ°ν 
τός των, καί πρό πάντων περί τές αξιοπρεπούς έκπληρώσεως ^  
καθηκόντων, άτινα έπιβάλλει αύτοΐς ή πατρίς ώς πρός τάς ^ ° 
γάς» , ελεγεν δ Κυβερνήτης. Έ π ι τούτφ δε μετε'βαινεν <χδι#* 
πως από τές Αιγίνης είς Ναύπλιον, καί από Ναυπλίου είς 
ναν· συνοδευόμενος δε υπό τού I. Μεταξα καί τού Θ. Κο^°*° 
τοώνη πεοιέλθε την Πελοπόννησον, προσήγγισεν είς τάς νή^00” 

■ καί μόνον την Στερεάν έπεσκε'πτετο σπανίως, άπαξ δέ μόνον ^  
’Αθήνας. Τά δύο δε τελευταία ετη εμεινεν άποκλειστικώς 
έν Ναυπλίω, ενθα είχεν δρίσεl καί την έδραν αυτού.

Ό  Κυβερνήτης καταλιπών την Αί'γιναν, μεσούντος Μ*Ρ*1 
τού 1829, έπεσκε'ψατο την Τοίπολιν, την Μεθώνην. τάς Πά*Ρ*^

9 / ^την Ναύπακτον, καί έπε'στρεψε διά Ναυπλίου περί τά  τε'λΆ 
μηνός. Ό  λαός ήοχιζεν ήδη άναλαμβάνων από τών 
συνεπειών τών ληστρικών έπιδρομών τού Ίμβραήμ καί άπολ#υ 
τών ευλογιών τές ειρήνης- ενθους δέ προύπήντα πανταχ°υ 
Κυβερνήτη. ^

Ή  θε'α τών ξε'νων, ή μετά Ρώσων καί Γάλλων άξιωμ**1*^ 
•αναστροφή, πάντα ταύτα κατεγοήτευσαν τούς άπλούς £**tV°v 
ποιμε'νας καί χωρικούς, οΐτινες έλάτρευον τόν Μπάρμπχ-Γι<*ν ^  
Έ νω  δέ άλλοτε οί Τούοκοι καί Χοιστιανοί πασάδες παρί^* ,' 1 «/gt»
■πρό αυτών περιβεβλημε'νοι τόν τρόμον τές καταπιε'σεο?»
τές αυθαιρεσίας, εύχάριστον προύξε'νει αύτοΐς εκπληξιν,
Κυβερνήτης άνεμιγνύετο προσηνώς μετά τού λαού, ούτ/ θ<*>̂δ1 ^
ούτε δώρων, ούτε υποσχέσεων φειδόμίνος. Αί θρησκευτικοί
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συνήθειαι, αί ευκτήριοι αυτού ασκήσεις, και τε'λος ή διαρκώς- 
επιδεικνυμένη πεποιθησις αύτοΰ προς τον Θεόν, ταύτα πάντ£ 

*εκε'ρδαινον άνχγκαίως τάς ύπεο αυτού συμπαθείας των πολλ&ν 
Λ χ-α'ι αγαθών Ελλήνων. Ή  εκλογική λοιπόν αυτού περιοδεία 
j · αυτή άπήνεγκε πάραυτα άρίστους πολιτικούς καρπούς. Έν τρ ιά '  
Ι( χοντα χαί ί ζ  εχΛογιχαΐς xeptcpspeccuc έζελε'γη ό Κυβερνήτης Αν

τιπρόσωπος μετά γενικής πληρεξουσιότητας, τούθ’ δπερ δείκνυαν 
οτι αί περί επεμβάσεων έν ταις έκλογαΐς φήμαι των αντιιό* 
λιτευομένων, ουδεμι<2ς εΓχοντο ύποστάσεως. Οι κάτοικοι το$ 
Αργους κατήρξαντο πρώτοι, ή δε ευγλωττ-ος τού Καποδιστρίο^' 

σιγή εφάνη εις άμιλλαν ποοκαλούσα. Είτα παρακολούθησαν κ£* 
άλλοι Πελοποννήσιοι, έν τε'λει δε καί τών νήσων οί κάτοικοι* 
Εφθασε μάλιστα στιγμή, καθ’ ήν ήλπισεν ό Καποδίστριας, ο*** 

ολόκληρος ή Ελλάς ήθελεν έκλεζει αυτόν γενικόν αυτής πληρ6'  
ζούσιον. *Οτι δε ό Κυβερνήτης έλογίσατο τούτο δυνατόν, 
άπόφασιν είχε νά ρύθμισή την πολιτικήν αυτού συμ,φώνως πρ0  ̂
την έπιτυχίαν, καταδεικνύει έγκλύκλιός τις, ήν άπηύθυνε την* 
3ην Μαίου [8 2 9^έκ Ναυπλίου προς τούς έπάρχους τής Άρ**~ 
δίας, τής Άργολίδος καί τής κάτω Μεσσηνίας ;

«Πλήρεις αισθημάτων, ελεγεν, άτινα δυσχερες είναι νά 
φράσωμεν, έμάθομεν την νε'αν άπόδειζιν τής έμπιστοσύνης, 
τά  διαμερίσματα τής ύμετέρας επαρχίας έζεδήλωσαν ύπερ ήμ<*>ν> 
παρε'χοντα ήμΐν την πληρεξουσιότητά των διά την τετάρτϊΡ*' 
εθνικήν συνέλευσιν. Έντελλόμεθα ύμΐν νά άνακοινώσητε ^  
τούς ύπογράψαντας τάς αναφοράς ταύτας, δτι θέλομεν άπ*ν- 
τήσει χωρίς αναβολής, άμα ως εύρεθώμεν εις θε'σιν, μετά * 
έκλογάς τών άλλων διαμερισμάτων του Κ ρ άτο υςνά  άπο<ρχ<*1' 
σωμεν ο,τι δύναται νά καταστήσγ) ήμ&ς ικανούς εις έκπλήρ<*>οιν 

τού ήμετε'ρου καθήκοντος και δικαιωσιν τής εντίμου υ μ ώ ν  εμ4*' 
πιστοσύνης». Συνάμα δε παρηγγελθη ή έφημερίς ό *
Μηνύτωρ νά έπαινέσΥ) προσηκόντως την φιλόνομον διαγωγήν τ&Ϋ 
διαμερισμάτων εκείνων, καί ή Γ επχή  Έφη^δρίς άνήγγειλεν, °^1 
προς ένθάρρυνσιν καί καλόν παραδειγματισμόν ήθελε δημοσίευσε^



τά ονόματα τών επαρχιών, αΐτινες είχον αναθέσει τφ  Κυβερ- 
νήτη π&σαν αυτών την εμπιστοσύνην.

Όποία πολίτικη τροπή ήθελεν επέλθει, αν κατωρθούτο 
^Ρ«γματικώς η σχεδιαζόμενη γενική εμπιστοσύνης ψέφος τού 
*θνους 1 *0 Κυβερνήτης ηδύνατο νά καταστήση αύτην πολιτικόν 
•^φάλαιον, καί στηριζόμενος επί της πανδήμου ταύτης ψηφο
φορίας νά προκαλέση την Ευρώπην, ερωτών άν ήθελε τις τολμή- 

νά διαλογισθτΐ μόνον περί εκλογές ξένου ήγεμόνος, μέλλοντος 
άναικαταστήση τόν εκλεκτόν τού έθνους. Άπέτυχεν δμως ή 

°^ίγον παράτολμος ελπίς αυτη τού Κυβερνήτου* διότι ή άντι- 
^ολίτευσις ανέκραζε γεγωνυία τί) φων^ί, δτι παρεβιάζετο ό εκ
λογικός νόμος, καί ήρξαντο νά άγγέλλωνται επαρχίαι, αΐτινες 
^ν ύπέρξαν τοσούτον φιλόνομοι, ώστε νά έμπιστευθώσι τφ  Κυ- 
^εΡ*ήτη την γενικήν αύτών πληρεξουσιότητα. Ό  Καποδίστριας 
ενάησεν δτι ητο ηναγκασμένος νά οπισθοχώρηση πρό της άνω 
*^πίδος και ύποκρινόμενος, δτι μάτην άντετάχθη κατά τές  αντι
συνταγματικές εμπιστοσύνης τού λαού, άπεποιηθη τάς δοθεί — 
0<χς αύτφ γενικάς πληρεξουσιότητας έκ τριάκοντα εξ εκλογικών 
π ε ρ ι< ρε ρ ε ι ώ ν ,  διότι δεν ηδύνατο αυτός, ώς εκ τού αξιώματος, νά 
Υι'νγ> και ανώτατος άρχων καί εξελεγκτής ταύτοχρόνως !

Ό  Καποδίστριας δ ι’ εγκυκλίου αυτού πρός τάς άρχάς, φε- 
Ρούσης χρονολογίαν 28 Μαίου, άνεκοίνωσεν δτι μάταιαι είχον 
°&ποβέ αί προσπάθειαι αυτού κατά την εν Πελοποννησω περιο- 
^£ί«ν αυτού. Πρός τό Πανελλήνιον δε διεκοίνωσε (14 Μαίου), 
°τι ή ώρισμένη πρός εναρξιν τές  συνελεύσεως (15 Μαίου) ήν ηδη 

Λίοίν εγγύς, και δμως άπέσαν οί πληρεξούσιοι* αι δε δοθεισαι 
*υτΦ πληρεξουσιότητες ήσαν Άχοποι. Άναγνωρίσας δε τό ϊδιον 
^άθος προσπαθών νά ^ρέψη αυτο επιτηδείως εις ίδιον οφελος 
*ροσέθηκεν, δτι τοιούτόν τ ι δεν ήθελε συμβέ, άν είχε γείνει 

ή ύπό κυβερνητικών υπαλλήλων επιτήρησις τών εκλογών. 
®*ειδή δετό Πανελλήνιον είς πάντα συνηνει, επέλθε (15 Μαΐου) 

^ άσημος άποποίησις πάσης πρός τόν Κυβερνήτην δοθείσης γε- 
νικ^ς πληρεξουσιότητας, καί ή είς την 25 ’Ιουνίου αναβολή τές  
^ϊκλήσεως τές  Έθνοσυνελεύσεως. Ό  εκλογικός δε νόμος συνε-
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πληρώθη, τ71 έγκρίσει του Πανελληνίου, διά δύο νέων διατάξεων, 
αίτινες έφάνησαν ύπαγορευόμεναι υπό τών τελευταίων γεγονότων· 
Επετράπη τοις κυβερνητικοί; όργάνοις ιό σάχ ις  τό άπή το ν ΐ  ί  
τά ζ ι ς  χαϊ ό γόμος* νά παρεμβαίνωσι κατά τάς έκλογάς* διετάχθ^ 
δε πρός τούτοι; η άμεσο; εκλογή καθ’ άπασαν τήν Έλλάδι* 
Διά του ορισμού τούτου, οσον δημοκρατικός καί άν έφαίνε*0’ 
άπεμακρύνετο π&ς νοήμων καί ανεξάρτητος πληρεξούσιος. 
πεΐρα κατεδείκνυε καί εν Έλλάδι, δτι διά τής άμεσου εκλογή 
ήνοίγετο ευρύ τό στάδιον εις τάς κρατούσας φατρίας πρός σαγ^* 
νευσιν καί έκφόβισιν του πλήθους, και οτι μέγα τών κατοίκων 
μέρος, πτοούμενον τήν εκλογικήν τύρβην, άπεϊχεν εντελώς 
εκλογής.

Τά μέτρα καί ot κανονισμοί του Κυβερνήτου έστέφθησαν δι 
επιτυχίας, καί πανταχου σχεδόν έξελέγησαν πληρεξούσιοι φ ί^  
τ91 κυβερνήσει φρονούντες.

Ή  κυβερνητική μερίς άπεκάλει -κατά τήν διεξαγωγήν 
εκλογών τούς ίδιους άύτή; υποψηφίους χαΧονς χρ ιστ ιανούς -  άλλ 
ή άντιπολίτευσις δεν καθυστέρησε καί έν τούτω καί εσφενδόνι*6 
κατ ’έκείνων τήν προσωνυμίαν δουΛόφρονες. Οί Ψαροιανοί καί °* 
*Υδραΐοι διεξήγαγον έκλογάς τινας, ών τά αποτελέσματα δυ<5" 
ηρέστησαν τήν κυβέρνησιν. Τότε ό Καποδίστριας, όπως άποζ*)* 
μιωθτΊ, έκάλεσεν είς τήν Έθνοσυνέλευσιν πεντήκοντα περί#°υ 
πληρεξουσίου; εκ τών υπό τών Τούρκων κατεχομένων ε ίσ^1 
επαρχιών, Χίου, Κρήτη;, Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου. Προσέτι 6̂? 
ώς άν μή ήσφάλιζον ίκανώς τήν έπιτυχίαν α{ καλώ; ύ π ο λ ε λ ο *  

γισμέναι συμπληρωματικαί έκεΐναι έκλογαί, διώρισεν ό Κυβερνά' 
τη ; ενδεχαμεΛή εκ πΑηρεζουσίων επ ιτροπήν  πρός έξέλεγξιν 
εκλογών καί καθαρισμόν τής Έθνοσυνελεύσεως.

Ή  κυβέρνησις έφαίνετο, έν τούτοις, φοβουμένη μή τυχόν 
εξαψις τών συζητήσεων παρασύρει πολύ τά ; πολιτικώς έμπ#θδ̂  
φύσεις τών Ελλήνων. Τούτου ενεκεν έσχηματίσθη φρουρά 
ασφάλειαν τή ; Συνελεύσεως, ής ή διοίκησις άνετέθη τφ  Tovf* 
χοφάγφ Νικητή, δεδοκιμασμένφ του Κυβερνήτου οπαδφ *** 
συμμαχητή έκ παλαιού άφωσιωμένω πρός τόν Κολοκοτρων^ν*



ΤοΤ; Jk μή βουλευταΐς άπηγορεύθη νά μεταβαίνωσιν εκ Ναυ
πλίου εις *Αργος, μέχρι; ού ήθελον προμηθευθή καταλύματα 

άντιπροσώποις. Επίσης προς ασφάλειαν άπηγορεύθη ή είς 
Αργος εϋσοδος τών οπλοφόρων. Είχε βεβαίως τούς λόγους αύτής 

ή Κυβε'ρνησις, δπως μη επιθυμώ μεγάλην συρροήν ξένων καί εν
τοπίων.

ΠρΙν ή άρχίσωσιν at συζητήσεις, οΐ τής Πελοποννησου πλη - 
Ρ*ζούσιοι, παρακινηθέντες υπό του Κολοκοτρώνη, επεμψαν προς 
*0ν Καποδιστριαν εν όνόματι τών εκλογέων αυτών ευχάριστή- 
?ι°ν έγγραφον επί τνί σοφ^ αυτού διοικήσει, και παοεκάλουν νά 
β^ηθήσγ) αύτοΐς κατά τάς δυσχερείς αυτών εργασίας. Οί α ν τ ι
πρόσωποι τής Στερεές καί τών νήσων εύρέθησαν ήναγκασμένοι 

(Μμηθώσι τό καλόν παράδειγμα τών Πελοποννησίων. Ή  εθνο- 
°υνέλευσις εμελλε νά συνέλθϊΐ εν τοΐς έρειπίοις τού αρχαίου θεά
τρου του ’'Αργους. Τό μέρος εκείνο ειχεν εκλεχθώ τ^ έπιμόνφ 

/ φ τ ά σ ε ι  τού Κολοκοτρώνη. "Ότε δε δ Καποδίστριας εφάνη φει- 
°μενος τής προς τούτο δαπάνης, ό Γέρος τού Μωρκ2 έξήλειψε 

^0υ? δισταγμούς αύτου διά τών ολίγων τούτων καί πονηρών 
λόγων: «*Ας π&νε τόσα έξοδα· διατί έρχονται από την Εύ-

' *Ρώπη κα\ έξοδεύουν νά βλέπουν έκείναις ταίς πέτραις, καί ι
είναι τιμή νά καθαρίσωμεν ταίς πέτραις νά φαίνων- I

V^ i  ( ΐ ) β ' J
Η 11 "Ιουλίου ην ώρισμένη μετά την δευτέραν αναβολήν τής 

. Ιουνίου, προς εναρξιν τής συνελεύσεως. Λίαν πρωι ό Καπο- 
ατρΐας μετέβη εις τον εν "Αργεί ναόν τής Παναγίας ,  ρωσικήν! 

^εΡων στολήν καί διά πολλών κεκοσμημένος παρασήμων, άκο- » 
^Μίούμενος δε υπό τών πληρεξουσίων, μι&ς ιλης ιππικού καί 

τ *γμάτων πεζικού. Ψαλείσης τής δοξολογίας υπό τού πρώην 
; ι°υπόλεως, ώμοσαν ot πληρεξούσιοι, δτι ήθελον έργασθή έπ* 
*Υ*θφ τ ής Ελλάδος καί ύπερ τής ευημερίας καί ελευθερίας 

π<> τ̂ου· έν τφ  μεταξύ δε ήκούσθη υπό τών ένθουσιω- 
ν πληρεξουσίων ισχυρόν καί πολλάκις έπαναληφθέν : «Ζ^τω δ
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[ Κνβερ> ήτης !» Ή  συνε'νωσις έκείνγι πάσης στρατιωτικές λάμψεως 
j καί εκκλησιαστικές πομπές, βυζαντινόν και μοσχοβιτικόν συνάμ* 
I κρ&μα, ήν κατάλληλος οπως παραγάγη βαθεΐαν έντύπωσιν είς 

τόν περίεργον και χαίνοντα δχλον. Έκ τού θεάτρου ειχεν άπο- 
κομισθέ η τών χωμάτων σωρεία, κατεσκευάσθη δ’ εν αύτω ξύλι- 

ι νόν τ ι παράπηγμα διά τάς συνεδριάσεις. Έκεΐ μετε'βη κατόπι^
' έν πομπή, ό Κυβερνήτης μετά τών αντιπροσώπων, οπως συγ* 

κροτήση την Έθνοσυνε'λευσιν. ’Αφού δε δι* ολίγων προσηγόρευδ* 
την συνε'λευσιν ό Καποδίστριας, άνέγνω ό γραμματεύς τές  Έ^1' 
κρατείας Ν. Σπηλιάδης μακρόν έναρκτήριον λόγον, δν είχε (*£V 

|| συντάξει αυτός ό Καποδίστριας, δεν ηδύνατο δε νά άπαγγείλ? 
|| ό ίδιος ενεκα τές πασχούσης αυτού υγείας. *Ήρχιζεν ούτος 

τές συνήθους έπικλήσεως τού 'Υψίστου, δστις ούδε'ποτε έλησμο- 
νειτο έν τοιαύταις περιστάσεσι, και άνεμίμνησκε κατόπιν τους 
ηρωικούς αγώνας, ου; ειχεν άγωνισθέ τό έθνος, επί μακρόν μ£ν 
μόνον, βραδύτερον δέ τΤ) βοήθεια τών φιλελλήνων.

Μετά ταύτα δέ δικαιολογούμενος έν παρόδω ό ΚυβερνήτΐΚ 
επί τ?5 βραδείς αυτού καθόδω είς Ελλάδα, διηγήθη την άθλι°*

\ τητα ήν ειχεν εύρει άφικόμενο;, και εξέθεσε τά μεγάλα αύτου 
εργα έσωτερικώς τε καί έζωτερικώς.

Περί τού μέλλοντος έζεφράζετο σαφε'στερον ό Καποδίστρι^ 
ή περί τού παρελθόντος. Επειδή, ελεγε, δεν ήτο δυνατόν 

j δοθώσι διαρκείς συνταγματικοί θεσμοί τη Έλλάδι, πριν ή όρ1- 
στικώς κανονισθν1) ή τύχη αυτές, έφρόνει δτι ή Εθνική iuvs- 
λευσις ήθελε κρίνει καλόν νά κύρωση την παράστασιν τού κρ#* 
τούντος προσωρινού συστήματος διοικήσεως. ’Ολίγοι μονον* 
κατ ’ αυτόν, άπητούντο περιορισμοί ώς πρός τούτο. Τό Π αΐ£̂ ' 
Λήπογ έφάνη πολλάκις δυσπειθές* τούτου δ* ενεκα συνιστ#*0 
ώς πρόσφορον είς τούς καιρους'~νά περιστοιχισ^η ή κυβέρνΆ^ 
υπό νε'ων συμβούλων, πρός έξασφάλισιν τές  ησυχίας τές  Χ^Ρ^*
Ο καλώς λελογισμένος ούτος υπαινιγμός σκοπόν είχε νά κα^* 

στήση έκ προοιμίων εύπρόσδεκτον την διάλυσιν τού Π α νελ λ η^ ^  
καί την καθίδρυσιν σώματος Γερόντων. Μετά την εκθεσιν 'τ°υ 
Σπηλιάδου ό Κυβερνήτης έγερθείς καί προπιμπόαενος ύπό
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^νο^ευσάσγι; αυτόν πολυαρίθμου ακολουθίας, κατέλιπε τό θέα- 
και ούτως εληξεν ή πρώτη συνεδρίασις ττΊς Δ' εν *Αργει 

^®νοσυνελεύσεως.
Κατά τά συνταγματικά έθιμα πρώτον τής συνελεύσεως εργον 

^ρεπε νά ηναι ή τών εκλογών έξέλεγξις. ’Αντί τούτου ομως προ- 
*^*ϊσαν οί πληρεξούσιοι την 12 ’Ιουλίου είς την εκλογήν του 
^?°*δρείου, καί εξέλεξαν τόν Γ. Σ ισ ίν η ν  πρόεδρον καί γραμματείς 

v/V. ΧρνσόγεΛον καί I. Ρ ίζο ν ,  αντιπρόεδρον δε τόν Γ . Μαυ·  
f°P{idτην. Ευθύς δε μετά την εκλογήν ήγέρθη δ αστυνόμος τής 
^νελεύσεως Νιχήτας  καί ώδηγησε τά με'λη του προεδρείου είς τάς 
^Ρι<*μένας δι* αυτά θέσεις.

Μετά την έγκατάστασιν του προεδρείου, άνέστη πληρεξούσιός 
καί προύτεινε νά ψηφισθώσιν ευχαριστήρια πρός τόν Κυβερ * 

^ίτην, οπως άποτρέψιρ ούτως ένδεχομένην έμφάνισιν του περί εξε- 
^Υξεως τών εκλογών ζητήματος. Δεν ήδύνατο, ειπεν, ή συνέ- 
*£̂ ς  νά έγκαινίσνι κάλλιον τά εργα αύτής, ή εύχαριστούσα τόν 
, ^οδίστριαν έπί τνί μεχρς τοΰδε διοικήσει αύτου, έπικυροΰσα 

’^ολυτω ς  π£ν ο,τι επραξε, καί παρακαλούσα αύτόν νά παράσχη 
τάς πατρικάς συμβουλάς, καθότι μόνον αί ύψηλαί θεωρη- 

**** καί πρακτικαί γνώσεις του Κυβερνήτου ήδύναντο νά φωτί- 
^  καί όδηγήσωσι τούς αντιπροσώπους. Κατά^ τής προτάσεως 
°^τνΐς εξηγέρθησαν πολλοί, άλλ* αί ένστάσεις αυτών, καί ιδίως 
^  Γρίβα, τού Μιχαήλου καί τού Κρίσπη άπεπνίγησαν έν μέσψ 

μανιωδών κραυγών τών κυβερνητικών. Ό  Κολοκοτρώνης δε ^ 
π<2σαν λεπτομερή συζήτησιν διά σφοδρού θορύβου καί ταρα- 
*"Οχι 1 ο ανέκραξε, t d i r  θέΛομεν εύρωπαϊχάς αργοπορ ίας , 

Χρειαζόμεθα πλακάκ ια -  δστ ις  είνε νπέρ τής προτε ινομ ίνης  
^ α9°ρας &ς έγερθή 1 χαϊ επειτα βΜ κομεν  I» Τήν ήκιστα κοινο- 
^ ^ ευ τ ικ ή ν  ψηφοφορίαν ένίσχυσεν ό γηραιός στρατηλάτης πάλ- 

^πειλητικώς τά οπλα αύτού. Έσίγησε τότε πασα αντιλογία ,
*) αναφορά έκείνη, ής δ τύπο^  άπεστέρει χωρίς τίνος λόγου 

ν Εθνοσυνέλευσιν τού σπουδαιοτάτου δικαιώματος τού άνα- 
καλυφθεΐσα έν τέλει δι* υπογραφών άπεστάλη πάραυτα 

τόν Κυβερνήτην.
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Μετά τούτο προέβησαν εις τον σ χ η μ α τ ι σ μ ό ν  επίτροπων. Κ** 
πενταμελής  μεν επιτροπή συνέστη όπως δέχηται καί έξετάζη 
είς την έθνοσυνιλευσιν ύποβαλλομε'νας αναφοράς, εκταμεΛής δε 
άλλη δπως κοινο>ν71 προς τον Καποδίστοιαν.Πλην τούτων ύπήρχβ 
προσέτι καί η υπό τής κυβερνήσεως συστασα ένδεχαμελήc, ο>ς 
πομεν, επιτροπή προς έξέλεγξιν τών εκλογών.

Ττί επαύριον (13 ’Ιουλίου) έγένετο ή ποότασις, δπως η συνε* 
λευσις άσκήσ*/) τό ιδιαίτατον αυτής δικαίωμα τής τών εκλογή 
έξελέγξεως. Άλλ* η πλειοψηφία έψήφισεν ύπερ της αναβολή 
τού ζητήματος, δπερ έβάρυνε πάντας ώ; απαίσιος τις έφιάλ* 
της, δ δε Κυβερνήτης διεξήλθί,ν έπιτηδείως την δυσχέρειαν, δι** 
τάξας νά άναγνωσθ^ η άπάντησις αυτού είς την περ.ί εμ π ι^ 0* 
σύνης αναφοράν της Έθνοσυνελεύσεως. Τέλος τ η  16 ’Ιουλίου εξ** 
ερράγη ή άναβληθεΐσα ερις καί η εκλογή τού πληρεξουσίου ΓΚ>?~ 
γου Λυκούργου Κρεστεν ίτου  προσεβλήθη υπό τής κυβερνητι*^ 
μερίδος, λόγω παραγεγραμμένου πλημμελήματος. Ι1αρεσκευά0®** 
κατάλογος έν ω κατέγραφεν έκαστος πληρεξούσιος τό ονο^ 
αύτού ύπερ ή κατά τού Κρεστενίτου. Ό  Βερνάρδος, πρόεδρο; 
έν Νάξω πρωτοδικείου, ένεγράφη διά τού γραμματέω; *** 
αύτού. Άλλ* δτε ήρώτησεν αυτόν δ γέρων Πετρόμτεης Μ&νρ°~ 
μιχάΛηc, δστις ^ ε τά  πέντε ή εξ αντιπροσώπων ειχεν έγγρ*?^ 
ύπερ αύτού, τ ί είχε νά προτείνν) κατά τού άνδρός, *Χ&^Φ 
άπήντησεν εκείνος, γράψετε με υ χ ϊρ  του Λυκούργου \ % Έ ^>1 ^  
φοβερά ταύτη άπαθεία, ζωηρά έξεδηλώθη παρά τοις πληοεξ0̂  
σίοις άγανάκτησις. Ή  κυβιρνητική δε μερίς ήρμήνευ/τεν 
έπιτηδείως ώς αποδοκιμασίαν τού έφαρμοζομένου τέως συ<5τ<Λ 
ματος, κ<*ί Ισχυρίσθη δτι ό κατάλογος ήν άκυρος. Σφοδρά 
τούτου ήγέρθη ερις, ήτις μόλις την επομένην (17 ’Ιουλίου) ^  
εκτάκτων τού Κολοκοτρώνη ένεογειών, έλύθϊ) κατά τού 
νιτου. Έκηρύχθη ούτος, σχετικώς προς γεγονότα έπελθον** 
προ τής άφίξεως τού Καποδιστρίου, ανάξιος τής έν- τ%· 
λεύσει έδρας αύτού, καί διεγράφη τού καταλόγου τών 
αυτή ;. Αύθημερόν κατώρθωσεν ή κυβέρνησις νά έπ ικυρω θν ΐ ^  
Τ ί ;  Εθνοσυνελεύσεων ή παρά τής έπιτροπής τών srdexa  a 1*0?



σι®θεΐσα διαγραφή του πληρεξουσίου Ναυπλίου Σ . Σκούφου , φαι
νομένου υπόπτου ενεκα τών πρός τούς Γάλλους συμπαθειών 
*υτοϋ καί τές έκ περιηγήσεων κεκτημένης ελευθεροφροσύνης καί*.

TOT ΚΑΠΟλΙΣΤΡΙΟΤ ϊ*9

Α. Μ ι α ο ύ λ η ς·

*ε*ρ«ς τών του κόσμου. Πρόφασις δέ ύπέρξεν, δτι δεν άν^κεν 
*1ς την έκλέξασαν αυτόν επαρχίαν, ενώ επετράπη, τουναντίον,. 
 ̂ την Έθνοσυνε'λευσιν είσοδος δύο έκ Σύρου πληρεξουσίων, 

 ̂ έκλογη προσεβάλλετο διά τόν αυτόν λόγον.
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Αί συνεδριάσεις της 18, τής 19 καί τής 20 ’Ιουλίου ησ^  
προωρισμέναι είς την περί τών οικονομικών συζήτησιν, ών ΐ  
αμήχανος αληθώς κατάστασις επαεπε, κχτά πρώτον λόγον, ν4 
έφελκύσ·/) την ενέργειαν τής Έθνοσυνελεύσεως. Τγϊ 17 ’ Ιουλίου , 
ολίγον βραδέως εννοείται, είχεν επιφορτίσει την επιτροπήν τΐ»  
οικονομίας, πλην τής εκθέσεως περι τών έργων αύτού και τ(5ν 
τραπεζικών εργασιών νά παρασκευάσγι προϋπολογισμόν, λέγ<*>ν 
οτι καλόν ητο, αφού άπαξ γνωρίστ] ή συνέλευσις, τούς είς διά- 
θεσιν τής κυβερνήσεως πόρους, νά γνωρίσν) επίσης και τάς δ#* 
πάνας αύτής Παρηγγέλλετο δε αύστηρώς ή επιτροπή, άφ0'* 
πρώτον μνημονεύσει δτι αί ξέναι, έλπιζόμεναι πάντοτε, συνδρο* 
μαί δεν έγένοντο, όπως ριφθ*75 ουτω σκιά τις έπί τών δυτι*^ν 
Δυνάμεων, νά μη λησμονήστ) τό έξ 1 ,000 ,000 δώρον, οπερ ε*Χ£ν 
άποστείλει ό Τσάρος διά τού νέου Ρώσου άντιποεσβευτού 
Καλόν ήτο νά άναρριπισθνί παρά τοΐς άντιπροσώποις ή παλ#1̂  
πρός την άρκτωαν προστάτιδα Δύναμιν εύγνωμοσύνη. Διότι 01 
Έλληνες εχουσι συνήθως ασθενή την μνήμην τών εύεργεσι&ν 
καί σπανίως πιστεύουσιν είς την αφιλοκέρδειαν τού ευεργέτου*  

Η επιτροπή εσπευσε νά έκτελέσ*/) τάς επιθυμίας τού Κυβερνη^0 '̂
* Αναγνωσθείσης λοιπόν τής περί τών οικονομικών καί τής 
πέζης έκθέσεως, υπεβλήθη είς την Συνέλευσιν τ^ 18 Ιο υ λ ίο υ  ο 
έν σπουδή συνταχθείς προϋπολογισμός άπό 1 Μαίου 1829 μέχΡ1 
30 ’Απριλίου 1830. Καί τά μεν έσοδα ύπελογιζοντο δι* αυ^°υ 
είς 8 ,539 ,969 γοοσιων καί 34 παοάδες, ήτοι είς 2,864,656 
φράγκων, τά δέ έξοδα είς 25 ,618,664 καί 34 παράδες, του*6" 
στιν είς 8 ,539 ,555 φραγκο^ν. ήτοι προϋπελογίζετο ελλειμμ* 
5 ,674 ,899  φράγκων.

Ή  Συνέλευσις άσχοληθεΐσα έπί τινας ημέρας είς έζέτ<Χ̂ ιν 
τών οικονομικών λογαριασμών έπανήλθε πάλιν ζωηρότερον 
υπό άλλην μορφήν, είς τό κατά τάς πρώτας συζητήσεις λυθ&ν 
περί απαντήσεως ζήτημα. Την 22 Ιουλίου άνέγνω ό I. 
σχέδιον νέας απαντήσεως, περιλαμβάνον λεπτομερεστέραν άπό*Ρ1'  
σιν εις τόν εναρκτήριον λόγον τού Κυβερνήτου ή τά σχέδια 
πληρεξουσίου, δν εΓδομεν έν τγ1 πρωτγι συνεδρία τής Έ θ νο σ υ νελ & υ



β£ω? (1). Ή ν δ’ αυτό εκφρασις τές εθνικέ; ευγνωμοσύνης διά τά 
Π(ύτήρια εργα, άτινα είχον απαλλάξει την Ελλάδα τές άναρ- 
XlQC;. Τό σχε'διον τούτο ειχεν ώδε :

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 

ΙΤρός tb r  *Ε ζοχώ τα τον  Κυβερνήτην τής ΈΛΛάδος.

Έν Ά ρ γ ε ι ,  τη 22 ’ Ιουλίου 1 829.

^  Οταν ήμεις έξελε'χθημεν πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τού 
, ν°υ; διά νά συγκροτήσωμεν την Δ' ταύτην συνε'λευσιν, δεν μάς 
Ιν£̂ ιστεύθη τό έθνος την τοιαύτην παοακαταθήκην του, είμή διά 

Τϊληροφορηθώμεν και έκ τού σύνεγγυς τάς άρχάς και τά με'τρα, 
ων έπήγασαν τόσα υπέρ ευχήν αγαθά είς την Ελλάδα από 
έποχές τ έ ί  αίσιας άφίξεώς σας εως την σήμερον, καί άφ’ 

¥ 0? (*έν με'ρους νά γενώμεν όργανα άμεσα τών αισθημάτων τού 
ν°υ;  διά την ύμετε'ραν Εξοχότητα, καί νά παραστήσωμεν 

Ρ̂ος αυτήν πασιφανώς την βαθειαν ευγνωμοσύνην του, άφ* ετέ- 
δε νά την συντρέξωμεν είς τούς πολυπόνους αγώνας της, καί 

Ηγούμενοι από τάς πολλάς καί βάσιμους αυτές γνώσεις, νά 
ανακουφίσωμεν συνεισφε'ροντες τον χρεωστούμενον ζέλον καί 
ίοκνον ημών ετοιμότητα.
Η έξ ανωμαλίας καί ακοσμίας είς την ένδεχομένην διακό- 

!**)αιν καί εύρυθμίαν μεταβολή, αί διά τών δημοσίων υπουργών 
°Cl διά τές έθνικέ; έφημεοίδο; κατάδηλοι γενόμεναι κυβερνητι- 
0:1 ^ράςεις, είναι μέν μάρτυρες έχε'γγυοι τ έ ;  καθαριότητος καί 
 ̂ΤΡιθτητος τών αρχών, τάς οποίας ήκολουθήσατε* αλλά βουλό- 
 ̂ ο̂ν το έθνος νά πληροφοοηθτί έναργέστερον το ολον τού εσωτε- 
 ̂ οργανισμού καί την δσον σπουδαίαν, τόσον δυσαντίβλεπτον

*0 ΜένΒελσον Βαρθόλδυς εν τη περί Καποδιστρίου μονογραφία 
51 aUTbv ^ ισάγνον, άλλά τοιουτον δνομα δεν απαντ^ί εν τω καταλόγω 

^^Ρ^ξουσίων^ ο μεταφραστής του Μενδελσον ( ’Ιστορία της Ελλάδος 
ho ^  ’ Ά θηνα ι  1876  σελ. 204) Άγγελος Βλάχος υποθέτει οτι είναι 

^  ‘Κ^ρερθαρμένον πληρεξουσί υ τινός.
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διαίτησιν τών εξωτερικών του σχέσεων, εδωσεν είς ήμ&ς την πλνΐ- 
ρεξουσιότητα νά λάβωμεν τάς περί τούτων πληροφορίας.

Ό  κατά την 11 τού λήγοντος προεισόδιος λόγος τής ύμ** 
τέρας Έξοχότητος εις την προκαταρκτικήν συνεδρίασιν τής έθνι* 
κής ταύτης συνελεύσεως παρέστησεν είς ήμ&ς συντόμως μ6-7’ 
αλλά κεφαλακοδώς, τάς άρχάς, καθ’ &ς βαίνοντες άλανθάσ*0̂  
διετρέξατε εκ πρώτης αφετηρίας μέχρι τής σήμερον τό μέγα 6**' 
διον τών κυβερνητικών αγώνων, και διεχειρίσθητε τόσον τά 
βριθή συμφέροντα τού έθνους ποός τάς εξω σχέσεις του, ο °̂ν 
καί τά ελατήρια τής εσωτερικής διοργανώσεώς του.

Προς αυτόν τον λόγον, εσοπτρον καθαρόν τών κυβερνητι*^ν 
πράξεων σας, άπήντησε [/.εν κατά την 12 τού λήγοντος εύγ^* 
μονούσα ή συνέλευσις, διέταξε δε την εκ τού σώματος τών πλ Ι̂' 
ρεξουσίων αντιπροσώπων επταμελή επιτροπήν της, διά νά ε ΐ^ # 
εργασθή με σύντονον προσοχήν τόσον τά διπλωματικά ά(*°ι* 
βαια έγγραφα τών συμμάχων αυλών καί τής ελληνικής κυ&Ρ' 
νήσεως, οσον και τά ψηφίσματα τά προσωρινώς κανονίζοντα ^  
κυβέρνησιν τού κράτους.

Κατά την 16 παρουσιασθείς είς την συνέλευσιν ταύτην ο ^  

τών Εξωτερικών Γραμματεύς άνέγνωσεν είς επήκοον πάντων ολ^ 
τάς διπλωματικάς διακοινώσεις.

Κατά την 17 παρουσιασθείς ομοίως ό Γραμματεύς τής 
κρατείας εθεσεν ύπ ’ δψιν της τά ψηφίσματα.

Κατά την 18 παρουσιασθεΐσα ή επί τών οικονομικών 
φροντιστηριακών λογαριασμών εξεταστική επιτροπή <χνέγνο>̂ &ν 
ομοίως εκθεσίν της περιέχουσαν αναφοράν τής επί τής Οικονομά 
επιτροπής, όμού καί εγκλείστους ισολογισμούς απ’ άρχί£ 
συστάσεως τών δύο υπηρεσιών, τής τε οικονομίας δηλονοτι ** 
τής χρηματιστικής εθνικής τραπέζης, εως τέλους τού παρε^θ0̂  
τος Απριλίου, προς δε καί υποθετικόν λογαριασμόν δι’ ^  
κληρον ετος από πρώτης τού παρελθόντος Μαίου εως τέλους * 
’Απριλίου τού 1830.

Προς ταΐς άναφοραις ταύταις παρουσίασεν αύθημερόν Ή 
είρημένη εξεταστική επιτροπή αναφοράν τού Πανελληνίου,



εΐου<τ«ν δύο Ιτε'οκς τ ί ς  επιτροπές τοΰ Πανελληνίου, έπιφορτι- 
“Μνη; νά έξετάση τά εν Λονδίνω εθνικά δύο δάνεια, καί νά 

σχέδιον περί τ$ς άποσβέσεως αυτών, τό όποιον παρουσι - 
*̂®η καί άνεγνώσθη συγχρόνως είς την συνέλευσιν.
* Κατά την 19 παρουαιασθεν τό έπί τών στρατιωτικών μέλος 

γενικού φροντιστηρίου, παρέστη καί άνέγνωσεν είς την συνέ- 
ευ<*ιν τρεις άναφοράς πρός την Τ. Ε. : α') εκθεσιν του περί μη 

Τ**τι*ού στρατιωτικού, β') όμοίαν τού συνταγματάρχου κ. Κα- 
Ρ°λου Έϊδεκ δίδοντος άπλούν καί άληθη λόγον τών παρ* αυτού 
^Ρ^χθέντων είς την σφαίραν τΤΙς πολεμικές καί οικονομικές διευ- 
°νσεώς του καθ’ ολην την διάρκειαν τού ενιαυτού, κατά τόν 
*οϊον ητον επιφορτισμένος αύτην την διεύθυνσιν, καί γ ')  όμοίαν 

^  έπί τών ναυτικών μέλους τού γενικού φροντιστηρίου περι 
δσων άφορώσι τόν κλάδον του.

Αί τρεις αύται άναφοραί συνοδευόμεναι με παρατηρηθείς έγ- 
ΥΡ°έφως έκτεθειμένας παρά τού έπί τών στρατιωτικών μέλους 
^  Υεν*κού φροντιστηρίου, έπληροφόρησαν την συνέλευσιν, οτι ή 

Κ·ετέρα Έξοχότης καί έσκέφθη έπισταμένως, καί μετεχει- 
Ρι°θη ολα τά δυνατά μέσα πρός διαρρύθμισιν τής προ τ^ς έλεύ-

ft ' / » /·ν / / ^s σας παντγ) πάντως ανώμαλου καταστασεως τοσον του τα- 
Τι*ού χχΧ ^η στρατιωτικού, δσον καί τού ναυτικού.
 ̂ ^ εν δυνάμεθα νά παρασιωπήσωμεν, Έζοχώτατε, πόσην βα-

εντύπωσιν έχάοαξεν είς ήμ&ς ή παράστασις ολων αυτών 
 ̂ Χ εΥγράφων, τών ισολογισμών, τού υποθετικού λογαριασμού 

τού σχεδίου τΐ5ς άποσβέσεως τών έν Λονδίνω δύο έθνικών 
*νείων
 ̂ Τρωτήν φοράν ηδη βλέπει τό έθνος την κυβέρνησίν του δί-
û ocv λόγον τών πράξεων της διηκριβωμένον καί πρώτην ηδη 

ν Συναισθάνεται, δτι θεσμοθεσίαι άκριβώς προσηρμοσμέναι 
Υρ' τ^ν πΡαΥ(Χατΐ)ς^ν του κατάστασιν καί ένεργούνται, καθώς 
ί$'^°ντα ι’ και φέρουσιν αποτελέσματα αίσιώτερα καί τών 

^ου.
συνέλευσις, έφ’ δσον παρελάμβανε τά είρημένα έγγραφα 

τ °υς ποοσήκοντας υπουργούς τ^ς κυβερνήσεως, τά παρέ-
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πεμπεν είς την έπταμελέ επιτροπήν της, καί αύτη θεωρήσ*^ 
δλα ταύτα εν πρός εν καί κατά κλάδους, εις τούς όποιους 
γονται, κατειδε σαφώς τό εύμέθοδον, τό σοφόν καί τό τελ*# 
σιουργόν σύστημα, κατά τό όποιον στοιχούντες είς δλας 
πράξεις σας, τάς άναφερομένας τόσον πρός τόν εσωτερικόν 
κράτους προσωρινόν οργανισμόν, δσον καί πρός τάς έξωτερι*^ 
σχέσεις, έφυλάξατε μεν τάς παραδεδεγμένας άρχάς τών συντ#Υ' 
ματικών μας νόμων, έδώσατε δε είς τόν διοργανισμόν αυτ«*>νί 
καθ’ δ προσωρινόν καί επιδεκτικόν τών έκ της πείρας μαθη^*" 
των, τό άνεκτίμητον πλεονέκτημα, τού νά εχωσι δηλονότι 
αντιπρόσωποι τού έθνους ολόκληρον την δύναμιν νά μην 
φασίσωσιν όριστικώς την παραδοχήν όποιου δήποτε σ υ σ τη ^  
τος, έάν αυτό τό σύστημα δεν καθιερωθώ) προηγουμένως ^ 0 
τά άποτελέσματά του, από αυτά δη τά πράγματα. ^

Επομένως ή έπιτοοπή, καθ’ δ θεωρήσασα καί σκεφθεΐσα *** 
έπανάληψιν περί πασών τών διπλωματικών αμοιβαίων δι<**°1 
νώσεων, περί τού γενικού έσωτερικού οργανισμού, περί τών 
φορών τού γενικού φροντιστηρίου, περί τού τ έ :  άποσβέσεως 
δίου, καθώς καί περί τών Ισολογισμών καί τού υποθετ ικού  ^  
γαριασμού, καί περί τών αποζημιώσεων, καί καθ’ δ θέσασ# 
δψιν της συνελεύσεως διά τές ύπ* άριθ. 1 άναφορας τη; ^  
περί πάντων τούτων θετικήν της γνώμην, διετάχθη παρ£ ^  
συνελεύσεως νά σχεδιάσν) υπό την άμεσον οδηγίαν τές 
ψηφίσματα περί έκαστου τών κλάδων αυτών τές ελληνικέ; 
βερνήσεως κατάλληλα με τά θεμελιώδη συμφέροντα του εθν°ϋ  ̂
καί επομένως αρκετά είς τό νά όμαλύνωσιν, δσον ένδέχεται? 
τραχύ καί άκανθηρόν στάδιον τών αγώνων της.

Ιδού, Έξοχώτατε, ή ειλικρινής παοάστασις τών αίσθη^**0* 
καί τών φρονημάτων τόσον ημών, δσον καί τού έθνους, τού 
εΓμεθα την σήμερον αντιπρόσωποι. ’Ιδού δσα έπεφορτίσαμεν 
επιτροπήν, την οποίαν θέλετε εύαρεστηθέ νά όδηγήσητε ^  
ύψηλάς καί θετικάς γνώσεις σας.

Περιττόν νομίζομεν νά προσθέσωμεν, δτι έπιστρέψας 
·})μών είς τά Γδια, θέλομεν συγχαρεί τούς συμπολίτας μ*;?



F*£vot θερμώς προς τον έπουράνιον Θεόν ύπερ τής Υ. Ε. 
Αλλ’ είς ταύτην ημών την άπάντησιν νομίζομεν δχι άκαι- 
άλλ* εκ τών αναγκαιότατων μάλιστα, τό νά διαλάβωμεν 

^οεκεφαλαιούντες, δσα έζεθέσατε είς τον πρυεισόδιον λόγον, τούτο 
διά νά δμολογήσωμεν πασιφανώς την αλήθειαν τών έν αυτώ 
λογω διαλαμβανόμενων, τούτο δε διά νά άποδώσωμεν τον 

ΧΡε(*>στούμενον δίκαιον έπαινον προς τό έθνος, έπαινον προς την 
*^έρνησιν άντιστρε'φοντα.

Καρπός απελπισίας τεσσάρων αιώνων η Έλληνικη έπανά-
®Tor « / τ > *% *σιί ,  επόμενον ήτο να Φερνι την φυσιογνωμίαν τής βιαίας και 
ν(ύ̂ *άλου γεννήσεώς της κατά τά πρώτα ετη.

Αλλ’ έν ώ ετρεγεν η Ελλάς τον περί τών δλων κίνδυνον,
^Ofe V  ν  , γ , > , ^ ,  , Νc οεν επαυσεν αγωνιζομενη να συστησν) πολίτευμα και να 
ί { νόμους, καθ’ ους νά ύπαρξη ως έθνος ελεύθερον, έθνος χρι- 
**νι*όν, έθνος φίλον τής τάζεως καί τή ; ησυχίας. Έ ξ  αρχή;

την εσωτερικήν της ευταςιαν^ οιοτι την εγνωριζ,εν οχι 
0ν συντελεστικην προς άμυναν τών έχθρών της, αλλά καί 

Ρ̂°ζ ^πόκτησιν τής εύνοίας καί τής κραταιάς κηδεμονίας τών 
ν »Ρχ*ν τής Ευρώπης· δι* ελλειψ ιν οδηγού δμως σοφού ένταυτώ 

^^χέτου άπετύγχανε τού σκοπού της.
^ ?φεσίς της την ώδήγησε νά προσκαλέσγ) αυθόρμητος 

>ιζ'^£ ^(^Ψ^φίαν την Τ. Ε. διά νά οίακοστροφήσν) τό κ>υδω- 
^ Οί ε̂νον σκάφος τής πατρίδος καί κατ’ αυτόν μόνον τον τρό- 
>)$' π ιζ£ν οτι τ ^ν έσωτερικην ευταξίαν, την οποίαν έπεθύμει, 

ν*το νά έγκαταστήστ).
^  ^Ρ°σ*ληθείς, Έξοχώτατε, δεν άπεδειλίασας προς τον μέγαν 
 ̂ £tvov τών ομογενών αγώνα, αλλά πριν ή ελθης είς τό Έ λ- 

C ov ?δ-?ος, διε'γνως όποια τις είναι η νόσος τής Ελλάδος, 
θεραπεία της· προητοίμασας αυτήν, καί ή διάγνωσις 

<*πεδείχθη όρθη καί εύστοχωτάτη έκ τών άπο-
' ΕσΜ τ ων.

^  ε’ι ί  τ ° Ελληνικόν έδαφος, καί ύπεδέχθης άπό
**5 Η·'ε «ναπεπταμε'νας άγκάλας, περικυκλ,ούμενος (*'ε
Χ*ί τοϋ εΰαγοΰς κλτήρου και (χε τοΰ λαο» τάς ευλογίας.
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Ή  βουλή πάντων τών νόμων ύπέρτατον θεωρούσα την σωτΆ* 
ρίαν του έθνους, καί έπερειδομένη είς τάς ύψηλάς γνώσεις 
Τ. Ε. άπέθετο τά χρέη της διά της ύπ ’ αριθμόν NtT πράξ*0̂  
της.

Έ ν  τών πρωτίστων αντικειμένων της κυβερνητικής σας ftp0* 
νοίας θεωρήσαντες την της ναυτιλίας διοργάνωσιν, άμα έλάβ**6 
τά  περί αυτές άνήκοντα μέτρα, καί άμα ή συκοφάντις του 
λυάθλου ελληνικού ναυτικού πειρατεία εγεινεν άφαντος ^  
πάντα, τότε μόνον άναπολουμένη, οσάκις η Ελλάς άναφέρϊ) ^  
αποτελέσματα τές αύστηρας σου καί σοφέ; κυβερνήσεως ** 
τ έ ς  ελληνικέ; φιλονομίας.

Οί γενναίοι τούς οποίους ή σάλπιγξ τές κυβερνήσεως 
σύνταξε κατά την Τοοιζένα καί Μεγαρίδα, εδειξαν ά λ λ ε ΐ^  
ληλα σημεία τ έ ;  πειθαρχίας χαί της ανδρείας των.

Οι Έλληνες μιμηθέντες τό παράδειγμα τές Υ. Ε., εί *** 
ανέστιοι, εί καί άπόλιδες, κατέβαλον ποοθύμως είς την εθνΐ**1 
χρηματιστικήν τράπεζαν τό λεπτόν αων, υστερινήν άγκυραν * 
πείνας καί τές  γυμνώσεώς των.

Τό πανωλικόν μίασμα, έσχάτη άναφύσησις τού Αίγυ^*1̂  
-κού κρατέρος είς την Ελλάδα, κατεσβέσθη διά τών μέτρο>ν ^  
κυβερνήσεως, τά  όποια, οσον διά τήν φύσιν τών π ρ α γ μ ά τω ν ,  
δυσκατόρθωτα, τόσον τά απέδειξε κατορθωτά ή καρτέρι* 
έθνους καί τό ταχυπειθές αυτού πρός πατρικήν καί δικαί*ν 
βέρνησιν.

Πολυάριθμα αλληλοδιδακτικά σχολεία άνηγέρθησαν έκ 
λίων είς τήν Πελοπόννησον καί τάς νήσους, καί πανταχού 
ναν χρηματικοί τών Ελλήνων έρανοι υπέρ τές έκπαιδεύσεω; 
Ελληνικές νεολαίας.

Πολλαί υποθέσεις λαβούσαι τέλος κατ’ ε ύ χ α ρ ί σ τ η σ ι ν  ~ ‘
τών διαφερομένων μερών, καί χωρίς νά προστρέξωσι τά δι*·36** , 
ρια είς απαγορευτικά μέσα, μαρτυρούσι τά ήσυχα μέν καί ομ* ^  
αλλ* ένεργά βήματα τ έ ;  κυβερνήσεως καί περί τό δ ικ# ^  ^  
της μέρος, άποδεικνύουσι δ* ένταύτω τό εύδιάλλακτον ήθ°^ 
Ελλήνων κα» την μετριότητα των.
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Ή  εσωτερική ευταξία έγγυωμένη τό ασφαλές τής Ιδιο***1* 
βίας, φέρει ήδη πανταχού την φιλοπονίαν, ή οποία ένθεν [*tV 
έπισκευάζουσα καί οικοδομούσα, ενΟεν δε καλλιεργούσα την Υ̂ ν’ 
καί άκίνδυνον βλέπουσα τον μικρόν εμπορικόν αυτής περί^λο^’ 
άρχομένη δε να βιομηχανεύηται, δίδει ελπίδας οτι με τη» 
λογον τού χρόνου πρόοδον θέλει καταστήσει εύδαίμονα την 
λάδα.

Ταύτα-πάντα, Έξοχώτατε, είναι δείξεις εναργείς, οτι * 
έθνος πάντοτε ήθελε την ευτυχίαν καί την ησυχίαν, και ο*1 
εφεσίς του αυτή δεν επραγματοποιήθη* είμη άφ’ 8του ενεπι<*τ6υ 
τάς ήνίας της κυβερνήσεώς του είς χειρας τής Υ. Ε.

Όθεν αυθόρμητος σε παρακαλέσασα, σε προστησαμένΉ 
βερνήτην της η Ελλάς καί οδηγόν προς άπαντα τά συμφερ°ν*̂  
της, έξαπειτα ι καί νά την ύποδείξ-ρς τρόπους, Si* ών νά 
φέρν) πασιφανή δείγματα τής αθανάτου ευγνωμοσύνης τηί ^  
τούς μεγαλειοτάτους συμμάχους βασιλείς, τούς σεβαστούς e°e?  ̂
γέτας της, προς τούς ναυάρχους αυτών, προς την γενναία 
Γάλλων στρατιάν καί τον περίδοξον αρχηγόν της, καί #Ροί 
παντας τούς μεγαλόψυχους φίλους τής Ελλάδος. ,

Χρεωστούντες δε προ πάντων νά άναπέμπωμεν 
στους ύπερ της άπολυτρώσεώς. μας δοξολογίας πρός τ °ν/ ^  
μιουργον των όλων, τον Παντοκράτορα Θεόν, θέλομεν 
εκτελέσει δσα έμπνευσθέντες από την θεοσέβειαν καί τ°ν υ  ̂
πατρίδος διακαή ζήλόν σας ηθέλετε στοχασθή πρόσφορά eli  ̂
νά διαιωνίσωσι την εποχην τής πολιτικής σωτηρίας τού 
καί τής πρός τον σωτήρα ευγνωμοσύνης του.

Ό  Πρόεδρος 
Γεώργιος

[Έπονται αί ύπογραφαί δλων των πληρεξουσίων]·

01 Γραμματε ίc 
’Ι α χ ω β ά κ η ς  Ρ ί ζ ο ξ  
IV· Χρυσόγελος.



Οί αντιπρόσωποι Ψύλλας και Κρίσπης δεν έτόλμησαν μεν 
νά δι αμαρτυρηθώσιν εντόνως κατά τής άμετρου έμπιστευτική; 
(^ακαριότητος του σχεδίου, προσεπάθησαν δμως νά πολεμήσωσιν 
αυτό πλαγίως, και έζήτησαν αναβολήν, δπως ύποβληθτ} εις ώρι
μον σκέψιν τό πράγμα, ή Ισως και λησμονηθώ). ’Ίσως δε του 
Χαιρού ή πάροδος έξήγειρε κάπως την κατεπτοημε'νην φ ιλοτι
μίαν τών αντιπροσώπων, άνδρίζουσα αυτούς τε'λος είς άζιοπρε- 
^τέραν τών ιδεών αυτών εκφρασιν. Ά λ λ ’ αί ασθενείς τής άντι- 
^ολιτεύσεως φωναί έπνίγησαν εντός τών απειλών του Κολοκο- 
τ ρώνη καί του Περρούκα. «jΕίναι εντροπή, εφώνησαν, νά  άκου - 
σ$γΐ καί ή ε λάχ ισ τη  έ ν σ τα σή  κατά  τής άπαντήσεως , ήτις πρό  
*<ΐιροϋ ήδη επρεπε νά  ε ίνα ι  υπογεγραμμένη κα ί υποβεβλημένη 
*k τήν Α. Έ ζ . τόν Κυβερνήτην» .

*Εϊθε νά  ήτο δ υ ν α τό ν , άνεβόησεν ό Ρ ισάγνος  (;), νά  ύπο· 
Ypi f r j  όλόκληρον τό 'Ελληνικόν έθνος τοιοϋτον έγγραφον  ! »
Ο δε Νικόλαος Πονηρόπουλος παρε'βαλε τον Κυβερνήτην προς 

τ °ν θεόπεμπτον σωτήρα, τον καταβάντα εζ ουρανού εις πλή
ρωσή τής ύπό τής Θείας προνοίας άνατεθείσης αυτώ σωτηρίου 
Αποστολής.

Καί έθριάμβευσε μεν ό Καποδίστριας, αλλ οί πληρεζου- \  
σιοι τής *Υδρα; ύπέβαλον συνταγματικά; ενστάσεις. Μετε'βησαν 
^Ρ̂ ς αυτόν, ολίγον κατόπιν τών επί τής άπαντήσεως συζητή
σεων, καί εδήλωσαν αυτώ δτι επιθυμία αυτών ήτο, ν αποτελέ- 

τάς βάσεις τής μελλούσης του τόπου κυβερνήσεω; αί άρ- 
τών συνταγμάτων τή ; Επίδαυρου, τού Αστρου; καί τή ; 

^Ρ°ιζήνο;.
Άλλ* ή απόπειρα τών 'Υδραίων, δπω; φέρωσι τον Κυβερνή· 
είς οδόν συνταγματικήν, άπέτυχε. Νικηθεντε; b υπο τής 

^°γικής τής στωμυλίας τού άνδρός απεχώρησαν, καί επέ- 
°τΡεψαν άπρακτοι είς τήν συνέλευσιν, εν vj τν*) 2.4 Ιουλίου επήλθε 
Υεγονός τ ι ,  δπερ καθαρώτατα διεφώτισε τά φρονήματα τής ίσχυ- 
0υ<ϊγΐ; μερίδο;. Ό  στρατηγό; Τσουρτς ανήγγειλε προς τήν Έθνο-\ 
°υνελευσιν τήν εκ τής ελληνικής ύπηρεσίας άποχώρησιν αύτού, \ 

επιστολής έμφαινούσης μεγίστην κατά τού Κυβερνήτου δυ - j
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σαρέσκειαν. Ή  συνέλευσις ηδύνατο βεβαίως νά άκούση τούς λό
γους, οίτ\νες παρεκίνουν τόν εξοχον φιλέλληνα νά παραιτηθεί τ ί ;  
περαιτέρω υπηρεσίας υπό τάς διαταγάς τού Αυγουστίνου Κα^ο- 
διστρίου* πλήν άμα ώς ήκουσαν οι καλο ί χ ρ ισ τ ια ν ο ί  τάς πρώτοι 
τού εγγράφου λέξεις, διερράγησαν είς θύελλαν αγανακτήσεων 
φωνούντες, οτι ή επιστολή περιείχε βλασφημίας, καί ητο σκάν- 
δαλον, δπερ δ υπό του ’Άγγλου πρεσβευτού προεδρευόμενος σύλ * 
λογος τών πολιτικών αντιπάλων τού Κυβερνήτου ειχεν έπινοήσε* 
καί παρασκευάσει. Οΰτω κατωρθώθη νά διακοπή ή ανάγνωσή 
ίΐ δε επιστολή, μη άναγνωσθεισα, άπεστάλη είς την πενταμελί 
επιτροπήν, καί δριστικώς υπό τού Καποδιστρίου δέκτη γενομέν* 
η παραίτησις τού Τσούρτς ένεκρίθη υπό τές  συνελεύσεως. Ουτω; 
*fl μεν Γ' έν Τροιζηνι Έθνοσυνέλευσις διά τού Ζ' ψηφίσμα*0̂  
αυτές είχε διορίσει αυτόν αρχιστράτηγον καί διευθυντήν ά π α ^ ν 
τών κατά ξηρ^ν δυνάμεων της Ελλάδος, ώς διά του Ε' ψϊ)?^ 
σματος τόν Λόρδον Κόχραν στόλαρχον τές  Ελλάδος, και ^

I έν νΑργει επαυσεν αυτόν τού μεγάλου αξιώματος έγκρίνασα 
 ̂οίκείαν παραίτησιν. Έ κτοτε αί συνεδριάσεις τές  Εθνοσυνελεύσεων 
εγίνοντο δσημέραι ταραχωδέστεραι.

"Ότε δέ την 27 ’Ιουλίου έγίνετο συζήτησις περί σχηματισμ°υ 
Γερουσίας , αντί τού Πανελληνίου, ής τά 27 μέλη εμελλε 
έκλέγν) δ Κυβερνήτης έκ τές  Έθνοσυνελεύσεως, προσεπάθησεν  ̂
άντιπολίτευσις, ηγουμένου του έκ Κρήτης πληρεξουσίου Γ. Ί$0'  
μεν ίως ,  νά ματαιώσγ) έξ έφόδου τό νομοσχέδιον. Ά λ λ ’ έξηγ^Ρ®* 
$1 πλειονοψηφία καί έπέπεσε τοσουτον αγρίως απειλούσα κ#*^ 
τού έκ Κρήτης αντιπροσώπου, ώστε ούτος έσίγησε. Την έπομ6* 
νην έψηφίσθη έν πάση σπουδή δ σχηματισμός τές  ΓερονοΊα(:'

Τήν 30 Ιουλίου ήλθον σχεδόν είς χεΐρας οί έν τνΊ Συνελε^* 
σει, υπό τά δμματα αύτά τών ξένων πρεσβευτών καί τών 
άρχων τ έ ;  Ρωσίας καί Γαλλίας, έκ μικράς άφορμές. Προυκει*® 
-περί συστάσεως παρασήμου πρός αμοιβήν τές  στρατιωτικέ; *ν" 
δρείας. Ή  άκρα δεξιά τές συνελεύσεως έκήρυξεν, δτι ούδέν 
παράσημον, καί παρητεΤτο υπέρ τού Κυβερνήτου παντός 
τούτο δικαιώματος. Άλλ* ό Κολοκοτρώνης άνέκραξεν : * Ό
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P&c e l r a i  τον xafferbc ή εχδούΛευας, χα ϊ σ ά ν  άποχτήσωμεν β α -  
*Uea &c χάρη δ ,τ ι  θίΛει ( 1 ) · .  Ταΰτα ειπών συνεκρούσθη πρός 
τ ον Γρίβαν, δστις ενόμισε πρόσφορον την ευκαιρίαν, δπως άπαι- 
τήσιρ καθυστερουμένας τοΐς Ρουμελιώταις αύτοΰ άμοιβάς. Ή  Πε
λοπόννησος εύρέθη οΰτως αντιμέτωπος πρός την Στερεάν καί 
ίρξατο πάλιν η παλαιά τοπική διάστασις, ήτις ουδέποτε είχε 
^ιαλλαγί. Μετά τούς λόγους έπ^λθον τά εργα, καί οί οπαδοί 
τών δύο αρχηγών εδράξαντο τών δπλων. Οί δε ξένοι θεαταί ενό- 
[*ισαν φρόνιμον νά καταλίπωσι πάραυτα την αίθουσαν τ?ίς Συνε- 
λεύσεως. ΑΓφνης δμως κατέπεσε πάλιν ώς άφρός ολος εκείνος δ 
βίαιος θυμός τών δύο αρχηγών τών παλληκαρίων.

Άπελθόντων τών ξένων, έπανήλθεν ήσυχία έν ττ̂  αίθούσν). 
Ο Κολοκοτρώνης κατενόησεν, δτι εν τ?ι όργν̂  αυτού είχε πα 

ρεκτραπώ) καί οτι δεν προύξένησε την καλήν εκείνην εντύπωσιν,
iiv άπέβλεπε συνήθως) εκ σεβασμού πρός τά χρήματα τών 

ξένων, καί εξ ελπίδος νέων ευρωπαϊκών δανείων. ΣυνδιαλλαγεΙς 
^ρος τον Γρίβαν, μετέστη την 31 Ιουλίου, πρός γενικήν πάντων 
ε*πληξιν, εις τάς τάξεις τνίς άντιπολιτεύσεως, ακολουθούμενος 
υπό τινων τών πιστοτάτων αυτού οπαδών, οίοι ό Νικήτας καί 
 ̂ Περρούκας. Άπνίτησε δε νύν την σύστασιν παρασήμου, ούχί 

υΉερ τού Κυβερνήτου, άλλ* ύπερ τού στρατού καί τών αρχηγών 
°^τού. Έξώρμησε μάλιστα εν προσπεποιημένγι οργ ί̂ εξω τϋς Συ- 
νελεύσεως, μη γενομένης δεκτές τ^ς προτάσεως, ?ιν ήθελε νύν, 
^Ρ^σαν δε κατόπιν αυτού δ Πονηρόπουλος, ο Ράδος και ο Νι- 
χήτας, tva πραόνωσι την δυσαρέσκειαν τού άνδρός. Ά κων καί 
^νθιαχάμενος επέστρεψεν δ Γέρος τού Μωριδί και υπεδυθη παλιν

παλαιόν αυτού προσωπεΐον.
Μετά τάς, κατ’ επιφάνειαν, ταύτας σπουδαίας διαμάχας, 

^υτερεύον δλως ενδιαφέρον παρεΐχον αί Λλλαι συζητησεις. Αί 
**pi αποζημιώσεων απαιτήσεις τών τριών νήσων, αί άναφοραί 
Ι°νίων τινών, Κρητών, Σαμίων καί Χίων, αιτουμένων τό δ ι- 
**ίωμα τ ^ς Ιλληνικ^ς εθνικότητος, καί άλλα σπουδαία πολ-

(1) Βλέπε Διήγησιν Συμβάντων τής ελληνικής φυλής, σελ. 131 ·
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λακt; ζητήματα συνεζητούντο έν μεγίστνι σπουδή και ή περ& 
αυτών άπόφασις απελείπετο εκάστοτε είς την κρίσιν του Κυβερ
νήτου. Όλίγον προ τής λήξεως τών συνεδριάσεων έφάνη προωρι- 
σμε'νη ή συνε'λευσις νά καταδείξ*/), ούτως είπεΐν, έπισήμως την 
επικρατούσαν φοβέραν εκλυσιν. Ό  πληρεξούσιος Χίου Ρ άλ λη ς ,  
από φιλανθρώπων σκοπών όρμώμενος και τη ν  εις τάς εστία; 
αύτών επάνοδον σκοπών, προυτεινε την 6 Αύγουστου γεν ικήν  

πάντων τών κατά την έπανάστασιν κιβδηλοποιών, πειρατών, 
κλεπταποδόχων και ύποθαλψάντων κακουργήματα και πλημ
μελήματα, αμνηστίαν. ’Αλλ* ή πλειοψηφία τής συνελεύσεως, 
συναισθανομε'νη όρθώς τό προς εαυτήν καθήκον, διεμαρτυρήθΥΙ 
καί εντόνως άπε'κρουσε πίεσαν τής προτάσεως δημοσίευσιν.

Μετά τοιαύτα γεγονότα και ό Κυβερνήτης αύτός δεν ήδύ- 
νατο νά επιθυμώ τήν ενώπιον τής Εύρώπης παράτασιν τού θεά
ματος τοιαύτης έθνοσυνελεύσεως, ήτις έχομένη τών χαθεστω* 
των, έλαχίστην παρεΐχεν εγγύησή ησυχίας καί μετριοπαθείς*

ύποκινήσει αύτού άνεβλήθη ή συνε'λευσις εις τήν 6 Α ύγού*  

στου, δτε καί εληξε διά τής αύτής στρατιωτικής καί θρησκευ
τικής πομπής, μεθ* ής εϊχεν αρχίσει, τουτε'στι δι* επισήμου 
δοξολογίας καί τελετής έν τφ  ναφ τής Παναγίας, εν ώ ό Κυ
βερνήτης έκήρυξεν έπισήμως τήν λήξιν διά λογιδρίου, καταλή- 
γοντος ούτως : *Έάν καθώς εύχόμεθα ή α ϊσθησ ις  ζών καθη0
κόνζων εξαλείψω από ζην μνήμην t b r  σπόρον t f j c  διχονοί&ζ* 
ζόν  όποιον εβαλον π ιθανώς γεγονότα  α π α ί σ ι α · εάν μ εζά  
δημοσίων υπουργών σ υ να γω ησθώ σ ιν  {οί γερουσ ιαστα ϊJ  δ ιά  ^  
στερεώσωσι ζην ε υ νομ ία ν , έλπ ίζομεν 8ζι ό Κύριος zov ελ ίον ϊ  
θέλει στερεώσει τήν  Ε λλάδα*  (1). Μετά τήν διάλυσιν τής έθνο
συνελεύσεως συμφώνως προς τά έψηφισμε'να (ψήφισμα β') κατηρτ ι ' 
σθη τό σώμα τής νε'ας ταύτης Γερουσίας αντί τού ΐ ΐ α ν ε λ - 
λην ίου .  Έκ τών 27 μελών τής Γερουσίας ταύτης έξέλεγεν 
Καποδίστριας είκοσι καί εν έκ τού καταλόγου τού ύποβαλλομ^0^

(1) Τά κατά τήν Έθνοσυνέλευσιν ταύτην ιδέ έν έκτάσει παρά Α· 7
Μάμουκα, Τά κατά τήν ’Αναγέννησιν τής Ελλάδος, τό;χ. 11.



* υτΦ υπό τών μελών της συνελεύσεως, τά δε άλλα εξ διώριζε 
Ιδίαν προαίρεσιν.

Η Έθνοσυνε'λευσις αΰτη, έν η μεγίστην πλειονοψηφίαν ειχεν 
^ κυβε'ρνησις, έπεδοκίμασε πάσας τάς πράξεις τού Κυβερνήτου. 
^  σύστησα Γερουσία εμελλε νά διευθύνγι μετ’ αυτού τά κοινά, 
^  ου έκπονηση ούτος τόν θεμελιώδη τού Κράτους νόμον και 

*Ρ**καλέσγ| τό δεύτερον την Έθνοσυνε'λευσιν πρός έπιψήφισιν 
*°τού. Έξέδωκε δέκα και τρία ψηφίσματα περί συνομολογή- 

δανείου έξωτερικού, έάν εύρεθν̂  τοιούτον, περί αποζημιώ
σεων Xa't χρεών έκ τού συνομολογηθησομένου δανείου, περί άπο- 
ΥΡ*φές κατοίκων, περί έθνικού νομίσματος, περί διανομής είς 
* υ̂;  άγωνιστάς διακοσίων χιλιάδων στρεμμάτων γ έ ; ,  ττερί ίδρύ- 
*δ(ύ; εθνικής Τραπέζης, περί στρατού καί στόλου, περί έτησίας 
^ ο δ ο σ ία ς  180,000 φοινίκων τφ  Κυβερνήτη. Ή  έτησία αυτη 
Ή^θοδοσία έγε'νετο διά τού έξέ; ψηφίσματος :

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Θ'.

Ή  Έθννκη Α' τ<ον Έ λλΛ νω ν  Σννέλενόις

, ®εωρήσασα δτι ή Α. Ε. ό Κυβερνήτης άφιέρωσεν είς τάς 
ν°̂ Υ*ας τές Πατρίδος τά λείψανα τ έ ;  ιδίας περιουσίας καί πρό 
^  ελεύσεώς του, καί μετά την ελευσίν του, συμποσούμενα υπέρ 

Ι^ιλλιόνιον γροσίων τουρκικών.
Θεωρήσασα, δτι ύπεχώρησεν είς την ενδειαν τού έθνους και 

^  δποΤα τό Πανελλήνιον έποόσφερεν είς την εξοχότητά του 
°τ>)λα δώδεκα χιλιάδας ώς ετήσια έξοδα, προμηθεύσας καί 
°^τ<* £ξ ίδιων.

Α ομολογούσα τήν ανάγκην τού νά ποομηθεύση είς τήν
®· τά αναπόφευκτα μέσα τού νά συντηοήση τήν άξιοπρέ- 

»>l0Cv τού κυβερνητικού χαρακτέρος πρός τό έξωτερικόν, καί νά 
^ρκέση ε·ςς τ £ς άνάγκας τ έ ;  οικιακέ; καί ιδιαιτέρας ύπη-
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*1 *^φ£ζε&·

Α'. Διορίζονται εις την διάθεσιν τη ; Α. Ε. τού κυβερνΥΙ*0̂  
I. Α. Καποδίστρια, από τού Εθνικού Ταμείου, δι’ ένιαυ(*1** 
έξοδα, ει; εθνικόν νόμισμα, εκατόν όγδοή<οντα χιλιάδες.

Β'. Τό παρόν ψήφισμα επικυρωθών νά καταχωρηθ?) είς 
Κώδηκα τών ψηφισμάτων, καί διευθυνθεν εις την ΚυβέρνΥΙ^1** 
νά δηαοσιευθΥ) διά τών τύπων καί νά ένεργηθή;

*Εν *Αργίΐ την πρώτην Αύγουστου τω χιλιοστω οκτακοσιοστά) 6ΐ*®̂ 
στω εννάτω (1 829y» ,

Ό Πρόεδρος *0 Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Χ;βίνη; Γίώργεος Μ ιυ ρ ο μ μ .# ^

[“Έΐϊονται at ΰπογραφχϊ τών πληρεξουσίων.]

f

Άλλ* ό Κυβερνήτης μη άποδεξάμενος την ψηφισθεισαν tf0<j0 
τητα τών 180,000 φοινίκων ετησίως, άπηύθυνε πρός την Έθν° 
συνέλευσιν τάδε :

% t
• Τό ύπ* αριθμόν 9 καί από 1ης Αύγούστου ψήφισμα, *° ν 

ποιον διηύθυνεν άρτίως ή συνέλευσις, προσδιορίζει τά εζοδα *° 
αρχηγού τής Έπικρατείας.

»Δι* αυτού τούτου τού ψηφίσματος ή συνέλευσις ε π ε β ^  
την προσοχήν της εις τό ολίγον εκείνο, τό όποιον ήδυνήθ^Ι*  ̂
νά πράξωμεν αυτοί καθ’ εαυτούς, διά νά άποδείζωμεν ο*1 
Έλληνες μόνον με τάς θυσίας των, καί δχι διά πρόσω?** 
πλεονεκτημάτων, δύνανται νά φθάσουν είς τον βαθμόν, 
ποιον υπόσχονται πρός αυτούς ή εθνική ανεξαρτησία ** 
ελευθερία. ,

• Ευτυχείς, διότι ήδυνήθημεν νά προσφέρωμεν δι* αυτο 
τόσον θεάρεστον εργον τά λείψανα τής μετρίας καταστάβεώς 
εις τό θυσιαστήριον τή ; πατρίδας !

»Μ* δλον δτι μακράν άπέχομεν τού νά φρονώμεν οτι τό 
δεν θέλει δυνηθή όψέποτε νά μ&ς τά άποδώστ), θέλομε» V



εως τότε νά άποφύγωμεν, δσον τό δυνατόν, τό νά καταβαρύνω- 
Η̂ ν ?τι μάλλον την χρηματικήν του στάσιν, άπαιτούντες την 
«πόδοσιν τών δσων προκατεβάλομεν.

»Διά τόν αυτόν τούτον λόγον θέλομεν άποφύγει καί ήδη τό 
δεχθώμεν την προσδιοριζομένην ποσότητα διά τά έξοδα τού. 

Α ρ χ η γ ο ύ  τής έπικρατείας άπεχόμενοι, έν δσω τά Ιδιαιτέρά μας 
Χρηματικά μέσα μάς έξαρκούσιν, από τού νά έγγίσωμεν μέχρι καί 
 ̂οβολού τά δημόσια χρήματα πρός ιδίαν ήμών χρέσιν

TOT ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΤ 26 h

Λεοπόλδος ο εκλεγείς ήγεμών κυρίαρχο; της Ελλάδος.

• Οψέποτε δε βιασθώμεν είς τ ο ύ τ ο , έ ξα ντ λ η θ εντ ω ν  διολου τών 
ι^ι«ΐτέρων ημών πόρων, τό ;ε θέλομεν καταφυγει εις το δημόσιόν 
ιΤαμεΐον, πλήν μόνον διά τ ά  έξοδα, οσα απα ιτεί η εκτέλεσις  ̂

καθηκόντων μας. »
•Ά λλά  πρός τούτο, καθώς μετεχειρίσθημεν άχρι τούδε, άπα- \ 

Ρ*λλάκτως θέλομεν μεταχειρισθη και είς τό έξές άκρ ιβεστάτην 
Οικονομίαν καθότι άποστρεφόμεθα τό νά προμηθεύωμεν ήμ£ς 
*υτούς τάς αναπαύσεις τού βίου, αί όποιαι προϋποθέτουσι τήν



\\ Ευπορίαν, έν ώ ευρισκόμεθα είς τό μέσον ερειπίων, περικυκλωμένοί 
I άπό πληθύν ολόκληρον ανθρώπων βεβυθισμένων είς την έσχάτην 
I αμηχανίαν.

»Τά αισθήματα ταΰτα τά συναισθάνεσθε, κύριοι, καί σεις οί 
ϊδιοι, καί τό άπεδείξατε έμπράκτως, έκτελούντες αμισθί τά 
καθήκοντα τών πληρεξουσίων τού έθνους.

• Έλπίζομεν δτι, δσοι εξ υμών μεθέξωσι μετά της κυβερ- 
νήσεως είς την προσωρινήν διοίκησιν, καθώς καί οί λοιποί τών 
πολιτών, δσοι προσκληθώσιν επί τούτ<ρ, θέλουν γνωρίσει μεθ* 
ήμών, δτι είς τάς παρούσας περιστάσεις οί έν δημοσίοις ύπουρ- 
γήμασι δεν είναι δυνατόν νά λαμβάνουν μισθούς άναλόγους [*6 
τον βαθμόν τού υψηλού υπουργήματος των καί με τάς έκδου* 
λεύσεις των, αλλ’ δτι οί μισθοί ούτοι πρέπει νά αναλογούν άκρι* 
βώς με τά χρηματικά μέσα, τά όποΐα εχει ή κυβέρνησις είς Tt)V 
ίξουσίαν της.

»Έν ’Άργει τη 4 Αύγουστου 18^9.
Ό  Κνβερνή ιης

I. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ό  Γραμματεύς τής ΈπιχρατεΙας  

Ν . Χπηλεάδης.

^ Προς τούτοις δε η έν "Αργεί Δ' Εθνική Συνέλευσις έψήφι(ί6 
5s καί τό πολλού λόγου σχέδιον περί άπαγοοεύσεως έξαγωγής^*£Γ 

γαιοτήτων, περί σχολείων καί άλλων κοινωφελών κ α θ  ιδρυμάτων* 
περί άνεγέρσεως έν τ?5 όρισθησομέντ) ακολούθως πρωτευούσΥ] 
τροπολιτικού ναού τιμωμένου έπ* όνόματι τού Σωτήρος Xpi0toVl 
τού διασώσαντος τό ελληνικόν έθνος, περί ίδρύσεως εθνικο ύ _ Α ^  
ρασήμου τον τάγματος του Σωτήρος , δπερ ύφίσταται είσέτι, 
άνεγέρσεως μνημείων προς άνάμνησιν τής έν Πύλω να υμ αχώ  
τών ευρωπαϊκών στόλων (1) καί τής έν Πεταλιδίψ άποβιβά®δ0)̂

ι -
(1) ΜνημεΓον ή Ελληνική Κυβέρνησις δεν άνήγειρε μέχρι ^

μή ώ'^ειλεν, άλλ5 ή Γαλλία ί'δρυσε τοιουτον πpb τριετίας, νυν δέ σ*ο#* > 
<ός ev τω «*Αστει» ά\έγνωμεν; Α ίδρυση καί ή Ρωσική Κυβέρνησή·
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"Jou υπ  ̂ τ ^ν Μαιζώνα γαλλικού στρατού, τού έκδιώζαντος τόν 
^Ρκχήμ πασαν και περί αποστολής πρεσβείας πρός εκφρα- 
*lV ευχαριστιών είς τάς τρεις δυνάμεις την Γαλλίαν, την Ρω- 
°ί«ν χαι τ ην ’Αγγλίαν.

Τοιαύτα ησαν τά ψηφίσματα τ έ ;  έν Άργει Δ' Εθνικές 
Πλεύσεως, καθ’ ^ν δ Καποδίστριας έθριάμβευσε κατά τ έ ;  κα- 

**ντρεχειας τ έ ;  άντιπολιτεύσεω;, ώ; έζεφράζοντο οί οπαδοί 
^ τού, χ,αΐ άπέκτησεν απεριόριστον σχεδόν δύναμιν, κατά την 

αυτού όμολογίαν. Ή  γε'ννησις τών δεκατριών έκείνων 
τ^ΐφίσμάτων καταδεικνύει έξαρτήσεώς τινο; βαθμόν. Τά ψηφί- 

ε ίχον  σνν ζαχθή  νχό  τον K axod ia tp i cv  ενζός τον γράφε Ιον 
*ν*ον. Έπειδη δε δ Κυβερνήτης δεν ηδύνατο νά γράφη έλληνι-

συνε'ταξεν αυτά γαλλιστί, καί δ γραμματεύς τ έ ;  Συνελεύ-
I . Ρίζος  μετε'φρασεν αυτά είς την ελληνικήν. Ουτω δε',

ϊ^ηθε'ντα έν ττί γραμματείς τού Κυβερνήτου, καί διαβιβασθέντα 
τ*)ν συνε'λευσιν διά τ έ ;  επταμελού; έπιτροπέ;, έπανε'καμψαν 

ώς εργα τ έ ;  συνελεύσεως ταύτης, είς τήν γραμματείαν τού 
^ερνήτου. Εντεύθεν οί έναντίοι έχλεύαζον τήν παρωδίαν τών 

^ντ*γματικών τύπων, καί κρύφα μετεβιβάζετο από στόματος 
1̂ στ°μα τών τολμηροτε'ρων πληρεξουσίων τό λογοπαίγνιον : 

ης κέρνα κα ί Γ ιάννης  π ί ν ε ι · , οπερ μέχρι σήμερον είναι 
Ρ0ιμΐωδώς έν χρήσει καί παρ’ ήμιν.
Μετά τήν λέζιν τ έ ;  Έθνοσυνελεύσεω; διε'μεινεν δ Κυβερνή- 

^με'ρας τινάς ετι έν Άργει, καθ’ &ς διώρισε δεκαέζ νε'ους 
^Ρ^σίαστάς, καί διε'ταξε νά άρζηται ή Γερουσία τών εργασιών 

τήν 1)13 Όκτωβρίου 1829 έν τη εδρς τής κυβερνήσεως. 
•j Tqc επανε'καμψεν είς ΑΓγιναν, καί έξε'δωκεν έκεΐθεν τήν 8 )20  
^ 1ϊτεμβρίου διάταγμα περί οργανισμού τ έ ;  Γερουσία;, τού ύπουρ- 
 ̂υ Συστήματος, καί τού λογιστικού καί έλεγκτικού συμβου-

^°U· Η εύπείθεια τ έ ;  Συνελεύσεως είχε κρατύνει έν αύτψ τήν 
φ Tlv είς τήν ιδίαν αυτού μεγάλην δύναμιν καί είς τό 

α^το *̂ Οδτω δέ τό διάταγμα εκείνο αποτελεί τόν 
^  συγκεντρωτικού αυτού συστήματος. Ή  κυβε'ρνησις 

κατ’ αυτό καί διορίζει έκ τών Γερουσιαστών τό·ν πρόεδρον
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2§8 ΙΣΤΟΡΙΑ

τής Γερουσίας· αύτη χωρίζει τούς γερουσιαστάς εις δύο τμημ#*^ 
σχηματίζει εν εκατέρω τάς επιτροπάς καί διορίζει τον είσηγΆ*1̂  
ίκάστης αυτών. Τέλος δε διορίζει ούχί εκ τών μελών τ^ς Γερου0^ 
τον γραμματέα αύττίς, τούς συγγραμματείς καί τον άρχειοφύλ***1 
Τά μέλη άμφοτέρων τών τμημάτων ώς καί τά τών επιτροπών 
νανται νά μετατεθώσιν υπό της κυβερνήσεως από του ενός ει$ ^  
ετερον τμ ΐμ α  ί) από μι&ς εις άλλην επιτροπήν. Οί ύπουρΥ 
παρευρίσκονται εις τάς συνεδριάσεις της Γερουσίας, η δε ήμερΆ^* 
διαταγή βρίζεται υπό συμβουλίου άποτελουμένου υπό του 
δρου, τών εισηγητών καί τού γραμματέως ττ ς̂ Γερουσία^·
9 \ * f \ P r  < 0 ^εισηγηται τών επιτροπών προτείνουσιν εις την κυδερνηβιγ

διοργανισμόν τών γραφείων αυτών, *σνμμορφούμενοι μ} t h e  ^
τάζε ις  τοις άφορώσας τά γραφεία του νπονργικον σ ν σ τ ή μ ^ 0̂ 9
To *νπονργικόν σύ σ τημα » δινιρέθη κατά τό υποδειγμάτων1̂
τελώς μεμορφωμένων ευρωπαϊκών κρατών εις εξ  υ π ο υ ρ γ ε ί α  ·
τών εσωτερικών , τό τών εζωτερικών χα ΐ  τον έμπορικον r a v t i%°̂
τό Tfjc ο ίκονοαίας χαϊ τον εμπορίου , τό τής δικα ιοσύνης, ^

* I χν
δημόσιόν πα ιδε ίας ,  καί τών εκκλησιαστ ικών πραγμάτων *α ,

[ έπϊ τών στρατιωτικών καϊ τον πολεμικού ναυτ ικόν <ρροιττιΰχΊ\ξ^
^  "Εκαστον τών υπουργείων τούτων, πλην τού επί τών οίκονο^

κών καί τού επί τών στρατιωτικών, διευθυνομένων υπό έπιτ?0^  I
\ διηυθύνετο ύφ’ ένός γραμματέως ττ ς̂ Έπικρατείας, εχοντος

Ιαυτφ δύο παρέδρους. Τό λογιστικόν καί ελεγκτικόν ^
 ̂ ^ λιον συνέκειτο εκ τριών μελών *αί τών αναγκαίων κατο>**Ρ

υπάλληλων. ^
Γραμματεύς τ ί ς  Έπικρατείας επί τών Εσωτερικών έγε»6*0

Νικόλαος Σ π η λ ιά δη ς . Ό  εκ Κερκύρας δικηγόρος Ίω άννη ϊ  ^
νατ&ς, φίλος τού Βιάρου Καποδιστρίου καί εξ απορρήτων
βουλος τού Κυβερνήτου, ενεκα τούτου δε Γσως ουδέποτε
τός γενόμενος εν Έλλάδι, διωρίσθη γραμματεύς επί τ ι ς
σύνης. Ό  πιστός τ^ς Συνελεύσεως γραμματεύς Ν. Χρνΰ^Τ8 ^
εγένετο γραμματεύς επί τών εκκλησιαστικών, επί τών
δε ετάχθη ό οπαδός τότε τού Κυβερνήτου I. Ρ ίζο ς , ούτ ινο ί
άφοσίωσιν εκλόνησαν τά  σκευωρήματα τών μετέπειτα θ ι* ^



Καποδιστρίου. Μέλη τές έπι τών οικονομικών επιτροπές 
1(ύρίσθησαν ό Α λέξανδρος Κοντόστανλος , ό Γ\ Σταυρος  και ό 

Ηαπαδόπουλος, διευθυνταί δε τού λογιστικού καί ελεγκτικού 
^μβουλίου οί Οίκονομίδης , Στζανιολάχης , καί Τασσίκας.

Ο Καποδίστριας περιοδεύσας εις Σύρον, Μέγαρα καί Ναύ- 
> ν ,  είχε βεβαιωθέ πανταχού, δτι η συνέλευσις προύξένησεν, 
°ντως, αγαθήν έντύπωσιν. Μετά τούτο συνεκάλεσε τά μέλη τές 
ερου®ίας εν Αίγινη, εδέζατο παρ’ αυτών τόν δρκον τές χ ί-  

^τ*ως ^ 6  Σεπτεμβρίου) καί διε'ταξε την εναρξιν τών εργασιών 
°^ών, ύπό την προεδρείαν τού Γ. Σισίνη. ‘Υπέστη δμως την 
^Ρ°ββολην τές αποτόμου άρνησεως τού Α. Μιαούλη καί Λ.
 ̂°υντουριώτη, τών δύο εκείνων έχθρικώς πρός την κυβέρνησιν 
Τεθειμένων άνδρών, ους εσχε την μεγαθυμίαν νά διορίσνι Γε- 

Ρ°^ΐαστάς. Τούτων άρνηθέντων, έτράπη τότε πρός τόν Τομ- 
^ζνιν καί τόν Α. Μαυοοκορδάτον, διότι μεταξύ τού αρχηγού 
*υΐού τές αγγλικές μερίδος καί τού Κυβερνήτου είχε μείνει 
^ ντοτε πρόθυμος καί συνδιαλλακτικός μεσίτης ό Σπυρίδων Τρι·  

Rod ούτοι δμως, πιστοί εις τό πολιτικόν αυτών πα- 
Μ ο ν , περιεφρόνησαν τό προταθεν δέλεαρ. Ουτω καθαρώς πλέον 

έσομί διεχωρίσθησαν όοεινοί καί πεδινοί, λέγει ό Μένδελσον 
Ρ^όλδυς.
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Ο Καποδίστριας εύρίσκετο επί τού κολοφώνος τές  ισχύος, 
αύτη η χρηματική αμηχανία, η κινδυνώδης πέδη πάσης ελ- 

^ ΐκ έ ς διοικήσεως, έφαίνετο εκλιπούσα, διότι πανταχόθεν συν- 
ΡΡ*θν βοηθήματα έν Αίγίνν]. Ή  Γαλλία απεστειλε περί τά 
^  Οκτωβρίου 1829, 500,000 φράγκων, ύποσχομένη καί άλ- 
 ̂  ̂ *<*τόπιν συνδρομήν, ό Τσάρος επεμψε τόν Νοέμβριον 6,000 

δώδεκα πεδινά τηλεβόλα, καί τό άναγκαΐον υλικόν τού 
£0̂ 'μου, καί ό Έϋναρδ 700,000 φράγκων, ώς προκαταβολήν 
ν*^ντ< το$ μελετωμένου δανείου. Αί τών άκαμάτων φιλελλή- 

«ποστολαί κατά τάς αρχάς τού έτους 1831 άνέλθον έν 
V είς 1 ,430 ,000 φράγκων. Είς ταύτα προσθετέον τάς 

^?οράς άλλων φιλελλήνων καί πλουσίων έλλήνων· 5 ,643 ,398  
Υ*(ον, άτινα άπέστειλεν ή γαλλική κυβέρνησις κατά τά ετη
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1828 καί 1829, εκτός τών 313,928 φράγκων, άτινα είχεν 
στείλει προς εξαγοράν αιχμαλώτων* 500,000 φράγκων, 
άπε'στειλε κατά τό 1830, ρωσικά; σύνδρομά;, οίς δ 
στριας αυτό; ύπελόγισεν είς 3 ,663,041 φράγκων και τέλο; 
τον Δεκε'μβριον του 1830 καί αγγλικήν συνδρομήν εξ ήμ^60̂  
εκατομμυρίου φράγκων. Τά έλε'η ταΰτα, ώ; συνείθιζε νά 

 ̂ αυτά δ Καποδίστριας, συνεποσουντο οΰτω; είς 12— 14,000,0®®' 
Ή  γαλλική κυβε'ρνησις ύπελόγιζεν εί; 3 ,500 ,000 τά ; δ α ^ ν^  
αυτή ; εί; προμήθειαν υλικού ύπερ του Καποδιστρίου* δεν 
δυνατόν δμω; νά ύπολογισθώσι πόσα ελαβεν ή κυβε'ρνησις 
εί; εμμεσα βοηθήματα, οίον δπλα, πολεμεφόδια, ΐππου; * 
τηλεβόλα. Καί έν αύτΤί δε ττ5 Έλλάδι ήρξαντο αί δημ0<*ι°1 
πρόσοδοι νά καθίστανται άφθονώτεραι, καί έν μόνν) τ ί̂ 
γίοί Σύρου άνήλθον εί; 65 ,000 ισπανικών ταλήρων.Προσθετεο^ 
εί; ταύτα καί τό βάρο; τή ; πολιτική; θε'σεως, ήν κατειχεν 
δ Κυβερνήτης έν τή κοιντί γνώμν) τή ; Ευρώπης. Ό  Μέττερν$  
έφρόνει κατά τό θέρος τού 1829, δτι δ Καποδίστριας είχεν 
εαυτού την ίσχυροτάτην μερίδα έν ττί τότε πολιτική π ερ ι^ 0̂  
καί ήκολούθει άπλουστάτην με'θοδον, διαμαρτυρόμενο; ** , 
παντό; μη άρε'σκοντο; αυτώ : «Εί καί πάντν) έφήμερο;,

* Με'ττερνιχ, ή τών πραγμάτων κατάστασις έν Έλλάδι,  ̂ ^
® χώρα; δμο>; κατάστασι; είναι καλλιτε'ρα τή ; έν Τουρκί#? * 

τούτο ενεκα τή ; ίσχύο; τή ; κοινή; γνώμη;, ή τ ι ;  π α ρ α σ ύ ρ ε ι  

τοτε τά  ανακτοβούλια ύπ'δρ τών Ελλήνων. Ό  Καποδι<**Ρ ^  
τόσω καλώ; συναισθάνεται την δύναμιν τή ; θε'σεώ; του, °* 
έτόλμησε νά εΓπνι εί; τον ναύαρχον Μιαούλην νά έπιπε'σν) ** » 
τού αγγλικού ναυτικού, κ α ί  νά ύπομείνν) νά πυροβολήσω***  ̂
αύτού καί νά τον συλλάβωσιν αιχμάλωτον, διότι '
τή ; Μβγάλη; Βρεττανία; δύναμι; δεν θά ήδύνατο νά *Ρ** 
αυτόν ως τοίούτον».

Έφ* υψηλού καί φθονρύμενο; ΐστατο δ Κ υ β ε ρ ν ή τ η ; ?  

εγγύς ην τό χεΐλο; τή ; αβύσσου καί ή απότομο; προ; τον  ̂
θρον τροπή. Ή  πλάστιγξ τών τού κόσμου εκλινε νύν τά 
στα ύπερ τής Ρωσίας, ή δε  ευρωπαϊκή πολίτικη έ τ ρ ε ' π ε τ ο



βτικώς ύπερ τής ρωσικής δυνάμεως καί πάντων αυτής τών φίλων 
οπαδών, διά τής αιφνίδιου λήξεως τού τουρκικού πολέαου, 

*<*ί της ειρήνης, ήν ό Ρώσος στρατηλάτης Δεΐβιτς ύπηγόρευ- 
σεν έν τώ στρατοπέδω τής Άδριανουπόλεως. Ό  Κυβερνήτης 
£πίστευσεν, δτι εφθασεν εις τό τέρμα τών πόθων αύτού. Ά λ λ ’ 

ώρα τής άνταποδόσεως έφαίνετο σημαίνουσα δι* αυτόν, καί 
εΥγίζουσα διά τούς ενάντιους αύτού ή προθεσμία τών απολο
γισμών. Ό Καποδίστριας περιέμενε νέας παρά τής Ρωσίας παρα
χωρήσεις, δτε εμαθε τό ΙΟον άρθρον τής Συνθήκης τό άφορών 

ελληνικά πράγματα καί εμεινε κατατεθορυβημένος. 'Αντί 
π«σης άλλης ύπερ τού Ελληνικού ζητήματος έργασίας, ή Τουρ
κία ύπεχρεούτο νά άποδεχθ^ τό πρωτόκολλον τής 10)22 Μαρ
τίου 1829, καθ* ού αύτός τε καί ή Έθνοσυνέλευσις ειχον πολ- 
^άκις διαμαρτυρηθή. Τοσούτον δέ έξηγέρθησαν οί αντιπολιτευό
μενοι, κατ’ αύτού, ώστε, κατ' αύστριακάς έκθέσεις, «τοσούτον 
^^ύζησΕν ή κατά τού Καποδιστρίου δυσαρέσκεια περί τά τέλη 
®̂ ού 1829, ώστε κατεμέμφθησαν αύτού οί Έλληνες, δτι ήθελε 
*νά προδώση τήν άνεζαητησίαν τής χώρας, καί έξεφράσθησαν 
*υπερ τής ήγιμονίας Γερμανού πρίγκηπος» (1).

Τό Ελληνικόν ζήτημα έτίθετο πάλιν είς τάς χεΐρας τής 
^^λωματίας, ήτις βραδέως είς τά περί αύτού προβαίνουσα, επί 
(^λλον έκίνει τήν κοινήν έν Έλλάδι γνώμην κατά τού Κυβερ - 
νήτου. Τέσσαρες μήνες ειχον παρέλθει από τής έν Άδριανου- 
^°λει ειρήνης, καί δμως ή έν Λονδίνω σύνοδος δεν εΐχεν ετι 
^ τα λή ξε ι εις έπαρκή τινα άπόφασιν περί τού ελληνικού ζητή
ματος. Ρωσία ήσκει πάντοτε ύπέροχον έπιρροήν έπί τών 
°^οφάσεων τού διπλωματικού δικαστηρίου, καί δ Με'ττερνιχ ελε- 
Υεν οδυρόμενος : «Λνσχυχώς ή έν Λονδίνω σύνοδος δ ιαχελε ϊ  υπό 
Ρ<*>σιχήγ δ ιεύθυνσ ιν* . Επειδή δμως τό ρωσικόν άνακτοβούλιον 
0υ^εμίαν ^σθάνετο διάθεσιν νά έκτεθτ. σφοδρώς ύπερ τών ελληνι- 
*&ν συμφερόντων, αί συζητήσεις κατήντησαν έπί τέλους είς άνα-

(1) Εκθέσεις Αθηνών τής 4 καί 12 Δεκεμβρίου 1829 ,  καί του 
ρόκες  ̂ τ ής \ η Χα'ς 20 Ίανουαρίου 1830. Παράρτημα.
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ξιοπρεπή παιδιάν μεταξύ του περί ά τεζαρτησ ίας  ζητήματος  
του περί έπεχτάσεως όρίων. ’Αντί τού δώρου της ανεξαρτησίαςf 
έμέτρουν οί διπλωματικοί δικασταί διά γλίσχρου ολως μέτρου 
τά  δρια τού νέου Ελληνικού κράτους.

Διατί άρά γε τό άνακηρυχθεν ελεύθερον Ελληνικόν βασίλειο»  

νά είναι μικρότερον της υποτελούς Ελλάδος ; Καί δμως 4*° 
σαφέστατον, οτι ούδείς, είτε ήγεμών ανεξάρτητος, εΓτε υποτελής 
ηδύνατο νά βασιλεύστ) έν Έλλάδι, ανεπαρκή έχούστι δρια.

Ό  λόγος ητο οτι συνεκρούοντο πάλιν, έν τώ κρύπτω, 
συμφέροντα τών εύεργετίδων Δυνάμεων, έν ω έπισήμως τά έλληνιΧ^ 
συμφέροντα ήσαν τό πρώτον της ημέρας ζήτημα. Ό  δούξ 
λιγχτοΎ, δστις έφ* ικανόν χρόνον είχε πολεμήσει την άνεξαρτβ* 
σίαν, έθεώρει νύν αύτήν ως άναγκαίαν. ‘Η έν Άδριανουπόλ** 
ειρήνη είχε πείσει αυτόν όφθαλμοφανώς, δτι ητο άδικον καί κιν
δυνώδες συνάμα, νά ύποταχθνΐ ή υποτελής Ελλάς εις την έξηβθε·’ 
νημένην καί προστασίας χογιζουσαν Πύλην. Είχε κατανοήσει 
τό ορθόν τής ιδέας, δτι υποτελής ηγεμονία εξυπηρετεί μόνον 
τής Ρωσίας τά  συμφέροντα. Ά ντ ί  δμως νά προβτ; δραστηρί^ 
εις ενέργειαν σύμφωνον πρός την ιδέαν ταύτην, ώς ήθελεν δ 
*Λΐτέσβονρν, καί ώς θά ήθελεν ό Κ ά ν η γ χ , άντί νά συλλογή®? 
ισχυρόν ελληνικόν πρόχωμα κατά τού μοσχοβιτικού κατακτη*1* 
κού πνεύματος, περιέπεσε πάλιν είς τον φόβον; δτι τό νέον άν** 
ξάρτητον κράτος ηδύνατο νά καταστ*^ πλε'ον τού δέοντος ί<*Χυ" 
ρόν καί νά άπειλήσγ) την ΰπαρξιν τής γεγηρακυίας καί έξΐϊβ®** 
νημένης Τουρκίας.

Τούτου ενεκα περιέκοπτεν έν μικρολόγφ ζηλοτυπί^ τά έλλίΚ 
νικά δρια, καί προέτεινε νά όρίσωσιν αύτά δσον τό δυνατόν 
νώτερα. Έκράτει μεν αληθώς ό αύτοκράτωρ Νικόλαος εις χείρ^ 
αύτού τάς τύχας τής Εύρώπης, αλλά τό άνακτοβούλιον αυ*0* 
εύρίσκετο έν λίαν δυ^χερεΐ θέσει απέναντι τών α π α ιτ ή σ ε ω ν  

δυτικών Δυνάμεων. Δεν έτόλμα νά προτείντι την Ιδέαν άνεξαρ** 
του Ελλάδος* άλλ ’ άνέμενε νά ύποβάλωσιν αύτήν α ί  δύο ίλλ#* 
Δυνάμεις. Άπειχεν έπίσης, κατ’ ανάγκην, ή Ρωσία τής tfp0*^ 
σεως ίσοβίον Κνβερνήσεως τον Κ αποδ ισ τρ ίο ν , προσδοκώ**®6 ^
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ελθωσιν επί τούτω άφ* εαυτών αί δύο άλλαι Δυνάμεις. "Ο^0̂ ’ 
εγγύτερον εύρίσκετο είς τόν σκοπόν αύτης, τοσούτον περ ισσο ί 
ρον ώφειλε νά προσε'χη μη προδοθνΊ και προκαλέσΥ) συνασπισΜ·°ν 
τών δύο άλλων δυνάμεων εναντίον αύτης.

Ουτω, κατόπιν τετράμηνου διπλωματικής συζητήσεων ^  
τεως άπολυτόφρων καί άκαμπτος διπλωματία τής Εύρώ^*^ 
έκάμφθη τελευταιον υπό τών επταετών ηρωικών κατόρθωμά0** 
καί τών άνηκούστων παθημάτων τών Ελλήνων καί τών εν*0

Ανων διαμαρτυρήσεων του τε Κυβερνήτου καί τής έν Άργει 
Εθνικής συνελεύσεως, καί έπεσφράγισε διά τής έπισήμου 
σφραγΐδος τόν θρίαμβον τής μεγάλης αυτών έπαναστάσεως' 
πουν τούτο παράδειγμα τοΐς καταπιε£ομε'νοις λαοΐς τοΐς ελ°υ 
σιν άνατεθειμε'νας τάς έλπίδας τής άπελευθερώσεως αύτών 
είς είρηνικάς τών μεγάλων Δυνάμεων διαπραγματεύσεις. Έάν 0 
πατε'ρες ημών δεν έξηγείροντο άπαζάπαντες κατά τών Τουρ*0̂ ’ 
πριν ή βεβα^ωθώσι περί τής ύποστηρίςεως μεγάλης τινός Δν 
μεως, άνωτέρας τινός «Αρχής», ώς ελεγον, άφίνοντες νά ύ ^ ν 
νοήται ό  Τσάρος τής Ρωσίας, έάν δεν έξέπληττον τήν Ε υ ρ ώ ^  

διά τών λαμπρών αυτών κατά τε ζηοάν καί κατά θ ά λ * * ^  
κατορθωμάτων, άτινα έςετε'λεσαν άψηφοΰντες τόν θάνατο^ 
διπλωματία ήθελε καταδικάσει αυτούς, χαρακτηρίζουσ* 
ιερόν αύτών αγώνα ώς απλήν ανταρσίαν, καί ο 
Ίβ^αχήμ πασάς  ή θ ε λ ε ν  εκπληρώσει άνετως τόν έ ξ ο λ ο θ ρ ε υ * 1  ̂

αύτού σκοπόν, καί ή Ελλάς δεν θά υπήρχε σήμερον, ή θά ^  
ναζεν είσε'τι άπασα υπό τάς φοβεράς άλύσεις τής αισχρά 
λείας. Άλλ* έπέμειναν έν τφ  ένδόζω αύτών άγώνι, και Ά
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μονή αύτών έστε'φθη υπό τής λαμπρότερα; επιτυχίας*
μικρά Ελλάς, άναγεννηθεΐσα, είσήλθεν είς τήν χορεί*ν 
έλευθέρων εθνών, κηρύττουσα είς τον κόσμον οτι το θεΐον 
ελευθερίας δώρον κτ&ται διά χειμάρρων αιμάτων καί 9° ^  
καταστροφών, ας ύπέστη ή Ελλάς σύμπασα κατά τ °ν ^
ανεξαρτησίας μακρόν αγώνα. Ή  ευρωπαϊκή διπλωματία ** k̂  
κυΐα τέλος έκ του παιζομένου παιγνίου «ά ι ί ζ α ρ τ η σ ία  ά ΐ* 1 ^
ορίων* κατεληξεν είς τό πρωτοκολλον τής 22)3 Φεβρο^ ί̂



®*ερ μετέβαλλεν ενα τών κυριωτάτων δρων του άπό 10)22 Μαρ* 
*ίθυ 1829 πρωτοκόλλου αυτών. Ό  λόρδος "Αβερόητ, ό κόμης 
^°μμοραγσν-Λαβ&Λ καί ό κόμης Ματονσεβιχζ^ εκτιμήσαντες 
Τγ)ν από 9 Σεπτεμβρίου διακοίνωσιν τ$ς 'Τψηλης Πύλης, άπε- 
W«l®0CV νά έπισταλώσι νέαι όδηγίαι ποόζ τούς εν Ναυπλίω 
ν^ «ρ χ 0υς καί άντιπρέσβεις προς άμεσον άποκατάστασιν ττ}ς 

καί συνεφώνησαν περί της μελλούσης εν Έλλάδι τά- 
^ ς  τών πραγμάτων.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'.

*

δν Αονδίνω περί ανεξαρτησίας τής 'Ελλάδος πρωτόκολλον τής 22)3 
^£QpQuttptQl) 1830. — Πρωτόκολλον auOqaspbv έν Αονδίνω υπογρα-" 
?εν περί αναγορεύσεως του πρίγκηπος Λεοπόλοου του Σάξ-Κόβουργ 
*ως ήγεμόνος κυριάρχου τής Ελλάδος». — Κοινοποίησις τών Πρω- 
α°*0Λλων τγ| τε 'Τψηλη Πύλη καί τή Ελληνική Κυβερνήσει.— Γΐ ν- 
Τυπω<7ΐς τών πρωτοκόλλων έν Έλλάδι. — Άπάντησις  του Καποδι - 
°τρίου πρ6ς τούς άντιπρέσβεις τών Δυνάμεων. — Υπόμνημα τής Γε-  
Ρ°υσίας προς τούς αυτούς άντιπρέσβεις. - Λόγος περί έκχωρή'ΐεως 

οπο τήν ’Αγγλικήν προστασίαν Ιονίων νήσων τή Έλλάδι, — Έ γ -  
^^'ϊάλειψις τής Κρήτης και τής Σάμου. — Επιστολή του έκλεγέν- 

^γεμόνος κυριάρχου τής *&λλάδος πρ^ς τον Κυβερνήτην εκ Μάλ- 
*°υΡ*άους.

^  ^  Α γ γ λ ί α ,  ή  Γ α λ λ ί α  κ α ί  ή  Ρ ω σ ί α  ά π ε φ ά σ ι σ α ν  ή δ η  ν ά  

; τ 'ν 7ϊεΡ ι ε ν τ ε λ ο ύ ς  α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς  ε υ χ ή ν  τ ο ύ  Έ λ -  

ρίο Λ °υ Ε®ν ο υ *' ^  * Ι« ν ο υ α ρ ί ο υ  (3 Φ ε β ρ ο υ α -
) 1830 έν Λ ο ν δ ι ν ψ  ν έ ο υ  α υ τ ώ ν  π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ  ώ ο ι σ α ν  δ τ ι



ή Ε λλάς θέλει συγκροτήσει * Κράτος δλως ανεξάρτητον  
χνβερνώμενον v:tb ήγεμόνος κληρονομ ικού , φέροντος tb v  
τον κυρ ιάρχου ήγεμόγος τής Ε λ λ ά δ ο ς * . Τό σωστικόν τούτο ^  
την Ελλάδα πρωτόκολλον ειχεν ώδε :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ BPETTANIAS, 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ,

Dept ανεξαρτησίας τϋο Ε λ λ ά δ ο ς ·

«Παρόντες : — Οι πληρεξούσιοι τής Μεγάλης Β ρετταν^ ’ 
τής Γαλλίας καί τής Ρωσίας.

«Άρξαμένης τής συνδιαλέξεως, δ πληρεξούσιος τής Α. Β· 
καί δ της A. X. Μ. παριστάνουσιν εις τον πληρεξούσιον τή£
Α. Μ. την εφεσιν τού νά μάθωσιν ύφ* όποιαν πρόσοψιν βλ^*1 
τό άρθρον 10 τής εν Άδριανουπόλει προσφάτως ύπογρα?*1*1̂  
ειρήνης μεταξύ τής Ρωσίας καί τού ’Οθωμανικού Κράτους, ^  
θρον, τό όποιον άναφέρεται είς τάς υποθέσεις τής Ελλάδος·

«Ό  πληρεξούσιος τής Α. Α. Μεγαλειότητας άποφ<*ίν6*^ 
δτι τό 10 άρθρον τής περί ής δ λόγος συνθήκης δεν άκυροι  ̂
δίκαια τών συμμάχων τού Αύτοκράτορος, δεν π α ρ ε μ π ο δ ί ζ ε ι  

βουλεύματα τών εις συνδιάλεξιν συνελθόντων εν Λονδίνω υ1ΐ°°^ 
γών7 μηδε κωλύει παντάπασι τούς συμβιβασμούς, δσους #ι  ̂
Αύλαί ήθελον κρίνει όμοφώνως δτι ησαν οί ωφελιμότεροι χ-*1 
πρός τάς περιστάσεις εύαρμοστότεροι. ^

• Μετά την άπόφασιν ταύτην, δ πληρεξούσιος τής Α. Β* 
κοινοποιεί είς την συνδιάλεξιν εν -έγγραφον συλληπτικόν, 6 
πτόμενον ενταύθα υπό τό στοιχεΐον Α, δι’ ου οί έν Κωνστ#ν* 
νουπόλει πρέσβεις τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τής Γ ά λλ ιό   ̂
βιβάζουσι μίαν άπόφασιν τής ’Οθωμανικής Πύλης XP°v0^ ° ^ 0 
μένην άπό τής 9 Σεπτεμβρίου, έπισυναπτομένην ενταύθα
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τό στοιχεΐον Β καί άναγγέλλουσαν δτι ή  Πύλη συγκατανέψου
τέως είς την συνθήκην τού Λονδίνου, υπόσχεται καί προσέτι υ ^  
χρεούται την σήμερον ενώπιον τών αντιπροσώπων τών 
ψασών την είρημένην συνθήκην Δυνάμεων είς τό νά υπογΡ



^οσχερώς δλα τά άναφορικώς πρός την έκτέλεσίν της άποφα- 
9ι®θησόμενα τ ού gV Λονδίνω συμβουλίου.

Εκ τής άναγνώσεως αύτού τού εγγράφου αναγνωρίζεται όμο- 
ί<ώνως δτι ή συμμαχία εύρίσκεται είς την ύποχρέωσιν τού νά 
£ν£Ργήστΐ, πρό πάντων, τά περί τής αμέσου έγκαταστάσεως τής 
**τά γην καί θάλασσαν ανακωχές μεταξύ τών Τούρκων καί τών 
®^λήνων.

Αποφασίζεται, κατά συνέπειαν, δτι οί εν Κωνσταντινουπό- 
τών τριών αύλών πληρεξούσιοι, οί εν Έλλάδι εδρεύοντες 

*Ut&v καί οί εν τώ ’Αρχιπελάγει ναύαρχοι αύτών θέλουσι λάβει 
αναβολής την διαταγήν τού νά άπαιτη^ωσι καί έπιτύχωσιν 
τών άνταγωνιζομένων μερών ταγεΐαν καί όλοσγερή παυσιν 

Ε χ θ ρ ο π ρ α ξ ιώ ν .
Επί τούτω, αί υπό τά στοιχεία Γ Δ Ε παρηρτημέναι έν- 

τ«υθα όδηγίαι δι’ ομοφώνου γνώμης άπεφασίσθησαν περί τών 
^Ρ^μένων πληρεξ ουσίων καί εδρευόντων, έπιτρεπούσης είς τόν 
Ρ$σον ναύαρχον τής μεταξύ Ρωσίας καί Πύλης άποκαταστάσεως 

ειρήνης, νά συμπράξη αύθις μετά τών συναδέλφων αύτού 
τής Α γγλ ίας  καί τής Γαλλίας.

^υμφωνηθεισών τών πρώτων αύτών αποφάσεων, τά μέλη τής 
ν̂δΐασκέψεως εύρίσκουσιν, δτι αί της Πύλης αποφάσεις θέτουσιν 

*Utqc είς την περίπτωσιν του νά συσκεφθώσι περί τών μέτρων, 
ήθελαν προκρίνει ώς μάλλον παραδεκτέα κατά την παρούσαν 

*τάστασιν τών πραγμάτων, καί έπειδη άφίενται νά έπάξωσιν 
* τ«ς προτέρας διαθέσεις της συμμαχίας βελτιώσεις τάς μ5λ- 
°V ^Ρ^σφυεΐς είς τά νά κρατύνωσι τό περί δ ένασχολούνται εργον 

ειρηνης διά νέων έχεγγύων μονιμότητος, άπεφάσισαν τά εξής 
ρθΡ* °{Λοφώνως :
 ̂ Ή  Ελλάς θέλει σχηματίσει εν κράτος ανεξάρτητον καΓ^
*4^ ^αΐ ε̂ι δίκαια πολιτικά, διοικητικά καί έμπορικά, j

πΡ°σπεφυκότα είς εντελή ανεξαρτησίαν.
, Κατά λόγον αύτών τών είς τό νέον Κράτος παρεγο-

, ν , , Λ V^  tjm 7ϊλεονεκτηματων, και προς συγκατανευσι* εις την εφεσιν, 
ε'»εφρασεν ή Πύλη, περί τής έλχττώσεως τών υπό του πρω-
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τοκόλλου τής 22 Μαρτίου τεθέντων ορίων, ή διοριστικη 
τών συνόρων τής Ελλάδος, άρξαμένη άπό τάς έκβολάς τ0° 
Άσπροποτάμου, θέλει άνατρέξει τον ποταμόν* αυτόν, εως κ<Χ**' 
ναντι τής λίμνης του ’Αγγελοκάστρου, καί διασχίσασα τό<*°ν 
αύτην την λίμνην, δσον καί τάς τού Βραχωρίου καί τής 
ροβίτσας, θελει καταλήξει είς τό δρος Ά ρτοτ ίνα , εξ ου Θβ̂ 1 
ακολουθήσει την κορυφήν τού δρους νΑξου, την κοιλάδά 
Κοτούρης καί την κορυφήν τού δρους ΟΓτης εως τον κόλ^°ν 
τού Ζητουνίου, είς τον όποιον θέλεt καταντήσει προς τάς 
βολάς τού Σπερχειού.

«'’Όλαι αί χώραι καί τόποι οί κείμενοι προς μεσημβρι*ν 
αυτής τής γραμμής, θέλουν άνήκει είς την Ελλάδα. "Όλα1 ^  
χώραι καί τόποι οί προς άρκτον κείμενοι τής αύτής γραμ(^ ’ 
θέλουν εξακολουθεί νά άποτελώσι μέρος τής ’Οθωμανικής <χυ*0' 
κρατορίας.

«Θέλουν ανήκει ώσαύτως είς την Ελλάδα ή νήσος Ευβ°1*’ 
αί Δαιμονόνησοι, ή νήσος Σκύρος καί αί νήσοι αί εγνωσμένοι *° 
άρχαΐον υπό τό δνομα Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένης καί ^  
νήσου ’Αμοργού, κείμεναι μεταξύ τού 36 καί 39 βαθμού 
τους βορείου, καί τού 26 βαθμού μήκους ανατολικού τού με**1!* 
βρινού Γρενβίσχ.

~ «3. Ή  Έλληνικη Κυβε'ρνησις θέλει είναι μοναρχική
κληοονομικη κατά τάξιν πρωτοτοκίας* θέλει έμπιστευθή bU eV* 
Ηγεμόνα, δστις δεν θέλει είναι δυνατόν νά εκλεχθεί μεταξυ ^  
οικογενειών τών βασιλευουσών είς τάς επικρατείας τάς ύποΥΡ* 
ψάσας την συνθήκην τής 6 Ιουλίου 1827 καί θέλει φέρει 
τίτλον, *ιΗγβμών Κ νρ ιάρχης  τήζ 'ΕλΛάίος* . Ή  εκλογή ctx)<° 
τού Ήγεμόνος θέλει είναι τό άντ7κείμενον διακοινώσεων καί <*υί* 

^φωνιών μεταγενεστέρων.
«4. ""Αμα τά άρθρα τού παρόντος πρωτοκόλλου ήθελον Υν0>̂ 

στοποιηθή είς τά ένδιαφερόμενα μέρη, ή μεταξύ τού *Οθωμ#ν1 
Κράτους καί τής Ελλάδος ειρήνη θέλει εκλαμβάνεσθαι ^
τεστημένη εξ αύτού τούτου τού γεγονότος* καί εκάτερα τά 
θέλουσι προσφέρεσθαι προς τούς ύπηκόους έκατέρων αμοιβαία»
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’’'poc τά δ ίκαια τού εμπορίου καί τής ναυτιλίας, καθώς προ; τούς 
υ7Γ*)κόου; τών £<λων Έτικρχτειών τών έν είρήνγ) μετά τού ΌΟω- 
^«vdcou Κράτους καί τής Έλλαδος.

«5. ΠΡ*ζ εις πλήρους καί δλοσχερούς αμνηστία; θελουσιν άμε- 
δημοσιευθή παρά τής ’Οθωμανική; κυβερνήσεως.
«Ή  περί αμνηστίας πραξις τής Πύλη; θέλει κηρύξει δτι ου- 

Ελλην καθ’ δλην την εκτασιν τή ; έπικρατείας της δεν 
^ ε ι  είναι δυνατόν νά στερηθν  ̂ τή ; Ιδιοκτησίας του, μηδε νά 
εν°χληθ·75 παντάπασι διά τον λόγον δτι ελαβε τάχα μέρος εί;

Ελληνικήν έπανχστασιν : ‘Η περί αμνηστίας πραξις τής
^λληνική; κυβεονήσεω; θέλει κηρύξει την αυτήν αρχήν ύπεο 

τών Μουσουλμάνων ή χριστιανών, ο^τινες τυχόν ελαβον μέ- 
εναντίον τής ύχοθέσεώ; τη;· θέλει δε προσέτι έννοεΐσθαι καί 

(̂λοσιευθ·71 δτι οί Μουσουλμάνοι οΐτινες ε<ουσίως ήθελον έξακο- 
υ^ήσει νά κατοικώσιν έν ταΐς χώραι; καί νήσοις τα ι;  διορι- 
εΐ(?αις £ίς τ ην Ελλάδα, θέλουσι διατηρεί έν αύταΐς τάς Ιδιο · 

*Τ*ϊσίας των και θέλουσι χαίρει άμεταβλήτω; μετά τών οικογε- 
V£t&v των έντελή άσφάλειαν.
 ̂ «6. ‘Η ’Οθωμανική Πύλη θέλει παράσχει εις δσους έκ τών

,^^όων της Ελλήνων ήθελον έπιθυμήσει νά παραιτήσωσι τό 
^θωμχνι*όν έδαφος προθεσμίαν ενός έτους διά νά πωλήσωσι τάς

10̂ τησ{ας των και νά έξέλθωσιν έλευθέρω; από τού τόπου αυτού. 
 ̂ *^·Άπασαι αί θαλάσσιαι και πεζικαί Έλληνικαί δυνάμεις θέ- 

κενώσει τά ; χώρα;, φρούρια και νήσους, τά  όποια κατέ- 
Χ^σίν επέκεινα τή ; γραμμής εντός τής πλέον συντόμου προθε · 
ί4,1*;. Ά πασκι αί θχλάσσ-.αι και πεζ'.καί Όθωμανικαί δυνάμεις 

**τέχουσαι χώρα; φρούρια καί νήσου;, περιλαμβανόμενα εις 
* ^νω ειρημένα δρια, θέλουσι κενώτει αύτάς τάς νήσους, φρού- 
 ̂* **'1 χώρας καί θέλουσιν άποσυρθή δπισθεν τών ειρημένων 

καί ωσαύτως έντός τή ; πλέον συντόμου προθεσμίας.
 ̂ *8. Έκάστη τών τριών αυλών φυλάττει την διά τού 6 άρ-
P̂ j τής συνθήκης τής 6 ’Ιουλίου έ-ξασφχλιζομένην εξουσίαν, τού 

ςΥγυατα». πεοί τού δλου τών προηγουαενων συαβ'.βασαών καί
4P< W  ' 1 1
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«Αί περί εγγυήσεως πράξεις, έάν γίνωσι, θέλουσι συνταχ®^ 
χωριστά. Η ενέργεια καί τό αποτέλεσμα τών διαφόρων αύτ$ν ’ 
πράξεων θέλουσι γείνει, κατά συνέπειαν του άνω είρημένου i f  
θρου, τό αντικείμενον μεταγενεστέρων συνθηκών τών υψηλών Δ*>' 
νάμεων.

«Ουδεν στράτευμα άνήκον είς τινα τών συνταξασών την 
θηκην τριών δυνάμεων δεν θέλει δυνηθή νά έμβν) είς τό εδαφ0̂ ' 
τού νέου Ελληνικού Κράτους άνευ τής συγνιαταθέσεως τών 
άλλων αυλών τών ύπογραψχσών την συνθήκην.

«9. Πρός αποφυγήν τών συγκρούσεωνΊ αί όποΐαι Οέλου*1* 
αναμφιβολως γεννηθή εν ταις παρούσαις περιστάσεσιν από **** 
συναφην τών οροθετών επιτρόπων Οθωμανών καί τών όροθ τ̂Φ* 
επίτροπων Ελλήνων, οταν προταθ'71 τό νά άποφασισθή έπιτοπ**^ 
η διαχαραξις τών ορίων τής Ελλάδος, συμφωνεΐται δτι ή έρΥ*' 
σία αυτη θέλει άνατεθή είς έπιτοόπους Άγγλους, Γάλλους *** 
Ρώσους και οτι αι τρεις αυλαί θέλουσι διορίζει από ενα εΛά<5 '̂ 
Ουτοι οι επίτροποι εφωδιασμένοι διά τής υπό τό στοιχειον ^  
συναπτομενης ενταύθα οδηγίας, θέλουσιν αποφασίσει την δι^Χ^ 
ραξιν τών είρημένων ορίων, επόμενοι, δι’ δλης τής δυνατής ά*?1' 
βειας, εις την ενδεικνυμενην εν τν}  ̂ 2 γραμμήν, ήν θέλουσιν 
σημαίνει διά πασσάλων καί θέλουσι σχεδιάσει δύο πίνακα; ^  
υπογεγραμμένους παρ’ αύτών καί ό μεν είς θέλει δοθή εί; 
Όθωμανικην κυβέρνησιν, ό δέ έτερος είς την Ελληνικήν.

« Οφείλουσι νά αποπερατώσωσι τάς έργασίας αύτών έν 
στηματι εξ μηνών. Εάν συμβ'^ διαφορά γνωμών μεταξύ ^  
τριών επίτροπων, ή πλειοψηφία θέλει αποφασίσει.

«10. Αι διαταξεις τού παρόντος Πρωτοκόλλου θέλουν &Ϋ* 
οως γνωστοποιηθη εί; την Όθαψ,κν^ην Κυβέρνησιν διά χ^* 
Πληρεξουσίων τών^ τριών Αυλών, οΐτινες θέλουν έ<ροδια«(Η5 
αΰτώ τούτφ ρ-1 κοινήν οδηγίαν. Οί έν τ$ Έλλάδι έδρεύον^ 
Άντιπρεσβει; τών τριών .Αυλών βε'λουν λάβει ώτκύτω; «ερί 
τ ή; τής ύποθέσεως την άνήκουσαν οδηγίαν.

• 11. Αι τρεις Αυλαι επιφυλάττουσιν είς εαυτάς το να 
μωσι να εισαχθώσιν αί παρουσαι συμφωνίαι εις Συνθήκην ^
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επίσημον υπογραφησομένην έν Λονδίνω, θεωρηθησομένην ώ; έκτε* 
λεστικην τής κατά την 6 ’Ιουλίου 1827, και διακοινωθησομενΐ!ν 
και προς τάς άλλας τής Ευρώπης Αύλάς, διά νά την παραδε* 
χθώσιν, εάν τό κρίνωσι προσήκον.

«Αί τρεις αυλαί φθάσασαι οΰτως είς το τέρμα μακρύς τινοί 
καί χαλεπής διαπραγματεύσεως συγ^αίρουσιν αύταί Ιαυτάς μ£* 
ειλικρίνειας, διότι εφθασαν είς εντελή συμφωνίαν, μεταξύ τώ* 
πλέον εμβριθών καί τών πλέον άξιων προσοχής και άκροσφαλύ*

• περιστάσεων.
« Η τής συνάφειας αύτών συντήοησις κατά στιγμάς τοιαύτ*< 

πα?εΧει τ ° άσφαλέστερον έχέγγυον τής διαρκείας αύτής καί 
τρεις αυλαί προσηνείς εχουσιν ελπίδας, οτι αύτη ή τόσον μόνΐ' 
μος, όσον καί αγαθοποιός ενωσις δεν θέλει παύσει άπό τού ν<̂ 
συνεισφέργ) είς τής παγκοσμίου ειρήνης την έμπέδωσιν.

Εν Αονδίνω, την 22 Ίανουαρίου (3 Φεβρουάριου 1830). 
(ύπογρ.) ΑΒΕΡΔΗΝ, ΜΟΝΤΜΟΡΕΝΣΤ-ΛΑΒΑΛ, ΛΙΒΕΝ »

Τοιούτον ητο τό διάσημον πρωτόκολλον τής 22)3 Φ*βρου<*' 
ρίου 1830, δι ού άνηγορεύετο μέν, ως ειπομεν, ανεξάρτητος 
Τουρκίας ή Ελλάς, αλλά κατά τρόπον ολως αντιφατικόν διό*1 
ό,τι έκέρ8αινεν εν τ9\ ανεξαρτησία, άπώλλυεν έν τοις νέοις διαγρ** 
φεΐσιν όρίοις αύτής ( ’Αχελώος, ΟΓτη καί Σπερχειός). Συγχ?°" 
νως 6ε τνί 22)3 Φεβρουάριου 1830 ύπεγράφη έν Λονδίνω καί 
πρωτόκολλον περί άναγορεύσεως τού πρίγκηπος Λεοπόλδου 
Σάξ Κοβούργου ώς ήγεμόνος κυρ ιάρχου  τής ΈΛΛάδος, εχον ώδε 
«Παρόντων τών πληρεξουσίων Γαλλίας, Μεγάλης Βρεττανίας 
Ρωσίας. Έξακολουθήσαν τό συμβούλων νά σκέπτηται περί 
εκτελέσεως τών έν τώ ύπ ’ αριθμόν 1 σημερινφ πρωτοκόλλω π̂ Ρ1'  
εχομένων ορισμών, ένησχολήθη είς την έκλογην τού μέλλον^ο^ 
νά δοθν̂  τνί Έλλάδι ήγεμόνος.

« Εθεώοησαν δέ οί τών τριών Αύλών πληρεξούσιοι, οτι μετ<χ£υ 
τών ανδρών, οιτινες συνιστώνται ιδ ιαίτατα διά την έκλογην
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Συμμαχίας διά τών προσωπικών αυτών αρετών καί τϊΐς κοινωνί
α ς  αυτών ύπάρξεως, 6 πρίγκηψ JeonS .ISoc τον Σάζ-Κόβουργ  
Παρείχε τ'Ά τε Έλλάδι καί άπάσ-ρ τ?1 Εύρώπγ) πάσας τάς δυνα- 

εγγυήσεις· κα'ι δτι κατά τάς (*-EXPl τ °ΰδε συνϊ)γρ.ένας πληρο
φορίας δικαιούται τις νά νο[χίζτι, δτι οί Ελληνες ηθελον αποδε- 

αυτόν ώ ; ηγεμόνα αυτών.
«Ό  πρίγκηψ Λεοπόλδος δεν είναι μέλος τής βασιλικής οικο- 

Υ^νείας τής έν ’Αγγλία βασιλευούσης καί δεν δυναται να προσ- 
*λνΐθή είς την διαδοχήν τού θρόνου. Αρα ο πριγκηψ του Κο- 
βουργ Sev εύρίσκεται έν τγί περιπτώσει τής εν τώ πρωτοκόλλα) 

10)22 Μαρτίου προβλεπομένης εξαιρέσεως.
« ’Ανηρ τής πριγκηπίσσης θυγατρός του βασιλέως, εξωμοιώθη 

^ιά ψηφίσματος τής Βουλής ώς πρός τάς τιμάς πρός την βχ 
^λιχ,ην οικογένειαν. 'Ωμολογήθη δε καί εβεβχιώθη κατά τάς 
**ρά τής Κυβερνήσεως τής Α. Β. Μ. δοθείσας διασαφήσεις, οτι 
 ̂ ^ρίγκηψ Αεοπόλδος δεν είναι πατρίκιος του Βασιλείου ότ. 

°^έποτε συνεδρίασεν έν τώ Βουλευτηρίω και οτι μετά την κατα
γραφήν την διαρρήξασαν τούς δεσμούς, τούς συνδέοντας αύτόν 
ρ̂ός χην ’Αγγλίαν, δεν έξετέλεσεν έν αύτή ούδεμίχν δημόσιον 

^τουργίαν.
«Κατά δε την χρηματικην αύτου ούσίαν κεκτημένην μέν 

^  τού συνοικεσίου,' θεωρουμένην δέ φύσει άπαραβίαστον καί 
Α κ υρ ω μ ένη ν  διά ψηφίσματος τής Βουλής, ό πρίγκηψ Λεο- 
^λδος εύρίσκεται πάντν) ανεξάρτητος, ο,τι δηποτε και αν ήθε 
^εν επισυμβή.

«Ώμολόγησαν τότε οί πληρεξούσιοι ο τε τής Γαλλίας και 
Μεγάλης Βρετανίας καί ό τής Ρωσίας, δτι συνενούσι τάς 

Ψήφους τ ών Αύλών αύτών ύπέρ τού πρίγκηπος Αεοπόλδου ̂ τού
Σ*ξ-Κόβουργ καί σ υ ν ε φ ω ν ή θ η  ν ά  συνθέσωσιν άπό κοινού δια-
*°ίνωσιν, δι’ ής νά προσφε'ρωσι, κατά τους δρους και τας συ;χ- 
*ω* « ς  τάς έν τοΐς ύπ ’ αριθμούς 1, 2 καί 3 σγ^ερινοϊς πρώτο- 
*όλ*οις περιεχορνας, την' κυβέρνησιν της νέας Ε λληνικές πο- 
*1τ*ί«ς, ύπό ττ,ν έπίκλησιν: 'Ή γε ι ιώ ν  κυρ ίαρχος  τ~Ί(  Έ Π ά δο ς*, 
ϊ|Τιί θέλει ρταβ-ίί διαδοχικώς εί; τούς απογόνους αύτοϋ.
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tT£ σημερινά πρωτόκολλα θέλουσι διακοινωθή πρό; 
πριγκηπα Λεοπόλδον του Σάξ-Κόβουργ καί θέλε ι προσκληθώ 0 
ήγεμών ούτος νά στέρξη εί; αύτά».

Τό πρωτ όκολλον τής 22)3 Φεβρουάριου έκοινοποιήθη προ£ 
την ΊΓψηλην Πύλην, άλλά διά της υποταγής αύτης είς oĉ to 
δεν εμελλον νά περατωθώσιν αί θυσίαι αύτής καί τό Έλληνι*0̂  
ζητημα μέχρις ’Απριλίου δεν είχε λάβει τέλος. Διότι, άν 
πρωτοκολλον τούτο υπήρξε διά την Τουρκίαν οδυνηρά θυσία, δι<̂ 
την Ελλάδα εμελλε νά είναι άληθης συμφορά. Δι* αύτού ΤΠ 
Ελλάς ανε*τατο πράγματι χώρας τινάς, ώς την ’Αττικήν 

την Εύβοιαν, άλλά κατεδικάσθη νά άποδώση τ*7) Τουρκίς 
πέραν τού ’Αχελώου καί τάς παρά τόν ’Αμβρακικόν κόλ^°ν 
χώρας τάς γενομένας κέντρον ενδόξων ύπερ τής ελευθερίας άγ^' 
νων, ων οί αδάμαστοι κάτοικοι ή θά ύπετάσσοντο καί αυθ^ 
τοις Τουρκοις ή θά μετηνάστευον είς τά ελληνικόν έδαφος. 
δ καί κυριώτατον πάντων, αί ήρωϊκαί τής Μεσογείου καί 
Αιγαίου νήσοι : ή Κρήτη, ή Σάμος καί τά Ψαρρά, άπεκλείον*0 
διά του πρωτοκόλλου τής 22)3 Φεβρουάριου, ή δε έλληνι*^ 
κυβέρνησις δεν ήδυνήθη νά διαμαρτυρηθτΊ, ώς δεν επραξε 
ή τοσούτων ελληνικών χωρών στερουμένη Τουρκία', ητις \*'ί 'ς 
ου πολυ είδε την μεν Σάμον άνακηρυττομένην ηγεμονίαν, 
δε Κρήτην κτωμένην έλευθέρους τινάς καί αύτονόμους θεσμοί* 

Η απόφασις τής 22)3 Φεβρουάριου τοσούτον κακώς ίχ Ά ^  
είς τά ώτα τών Ελλήνων, ώστε δτε τό πλοΐον, δπερ έκόμ1tev

είς Ελλάδα τό πρωτοκολλάν τούτο, προσωρμίοθη έν Ναύπλιό 
διελύθη ώς διά μαγικής ράβδου ή πλήρης ανησυχίας καί 
δοκιών γαλήνη, ητις ήπλούτο έπι τού ελληνικού λαού από 
συνελεύσεως τού ’'Αργους, ώς καί τής έν Άδριανουπόλει είρΆ^' 
*Πάσαί α ί  μερίδες, λέγει αύτόπτης μάρτνς ,σννεφώνονν, οτι 
πρόωρος ήζο ή έν χω πρωχοχόλάω έχδη ίουμένη αγαΧΛί^01̂  
Τούτο δε διαρκώς άνέφερον οί "Έλληνες, δπως άποδείξωσι ^  
αμαθειαν τής εν Λονδίνω συνόδου. Ίσχυρίζοντο μάλιστα, °* 
ή παχυλή εκείνη καί υπερήφανος άγνοια δεν ηδύνατο νά ^  
γάζη άλλοθεν ή έκ συστήματος ψευδών πληροφοριών μετα^ο



βεισών έζ Ελλάδος. Τό εν Ναυπλίψ ΚαφενεΤον «Les tr018 
Puissances =  α ί  τρεις Λννάμεις* προσωνομάσθη χλευασ τ ιχώ ςΊ 
Κετά την άφιζιν τού πρωτοκόλλου, «Les trois potenC6S =  αί 
τρ$ϊς ά γ χ ό ν α ι». Έν ταΐς όδοις καί ταΐς άγοραις συνήρχοντο 
*^ειλητικοί δμιλοι, ποιμένες δε καί έμποροι καί παλληκάρια, 
αντίθετοι άλλοτε καί έρίζοντες, κατεδίκαζον όμοφώνως πολιτι- 

ητις έφαίνετο έπισφραγίζουσα διά τού ονείδους την αδυ- 
ναμίαν τής Ελλάδος.’Ιδίως δμως τό φεβρουαριανόν πρωτοκολλον 
*>το σκληρόν τραύμα κατά τού Καποδιστρίου, δστις είχε τέως 
^λαγίως καί διά περιφράσεων παραστησει πρός τάς Δυνάμεις, 
0τι αυτός ήν απαραίτητος είς την Ελλάδα, καί είχεν έπί σ τ ιγ 
μήν ελπίσει, δτι έκ τής έν Λονδίνω κάλπης ήθελε προελθεί η 
1σοβιότης της κυβερνήσεως αύτού.

’Αλλά μαθών, κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου, έζ έμπιστευτι- 
*&ν επιστολών, δτι η εκλογή τού Πρίγκηπος Λεοπόλδου τού 

Κόβουργ Γόθα ειχε πλέον όριστικώς άποφασισθη, ελαβεν 
Απέναντι τών Δυνάμεων θέσιν περισκέψεως καί αμυνης, αντί νά 
υποβάλγ) μετά παρρησίας διαμαρτυρίας, ώς εγραφε πρός τον Κ. 
Ράμφον διοικητην τών Μεσσηνιακών φρουρίων.

Αν α ί  αποφάσεις ζών Αννάμεω? ψ ’& βύμφωνοι πρός τάς  
**<ρρασθείσας ήδη έπιθυμίας τον ελληνικόν λ α ο ν , ή χυβέρτ ησις 
^ λε ι  παραδεχθή  αύτάς? χαι πά ντα  σνντελονντα ι  αισίως· α ν  δε 
^€r ήνε σύμφωνοι, ή χυβέρνησις δ ε r  θέλει αέν τάς π ολεμήσε ι , 
αλλά  θά ειπη μετά παρρησ ίας  τ ί  δύνατα ι  χαϊ τ ί  δεν δ ννα τα ι  νά  
Άαραδεχθη. ’Α(ρ ής στ ιγμής πεισθώ , δτι ή άναγέννησ ις  χαϊ ή 
αγ,εζαρτησ ία  τής 'Ελλάδος μόνον  δ ιά  τής παραδοχής ζ έ 'ο ν  ήγε- 
Ρόνος δ ννα ν τα ι  νά  άσφαλ ισθώσι , πρώτος εγώ θέλω προσκυνήσει  

ύπηρετήόει ζόν τοιοντον ηγεμόνα. Καθότι αυτόν υπηρετών , 
υ7ζηρετώ τήν  χ ώ ρα ν , r\tic δ ι  αντον μόνον  δύνατα ι  νά  σωθy. 
Αλλ' έν τοιαντ ΐ] περιί ίτώσει δεν θά άρχεσθώ είς λόγους άπλοϋς  
Χ(Χι £ίς αμφιβόλους ε λπ ίδα ς* επιθυμώ πραγματ ιχάς  έγγυήσεις, χαϊ 
τ°ιαύτας προσπαθώ νά  άποχτήσω. *Ο ιαν εγώ τάς λάβω , ϊ χ ε ι  
(*υτάς χαί ό τόπος , δστις θοί εύλογήση τό ιε  τήν σημερ ινήν του
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κ υ ί ί ρ ν η σ ι ν  καί τονς πολυμερ ίμνους αυτής αγώνας προς δικαΙ(ύ<?1* 
τής εθνικής εμπ ιστοσύνης ό .

Καί ταύτα μεν έ'μαθεν έξωδίκως εξ Ιδιωτικών επιστολή? 
μόλι; δε την 27 Απριλίου ελαβε την επίσημον άνακοίνωσιν τ&ν 
σπουδαίων αποφάσεων τού έν Λονδίνω πρωτοκόλλου, αφού 
μακρόν, καί πρός ικανήν αυτού στενοχώριαν, είχεν άναγκασθη 
μαντευγ) εξ ιδιωτικών έπιστολών καί τών έφημερίδων τί 
αυτού καί της Ελλάδος είχεν άποφασισθ?). Οί τρεΐς άντιπρέσβεΐ$ 
τών ευεργετίδων δυνάμεων ύπέβαλον έμπιστευτικώς τά από 
22)3 — 14)26 Φεβουαρίου πρωτόκολλα καί άπν)τησαν μετ’ έ^1" 
τακτικής όριστικότητος : επ ίσημον άναχήρυζ ιν  τής 
ήτις έφαίνετο ύπάρχονσα  π ρ ά γμ α τ ι , έκκένωσιν παντός μέρους τ ί ί  
χώρας, οπερ κατά τό πρωτοκολλάν τού Φεβρουάριου δεν εμελ^ 
νά αποτελέσν) της Ελλάδος με'οος, καί σεβασμόν προσώπου 
Ιδιοκτησίας τών σκοπούντων \ά διαμείνωσιν έν Έλλάδι Τούρ*0̂ ' 

Πρός τούτοις δε οί άντιπρέσβεις άνακοινώσαντες την έκλο' 
γην τού Λεοπόλδου ώς ηγεμόνος της Ελλάδος, έδήλωσαν, 
αί ευεργέτιδες Δυνάμεις ώρισαν καί ειδικώτερά τινα περί τών ελ# 
ληνικών πραγμάτο>ν. Άπέβλεπον δέ ταύτα : είς την βννομο^ '  
γησ ιν  δανε ίου, την έν τή χώρα δ ιαμονήν επί t v  έτος τον cd>jl(* ‘ 
τος τού Σ ν ά ϊ δ ε ρ ) καί τους εν Έ λλάδ ι  καθολικούς. Ο τής 
λ ία ς  βασ ιλεύς  παρητε ιτο , ελεγον , του δ ιχαιώαατοο τής προβ*^* 
σ ία ς , οπερ ε ίχεν  έπϊ τών υπό τη ν  Πύλην δ ιατελούντων χαθοΜ0 
κών , χα\ ενεπιστεύετο α υ τ ό , καθόσον άπέβλεπε τό μ έ λ λ ο ν  ελλΤ  
ν ικόν κράτος, είς τόν  > εωστι έκλεχθέντα τής 'Ελλάδος ήγεμ^γα' 
Έζητειζο  ούχ  ή τ ιο ν  έζασφάλ ισ ις  τής έλενθέρας άβκήσεως 
θείας λα τρ ε ία ς , της έχχληβιαστικής ιδ ιοκτησ ίας , τών π ρ ο ν ο μ ^  
τών έ%ισχόπων και τών παλα ιώ ν  ιερών αποστολών τής Γ α λ λ ί^ '  

Πρός τούτοις δέ ελεγον δτι αί Δυνάμεις ηθέλησαν νά ,
σχωσι τοις Έλλησς νέον δείγμα της ευμενούς αυτών μερί^^* 
Ινα προφυλαχθτί ό τόπος κατά τού κακού, δπεο ηδύναντο ν 

γεννήσωσι θρησκευτικαί άντιζηλίαι, πάντες οί τού νέου Κρ<*τ°υ  ̂
υπήκοοι, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος, εμελλον νά ήναι δβ#̂ 0 
είς τα όημόσια αξιώματα καί τάς τιμητικάς θέσεις, καί νά θ£6)



Ρ&νται Γσοι θρήσκε υτικώς, άστικώς καί πολιτικώς (1). Ο Κυ
βερνήτης άπήντησε ποός τούς άντιπρεσβεις, αλλ η επίσημος 
*ΰτού άπάντησις 4)16 ’Απριλίου κατήλεγχεν είς μέγαν βαθμόν 
Χ^λην καί φιλοτιαίαν παοσβληθεΐσαν. HL ελληνικη κυβέρνησις, 
ε̂ εγε, σκεφθεΐσα έτνt του πρωτοκόλλου, καί αισθανόμενη κάλλι- 
°τα ’ τά τε πρός εαυτην καί τούς Έλληνας και τας ευεργέτιδας 
^υνάμεις καθήκοντα αυτής, άνεγνώριζεν εν ποώτοις, οτι οι 
σ̂ (*·μαχοι έπέθηκαν την κορωνίδα είς τάς προτέοας αυτών ευεργε- 

κηρύξαντες άνεζάοτητον τηνΈλλάδα.’Ανέφερε περι τής εκ- 
λ°γής του ποίγκηπος τού Κόβουργ ευγνωμονών λογω οτι : «προ-
^ θ ε αυτη βεβαίως έκ σκέψεων ανώτερου πολιτικού συμφέροντος». 
^>)ν δε τούτου, έζεταζομένων τών ωφελημάτων, α τ ινα  ηδύνατο 
^  παράσχτι ή την ισόβιον κυβίονησιν τού Καποδιστρίου αντικα- 
®ι^Τ(5σα κλήρο νομική μοναρχία τού ζενου, ποοκλητικώς ούτως 

έλέγετο : «δτι ή μεγάλη άποστολ^η τού ποίγκηπος Λεοπολ- 
ητο νά παράσχτ) έγγυήσεις ασφαλούς μέλλοντος, οποίας το- 

®ούτφ μάλλον είχε δίκαιον νά αναμένη ή Ε λλάς, δσω ίκανώς 
β^ρυ τίμημα τής τών μεγάλων Δυνάμεων αναμιξεως υπήρξαν αι 
^^ροχρόνιοι αύτής συμφοραί, αί αίματηοαι ζημιαι και η θυσία 

υπό τών αντιπροσώπων αύτής ψηφισθέντων θεσμών. Εΐπετο 
**τόπιν, έν εύθετω τόπω ή ανάμνησι; τής Συνελευσεως τού 
λ Ργους} καί παρετήοει τοΐς άντιπρεσβευταΐς, δτι, ως γνωστόν 

β£̂ *ίως αύτοΐς, αί πεοί ών πρόκειται οοιστικαι συμφωνία επρεπε 
^?0ηγουαένως νά ύποβληθώσι το ΐ; πληοεξουσίοις τού Ελληνικού

γ.&\ νά κυοωθώσιν ύπ* α υτώ ν .  Κ αθή κ ο ν  α υ τ ή ς  επομένως   ̂ \
ή κυβε'ρννισίί νά «τυγχαλεσν) “jcacpoc'jtoc τ^ν Εθνικτιν ^ονέ- 

^-οβίν. ΙΙοος δε έλεγε·»
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εν :

Ό τι vj έπίστιαος δτιαοσίευσι; ΐ'η; πράγματι ύφιοταίλέννις άνα- 
περιείχετο εν ii-jvviujAivvj εγχ.υχλ&ω *τροζ του^ Βιθικν)τάς

?'°υ των
( I ;  Τα x » t i  , ή ν  *ο :νο*οίτ|«ν τοϋ πρω τοκόλλου  ̂ τ ή ς  2 2 )3  Φεβρουα-  

* τώ ν  ά ντ ιπ ρ έο β ίω ν  /.αι τν,ν άπά ιτ ιτ ,σ ιν  τυϋ  Καπο?ΐ5τρ'.ου προς αυτούς.  
f ? *« i  τό ΰπόυ,νηιαα τ η ;  Γίρουσίας ίδέ έν Δ' τόα,ο σ ίλ  9 ! - 1 2 9  τ ώ ν  

* λλη ν ιχ ΰ ν  Κ ω δ ή χ ω ν ,  ϊχ δ .  Γ. Α. Ρ α λ λ η ,  Ά θ η ν « ι  1375.



τού στρατού καί τού στόλου, δτι ή ελληνική κυβε'ρνησις ήθελ* 
συμπράζει είς έκκένωσιν τών διά τού πρωτοκόλλου άποκλειομ6' 
νων έκ. τής Ελλάδος χωρών, άμα ώ; οί Τούρκοι έγκατέλειπον 
Εύβοιαν και την Α ττ ική ν , δτι οί εν Έλλάδι εύρισκόμενοι Μου' 
σουλτάνοι ειχον ήδη πάσαν προσωπικήν προστασίαν, και δτι 
δόθη αύτοΐς έπί ττϊ αΐτήσει αυτών μέρος τής περιουσίας αυτών* 
Ταύτα δε άναγράψας ύπεστήοιζε τό κατά την 10)22 Άπριλι°υ 
1830 Υ π ό μ ν η μ α  τής Γερουσίας, ύποβληθεν τοΐς άντιπρεσβευτ^ 
δπερ,μετά ξηοάς τινας λέξεις εύγνωμοσύνης έπί τν) οριστική δι#Ρ 
ρυθμίσει τού ελληνικού ζητήματος, αναφέρει άνυποκρίτως, °*1 
τό έθνος έχαιρέτιζε τήν εκλογήν τού Αεοπόλδου μετά ζ ω η ρ ο ί  
της χαράς καί εύχαριστίας, διότι είχε μάθει, δτι ό πρίγ*1̂  
ειχεν άποποιηθήμεγαλοφρόνως τήνενδοζον καί κοπιώδη αποστολή 
τού νά καταστήσνι εύδαίμονα τήν Ελλάδα, ενόσω δεν ήτο βδ' 
βαιος αύτός περί τής συναινέσεως τών μελλόντων αύτού ύπη*ο0)ν* 
Τό 'Ελληνικόν έθνος ού μόνον ηύχαρίστει τον πρίγκηπα Λεο#0̂  
δον έπί τ*7ί εύμενεΐ έκείνν) μερίμνη περί τής συναινέσεο>ς αυ*0̂  
αλλά καί μετ’ αληθούς συγκινήσεως εμαθεν, όποιον θερμόν #y6 
πτυζεν 6 Αεοπόλδος ζήλον έν τώ περί ορίων ζητήματι.

ΈςακολουθεΤ δέ διά πειστικών λόγων, πρός καταπολέμΆ*^ 
τών περi ορίων ορισμών τού πρωτοκόλλου, καί έκφανή π#Ρ̂  
στασιν τής πρός τού; γενναίου.; κατοίκους τής Ρούμελης? 
Κρήτης, τής Σάμου καί τή ; Χίου αγνωμοσύνης, καί τού ένδ#^ 
μένου κινδύνου τής άπογνώσεως αύτών. Είτα παρετήρει, 0<rt t 
’Αχελώος καί ό Σπερχειός ήσαν μικροί μόνον, βατοί ώς 
πλειστον, ρύακες. Ή  φρούρησις, ελεγε, τοιαύτης ασθενούς 
θετικής γραμμής άπητει πολλάς χιλιάδας σ τ ρ α τ ιω τ ώ ν  

δε τούτου ώφειλε τό νέον ελληνικόν Κοάτος, στεοούμενον 
Κρήτης, νά συντηρώ μέγαν πολεμικόν στόλον, πρός ύπερ***1*1 f 
τής κατά θάλασσαν αφυλάκτου θέσεο>ς αύτού. Πόθεν δμ<*>£  ̂
νατο νά προμηθευθή τήν άναγκαίαν πρός συντήοησιν τού  

τού εκείνου καί τού στόλου δαπάνην ; |*Ανάγκη προς 
παρίστατο ίδίου στρατού καί στόλου, πρός 
στρικών συμμοριών καί τών πειοατών, οΐτ
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σθή έκ τών στερούμενων τών πατρίδων αυτών Ρουμελιωτών 
Κρητών καί Σαμίων. Το ποωτόκολλον, προσετίθει, παρεΐχεν 
τούς χριστιανού; κατοίκους τών ποοσαρτωμένο>ν πάλιν είς τΐΟ̂  
ΙΙύλην επαρχιών τό δίλημμα τής επαναστάσεως ή τής λιμ0' 
κτονίας. Ούδείς ήθελεν αγοράσει τά κτήματα αύτών, άτινα β6' 
βαίως ευχαρίστως θά κατέλειπον, οπως διαφύγωσι την αύθαιρ*' 
σίαν τών πασάδων, ενώ τούναντίον οί θέλοντες νά μετανχστε^* 
σωσιν έκ τής Ελλάδος Τούρκοι εύκόλως ευρισκον αγοραστά 
διότι ‘»πό την τακτικήν κυβέρνησιν τού Καποδιστρίου παρ6̂  
χοντο πασαι αί εγγυήσεις καλής καί στερεές αγοραπωλησία 
Τό πρωτόκολλον προσέτι εοριπτε σμήνος απεγνωσμένων καί 
μοκτονούντων φυγάδων έπι τού μόλις συνεστηκότος έλληνι*°α 
Κράτους, οπερ δεν θά ηδύνατο βίβαίως νά άντιστή είς τόν *λ°' 
νισμόν. ΓΙρος τούτοις δ’ ή Γερουσία έθεώρει ώ; καθήκον α*>τ  ̂
νά έκφράση πρός τόν πρίγκηπα Λεοπόλδον την πεποιθησιν, °** 
τό Ελληνικόν έθνος, ούτινος προσεβάλλοντο τά δικαιώματα 
τά πολυτιμότατα συμφέροντα, ουδέποτε ήθελε συγκατατεθή 
άπολέσν) τούς καρπούς ηρωικών αγώνων καί νά Γδη έν άμ?1̂ 
βόλω τιθέμενα τό παρόν αύτού καί τό μέλλον. Ά ν  δέ, υίΡ<> 
πίκρας βιαζόμενον ανάγκης, κατεδίκαζεν εαυτό είς σιω#^’ 
ήθελε καί πάλιν έντός ολίγου έξομοιωθή πρός αγέλην δούλ*** 
διεσπαρμένων μεταξύ Τούρκων. Καθότι άφ* ενός μεν έξη<*<Ρ*  ̂
ζετο τοΐς Τούρκοις τό προσιτόν πάντων τών δημοσίων ύπ<>υΡ 
γημάτων, άφ’ ετέρου δε ώς ^Ελληνες πολΐται, ήθελον άπο**11* 
σει διά τού πλούτου αύτών την νικώσαν έν ταΐς έκλογαΐς ψή?0*' 

Θά ήτο δε καί τότε πραγματικόν τι διά την Ελλάδα ^ 6° 
νέκτημα ή ανεξαρτησία, τό πολύτιμον έκεΐνο τών Δυνάμεων ^  
ρον ; Μετά εννεαετή αίματηρόν πόλεμον όποιον άπέμενεν ον**  
κέρδος είς τόν "'Ελληνα ; Ούδεν άλλο, ή νά ζή έν έρήμΨ’ 6 
μέσω τών όστέων τών σφαγέντων προγόνων ! ,

Έδράξατο δε σύναμα ή Γερουσία καί τού μέσου έκείνο^  ̂
ού ήτο δυνατόν νά γείνγι έπίδρασις επί τό εύθύ καί σοβαρόν <ΡΡ̂ 
νημα τού Λεοπόλδου, καί συνέδεσε το ελληνικόν στέμμα,  ̂ *° f 
λάχιστον την εύδαιμονίαν αύτού, πρός την αλλαγήν τού θρ*Λ<**έ
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Κ·«τος λε'γουσα : t Πόσης χαρ&ς δάκρυα ήθελε χύσει τό έλληνι- 
*ον έθνος, άν ή θρησκεία αυτού εις την οποίαν χρεωστεΐ την πολι* 
τι*ην υπαρζίν του, τά ολίγα του φώτα, την γλώσσαν των προ
γονών του, τό συνήνωνε καί διά θειων θεσμών μετα τής Β. Α. 
^ψνιλότητος ! Πόσον ή άφοσίωσις του ελληνικού λαού ηθελεν 
*υξηθή, άν εβλεπε μεθ’ εαυτού εις τούς ναούς τού ουρανίου πα- 
τρος τον επίγειον πατε'ρα του προσφε'ροντα την ιδίαν λα 
τρείαν ! (1 )» . Τοιούτό τι περίπου ήν τό υπόμνημα της 10)22 
^■^ριλίου 1830, δπερ η Γερουσία επέδωκε τοις άντιπρεσβευταΐς 

Δυνάμεων.
Έ τος είχε σχεδόν παρε'λθει, άφ’ ης ό πρίγκηψ Λεοπόλδος 

*ιχ* μάθει διά της παρά τω Κυβερνήτη αποστολές τού Κ. Στόχμαρ  
έπρεπε νά φρο̂ ν) περί τού ελληνικού με'λλοντος, περί τών ιδίων 

^υτού ελπίδων καί περι τής πιθανότητος εθνικές τίνος υπερ 
^τού έκδηλώσεως. Είχε 8ε κάλλιστα ώφεληθή εκ τού χρονικού 
^°υτου διαστήματος, όπως εκβάλϊ) τής παλαίστρας τους άλλους 
*υτού συμμνηστήρας. Διότι πλην αυτού ανεφεροντο ως υποψή- 

: ό Δούξ Κάρολος τον Μέχλεαβοαργ, δ πρίγκηψ Φρειδερίκος 
ric ’O p a r la c , ό Βερνάρδος ζής Β ί ϊμ α ρ , ό Κάρολος τής Βαυαρίας,
 ̂ Icodryjic τής Σαζων,ας και ό πρίγκηψ Φίλιπχος τής Εσσης 
Ομβούργ, ούδεις όμως εξ αυτών είχε τοσαύτην σημασίαν, ούτε 

^νεπτυξε τοσαύτην δραστηριότητα, ωστε να υποσκελίσ*/) αυτόν. 
** Ρωσία «ρω{[Λως ήδη είχε καταδείξει την συμπάθειαν αΰτης 

τ7\ς ΰποψηφιότητος του πρίγκηποξ του Κοβουρνου. Ρώσοι 
^ λ ι τ ιΛοΙ άνδρε; οιος ό ΛΤιβεν έφρόνουν, δτι ό πρίγκηψ Λεοπόλδος 
ΐ)ν ό άνήρ, όστις έπί του ελληνικού θρόνου ήδύνατο νά έννοήσγι 
τγ>ν ανάγκην στενοΰ μετά τ*71; Ρωσία; συνδέσμου, *xai νά  χα τα -  

σύναμα άκ ίνόυνον  την μόνην  ά.Ιηθώς εχΟράν εις τούς 
B-i-ίηνας .τοΑιτικήν, την τή; ' ΛγγΑΙας, όια τών σχέσεων αν τον  

*!*< την a r t in oM z tu o i r  κα ί πρόί. την  ο ικογένειαν τής μεΑΧούσης 
ύύχο ν . , Ό  πρίγκηψ Λεοπόλδος παρε'στησεν επιτηδείως εν 

^ ετρουπόλει την δυσχερή αυτού θεσιν απέναντι τού Ά γγλου βα-

0 )  'IU  Γενικήν 'Ecpr^-piox το; 1830, σ:λ. l i e .
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σιλέως καί τής χώρας· άνέμνησε δε τάς εκδουλεύσεις αύτού 
τών κατά τού Ναπολέοντος πολέμων, καί τάς υγιείς αύτού, W  
θαρώς μοναρχικάς καί έχθράς πάσης επαναστατικής ιδέας άρχ^ί* 
Αί παραστάσεις αύται κατίσχυσαν, καί επειδή έν Ρωσι^ ειχέ 
πλέον άναγνωρισθή ώς έωλος καί άφεθή δλως ή ιδέα ισοβίου ήγ6' 
μονείας τού Καποδιστρίου, εκλινεν όριστικώς τό ρωσικόν 
κτοβούλιον ύπερ τής έκλογής τού πρίγκηπος τού Κοβούργου.
3V τφ  Κεραμεικφ δ’ επίσης κατώρθωσεν δ Λεοπόλδος νά έξαλείψ? 
την έπ’ αύτού ζηλοτυπίαν, καί τή 8)20 Νοεμβρίου 1829 **** 
τυχε τής συγκαταθέσεως τού βασιλέως τής Γαλλίας Καρόλου 
Γ. Έν ’Αγγλία τούναντίον άπήντησαν τό κατ’ άρχάς τά σχέδιά 
αύτού δυσμενή ύποδοχήν, και δεινός συνήφθη άγων μεταξύ β*<*1 
λέως καί ύπουργείου. Γεώργιος δ Δ' ήκιστα ηύνόει προσωπι*^ 
τον Λεοπόλδον, καί ούδ’ αύτην την άκάνθινον δόζαν τού ΙλλΊ' 
νικού θρόνου έπέτρεπεν αύτφ. Διετέλει δε δ βασιλεύς ύπό 
έπήρειαν τού αδελφού αύτού, δουκός τού ΚώίίπερΛανΰ , δσ*1̂
σφοδρός πολέμιος τού ύπουργείου Βέλλιγκτον, ειχεν Γδιον ύποψ*' 
tpiov διά τον ελληνικόν θρόνον, τον συγγενή αύτού ΚάροΛο^ι 
όοϋχα τον Μ έχλεμβονργ . ‘Τπεστηριζε δέ αύτόν μετά πολλή; 
μονής διά τού αδελφού βασιλέως Γεωργιου τού Δ', ένφ τό &V 
γλικον ύπουργεΐον προέτεινε κατ’ άρχάς τον πρίγκηπα τών 
Χωρών. Τον ’Ιανουάριον δμως τού 1830 ό Βέλλιγκτον υίοθέτ*)*5 
την ύποψηφιότητα τού Λεοπόλδου, στηριζόμενος έπί τών δι#®6' 
σεων τής χώρας και τού κοινοβουλίου, καί ηπείλησεν δτι τό υ* 
αύτόν ύπουργεΐον ήθελε παραιτηθή, άν δεν έπεδοκίμαζεν αυ*ϊ)ν 
δ βασιλεύς. Γεώργιος δ Δ' συνγινεσε μετά δυσαρεσκείας.

Τό παράδοξον δμως διάβημα τού σιδηρού δουκός έπέδρ***ν 
έπιβλαβώς έπί την τύχην τής Ελλάδος. ’Απέναντι ύπουργ&ι°υ’ 
δπερ ύπήρζεν έτοιμον νά θυσιασθνί ύπερ αύτού, δεν ηδύνατο Ρ6 
βαίως δ Λεοπόλδος νά έπιδείζη τό έπίμονον και σταθερόν έκ^ν® 
ηθος, δπερ ήθελεν είναι επιθυμητόν δι’ ύποψήφιον τού Έ λλ*ν* 
κού θρόνου 7Ην άτύχημα  τοντο δ ιά  την ΈΛ,Ιάδα, ώς 
πρίγκηψ αύτός παρετήρει, καθότι παρ' νπονργε ίον , δ ια χ ν ^ ε ύ ^  
zoc την Ιδίαν ν π α ρ ζ ιν  χ ά ρ ι ν  τής κοβονργιχ,ής νπ



^δύγατογ ητο νά έπιμείτη τ ις  άκαιτώΥ άδν<τωπήτως τους δρονς 

ix t l rovc, οδc νπηγόρευε τό σνμφίροΥ της Ελλάδος.
Κατά του ηθικού τούτου προσκόμματος προσώχθησε σχέδιον 

^γενώς έσκεμμένον, οπερ ηδύνατο νά άποβή σημαντικώτατον διά 
μέλλον τής Ελλάδος. Προύκειτο τότε περί εκχωρησεως των ^  

1ογ(ωγ ΥησωΥ είς τό νέον Ελληνικόν Κράτος. *Οσω δε όλιγώ- 
τ*ρον ήτο γνωστόν τό σχέδιον τούτο έν Έλλάδι, τοσουτψ μάλλον 
Χαρμόσυνος θά ητο η εκπληξις, άν προσήρχετο δ νέος ηγεμων 
Γ ούτον κομίζων είς την νύμφην τό δώρον τής πρώτης τού γα- 
Η·°υ πρωίας, ώς δ νύν δυναστεύων έν Έλλάδι Γεώργιος δ Α . Πλη- 

μυστικότης περιεκάλυπτε τά σκοπούμενα, άτινα ηρέμα μεν 
ασφαλώς ώρίμαζον πρός έκτέλεσιν. Οι έξοχώτεροι τών Ον ί·  

Τ^Υ είχον προσηλυτισθή, καί ήλπίζετο ασφαλής εν τφ  κοινο- 
^°υλιω πλειοψηφία. Έκτοτε έλέγετο, οτι τό εκ τών νήσων εκεί- 
ν(ών όφελος δεν άπεζημίου τάς έκτάκτους δαπάνας, οσας απ*/)- 
^ουν αύται παρά τής προστάτιδος Δυνάμεως. Δεν ελειπον ί>έ7 
*λην τούτου, καί άφιλοκερδέστεραι σκέψεις. Υπεδεικνυετο τό 
Ι̂αρκώς καί άνενδότως δυσυπότακτον τού εθνικού φυλου, και τό 

^ίκαιον τής αρχής τών έθνικοτήτων, καθ’ ής δεν ήρμοζε νά αντι- 
ή έλευθέρα ’Αγγλία. Οί τραχέως δε σκώπτοντες πρακτικοί 

,^ ϊγλο ι πολιτικοί παρεΐχον είς τούς Έπτανησίους την μετα τής 
®^λάδος ενωσιν ώς τιμωρίαν, καί προυφητευον ταχειαν και 

^ικράν την μεταμέλειαν. Ούτως έφαίνοντο πάντα κατα τας επι- 
®υ!*ίας βαίνοντα τού Λεοπόλδου, δτε έν μέσω τών πρωίμων εκεί- 

περί έκχωρήσεως σχεδίων παρενέ.τεσεν όλεθοιως η καλώς 
λελογισμένη γενναιοφροσύνη τών Τόρεων. Ά φ ’ ης στιγμής ο Βέλ- 
^ι*τον προέθϊτο ώς υπουργικόν ζήτημα ττν εις τόν Ελληνικόν 
θρόνον υποψηφιότητα τού Λεοπόλδου, δ οξυδερκής παρατηοητης 
**9ορο£ γεννώμενον τό σπέρμα τής άποποιήσεως τού πρίγκηπος 
^ ε^Τ5όλδου. Οί Τόρεις έπεδείκνυντο έναβρυνόμενοι τήν πολιτικήν 
^υτών γενναιοφροσύνη^, καί άλαζονευόμενοι δεν άπέκρυπτον τήν 
Απιστίαν αύτών πρός τάς νέας σχέσεις μεταξύ τού Λεοπόλδου 

τών έξεχόντων μελών τής άντιπολιτεύσεως.
Παρά τάς συμβουλάς τού έαπίστου αύτού Στόχ ι ιαρ  είχε πα-
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ραμελήσει ό πρίγκηψ Λεοπόλδος νά καθορίσγ) εκ προοιμίων τ*ϊν 
θέσlν αύτού ώς πρός τό ελληνικόν ζήτημα. Τό περιβάλλον 
Ε λλάδα ιδανικόν γόητρον υπέτασσε την φαντασίαν αύτού, κάί 0 
εν άπόπτψ θρόνος τοσαύτην έζήσκει έπ* αύτού μαγείαν, ώσ*6 
παρέστη δραστηρίως και ζωηρότερον ίσως τού δέοντος ώς μνηστηρ? 
και έξηγειρεν ουτω παρά τώ ύπουργείω την ιδέαν, οτι ήδύνα*0 
τις νά έκτεθ^ υπέρ υποψηφίου μη άνθισταμένου καί μηδένα ^Ρ° 
τείνοντος δρον «Κατόπιν μόνον έστάθμισε, κατά βάθος,
• δυσχερείας της έπιχειρήσεως, και προσεπάθησε νά έπιτύχΐ 
»τούς δρους έκείνους, άφ* ών, κατά την συμβουλήν τού Στό#' 
»μαρ, επρεπε νά έξαρτήσ·/) την υποψηφιότητά του».

Διά τούτο δέ ό Λεοπόλδος, κατ* Ιανουάριον τού 18 30, #Ρ̂ ν 
ί ή αί Δυνάμεις προτείνωσιν αύτφ τον ελληνικόν θρόνον διά *oU 
I πρωτοκόλλου τού Φεβρουαρίου, εύρέθη έν τ7) δυσαρέστψ 
' Ικέτου. Προσεπάθησε δέ νά άποσπάσΥ) έκ τής άκάμπτου πολι · 

τικής καί της άπαθούς δυσπιστίας τών Τόρεων ολίγας τουλ** 
χιστον υπέρ τής Ελλάδος ώφελείας, δυσαναλόγους πλέον, 
νοείται, πρός τά πρότερον σκοπούμενα. Την έκχώρησιν τών Ί° ' 

ι νίων νήσων ούδ* ήδύνατο καν νά προφέρη, καθότι καί αύτό  
απαραίτητον ημφισβητεΐτο τότε, καί μετά πολλάς μόλις δε#*'

; ετηρίδας εμελλον τά πράγματα αύτά νά χύσωσι παοάδοζον 
1 επί τών σχεδίων τού Λεοπόλδου.

Πρός την δειλήν δέ έρώτησιν, αν ητο δυνατόν νά πει^θ?  ̂
Πύλη, άντί χρηματικής άποζημιώσεως, είς έκχώρησιν τής Κρ̂  
της, ύπέδειζεν ό "Αβερδην είς τον πρίγκηπα, δτι ό κνρί&ρΧ0*' 

ήγεμων τής 'Ελλάδος ηθελεν είναι κύριος νά προέλθγι είς τοΐ*υ 
την διαπραγμάτευσιν, καί εύμενώς ύπεσήμανεν, δτι η πρόσω*1 
κότης ακριβώς τού Λεοπόλδου ηδύνατο νά πρχυνγι την 
τού νέου ελληνικού Κράτους ναυτικήν ζηλοτυπίαν τής Ά γ γ λ ^ 1 
καθ* ήν περίπτωσιν η νήσος τής Κρήτης εμελλε νά άνή*ί 
οίανδήποτε άλλην πλην τής Πόλης κυβέρνησιν. "Ότε δμ^  
Λεοπόλδος, τί) 30 *Ιανουαρίου, κατέστησε την κατοχήν τής ^Ρ* 
της απαραίτητον δρον τής αποδοχής τού ελληνικού θρόνου, εζ^* 
λωσεν ό "Αβερδην άπαν τό πείσμα καί τήν τραχύτητα τής
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7^ικής διπλα>ματίας. Κατεμε'μφθη τούτ’ αυτό τού πρίγκηπος ώς 
^μβουλευομε'νου τόν 4 ο ύ ρ χ α μ ) τόν Δύβερ, τόν Πάλμερστον , 

Βρούμ , πολεμίους τού υπουργείου, καί εδωκεν αύτώ την 
Ίανουαρίου την χαρακτηριστικωτάτην ταύτην διά την περί- 

καί αυτόχρημα άγροΐκον άπάντη^ιν : *Περι Κρήτης ού-
^<*βοϋ ουδέποτε μ έχ ρ ι  τοϋδε έγένετο λόγος. Κα ίτο ι π ο λλα ϊ  μ έχ ρ ι  
χουδε έγενονΐο' διύί'πραγματεύσεις , ελεύθερος πάντοτε νά

ρα ιζηθήτε· άπόφασ ίν  σας ταύτην δεν δύνατα ι νά
*£ηγήση ή αρνησ ις  τής Κρήτης. ’Αναλογίσθητε χατά πόσον τοι 
°ύτη δ ιαγωγή συμβιβάζεται πρός τήν Αξιοπρέπειαν υμών χαι 

ϋυνεπες του φρονήματος. Αί δυ νάμ ε ις  δέν σχοποϋσι νά  δ ια -  
*ραγματευθώσι πρός υμάς χαι ήθελον θεωρήσει ώς ά ρνηα ιν  τήν  

'ν*ό ορούς α π ο δ ο χ ή ν .
Τότε αντί νά άφήσΥ) έλευθέρας τάς Δυνάμεις νά θεωρήσωσιν 

^5 άονησιν την υπό δρους αποδοχήν, αντί νά αντιτάξν) εις την 
*λ*ζ ονείαν τών Τόρεων την τολμηράν αποφασιστικότητα ανδρός 
^νειδότος τόν υψηλόν εαυτού σκοπόν, άντι νά αψηφηστ) την 
Τριανδρίαν τών προστατίδων Δυνάμεων, ών φαινομενη μόνον ύπήρ- 
Χεν η ομοφροσύνη, καί νά άνυψώση την ιδίαν εαυτού θελησιν καί 
τ ^ν τού ελληνικού λαού, παρε'στη συναισθανόμενος πάντοτε τό 
βάρος τής πρός οτύτόν εύεργεσίας του υπουργείου, καίπερ δυνάμε
ι ς  νά μκντεύσ·/), δτι τό ύπουογειον έκ μεγάλης μονον βιαζόμε- 

ανάγκης είχε καταστήσει υπουργικόν ζήτημα την κοβουργι- 
υποψηφιότητα., ένέδωκεν ούχ ηττον, και υπεδυθη τό ά το λ - 
εκείνο καί αναποφάσιστον ηθος, δπερ κατά το ήμισυ πάντοτε 

τής ήττης αφορμή καί τνΊ 30)11 Φεβρουάριου 1830, ήτοι 
επαύριον τής τού Βέλλικτον πρός αύτόν άπαντήσεως, άνε- 

'*ο{νωσε πρός τούς τρεις πληρεξουσίους, δτι συνάγει  καί άπεδε'- 
Χ^ο την ωφέλιμον καί ύψηλην αποστολήν, ητις άνετίθετο αύτω.

*Ηρξατο δμως κατόπιν μεταμελούμενος έπι τώ κατεσπευ
σμένη αύτού διαβήματι, καί, λεπτολογών πάλιν περί τούς ορι
σμούς τής συνόδου, προσεπάθησε νά άποκτήστ) δ,τι παρήτησε, 
ΊΓροέφων ανιρνης πρός τόν λόρδον Άβερδην, δτι έξ άβροφροσύνης 
'^ νο ν  άπεδέξατο την υπό τής συνόδου ύπαγορευθεισαν τροποποί-
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ησιν, και συνήνεσεν είς τό πρωτόκολλον κατά τό γράμμα μόνο*' 
καί τό πνεύμα τής αρχικής αυτού επιστολής τής 30)11 Φεβρο^ 
αριου. Διαρκουσών ετι των δυσάρεστων αυτών διαπραγματευτεί*' 
ανεχώρησε κατά τάς άρχάς ’Απριλίου ιίς Παρισίους, καί κα̂ ε** 
λιπεν εν τγι άπουσίοκ αυτού τον Στόκμαρ αντιπρόσωπον.

Ο πρίγκηψ ειχεν άναλάβει εν τφ  μεταξύ καί την από πολλοί 
διακεκομμένην άνταπόκρισιν αυτού προς τον Καποδίστριαν. Έ# 
τού ΟΓκου Μάλβουογ εγραψεν αύτώ τ91 16)28 Φεβρουάριου otf<*>̂ 
αγγείλγ), οτι ειχεν άποδεχθή την λίαν κολακευτικήν καί έντιμο* 
προσφοράν τής ηγεμονίας τής Ελλάδος. *Ως προς τούς ορούς °' 
μως, ελεγε, δεν είχαν τά πράγματα καλώς· η παράκλησις αύτουΤ ' 
δπως επιτραπή τοις *Ελλησι τό δικαίωμα τής άντιρρήσεως κατ  ̂
τού προσώπου αυτού, δεν ειχεν εισακουσθή, ώστε ήναγ/.άζε*0 
ουτω νά παραστνί αυτοΐς ως προσφερόμενος υπό τών Δ υ νά μ ε ι ' 
ήγεμ,ών.

Η επιστολή τού Λεοπόλδου προς τον Κυβερνήτην εχει ύ^ε *

Έν τω ΟίΛω Μάλβουργ τη 16)^8 Φεβρουάριου 1 8 3 0 .

' Α γαπ ψ Ι  μο ι Κόμη ,

«Σήμερον σάς γράφω ολίγα τινά, μηνύων δτι μετά πολλάί 
δυσχερείς διαλέξεις, έδέχθην την παρά τών συμμάχων Δ υνάμ ε ι 
προσενεχθεΐσάν μοι έντιμοτάτην ηγεμονίαν τής Ελλάδος, παρ*" 
καλέσας νά δώσωσι καί τοΐς *Ελλησι ψήφον περί τ/)ς εκλογή' 
μου, αλλά δεν είσηκούσΟην.Ελπίζω δμως δτι, δταν αί διαπρ#*Ρ 
ματεύσεις καταστώσι γνωσταί το ι; "Ελλησι, θέλουσιν ομολογώ' 
σει δτι δεν ήμέλησα νά θηρεύσω την ευγνωμοσύνην αυτών, δ<*°ν 
ηδυνάμην.

« ’Εάν άνελογιζόμην την προσωπικήν μ,ου μόνον θέσιν, ηθελο* 
έπιμείνει εις εύνο’αωτέρους δρους, ή δενήΟελον άποδεχθή* ό <ρ0' 
βος δμως, μη ρίψω πάλιν τό ελληνικόν ζήτημα εις τό χ<*°; 
εκείνο, οθεν μόλις εξέρχεται, με παρακινεί νά θυσιάσω tcocv** 
προσωπικόν μου σκοπόν.

«Γνωρίζετε, αγαπητέ κόμη, δποΐα τρέφω προς υμάς, από
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*ροϋ ϋϊΒυι χρόνου, οάσθγ)|Α«τα· πρέπει δε νά σας έκφράσω πόσο·* 
‘ λπίζω, δτι θε'λετε αε ύποστγ)ρίξει|8ιά*τών συ^βουλών^αΐ τν5ς
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από ναυαγίου. Αγνοώ άν άπαιτήται τυπική τις πρός του*0 
πληρεξουσιότης· εν τοιαύττρ δέ περιπτώσει θέλω σπεύσει ο,τι 
χ ιστα  νά διαβιβάσω ύμΐν τοιαύτην. Ούχ ήττον παρακαλώ ύμ^ί 
νά θεωρήσατε αυτήν, έν τούτοις, ως οριστικήν καί νά την άνακοι· 
νώσητε δπου δει. *Η άφιξίς μου δεν δύναται νά γείνγι εντός βρ*' 
χέος χρονικού διαστήματος, καθότι εχω πολλάς ετι νά τακτ°- 

• ποιήσω ιδιαιτέρας μου ύποθέσεις. Εξηγήσατε' μοι σαφώς,
\  παρακαλώ, ά μ α  ως δυνηθήτε, την κατάστασιν τών π ρ α γ μ ά τ ω ν -  

'Ως πρός τούτο σ π ο υ δ α ι ο ν  ήθελεν είναι νά μοί στείλητε τ α χ ^  
έμπιστευτικόν τινα γραμματέα, κομιστήν τών ύμετέρων άνακοι* 
νώσεων καί δυνάμενον νά μοί χρησιμεύη διά τά ελληνικά εγγρ#?*' 
νΑλλην ημέραν θέλω σ&ς γράψει έκτενέστερον. Παύων δε  ^  
προσφέρω την διαβεβαίωσιν τής διαφερούσης μου ύπολήψςως ^  
τής είλικρινεστάτης φιλίας, μεθ’ ής καί διατελέσω ών κτλ.

ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ.*

i f  Έπίστευεν ό πρίγκηψ Λεοπόλδος είς την ειλικρίνειαν 
1 συχνών του Καποδιστρίου διαβεβαιώσεων, δτι επόθει νά εζε^®? 
Η τής ελληνικής κολάσεως καί δτι ευδαίμων ήθελεν είναι νά π#Ρ* 

σκευάστ) την obov τώ μελλοντι ήγεμόνι. Έν τ ί̂ ανωτέρω 
στολ^Ι, ώς εϊδον οί άναγνώσται, εστι καί άκούσιός τις έγγι**1*1* 
φράσις, ήτις έπείραξε βεβαίως την εύερέθιστον καρδίαν του Κ*' 
ποδιστρίου. Τί εσήμαινεν ή διά τών φιλοφρονητικών εκείνων 
γων παρεχόμενη πληρεξουσιότης πρός περαιτέρω κυβέρνησιν 
σκάφους τής πολιτείας ; ούδεν άλλο βεβαίως, ή δτι άνεμί^*-* 
σκε τφ  Κυβερνήτη, τον λαβόντα επταετή εξουσ ίαν χαρά  
Hdrovc xal έ .Ιπίσαντα ισόβιον ήγεαογε ίαν , δτι ούδεν ή το π^6°ν 
από τής 22)3 Φεβρουάριου, δτι παρήγε του λοιπού την 
σίαν αύτου άπό τής χάριτος άνωτέρου. Διά τούτο βλέπομεν <oV 
Κυβερνήτην τον εκ τής εσωτερικής άντιπολιτεύσεως καί 
εξωτερικών αποτυχιών αύτου άποδυσπετουντα πρός τό μέ^° 
καί ζητουντα νά άποχωρήσν) τής αρχής πρός ιδιωτικήν ί<*υΧι*
έν Ελβετία· έφ* ώ καί βλέπομεν αύτον γράφοντα έν ύστερο), ^  
•τινί έπιστολής πρός τον Έυναρδ τάδε : «"Αν πλησ ιάζω 6.



νεον ήγεμόνα, παρακινήσατε αύτόν νά μ&ς βοηθήστρ, νά μιμηθ^ 
τ° παράδειγμά σας. *Ινα θερίσγ) τις, πρέπει νά σπείργ). "Ας προσ- 
^θήσωμεν νά καταλύσωμεν τον βίον εγγύς αλλήλων, καί νά 
αν&παυθώμεν άπαξ πάλιν παρά τάς άκτάς ττΊς λίμνης τ9!ς Γε- 
ν^υης. 0έλω κατοικήσει κατά τάς ημέρας του γήρως μου την 
^ ρ ά ν  επαυλιν «Fleur d’ E au » , άν, εννοείται, δεν με έκβάλ^ 
α°τ?1ς ό άπό βορρ& άνεμος».

Πρός την άνωτέρω επιστολήν του Λεοπόλδου, ο Κυβίρνητης | 
**ήντησε διά πολλών, αλλά δεν πρέπει τις νά λησμονήστρ οτι 

νά εννοήσ*/) αύτάς πρέπει νά λάβν) ύπ’ δψει αυτού τ ί πρός 
τ°υ; περί αύτόν ελεγεν ό Καποδίστριας. Ούτω λ. χ. ελεγε πρός 

Κολοκοτρώνην : «Έδεξάμην τό αξίωμα, οπεο μοι ενεπι-
^ευΟη τό έθνος, ούχί χ&οιν το  ̂ αξιώματος, αλλ ινα εργασθώ 
π̂ερ τ^ς άποκαταστάσεως καί ττίς ανεξαρτησίας τής Ελλάδος.

πιατεύωσιν οί σύμμαχοι δτι ή άποκαταστασις αυτη και ή 
^ ξαρτησ ία  είναι δυναταί μόνον διά ξένου πρίγκηπος κυβερ- 
ν(5ντος την Ελλάδα δι’ εαυτόν, τούς κληρονόμους καί τούς 
^^δοχους του, εγώ πρώτος θέλω άναγνωρίσει κατά τους νομί- 
(*·̂ ς τύπους τον πρίγκηπα τούτον, τουτεστιν αφού καταμαθω 

διάθεσιν καί την γνώμην του έθνους Το έθνος δεν θελει αρ- 
άμα ώς λάβγ) την εγγύησιν, δτι ο νεος ηγεμων θελει 

^^ρνήσει επί μόνω τώ σκοπώ τής εξασφαλίσεως τής γενικές 
^ντω ν  ανεξαρτησίας καί τών δικαιωμάτων, ατινα απέκτησαν 
^  Ελληνες διά τών αιμάτων αυτών και τοσουτων θυσιών !»

τόν φρούραρχον δε Ραϊκον ελεγε : «Λεν ηλθον εις την
^ λά δ α , δπως ζητήσω θέσιν, μηδ’ αυτήν την πρώτην ακουσας 
£ την κλήσ ν του έθνους τούτου, σκοπόν ειχον μονον να συν- 

πάση δυνάαει, είς την πολιτικήν αυτου αποκαταστασιν.*Λ * 1
 ̂ Σκοπός μου ούτος είναι αμετάβλητος καί μένει πάντοτε 6 

*υτ*ς. *Αν ό εκλεχθεί: κυριάρχης ήγεμών είναι τό μόνον μέσον 
δρκιητζΧήν επίτευξιν του σκοπού τουτου, εγω πρώτος θέλ*ι 

*οδεχθ'7| αύτόν καί χαρη έπί τούτω εξ όλης μου ψυχής».
, Υπό τοιούτων κατεχόμενος αισθημάτων ό δντως πατήρ < 
£**ΐνος του έθνους, 6 πρώτος τών Ελλήνων Έ λλην, ώς άπεκά-
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λει αυτόν, πάνυ δικαίως, ό I. Ρίζος Νερουλός, εγραψε τάς δ* 
τάς διπλωματικωτάτας καί πατριωτικωτάτας πρός τόν έκλε* 
γε'ντα ήγεμόνα κυρ ίαρχον τής ΈΧΛάίος Λεοχόλδον  επ ισ τολή  
άς οί αντιπολιτευόμενοι παρεξηγήσαντες έθεώρησαν αυτόν ώς '*°'t 
αληθή αίτιον τής από τού θρόνου τής Ελλάδος παραιτήσεως τ01> 
Λεοπόλδου.

Τ ώ  Τ ψ η λ ο τ ά τ ω  Βαβ&λ&κώ «ρ {γ /η π &  Λ εο«όλδ({>^

Έ ν  Ν αυπλ ίω  τη 25 Μαρτίου 1830-

«Πρίγκηψ^ η Θεία πρόνοια δεν εγκαταλείπει την Ελλά?#· 
Μαρτύριον δε νέον ή μεγαλοψυχία, μεθ’ ης ή ύμετέρα Βασιλιά 
‘Τψηλότης έπροστάτευσε τά νόμιμα αυτής συμφέροντα, έν ώ 
νετο ή περί αύτών κρίσις. "Όθεν καί τό γράμμα δι* ού η υ(Λ6' 
τέρα Βασιλικη ‘Υψηλότης μ* έτίμησεν από 16)28 Φεβρουαρ*°υ’ 
παρέχει είς την Ελλάδα τά ασφαλέστατα περί τού μέλλον*0̂  
έχέγγυα, τό μέν, έκ τών αγώνων ους ηγωνίσθητε πρός έπέκτ#^1* 
τών ορίων, τό δε', διότι γιτήσατε καί την συμμετοχήν τη ; 
λάδος είς την έκλογην τού αύτής άνακτος.

«Τό πρωτόκολλον τής 3 Φεβρουάριου καί αί συμπληρωμ&τι**1 
αύτού πράζεις έν ποίω τύπω μέλλουσι νά διακοινωθώσι πρός ^  
Έλληνικην κυβέρνησιν, αγνοώ Άλλ* δσον εικάζω έκ τών μέΡι 
κωτέοων έντεύξεών μου μετά τών προσέδρων τών τριών συμμ^Χ^ 
Αυλών, αύτοί ζητούσι την άπαρέγκλιτον έκτέλεσιν τών ει; 
τούς προστεταγμένων, ούδεμίαν διαπραγματείαν δεχόμενοι °υ* 
σχέψιν περί τών τύπων καθ’ ους τά άποφασισθέντα παρά 
Δυνάμεων πρέπει νά βαλθώσιν είς πρ&ςιν. t

«Έάν δμως η ύμετέρα ΒασιλίΛη'Υψηλότης κλίνγ) νά ρίψ̂ Ρ 
οφθαλμούς έπι τά ψηφίσματα τής έν Άργει έθνικής συνελευσ*0̂ ’ 
τών οποίων συνάπτω ενταύθα την συλλογήν, θέλει ίδεΐ (ψ η φ ^ * *  
α\ άρθρω γ ') δτι είς έμέ δεν συγχωρεΐται νά συμφωνήσω εν °ν°/ 
ματι καί έκ προσώπου τής Ελλάδος ούδεν συμφώνημα άν<ΧψεΡ 
μενον είς τάς περί ών λόγος έκδιαθέσεις (a rran gem en ts  
finitifs) είμη άφ* ού οί πληρεξούσιοι αύτής αντιπρόσωπο1 
φθώσι καί έπικυρώσωσι τά πάντα.
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«Επειδή λοιπόν 6 τρόπος καθ’ δν ή εν "Αργεί συνέλευσις έθεώ- 
Ρ*ϊσε την συνθήκην της 6 ’Ιουλίου διαφέρει ούσιωδώς τής περί 
*οτής κρίσεως τών υψηλών Δυνάμεων, της έμφαινομένης ε ί ς  τά 
*ατά Φεβρουάριον μεταξύ αύτών διομολογούμενα· επειδή ή έλλίί- 
νι*η κυβε'ρνησις, καίπερ πολλά προσλιπαρήσασα, ούδόλως έκλήθη 
Voc λάβη μέρος είς τάς νεαράς διαπραγματείας, πώς δύναται νά 

τό κεφάλαιον αύτών, χωρίς νά ζητήσ*/) πρότερον την συγ- 
*<*λεσιν τής εθνικές συνελεύσεως, ύποκειμένη, άλλως, νά κατηγο- 
Ρ̂ Θ̂Ι οτι κατεπάτησε τού; δρκους, τό αξίωμα, και τά δικαιώματα 
τ°̂  έθνους ; Διότι οί πληρεξούσιοι καί τών επαρχιών, συνελθόν- 
^  είς εθνικήν όμήγυριν πρός τό άκ,ουσαι τάς πράξεις τού Λον- 
ι^εΐου συνεδρίου, ηθελον εύρεθή ώς πρός την περί ορίων άπόφα- 

είς δύσκολόν τινα καί δεινήν ανάγκην, η νά παραβώσι τά 
|ερώτατα περί τούς έντολεις αύτών καθήκοντα, ή νά λείψωσιν 

οφειλόμενα λόγω δικαιοτάτης εύγνωμοσύνης πρός τούς 
β£βαστο^  της Ελλάδος εύεργέτας.

* Από της αύτής δμως τών καθηκόντων βαθυτάτης αίσθήσεως 
 ̂ εθνική συνέλευσις ήθελε δεχθή μετ’ εύγνωμοσύνης τάς άλλας 
^ τ ά ξ ε ι ς καί κατασφαλίσεις αγαθών πολυτίμων, τάς παρά τών 

^ εΡγετών έρχομένας, καί ή ύμετέρα Βασιλική 'Υψηλότης τότε 
ε^εν ύπερευφρανθή καλουμένη παρά τής δμοθυμου καί πανεόρ * 

Τ°υ ψήφον εθνικής συνελεύσεω; είς τό εργον τής Ελληνικής ά να - 
σεως utco νόμους,τών οποίων τάς βάσεις ή έν "Αργεί συνέλευσις 

^°εθέσπισεν. Έ πί δε τών παρόντων, καί δι* δσα προεξέθεσα, καί 
lQc τον τρόπον δλως, καθ’ δν αί Δυνάμεις αποφάσισαν νά έκτελέ- 
(ώ(Τι τά δόξαντα, αναγκάζομαι νά άποκριθώ αμέσως πρός τάς 

^εννΐ3ομένας μοι διακοινώσεις, /ωρίς νά συγκαλέσω συνέλευσιν.
# αΥγελώ λοιπόν πρός τε τήν Γερουσίαν καί πρός τό έθνος τά 
ν<*πόδραστα α ίτ ια  τής τοιαύτης μου βαρυευθύνου διαγωγής, 
^  °ποί(χς μέτοχος εσται, ελπίζω κάν, καί ή Γ-ρουσία, καθώς 

εΧει καί τής πληρεστάτης μου πίστεως είς τήν έλευθέριον καί 
^6Vv<x(ocv ύμετέρας Βασιλικής 'Υψηλότητος προαίρεσιν, σαφέ- 
j,l°CTa εκπεφρασμένην έν τώ τής 16 (28) Φεβρουαρίου γράμματι. 

ς τ ον κόλπον άρα υμών, πρίγκηψ, οί Έλληνες θέλουσι πλέον
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καταθέσει τάς εφέσεις αυτώ ν και ύμεις μετά χάριτος αύτάς 
κούοντες, θέλετε τούς δείξει όσην καί οΐαν εύδαιμονίαν αί '
νάμεις τοΐς παρεσκεύασαν, προβιβάζουσαι αύτούς είς βαθμόν έλευ* 
θέρου καί αύτονόμου έθνους.

• Τοσούτον δε περισπούδαστον εχω νά προϋποβάλω είς 
ύμετέραν Βασιλικήν ‘Υψηλότητα την αιρεσιν τής πολιτείας [̂ °υ’ 
ώστε σ&ς δίδω λόγον αύτής καί πριν ακόμη λάβω τάς άζιωμ#' 
τικάς διακοινώσεις τών κυρίων Προσέδρων τών συμμάχων 
λών, και πρ'ν απευθύνω καί πρός την Γερουσίαν επί τών περ1** 
στώτων πραγμάτων διάγγελμα. Τούτο τό χρέος έκτελέσω, 
πίζω, μετ’ ολίγας ημέρας, καί τότε καί η Γερουσία θέλει ευλ#' 
βώς αναφέρει πρός την ύμετέραν Βασιλικήν ‘Υψηλότητα τάς ιψ *  
σεις τού έθνους· η δε πρός αύτην άπόκρισις τού άνακτος,
τού νύν πέποιθα, δτι θέλει διαλύσει πασαν αμφιβολίαν, καί ολ^ 
τάς γνώμας θέλει καθηαυχάσει χ.αί δλας τάς καρδίας θέλει άνοίζ61, 
είς γενναιοτάτην καί είλικρινεστάτην περί την ύμετέραν Βασ^λ1 
κην ‘Υψηλότητα άφοσίωσιν.

«Περί τής έκκενωσεως τής Εύβοιας καί ’Αττικής,δσην σπουδή 
καί άν καταβάλωσιν οί έν Κωνσταντινουπολει πρέσβεις 
τριών Δυνάμεων, αμφιβάλλω δτι θέλει κατορθωθή τόσον ταχ£6),Τ 
δσον ηιστεύουσιν οί παρά τη Έλληνιν/Τ} κυβερνήσει καθεσ*5*65 
πρασεδροι τών Αυλών. Διότι και άν έκδώστ) ή Πύλνι τά

~ \ ’ ν ίττοόίκαια φιρμάνια, πάλιν είναι πιθανώτατο^ νά άντιτάξωσι 
αύτά δ,τε Όμέρ Πασας καί ό φρούραρχος τών ’Αθηνών 
δυσκολίας καί άναβολάς.’ Λλλ’ δπως καί άν εχγι,είναι άδύνα^°ν 
μη προέλθωσι πολλαί ταραχαί καί άταζίαι καί έκ τής άπολείψ60̂

/ C ' ( _  ̂ | ν /ί Vτών κατεχομένων σήμερον υπο τών Ελλήνων μ ε ρ ώ ν ,  έκτος 
κένωσις αύτών γείνη παρά τών Ελλήνων κατά τούς έξήί δρ°υ^

• α') Νά ένεργηθν) ταύτοχρόνως με την άναχίόρησιν των Α 
κων άπό τά δοθέντα είς την νέαν ελληνικην έπικοάτειαν [*£Ρ ^

»β') Οί όροθέται περί ών μνημονεύει 6 9ος παράγρ*?0’  ̂
πρωτοκόλλου τής 3 Φεβρουάριου, νά άναλάβωσι καί τϊ)ν ^  
κενώσεως επιμέλειαν.

\ ο'Λ*
• γ ') Νά δοθώσιν είς την ελληνικην κυβί'ρνησιν U*v3C λ»
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Η·*τα, ώστε νά δυνηθή νά παράσχγ] βοήθειαν ζωής εις τό πλήθος 
*<κταφευξομένων ενταύθα οικογενειών.
«Και μοι συγχωρεΐ βέβαια ή ύμετέρα Βασιλικη 'Τψηλότης

’ \ » I ffεπιστήσω προς ολίγον την προσοχήν της εφ έκαστον τών 
άρθρων τούτων.

«Μόνον διά πραγμάτων θέλουσι καταπεισθή οι ""Ελληνες οτι,
**ολείποντες τούς διά τών αιμάτων αυτών άποκτηθέντας τό

άνταποκτώσιν άλλους, καθ’ ών τά δπλα των δεν ηύτύχη-
®0Cv· Αλλ’ αί σύμμαχοι Αύλαί μέλλουσιν άπαιτήσαι την άμεσον
*ν*χώρησιν τών ελληνικών δυνάμεων γης καί θαλάσσης δσαι
*̂ε7?άζ©υσι την δυτικήν Ελλάδα* είαποοει τούτο νά έκτελεσθή 

βετ / *«ραχως χωρίς νά παρευρίσκεται έκεΐσε μία σεμνοπρόσωπος
sou-ιία · ΙΙεριττόν κρίνω ν’ αποδείξου οτι διά μόνης τής πα-

Ρωσίας τών όροθετών, καί τού ηθικού αυτών αξιώματος, στη-
^°μένου είς τάς ναυτικάς δυνάμεις τών συμμάχων Αυλών, δύ~
^^ται νά προληφθώσι πολλαί συμφοραί, αναπόφευκτοι, άν άφεθ'Τί

ενέργεια της κενώσεως εις μόνην την έλληνικην κυβέρνησιν
*<*ί λ- ' *τους υπηρετας αυτής.
# *Τελευταΐον οί δυστυχείς κάτοικοι τής Δυτικής Ελλάδος,

^  τους οποίους μετά την άλωσιν τής Ναυπάκτου, τού Μεσο-
Υ γ ί ο υ  καί τής Βονίτσης, ή κυβέρνησις έποοθυμήΟη νά χορη.·

Χρηματικάς καταβολάς πρός τό σπεΐραι τά χωράφια αύτών
*ι Ήροσμεΐναι την εσοδείαν τού έτους, ενδεχόμενον είναι νά
 ̂ ?*ιτήσωσι τάς εστίας αυτών* καί τότε πώς θέλομεν τούς

Φ άν δεν δυνάμεθα νά τούς δώσωμεν νέας βοήθειας ; ή
'ft °UOt τάΧα εύρεΐ παρά τών αδελφών τής ανατολικής
 ̂ αοος καί τής ίίελοποννήσου, μόλις άρχομένων νά άνακύ-

ολίγον άπό τής προτέρας άθλιωτάτης αύτών κατα-
^ σ ε<0ς

^  «Δεν μοι ανήκει νά εξετάσω, έάν ή γραμμή τού Άσπροπο* 
^  ίκανή νά άσφαλίσγ] τάς μεταξύ Τουρκίας καί Έ λ- 
λέξ *αι *κλ°γειτονι*^* σχέσεις. Λέγω δμως καί.

^ολλάκις, δτι αί οκτώ έπαρχίαι αί έπιστρέφουσαι υπό την 
^ αν ικην κυριότητα, ή ’Ακαρνανία δηλαδή, ή Βόνιτσα,
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Βαλ το;, ό Βλοχός, τά ’Άγραφα, τό Καρπενήσι καί τό Πατρ*' 
τζ ίκ ι, περιλαμβάνουσι λαόν χριστιανικόν 80 ή 100,000 ψυχ&ν’ 
έζ ού πηγάζουσι σχεδόν τά δύο τρίτα τού ελληνικού στρατ°υ* 
συγκειμε'νου κατά την έσχάτην άναρρύθμισιν έζ είκοσι ταγμ#*6̂  
τετρακοσιάνδοων. "Αλλως τε καί πασίδηλον υπάρχει, οτι αί επ*Ρ" 
χίαι αύται, μόνον υπό ‘Ελλήνων κατοικούμεναι, ούδε'ποτε ο̂ ° 
τελώ; ύπετάχθησαν εί; την Πύλην, καί δτι οί στρατιώται 
αρχηγοί αύτών άπό τού 1821 τό με'γιστον συνετε'λεσαν διά ^  
άνδρίας των εί; τον κατά τών Τούρκων αγώνα. Τί ποιηβ°υ<*1 
λοιπόν, όταν μάθωσιν οιι η γενέθλιας αύτών γή υποβάλλε ι 
καί πάλιν υπό την ’Οθωμανικήν δυναστείαν j "Αν μείνωσι στρ* 
τιώτα ι τή; Ελλάδος, είς αύτού; πλε'ον δεν δύναται νά 
στευθ?) η φυλακή τών ορίων. "Αν προτιμήσωσι νά μείνωσιν 
τούς Τούρκους ϊνα άρχίσωσι πάλιν την παλαιάν αύτών άρμ**1* 
λικην τε'χνην, θέλουσι τάχα σεβασθή την νέαν οροθεσίαν, <*υνδ\ 
θισμένοι δντες είς την πρός τούς Τούρκους πολεμιότητα ; Δεν 
πιστεύω· έπειδη καί άνθρωποι αξιόπιστοι με βεβαιούσιν οτι  ̂
’Ασπροπόταμος καί δ Σπερχειός είς πολλά με'ρη γίνονται β** 
ρύακες, τό δε έδώθεν αύτών μέρος είναι πλατεία έρημος, 0  ̂
ούτε πόλεις άπαντώνται ούτε χωρία, καί τέλος δλη ή ΥΡ*^ 
ή χαραχθεΐσα ύπό τού πρωτοκόλλου τής 3 Φεβρουάριου ουδεμ 
προσφέρει είς τον τόπον εκείνον αύτοφυή καί ασφαλή <*{*υ 
την άναγκαιοτάτην πρός τό στερεώσαι τό πολυδάπανον και 
λύμοχθον τών Δυνάμεων είρήνευμα τούτο. ’Αλλά περί του 
ματος τούτου, άχθεινού δντος είς την ύμετέραν Βασιλικήν 
λότητα, περισσότερον δεν εκτείνομαι προστίθημι δε μόνον ° 
αν αί περί δροθεσίας αποφάσεις τών συμμάχων αύλών ufl^pX  ̂
αμετάθετοι, μόνη ή ύμετε'ρα Βασιλικη Ύψηλότης έρχομ6̂  , 
ταύθα δύναται νά έζομαλύνν) τάς έκ τής έκτελέσεως προ*υτ 
σας μεγάλα; δυσκολίας, καί νά προλάβη πολλάς συμφορά*

«I ' "ν » ' A / k 4 \ f Ι ν6^Ικετεύω λοιπον αυτήν θερμότατα να σπευσγ) οσον  ̂ ^  
την είς Ελλάδα άφιζιν* διότι ούδείς δύναται, πρίγκηψ, voC 
ρώσϊ) τόν τόπον τής ύμετέρας Βασιλικής 'Υψηλότητος έν 
βαρεί qc περιστάσει, ή δε απουσία αύτής ού*. εσται άνευ μ6Υ







^πήσεως καί των Ελλήνων καί των συμμάχων Δυνάμεων καί 
°ώτ*7ίς τγ̂ ς Πύλης.

« H Έλληνικη κυβέρνησις πρέπει, καθώς είπα, νά δώση καί 
β°ϊ)θειας καί έλπίδας,ΐνα παρηγορήσγ) τάς δυστυχίας καί προλάβη 

αταξίας κατά την μετακίνησιν των ορίων. Ά λλα  ταυτα δεν 
^ναται νά εύοδώσγ) κυβέρνησις παύουσα. Ή  αύτη δε ούτε π ί - 
τ̂εως ικανής άξιούται προς τό πεΐσαι καί τάς συμμάχους Δυνά- 

ΙΑειζ καί την Πύλην, δτι τά εκ της έκτελέσεως των άποφασισθέν- 
Τ(ι)ν προκύψοντα, προκύψουσιν έξ αυτής της φύσεως των άπο- 
?^<ΐεων.

«"Οταν λοιπόν ή Ύμετέρα Βασιλικη Ύψηλότης επιστήσγι 
ςθντως τον νουν επί την προκειμένην ύπόθεσιν, τότε άναμφι- 
°λ<ι)ς θέλει κρίνει δευτέραν πασαν άλλην, ητις ένδέχεται νά 

^α ιττ ΐ καί νά παρελκύγι τον έπ’ αλλοδαπής χρονισμόν Αυτής. 
«Έγώ δέ,καίτοι υπό των πόνων καί μόχθων κατατρυχόμενος, 
φροντίδας μου δμως καί τούς αγώνας πάντας θε'λω κατα- 

10ĉ 6t προς τό δικαιώσαι την εις έμε έντιμοτάτην πιστιν καί τών 
^Ελλήνων ‘Τμετέρας Βασιλικής κορυφής, καί ευτυχής
°γισθήσο^αι έκπληρών τό διπλοΰν τούτο καθήκον, έφ* δσον ή 

ογ£ία χ̂0υ μοί τό συγχωοησν), ή δε 'Υμετέρα Βασιλικη 'Υψη- 
Α0τ>); θέλει άσπάζεσθαι τον ασθενή τής υπηρεσίας μου φόρον.

*Υ. Γ. Έν Ναυπλίω τνί 26 Μαρτίου (7 ’Απριλίου). Χθες τό 
θ7?έρας μςτέδωκα μερικωτέρως εις την Γερουσίαν τό τε πρωτό- 

*°λλον τής 3 Φεβρουάριου καί τό γράμμα τής 'Υμετέρας βασι- 
Ύψηλότητος, άμα σπουδάσας νά εξηγήσω εις τά μέλη 

°̂υτ°υ του σώματος οσα αγαθά αί έν Λονδίνω γενόμεναι συν * 
*5ι<*ι παρασκευάζουσιν εις την πατρίδα αυτών, καί περάνας 

^0ν λόγον, τοΐς ανήγγειλα οτι, αφού λάβω τάς άξιωματικάς 
^ι<**θινώσεις, θέλω σκεφθή μετ’ αυτών περί του τρόπου, καθ’ δν 
^Ρ°τίθεμαι νά εκπληρώσω τό προς ττ>ν Ελλάδα χρέος μου καί 

δικαιώσω δσον τό έπ* έμοί την τιμήν τής εις έμε π ί -  
τών τε συμμάχων Αυλών καί τής ‘Γμετέρας Βασιλικής 

Ψ ^ λ ό τ η α ο ς .

* Η Γερουσία άφου πρώτον έσιώπησε βαθεΐαν καί κατηφή
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#
σιωπήν, μοί έζήτησε την άδειαν νά αποχώρηση ΐνα σκεφθ^ ψι * 
επιστασίας επί των δοθέντων αύτ^ί σπουδαιότατων άγγελμάτ<«>ν· 

«Σήμερον δε ήλθε παρ’ αύτνίς προς έμε επιτροπή συγκειμ6** 
εκ του προέδρου καί δύο εισηγητών, ήτις καί άοτι έζ$λθ*νι 
αφού μοί προσελάλησε κατά τό νόημα τά έζής : «Άγνοουμ**
κατά ποιον τρόπον αί σύμμαχοι Δυνάμεις μέλλουσι νά μάς δι*' 
κοινώσωσι τάς αποφάσεις των, τάς οποίας, δποΐαι καί άν ο>**νι 
αμφιβάλλομε;, καθ’ δσα μάς εΓπατε, άν μάς μένη ελευθερίά 
δεχθώμεν ή ν’ άπορρίψωμεν. Ήμεϊς δεν εχομεν κύρος νά δεχβ^ 
μεν την πράζιν τ^ς 3 Φεβρουάριου καί τά συμπληρουντα αυτ*ϊν 
καί άν δε τό έθνος μάς είχε δώσει την τοιαύτην εξουσίαν, 
μάς ητον αδύνατον νά την ένεργήσωμεν χωρίς νά παραβ#^6 
τά  οφειλόμενα καί εις εαυτούς καί εις δλους τούς αδελφού; ^  
Στερεάς Ελλάδος, ττ\ς Κρήτης, τής Σάμου, καί τών 4 λ ^ ν 
νήσων τών εις τούς Τούρκους έπιστραφεισών. Ή  'Υμετέρα 
χότης άς πράξν) δ,τι κρίνγ) συμφερώτερον καί σωτηριώτερον 
την πατρίδα, άλλ’ νιμεΤς ουδέποτε συγκατανεύσομεν εις *° 
άναλάβητε εν όνόματι καί εκ προσώπου τού έθνους τά περί ^  
έκτέλεσιν του πρωτοκόλλου τής 3 Φεβρουάριου. Αί συμμαχώ* 
Δυνάμεις δύνανται νά φέρωσιν εις εργον την αυτών άπόφ^ινι 
άφισταμένων ημών, καί ετοίμων δντων νά έκθέσωμεν εν ν1*° 
μνήματι τούς λόγους, δι’ ούς άναγκαζόμεθα νά μη πρ^ζ^^ 
άλλως. Καί τούτο ημών τό υπόμνημα σάς παρακαλούμ*ν 
στήσετε προ τών ποδών τών συμμάχων άνάκτων, Ϊνα *?tV 
κατά την δικαιοσύνην καί φιλανθρωπίαν αυτών». ^

"Ας μη άμφιβάλλϊ) ή ύμετέρα Βασιλικη 'Υψηλότης δτι ^  
ήγόρευσα, παραστήσας εις την επιτροπήν πληκτικώτατα 
κινδύνους παρασκευάζει ή τοιαύτη άντιδιάθεσις καί εις τάς ε ^  
χίας τάς υπό τούς Τούρκους μεταβαινούσας καί εις τάς 
σούσας την νέαν Ελληνικήν επικράτειαν. Τότε εν τών 
τής επιτροπής ό από Πατρατζικίου, Κ. Αίνιάν, μοί είπεν: <  ̂
εις τάς προσταγάς τής ύμετέρας έζοχότητος ούδείς θέλει υ 
κούσει κατά τάς επαρχίας. Τί ωφελεί νά συγκατατεθώ(^ν ^  
πράγματα ανεκτέλεστα ;» Έγώ δε τφ  άπεκρίθην «Διά τί *
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τ*λεστα, εάν προσφέρωμεν είς τούς ομογενείς μας πατρίδα, την 
Κένουσαν είς ήμ&ς Ελληνικήν γΤΙν, καί πόρους έζ ών νά εγκα- 
τ*σταθώσι καί ζήσωσιν είρηνικώς καί τιμίως ;

• Δεν θέλω νά βαρύνω την ύμετέραν Βασιλικήν Υψηλότητα διά 
καθ’ εκαστα αναγραφές τίίς μακρύς ταύτης συνομιλίας, 

■ λ̂λά τό βέβαιον είναι δτι αί γνώμαι άνακινουνται και ζέουσιν, 
εύκολος εσται η αύτών καταπράυνσις. Εγω π&ν, ο,τι δύ

ομα ι καί σπουδάζω καί σπουδάσω προς τουτω* πλην λέγω καί 
**λιν πρός την ύμετέραν ‘Υψηλότητα, οτι συμφέρει να ελθν) τα - 
Χιθν ώς συνεπιλαβών τού έργου, καί τότε ελπίζω οτι και τό εμου
Η·*ρος γενήσεται ώς καλλίτερον».

Τοιαύτη τις ητο ή επιστολή τού Καποδιστρίου πρός τον Λεο- 
^λδον ‘ Ο έμπιστος δ’άνήρ, δστις εμελλε νά κομίσ·/) πρός τον πρίγ- 
**)πα τό μήνυμα τού Κυβερνήτου, ήν ό πρ ίγχηψ  Γονσταϋος 
^ f i d e } υιός τού βαυαρού στρατάρχου. ΓΙαραδοξον ήτο βεβαίως,
°τι ξένος νεαρός αξιωματικός, έξελέγη όπως πληροφορήσιρ προ- 
?°ρικώς τον μέλλοντα τηςΈλλάδος ηγεμόνα περί της εν Ελλάδι 
**ταστάσεως τών πραγμάτων. Έν παρόδω σχεδόν και μετα πολ- 

έλαφοότητος έμνημονεύετο, δτι ό Βρέδε, καί τοι εκ τυχαίας 
^βτάσεως τού "Λΐδεχ γνωστός τώ Κυβερνήτη, ήδύνατο νά παρά- 

επαρκείς πληροφορίας περί τών εν Έλλάδι συμβάντων καί 
^μβαινόντων. Πρός πλήρωσιν δε τών κενών, άτινα ήδυνατο νά 
*ατ<χλίπνι ώς πρός τάς θεωρίας ή εκθεσις τού νέου αξιωματικού 

ιππικού, προσέθηκεν ό Καποδίστριας εν δευτέρ^ συστατική 
€7ςΐστολτ1 αύθημερόν γραφείστ), 25)6 ’Απριλίου 1830, περιγραφήν 

θυσιών, αΐτινες ήθελον άπαιτηθή παρά τού μέλλοντος ηγε -
μόνος τνίς Ελλάδος.

Η δευτέοα αυτη συστατική επιστολή πρός τον Λεοπολδον
ΙιΧ*ν ώδε : ' J

'νψηλοτάτω  χαί βαοκλ&χώ «ρίγκηπι Λ εο π ό λ ^ω

Έν Ναυπλίω τη 25 Α πριλ ίου  1830 ,

«Ήύμετέραμεν ΒασιλικήΎψηλότης ηύδόκησε νά μοί ζητήσγι 
^γδρωπόν τινα πιστόν, ικανόν νά ττΊ εκθέσν), έλθών αύτόσε, τά
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τής παρούσης καταστάσεως τής Ελλάδος. Έγώ δε μη 8υνάμέ ' 
νος νά εκλέξω τον ζητούμενον, ϊνα μη διεγείρω αντιζηλίας 
δώσω και εις τον φατριασμόν νέαν άφοομην νά έπαυξήσν] ^  
τής κακομηχανίας τάς ύφεστώσας σήμερον ενταύθα δυσχρη$τ^ 
ανθρώπων καί συμφερόντων, άπεφάσισα νά σας γράψω το μα*?°ν 
γράμμα, εις τό όποιον παρέπεται τό παρόν.

σΠερί πολλού δε ποιούμενος νά σας τό διαβιβάσω τ ά χ ιο ν  

χωρίς νά προσμείνω τούς ταχυδρόμους τών ξένων πρακτόρ^’ 
άναχωρούντας βοαδύτερον, παραδίδω άμφότερα εις τον πρίγ*'^* 
Κ. Βρέδε, δστις προστάσσεται νά ελθν) εις Μασσαλίαν ή εις Του' 
λώνα, καί έκεΐθεν αμέσως νά δηλοποιήσν) τον ιππότην κ. "EOvtfp 
οτι φέρει γράμματα προς την ύμ&τέραν Βασιλικήν Ύψηλότη^* 
ούτος δε θέλει σας τό μηνύσει ευθύς, καί τότε στέλλετέ τινα £ΐί 
τό καθαρτήριον καί τά παοαλαμβάνει παρά τού κ. Βρέδε άσφαλο)·»·

«Καί αν μεν η ύμετέρα Βασιλικη 'Υψηλότης θελήσγι νά |*°ι 
άποκριθ'7) διά τού αυτού κομιστού, αυτός επιστρέφει καί ^?lV 
τελειώστ) την κάθαρσιν· είδε μη, ό κ Βρέδε θέλει έλθει νά
προσκυνήσγ) καί νά λάβν) τάς προσταγάς σας.

«Ό  κ. Βρέδε διέτριψεν Ικανόν καιρόν έν Έλλάδ^ύπηρ^η*3̂  
ώς στρατιωτικός, καί πάντοτε έντίμως πολιτευθείς. Έγώ άλλ^  
δεν τον γνωρίζω είμή εκ τής εύνοιας, ήν είχε προς αύτόν ο <*υν
ταγματάρχης κ. °Έϋδεκ. Τον νομίζω δμως αρκούντως
μονα τών διατρεξάντων καί διατρεχόντων έν τγ, Έλλάδι, 
ικανόν νά δώστ) εις την ‘Υμετέοαν Βασιλικήν ‘Υψηλότητα, ^  
τν5 άοέσκνι, κεφαλαιώδη έννοιαν τού πώς εύρον έγώ τον το#°ν? 
καί πώς σήμερον Ιχει αύτός.

« Ά λ λ ’ ας μοι συγχώρηση ή 'Υμετέρα Βασιλική ‘Υ ψ η λ ο ί  
καί αύθι: νά την παρακαλέσω νά άποφασίση νά φθάσν) τάχ1̂  
εις ΈΧλάδα, διότι π&σχ αναβολή ένδέχεται νά βλάψν) π ο λ ύ  * °  

τόπον, καί πολύ νά έμπλέξν) τά πράγματα, τών οποίων ή 
τέρα Βασιλική ‘Υψηλότης αναλαμβάνει τήν έπιμέλειαν.

«Τά πράγματα ταύτα είναι έκ φύσεως δυσχερέστατα, ώί ν 
μίζω δτι τό απέδειξα έν τν) έπιστολΤί μου. Καί χφού ή 
τέρα Βασιλική "Υψηλότης δέχεται τό μέγιστον αγώνισμά



'^ληρώσαι τά άποκληρωθέντα εις την Ελλάδα, εν αύταις ταΐς 
χερσίν υμών κεΐται πλέον καί ή αίσία <*ρχ̂  του έργου, ουδέ 
^υνασθε, ώ "Αναξ, νά τό επιτρέψητε εις άλλους· είδε μη, τής 
ενέργειας ή δύναμις άπομειούται, η καί παντάπασι καταργειται.
Αλλως τε τής οροθεσίας μελλούσης άναγκαίως εγειραι ισχυρόν 

τινα κίνδυνον εν Έλλάδι, διατί η Ύμετέρα Βασιλικη Ύψηλότης 
v<fc {/.η άρπάσν) την πρώτην ταύτην ευκαιρίαν προς τό εμφανίσαι 
τοΐς “Έλλησι την περί αυτούς πατρικήν αυτής διάθεσή καί τον 
**ουσιασμόν ύπεο τής σωτηρίας αυτών ;

Καί εγώ, άν εύρον χάοιν τινά παρά τού λαού τουτου, εάν 
*«ί σήμερον αυτός διατελγ) επιδεικνύμενος ειλικρινή και απερί- 
Υρ«πτον προς έμε πίστιν, τούτο ποιεΐ, διότι με βλέπει εμμενώς 

προσωπικώς συμμετέχοντα τής άθλιότητος καί πολυπαθείας 
®ευτού προς μόνον σ*οπον τού άφανίσαι αυτάς. Εις τό επαυλι- 

τού στρατιώτου υπό τήν πτωχήν καλαμοστέγην τού χωρι
κού, έν πάσ*/) ώρ^ τού Ιτους, οπωσδήποτε εχοντα ηλικίας τε καί 
Υγείας πολλάκις με έλχλησαν οί στρατιώται και 6 λαός περί 
τ ών συμφερόντων αυτών, καί με έγνώρισαν, και εγω τους ε6ί - 

τί όφείλουσι καί εις εαυτούς καί εις την κυβερνησίν των 
εΙς τον πεπολιτευμένον κόσμον. Τολμώ λοιπον, άναζ, νά ε?πω 
εις τούτην την δοκιμασίαν προαμένουσι πρώτον ot Ελληνες 
την ύμετέραν Βασιλικήν 'Υψηλότητα. Αν επιφανήτε εις του; 

^?θαλμούς των ώς αύθεντης μη δυνάμενος να υποφερη την πτω~ 
Χ£ίαν καί ενδειάν των, αντί νά τοις επιβαλητε σέβας ε*ων θελετε 
Χ«*ει την άσφαλεστάτην επί τάς γνώμας αυτών επιδρασιν. Αλλ 
^ εοκαιρία τής πρώτης άθ^ήσεως ίδου πάρεστιν. Ελθετε νά 
^ρευρεθήτε εις τό δυσχερες καί αλγεινόν τής οροθεσίας εργον, 
Κχι μη άφίνετε άλλου; νά τό έπιστατήσωσιν εις τόν τόπον σας.

«Οφείλω δε είς την ύμετέραν Υψηλότητα εζηγησεις τινάς 
*°ι«ιτέρας καί επί τού πρώτου μέρους τής επιστολής μου. Νά 
^ιέλθω άναλυτικώς τάς πράξεις τού Αονδινείου συνεδρίου, μοί 
**vaci αδύνατον, διά την ελλειψιν τού καιρού. Προφανώς δμως 
β^έπω εξ αυτών τούτο, οτι τό συνέδρων αντί νά προσφέρϊ) εις 

Ελλάδα την παραδοχήν τών περί τής αυτονομίας αυτής
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αχοφάσεων, κατά τού; έννόμου; τύπους, εκρινε συμφερώτερον κ**" 
συντομώτερον νά τ^ τάς έπιβάλ*/} άπλώ; καί άπαρασκευάστω^- 
Καί διά ποίου; μεν λόγους προετίμησε τον τοιούτον τρόπον, 8έν* 
μοι ανήκει νά εξετάσω* οτι ομω; αύτός είναι άπροφυέστατο; 
τά συμφέροντα καί του δυστυχούς τούτου τόπου καί τής υμ£' 
τέρας Βασιλικής ‘Υψηλότατος, τούτο κάλλιστα έξεύρω.

« Η πρ^ξις της 3 Φεβρουάριου καί η άπονέμουσα τ^ ύμετέρΫ' 
Υψηλοτητι την κυριαρχικήν καί διαδοχικήν εξουσίαν ούδε λόγο* 

άναφέρουσι περί τού δημοσίου δικαίου τών Ε λλήνω ν εξ ού εικά
ζεται εν εκ τών δύο, ή δτι αί σύμμαχοι Δυνάμει; φρονούσα 
το πρόσωπον τού ήγεμόνος άπορροφα καί έγκατασυνάγει **+ 
εαυτό ολα τά δικαιώματα τών Ελλήνων, ή δτι είς τον άνακ*®  ̂
άφησαν το άναγορευσαι αύτά^ καθ’ ήν στιγμήν θέλει λάβει **** 
ήνιοχίαν τών πραγμάτων. Ταύτην τήν δευτέραν έξήγησιν 
και εις τά μέλη τής Γερουσίας καί είς . τούς άλλους πολίτου 
τους πολλά κατερωτώντάς με, άφ’ οτου τά έν Λονδίνω διαβο^ 
λευθεντα εγειναν ενταύθα γνωστά, καί κατά ταύτην Γσως &έλ**' 
συντεθή καί yi προφώνησις. τής Γερουσίας.

«Τό δε περαιτέρω μένει νά πράξγι αύτή ή ύμετέρα Βασ&λι**Γ 
Υψηλότης, τή ; όποιας ή άπόκρισις καί περιμένεται μετά πο-V 

λής συνοχής, καί εσται τοΤ; πασι καταθύμιος, έάν δ ια ρ ρ ΐ^ '  
άποφαίνηται περί ών εύπαρρησιάστως τολμώ νά σ£; σημειω***· 

«α ) Δν ύμετέρα * Υψηλό της εχγ) διάθεσιν νά παραδεχθτί **** 
θρησκείαν του έθνους, άς νευσ*/) νά τού τό άναγγείλν), καί ευβ^ 
αυτο θέλει συνχφθή πρός τε τήν ύμετέραν Υψηλότητα καί 
τήν γενεάν αύτής διά του ίερωτάτου δεσμού.

«β )  Δεν θέλετε β$βχια, άναξ, νά κυβερνήσητε άνευ έννομ1*^ 
τύπων, παραδεδεγμένων παρ’ αύτή; τής Ελλάδος. "Αν εύδο*1*̂  
σητε λοιπον νά επιβλέψ/,τε εί; το δεύτερον ψήφισμα τής έν "ApT** 
Εθνικής Συνελευσεω;, θέλετε κηρύξει δτι δέχεσθε τάς 

αύτου, άποταμιεύοντες τό νά δώσετε είς τούς "Έλληνας (τηρ^ν"' 
τες ολα τα δικαιώματα αυτών) θεσμού; εμφρονα;, κατά 
άνιπισφαλεις οδηγία; τή ; πείρα;.

«γ ) Δια τών λοιπώνψηφισμάτων τή ; συνελεύσεω; τού *ΑρΥοΤ̂
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Σφαλίζονται τά δίκαια όλων τών πολιτών, δσοι μεγάλα κατέ
βαλαν και έθυσι'ασαν ύπεο τού άγώνος. Έάν ή ύμετέρα Βασιλικη 
^ψτολότης δι* ενός μόνον λόγου άγγείλτ;, οτι θέλει θεραπεύσει.
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Π ε τ ρ ό μ π ε η ς (Μ α υ ρ ο μ ι χ  ά λ η ς).

τ<* δίκαια ταύτα , επομένη εις τά παρά τής συνελεύσεως 
^^φίσθεντα, τότε π&σαι αί έπιθυμιαι πληρούνται, καί τό έθνος 
^0ν μετά μυρίων ευλογιών θέλει ^ράμει εις προϋπάντησίν σας. 

• Ηθελα, πρίγκηψ, νά «χω ολίγας ώρας ινα σ&ς αναπτύξω



τούς λόγου;, δι’ ου; όραώ νά σα; υποβάλω τά ; τρεΐ; ταύτ#$ 
προτάσεις. Άλλ* ή ύαετέρα Βασιλικη ‘Υψηλότη; καί ούτω θ£̂ 61 
{/.οι αποδώσει, ελπίζω, τό δίκαιον, πιστεύουσα οτι εν τώ βαθ*1 
ττί; συνειδήσεώ; [/.ου ευρίσκω τού; λόγου; τούτου;. Καί 
(/.εν απατώ|/.αι· bsv τολ?/.ώ όαω; νά σά; έγγυηθώ υποδοχήν,όπ°^ 
οφείλεται παρά του εθνου; προ; τον ήγευιόνα αύτοΰ, άν ελθ^*δ 
πρόδρομον η πάρεδρον εχοντε; τελείαν σιωπήν περί τών προ^' 
[/.ειωθέντων τριών κεφαλαίων.

«Καί συγγνώμην δοτε [χοι, παρακαλώ, άναξ, διά την παρ?’*5' 
σίαν τη ; γλώσση;, τοιαύτη; ούση; ανέκαθεν εν έριοί, καί ^  
τουτου προξενησάση; μοι άλλοτε καί την ύ[/.ετέραν εύνοιαν.

«Μεγάλω; επεθύαουν νά σ&ς λαλήσω, άναξ, καί περί 
πόρων ηιχών, και περί τού στρατού, καί περί του ναυτικού, 
όλω; περί συ|χπάση; τη ; διοικήσεω; άλλ* αμφιβάλλω άν δυνΥΐ®̂  
διότι τοσουτον άθροισμα πολυαερών καί άσυνηθεστέρο>ν 
σεων |/.ε καταπιέζει σήαε^ον, και εί; τοσαύτην εργασίαν [/.ε κ α ^ ' 
δικάζει και ή διπλωαατία, ώστε καί αί δυνάμει; [/.ου 
εκλείπουσι, καί άναγκαζοί/.αι νά υπαγορεύσω καί τούτο τό ίδι*1 
τεοον γρά|χ{χα, αίτου(/.ενο; συγγνώμην παρά τν5; ύ(/.ετέοας 
λότητο;.

« Ο ιππότη; Κ. *Εϋναρδ, ό j/,εγάλα ωφέλησα; έν πολλ°^ 
την Ελλάδα, αυτό; θέλει σα; παραστήσει την χρηματικήν 
στενοχώριαν καί το αναγκαιότατο* τή ; αποστολή; βο*/!^^ 
τινό; προ; τό τέλο; τού ’Απριλίου. Ά λλά  την βοήθειαν άς <P£?̂  
αύτη ή ύμετέρα Βασιλική 'Υψηλότη;. Τούτο αξιών καί καθ1*6* 
τεύων ού παύσομ,αι.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

β^ιαχολαι του Καποδιστρίου προς xbv ποίγκηπα Λεοπόλύον. Απο
στολή του πρίγκηπος Βρέδε. — Έπιστολαί του Κυβερνήτου πρ^ς τον 
Λεοπόλδον, εν α!ς πιχρώς χαταφέρεται κατά τώ ν  ξένων Μυστιχαι 
Λναφοραι τής αντ ιπολιτεύσεις  πpbς τον έκλεγεντα ηγεμόνα κυρίαρχον 
τής Ελλάδος. — Οί Μανιαται άρνουνται την πληρωμήν φόρων, — 
Νικήτας ο τουρκοφάγος. ‘Η έν Παρισίοις 6ιαμονη του Λεοπόλδου.
*0 Λεοπόλδος επανακάμπτει εν τάχει εις Λονοΐνον — Επιστολή αυτου 
“ττρος τήν έν Λονδίνω Σύνοδον, — Ιϊαραιτησις του πρίγκηπος Λεοπολ- 
δου έκ του ελληνικού θρόνου.

Ο Κυβερνήτης έγινωσκεν δτι οικογενειακοί λογοι ήνάγκα^ον 
Τ°ν Λεοπόλδον νά μη σπεύδϊ) την εις Ελλαδα κάθοδον αυτου 

Υ)νάγκαζεν αυτόν νά σπεύσΥ) ποος τό εργον τού κανονισμού 
Τ(5ν ορίων. Καί ετι μάλλον δεν έτόλμα νά έγγυηθή προ; τον 
^ γ κ η π α  προσήκουσαν παρά τού ελληνικού έθνους υποδοχήν, 
^  δ Λεοπόλδος δεν καθησύχαζε τούς "Ελληνας διά κηρύγματος 
^υτού περί τριών ζητημάτων, καί δεν παρείχε τρεις απαντήσεις, 

ανυπομονησίας προσδοκωμενας, σαφείς καί καταφατικάς : 
*α') Είναι διατεθειμένη ή Υμετέρα Βασιλικη Υψηλοτης 

ν<* άσπασθγΐ τό ορθόδοξον ανατολικόν δόγμα, καί νά συνδέση 
^ τ<ος εαυτόν καί τό γένος αυτού δι* ιερού δεσμού μετα τού έθνους * 

Θέλει ή ‘Υμετέρα Βασιλική ‘Υψηλοτης νά άπίδγ) εις τό Β' 
Ψήφισμα τής έν "Αργεί Έθνοσυνελεύσεως ; γ ')  Θέλει ή ‘Υμετέρα 
^α ι̂λι>ςή 'Υψηλοτης νά έκτελέσγ) τάς λοιπάς αποφάσεις τής 
£ν Αργει συνελεύσεως, αΐτινες άσφαλίζουσι τά συμφέροντα πά- 

τάξεως τού λαού καί άποζτιμίωσιν τών έν ;ώ πολέμω θυσιών 
°^τού ; „
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Χωρίς προηγούμενης διαβεβαιώσεως περί τών τριών τούτων 
δρων, ένόμιζεν ό Καποδίστριας οτι δεν ηδύνατο νά έγγυηθ^Ι 
προσηκούσης καί αξίας υποδοχής του πρίγκηπος. Τοιαύται ησ<*ν 
αί δύο πρώται έπιστολαί του Καποδιστρίου πρός τον Λεο^ολ- 
δον. Ή  δε τρίτη επιστολή, εξ "Αργους τ7) 12)24 Άπριλίοα 
1830 γεγραμμενη, είναι κραυγή οδύνης, έπικαλουμένη σωτηρι*ν 
εκ τής οικονομικής αμηχανίας, οποία ουδέποτε λείπει έν 
απαριθμήσει τών έν Έλλάδι κακών. Ό  Κυβερνήτης άνεμίμν^’ 
σκεν, δτι ό στρατός άνέμενε την 23 Μαίου την πληρωμήν τ$ν 
τριμηνιαίων αυτου μισθών. Επειδή δέ, ελεγε, σπουδαιότατο* 
ητο νά ευχαριστηθώ) ό στρατός μετ’ ακρίβειας έν τν1} παρου<*? 
κρισίμω στιγμή, καλόν θά ήτο νά ετοιμάσγι ό πρίγκηψ Λεοπολ 
δος εν έκατομμύριον φράγκων, καί αυτήν τουλάχιστον την 
σότητα νά άποστείλγ) μέχρι τών αρχών του Μαίου. ‘Ως σχόλι°ν 
τής οικονομικής έκείνης αμηχανίας, υπέβαλε συνάμα ό 
δίστριας την πρότασιν περί αποστολής δαπανηρές πρεσβείας 
μι<2ς φρεγάτας πρός παραλαβήν του Λεοπόλδου. ’Αλλ* επρ#*** 
τούτο όκνών καί διά φράσεων ήκιστα ένθαρρυντικών. Έφ&ίν6*° 
σκοπούμενον νά διεγερθτί καί ύποτραφ*?) ή αντιπάθεια τού είς tY)V 
αγγλικήν ευμάρειαν καί πολυτέλειαν είθισμένου πρίγκηπος 
τής πενίας τού μέλλοντος αύτού βασιλείου. Έν αύτΤ) ό Κ*7*0 
δίστριας ελεγε : «Καίτοι ή έκλογή πρεσβείας δεν είναι πρ^Υ^
• ευχερές, καίτοι ό έξοπλισμός φρεγάτας καί άλλων πλοίων Ρ̂°
• ξενεΐ δα πάνας, &c δεν δύνατα ι νά  άπανζήστι τό χαμεΐοτ
• θέλω πράξει έν τούτοις π<2ν τό δυνατόν, δπως παρασκ&υ(Χ(ίίι)
• τήν έκτέλεσιν τών μέτρων τούτων».

Έν δυσίν έπιστολαΐς τής 12)24 ’Απριλίου 1830 έπανελ*^ 
βανεν ό Κυβερνήτης μετά μεγίστης έπιμονής τάς κατά τών ορ 
τού πρωτοκόλλου ένστάσεις τής Γερουσίας. Ή  υπό τού Λε°^0̂  
δου παραδοχή τού ορθοδόξου θρησκεύματος, ελεγεν, ηδύνατο (*°ν 
νά καθησυχάσει τά φανατικώς έξηρεθισμένα πνεύματα τού of ̂  
δόξου πλήθους. Π&σαι αί τάξεις τού ελληνικού λαού προ^6̂ ^  
λοντο κατά τά ίερώτατα αύτών συμφέροντα διά τών 
τού Λονδίνου : ναύται, στρατιώται, γεωργοί, υπάλληλοι·



^ωμάτιον του κυβερνήτου, ελέγετο, επλήρουν άδιακόπως άνθρω
ποι όδυνώμενοι, καί μάτην ούτος προσεπάθει νά παρηγορήσει 
*υτούς, διότι είχε παρέλθει πλέον ό καιρός ττΊς εμπιστοσύνης : 

«'Υπάρχουσι κακόβουλοι καί δολοπλόκοι εν Έλλάδ*., ώς καί 
αλλαχού, πλείονες μάλιστα ή αλλαχού. Ξένοι, από μακρού ήδ·* 
*Ήαύστως διχόνοιαν σπειροντες, εξακολουθούσι μετά μείζονος 
ζήλου τάς εγκληματικά; αυτών σκευωρία;. Διά θράσους κομπου- 
Η·ένου μέχρι; αύθεντείας επαναλαμβάνουσι καί ιτρός εκείνου; ετι 
°^τινες δεν τού; άκούουσιν, οτι, άν η Ελλάς περιωρίσθη μέχρι 

δρίων τού Άσπροποτάμου, άν ή Κρήτη καί ή Σάμο; εγέ- 
νοντο τουρκικαί, άν αί λοιπαί τού πρωτοκόλλου διαταξεις ηκι- 

άνταπεκρίθησαν εί; τά ; εθνικά; τών Ελλήνων επιθυμίας, 
ταύτα πάντα εγένοντο, διότι η Ευρώπη ώφειλε νά λαβή ασφα- 
^1(5τικά μέτρα κατά τών τερατωδών καί φιλοδοξών σχεδίων τ ί ς  
9ν!μερινης προσωρινή; κυβερνήσεως. Ή  προσωρινή αυτη κυβέονη- 

είμί εγώ, τά δε τερατώδη καί φιλόδοξα σχέδια εισιν αί 
Ι^στικαί μου δήθεν σχέσει; προ; την Ρωσίαν.»

Αί πικραί τού Κυβερνήτου μομφαί κατά τ ώ ν  ζ ίνω ν  απέβλε- 
^°ν εί; τον Τσούρτ;, τον Φαβιέ, καί τον Δώκιν;. Ο αγγλο; στρα- 
τν)γός είχε προβ Ι̂ μέχρι τού έμπαθού; Ισχυρισμού, ότι ό Κυβερ- 
^ τ η ;  παρώξυνε τού; πατριώτα; αυτού Ίονίου; κατα τή ; αγγλ ι- 

διοικήσεω; καί ένήργει αναφανδόν τάς σκευωρία; ταυτα ; 
^Ρ̂ ζ μόνον τον σκοπόν τού νά σμικρύν*/) την Ελλαδα καί νά 
^τερήσγ) αυτής την Ακαρνανίαν καί Αιτωλίαν. Ο Γσουρτ; επί- 
^τευεν δ,τι ελεγε καί εγραφε, καθότι ήτο άνθρωπο; περιωρισμε- 

νού καί εμπαθή;. Έν ύπομνήματι προωρισμένω εις φωτισμόν 
^  πρίγκηπος Λεοπόλδου (1), κατεπολέμησε τά υπό τού φε- 
^Ρουρ^ανού πρωτοκόλλου χαραχθέντα όρια* άνεμίμνησκε δ* εν 
*°τΦ την στρατιωτικήν σημασίαν τής ’Ακαρνανίας, καί ιδίως 

στενοποριών τού Μακρυνόρους. *Αλλά ή κατά τού Κυβερ
νήτου μορφωθεΐσα άντιπολίτευσις προέβαινε πολύ περαιτέρω καί
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> (*) Observations of an eligible line of frontier of Greece, by 
eut. Gen. Sir R. Church, London, 1830.
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διά παντός μέσου. Παν οπλον ήν αύτνί ποόσφορον καί εύχρηστονΓ 
καί θριαμβευτικώς επεκαλεΐτο τάς διαθέσεις τών κυβερνήσεων τήί 
’Αγγλίας καί Γαλλίας. Δεν είχεν υποτιμηθώ, ελεγον οι άντι* 
πολιτευόμενοι, ό Κυβερνήτης εν Λονδίνω καί Παρισίοις ; δεν 
είχε καταδικασθή αυτός καί τά Σογα αύτου πάντα ; δεν ει£εν 
άποκαλυφθή ή μυστική ρωσική αύτου φιλοδοξία ;

Έδράξαντο ουτω τής προφάσεως, δτι ήθελον νά σώσωσν τΆν 
χώραν παρά ταΐς Δυνάμεσι καί τφ  νέω ήγεμόνι, καί άπεφάσι£&ν 
νά εξασθενήσωσι καί παοαλύσωσιν ολως την ενέργειαν του ύπο* 
μνήματος τής Γερουσίας καί της προς τον Λεοπόλδον άπαντΐΐ* 
σεως του Κυβόρνήτου δι* εναντίων αναφορών, δι* άμεσων έγγρ*' 
φων τού λαού. Τό έθνος επρεπε νά είκονισθν1) ως κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ν  

ολως από τής κυβερνήσεως, ή δε κυβέρνησις αυτού ώς κεφαλή [*0' 
νον καί οργανον μιας μερίδος. Οί πρόκριτοι τής Πελοποννή<*°υ 
καί τής "Ύδρας εσπευσαν νά ύπογράψωσι τό νέον εκείνο είδος 
περί άφοσιώσεως αναφορών, αιτινες ενέφαινον απεριόριστον 
ταγήν εις τάς αποφάσεις τών μεγάλων Δυνάμεων.

Ό  Καποδίστριας προσεπαθησεν, εννοείται, νά παρεμποΒ^? 
τάς ενεργείας ταύτας, καί ήναγκάσθη εντός ολίγου νά προ^? 
από τών αυστηρών καί άποτρόπτικών λόγων εις σωφρονκψ°υ  ̂
καί αστυνομικά μέτρα. Καθότι πάντα εκείνα έφαίνοντο ώς ^ολ*' 
τική τις διαδήλωσις κατά τού κυβερνητικού αυτού συστήμ#*0 '̂ 
Είχον ήδη παρακολουθήσει τό παράδειγμα τού Μαυροκορδά*0̂  
ό Ζαίμης, ό Μιαούλης, ό Πετρόμπεης, ό μόλις εκ τής πολι*1* ^  
αυτού καταδιώξεως καί τής φυλακής απαλλαγείς Φαρμ#*1̂  
καί ό δικηγόρος Κλωνάρης καί αυτός ό τής Γερουσίας προδ^Ρ0̂  
Γεώργιος Σισίνης καί πολλοί γερουσιασταί, οΐπερ άντιφάσ*ον*6̂  
είς εαυτούς, υπέγραψαν.ΤτΊ μεσιτεία τού άγγλου πρεσβευτού 
άπεστάλησαν πολλαί τών αναφορών αυτών, χιλίας περίπου 
ρουσαι ύπογραφάς, προς τον πρίγκηπα Λεοπόλδον. Τότε V)vflCT 
κάσθη δ Καποδίστριας νά άνταποδώσ/) τά Γσα διά τού Κολο#0 
κοτρώνη καί τών διοικητικών αρχών, καί δι* οργίλης άνα*°ιν0)# 
σεως προς τους εκτάκτους επιτρόπους καί τούς διοικΥΙ^άί 
κηρύξ*/) έγκληματικάς τάς κρύφα καί έν παραβύστω ενεργου(Λέ̂



^ ίνα ς  αναφοράς : «Είπέτε είς τού; περί τοιούτου εγγράφου 
ουντας, εγραψεν είς τον Μαυρομμάτην, οτι ίκανώς χαρακτη- 

^  αυτο ο τύπος αυτου καί τό μυστήριον, δι’ ου προσπαθούσα 
« τ ° περίβάλωσιν. Ά ν  ποόκοιτοι ή άλλοι πολΐται νομίζωσιν, 
^  °9ε^λουσι νυν νά έκφράσωσιν αμέσως τά αίσθήματά των πρός 
Vqc \V£°V τ ^ν Επιθυμίαν των αύτήν πρέπει προ παντός
^ ^λώσωσιν είς την κυβέρνησιν, ήτις άναμφιβόλως θέλει έγκρί- 

Voc επαναλάβωσιν οί πολΐται δ,τ; έξέφρασεν ήδη αύτή έν όνο - 
^  1 του έθνους. Έκτος τής οδού ταύτης, μένει σκευωρία μόνον 
^ , τ *πείνωσις». Συγχρόνως δε εδωκεν ό Κυβερνήτης πληρεξου- 
7ίο,τγ)τα *ΡΧ*  ̂ ν<* δέ/ωνται **ρ' οίουδήποτε αναφοράς

* τ °ν πρίγκηπα, καί νά άποστέλλωσιν αύτάς είς τήν κυβέρ- 
 ̂ Ινί Οπως διαβιβασθώσι πρός έκεΐνον. Ουτω δέ αί *ρχ*£, καθ’ 

o t^V ε(ΡΡ°νει  ̂ αυστριακός πρόξενος Γρό.χ, έν ταΐς έκθέσεσιν 
 ̂ °υ) «ύπεστήριζον τά φιλόδοξα σχέδια του Κυβερνήτου υπέρ

Ho °υ κα'1 οί^ογενείας του», καθ’ ά δέ διεβεβαίου έπίση ·
 ̂ \ *υ^ερνητική έγκύκλιος τής 2 ’Ιουνίου «έπεκύρουν άπλώς τάς. 

\ ^ επιταχύνσεως τής άφίξεως του πρίγκηπος αναφοράς·. ΙΙολ- 
^   ̂ αληθώς νέαι τοιαύται άναφοραί ύπεβλήθησαν. Ή  άντς- 
ϊχ  έχλεύαζεν αύτάς ώ; προδιαγεγραμμένας καί κατ’ έπι-
Νν υπθΥΡ«?ομένας δηλώσεις, «ώ ; τύπους διοικητικής κηδε- 

l0C?’ *V πΡοσεπάθει ή κυβέρνησις νά χύσγι διά τής βίας τήν 
jj> #€Ρ*ν εκφρασιν τών αισθημάτων τού λαού». Ή  άγανάκτησις 
 ̂ *°τής τοσούτον έκορυφώθη, ώστε προσεκάλεσε τον λαόν νά 

^  π^νιρωμήν φόρων. Οί Μανι&ται μάλιστα προέβησαν μέχρι 
ή ^ λΥής τών δημοσίων ταμε ίων. *Οΰίίποτε ,  ελεγον, ιττ.Ιήρωσεν 
Ό ι Γ r a χ,αθιερωθϊ) r o t a v c// σνη\θεια*.
ΤΐΗ'  ̂ έπέμενε διατηρών έν Μάνγ) μισητόν τινα κυβερνη-
% επίτροπον, τον Γενοβέλην, είς δν οί Μαυρομιχάλαι άπέδι-
u πρόθεσιν τής έξολοθρεύσεως πάντων τών προυχόντων τής,

** ^ ντ '1 ^  εζα^ειΨϊΙ τ ^ν ^ρόφ^σιν εκείνην τής δυ*αρε·
^ ενομισεν ό Κυβεονήτης οτι έκινδύνευεν ή ιδία αύτού άξιο-
tflC * Λ * * ' ** &~έσ:ειλε ρωτικλ πολε /.ικά πλοία είς Λ,ιμένι έξώτρυνε.

Υ^λικόν στρατόν είς απειλητικόν τι κίνημα παρά τάς Κχ·
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^λάμας, έκάλεσε Ρουμελιώτας είς Πελοπόννησον, καί άνέθη**ν ^  
τον γενναΐον μεν άλλα περιωρισμένου νοΰ Νικήταν την άσ*υν0 
μίαν τής Χερσονήσου. Κατώρθωσε μεν ουτω νά καταπνίζϊ! **** 
επανάστασιν προ τής γεννήσεω; αυτής* άλλ’ ηυζησεν δ άρι®!*0̂  
τών εναντίων».

Έν τ^ δυσχερεΐ ταύτγ) θέσει ευρισκόμενος ο Καποδίβ^ρ1**’
« εμποδιζόμενος ir ταΐc ένεργεία ις αύ ΐο ΰ  υπό εαωχεριχ&Υ ^  

ΥωΥ ραδ ιούργων ,» ύποπτος απέναντι τών κυβερνήσεων τών 
τικών Δυνάμεων καί αβοήθητος ύπ’ αυτών καταλειπόμενος, 
ζόμενος δε υπό οικονομικών δυσχερειών καί κατατρυχόμενος 
τής εις βεβαιότητα μ ε τ ’ ολίγον άνακλαδουμένης ύπονοίας? °* 
ό πρίγκηψ Λεοπόλδος ήθελεν αποχωρήσει απέναντι τοιαύτ*Κ ^  
πραγμάτων καταστάσεως, καί παραιτούμενος ήθελεν επιρρίψ61 ^  
ευθύνην επί τον Κυβερνήτην καί την Γερουσίαν, δεν ώκνίΟ  ̂
έπιβεβαιώση ποός τον Λεοπόλδον διά τών από 5 και Η 
νίου επιστολών αυτού τάς προτέρας αυτού ανακοινώσεις, ** 
έκφράσν) την λύπην αύτούέπί τ7) ιμ ν αα ρα  ραδ ιουργ ία*  τών 
παθούντων νά παραστήσωσι προς τον μέλλοντα τής Βλ^ 
ήγεμόνα δυσάρεστον την εικόνα τής εσωτερικής αυτής κα***

σ6ων , . .  . ■ Λο*'Έν τούτοις, ό καιρός παοήοχετο καί δ εκλεκτός του εν ^  
ί ίν φ  πρωτοκόλλου τής 22)3 Φεβρουάριου 1830 δεν έσκ°^δ1 ^  
λάβγι την εις Ελλάδα άγουσαν. Ό  Λεοπόλδος δ ιέμενεν 
πρωτευούσν) τής Γαλλίας. Ή  έν Παρισίοις διαμονή *°υ 
πόλδου σκοπόν βεβαίως εΐχεν, εν πρώτοις, την ύπερ 
νικού δανείου ενέργειαν. Πλήν τούτου όμως επεθύμει δ 
-δος καί τήν άποπεράτωσιν οικογενειακής δλως ύποθέ^0̂ ’ ^  
έπίτευζιν δηλαδή τής χειρός ήγεμονίδος τινός εκ τού όρ̂ 6* * ^  
τής Γαλλίας οϋκου. Άλλ* ή επιθυμία αυτού αύτη δεν e*^gj0 
^εκτή, καί ή γαλλική αυλή, κατά τήν από 28 ^ α °̂υ /̂ 0̂  
διακοίνωσιν τού Λίβεν, άπεποιήθη τήν αιτησιν τού Μ ο1*°f ^  
Αί δυσχέρειαι δε &ς άπήντησεν ό πρίγκηψ εν Παρισίο1̂  'JtfP* * 
ναν αυτόν Ικανώς και έμετρίασαν κατά πολύ τον ένθου<*1 , 
αυτού, οΰτως ώστε παρετηρήθη μετ’ ε<,πλήξεο>ς, οτι δ ^

3*0  ΙΣΤΟΡΙΑ
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δος, κατά την εν Παρισίοις διαμονήν αυτού, ουδόλως ησχοληθη 
€ζωτ&ρικώς προς τό ε Α Λ η η χ ό ν  ζή τημα -  Ούτε προς τούς πρε'σβεις, 
τών εύεργετιδων Δυνάμεων, τον *Χόρδον Στούα,ρζ ^ τον n i t c t c -  
Λιβόργο  έσχετίσθη, ουτε προς τον *Έλληνά πρίγκηπα Σοϋτσο τ ,  
0υτε εδεζατο είς άκρόασιν τούς ζητήσαντας νά εμφανισθώσιν ε
νώπιον αυτού Έλληνας τούς εν Παρισίοις παρεπιδημούντας.

Έκτοτε μετά θετικότατος αι γαλλικα'ι εφημερίδες διεδιδον 
0τι σκοπόν είχβ νά παραιτηθεί τής ήγεμονείας τής Ελλάδος, 

δ*Χ6ν άποδεχθή. Τοιούτόν τινα σκοπον υποσημαίνει επι - 
βτολή τις προς τον βαρώνον Στάϊν, γραφεΐσα κατά την εν Πα- 
Ρισίοις διαμονήν του πρίγκηπος. Ό  γηραιός βαρώνος Στάΐν, <ρί- 
■̂ος ΧΟυ Καποδιστρίου και τής Ελλάδος άκοαιφνε'στατος, ειχεν 

**φράσει εν ύπομνήματι αυτού τής 7)19 Μαρτίου 1830 την 
ελπίδα, Sfttoc τεθγι εκποδών octor ζό d v razbr  ή επιρροή τής Αγ· 
ΤΜαc χα ΐ ΓαΙΜ ας, χαϊ μ ε ί ν ν άθιχτος Μως ή έσωζεριχη π νεν -  
Ρντιχή trjc  Έ Μ άδος  άνεξαρτησ ία .  Ό  Λεοπόλδος ομως άπαν- 
τ<δν αύτφ τ$ 29)10 ’Απριλίου 1830 ελεγε : «Τοιαύτη τις άνα- 
*°ίνωσις είναι διττώς παρήγορος και αληθώς ζωογονος, οταν 
τ ιζ προ μηνών ήδη τοσούτον σκληρόν υφίσταται αγώνα κατά 

κακής θελήσεως και τής ψευδώς εννοούμενης πολιτικής, 
^®τε αισθάνεται άποψυχραινομ&νην δλως την ψυχήν αυτού. Δυ- 
νοεαθε νά φαντασθήτε, πόσον δυσχερες ήθελεν είναι εις ανθρώ- 
^°υς ματαιους και ιδιοτρόπους νά χωρισθώσιν από τών προ
ώρων αυτών συστημάτων, νά παραιτησωσιν ιδέας προσφιλείς, 

νά εύλογήσωσιν ο ,ί ι  θά επεθύμουν νά καταρασθώσι μάλλον, 
ένθυμΐίσθε βεβαίως έκ τών συνδιαλέξεων ήμών τάς Ιδέας 

|*·θν>. Ήθέλησα πάντοτε έν τϊΐ υποθέσει ταυτιρ τό αγαθόν, καε 
*^ιθυμώ νά συνταχθίΐ τό νέον Κράτος καθ ον τροπον καί εις 
*ύτ*ς τάς μεγάλας Δυνάμεις ήθελεν είναι επιθυμητόν καί άναγ- 
’‘«Ιον. Δυστυχώς θά έμάθετε ήδη έκ τών εφημερίδων πόσον οίκ- 
τΡώς ώρίσθηβαν τά δρια. Έπραζα ο,τι ήδυνάμην δεν δύναταί 
Τιί  «ν τούτοις νά άρνηθ-Ji, δτι χωρίς τής Κρήτης καί μετά τών 
**Χών ηπειρωτικών του όρίων τό νέον κράτος πρέπει νά θεω- 

ώς προσωρινόν μόνον. Τά οικονομικά αύτοΰ άποτελοΰσι
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την στιγμήν ταύτην τό άντικείμενον τΤΙς μετά τών Δυνάμεων 
συζητήσεώς μου. ’Ανάγκη νά έγγυηθώσιν αύται δάν£ΐον· ώρισ* 
8ε ποσόν τ ι,  ούτινος ή λυπηρά τ ι ς  Ελλάδος κατάστασις εχει 
ανάγκην, αν πρόκηται νά γείνγ) τι άζιον λόγου. Αί Δυνάμειί 
θε'λουσι νά έγγυηθώσι τό ημισυ μόλις καί ολίγον τ ι πλέον τ$$ 
προτάσεώς μου. ’Αλλά τούτο δεν θέλω τό  δεχθϊϊ, καί δυνατόν  

είναι νά επέλθτρ ρΤίξις. Έγώ δεν ενδίδω· περί τούτου εχω άκρά* 
Ξαντόν άπόφασιν».

Τό δυνατόν τούτο ττίς ρήζεως είχε πάντοτε ύπ '  δψιν ό πρίΥ' 
κηψ κατά την εν Παρισίοις διαμονήν αύτού. Έπιπολαίως 
εγραφε ττΊ 1 0 ) 2 2  ’ Α πρ ιλ ίου  1 8 3 0  πρός τον Κ α π ο δ ίσ τ ρ ια ν  : 

i d v r a x b r  νά έπέΛθτ) ρ ή ζ κ ,  χαί ισως έπί τέλους σας ελθη 
Λος ή γ ε μ ώ η .

Έν τούτοις, περί τά τέλη ’Απριλίου 1 8 3 0 ,  έμηνύθη αύτφ 
δι’ ε κ τά κ τ ο υ  ταχυδρόμου, δτι ό βασιλεύς τ?ις ’Αγγλίας Γεώρ* 
γιος ό Δ είχε σπουδαίως ασθενήσει- Ό  Λεοπόλδος κ α τ α λ ιπ ύ ν  

έν πάσϊ) σπουδή τούς Παρισίους έπανέκαμψεν εις Λονδινον. Tf 
lv) Μαίου, δτε ό βασιλεύς τΤΙς ’Αγγλίας ένομίζετο πλέον 
άπελπις, ηγγέλθη αύτφ υπό τού λόρδου ’Άβερδην, δτι at σύμ' 
μαχοι Δυνάμεις συγκατένευσαν νά έγγυηθώσιν ύπερ τού ζητΑ' 
θέντος υπό τού Λεοπόλδου δανείου τών 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0  φράγ*ων'

Έν Λονδίνω διατριβών ελαβε τον περιεκτικόν φάκελλον του 
Κυβερνήτου μετά τ*7)ς προσκλήσεω:, δπως μεταβ'71 δ,τι τάχι<*τ * 
εις Ελλάδα καί κατασιγάσν) την εθνικήν δυσαρέσκειαν έπί τφ 
πρωτοκόλλω τΤί 2 2 ) 3  Φεβρουάριου 1 8 3 0 .

Κατά τάς ημέρας έκείνας ακριβώς, λέγει ό Βαρθόλδυς, έδ*- 
μοσιεύετο  διά τών αγγλικών καί γαλλικών έφημερίδων έπι^τολ* 
τις έκ Κεφαλληνίας, καθ’ υπαγόρευσή τών περί τον Καποδίστρι*ν 
γεγραμμένη, καί ι σ χ υ ρ ό τ α τ α  όζουσα στενού καί περιωρισμένθυ 

ελληνικού πατριωτισμού. Έν Έλλάδι, ελεγεν ή επιστολή, 
λείπουσι πρόσωπα άςια τού στέμματος· αντί τούτου δμως 
κατεβλήθη προσπάθεια, δπως κατασττΊ αδύνατος πατριώτης ελλ*ν 
βασιλεύς. Ή  Γερμανία, έζηκολούθει, είνε νυν ή μόνη χώρα, °*00 
άκμάζουσιν ετι αί περί τιμαριωτικού κράτους καί απόλυτο*
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μοναρχικού συστήματος θεωρίαι, καί τούτου ενεκεν οΐ βασιλο- 
θήραι εστρεψαν τό βλέμμα των προς την ομιχλώδη τών Τευτό- 
νων γήν, καί εξελέξαντο τον πρίγκηπα τού Κοβούργου, ΐνα επι- 
βτέψωσι την άνοιαν αυτών. «Τό δνομα τού ανδρος τουτου πρώ- 
την φοράν ακούεται εν Έλλάδι· αλλά γνωστόν είναι, 8τι τώρα 
^λέον δεν γίνεται λόγος περί αγάπης καί πίστεως μεταζυ ηγε
μόνας και τών υπηκόων του». Έ τ ι  καθαοώτερον ηοώτων γ α λ 
λικά φύλλα κατά τάς ημέρας έκείνας, διατί εκωλυετο ό κόμης 
Καποδίστριας νά φέριρ εις πέρας τό πλήρες ευλογίας Ιργον αυτού ; 
διατί δεν εξελέγετο τουλάχιστον ώς βασιλεύς ανήλικος τις, ανα
δ εμ ένη ς  τής επιτροπείας αυτού τώ Κυβερνήτη ;

ΓΙάντα ταύτα ανάγκη ήτο νά σταθμισΟώσι καλώς απέναντι 
τών πολιτικών πραγμάτων τής ’Αγγλίας, άτινα ήδυναντο ριζη- 
^όν νά μεταβληθώσι διά τής αλλαγής ήγεμόνος. Ο Λεοπολί>ος, 

καί άλλοτε ειπεν, άπεφάσισε νά παραιτηθώ τού θρόνου τής 
Ελλάδος· ή επιθυμία τής καί άλλως άβεβαίας καί άπιθάνου α γ 

γλικής άντιβασιλείας καί ή άποψις τής αμφιβόλου πάντοτε καί 
€?ημέρου επιρροής, ήν ηδύνατο ούτος, ώς ζενος, να άσκηση επι 
τής αγγλική; κυβερνήσεως, ήσαν πομφόλυγες, αΐτινες αυταί μο- 

δεν ηδύναντο βίβαίως νά παρακινησωσι τον υπο ρωμαντικού 
*αί έμπαθού; ενθουσιασμού ύπερ τής Ελλάδος εμπνεομενον πρίγ- 
***ϊπα, οπως παραιτηθϊ) τού ελληνικού θρόνου.

Η τό ελληνικόν μαρτυρικόν στέμμα περιαυγάζουσα λάμψις ωχρία 
μάλλον, οσάκις ό πρίγκηψ παρέβαλλε την ασφαλή και ελευθέ» 

Ραν μομφών καί ψόγων θέσιν εν’Αγγλί^πρός την εν Ελλαδι την εκ 
^^κατεσπευσμένης αυτού συναινέσεωςπηγάζουσαν και διά τήςάτυ- 
Χούς αυτού ύποχωρήσεως απέναντι τής διπλωματίας αγορασθεισαν. 

*0 Λεοπόλδος δεν ητο δυνατόν πλέον ν αμφιταλαντευηται, 
ωφειλε νά προβ/ί είς όριστικήν τινα άπόφασιν ^ νά δεχθεί τον 

θρόνον τή ; Ελλάδος ή νά παραιτηθΤ) επί τ'7) ελπίδι αγγλικής 
^ντιβασιλείας. Έ πε ιτα  δε καί αύτη τής ταραχοποιού καί άδια- 
^ίστου Πύλης ή συναίνεσις είς τό πρωτόκολλον τής 22)3 Φε- 
ρ̂οι>χρ(ου ε^ ε δοθή τέλος ττί 12)24 Απριλίου 1830, καί φθά- 

Λονδΐνον. Ή  ΓΙύλη άπεδέχετο *δζι ε ϊχεν άποφασισθή, t r a
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άποχαταστήστ} ζην άσφάΛειαν χαϊ η συχ ία ν  έν χαις χώρας εχεί* 
r a t e , χαϊ άσφαΛίση ευ τ υχ ία ν  xal εΙρήνην εις τούς άνθςώτιονς·*

Ή  προς την έν Λονδίνω σύνοδον επιστολή τού Λεοπόλδου 
τ^ς 3)15 Μαίου προπαρεσκεύαζεν ίίδη την παραίτησιν αυτού. 
Απεδέζατο μεν την αποστολήν αυτού μετ’ ευγνωμοσύνης επί 

εις αυτόν εμπιστοσύντ^ αλλά καί μετά τ*7ϊς έλπίδος συγχρόνων 
νά συντελέσν) εις την είρήνευσιν, την ανεξαρτησίαν καί την εύΐΙ' 
μερίαν τν}ς Ελλάδος. Τούτο ώμοίαζε τά μέγιστα προς μομφ*Λν# 
Η συγκρουσις, $ν δ Καποδίστριας ειχεν ύποθάλψει καί άναπ^υ ' 

ζει μεταζυ τών αποφάσεων τών Δυνάμεων καί τών συμφέροντα 
% τ>5ς Ελλάδος, είχε καταστώ δπλον εις χ̂ εΤρ<κς τού Λεοπόλδου 

δπερ κατέβαλλε καί αύτην την άσθενεστάτην υπόνοιαν άνείλι* 
κρινείας καί φιλοδοξίας. Ή  σύνοδος άπήντησεν εις την ένδεχ0* 
μένην ταύτην παραίτησιν διά διακοινώσεως αύτ^ς αύθηαερόν, £V 
ή εντόνως έμνημονεύοντο αΐ υποχρεώσεις, &ς ειχεν ήδη άναλάβ61 
ο πριγκηψ. ’Έγγραφον τού ’'Αγγλου άντιπρέσβεως Δώκινς, 
στών ώς >ίαν ευνοϊκήν την έν Έλλάδι έντύπωσιν τών λονδινεί<*>ν 
αποφάσεων, έχρησίμευσεν ώς στήριγμα τοΐς πληρεξουσίοις, ort^ 
καταδείξωσι προς τον πρίγκηπα, δτι ούδείς πλέον ήδύνατο 
γείνη λόγος περί σπουδαίων δυσχερειών καί κινδύνων : «Ευσεβή 
στως, αλλά σπουδαίως τολμώμεν νά δηλώσωμεν, δτι ή Υ* 
Ύψηλότης οφείλει εις τον Γδιον Αυτής χαρακτήρα, εις τάς 
μάχους Δυνάμεις καί εις τό Ελληνικόν έθνος νά μη άναβά*? 
επί πλέον την έκπλήρωσιν τής σπουδαίας καί λίαν έντίμου 
στολές, ήν άνέλαβεν».

Άλλ* ακριβώς ή κατηγορική αυτη πρόσκλησις τών πλϊϊΡ** 
ξουσίων έπήνεγκεν οριστικόν καί άμετάκλητον τό άποτέλε^* ' 
Ό  Λεοπόλδος είχε βαρυνθή τον αγώνα, καί δεν ελειπον 
πλέον ισχυροί προς ύποχώρησιν λόγοι. Έν τφ  όριστικφ δέ ^eP 
παραιτήσεως αυτού έγγράφψ τής 9)21 Μαίου 1830 χΡ ^ 1̂  
ποιούνται κάλλιστα η τε εκθεσις τ*71ς Γερουσίας καί αί έπι<**0^  
τού Κυβερνήτου.

Ιδου δε ύπο ποιον πνεύμα έγράφη ή επίσημος πα 
τού Λεοπόλδου από τού Ελληνικού θρόνου :
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Ο α ρ α ίτ η β ε ς  τί}ς Λ . I I .  V -  τ ο ϋ  πρ£γκηπ θ ς 
•^εοΓ .όλδου ί τ .ο  τ ό δ  θ ρ ό ν ο υ  Έ λ λ ά Π ο ς .

Έν Λονδίνο, τη 9)-1 Μαίου 1830.

* Ο υπογεγραμμένος δεν δύναται, μετά ώριμον σκέψιν καί 
***°ί®Υΐσιν, νά ανακαλέση τάς έ ν τ $  διακοινώσει αύτού άπό 3)15 
Ρε£0ντος μηνός άνακοινωθείσας είς τούς πληρεξουσίους τών συμ- 
λ(ών Δυνάμεων ιδέας του. Δεν δύναται νά παραδεχθεί, δτι ή 

*Ρ°ζ τους άντιπρέσβεις άπάντησις τού Κυβεονήτου τής Έ λλά-
Οα.  1

,φ πε?ιέχει πλήρη καί έντελή τού πρωτοκόλλου αποδοχήν.
Ρ°νεΐ ^^λλον, δτι εμφαίνει αυτη αναγκαστικήν τινα ύπο- 
 ̂ Υ ν̂ είς τήν θέλησιν τών συμμάχων Δυνάμεων καί αύτή δέ 

αγ*αστική υποταγή συνοδεύεται ύπό επιφυλάξεων μεγίστης
> « σ ία ς.
 ̂ * Ο Κυβερνήτης άνακοινοΐ σαφώς είς τούς άντιπρέσβεις, δτι

>̂ *Ρ0(Ι<ι>ρινή κυβε'ρνησις, συμφωνως προς τούς ορισμούς τής έν 
 ̂ Ργΐι συνελεύσεως, δεν εχει τήν δύναμιν νά έκφράσγι τήν συναι- 

1ν τού ελληνικού έθνους. Γνωρίζουσι καλώς οί παοόντες τότε 
^ Τιπρέσβεις7 δτι, καθ’ ά κηρύσσει τό έν λόγω ψήφισμα, ούδε- 
^ τ$ν μεταξύ τής προσωρινής κυβερνήσεως *αί τών συμμάχων 

°^εων συμφωνιών είναι ύποχοεωτική διά τό έθνος, μέχρις ου 
ΥνωΡ̂ σθή καί κυοωθή ύπό τών άντιπαοσώπων αύτού, καί δτι,Λ 1
νε*<*λούντο οί αντιπρόσωποι, δεν ήθελον άνταποκριθή είς τάς 

7̂ ^ ° ^  τ^ ν έντολέων αύτών, καθ’ήν περίπτωσιν άπεδέχοντο τάς 
^  *σΗς τών συμμάχων Δυνάμεων. ’Αλλά τό τελευταΐον μέρος 

^ίακοινώσεως τού Κυβερνήτου Εκφράζεται ετι έντονώτερον 
 ̂ ^  ιδέας, ήν κατ’^άνάγκην εχει ό υπογεγραμμένος* καθότι 

ερνήτης λέγει, δτι ή κυβε'ρνησις, εχουσα ύπ* δψιν τό περι- 
^ , ν°ν τού συμβιβασμού, έπιφυλάσσεται νά ύποβάλη είς τον
*oc α [*ετά τού αντιγράφου τής διακοινωσεως τοιαύτας

*__/„_   Λ l_, ι ,  ..^ ^ ^ Ρ ή σ ε ις ,  όποιας δεν δύναται νά απόκρυψη είς αύτόν, χω
vdcν<* προδώστ) τό πρός τήν Έ>λάδα καί αύτόν τον ίδιον κα-
^ της·.
( Ενταύθα νομίζει ό υπογεγραμμένος, οτι δικαιούται νά έπ*-



νορθώστρ παρεννόησ,ν τινα, ήτις ήδύνατο νά γεννηθώ έκ τήί 
φράσεως τής από 6 ’Απριλίου επιστολής του Κυβερνήτου*  

υπογεγραμμένος ουδέποτε εδωχεν είς τον Κυβερνήτην άφο?!**1 
να πιστεύσγ), δτι ήθελε πιθανώς άποδεχθή τό Ελληνικόν ®Ρ? 
#*ευμα).

«Ούτω δε ή προς τούς άντιπρέσβεις άπάντησις τής προβ(,)?\ 
νής κυβερνήσεως συνωδεύθη υπό τών παρατηρήσεων εκείνων ** 
τών πραγματικών λεπτομερειών, άς δ ιεβ ιβασεν  ό ύπογεγρα(*^ν°̂  
είς τούς πληρεξουσίους την 15 τ. μ. Είνε δε αύται λίαν 6<1ζ0̂  
δαΐαι, ώς έκφράζουσαι τάς περί τών ορισμών τού πρωτοκολ^ 
ιδέας τής ελληνικής Γερουσίας, καί ούδ’ επί στιγμήν είναι δυν#*° 
νά παρεννοηθ'7) τό πνεύμα καί ή τάσις αύτών, ούτε νά π#Ρ°Ρ* 
θώσιν αί συνέπειαι αύτών.Ό Κυβερνήτης λέγει ρητώς, δτι ί  ^  
κοίνωσις τού πρωτοκόλλου ήκούσθη υπό τής Γερουσίας έν 
θρωπη σιγ*7)· δτι μετά ώριμον σκέψιν οί γερουσιασταί έδήλ^ 

"αυτψ, δτι δεν είχον τό δικαίωμα νά άποδεχθώσι τό πρ<*>'ϊ,°χ,° 
λον τής 3 Φεβρουάριου, καί δτι καθ’ ήν ετι περίπτωσιν ε1Χ 
λάβιι παρά τού έθνους τό προς τούτο δικαίωμα, δεν ήθελον 
νηθή νά έξασκήσωσιν αύτό, χωρίς νά παραβώσι τά πρόί *° 
αδελφούς αύτών καθήκοντα· δτι ούδέποτε ήθελον συγ** 
νεύσει νά άνατεθ^ είς τον Κυβ$ρνητην ή έν όνόματι τού ε ^  
εκτέλεσις τού πρωτοκόλλου* δτι αί σύμμαχοι Δυνάμεις 
νά προβώσιν είς έκτέλεσιν τών αποφάσεων αύτών, obtoi  δ μ ^   ̂^  
λον μείνει ξένοι πάντοτε προς α υ τά ;· καί δτι, άν έξε ί̂ 
διαταγαί πρός έκτέλεσιν αύτώ/ έν ταΐς έπαρχίαις, ούδείς 
υπακούσει. ν
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άντιπρέσβεις άπαντήσεως αύτου από 4) 1 6 ’Απριλίου, υΐς*
«Έν άλλτρ διακοινώσει τής 10 )22 ’Αποιλίου,πλην τής

' ινί '̂

«ονται ot πληρεξούσιοι ώς έξαλείφουσαν τάς ανησυχίαν
λεγει 6 Κυβερνήτης, δτι ή Γερουσία έγκρίνει τέλος Tr,v ,*

jv**1 *

ινί' 

*Ροί

τούς άντιπρέσβεις άπάντησιν αύτού. και παρασκευάζει, <ytjV& 
τών προτέρων αύτής ανακοινώσεων, αναφοράν καί ύπόμν*Λ(Α*’^  
ών εκτίθενται οί λόγοι, δι* ους ήρνήθη νά άποδεχθνΐ τά υ^° 
αυμμαχων συμπεφωνημένα. ‘Η διακοίνωσις αυτη ού μον°ν



διαλύιι τά ; έκ τ^ς προτε'ρας άνακοινώσεως γεννηθείσας ανησυ
χίας, αλλά τουναντίον μάλιστα έπιβεβχιοΐ αύτάς εντελώς* κα
θότι 6 Κυβερνή της άναφε'ρεται πάλιν είς τάς παρατηρήσεις, 
αιτινες συνώδευσαν την επίσημον αύτοΰ προς τούς άντιπρε'σβεις.
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^^άντησιν, πάντα δε ταύτα καταδεικνύουσι σαφώς είς τον ύπα- 
ΥεΥραμμε'νον, δτι η πραγματική καί αψευδής γνώμη τ$ς έλλη- 

Γερουσίας καί του ελληνικού λαού είναι σταθερώς καί άμε- 
τ«κλήτω; πολεμία είς τάς αποφάσεις τών συμμάχων Δυνα
μών.
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«Τά άναφερόμενα έγγραφα προσαρτώνται εις την παρούσαν, 
σημειούμενα διά τών στοιχείων Α, Β, Γ, (ΝΑ', ΝΒ', ΝΓ').

«Ό  υπογεγραμμένος νομίζει ασυμβίβαστον προς τον χαρακτήρα 
καί τά  φρονήματα του τό νά επιβληθ'7) εις αντιπαθή λαόν καί νά 
παραστή προ τής διανοίας αύτου ώς ή ζώσα έκπροσώπησις τήζ 
περικοπής τής χώρας του, τής έγκαταλείψεως τών συμμαχητών 
του, και τής έκκενώσεως χωρών καί οΓκων, εξ ών ούδέποτε τέως, 
πλην τυχαίων επιδρομών, είχον διώξει τούς Έλληνας οί Τούρκοι· 

Τά αποτελέσματα ταυτα πάντοτε εφοβήθη δ υπογεγραμμέ
νος. Κατά τήν πρώτην αύτου συνδιάλεξιν μετά τού πρώτου λόρ
δου του θησαυροφυλακίου την 28)9 Φεβρουάριου έδήλωσεν, δτ& 
δεν ήθελε μεταβή εις τήν Ελλάδα,δπως διοικήσν) τούς Έ λληνα ί 
συνεπεία συμβάσεως, ήτις ήδύνατο νά επιφέρν) αιματοχυσίαν κ<Χι 
σφαγήν τών αδελφών αύτών* υπέβαλε δε τήν ενστασιν, δτι τά δρι* 
ήσαν στρατιωτικώς λίαν ασθενή καί επισφαλή, καί άπγ)τη^ν 
ύπερ τών Ελλήνων τό δικαίωμα του νά άντιστώσιν είς τη* 
εκλογήν αύτου. Ό  υπογεγραμμένος οφείλει ενταύθα νά παρατά  
ρήσν), δτι κατ’ ούδεμιαν περίοδον τών διαπραγματεύσεων έγένοντο 
διαβήματα προς συνομολόγησαν συμβάσεως, ής αφετηρίαν μόνον 
καί βάσιν ένόμιζε τό πρωτόκολλον πάντοτε ό υπογεγραμμένο^  

καί ής τήν σπουδαιότητα προσεπάθησε νά παοαστήσν) διά 
αύτής διακοινώσεως είς τον δούκα Βέλλιγκτον, έλκύων επ’ α ύ τ ή ί  
τήν προσοχήν του. "Αν δε άνεβλήθη ή σύμβασις αυτη, δεν πτ#ίει 

.βεβαίως είς τούτο ό υπογεγραμμένος. Ούδέποτε άπέκρυψεν δΐί 
τούς πληρεξουσίους, δτι, δσον διατεθειμένος καί άν ήτο νά προ<*' 
φέργ) προσωπικάς θυσίας ύπερ τής εύδαιμονίας τών Ελλήνων, $eV 
εδικαιούντο δμως ούτοι νά προσδοκώσιν, δτι ήθελε μεταβή ειί 
τήν χώραν αύτών, χωρίς τής ασφαλείας εκείνης αύτού τε 
τών Ελλήνων, ήν δύνανται νά παράσχωσι μόνον οί ορισμοί ε^1* 

σήμου  καί επικεκυρωμένης συνθήκης. Έ ν  επιστολή αύτού τή< ® 
Μαρτίου έξεφράσθη καί πάλιν ομοίως ρητώς, ίσχυρισθείς, 
ήθελεν είναι αναγκαίο* νά κατακτηθώσι παρά τών Έλλήν<*>ν ^  

παραχωρούμεναι έπαρχίαι, δπως δοθώσιν αύται είς τούς Το**?- 
κους, καί δτι ό νέος ήγεμών δεν ήδύνατο νά έγκαινίσ^ τήν



αύτού διά μέτρων πολιτικές άναγκαζούσης τούς *Ελλ/)νας 
* *&ταλίπωσι την πατρίδα αύτών.

1 Αν γ) ελληνική Γερουσία δεν ειχεν έκφράσει Ιδέαν τινά, 4i 
*ιΧδ μεν έκφράσει τοιαύτην, αλλά διά γλώσσης τούλάχιστον 
^^ϊΐμαινούσης τ ^ν π ι0ανήν έλπίδα τής συναινέσεως αυτής είς 
Τ°ΐαυτα μέτρα, ηδύνατο Γσως ό υπογεγραμμένος, καί τοι άκων, 
Voc ^^ταστίί δργανον έκτελέσεως τών αποφάσεων τών συμμάχων 

υν<*μεων, καί νά προσπαθήσΥ) δπως μετριάσν) κατά τό δυνατόν 
"Γ̂ ν σ*ληρότητά των καί παρατρέψν) τήν τάσιν αύτών. Ά λ λ ’ ή 
Υ^&σσα τής Γερουσίας είνε τόσω σαφής, δσω φυσικά εϊνε τά 
*1(ϊ®ήματά της.

«Ουτω δε ή θέσις τού ύπογεγραμμένου καθίσταται λίαν δυσά- 
Ρε«τος) διότι έν τφ  αύτφ πρωτοκόλλω συνάπτεται ή εκλογή 
^ του πρός τά καταναγκαστικά εκείνα μέτρα. ΓΙρώτη αύτού 

ώς ήγεμόνος ηθελεν είναι νά έξαναγκάσ*/) τούς ίδιους αύτού 
^^Ι'κοους διά ξένης ενόπλου δυνάμεως είς την πρός τούς εχθρούς 
*°τ&ν έκχώρησιν τής χώρας καί τών κτημάτων των, η, ενούμενος 
, α^τών., νά άντισττί είς την έκτέλεσιν μέρους τής αύτής 
*£ίνης συνθήκης, ήτις τον άνεβίβαζεν έπί τον θρόνον τής Έλλά-

®0ς λ χ , , ,η να ματαίωση αυτήν.
*Ειναι δέ βέβαιον, δτι εν τών δύο τούτων ηθελεν άπαιτηθή 

ϊ  ο^υτού, διότι η μεταξύ τών δύο γραμμών χώρα — ή Άκαρ- 
^  lot *<*ί μέρος τής Αιτωλίας — αϊτινες πρόκειται νά έκχωρη- 
, σΐν είς τούς Τούρκους, διατελούσι μετά τών φρουρίων αύτών 
 ̂ την ειρηνικήν κατοχήν τών Ελλήνων. Έκ τής χώρας ταύτης 

ξ VotToci ή Ελλάς νά πορίζηται την καλλίστην πρός ναυπήγησιν 
^  εΐαν· αύτή δ* έχορήγησε διαρκουντος τού πολέμου τούς καλλί- 

υς στρατιώτας. 01 πρώτοι τών Ελλήνων οπλαρχηγοί κατά- 
Τ*ι έξ άκαρνανικών καί αίτωλικών οικογενειών. "Ότε τό πρω- 

» Ηθλλον τής 22 Μαρτίου 1829 εφθασεν είς τήν Ελλάδα, καί 
ετ° γνωστή ή συναίνεσις τών Τούρκων είς τήν έν τή συνθήκη
Α8Ρ^νουπόλεως εκτασιν τής ελληνικής χώρας, έπανέκαμψαν 

^ ^ ^ ‘‘ό^ασαι είς τον πόλεμον οίκογένειαι, καί ήρξαντο άνοι- 
°|Λουσαι τούς οίκους καί τάς πόλεις αύτών καί καλλιεργού-
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σκι τού; αγρούς των. Ό  πληθυσμός ούτος δεν θε'λει βεβ#^ 
ύποταχθή πλε'ον χωρίς άντιστάσεως είς τον τουρκικόν ζυγόν,  
δε άλλοι "Έλληνες δεν δύνανται νά εγκαταλείψωσιν αΰτους  el* 
την μοιράν των, ουτε θε'λουσι βεβαίως τό πρκξει.

«Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, καθαρά καί εύθεΤοε ε ν̂έ 
δδός του καθήκοντος, δπερ εχει νά εκπληρώσγ) δ ύποφχινόμέν°̂  
ποός την Ελλάδα. Καθ’ ολην την διάρκειαν τών διαπραγμ****0 
βεων τούτων ούδεν άλλο ειχεν ύπ’ οψιν αυτού η τά συμφέρ°νΤύί 
τής χώρας εκείνης, και ου μόνον κατά τάς εγγράφους αυτού 
κοινώσεις, αλλά καί κατά τάς προφορικάς του συνδιαλε'ξεις 
τών υπουργών τής ’Αγγλίας και τών πληρεξουσίων τών συμ|*  ̂
χων αυλών διεμαρτυρήθη άδιαλείπτως, οπως μη άναγκασθώ<*ιν 
ελληνες είς κατάστασιν πραγμάτων άντιβαίνουσαν κατά 
πιθανότητα είς τάς επιθυμίας των, καί στερούσαν αυτους, 
παρατηρεί δ Κυβερνήτης, τών αξιώσεων εκείνων, εις &ς αί (*6Υ* 
λαι των θυσίαι δικαιούσιν αυτούς νά επιμε'νωσι.

«Λαβών υπό σκε'ψιν δ ύπογεγραμμε'νος την υψηλήν τιμ^ν 
νά γείνιρ ήγεμών τής Ελλάδος, επραξε τούτο, έπιθυμών νά 
γνωρισθνΊ έλευθε'ρως καί δμοθύμως υπό τού ελληνικού έθνους * 
νά προσαγορευθν} ύπ’ αυτού ώς φίλος, ούτινος τνΊ με<*ι*δ1' 
εμελλον νά άνταμειφθώσιν οί μακροί καί ήρωϊκοί αυτού 
διαρκώς καί άδιασείστως, διά τής εξασφαλίσεως τών επ#ΡΧι
αυτού καί τής ίδρύσεως τής άνεξαοτησίας του.

» / >«Μετά βαθυτάτης αυτού λύπης βλε'πει δ ύπογεγραμμ&ν0ί
ταστρεφομε'νας τάς ελπίδας ταύτας, καί αναγκάζεται νά δ η ^ ^ 1 
οτι τά υπό τών συμμάχων Δυνάμεων δρισθέντα καί ή 
τών ‘Ελλήνων άφαιρούσιν αυτού την δύναμιν προς έκτε'λε<ίιν 

ιερού καί ενδόξου αυτού έργου, καί έπιβάλλουσιν αύτώ το’->ν* 
τίον εργον πάντη διαφόρου φύσεως, τό εργον τουτε'στιν έπι*Ρ0 
τών συμμάχων Δυνάμεων, εκλεχθέντος παρ’ αυτών, δπο>ί 
ύποτεταγμε'νην την Ελλάδα διά τής βίας τών δπλων των. 
αύτη τις αποστολή καί τών αισθημάτων αυτού ήθελεν ί ^  
έναντία, καί τον χαρακτήρά του συνάμα ήθελε τα π ε ινώ ν1* 
άντιβαίνουσα είς τον σκοπον τής από 24)6 ’Ιουλίου συμβ^6
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ήν συνηνώθησαν αί τρεις Δυνάμεις προς έπίτευξιν τής είρ* * 
ν6υ5εως τής ’Ανατολής.

«Τούτου ενεκεν δ υπογεγραμμένος άποτίθησι σαφώς και καθα- 
ε*ς χεΤροες τών πληρεξουσίων τό αξίωμα,δπερ δεν έπιτρέπουσιν 

*0τΦ πλέον αί περιστάσεις νά άναλάβη προς τιμήν εαυτού, 
τό αγαθόν τής Ελλάδος, καί προς όφελος τών γενικών 

^^ερόντων τής Ευρώπης.

ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ, Πρίγκηψ του Σά£~Κό6ουργ.*

Τοιαύτη ητο ή παραίτησις τού εκλεκτού τού πρωτοκόλλου  ̂
^  22)3 Φεβρουαοίου 1830. Καί δε ν ειχεν άδικον δ πρίγκηψ 

^*Ρ*ΐτηθείς τού θρόνου τής Ελλάδος* διότι έθεώρησεν ώ; μέγα 
νά κυβέρνηση χώραν πτωχοτάτην καί στενωτάτην, μετα- 

, ^εΐσαν, αετά επταετείς εξολοθρευτικούς αγώνας, εις σωρόν 
ΡΗ7ϊι'ων καί έν η πλεΐσται οσαι ρ^διουργίαι έξυφαίνοντο κατά 

τ°ύ Κυβερνήτου καί κατά τού μέλλοντος ηγεμόνος αυτής· 
διότι δεν ηθέλησε νά άσπασθΤ) την ελληνικην θρησκείαν, 

Ραθείς δεχθΤϊ στέμμα τοσούτον στενής καί περιωρισμένης 
μη έχούσης αρκετόν χώρον, δπως άναπτυχθ^ καί προ-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Α ϊ τ ι α  της  π α ρ α ιτή σ ε ω ς  του π ρ ίγκηπος  Λεοπόλδου του ελληνικού Ρ 
νου. — Α ί  περί α ύ τή ς  χρίσεις της  ’ Α γ γ λ ία ς .  — Μ ε τα μ έ λ ε ια  του A fi0 
πόλδου επ ί  τγΐ π α ρ α ιτ η θ ε ί .  — ’ Ε π ιστολή  α ύτυ υ  πpbς τον Στ*,ν’ 
Τά έν Έ λ λ ά δ ι  επ ί  τ ω  ά κ ο ύ σ μ α τ ι  της  π α ρ α ι τ ή σ ε ω ς .— "Ιδρυσις εν *
α σ φ α λ ισ τ ικ ή ς  ε τα ιρ ία ς  καί  έμποροδικείου- — *Η Ί ο υ λ ια ν ή  εν 

βπ ανάστασ ις  — ’ Α ν τ ίκ τ υ π ο ς  α ύτή ς  έν Έ λ λ ά δ ι .  — Λ υσχέρε ια ι  °̂υ ^

ποδισ ρ ίο υ . — Τά περί έκκενώσεως 'Α τ τ ικ ή ς  κα ί  Εύβοιας  
Τούρκων.

Ή  διαγωγή του πρίγκηπος Λεοπόλδου, μετά την κατά®6**1 
τών σχετικών πρός την παραίτησιν αυτου εγγράφων, έγδνέ< 
άντικείμενον σφοδροτάτων συζητήσεων έν τω άγγλικφ κοινοί0 
λίψ. ΓΊολλαχώ; κατεμέμφθησαν αυτού έπί άστασί^, καί κατ*)Υ 
ρησαν μάλιστα, οτι ήθέλησε νά έμπορευθη τό ελληνικόν στ&^  ̂
Έζ ετε'ρου δέ παρε'σχεν ευκαιρίαν η άποχώρησις αυτου εΐζ 
προσβολά; κατά του τορικού ύπουργείου, ούτινος κατηγορώ 
ού μόνον άγνοια αλλά καί ελλειψι; χρηστότητος. Έν το  ̂ . 
ή λονδίνειος σύνοδο; διά ποωτοκόλλου άπεφάσισε τ '? '
’Ιουνίου, οπω; οί έν Κωνσταντινουπόλει καί έν Έλλάδι *

, * ** πρόσωποι τών συμμάχων Δυνάμεων δηλώσωσεν έκει, οτι
• παρεμπεσόν γεγονό; κατ* ούδέν εμελλε νά μεταβάλγι τά;
• φάσει; τών τριών αυλών, ή νά παραβλάψω την °(*0?P0<JÛ V
• αυτών, καί δτι άπόφασιν ειχον νά έκτελε'σωσι τά κατά^
• 22)3 καί 8)20 Φεβρουάριου 1830 όρισθέντα, άτινα είχ°ν * 
»δεχθ$ η τε Πύλη καί η ελληνική κυβε'ρνησι; ·. ^

Και ό μέν Με'ττερνιχ έθεώρησε την «άξιοθρήνητον 
του παίγκηπο; Λεοπόλδου ώ; συνε'πειαν τών ύπό τ>5; συμΡ^Χ
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γενομένων απειραρίθμων σφαλμάτων, ητις, μτΐ αρκεσθεΐσα ο τ ι . 
έδιημιούργησεν άφνιρνιμένον τινά ’Ελλάδα, πριν ή συνεννοηθϊΐ ώς 
wρός του; όρους τϋς υλικές ύπάρζεω; τοΰ δημιουργήματος αυτής, 
έδημιούργησε πρόί τούτοις ήγεμόνα, πρ'ιν η βεβαιωθή περί τής 
άποδοχής αύτοΰ. Ουτω δε ή άνοησία τοΰ πρίγκηπος Λεοπόλδου- 
ύπήρζεν εργον τής βρεττανική; αυλή ;» . Ή  ρωσική όμως δ ιπλω 
ματία ούδεμίαν εχουσα άφορμήν να φεισθή τοΰ πρίγκηπο; τοΰ 
Κοβούργου, είς 8ν ήσμένιζεν‘ ύποβάλλουσα εγωιστικά; άφορμά; 
xal την δρεξιν μάλιστα τϊΐς αγγλικές άντιβασιλεία;, Ιλεγε :
• Τήν άντιβασιλείαν αυτήν ουδεποτε θέλει επιτύχει, αφοΰ μάλι 
στα συνετέλεσεν ουτω τήν αισχύνην αυτοΰ. Τοιοΰτος νιγεμων 
εί\»αι ΰβρι; τή ; βασιλείας». Έν Έλλάδι δ έλέχθη καί επανε- 
^ήφθη ύπό τών εχθρών τοΰ Κυβερνήτου οτι τα μέγιστα ουτο, 
συνετε'λεσε διά τή ; προς τόν ποίγκηπα Λεοπολδον αλληλογρα
φία; αυτοΰ εί; τήν άπόφασιν ταύτην· ή ανάγνωσι; όμω; τών 
επιστολών εκείνων, ά ; έν τή Ιστορίι? υμών ταυτιρ κατεχωρισα- 
μεν έπίτηδε;, πείθει, νομίζομε*, πάντα δτι καθήκον είχεν 6 
Κυβερνήτη; καί τά ; άνάγκα; τή ; χώρα; νά έκθέσ·/) καί περί τή ;  
**ταστάσεω; α υ τ ί ;  νά διαφωτίσγ τόν μέλλοντα αρχοννα αυτή ; 
**ί τά  μέσα τ -Ji; έδραιώσεω; τ·7ί; δυναστεία; αότοΰ καταλλήλω ; 
νά ύποδείξϊ). Διότι επραξε τό καθήκον τούτο, δικαιούμεθα άραγε 
νά ένορώμεν κακοβουλίαν, μή άποδεικνυομένην εκ .ών εγγράφων , 
Εϊτε διότι ό πρίγκηψ Λεοπόλδο; εφιλοδόζησεν ετέρου θρονου, είτε 
διότι όντω; έπεθύμει νά παράσχϊ) ίκανοπβίησιν τών πόθων τοΰ 
λ*οΰ α0τ οΰ περί τών μεθορίων, ό Κυβερνήτη; ουδαμώ; συνετέ- 
λ«σ»ν εί; τήν περί παραιτήσεως άπόφασιν αύτοΰ. Τούχαντίον 
*άν τ ι ;  ήδύνατο νά θεωρηθεί ώ ; συντελεσα; εζ Ελλάδο; ει; τήν 
**ραίτησιν τοΰ Λεοπόλδου, βεβαίω; εισίν οί τοΰ Κυβερνήτου 
*ντιπολιτευόμενοι, οΐτινε; καί ά/αφορά; Λαθραίως xal άπορρή  

υπογεγραμμένα^  προς τόν πρίγκιπα Λεοπόλδον άπέστειλαν, 
ών *ε ϊχοτ  την  ο ίησ ιν  τοΰ νά χαραχτηρ ίσωσ ι  τη ν  κοινήν  

ΐ* 6 μ η ν  xal τάς εύχάς τής Κυδερνήσεως xal τής Γερουβίας εις  
^  περί τής τύχης  τής βΛΑάδος εμβριθή ζητήματα ύ>ς μ ία ν  
Τ*ύμηγ xal ύ ς  εύχάς , *1 όπο ϊα ι  d i r  ε ίχ ο ν  δήθεν τήν έθ>ιχήν
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όυγχαχάθεσ ιγ» ,  ώς ελεγεν ό Καποδίστριας εν προς τούς άντι- 
πρέσβεις τών εύεργετίδων Δυνάμεων 14)26 Ιουλίου 1830 
απαντήσει αύτού.

Έ πε ιτα  δε, εάν ό Καποδίστριας ητο Ρωσόφρων, ώς κατ* - 
γόρουν αύτου οί εχθροί, προς τί νά ζητήση νά πείσΥ) τον Λε·* 
πόλδον εις τό νά μη άποδεχθνΐ τον θρόνον τής Ελλάδος, άφ* οδ 
ό οίκος Κόβουργ είχε μεγίστην συγγένειαν προς τον έν Ρωσι* 
δυναστικόν οίκον τών Ρωμανώφ ;

Ό  Λεοπόλδος ητο υιός του δουκός Φραγκίσκου Σάξ-Κόβουργ. 
Ή  οικογένεια Κόβουργ συνιδέετο τότε προς τούς Ρωμανώφ τήζ 
Ρωσίας ενεκα του γάμου τής αδελφής αυτού 1 J o v J i d r a c  μετά 
τού μεγάλου Δουκός Κωνσταντίνου. *0 Λεοπόλδος κατετάγη εν 
τώ στοατώ τής Ρωσίας μετά τού βαθμού τού στρατηγού κ#1 
συνώδευσε μετά ταύτα τον αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον είς τό συνέ* 
δριον τής "Ερφονρχ. Ό  Καποδίστριας είχε γνωρισθή λοιποί 
μετά τού Λεοπόλδου αρκούντως, διότι μετά ταύτα συνυπηρέτη*6 
μετ’ αύτού έν Ρωσία καί ητο έν γνώσει δλων τών άρετών έκεί" 
νου, δπως εύσυνειδήτως προτείνν) αυτόν τοις πρεσβευταΤς τών 
τριών Δυνάμεων, υπόδειξή δε τοις Έλλησιν δπως έκλέξωσιν αύτον 
ήγεμόνα.

Έάν 6 Καποδίστριας ητο Ρωσόφρων καί δργανον τής Ρω' 
σίας, έπαναλαμβάνομεν, διατί ν’ άποτρέψτ) ενα συγγενή τής 
τοκρατορικής οίκογενείας, πρώην στρατηγόν αυτής, νά ελθτρ £V 
Έ λλάδι, αφού ούτος δεν ηδύνατο ν' αναβή τον θρόνον καί Θε0$ 
στέμμα έπί τής κεφαλής αύτού ; Διατί άντ* αύτού νά επιθυμώ 
νά εΧβγι άλλος βασιλεύς άγνωστου ίκανότητος, αγνώστων ιδεών, 
άγνωστων δοξασιών καί προς αυτόν άγνωστου συμπαθείας ;

Τό κυριώτερον αΓτιον τής παοαιτήσεως τού Λεοπόλδου, 
ήμ#ς, ήτο, ώς ειπομεν, ή σοβαρά ασθένεια τού βασιλέως 
’Αγγλίας, πάραυτα μετά ττν εκλογήν αυτού είς τον θρόνον τή£ 
Ελλάδος. Διότι ο Λεοπόλδος ητο ώρισμένος έν περιπτώσει * 
νάτου τού βασι>έως νά γίνγ) άντιβασιλεύς τής * Αγγλίας, ώς νυμ- 
φευθείς τ γ  2 Μαΐου 1816 την πριγκήπισσαν Αύγονσχαν Σ<*ί' 
M ix a r , διάδοχον τού θρόνου τής Μεγάλης Βρεττκνίας. Ό  γ<*'
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N ι χ ό λ a ο ς K p t  ί ζ ώ ι  η ;

φ τ λ .  η





(*0ς ούτος εψη<ρίσθη την 27 Μαρτίου 1816 παρα του Κοινοβου
λίου τής ’Αγγλίας, δόντος προς αυτόν τον τίτλον τού "Αγγλου 
^ονκύς Κένδαλ  και τό προνόμιον τού νά παρίσταται, ως εφθημεν 
Απόντες, εν άπάσαις ταΐς τελεταις η συναθροισεσι των Αουχών 
τ°ΰ Στέμματος τής 'Αγγλίας.  Έδόθη προς αυτόν επίσης ο τίτλος 
τού Στρατάρχου  rrjc Μεγάλης Βρετταν ίας  και εδρα εν τω μυ  - 
στι*φ σνμβουλίω.  Δυστυχώ; ή δημοφιλης Πριγκηπισσα Αυγουστα 
^χρλόττα άπεβίωσε κατά τον τοκετόν, την 5 Νοεμβρίου 1817, 
^^εΐσα άπαρηγόρητον λύπην εις to αγγλικόν έθνος και γενικήν 
9̂ πάθειαν καί ύπόληψιν προς τον Αεοπόλ^ον, οστις εζηκολουθει 
Voc κατοικγ) εν * Αγγλία και λαμβάνει παρά τή ; Βρεττανικής 
^βερνήσεως χορήγησιν έτησίαν 50,009 λιρών στερλινών. Δεν 
^Ρήλθεν, ώς ειδομεν ανωτέρω, χρόνος πολύς μετά την παραδοχήν 

Ελληνικού Στέμματος, καί τον Μάϊον τού 1830 ασθε- 
ΗΧ βαρέως ο βασιλεύς τής ’Αγγλίας Γεώργιος 6 Δ'. Ή  ανεψιά 

Λεοπόλδου 'Αλεξανδρινό, Βικτωρία, ενδεκαετις κορη, ήτο 
^ίδοξος κληρονόμος τού θρόνου, καθό θυγατηρ μονογενής τού 
^°Όχ6ς τής Κέντ, τετάρτου υιού τού Γεωργίου Γ και τής Πριγ- 
^^ίσσης Αουίζης Βικτωρίας τού Σάζ Κόβουργ. Αλλ ο θρόνος 

Αγγλίας ημφι ̂ βητειτο τότε και παρά τού δουκος τής Κ λ ά -  
άοχιναυάρχου τών στόλων τής Μεγάλης Βρεττανίας, τρί · 

T°1J ^ίού τού Γεωργίου ΓΛ, οστις ουδεμίαν ενέπνεεν εμπιστοσύνην 
τάς ’ Αγγλικάς βουλάς, ο τω; δώσωσι τάς ηνία; τού Κρά* 
εις χεΧοας εκείνου. Ά©* ενός ό ιδιωτικός [3'·θς με τα τής 

^Τϊοίνίδος Ζ' υρδα ίν , ά<ρ* ετέρου ό ανεπιτυχής ναυτικός βίος,
, ^ ^ ζ α ν  τρανώς την κναζιότητα αυτού. Ουτο; εζη κυρίως εν 
^ννοβερ̂  q ^  θάνατος τού Δουκος τής ΙΓορκ τώ 1827 εποιει 
Jt°v επίσης επίδοξον κληρονόμον του Στέμματος και τή ; Α γ- 

και τού ‘Αννόβ-ρ. ‘Ως έ* τής μηίαμηνότητος τούτου, οι 
τού As οπό λ ίου ένουθέτουν αυτόν να παραιτηθώ τού θρό- 

^  τής Ελλάδος, διότι εθεωρεΐτο βεβχιότατον οτι ήθελεν εκλεγή 
*ντ «ύτού ή ενδεκαετις ανεψιά Βικτωρία, ή νυν γηραιά βασίλισσα
ν!\ Μεγάλης Βοεττανία;, εί; τον θρόνον τή; ’Αγγλίας, ούτος 

>1Τ0 ό Λ λ . . . . : ! .  ·.% _ ____^  ' * *
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° ώρημενος * Αντιβασιλεύ; μέχρι τή; ενηλικιότητο ; ε κ. ε ι ν τ ί" -



’Ιδού διατί παρνιτήθη τού ελληνικού θρόνου ό Λεοπόλδος 
δστις τοσαύτην τό κατ’ αρχάς έδείκνυεν ύπερ τών Έλλή*6̂  
συμπάθειαν, ήν δενέπαύσατο τρέφων, ώς αυτός ούτος είπε, μ**^ 
δύο μήνας μεταμελούμενος διά την παραίτησιν αύτού προς 
λόρδον ΠάΛμερστον. Καί δεν μετεμελεΐτο προσποιητώς* διο** 
ό Γεώργιος Δ' άπεβίωσε την 26 ’Ιουνίου 1830. Ό  δούζ 
Κλάρενς αύθημερόν άνελπίστως άνεγνωρίσθη παρά τών βουλ#ν 
τής Α γγλίας ώς βασιλεύς υπό τόν τίτλον Γ o v lU lp o c  Α · ^  
ελπίδες τού Αεοπόλδου λοιπόν διά τόν θρόνον της ’ΑγΥ^0̂  
έματαιώθησαν. Ή  έπανάστασις τής Γαλλίας ηρζατο κατ’ 1°υ 
λιον τού 1830, τόν δέ Αύγουστον τού 1830 ό δούξ τού Όρλ^ 
έγένετο βασιλεύς τών Γάλλων υπό τό δνομα AovSo6ijcoq Φ ΐ ^  
jzoc· Ό  Λεοπόλδος, εάν δεν είχε παραιτηθή τού θρόνου 
Ελλάδος, τνΊ 9)21 Μαίου, ήδύνατο, μετά την άποτυχί<*ν *0 
θρόνου τν\ς ’Αγγλίας, να νυμφευθτί την θυγατέρα τού Λουδοβί*0 
Φιλίππου άδεί<£ τής Γαλλικής αυλής καί νά ελθη είί 
λάδα (1). Ά λ λ ’ άλλαι ήσαν αί βουλαί τής Θείας Προνοί<*$?!* „ 
ό Λεοπόλδος μετά εν ετος ακριβώς άνέβη είς τόν θρόνον  ̂
Βελγίου, έγκαταλιμπάνων τά έν ’Αγγλία δικαιώματα 
καθώς καί την χορήγησιν τών 50,000 λιρών, νυμφευθεί; 
ταύτα την άγαπητην πριγκήπισσαν Λονΐζαν  του Όρ^εά^ι 
γατέρα τού Λουδοβίκου Φιλίππου, βασιλέως τής Γαλλία·  ̂

Έν τούτοις, ό τοσούτον σκληρώς έπιτιμώμενος 
ηγεμονικός μνηστηρ τής Ελλάδος Ιδού πώς έδικαιολόγΥϊσε 
τερον προς τόν βαρώνον Σ τ ά ΐ ν  την περί παραιτήσεως αύτου 
φασιν δι’ έπιστολής αύτού τής 29)10 ’Ιουνίου 1830 : , j

«Τά πάντα κατεστράφησαν, καί θ’ άναγκασθώσι πιθ&νο>̂ ^  
τέλους αί Δυνάμεις νά μεταβάλωσι τά δρια. Καθότι τίς εν*1̂ ,  
άνηρ θά θέληση νά άναλάβη την ηγεμονίαν, ύποχρεούμεν0^

(Ο Ό  Λεοπόλδος ήτο θαυμαστής της ώραίας πριγκηπισσ^ί 
του Όρλείν, προ^τοτόκου Quvaxpb; του Λουδοβίκου φ ιλ ί^ 7:ου; ^  
πεσόντος του Καρόλου Γ κατα τήν Ίουλιαν^ν έπανάστασιν, εγεν 
σιλεύς τής Γαλλίας,
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ν*μα νά διώζη τούς Έλληνας έκ τής Αιτωλίας και ’Ακαρνανίας, 
ήσύχως καί εντελώς κατέχουσιν ; Ά φ ’ ής στιγμές ούτοι έθεώ- 

Ρ*/)σαν τά περί τής Ελλάδος όρισθέντα ώ ; καταστρέφοντα τά  
Πολυτιμότατα τών συμφερόντων αύτών, αί δε Δυνάμεις ούδεν 
^®ελνισαν νά μεταβάλωσι, δυσχερής αν μη αδύνατος εγένετο ή 
*^πίς επιτυχίας. Ό  τής Ελλάδος ήγεμών ηθελεν εύρεθή είς την 
® ι̂β«οάν θέσ ιν, μηδεμίαν νά ευχάριστή φατρίαν, ενώ αμφοτερα1 
^ελον προσπαθήσει νά έπιρρίψωσι την ευθύνην επί τού ηγεμονος, 

νά κατηγορήσωσιν αύτόν έπί άνικανότητι. *Οτε τό τελευ- 
Τ<*ΐον έλαλήσαμεν περί τού αντικειμένου τούτου, όρθώς μοί π α -  
Ρ6τηρήσατε, δτι δεν ητο δυνατόν νά άναλάβν) τις το εργον αυτό, 
Χ̂ ρίς επαρκών πρός επιτυχίαν μέσων. Δεν καταδικάζω τους 
*?ρόνως στερήσαντάς με τά με'σα ταύτα , καθότι επ αυτών τών 
ιδίων πίπτει τό κακόν».

*Οπως ποτ’ άν α^9νι^̂ α παραίτησις τού πρίγκηπος Λεο - 
^όλδου έβύθισε την Ελλάδα είς αναρχίαν, ή; φρικώδεις 
Φυνεπείας κατέδειζεν η 27 Σεπτεμβρίου τού 1831, η ολοκληοον 

έθνος είς δύο διαιοέσασα άλληλομαχόμενα στρατόπεδα μέχρι 
βασιλείας τού ποώτου τής νεωτερας Ελλάδος βασιλέως 

Οθωνος. Ή  παραίτησις^τού Λεοπόλδου ύπήρζεν ολέθρια δια^τον 
^*7Ροδίστ0ΐ«νΤ ον έπανέρρϊψεν είς μεγιστην άμη/ανιανΓ αΧλ άφ"~ 
|τερου μεγάλας παρέσχε τάς ώφελείας τω εθνει, μεθ ολην την 
ε̂ ελθούσαν αναρχίαν* διότι έζεβίασε την εν Αονδίνω σύνοδον νά 
^Π^δεχθ  ̂ βραδύτεοον εκείνο, δπερ ώφ^ιλε νά αποδεχθ^ ενωρίτε- 
Ρ̂ ί̂ την κατά τό^σχέδιον δηλαδη τού Καποδιστρίου αυζησιν τών 
ρ̂((ών τής ανεξαρτήτου κηρυχθείσης Ελλάδος, κατά την επι τ^ 

**λογ*7| νΟθωνος υπογραφήν τών πρωτοκολλων τής 1)13 Ια· 
ν°υ*ρίου 1832, τού τή ; 25)7 Μαρτίου καί τής 27)9 Ιουλίου
*832.

Τά έν Έλλάδι πράγματα ειχον φθάσει έπί ξυρού ακμής. Ή  
*ντιπολίτευσις κατήντησεν έπιθετικωτάτη, τά πάντα ώς έκ τής 
***ής πολιτείας τού Κυβερνήτου θεωρούσα ώ; πηγάζοντα. Έν 
*0υτ<>ις, ό Καποδίστριας έζήτει νά συμπληρώσν) ταχέως τά τής 
ι°ι*ήσεως αύτού, και νά προαγάγΥ) την υλικήν τής χώρας εύη-
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μέριαν. Έν._Σύβφ ίδρύθη ή πρώτη άσφαλ ιστ ιχή  ε τα ιρ ία3 διά 
φαλαίου 60 ,000 ταλλήρων ό δε Κυβερνήτης έκύρωσεν αύτην 
και μετε'σχεν αύτής μάλιστα, εγγραφείς διά πολλάς μ ετο χ ή  
Οί ""Ελληνες εμποροπλοίαρχοι ήναγκάζοντο τέως, μη άναγνωρι* 
ζομένης ετι τής Ελλάδος ύπό τής Πύλης ώς αύτοτελούς δυνα* 
μεως, νά τάσσωνται ύπό την προστασίαν μιας τών μεσιτρι&ν 
μεγάλων Δυνάμεων, οσάκις είσέπλεον είς τά Δαοδανέλλια. ® 

;* Κυβερνήτης κατώρθωσε, παρακαλε'σας πρός τούτο τάς συμμ^" 
I χους> νά δοθ̂ 5 ή τού διάπλου ελευθερία είς την ελληνικήν 
 ̂ μαίαν. Έπεμελήθη τής εμπορικής δικαιοσύνης, συστήσα; εν 
Σύρω τό προ πολλού ήδη έψηφισμένον *Εαποροδικεΐον, είς το* 
σούτο δε μάλιστα προέβη, ώστε ήθέλησε νά διαίρεση τούς *Ελ# 
ληνας έμπορους, κατά τά έν Ρωσί<£ νενομισμένα, είς δύο τά ' 
ζεις. Έν τούτω δμως άπήντησεν άντίστασιν. Ή  πτωχότερα 
εμπορική τάξις τής Έρμουπόλεως και τής Σύρου προέβη *** 
’Απρίλιον τού 1830 είς έκφανή στάσιν κατά τής νέας τ αύ τ ϊΚ  

βελτιώσεως. Ό  Κυβερνήτης ήναγκάσθη τότε αύτοπροσώπως 
μεταβη είς Σύρον, δπου διέταξε συνοπτικήν άνάκρισιν καί ττθν 
σύλληψιν τών πρωταιτίων τής στάσεως, ους μετήνεγκεν είς Ν<*υ* 
πλιον, καί μακρά κατ’ αύτών ήρξατο δίκη, διαοκέσασα ^  
όλόκληρον σχεδόν ετος καί καταλήξασα είς λίαν αόριστον άθώ<*>- 
σιν αύτών. Καί άπέτισαν μεν ουτω τήν οργήν τής κυβερνήσεων 
αλλ* ή άπαίτησις αύτών κατίσχυσε· διότι ό νέος οργανισμοί 
τής έμπορική; τάξεως δεν κατωρθώθη νά έκτελεσθν1). Μι*Ρ^ν 

Ι επίσης εσχον επιτυχίαν καί αί έν τη Ε θν ική  Χ ρηματ ισ τ ικ rj Τρα '  
\ πέζη  μεταρρυθμίσεις, ακτίνες προορισμόν ειχον νά συμπληρώσω^1 

καί νά έλκύσωσιν είς αύτήν τήν δημοσίαν πίστιν, δι* υποθη*ευ- 
σεως εθνικών τινων κτημάτων. Επέβαλε τον ποιμνιακόν φόρ°ν’ 
δστις δύναται νά θεωρηθεί ώς ορθόν οικονομικόν μέτρον, έ'π*1̂  
δμως ή έν Πελοποννήσψ είσπραξις αύτού άνετέθη τω γέρον*1 
Κολοκοτρώνη, ολίγα είσήχθησαν είς τό δημόσιον ταμεΐον. 0^*°*

\ δέ μεθ* δλην τήν καλήν θέλησιν τού Κυβερνήτου τά έσωτερι*^
! τής Ελλάδος πράγματα έσκυθρώπαζον όσημέραι, καί μάλιβ** 

ί!τε έπήλθεν ή τροπή εκείνη έν τνΊ μεγάλη εύρωπαϊκτΊ πολιτι*?’



ή Γαλλιχ/) ιουλίαν·/) έπανάστασις, ητις απεστε'ρνΐσε τόν Κυβερ · 
^ήτην ττΊς εξωτερικές ύποστΥΐρίξεως *αι τού ερείσματος επομε'- 
ν<ι>ς αύτού. , ,

Συνεζήτουν ετι οί Έλληνες [;ετά τής ίδιαζουσης αυτοΤς 
«ολιτικής έμπαθείας τά τής παραιτήσεως τοΰ Λεοπολδου, οτε 

"«γγέλθη τό παράτολμον πραξικόπημα τοΰ ΠοΜηάχ  κατα τής 
‘*λογικής ελευθερία; τοΰ Γαλλικού έθνους, τά διατάγματα, και 
*1 ευθύς μετ’ ολίγον πτώσις ΚαρόΛον τον / , τού αληθούς φ.λέλ 
*»νος εκείνου βασ^έως. Μόλις μαθών δ Κ υβ ερ νά ς  διά τών 
^ντιπρέσβεων τά γενόμενα, συνεκάλεσε την Γερουσίαν,^ άνεκοι · 
νωοεν αύτΫ) τό άγγελμα καί προύτεινε νά ΒιορισθΤί έκτακτος 
**ετταλμένος παρά τ?ί νέα γαλλική κυβερνήσει ό πρ ίγχηψ  Σ ο ν  
χ°ος, δστις τέως είχεν εκπροσωπήσει τά ελληνικά συμφέροντα 

Παρισίοις. Δεν διέφυγεν 6μως την όξυδέρκειαν αύτοΰ  ̂ 5τι 
*«ιρίως είχε πληγή, δι& τής ίουλιανής έπαναστάσεως, ή επ-.ρ- 
Μ  π«σα, ήσκει 1*1 τής γαλλικής πολιτικής ή Ρωσία από 
^  η α Μ ^ θ ώ σ ι ω , τ  οΰ 1815, καί ιδίως άπό τής άναβάσεως 
*'ς τόν θρόνον ΚαρόΛον του I  .

Τούτου ενεκα ή Γαλλία προεβη είς σύνδεσμον μετά τοΰ νέου 
^ουργε(ου τής Μεγάλης Βρεττανίας, οπερ μετά την παραίτησιν 

' ""Λ σιδηροΰ δουκός Βέλλιγκτον, είχε σχηματισθή έκ τού κόμμα- 
’’ °* τών Οΰίγων υπό την προεδρείαν τοΰ λόρδου Γρευ.

‘Η ήχώ τοΰ μεγάλου πολιτικοΰ τυφώνος μετεδόθη αμέσως 
την ’Ανατολήν, ‘επιστολή ι ι ς  τοΰ Ρ^κόρδ ύπό ημερομηνίαν 

Ιδ)27 Ιουλίου 1830 βίβαιοϊ τήν Ιντύπωσιν, ήν τό σπουδαιον 
'% ε λ μ α  προΰξένησεν είς τό άναβράζον έλληνικόν Εθνος. Ό  ρώσος 
^*ύ*Ρχος έκτίθησιν ώς εξής προς τόν πρίγκηπα Νεσσελροδ τήν εν 
^ λ ά δ ι  κατάστασιν :

«Πρό μικοοΰ ετι έφαίνοννο ενταύθα τά πράγματα ειρήνην καί  ̂
.^ Χ ία ν  ^αγγελλόμενα. Ά λ λ ’ αϋφνης ήλλαξαν πάντα. Τά έν 1 
^ λ ί «  συ(Αβάντα άνεπτέρωσαν έκ νέου τά σκευωρήματα τών 
^ ν<»ν, κ« ΐ ή ή(Τυχίχ διε -αράχθη πάλιν ύπ* άνδρών, ους δϊν έμ- 

*λγι^ ς παΤ?ιωτισμός, «λλά κινεί μόνον ή φιλαρχία, ή 
'^Χ ρ-Αματία καί άλλαι άτομικαί πυρεηκαί ορέξεις. Αί πενιχραί
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τής κυβερνήσ^ως δυνάμεις πταίουσιν επίσης πολύ, οτι οί κακουΡ"
γοι μένουσιν ατιμώρητοι. ‘Η άντιπολίιευσις ισχυροποιείται
λίστα καί άναπτεροΰται υπό τής Ιπιεικείας τής κυβερνήσεω; »·

Καί ό Κυβερνήτης δ’ επίσης δεν άπέκρυψεν από τού εμπίσ^ο^
αύτφ Στούρτζα την μεγάλην αυτού ανησυχίαν, καί εγοαφεν αυτ*?*
μετά λύπης τ^ 12)24 Αύγούστου : «At εκ Γαλλίας ειδή<*£1̂
βυνεσκότισαν τον ήμε'τερον ορίζοντα, καί φοβερόν επισείουσι κλ’>'
δωνα κατά τού σκαφιδιού τού ελληνικού Κράτους. Δεν προσωρ^1*
σθη ετι τούτο εις τον λιμένα. Διά τίνος δε πυζίδος θέλει ^
δυνηθή νά κυβερνήσν) αυτό τού λοιπού ; »

Ό  Καποδίστριας προσεδόκα βεβαίως, οτι ή εν Γαλλί^ πολ*
τική μεταβολή ήθελεν ωφελήσει την ιδίαν εαυτού θε'σιν οιο* 1
καθιστώσα δευτερεύον διά τάς μεγάλας Δυνάμεις π&ν άλλο
τημα καί παραγκωνίζουσα δλως εκ της πολιτικές σκηνές την
Πύλην καί την Ελλάδα, ήθελεν επιτρέψει αύτφ π&σαν ίδιόβο^
λον ενέργειαν έν εσωτερική διοικήσει. Οί δ’ άντιπρέσβεις
Δυνάμεων ελαβον οδηγίας παρά τών οικείων κυβερνήσεων, Ί ΐζ0

σημαινούσας πόσον ολίγον, κατά την γενικήν εκείνην κρί'51'*’
ήσαν έπιθυμηταί περιπλοκαί εν Έλλάδι.

Νύν δε ακριβώς ειχεν επιστή ή στιγμή, καθ’ήν ο ΚυβερνΆ*^
Ιχρτίζεν ίσχυράν καί από κοινού υπό τών τριών Δυνάμεων #Ρ0<5
φερομένην ύποστήριζιν, χρηματικά δηλαδή βοηθήματα καί
τον, στιγμή, καθ’ ήν αδιαφορία τής λονδινείου συνόδου ή9^έ
εχει ολέθριας τάς συνεπείας. Ή  ’Αγγλία καί ή Γαλλία
ήδη κατά τό φθινόπωρον του 1830 έν άγωνιώδει ανησυχώ &ve ^
τής βελγικής έπαναστάσεως, ή δε Ρωσία ήσχολεΐτο ^£Ρι ^
τέλη τού Ιτους τούτου άποκλειστικώς περί τ η ν  κατάπνιξα *  f

πολωνικής επαναστάσεως. "Αν δέ ή εν Λονδίνω σύνοδος* * 7 γ)#
τερον ήδη ευχαρίστως παρέβλεπε στραβιζουσα τό ε λ λ η ν ικ ό * ^  
τημα, νυν δμως έζηφανίσθη παντελώς εκ τών β λ ε μ μ ά τ ω ν  ^  
ή τύχη τού προστατευομένου άρτισυστάτου κ ρ α τ ιδ ίο υ ,
<8παξ ετι μόνον, καθ’ δλην την χρονικήν περίοδον, άπό τ'/,ί 
ραιτήσεως τού Αεοπόλδου μέχρι τής δολοφονίας τού Κυβερνά '

ώρ(ΑϊΐΟ·»ισ«ν ε’ις αφανή τινα δραστγιριότνιτα ot πλτιρεζούαι01)
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Χατώρθωσαν μεταβολάς τινας τού Φεβρουαριανού πρωτοκόλλου. 
Διά τού έκ πε'ντε άρθρων πρωτοκόλλου τής 19)1 ’Ιουλίου 1830 
έρισαν οτι τά τοΐς καθολικοΐς παραχωρηθε'ντα προνόμια ούδε- 
Κ·ίαν έπέβαλλον τ*7) ελληνική κυβερνήσει ύποχρε'ωσιν πρός βλά
βην τού έπικρατούντος έν τ·71 χώρ^ θρησκεύματος, καί δτι καθί
στατο πλήρης ίσότης αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων 
μεταξύ τών οπαδών πάσης χριστιανικής θρησκείας. Πρός τούτοις

Κ  οτι διά τ*|ς ίδρύσεως άνεξαρτιήτου μοναρχίας έν Έλλοέδν 
^οδαμώς παρεβλάπτετο τό πολίτευμα χαι οι θεμελιώδεις νομοί 

χώρας. Ή  σύνοδος έπέμεινεν είς την όροθετικην γρ α φ ή ν  του 
?εβρουαρι«νοϋ πρωτοκόλλου, χαι εδτιλωσεν οτι οι επι ττ ς̂ ορο
θεσίας επίτροποι ήθελον μ ε τ α β ί  δ ,τ ι τάχιστα έπί τόπου πρός 
?ναρζιν τών εργασιών αύτών, άλλα μεθ’ ολα ταϋτα μόλις συν- 

οί έπί τίίς οροθεσίας έπίτροποι περί τάς άρχάς τού 1831 
τόπου. Έν πρώτοις διεπραγματεύθνισαν οί άντιπρέσβεις πρός



τον Τούρκον επίτροπον Χατζή ΊσμαήΛ β ίη γ  ώς προς την έκ*ε* 
νωσιν της Εύβοιας καί ’Αττικής, καί την υπό τών Ελλήνων 
ετέρου εγκατάλειψιν του Άμβρακικού κόλπου καί της ΒονίτσΥϊί* 
Ή  κυρία δμως δυσχέρεια ώς ποός την εκκένωσιν της Α τ τ ικ ή  
προήρχετο εκ τούτου, οτι ό Ό μ ε ρ  jraazc καί πασαι αί τούρ
κικα! άρχαί ειχον δηλώσει, οτι δεν ήδύναντο νά πληρών*11 
τούς καθυστδρουμένους μισθούς τοις ύπ ’ αυτόν άνδράσιν, ου ε̂ 
νά πείσωσιν επομένως αύτούς εις αποχώρησή, πριν η παρείχον*0 
αύτοΐς τά προς τούτο μέσα διά της πωλήσεως τών ιδιωτικήν 
κτημάτων. Προύτεινε δε ό Τούρκος επίτροπος προς τον Κυβερ* 
νήτην, νά άγοράσν) ούτος αντί 20 0— 300,000 ισπανικών ταλ* 
λήρων πάντα τά εν ταΐς χώραις εκείναις ευρισκόμενα τουρκι*^ 
κτήματα. Ά λ λ ’ ό Καποδίστριας έδήλωσεν, οτι δεν εύρίσκετο εν 
καταστάσει νά προμηθευθνί τό τίμημα, ενεκα τών από τής 'Γ6" 
λευταίας γαλλικής επαναστάσεως επελθόντων συμβάντων. Ήν6'  
χθη δε κατ’ ανάγκην βλέπων την ’Αττικήν καί την Ευβοΐ#ν 
δνιουμε'νας υπό τουρκικών έπιδρομικών αποσπασμάτων, καί ^υΡ* 
πολούμενον, περί τά τέλη Αύγούστου 1830, τό ήμισυ τού 
κού ελαιώνος, ού έκάησαν ύπερ τάς 50,000 ελαιών. ’Ενώ  ̂
έφρόντιζε νά εΰρτ), διά δανείου, τά ζναγκαιούντα χρήματα, 
ύπεβάλλετο συνάμα εν τώ  μεταξύ εις εκτάκτους δαπάνας,’ I
ύπεστήριζε τούς εκ Κρήτης πρόσφυγας — διότι την νήσον 
την ειχεν ήδη προσφέρει εις πώλησιν καί παραδώσει μάλιβ** 
τφ  Μεχμετ Ά\9\ ή Πύλη — βραδέως προέβαινον at οροθετώ**1 
εργασίαι. Μόλις δε ή ’ Αττική ειχεν εκκενωθή, καί τούτο ουχΐ 
εντελώς υπό τών Τούρκων, τον δε ’Ιανουάριον τού 1831 μετέβ*) 
εις Αθήνας ό Κυβερνήτης, ΐνα συσκεφθτΊ μετά τών επιτρόπων, 

j ’Αλλά καί τού Καποδιστρίου εις ’Αττικήν έλθόντος, ουδεν 
I έπηλθεν οριστικόν αποτέλεσμα* ή εντελής έκκένωσις τής Ά τ* 1*
! κής καί Εύβοιας εχρόνιζεν αναβαλλόμενη. Κατά την πώλϊ)<*ιν 

επίσης τών ιδιαιτέρων κτημάτων πολλαί άνεφύησαν δυσχερή1' 
Η επιτροπή, ήν είχε διορίσει ό Καποδίστριας προς εξέτασιν 

νομικών απαιτήσεων τών πωλητών καί λύσιν τού ζητήματος* ^  
τά αδέσποτα κτήματα άνήκον πρότερον τώΚράτει ή τοΐς δζαμί01̂ ’
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*ατγιγορεΤΓο επί άμαθεία ή άδικί^. Ξένοι δ’ , ώ; ό Σερ Ποΰλτνεν
^άΑχοΛμ καί ή δούκισσα της ΠΙαχενζίας, γνωστή τώ Κυβερνήτη 
* \ * » * Παοισίων καί Ρώμης μετά της θυγατοος αυτής, ηγόρασαν
^ουδαίας εκτάσεις εν τη πόλει και τοΐς περιχώροις τών Αθηνών.
Kocl της μεν Πλακεντίας σώζονται είσέτι εν μεν Α,θηναις τα
U’iaa ta1 λαμπρόν μέγαρον παρά τόν Ίλισσον, χρησίμευαν σήμε *
Ρ̂ ν ώς στρατών τών Πυροβολικών Συνταγμάτων, παρα δε την
^ εντέλην κατά την ώραίαν επαρχιακήν οδόν, δεζια τώ εις την
^Ιονην έζ ’Αμαρουσίου β α ί ν ο ν τ ι ,  αί αγροικία». «Pl&lScinS6» εγκα-
τ^λελειμμε'ναι είς την ιδίαν τύχην (1). Ο στρατηγός Ιωάννηc
Ράγζοο ήγόρασε παρά Τούρκου Ιδιοκτήτου την Δεχέλει&ν (Τατοί)

σημερινόν μέγα και ώραΐον βασιλικόν κτήμα, αλλ η α γ κ ά -
παρά τού δικαιοτάτου εκείνου κυβερνήτου να αποδώση αυτο,

*πι ελπίδι δτι θά έθεωρεΐτο ώς ε θ ν ι κ ό ν  κτήμα. Εν τούτοις
0(ϊγ)μέραι ηύξανεν έν Έλλάδι ή έπίδρασις τ^ς ιουλιανής επανα-
®τάσεως της Γαλλίας. Τό μυστικόν πνευματικόν πύρ, όπεο διαχέει
Πάντοτε επί της Ευρώπης πασα γαλλική επανάστασις, εισεχώρει
^λονεν βαθύτερον έν Έλλάδι.

«Ή  κατά τού Κυβερνήτου δυσαρέσκεια, εγραφε μετά τίνος
^ερ βολής ο έν Άθήναις πρόξενος της Αυστρίας Γ ρόχ , κατέ-

ομόφωνος. Κατεμέμφθησαν αυτού, δτι χάριν ατομικών σκο ·
παρεβίασε τό σύνταγμα καί δεν συνεκαλει την Εθνικήν

συνέλευσιν, καί δτι κατεπολέμει την ελευθερίαν τού τοπου.
δε σπουδαΐαι ταραχαί έξεροάγησαν έν Μάνη, έν ^TSpqc δε

Σπέτσαις εφθασεν ό ερεθισμός εις τό επακρον, και ήθελε βε-
6^ ς  έκραγη είς εργα, άν δεν έφοβούντο οί άνθρωποι τάς δια-
^σείς τ φ ν συμμάχων Δυνάμεων, καί δεν ηλπιζον οτι η προσεχής
ζ*λογη ήγεμόνος ήθελε θε'σει τέρμα εις τας αισχρας εκείνας κα-
^Χρήσεις της βίας, &ς άπετόλμα ή οικογένεια Καποδιστρίου.
^  ^ώλησις τών τουρκικών κτημάτων παρέσχε προς τοΐς άλλοις

ευάρεστον πόρον είς τούς αδελφούς και οικείους του Κυβερ-

(1) Πεοί αύτών ίδέ τα εν Tfl «'^στία» του 1S92  άρθρα του Θεοδώ- 
Ρ°υ ^δλλιανίτου.



I νητου. Οί επαναστάται Μανι^ται συνηθροίσθησαν έν ΜαραθονΥΙ' 
j σίω, δπως βαδίσωσι κατά του Ναυπλίου καί εύλεθερώσωσιν ε*6̂  
I τον οπλαρχηγόν αυτών Πετρόμπεην, φυλακισθέντα τΫί διαταγή 
Ι του Κυβερνήτου. Ο Κυβερνήτης μετέβη εις άπάντησιν αΰτ#νι 
! αλλα δεν κατώρθωσε την υποταγήν των, καίτοι προσπαθ*)**0̂  
J νά δελεάση αυτους διά χρημάτων». Πράγματι ή αντιπολίτευσή 

ειχε φθάσει εις το άκρον άωτον τών κατά του Κυβερνήτου ρ#* 
διουργιών καί τεχνασμάτων αύτής, τά πάντα μηχανευομένη v̂flC 
καταρρίψγ) τό έδραΐον οικοδόμημα, δπερ άνήγειρεν ό Kaflo5f* 
στριας.

Νέος τις ταγματάρχης, ό Τσάμης Κ αραζάσος , έζεμεταλλευθ^ 
την παρά τοΐς συστρατιώταις αυτου έπικρατούσαν άπό τ ι ς  ’ι0υ# 
λιανές επαναστάσεως έζαψιν, δπως ύψωση την σημαίαν τής 
ταρσίας κατά του Καποδιστριου. ΤΗν τότε ή έποχή, καθ* ^   ̂

j  ίλληνικη νεολαία εθέλγετο καί έμέθυεν έκ τής άναγνώσεως 
\  άντικαποδιστριακών διαλόγων του 'Λδαματζίον Κοραή , του ΰ°' 

φού εκείνου χίου γέροντος, δστις άπό φιλτάτου του Καποδιστρί°υ>

ώς έμφαίνεται έκ του διαλόγου αυτου : * Λημοχάρης Π ασ ιχ^ ί1!*'* 
δημοσιευθέντος έν τφ  α' μέρει του Άρριανου τών Έπικτή*°υ 
Διατριβών (1) και εκ τών επιστολών αυτου πρός τον Κυβερν^^7 
αϊτινες γραφεΐσαι έν μέσω του πυρός τ^ς γαλλικές έπαναστάσ^? 
άνερρίπιζον τό μίσος κατά τού Καποδιστριου, έγένετο άσ7£Ρ^0# 
τ ατος πολέμιος. ~

Προς τουτοις, δτι ό Κοραής ήν φίλος τού Καποδιστριου 
φαίνεται καί έκ τών δε τών παραινέσεων, &ς αποτείνει πρός 
Έλληνας : «Ό  Καποδίστριας υπάγει είς την Ελλάδα με
πόν και τάς δημαγωγίας νά παύση καί την αυτονομίαν τής ^
λάδος νά σώση, και διά τούτο ό άνηρ είναι άζιος πάσης 
τον Τιμολε'οντα του Πλουτάρχου άπεφάσια’εν ό Κ«ποδί<ττρι*ί  ̂
άν«βτήογ), διά νά δείξτ) είς ολτιν τνιν φωτ^με'νην ΕΰρώΐΠ)ν/ 0

(1) Παρίσιοι 1827 σ«λ. ιζ _ξδ '— Ύπερμβσοίϊντος τοδ 1827, M'P®’'*' 
j '° Κοραης είλιχρινώς καί νομίμως Sxt b KaitoSiffrptai εμ ίλλ ί  νά βα>β11
j την Ελλαδα, όπως άλλοτε ο Τιμολέων τήν Σικελίαν.
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σημερινη Ε λλάς γενν& δχι μόνον άγωνιστάς ελευθερίας, Γσους 
παλαιών αύτΤΙς αγωνιστών, άλλ* ακόμη καί πολιτικούς άν

τρας ικανούς νά την στηρίζωσι με Τιμολεοντικην φρόνησιν.» *Αν 
{**) έσκόπει την εύδαιμονίαν ττΊς Ελλάδος ό Καποδίστριας, «δεν 

ΐ̂θελε τολμήσει (λέγει ό Κοραής) νά δεχθή τών 'Ελλήνων την 
^ρόσκλησιν». Φοβείται δε μόνον μήπως ό νέος Τιμολέων έμπέση 
*ις τάς παγίδας τών Φαναριωτών, ών « ό μολυσμός είναι βαθύς 

δυσέκπλυτος».
Ό  Κοραής έγνώρισε, κατά πρώτον, τον Καποδίστριαν περί 

τά τέλη Δεκεμβρίου 1815, λε'γει ό Διονύ ι ιος Θερειατος έν τώ [ 
Έολλού λόγου άξίω διτόμω συγγράμματι αυτού : 'Αδαμάντιος 
Koparjc «με εύχαρίστησιν πολλήν», ώς λέγει. 22 Σεπτεμ
βρίου 1818 εγραφε προ; τον Παντολέοντα ΒΧασζόν, «μη νομί
σεις κολακείαν τό όποιον δίδω έπίθετον καύχημα τής ΈΧΧάδος.
Η όλιγοχρόνιος μ* αύτόν συναναστροφή με τον εόειξε τοιού 

τον, καί δεν πιστεύω οτι με ήπάτησεν. Έγώ φεύγω φυσικά 
τούς μεγάλους, διά φόβον μη φανώ άπ ο.τι είμαι πολυ μικρό
τερος, καθώς τό πάσχουσιν οί νάνοι, δταν ανοήτως πλησιάζωσι 
τούς γίγαντας. Αύτός έζήτησε νά με γνωρισ·/) και μ εδειζε φρο- 
νήματα δντο>ς ελληνικά. ΕΓθε από τοιαύτα φρονήματα νά γεμι- 
°θωσιν δλων τών νυν Γραικών αι κεφχλαί !! απ αυτα μονα ελπί -  ̂
ζεται ή σωτηρία τν ς̂ Ελλάδος * ."Ηδη λοιπόν από τού lb  18 εκή- I 
Ρ^ττεν ό Κοραης την άγνην καί θέρμην τού Καποδιστρίου φιλο- I 
π«τρίαν. Ά λ λ ’ όλίγω ύστερον, ενεκα τής πρός τον Κόδριγκτον 
εΡιδος, ύπώπτευσεν ό σφόδοα φιλύποπτος*Χϊος, την όμολογουμέ- 
v‘/)v τού έπιφανούς Κερκυραίου ειλικρίνειαν. « Ο Καποδίστριας 
(εγραφε ττ) 7 Σεπτεμβρίου 1819) ηλθεν εις επίσκεψίν μου ευρι
σκόμενος εδώ* αλλά κατά δυστυχίαν ηλθεν εις καιρόν άλλων 
Κολλών έπισκέψεων, συνήθων τάς Κυριακάς, καί ημποδίσθην νά 
τ ον λαλήσω τινά αναγκαία παραπονήματα. Ισως καί αύτός προ- 
^ έπων αύτά, έδιάλεζεν έπίτηδες την Κυριακήν». Καί τ71 16 
Νοεμβρίου : «Ούδ* έγώ δεν είμαι πολυ ευχαριστημένος από τον
Καποδίστριαν. Σε είπα την υποψίαν μου, δτι έδιάλεξε την Κυρια- 
>Criv νά ελθν) πρός έμέ? διά ν* άποφύγτ) τά παράπονά μου. ίίερί
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δε τοΰ φρονήματος τής δόξνις δεν παρετήρησα μεταβολήν οΰδε* 
μίαν, παραβάλλων την τελευταίαν με τάς προτε'ρας ομιλίας τ°υ· 

I Τί παράδοξον άν επαθε καί τοιαύτην δυστυχίαν ; Ή  δόξα είν#1 
| βαρύτατον φαγητόν* ολίγα στομάχια ισχύουν νά την χωνεύσωσιν»· 

Ό  Καποδίστριας άπεδείχθη ούδεν ήττον υπέρτερος τών φιλύπο
πτων του γέροντος Κοραή υπαινιγμών. Ά μ α  άναγνούς τά πρ°* 
λεγόμενα είς τόν πρώτον τόμον τών Επίκτητου Διατριβών, 
εσπευσεν αύθορμήτως νά εκφράση προς τόν Κοραην ενθερμον εύχ<*- 
ριστίαν, εξ Άγκώνος δέ, τη προτεραία του είς Ελλάδα πλού, 
έπέστειλε τη 2 Δεκεμβρίου 1827 ποός τον σοφόν αύ τ̂οΰ επαινέτΥΐν 
μακρόν γράμμα, Απαγγελλόμενος νά μιμηθ*?ι κατά τά ένόντα τ °ν 
Τιμολέοντα και νά έπιτελέση επ’ άγαθώ της Ελλάδος, οσα 0 
Κοραης ήλπιζε παρ’ αύτού. «Μακαρία ή πχτρίς, άν πράξη '0(5CC 
με υπόσχεται είς την επιστολήν του ! και μακάοιος αύτός 
φιλοτιμηθη νά κατασταθη εύδαίμων από την ευδαιμονίαν της 
τρίδος !* ’Αλλά καί επί τν̂  ύτοθέσει δτι ό Καποδίστριας προ<*' 
κόπτων είς απροσδόκητα κωλύματα, εμελλε νά φανη ήσσων 
περί αύτου προσδοκιών, μη διά τοΰτο ήτο άξιος κατακρίσεο)ί γ 
« ’Ακόμη καί άν ύποτεθη άλλος παρ’ δ,τι ήλπίζετο (έγραφαν 0 
Κοραης τη 15 Ό/.τωβρίου 1828), ή άχρειεστάτη διαγωγή 
κυβέρνησις τών προ αύτού, τον εκαααν άναγκαΐον. Χωρίς αυτ°ν 
εκινδύνευσε καί τό σωθεν από τάς σφ*γάς μέρος τών Έλληνο^ 
νά εξαλειφθή όλότελα από τό πρόσωπον τής γής. 
πρέπει νά συλλογισθώμεν καί τούτο. Πιθανόν ή μάλλον βέ 
βαιον κρίνω, δτι αύτός δεν εχει εξουσίαν νά πράξη τίποτε 
έαυτού καί ή τύχη μας τώρα πλέον κρέμαται από τούς θ£0' 
πέμπτους εύεργέτας μας». Άποκρινόμενος δέ καί προς ^  
Άγκώνος επιστολήν του Καποδιστοίου, εγραφε τή 5 Ίανουαρι°υ 
1828 «Ή  πατρίς δλη σε παρακαλει δι’ εμού νά εχης είς π#ί0ζν 
σου πραξιν καί βουλήν άκαταπαύστως προ οφθαλμών τον προγ0 
νον Τιμολέοντα, καί απ’ αύτόν να λαμβάνης συμβουλήν. Ό  
ταπαυστως κυλιόμενός ούτος βίος άλλο δεν άφίνει είς τήν εξ°υ 
αίαν μας, παρα νά δράξωμεν νομίμως τό όποιον είς καθε'ν* 
ζεν '/ι Πρόνοια οτάόιον μικρόν μεγα. Τό άνοι^6εν ε’ις σί

360 ΙΣΤΟΡΙΑ



Tr<v Πρόνοιαν στάδιον, υπερβαίνει και τό πολύ* επειδή σου εμπι 
στευθη ολοκλήρου έθνους ευδαιμονίαν. Είν* άπ’ εκείνα τά στά- 
lQC, τά όποια δεν ανοίγονται πλην μίαν φοράν είς κάθε 500 */) 

|00θ ετη Γνωρίζεις εκ. της παλαιός 'Ιστορίας πώς τό ετρεζεν 
0 Τΐμολε'ων  ̂ και ε* της νέας πώς ό Ναπολέων. Ό  δυστυχής ού- 
τ°? μέγας άνθρωπος άλλ’ οχι μέγας άνήρ, είχε πολύ πλειότεοα 

Τιμολέοντος μέσα καί βοηθήματα νά τό τρέζτρ λαμπρώς,άλλά 
ελειπεν ό θειότατο; ερω; τής κοινής ευδαιμονίας, οστις έπύ · 

Ρ̂ νε τ ην γενναίαν ψυχήν του Τιμολέοντος. Sapienti satis. 
^ΥΧ,ώρησε καί τά ολίγα ταύτα είς γέροντα, δστις δεν εκολά- 
*ευσεν ούδε νέος ών ποτε κανένα.»

Δεν ηρκέσθη ό Κοραής παραβαλών τον Καποδίστριαν πρός 
ΐ0ν Τιμολέοντα, άλλά^καί εδήλωσεν εκ του προτέρου οτι, άν συνέ- 
β*ΐνε νά μη άρέστ) ό Κυβερνήτης προς πάντας τούς "Έλληνας, 
^δεν θαυμαστόν διότι μήπως καί ό Τιμολέων ηρεσε πρός πάν- 
τ<χί τούς Συρακοσίου; ;

Είπέ τις τών παλαιών άστειευόμενος, δτι δεν είναι δυνατόν 
 ̂ ειναί τις τοις π#σιν αρεστός, πλην άν γίνγι ζ αχ α ρ όχ η ζ τ α , «εί 

^πλα κούντα  γενόμενον». Ταύτα δε άναλογιζόμενος, ποιείται 
^λαχού ό Κοραής παντοίους επαίνους περί τού Καποδιστριου,

* «θεραπεύσαντος με τό παράδειγμά του την τιτλοτυφίαν, ποώ- 
,0> *υτός παύσας νά ονομάζεται κόμης», <ϊ>ς έγκαινίσαντος την 
^^νίλοδιδακτικην μέθοδον καί ίδρύσαντος πολλά στοιχειώδη σχο- 

καί διδασκαλ εια· πρός τούτοις απολογείται αύτού, παρ’ 
l0Cv κατηγορηθέντος, δτι δήθεν έθήτευε τνΐ ρωσική αύλη, οΰτω 
0ίυτός ό Κοραής άνακηρύττει τον Καποδίστριαν πολλής ψοονή - 
c χκΙ μεγάλης  αρετής arSf>a, Νοείται οϋκοθεν, δτι 6 φρόνι- 

4^/^* ν̂^?ετος άνθρωπος, δεν πρέπει νά νομίζηται καί δλως 
^^τττωτος. *Ό Κυβερνήτης δεν είναι αναμάρτητο; (εγραφεν 

°ραής τν5 15 Μαρτίου 1 829)· πλειοτέρα; άφορμά; καί πλειο · 
πειρασμούς άμαρτημάτων εχει παρά κανέν’ άλλον πολί- 

εΧ51 παλαιόν παράδειγμα προγονικόν τον Τιμολέοντα, δστις 
^Ρε τών κα*ών δημαγωγών τάς φλυαρίας».

επί τέλου; οί εν Αίγίνν) καί "Γδρα εμμανέστατοι τού
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Κυβερνήτου αντίπαλοι, κατώρθωσαν νά σαγηνεύσωσι τον άπειρ0'  
. κακόν τής ελευθερίας καί τής ισονομίας εραστήν, Κοραήν. ® 

|| Κοραης έγένετο απηνής τού Καποδιστρίου κατήγορος, χωρίί *υ 
|! λόγου αΙτίας, αλλά μόνον έξ εύπιστίας προς βεβουλευμένας 

• Ί βολάς, άποθέμενος αίφνης κατά την πρεσβυτικήν αυτού ήλι*ιβ̂  
την θαυμαστήν εκείνην νηφαλιότητα τής κρίσεως καί την ^eP 
την γνώμην εγκράτειαν, ήτις επανθεΐ εις πάντα αυτού τά <ρι °̂ 
λογικά καί τά άλλα μελετήματα. Τούτου δ* ενεκα ό μικρόν 
θεν δικαίως ύποληφθείς εφάμιλλος τού Τιμολέοντος ζη λ ο )^ ’ 
διεσύρθη μετ’όλίγον ώς τύραννος, πονηρότερος καί αυτού τού Φ* 
λάριδος, καί ώς προδότης, χείρων καί αυτού τού παρά τοιζ 
χαίοις έστηλιτευμένου φιλοπέρσου Άρθμίου τού Ζελείτου· 
πρώτη κατά τού Κυβερνήτου διατριβή τού Κοραή, συνταχ®6̂  
κατά τον Σεπτέμβριον τού 1830 έν εΓδει διαλόγου, έπιγράφ**1*1 
«77 συμφέρει 8ic την ίλευθ  ερωμένην άπό τονς Τούρκους 
δα νά  πράζη εις τάς παρούσας περ ισ τάσε ις , δ ιά  νά  μή  δ°ν 
εις χρ ισ τ ια νούς  τονρχίζοντας δ ιάλογος δύο Γραικών (jdao6^° 
χαϊ Χ αρ ιλάου ), εκδομένος άπό τόν Γ. Πανταζ ίδην . * ^

οΘαλεράν καί άγήρων εχων την μνήμην τών μεγάλων κ<*1 * 
αισίων τής Γαλλικές Επαναστάσεως αρχών, λέγει ό Θερε1* 
καταφέρεται ό ψευδώνυμος Πανταζίδης, χωρίς τίνος άνα*° ^  
εναντίον αύτοκρατόρων, βασιλέων καί πάντων ^τών <* 
ολιγαρχικών», έγκωμιάζων «τόν μόνον κυρίαρχον λαόν.» 
λην άγαν φιλόπατρις, άποστρέφεται την ‘ Ιεράν|Συμμαχί#νι * 
δεν παρέρχεται δλως έν σιγγ) καί τάς παρεκτοοπάς τών Έλλ'Λ ^  
Ούδαμώς άρνούμενος τάς μωράς διχονοίας|τών προεστώτο>ν> 
ρύττει οτι «τά πλεΐστα επαθεν ή Έλλάς^ άπό τόν 
άπό τόν άγγλον άρμοστήν τής Έπτανήσου, τόν άγριον Μ#1* ^  
δον, άπό τόν αύτόχειρα Καστελρήγον, υπουργόν βασιλι*°ν 
’Αγγλίας, καί έσχάτως άπό τόν μωρότατον πάντων τών  ̂ #
μακών, καί παρελθόντων καί παρόντων Έελλιγκτώνα, δστιί 
πισθείς πλέον δ',ά την δούλωσιν τής ^Ελλάδος, έπεν0Υ)^ε y£ 
συσφίγζν), ή μάλλον νά την πνίξν) εις δρια τόσον στενά, ω6*^9. 
εύρίσκεται εις άδιάλειπτον κίνδυνον νά δουλωθή καί δευ^έ*
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I



0  Κοραής ελπίζει είσε'τι επί την τιμ ιότητα τού Κυβερνήτου τής
Ελλάδος} άλλά ................. Ό  Καποδίστριας είναι τίμιος άνθρωπος,

κλλ* είναι περικυκλωιχε'νος άπό πολλά κολακικά ανδράποδα, ό- 
~οΤα ισχυσαν νά μεθύσωσιν αύτόν τον μεγαν Ναπολεοντα καί νά 
“ον τυφλώσωσιν, ώς εμέθυσε κ* ετύφλωσεν ο πολυμήχανος Οδυσ- 
^ευς τον τρομερόν Κύκλωπα. Τού Κυβερνήτου ή τιμιότης εφάνη 
μάλιστα εις την διοίκησιν τών δημοσίων χρημάτων, αλλα μη 
δεν εδειζεν ή πείρα, οτι η χαταφρόνησις τών χρημάτων, δεν συν
οδεύεται πάντοτε με την καταφρόνησιν τής δεσποτείας ; Μη δεν 
εφάνησαν χρημάτων άφοόντιστοι πολλοί, καί ομως πλεονεκται 
^θυσίας αχόρταστοι ; αΧειρες μεν άγναί, φρήν δ* εχει μίασμά 
*·*) δλων δε τών μιασμάτων τό βρωμερώτατον είναι τής δεσπο
τείας το μίασμα». Άδιστάκτως ομολογεί ο Κοραής ότι 6 Κυ
βερνήτης «εζήπλωσε τά αλληλοδιδακτικά σχολεία* αυτα όμως 
(^ροσεπιλέγει) δεν είναι παιδεία, άλλά παιδείας θεμελια καταγής 
θρυμμένα, επάνω τών οποίων δεν άνεφάνη κανεν αζιον Ελλάδος 
*Τιριον παιδείας Ε λληνικής». Επαναλαμβάνει δε ό Κοραής, τα 
Χ»ατά τού Καποδιστριου ύπό άλλων συγχρόνων κατήγορων ειρη-
Ι ε̂να, ότι άπηγόρευσε δήθεν την είς τους μαθητας τών σχολείων
Π^οάδοσιν τού Γοογίου καί άλλων πλατωνι/.ών διάλογων, ποοσ- 
^αγόμ,ενος, «ότι μόνη ή ελευθερία είναι γεννήτρια τής αρετής, 
ε~ειδη μόνη αύτή γέννα την μητέρα τής φιλοτητος ισότητα.» 
Επι πασιν ελπίζει εύπίστως την σωτηρίαν της Ελλάδος παοα 
*&ν εφημεριδογράφων, δικαίως εγκωμιάζων τήν πατριαρχικήν 
Χρηστότητα τού ελληνικού λαού, όν παρομοιάζει πρός γήν αγα- 
’ ήν, «$τι? ήθελε βλαστήσει καί καοποΰς αγαθούς, άν δεν έπνί- 
ίετο από ζ ιζάνια».

Τοιαύτη ύπήοξεν ή πρός τον Καποδίστριαν διαγωγή τού εκ 
Χίου σοφού Έλληνος, ήτις ούκ ολίγον επεβάρυνεν εν τη πλά- 
9τιγγι τών κατά τού Κυβεονήτου άντενεργειών τής άντιπολιτεύ- 

ή τ ι ς  τέλει, έπε'τυχ&ν ούτινος εφιετο. Πράγματι ή  τύχη 
* ν μεγάλων τών εθνών αναμορφωτών απανταχού καί πάντοτε 
^'^ρζε πολύστονος καί κακοτεομων* τ·^^^Κυβερνήτου δόγμα 
Μ(ί'Ύο-ϊντοΓ ,Ύρό τον νόμον ίσοτην τών » ύπελήφθη ατό-
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πως υπό τινων έκ τών ισχυρών της χώρας ώς νεκρικός κώδο>ν 
τού πολιτικού αυτών θανάτου, δθεν καί έσχηματίσθη σθενχρ  ̂
Άντιπολίτευσις, ήτις έπικραταιωθεΐσα υπό τών ξένων κατέληξεν 
εις ανταρσίας καί εις τόν δλεθρον τού άναμορφωτού. Ή  a r t ix °m 
Λίτενσις αυτη άπηρτίζετο έκ διαφόρων στοιχείων, ήτοι ύπό 
διπλωματίας, τών έν Έλλάδι ξένων, εκ τινων έκ της άλλοδα^^ 
προσελθόντων ομογενών καί ύπό τινων έκ τών Ισχυρών έγχο>ρι0)ν' 
Άπό τού 1824 ίδί^, ενώ ή τάλαινα Ε λλάς έσφάδαζεν εν 
αΐματι, αί Δυνάμεις ήριζον έν αύτν) περί έπιρροης, η δ* έπί ^  
’Αρχήν της χώρας άνάρρησις ενός πρώην υπουργού τής 
έκρίθη ύπό τής διπλωματίας ώς διατάραξις τής έν έπιρρον  ̂ t<y0P 
ροπίας, ήν έπόθησε παντί μέσω νά άρτρ* ή Α γγλ ία  είχε καί ι 1 
αιτέρους λόγους δυσμενείας κατά τού διπλωμάτου Καποδισ*Ρ*°υ’ 
άπορρέοντας έκ τών έν Παρισίοις καί έν Άκυϊσγράνω Συνεδρι0̂  
έτέρωθεν ό αρχιστράτηγος Τσούρτς εγραφεν εις Α γγλ ίαν , 
Κυβερνήτης έξερεθίζει τούς Έπτανησίους κατά τών Άγγλο>ν· 
Γαλλία, καί περ εχουσα πρός τον άνδρα εύγνωμοσύνης λόγ°υ^ 
δεν ηνείχετο όμως καί αύτη την διατάραξιν τής έν επιροογ ι6°̂  
ροπίας, πρός δε οί Γάλλοι ειδον μετά δυσαρέσκειας τόν 
στριαν προτείνοντα διά τόν θρόνον τής Ελλάδος τέσσαραί 
κηπας, έξ ών ούδείς ην Γάλλος, ένώ αύτοί άπό τού 1824 £tX 
υποδείξει ώς ηγεμόνα τής Ελλάδος Γάλλον πρίγκηπα, ύ π ^  ^  
οποίου καί θερμώς ειχον έργασθή έν Έλλάδι· πρόσθετος 
τής Άγγλογαλλικής δυσμενείας ην καί τό δτι ό Κυβερνή**^ ^  
άπέκουψε την αγανάκτησή αύτού έπί τφ  πρωτοκόλλω του  ̂
λίου καί τό δτι βραδύτερον έπιμόνως ηξίου την Κρήτην κ*1 ^
μον. Πλεΐστοι έπίσης τών έν Έλλάδι ξένων ποοσετεθη^

k Si »λ"ΛΡ
την Άντιπολίτευσιν δι’ άλλους τε ίδιοτελεΐς λόγους και d ^  
στημένοι, διότι ό Καποδίστριας ειχεν έκδώσει έγκύκλιον 
τρέπουσαν την *ις Ελλάδα διαμονήν τών ξένων, άν ούτοι δ&ν ^  
ρον τακτικά διαβατήρια καί συστατικάς έπιστολάς. ^  ^  
εκ τής άλλοδατ^ίΐ^^οσελθόντων ομογενών τινες έπί^Άί 
μενοι επί τής^^^^Είρας πνευματικής αυτών μορφώσει  ̂ ^  
διακρίσεις εν άξ<ο|Η&ιν, &ς δεν ήδυνήθη νά ίκανοποιή^ΐ
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βερνήτης, οθεν καί οί τοιούτοι έτάχθησαν εν τ7) Άντιπολιτεύσει 
*αί πρόβουλοι έγένοντο αυτής.

Λεν ήδύναντο νά βλέπωσι τόν Καποδίστριαν εργαζόμενον εν
δελεχώς ύπερ της άποκαταστάσεως τών ελληνικών πραγμάτων, 
εν τ^ ύπερ τ^ς διαρρυθμίσεως αυτών προθυμία τού Κυβερνήτου 
ενορώντες ροπήν τινα δήθεν προς την αυταρχίαν, προαγωγήν τών 
οικείων αυτού συγγενών καί φίλων καί κατάθλ^ψιν τών αγωνι
στών καί τών δημοτικών ελευθεριών. Ώρισμενα δε κυρία τής 
*«τά τού Καποδιστρίου άντιπολιτεύσεως αΓτια ήσαν τάδε : α') 
^σηοέστουν οί πλεΐστοι τών ευνοουμένων τους στρατιωτικούς 
*αΙ ποό^ϊ^τωΤ^ΒίοΓρος^ϋαί^ΑύγουστΐνοΤ Καπο^ίστ ρ ι α ς γενικός 
επίτροπος τών τε στρατιωτικών καί πολιτικών, περί ου ο Κολο- 
'κοτρώνης λέγεται δτι είπε: κχαΙΜτερα νασκαζε  τό κόδο του, π αρά  
Χον ηΜεγ εδώ». Ό  Γεώργιος Δυοβουνιώτης, Νικολαος Κριεζώ- 
τΤ0ζ, Βάσσος Μαυροβουνιώτης, Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, Διθ
έσ ιος Εύμορφόπουλος, Μητσος Λιακόπουλος, Σπύρος Μήλιος, 
Ιωάννης Κλίμακας, Βασίλειος Μπούσγος και άλλοι οπλιταρχαι 

ταϊς χιλιαρχίαις έγόγγυζον κατά τού Καποδιστρίου ως αδι
κούμενοι, παοορώμενοι καί περιφρονουμενοι, έγραψαν *δε τη 15 
Μαίου 1829 έκ τής παρά τούς Δελφούς Άραχώβης (Άνεμωρείας) 
π?ος αυτόν τήν δε την αναφοράν ;

ι 'Ε ξο χ ώ τα τε  Κνβερτήζα ,

«Ό  εκλαμπρότατος πληρεξούσιος τοποτηρητης ανεφεοθη 
^αμφιβόλως πρός την Κυβέρνησιν περί τών εδώ διατρεζαντων 
*αι μ| τ ην ποοσωπικην συνέντευξίν του θέλει εζηγηθή πληρεστερον 
*«pl αύτών, Ήμεΐς οί υποφαινόμενοι, στοχαζόμενοι δτι Γσως 
τιν'ες κακοποιοί άνθρωποι είμπορούν νά κάμουν παρεξηγήσεις είς 

Κυβέονησιν, προθυμοποιούμεθα νά άναφερθώμεν καί αμέσως 
την πατρικήν της πρόνοιαν διά νά παραστήσωμεν την κατά- 

*Τ«σίν μας καί ποια τά αΓτια, τά όποια μάς παρεκίνησαν νά 
ζ'Ίτήσωμεν τά  δίκαιά μας. Πρέπει νά ήμεθα συγγνωστέοι έάν 
Ι^ακοηγορήσωμεν, διότι καί ή υλη ή όποια μας παρουσιάζεται
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είναι μεγάλη και ο αγών με τον όποιον άντεπαλαίσαμεν. άντΓ>- 
παλαίομεν καί μέλλομεν ν’ άντιπαλαίσα>μεν δεν είναι μικρός.

Σ ε β α σ τ ή  Κ ν β έ ρ τ η σ ίζ ,

«Χωρίς νά λάβωμεν καθ' δλου εί; σκε'ψιν τά παρελθόντα, ** 
ελθωμεν νά έξετάσωμεν τά τής εποχής τής παρούσης κυβερνη- 
σεως : οί "Ελληνες δλοι, η Ελλάς άπηλπισμε'νη έπροσκάλεσε Σε 
κυβερνητην ειμεθα πλε'ον παραβε'βαιοι, δτι ή έξοχότης σας έχ#'' 
ρετε και χαίρετε παντού την πλε'ον λαμπράν ύπόληψιν και δεν 
ηλθετε εις την Ελλάδα παρά νά την σώσετε· εις τούτο καθειί 
δεν αμφιβάλλει *7] καθ’δσον παρατηρούμεν δτι τά πράγματα διάτήί 
θείας προνοίας και συνετής κυβερνήσεώς σας προοδεύουν κατά την 
επιθυμίαν δλων τών καλών πατριωτών. Ά μ α  έπατησατε τό έδα
φος τής Ελλάδος, όποιους νόμους καί άν εθε'σετε εις τό εθνος- 
δλοι εφάνησαν δεκτοί καί οί Έλληνες άφωσιωμένοι προσηλώθη- 
σαν νά τούς φυλάξουν καί δι’ αυτούς καί διά την σωτηρίαν τήί 
κοινής πατρίδας νά χύσουν καί αύτην την ύστε'ραν ρανίδα του 
αΐματός των. Έθέσατε στρατιωτικόν οργανισμόν, ποιος δεν εστερ* 
ξεν άμε'σως ; κανείς βε'βαια δεν παρήκουσεν* οί Έλληνες επί τ*Λ 
βάσει αυτού του οργανισμού δεν έπλήρωσαν τά ίεοά χρε'η των ] 
η άνάστασις τής 'Ρούμελης ά ; τό μαρτυρησ*/)· αί σημαΐαι τή* 
ελευθερίας κυματούμεναι επάνω εις τόσα λαμπρά φρούρια καί πό
λεις άς δώσουν τούς άποχρώντας λόγους. ’Έ πειτα  άπ* δ λ α  τ α ύ τ #  

τ ί ακολουθεί ; άναμφιβόλω; τό νά μην ένεργήται ό σ τ ρ α τ ι ω τ ι -  

κός διοργανισμός μόνον καί μόνον διά τούς Έλληνας τής Στε
ρεές Ελλάδος. Οί Έλληνες, Σ. κυβε'ρνησις, αφού εμειναν τό εν 
δε'κατον άφ’δσοι ήσαν, ύπε'κλιναν εις τόν στρατιωτικόν όργανισμ°ν 
δχι μόνον διά νά φονεύωνται, αλλά καί νά ζούν. Είναι βε'β*ι°ν 
δτι κανεν έμπόδιον δεν κάμνουν. "Όταν λοιπόν δέν τρε'φωντ#* 
άπό τούς άγώνάς των, πώ ; νά ζήσουν ; μήπως είναι μία ημ&Ρ* 
ή ενας μήνας άφότου στερούνται τά δίκαιά των ; είναι, Σ. 
βε'ρνησις, μήνες εξ καί περιπατούμεν εις τούς επτά. “Ό τι λοι*° 
ό στρατιωτικός οργανισμός δεν ένηργήθη, δεν με'νει καμ(*ι3ί 
άμφιβολία* δτι πάλιν ή Σ. κυβέρνησις δεν έφύλαξεν ισοσταθμώ
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δικαιοσύνην εί; ολα τά τέκνα τη ;, καί είς αυτό δίν μένει 
*αμμία πρόφασις, διότι, όλοι οι πολιτικοί οχι μόνον πληρώνον- 

κατά μήνα, άλλ* ηύξησαν και οί μισθοί των, μολονότι γοά- 
?^ ν  μ« τ ο αίμα τών στρατιωτών μετασχηματισμένον είς με- 
^ ν η ν  οί ναύται πληρώνονται, οί τακτικοί παρομοίως καί μό- 
ν°ν οί δυστυχεί; ‘Ρουμελιώται νά μένουν τόσον καταφρονεμένοι, 
^  οποίοι πάντοτε εφάνησαν πρόθυμοι ύπερασπισται τή ; πατρί- 

καί τής κυβερνήσεω; ; αυτοί λέγομεν οΐ όποιοι εθυσίασαν τα 
^ ντα, τά όποια ώ; προ; είδότα; είναι βέβαια περιττά ; Ε ! Σ. 
^§έρνησις ! άς θεωρησωμεν την Ελλάδα ώς μίαν άμπελον επροσ- 
^^λέσαμεν την εξοχότητά σας ώς ένα επιστάτην επάνω εις αυ- 
ή̂ν· ή έξοχότης σας, διά νά καλλιεργηθώ καί δώσν) ωφελίμους 

**?πούς, διωρίσατε, π. χ., σαράντα έργάτας νά την δουλεύσουν 
^  Κυτών εινε δίκαιον νά πληρώσετε τού; τριακοντα, του; δε δέ- 
** νάφήσετε oyi μόνον άπληρώτου;, άλλά και καταφρονεμενους, 

οί μεν τριάκοντα δεν υποφέρουν τους αγώνας τών δέκα, η να 
*ζ7ϊ̂ μεν καλλίτερα, οί δέκα είναι η βάσις καί τό υποστήριγμα 

τριάκοντα ;

Σεβαστή Κυβέργησις ,

«Οί Έλληνες ζητούντες τό δίκαιόν των δεν τρέφουν κανένα 
^λλον σκοπόν είναι πάντοτε ευπειθή τέκνα τής κυβ&ρνήσεως, 
^όταν καί ή κυβέρνησις οροντιζη μητρικώς όι αυτά* οί Ελ« 
λγ^ες, βεβαιωθήτε, εφθασαν είς την πλέον ελεεινήν καί άξιοδά- 
*?υτθν κατάστασιν άλλο δεν έχουν παρά μόνον ενα ψωμί καί 

άλλοίμονον εί; οποίον τό φοέγγι ! προσφάγι δεν έχουν, 5ι γυ
ρ τ ή ς  βασιλεύει, είς τρόπον ώστε άπεράσαμεν τούς σκλάβους 
^  ’Αφρικής καί τούς παλαιούς είλωτας τής Σπάρτης. Τοιαύτη 
^ ε ρ ά  κατάστασις τίνος ψυχήν ,άν εγγ  καί πέτρινον, δεν ειμπο· 

^  νά την μαλακώστ) ; καθώς νομίζομεν, αλλ ουαί, ουαί ! την 
™^ομεν τόσον σκληράν, ώστε δσοι εσώθημεν άπό τόν εχθρόν 
**^νεύομεν άπό τά κακά τής στερη^εως. Εί; τοιαύτην πεοίστα- 
*;ν **ί είς τοιαύτην οίκτράν εκθεσιν τών καθ’ ήμ£ς ζητούμεν 

την 2. κυβέρνησιν τά ακόλουθα : α') Νά μ2ς άζιώστι τής

TOT ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΤ 3b?



$

κοινοποιήσεως εκείνων, οί όποιοι αντενεργούσα εί; την πρόοδον 
τών στρατιωτών ύπερ τή ; άνεζαοτησίας τού έθνους· β') Δι# νά 
εύαρεστηθ'71 νά μα; άποδώσν) τά δίκαια κατά τόν στρατιωτικόν 
διοργανισμόν μέχρι τή ; ημέρας, καθ’ ήν θέλει γείνει ή πληρωμή 
γ ') Μετά την πληρωμην νά μ&ς δώση τά ; βάσει; τού παρόντο; 
καί νέου άλλου οργανισμού καί κατ’ αυτά; καί ή Σ. κυβέρνη**1̂  
νά βαδιζν) καί οι Έλληνες νάκολουθούν τά Γχνη τη;· νά ^Ρ°* 
κηρύξη δτι οί Έ λληνε; μέλλουν νά δουλεύσουν κατ’ αυτά; 
νά μα; διατάξη τέλο; πάντων νά εκστρατεύσωμεν, οπού είνα& ^ 
περισσοτέρα ανάγκη τή ; πατρίδο;. Έάν καί μετά ταύτην ^  
εκθεσιν δεν είσακουσθώμεν, τότε βιασμένοι διαμαρτυρόμεθχ· εν0>' 
πιον τή ; Α γ ία ;  Τριάδος, ενώπιον τή ; πατρίδο; καί τού εθνο^· 
καί ενώπιον τέλο; πάντων τού φωτισμένου κόσμου τή ; Ευρώ^Άί 
διαμαρτυρούμεθα, λέγομεν, ενώπιον εκείνων δι* δσα μέλλουν ν£* 
κολόυθήσουν, οί όποιοι αντενεργούν δι’ ημα; *αί θέλουν ν<Χ̂  
κούμεθα, νά καταφρονούμεθα καί νά πάσχωμεν ώσπερ Έβρ^°ι 
από τά δεινά τή ; γυμνότητο; καί τή ; στερήσεω;. Έάν δε 'Λ 
βέονησι; δεν απόδειξη τού; άντενεργούντας, τότε φαίνεται 
νεργεΐ φανερά η ιδία κυβέρνησι; καί ά ; δώση λόγον δι* δσα [*ε  ̂
λουν νάκολουθήσουν. Σ, κυβέρνησι; ! άπ* δπου θελετε είμ^°Ρε^^ 
νά πληροφορηθήτε πόση εύταζία βασιλεύει εί; τό στρατιωτι*0* 
ό πολίτης κάμνει έλευθέρως τό έμπόριόν του, ό δε Έλλην κ ιν^  
νεύων εσθίει τό ψωμί του με δάκρυα καί στεναγμούς. Σ. 
νησις ! δχι Έλληνας νά φέργις είς παρόμοιον στάδιον, ά^λ  ̂
ποιον έθνος τής Εύοώπης ώς καί αυτόν τόν θεόν με τούς <*Ŷe

» ' \ t ν \ , gyfltλους, τολμώμεν, αφού τούς άφηση; δχι επτά μήνας, <*λλ 
αδικημένους καί καταφρονεμένους δεν είμπορούν νά ύποφέ?0̂  
Άποστέλλομεν είς την Σ. κυβέρνησιν τόν εκατόνταρχον Β*ΥΪ 
λην Ίωάννου καί Κώσταν Δαγουμιστην καί δι* αύτών ^p0<Ĵ  
νομεν εν τάχει την άπάντησιν».

’Αλλά καίπερ πολλού χρόνου παρελθόντος, λέγει ό καθηγ*# 
Γεώργιος Κρίμος,  ούδαμώς ελαβε προ οφθαλμών ό Καποδί^Ρ1*̂  
τά  αιτήματα τού στρατού· ήγανάκτουν δέ, προ πάντων, ο* * 
ανατολικής Ελλάδος, α )διότι οί μεν ύπό τόν αδελφόν τού Κυ ^
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ινήτου Αυγουστίνον στρατοί ειχον αφθονίαν τροφών και τακτικώ ; 

έλάμβανον τού; μισθού;, οί δε τή ; ανατολική; Έλλάδο; ύ*ό τον 
Δνιμ-ήτριον ‘Υψηλάντην έστερουντο τών πάντων. Τούτου 'ένεκα '  
καί αύτο; ό τα  μάλιστα γινώσκων νά ύποαένϊ) ΎψηλάΝτη; ή ν α γ ·  
*«σθν) νά πέμψη (14 Αύγούστου 1829) έκ Στεβ*νίκου τή ;  Βοιω-

Γ. Τ ο μ π ά ζ η ς .

τ{«ί 'έγγραφον προ; τόν Κυβερνήτην, έν φ διαρρήδην λέγει οτι 
01 οτρχτιω-ad έξηγριώθησαν, ήπείλησαν τού; αξιωματικού;, περι
χ ύ νο υ ν  την κυβέρνησιν, η ; ούδ'εν π*έον έπίστευον τών οσα αδτη 
^ ισχνεϊτο , ώ ; αείποτε ύπισχνουμένη καί ουδέποτε πράττουσά τι· 
δτ<· ένεκα του ύπούλου τρόπου τή ; κυβερνήσεω; διελύθησαν τά
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νικηφόρα στρατόπεδα τών Θηβών. τού ’Ανηφορήτου, τού Ώρω- 
πού καί τού αγίου Ίωάννου· ο τι ο στρατός δικαίως ήγανάκτει* 
διότι πολεμών γενναίως παρημελειτο, οσον ούδ* έπί τή ; προτε- 
ρας αναρχίας* δτι «ερριψαν καθείς πέτραν αναθέματος κατά τών 
αιτίων τής γενομένης εις αυτούς αδικίας καί σννώμοσαν επί 1° 
ιερόν ΕναγγέΛιον νά μη πιστεύωσιν εις το εξής όποιανδήποτε ύπο- 
σχεσιν, νά μη ύπακούωσιν είς τούς ανώτερους». Αί υπό τόν ‘Υ* 
ψηλάντην λοιπόν χιλιαρχίαι περιήλθον είς την ανάγκην νά συνο- 
μνύωσι κατά τής κυβερνήσεως εχοντες έν τη μνήμη πάντοτε κ*1 
τό διαδιδόμενον άπό στόματος είς στόμα, ότι δ Καποδίστρι#* 
είπέ ποτε κατά πρόσωπον πρός δπλιτάρχας παοαπονουμένους οργ1' 
λως : *Σάς γνωρίζω- εΐσθε δ ί ο ι  Λτ}σταί καί ψενσζαο !»

εί καί ή έν Τροιζήνι συνέλευσις οητώς τό δικαίωμα του 
διδόναι πολιτείαν (πολιτογραφίαν) έπέτρεψε μόνη τ91 βουλΤ̂  Κ1*1 
τη κυβερνήσει, άπηγόοευσε δέ διαρρήδην τήν κατά τόπους πολί" 
τογραφίαν, άλλ* ομως α ί ύπεο τού Έϊδεκ, Βιάρου, Γιαννετ#·» 
Ρίζου καί άλλων φίλων τού Κυβερνήτου γενόμεναι ού μόνον δεν 
άπεδοκιμάσθησαν ύπό τού Κυβερνήτου, αλλά καί εξελεγχθεί**#1 
ύπεστηρίχθησαν ύπ* αύτού, δπερ έθεωρήθη ώς περιφρόνησις το>ν 
νόμων **π’ αυτού τού νομοφύλακος Καποδιστρίου.

^^γ^Μοτι ένσκηψάσης τής πανώλους, δ Βιάοος έν τώ τμήματι έν ψ 
ήοχε, συνέστησεν ύγειονομεΐον καί έπέβαλε κάθαρσιν διατάξας 
τά γράμματα άποσφραγίζωνται καί καπνίζωνται. Έπέτρεψε δ 
έμπεπιστευμένοις άνθρώποις νά σημειώσιν ει τι έπιλήψιμον ευρι- 
σκον έν ταΐς έπιστολαϊς καί άνακοινώσιν αύτώ. Επειδή δε έφ#ν* 
τάζετο πανταχού συνωμοσίας καί συνωμοτικάς αλληλογραφε ί 
ένόμιζεν δτι ευρισκε συνωμοτικάς φράσεις καί έν έπιστολαϊς π#**ν 
ολως άλλοίαν έννοιαν έχούσαις. Τόσον δ* άπέβησαν αύθάδεις act 
παράνομοι διαταγαί τού Βιάρου, ώστε κατείχε τάς έπιστολάί 
τών ους ύπώπτευεν ώς σφοδρούς άντιπολιτευομένους ή ώς συν^' 
μότας. Μεταξύ δε άλλων συλλαβών τούς γραμματοφόρους κα^ε" 
σχεν δ Βιάρος έπιστολάς επιφανών άνδρών, οίον τού Τάτση * 
γ ί ν α , μέλους τού Πανελληνίου, ή έψηλάφων αυτούς τούς άνδρ&$> 
οίον τόν Λήμον Κανε.ΙΛόπονΛον.



ή αυθάδεια, άναίδεια, προπε'τεια καί οί τυραννικοί τρό- 
;άρου όσημε'ραι παρεσκιύαζον εχθρού; τω ά^ελφώ Ιω-

δ ) δτι επειδή τά περί υγειονομία; αυστηρά μέτρα κατε'θλιβον 
°ν λαόν, καθ’ δσον η κυβε'ρνησις έποιεΐτο χρήσιν αύστηοοτε'οαν 
^  δε'οντος, μη λαμβάνουσα προ οφθαλμών δτι ό λαό; τό ποώτον 
°τε υπεβάλνλετο άστυνομικαις διατάζεσι τέως άγνωστοι;, έξή- 

Υεΐρε την όργην τού λαού. Πολιτών δε 150 άναφορά λίαν άναι 
εκάη παρόντων τών έν αύτή ύπογεγραμμε'νων έν τω διοικη- 

^ρίω Πόρου ύπό την χλεύην τών υπαλλήλων διαταγή του 
ι*ρου.
ε') δτι

^ τ ο υ  Β
, νί  ε τ̂ εκτελοϋντο; έπ! τό αύθαδε'στερον δσα έκεΐνο; έπί τό 
, 1ει*εστερον διε'τασσεν είτε και ποάττοντος έναντία τών ύπ’ 
^ ν°υ διατεταγμε'νων. Λέγεται μάλιστα,δτι παραινέσαντό; ποτε 

υ Κυβερνήτου το ΐ; δανεισταΐ;, ΐνα μετριωτερον τόκον λαμβά-
V(liGL\i Α' >' » , Τ η Π \ , * , Τ ̂ οστι; εν τισιν επαρχιαι; ην 01) ο)ο, και επιεικεστεροι ωσι 

τού; όφειλε'τας, δ Βιάρο; διεκήρυξεν έν έγκυκλίω προ; τού; 
^οίκους τού τμήματος αυτου : «Ό  Κυβερνήτης .παρηνεσε την

τον τόκον' εγώ αναγκάζομα ι  δριβτικώς νά τό άποφα-  
σ(όΊ e ra  παύση π&σα άμφιβολία  είς τό θεμιτόν χαϊ αθέμιτον  
f t  τ ούτον».  Ό  Βιάοος κατά παντός παραβάτου ηπείλει δή

*ν ' ’ - -i ' »uv του κεφαλαίου αυτου, φύλακας, τιμωρίας και ου μονον 
, ν £ις τό με'λλον, άλλά καί τών εις τό παρελθόν δεδανεισμε'να 
^Χ°ντων χρήματα, κα ίτα ύτα  ούτε νόμου ουτε θεσπίσματος τίνος 
Φ ^ΡΧ°ντος. Τοΐς δε άνθισταμε'νοις τών πολιτών έπε'τασσεν άκραν 
Οί  ̂ κυβε'ρνησις γινώσκει τό ορθόν καί μόνον αύτής

°Υ°ι καί τά εργα πρε'πει νά άκούωνται καί έκτελώνται, διότι 
 ̂ α^τΥΪ κ^δεται περί τών αληθών συμφερόντων τού λαού·

 ̂ άλλοθε'ν ποθεν ερχόμενη εινε ψευδής καί
^  ερα. Πρός τού; ‘Υδραίους ποτε άποδοκιμάζοντας πράξεις 
^  *υ^εΡνήσεως καί αύτού καί έξετάζοντας αύτάς έκήρυξε : *Μή 
Ag * ^ eT€ rdc κράζε ις  της χυβερνήσεως , ούζε κρίνετε α ν τ ά ς , δ ιότ ι  
,ο ,Μ  έζάζασις χαί αΰτη ή κρίσ ις δύνατα ι  νά  <ρέρΐ] είς λάθος.  

0j*oloV αποτέλεσμα ε ίνα ι  ζημία ι  σας*.
**) δτι ό Βιάρος πάντα μη ύπακούοντα κατεδίωκεν ούχί κατά
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νόμον, αλλά κατά βούλησιν, θεωρών τάς εγκυκλίους αυτού Μ 
νόμους τού Κράτους, τών δε παρακουόντων ταΐς δ ια τ α γ ή  
αυτού υπάλληλων διενεργεί την παύσιν, καθώς καί τών δημ0' 
γερόντων, άνθ* ών διώριζεν άλλους μάλλον ευπειθείς αύτφ· 
ώ δε καιρώ έγίνετο η εκλογή τών νε'ων δημογερόντων, οι *6ϋ)̂  
υπάρχοντες ήσαν περιωρισμε'νοι ενεκα τούτου ή εκείνου δ^9&ν 
τού παραπτώματος. Τοιαύται άθε'μιτοι έκλογαί ούδ’ έπί ^  
τών Τούρκων τυραννίας έγε'νοντο· εί δε' ποτε έγίνοντο, σπ#νι0) 
τατα οί ουτω παρανομούντες διοικηταί διέφευγον την τιμωρώ 
τής τουρκικής κυβερνήσεως. Τουναντίον άπαντώσιν έν τνί 
χρόνων έκείνων ιστορία καταδίκαι Τούρκων διοικητών, ο ί* ιν6̂  
ώς κατεπεμβάντες ττί τών δημογερόντων διοικήσει μετετέθτο^ 
η έφυλακίσθησαν.

ζ') δτι ό αυτός Βιάρος ϊδρυσεν έν τώ τμήματι αυτού κ#ιν° 
φανή δικαστήρια, έπ* ούδενός νόμου στηριζόμενα, ών εκ^<?'Γ°ν 
συνίστατο έξ ενός δημογεροντος καί ενός είρηνοδίκου εις βοήθ61*ν 
τών ανικάνων περί τό δ ικάζε ι δημογερόντων διορισθε'ντων 
ξουσίως ύπ ’ αυτού καί δλως παρανόμως μετά την παύσιν ^  
νομίμων. Τοσούτο δ’ έξετραχηλίσθη, ώστε καί έν αύτη ^  
γίνν) έτόλμησε νά ίδρύσν) δικαστήοιον πολλώ παρανομώ**?0 
τών έν τώ τμήματι αυτού, καθ’ δσον θ εις καί μόνος συγ*Ρ° 
τών τό δικαστήριον ειρηνοδίκης έδίκαζεν άναρμοδίως ύποθε<ί61* 
μη άναγομένας εις αυτό. Πρός δε τόν γραμματε'α τής 
τείας έρωτήσαντα περί τού καινοτρόπου τούτου δικαστηρίου?*^ 
κρίνατυ άφελώς ό Βιάρος, οτι  επρα^ε τούτο δοκιμής ενεκεν 0 
έζασφάΛισιν τής δ ικα ιοσύνης και επείσθη οτι επέτνχε 
σκοπού .

<r τι*^η') δτι διαταγή τού Βιάρου έξετυπώθησαν δ ιαμονητήρ^ ι  ^  ^
kyορηγούντο τοις άλλαχόθεν εις Αίγιναν παρεπιδημούν 
φόρου οκτώ γροσ ίων , έφ* ών έγράφετο η λέξις «υπήκοος» ι  ̂
τά  μάλιστα συνετάραξε τόν λαόν δικαίως ύποπτεύσαντιΧ 
Καποδίστριαι έσκόπουν την υποδούλωσή τών Ελλήνων. ^ 

θ') δτι δπως καταπνίξϊ) δ Κυβερνήτης πασαν αντι^0^1̂  ^ 
καί κατ’αΰτής άντιτάξνι την κοινήν δήθεν γνώμην τού λ<*ου
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τρεψεν ^ μ&λλον έπέβαλεν ΐνα περιφέρωνται άναφοραί,δι’ών άνωμο- 
ό λαός δτι παρά μόνου τοΰ Κυβερνήτου προσεδοκ&το πασα 

σωτηρ(α καί δτι παρά μόνου αύτου ώφειλον ωσαύτως νά ποοσ- 
δοκώσι την εύδαιμονίαν τοΰ έθνους. Αί τοιαΰται άναφοραί κα- 
λυπτουσαι μάλλον τά παραπτώματα τής κυβερνήσεως η έκφρά- 
ζουσαι την κοινήν ευγνωμοσύνην προς τόν Καποδίστριαν, εκινουν 
ετι μάλλον την οργήν τοΰ λαοΰ ώς πεοιφερόμεναι ύπούλως ύπ ’ 
ανθρώπο>ν φρονούντων τά τής κυβερνήσεως καί φίλων προσωπικών 

πολιτικών δντων τοΰ Καποδιστρίου. Έπειδη δε κατακραυγή 
*)*ούετο έπί τούτω, ό Καποδίστριας έδείκνυε δήθεν, δτι άπεδοκί- 
Η·κζε τάς τοιαύτας αναφοράς καί τούς ταύτας περιφέροντας. 
Αλλ’ εις τών περιφερόντων τοιαύτην αναφοράν ήν και ο υίος 
τοΰ Πετρόμτζεη Γεωργάκης, δστις άποδοκιμαζομενος εδηλωσε
τους αίτιους ταύτης ΚαΛογερόπον.Ιον, Γ ιάννενάν  και Βιάρον

 ̂ >°ια τής επιστολής ταυτης :

Έζοχώζατε,

«Έ ν ω διηυθύνθην μετά τών συγγενών μου είς εντευξιν 
τής Εξοχότητάς σας είς Μεσσηνίαν καί εν ω παρουσιασθημεν 
έμπροσθεν σας, μας ώμιλήσατε περί τοΰ άνά χειρας μας υπο- 
ΥΡ^φομένου έγγραφου καί σδ£ς άπεκοίθημεν. Γενομενης δε τής 
οδοιπορίας σας καί φθάσαντες είς ΑΓγιναν, απεστειλατε επιστο
λήν σας προς τόν δοΰλόν σας πατέρα μου, εν ·/) εξελέγχετε τό 
^τακτόν περί τούτου κίνημά μου καί οτι ποτε δεν θέλει φχνή 
δεκτόν πρός την Εξοχότητά σας. Έξοχώτατε, οποιουδήποτε 
μεγέθους παράπτωμα τό τοιοΰτον λογίζεται και οποιανδηποτι 
^ ιδ ε ία ν  απαιτεί, άκούσαντες καί τους λογους τοΰ δουλου σας 
^  δικαιοκρίτης, αποφασίσατε. Ό  δούλος σας ηγνόουν παντά- 
ttocci τό έγγραφον τοΰτο καί μόνον καθ’ ην στιγμήν άνεχώρουν 

Αίγίνης είδοποιήθην* τότε ό κ. δοτόρος Σπυρίδων Καλογερό- 
π°Άος καί μετ’ αύτόν ό κ. Γιαννετας με εκαμον κοινωνόν τοΰ 
τ θιούτου, δίδοντέςμοι άντίγραφον καί παραγγέλλοντές με νά ένερ- 
Υήσω την άποπεράτωσίν του είς τά κάτω μέρη* μετά δύο ημέρας 
α?^ετο είς Αίγιναν ό αύτάδελφός σας κύριος κοντές Βιάρος
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καί διευθυνθείς είς έπίσκεψιν της έκλαμπρότητός του ρ.ετ<χ 
κ. Γιαννετα είς την παραθαλασσίων της Αίγίνης άνεχώρησα με* 
ολίγον, 6 δε κ. Γιαννετας διέμεινε* τΤ) επαύριον άνταμωθεν^ 
μετά του κ. Γιαννετα μοί ειπεν οτι ώμίλησε πολλά περί τουτ°υ 
πρός τον κ. κόντε καί δτι η έκλαμπρότης του ’έμεινε καθ 
την έκτασιν ευχάριστος καί περί τάς δύο ώρας τ*̂ ς νυκτός με^*
καλεσθείς παοά τού αύταδέλφου σας είς τό παράλιον τή ; Â YJ
νης αοί ένεχείρισεν άποτεινομένην επιστολήν σας πρός τον δούλ°̂  
σας πατέρα μου, λέγουσάν μοι οτι δύναμαι νά διευθυνθώ εΥ  ̂
είς Πόρον αντί τού πατρός μου, οπου θέλομεν ομιλήσει ^ε? 
τών κατεπειγουσών αναγκών μας προς την εξοχότητά σας, 
θέτων καί τινα άλλα.

«Έκπλεύσας 6 κύριος κόντες καί κατόπιν 6 δούλος σας εφθ*** 
είς Πόρον, οπού καί μετεκαλέσθην παρά της εκλαμπρότητα; 
εξωθεν της οικίας του· εκεΐ άνέγνωσα είς την εκλαμπρότητα
* ν * » \ ν 'εκείνο τό έγγραφον, προσθέτων έν ταυτώ την άοκνο ν και r
έπιμελείας ένέργειάν μας, ήν πεο θέλομεν δείξει είς την α^ο7:έ 

, , , Τ g-flράτωσιν του. Αποτεινόμενος ή έκλαμπρο της του μοι ειπεν
ήμεΐς δεν προτρέπομεν τήν άποπεράτωσιν αύτού τού έγγρ^?0 ’̂
άλλ* όταν σεις τό εγκρίνετε, δύνασθε νά τό ένεργήσετε και
θέλομεν εισθαι ευχάριστοι* ταύτα είπόντος μοι, διελύθη ή <7uV°
μιλία. Τί λοιπόν, Έξοχώτατε, ’έπρεπε νά πράξω ; ποιο; εκίν/1̂
τήν ένέογειαν τούτου τού έγγράφου ; εί; ποιον δίδεται ή δι**1
μέμψις της Εξοχότητάς σας ; Αύτή είναι ή διατρέξασα ύπόθε^*
κ α ί  ώ ;  πατήρ όλο)ν τών Ελλήνων άποδώσατε τό δίκαιον
τον εχοντα». ^

r 1 ι') οτι έπί μακρόν άνέβαλλε τήν σύγκλησιν τη ; ευθύς με*^ *
κάθοδον αύτού προκηρυχθείσης Εθνικής Συνελεύσεως, ^  «

τέλος μή δυνάμενος ν’ άναβάλλη έπ’ άόαιστον ποοσεκάλεσε I 
’ Ox τωβρίου 1 8 2 8 )  τό Πανελλήν ιον  ̂ δπως προετο ιμάση  

εκλογής τών πληρεξουσίων· ποος τούτο δέ ύπέβαλεν α υ τ φ  
γικόν νόμον δλως άπαδοντα προ; τά δικαιώματα τών εκλογ- 
ώς συγκεντρούντα τά πάντα έν ταΐς χερσί της κυβερνή<?£°) 
Έπειόή bl τό Πανελλήνιον  δεν έτόλμησε νά ψηφίσν] τοιούτον
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μον. 5 Καποδίστριας έτόλμησε νά συντάξτ) καί δημοσιεύστρ αύτός 
voulov συνταχθέντα ύπ’ αύτου μόνου, αλλ αντισταντος του Σ π ν  - 
^ίίωκοο Τριχούπη  καί παραιτησαμένου την αυτου θέσιν ως γραμ
ματέας τής Έπικρατείας, την μη γενομενην ομως δέκτην, ο Κα- 
^οδίστριας ηναγκάσθη St’ άλλης οδού νά έπιτύχτι ού έπεδίωκε 
^κοπου. Παύσας δηλαδη τούς γραμματείς τών τμημάτων, διώρι- 
σεν έπί μεν τών οικονομικών τόν αδελφόν αύτου Βιάρον, έπί δε 
Τών πολεμικών τόν Κωλε'ττην καί έπί τών έσωτερικών τόν Περρού- 
*αν* συγχρόνως δε ποοσέθηκεν αύτοβούλως εννέα μέλη εις τό /7α- 
ν * Μ ψ ιο ν ,  δ πως εχν) πλειονοψηφίαν. Ουτω δε μετεσκευασε^παρα- 
νόαως τό Πανελλήνιον  οικεία βουλησει οιον ηθελεν, όπως r\ αυτο 
Οντως σκεύος έκλογής κατά τάς επικειμένας εκλογας τών πλ/ι 
ρεξουσίων καί Αηφίσνι τόν περί εκλογής νομον οιον αυτός /ίθελεν, 
δν έπί τέλους* έδημοσίευσε (4)16 Μαρτίου 1829) προσδιορίσας 
συγχρόνως καί την Ημέραν (15)27 Μαίου 1829) τής ένάρξεως  ̂τών 
εργασιών τής Συνελεύσεως. Παρασκευάσας δε τα πάν^α όπως 
"οβούλετο πρός επιτυχίαν πλεονοψηφίοες εν ·7ι συνελεύσει, ανέλα- 
^εν άλλον άμεσον τρόπον πρός έπηρεασμον τών έκλογεων, την 
περιοδείαν, καθ’ ην πολλά πανταχού ’έλεγε περί τών φροντίδων 
«ύτού έπ’ άγαθώ του ’έθνους καί προ πάντων περί σχολείων, γ ε 
ωργίας καί εύδαιμονίας του λαού. Οί Ελληνες ,^ιθόμενοι τ̂οΐ* 
^όγο^ς αύτου έθεώρουν αύτόν ώς πατέρα. Θερμοί δε υ>«̂ ο α->το̂  
Επάλληλοι έκήρυττον παρά τώ λαώ περί μοναρχίας αυτού ώς 
τ ού μόνου δυναμένου νά σώσν) και μεγαλύν/) ·γϊ* Ελλαδα υπερ 
εζαίροντες τάς άρετάς αυτού και την θέρμην φιλοπατρ.αν, φ̂ ω 

πολλα/ού προτάσεις έγίνοντο ΐνα μόνος αύτός έκλεγή πλη
ρεξούσιος. Τούτου ενεκα τριάκοντα καί Ιξ εκλογικαί περιφέρειαν 
^ελέξαντο αύτόν πληρεξούσιον. Αύτός δε λαμβάνων έπισήμως 
^ ν  κοινοποίησιν τής αυτού εκλογής εσιώπα, εξ ου δήλον, καί εί 
!Λ*) άλλαχόθεν ην γνωστόν, δτι έπεδοκίμαζε τά γενόμενα. Είτα 
σ^νεκάλεσε (14)26 Μαίου 1829) έν τω ο’ικω αύτου τό Π ανελ-
^yvcGv καί τούς ύπουονούς* εν τυ) συνεδριάσει ταυτν) δεν απεδε- 
t V , » < /Ο ·. "Ν \ \ ( / ^ , ,w to  τάς ύπεο αύτου έκλογας, ανεοαλε όε την ημέραν της εναρ-

τών έργασιών τής Συνελεύσεως εις την 25 Ιουνίου 1829

ΤΌΤ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΤ 367



καί υπέβαλε, δηλαδη μετέβαλέ τινα τοΰ έκλογικοΰ νόμου. 
δε ύπηρχον και τινες, ώς είκός, αντιπολιτευόμενοι, διενήργΆ^’ 
ΐνα οί εκλογείς έγγράφως δρίσωσι την πορείαν δηλαδη την 
κυβερνήσεως, ην ώφειλον νά βαδίσωσιν εν τη συνελεύσει, ήτις, 
εΐδομεν, άρξαμένη τών εργασιών αυτής τη 11)23 ’Ιουλίου 1829? 
έπεράτωσεν αύτάς τ9ί 6)18 Αύγουστου.

Μετά δε την λήζιν τών εργασιών τής συνελεύσεως ό Καποδί' 
στριας διώρισεν έν Άργει δικαστάς γεοουσιαστάς καί προσδι^* 
ρισε την ημέραν (1 ’Οκτωβρίου) ένάρζεως τών έργασιών τής γερ°υ' 
σίας, ής τά μέλη ώρκίσθησαν (26 Σεπτεμβρίου) τόν δρκον ^  
υπηρεσίας καί ηρζαντο (27 τοΰ αύτοΰ). *0 Κυβερνήτης ο#^ 
έπεσπάσατο δΐά παντοίων τρόπων καί υποσχέσεων τό πλεΤ0τ°ν 
τοΰ χύδην προ πάντων οχλου,ούτως ομοίως έπείσθη δτι ύπέτ#£έ 
καί τούς έκλεκτούς αύτοΰ, τούς πληρεξουσίους τοΰ λαοΰ, 
λήβδην έν τη έν ’Άργει Έ^νοσυνελεύσει. Ά λ λ ’ δπως ήπα^®^ 
πιστεύσας, δτι ό λαός άπεδέχετο τό προς την αύταρχίαν συν**1 
νον πολιτικόν αύτοΰ σύστημα, ούτως ήπατήθη φαντασθείς °*1 
τό έθνος οίονεί ολόκληρον έπισήμως έπεδοκίμασεν έν τη συνελευ 
σει τά ύπ’ αύτοΰ πεπραγμένα. Έ ξ  αύτής τής φαινομένης °^° 
φωνίας προέκυψεν ή έσχάτη διαφωνία καί ανυπόστατος την 
άντιπολίτευσις καί πολλοί τέως φίλοι τοΰ Κυβερνήτου έκηρυΧ®̂ 
σαν αναφανδόν έπικίνδυνοι αύτοΰ έχθροί. Ό  Μιαούλης, ο 
ροκορδατος, οί Κουντουριώται, ό Μανώλης Τομπάζης, αυτοί 
στρατάρχης Τσούρτς, δστις ού μόνον δεινώς κατέκρινε καί ευ^Ρ 
ρησιάστως τοΰ πολιτικοΰ καί διοικητικοΰ συστήματος τοΰ ^  
ποδιστρίου δι’ αναφοράς προς την συνέλευσιν τοΰ ’Άργους, Λ f 
δουλικώς φερομένη άπηγόρευσε την μέχρι τέλους ανάγνωσή * 
τής, αλλά καί παρητήθη λίαν περιφρονητικώς την αύτοΰ 
ό Δημήτριος Τψηλάντης, οί πλεΐστοι καί σπουδαιότεροι  ̂
όπλιταρχών τής τ ’ έκτος τοΰ Ίσθμοΰ Ελλάδος καί τώ ν  εν 
λοποννήσω, ό Θεόκλητος Φαρμακίδης, δστις καί κατεδι*0̂  
ώς είπομεν, (27 Σεπτεμβρίου 1829) είς φυλακήν, διότι έν ^  
στολή ποός τόν BenUAor PoZyor άπεδοκίμαζε την πολι^1 
τοΰ Κυβερνήτου, πολλοί προύχοντες, έν οίς καί ό Ζαήμνίς? 0
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ν*ρης. ό Μοναρχ ιδης, ό Λυκούργος Κρεστενίτης καί άλλοι πολλοί 
^•τινες εγένοντο δεινοί πολέμιοι του Καποδιστρίου.

ια ')Ό τ ι ή υπό τών δυνάμεων γενομεν*/) 22)3 Φεβρουάριου 1830 
ε'<λογγ, ^οΰ πρίγ κήπος Λεοπόλδου ώς βχσιλέως της Ελλάδος, 
^νεζαρτήτου κηρυχ θείσης, μεγάλως ευχαρίστησε τους Ελληνας»
^λλ ή ύπό παντοία; προφάσεις καταπολεμησις δήθεν αυτής υτ*ο 
*οΰ Κυοερνήτ.υ, ώστε ό αγαθός εκείνος αντρ ηναγκασθη επι 
‘έλους νά παραιτηθη(9)21 Μαίου 'Ι830),ηρέθ'.σε κατα τοΰ^Κυβεο- 
νήτου ώς μη θέλοντας βασιλέα ου μόνον τούς αντιπολιτευόμε
νες , άλλα καί τόν λαόν ζητοΰντα «a f e r c w r  !» ^

ιβ7) Ό τ ι  ο Κυβερνήτης ην άφωσιωμενος τη Ρωσία και / 
‘υ?λόν οργανον αύτης.

ιγ') Ό τ ι  έμβλημα του Ά π ό Μ ω η ς  ην ι 'Ε θηχη  Σννί.Ιευσυς 

^ Σ ύ ν τ α γ μ α * . Άλλ* 6 Καποδίστριας την μεν σύγκλησιν της 
Εθνοσονελεύσεως άνέβαλλεν ύπό παντοίας προφάσεις, το δε 
^ νταγμα άπεδοκίμαζεν ώς πρόωρόν πολίτευμα τοις Ελ- 
^σ ιν .

'-δ') Ό τ ι  6 Κυβερνήτης άνέμιξεν εις τά πράγματα του τόπου 
μόνον τούς δύο αδελφούς αύτου αλλά καί πληθύν Έπτανη- 

5ι#(0ν, προς ους εδωκε θέσεις.
’Ό  Ό τ ι παρεσκεύα^εν εαυτφ τον ελληνικόν θρονον και τα

^ α ΰ τα .  '*

Τοικυτά τινα, εν όλίγοις, κατηγορούσα h αντιπολίτευσις τοΰ |
, ^οδ^τρίου, προσεπάθει νά έξεγείρν) τόν λαόν κατά τού άνδρός 
*^ίνου, ούτινος κχί τό ονομα μονον την σήμερον αναφερομενον 
^ σ π κ  δάκρυα καί λυγμούς παρά τοΐς τά εθνικά συμφέροντα 

πάντα άλλα εχουσι. Πάσχς τάς κατά του Κυβερνήτου αί- 
*ι* ^ ς  ταύτας τΤίς έν/ωοίου Άντιπολ:τεύσεως ^χρησιμοποίησαν
Η Or) * >· * * ~ ν , » “ /

1 £ςε;Α5τχλλ5ύ9·/ΐ'Τ«ν ό ζ έ ν ο ς  τυτϊο,ς κ α ι  β?*<ν>τερον ο·. ς* ν ν .  <ιυγ
|ζ= τ& ξ ύ  τ ώ ν  0τ»οiu)v 0u.wi π ο Χ λ ο ϊ . y]’ji>o?..7iG:xv ν χ ν ο
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ϋ σ μ ο υ * ,  κατά τινα Αυστριακήν εκθεσιν, κατ’ ’Ιούλιον τού 1831? 
ίδί<£ δμως παρά τών άντιπρέσβεων Γαλλίας και *Αγγλίας. *3 
εξωτερική δ* αυτή ένθάρρυνσις εξώθησε την Άντιπολίτευσιν bU 
την ανταρσίαν.

3 /ζ  ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η\

9 'Ή  άντ ιπολ ιτευσ ις  δσημέραι καθίσταται σροδροτέρα. — *Ανταρ<*ιΰί 
Μάνη — Ό  Τσάμης Καρατάσος χαί ή έν Στερεοί ανταρσία. — Οι ^  
ληφθέντες παρεπέμφθησαν είς xb ΣτρατοδικεΓον. — Άφορμαί ^
ταρσίας έν "Ύδρ$ι. — Α ί εφημερίδες « ’Απόλλων» και «Ή ως*’ ·  ̂
ποιητής ’Αλέξανδρος Σουτσος χαί αί κατά του Καποδιστριου ^
ραι. — Ά φορμα ί τής έν Μάνη ανταρσίας κατά του Κυβερνη*00’ 
‘Οποία τις  ητο ή Μάνη πpb του 1821 . — *Β οικογένεια Μαυρο^1̂  
λα ίω ν . — Α ί περί Μάνης αξιώσεις αύτών . — Και πάλ ιν  αί 5<Ρ ^_,y 
ρίδες τής άντ ιπολ ιτεύσεως — Δί αποζημιώσεις τών τριών ναυ*1̂  
νήσων. — Οικονομικά μέτρα του Καποδιστριου. — Τά περί 3°1 
σεως τής ΈΟνοσυνελεύσεως.

< * / « I ' θΥΙ( Ή  σημαία τής κατά τού καθεστώτος ανταρσίας υψω
πρώτον έν τω Λιμένι της Μάνης ύπό τής ηγεμονικής οί*οΥ&νδ̂  
τών Μαυρομιχαλαίων καί τών όμοφρονούντων αύτοΐς. Οι ** ^  
κούντες έν Λιμε'νι καί Καρδαμύλϊ) Σπαρτιάται περιεφε/ροντ ° 
τούντες σημαίαν, έφ* ης ήσαν άπεικονισμε'νοι οί άρχ^οΐ 
η^ωες: ό Λνκονργος καί δ Λεωνίδας- αντηχεί δε ή κραυγή·’ 
θεροτνπία καί Σύνταγμα . ΙΙανταχού έκυμάτιζεν η τρίχρ°υί  ̂  ̂
λικη σημαία, καί πάσα καρδία έν τγΐ εύπαθεΐ καί ευκο^*? 
Ελλάδι επαλλεν ύπερ τής Γαλλίας.

Αυστριακαί έκθε'σεις ισχυρίζονται, δτι τό εναυσμα είχ&ν 
θώς διαβιβασθή έκ Ιίαρισίων : άντικοΐίτευσις ε λ ^ γ



^ρρύνσ ε ις  παρά  τής επαναστατ ικής εταιρ ίας  τών Παρισίων, ής 
ήγεΐτο ό στρατηγός Λαφαγέτ. Αυτός ούτος προσηνέχθη νά  μ ε -  
ταβή είς χήγ * Ελλάδα ,  όπως Ιδρυση εν αυτή Σ ύ ν τ α γμ α * . Άλλ* 
ε*εινος μεν ούδαμού έν ττΊ Έλλάδι έφαίνετο, άγρια δ* ουχ ήττον 
εγεννήθη στρατιωτική στάσις κατά τού Κυβερνήτου, ής αφορμή 
υ7ϊ'ήρζεν, ώς και άλλοτε τοσάκις, ή καθυστίρησ ις  του μ ισθού , κα ί 
^ράπονά τινα κατά τών καταπιέσεων τών έν τ^ Στερεή Ελ- 
^άδι ένοικιαστών τών φόρων.

Ό  Τσάμης Καρατάσος , αύτός έκεΐνος, οστις επί Οθωνος 
£γένετο ή πρώτιστη αφορμή τής διακοπής τών σχέσεων Ελλάδος 
**ί Τουρκίας, έξ ής τοσούτον έζημιώθη 6 Ελληνισμός, κατέλιπε 
*ατά τόν Μάϊον τού 1831 μεθ’ δλου αυτού τού τάγματος το εν 
Βλευσΐνι στρατόπεδον καί συνηνώθη παρά την Ά ταλάντην μετά 
τού σώματος τού συγγενούς αυτού Γρίβα Γαρδικ ιωτον . Σχέδιον 
υ^ήρχε νά συνέλθωσιν έν Άμφίσσν) πάντες οι δυτηρεστημενο; 
Ελληνες οπλαρχηγοί. Έπήλθε σύγκρουσις. Ανηγγελλον νικάς 

τά κυβερνητικά όργανα, καί άνεκοίνουν,οτι ή στάσις έξερράγη τ*?5 
1 Μαίου. Την 8 Μαίου ό αρχιστράτηγος τού ελληνικού στρατού 
^ύγονσζΐνος Καποδ ίστρ ιας  μετε'βη έπί τόπου καί την 10 διεβη 
?εύγων 6 Καοατάσος τά Τουρκικά οοια, έξαλειφθέντος παντός 
Χ̂ν°υς τής στάσεως. Μόλις ομως εβαυκάλισε την κυβερνησιν η 

τής συνειδήσεως τών ηρωικών κατορθωμάτων τού Αυγουστίνου 
Υ£ννηθεισα ασφάλεια καί έπέδραμε πάλιν ο Τσάμης Καρατάσος, 
*£τά τάς άρχάς Ιουνίου, έκ τών φαράγγων τής Οθρυος. Μονον 
^  [*·ετά σφοδρόν αγώνα ύπέκυψεν εις τά ηνωμένα σώματα τού 
ζω ικού στρατηγού Ίωάννου  Ράγκου  καί τού Α. Μεζαζά.  Ουτω 

Ιμερος μεν τών στρατιωτών αυτού παρεκινήθη εις λιποταξίαν 
^  χρηματικών υποσχέσεων, αύτός δε εφυγε καί έκ δευτέρου πέ- 
Ρ*ν τών ελληνικών ορίων.

Οι συλληφθέντες έκ τών ανταρτών αιχμάλωτοι παρεπέμφθη- 
μέν εις τοΣτραζοδ ικε ΐον ,χ 'λλ ’ έδόθη αύτοΐςχάρις. Ή  παρά- 

^°^θς αΰτη έπιείκεια ην Γσως ύπαγόρευσις αδυναμίας καί φό- 
^0vJ· Διότι ή κατά τού Κυβερνήτου έξέγερσις ’έβαινε δ^ όλης τής 

παραλλήλως τνί στρατιωτική ανταρσία, ύποκινουμένη ύπό
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τών γαλλικών Ιδεών. Εύρε τά κύρια αυτής ερείσματα έν ^Ι^ρ? 
καί έν Μάντ,. ’Αφορμή δε τής κατά του Καποδιστριου καταφορά 
τών τε 'Γδραίων, τών Σπετσιωτών και τών Μανιατών ήν y$6 · 
*Οτε 6 Κυβερνήτης κατέπλευσεν είςΈλλάδα, «εύοεν εννέα rav&p' 
χονς  χαϊ εκατόν πλο ιάρχους ,  οϊτινες έπιλήσμονες του χυθέντο* 
αϊματος χιλιάδων ηρώων τής ξηρας, άπ6 τής άρματωλικής ε770' 
χής τού Χρηστόν Μιλλιώνη  μέχρι, του θανάτου τού Καραΐσχ&*Ί1ι 
αΐματος σχηματίσαντος την λίμνην έν 7) αί μεγάλαι Δυνάμε1* 
εβάπτισαν την ελευθερίαν τού Ελληνικού γένους, ώ ; λε'γει ό 
<paroc Ξένος^ συνεορτάσασαι αύτην διά τών έκλάμπρων και β0̂ - 
βοφώνων Ναυαρινείων πυροτεχνημάτων, δταν δ Αίγυπτιακο-τουρ-' 
κικδς στρατό; καί στόλος είχεν άποσβέσει την έπανάστασιν, 
τε'χοντες δλόκληοον την Πελοπόννησον καί την Στερεάν, ε#ι '̂Λ* 
σμονες, λέγω, ιστορικών πασιφανών γεγονότων/ώς μανιακοί 
τασιοπλήκται, αναιδέστατοι πρός περιφρόνησιν όλοκλήρου  

Ελληνικής φυλής, έκόμπαζον δτι ούτοι μόνοι ήλευθέρωσαν 
Ελλάδα άπό τών Τούρκων, ώς άμοτοι λύκοι άπαιτούντες 
τού Καποδιστριου ούχί όλιγώτερον ή νά μη ποινί βήμα 
τής συμβουλής των, ή ^ά τούς δώσγ) νά ροφήσωσιν όλόκλν)Ρ°ν 
την Ελλάδα. Ενταύθα ήνεώχθη τό βάραθρον, έν τω δποίω  ̂
άλάστωρ τής Ελλάδος Μοίρα άπεφάσισε νά ρίψν) τον Κυβερνά 
την, διότι διαφωνήσασαι αί τρεις κυριώτεραι ναυτικαί viffoh ^  
μεν Ψαρρά  φανατικώς έκηρύχθησαν ύπερ τού Καποδιστρίου> Λ 
δε *Υ δρα  και αί Σπέτσα ι  φανατικώς συνώμοσαν τον ολεθ?°ν 
αύτού.

Οί ‘Υδραίοι καί Σπετσιώται, ίδιοκτήται μεγάλων πλοι°> 
τά δποια συνεισέφεοον ήοωϊκώς καί λυσιτελώς είς τον αγώνα, 
έπεθύμουν ή Ελλάς ν’ άπολαύστ) στρατιωτικού ευρωπαϊκού 
τικού, διότι έναύλουν τά πλοΐά των επωφελώς πρός τήν ^  
βέρνησιν. Δεν έπεθύμουν οργανισμόν ευρωπαϊκόν καί να^τι>6̂ ν 
γλώσσαν σύμφωνον πρός τά προστάγματα, τάς κινήσεις ^  
διεθνείς διατάξεις, αλλ ’ άπ^τουν τήν apSar ίτ ιχην  γλώσσάν  
καί ναύτας μόνον έκ τής νήσου έξ ής κατήγετο δ κυβερνά^ 
τού πλοίου. Τό πλήρωμα τής «Ε λλάδος»  , ήν έκυβέρνα ο
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•ϊης. συνεκροτεΐτο ολόκληρον ‘ C, Τίόραίων. Οι ναΰται τής κορ- 
■^εττας «’’’Τ ίρ α ο  , ·?ιν έκυβέονα ό iSajfiVijC, ήσαν o\ot Υδραίο'.. 
Ό Ιωάννης Καποδίστριας εγκαίρως κατενόησεν 3τι τοιουτο
τρόπως ό στόλος τοΰ Κράτους εύοίσκετο εις χεΐρας τών Υόραιων. 
Η δυσαρέσκεια τών επίλοιπων νησιωτών τής ελευθερας και δού

λης Ελλάδος τότε όρια δεν είχε. Του Καποδιστρίου *ατορθώ- 
Ξαντός νά σχηματίσ·ρ τον στόλον περι ου ανεφέραμεν, και/ιργ/,θη 
τό σύστημα τοΰτο άρ’ εαυτοΰ, ουτω δ ικανοποι/ιθ/ι /) οτέρα 
ί ε̂ρίς τοΰ ελληνικού ναυτικοΰ. Ά λ λ ’ ή Ύδρα και αί Σπε'τσαι, 
ύποδαυλιζόμεναι παρά του 'A . l e f r r d p o v  VavpoxopMtov , ποιούν- 
τ ος άφθονον χρησιν τοΰ ονόματος τής ’Αγγλίας και διασαλ- 
’Κίζοντος την ψευδή φήμην, οτι ή ’ Αγγλία επιθυμεί ν’ άποδιω - 
ΧΗ ό Καποδίστριας εκ τής Ελλάδος, άντέταξαν, αύται αί πρω- 
τ «θλήτριαι τοΰ Ιπταετοΰς άγώνος, την άναρχιαν κατά τ·7ίς στε- 
Ρεωθείσης εν τώ Κρατεί πειθαρχίας.

Έν τή ένάρξειτοΰ άγώνος 5 Α. Μαυροκορδάτος είχεν άντι- 
ύαλους ίσχυροτάτους τόν Λημήτοιον Ιψηλαντην, τόν Θεόδωρον 
% ρ η ν ,  τό , Καρατζάν καί τόν Καντακουζηνον Κατά τόν αγώνα 
*1σαν πάμπτωχοι έκτος τοΰ Καρατζά, ουδεν έτερον εχοντε-, κεφα- 
^«ιον έκτος τοΰ γραψίματος, τό οποίον εν μέσω τών αγραμμά 
των παλληκαρίων τής έποχής εκείνης υπήρξε συχνότατα χείρον 
^ ς  πυρίτιδος' τών Τούρκων. Ό  Καρατζάς * *1 0  Καντακουζηνός 
^σ«ν ειλικρινέστεροι και ΐκανώτεροι άνδρες· άλλ άπαυδήσαντες 
** τών ραδιουργιών τοΰ Νέγρη καί Μαυροκορδάτου έγκατέλειψαν 
«Ρόωρ* τόν αγώνα. Ό  Ύψηλάντης καί ό Νέγρης άπεβίωσαν, 
W * »  λοιπόν ό ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, οδτινος αί μεγάλαι 
'**1 αναμφισβήτητοι έκδουλεύσεις και τό σταθερόν, φλεγματικόν 

άνδρεΐον υφος δι’ ού προσηνέχθη απέναντι -ιών φοβερών /.ιν· 
^ύνων τοΰ Μεσολογγίου καί της Σφακτηρίας έπί τοΰ « 'Λ / ίω ? ., 
^ ‘δον δικαιώματα πρωθυπουργοΰ τής ύπό τόν Ίωάννην Κα- 
*^ ίσ τρ ιαν Δημοκρατίας. Ό  εγωισμός καί τά πάθη έτύφλω - 
**ν έν τή κρισιμωτέρα τής Ελλάδος έποχή τόν άγαν πατοιωτι · 
’ (‘■όν τοΰ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου καί τόν τοΰ Λαζάρου Κουν · 
^ ρ ιώ τ ο υ ,  οΐτινες συνώμοσαν την καταστροφήν τοΰ Κυβερνήτου.
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Ή  "Ύδρα λοιπόν ήν ή εστία της σχηματισθείσης a a v r t d f "  
μαζ ικής  επ ιζροπής» , τ̂ ν συνεκρότουν ό Κουντουριώτης, ό Μι#07 
λης, δ Δ Βούλγαρης, δ Μ. Τομπάζης, δ Β. Βουδούρης, δ Α* 
Κριεζής, καί δ Ν. Οικονόμου. Την "Ύδραν εμιμήθησαν καί $λλ*1 
ν^σοι. Οί στρατιώται αύτών επολλαπλασιάζοντο οσημε'ραι ερεθ1 
ζόμενοι, πρό πάντων, ύπό τε της ι 'Ηοϋς*  εκδιδομε'νης ύπό *°υ 
Έμμ. Άντωνιάδου, καί του « ’Απόλλωνος* τού Άναστασι°υ' 
Πολυζωίδου, δστις επολε'μησε δεινότατα τον Καποδίστριαν, εί#έΡ 
τις καί άλλος (άπό 16 Μαρτίου 1831) μέχρι της δολοφονώ* 
αύτού.

Τον ’Αναστάσιον Πολυζωίδην ύπεστηριζον προ π ο λ λ ο ύ  ο ^  
Α. Κουντουριώτης καί ό I. Όρλάνδος, ώς εκ τίνος επιστολή 
τού Όρλάνδου καί Λουριώτη γεγραμμε'νης εκ Λονδίνου πρός *Υ'ν 
Εκτελεστικήν Κυβε'ρνησιν τνΐ 1)13 Όκταβρίου 1824, έζάγε**1’ 
άναφερούσης δτι εκ τού δανείου τού 1824 δ Όρλάνδος εμε'τρ*^6 
500 τάΛΙηρα  πρός τον Πολυζο)ίδην διά την εφημερίδα 
Ό  Ι^αποΐίίστριας άπό της άφιξεως αύτού ενεθάρρυνε μεγ&λω; tr,V 
Ελευθεροτυπίαν, ίδρυσε δε πρός τούτο εν Ναυπλίω καί εν ΑιΥιν* 
μεγάλα τυπογραφεία, εν οι; επετρέποντο δαπάννι της Κ̂ -βερνΥ3 
σεω; 7} πληρωμή τού εκδότου εκδόσεις συγγραμμάτων υ ίο )^  
ποτε έλευθε'ρων ιδεών. Ό  Ε. ' Λντωνιάδης  είχεν επίσης συσ*^- 
τυπογραφειον,εν ώ έδημοσιεύετο ή « ’ί 7ώς»· Της συνωμοσία; 
βαινούσης, ή «*//ώ<;» καί δ c'Α πόλλων» ήρξαντο νά επιτιθ£ν ^  
κατά τού Καποδιστριου δι’ άπρεπών ύβρεων. ’Εκαλείτο itp^0 · ^ 
τ ί ;  Έλλάδο; καί τύραννο;. Τον έκτραχαλισμον τούτον 'τ&ν £<̂ g 
μερίδων ίδών δ Καποδίστρια;, ήναγκάσθη διά Διατάγμ<*τ0ί ^  
’Απριλίου 1831) νά διαορυθμίστ) τά τού Τύπου δι’ εννε'α p̂®f 
συμφώνω; το ι; περί Τύπου Νόμοι; τών μάλλον φιλελευθ^ 
καί πεπολιτισμε'νων Κρατών τη ; Ευρώπη;. Κατά τό δεύτερέ 
θρον τού Διατάγματο; τούτου άπγιτει πας τυπογράφος ν α ^α  ̂
καζαθέση τέσσαρας χ ι λ ι ά δ α ς  φοινίκων είς ζην 'Εθνικήν 
Car, ώς έγγύησ ιν  δτι δεν θά τύπωση ζι κατά τής ΧΡίσΖία}\ 
θρησκείας η τών αρχών τής δημοσίου ηθικήc, ουζε δημ00^ ^ 
προσωπικότηζας η συκοφαντ ίας . Ό  Καποδίστριας π ρ ο έ^



τούτο, οπω; παρακώλυαν) την σύστασιν μικρών καί άφανώ^ κρυ  ̂
φίως καί έν παραβύστω7 λειτουργουντων τυπογραφείου, έν οις 
ετυπούντο σάτυραι καί λίβελλοι, εμπλεω σατανικών συκοφαντιών
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Π Μ π ό τ  α σ η ς

**1 άϊΐδιβτοίτων φλ^νχφνι,αάτων, ών ο^συντάκται βπηγγ*λ§ντο 
τους ^ .^ ί^ ο υ ί ,^ έ π ω ν ο α ά ζ ο ν τ ο  συνταγματ ικο ί  **ν εξ/ιγενοον 
t iv  λαόν κχτά,-τοΰ, ΰ«  *υτων Ρώσου τυράννου ζψ: ΕΙΜ όος
^ “ Ο'Λκλουμένου,^ΚυβεΜ/'/ΐτου.



Ούχ ή τ τ ο ν  S's Six τ η ;  σ χ τύ ρ α ;  ήγωνιτΟη μ α ν ιω δ ώ ;  κ χ τ*  

, το ΰ  Κυβερνήτου κα ί ό ετερο; τώ ν  αδελφών π ο ιη τώ ν  ο 'Λ.Ίέζβ'*'*  

ctyoc Σοντσος , δ σ τ ι ;  δ ια  π νεύμ α το ς  λεπ το ύ  κα ι α μ ε ίλ ικ τ ο υ  

π ικρώ ; προσεβαλλε π α τ α ν  τή ν  Κ α π ο δ ισ τρ ια κ ή ν  δ ιο ίκ η σ ιν  

π α ρ ά δ ε ιγ μ α  δε τ η ;  π ικρ ίας  τώ ν  άρχ ιλοχε ίω ν δ ν τ ω ;  σχτυρών αυτού  

π αρατ ίθεμ εν  έντα ΰθα  τή ν  περί τώ ν  δ ιχ τ ά ς ε ω ν  τοΰ  τύ π ο υ  σατυραν 
α ύ τ ο ΰ ,  γραφε ισαν  κ α τ ά  Μάϊον τοΰ  1 8 3 1  κ α ί  εχουσαν ώδε :

Έ να ;  γερουσιαστής μας μέ το στόμα γελαστό,
Σοϊΐτσ’ ελεύθερε, με είπε, συγχαρίκια σε ζ η τ ώ ’
Πρόβαλα υπέρ του τύπου δεκαπέντε άρθρα νόμου 

Κ α τ ’ αύτο το σχεδιόν μου.

Είν’ ελεύθερος ο Τύπος, φθάνει μόνον νά αή βλάψης
  Τ^ής Α ρ χ ή ς  Τους^ΤπαλΧηλούς," ~

Τούς Κριτάς, τούς Υπουργούς μας καί των 'Υπουργών τού; φίλου;* 
Είν* ελεύθερος ό Τύπος, φθάνεν μόνον νά μή γράψη;

’Έχω εναν αδελφόν μου Έκτακτον Διοικητήν,
Κ* εναν πρωτεξάδελφόν μου *ς το Πρωτόκλητο Κριτήν  
Κ* εγώ ενα χοκχαλάκι σε μιάν κώχη γλυκογλύφω*
Πλήν τ6ν Τύπο τον λατρεύω κατ’ αύτου δεν δίδω ψήφο*
Etv* ελεύθερος ό Τύπος φθάνει μόνον νά μή Βλάψης 

Τής Αρχής τούς ‘Υπαλλήλους,
Τούς Κριτάς, τούς * Υπουργούς μας καί τών * Υπουργών τού; φίλοο; 
Είν* ελεύθερας ο Τύπος φθάνει μόνον νά μή γράψη;.

*Ενας μου συνάδελφός,
Όπου εχει κάποιον λόγον νά συχαίνειαι το φώς,
Φώναζε κατά του Τύπου, φώναζε μέ στόμα τόσο !
^Ιδρω^α Tbv Εωσφόρο, ίορωσα ν ’ αποστομώσω . . . .
Είν* ελεύθερος ο Τύπος, φθάνει μόνον νά μή Βλάψης 

Τής ‘Αρχής τούς Υπαλλήλους,
Τούς Κριτάς, τούς ‘Υπουργούς μα; καί τών * f  π υργών τού; φίλους 
Ε ίν’ ελεύθερος ο Τύπο;, φθάνει μόνον νά μή γράψης.

Στο εξής χάθου καί γράφε, κάθου καί κοπάνιζε μας*
Τραγουδάχια τύπωνε μας
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*0,τι πράγμα οέν σ' άρεσες κι οποίον άνθρωπον θέλησης,
Ήμπορεΐς νά σατυρίσης.

Εΐν’ ελεύθερος ο Τύπος, φθάνει μόνον νά μή βλάψν;ς 
Της ’Αρχής τούς Υπαλλήλους,

Τούς Κριτάς, τούς 'Υπουργούς μας κχΐ τών ‘Υπουργών τούς φίλους* 
Ειν1 ελεύθερος ο Τύπος, φθάνει μόνον να μή γράψης.

Τί λοιπήν φυλάγεις j Πάρε τb κονδυλομάχα ιρό σου 
Κονδυλάκια κόψε . - . Βάλε το χαρτί *ς 'zb γόνατό σου*
Κόκχινη μελάνη θέλεις ; Μέ την κόκκινη αρχίνα 
Απ* xb κόσκιν* ολους πέρνα, καί κανένα μή προσκυνά.

Είν* ελεύθερος ο Τύπος, φθάνει μόνον νά μή βλάψης 
Τής 'Αρχής τούς ’Υπαλλήλους,

Τούς Κριτάς, τούς ‘Υπουργούς μας καί τών *Υ*πουργών τους φίλους* 
Είν’ ελεύθερος ό Τύπος, φθάνει μόνον νά μή γράψηζ·

Ό  Σούτσος τό κατ’ άρχάς διά τού ιΆπόΛΛωνος* καί ειτα
τών έν τώ «Πανοράμαζι tf j c ΈΛΜδος» σατυρών επέπιπτε 

^οέβρως κατά τού Κυβερνήτου. Έν τή ανωτέρω ποιη νικν; συλλογή 
•ν Ναυπλίω τώ 1833 έκδοθείσν), ό Καποδίστριας καί ή κυβέρ_ 
ν»σις αύτοΰ άποτελοΰσι τό σταθερόν σημεΐον τών προσβολών 
*υτοΰ. Παρωδεί τά ψηφίσματα, διακωμφδεΐ τά σχέδια, τα  μέ- 

! τΡα, τοΰ; σκοπούς αυτών, προσβάλλει τους φίλους αύτοΰ. Βραδυ- 
I τεοον δέ προχωρεί καί μέχρι τής έξυμνήσεως αυτής τών δολοφό- 
 ̂ νων τοΰ Κυβερνήτου. Έν μια τών ώραιοτέρων αύτοΰ ωδών ό 
^οϋτσος, ώσεΐ νέος Τυρταίος, παριστά αυτους ως νέους Αρμο
ύ ς  κ,χι Άριστογείτονας, ώς θέλομεν Ιδεΐ. Η ιστορία δεν επε- 
^Ορωσε την κρίσιν τοΰ ποιητοΰ καί ή νΰν Ελλάς θλίβεται αναγι- 
^ύσκουσα τούς ωραίους εκείνους στίχους.

Υπήρξε πάντοτε αδιάλλακτος. Ο πατριωτισμός αυτοΰ ουδέ- 
ελαβεν ύπ' δψιν τάς απαιτήσεις τών συμφερόντων τοΰ Κοά- 

τ°υί , ούτε ύπέφερε τάς βραδύτητας βαθμιαίας κοινωνικής προό- 
0̂υ· 'U πλήρης πάθους Ιδιοσυγκρασία αύτοΰ καθίστα αύτόν 

* ντ^παλον ανένδοτον, τά δε περιβάλλοντα αύτόν στοιχεία δεν 
^ « ν  τά άρμόδια δπως κατευνάσωσι τάς εξάψεις αύτοΰ. Οί άντι- 
75°^ιτευόμενοι εϋρισκον έν αύτώ Ισχυρόν σύμμαχον, καί έπειδή
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τότε ή Ελλάς είχεν ολίγας εφημερίδας καί αυτά δε τά βιβλι* 
ησαν σπάνια, αί σάτυραι τού Άλεξάδρου Σούτσου ήσαν ώς <2λλ#ι 
διακηρύξεις, αΐτινες άντιγραφόμεναι άπεστηθίζοντο καί άνε'φλε* 
γον ετι μάλλον τά πάθη.

’Ιδού καί έτε'ρα σάτυρα γραφεΐσα κατ’ Αυγουστον τού 1831? 
εν η ό Καποδίστριας είκονίζεται ώς δικαιολογών την πολ ιτε ία  
αύτού ενώπιον της ’Εθνικές Συνελεύσεως :

Πληρεξούσιοι του έθνους, σεβαστά κριτήριόν μου, 
νά σας δώσω ηλθα λόγον τών νομίμων πράξεών μου.
Ή  *#λλάς, χάριτι θεί$ι, βλέπετε, δεν εδουλώθη 
άν ή Σάμος, αν ή Κρήτη ’ς τούς εχθρούς μας παρεδόθη, 
άν τά φρούρια δεν πήρα της Ευρώπης, τής Αθήνας,  
καί άν έπαιξα τό πραγμα δεκαπέντε σωστούς μήνας, 

είχα λόγους άνωτέρους* 
αί Αυλαί . . . ’Εγώ . . . τό έθνος . . , εξ ενός, εξ άλλου μέρους; 
θεωρουντες. . . Είχα κ ι ’ άλλα νά σας *πώ . . . ’πλήν τί τό καμδ1ζ 7 
σ’ εμποδίζουν νά λα^ήσ^ς αί συμμαχικαί δυνάμεις.

tfAv κατώρθωσα νά καύσω τον πολύτιμόν μας στόλον 
με τήν βίαν, μέ τόν δόλον, 

καί άν έχυσα τό αιμα των Ελλήνων είς τόν Πόρον, 
μέ τό μισθωτό μαχαΓρι τών πιστών μου δορυφόρων, 
άν μέ σκήπτρον ξένου κράτους θέλησα νά σας παιδεύσω, 
καί μέ ολην τήν Ευρώπην τήν 5&λλάδα νά μπερδεύσω, 

είχα λόγους ανώτερους* 
αί Αυλαί . . . ’Εγώ , . τό έθνος , . εξ ενός, εξ άλλου μέρους #
θεωρουντες . . . Είχα κι* άλλα νά σας *πώ . . πλήν τί τό καμε1ζ
σ' εμποδίζουν νά λαλήιης αί συμμαχικαί δυνάμεις.

Θερμός είμαι δημοκράτης . . . γιά τό σύνταγμα πεθαίνω  
άν μέ εΐδετε τρεΓς χρόνους τ ’ άρθρα του νά παραβαίνω 
κ ι ’ άπ ’ τούς ορκους μου νά λείπω, 
γράμματα νά κρυφανοιγω καί νά κυνηγώ τόν τύπο, 
σπίτια νά πατώ τήν νύκτα, και πολίτας πριν τούς κρίνω, 
νά ’ξορίζω, νά ξυλίζω καί τά νύχ^α τους νά χύνω, 

είχα λόγους άνωτέρους* κτλ.



*Υ’περπλούτισα το γένος (μάρτυρες οι αδελφοί μου 
και τρεΐς τέσσαρες πιστοί μου, 

οπού τρέχουν ? oupvb βράδυ μέ τά τάλληρα *ς τήν τσέπη), 
πλήν τούς πρώτους της Ελλάδος b καθένας πτωχούς βλεπει 
πλήν του|Μπότζαρη ταΤς κόραις, τά παιδιά του Καραισκου, 
άφησα νά ζουν μ* ελέη, μέ μαζώ/ατα του δίσκου 

είχα λόγους ανώτερους κτλ

ΒμπορεΓ νά διη ό πλάστης εις τών σπλάγχνων μου τύ βάθος 
ή άγάπη της πατρίδος, και xb μοναχό μου πάθος' 
πλήν κατέτρεξα τά φώτα πλήν δζέφθειρα τα ήθη· 
πλήν εις πλήθος κατασκόπων χpυσbς άφθονος εχύθη 
πλήν ήθέλησα νά σβύσω και μεγάλους και μικρούς, 
πλήν νά δω τούς πρώτους ολους έπεθύμησα νεκρούς.

Είχα λόγους άνωτέρους. 
αί αύλαί . . . εγώ . . . Tb έθνος . . .  εξ ενός, εξ άλλου μέρους,
θεωρουντες . . . Είχα κ ι ’ άλλα νά σας πω . . . πλήν τι xb κάμεις j
σ' εμποδίζουν νά λαλήσης αί συμμαχικαι δυνάμεις.

Σ$ς απέδειξα πώς είμαι άμεμπτος . · · Δεν τ αμφ ιβάλλω .
Σύνταγμά σας εγώ είμαι . . · ρή ζητήτε συνταγμ αλλο.
Δείξατε με, 'σάν Tb Άργος άφοσίωσιν τελείαν 
Δόσετέ με 'σάν ’στο Άργος εντελή Δικταχτορίαν,

Καί ομνύω ’στου Βιάρου τήν ζωήν πως αν ’μπορέσω, 
προκομμένους κ ι ’ άπροκόπους χέρια πόδια θα σας δώσω,

"Εχω λόγους άνωτέρους 
Α ί αύλαί . ’ Εγώ · . . *b έθνος . . * έξ ενός, έξ άλλου μέρους,
Θεωρουντες . . . Είχα κ ι’ άλλα νά σάς πώ . . πλήν τί Tb κάμεις 5
Σ* εμποδίζουν νά λαλήσης αί συμμαχικαι Δυνάμεις !

Ούτω γράφων δ ποιητής κατά τοΰ Καποδιστρίου εζηοε'θιζε 
πλήθη κατ’ αυτοΰ ώς δήθεν ζητοΰντος να εκ.τελεσ/) ιδιοτελεΤς 

^λως σκοπούς, καί ιδίως τούς νησιώτας. Καί τών μεν ‘Υδραίων 
Σπετσιωτών της κατά τοΰ Κυβερνήτου καταφορας αιτ ία ήτο 
ανωτέρω άνεγράψαμεν, τών δε Μανιατών ηδε :

‘Η Μάνη προ της μεγάλης Ελληνικής έπαναστάσεως της 
*<*ρασχούσης ήμιν τήν ελευθερίαν, παρουσιάζει ιστορίαν διά- 
?°ρον τής τών άνω νήσων καί τής άλλης ελληνικής φυλής* 
^ιότι, εν ω μετά τήν κατάλυσιν τής Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας
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(29 Μ α ί ο υ  1453) κ α ί  τ η ν  τ ο υ  Δ ε σ π ο τ ά τ ο υ  τ η ς  ΓΙελοποννήσου 

(13 ‘Α π ρ ι λ ί ο υ  1460) ή  π α σ α  Ε λ λ ά ς  σ χ ε δ ό ν  ε δ ο ύ λ ε υ σ ε  τ ο ΐ ί  
Τ ο ύ ρ κ ο ι ; ,  ή  Μ ά ν η  ε χ α ι ρ ε ν  ε ί δ ο ς  α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς  εν τ α ΐ ς  χ ε ρ σ ί  τ ώ ν  
Μ ο ν ρ ζ ι ν ά χ ω ν ,  Ζ α ϊ ν ε χ ά κ η δ ω ν ,  Κ α π ε χ α ν ά χ η δ ω ν ,  Λ ε υ ζ ε ρ ά χ ο )? ·)  
Κ ο ν α ο ν ν δ ο ν ρ ά χ η δ ω ν ,  Λ ι α β ο ΐ ά χ ω ν ^  Μ α ν ρ ο μ ι χ α Λ α ί ω ν ,  Π ά τ ρ ι α ? β 
χ έ ω ϊ \  Κ ο ν χ ο υ β α , ί α ί ω ν , π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ σ α  λ α ό ν  μ ά χ ι μ ο ν ,  εχοντ<* 
π ο λ λ ά ς  ά ρ ε τ ά ς  τ ώ ν  α ρ χ α ί ω ν  Σ π α ρ τ ι α τ ώ ν  ά ν α μ ί κ τ ο υ ς  μ ε τ ’ ά γ ρ ι ύ)ν 
π α θ ώ ν  κ α ι  μ ε γ ά λ η ς  δ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί α ; .  Ό  λ α ό ;  ο ύ τ ο ς  ό μ ι λ ε ΐ  ύ π ε ρ  
π ά ν τ α  ά λ λ ο ν  γ λ ώ σ σ α ν  ε λ λ η ν ι κ ή ν ,  ά π η λ λ α γ μ έ ν η ν  τ ο υ ρ κ ι κ ώ ν  κ#1 
λ α τ ι ν ι κ ώ ν  λ έ ξ ε ω ν , ά π ο δ ε ι κ ν υ ο υ σ ώ ν  ο τ ι  οί δ ι ά φ ο ρ ο ι  κ α τ α κ τ η τ αί  
Ε λ λ ά δ α ;  δ ε ν  ε ξ ε τ ά θ η σ α ν  μ έ χ ρ ι  τού μ έ ρ ο υ ς  τ ο ύ τ ο υ ,  η  δ ε ν  η δ υ *  
ν ή θ η σ α ν  ε π ί  χ ρ ό ν ο ν  π ο λ ύ ν  νά δ ι α α ε ί ν ω σ ι ν .  Έ π ί  τ η ς  ε π αναστάσεοΚ  

τ ο ύ  1769—*70 ώ ;  κ κ ί  εν τ η  τ ο ύ  1821. η  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  Μ α υ ρ ο μ ι *  
χ ά ΐ  η  δ ι ε κ ρ ί θ η  κ α ι  ε θ υ σ ί α σ ε  κ α ι  χ ρ ή μ α τ α  κ α ί  ά ' ν δ ρ α ς ,  ο ϊ τ ι ν ε ί  
π ρ ο σ ε ο ε ρ ο ν  μ ε γ ά λ ε ς  κ α ι  α ν ε κ τ ί μ η τ ο υ ς  ε κ δ ο υ λ ε ύ σ ε ι ς  εις τ ό ν  ι ε ρ ό ν  τ ' Κ  
Ε λ λ ά δ ο ς  α γ ώ ν α .  *0 δ ι α τ ρ έ χ ο υ ν  τ η ν  ι σ τ ο ρ ί α ν  τ ώ ν  χ ρ ό ν ω ν  τ ο ύ τ ο> ν 
θ ά  Γδτ] εν τ α ΐ ς  σ κ η ν α ΐ ς  τ η ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς  τ ο ύ ς  6 μ ή ρ ° υ  ̂
Μ α ν ρ ο ι α χ ά Λ η  ώ ς  κ α ι  τ},ν δ ρ α π έ τ ε υ σ ί ν  α ύ τ ώ ν .  Έ κ  τ η ς  ε π ο χ ί»  
τ α ύ τ η ς  τ ό  α ι μ α  τ ώ ν  Μ ^ . υ ρ ο μ - γ α λ α ί ω ν  ά - ^ Ο ό ν ω :  ε π ό τ ι σ ε  τ ό  δ ε ν  
δ ρ ο ν  τ η ς  * Ε λ λ η ν ι κ ή ;  ε λ ε υ Ο  :ρί ας .  Α λ λ ’ ο τ ε  ο Κ υ β ε ρ ν ή τ η ς  η ρ ξ 5̂ 0 
τ η ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε  ω ς  τ ώ ν  ε θ ν ι κ ώ ν  γ α : ώ ν ,  δ π ω ς  π ρ ο σ π ο ρ ι σ θ ' Τ ί  ** 
μ έ σ α  τ η ς  ά ν α π τ ύ ς ε ω ς  τ ^ ς  χ ώ ρ α ς ,  η  Μ ά ν η  π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η  ώ ς  ^?0- 
β λ ή μ α  ε ν ώ π ι ο ν  α υ τ ο ύ .  Ά π ε τ ε λ ο υ ν  ά ρ ά  γ ε  τ ά  ά γ ρ ι α  κ α ί  ά δ έ σ π ο * ^  
δ ρ η ,  α ί  θ ο σ κ α ί  κ α ί  οί β ά τ ο ι  τ η ς  Μ ά ν η ς  μ έ ρ ο ς  τ ώ ν  ε θ ν ι κ ώ ν  γ α * ^ ν 
η  ο υ  ; Τ ί σ ι ν  ά ν η κ ο ν  ; Κ α ί  δ ι ά  τ ί ν ω ν  τ ί τ λ ω ν  η  Μ ά ν η  έ π ρ ε π ε  ν£ 
μεν·/) ε ξ α ι ρ έ σ ι μ ο ς  τ ώ ν  γ ε ν ι κ ώ ν  μ έ τ ρ ω ν  τ ώ  j ά λ λ ω ν  «χερών τ η ς  D 
λ ά δ ο ς ,  σ ν η μ α τ ί σ η  δ ε  Κ ρ ά τ ο ς  εν Κ ρ ά τ ε ?  ; Ό  β ρ α χ ί ω ν  τ ώ ν  ν ό μ ω ν  
τ η ς  χ ώ ρ α ς  δ ε ν  ε π ρ ε π ε  ν ά  έ κ τ α θ η  μ έ χ ρ ι  τ η ς  Μ ά ν η ς  ; Λ ε ν  ε π ρ ε^ £ 
ν ά  λ η φ θ ω σ ι  μ έ τ ρ α ,  ο?τως μ  ή  ή  Μ ά ν η  γίννι κ α τ α φ ύ γ ι ο ν  τ ώ ν  
τ ώ ν  ν ό μ ω ν  κ α ί  τ ώ ν  γ ε ν ι κ ώ ν  μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ν  ά ν τ ι σ τ ο α τ ε υ ο μ ε ν ο > ν * 

Τ η ς  Μ ά ν η ς  π α ρ ο υ σ ι α ζ ο μ έ ν η ς  ώ ς  τ ο  δ υ σ χ ε ρ έ σ τ α τ ο ν  κ α τ ά  
λ υ σ ι ν  π ρ ό β λ η μ α  τ ώ  Κ α π ο δ ι σ τ ρ ι α .  ο (let ( ό α χ^ η^  κ/,1 6 

α π ε  φ ά σ ι σ α ν  ε κ  σ υ μ φ ώ ν ο υ  ί δ ι α ν  α ύ τ ώ ^ λ ύ σ ι ν .

Ό  Ι Ι ε τ ρ ο μ π ε η ς  κ α ί  6 Ζ α ν ν ε τ ά κ η ς  ε ψ ή φ ι σ α ν ,  ΐ ν α  ή  Μ κ ν η  δι#1
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A  .  ^  } " Ν '  HV ε;ς 6υο, arazc.hxr/r και dvuxi)r ,  καί την μεν κυριαρχίαν 
·*ί; ανατολική; ν’ άναλάβη 6 Ζαννετάκης, την δε τής δυτικής 
0 Μαυρομιχάλης.
 ̂ Εκάτερος αύτών, οπως ύποστηριχθη παρά τών Μανιατών. 
*β« Λ  προς αυτούς θέσεις, στρατιωτικούς βαθμούς, άποζηαι- 

^σείς, συντάςεις, και τον σχηματισμόν ταγμάτων Μανιατών, τά 
^οΐα θα κυβερνώνται εξ ενός μέλους τών δύο οικογενειών. Τοι- 

ν°τροπως εκυμάτισεν είς Λιμένι ή σημαία τού Λυχονργον  και 
Λζωνίόα. Ένεπ^στεύθησαν δε την αρχιστρατηγίαν τώ στοά- 

Υ̂Φ Κα ισακω  (Ή λια) Μαυρομιχάλη άνεψιψ τού Πετρόμπεη, 
,?° Ι^^ροΰ άποδράσαντι εκ τών εν Άργει φυλακών, συνεπείς 
^°9άσεως τού δικαστηρίου ποός δ προσήχθη προδοθείς ύπό τού 
^οέλφου αυτού Νικολάου Πικουλάκη Μαυρομιχάλη, δστις, ώς 

Ρ^τον συνταγματικόν κατοοθωαα, επέδραμεν, ώς άλλος Ίβραχίμ 
κατά τών Καλαμών, άς, καίπερ φρουρουμένας υπό τών 

*λλων, ελεηλάτησεν.
Απέναντι τοιαύτης καταστάσεως πραγμάτων τής τε *Υόρας 

1 τή> Μάνης, τ ί ώφειλε νά πράξη 6 Καποδίστριας ; Δυοΐν θά *
 ̂ ; 0ν ·’ η νά παραιτηθεί αμέσως καί έπιστρέψ?) είς Γενεύην, δπως 

{( &  ̂ τ ° α’̂ τ ού μετά τού φίλου * Β ϋ ν ζ ρ δ ,  η ή  υφιστάμενη
. ε?νησις αυτού εντός τών δικαιωμάτων αυτής νά άντ ιτάζη  

* ^ριως βίαν κατά τής "Γδ^ας και Μάνη:, περιορι^ουσκ την
τ̂* > k ^αυτής ανταρσίαν τή ;  πεοαιτέρω γενικίύσεως. Κατά αεν την

περίπτωσιν ώφειλε νά δώση την παραίτησιν πρός τάς 
’^ Ις ^ υνάμεις, καί νά εγκαταλείψη χάριν τών Μανιατών καί 
ν Ραίων την πατοίδα και λαόν ολόκληοον, οστί,ς ευρών πόίους

i k , ' -*ν 5 κ ο ρ ιό ν ,  ναυτιλίαν, κατάπαυσιν τή; πειρατείας και κι-
‘καί εύτυχίαν εν τη απελπισία ηύλόγει κχι ηγάπα

β; °ν υ7!Γερβολικώς. Κατά δε την δευτέραν ώοίίλε νά ά ντ ιτά ςη
 ̂ Κ'* λ » » * ' > « 4γή τών άνυποτάκ,των, ΐνα έξαναγκάση αυτους είς ύποτα-

όμως 6 μέγα; εκείνος διπλωμάτης, 6 τας τύχας
Ευρώπης κατά τάς δύο πρώτας δεκαετηρίδας τού I 6 f

δ-j. „ς £t* /εΤροζς αύτού συγ^ρατήσας, δεν ηδυνήΟη νά εννοήση,
}? ε'-λε, χάριν τής σωτηρίας τή ; πατρίδος, νά προσοικειωθή

TOT ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 383



τούς ισχυρούς τού τόπου καί διά μέσων, άπερ αύτός οίδε, 
καταστήσν) αύτούς χειροήθεις, αλλά προσοικειωθείς τόν λαόν, *ν 
αύτψ έζήτησεν απασαν αύτού την δύναμιν, ήν κατέθραυεν ή τ ^ν 
Ισχυρών επιβολή. Και έζήτησε μεν νύν, κατά τό Ε' ψ ή φ ισ ή  
τής έν Άργει Δ' Έθνοσυνελεύσεως (7 Ίανουαρίου 1830), 
παράσχν) τάς αποζημιώσεις τών τριών νήσων *Γδρας, Σπετ*5̂  
καί Ψαρρών, τού στρατού τού Καρα’ίσκάκη, τών σωμάτων 
Μεσολογγίου καί τής φρουράς τής Άκροπόλεως ’Αθηνών, 
αί νήσοι έζήτουν δύο εκατομμύρια καί έννεακοσίας χιλιάδας 
λήρων Ισπανικών ώς αποζημιώσεις καί οι τής ξηρας στρατιά*1 
κοί πεντήκοντα τέσσαρα έκατομ,μύρια τουρκικών γροσίων.

Πάντες ούτοι έζήτουν αύτά άνευ τίτλων, αποδείξεων δ#^* 
νης καί βάσιμων μαρτυριών. Τεσσαράκοντα πλοιοκτήται %*** 
‘Υδραίοι ζητούντες 1,220,000 ταλλήρων, τριάκοντα Σπετ^ι^** 
1 ,000 ,000 ταλλήρων καί οί ψαρριανοί 700 ,000 . Ιΐρός δε ^  
άποσταλεισαν πρός έξέλεγξιν τών παραπόνων αύτών πεντ#^6 
έπιτροπην έκ τού Μεταξ#, Γενοβέλη, Μαυρογένη, Μαγγίνα ** 
Άντωνοπούλου, οί ταραχοποιοί δημοτικοί σύμβουλοι τής 
παρέστησαν καί πάλιν κομπορρημονούντες καί άξιούντες °υ 
ολίγα ούτε πολλά 18,000 000 φοινίκων ! ^

Ή  Έθνοσυνέλευσις κχθώ; καί δ Καποδίστριας άπεφ^1 ^ 
νά πληρώσωσιν 1 ,000,000 ταλλήρων ταις νήσοις εις γαί#ί> Χ^ 
ματα καί γραμμάτια, ή τό ολον τών 2^900,000 ταλλη?03̂  ^  
μόνον γαίας. Ά λ λ ’ ό* μεγας αληθώς πατριώτης Κουντουρ*0* ^  
εύρε την εύκαιρίαν νά θέση την μάχαιραν εις τόν τράχη^°ν  ̂
Ελλάδος., ζητών τό ολον ποσον 2 ,900 ,000 ταλλήρων είς ΧΡ^,^, 
καί τόκον μέχρις ού αποπληρωθεί τό ποσόν τούτο (τόκον^  ̂
σιον 1 ,400 ,000 φοινίκων). Φυσικώς ούτε ή Κυβέρνησις °υ* 
Γερουσία, άπεδεξατο την τοκογλυφικτν ταύτην αί'τησιν, ^  
έβασίζετο έπί αποδείξεων, άλλ’ έπί τών παραλόγων φ^ν*  ̂^  
τών πλοιοκτητών, τινές τών όποιων έλαχίστας ύ π ε 'σ τ η ^ ^ ^  
μίας. Διότι, κατά τινας υπολογισμούς, τά μεγαλείτερ# 
τής εποχής έκείνης τών νησιωτών δεν ησαν μεγαλείτερ# ^  
τοννων, εν δε πλοΐον τών 300 τόννων κατά τάς υψ*1̂ 0
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διατμήσεις των τότε ναυπηγών της Γαλλίας, δ'εν ήδύνατο νά 
Πνν/ίβγ  έν τή ναυπνιγίο£ αΰτοΰ περισσότερον των 25 ,000 φράγ
κων. "Αρα πάντα τά πλοΐα, ά*ερ δεν ήσαν βεβαίως καί πάντα 
των 300 τόννων, καί δεν άπωλέσθησαν πάντα κατά τον έπταετή 
*γώνα,δεν ήδύναντο νά άπαιτήσωσιν αποζ/)<Μωσιν ου.- 1,000.000 
τ&λλήοων

Έν τούτοις, ό Καποδίστοιας, β « ι ς  ήλπισεν, ότι ήδύνατο νά 
εο^αριστησνι αυτοί; διά πληοωαής μικρού τίνος ποσοΰ απέναντι 
τ ών απαιτήσεων άπέστειλεν, επί τή γνωαοδοτ/ισει τής π.ντα[χ.ε 
λοΰς επιτροπής, προς τάς δϊΐ'Λοτικάς αρχας των τρίών vr\aa>r
50.000 ισπανικών ταλλήρων· συγχρόνως δε έκήρυξε (12)24 Μαρ- 
"ίου 1830) την "Υδοαν ΜεύθεροΥ Λ ψ ίνα  επί π η τ α ε τ ί α ν ,  οπως 
άνορθώσν, τό καταπεπτωκός έριπόριον. Τ ά ίκ « δ  τελευταίου ομ ««  

τούτου μέτρου πλεονεκτήματα αντιοεθη^αν ολω, 7U
9ίως των επί τής εισαγωγής Αχι εξαγωγ/ίς δασαών, οί χ
λωαένοι Τδοαΐοι οδτε διά του δώρου τής άτελείας κατεπραυν- 
C a v ,  ουτε διά τής πλ-ορωαής γέρους τινός των άπαιτήσεων 
**ότών. Ένεκολπώθησαν χωρίς τής ελάχιστες ιύγ>ω^.ο j jv/i, .ά , 
^0,000 ισπανικών ταλλήΒων, άτινα έδόθησαν τή "Γόο* —
16.000 έδόθησαν τ α ΐ ς  Στέτσαις καί 9 ,000 τοΐς Ψ α ρ ο ΐς -κ α ί
ξζηκολούθουν Ιτι j/,εγαλοφωνότερον απαιτούν,», . /ιν 
Κράτους πληοωαήν ολοκλήρου τ ο υ  χρέους. κ π - · Ρ * σ ι ·,ε ν̂  °
Κυβ=ρνήτ·/ις νά πρ οτείννι αυτοΐς οριστικήν ..,όφλ/ισ.^ 
ε/·ατο[Λΐχ.υρίων φοινίκοιν, ών εν τρίτον ε>/.ελλε νά δοθ/j .ις ή t
*Τίρον εις ομολογίας καί τό ΰπολειπο(χενον εις α ε .ρηταεκ  

έλπιζοαένου δανείου, ή καί σύαπασα ή ποσότης εις εθνικά 
*τ% ατα , άλλ’ οί νησιώται οΰδεν ίθελον νά άκοΰσωσι περι του 
0’·'υ.οιβχ5ιΑοΰ εκείνου, καί έπεαενον απαιτούν.«ς 
Κράτους άναγνώοισιν ολοκλήρου του χρέους, και τήν πα,νά τ/) 

χοηαατιστ.κή τοαπέζν) καναθεσιν του φανταστικού αΰτου 
^φοεΰίου ‘επί τόκω 'δ ο)ο· ού οί ετήσιοι τόκοι ήθελον άναβαίνει, 

εϊπομεν ανωτέρω, εις 1 ,440,000 φοινίκων. Τήν άςίωσιν ταΰ · 
τ ,ΐν απέκρουσεν έν'όνως ό Καποδιστριας fti-j-i cv w7; κακΤί .„ .ε  
*χτασ-*σει τής τραπέζης δικαίως ΐφοβειτο ο Κυβερνήτης, οτι
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ίθελε παντελώς καταστραφή ή πίστις αύτής, άν έπεβαρύνετο διά 
νεου ΧΡεου ·̂ Ουτω τό περί άπαζημιώσεως ζήτημα εμεινεν άλυ- 
τον. ή μεταξύ τ^ς κυβερνήσεως καί τών 'Υδραίων διάστασή 
παρετείνετο, καί αί ίδέαι τής Ίουλιανής έπαναστάσεως ε ύρ ο ν  

στήριγμα έν "Ύδροκ άπτά υλικά συμφέροντα.
Τοιαύται ήσαν αί απαιτήσεις τών νησιωτών καί ή αδιάσει

στος αύτών άπόφασις, δπως, εάν μή άποζημιωθώσιν ά ν τ ι σ τ ώ ^1 
κατά τής Κυβερνήσεως. Καί δεν έμιμήθησαν οί γεννάδαι τούς 
απαιτητάς αποζημιώσεων τών κατά ξηράν στρατευμάτων, ο ΐτ ι- 
τινες ήσαν ούκ ολίγοι. Άλλ* αί απαιτήσεις αύται ήσαν δίκακ*1 
καί συγκαταβατικαί. Ό  δε στρατηγός 'Ιωάννης Ράγχος , λε'γ*1 
φιλε'λλην ίστοριογράφος τής έποχής, εδειξε πρώτος τό παρ*' 
δείγμα τής αποδοχής τών δοθεισών αποζημιώσεων καί τοιουτο* 
τρόπως έξώφλησαν οί πλεΐστοι άπαιτηταί.

Οί Υδραίοι δμως άποορίψαντες τάς προτάσεις του Καποδι* 
στριου έξε'φοαζον άγανάκτησιν κατ’αύτου, έπιλαθόμενοι, δτι κ* ' 
τε'στρεφον ού μόνον τήν πατρίδα, άλλά τά Γδια αύτών άνδραγ^" 
θήματα, τάς ίδιας αύτών, κατά τόν μακρόν αγώνα, θυσίας. 
πάρχουσι χιλιάδες Ελλήνων του τε εξωτερικού καί έσωτερι*°υ 
καί εκατοστύες φιλελλήνων, έκ τών εύγενεστέρων τής Εύρώ^^ί 
οικογενειών, δουκών, λόρδων καί κομήτων, χύσαντες τό cAp* 
αύτών καί θυσιάσαντες τήν ούσίαν ύπερ τής Ελλάδος, καί δμωί 
τά  τε'κνα αύτών ούδε'ποτε έζήτησαν ουτε οβολόν.

Τήν τοιαύτην κατάστασιν τής Ελλάδος καθίστων ετι δεινό' 
τε'ραν, ώς καί άνωτε'ρω ειπομεν, αί εφημερίδες τής άντιπολιτέυ'  
σεως ό έν Σμύρνν) έκδιδόμενος ύπό του Βλάχ  (1) ^Ταχυδρόμος 
Σμύρνης*  ή έν Νανπλίφ *'Ηώς* του Ε. Άντωνιάδου καί ο ^  
"Ύδρα *’ Απόλλων · του Αναστασίου Πολυζωίδου, νε'ου Θεσσ#λο-> 
άρτι έκ Παοισίων έπανακάμψαντος καί έμπεφορημε'νου ύπό ε ^ "  
ναστατικών ιδεών. Ούτος ζητήσας νά έκδώσνι έν Ναυπλίω ^

(I) Τούτου ή κατά του Κυβερνήτου άντιπολίτευσις προήρχετο 6*
μή αποδοχής του Καποδιστριου τών ορων αύτου πρός εκδοσιν sv A lYlV̂
Γαλλικής *Ερηυ.ερίοος,
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εφημερίδα αύτοΰ κατεδιώχθη και φυγών μετέβη είς "Υδραν, 
ενθα ετυχε τής αναγκαίας ύποστηοίξεως καί έξέδιδε τόν 
'Α π ό λ λ ω ν α * . Αί κατά τοΰ Κυβερνήτου άδολεσχίαι τών εφη
μερίδων τούτων έπί τοσοΰτον επιθετικότητας ΐκοντο, ώστε δ 
’Αντωνιάδης, συντάκτης τής *'Ηοϋc», κατεδιώχθη δικαστικώς, 
ένεκα τής έλευθέρας γλώσσης τής εφημερίδας αύτοΰ, κατηγορήθη 
έπι έγκλήματι έσχατης προδοσίας και προύφυλακίσθη· η δε Ήώς  
έπαύθη. Μόλις μετά πολύμηνον κάθειρξιν εξεδόθη άπόφασίς τ ις , 
δι* ής δ κατηγορούμενος ήθωώθη. Τό δικαστήριον έθεώρησε την 
στέρησιν τής προσωπικές ελευθερίας, ήν ύπέστη δ Άντωνιάδης, 
ώς προσήκουσαν άνταπόδοσιν τής ελευθε'ρας πολιτικές κρίσεως, 
ήν είχε τολμήσει δ συντάκτης τής * Ή ο ϋ c». Ή  πρός τόν άνδρα 
τοΰτον συμπεριφορά τής Κυβερνήσεως ενέπνευσε μεν τρόμον και 
άγανάκτησιν τοΐς δημοσιογραφοΰσιν, άλλα δεν έφόβισεν ούτε 
άπέτρεψε καί άλλους τής δδοΰ, ήν εκείνος έβάδισεν.

Ό  έν *Υδρ<£ έκδιδόμενος «Απόλλων* έπετίθετο λάβρως κατά 
τοΰ Κυβερνήτου άποκαλών αύτόν τύραννον, ρωσόφρονα καί παρο- 
τρύνων τον λαόν είς ανταρσίαν.

’Αφειδώς μετεχειρίσθη παρακλήσεις καί άπειλάς ό Καποδί- 
βτριας, δπως στερήση τόν ι 'Α πόλλωγα* τής προστασίας τών 
νησιωτών. Επίτροπος τής κυβερνήσεως μετέβη είς Σπέτσας καί 
*Υδραν καί υπέβαλε πρός τούς δημογέροντας τόν τύπον άνα^ 
?οράς, δι* ής παρεκάλουν ούτοι τήν κυβέρνησιν νά άπομακρύνη 
τής νήσου τό σκάνδαλον, δπερ κατησχυνε τάς κοινότητας αύτών, 
απαλλάττουσα αύτάς τοΰ * Απόλλωνος*. Άλλ* οί νησιώται 
έμειναν κωφοί πρός τάς παρακλήσεις τοΰ Κυβερνήτου, οί 'Υδραίοι 
δε μάλιστα διέταξαν την ημέρας καί νύκτας ένοπλον φρούρησιν 
τοΰ τυπογραφείου τοΰ Α. Πολυζωίδου, εν ώ εξετυποΰτο δ 
'Α πόλλω ν*  , προς αποτροπήν βιαίας τινός από τής Στερε&ς έπι- 
θεσεως. Ή  βιαιότης τής γλώσσης τοΰ « 'Απόλλωνος* ηύξησε 
μετά τοΰ άπειλοΰντος αύτόν κινδύνου, ή χειριστή δ’ αύτοΰ 
Κ’Ομφή κατά τοΰ Κυβερνήτου ήν δ φόβος αύτοΰ πρός τήν κοινήν 
Υ^ώμην. «Ό  ελεύθερος τύπος, έπανελάμβανεν άδιακόπως ύπό δ ιά 
φορους φράσεις τό άντιπολιτευόμενον φύλλαν, υπήρξε πάντοτε ή
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αιώνια πέτρα τού σκανδάλου διά τούς αυθαιρέτους δέσποτας·» 
’Αλλά πλην τών εφημερίδων οί αντιπολιτευόμενοι, θρασύ- 

τεροι γενόμενοι, ήρξαντο γράφοντες και αναφοράς, &ς ύπερεπλή' 
ρουν διά πλαστών υπογραφών, εν αίς έξετίθετο η άντεθνιΧ·^ 
δήθεν ποΜτική του Κυβερνήτου. Τούτο δ’ έχων ύπ* δψει : **Aq

καζασκευάζωντα ι , εγραφεν ό Καποδίστριας πρός τον πρ ίγκηψ  
Σούτσον εις Παρισίους, άναψοραι εν "Υδρα  xal &2Λοις δήμοιϊ  
ζοϋ Α ιγα ίου , έχ ΠεΛοποννήσου ά<$> εζέρου χαϊ εκ της ΣτερεάQ 

' δεν παύεο 6 Ιαος  γράφων πρός έμε τά, αντ ίθετα .  Έ π ί  του 
1 ρ ύ π ο ς  εχομεν ετι μόνον  έμφύΛιον πόλεμον δ ιά  του κ α ΐ ά μ ο ν ’ 
\ άΛΛοίμονον α ν  καζαντηστι ούζος είς πυροβολισμούς  !»

Οί φόβοι ούτοι έφάνησαν ταχέως δικαιολογούμενοι ύπό τών 
γεγονότων. Ή  κατά τό Αίγαϊον στασιαστική κίνησις, ιδίως τ$? 
Σύρου, έλάμβανεν όσημέραι σοβαρωτέραν μορφήν. Ό  ’Αλέξανδρού 
Μαυροκορδάτος, δστις είχε τέως διαμείνει έν τώ βάθει της σκ*)' 
νης και συνεδαύλιζε μόνον έκ Τήνου, ενθα είχε καταφύγει, τΆν 
φλόγα, ήλθεν εις "Ύδραν, δ έπίτροπος της κυβερνήσεως εφυγ£ν 
έκειθεν, και οί τώ Κυβερνήτη άφωσιωμένοι δημοτικοί σύμβου' 
λοι έδιώχθησαν. Έπταμελής συνταγματ ική  επ ιτροπή ,  άποτελου* 
μένη, ώς εΓπομεν, έκ τών : Κουντουριώτου, Μιαούλη, Β. Βου* 
δούρη, Μ. Τομπάζη, Δ. Βούλγαρη, Α. Κριεζη και Ν. Οικονόμο^ 
άνέλαβεν, ώς ήγγέλλετο την διοίκησιν της νήσου, και διεκοψέ 
πασαν σχέσιν πρός την καθεστηκυΐαν κυβέρνησιν. Τό παράδειγ^·^ 
τ^ς "Ύδρας παρηκολούθησαν, έντός ολίγου, καί άλλαι ντΊσοι *°υ 
Αιγαίου. Ό  σκληρότερος δμως κατά του Κυβερνήτου κτυ^°ί 
ήν ή αποστασία της Σύρου, ής ή δυσαρέσκεια δσημέραι αυζου<*# 
από τών τελευταίων ταραχών, έκορυφώθη νυν μετά τό δοθεν 
παράδειγμα τ^ς Ύδρας εις έκφαν^ στάσιν. Τά τελωνει<Χ 
Σύρου ειχον τέως άποτελέσει τόν κ υ ρ ιώ τα τ ο ν  οίκονομικόν πόρ°ν 
της κυβερνήσεως. Διότι έπί τνίς Στερεές δεν ε ίσεπράττοντο  

φόροι τόσον τακτικώς ώς έπί τών νήσων. « ‘// δυσάρεστος  
έπεια πάντων τών σκευωρημάτων1 εγραφεν δ Κυβερνήτης, ilYaL 
ή έζής : α ί  νπο τών δήθεν πατρ ιωτών υποκινούμενα ι ταρ&Χ0̂
παρέχουσ ιν  είς τούς ενο ικ ιαστάς τήν τ ίρύφασιν να άναβάΛωοι ίΦ
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?<C τ ό  δημόόιον πληρωμήν ’ ci φορολογούμενα ά φ '  ετέρου cvde· 

^«C άμε.Ιονσιν ευκαιρίας-, δίχως υστερώσι της καταβολής ζών 
V «-Ιομί νων. Έκ τούτον εννοείτε την άζκθρήνητον  θ έ α ν  μου*.

Κατά την εποχην ταύτην 6 Καποδίστριας, εις απελπισίαν 
^Ρ^ελθών ενεκα της καθυστερήσε ως των αναγκαιότατων χρημα- 
ν*κών πόρων, κατέφυγεν εις τό έσχατον μετράν κυβερνησεως πα- 
Α*ιουσης προς την χοεωκοπίαν* ’έπλασε νέους φορους, μη πληρω
μ έ ν ω ν  των παλαιών* διέταζε κατ’ άπομίμηΉν του παρα π#σι 
*°̂ ς πεπολιτισμένος εθνεσιν ύπάρχοντος τέλους χαρτοσήμου, την 
^Άρωμην το ι^του φόρου παρά παντος τίτλου ιδιοκτησίας, 
ôcv̂ o; συμβολαίου εκμισθώσεως και πάσης υπο της κυβεονησεως 

δ ιδόμενης άδειας* άνεβίβασε τους τελωνειακούς δασμούς, τον 
τ ' ς̂ ίζαγωγης ε ις  8, τον δε της ε’ισαγωγης εις 10 ο)ο, επι 

*̂Ρ°φάσει άνακουφίσεως των εκ Κρήτης δυστυχών μεταναστών 
ψήφισε δε τέλος την εκδοσιν 3 ,000 .000 φοινίκων άτοκου χαο- 
τ°ν^μίσματος.

Τώ οώσω ναυάρχω Ρίκορδ τοσοΰτον κρίσιμος εφαίνετο η των 
^Ρ^γμάτων κατάστασις, ώστε ’έγραφε κατ Ιούλιον του 1831 

τον Νέσσελρ οδ : «Τά συμβάντα επέρχονται ενταύθα ούχΐ 
τ^ς Ισχύος τών πεποιθήσεων, αλλα δια τν̂ ς ί>υναμεως των 

'^^εινοτάτων ορμών. Πας ό μετασχων της υπερασπισεως ττίς 
^ Τριδος, ζητεί νυν αποζημιώσεις και δώρα, και ζητεΐ αυτά 
*^τερα τών »ν τ φ πολέμω ζημιών αύτοΰ. Πάντες λησμονουσι 

πτωχείαν τού δημοσίου ταμείου και την αρχήν, οτι οι ικα- 
ν* τ*τοι πρέπ(ΐ νά κατα*άβωσι τάς καλλίστας τών θέσεων.

ενεκα εχει τοσούτους εχθρούς η κυβερνησις. Οί αντιπρε- 
Α γγλ ίας  καί Γαλλίας κατακοίνουσι μεν εν τώ φανερω 

«ντιπολίτευσιν, άλλ* εν τώ κρυπτώ δεν παύουσιν ύποστηρί- 
^ ντ ς̂ αυτήν, καί συνδαυλίζουσιν οΰτω τό πύο, έξ ου γενική 
Χΐν̂ υνεύει νά προέλθν) καί καταστρεπτική πυρκαϊά».

Η αμηχανία τού Κυβερνήτου ταύτοχρόνως τοσούτον είχε 
^Ρ^φωθΤί, ώστε τισθάνθη την ανάγκην νά ενδώσν), κατά τ ι, εις 
Τ*ς Απαιτήσεις τών πολεμίων, αφού μάλιστα ή άντιπολίτευσις 

Ισχυρόν εοεισμα τούς άντιπρέσβεις τών δυτικών Δυνάμενω,



οΐτινε; προβαλλόμενοι ώ; ασπίδά τά ; ταπεινότατα; όρμαί 
λήνων σπουδαρχών ύπό τόν τύπον ευλογών δικαίων, τά ; 
κας τών άληθώ; την πατρίδα κατά την έπανάστασιν ευερΥ**1* 
σάντων, τού; πτωχού; τούς όχωσδήποτε πάσχοντα;, του; 
τ ικη ; επικουρία; έπιδεομένου; καί πάντα; έν γένει τους **** 
τούτου $ εκείνου τού λόγου άφορμά; κατά τ ί ;  κυβερνήσεως fcX°V 
τα ;,  κατεπενέβαινον τοΐς τών Ελλήνων πράγμασιν επί 
τέλεσιν, οί μεν ώ; συμπολιτευόμενοι, εν οί; πρώτιστοι ot 
οΐ δε ώ; αντιπολιτευόμενοι, εν οί; οί ’Ά γγλοι καί Γάλλο*· 
παρακινήσει τών αντιπροσώπων τών εύεργετίδων Δυνάμεων ’
περί τά ; &ρχά; Ιουλίου, πέντε προύχοντε; τ ί ;  "Ύδρα; είς 
πλιον, δπω; συνεννοηθώσι μετά της Κυβερνήσεως,. Έποενελ* 
την περί Ιθνοσυνελεύσεως καί συντάγματος άπαίτησιν, $ν ^  
σται πόλεις, έν αίς καί αι Ά θ ίνα ι ,  τοσούτον ένεργώ; 
άσπασθί. Ά λ λ ’ ό Κυβερνήτης ήρνήθη νά δεχθεί αύτούς ^
συνομιλήσν) μετ’ αύτών προσωπικώς, έδέησε δε νά γείνο>*ιΫ^ 
διαπραγματεύσεις ττί μεσιτεία τών άντιπρέσβεων. ‘Ο Κ ^° 
στριας έθεώρει τούς Υδραίους ώς ατλούς άποστάτας, καεί fg^|# 
λως έδυσχέραινεν, δτι τών Δυνάμεων αντιπρόσωποι συγκ#*6 
νον εις προσωπικήν πρός αύτού; κοινωνίαν. Ουτω δέ κα^εδ* 
την άγανάκτησιν αύτού, γράφων προ; τόν Σούτσον :

«Αί απαιτήσει;, oc; οί κύριοι άντιπρέσβεις εσχον την υ1ζ0̂  
νην νά άκούσωσι παρά τών Υδραίων έν τγί μετ’ α ύ τ ώ ν  

τεύξει, χαρακτηρίζουσιν έντελώ; τά τε πρόσωπα καί ^  
ματα. Δεν δύναμαι νά έλπίσω, δτι ή ήμιεπίσημος άνάμ*£1̂  
κυρίων άντιπρέσβεων είς τά τ ί ;  "Ύδρα; θελει φέρει εύχάρ^*0* 
αποτέλεσμα.» Ούχ ήττον δεν κατώρθωσεν ό Καποδίστρ10̂  , 
άντιστνί έκφανώς είς την γονικήν συνταγματικήν πίεσιν. ^  
σισε νά όρίσν) κατ’ ’Οκτώβριον 1831 την εναρζιν τ ί ;  
νελεύσεως, ύπό τόν δρον: «<$>" μέχρ ις  'Οκτώβριον δεν 
τήν  χατάσχαϋ ΐγ  τών πραγμάτων ή έν Αονδίνω σύνοδος·* ^  

Συνάμα δ’ επέμεινε προφορικώς ό εμφρων ήγεμών, 061?&V ^  
τών συνταγματικών ορέξεων τών νησιωτών, είς τό άζί0̂ * ’ 
δεν είχε το δικαίωμα νά διαθέσν) τό μέλλον τ ί ς  Ελλάδος
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οτι μόνος ό μέλλων Βασιλεύ; ηδύνατο νά άποφασίστι περί της 
σκοπιμότητα; συνταγματικού πολιτεύματος. Οί 'Υδραίοι έπανέ- 
καμψαν άπρακτοι* άλλ* ό Κυβερνήτη; διήνοιξε τού; οφθαλμούς 
αύτών, καί αί ψευδείς παραχωρήσει; κατέστησαν όξεΐαν τήν κρί- 
σιν. ‘Η μερί; τ ί ;  άντιπολιτεύσεω; ήοξατο παρασκευαζομένη είς 
συγκρότησιν ιδία; έθνικής συνελεύσεω; έν *Υδρ£. Καί άπεπει. 
ράθησαν μεν νυν οί άντιπρέσβεις νά συνδράμωσι τήν κυβέρνησιν 
δι* έπισήμων αγαθών συμβουλών, άλλ’ ή ατελή; δλως αρμονία, 
ήτις έπεκράτει μεταξύ αύτών, κατεφαίνετο προδηλότατα έκ τών 
διακοινώσεων αύτών.

Ούτως ό μέν Ρώσο; Ρούχμαν  άπτιτει έντονα καί γενναία 
μέτρα ίσχυριζόμενος, δτι επρεπε νά κατασυντρίβω ή κεφαλή του 
επαναστατικού δράκοντο;, ό δε βαρώνο; Ρονάν  τη ; Γαλλία; διε- 
βίβασε τήν λακωνικήν ταύτην άλλά μεγάλην σημασίαν εχουσαν 
πρότασιν, τού νά διατάξη τήν ύπό γαλλικών στρατευμάτων 
κατάληψιν τού Ναυπλίου, ψυχροί δε καί έχθρικοί υπήρξαν οί 
λόγοι τού Άγγλου ΛώχινC, παρατηρούντο; δτι δεν ήδύνατο νά 
άναμιχθνί είς έμφυλίου; ελληνικά; διενέζει;, καί δτι ήκιστα ένό- 
μιζε πρόωρον τήν συγκρότησιν έθνικης συνελευσεω; καί κινδυνώδη 
διά τήν Ελλάδα τήν εί; αύτήν παροχήν συντάγματο;. Ό  Κα- 
ποδίστριας δμω; ήρκέσθη έπαναλαμβάνων τήν τυπικήν υπεκφυ
γήν, δτι δεν ήδύνατο νά δώσν) σύνταγμα, αφού η εν Αονδίνω 
σύνοδο; δεν ειχεν ετι εκλέξει ηγεμόνα, δεν επεθυμει δε αυτός 
νά προδράμγ) τ ί ;  μεγαλοδωρία; τού μέλλοντος βασιλέω; τ ί ;  
Ελλάδο;.

Ό  Κυβερνήτη; ήδυνήθη νά πεισθτί εν τω εν Ελλαδι γαλλικω 
στρατοπέδω, έν ώ παρευρέθη κατά τά ; έπί τ*  ιουλίαν?] έπανα- 
στάσει γενομέναςΙ’ έορτάς, πόσον βαθεως ησαν εν αυτω ερριζω- 
μέναι αί δημοκρατικαι ίδέαι, καί πόσον εύμαθεΐ; ειχον καταστί 
αί γαλλικαί λόγχαι. Ούτω δ’έφοβεΐτο εύλόγως, δτι οί μέλλοντες 
να φρουρήσωσι το Ναύπλιον Γάλλοι στρατιώται ηθελον συναδελ- 
φωθί ποός τούς έπαναστάτας, καί καλόν ένόμισε νά υπόδειξη 
μετ’ άξιοπρεπείας, ιδτ ι ή ήμερα, καθ’ ήν ξένος στρατός ήθελε 
Καταλάβει τήν πρωτεύουσαν της Ελλάδος και είς τάς λόγχας.
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αύτού μόνας ήθελεν οφείλει την ασφάλειαν της ή κυβέρνησις, 
ήθελεν είναι ή τελευταία ημέρα του προσωρινού Κυβερνήτου ! 
και οτι, άν αί σκευωρίαι άναπτυχθώσιν έπι τοσοΰτον, ώστε V) 
ελληνική κυβέονησις μόνον διά ξένων επικουρικών στρατευμάτων 
νά δύνηται νά έπιβάλτι ύπακοήν εν Ναυπλίω και Άργει, εστε 
πεπεισμένο; — είπε ποος τόν Ρουάν — οτι εγώ δεν θά είμ*1 
πλέον κυβέονησις!» Ουτω δε 6 Καποδίστριας άπεφάσισε νά 
άκούσν). "Ινα επιφέοη δ* οριστικόν τινα καί κρίσιμον κτύπον 
κατά της *Υδρας, ήρνήθη τοΐς νησιώταις τά ναυτιλιακά ’έ γ 
γραφα, ίσχυριζόμενος, οτι δεν ύπήκουον πλέον τοΐς παλαιοί; 
αύτών δημογεοουσιν, αλλά τΤί αύτοκλήτω συνταγματική δημο
τική επιτροπή. Παοεκάλεσε δε συνάμα τούς κυβερνήτας τών 
τριών συμμάχων στόλων νά παρακωλύσωσιν έκπλέοντα τά πλοΐ# 
τών επαναστατών. Ά λλα  δυστυχώς ήκουαεν ώς πρός τούτο τον 
Λαλάνδ  καί τόν Αάΐονς ποοφασιζομένους ελλειψιν οδηγιών efc 
μέοους τών οικείων κυβερνήσεων. Ή  διαγωγή αΰτη τών κυβεο' 
νητών Α γγλίας και Γαλλίας, καθ’ α εγραφεν ο Ρίκοοδ τή 3® 
Ιουλίου πρός τόν Νέσσελροδ : ι χ α τ έ δ ε ιζ ε ν ) οτι οί να ύαρχο ί  τ ψ  
Γ αλλ ία ς  xal 'Αγγλίας ντζήρζαν οί κ ύ ρ ια  α ίτ ιο ι  τών ταραχών  
xal τής χαταστροφής εν Πόρω*. Ό  Κυβερνήτης δεν έταράχθ ’/Ι 
βεβαίως εκ της ^δειλίας τών 'Άγγλων καί Γ ά λ λω ν », ώς ά ^ - 
κάλει τό πράγμα. Τό σπουδαΐον νυν ήτο νά κατασταλτί δι* £ν0» 
μόνου κτύπου ή επανάστασις. Ουτω δε έν τώ ναυστάθμω ^°υ 
Πόρου διετάχθη έν κρύπτω ζωηροτάτη δραστηριότης. Ό  Kxft°~ 
δίστριας διέταζε τόν εξοπλισμόν και την πλήοωσιν τοΰ ελληνι
κού στόλου· ήθελε δε νά προσβάλη τήν Σύρον, ΐνα τιμωρή^ΐ 
αύτήν οτι συμμετέσχε τής έπαναστάσεωο, καί έπαναγάγν) ουτο>; 
ύπό τό κράτος αύτοΰ τήν έμπορικώς καί πολιτικώς σπουδαίο' 
τάτην νήσον τοΰ Αίγαίου.

Κατά τήν σπουδαιοτάτην εκείνην διά τήν Ελλάδα σ τ ι γ ^ ν’ 
ή κοινότης τής "'Υδρας ποοέβη είς άξιόμεμπον άπόφασιν. 
φόρτισε τόν δαφνοστεφή ναύαρχον Α. Μιαούλην νά ματαιώ^? 
διά πραξικοπήματος τά σχέδια τσύ Κυβερνήτου, και μεταβαίνω 
κατεσπευσμένως είς Πόρον μετά 200 νησιωτών νά κ α τ α λ ά β η  τ ° ν
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^λληνικ,ον στόλον καί τον ναύσταθμον. Ο Μιαούλης κατά την 
νυ*τα της 14 προς την 15 ’Ιουλίου 1831 ηγούμενος πεντήκοντα 
μονόν άνδρών καί συνοδευόμενος υπό τού σημαιοφόρου αυτού Α. 
Κριεζνί καί τού Α. Μαυροκορδάτου ώς πολιτικού συμβούλου, 
Ρ' τ̂εβη ι\ς Πόρον καί κατώρθωσε, διαρκουσης ετι της νυκτός, νά 
*<*ταλάβγ) αίφνιδίως, ττί βοήθεια τών κατοίκων, τον ναύσταθμον 
*οει τον στόλον, καί νά άναπετάσν) την σημαίαν αυτού επι της 
φρεγάτας n'Ed.ladoQ* .

Ο εν Πόρω ευρισκόμενος στόλος άπετέλει τοτε το μέγιστον 
Ιμερος της ελληνικής ναυτικής δυνάμεως· συνέκειτο δε εκ της φρε- 
Υ*τας : ι 'ΕΛΙάδος*, 64 τηλεβόλων, τών κορβετών *Σπετσών*  

αλ^ης τινός, δύο άτμοπλοίων, τού « Λστιζ* και τής *Κα-  
^αυρ ία ς ύ , πολλών πυρπολικών καί άλλων μικροτέοων πλοίων. 
'°  Μιαούλης διέταξε την εξόπλισιν τών πλοίων τούτων, ινα 
4^αγάγγ) αυτά εις "Υδραν, μετεχειρίσθη δε πάσαν δυνατήν πει- 
^ κ η ν  τέχνην, δπως προσηλυτίσν) ύπερ της «σν> ταγματ ιχής με~ 
ρ Ι < $ ο ετερον δαφνοστεφή ήοωα Κ. Καναρην, κυβοθνητ/)ν τ 75ς 
^Ρβέττας αί *Σπέχσαι* .  Εις μάτην §μως· ό γενναίος ψαριανός 

φανατικός οπαδός τού ρωσικού κόμματος, εις ο παρέμεινε πι 
^°ς καθ’ ολον αυτού τον βίον, καί προσεκειτο τώ Κυβερνήτη 

δλης της άφοσιώσεως εντίμου ψυχής.Ουτος αονηθείς να παοα- 
πλοΐον αυτού εις την κοινοτητα τής Υδρας, απεχώρη- 

^ ν>θτε ό Μιαούλης ετεινεν αΰτώ την χε?ρα. Δακρύων ουτος επι τη 
^^μοσύνν) τού παλαιού συμμαχητού, διέταζε προς τό θεαθήναι 

φυλάκισιν αυτού, καί την εξ Τδραίων πληρωσιν τών *Σττε- 
τ^ » , ά λ λ ’ απέλυσε πάλιν εντός όλίγου τον γενναιον πυρπολητήν.

Τό παράβολον τούτο πραξικόπημα τού Μιαουλη ενεποίησε 
β*®ει«ν εντύπωσιν τώ Κυβερνήτη. Εσωτερική δε τις αλλη επα- 
^στασις εφαίνετο γινόμενη εν αυτφ. Αι εκφράσεις και συμπε- 

Ριΐ>ο?ά αυτού ενέφαινον τον άγριον πόθον προσωπικής εκδικήσεως- 
ξ̂ *αλέσατο δε νόμους καί δικαιοσύνην, οπως καταδικασθώσιν 

έ να το ν  οί ηγήτορες τής άντιπολιτεύσεως. Τούς Υδραίους 
*®6ώρει ώς στίφος βαρβάρων καί πειρατών, οϊτινες προσέβκλλον 
^  άΡχ*ην αυτού, διότι είχε κλείσει εις αυτούς την οδόν τού



κακουργήματος καί τής ληστεύσεως. Τούτου δ* ενεκα έδήλω<*6νι 
δτι σκοπόν είχε νά πλύνη διά του αίματος τών εχθρών την εστι** 
εκείνην τ ί ς  αποστασίας.

Έν Ναυπλίω έπεκράτει μεγίστη κατάπληξις έπί τοΐς έν Π°Ρ̂  
γινομένοις. Ούδεν έφαίνετο σαφέστερον, ή δτι δυσκόλως θά ** 
τώρθου ό Κυβερνήτης νά καταστείλγι την στάσιν δι' ΈλλνρΝ*® 
δυνάμεων. Ουτω δε έτράπη ούτος πρός τούς τρεΐς άντιπρε^61*’ 
καί δι* έπισήμου έγγράφου τ ί ς  16)28 'Ιουλίου, έν ω κατα<ρ#ινέ 
ται αμηχανία, παρέστησε την πρ^ξιν τού αρχηγού τών 
Άπήτησε δε παρ’ αυτών νά λάβωσι πάραυτα π£ν δυνατόν (* 
τρον, δπως πείσωσι τούς ‘Υδραίους, δτι αί σύμμαχοι Δυν*(* 
δεν ήθελον άνεχθη, άλλά παραδειγματικώς τιμωρήσει τοΐ#υ 
άφρονας καί έγκληματικάς πράξεις. Έκ τνχαίας συμπτ<*><** 
ήτις παρέχει ήμΐν ύποπτον λαβήν, δ,τε γάλλος άντιπρεσβ^*^ 
καί οί κυβερνίται ΛαΛάΐό καί Λά,Ιονc εύοέθησαν άπόντες ^  
Ναυπλίου κατά την κρίσιμον έκείνην ώραν. tAvjtον/ΜΜ &0 
εγραφεν ενεκα τούτου δ Κυβερνήτης πρός τόν βαρώνον 
«δτι δ βαρώνος Ρουάν είνε απών, δτι δ κύριος Λαλάνδ ευΡι 
ται έν Ναβαρίνο*), καί δτι δ κύριος Λάϊονς άπέπλευσε χθες ^  
θεν. Ε λπ ίζω  δμως δτι ύμεις, απέναντι της σοβαρότη^0  ̂ ^  
πραγμάτων, θέλετε παρακινήσει τόν ναύαρχον Ρίκορδ νά μ6** 
εις Πόρον, δπως κωλύσγι τούς πειρατάς τής *Υδρας άπό τΑί 1 
λέσεως τών σχεδίων αύτών.»  ̂ , ^

Ό  ρώσος ναύαρχος Ρίκορδ, άμα άγγελθέντων τών εν  ̂
γενομένων, είχε μεταβη εις Ναύπλιον, καί έξέφρασε τό 
χάς, δισταγμούς τινας χαί ένστάσεις κατά της μονομεροΰί 6 ,
βάσεως τών Ρώσων είς την ελληνικην έμφύλιον έριδα,  ̂  ̂
Κυβερνήτης έγνώριζε τόν άνθρωπον. Άνέλαβεν ένώπιον *υ*°  ̂ο 
ηθο: τού πρώην υπουργού τού αύτοκράτορος 'Α λ ε ξά νδ ρ ο υ  *
- Λ __________ ' ______ Α »  . .Λ  Λ ______________________________ '  -  ‘ ΓΛ Τ }/  X
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ρώσος ναύαρχος ηναγκάσθη νά ύπακούση. Ό  Ρίκορδ ά^& 

εν τάγμα πεζικού, 200 άνδρας τακτικού ιππικού ύπό ^
συγχρόνως δ* δ Καποδίστριας άπέστελλεν είς Πόρον Μ

*ν - / Γ -”  ........     ύ#ΡΧ°*
τριον Καλλέργην καί ισχυρόν σώμα άτακτων. Ό  ρώ^οί vfl6̂  ρ̂δ
ήγκυροβόλησε μετά τ$ς φρεγάτας καί τού βρικίου αυ*°υ



μεγάλου στομίου τοΰ λιμένος τοΰ Πόρου. Μικρόν δε μετ* 
*υτόν έπεφάνη εξωθεν τοΰ Πόρου και ή αγγλική φρεγάτα «Λία- 
9αγα>σχάρ,» ήτις έξηκολούθησεν δμως, μετά μικράν διαμονήν, 
^λεουσα πρός την Σαλαμίνα, δπερ ηυξησε μεν τάς ελπίδας τών 
£7ϊ*ναστατών, προύκάλεσε δε πικρότατα τοΰ Κυβερνήτου παρά- 
°̂ν<χ. Ό  Καποδίστριας ύπε'μνησε δριμέως πρός τόν αντιπρεσβευ- 1 

δτι αι όδηγίαι τοΰ Λόρδου Πάλμερστον υπηγορευον \ 
°^τώ νά παράσχη ηθικήν συνδρομήν τ^ προσωρινή κυβερνήσει καί 
*?ίκεν αύτόν νά κρίνη, όποιαν έντύπωσιν ήθελε προξενήσει τοΐς 
Ελλησιν ή στιγμιαία έμφάνισις καί ή παραχρήμα άναχώρησις 

*Μ αδαγασχάρ» .
Επειδή δε ό Κυβερνήτης ούδ’ έπί στιγμήν καν ηδυνατο να 

*|*φιβάλλγ) περί τών διαθέσεων τοΰ λαοΰ, παρεδέξατο ανενδοιά- 
δτι δυνατόν ήτο νά έκραγνί εμφύλιος πόλεμος. Τό Ν αυ. 

^λΐον έτέθη είς κατάστασιν πολιορκίας, ή αστυνομία ανέπτυξε 
σωτήριον αυτής ένέργειαν, ερευναι κατ οίκον καί φυλακίσεις 

»̂ετελοΰντο, καί π<2ς ύποπτος ήναγκάζετο να καταλίπ/ι ανυπερ~ 
*̂τως χήν πόλιν. Ούτως ήρπάγησαν νυκτος έκ τών οικων αυτών 

^ ιατροί ' Λλεζόπον ίος  καί Σπι]λιόπον1ος,  εσυρθησαν χωρίς τίνος 
^^ρίσεως ή έξετάσεως εξω τών πυλών τών τειχών και εξ/ιναγ-
<5ζσ®^σαν νά φύγωσιν είς "Υδραν.

Ο γενναίος τοΰ Κολοκοτρώνη συναγωνιστής ο Τουρκοφάγ ος 
^ ι*ήτας έπετράπη καί άνέλαβε τήν διοίκησιν παντός τοΰ εις 
^ρον άποσταλε'ντος σώματος έκ χιλίων περίπου άνδρών, δπερ 
^οστολήν είχε νά υποστήριξη έκ τής Στερεας τάς κινήσεις τών 
^ $ ω ν . Οί προφύλακες αύτοΰ προύχώρησαν αντίπεραν μέχρι τής 
^ή^ου, αύτός δε έστρατοπεδευσεν εν τώ προαστείω Γ α λ α τ ά , κει- 
,̂£ν(ί> επί τής Στερεές απέναντι τοΰ Πορου.

Οτε άφίκετο είς Πόρον ο ναύαρχος Ρικορδ, ο Μιαουλης 
^ τεγίνετο είς εξοπλισμόν τών πλοίων, άτινα είχε καταλάβει, 
θ7Τ(ύ; άπαγάγη αύτά κατόπιν είς "Υδραν. Προσκληθείς δε νά 
^Ρ«ιτηθη τοΰ σκοποΰ αύτοΰ, έδήλωσεν δτι ένήργει τ*7) διαταγή 

* ^Ις συνταγματ ικής  επιτροπής- Μάτην ήπείλησε βίαν ό Ρικορδ.
^ Μίαούλης, διαβεβαιών τήν εύπείθειαν αύτοΰ είς τάς προστά-
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τιδας Δυνάμεις, ύπεδήλωσεν, δτι δεν ηδύνατο νά λάβγ) δ ιαταγή 
παρά τού Ρώσου ναυάρχου άτομικώς, καί δτι ηθελεν ύπεροκ*^1- 
σθή εναντίον αύτού. Παοέπεμψε δε τον ναύαρχον Ρίκορδ είς 
δημοτικάς της Ύδρας άρχάς, δπερ έθεωρήθη φυσικώς ύπό 
Ρώσων ώς ειρωνεία. Αί διαπραγματεύσεις έτραχύνθησαν, 
βίαιαι έπηλθον σκηναί* Ρώσος δέ τις κήουξ, σχίσας έπιστολϊ)ν 
τού Μιαούλη καί καταπατήσας αύτήν ενώπιον τού έλληνι*°υ 
πληρώματος, ολίγου δεΐν έφονεύετο ύπό τών άγανακτησάντ^ 
Ελλήνων, άν δ?.ν προύστάτευεν αύτόν ό Μιαούλης. Κατά *r;V 
κοίσιμον έκείνην στιγμήν έπεφάνησαν οί της Α γγλίας και 
λίας κυβερνηται AaCorc καί Λαλάνδ,  τυχαίως έλθόντες και έ^0̂  
μοι νά έπανακάμψωσιν είς Ναύπλιον. *ίνα διατηοήσωσι δε *° 
κύρος της τριπλής συμμαχίας, συνετάχθησαν ταΐς ενεργέ11*1'* 
τού πρεσβυτέρου αύτών συναδέλφου, τού Ρίκορδ. Προσεκάλε<^ν 
τούς έπαναστάτας νά άποχωρήσωσι καί νά άποδώσωσι τνί *υ 
βερνήσει τά τε πλοΐα καί τόν ναύσταθμον. ’Αλλ’ ό Μι&°υ^*

* · / r έ
7)σθάνετο ετι καί νύν δ τ ι  ήτο πολίτης της *Υόρας· άντε'Γ 
τάς ρητάς διαταγάς της δημογεροντίας, καί έπιτροπή, 
λεΐσα είς *Γδραν δπως έρωτήση πεοί τούτου, έπεβεβαίωσεν αυ*5̂

k - yjjC
Ό  Αάϊονς καί ό Λαλάνδ ούτ* εξουσίαν ούτε διάθεσιν είχ°ν 
άσκήσωσι βίαν* τούτου δ’ ενεκα άπίλθαν είς Ναύπλιον, 0 
μάθωσι την γνώμην τών άντιπρέσβεων.

Άναντιρρήτως ό ’ένθεν κάκεΐθεν πλούς της «Μαδαγα&*αΡ ’ 
ή αιφνίδιος έμφάνισις, ή ατελής απειλή καί ή παραχοημ* 
χώρησις άμφοτέρων τών κυβερνητών τού άγγλικού καί Υα^ 1*  ̂
στόλου, ήσαν πρόσφορα μόνον δπως άναζωογονήσωσι τάς ελ*1 
τών έπαναστατών.

ΙΙοίν ή άποπλεύσωσιν δμω; συνεφώνησαν πρός άμφ°τ&?° 
τούς αντιπάλους νά γείνν) αποφυγή πάσης αιματοχυσίας, εΑ 
δε παρά τού Μιαούλη καί τού ναυάρχου Ρίκορδ τήν ύποσχε<*  ̂
δτι δεν θά έπιχειρήσωσί τ ι κατ’ άλλήλων ίδιοβούλως, μεχΡ1’ ^  
έπιστρέψωσιν έκ Ναυπλίου ό Λαλάνδ καί ό Λάϊονς κομίζοντβί ^  
άπόφασιν τών συμ,μάχων. Ά λλά  καί διάθεσιν άν είχεν δ Ρ0* 
ναύαρχος νά ύπομείνν) μέχρι της προθεσμίας ταύτης,
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ματα εμελλον νά κατισχύσωσι τής ύποσχέσεως αυτού. Ό  Ρικ,ορδ 
εγοαψε προς τούς δύο συναδέλφους επιστολήν, άγγέλλουσαν οτι 
σκοπόν είχε νά περιζώσν) τον Μιαούλην, νά κλείσν) αύτώ τό με
σημβρινόν στόμιον τού πορθμού, y-αί να εξαναγκάσγι αυτόν εις 
Ήαράδοσιν* εις τοσούτον δε μάλιστα προυχώρει ο προς επέμβασιν 
ζήλος αυτού, ώστε ήξίωσε παρά τών κυβερνητών τών δυτικών 
Δυνάμεων νά ύποστηοίξωσιν αυτόν εν ταΐς κατά τού Μιαούλη 
καί τών ‘Υδραίων ενεργείαις αυτού. Ουτω δε ευθυς αμέσως μετα 
τόν άπόπλουν τών κυβερνητών τού γαλλικού και αγγλικού στά
λου, άνεκοίνωσεν ό Ρίκορδ προς τόν "Ελληνα ναύαρχον, 6τι *μελλε 
νά άποστείλνι δύο πλοία εις τό μεσηαβρινόν στόμιον τού στενού, 
όίπερ καί άπέστειλε καί κατέλαβον εν τώ μεσω αυτών την κορ
βέταν ι Σ π έ τ σ α ί » , άπεκώλυσαν τόν εί'σπλουν καί έκπλουν τών 
πλοιαρίων, άτινα μετέφερον ύδωρ καί τροφάς εις τό αντίπεραν 
κείμενον Μοναστήριον. Πρόδηλος σκοπός αυτών ήτο να διακοπή 
Εντελώς ή προς την "Υδραν συγκοινωνία, να αποκλεισθ/ί δε και 
λιμοκτονήστ) ο Μιαούλης έν τώ στενώ εκείνω πόρω. Τουτου δ ενεκα 
κατά την νύκτα τής 24 προς την 25 Ιουλίου επήλθε μάχ/] |/.ε- 
ταξύ τών ρώσων καί τών επαναστατών. Μικρά τις κορβίτα, φοο » 
τίον τροφίμων εξ "Υδρας κομίζουσα, άπεπειράθη νά εισχώρησή 
διά τής μικρας εισόδου εις τόν λιμένα. Ό  κυβερνήτης τού ρω- 
σικού πλοίου ό «Τηλέμαχος*  έξέπεμψεν ευθύς λέμβον, ποοσκαλών 
αύτην νά όπισθοχ ωρήσττ άποκρουσθείσης δε τής λέμβου διά π υ 
ροβολισμών, ήρξατο πυροβολών καί αύτός κατά τών επαναστα- 
τών. Τό φρούριον τού Πόρου, καί ή κορβέτα «Σπέτσα ι*  μετέσχον 
τού έπακολουθήσαντος *ατά τ(^  Ρώσ«\>ν αγ'ονο,. ινα . ισχυσαν 
δ!*ως τά κάλλιον ώπλισμένα καί πεπληρωμένα πλοΐα, καί αετά 
^ωρον μάχην, ή μεν κορβέτα ιΣπέχσα ι*  άπολέσει τούς
αστούς αυτής, ή δε άλλη ήναγκασθη νά επιστοεψ/) εις Ί^ραν. Ε**ε~ 
^υχον δε ούτως οί Ρώσοι νά άναγκάσωσιν εις υποστροφήν καί τό 
τ ρόφιμα κοαίζον ύδραϊκόν πλοιον. Τό γεγονός τούτο βαθεΐαν ενε · 
~θιησεν έντύπωσιν τώ *'Ελληπ ναυάρχω. Απεστειλε be τον υπα
σπιστήν αυτού *//{>;νοόπουλον εις την ρωσικήν ναυαρχίδα, δπως 
εκφοάση παοάπονα κατά τών παρακεκινδυνευμένων κινηαάτων
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τοΰ ρωσικοΰ στόλου. Άλλ* δ Ρικορδ, ενθερμος ρώσος πατριώτης, 
θεωρών π&σαν την κατά τοΰ Κυβερνήτου Ιπανάστασιν ώς ειδικήν 
κατά τοΰ Τσάρου προσβολήν, άπήντησε Stoc τινων τραχειών ναυ
τικών εκφράσεων, οτι « οί επα ναστάτα ι  όέν ή ζ ιζ ο ν  τ ίποτε x a JM - 
τ ερον». Ε π ε ι δ ή  δε ό  Μιαούλης, και μετά τοΰτο δεν ά π ε τ ρ έ π ε τ ο  

τοΰ παραλόγου σκοποΰ αύτοΰ, άλλά διέταξε τήν νέαν πλήρωσιν 
τών «Σ π ε τ σώ ν» , και έζήτησεν επικουρίας παρά της κοινότητος 
τής Ύδρας, άναγκαΐον ένόμισεν ό Ρώσος ναύαρχος νά προβη είί 
οριστικόν τινα κατ’ αύτοΰ κτύπον, καί νά συλλάβη άμφοτέρας 
τάς κατά τό μικρόν στόμιον τοΰ πορθμοΰ εύρισκομένας έλληνι- 
κάς κορβέτας.

Ή  29 ’Ιουλίου ειχεν όρισθή ύπό τοΰ Ρικορδ πρός έκτέλεσιν 
οριστικής τίνος έπιθέσεως. ’Ενώ τό πΰρ τών ρωσικών πλοίων ήθε
λεν απασχολεί τούς έπαναστάτας, εμελλον νά έξορμήσωσι τά 
κυβερνητικά στρατεύματα έκ τών υψωμάτων τοΰ Γαλατά, ν<£ 
διαβώσι τό άβαθες στενόν καί νά κυριεύσωσιν έξ έφόδου τό φ ρ ο υ -  

ριον τοΰ Πόρου, οπερ τοσοΰτον ζωηρώς είχε μετάσχει τοΰ κ α τ ά  

τοΰ ιΤηΛεαάχον* άγώνος. Τό σχέδιον δμως τοΰτο άπέτυχε. 
Καθότι ό τοΰ τών επίλεκτων τάγματος διοικητής Αιαμαντ ιγόζ ι  
δστις είχε προτείνει νά όδηγήσν) τό σώμα τής έφόδου, έλπίζ<*>ν 
δτι δεν ήθελε γείνει δεκτή ή πρότασις αύτοΰ, άπωλεσε τό θάρ
ρος κατά τήν κρίσιρον στιγμήν* τά δέ στρατεύματα τής Κυβερ* 
νήσεως δεν έκινήθησαν έκ τής θέσεως αύτών.

Έν τούτοις όμως ή από τής θαλάσσης προσβολή επέτυχα 
πληρέστατα. Δύο ρωσικά βρίκια προσέβαλον τό φρούριον του 
Πόρου, δύο δέ άλλα έπετέθησαν κατά τών άσθενώς πεπληρωμε- 
νων καί κακώς ώπλισμένων ελληνικών κορβετών, ώ ν  ιδίως την 
άλωσιν έσκόπει ό Ρικορδ. Μετά μιας ώρας μάχην έ τ ι ν ά χ θ η σ α ν  

ι Σ η έ τ σ α ι » είς τόν άέρα, ετέρα δέ τις κορβέτα πεοιήλθεν είς το
σοΰτον οίκτράν κατάστασιν, ώστε τό πλήρωμα αύτής ήναγκάσθ^ 
νά καταλίπτ) αύτήν και νά καταφυγή είς Πόρον.

Τό ά γ γ ε λ μ α  τής πρώτης ταύτης σπουδαίας σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ν  

μεταξύ Ελλήνων κ α ί  Ρώσων διέπτη ταχέως είς. Ναύπλιον.
Ό  δε άντιπρεσβευτής τής Ρωσίας Ροΰκμαν ’έγραψε :
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«Μετά τοσαύτας ευεργεσίας, &ς έπεδαψίλευσεν ή Ρωσία είς 
την χώραν ταύτην, μετά την πίστην προστασίαν, ήν παρέσχεν 
εις τούς. "Έλληνας, μεθ* δλας τάς εκδουλεύσεις, ^ ρ ώ σ ο ι πράκτο
ρες παρέχουσιν ετι καί νυν είς τούς Υδραίους καθ’ εκάστην, ήδύ· 
ν*το βεβαίως νά φρον?) ή Ρωσία, δτι ητο ασφαλής κατά τοι - 
αύτης προσβολές και τοσούτον μελανές αχαριστίας. Εύρίσκομαι 
εν τ̂ 5 λυπηρά ανάγκη νά ανακοινώσω είς την αυλήν μου τάς 
λεπτομερείας τού άξιοθρηνήτου αυτού γεγονόνος. Θέλω δ' επίσης 
*κθέσει το πρ&γμχ είς την εν Κωνσταντινουπόλει αυτοκρατορι
ώ ν  πρεσβείαν, δπως λάβη αΰτη πάραυτα δσα νομίση πρόσφορα 
^τρα  κατά τών έν τοΐς λιμέσι τού Εύζείνου ευρισκόμενων σήμερον 
υδραϊκών πλοίων».

Πρός ταύτα δ’ άπήντησεν ό Κυβερνήτης :
«Ή Ε λλάς έκ τού ποοτέρου ήδη έστηλίτευσε τούς έργά- 

Τας τού κατά τής αύτοκρατορικής ρωσικής σημαίας εγκλή- 
Ι α̂τος  ̂ καί καθιστό£ επομένως αύτους μόνους υπευθύνους έπί 
τ ? ζημί<£, ήν δύνανται νά ύποστώσι τά σπουδαιότατα Έ λ- 
^Πνικά συμφέροντα, δταν ή ύμετέρα εκθεσις και η τού ναυάρχου 
^Κορδ φθάσωσιν είς Ρωσίαν. Ή  Ελλάς κ αί ή κυβέρνησή αύτής 
£υ̂ λπιστούσιν, δτι δ Τσάρος έν ττί δικαιοσύνη καί τνί άγαθότητι 
^ το ύ  δεν θέλει συγχύσει τήν μεγάλην τού έθνους όμάδα, ήν 
^πνέει ευγνωμοσύνη πρός τόν αύτοκρατορικόν της εύεργέτην, 
*<*ι τούς ολίγους έκείνους ανθρώπους, οϊτινες σκληροτραχηλως 
^διώκουσι παράφρονα καί εγκληματικά σχέδια, καταδηλούντες 
Ουτ<ος ίκανώς τήν τύφλωσιν αύτών.»
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  θ ' .

Τά tv Πόργ. — Ή  άνχτίναξις της φρεγάτας «Ελλάδος» καί της *°Ρ 
βέττσς «''Υδρας». — *Η λεηλασία του Πόρου» —  Τά μετά τά εν Π^Ρί' 
— ’Αναβολή της Έθνοσυνελεύσεως. — *Η άντιπολίτευσις μαίνεται 

Μελεταται ή του Καποδιστρίου δολοφονία. — Σύλληψις τοΰ Πε*Ρ̂  
μπεη ύπ6 του ναυάρχου Κανάρη καί φυλάκισις αύτου έν τω 
Καλέ — ’Αποτυχία της συνεντεύζεως Πετρόμπεη πρ^ς Tbv Κ*>β*Ρ 
νήτην — Δ.άλογος Πετρόμπεη Γεωργίου καί Κωνσταντίνου  
μ ιχαλών.—’ Απόφασις τής δολοφονίας. —■ *Η δολοφονία. — Φόνο; t0 
δολοφόνου Κωνσταντίνου. — Καταφυγή του Γεωργίου Μαυρομ1/,®  ̂
είς xb μέγαρον τής Γαλλικής πρεσβείας. — Παράδοσις αύτου.— 
δικη είς θάνατον. — Ή  Γερουσία εκλέγει τριμελή επιτροπήν ** 
Αύγουστινου Καποδιστρίου, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καί 
Κωλέττη. — Τά μετά τήν δολοφονίαν — Κρίσεις

Έν τω μεταζύ οί τών δυτικών Δυνάμεων δίπλωμά* 
ύπέβαλον τώ Κυβερνήτη εγγράφους διαβεβαιώσεις τών εντολ0 
δόχων αύτών, καθ’ ά ; αί αύλαι θερμώ; έπεθύμουν νά 
σταθη έν Έλλάδι ή ησυχία ύπό την κρατούσαν τών πραγ|**τ , 
τάξιν. Συνεβούλευσαν δέ τούτου ενεκα με'τρα συνδιαλλα**1*  ̂
και σύγκλησιν Εθνοσυνελεύσεων, καί ηρνήθησαν όριστι*^  ̂
διατάζωσι την σύμπραξιν τών στόλων αύτών μετά τού Ρ0̂ 1* ^  

καί την από κοινού μετά του Ρίκορδ έπίθεσιν κατά του Μι^°υ^* 
Δώκινς έλάλει επιμονώτερον εΓ περ ποτε περί εθνική; συνελευ  ̂  ̂
καί συνταγματο;, καί ό Ρουάν δ’ αύτό; συνίστα παραχωΡ  ̂ ^  
ύπερ

* εΡα

τ ν̂ \ ‘ - . - f , , **ι
βιβασμόν τινα : Ό  Μιαούλη<: εμελλε νά προσκληθεί, έν °ν0^

της συνταγματικές μερίδος. Ουτω δε ό Κ υ β ερ ν η τ η ;>
' » s? * * ' u xινων προφανω; και ενοομυχον εχων προβεσιν να οι®*

έκτέλεσιν τού άπο<ΐ)ασισθέντο<:. συνκατένευσε τέλο; ^  6 ^
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τής τριπλής συμμαχίας, εις άπόδοσιν τής εθνικής ιδιοκτησίας· 
ύπεσχέθη δ’ άφ’ ετέρου δ Καποδίστριας νά παράσχγ) αμνηστίαν 
τοις μετασχούσι τών έν Πόρω συμβάντων καί νά συγκαλέσγ) 
δ,τι τάχιον έθνικην συνέλευσιν.

Οί κυβερνήται Λαλάνδ καί Λάϊονς εμελλον νά άνακοινώσωσι 
τοΤς επαναστά t a t c  τάς σπουδαίας ταυτας αποφασεις, και ανεχώ- 
ρησαν προς τούτο έκ Ναυπλίου την 31 Ιουλίου, αλλα πριν *51 
ί  φθάσωσιν εις Πόρον, είχεν ήδη έπέλθει εκεί η απαίσιος και απο 
(λακρού έπικρεμαμένη καταστροφή.

Ή  ριάχη τΫΐί 29 ’Ιουλίου είχε προξενήσει βαθυτάτην έντύ . 
ftiootv ε’ις τού; περί τόν Μιαούλην. Την έσπεραν τ·71ς 31 Ιου'λίου 
απεφάσισαν οί έν Πόρω χα τ ρ ιώ τα ι< οιτινες τέως ειχον υποστη
ρίξει πιστώς τόν Έ λληνα ναύαρχον, νά προβώσιν εις διαποαγ 
βατεύσεις προς τόν Ρίκορδ, ώς στερούμενοι τροφών καί πόλεμε- 
ροδίων. Συγκατένευσαν δε νά καταληφθώ) ή πόλις αυτών τ/)ν επαύ
ριον πρωίαν υπό τού στρατού τού Κυβερνήτου. Συννινουν δ αφ 
έτέρου οί Ρώσοι νά κλείσωσι τούς οφθαλμούς αυτών, αν, διαρ- 
κούσης τής νυκτός, μετεφέροντο εις Υδραν οι εκτεθειμένοι εκ 
τ ών κατοίκων καί οί φοβούμενοι κρίσιν τινα Υδραίοι. Επί τής 
φρεγάτας ι'ΕΛΛάόος* άπελείφθησαν τριάκοντα περίπου πρό
σωπα μετά τού Μιαούλη. Ή  γενική έν τούτοις αποθάρρυνσις 
δεν εκαμψε τον άτρόμητον ναύαρχον. Η αμηχανία έφαίνετο εκ- 
*ρούσασα τόν σπινθήρα έκ τού λίθου καί προκαλούσα πάσαν 
την πείσμονα άποφαστικότητα τού Υδραίου ναυάρχου, όστις 
«νεκοίνωσε τώ Ρώσω ναυάρχω διά τού Σαχίνη, δτι έσκόπει νά 
«ναμεινν) την άφιξιν τών κυβερνητών τού αγγλικού και γα λλ ι
κού στόλου, ϊνα διαπραγματευθ?! προς αυτους, συναμα δ ότι 
^ρός τό έλάχιστον εχθρικόν κίνημα ήθελε πυρπολήσει τά υπ 
αυτού κατεχόμενα πλοία. Επειδή δ’ εύλόγως υπεθετεν, δτι 
ξέναι παραστάσεις ήθελον κάλλιον έπιδράσει, διεβίβασε τήν αυτήν 
ταύτη* δήλωσιν προς τούς Ρώσους διά τού κυβερνήτου τού γαλ
έ ο υ  βρίΛίου fLe Grenadier*. Ή  φοβερά έκείνη απειλή έφάνη 
το κατ’ άρχάς προξενήσασα εντυπωσίν τινα τώ Ρικορδ? οστις 
«πήντησε δι’ αγαθών λόγων καί διεβεβαίωσεν δτι ήθελεν άνα-



μείνει την άφιξιν τών συναδέλφων αυτού. Μετ’ ολίγον δμ^ 
ιλαβε διά ταχυδρόμου, σταλέντος διά ξηρας, την ειδησιν τών 
μεταξύ Καποδιστρίου καί τών άντιπρέσβεων τών δυτικών Δυν#-· 
μεων εκκρεμών διαπραγματεύσεων, δι* ών έπηγγέλλετο τοις έπ<** 
ναστατχις αμνηστία καί ή ποθητη εθνική συνέλευσις.

Εν τουτοίς έν τω μεταξύ λαμβάνει έπιστολην τού Κυβερνήτ°υ 
λέγουσαν τάδε : «Φρονώ, δτι η ύμετέρα ένεργητικότης θέλει έχε* 
σωτήρια αποτελέσματα, καθότι οί 'Γδραΐοι ναύται θέλουσι κα ι̂Χ' 
λείψει τά πάντα, άμα ώς αίσθανθώσιν ελλειψιν τροφών και χ?^' 
μάτων, στενοχωρούμενοι μάλιστα ύπό τού κατέχοντος την Κ0'  
λιν στρατού. Ό  Μιαούλης μένει τότε μόνος μετ’ ολίγων άξι^ ' 
ματικών. Τί μένει πλέον εις αυτούς νά πράξωσι ; Δυνατόν ν# 
ευρίσκωνται ήδη νύν είς τοιαύτην θέσιν. Δεν εχω λόγους, κυρι6 
ναύαρχε, δπως έκφράσω ύμΐν τ ί θέλει σ&ς οφείλει ή Ε λλάς . ^  
συγχυσητε, πρός Θεού, την χώραν ταύτην και την σπείραν έκείνΐ7 
τών ουτιδανών και αφρόνων, οΐτινες ούδεμίαν εχουσιν ιδέαν Ά6Ρ̂ 
εκπληρώσεως καθήκοντος». Ή  έπιστολή αΰτη ήρκεσε νά έξεγείρΐ 
τόν Ρίκορδ, δστις άπεφάσισε νά δοθη οριστικός τις κτύπος, ^Ρ° 
τής αφιξεως τών κυβερνητών τών δυτικών Δυνάμεων. Μετά πολ* 
λής δε περισκέψεως διέθεσεν ούτος τά τής προσβολής: Τά τηλε
βόλα εδεσποζον τής πόλεως καί τής εισόδου τού στενού, 
μένως καί τού έγγυτάτου συνδέσμου πρός την "Γδραν. Τό φρου* 
ριον "Αϊόεχ , έκκενωθεν ύπό τής ασθενούς ύδραϊκής φρουράς, κα*6' 
λήφθη ύπό τών στρατευμάτων τού Κυβερνήτου. Ή  κορβέττ#
*Σπέτβα ι*  καί ύδραϊκόν τι βρίκιον ηγκυροβολημένον έν τώ ^Ρ° 
τού Μοναστηριού δρμφ ειχον ύποκύψει, ώς εΓδομεν, εις την ύπε* 
ροχον ρωσικήν δύναμή (1)· απόσπασμά τι δέ τακτικού στραβού 
προύχο>ρησε την πρωίαν τής 1 Αύγούστου πρός τόν Πόρον, δπ^  
προστατευσνι σύναμα την πόλιν κατά τής λύσσης τών ά τάκτ^ ·  
διότι οί κάτοικοι τού Πόρου ειχον λίαν χαλαρωθή καί προυτεί" 
ναν συνθηκολογίαν. Τού Ρίκορδ οΰτω παρεσκευασμένου, ο

(1 Κατά τινα επιστολήν του ύπουργου τών Στρατιωτικών Π* F'
Βίου ύπό ημερομηνίαν 29 ’ Ιουλίου 1831 προς τον στρατηγόν Ιω%νν*)ν 
Ράγκον, εκ μέν τών ‘Υδραίων εφονεύθησαν 30, έκ οέ τών Ρώσων 5·
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’*>ύλης είχε (Λονον 'τερί τού; τριάκοντα μόλις ναύτας επί τν ς̂ 
*'ΕΛΜΜος», τάδε λοιπά αύτοΰ πλοία άσθενέστατα πληρώματα. 

Άνεμένετο δμως άπό ώρας είς ώρα* ή άφ«ξ»« τώ-  ̂ κυβερνητών 
τών δυτικών Δυνάμεων καί τών στολών αυτών. Εν τούτοις, 
οδτως Ιχων ό Μιαούλης, άνεκοίνωσε ττρός τόν Ρώσον ναύαρχον 
*αί προς τόν πρό μικρού άφικόμενον είς τόν λιμένα μετά του πο- 
ν κ ο ΰ  βρ»«Όυ Γάλλον πλοίαρχον Α»βαγιά*, δτι άπόφασιν είχε 

επιχείρηση τά έσχατα.
Είχεν ελπίσει πεποιθότως. δτι ό Ρικορδ ήθελεν άναμείνει την 

'«άνοδον τοΰ Λαλάνδ καί τοΰ Λάϊονς, δ τ ^ ΐ  έπίθεσις τών ρω- 
«ων κατά τοο όρμου της Μονής έξηγειρεν αύτόν από τίίς ίισυ- 
χ ί α ς .  Διά τ^ς ήσκημένης όξυδερκείας τοΰ έν ναυμαχίαις πεπει
σμένου άνδρός κατενόησε πάραυτα, δτι τά πλοία του Ρικορδ 
'κινούντο πρός κατάληψιν καιρίων θέσεων, οθ&ν να δυνανται, 
«βλαβϊί αυτοί, νά προσβάλωσι διά τοΰ πυρός τόν Ελληνικόν στο- 
W  ΤΗτο 9 1)2 ώρα, ό δε Ρίκορδ είχε δώσει ακριβώς την δια- 
τ*γην είς προχώρησιν, και προσεπάθει νά καταλαβτρ διά τών 
*Χοίων αύτοΰ νέαν εγγυτέραν θέσ,ν. δτε φοβερά ^εκρηξις ανηγ · 
Υ'ιλεν, δτι ό Μιαούλης έξετέλεσε την άπειλτ.ν αυτου Δεύτερα 
^ρηξις έπηκολούθησε, σχεδόν άμέσως. 'Η φρεγάτα *'Ε2.1άς* 
*«ί η κοοβέττα , Ύ δ ρ α *  είχον άνατιναχθη είς τον αερα. Οτε 6ε 

πυκνά νέφη τοΰ καπνοΰ, 4 « να  είχον περιβάλει τόν Ελλη- 
νι*όν <ιτόλον, δΐίλύΟησαν, έφάνησαν επιπλέοντα τών ύδάτων τα 
θ ρ έ μ μ α τ α  Τ<1ς \αμπρ*ς , 'EAMSoc* καί τ*ς πρφην λείας αυ̂ - 

· βΤδραζ.  * Ό  Έ λλην ναύαρχος είχε ριφθίΐ, άμεσως προ του 
Υ'γονότος, εντός λέμβου τινός μετά τών περί αύτόν, καί διαφυ- 
Υ*ν ώ ; U  θαύματος την άπό τών ρώσων βροχήν σφαιρών εσώθη 

"Ήραν. Μόλις μετά πολλοΰ κόπου κατωρθώθη νά διασωθ?) 
Ε* τδ>ν καταστρεπτικών φλογών ό μ£χ?1 *°^δε σωζομενος ναυ  ̂
*Τ*θαος καί μέρος τ ι τών επίλοιπων πλοίων· καθότι πανταχου 
α Χ*ν θέσει πΰο οί επιδέξιοι τ«ς "ϊδροες πυρποληταί. Έν κ ιν ίύνφ  
*  ^ ς  κατωρθώθη νά άποκοπώσι καί σβεσθώσιν έγκαίρω; τά 
**£θντα έναύσματα.

•Τό y e j o r d c τοΰτο, ^  ./«. ^ * a r o r  <><ά W,r 'E JM da ,  ψΜ-



r a t o  όέ να θεωρ^θή ώς άντ ίρροχον  τής' έν Ναβαρίνω xat cu r t f  
φής}* λέγει εκθεσίς τις έκ Κωνσταντινουπόλεως, τν5ς 1 4 ) 2 6 ^ ^  
γούστου 1831. Δι* αυτού κατεστράφησαν δύο λαμπρά πλοΤα 
πολλών κόπων άγορασθέντα έν ΆμΕρικτ1) καί τοσοΰτον 
μεύσαντα κατά τόν αγώνα.

Προσέβαλεν αληθώς καιριώτατα η πυρπόλησις του στό^0** 
τό νέον Ελληνικόν Κράτος^ καί κατέστρεψε διά μι&ς την (ϊαρ^1'  
μως έξαγορασθεΐσαν άνάπτυζιν του πολεμικού ναυτικού* κ»'* ειν* 
βεβαίως αξιοθρήνητος ή τύφλωσις έκείνη, ητις οπλίζει τό φα*Ρ1* ’ 
στικόν πάθος εις ζημίαν τού κοινού καλού, καί έγχειρίζει ccv* f  
προς τούτο τόν δαυλόν τής καταστροφές. Ευτυχώς έσχάτω; ° i f  
Πόρω μοίραρχος της έκπαιδευτικής ναυτικές μοίρας άνήγγ*1̂ * 
πρός τό ύπουργεΐον τών Ναυτικών, δτι ό δύτης Γεώργιος T f* '  
αά> ης α ίτεΐτα ι την άδειαν νά άνελκύσϊ) άνευ άποζημιώ^6̂  
από μέρους τού δημοσίου ταμείου την Ιστορικήν φρεγ**** 
*Έ λλάδα* , ητις κατασκευασθεισα, ώς» ειπομεν, έν Άμερι*? 
τών χρημάτων τού έθνικού δανείου τού 1824 καί μέγα κατά 
αγώνα διαδραματίσασα πρόσωπον, τοιούτον έπέπρωτο νά gX̂  
τέλος. Όρηθείς δύτης κατελθών εις τό βάθος τής θαλάσσης άν^Ρ* 
την φρεγάταν,  έξ ής υπολείπεται τό κάτω μέρος τού σκά<ρου^ 
φαίνεται δε έν αύτώ τό ερμα καί τό σκάφος κεκλιμένον Ρ̂0̂  
αριστερά, βεβυθισμένον δε έν τνί Ιλύϊ. Ευχής εργον θά ητ °> ^  
άνειλκύετο ή φρεγάτα αυτη, ής τά έσκωριασμένα λείψανα *ν ^  
μουσείφ τής ' Ιστορικής καί  ’Εθνολογικής Ε τα ιρ ία ς  τής Έ λΛ ^0* 
κατατιθέμενα νά έγείρωσι τόν ένθουσιασμόν άμα καί την 
έπί τνΐ έπελθούσ/) συαφορ# καί χρησιμεύωσιν ούτως ώς 
δείγμα τοΐς έπιγιγνομένοις.

Την 2)14 Αύγούστου έπήλθε ζωηρά άνταπόκρισις μ*** ^ 
τών συναδέλφων.  Ό  Λαλάνδ καί ό Λάϊονς προσεπάθηβαν 
άποτρέψωσι τόν ναύαρχον Ρικορδ τής χρήσεως βίας κατά ^  
'Υδραίων, καί άπγιτησαν άνακοίνωσιν τών πρός αυτόν δ ια τ α γ ή  
«φοϋ, παρά ττ,ν δήλωσιν του Κυβερνήτου, είχε προβή εί$ 
πραξίας πρός στασιώτας καί άπεμονώθη από τής συμ μ αχώ ' „ 
Ρίκορδ έδικαιολογήθη, λέγων οτι άπέτρεψε μόνον την προ®βο^
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ελληνικών πλοίων, άλλ* οί δύο κυβερνηται απάντησαν, δτι Ά 
διά του πλοίου αυτου μεταφορά ελληνικών στρατευμάτων ύπηρ* 
ξεν αφορμή τ ί ς  έπελθούσ/)ς καταστροφές, καί παρετήρησαν δτι 
αί πρώται εχθροπραξίαι εγένοντο ύπό τών Ρώσων. Ό  Κυβερ * 
νήτης δμως ένόμισεν άναγκαίον νά άνακοινώση πρός τόν Ρίκορδ  

πρός καθησύχασιν αυτού τά εξής : «//vvauai r a  σάς άπο$είί,(*>
δι επισήμων εγγράφων τό εναντ ίον  έχε ίνον , δπερ δυσηρέσζηοεν  
νμάς  εν τα ΐς  έπ ιστολα ΐς  τών νμετέρων βνναδέάφων* .

Έν τούτοις, τά μετά την εν Πόρω κρίσιν επελθόντα κατίΧ 
την ξηράν συμβεβηκότα κατέδειξαν, δτι ούδεν πλε'ον εδυσώπει $ 
πεοιε'στελλε τόν Κυβερνήτην. Τό ύπό τόν Νικήταν καί Καλλε'ρ- 

γην σώμα της κατοχής, ό'πεο συνεπείς συνθηκολογίας τ ί ς  31 
Ιουλίου ειχεν εισε'λθει εις την πόλιν τού Πόρου, εφε'οετο προ$ 
αύτην ώς κατακτηθεΐσαν πόλιν. Οί ατυχείς τού Πόρου κάτο ικο ι  
άπε'τινον άναγκαίως την οργήν τών Καποδιστριακών επί τφ  εγ- 
κλήματι τού Μιαούλη. Αί άρχαί ούδεν επραττον πρός περ ιστο 
λήν τών ακολασιών, αΐτινες διεπράττοντο κατά τε τών πρ&γ* 
μάτων καί προσώπων. Πύρ καί σίδηρος ελυααίνοντο τ ή ν  πόλιν 
εκείνην, ήτις προ 24 ώρών ειχεν ύποταγή έκουσίως, καί ης 01 
πράγματι ένοχοι  κάτοικοι ειχον προ καιρού καταφύγει ε ί ς ° Ύ δ ρ α ν · 

Μετά την άποκατάστασιν τών πραγμάτων αξιωματικοί καί στρ#' 
τιώτα ι επανε'καμψαν είς Άργος καί Ναύπλιον.

Οί ξένοι μόνοι, δσοι διετε'λουν ετι εν ελληνική ύπηρεσί^, ε̂ν 
συνεμερίσθησαν τάς διαθε'σεις ταύτας. Οί Γάλλοι είθισμε'νοι ανέ
καθεν νά συγκιρνώσι, δι’ έλευθε'ρας εκφράσεως τού πολιτι*ου 
αύτών φρονήματος, τόν ζυγόν δν εί'τε ύφίστανται η καί ε π ι β ά λ -  

λουσι πολλάκις εν τε τη πατριδι αύτών καί επί ξένης, εξε'φραζ°ν 
άπροκαλύπτως την άγανάκτησιν αύτών, δ δε στρατηγός Ζερ^Ρ 
έξε'δωκεν ημερησίαν διαταγήν., εν ή δριμύτατα κατεμε'μφετο τοίς 
μετασχούσι τής λεηλασίας στρατιώταις. Ουτω αετά τ ί ς  εν Πορψ 
κρίσεως έξεοράγη είς έκφανη εχθρότητα ή επικρατούσα τε'ως Ψυ* 
χρότης μεταξύ τού Κυβερνήτου κζί τών Γάλλων. ‘Η θέσις αύτών 
ειχεν η6η κκταστή δυσχερής κκί δυσφορητο;, εαενον δε ει^ε^ι, 
δπως άποτρέψωσι την εντελή διάλυσιν τού τακτικού σώμα^ο*?

410 ΙΣΤΟΡΙΑ



TOT ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΤ 411

*)τις vjy άφευκτος μετά την άναχώρησιν αυτών. Ό  Καποδίστριας 
θεωρείτο πλέον υπό τών άντιποέσβεων ’Αγγλίας καί Γαλλίας 

φατριαστής μόνον και ώς ρωσίζων.
Διά τούτο άντέστησαν ούτοι ζωηρότατα, δτε ό ναύαρχος 

^ί*ορδ, συμμορφούμενος πρός την επιθυμίαν τού Καποδιστρίου, 
^ρεσκευάσθη νά άποκλείσγ) την στασιάσασαν *Υδραν. Επειδή δε 
τα ρωσικά πολεμικά βρίκια ήρξαντο περιπλέοντα προ τής νήσου, 

ηπείλουν νά βυθίσωσι πάν πλοΐον άπόπειρώμενον νά έξέλθν) 
τ°  ̂ λιμε'νος, άπέστειλαν εκεΐσε πολεμικά πλοΐα ο τε Λαλάνδ καί 
0 Λάϊονς, οπως παρακωλύσωσι την εκρηξιν εχθροπραξιών. Οΰτως 
 ̂ συγκεκαλυμμένη διάστασις μεταξύ τών τριών προστατίδων Δ υ- 

ν<*μεων άπεκαλύφθη εντελώς, οί δε έπανα^τάται ήδύναντο πλε'ον 
^ροκαλύπτως τού λοιπού νά έπικαλεσθώσι την Γαλλίαν κα* 
Τ*)ν Α γγλίαν . Δ*ν προΰκειτο πλε'ον περί στάσεως κατά «τής κα- 

^ £στηκυίας αρχής, άλλα περί απαλλαγής από ξένης έπιδράσεως, 
ελεγον..

> Μεταξύ Ρίκορδ καί τών ‘Υδραίων είχε συαβή προ μικρού 
^  Συρο) ομοιόν τι πρός τά τού Πόρου, τούτο δε εξηοέθισε τό 
*ιμα τού Κυβερνήτου. Ό  Ρώσος κυβερνήτης ήθέλησε νά συλ- 

της βίας έν τώ λιμένι τής νήσου έκείνης ιδιόκτητόν 
βρίκιον τού Μιαούλη. Ά λ λ ’ ό πλοίαρχος έδήλωσεν αύτώ , δτι 

υ̂μφώνως πρός τάς οδηγίας τού Μιαούλη ήθελε καύσει μάλλον 
 ̂ ^αραδώσει τό πλοιον. Έμεσίτευσε τότε ό Αυστριακός προ- 

ϊ εν°; παρά τώ Ρίκορδ, δπως άποτρέψγ) τής Σύρου τάς συνεπείας 
^^ρησμού, δυναμένου νά έκταθνί επί την πόλιν καί τάς άπο- 
q καί κατώρθωσε νά άκ-ουσθνΐ ή παράκλησις αυτού, έγγυη -
, *1(ϊν)ς τής κοινότητος τής Σύρου, δτι τό βρίκιον δεν ήθελεν 
^ ι£ειρή7ες τ ι  Τ-*ς ρωσικής σημα ίας  Άπό τής στιγμής
δ3ζείν7)ς τταοητησαν τά ελληνικά πλοία την ρωσικήν σημαίαν 

ανελαβον την τρίχρουν γαλλικήν. «Οί Ρώσοι μετέλαβον τού 
οπΐρ ήσθά^θη ολόκληρον τό ελληνικόν έθνος κατά του 

, εΡνγ)ν>υ Καποδιστρίου μετέσχον δ’ αυτού έπίσης καί τά περί 
0ν Πρόσωπα, άτινα χωρίς τίνος λόγου προσωπικού συμφέ- 

°̂ντ0ς διέμενον ετι έν υπηρεσία τής κυβερνήσεως *, κατά τινα



εκθεσιν εξ ’Αθηνών καί εκ Σύρου. Ό  Καποδίστριας ώς δεινοί 
διπλωμάτης ιδών την διάστασιν τών κυβερνητών τών εύεργε^1'  
δων Δυνάμεων καί έπιθυμών νά λυθή ύπό ανώτερου κριτηρίου ft 
πρός μεγίστην αύτου δυσαρέσκειαν άναφυεισα διάστασις αύτΥΗ 
άπηύθυνε, κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου 1831, υπόμνημά  *ι 
πρός την εν Λονδι'νω'Λ σύνοδον, παραπονούμενος οτι οί κυβερνίΐ' 
τα ι Λαλάνδ καί Λάϊονς δεν ειχον ενεργήσει έκ συμφώνου μ^^ 
τοΰ ναυάρχου Ρίκορδ, καίχοι  τζάνης χατέκρ ιναν την όιαγ&γΦ' 
αύζοϋ. «Ό  Κυβερνήτης — κατά τινα εκθεσιν έκ Κωνσταντίνο^' 
πόλεως — διέγραψεν έπί ττΊ εύκαιρίοκ ταύτη φρικτήν τής Έλλ#'
δος την εικόνα* άπητησε δε νά δοθ^ πέρας είς την περί τοΰ μ6̂*

' * » « λ ff τ ιλοντος τής χώρας επικρατούσαν άοριστίαν, νά όρισθώσιν ο,
τάχιον τά δρια καί ό ήγεμών αύτής, νά σταλώσι δε δμ01*1
όδηγίαι «?ρός τούς άντιπρέσβεις καί τούς κυβερνήτας τών
λων, καί νά χορηγηθη, απέναντι τοΰ ύπό τών Δυνάμεων εγγυ<Λ
θέντος δανείου, χρηματική τις συνδρομή πρός την προσωρΐνΥ)ν
κυβέρνησιν, ής ειχον εντελώς έξαντληθή τά ταμεία». Α λ^
καί τά παράπονα καί ή αΐτησις βοήθειας άπήχησαν άνευ τ ιν0^
αποτελέσματος παρά τη έν Λονδίνω Συνόδω. Ουτω δε εν
λάδι, άμα ώς τό ελληνικόν ναυτικόν έκοσμήθη διά της γ α λ λ ι *  *
σημαίας, οί δε αντιπρόσωποι τών δυτικών Δυνάμεων ουδολ^
άπέκρυπτον πλέον τήν άπροκάλυπτον αύτών συμπάθειαν
τής άντιπολιτεύσεως, έπήλθεν άμεσος ή διαλυτική κρίσιζ ^
πολιτικής άποσυνθέσεως. Ό  Καποδίστριας, κάλλιστα τά
χόμενα όσφραινόμενος, κατενόησεν οτι εύρίσκετο ένώπιον
στροφής, καί τήν στιγμήν ταύτην έξέλεξε πρός έκτέλεσιν Ρ̂°
φυλακτικοΰ τίνος πραξικοπήματος.

Μέχρι τοΰδε ειχεν άναβάλει τήν σύγκλησιν τής έθνικήί 
λεύσεως προφασιζόμενος δτι ήτο ανάγκη νά έπέλθη προ^6Ρ°ν/ 
άπόφασις τής έν Λονδίνφ συνόδου, καί νά άνατεθη ή ^6Ρι ^  
των κρίσις πρός τόν μέλλοντα ηγεμόνα, αλλά ή παράτολμοι ^  
Μιαούλη πρ&ξις διέλυσε π&σαν περιοριστικήν αύτοΰ σκεψιν? 
τήν δευτέραν ημέραν μετά τήν πυρπόλησιν τοΰ ελληνικού ^

Αύγούστου) έξέδωκε διάταγμα, δι* ου καθίστα γνωστόν,
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«έ περιστάσεις ύπνιγόρευον αύτφ νά συγκαλέσν) ταχύτερον τήν 
βυνέλευσιν, καί οτι οί πληρεξούσιοι επρεπε να συνελθωσιν εν 
"Αργεί τήν 1)13 Σεπτεαβρίου. Ή  δ' εθνική συνέλευσις είχεν, 
ώς εΓδορν, άναβ}γ)θή τή 6 Αύγουστου 1829, ύφίστατο δ’ Ιτι 
νβριίριως, καί ό πρόεδρος Γ. Σισίνκις υπέγραφε πάντοτε ως πρόε
δρος τής Έθνοσυνελεύσεως. Έπειδτι ο[ΐ.ως ο Καποδίστριας προέ- 
β>επεν, οτι αυτοί εκείνοι οί πληρεξούσιοι, μ.εταβαλλθ(χ.ένων νυν 
*ών πραγμάτων, δεν θά ίισαν πλέον τοσοΰτον εύάγωγοι δσον 
πρότερον, άπεφάσισε νά άσκήσιρ τό κινδυνώδες εκείνο προνο^ιον, 
·8«ερ επιτρέπει είς τόν ή γ ερ να  νά διαλύ* βουλήν δυσαρεστοϋσαν 
«ύτφ , δπως γι βέβαιος, δτι έν τή νέςε συνόδω θελει απαντήσει 
όλιγωτέραν ίδιότροπον άντίστασιν. Άπεφάσισε δέ νά διαλύσΥ) 
σιωπνιρώς τήν υφισταμένων συνέλευσιν διατασσων νέας εκλογάς. 
«Οί εκλογικοί σύλλογοι, δύνανται ή νά έπικυρώσωσι τούς πλη- 
ρεξουσίους, οΐτινες ρτέσχον τής iv "Αργεί συνελεύσεως του 
1829, ή νά έκλέξωσι νέους, δσους καΓδπως ό νό(λος διατάσσει.»

Διέταξε δε συγχρόνως τόν πρόσ*αιρον έπί τής δικαιοσύνης 
γραμματέα Μ .ΣιχεΖ ιανόγ ,  δπως έξαιτήσηται,δήθεν οίκεί* βουλή 
^ ι  υπέρ τοϋ Μιαούλν) καί τών οπαδών αύτοϋ έπιείκειαν-άλλά συγ
χρόνως έν τή αύτή έκθέσει άιτγ)τει εξαιρετικόν δικαστήριον εκ πεντε 
γερουσιαστών καί Ινός είσαγγελέως τών Έφετών δπως δικάσει τού; 
Πρωταιτίους πάσης στάσεως, ταραχής καί^συνωμοσιας, τους την 
*συηαγμΛτιχή>’ έκ ιτροπείαν» τής "Γδρας αποτελοΰντας . Γ εω ρ ·  

Tior Κονττουριώτην, 'A rd p ia r  Μ ιαού.Ιητ , Σ α χ ίν η ν ,  J j t f a r -  

<W  MavpoxopSator και ’Araazdffior, Πο.ΙνζωΜην. Επειδή δε ή 
**τακραυγή πάντοτ’ έξϊΐκολούθει κατά τοΰΐκυρίου αίτιου τής 
Καταστροφής, του Βιάρου , καί τοΰ ύπερβολικόν υπέρ τής κυβερ- 
νήσεως ζ^λον έπιδεικνυαένου Γιαννεra, ό^Καποδιστριας, οπω; 
*«ταπραΰνϊ) τήν κοινήν γνώΐΑΆν επαυσεν αυτου,, τών θέσεων καί 
^εταξε νά καταλίπωσι τό Ελληνικόν έδαφος. Άλλά^ ταϋτα 
πάντα έγένοντο λίαν άργά· ό άγων έμελλε νά διακριθή δι  αιαα- 
Τ6«· οί 'Υδραίοι έξωπλίσθΥΐσαν πρός διάδοσιν τής στάσεως· ό 
Τβοί -̂ος Καρατάσος ό άποτυχών, ώ; είρη-αι, έν τή έκτος ^οΰ 
Ίιθ^οΰ Έ λλάδι, έπιβάς νϋν ύδραϊκοΰ πλοίου έπλεεν είς ΓΙελοπόν-
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νήσον, δπως έξεγείρη έκεΐ τά πνεύματα κατά τού Κυβερνήτου, 
δστις στερούμενο; στόλου ελληνικού, άνέθηκε τώ Ρώσω ν&υ- 
^ΡΧ^ Ρίκορδ την καταπολέμησιν τής έπιτεινομένης έπαν#' 
στάσεως.

*0 Ρίκορδ περιπλέων τά παράλια τής Πελοποννήσου, εν 
κόλπω τής Κορώνης ήνάγκασεν ‘Γδραίους έπιβαίνοντας τρι&ν 
πλοίων πρός έξέγερσιν τών Μανιατών, ¥να, πυρπολήσαντες ^  
εαυτών πλοΐα, άποβώσιν εις 'Αλμυρόν.

( Πανταχόθεν απειλούμενος ό Καποδίστριας οτε μεν μετεχει^ 
ρίζετο βίαν, οτε δε την αλωπεκήν. Έπήλθεν ή κυρία ημέρα 

συγκλήσεως τών πληρεξουσίων, ή 1 Σεπτεμβρίου, καί παρήλθεν' 
άλλ’ ό Καποδίστριας υπό παντοίας προφάσεις ανέβαλλε την εν<χρ* 
ξιν τών εργασιών· ή αναβολή έξηοέθιζε τόν λαόν. Καθήρεσε Βα 
σ ίλ η ν  τι νά αξιωματικόν τού τακτικού στρατού, δστις ομνυ0>ν 
δεύτερον ύπο τού Κυβερνήτου έπιβαλλόμενον δοκον έξεΐπε φρά<*&1̂ 
ποοσβλητικάς κατ’ εκείνου* άλλ* ό καθαιρεθείς μεταβάς 
"Ύδραν έξήγειρε, καθ’ εκάστην, θύελλαν κατά τού Κυβερνήτ°υ' 
Ημερα ημέρα οί υπάλληλοι έκ μωρίας ή υπερβολικού ενε*  ̂

ζήλου έκίνουν την χολήν κατά τού Καποδιστρίου, δν ήθε^ον 
καταστήσωσιν αγαπητόν παρά τώ λαω. Τά πνεύματα ήσ*ν ε^ 
ακρον εξεγηγερμένα κατά τού Κυβερνήτου* παντοιαι διαδό^1̂ 
αληθείς καί ψευδείς ύπεθαλπον παρά τώ λαώ κρυφίαν τινά

? ράχην καί φόβον περί τού μέλλοντος τής πατρίδος· ότέ μεν rt*Ρι * 
στατο υπό τών άντιπολιτευομένων ό Καποδίστριας ώς ΡώΰΟΟ χ0' 
ποζηρητής , δστις ήτοίμαζε τνί Ρωσία την υποταγήν τής Έλλ<*" 
δος, οτε δε διεδίδετο ττί ενεργεία, ώς είκός, τών νΑγγλων 
Γάλλων, οτι ο Καποδίστριας ώς κωλύων την άνάρρησιν Βασιλ&ί*̂  
τής Ελλάδος εκωλυε συγχρόνως καί την ευδαιμονίαν τού εθνου-*· 

Λ Ειχεν ήδη μάλιστα συλληφθή ή ιδέα τού *φόνον χου τ ν ρ ^ 0 
( ν ο ν *. Ο ΙΙρόχες- Οΰχεγ μάλιστα γράφει, οτι »ερανος πρόί ^  

σθωσιν δολοφονων περιεφέρετο σχεδόν αναφανδόν, καί δτι ο ^  
Μαυροκορδατος ηνείχετο, ό δε Ζωγράφος καί ύπεστήριζδν 
τόν . . . .  Ο δε ανίκανος Ύψηλάντης εΙχεν άποσυοθή Μ  ^

·, γος, και τοιούτον υπεδυθη ήθος, ωστε οί συνωμόται τ



ôcp* αύτοΰ συνδρομήν προς εκτελεσιν αποτροπαίου σχεδίου.— 
Otx l  I άπήντνισεν ούτος τοτε. Ο Καποδ ίοζρ ιας  δεν ε ίνα ι  ζν·  
p a r r o c  xal ή zvpavvoxzovla δεν ε ίνα ι  αρεζη. Ay δε ηζο ζο ι·  
^ύζη, δεν θά έμίσθονν δολοφόνους , αΙΛα θα εζεζέλονν μόνος  
μον την τζράζιν» (1).

Ό  έν Παρισίοις μάλιστα Έ λλην λόγιος Μήνας Μινωίδης (2 )ν 
διεκήρυζεν -̂ δγι ότι, οτε έξελε'γνο δ Καποδίστρια; κυβερνήτη;, ) 
ν·ατ’ ’Απρίλιον του 1828, έπί τή ε’ι ;  ,,Παριβίους άφίξει τοΰ Νι
κολάου Ύψηλάντου, έσχηαατίσθγ1 μυστιχή t ic  ε ια ιρ ία  τοΰ Ή ρ α - 
*Μουc, ή ; ό Κυβερνήτη; μόλι; ήμερα; τινάς προ τή ; δολοφονία;  ̂
?οχε γνώσήν, ή ; ό σκοπό; ‘ήν ή διά παντό; μέσου δολοφονία τοΰ 
Καποδιστρίου. Ή μεΐ; δμω; εί; ταΰτα ούδαμω; πιστεύοντε; κα- 
θύ ;  καί εί; τό άλλο τό ύπό τοΰ μέλου; τή ; αύτή; έταιρία; 
(τοΰ Ήρακλέου;) Παναγιώτη ΚαΙεβρΛ  άναφερόμενον έν τω βι- 
^λίω αύτοΰ : «TToZtzixbc Bloc tov άοιΛΙρου 'Icodrrov Καποδι-

c tplov χυβίρνήζον τή<: Έ  lAuioc* Αθήναι 1873,οτι αντι 25 ,000 
Υροσίων, ύποσχεθεντων τω ύπηρετν) τοΰ Κυβερνήτου Ν ιχ ο Μ τω  ' 

δηλητηριάσει αύτόν διά τοΰ καφέ, θεωροΰμεν τήν δολοφονίαν 
?Ργον κατ’' έξοχήν ιδιωτικόν καί προϊόν έκδικήσεω; τή ; γεν- 
*«ία ; μεν, άλλά τοσαύτα; προσβολά; ύποστάση; παρά τοΰ Κυ- 
β'ρνήτου οίκογενεία; τών Μ α υ ρ ο μ ι χ α λ α ί ω ν ,  ζητουντων διά του 
Κωνσταντίνου καί Γεωργίου Μαυρομιχάλη νά έκπλύνωσι, κατά 

έθιμα τή ; πατρίδο; αύτών άνυποτάκτου Μάνη;, ιδ ιωτικά; 
δλω; προσβολά;, ώ ; λέγει καί έκθεσί; τ ι ;  έκ Κωνσταντινουπό
λεως τή ; 13)25 Όκτωβρίόυ 1831 : «Καίτοι, δ φόνο; ύπήρζεν

(1) Geschichte de< Abfalls dev Griechen τ6α B', σελ. 4 56. 
Πρβλ. καί Leben des Friedrich Thiersch υπο H. W. J. Thici^ch, 
Leipzig 1866, έν ώ δημ εύετα ι έπιστολή το* Θ,οσιο» πρδς τον πρ,γ- 
»*!*« Βρέδε λ/γοοσοί ? «Οόδείς έροβεΐτο μάλλον τοιαοτην τινα καταστρο- 
»?ήν, ή ή μ5ρ1; χ55ν πολιτικών αντιπάλων^ τοΰ Κυοερνητου. Η δολο
φονία είναι ξένη είς τόν έλληνιχδν χαρακτήρα». ^

(2) Μ. Μηνα, ‘ Ελεγχο; Προδοτών, σελ. 10 και ,φεζι,ς. Πρβλ τοο 
* ir0itxb, «Μενίδημον., διάλογον γρα?έντα κατά τών Ελλήνων εκείνων 
τ*ν κηρυξάντων,οτι δ Καποδίστριας 6ά έπώλει τήν Ελλάδα τοΓ; Ρώσοι;.
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αποτέλεσμα ιδιωτικής εκδικήσεω; τ ί ;  έχθρικώ; πάντοτε κατά 
τού Κυβερνήτου διακειμένη; οίκογενεία; τών Μ α υ ρ ο μ ι χ α λ ώ ν ,  

δεν δύναταί τις όμως νά μ η  καταλογίση επίσης τό έγκλημά
τούτο είς την άγρίαν τών πνευμάτων εξα'Ι’ΐν, ήτις ειχεν ετι 
μάλλον κορυφωθί διά τ ί ς  έπεμβάσεως ρωσικών σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν  

δυνάμεων έν Πόρω καί Μεσσηνία. Μέρος όμως τού α ξ ι ο θ ρ ή ν η τ ο υ  

τέλους τού Κυβερνήτου πρέπει νά αποδοθώ! εις την άπό μακρο  ̂
παντελή αύτού έγκατάλειψιν ύπό της ’Αγγλίας και Γαλλίας, 
όπως επίσης καί είς τάς εμψυχώσεις, οίς παρειχεν είς τούς &ντι* 
πάλους τού Κυβερνήτου ή τήν επανάστασιν διευθύνουσα παρι- 
σινή επιτροπή».

Και όντως 6 Καποδίστριας είχε βαθμηδόν περιέλθει είς εΧ" 
θρικάς σχέσεις πρός τήν οικογένειαν τών Μαυρομιχαλών, ής 0 
*ΡΧ*/1Τ̂ >ς Πετρόμπεης κατείχε σπουδαίαν μοναρχικήν σχεδόν
θέσιν, παρά τοις πολεμικοί; Μανιάταις καί ώνομάζετο ύπό του 
λαού α βασ ιλεύς τής Μάνης*. 'Ωραίος καί μεγαλοπρεπής άνηρ? 
πρ&ος τό φρόνημα, είχε παραγκωνισθή εντελώς ό Μανιάτης μπεν)»ι 
κατά την διάρκειαν τού ύπεο ανεξαρτησίας πολέμου, α π έ ν α ν τ ι  

τών άλλων οπλαρχηγών, οϊτινες, ώ; ό Κολοκοτρώνης, διετυμ* 
πανιζον και επέβαλλον ούτω διά τη ; μεγαλαυχίας τήν ά ξ ι^  
αυτών. Εννοείται δμως, δτι δεν ελησμόνησε τούτου ενεκεν 0 
Πετρόμπεης τάς παραδόσεις της φυλίς αύτού καί τήν κ λ έφ τ ι^ ν 
αυτού φύσιν, ουτε της χρηματικης ώφελείας ήμέλησεν, °υτε 
υστέρησε τών άλλων? άρπαγης προκειμένη; καί λείας.

Αδιακοπως είχεν ανάγκην χρημάτων* ήγάπα δε τό χρΛ '̂*1
διότι κατεσπαταλα αυτο καί ήτο, ώς επεκάλει αύτόν δ 
δίστριας, αιώνιος απα ιτη τής . Μετρητά διέρρεον έν μιά στιγμή 
τών χειρών αυτού, ^ιότι κα τ ’ ανάγκην, έπιβαλλομένην ύπό 
πατρογονικέ; αυτού αλαζονείας, λέγει ό Μένδελσον Βαρθόλδυ;)

διένεμεν ηγεμονικά δώρα πρός πάντα; τού; οπαδού; α ύ τ ο ύ ,  
προσώπει αυτου; δια λαμπρας εξωτερικές έπιδείξεως, καί επε®υ 
μει να εξάλειψη πασαν εί δυνατόν τη ; Μάνης τήν πτωχε^^ 
Πλην τουτου εκομπαζεν έπί τ*7| μικοότητι κ,αί τη καλλονί 
χειρος αυτού, ατινα εθεώρει ώς σηυ.&ΐα άοχαίου γένους.
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μόνον έκ τών κορυφαίων του Ελληνικού άγώνος, οιος ό Μάοκος 
Βό τσαρης καί ό Καραϊσκάκης, είχον ποοθύμως καί μετά χαρ&ς 
θυσιάσει πάντα τά Γδια εαυτών συμφέροντα ύπερ του κοινού καλού. 
Είχον μεν αληθώς οί στρατιωτικοί αρχηγοί τής Πελοποννήσου 
διακινδυνεύσει γενναίως την περιουσίαν αυτών, άλλ* έμφύτως 
ομως πάντοτε ύπολογίζοντες, δτι η θυσία αυτών δεν ήθελεν άπο- 
μείνει άνευ αμοιβής, καί δτι τό κράτος τών τούοκων πασάδων 
ν)θελε διαδεχθή αικοά καί συνεχής διοίκησις πασάδων Ελλήνων. 
Καί άν δε' τις άποδεχθνί, δτι μανιάτης Μπε'ης ήδύνατο νά παραι- 
τήσν) τό Γδιον εαυτού αξίωμα, άπε'ναντι μεγάλου καί καθαρώς 
εγνωσμένου σκοπού, ούδεμία δμως ήτο δέκτη προσδοκία, δτι 
ήθελεν άποβάλει τόν βαθέως έρριζωμε'νον αυτού εγωισμόν χάριν 
τού Κυβερνήτου, καί πρός οφελος κυβερνήσεως, ής καθ’ εκάστην 
ετίθετο έν άμφιβόλω ή έθν«.κη ένέργεια, ητις εθεωρεΐτο ώς ηγο- 
ρασμε'νη υπό τής Ρωσίας., καί ήν έπολε'μουν τοιούτοι ακριβώς άν
τρες, όποιοι είχον θεωρηθή πάντοτε ύπο τών απαίδευτων παλ- 
Σκαριών ώς τά πρότυπα ευρωπαϊκής μορφώσεως και σοφίας. Εις 
ταύτα δε προσετέθη καί ή φυσική αποστροφή τού εν μαχαις δε- 
δοκιμασμε'νου καί ήκιστα την έν είρήνγ) ικανότητα έννοούντος 
^ολεμιστού, πρός άρχοντα ούδε'ποτε έν πυοίτιδι δοκιμασθέντα. 
Οί Μαυρομιχάλαι είχον χύσει τό αιμα αυτών υπερ τής πατρίδος7 
εννέα δέ καί τεσσαοάκοντα τού γε'νους αυτού ειχεν Γδει πίπτον
τας ό Μπεηζ έν τώ πρός τούς Τούρκους πολεμώ. Τά ηρωικά ανδρα
γαθήματα τού Κυριακούλη καί τού Ή λία  Μαυρομιχάλη άπολαύ- 
ουσιν ετι έντιμου μνήμης παρά τώ ελληνικώ λαώ.

Τότε, μόλις άπηχήσαντος τού κρότου τών οπλών, ήλθεν ό 
Κυβερνήτης Καποδίστοιας, δστις, ούδε'ποτε αυτός πολεμήσας διά 
τού ξίφους ύπερ τής πατρίδος, η θέλησε νά δρέψη τούς καρπούς 
τού άγώνος, στηριζόμενος έπί τώ^ χάρτινων αυτού κατόρθωμά- 
των7 καί νά δεσπόστ) μόνος αυτός και απεριόριστός τής Ελλάόος.

Έν Νησίω είπε' ποτε ποός τους Μανιατας : « Εγώ stuac ό 
ϋνρωρός-, ό ίστάι ιενος s i c  την θνραν καί φυλά ΐτων την  παρθένον
Ε λ λ ά δ α .»

Ουτω δέ τό κοάτος τών πολυάριθμων μικρών τυράννων εαελλε
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νά θραυσθη βιαίως διά της αυθεντίας ενός μεγάλου τυράννου, 
αί δε τοπικαί έπιρροαί νά καταβληθώσι καί έζαλειφθώσι. Τούτο 
άπεκαλεΐτο έπισήμως : ίσοπέδωσις τών ταραχοποιών στοιχείων, 
νίκη τής τάξεως και τής συγκεντρώσεως, τρυφερά μέριμνα ύπερ 
της παρθένου Ελλάδος. Τοιαύται όμως ίδέαι δεν συνέφερον βε
βαίως ούτε είς τούς Μαυρομιχάλας ίδί<£, ούτε είς τούς Μανιάτας 
έν γένει.

*Οτε τό πρώτον συνηντήθησαν ό Κυβερνήτης καί δ τοσούτον 
δι’ αύτόν ολέθριος Γεώργιος Μαυρομιχάλης, δ σφριγών νεανίας 
παρέστη προ τού άρχοντος τής Ελλάδος λαμπρά\ περιβεβλημέ* 
νος στολήν, ώς τις τών κομψοπρεπών νέων. Ό  Καποδίστριας 
άπηύθυνεν αύτώ, ενεκα της εντελώς άτοπου εκείνης παοαστάσεως 
έν καιρώ μεγάλης της πατρίδος πτωχείας, αύστηοάν καί μακράν 
παραίνεσιν, κατώρθωσε δε τοιαύτην νά έμποιήση είς τόν νεανίαν 
έντύπωσιν, ώστε τό αίμα τού Γεωργίου άνέβη έζ αίδούς είς τάς 
παρειάς αύτού. Ούδένα δμως άπέφερε διαρκή καρπόν ή νουθεσία 
εκείνη (1).

*Αφ’ ετέρου δέ ό Πετρόμπεης είχεν ήδη τήν 3)15 ’Οκτωβρίου 
1827 προσαγορεύσει τόν Κυβερνήτην διά πεφυσημένης έπιστολής 
ώς δώρον τού ούρανού, έπικαλούμενος επ’ αύτόν μέν τάς εύλο- 
γίας, έπί τούς έχθρούς δε τήν άράν τού Θεού.

Άλλ* άφ’ ενός μέν, αί έκ μέρους τού γηραιού Μπέη όχλη- 
ραί βοήθειας αιτήσεις, έν όνόματι τού πατριωτισμού, κατόπιν 
αδιαφορία, ύποψία καί τέλος εχθρα, ήν ούδ’ αύτό το θέλγητρον 
γερουσιαστικής θέσεως κατώοθωσε νά πραόνη· άφ’ ετέρου δέ, έ* 
μέρους τού Καποδιστριου, ή παροχή μετ’ άηδίας, σ μ ικρύνουσ#  

τό δωρούμενον διά τής σμικρότητος τής δωρούσης εύμενείας, 
δυσπιστία καί προσωπική ζηλοτυπία, ήτις ού μόνον έζηρει τών 
κυβερνητικών χαρίτων τήν παντοδύναμον έν Μάνη οίκογένει#ν 
καί τον άρχηγόν αύτής, χ λ Υ  άπεμάκρυνεν αύτήν μάλιστα τών 
δημοσίων ύπουργημάτων, καί κατεδίωκεν αύτήν, καί καθίστε 
άληθή άποδιοπομπαΐον τράγον δι’ δσα έν Μάνη συνέβαινον

4*20 ΙΣΤΟΡΙΑ

(1 )  *1δέ Τερτζέτη,  Δ ιή γησ ις  κλ .  σελ.  ‘2 9 9 .
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ν«ουργήμχτα, έγέννησαν την μεταξύ τών Μαυρομιχαλών καί τοΰ 
Καποδιστρίου εχθραν.

Τά ήθη καί έθιμα τών Μανιατών δεν ήδύναντο νά συμβιβα- 
σθώσι, καθ’ ολοκληρίαν, πρός τάς περί απολύτου υποταγές α π α ι
τήσεις τοΰ Καποδιστρίου, ώς καί πρός τό καθολου συγκεντρωτι
κόν αύτοΰ σύστημα, δστις έφαντάσθη οτι ως εν τη λοιπτ^ Ελ- 
"Χοέδι ουτω ταχέως ’έμελλε νά δεσπόση καί της Μάνης, εν η ή 
ύπεροχή τών Μαυρομιχαλών ήνώχλει αυτόν* διο εκ παντός τρο
φού έσπούδασε νά καταβάλη αύτην καί πρός τοΰτο αντεταξε την 
φιλοδοξίαν καί αντιζηλίαν άλλων οί'κων, οιον τοΰ Κουτουφαρη, 
Τζανετάκη, Μουρζίνου καί ει τίνος ετέρου. Εντεΰθεν πασα αΓτη- 
σις τών οΓκων τούτων τάχιστα εξετελειτο υπο τνΊς κυβερνήσεως, 
άπερρίπτετο δε πάσα τών Μαυοομιχαλών. Οσάκις ό ΓΙετρομπεης 
άπήτει χοηματικάς αποζημιώσεις ανθ οσων απώλεσε κατα τον 
αγώνα, ό Καποδίστριας ή ούδόλως ή γλισχρότατα ημειβε τόν 
ύπέροχον οίκον.οστις καί χρήμα καί αίμα πολύτιμον εθυσίασεν υπερ 
τοΰ ιεροΰ άγώνος. ’Ενώ ουτω προσεφερετο ο Καποδιστοιας ποος τον 
Πετρόμπεην,οίύπάλληλοι αύτοΰ προσεφέροντο λιαν ιταμώς εν αυτ^ 
τ η χώρ$ κατά τε τοΰ οΓκου τώνΜαυρομιχαλών καί τών φίλα αυτοίς 
9ρονούντων· ό νομάρχης μάλιστα ΓενοβέΛης ουτω παρώργισε τους 
Μαυρομιχάλας, ώστε κατά τό Πάσχα τοΰ 1830 ε ζεροαγ η εν Τΐ,Ι- 
μοβα στάσις κατ’ αύτοΰ, ής ηγείτο ο αδελφός τοΰ Πετρόμπεη 
Τζανής,  δν δι* άπατης συλλαβών ό Κυβερνητης καθειρξεν εν Ναυ- 
^λίω φονεύσαντα, προ ετών, άνθρωπόν τινα* καθειοξε δε καί 
τον υιόν τοΰ ΤζαντΊ Κ α ΐζάχον  επι απόπειρα φονου κατα τοΰ εξα- 
δελφου αύτοΰ Πιεράχον. Πάντες δε οι Μαυρομιχαλαι επετηροΰντο 
υπό της αστυνομίας ώς επικίνδυνοι τη κυβερνήσει. Τοΰτο εξη- 
γειρε τούς Μανιάτας σύμπαντας φίλους τε καί εχθρούς τών Μαυ- 
Ρ°(Μχαλών, διότι πάσα προσβολή παρά ξένου κατά Μανιάτου 
«ντανακλ#, κατά τά έθιμα τών Μανιατών, κατά πάντων αύτών. 
Εντεΰθεν ηρξατο απειλητική στάσις· πάντες ώπλίσθησαν ώς έπί 

τ ί ς  έπαναστάσεως κατά τών Τούρκων ούδ’ αύτών τών γυναικών 
*αί τών παίδων έξαιρουμένων· ένθουσιασμός φλογερός έπύρωσε 
τούς πάντας* πεντακισχίλιοι ύπό τόν Κ ωνσταντ ίν ον  Μανρομι-
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χ ά ΐ η ν  μαχηταί ώρκίσθησαν νά έκστρατεύσωσι κατά τού τυράν
νου, εί μή εντός μι&ς εβδομάδος άπεφυλακίζοντο οί συλληφθέντες 
Μαυρομιχάλαι· συνέστη πρόσκαιρος επιτροπεία εκ δώδεκα άνδρών 
πρός διοικησιν της χώρας, καταργουμένης τής εξουσίας τού Κα- 
ποδιστρίου* δ διοικητης τών Καλαμών ΚορνήΑιος δ επιχείρησα; 
νά καταπολεμήσν) τά λείψανα τής υπό τόν Τζανήν στάσεως, μό
λις ήδυνήθη μετημφιεσμένος νά δραπετεύσνι ώς άπλούς ναύτη» 
επί πλοίου. Τούτων γινομένων, δ Πετρόμπεης διέτριβεν ώς γε
ρουσιαστής εν Ναυπλίψ. Εις μάτην εζήτησε παρά τού Καποδι- 
στρίου ν’ άπέλθν) εις την εαυτού πατρίδα, δπως, ώς ελεγε, καθ- 
ησυχάση τά πράγματα· δ Καποδίστριας δεν εδιδεν αύτώ άδειαν. 
Τότε εδραπέτευσε κατά Φεβρουάριον 1831 εις Ζάκυνθον επί άγ* 
γλικού πλοίου, τού Γόρδωνος, άλλ’ άποβιβασθείς εις Κατάκωλον 
της Η λείας, δπόθεν έσκόπει νά μεταβτί εις Αιμένι, συνελήφθ?) 
υπό τού Κωνσταντ ίνου  Κ ανάρη , εις καταδίωξιν αυτού σταλέντος, 
καί άπήχθη εις Ναύπλιον. Ουδαμώς δε λαβών δ Καποδίστριας 
πρό οφθαλμών επιστολήν τού Πετρόμπεη, εν vj διεμαρτύρετο δι* 
την προσγενομένην αύτώ βίαν, άπλώς βουληθέντι ΐνα μεταβ'7) εις 
την ίδιαν αυτού πατρίδα πρός ύπεράσπισιν τών οικείων καί κατά 
παυσιν τών ταραχών, εκηουξε διά διατάγματος αυτόν τε καί τόν 
Κωνσταντίνον ώς λιποτάκτας· επιτροπεία δ* εκ γερουσιαστών 
προεδρευομένη υπό τού Βιάρου έκήρυξε τόν πολιόν Πετρόμ^ε^  
ένοχον έσχάτης προδοσίας, ου ενεκα καθείρχθη εν τώ "Ιτζ·Κα>$ 
τφ  ετέρφ φρουρίφ τού Ναυπλίου επί εννέα δλους μήνας ώς 
κούργος. 'Άμα δ αδελφός τού Πετρόμπεη Κωνσταντινος εμαθεν 
οτι ούτος καθείρχθη, άφίκετο εις Ναύπλιον επί τη ύποσχέσει του 
Καποδιστρίου δτι θά εμενεν ελεύθερος· άλλ* αμ* άφικόμενος ^  
ετέθη υπό αστυνομικήν επιτήρησιν. Μάτην δε δ Ρώσος Ρί*0Ρ^’ 
παρακληθείς υπό τής εξ καί όγδοηκοντούτιδος μητρός τού Π6' 
τρόμπεη κ α ί  υπό τού Κατζάκου Μαυρομιχάλη, παρεκάλεσε τ °ν 
Κυβερνήτην δπως δέξηται τόν Πετρόμπεην εις συνδιάλεξή 
κατ ’ οίκον πρός συνδιαλλαγήν. Τέλος επείσθη ό Καποδίστρκ*£' 
Πρός τούτο δ* ώρίσθη ή συνδιάλεξις νά γίνγι κατά τήν 
μετά μεσημβρίαν της 26ης Σεπτεμβρίου έν τώ οΓκφ το ύ



'βερνήτου παρόντος καί του ναυαρχου Ρικορδ. Κατ απαισιον 
σύμπτωσιν ό Καποδίστριας παραβάς την έαυτοΰ ύπόσχεσιν ενικά 
ταραχές εκ τίνος άρθρου τοΰ ' .Ταχυδρόμον τον J o r d l r o v *  κατα- 
*ρίνοντο; την πολιτικήν αύτοΰ, δεν ε^εζατο (26 Σεπτεμβρίου 
1831) αύτόν είς άκοόασιν. Οΰτω δ’ δ γε'ρων Πετρόμπεης νομίσας 
Οτι σκοπίμως πρός έμπαιγμόν έξήχθη υπό φρουράν εκ τοΰ Ι τζ -  
Κα,Λέ και ύπό φρουράν ώς κακούργος περιηχθη, εζεμανη. Απα- 
γόμενος δ’ αύθις έκ τής ο’.κίας Καποδιστριου εις τας φύλακας 
ff«pεκάλεσε τούς φρουρούς αύτοΰ, ΐ^α ει δυνατόν έπιτρέψωσιν 
«ύτφ  νά διε'λθϊ) εμπροσθεν τής οικίας, έν Ϋ, χατφκουν ό υΙός 
αύτοΰ Γεώργιος καί ό αδελφός Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλα> 
Άφικόμενος δ’ έκεΐ ύπό τά παράθυρα έκραύγασεν ό γέρων φωνϊί 
τρεμούσ·/ι έξ οργής : « Γιά  σας πα ιδ ιά»·  πρώτος ό Γεώργιος άνα- 

’ Υνωρίαας την φωνήν τοΰ πατρός πρός τό παράθυρον όρμ£· καί 
Ιδών είπε πρός τόν Κωνσταντίνον : «ό γέρος·- *Τί xars ic  ;»  έρω- 
τώσιν άμφότεροι. «Τά βΜπετε  *, άπαντ? έν μανί* καί άπέρχεται 
δ πολιός Μπέης. Αί λακωνικαί αύται λέξεις έδήλουν μυριους όοους 
^λογ ισμούς καί σκοπούς κρυφίους, οϊτινες συλλήβδην έγένοντο 
τφ  Κωνσταντίνφ καί Γεωργίφ τό σύνθημα τής τάχιστης δολο
φονίας τοΰ Καποδιστριου, ήν καί έξετέλεσαν πράγματι την επαύ
ριον 27 Σεπτεμβρίου. *0 Κωνσταντίνος καί ό Γεώργιος διετελουν 
^ ό  αστυνομικήν έπιτήοηβιν, άλλά δια προσπεποιημένης υπο.α 
Υ̂ ΐς ειχον κατορθώσει νά  κ α τ α σ τ η σ ω σ ιν ,  άπό μακρου, λίαν ελα- 
<Ρράν την φρούρησιν αύ-ών· έπρομηθεύθησαν δέ καί οπλα υπο 
τ °ύς οφθαλμούς αύτούς τοΰ έπόπτου αύτών Καραγ ιάννη .  Πολλα- 

δέ ήδη ειχον ένεδρεύσει έν τή όδφ τόν Κυβερνήτην άλλά δεν 
Ι τόλμ„σαν τό τόλμημα. Νΰν δμως άπητουν τά έν Μάνν, νόμιμα 

μη άναβληθίΐ έπί πλέον ή εκδίκησις.
Τά κατά τήν δολοφονίαν τοΰ Κυβερνήτου ούτωσίν έκτίθησιν 

^ακριβώς δ Γερμανός ιστορικός τής νεωτέρας Ελλάδος Κάρο- 
'^ος Μένδελσον Βαλθόλδυς, οδ πολλαχοΰ ήδη έμνημονεύσαμεν : 

«Ή  27 Σεπτεμβρίου ήν Κυριακή· ή πρωία ήν λαμπρά καί αΓ- 
Λ ιθς. Tii 6ϊΐ ώρ* καταλιπών τό δωμάτιον, έν ω άπό μιάς ήΒη 
" δ Ρ*ς εΐργάζετο, άπήλθεν είς τόν μικρόν τοΰ^άγίου Σπυρίδωνος
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ναον, οπως ακουση την λειτουργίαν. Συνώδευον δ1 αυτόν ο Λ  
μονον πιστός μονοχειο απόμαχος ό Κόχώνης καί ό στρατιώ ΐ^  
Λέοντας. ΚαΟ οδόν συνηντησαν αύτώ ό Κωνσταντινος κοι* 0 
Γεώργιος Μαυρομιχάλαι, εχαιρέτισαν αυτόν καί σπεύσαντε; **Ρ0- 
επορεύθησαν αύτοΰ είς τόν ναόν. ’Έστησαν δ* ούτως ενθεν *** 
ενθεν τν.ς στενής θυρας, ώστε οί εισερχόμενοι είς τον ναόν ύφ*1'  
λον νά διέρχωνται μεταξύ αύτών. Είχον ένδυθη λαμπρώς, ώ ί °1 
επι εορτ^ κοσμούμενοι. Άντικρύ δ’ αύτών έπί τοΰ άντιθεΐοΤ* 
της οδοΰ μέρους ίσταντο οί αστυνομικοί υπάλληλοι οί την &5" 
τήρησιν τών υπόπτων έπιτετραμμένοι, ό 'Ιωάννης Κ αρα γ ιά ΐ* 1̂  
καί ό Α. Γεώργης.

Καί τοΰτο δηλοι την απελπιστικήν τ'?1ς κυβερνήσεως θέ<*ιν '
οτι ηναγκάσθη νά εμπιστευθ'/  ̂ την έκτέλεσιν τών αύτης μέτρ^

υπαλληλοις, οιτινες διαπραττομένου έγκληματος κατά τοΰ Ρ̂ 
χηγοΰ τοΰ Κράτους, παρίσταντο αδρανείς έν αδιαφορία καί γ&φ 
λίστα συμπραττοντες. Αμφότεροι ήσαν μεμυημένοι τά 
δολοφονων σχέδια. Ο Καραγνάννης, ό άσυγγνώστω τών άρΧ *̂ 
αμελείς διατελών απο τεσσαράκοντα ημερών έπιτηοητηζ 
Μαυρομιχαλών, γενόμενος έπί τέλους συνωμότης αύτών,

,r *  ' ,σισε να συντεινη οση ουναμις εις τον «φονον τοΰ τυράννου»· 
μόλις ημέρας προ τής απαίσιου εκείνες Κυριακής είχε *
αστυνομία την πρό μνινός γενομένην αγοράν τών πιστολίων. Τ0*' 
αύτην αμέλειαν ύπό την αύστηράν τοΰ Γιαννετα διοίκηση»

! νατό τις νά φκντασθί). Πρός τόν Καποδίστριαν είχον άνα»οινώδί*
( ό αστυνόμος Ναυπλίου (1) x « l ό "Αγγλος Δώκινς, οτι ΐ  ^

t (1) ‘Ο Καποδίστριας, κατά τά δύο τελευταΰα τη; χυβερνήσ**·)*
Ι ετη ηδρευεν εν Ναυπλίω, πόλει καθορισθεί^ διά τοΰ IfcT Ψηφ
I της εν Τροιζήνι Εθνοσυνελεύσεως^ ώς τυρωτευούσγ} τής ’ ίιπιχροι^ει®^

ομως, ώς εκ της αναρχίας, εΐ^εν έγκαταλίπη ή i  ν τ ι * ο δ s Ρ ’  
τ ι κ η  Ε π ι τ ρ ο π ή  και μετίφερε την έδραν της κυβερνη·*50*̂  
Αίγιναν. Τών πραγμάτων άποκατασταθέντων,τδ Ναύπλιον ώρίαβ* δι»Ρ** 
εδρα τοΰ Κυβερνήτου και διετέλεσε τοιαύτη μέχρι τοΰ 1834 (18 Σε***1*, 

ι δρίου), 8τε, πολλών πόλεων της Πελοποννήσου προταθειιων, οιο*
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/
αυτού έκινδύνευεν. Ά λ λ ’ εκείνος άπε'κρουσε τάς θετικά; και εύ
λογούς αυτών παραστάσεις, άπαντήσας αύτοΐς διά θρησκευτικού 
αξιώματος : *Ή Θεία Πρόνοια άγρυπνε ΐ  έπ ϊ του Κυβερνήτον
zrjc 'EJM doc .  Θά σεβασθώσι τάc Λευχάς μον  τ ρ ί χ α ς » (1). Όποί& 
δαιμόνιος πεποίθησις. ’Έγκλημα σχεδόν φαίνεται ενώπιον τών 
αιματηρών της Μάνης εκδικητών ή τής Θείας Προνοίας επί- 
κλησις. Ό  Καποδίστριας εγίνωσκε τούς Μανιάτας και της Μά
νης τα έθιμα. Τούτου δ’ ενεκα είπε βραδύτερον ό λαός : ι'ΗθεΛε 
Ύ άποθάνη».

Συνεκλονηθη πως δ κόμης, οτε είδε τούς Μαυρομιχαλε'ου; 
ίσταμε'νους προ της θύοας τού ναοΰ και ή τής προτεραίας νουθε
σία έπήλθεν αύτώ φοβερά. Έ πι βραχύ έδίστασεν* άνέβλεψε δε 
προς την οικίαν του επι τών στρατιωτικών υπουργού Ροδίου κ<%&

4 <η τής σωτηρίας ελπίς διε'λαμψεν εν ττί ψυχνί αυτού* άλλ’ άπο- 
/βαλών άθύμως τον δειλόν στοχασμόν μετά μικράν ανάπαυλά 
προεχώρησε καί άνε'βη τάς repo τής θύρας τού ναού ολίγας βαθ
μίδας (2), Τότ’ εζάγουσιν οι φονεις τάς διπλές σφαίρας εχούσαί 
αυτών πιστόλας, σκοπεύουσι κατά τού κυβερνήτου καί πυροβο- 
λούσιν. Ή  σφαϊρα τού προδότου Καραγιάννη άποτυχούσα τού 
σκοπού είσδύεται εις την άοιστεράν τής θύρας παραστάδα (3)·άλλ*

*Αστρους και της Κορίνθου, ή πρωτεύουσα του Κράτους μετηνέχθη, λόγω 
τιμής 7tpbq την πόλιν της Παλλάδος, εις ’Αθήνας (t Δεκεμβρίου (1835)·

(1) ' 'Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης μάλιστα, εις τοσουτον ώργίσθη κα** 
του Κυβερνήτου διά τήνπρδς ^ ν  πατέρα του προσβολήν, ώστε ώμοσ* τ*)ν 
πραξιν ώς αύτbς ούτος είπε πpbς τ ίν  Π α ν ο ν  Ρ ά γ υ. ο ν, φίλον α ύτου  

τε και του Καποδιστρίου, ον παρεκάλεσε νά ε’ίπη τω Κυβερνήτη Τ1Πν 
άπόφασιν αύτου. *0 Ράγχος άνεχοίνωσεν αυτήν τω Καποδιστρί^;
δ ayaOb; γέρων άπήντησεν : «Αυτά είναι παράδοξα και αδύνατα*
»είς τούς φίλους σου 8τι δεν πιστεύω νά τολμήσωσί τ ι τοιουτον* διότι 
• μετ' έμου θά <ρονεύσωσι την πατρίδα». Ό  μεσιτεύσας εξώρκισε *bv 
Κυβερνήτην νά δειχθη επιεικής προς τούς Μαυρομιχάλας, άλλ ’ εκείνος 
εμεινεν άκαμπτος.

(2) Εντεύθεν προήλθεν ή παροιμιώδης φράσις : « τ ο  φ ι λ ό τ ι μ 0
ε φ α γ ε  τ ο ν  Κ υ β ε ρ ν ή τ η ν »

(3) *Η οπή αΰτη σώζεται μέχρι σήμερον. Ούδείς δ’ ο μεταβαίν^ν 
εις Ναύπλιον καί μή έπισκεπτόμενος Tbv vabv του αγίου 2 π υ ρ ^ ων0 *̂
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έ Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης επιτυγχάνει τον κομιτα όπισθεν 
**τά την κεφαλήν· κλονούμενον δε τόν Καποδίστριαν δίς i t *  
[*«χαίρας πλήττει κατά την κοιλίαν δ Γεώργιος Μαυρομιχάλης 
x«i αμέσως τό θΰμα κλίνε, νεκρόν, ίφωνον. Ό  Κοκώνης ύπεδέ- 
ζ«το τόν πίπτοντα Κυβερνήτην επί του αποκομμένου αυτοΰ 
βραχίονος, δν είχεν άποβάλει πολεμών πρός τους Αιγυπτίους και 
δοθείς τόν νεκοόν χαμαί ετράπη πρός καταδίωξιν τών φονεων. 
Καί έπυροβόλησε μ'εν κατά τοΰ Κωνσταντίνου αλλ ακροθιγώς 
^νον ήψατο αύτοΰ ή σφαίρα, ό δε φονεύς ανορθωθείς ηγωνίσθη 

διεκφύγη. Ά λλά  νΰν επέρχεται άγρ<* « « « ,  *?ο του ναου,
δ«τις ήν |τι πλήοης προσευχόμενων. Περι το πτώμα του  ̂ υ ..ρ 
^ tou συναγείρονται Φίλοι καί γυναίκες παροτρύνοντες εις εκόικη- 
«ιν. ·ο τραυαατισθείς ΚωνσταντΤνος εν πολλή άγωνί* συρομενος
^ραιτέρω καταδιώκεται ύπό τοΰ καταρωμένου πλήθους μεχρις ου
Α χ , άπό τού πχραθυρου τήςΣτρατηγός Φωτοααρας πυροοολΥΐσας ^

« ίχμ,Λί λ«4ί "“ “ 'Γ·' -Τ“ 1
'fi.ii.i-t'yi· 1αΛτ;ζ6ΐ αύτόν και ΐϊρο«ϊΐλ«>“ζ“· τΕχτ;ί.ω·ν tmvof
« *  ν * »  rtu>  " f t w  >“ " 4·' ” 4‘ “
♦»νιύ».η, «1,4. τ«χίο>ί : ·Μ< !" 1’ f a n  “  f t *  ' '
#<*ρί d ir  , ; , : ί σ« , Γ„ « « W w  "* f "
* ‘CT0J , i  Ό oivpiof φονεΰς ουδόλως *χρ?ζ* ν* ιΛε''ι'ίσΐ ^ρο*
*■?« » ί τ* «ί™-» 4 »»«τ * · * 11“ τί?ι0ί 7 Τ  ‘.Τ
*wiv J  τό f«p-p..v «!■'»-»· —
™> «ψύ,ο» «ότοί i*pto * W-* ™  0’τ“
•Vs αϊτό, .1, τ* ,Α.τ.Βν rtf πλ«τοίνο« χ«τ,ρρ+
W* »«·, ,^ριζων ,·,ί τή. " "  τΛν τ“*?’
*»*(<,». 05τω »  4, *>*·»·«*"« ^
(Λίντ«ιο: v4|Wf) ίτψώρ-*·* '
®τρίθυ.

Κατά τόν πρώτον νωπόν τής πράξεως θόρυβον, κατά τη ν 
Πρώτην πρό τοΰ ναοΰ φοβεοάν σκηνήν, ήδύνατο ϊσως ο άλλος τής 
Πράξεως αύτουργός Γεώργιος Μαυρομιχάλης νά διεκφύγν, εύκο- 

μετά τοΰ Καραγιάννη διά τής εγγύς πύλης τοΰ Ναυπλίου.
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Έν Μάντ) 7)ν ελεύθερος. Τούναντίον όμως κατέφυγε διά τήζ 
γάλης άγορας εις την οικίαν τού Έλληνος αξιωματικού 
λιανού, εν 7) έφάνη διατεθειμένος νά πώληση την ζωην 
δσον τό δυνατόν άκριβώτερον. "Ότε δμως προσώρμησε τό θορυβώ 
δες πλήθος μετέβαλε σχεδόν και άναρριχηθείς εις χθαμαλόν *tVflC 
τοίχον κατεπήδησεν είς τόν κήπον τού κυρίου Ρουάν και 
άναπνέων έφώνησεν : «Ό  τύραννος d i v  Cfj πλέον. νΕπεοεν & 
χάς χε ΐρας  τάς Ιδιχάς μον xal τον θειον μεν. Νά με άσ<ραλίν£*£̂ 
Παρέδωκε τό αύτού δπλον πρός τόν συνταγματάρχην Πελλ*0 
και ένόμισεν δτι έξησφαλίσθη. Περί την εσπέραν δμως αύτόΐϊ*^ 
έμαρτύρησαν δτι ό φονεύς Γεώργιος Μαυρομιχάλης ειχε *Ρυ 
έν τ?) οικία τού Γάλλου πρεσβευτού· εύθύς δε πλήθος λαού λ^  
σών περιεκύκλωσε τό μέγαρον τής πρεσβείας απαιτούν διά *Ρ*υ 
γών έκδίκησιν. Έν τω θορύβφ έπεφάνη ό φρούραρχος * Α λ μ ^ ^  
και έζήτησε την παράδοσιν τού κακούργου, έν όνόματι τή ; Ρ̂0<ί 
καιρού τριανδρίας, ην περί αην μεσημβρίαν τής αύτής ftf̂ P 
είχε συστήσει ή Γερουσία έκ τού Αύγουστίνου Καποδιστρί°υ’ 
τού Κολοκοτρώνη καί τού Κωλέττη πρός διοίκησιν τών κοιν^ν' 
’Έδειξε πρός τόν Ρουάν τό ύπό τά παράθυρα αύτ ού συνν)θρ°ι 
σμένον πλήθος καί παρετήρησεν αύτώ δτι, έάν άρνηθη, 
ν* άποβη αδύνατος ή χαλίνωσις τής μανίας τού λαού (1)· ^  
ρέστησε τότε πρός τόν Μπεΐζαόέν  (2) Γεώργιον, δτι πρου*61* 
περί τακτικής αύτού δικη;, ήτις εμελλε νά γείνν) ύπό τά  ομ(*** 
πάσης τής Εύρώπης, καί δτι ήθελεν είναι πολύ άσφαλέσ^έΡ 
έν ταΐς χερσί τών δημοσίων αρχών ή έντός οικίας πολιορ*0 
μένης ύπό λυσσώδους πλήθους. Καί διεμαρτυρήθη μεν ε*£̂ν

(1) *Η διαπρεπής διαγωγή του έκ Πορτογαλλίας συνταγματαΡ ^  
Ά  λ μ έ V δ α παρώξυνε τούς άντιπρέσβεις Δώκινς καί Ρουαν, ^Ρ0* ^  
πικώς δ* έλέγξαντες ούτοι Tbv Ά λμ έιδα ν  ήπείλησαν οτι θά διαχόΨωιΤΙ( 
ϊ ι π λ ω ί Α α τ ι χ ά ς  σ χ έ σ ε ις  x«l 0ά έ π ι β ώ σ ι ν  είς τά π λ ο ί α  αυτών’ ό Α λ μ * 1 ^  
απηντησε προς αυτούς ; « έ ν  τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι  τ α υ Τ)>  ̂
ρ ι ο ι, κ α λ ό ν  τ α ζ ε Γ δ ι ,  « γ ώ  δ έ ε ι ς  τ ά  χ ρ έ η  μ ο υ * 
έστρεψε τά νώτα

(2) Ούτως έκαλεΓτο ώς υ’ώς του Μπέη (Πετρόμπεη).



ξηρότατα* άλλ* άπεφάσισε τέλος ν* άπέλθγ), κατιδών δτι αύτη 
 ̂πρός προστασίαν αυτού καλή διαθεσις ουδολως ειχε την πρός 

τ°ύτο δύναμιν. Παρεκάλεσεν δμως δπως συνοδεύσγ) αυτόν Γάλλος 
TlC αξιωματικός- ό δε Ζεράρ καί ό Ρουάν ’έπεισαν τον συνταγ
ματάρχην Πελλιόν ΐνα έκπλ^ρώσγι τό φιλάνθρωπον εκείνο καθη- 

Ουτω δε στηριζόμενος επί του βραχιονος του Ιίελλιον διν^λ- 
ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης τον απειλητικόν και ένοπλον

V l^ov.
*Η συκοφαντία κατηγόρησε βραδύτερον τους Γάλλους ως 

^^ενόχους του κακουργήματος, πρόφασιν Γσως λαβούσα την πρα- 
τού Πελλιόν* τουναντίον δμως, εύκαιρον είναι ναναμνησωμεν 

°*θσον συμφέρον είχεν η Γαλλία νά παραδοθνί ο Mjtsc Cad s c  εις 
τ**τικάς δικαστικά; άρχάς καί νά κοιθτΐ δικαστικώς. Νέα τις 
^Ρ^ξις αμερικανικής δικαιοσύνης (Αύνζσιος νόμος) προ της φλιας 

άντιπρεσβευτού γενομένη ήθελε παράσχει ευρυ στάδιον εις τας 
^λλον παρακεκινδυνευμένας υποθέσεις επι της τοσουτον συγκε
ίμενης ταύτης ύποθέσεως και ήθελε γείνει αφορμή σχολίων λίαν 

^ρέστων τνί Γαλλί^. Καθότι η άγανακτησις τού λαού είχε 
Ĵ GQutqv κοουφωθη, ώστε ούτος ύλάκτει κατα γοαμμα ζητών 
^ ^ η σ ιν  (2). «*Η σχοζώνεζε ζόν (ρονέα χαι j t i co  εζε ζους συ μ.· 
°^ουc, εί Sk μη  θά χάνωμεν έχδίχησ ιν μ ο νάχ ο ι  μας  /» Ο Κο ■ 
^^Οτρώνης αναφέρει, δτι η κυβέρνησις ηναγκάσθη εκ τών διαθέ- 
&(ύν τούτων τού πλήθους νά συστησνι στρατοδικειον.

Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης μετηνέχθη κατ αρχας εις τό 
?Ρθύρι0ν ΜποϋρζΙι,  είτα δε εις την ειρκτήν του ν1ζί-Κα2έ.  "Οτε 
^ΥΥέλθη αύτω δτι ’έμελλε νά παοαπεμφθτί ενώπιον στρατοδικείου, 

άρνούμενος νάναγνωρίστ) την άρμοίΗοτητα τοιουτου εζαι- 
Ρετ̂ ού δικαστηρίου. Ειχεν, είπε, βαθμόν στρατηγού τών ατά 

ελληνικού στρατού καί ην μέ7.ος της εθνικής συνελευ- 
, νίτις ύφίστατο ετι νομίμως· Υπεόεικνυε ε̂ ούτως ότι μόνη 
* ^ ν κ̂η συνέλευσις είχε δικαίωμα νά δικάσν) αυτόν. Σαθρά βε-
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βαίως ην ή βάσις τής εκ τής γερουσίας πηγασάσης εκείνη; δια^ΐ' 
κασίας. Κατά την στιγμήν δμως εκείνην εμπαθούς ερεθισμό0’ 

/ καθ’ ην ήρχιζεν ή δίκη καί *ή ΈΙΛά,ς όλόχ.ϊηρος πενθηφορον^  
εζήτει δ ικα ιοσύνην* ,  κατά την εκφρασιν τού Στούρτζα, ούδολο>$ 
ην δυνατόν νά προσδοκά τις δτι ήθελε κατισχύσει ήρεμος τ ι ;  
αμερόληπτος τών πραγμάτων εκτίμησις. Μετά βιαίαν 
νάκοισιν, καθ’ ην δεν επετράπη τω κατηγορουμένω μηδε νά 0υΥ' 
κοινωνήσν) καν άνευ μαρτύρων πρός τόν δικηγόρον αύτού, *°ν 
"Αγγλον φιλέλληνα Μάσσον, εκήρυξεν εαυτό άρμόδιον τό ύπό ^  
γερουσίας συσταθέν στρατοδικειον, καίτοι δ Μάσσον σφοδρό?#*  ̂
καί εύφυώς προσέβαλε την αρμοδιότητα ταύτην, καί κατεδί*1*^ 

j τούς κατηγορουμένους Γεώργιον Μαυρομιχάλην καί I. Καρ#γι*ν 
I νην εις τόν διά τουφεκισμού θάνατον, τόν δε συνένοχον Α· Γε̂ Ρ 
' γην είς δεκαετή δεσμά. Ό  Γεώργιος Μαυρομιχάλης μάλι^* 

κατεδικάσθη καί είς την τών πατροκτόνων ποινήν, τήν άποκο^ 
δηλαδή τής χειρός, ην έχάρισεν δμως αύτώ ό αδελφός *tov

t

Ιοτάχον θύματος».  Ό  υπερασπιστής Μάσσον έπεκαλέσατο υ ’ 
τού πελάτου αύτού τήν δικαιοδοσίαν της εθνικής συνελε^60̂  
καί έκήρυζεν εύπαρρησιάστως δτι πασα καταδίκη τού ΓεωρΥ*0 
ύφ* οίουδήποτε άλλου δικαστηοίου ήθελεν είναι πολιτική 
φονία. ’Ήχησε δε τούτο τόσω προσβλητικώς είς τά ώτΛ ^  
εύαισθήτων δικαστών, ώστε ό γερα>ν Φωτομάρας 6 πυροβολΥ)^ 
κατά τού Κωνσταντίνου καί παριστάμενος νυν ώς πρόεδρο; 
δικαστηρίου άνεκάλεσε τόν ’Άγγλον είς τήν τάζιν. ’Ίδιον 
θεωρητικόν δικαστήριον πρός τόν σκοπόν τούτον κατασταθεν 
κύρωσεν άπλώς τήν πρωτόδικόν άπόφασιν· άπεκοούσθη δε ft ^  
άκυρότητος ενστασις, ην ύπέβαλεν ό Μάσσον κατά τη ; 
ρωτέας άποφάσεως. Ή  εκτέλεσις της ποινής τού Κα?ΛΥι* ^  
προτείναντος νάνακαλύψη σπουδαία άνεστάλη* μετά δ’ εζ ψ 
έπέτυνεν ούτος νάπολυθη εντελώς.

* 4 > < π Ό**0*'Ή  καταδίκη εμελλε νά εκτελεσθη τη ποωί^ τής 1U 
βρίου επί τών οχυρωμάτων τού φρουρίου. Ό  γηραιό; Πε^Ρ®!*^^ 
εβλεπεν από τής ειρκτής αύτού τό θλιβερόν θέαμα. ^ ,
αύτού άπέτεινε πρός αύτόν τοΐς τόν έσχατον άποχαιρ^1̂
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ειτα δε προύχώρησεν ό εξημμένο; νέο; σφριγών καί πλήρη; άκμή;. 
'Η χάρΐς αύτοΰ καί ή άνθοΰσα σωματική δύναμι; είχον ανέκα
θεν προσελκύσει προ; αύτόν τά ; καρδία; τών συμπολιτών αύτοΰ. 
Ούδεί; όφθαλμό; ϊμεινεν άδακρυ;, ο «  προβά; στεροφ τφ  βήματι 
εστη προ τών επιτετραμμένων την έκτέλεσιν στρατιωτών καί 
άπέσπασε τό περί τού; οφθαλμού; αύτοΰ δέμα, 5πω; θεώρηση Ιτι 
την πόλιν, την'θάλασσαν, τά πάτρια βουνά καί άναπνεύσγ, τόν 
καθαρόν τη ; πατρίδα; άέρα. ’Ανέκραξε τότε πρό;^ τού;^παριστα- « 
μένου; οίονεί κληροδοσίαν καταλείπων αυτοί; του; εξη; σημαν
τικού; λόγου; : *’Adi Αγια. \ όμόν-οια, αγάπη»·  και διέταξεν ό 
ίδιο; : ιπϋρ\>  δι* εντόνου φωνη;. Αί πρώται βολαί έπέτυχον 
*αί 6 Γεώργιος Μαυρομιχάλης επεσε χαμ*1- νεκρός.

Θά ήμάρτανε βεβαίως ό Ιστορικός κατά τού ηθικού νόμου, 
έπεζήτει μεγαλοορήμονας φράσεις, όπως περικαλλυν/j την πολ ι

τικήν δολοφονίαν άναμιμνησκομενος τόν Αρμόδιον  και Αρισζο 

Vtizora. Ή  δολοφονία είναι πάντοτε αποτρόπαιο;, καιτοι ένιοτε 
ή ήθικη κατάστασι; τοΰ φονέω; δικαιολογεί επιεικεστέραν τινά 
Ηρίσιν. Οί έν ταΐς έπαρχίαις οπαδοί τού Κυβερνήτου άπέμειναν 
«νεοί έκ τής φρίκης. Ό  Κολοκοτρώνης, οστις εφ’ δλόκληρον Ισπέ- 
Ρ ν̂ έτήρησε μυστικήν την φοβεράν ειδησιν εν Τριπολει, λέγει . ,
*Τή)τ αυγήν, ότζον zb έμαθα ν οί πολΐται ζής Τρ itcολιζfdc, εμει ̂ 

να ν νεκροί· ά φ η σ α ν  ζά εργαστήριά των, ταΐς όονλιαΐς τους χαι 

Π ε ρ π α τ ο ύ σ α ν  είς zovc δρόμους ω σ ά ν  ζρελλοί* , κα* οτι παρα 
αληθείς ύπό τών προυχόντων τής Τριπολεως /]>αγκασθ̂ /ι να λα 
Ησνι μίαν ολην ώραν είς τούς κατοίκους συνιστων αυτοις ήσυ · 
Χ,ίαν καί τάζιν έν τ·/; κρισίμω ωρα. Και ν̂ Ναυπλίω ωσα^-ω^, 
°^ου όδυνώμενος, προϋτήντησεν αυτώ ο λαός, λέγει ο Γ έ ρ ο ς  ο λ  

^Ρήγγειλεν : . η σ υ χ ί α ν  !» Έκεΐ δεν ’έλειπαν β’βχίως μεταξύ τών 
**θύμων οπαδών τού Κυβερνήτου και φανατικοί, οίτινες ευχαοί- 
0τως έξεμεταλλεύοντο τό γενόμενον έγκλημα ύπερ τών φχαρια- 
^τι^ων αύτών σκοπών καί όσφαινόμενοι τακτικήν καί άποτελε- 
^ τ ι κ η ν  συνωμοσίαν έ^έρριπτον τάς σκοτεινοτάτας τών ύπο- 
νθιών κατ’ άνδρών, οϊοι ό Μαυροκορδάτος καί ο Κωλέττης, και 

αυτών ετι τών άντιπρέσβεων τών δυτικών Δυνάμεων, II



άγρια δολοφονία του Μαυρομιχάλη πρέπει εν πρώτοις, νά θεωρηθί 
ώς εργον της αίματηρας εκείνης έκδικήσεως, ήτις εν Μάννι στε
νώματα συνδέεται προς την φύσιν τής χώρας καί τών ανθρώπων. 
*Οπου η ζωή ομοιάζει πρός διαρκ,η πόλεμον, άτοποι βεβαίως είναι 
αί ήρεμοι εννοιαι περί αγαθής άστικής συμπεριφοράς καί αστυνο
μικής καλής διαγωγής. Τό μέτρον του ευρωπαϊκού πολιτισμού 
δεν εφαρμόζεται εν τή Μάνη. Δυνατόν Γσως εν τ ί̂ αρχαία Ε λ 
ληνική ιστορία νά εύρεθή άνάλογόν τ ι πρός τον φόνον τού Κυ
βερνήτου συμβάν· δυνατόν ν’ άναμνησθτί τις τού Νάβιδος 
τού 'Ιππάρχου.

’Απαιτείται δμως μεγίστη κοσμοπολίτικη σύγχυσις κρίσεως, 
δπως προβν5 τις εις παραλληλισμόν τού Μαυρομιχάλη πρός τόν 
Σάνδ (1) καί παραβάλη τ η ν  γοργήν εκείνου πραζιν πρός 
βραδεΐαν ενέργειαν τού αγαθού τούτου, αλλά νοσηρού καί εζνΐμ' 
μένου Γερμανού, δν είχεν υποτάξει η γόησσα πνευματική 
ναμις τού Κ α ρ ό Λ ο ν  Φ ο . Μ ε ν ί ο ν  (2). Ό  Γεώργιος καί ό Κων
σταντινος Μαυρομιχάλαι άπειδον είς τό δνειδος καί την εκ* 
πτωσιν της οικογένειας αυτών, είς τά δεσμά τού αυτών γενάρ
χου καί άπηλλάγησαν τού οικογενειακού αυτών εχθρού άνευ πολ· 
λής σκέψεως διά τολμήματος, ούτινος τ« νόμιμον ήκιστα ^Ρ°" 
τερον άνελογίσαντο, ώς γνήσια τής φύσεως τέκνα. Δεν πρε*£ΐ 
τις όμως ενεκα τούτου ν* άπογυμνώσν) την πραζιν τού πολι* 
τικού αυτής χαρακτήοος, δστις πρόδηλος κατεφάνη εν τγΐ δί*?

(1) Ό  Μένδίλσον Β3ρθόλδυς εννοεΐ τον περιοόητον εν Γερμανία x&ta 
στάντα φονέα του Γερμανού κο>μωδοποιου Κ ο τ ζ ε β ο υ. *0 έξημμεν0  ̂
ούτος νεανίας, ύπολαβίόν, ώς καί πολλοί τότε τών ομηλίκων αύτου, 
Κοτζεβού ώς οογανον της κατά τών εθνικών πόθων τών γ ε ρ μ α ν ώ ν  α ν τ 1 ^ 

δράσεως, καί έκ τοιούτων ιδεών έρμηνεύσας τον εν ταΓς κωμωδίαν  
σατυρ ι^ ^ν τής ακαδημαϊκής έ/ευθερίας, ύπέρ ής έμάχετο τότε εκθυμοζ 
ή γερμανική νεότης, μετέβη εξ Ίέννης είς Μάγ/αΓμ, οπου διέμ£νεν ® 
ποιητής, καί έ^ονευσεν αύ : 'ον δι’ έγιχεριδ<ου έν τώ δωματίω του την 1 
Μαρτίου 4 818^ ανακράζουν; «Λάοε, προοότα τής πατρίδος».

(2) *0 Φ ο λ λ έ ν t ο ς ήν ^ίλος του Σάνδ  ̂ ύποστάς μάλιστα κ»ι 
ταδιώξεις ένεκα τής δολοφονίας του Κοτζεβού.
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*«ί κατά τάς τελευταία; στιγμάς του Γεωργίου Μαυρομ,ιχάλη. 
Διπλωματικά! εκθέσεις μικρόν προ του φόνου του Κυβερνήτου 
Υραφεΐσαι βεβαιοϋσι ρητώς οτι τό πάθος, όπερ εκ τής κτηνώ
δους 6ΐιερ,βάσεως της Ρωσίας είς τάς έσωτερικάς τής Ελλάδος 
έριδας καί τής εν Πόρφ καταστροφές καί τής αναγκαίας πατριω- 
τι*ής πράξεως του Μιαούλη έξηκολούθει ετι βιαίως συνταράσ- 
’ ον τ άς ψυχάς τών Ελλήνων, έπλήρου καί ετρεφεν αυτάς δι’ 
«παγίων σχεδίων. Τό πάθος δι’ ού δ Βέρνε (1) ύποδεικνύει τό 
Πολιτικόν εμπύρευμα κατά τήν περίστασιν ταυτην, είναι αναν- 
τ ι?ρήτως ζωηροτάτη άπήχησις του λνικυθείου κόλπου τής Νεας 
Γ«Ρμανίας. «Οί Έλληνες, λέγει, ήλευθερώθησαν του τυράννου 
*υτων Καποδιστρίου κατά γνησίως αρχαΐον τροπον  ̂ουχί δι̂  
'Ημερίδων καί άνάνδρου περί ελευθεριών φλυαρίας, αλλα δια 

ξίφους. Αυτή είναι αληθής, πλαστική ελευθερία· ούχί ή 
%ετέρα, ή εν είκόνι μόνον, ή ρομαντική- ούχί δολοφονία, αλλ 
δν~ΐ(λος [λάχτι. Βκθυτάτγιν πάντοτε 7)<ϊθανο[ΛΥ)ν εν τν) ψυχ?) μου 
*ντιπάθειαν" βλέπων τον πανούργον εκείνον διαπεπονηρευμένον καί 
*ν τή σχολή του δεσποτισμού γεγηρακότα πολιτικόν ηγούμενον 
*«οΰ ζήσαντος καί θανόντος ΰπερ ελευθερίας μονόν και πίσ.εως. 
°δτω δε καί έκυβέρνησεν ούΒ'εν άλλο b  ή κυβέρνησις αύτοΰ ή 
^άκοπος παιδοκτονία, διαρκής άπόπειρα δηλητηριάσου τής 
{̂ ευθερί«ς. Άπηγόρευσε τάνώτερα διδακτήρια τα υπερ αίνοντα 

κύκλον τής άριθμήσεως καί γραφής· τήν ελευθεροτυπίαν εξε- 
β*«σε πρόροιζον καί επέβαλε λαώ παίδων καί αύτην τής αρθρω- 
"εως τήν 'λογοκρισίαν. ’Αναμφίβολος βεβαίως είνε ή επίδρασις 
^̂λιχικοΰ εμπυρεύματος ύπό τήν προ τής εκκλησία, .o j αγίου 
^υρίδωνος κ αναστροφήν. Συνέπεσεν ΐνα ό του οίκου τών Μαυ- 
?°[“ χαΛδν εχθρός φανή αύτοϊς συγχρόνως και ώς τύραννος τής 
’'«τρίδος. ΤΗν δε δυνατόν 'ίνα ούτοι παρίδωσιν οτι ό Κυβερνήτης 

^  εκοωσιαστικώ αύτοΰ ζήλω εθηκε Ρώσους αξιωματικούς

(1) Λιάσηαος Tcpaavb; Πεζογρά?ο< [*ετά του Ερρίκου Χάίνε άρ/7)γος 
^  Νέας Γερμανίας» όαχ2ος π ο λ τ ώ ν  χαί λογογράφων, αγωνιαΟίντων 

Τήν Ιουλιανήν του 1830 έν Γαλλ ία  επανάσταση, ύπέρ της χοινω- 
Vlx%  επιστημονικής, * « ί  φιλολογικής ά ν* κ α ιν ί«ο ,ς  τής Γερμανίας.



έφ* έκαστου πλοίου, οτι έταπείνωσε τόν ελεύθερον τής Έλλάδο; 
στόλον είς δργανον τών ανατολικών τού Τσάρου σχεδίων, α υ ^  
δηλαδη εκείνα τά άγανάκτησιν προξενοΰντα γεγονότα, 
παρώρμησαν τόν άτρόμητον τού Μιαούλη πατριωτισμόν εί; *° 
εν Πόρω ολοκαύτωμα ; Ουτω δε συνεπλέχθησαν είς άλυτον δε* 
σμόν τό ψυχολογικόν αϋτιον τής αίματηρας έκδικήσεως καί ο ft°4 
λιτικός παράγων. Καί άν δ* ετι σπινθήρ τις μόνος εύγνωμοσυνΥ^ 
παρέμενεν εν τα ΐς καρδίαις αύτών από τών χρόνων εκείνων, 
ους ό Καποδίστριας παρέσχεν εύεργεσίας ζϊς τινα μέλη τή ; γ·*·'** 
ρομιχαλικής οίκογενείας, ηθελεν άναγκαίως σβεσθή, άμα προκε1'  ' 
μένης εκλογής μεταζύ τού προσωπικού φίλου καί τού έχθρ°υ 
τής Ελλάδος.

Κα ϊ μ ε ί ζ ο ν , δστ ις  ά ντ ϊ  τής ανζον πάτρας
( f i l o r  νομίζε ι,  zovxor ονδαμον Λίγω.

Καθόαι άναντίρρητον ήτο, δτι εν τνί άγρί^ καί άχαλινώ^Ψ 
φύσει τών Μανιατών εβοσκεν ό μέγας καί σφοδρός ύπερ τή; ^  
ληνική; πατρίδο; ενθουσιασμός, δστις εινε τοσούτον περι<ρ*ν^ 
καί πλήρες ελπίδων χαρακτηριστικόν τών σημερινών Έλλν)ν0)ν’ 
Ένφ δε ούδεις ύπήρχε μεταζύ τών εύγενεστέρων καί μεμο??^ 
μένων Ελλήνων ό μη καταδικάζων τά μέσον, ούδείς ύπή?Χ*ν 
επίσης ό μη έλπίζων, δτι ή χαχη καί απόβλητος πραζις *?)θελ£ν 
άποφέρει χρείττονας  καρπούς. Παρά τη άντιπολιτεύσει ύτ^Χ0* 
ρησε πρός στιγμήν ενώπιον σοβαρών καί γενικών πατριέ 
σκέψεων τό μΐσος, δπερ ειχεν ομόσει αύτη κατά τού ΚυβερνΥ)ΐ0υ

Καί αύτη ή φατριαστική έφημερίς «ο ΆχόΛΛων*, ώκ*έ1Ρ 
την πρ#ζιν έκ γενικής ανθρώπινης έπόψεως, δηλώσασα 6μω;? °*1 
πολύ απείχε τού νά καταδικάση αύτην έκ πολιτικών λόγ^* 
«Ώς άνθρωποι, εγραψε, πενθούμεν μόνον καί θρηνούμεν έπί .*°ι 
αύτη τραγική καταστροφή* ώς πολΐται δμως σκεπτόμεθα άλλο);1' 
Τοιαύται υπήρξαν καί αί διαθέσεις τών χηρών τού ΜεσολογΥ*·01*1

αΐτινες, πενθούσαι τέως, άπέβαλον τά μελανά ένδύματ*7 

παρελθόντος τού έπί τ?ί πατρίδι πένθους. Οί μαθηταί τού έν Α1
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γίνν) Γυμνασ ίου  εώρτασαν την πρ&ζιν τών Μανιατών, καί έψα
λαν τό παλαιόν άσμα τού 'Αρμοδίου και Αριστογείτονος. Καί 
δ ποιητής δε 'ΛΜζατόρος Σοϋτσος  άνέρησε τούς χρόνους τών 
Πεισιστρατιδών, καί έπανηγύρισεν ενθους τόν νέον φονέα :

«Μιμητής του * Αρμοδίου Ί χα ϊ Αριστογείτων νέος,
*Σχέπασε, Μ αυρομ ιχά ΐη  τό σπαθ ί σου ) με μυρσ ίνη .
%Τόν προδότην τής πατρίδος χτυπά , . . χτύπα χαϊ γεννα ίως  

Πιθανέ χαθώς έχεΐνοι . »

Πρός την τοιαύτην, άμιετρον πολλάκις εκδηλωσιν τής επι τφ  
*τέΛει του τυ ράν νου » άγαλλιάσεως συνεδέοντο χιμαιρικαι περι 
τού μέλλοντος ελπίδες. Ένομίσθη εν γοητευτική πλάνη, οτι διά 
τού αίματος τού Κυβερνήτου είχε διαλυθη και εζαλειφθή πδσα 
ε/θρα, και δτι μόνον τό πρόσωπον τού Κόμητος παρεκώλυσε την 
συνδιαλλαγήν τών κομμάτων. Πρώτον ό(/.ως επρεπε νά χαρώσιν ot 
άνθρωποι, αν έπηρχετο άπλώς και μόνον ασφάλεια προσώπων και 
Κτήσεων. Οί άντιπρέσβεις διετήρησαν εν Ναυπλιω την δημόσιόν 
τάξιν καί ησυχίαν, διατάζαντες νά καταληφθώσι τα Φρούρια υπο 
ναυτικού στρατού τών συμμάχων στόλων. Εν τώ [Λεταζυ δε η 
Γερουσία, συγκείμενη έζ 27 Γερουσιαστών οπαδών τού Κυβερνή
του, άντέγραψε καί έζετέλεσε τολμηρώς και ταχέως τάδε . Δια 
*ήρυκος άπηγορεύθη τοΐς πολίταις να εζέλθωσιν εντός τριών 
ώρών τών οίκιών αυτών. Πριν ή δε παρελθη η προθεσμία, συν^λ- 
θεν η Γερουσία καί διώρισε περί την μεσημβρίαν τί) 27 Σεπτεμ
βρίου προσωρινήν κυβερνητικήν επιτροπήν, συγκιΐ|/.ενην εκ τού 
κόμητος Αυγουστ ίνου Καποδ ισ τρ ιου , ως προέδρου, τού θεοδ .  
ΚοΛοχοτρώνη καί τού 1 Ιωάννου ΚωΑεττη κατά το υπ αριθ. 258 
(27 Σεπτεμβρίου 1831) έγγραφον αυτές ?χον ώδε :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

♦Η Γερόντια  χΛζ 'Ε λ λ ά δ ο ς .
Επειδή, κατά δυστυχίαν τές πατρίδος, ό Κυβερνήτης τής 

Ελλάδος Ιωάννης Α. Καποδίστριας δεν ύπάρχει ήδη.



Έπειδη ή Γερουσία, ώς σώμα κυβερνητικόν, χρεωστεΐ νά λάβ? 
πρόνοιαν χωρίς μικρας αναβολής περί της κοινές ασφαλείας 
ησυχίας καί περι τής άντικαταστάσεως κυβερνητικής άρχή£·

Έχουσα ύπ' δψιν τόν β ΙΓ τού ύπ’ άριθ. Β' ψηφ ίσμ^0* 
τής έν "Αργει Δ' εθνικής συνελεύσεως, είς έκτακτον συνεδρία^ 
παρόντων και τών Γραμματέων τής Κυβερνήσεως.

* ϊ·* ΐφ £ ζε ι

Α'. Μία τριμελής επιτροπή θέλει άναλάβει τά χρέη τή; 
βερνήσεως προσωρινώς ύπό τό δνομα Διοικητικη επιτροπή.

Β'. Μέλη αύτής τής επιτροπής διορίζονται οί κύριοι Λύγθν0 
στ ΐνος Α. Καποδ ίστρ ιας,  Θεόδωρος Κολοχοτρώνης χα ι Ί ω ά ν ^  
ΚωΛέχτ ης.

Γ'. Ό  κύριος Αυγουστίνος Α. Καποδίστρ ιας  ονομάζεται ^Ρ0- 
εδρος αύτής τής επιτροπής.

Δ'. Ή  Γερουσία δι* επίτηδες διορισθείσης επιτροπή; θέλ£ΐ 
καταγίνει εί; την ταχειαν σύνταξιν τών καθηκόντων αύτή; 
τοσούτω ή διοικητικη επιτροπή αναλαμβάνει εύθύς τά ύψ*1^ 
χρέη της, καί καταγίνεται είς την ησυχίαν καί ασφάλειαν 
Έπικρατείας, καί είς την ταχειαν συγκάλεσιν τής Έθνι#ί$ 
συνελεύσεως.

Έ ν Ναυπλίω, 27 Σεπτεμβρίου 18 3 1 .

Ό  Πρόεδρος Ό  Γραμματεϋς
Δ η μ . ΤΓζαμαδός Γ .  \Αναγνωστά**1?#

Ή  επιτροπή αύτη άνέλαβε την διατήρησιν τής δγ)μ0<5̂0° 
ησυχίας καί την περί προσεχούς συγκλήσεως Εθνικής συνελε^ 
σεως μέριμναν. Ή  Γερουσία τη αύτνί ημέρα έξέδωκε πρό; ^°υί 
Έ λληνα ; προκήρυξιν, έν η ενθεν μεν έδήλου έν  βαθυτάτγ  &ν^  
χαϊ μετά, δαχρύων τό φοβερόν χαι άπροσδόχητον γεγονός - ^  

φόνον του Κυβερνήτου, ενθεν δε ήγγειλε τόν διορισμόν τή ; τΡι 
μελού; διοιηκτικής επιτροπείας. Όμοίαν δε σχεδόν προ*ΆΡυ
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εζέδωκεν ή Γερουσία πρός τούς επιτρόπους καί διοικητάς καί 
νομάρχας καί τ71 επαύριον (?8 Σεπτεμβρίου) πρός τά δικαστή- 

-ρια· |χετά δε δύο ημέρας (30 Σεπτεμβρίου) έζέδωκεν άλλην ή 
τριανδρία πρός τούς "Ελληνας. Έπεφυλάξατο δε η Γερουσία νά 
δρίση άνευ αναβολές τά λοιπά εργα καί καθήκοντα τές τριαν
δρίας ταύτης.

Τόν Καποδίστριαν δολοφονηθέντα προ της θύρας τού ναού 
τού ‘Αγίου Σπυρίδωνος μετήγαγον είς τό κυβερνητικόν μέγαρον, 
ενθα ταριχεύσαντες (1)τόν νεκρόν ετέλεσαν την νεκρώσιμ,ον αύτού 
ακολουθίαν έν τω ναώ τού * Αγίου Γεώργ ιον  μετά την νεκρώσι- 
(*ον άκολουθίαν δ επίσκοπος Ά%δρούσης Ιωσήφ  έξεφώνησε τόν δε 
τόν λόγον *

«Το σώμα αυτου εν ειρήνη έτάφη, καί xb ονομα 
αυτου ζγΓ είς γενεάς» [Σειράχ, Κεφ. μδ'|,

«Καί ητον άρά γε τές θείας προνοίας έξυμνητόν άποτέλεσμα, 
ύπόθεσιν της ομιλίας μου νά εχω σήμερον τόν αείμνηστον Κυ
βερνήτην μας ; ΤΗτον άρα προωρισμενον, εγω οπού περυσιν εις 
την πάμφωτον εορτήν του έγκωμίασα τά υψηλά του προτερή
ματα, νά γένω σήμερον νεκρολόγος τές φρικτης δολοφονίας του ; 
Νεκρολόγος είς ενα πλήθος ακροατών, είς τού οποίου να βλέπω 
την κατήφειαν τών προσώπων, την συστολήν τών καρδιών, την 
«θυμίαν τών ψυχών, καί τά καοδιοστάλακτα δάκρυα χεόμενα 
Χρουνηδόν άπό τούς οφθαλμούς των διά την υστεοησιν τού πα- 
τ ρός τές πατρίδος καί τού θερμουργού Κυβερνήτου μας ;

(I) Τήν ταριχείαν εξετέλεσεν ο έκ Ζακύνθου ίατρβς Σ π υ ρ ί δ ω ν  
Κ α ρ β g λ λ α ς, πρίς ον ο ΑύγουστΓνος έχάρισε xb ώρολόγιον του Κ υ
βερνήτου καί τά χειρόχτια, απερ εφερεν ο Καποδίστριας κατά τήν ήμέ- 
ΡΛν της δολοφονίας αυτου. Ταυτα καθημαγμένα διατηρεΓ έν θήκη ή οικο
γένεια Καρβελλα. Kαλbv θά ητο, εάν άπεστέλλοντο είς Tb ΜουσεΓον τής 
^ατορικής χαί εθνολογικής εταιρίας τής Ελλάδος, εν ω κατάκειντ^ι προς 
τ Φ γραφείω μετά χαρτοθηκών του αοιδίμου Καποδιστριου (4ρ10 70 <) κα: 
^ραγιδες αύτου τε καί τής άντικυβερνητικής επιτροπής.

TOT ΚΑΠΟΜΣΤΐΟΥ 439
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t Αχ ! ποιο; βάσκανο; οφθαλμό; μ2; εφθόνησε ; Ποιο; ολύμ~- 
πιο; κεραυνό; επεβουλεύθη την ύψίκομόν μα; κυπάρισσον ; Ποί# 
λαΐλαψ ; Ποια ακατάσχετο; κατα ιγ ί; ; Ποια τρομερά κύματά' 
κατερρόφησαν την σωτήριον όλκάδα μα; ;

« Αγγελοι ουράνιοι, οϊτινε; παοίστασθε άοράτω; είς δλα; 
κοινωφελεΐ; πράζεις του, και εχειροκροτούσατε ύπό τής χαρΛ-' 
βλεποντες τον μεγαλοφυέστατον τούτον dcvSpa χύν^ντα νύκτ<Χ' 
καί ημέραν άμφιλαφεΐ; ίδρωτα;, μη φειδόμενον κόπων, άποδιω* 
κοντά τον ύπνον, λησμονούντα την τράπεζαν, διά νά πράγματα- 
ποιήσν) δλα εκείνα τά αναγκαία εί; τό νά φέρν) την Ε λλάδα μ*£· 
είς τον αρχαΐον βαθμόν τής δοξης της, νά την άνυψώσγ) εις τον 
κολοφώνα τη ; ευτυχία; τη ;, καί ν’ άποκαταστήστρ ολοιχ; το*>ς- 
^Ελληνα; νά συγκαταλεγώσι με τά ; μεγάλας οίκογενείας τών “ 
φωτισμένων εθνών ! Σεΐ;, Σεΐ; άϋλα πνεύματα, ζωγραφίσατε ει£' 
την φαντασίαν μα;, καί ανυψώσατε' μα; εί; την θεωρίαν τού μ* 
γάλου τούτου άνδρό;.

«Εύαγέστατοι οίκοι, άγιαι έκκλησίαι, φρικτά καί σεπτ^ 
θυσιαστήρια τού Τρισυποστάτου Θεού. Σεΐ;, Σεΐ; άφ’ ού μελ£’ 
νοφορέσητε, κηρύξατε τον διακαέστατον ζήλον οπού ε ί χ ε ν  6^ 
την ευσέβειαν ό αοίδιμο; ούτο;· κηρύξατε την βαθυτάτην τοι> 
εύλάβειαν, την μετά φόβου και τρόμου ε ί ;  τάς ιερά; ακολουθία^' 
παράστασίν του, την παντελή υποταγήν του είς τάς ά ν α λ λ ο ι ώ -  

τους άρχάς τή ; άμωμήτου ημών πίστεω; οπού εφύλαττε, *** 
κηρύξαντες, κλαύσατε, επειδή καί έχάσατε τον Κοσμήτορά

« Έμφρονέστατοι, καί μεγαλεπήβολοι υπουργοί τών Ευρ^ 
παϊκών δυνάμεων, φανερώσατε τού; μεγάλου; στοχασμού; τ01> 
άνδρό; τούτου, τά ; κοινωφελεΐ; καί εμβριθεΐ; ιδέα; του, τής 
λιτικής του την μεγαλοφυή μεγαλοπρέπειαν, τής οικονομία 'ί °υ 
την στάθμην, καί κλαυσατε διά την παράωρον ύστέρησιν 
συναδελφού σα;. Κραταιότατοι, καί θεοστήρικτοι βασιλεΐ; 
Ευρώπη; ! δεν θέλετε ίδεΐ πλέον εί; τά σοφά καί μεγαλονοήμ°ν<* 
συμβουλια σα; τον Καποδίστριαν παριστάμενον, δεν 
πλέον εί; την γή ν  χεΐρε; χιστιανικαί, χεΐρες ελληνικαί Ιχ»***' 
τό αίμά του τό πολύτιμον.
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«"Αχ φθόνε, φθόνε ! *Αχ πάθη μιαρά καί αλλόκοτα ! εκείνο· 
όπου έμελετούσατε, κατωρθώσατε* εκείνο όπου επιθυμούσα;ε, εΓ- 
δατε* εκείνο όπου έδιψούσατε, άπηλκύσατε· έσβύσατε τό φώς 
πολλών τυφλών, συνετρίψατε την βακτηρίαν πολλών χωλών, έξερ- 
ριζώσατε τό πολύφυλλον δένδρον, ύπό την σκιάν τού όποιου έπα · 
ρηγορούντο τόσοι καί τόσοι τετραυματισμένοι καί δυστυχείς· ώ 
ματαιότης τού κόσμου ! ώ απιστία τή ; εποχής μας ! άλλ*
εκείνος ό μακαρίτης διά τόν χριστιανισμόν του., διά τάς
αρετάς του, διά τόν ειλικρινή πατριωτισμόν του, διά την άδικον 
χυσιν τού αίματός του, άνταλλαζάμενος τά επίγεια, άνέβη είς 
τούς ουρανούς, καί ΐσταται εμπροσθεν τού θρόνου τού άρνίου έν* 
δεδυμένος την στολήν οπού την έλεύκανε μέ τό αίμα τού μαρτυ - 
οίου του.

«Ά λλ* , ώ καλέ καί χριστιανικώτατε άνερ ! ώ καύχημα τού 
γένους ! άφες, άφες κατά την εντολήν τού θεανθρώπου Σωτήρος 
σου, τοΐς φονευταΐς σου την συγχώρησιν.' Έμπνευσον είς τούς
""Ελληνας την ομόνοιαν καί αγάπην- δός αύτοΐς καί τάς όλου-
βτερινάς συμβουλάς σου· ακούσατε, ώ τέκνα μου Ελληνες ! μη 
λυπήσθε πλέον δι* εμέ- εγώ άν επαθον, επαθον δι* ύμ£ς· επαθον 
*αθώς καί οί περισσότεροι εύεργέται τής πατρίδο; επαθον· σεις 
λοιπόν άγαπ&τε άλλήλους, μακράν από τό μέσον σας ό φθόνος, 
V) μισαδελφία, η δοζομανία, μακράν δλα τά άγρια πάθη οσα 
δίακόπτουσι τής πρός άλληλους αγάπης τόν σύνδεσμον· μη 
^έρεσθε αναίσθητοι εις τάς συμφοράς τού έθνους, έχετε ύπα- 
*οην είς τούς νόμους, άφοσιωθήτε όλοκλήρως είς την Κυ- 
βέρνησίν σας, ένθυμηθήτε οτι ή διχόνοια καί τα τυφλά παθη 
^πέδειζαν πτώματα έλεεινά τούς προπάτορας ημών, και επεσαν 
*ι; την τρομεράν αιχμαλωσίαν* ώ Παντάναξ βασιλεύ ! ώ Θεε 
τού ελέους καί τών οίκτιρμών ! ελεησον το πλασμα σου* κηδου

Ελλάδος, καί διατηοησον αύτην άσινή καί άλώβητον.
« ’Ηχούσατε, έν Χριστώ αδελφοί μου, καί τέκνα, τάς συμβου

λάς χο$ ιατρός σας ; ηχούσατε τά ; εύχάς οπού προσφέρει είς τόν 
Ουράνιον θρόνον τής Τρισηλίου θεότητος ύπερ ημών ; όθιν ποτέ 
^ ο τ έ  μ η  λησμονήσητε τάς λαοσώστους συμβουλάς του,ποτέ ποτέ.
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αί άρεταί του ας μη φύγωσιν άπό τήν ενθύμησίν σας, καί έπο~ 
μένως φωνάζατε καί τώρα, καί πάντοτε· αιώνια σου ή μνήμΆ 
άειμνημόνευτε Κυβερνήτα* αιώνια σου ή μνήμη ’Ιωάννη ’Αντω
νίου Καποδίστρια__

«Γαίαν εχοις ελαφράν. ’Αμήν».
Περατωθένιος του λόγου, οί πάντες συνωθοΰντο πεοί τόν νε* 

κρον οπως άσπασθώσιν αυτόν* είτα δέ, άχοΛύσεως γενομένης, 0 
νεκρός εζετέθη επί πολλάς ήμ,έρας εν τω ναώ πρός προσκύνη<*ιν 
καί είτα μετεκομίσθη εις τό Ά ρχε ΐον  (1), ενθα κατετέθη, μέχΡ1 
τής έκ Ναυπλίου φυγής του Αυγουστίνου, δστις και παρέλαβε^, 
ώς θέλομεν ίδει, αυτόν είς Κέρκυραν.

Δεν έγραψα τό εγκώμιον τάνδρός· επειδή δμως τό τέλος τ °υ 
μεγάλου "Ελληνος παρακολουθεί δρ#μα φοβερόν και ή άνε^<*' 
νόοθωτος δυστυχία τής Ελλάδος, οφείλω να: προσθέσω δτι 
νίως εθνη ήξιώθησαν εν τη ιστορία αύτών κυβερνητών τοιαύτνΚ 
πείρας, ίκανότητος καί πατριωτισμού καί σπανιώτερον επε$°ν 
ύπό την μ,άχαιραν ούχί άπλών δολοφόνων, άλλ* ενός όλοκλήρ°υ 
κόμματος συγκροτουμένου εκ τών ένδοξοτέρων οικογενειών ^  
χώρας, ύπερ ής τοσαυτα έθυσίασαν.

"Οτε ό Καποδίστριας κατηλθεν είς Ελλάδα, ώς έκλε*τ0ί 
τοΰ λαού, ό Ελληνισμός ήτο σχεδόν ολόκληρος ύποτεταγμ6ν0  ̂
τω Σουλτάνω· διότι οί καταφυγόντες είς ΑΓγιναν, Πόρον καί Σ#* 
λαμΐνα '’"Ελληνες δεν ήσαν βέβαια ό Ελληνισμός. Τό Ναύπλ&°ν 
εύρίσκετο είς τάς χειρας τοΰ Γρίβα, τοΰ Στράτου καί Φωτομ#?*7 
μή άναγνωριζόντων Κυβέρνησιν. Ή  Κορινθία είς χειρας Τρι*ν* 
δρίας νεμομένης αύτήν. Ή  °Ύδρα καί αί Σπέτσαι εύρίσκοντο £ΐί 
άναρχίαν* ή Σύρος ήτο ούδετέρα ύπό τήν ποοστασίαν τής 
λίας. Ή  Σάμος ανήκε τη Σάμω, ή Γραβοΰσα ήτο φωλεά ^ ιΡ* 
τών, δ Ίβραχήμ κατείχε τήν Πελοπόννησον, οί Τοΰρκοι κατε*Χ°ν 
τήν Στερεάν, ή ’Αττική κατείχετο άπό τής πτώσεως τής Ά*Ρ°

(I) Οί αντιπολιτευόμενοι ού μόνον δεν προσήλθον είς προσκυνά  
του νεκρού του Κυβερνήτου, άλλά χαί περιρρονη'Λκώς έκάλουν αυ 

|μ π α χ α λ « ο ν,



TOT ΚΑΙΙΟΔΙΣΤΡΙΟΤ 443

πόλεως ύπό Τούρκων, έκτος της Έλευσΐνος και Μεγάρων, ό δε 
Καραισκάκης δεν εζη, θύμα τών ανοησιών τού Κόχραν και 
Τζούρτζ, πεσών εν τω Φαληρικώ άλιπέδω. Η χωρα ήτο σωρός 
ερειπίων, δ Κυβερνήτης τ τ Ε λ λ ά δ ο ς  μετέβαινεν απο Αίγίνης εις 
Πόρον, και από Πόρου εις Ναυπλιον, μόλις ευρισκων κατάλυμα 
ι̂* Ιαυτόν καί την κυβεονησιν αυτού* οι αντιποοσωποι των ζε- 

νων δυνάμεων, αί έλληνικαί οικογένειαι αί τέως εν ευπραγία ζώ 
σαι, διηγον εν πτωχικαΐς καλύβαις, στερουμεναι παντος ο,τι α 
ποτελεί τον βίον εύχάριστον. Δεν εβλεπε τις εν μεσω τών ερει
πίων, είμη πλήθος ενδεών και ααΛΛη*Λρια φέροντα τά δπλα μετά 
δικαίας ύπερηφανείας. Αυτοί άναδείζαντες την Ελλαδα ελευθέ * 
ραν, είχον τό δικαίωμα νά σεμνυνωνται επι τω ηρωίσμω αυτών, 
άλλ* ενίοτε έλησμόνουν δτι ή αποστολή αυτών επαυεν εκεί, ενθα 
ήρχιζεν ή ειρηνική όργάνωσις τής Ελλάδος καί αντεπεζήοχοντο
κατά τών νόμων.

Ή  ατμόσφαιρα ήτο πλήρης εισετι τής οσμΐς τής πυριτιδος. 
Τραχύτης τις καί άγριότης έπλήοουν εισέτι τας ψυχας τών πο · 
λεμιστών τής χθές, πάντες δε οι πεοιηγηταί της εποχής εκείνες, 
άναφέρουσι τήν έντύπωσιν, ήν συνΥίσθανθησαν εκ τής επικρατού- 
σης εισέτι ταραχές τών πνευμάτων. Μετά τήν γενομένην εκρηζιν 
τό ήφαίστειον βραδέως σβέννυται, το δε έδαφος εισέτι εσείετο. 
0[  πλειστοι τών έπισκεψαμένων την Ελλαδα ολίγα ετη με τα 
την άπελευθέρωσιν αυτής, ειδον εν τή τοτε 8υσποαγια την ενδει 
ξιν τού ηρωισμού, μεθ’ ου οι Έλληνες διεζήγαγον άνευ μέσων
καί πόρων τον μακοόν εκείνον αγώνα.

Ούτως εχόντων τών εν Έλλάδι ό σωκρατικός τήν άρετήν καί 
®τωϊκός τήν λιτότητα Καποδίστριας νυκτωρ και μεθ ημέραν εμο- 
χθει καί ήγωνία, δπω; κτίσν) τά θεμέλια τής εύνομουμένης  ̂πο 
λ.ιτείας. *Οτε κατέπλευσεν είς την Ελλαδα, οι πρόχειροι αυτού 
πόροι, οί κατά μέγα μέρος παρά τών εν Ρωσία, Γαλλία και 
Ελβετία φιλελλήνων κεχορηγημένοι, δεν^υπερέβαινον τας τριακό

σια ; χιλιάδας φράγκων. Διά τού γλίσχρου δε τούτου ποσού καί 
τών ούδεν ήττον γλίσ^ρων ποοσοδων, τ ι πρώτον, τι δ ύστατον 
ν* έπιχειρήση έν /ώρα, άρδην κατεστραμμένν) καί ήρημωμέν*/) ;



I Άλλ* δμως ό Καποδίστριας έθαυματούργησεν, εντός βραχύτατου·
I χρόνου, καταλύσας την πειρατείαν, έδραιώσας την δημοσίαν
1 ασφάλειαν, δημιουργήσας Εθνικήν Χρηματιστικην Τράπεζαν,

Γεωργικήν καί Στρατιωτικήν Σχολήν, έπιμεληθείς τού φορολο- 
J  γικού καί δασμολογικού συστήματος, συστήσας δικαστήρια και

αλληλοδιδακτικά σχολεία,σπείρας αραβόσιτον καί γεώμηλα, τε<*>£ 
έν Ελλάδι άγνωστα, ίδρύσας τό έν Α’ιγίνν) ’Ορφανοτροφείο^ 
συγκροτήσας αζιόλογον εθνικόν στόλον, προστατέυσα; τό έμπο* 
ρικόν ναυτικόν, χορηγήσας 3,000 διπλωμάτων έμποροπλοιάρ* 
χω ν(1 ), συντάζας καί διελών τόν στρατόν είς χιλιαρχίας, πεν" 
τακοσιαρχίας, καί εκατονταρχίας, συγκροτήσας δύο στρατόπεδα, 
τό τής Ανατολικής καί Δυτικής Ελλάδος, έκδούς δε νόμισμα- 
τικην έθνικην διατίμησιν έπί τ?5 βάσει τού έθνικού νομίσματο; 
Φοίηχος  καί άλλα πολλά καί ωφέλιμα νομοθετήματα «Κυριώ* 
τατον τού Καποδιστρίου μέλημα, λέγει ό Θερειανός, ητο τό κοι- 
νόν συμφέρον, καί τούτου ενεκα ό αείμνηστος άνήρ, ου μόνον δεν 
εδεζατο μισθόν, άλλά?καί έζ ιδίων είσήνεγκε πρός ΐδρυσιν Τραπ&' 
ζης, εδωκε δέ τά έν Κέρκυρά Γδια κτήματα είς υποθήκην δανείου 
προς αγοράν σίτου |χάριν τών πεχ,νώντων. · *Οσοι νυν πρεσβεύουσι^ 
δτι ούδαμώς άδικει την πατρίδχ ό εύφ υώς οίκονομών καί πρ0' 
βιβάζων τά ιδια συμφέροντα άναλώμασι τών δημοσίων, 
υπολαβωσι την εθελοθυσίαν τού Κυβερνήτου παρά πολύ πατρ1'  
αρχικήν, Γσως δε καί παρά πολύ εύήθη, επομένως άναξίαν μι[^* 
σεως. Ά λ λ ’ είναι άρά γε αληθές δτι, ουτω πολιτευθείς ό Καπο* 
δίστριας εσκόπει πρώτιστα καί μάλιστα νά έζασφαλίστ) εαυ*^ 
διά παντός τού βίου την προεδρίαν καί, δπερ χείρον, νά κυβέρ
νηση την Έλλάδα^έπ* ώφελεία τών Ρώσων ; Περί τού φιλορρ0** 
σισμού τού Κυβερνήτου ό ιστοριογράφος τής Ελληνικής Έπανα- 

4 στάσεως καί πολιτικός έκείνου αντίπαλος, Σπυρίδων ΤρικούπϊΚ? 
λεγεt : «Ουδενος "Έλληνος καρδία ητο έλληνικωτέρα τής

(1) Τω 18*29 μόνον εις Tbv λιμένα τής Κωνσταντινουπόλεωζ 61Χ °ν 

καταπλεύσει 800 πλοϊα, εφ’ ών βκυμάτιζεν ή κυανόλευκος Έλληνιχ*) 
μαία, τω δέ 1830 10*27 πάσης χωρητικότητος, έκτβς τών άλλων λιμέναν 
τής τε ανατολής καί τής δύσεως.

444 ΙΣΤΟΡΙΑ
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Καποδιστριου· ύπερ τή ; Έλλάδο; μετεχειρίσθη την ρωσικήν έπιρ* Π 
ροήν του καί oyt ύπεο τή ; Ρωσίας την Ελληνικην αρχήν τ ο υ · . ’ ) 
Αυτόχρημα μύθο; είναι καί ή έτέρα κατηγορία, καθ’ ήν ό Καπο- 
δίστριας έμελέτα νά κατασταθνί τής Ελλάδος ήγεμών. Πλέον ή 
άπαζ καταληφθείς ύπό άθυμίας καί άπελπισμοΰ, εν μέσω τών 
φοβερών και άκαταπαύστων προσκομμάτων και άντιπράξεων διε- 
νοήθη νά επανέλθν) εις τό εν Έλβετί^ άναπαυτήριόν του, άλλ* ή 
συνείδησις τοΰ πρός την Ελλάδα καθήκοντος ανεστελλεν εκάστοτε 
τής άδημονούσης αύτοΰ ψυχής τά κεντήματα. Προς τόν φιλέλ
ληνα βαυαρόν συνταγματάρχην (και είτα στρατηγόν έν Ελλάδι) 
"Ειδεκ, έπιθυμοΰντα νά επανέλθν) οΓκαδε, εγραφεν ο Καποδίστριας 
κατά τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1829 : »Περιμείνατε ολίγον· άμφότεροι 
θά άπέλθωμεν, άλλά πρέπει ν’ άπέλθωμεν ώς τίμιοι άνθρωποι». 
Και πρός τόν Έϋνάοδον εγραφε τόν Δεκεμβοιον : «Θά συναπο-
χωρήσωμεν καί θά διέλθωμεν βμοΰ τάς τελευταίας τής ζωή; 
ήμών ημέρα; έν ττΐ παρά τήν λίμνην τής Γενεύης μικρ& καί ερα
τεινή ημών έπαύλει». Κατά δέ τόν ’Ιούνιον τοΰ 1831 επέστειλε 
πρός τόν κόμητα Μοσενιγον : «"Αδηλον ποτε θά με λυτρώσν) 6
Θεός, έκ τών δημοσίων υποθέσεων θά επωφεληθώ την θείαν 
χάοιν, πρός άποκατάστασιν τής ύγείας μου». Ούτω πως δεν θά 
εγραφεν άνήρ γλιχόμενος τής διά βίου ηγεμονίας τής Ελλάδος.

Ό  Καποδίστριας διεκαίετο βεβαίως ύπο δεινοΰ πόθου ν ’ ' 
κποβν  ̂ ανορθωτής τή ; πολυπαθοΰ; πατρίδος, αλλ ουτο; ο πό
θο; ήτο φυσικόν άκολούθημα ευγενοΰ; φιλοδοζίας, ης μόνον 
ορμητήριον, μόνον ύπομόχλιον ύπήοζεν η διαθερμος και γνήσια 
τ οΰ άνδρός φιλοπατρία. Ώ ; όζυδερκεστατος πολιτικός ενοησεν, 
δτι οΐ άπό τοΰ ζυγοΰ έλευθερωθέντες "Ελληνες εχρτρζον έπί πασι 
Χρηστής άγωγής και οχt γραμμάτων πολυτελείας και οτι ή 
^δρυσις δημοτικών σχολείων, εδει να προηγηθ'7) τής ιδουσεως 
^οενεπιστημίων καί άκαδημιών* ήρζατο δε τοΰ ανακαινισμοΰ τής 
Ελληνικής πολιτείας, κατά τάς προτέοας παραινέσεις τοΰ Κοραή, 
κάτωθεν καί ούχί άνωθεν, άπό τής κρηπιδος καί ούχί άπό τής 
Χορυφή;. ‘Ο διαβληθεί; οτι έζήλασ·ν έκ τών σχολείων τόν Π λά
τωνα, εσχεν οδηγόν καί πνευματικόν σύμβουλον αύτόν τόν θειον
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φιλόσοφον, διδάσκοντα εν τή «Πολιτεία* δτι μόνη η χρήστη 
ανατροφή είναι πάσης πολιτεία; τό θεμέλιον :

«Καί μην πολιτεία, εάν περ άπαξ όρμήσγ) ευ, ερχεται ώσπερ 
κύκλο; αύξανομένη* τροφή γάρ και παίδευσις χρηστη σωζομένϊ) 
φύσεις αγαθά; εμποιεί, καί αύ φύσει; χρησταί, τοιαύτης π α ι
δεία; άντιλαμβανόμεναι, ετι βελτίου; τών προτέοων φύονται, εΓς 

> τε τάλλα καί εί; τό γένναν, ώσπερ καί έν τοι; άλλοι; ζωοι;»· 
/ Ώς διπλωμάτη; δε καί πολιτικό;, ύπερεπόνησεν επ’ άγαθώ τή ; 

πολιτική; τή ; Έλλάδο; ανεξαρτησία;, καταπολέμησα; τελεσ· 
φόρω; τό περιβόητον πρωτόκολλον τή ; 22)3 Φεβρουάριου 1830, 
καταλιπών δε αθάνατα υπομνήματα τής μεγάλη; καί θαυμασία;

» αυτού τριβής, περί την διεξαγωγήν τών πολιτικών ύποθέσεων. Ot 
νεόπεπτοι έν Άθήναις διπλωμάται, οί κατά την σύνταξιν και 
αυτών τών στοιχειωδεστάτων έγγράφων παραβαίνοντες τού; κανό
νας τού μέτριου καί τού πρέποντος, καί χωρίς τής ελάχιστης 
διαγνώσεως ύπεροπτικόν καί θρασύδειλον λόγου ύφην έπιτηδεύον* 
τες, άσκέπτως δε καί κενώς άπειλοΰντες, καί είτα μικροψύχω; 
ύφιστάμενοι τών ισχυρών τά ραπίσματα, πολλά θά έμάνθανον 
έπερχόμενοι ένίοτε τάς άπαραμίλλους τού Καποδιστρίου ανακοι
νώσεις καί πολιτικάς έπιοτολάς. Όποιον βρΐθος νοημάτων, οποί# 
φράσεων λεπτότης, όποια χάρις καί ευπρέπεια, όποια λόγου συμ
μετρία καί φιλοκαλία, έπιλάμπουσιν είς πάντα τά άριστουργΆ" 
ματα τής αγαθής καί βαθείας τού Κυβερνήτου διανοίας.

ΓΙάντες γινώσκομεν μεθ* όπόσου ζήλου έσπούδασαν οί περ6 
την άντιβασιλδίαν νά μειώσωσι την αξίαν τών τής προτεραί 
κυβερνήσεως έργων, άλλ* δμο>ς ό πολυμαθέστατος καί κριτικω- 
τατος τών αντιβασιλέων, ό Λ . Μάουρερ. ό καί ί'διον σύγγραμ^06 
περί τής Ελλάδος γράψας ύπό τον τίτλον : «ο *Ε22ηηκός  
νπό δημοσίαν , έκκ ίη σ ια σ τ ιχη ν  καί ιδ ιωτικήν επο^ιν  πρ& 
μετά  χόν υπέρ ελευθερίας αγώνα μ έχ ρ ι  τής S i  'Ιουλ ίου 18&J*

% έν τρισί τόμοις μετ’ εγκωμίων θερμών αναφέρει τ ά  δ ι π λ ω μ α τ ι κ ά  

έκεΐνα έγγραφα, ιδίως δε μεταγράφει την περί ελληνικής εκκλΥ)’ 
σίας έπιστολήν τού Κυβερνήτου πρός τον Πατριάρχην καί την 
Σύνοδον τής Κωνσταντινουπόλεως. Τω 1842 δ1 έξοχος Ελβε-
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τ ό; πολιτικό; εγραφε περί τοΰ Κυβερνήτου : « Αν ο Κυβερ
νήτη; τή ; Έλλάδο; εν τ$ επιλύσει τή ; χαλεπή; αύτοΰ εντο
λή;, περιέπεσεν εί; ά μ α ρ τή μ α τα  και πλάνα;, έτέλεσε τόν κοι
νόν φόρον εί; την ανθρωπίνων ασθένειαν- άλλ ή άγνότη; τών 
άκοπών του καί τών πράξεων, καί ή μεγαλογνωμοσύνη αυτοΰ, 
ούδεμίαν, ούδέ την έλαχίστην έπιδέχονται αμφιβολίαν. 0 Κ α - 
ποδίστρια; θά τύχγ) θαυμασμοΰ παρά το ΐ; έπιγενομένοι;^ έντό; 
τών χριστιανικών αύτοΰ στέρνων ενεφώλευε μεγάλ/ι καί αρχαϊκή 
ψυχή». Καί ό Γάλλο; δε στρατηγό; Πε-Uibr αντιπολιτευόμε
νο; τοΰ Καποδιστρίου, ώ; Γάλλο; καί οπαδό; τή ; Γαλλική; 
πολιτική; έν τψ  έν ετει 1855 έκδοθέντι έ'ργφ αύτοΰ : , ή  'E U a c  
*<*I οί ΚαποΜ στρ ια ι ,  περί τοΰ Καποδιστρίου επιλέγει : «Ουτω; 
ελγιξε τό πολιτικόν στάδιον τοΰ Καποδιστρίου εν Ελλαδι έπί 
*ρισίμων περιστάσεων ό κόμη; ’Ιωάννη; παρέσχε προ; την πα^ 
τρίδα έξοχου; υπουργία;, αϊτινε; δεν πρέπει να εξαλειφθώσι ια  
?<δν ελλειμμάτων, άτινα εγκεινται έν τή φύσα παντό; ανθρώ 
^ου». Ό  δέ μέγα; Γάλλο; πολιτειολόγο; K an s y i y o c  : « Ο
Καποδίστρια; ούδέποτε έπελάθετο τή ; καταγωγή; του. Δι̂  
Κυτόν ή πατρί; ήτο προσφιλέστερα τών αξιωματων. Ητο δε 
^φωσιωμένο; ε ί; την υπηρεσίαν τή ; Ρωσία; διότι εθεώρει τό 
μοστικοσυμβούλιον τή ; Πετρουπόλεω; ω ; οργανον υπό .<5; Προ 
νοία; έπιφυλασσόμενον προ; απελευθέρωσιν τ ί ;  ^λλάδο; 
^ροσεπάθησε δέ νά πείσν) τόν αυτοκοατορα Αλέξανδρον ότι ε ι; 
^οτόν άπέκειτο νά φιλήσν) τό ένδοξον μέτωπον τή , χριστιαν^ 

παρθένου άποτινάσσων τά ; δουλικά; αυτή; α λ ^ ε ι ,  κα. .ό 
νεκρικόν σάβανον».

«Ό  Καποδίστρια; συνήνου ϊ ,  έαυτώ πάντα; τού; αναγκαίου; 
δΡου; πρό; έκπλήρωσιν τή ; δυσχερεστάτη; αύτοΰ αποστολή;, 
ΥΡάφει ό' βαρώνο; Ζιονσερώ J t a a c r d s r t ,  ό κατά τό 1828 άντ ι. 
πρέσβυ; τή ; Γαλλία; έν Έλλάδι, ό έκ τοΰ πλησίον γνώρισα;

εκτίμησα; τόν άνδρα, καίτοι ή πολίτικη τή ; κυβερνήσεω; 
«ύτο* δεν ητο λίαν εύνοϊκη πρό; αύτόν· ητο άνηρ μεγάλων 
προσόντων, δεξιό; πολιτικό; και πεπειραμένο; κυβερνήτη;· αί 
ν°μοθετικαΙ αύτοΰ γνώσει; ησαν εύρύταται, έπιτοέπουσαι αύτφ
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όοθώς νά έκτΐ[χήσγ) τάς άνάγκας τοΰ έθνους αύτοΰ* χάριν τ^ ϊ  
ευδαιμονίας τής χώρας δ Καποδίστριας άνέλαβε την δ ι ο ί κ η σ ή  1 
{χετά ζήλου ά*αταπονήτου* είργάζετο νυκτός ί και ημέρας ί νδυ ; 
άναπαύσεως, συνεβούλευεν, εγραφε διαρκώς καί έφέρετο πάντοτε 
συνετώς καί άμερολήπτως. Οί γενικοί νόμοι αύτοΰ, αί ίδι<χί* 
τεραι αποφάσεις, αί διαταγαί καί αί όδηγίαι αύτοΰ, αΐτινες 
δημοσιευόμεναι ήθελον πληρώσει δλοκλήοους τόκους, άποτε- 
λοΰσιν ένδοξον δι’ αύτόν μνημεΐον άποκαλύπτον την εύρεΐ#ν 
διάνοιαν καί την Ιζοχον δραστηριότητα αύτοΰ. "Αμα δμως 
ζατο τοΰ έργου τής μεταρρυθμίσεως καί διοργανώσεως, πολλοί 
δυσχέρειαι ήρζαντο αύτώ παρεμβαλλόμεναι. Διδαχθείς δτι cd 
έθνικαί συνελεύσεις, τά βουλευτικά καί τά'έκτελεστικά, διά 
αιωνίων διενέξεων αύτών, εφερον την Ελλάδα εις τ$)ν τ ε λ ε υ *  

ταιαν τής άγωνίας περίοδον, διεκήρυζεν δτι δεν θέλει προσ*#- 
λέσει την Έθνοσυνέλευσιν [/.έχρις δτου περατώσν) καί έγκατά* 
στήση άσφαλώς τά νομοθετήματα, ών ή πατρις έπείγουσαν ειχ&ν 
ανάγκην* άπό τής στιγμής εκείνης κατηγόρησαν αύτοΰ φιλο* 
δοζίαν καί τυραννίαν».

Ού μόνον δ' δμογενεΐς, άλλά καί αλλογενείς ιστορικοί, 
χθώς εχοντες πρός την Ρωσίαν : ό Κ. Μ ενδε ίσο τ  ΒαρθόΑδνζ' 
ό Γ. ΦίνΛοιν} ό Γ. Γερβΐνος καί άλλοι, έπέκριναν κατά τό 
λον ή ηττον σφοδρώς την διοίκησιν’ τοΰ^Κυβερνήτου, εκ Κ?0'  
καταλήψεως, άφορώντες είς τό προγενέστερον διπλω[/.&τι*°ν 
αύτοΰ έν Ρωσία στάδιον. Τό πρώτιστον δέ1 τοΰ Καποδιστρι°υ 
άμάρτημα είναι, κατ’ αύτούς, δτι^διετέλεσεν έπί πολύν χΡ°ν°ν 
υπουργός έν Ρωσί^, επομένως καί προαιρούμενος καί θέλων, 
ήτο δυνατόν νά πολιτευθ^ κατά τά παραγγέλματα τής ελε  ̂
θερίας. «"Αμα άποβάς είς Ναύπλιον τη 6)18 Ίανουαρίου 18?8ϊ 
λέγει δ Γερβΐνος, έχαιρετίσθη δ Καποδίστριας ώς σωτήρ κχι 
γελος ειρήνης. Έφάνη πρός καιρόν, δ τι  ̂ έξέλιπον τά μίοϊ) 
πολιτικών μερίδων, ή άλαζονεία τών ποοεστώτων καί ή άγρ10̂ ’ 
τών αγωνιστών. Ή  πρώτη αύτοΰ προκήουξις ένέπνευσεν εις 
δεδηωμένην καί ησυχίας καί τάζεως διψώσαν Ελλάδα, φ^'^Ρ^ 
ελπίδας. Τό χάος είχε προβή είς τό κατακόρυφον* δλη σχεδ°ν
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■}] Στερεά κατείχετο ύπό τών Τούρκων, οι Αιγύπτιοι ελεηλάτουν 
την Πελοπόννησον, χιλιάδες δε φυγαδων και επαιτών διέτριβον 
εν τ α ΐ ;  έπαρχίαι; τα ΐ ;  άπό τοΰ εχθρού απελευθερωθείσαι;.

Ή  Κυβέρνησι; δεν ειχεν άλλα ; προσόδου; ή τάς τών νήσων 
τό δημόσιον ταμεϊον ώμοίαζε προ; πίθον Δαναΐδων, περι ον γοε- 
ρώ; έκραύγαζον οί άποροΰντε; άρτου και αργυρίου· τό δέ ναυτικόν 
ητο έπιδεδομένον ε ί; πειρατείαν. Ο Καποδίστρια; επεδείξατο, 
κατ’ άρχά;, φιλοπατρίαν, αφιερωθεί; ε ι; τό εργον αυτοϋ ψυχνί τε 
καί καρδί<£, μετά συντόνου δραστηριότητα;. Αλλα στερούμενο; 
ειδικών γνώσεων περί ένό; Ικάστου ττί; διοικησεω; κλάδου, κατέ · 
τρίψε τον ζίίλον αύτοΰ, εί; ΰπερμετρον τινα και λεπτολογον π ο» 
λυποαγμοσύνην, κατηνάλωσε δε την πρώτην ακμήν τ?1; δυναμεώ; 
του εί; αμφίβολα καί πρόσκαιρα πειραματα. Οπω; δε τό ανε- 
παρκε; τ«|; πολιτική; του ίκανότητο; εβλαψεν ανέκαθεν την ένέρ - 
γειαν αύτοΰ, ουτω καί ύστερον πολλφ όλεθριώτεραι άπέβησαν 
αί προ; την Ρωσίαν σχε’σει; αυτοΰ. Κατά τον I ερβΐνον, ο Κα- 
ποδίστρια; άπέβλεψεν εί; τρία τινά· 1) νά έξασφαλίστρ έαυτφ 
διά βίου την Κυβέρνησιν τ « ;  Έλλάδο;· ϊ )  νά φανίΐ εύχάριστο; 
προ; τγιν Ρωσίαν 3) νά προαγάγν) την εύημερίαν τ«|; Ε λλά -  
ίο ; ,  ίφ* δσον αδτη συνηρμόζετο πρό; τού; δύο τούτου; σκοπού;.

Κατ’ εξοχην δε ψέγεται, λέγει ό Θερειανό;,οτι δεν μετεφύτευσε 
(διά μ α γ ,κ ί ; ράβδου) εί; τ η ν  Ελλάδα, τ ΐ ν  βιοτεχνικήν δει^ 
νότητα καί τά εκπαιδευτικά σχολεία τών Ε λβετώ ν δτι δίν 
διένειμε γ^ν εί; τού; πένη ια ; και ακτημονα, αγροτα; οτι δεν 
μετεποίησε παραχρέμα τού; «κλέφτα;. ε ί; ώφελίμου; καί ειρη
νικού; εργάτα;· δτι έφύτευσε μόνον δένδρα καί γεώμηλα, ούδα- 
μώ; επιμεληθεί;, δπω; μεταρρυθμίσω, έπί τό Εύρωπαϊκώτερον τά 
γεωπονικά Ιργαλεΐα· δτι ήρνηθη την ύφ' ‘Ολλανδών αίτηθεΐσαν 
άδειαν περί ‘ συστάσεω; τραπέζη;· δτι περιεφρόνησε «μέχρι βαν- 
δαλισμοΰ» τ ίΐ; Ε λληνικέ ; άρχαιότητο; τά λείψανα· δτι εβλαψε 
την πνευματικήν διάπλασιν τ?,; νέα; γενεά;, κολοβώσα; την 
έκπαίδευσιν, περιόρισα; την διδασκαλίαν,^δεσμεύσα; τ/,ν φιλολο
γίαν καί τ·7) συμβουλή τοΰ Στούοζα άποδοκιμάσα; την σύστασιν 
πανεπιστημίου· δτι την έν Έλλάδι Εκκλησίαν άνεκήρυξεν άνε-



ξάρτητον διά τής έγκαθιδρύσεως Ίερ&ς Συνόδου* οτι, αντί τής 
διαλυθείσης βουλής, συνέστησε τό λεγόμενον Πανελλήνιον* δτι 
ένεκαίνισε πολύπλοκον γραφειοκρατίαν δτι άπέτυχε νά συνομο- 
λογήσν) δάνειον, παρά πασαν τοΰ Έϋνάοδου τήν μεσιτείαν δτι Ά 
κακώς νοούμενη φιλοπατρία περιήγαγεν αύτόν εις ξενοφοβίαν κ*1 
ξενηλασίαν, ή δέ φιλαυτία του είς μίσος καί άποστροφήν του 
συνταγματικού πολιτεύματος καί τών δημοτικών θεσμών* δτι άμ* 
άναλαβών τήν κυβέρνησιν, έπεχείρησε νά άποπέμψνι τούς αντί' 
προσώπους τοΰ έθνους και νά καταλύση τάς δημοκρατικά; άρχ0̂  
δτι έπειράθη νά έξευτελίση τούς οπλαρχηγούς καί νά π ε ρ ι σ τ ε ί λ ?  

τήν ολιγαρχικήν τών προεστώτων δύναμιν δτι έβδελύσσετο του; 
ναυτικούς, και μάλιστα τούς ‘Υδραίους, διά τάς χ ρ η μ α τ ι # 0̂  

αύτών άξιώσεις* δ τ ι  ήθελε νά καταστρέψν) τήν νόμιμον υπεροχή 
καί πατροπαράδοτον ηγεμονίαν οΓκων τινών καί μάλιστα 
Μαυρομιχαλών, περί πλείστου δ* έποιεΐτο τούς συγγενείς 
φίλους του, γενόμενος νευρόσπαστον τών δύο αύτοΰ άδελφ&ν’ 
καί κατ’ εξοχήν τοΰ Βιάρου, οΐτινες είσήγαγον τήν κατασκοΑιι*ν 
δτι, έπί τέλους, κατεδίωξεν άμειλίκτως τήν άντιπολίτευσιν, 
τεφίμωσε τήν δημοσιογραφίαν, ύπεξεΐλεν ιδιαίτερα γράμ|*ατί* 
κτλ.

Ό  Γερμανός ΚάροΛος Μένδεάσον ΒαρθόΛδνς, ό ίστοριογρ* 
φος τής νεωτέρας Ελλάδος, άφιεροΐ σπουδαΐον μέρος τοΰ β 
μου τής ‘Ιστορίας αύτοΰ περί τοΰ Ί ω ά ϊν ο υ  Κ α π ο δ ισ τ ρ ίο ν , ^  
ου καί ιδίαν, ώς εΓπωμεν, μονογραφίαν έξέδωκεν ύπό τόν τίτλον 
ό κόμης ’Ιωάννης Κ αποδ ίσ τρ ια ς , άλλ ’ έκ ταύτη ; έξάγετοα ε* 
φανώς, δτι π2ν άλλο είναι ή άμερόληπτος ιστοριογράφοι °*’ 

ι δυστυχώς μέχρι τοΰδε υπήρξαν καί οί πλειστοι τών γραψ#ντ0) 
Ιτόν βίον τοΰ Καποδιστριου.

Αί περί τοΰ Καποδιστριου κρίσεις τοΰ Μένδελσον είναι ^  
πόλαιοί. έπι τών βαθυτάτων ζητημάτων, άμοιροι δε ψηλά?*1  ̂
άποδείξεων καί άναμφισβητήτων επιχειρημάτων* άπασαι ccl 
Καποδιστριου δοξασίαι τοΰ Γερμανού ιστορικού περί των 

 ̂ λιτικών αύ ιοΰ κρίσεων περιορίζονται είς τά δύο ταΰτα : @ί1 μ

|| ’Ιωάννης Καποδ ίστρ ιας επλάσθη παρά  τής φνσεως δεσποτι^
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χαραχτήρος, ά ν  ούχϊ τύραννος , xal δτι rjto τυφλόν ί ρ γ α ν ο ν  της 

Ρωσίας, ά φ  ής επάτησεν είς την ' Ε λ λ ά δ α  υπό τάς έμπνει')6εις 

τον Τ σ ά ρ ο υ  όργανίσας xal όιοίχήσας αντηΥ.

Ό  Μένδελσον είναι ού μόνον ανακριβής είς τούτο, αλλά καί 
£κ προμελέτης μεροληπτικός. Διαστροφεύς δε πολλών φράσεων 
τών αυθεντικών εγγράφων εις & καταφεύγει, δπως υποστήριξη τάς 
κρίσεις αύτού, έκτος έάν ή κριτική αύτού ητο έλαφροτάτη καί 
δεν ήδύνατο νά καταβυθισθ^ μέχρι τού έπικρατούντος πηλού έν 
τώ πυθμένι τών τότε συμβάντων καί παθών, όπως άναζητήση 
και άνεύρη την αλήθειαν. Ό  άλλως φιλελλην Γερμανός έκ τού 
ολου συγγράμματος αύτού καταφαίνεται ου μονον οτι είχε προ- 
σωπικάς συμπαθεί ας και άντιπαθείας εν Ελλάδα άλλ ότι απε- 
τέλει μέρος κόμματος, πρό πάντων δέ, οτι παρακολουθεί τάς 
συγγραφάς τών γραψάντων προηγουμένως Ελλήνων και φ ιλελ
λήνων κατά τού Καποδιστρίου, οιτινες καί χρωματισθεντες διά 
τό κομματικόν αύτών μένουσιν έν ίστορί^ αναξιόπιστοι Ουχ 
ίτ το ν  δμως, μεθ’ δλα ταύτα, εχων ύπ’ δψει τό άρχαιον : <οϊό* 
xal πολέμιος αρετήν άνδρός θαυμάζε ιν» &έν ηδυνήθη νά παρα
σιώπηση καί τάς άρετάς αύτού, περί ών λέγει τάδε :

Το έξωτερικόν τού κόμητος ην έπίχαρι καί αξιοπρεπές. ΤΗν 
μέτριος την αναβολήν καί εύσωμος* εκυοτώθη δέ, τού γήρως 
επελθόντος καί τών φροντίδων. Αί ρυτίδες τού ευοεος, άψιδωτού 
*«ί άλαζόνος μετώπου του, καί η ώχρότης τη ; μορφές αύτού 
*£τήλεγχον πνευματικούς κόπους καί βαρείς εσωτερικούς αγώνας, 
ών τό μάταιον είχεν εξαντλήσει την προτέραν αύτού σφριγηλό
τατα καί υγείαν. Οί ώραιοι δμως μελανοί οφθαλμοί του έ>έ- 
φαινον πάντοτε δεξιότητα καί πανουργίαν· τό μακρόν καί αύστη- 
pov αύτού στόμα διέστελλε πάντοτε τό ύπέροχον καί ειρωνικόν 
του έκεΐνο μειδίαμα* ή δέ ομιλία του είχεν ετι τό θέλγητρον 
τ ί ς  θωπευτικές έκείνης πραότητος καί εύμενείας, δπερ διέλυε 
καί αύτών τών πολιτικών αντιπάλων αυτού τάς προλήψεις. Ό 
Καποδίστριας, διά τών κανονικών χαρακτηριστικών τής μορφής 
αυτού, διά τής γλυκύτητος τού βλέμματος καί τού δελεαστικού



του στόματος καί του κάτω χείλους του άνεμίμνησκε μ&λλον το 
λεπτόν έμφυτον τής φυσιογνωμίας τής άλώπεκος.

Ή  λελογισμένη έπιφύλαξις καί ή διπλωματική ήρεμί*, 
αϊτινες έφαίνοντο περιβάλλουσαι τον Κυβερνήτην έν πολυαοίθμω 
όμίλω, διελύοντο συνήθως, οσάκις έλάλει μεταζύ οίκείων περι 
τών μεγάλων ζητημάτων τής ’Ανατολής καί τοΰ μέλλοντος τή£ 
πατρίδας αύτου. Άποβάλλων τότε την ψυχρότητα, καί λαλών 
μεθ’ ελκυστικής, πλήρους πεποιθήσεως, πολλάκις δμως καί μονο ; 
τόνου φωνής περί του «σταυροί;», δν ειχεν άναλάβει επί 
ώμων αύτου, παρίστατο ώς χαρίεις καί σοβαρός ομιλητής, δν 
περιέ βαλλο ν συγκινητικήν πένθους χροιάν ή ατυχία τής πατρί
δος αύτου καί τών ανθρώπων ή αχαριστία. ’Ησθάνετό τις τότε 
συμπαθή τινα πρός αύτόν ελεον καί οίκτον διότι έστεφάνου 
αυτόν καί άνύψου ή προαίσθησις τοΰ μαρτυρικοΰ του ύπεο τήζ 
Ελλάδος θανάτου.

Την εμπυρον εύγλωττίαν, ήν ανέπτυσσε, συνήθως, ό Ιόνιοί 
πολιτικός έν ταΐς περί πολιτικών πραγμάτων συζητήσεσι, ^εν 
επρεπέ τις βεβαίως τυφλώς νά πιστεύν). Διότι καί #ν ποτε άπρ0' 
κατάληπτος, κατ’ έπιφάνειαν, έπραγματεύετο περί σπουδαίων ζ*Α' 
τημάτων τής στιγμής, είς τον πολιτικόν δμως παρατηρΆ**^ 
εγέννα έμφυτόν τινα φόβον ή παρρησία εκείνη ακριβώς, ητις ά5ι*' 
κόπως ούτως είπεΐν έμαρτύρει περί τής ειλικρίνειας της. 
ό Βορν Δεσαϊγ Βενσάν  έφρόνει, οτι δ Καποδίστριας ήνοιγεν αύτφ 
την καρδίαν αύτοΰ έκεΐθεν μόνον, δθεν έπεθύμει νά ανακο ινωθώ1 
τά κατ ’ αύτην είς τον Γάλλον υπουργόν Μαρτινιάκ, καί ίί*°υ6 
μετά προσποιητής εύπιστίας, πώς ό κόμης έλάλει περί τών δυο 
φυσικών τής Ελλάδος εχθρών, τών Τούρκων καί τών ’Ά γ γ ^ 7’ 
τοΰ ναυτικοΰ έκείνου έθνους, δπερ προσεπάθει νά οίκειοποινίθ^ 
την δύναμιν τής Ένετίας έν ’Ανατολή· πώς κατεμέμφετο τ°ν 
αφορητον Κ Αγγλον άντιπρεσβευτην Δώκινς, καί κατηγορεί αυτου , 
δτι εματαίωσε τά στρατιωτικά σχέδια τοΰ Μαιζόν, ών ή 
ληψις μόνη κατεδεικνυεν, δτι δ στρατάρχης ην άξιος «μαθϊ)*1̂  
τοΰ μεγάλου σχολείου*. *Οτε δε ό Γάλλος ηθέλησε νά άναγρ*Ψί 
*ίς πρωτόκολλον τούς εγκαρδίους τούτους λόγους, χαρακ.τηρ^τ ι '
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■^κώτατον ύπήρξεν, οτι δ προμηθεύς Κυβερνήτης συννινεσε μέν, άλλά \
' Ήαρετήρησεν δμως, δτι καλόν ήτο νά μή μνημονευθν} ή συναίνε *
' <*ίς του αΰτη, ϊνα μή ύποληφθν1) τυχόν, δτι συνεφώνησαν άμφότε- | 
pot, δπως άπατήσωσι τούς Γάλλους υπουργούς διά προσπεποιη I 
με'νης ειλικρίνειας. I

Ή  ειλικρίνεια αύτη, ή άδιακόπως άγρυπνος, και φοβούμενη 
πάντοτε μή έκληφθή ώς ύπόκρισις, είνε χαρακτηριστικώτατον ‘ 
τοΰ διπλωμάτου γνώρισμα, καί συνδέεται προς τήν τέχνην τής 
αποφυγές αμέσων ερωτήσεων καί τήν δεξιότητα περί τάς αιφνί
διους μεταλλαγάς θέματος ομιλίας, ήν τά μέγιστα κατειχεν ό 
Κυβερνήτης. Συνέβαινεν δμως. εννοείται, πολλάκις, ή θέρμη φυσις 
τοΰ άνδρός τής μεσημβρίας νά θραύν) τά δεσμά τής ύποκρίσεως, 
Χ«ί νά αίσθάνηται δ Καποδίστριας, κατά τούς τελευταίους ιδίως 
Χαιρούς βαρείας μερίμνης καί πάλης, τήν ανάγκην τής άνυπο- 
κρίτου έκχύσεως τών αισθημάτων αύτοΰ, εστω καί κινδυνεύων νά 
^αράσχγ) λαβήν είς τούς εναντίους. Ή  άγανάκτησίς του επί τ71 
«Χαταχρήσει τοΰ ονόματος τής πατρίδος ύπο τών εχθρών αυτοΰ* 
ί ν  τοσοΰτον ισχυρά, ώστε περιήγαγεν αύτόν νά άναφωνήσν) μ ιτ ’ 
έμπαθοΰς άγανακτήσεως : «"Αν συρφετός τις δοξομανών κατα- 
στρέφτι ύπό τήν σημαίαν ταύτην τήν ευημερίαν εκατοντάδων 
χιλιάδων, καί αφίννι αύτούς λιμοκτονοΰντας δίκην επαιτών, 
^ατοίς είνε τοΰτο j Υπάρχει πατρίς, ναί ! και υπερ αυτής προ 
^ήνεγκον αί εύγενέσταται καρδίαι τάς μεγίστας τών θυσιών* αλλ 
ή πατρίς αΰτη πρέπει νά είναι αλήθεια καί οχι ψεΰδος ! » ^

Ή  φύσις είχε προικίσει άφθόνως τον κομητα Καποδίστριαν 
διά τής πνευματικής εκείνης εύκινησίας καί γοργότητος, ήτις 
β ιά ζε ι είς πάντας τούς νεωτέρους "Ελληνας, καί ούδείς ποτε 
δύναται ν* άρνηθή, δτι επραξε π&ν τό κατ’ αύτόν, δπως «να - 
ΤΓτυξγ) τά δώρα ταΰτα. Την ελλειψιν μεγάλης παιδευσεως κατώρ- 
®θυ νά άναπληροΐ δι* ένδελεχοΰς άναγνωσεως καί άσ^νήθου^μνή- 

ητις είχε πρόχειρον πάντοτε λογιον ίι εκ τε τών αρχαίων 
νε ωτέρων χρόνων. "Εγραφε μεν δύσκολες τήν .^Ελληνικήν, 

αλλ* έλάλει αύτήν δμως Τυχερως^καί ταχέως. Όσάκις εστερειτο 
^^χειρημάτων, κατέφευγεν ε ίςά^ιώματα, πολλάκις δε τοΰ α ί-
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σθήματος ή θερμότης συνεκάλυπτε τήν ελλειψιν πεποιθήσεως του-* 
ναντίον όμως κατείχε την ύπέροχον εκείνην κοινωνικήν ευοτοχί^ν ν 
καί σύνεσιν, ην παρέχει ή εν αύλαις αναστροφή, τό πανταχο?*

.· σπάνιον προτέρημα του εν δέοντι σιγάν καί άκούειν, και πρό παν
τός απίστευτον δεξιότητα νά προσαρμόζη τήν ομιλίαν α ύ τ ο ύ ·  

προς τούς ανθρώπους, λαλών μεν πρός χωρικόν περί τού πο ι
μνίου του, πρός ιερέα δέ. περί τού λόγου τού βεού, πρός · 
πεπαιδευμένον περί τής κλασικής άρχαιότητος, καί πρός κυρί<*£ 
περί ποιήσεως.

V γενει εγνώριζεν ό Καποδίστριας νά κολακεύη λεπτότατα
j { τήν κοινήν γνώμην. Έννοών δέ7 πόσον σπουδαΐον είναι τό εξω- 

τερικόν τού άρχοντος, καί οτι πολλάκις έν εύκαίρω σεβαστό-  

τερον είναι κοινόν τ ι φόρεμα ή στολαί καί παράσημα, έφαίνετο-· 
έν άπλουστάτη ένδυμασί^ περίπατων εν ταΐς όδοΤς τού Να**' 
πλίου, καί μόνον αύτού κόσμημα φέρων τό κυανούν περιλαίμιο*? 
οπερ είχε κιντήσει αυτω ή κυρία Έϋνάρ.  Μόνον δε κατά τήν εν 
Πελοποννήσφ οδοιπορίαν άπεφάσισε νά φορέση στολήν, αφού συν- 
εβουλευσε τούτο ό Κολοκοτρώνης, παοατηοών αύτώ, δτι ό λ#ο£' 
εγονυπετει ενώπιον τού προηγουμένου ίππέως, δν έξελάμβανεν 
ώ^ΈΓυβερνήτην ενεκα τής λαμπρούς αύΤού“"αναβολής. Έν Ν*1*- 
πλίω κατώκει πενιχρόν οίκίσκον, σκοτεινήν εχοντα τήν αυλή* 
καί ξυλίνην την κλίμακα· ούδεμία δέ ΐστατο πρό αύτού φρουρά? 
ώς άν i) χγοίπτη τοΰ λαοΰ vjv ή καλλίστη προστασία τοΰ Κυβερ- 
νήτου. Τό κύριον κόσμημα τής πρός ύποδοχήν αιθούσης ^ο  ̂
απετέλει ο ήλιος* κυκλικόν τι δέ άνάκλιντρον καί εν γράφε*0*

, $σαν τά μόνα της έπιπλα. Εύχαρίστως έλάλει ό πρώην ύπουργ0^
[ τού Αλεξάνδρου περί τού λιτού αύτου βίου. ]1ώς είναι δυνατό*'
\ ελεγε, νά τραπώ είς τήν πολυτέλειαν, δταν ή Ελλάς κ α τ α σ τ ρ ε -

j φεται σχεδόν έκ  τής παντελούς της πενίας ; Ουτω δέ *** ^
δίαιτα αύτού ήν άπλουστάτη. *0 ,τ ι άπαύστως έφώνει πρός τ°υ  ̂
Έλληνας : «τάκ σκάλαν  σχάφκγΊ χαι τάν  μά ζα ν  μάζαν*  έφ**>' 
νετο θέλο>ν είς εαυτόν πρώτον νά έφαρμόσ/). Έν μέσω λαού ολι
γαρκούς εζη καί αύτός ολιγαρκέστατος, διά πολλής εχων φρ°*' 
τίδος, πώς ν’ άναπληοώστ) διά νηφαλιότητας και τακτικού βί°υ
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τάς αδυναμίας της κράσεω; αυτού. Οί άναταμόντε; τό πτώμα 
αύτοΰ ιατροί εύρον έν αύτώ πάντα τά πρός βαθύ γήρας άπαι- 
τούμενα. Ήδύνατο δε νά εΓπν) καυχώμενος ό Κυβερνήτης :

ιΟ υδ ίπ ο τ  έν νεότητ είς τό α ίμά  μου  
*εμιξα π ίνων πυρετόν ερεθισμούς'
* ουδέποτε μ  ά ν α ίσ χ ν ν τ ο ν  τό μέτωπον  
*εδΙωζα την γόσον x έζασθενωσιγ .
«Ουτω το γήρας ε ίνα ι  δ ι εμέ χε ιμων  
*δροσώδης, άναψύχων, οχ ι  παγερός* .

Καί αύτοί οί άδιαλλακτότατοι τών πολεμίων αύτοΰ δεν 
έτόλμων νά προσβάλωσι την καθαρότητα ταυτην τοΰ ιδιωτικοΰ 
βίου. Μετά τής άπλότητο; δε καί νηφαλιότητο; τοΰ ανδρος 
συνεδέετο το φειδωλόν έκεΐνο καί οικονομάν πνεΰμα, οπερ πρωί- 
μώτατα ήδη διεβόησαν ώς φιλαργυρίαν οί εχθροί του. Αλλ η 
φειδωλία τοΰ κόμητος δεν ητο κενή μό^ον και έγωιστική. Εδεί- 
κνυτο πάντοτε συμπαθές πρός τού; χρείαν έχοντας, οικτίρμω* 
δε πολλάκις μέχρις αδυναμίας, ώστε νά βοηθή και του; αναξίους 
συνδρομής. Τούναντίον δε μετά πολλή; εύστοχία; έπεχείρει την 
έκπΧήρωσιν τών δ/ιμοαίων καί πατριωτικών σκοπών. Χαρμοσυνον 
προύξε'νησεν εκπληξιν, δτι άπεποιήθη την ψηφισθεΐσαν αυτφ υπότ 
τή ; εθνική; συνελεύσεω; αντιμισθίαν, οτι δεν εφείσθη τής ιδίας 
αύτοΰ περιουσία;, προκειμένου περί αγαθών καί πατριωτικών σκο
πών, ©Tt άνέλαβε την ίδί^ δαπάνΥ) εκπαιδευσιν νέων άπορων Ελ
λήνων, καί μετέσχεν έκ τοΰ γλίσχρου βαλαντίου του τής έλλνι- 
νικϊίί εθνικοί τραπέζης καί τές εν Συρφ ασφαλιστικοί εταιρίας. 
"Ώς ποτε δ μέγιστος τής αρχαιότατος πολιτικός, ηδυνατο ευθαρ- 
σώς νά προκαλέσιρ τους εναντίους αυτοΰ, άν ετολμων να επιρρι- 
ψωσιν αύτφ τό έθνικώτατον πάντων τΰ ν  ελαττωματων, την τοΰ 
χρήματος κατάχρησιν. Έπιμελώς δ’ άπέφευγε νά παράσχγ) τρο- 
φνιν είς την υπόνοιαν, δτι έκαρποΰτο δήθεν την υψηλήν αύτοΰ 
θέσιν, δπως εκμεταλλεύεται τό κράτος, καί βαθύτατα έλύπει 
αύτόν ή ιδιοτέλεια τών επισήμων Ελλήνων.



*Από πρωία; [*έχρις εσπέρα; παρά τό γραφειον αυτού καθή 
μένος, αναίσθητος δλως εφαίνετο δ κόμης πρός τάς διασκεδάσεις, 
δι* ών άλλος τις άρχων ηθελεν αρτύσει τούς κόπους της αρχής* 
Αί σοβαραί δημόσιαι άσχολήσεις του ειχον αληθώς καταπνίξει 
τό αίμα του καί τά πάθη του, ξένος δε καί απρόσιτος ήτο πρός 
πάσαν ήδονήν καί παοεκτροπην.

*Ενώ δε ή άπλότης καί τό άμωμον τού ιδιωτικού αύτού βίου 
/ ήσαν πρόσφοροι νά γεννήσωσι τόν πρός τόν Κυβερνήτην θαυμασμόν 

εν τε ττΊ Έλλάδι καί τή άλλοδαπή, ηυξανεν ετι ούτος τήν άπ* 
αύτών έντύπωσιν, συμμορφούμενος πιστώς πρός τούς τύπους της 

1 καθεστώσης θρησκείας, εύλαβώς τά θρησκευτικά νόμιμα επιτελών 
! καί ενδελεχώς τούτο επιδεικνύμενος. Καί εν αύττί τή πολιτική 

άνεμίγνυε τύπους θρησκευτικούς, ή δε τής θείας προνοίας έπί- 
κλησις είνε στερεότυπος εν τα ΐς έπισήμοις αύτού επιστολαΐς Χ·<*ί 
όμιλίαις. Κατ’ αυτά ήδη τής νεότητός του τά ετη συνέδεσαν 
λεπτοί, άλλ* ισχυροί δεσμοί τόν εύσεβή άνδρα καί τόν πολιτικόν. 
Ή  πρός τήν γαλλικήν επανάστασή διάστασις, ήν πανταχού εκή- 
ρυσσεν ό Κυβερνήτης, ήν προ παντός διάστασις πρός τάς άντιθρη- 
σκευτικάς ιδέας τού 1789. Ουτω δε δ Καποδίστριας είνε είς 
τών εξοχωτάτων πολιτικών άνδρών, οΐτινες εν πάσγι σχεδόν Ευ* 
ρωπαϊκή αύλ^ί διεκρίθησαν άπό τής παλινορθώσεως διά τής εκκλΥΙ' 
σιαστικής τάσεως τού πνεύματός των. Εις τήν εκκλησιαστικοπο- 
λιτικήν ταύτην διάθεσιν περιέβαλεν αΓγλην έπιχάριτος άλλ4 
σκοτεινής καί ασαφούς θρησκομανίας ή αναστροφή τού κόμητ0  ̂
πρός τήν κυρίαν Kpvdersp ,  περί ής εΓπομεν, τόν Βάδερ γερμ^ν°ν 
θεόσοφον καί τόν αύτοκράτορα Ά Μζανδρον .  Βραδύτερον δε πρ0  ̂
σετέθη καί ή έπίδρασις τής αύστηρ&ς άλλά ψευδευλαβούς κ ο ι ν ω 

νίας εν Γενεύν). Ουτω παραδοξότατα συνεφύρθησαν είς *4 
διάφορα στοιχεία : πολιτική, μυστικισμός, καλβινιστικ^ή 
ανατολική πρός τούς τύπους εύλάβεια. "Οπως δήποτε δμως 
άν κρίνγ) τις περί τού κράματος τούτου, άναντίρρητον είνε, δτι ^ 
εύλάβεια, ή τούλάχιστον ή αύστηρά έκπλήρωσις τών θρησκευτώ 
κών καθηκόντων, ήν σπουδαιότατον άπαιτούμενον δι* <£νδρ« 
λοντα νά κυβερνήσ·/) τό ελληνικόν έθνος. Καθότι, πλήν τής γλω<*~

458 ΙΣΤΟΡΙΑ



TOT ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 459

ση; καί τών δημοτικών θεσμών τών Ελλήνων, δ κλήρο; ύπήρξεν 
ή συντηρητική δύναμι;, ή τ ι; έπί μακραίωνα δουλείαν προύφύλαξε 
τούς "Ελληνα; άπό τή ; διασπάσεω; καί τοΰ ό>έθρου.

Ό  Καποδίστρια; ην βεβαίω; κοινωνικό; άνήρ εύαρεστότατο; Λ 
τού; τρόπου;, πνευματώδη; καί προσηνη;, προσωπικώ; άμωμο;, 
άπλοΰ; δε καί νηφάλιο; τήν δίαιταν, καί άψογο; τόν βίον- ην 
δέ, πρό; τούτοι;, ακάματο; εργατΥΐ; και διπλωμάτη; τελειο;. Εκ j 
τών δύο δε κατηγοριών,εί; ά ; διακρίνει τον διπλωματικόν κοσμον 
ό άρχιγραμματεύ; τή ; γερμανική; αυτοκρατορία;, ητοι τή ;  με” 
γάλη ; όμάδο; τών ,ύηρευόντων v i v a  xal μεγαΛοσταύρονς, καί 
τών ολίγων διπλωματών, οΐτινε; διάθεσιν εχουσι νά έργασθώσιν 
άληθώ; ύπερ τή ; πολιτεία;, καί πιστώ; τά εαυτών καθήκοντα 
έκπληροϋντε; «τ ιμήν αυτών Λογίζονται νά  ε ίνα ι  τά, μκτητότατα  
πάντων πρόσωπα*,  ό Καποδίστρια; δεν ανήκε βεβαίω; είς τού; 
πρώτου;. Είργάζετο άκαμάτω;, καί ούδόλω; εί; ύλικήν αμοιβήν 
άποβλέπων, ούδενό; δε ύπελείπετο κατά τήν δεξιότητα καί τήν 
γραφικήν ευχέρειαν. Άλαζών τις φιλοδοξία, ην ουδέποτε δυνα- 
ται νά έννοήσγ) ό όχλος, κατείχε καί εζωογονει αυτόν. Ηγάπα 
τήν πατρίδα αύτοΰ- άν V έσφάλη κατά τήν εκλογήν τών μέσων, 
μομφής άξια είναι ή κρίσις αύτοΰ, ουχι δε τό φρόνημα.

Τοιαύτη τις είναι ή τοΰ ΜΜεΧσον ΒαΜ όΙδυ ,  πρός δν ό 
εν Άθήναις διατρίβων κατά τήν μεταπολίτευσιν του 1862 “Αγ- \
γλος Ιστορικός, άλλά μισέλλην Γεώργιος Φίν>αϋ είπε νά μή 
γράψ-ji πολλά καλά περί Καποδιστρίου, κρίσις περί τοΰ Κυβερ- 
νήτου ώ ; ατόμου.

Ό  Κυβερνήτης εν, καθ’ ήμά;, διεπράξατο μέγιστον πάν
των σφάλμα : δεν είχεν άδικον νά έρείδηται έπί τοΰ. λαοΰ,
άλλά δεν επρεπε νά άφήσγ) καί τού; διαπαιδαγωγήσαντα; καί 
έ λ ε υ θ ε ρ ώ σ α ν τ α ;  α ύ τ ό ν ,  ούτε τού; δυναμένου; νά παρεμβάλωσιν 
αύτφ προσκόμματα- διά τή ; γεννηθείση; άντιπολιτεύσεω;, τώ ν 
φυγόντων έξ Έλ>άδο; φιλελλήνων καί τών έν αύτή διπλωμα
τικών -τρακτόρων, ό Καποδίστρια; άπώλεσε τά ;  έν Εύρώπτρ συμ- 
παθεια;. Ώς καλό; διπλωμάτη; ώφειλε νά έπωφεληθή μόίλλον 
έ κ  τών έλαττωμάτων τοΰ ρωσικοΰ κράτου;, έν ω ύπηρέτησεν ή
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νά έζάψγ) καί έπαυξήσνι αυτά· διότι ούδ'εν είναι εύκολώτερον 
τού νά άφοπλίζγ) τις τούς αντιπάλους αύτού ένδιδων καί πείθων 
αύτούς διά τών πραγμάτων, διεγείρων δε την φιλοτιμίαν α ύ τ ώ ν  

είς τό ορθώς πράττειν, άν δε άποδειχθΤί έκ τών πραγμάτων 
δτι ούτοι εχουσι δίκαιον νά άσπασθ^ί την γνώμην α ύ τ ώ ν .  

’Αλλ’ ουτε δ Καποδίστριας ούτε δ ν03ων ηθέλησαν νά μετα- 
χειρισθώσι τό δπλον τούτο,καί άν δ Καποδίστριας συνεκάλει τό* 
’Απρίλιον τού 1828 την Εθνοσυνέλευσή, άν δ νΟθων παρείχε 
Σύνταγμα εύθύς ώς ύπεσχέθη, ουτε ό εις θά έδολοφονεΐτο, ουτε 
δ *Οθων θά έξεθρονίζετο.

Ό  Καποδίστριας, άτε Κερκυραΐος, οί δε Κερκυραΐοι μόλι$ 
k ειχον άπαλλαχθή τών Βενετών, δτε αύτός έσπούδαζεν έν Ί τα - 

λί«χ, δεν έγίνωσκε καλώς την Ελληνικήν : *ΈΛά2ει άΛΛά δεν
εγραφεν Ε λ λ η ν ι σ τ ί * , ώς λέγει δ Σ. Τρικούπης έν τ̂ Ι ' ίστορίφ  

J τής Έπανασζάσεως  καί ώς έπιβεβαιοΐ καί ό Νικόλαος Δ ρ α γ ο υ -  

Ι μης έν ταΐς Ίστορ ιχα ΐζ  9Αναμνήσεσι  : ιΚ ατά τούς γ ρ α μ μ α τ ι -  

j κούς κανόνας δεν ητο πάντγ  άμεμπτος* δ,τι δε έπεθύμει νά γράψ** 
εγραφεν αύτό γαλλιστί καί οί περί αύτόν μετέφραζον αύτό ^  
την έλληνικην* καί δμως τοιούτος ών περί την έλληνικην διέτριβ6 
καί περί τούς αρχαίους ^Ελληνας συγγραφείς καί περί τό άν£- 
φανεν τότε πρώτον, νύν δε τοιαύτας λαβόν φάσεις γλωσσ ικόν  λε~ 
γόμενον ζήτημα  έν Παρισίοις, ενθα πρωτηγωνίστουν ό Κοραήί? 0 
Κοδρικ&ς, ό Οίκονόμος,δ Ρίζος Νερουλός, δ Νεόφυτος Βάμβας **ί 
Νεόφυτος Δούκας, ών δ μεν Κοραή;, ώς γνωστόν ύπερεμάχει 
καθομιλουμένης,  δ Κοδρικ&ς τής καθαρενούσηc, ης χρή<*Κ εΤε-’
νετο έν τοΐς Πατοιαρχικοΐς γραφείοις τής Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς  

και τοΐς ήγεμονικοΐς γραφείοις τών ήγεμονων Βλαχίας καί 
δαβίας, ό δε Δούκας τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης, ήν α υ τ ο ί  

εγραφεν άπταίστως, ώς εστιν ίδεΐν έν ταΐς έκ,δόσεσι τών άρχ*ια)ν 
Ελλήνων συγγραφέων. Πάντες ούτοι εσχον καί τούς ύπερ 
τούς κατ’ αύτών, εντεύθεν δ’ έγεννήθησαν οί λεγόμενοι Κορ*1* 
σταί, άντικοραϊσται καί ύπεοΛοραϊσται. Κατά π£σαν πιθανότητά; 
ώς αναφέρει ό Ηερειανός, έν τώ Άόαμαντ ίω  Κοραή , ό Κ α π ο δ ί -  

στριας εκ,λινε μΛλλον πρός τάς θεο>ρίας τού Ι Ι α ν α γ ι ώ τ ο υ  Κο*



δρικά, («θ ’ ού εν Παρισίοι; διατριβών ελαβε καί συνέντευξιν, καθ’ 
9|ν περί τ ί ;  γλώσση; ώμίλησαν, τοΰθ’ οπερ βεβαίω; πολύ έλύπησε 
τον Κοραήν. Ό  Καποδίστρια; καί ώ ; Ιατρό; καί ώ ; διπλωμάτη; 
έγραψε διάφορα έπί τών θεμάτων τούτων εργα, ών τινά μεν εξ- 
εδόθησαν, τι\ά δε ούχί. Έ κ τών Ιργων αύτοΰ αναγράφομε* 3σα 
ήδυνήθημεν νά περισυλλε'ζωμεν :

α') At Έπιστολαί αύτοΰ γαλλιστί τό πρώτον έκδοθεΐσαι έν 
Γενεύγι τώ 1839 ύπό Ε. A B etan t καί'ε ίτα  ελληνιστί έν ’Αθή- 
να; έν τέσσαρσι τόμοι; τώ 1841 υπο Μιχαήλ Γ. Σχινα.

β') Λόγο; ’Επικήδειο; εί; τόν ηγεμόνα Σπυρίδωνα Γεώργιον 
Θεοτόκην, εν Κέρκυρά 1883.

γ ) O bservations su r  l ’E tat a c tu e l des l ie s  Ion iennes. 
δ') S ag g i- su l lo  S ta to  de la  m ed ic ina , c h iru rg ia  e 

f a rm a c ia  de l Jonio (ίδε Κατάλογον τών Υπομνημάτων εί- 
την Ίόνιον ’Ακαδημίαν άπό του 1808 1812 υπό Ανδρέου
Μουστοζύδου έν Πανδώρα τόμω Ζ (1856) σελ. 297.

ε') M emoire su r  Ali P ach a  de Jan ina  (ιδε V retos , No_ 
t ic e  B iograph ique  Τόμ. Α', σελ. 18).

ς-') Apergu de m a c a r r ie r e  pub lique dep u is  1798 
ju sq u ’ a  1822, S t .-P e te rsb o u rg  1868.

ζ ')  Περί της άρχΤϊς τών ατομικών διαφορών του όογανισμου 
( ιταλιστ ί).

η ') Έ π ί τγΐ περιπτώσει τοΰ τοκετού Ίσραηλίτιδο; γεννη- 
σάση; όμοΰ 5 έπταμηνιαΐα τέκνα (ιταλιστί).

θ') Rapport p resen te  a  S. M. L ’ E m pereur A lexandre 
p a r  S . E. Mr le  Comte de C ap o d is tr ia s  su r  le s  E tab lis-  
sem ents  de Mr de F e llenberg  a  Hof w i l l  en Octobre 1814
P a r is  καί πλήθο; άλλο υπομνημάτων καί εκθέσεων διπλω 
ματικών, ών συλλογή έπί ταύτώ δεν έγε'νετο δυστυχώ; μέχρι 
σήμερον.

Τοιαύτη ήτο, έν ολίγοι; ή βραχυχρόνιο; διοίκησι; τή ; Έ λ- 
λάδο; ύπό τοΰ μεγίστου τών τοΰ 10' αίώνο; Ελλήνων άνδρών 
Ίωάννου Α. Καποδιστριου καί τοιαΰται αί άρεταί καί τά μειο · 
νεκτήματα αύτοΰ. Νυν δ’ είπόντε; καί βραχέα τινά περί τών
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πόρων, ούς ώς κυβερνήτης τής Ελλάδος διέθηκεν ύπερ τής ανα- 
πτύζεως καί βελτιώσεως τών κακώς κειμένων, μετά τόν οκταετή 
εκείνον καί δεινόν αγώνα, σπεύδομεν νά συνεχίσωμεν την με* 
αύτόν ιστορίαν, την ιστορίαν τής ελεεινής αναρχίας, ήν άνδρδί 
σπουδαρχίδαι παρεσκεύασαν, ώς μη ώφελε, τ^ μητρί Έλλάδι :

Τό ολον τών επί τής τετραετούς σχεδόν διοικήσεω; του 
Κυβερνήτου σταλέντων αύτφ ύπό τών συμμάχων Δυνάμεων πο* 
σών συνέκειτο :

Έ *  <rti« Γαλλίας . . . . . . .  3 ,500 ,000
» Ρωσίας .........................................  3 ,500 ,000
» Α γ γ λ ί α ς .........................................  500,000^

7,500 ,000^

Το δλον δέ τών είσχραχθέντων ύπό τοΰ Κυβερνήτου χρ  ̂
μάτων εχει οΰτως :

Έκ τής Εθνικής τραπέζης κεφάλαιον . . 1,100,000
» χ α ρ το νο μ ισ μ ά τω ν ..................................  500,000
» τού κέρδους τών αργυρών καί χρυσών

κοσμ ημάτω ν................................................  1 0 0 , 0 0 0

» διαφόρων κληροδοτημάτων καί προσ
φορών .............................................................. 600,000

» δανεισθέντων τφ  εθνει παρά τού Κυ
βερνήτου   800,000 ^

» τών προσόδων τής χώρας . . . .  14,000^000^_ j
24 ,600,000 (Ο

f Διά τού σχετικώς ελάχιστου τούτου χρηματικού ποσού
| τήρησεν ό Κυβερνήτης στρατόν εν καλ^Ι καταστάσει, άνερχο^0

(1) Πλήν τούτων, ή Γαλλίοι τω 1829  ίχορήγησεν αύτώ 
φράγκων προς συντήρησή του τακτικού στρατού, ο δέ Έϋνάρδος 200,^ 
φράγκων, ώστε πάνθ* οσα κατά τούς τεσσσράκοντα καί τέσσαρας r  ^

τής κυβερνήσεως αύτου ίδαπάνησεν ο Καποδίστριας ανέρχονται etc 
300 ,000  φράγκων. *Αποθανών ομως, πλήν τών έργων, απερ *ν 
κείω τόπω άνεφέραμεν άφήκε καί τίσσαρας κανονοστοιχίας πεδινας 
ρεις καί 2,000 τυφεκίων καί πλέον η 300 ,000  λιτρών πυρίτιΒος-
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ε ί; 11,300 άνδρα; καί είκοσι δύο πλοία καλώς εζηρτισμε'να καί 
αξιωματικού; καλώ; μισθουμε'νου;. Έάν δ’ εί; τά  υπ’ αύτοΰ 
τελεβθε'ντα άνά την Ελλάδα εργα άπιδωμεν, τότε δικαίω; θέ
λομεν αναφωνήσει δτι περί Καποδιστριου ηρμοζεν ο,τι ελεγε περί 
τ ί ;  αρχαία; Έλλάδο; ό διασημότατο; Γερμανό; καθηγητη; 
ΚάροΛος Φρειδερϊχοΐ XipfMivY '■ *ot i  ονδεμία π ω ηοτε  ηοΛ ιτε ία  

χατώρθωσε δ ιά  σμιχρ&Υ ηόρ(ύΥ μείΐ,ογα η οσα ή ά ρ χ α ια  ΕΛ-
Μ ( · (1).

(1) Τοσαύτην b Καποδίστρια; περί τη; πατρίδος ίπεδείξατο αγάπην, 
ώστε, τώ 1829, tvJ; ‘Αττικής καί τη; Εύβοιας είσέτι δουλευούσης, α ύ ^ ς  
μεταπεμψάμενος τδν μ η χ α ν ή ν  Β ι ρ λ έ  Δ α ο ύ σ τ άνέθηκεν^ αύτω  
τήν έχπόνησιν σχεδίου διωρυχης τοΰ Ισθμού τίί; Κορινθου, ον̂  εθεωρει 
8τι παρεχώλυε τά ναυτικά συμφέροντα της Έλλάδ.ς. ’Αλλ’ ώς είχός, 
εν τούτω b Καποδίστριας απετυχεν, ως α πέτυχε icpb αυτοΰ ο Περίαν 
δρος καί' ό Νέρων καί τοσουτοι Ιλλοι *pb κ«ί μ^τ αύτόν διότι έπέπρωτο 
μόλις πέρυσι νά συντελεσθη Tb μέγοι το3το Ιργον τών αιώνων, ϊπερ Ι δ ω - ■ 
κεν είς τό πpbς νότον ή'μισυ μέρος της Ελλάδος τό άληθες αύτου δνομα :

*νησος του Πέλοπος»

T o r  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 463



464 ΙΣΤΟΡΙΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  I'.

Τά μβτά τήν δολοφονίαν. — Ένέργειαι τών άντιπρέσβεων περί της τηρη 
σεως της ησυχίας. — "Αφιξις έκ Τριπόλεως του Κολοκοτρώνη.— 
ξις τών αντιπροσώπων τής iv *Γδρ$ι άντιπολιτεύσεως αίτουμένηζ 
αμνηστίαν. — Ά πόρριψ ις  τών προτάσεων τών αντιπολιτευόμενων ύ ^  
τής τριανδρίας. — Ό  Γάλλος καί έν μέρει ο 'Αγγλος άντιπρέσ^υζ 
ύποστηρίζουσι τούς έν ''Γδρςι. — Παυσις του Γάλλου στρατηγού Z*" 
ράρ. — ’Αποστολή πλοίων πpbς υποταγήν τών άντιπολιτευομένο>ν 
νησιωτών. — Επιστολή μετριό:ρρων του Ζαίμη προς τ6ν Κολοκοτρω~ 
νην περί συνενώσεως του έθνους. -— ’Αποτυχία τή; αποστολής»"-" 
’ Αμοιβαία.. συκοφαντίαι Καποδιστριακών καί άντιπολιτευομένων·
Οί πληρεξούσιοι. — "Εναρζις τής έν "Αργει Έθνοσυνελεύσεως συνδ' 
χιζούσης τήν προηγου^ένην — Παραίτησις Αογουστίνου καί Κολο" 
κοτρώνη — Ό  Κωλέττης άρνεΓται νά παραιτηθη. — Συνελευσις άντι- 
πολιτευομένων. — Ταραχαί έν "Αργει.— Φυγή τών περί τ6ν Κωλε*~ 
την εις Στερεάν Ελλάδα. — Κυβέρνησίς τής Περαχώρας. — Προκή-’ 
ρυξις Κωλέττη πpbς τούς "Ελληνας καλών αυτούς κατά τών Κα*0' 
διστριακών, — ’Απειλή εισβολής είς Πελοπόννησον- — Ό  Κολοκοτρ^' 
νης ετοιμάζει στρατόν κατ ’ αύτών. — Ματαίωσις τής μεσιτείας 
συνδιαλλαγήν. — Κίσβολή τών Ρουμελιωτών είς Πελοπόννησον* 
Κατάληψις "Αργους καί Ναυπλίου. — Τέλος τής έν έ λ λ ά δ ι  διοίΧ^ 
σεως τής οίκογενειας Καποδιστρίου.

Δυστυχώς μετά τόν οικτρόν θάνατον τ ο υ  Κ α π ο δ ι σ τ ρ ί ο υ  επ'7)λ®έ  

,χάος* ούδείς έγίνωσκε τί τέζεται ή επιούσα* καί α ύ τ ο ι  δ 
^  τε'ως αντιπολιτευόμενοι τού Καποδιστρίου κ α τ ε λ ή φ θ η σ α ν  υ1ζ0 

τρόμου, κ α θ ’ οσον ό λαός φοβούμενος περί τ9\ς εαυτού σωτ*/]ρ^ 
ήγανάκτει κατά τών σφόδρα άντιπολιτευομε'νων τών γενομ£νϋ>ν 
κ α τ ά  τό μάλλον ή ήττον αιτίων τ?ίς δολοφονίας τού Καητοδι  ̂
στρίου. Έδείχθησαν μεν καί τινες έπιχαίροντες τώ θανάτ(ι> τ °υ
Κυβερνήτου είτε πάθους ενεκα πολιτικού} ε Γ τ ε Ι π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  .
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βραχύ έλπίσαντες επί την μελλουσαν τού έθνους και εαυτών ευ- 
' δαιμονίαν, άλλα τάχιστα άπεδείχθη χίμαιρα ή ελπίς αύτών. 
Παρ’ άπασι λοιπόν τοΐς Έλλησιν έπεκράτησε τό αίσθημα τοΰ 
φόβου, τές καταπλήξεως καί τές αβεβαιοτητος τοΰ μέλλοντος. 
Διά τοΰ διορισμού της τριανδρίας ικανοποιούντο οί μέν Έ πτα- 
νήσιοι καί ποό πάντων οί την μνημην τού Καποδιστρίου εχον- 
τες ίεράν οπαδοί τές πολιτικές εκείνου επί τψ  διορισμέ τοΰ 
Αύγουστίν ου, οστις, κατά τά φαινόμενα, ηρνεΐτο νά μετάσχνι 

διοικήσεως, άλλ* έδέζατο μόνον * tra  μη ματα ιωθωσ ιν ,  ώς 
■ *ίπε, δ ιά  μ ια ς  οί τοοοντοι αγώνες τον αδελφού μ ο ν »· οι δε Πε- 
^οποννήσιοι, διότι ό Κολοκοτρώνης είχε μεν εχθρούς, αλλ ην 
δ επισημότατος όπλιτάρχης της Πελοποννήσου* οί δε τ^ς έκτος 
τοΰ Ίσθμοΰ Ελλάδος/ διότι δ Κωλέττης έθεωρεϊτο ώς ευφυέ
στερος τών άλλων. Και οί Υδραίοι αυτοί έφάνησαν^ διατεθεί. 
μένοι νά άναγνωρίσωσι την προσωρινήν κυβερνησιν. βλεγον δε 
^ί άνθρωποι, αύταρέσκως εαυτούς πειθοντες, οτι ή συνθεσις τής 
τριανδρίας χατήλεγχεν  εζοχον πολ ιτ ικήν  'χεριΥοιαΥ.

Μετά την δολοφονίαν, ώς ην είκός, δ υπουργός τών Στοά- 
τίωτικών Π. Γ. P id i o c  φοβούμενος στάσιν στρατιωτικήν εγραψε 
πρός πάντας τούς αρχηγούς σωμάτων νά φροντίσωσι περι τές 
Αταξίας τών ύπ’ αυτούς άνδρών. ’Ιδού δε πώς άναγγέλλει τον 
φόνον και την περί τοΰ στρατοΰ επιμέλειαν εν τινι προς τον 
Στρατηγόν Ίωάννην Ράγκον επιστολή :

«Φίλε χαϊ άδελφέ !

«Έχασεν ή πατρίς τον σωτέρα ! εχασεν ή Ελλάς τον πα- 
τ έρα ! Έδολοφονήθη μετά πιστολών κατα κεφαλές καί μαχαι- 
Ρδν έπί κοιλίας άπό τον Κωνσταντίνον καί Γεώργιον Μαυρομ-.- 
Χ«λαίους χθες Κυριακήν, μόλις άνατέλλοντος του ήλίου, οτε 
«πάτει τό κατώφλιον τές εκκλησίας τοΰ άγίου Σπυρίδωνος.

«Έπεσε πάραυτα κατά γές άλαλος καί άφωνος. Ποία θλι · 
6«ρά Κυριακή! ποιον τάχα τέλος περιδένει την πατρίδα είς 
τοιαύτας τρικυμίας πολιτ,κάς τ*ς Ευρώπης καί είς το-.αύτας 
ίφδιουργίας όλεθρίας τινών Ελλήνων,
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« ’Άλλην θεραπείαν οπωσούν δεν βλέπω παρά την φρόνη<***° 
τών σ τ ρ α τ ιώ ν  ών.

«Προσπαθήσατε, φίλε καί αδελφέ,είς την ευταξίαν τών στρ*' 
τ ιω τ ικώ ν  διότι άλλως χανόμεθα. αΖητοϋν νά  θοΑύβωβ* ^  
r e p b r  διά νά  μάς  χαζαφάγωσιν οι περί ημάς Λύκοι», ώς ελεγ6* 
ό μακαρίτης.

«Σάς άσπάζομαι.

Ναύπλιον τήν ?8 Σεπτεμβρίου 1831 .

Π . Γ . Ρόδιος»»

Καί oi έν Ναυπλίψ δ’άντιπρέσβεις Ρωσίας,’Αγγλίας καί 
/ λίας φροντίζοντες περί τής τάξεως κατέλαβον τά φρούρια διά 
I τών.Ό  δε Κολοκοτρώνης έν Τριπόλει μαθών τον διορισμόν a ^ ° u 

δι* ιδιαιτέρου αγγέλματος τού κόμητος Αύγουστίνου Κ#?50̂  
στρίου καί διά δύο ταχυδρόμων τής κυβερνήσεως άφίκετο (29 2*

/ πτεμβρίου) μετά σύντονον πορείαν είς Ναύπλιον ηγούμενος * 
Ιππέων. Έκ τών μελών τής τριανδρίας δ μεν Αύγουστΐνος^

1 είκός, επνεεν έκδίκησιν κατά τών δολοφόνων του αδελφού ** 
τών οπαδών έκείνων^ δ δε Κολοκοτρώνης συνετός ών συνέστελ^* 
τάς βρμάς έκείνου, δ δε Κωλέττης έγίνωσκε ν’ άναμένν) κρεί^® 
νας περιστάσεις πρός έκδήλωσιν τών Ιαυτού πολιτικών φρο 
των, άτινα ήσαν δλω; άντίθεται προς τά τών δύο συναρχ0^ 6*^ 
Πριν ή συνέλθτρ ή διοικητική έπιτροπεία καί ρυθμίσν) τά ** 
τήν διοίκησιν, τάχιστα ήρξατο ή κατ’ αύτής άντ ιπολ ίτε^ 1̂  
Άφίκοντο (30 Σεπτεμβρίου) είς Ναύπλιον έξ *Υδρας οι 
σταλμένοι τής έκεϊ άντιπολιτεύσεως ΜιαούΛηc, Ζαΐμης  ^  
κονχηc, φέροντες επιστολήν πρός τήν Γερουσίαν ύπογεγροψ!^1* 
(29 Σεπτεμβρίου) ύπό τριάκοντα πληρεξουσίων, έν ή συν αλλο  ̂
ύπήρχον καί τάδε : ι θ ϋ ε τ ε  α ναγνωρ ίσ ε ι , κύρ ιο ι , οτι μ ύ ν οΥ
νομίμως εχ ίελεγμένο ι  χαϊ άπαραβιάσζως σνζηζοννζες πΛηρ8*  ̂
c to t  του έθνους δύναντα ι  r '  άνζ ιχαταστήσωσ ι  κατά νομΙμον<: * 
τιννς και δι εθνικής δυνάμεως την jtpb μικρού Λήζασαν έζονοί*



^λπίζομεγ dk δχι ή Γερουσία όργαγισθεϊσα υπό εχλιπούσης άρ-  

<*>c συμβονλευχιχόν μόΥΟΥ σώμα iky θέλει τολμήσει νά ύπερβτ} 
κύχΛοΥ τών χαθηχόνχωΥ αύχής, οΰχε περιαγάγει ημάς είς την 

^0νάρεσχογ άνάγχηΥ Υα διαμαρχυρηθώμεΥ χαχά χοιαύτης εγερ· 
Ύ*ίης * .

Ά λ λ ’ ή Γερουσία άπέκρουσε την πρότασιν τών ‘Υδραίων, οϊτι- 
^  νομίσαντες οτι ό Μιαούλης ην μισητόν πρόσωπον, ώς δεινός 
γινόμενος πολέμιος του Κυβερνήτου, επεμψαν άντ’ αύτοΰ άλλον 
πληρεξούσιον κα  ̂ α ί τ η σ α ν  παρά τής τριανδρίας, ϊνα προστεθώσι 

ετι μέλη έκ τής ύδραϊκής άντιπολιτεύσεως, δοθίΐ δε πλήρης 
^ νη σ τ ία  διά τά πολιτικά εγκλήματα και συγκληθ*?! τάχιστα
^ δΟνοσυνε'λευσις εν τόπω άσφαλεΐ, ής μ*λη εμελλον νά ώσι και 
^  εν ^Γδρ^ έβδομήκοντα αντιπρόσωποι, διαταχθώσι δ* έλεύθεραι 
**λογα(. Άλλ* αί προτάσεις τών ‘Υδραίων άπεκρούσθησαν. Οι
Ρ'βενδροι δεν ήοκοΰντο τούτοις μόνοις, άλλ* ύπέθαλπον παρά τφ

εκ παντός τρόπου καί διά χορηγίας χρημάτων τήν οργήν 
τών οπωσδήποτε συντεινάντων είς τήν κατά τοΰ Κυβερνή- 

άντιπολίτευσιν κα'ι είς τόν φόνον, εν οί; περιελαμβάνοντο 
'Υδραίοι καί μάλιστα ό Μιαούλης και τάλλα μέλη τής 

** ϊ*δρα *συΥΐαγμαχ ιχής έπ ιχροπής» . Ταΰτα έκίνουν τήν χολήν 
Υδραίων καί τών συνταγματικών τών άντιπολιτευσαμένων 

Ŷ V8t τ^ τε κυβ-ρνήσει τού Καποδιστρίου καί νύν τή τής τρι- 
^ν̂ ρίας. Τήν τών Ελλήνων διαμάχην τών τε συμπο>ιτευομένων 
^ ^ κ λ π ο ν  καί οί εξωτερικοί, έξ ών οί μεν Ρώσοι συνετάσσοντο 

τριανδρία, οι δε Γάλλοι καί έν μέρει οί Ά γγλο ι τή άντιπο- 
'Τε^σει, έφ* ώ τόσον έξωργίσθη ό κούφος καί εύόργητος Αΰγου- 

^ ιν°ς, ώστε επαυσε τή ; άρχηγίας τού ελληνικού στρατού τόν 
. *^λον στρατηγόν Ζεράρ έπί τή προφάσει έλλείψεως χρημάτων7 

^ροέβαλε τω στρατηγψ Γχεειεκ  πρός αιτιολογίαν τής παύ- 
^5* αλλ’ ό γινώσκων τό αληθές αΓτιον στρατηγός αμέσως άνε- 
Αεσε πάντας τού;Γάλλους αξιωματικού; εκ τού ελληνικού στρα- 

Η δε τριανδρία ενθεν μεν έκ παντός τρόπου ήσχολεΐτο νά 
^ τ^Ρ? άκμαίαν παρά τω λαω τήν λύπην έπί τΤ) άπωλεία τού
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^στόργου πα ΐρ ό ς , τού σο)ΐήρος , τού ευεργέτου τού έλλην./.οΰ



έθνους και πρός τούτο διέταζεν εζ εβδομάδων πένθος παρά 
σαις ταις πολιτικαΐς καί στρατιωτικαΐς άρχαΐς, εξοπλίσα<** 
δε τά ολίγα τής κυβερνήσεω; πλοΐα εξαπέστειλε (3 Όκτωβρίου) 
ύτό την οδηγίαν τών Μ εζαζαΊ Τσαμαόοϋ, X -υσογέ  Ιου και Η**' 
ζ ιμάόη  πρός υποταγήν τών άντιπολιτευομινων νησιωτών. Μ***1* 
οί μετριοφρονέστεροι τών άντιπολιτευομένων άπετάΟησαν πρ°$· 
άλλου; φίλους τής τριανδρίας και προς τον συνετόν Θεόδωρον 
λόκοτρώνην συμβουλεύον τες αύτώ μετριότητα, και μάλιστα 
'Ανδρέας Ζα ΐμης , δστις εγραφε τη 5 Όκτωβρίου πρός τον Κ ^° 
κοτρώνην τάδε :

Κύριε.
I ' \ * ' ί Ϊ 6 ΐ ί«Άνάρμοστον εις την περίστασιν ταύτην τό νά επέμ5<»>

την άνάπτυξιν παρελθόντων πραγμάτων, δλοι γνωρίζομεν
αυτά διέτρεζαν περιορίζομαι λοιπόν, κινούμενος από π α τ ρ ιέ 1
σμόν καί από ιδιαιτέραν ύπόληψιν,την οποίαν πάντοτε εφυλα**0
πρός τον εαυτόν σας, νά σάς είπώ μόνον περί τών τ ω ρ ι ν ώ ν .

«Ό  Κυβερνήτης τής Ελλάδος δεν είναι πλέον είς τον κο^
(αξιοθρήνητος κατ’ αλήθειαν ή στέρησίς του). Έχων άξιο**!**
εξοχον καί αυτός ητον εκείνος, δστις ήδύνατο νά άνακαλέσνΐ

j  ήσυχίαν, άλλ* ώς ειπον, εξέλειπεν. "Αν έπιμείνωμεν νά δια^Ρ**
σωμεν την επικρατούσαν διαίρεσιν, κατ ’ έμην Ιδέαν, άλλοί(*°ν°
καί εις ημάς καί είς την πατρίδα.

• Πολύ έζαρτάται από τον εαυτόν σας, κύριε Κολοκοτρών^’
τό νά ενεργήσητε νά ενωθεί τό ε^νος δι* ενός εντίμου συμβι *
σμού, διά νά διαφυλάτττι την αυτονομίαν του, καί νά στερεο>®?’
ύπό πατρικήν κυβέρνησιν.

«Καιρός δεν είναι ούτε νά μάς φοβιρίσητε, ούτε νά σάς <Ρ0 ■
ρίσωμεν· καιρός είναι νά προλάβωμεν τον εμφύλιον πολεμ ά  %
όποιος θά έτοιμάσν) την καταστροφήν μας. Συγχωρήσατε' μ°ι ^
θάρρος καί δεχθήτε την βίβαίωσιν τής ύπολήψεώς μου,
ύποσημειούμαι.

1831 ’Οκτωβρίου 5 έζ *Γδρας.
Εί;  rdc προσταγάς
Α ν δ ρ έ α ς
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Ά λλά  καί τοΰ Ζαίμη ή ΐΜτριότης άπέβη ματ.αία. Τά κόμ
ματα έμαίνοντο κατ’ άλλήλων. Έπ.κειμένης δέ της συνόδου τής 
έθνοσυνελεύσεως έκατέοα τών πολιτικών φατριών ήγωνίζετο όπως 
lyr, την πλειονοψηφίαν· πολυν χρονον κατετοιψαν εοιζοντες περι 
αποδοχής η μη έν τί) συνελεύσει τών έν Ύδρα συνελθόντων π λ η 
ρεξουσίων.

Άμοιβαΐαι συκοφαντίαι όιεδίδοντο περι τών αθέμιτων σκο * 
πών έκατέρας τών φατριών. Καί η μεν τριανδρία /)θελε το Αρ
γος ώς τόπον τής συνόδου τής Εθνοσυνελευσεως, οί b αντιπο - 
λιτευόμενοι άπέκρουον αυτό ώς ον υποχείριον τη κυβερνήσει· 
άγων μέγας ήρξατο περί τοΰ τροπου τής εξελεγξεως τών εκλο
γών, άλλων άλλα βουλομένων καί προτεινόντων. ’Επί τέλους 
ύπερίσχυσεν ή τριανδρία καί συνεστη εξελεγκτιαη επιτροπεία εκ 
Γερουσιαστών, ήτις απέκλεισε τούς 'Υδραίους πληρεξουσίους, οίς 
ούδέ τήν έμφάνισιν κάν έπέτρεψεν εν τν. συνελεύσει αποπειραθέν- 
τας δέ νάποβιβασθώσιν είς τους Μύλους τοΰ Ναυπλίου ήνάγ- 
κασε, διά τής βίας, νά έπιβιβασθώσιν αύθις εις τά πλοία- οί δε 
Μανιάται πληρεξούσιοι οί μή εχοντες διαβατήρια^ συνελήφθησαν 
καί άπεκλείσθησαν. Ούτως οί συμπολιτευόμενοι έφαίνοντο κατά 
πάντα ισχυρότεροι καί ή τριανδρία παντοδύναμος. Ά λλά  τήν 
φαινομενικήν ταύτην παντοδυναμίαν έπέπρωτο νά διαλύσν) έντός 
μικροΰ ό ετερος αύτής παράγων, ό Ιωάννης ΐνωλέττής, όστις καθ 
δν χρόνον ό Αυγουστίνος κατεδ'ίωκε πάνΐΓάντιπολιτευόμενον, 
συμπράττοντος καί τοΰ Κολοκοτρώνη, αύτός άπεδοκίμαζε μέν τάς 
πράξεις ταύτας, άλλ’ ύπεϊκεν έξ ανάγκης τή πλειονοψηφία τών 
δύο άλλων τής τριανδρίας μελών. 08τω πράττων ό Κωλέττης, 
έ’τυχε τής έπιδοκιμασίας τών άντιπρέσβεων Γαλλίας καί Α γ 
γλίας, έπειτα δέ κατώρθωσε νά συναθροίσ·/) περί εαυτόν πολλούς 
πληρεξουσίους έπιδοκιμάζοντας τά πολιτ.κά αύτοΰ φρονήματα 
καί άποδοκιμάζοντας τά τοΰ Αύγουστίνου καί Κολοκοτρώνη. Έκ 
τών συνελθόντων 236 πληρεξουσίων, 146 ήσαν Καποδιστριακοί 
καί 90 α ν τ ι π ο λ ι τ ε υ ό μ ε ν ο ι ,  έξ ών οί τής δυτικής Ελλάδος ήθε· 
λον τήν ανατροπήν τής τριανδρίας πολεμοΰντες, ποό πάντων, τον 
Αυγουστίνον καί τούς ύπερμάχους έν γένει του πολίτικου συστή
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ματος τού Καποδιστρίου. Πρώτη δ* αφορμή εγενοντο οί ένοπλοι 
ακόλουθοι τών τής δυτικές Ελλάδος πληρεξουσίων, ών έκαστος 
ητήσατο ύπερ τών εαυτου παρά τής κυβερνήσεως τά τής σ\-ντη- 
ρήσεως· πρός δε τούτοις άπητουν οί όπλιτάρχαι ούτοι πληρεξού- 
σιοι τούς καθυστ^ρουμε'νους αύτών μισθούς και άλλοι άλλας απο
ζημιώσεις, οί μεν δικαίας, οί δε παραλόγους.

Καί ό μεν Αύγουστΐνος μετά του Κολοκοτρώνη διαρρήδην 
άπε'κρουον πάντα τά αιτήματα αύτών, ό δε Κωλέττης ένεφανίσθη 
θερμότατος υπερασπιστής αύτών. Ουτω δε ενεργών έπεσπάσατο 
πάντας τούς όπλιτάρχας πληρεξουσίους τής δυτικής Ελλάδος 
καί τούς όπλίτας αύτών άνερχομε'νους σύμπαντας περί τούς 800, 
καί έσχημάτισε Ισχυράν καί επικίνδυνον άντιπολίτευσιν κατά 
τών Καποδιστριακών. Ή  άντιπολίτευσις αΰτη έπιτηδείως άνε'~ 
λαβεν ύπό την προστασίαν αύτής πάντα όπωσδήποτε άντιπολι- 
τευόμενον τ Ι̂ τριανδρία μεν κατά τό φαινόμενον, πράγματι δε 
τοΐς περί τόν Δύγουστινον καί Κολοκοτρώνην, μάλιστα δε τούς 
καταδιωκομένους ‘Υδραίους πληρεξουσίους* έκ τούτου δ* ώνομά- 
σθησαν ούτοι ώς ύπερασπισταί τών «συ ν ταγμα τ ικώ ν* « σ υ ν τ α γ 
μα τ ικ ο ί  π ληρεξούσ ιο ι* . Επειδή δε ή εξελεγκτική επιτροπεία 
τής συνελεύσεως άπε'ρριψε τήν αιτησιν αύτών ύπερ τών "Υδραίων, 
ούτοι συνήλθον τη 18 Νοεμβρίου 1831 καί συνυπε'γραψαν δήλω- 
σιν, έν ή ύπισχνούντο &τήν νόμ ιμον καί πατρ ιωτ ικήν  κατά  της 
κυβερνήσεως ά ν τ ί σ τ α σ ι ν *, ε ιλ ικρ ινή  σ ύ μ π ρ α ζ ι ν , συγκρό ιησ ιν  
εξελεγκτ ικής  επιτροπείας εζ αύτής τής συνελεύσεως ε ιλημμένης  
καί  φρουράς εκ τε τών εκτός του Ίσθμοϋ καί εντός αύτου &λ· 
Λήνων ώς καϊ έηϊ τής έν Τρο ιζήν ι συ*ελεύσεως καί σ υ ν τ α γμ α τ ι 
κόν π ολ ί τ ευμα ,  καθ' 8 εμελλον νά ρυβμισθώσι τά τής πο λ ι τ ε ία ς , 
εκλογών , δικα ιωμάτων τών άγωνισαμένων καί τών πολ ιτών έν 
γένε ι ,  κλήρου , εκκλησ ίας , αποζημιώσεων , αμο ιβών , διανομής έθνι-  
χών γα ιών , εκλογής ήγεμόνος , ίδρύσεως προσκαίρου κυβερνήσεως 
μέχ ρ ι  τής άναρρήσεως του εκλεχθησομένον ηγεμόνας . Έν τέλει 
δ* έδϊ,λ οΰτο, δτι πας δς civ μ εταβάλη  γνώμην,  εστα ι άτιμος  κα̂  
στηλ ιτ ευμοϋ ά ζ ι ι ς .

Τούτων γενομένων πρό της ένάρξ^ω; τής συνελεύσεως ύπό του
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Κωλέττη, ό Αυγουστίνος καί δ Κολοκοτρώνης κατενόησαν δποία 
τις εμελλε νά γ ή άντιπολίτευσις αύτη έν ττΐ Έθνοσυνελεύσει* 
διό καί πριν ή αυτη καταστεί φοβερωτέρα, έπέσπευδον τήν,ώς τά 
χιστα, εναρζιν αυτής, ήν προύκήρυξαν διά την 5 Δεκεμβρίου 1831 
διά τοιχοκολλήσεων.

Οί αντιπολιτευόμενοι δμως άπέσπασαν τήν προκήουξιν καί 
παντοίας ύβρεις έξετόζευσαν κατά τού Αυγουστίνου, ώς θέλοντος 

ύποδυθ^ί πρόσωπον τυράννου, καί δτι καλόν θά ητο νά άνε- 
Χώρει έγκαίρως διά τήν Κέρκυραν. Άλλ* ή προσωρινή κατοχή 
τής υπάτης αρχής, τό παράδειγμα τού αδελφού αυτού καί αί 
Εισηγήσεις τών Ρώσων ειχον τοσούτον ήδη μεθύσει τον κόμητα 
Αυγουστίνον, ώστε σπουδαίως έσκέπτετο νά καταστήσν) διά πρα
ξικοπήματος διαρκή τήν αρχήν αυτού, καί νά κατορθώσν) όπως 
**λεγ$ ισόβιος Κυβερνήτης τής Ελλάδος. *Οτε δε φανερόν αύτφ 
εγένετο, δτι οί Ρουμελιώται ουτε δι* απειλών, ουτε bia σαγη- 
^^^τικ,ών υποσχέσεων, ουτε διά χρημάτων επείθοντο να συντα- 
χθώσιν αύτφ, άλλ* δτι ήτοιμάζοντο τουναντίον εις ένοπλον αντι- 
στασιν,ήνοιγον πο Ίεμίστραc είς τους τοίχους τών οικιών,και πα- 
Ρ£σκεύαζον άντισυνέλευσιν,διέταζε νά στηθώσι τηλεβόλα,να κατα- 
σ*ευασθώσιν οχυρώματα, περί τό κατάστημα τής Συνελεύσεως 
**ι νά γείντ) εναρζις αυτής. Έπί τούτφ 6ε οί Καποδιστριακοι 
^νίρεξούσιοι κατά τήν δρισθεΐσαν (5 Δεκεμβρίου) ημέραν, 146 

αριθμόν, τΤί πρωίί* μετέβησαν είς τον ναόν τής Παναγίας, 
*^ω*αν τόν νενομισμένον δρκον- περί 6ε την μεσημβρίαν υπό συνο- 
l̂ocv πεζών τε καί λογχοφόρων Ιππέων, ων ηγείτο ένοπλος ο Κο- 

^οχοζρώγ-ης έπ* ώμου φέρων τό πυροβολον και πάνοπλος και περι- 
^^Χ,^ζόμενος ύπό εκατοντάδος δπλιτών, ως ουραγός δ ειπετο 
0 στρατηγός ΤσαβέΑΛας πολλών και αυτός ηγούμενος στρατιω- 

μετέβησαν είς τό σχολεΐον τού 'Αργους, εν ω εμελλε νά 
<ϊυνεδριάζη ή Έθνοσυνέλευσις, ου τά πέριξ κατέλαβαν, έζέλε- 

πρόεδρον τον J .  Τσαμαδόν,  αντιπρόεδρον δε τον Λάμπρον 
^Zxor (1).

(1) Συγχρόνως xfj| είαηγήτει Κωλεττη συνηλΟεν οιλλιχου χ ι ί  ή
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Μετά δύο ημέρας (7 Δεκεμβρίου) ό Αυγουστίνος έκήρυζε τη^ 
εναρζιν τής Έθνοσυλεύσεως και άνέγνω επίσημον λόγον πρός τους 
πληρεξουσίους είπών : «Τά πένθιμα σημεία, τά όποια φορεΤτέ
δλοι, τά κατηφή πρόσωπά σας και οι άτενίζοντες εις τό ιερόν 
τούτο της Πατρίδος βήμα οφθαλμοί σας άποδεικνύουν, οτι 
επιθυμείτε νά Γδητε τό πρόσωπον καί νά άκούσητε την φωνϊ^ 
εκείνου, δστις αοίς συνεκάλεσεν είς συνέλευσιν, του Κυβεονήτου 
λέγομεν, τής Ελλάδος. Δεν είνε πλέον είς τόν κόσμον. Ά ντ 
αυτου δέ τί βλέπετε ; Τρία άτομα, την σκιάν μόλις παρασταί* 
νοντα του αειμνήστου εκείνου. ’Αλλά θαρσεΐτε* επί τής σκι#£ 
ταύτης ΐσταται ή πάνσεπτος είκών τοΰ Σωτήρος Χρίστου. BU 
αύτόν άναβλέψατε». Ειτα δέ ώμίλησε περί τοΰ έαυτοΰ διορί' 
σμοΰ : τής α κυβερνητικής εκείνης σκ ιά ς », περί τών νομίμως υ7?0 
τής νομίμου γερουσίας πεπραγμένων, περί τών ευχαριστήριέ 
αναφορών τοΰ λαοΰ, δι* ών έπεδοκιμάζοντο τά γεγενημένα 
τε τής Γερουσίας καί αύτοΰ, περί προόδου τής χώρας καί 
χίας, περί δικαιοσύνης, γεωργίας, περί αύζήσεως τών αιγών 
προβάτων καί βοών, περί διανομής γαιών, περί δημοσίας πίστεω^ 
περί όμονοίας και ευημερίας, περί εύαρέστου καταστάσεως *°υ 
στρατοΰ, περί σχολείων κτλ.

Είτα κατέκρινε τούς μη άκολουθοΰντας τ?1 πολιτική 
Ρωσίας, ητις έκθύμως ύπεστήριζε την πολιτικήν τών όπ<*δ$ν 
τοΰ Καποδιστριου, είπών : «Τό σέβας καί ή εύγνωμοσύνη, ^
όποια χρεωστεΐ ή Ελλάς πρός την Ρωσίαν, παραλόγως 
γνωρίσθησαν. Τοΰτο μαθών ό αύτοκράτωρ έλυπήθη· δικαί0̂ * 
Άλλ* δμως ή μεγαλίιότης του διεκήουξεν δτι δέν αναγνωρίζω 
ώς ""Ελληνας τούς δσοι δέν εύλαβήθησαν νά χύσουν ρωσικόν αΐ|^* 
Τό τόλμημα, είς τό όποιον οί έν *Ύδοoc ύπέπεσαν, ούδαμώς ει!Λ 
πορει τοΰ λοιποΰ νά μεταβάλν) την μέριμναν, την οποίαν η Α·^' 
εύαρεστειται νά άφιεροΐ είς σωτηρίαν τής Ελλάδος». Τ#ύτ* 
είπών κατέθεσεν αμέσως δι’έαυτόν καί διά τόν Κολοκοτρώνην τΊΓ'ν 
εξουσίαν, ην εδωκεν αύτοΐς ή Γερουσία.

συνέλευσις τών 90 άντιπθλιτευοιχένων, οί'τινες εξέλεξαν πρόεδρον τ&ν Ο 
ν ο υ τ σ ο ν  Ν ο τ α ρ α ν



Ή  ’Εθνοσυνέλευσις άποδεξαμένη την παραίτησιν αύτών έξέ-λ 
φρασε τίΐ 15 Δεκεμβρίου, δι’ εγγράφου τοΰ προέδρου αύτής Τσα- 
μαδοΰ πρό; τόν Κολοκοτρώνην την ευγνωμοσύνην αύτής έπί τϊΐ 
φιλοπατρί<κ, ην έπεδείξατο δια τής αποχωοησεως και επί τω 
νοήμονι ζήλω καί δεξιότητι, ήν άνέπτυξεν ώς μέλος τής τριαν . 
δρίας. Ά λ λ ’ επειδή ό Κωλέττης ήρνεΐτο νά παραιτηθή τήν έξου- \ 
σίαν, ή συνέλευσις επαυσεν αύτόν τε καί τον Κολοκοτρώνην καί 
διώρισε τόν Αύγουστϊνον Προεοτ&τα τής Ελλάδος. -

Εκατόν τεσσαράκοντα και εζ πληρεξούσιοι υπέγραψαν δήλω· 
σιν, δι’ ής άνετίθετο τώ Αυγουστιν(ρ η κυβέρνησις τής Ελλάδος, 
μέχρις ου τό σύνταγμα ήθελε καθορίσει τα ορια τής εκτελεστι
κής εξουσίας. Τήν τοιαύτην δε δήλωσιν έτοιχοκόλλησαν άνά τήν 
πόλιν. Οΐ αντιπολιτευόμενοι δμως απεκώλυσαν τήν τοιχοκόλ- 
λησιν τών κυβερνητικών προκηρύξεων, δι ων ήγγέλλετο ό διο-  ̂
ρισμός τοΰ Αυγουστίνου. Οί συμπολιτευομενοι επεμενον. Τοτε \ 
έπήλθε συμπλοκή Ρουμελιωτών στρατιωτών και τών τοΰ Τσα- I 
βέλλα. Οί κάτοικοι διεσκορπίσθησαν είς Ναύπλιον, Κόρινθον καί / 
Τρίπολιν· ή Έθνοσυνέλευσις άπέδρα είς Ναύπλιον, ενθα συμβού- 
λιον έγένετο παρά τώ Αυγουστίνω τοΰ Κολοκοτρών/), Τσαβελλα, 
Ροδίου και Ρίκοοδ,έν ω άπεφασίσθη νά προσβληθώσιν οί έν Άργει 
αντιπολιτευόμενοι πριν ή ελθωσι και οι Υδραίοι και οι Μανιά- 
ται. Καί πράγματι τή επαύριον, 9 Δεκεμβρίου, οΐ κυβερνητικοί 
στρατοί προσέβαλον ύπό τόν Ρώσον Ρογκώφ άγοντα τέσσαρα 
τηλεβόλα τούς Ρουμελιώτας· ούδεν δ’ όμως δυνηθέντες νά πράξωσι 
κατ’ αύτών έλαφυραγώγησαν την αγοραν τής πόλεως καί οικίας. 
Εύτυχώς ό Στρατγδρδ  K d r n jx  πρεσβευτής τής ’Αγγλίας παοά 
τή Πύλη διερχόμενος διά Ναυπλίου είς Κωνσταντινούπολή, προ- 
κειμένου περί τών ορίων τής Ελλάδος, παρενέβη ’Αλλά και ή 
παρέμβασις αύτοΰ ούτως ουδολως ωφέλησε· διότι ο Αυγουστίνος 
πιστεύων δτι ή κυβέρνησις αύτοΰ ήν ισχυρά συνέστησε Στρατο- 
δικεϊον ύπό τόν όπλιτάρχην Ίωάνκην  Ρ άγχο τ , δπως τουφεκίσω- 
σιν δσους άν Ρουμελιώτας αίχμαλωτίσωσι τά κυβερνητικά στρα
τεύματα· περιεκύκλωσαν οί κυβερνητικοί στρατοί τούς Ρουμε
λιώτας έν ταϊς σκηναΐς αύτών δπως, άναγκάσωσιν είς παράδοσιν·
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προσε'βαλον αΓφνης αυτούς, ένφ δ Τσούρτς δ-.επραγματεύετο ά 
ποσταλείς ύπό τοΰ Κάννιγγος περί συνδιαλλαγής μετά τοΰ Κω- 
λε'ττη.

01 Ρουμελιώται, γενομε'νης ανακωχής,άπεχώρησαν είς Κόριν
θον καί Με'γαρα συμπαρακολουθούντων καί 60 αντιπολιτευό
μενων πληρεξούσιο^· έστρατοπε'δευσαν δ* εν Περαχώρα  (άρχαί^ 
Περαί<κ) έπί τής δμωνύμου καί είς τόν Κορινθιακόν κόλπον είσ- 
εχούσης χερσονήσου τής καταληγούσης είς τό άκρωτήριον δ 
* Αγιος Νικόλαος, διώρισαν κυβερνητικήν επ ιτροπε ίαν  έκ τοΰ Κω · 
λε'ττη καί τών άπόντων Ζαΐμη  καί Κουντουριώτον καί ήρξαντο 
στρατολογοΰντες ΐνα έκστρατεύσωσι κατά τής κυβερνήσεως τοΰ 
Αυγουστίνου Καποδιστριου. Ούτος δε', έν τούτφ, διά προκηρύξεως 
τής 10 Ίανουαρίου 1832 ^έκήρυξε τούς γερουσιαστάς /. ΚωΛίζ· 
την , Τ άτσην  Μ α γγ ίν α ν , Ζ. Γρηγοράκην  καί Πανοϋτσον Νότα,- 
pd v  ένοχους έσχατης προδοσίας, οΐτινες, εί μη προσήρχοντο έντός 
12 ημερών, όπως δικασθώσιν ύπό τακτικοΰ δικαστηρίου εμελλον 
νά βτερηθώσι τών πολιτικών αύτών δικαιωμάτων καί άποκηρυ- 
χθώσιν ώς άτιμοι και λνισταί. Ά λ λ ’ οί αντιπολιτευόμενοι άντε- 
κήρυξαν δτι συνε'στη άντικυβε'ρνησις, ώς πολιτικόν πρόγραμμα 
εχουσα τό σύνταγμα ,  ούτινος θερμοί οπαδοί ήσαν συν τοις άλ- 
λοις δ Κώστας  καί Νότης Μπότσαρης , ό Τ σόγκας , Κριεζώ ιηc, 
Θεόδωρος Γρίβας , οί 'Τ δζα ΐο ι  καί άλλοι νησιώται καί οί Μα· 
νι&ται. 0? τε συμπολιτευόμενοι καί αντιπολιτευόμενοι ήσαν 
λίαν έξημμε'νοι* μάτην έγε'νετο άπόπειρά τις συμβιβασμού- ένερ- 
γεί^ τοΰ Στράτφορδ Κ άνν ιγ γ ,  πρός δ συνήλθαν έν Λουτρακίω, 
άρχομε'νου Ίανουαρίου 1832 έκ μεν τών συμπολιτευομένων δ 
Πλαπούτας, Νικήτας, Παπαδόπουλος καί οί δύο Γιατ,άκαι, 
έκ τών άντιπολιτευομε'νων δ Κ. Μπότσαρης, δ Δυοβουνιώτης, 
δ Μαγγίνας, δ Ζέρβας καί δ Βαλτινός. Οί τής άντιπολιτεύ- 
σεω; πληρεξούσιοι δι* έγγράφου ύπογεγοαμμε'νου ύπό τοΰ ποο- 
ε'δρου αυτών Κ. Νοταρα, δυσπιστοΰντες έκ τών προτε'ρων, είχον 
μεμφθή τοις έκ Ναυπλίου άπεσταλμένοις έπί έλλείψει σ υ ν δ ια λ 
λακτικού πνεύματος, κατηγοροΰντες αύτών δτι ήθελον νά γεννή- 
σωσι διχόνοιαν καί διάστασιν. Άπνίτησαν δέ} δπως οί πληρ?-



ξούσιοι πάντες, φιλονεικούμενοι καί μη, έκλε'ζωσιν ευθύ; μετά 
την συνέλευσιν αύτών πενταμελή ή επταμελή έξ αύτοχθόνων 
διοικητικην έπιτροτήν, ήτις νά κυβερνήσν) με'χρι τής άποφάσεως 
νομίμως συγκροτηθείσης Έθνοσυνελεύσεως. Έν τνΐ απαιτήσει 
ταύτγ) περιείχετο σιωπηρώς ή ύπό τοΰ κόμητος Αύγουστίνου· 
παραίτησις τής έζουσίας. Ουτω δε οί συνελθόντες άπεσταλμε'νοι 
διελύθησαν άπρακτοι, έξ ού έγεννήθη κατ’ ολίγον ό εμφύλιος 
πόλεμος. Έπειδη δε οί Ρουμελιώται ήτοιμάζοντο νά είσβάλωσιν 
είς Πελοπόννησον, η Κυβε'ρνησις άνέθηκε τώ Κολοκοτρώνν) (4 
’Ιανουαρίου 1832) ϊνα στρατολογήσγ) 4,000 εύζώνων έν Πελο- 
ποννησφ καί άποτελεσϊ) δέκα τάγματα όρίσασα μηνιαΐον μισθόν 
1000 φοινίκων τφ  άρχ^τρατήγφ ΚολοκοτρώνΥ) καί άναλόγους 
χορηγίας τοΐς ύπασπισταΐς αύτοΰ καί γραμματεΰσιν. Ό  Κωλέτ- 
της διεμαρτυρήθη έπισήμως δι* έγγράφου άπευθυνομένου πρός 
τούς διοικητάς τών στόλων κατά τής εκλογής τοΰ κομητος Αύ
γουστίνου ώς Κυβερνήτου* ό δε ναύαρχος Ρίκορδ εκρινεν, οτι τό 
κάλλιστον ήτο νά έπιστραφ^ τό έγγραφον εκείνο, ενεκα τής θρα- 
σύτητος τοΰ περιεχομένου αύτοΰ, πρός τούς άντάρτας, ι ο ϊ τ ι ν ε ς  

χ α τ ε δ ε ί χ ν υ ο ν  χ α ΐ χατ ά τό v io v  szoq δκο' ιαν χα ΐ χατ ά το π α λ α ι ό ν  

ί τ α μ ό ζ η τ α » . Οί άντικυβερνητικοί, ουδαμώς απελπίσαντες, συνελ- 
θόντες έν Μεγάοοις άνεκοίνωσαν τνΐ 12 ’Ιανουαρίου 1832 πρός 
τούς άντιπρέσβεις τών Δυνάμεων καί τούς ναυάρχους ττ.ν σύ 
βτασιν τές άντικνβερνήσεως καί τές άγτισυγε.Ιεύσεως. Ένώ 
έκατέρα τών κυβερνήσεων τής Ελλάδος ήτοιμάζετο πρός κατα
στροφήν τής άλλης καί ό εμφύλιος πόλεμός ήν επί θυραις, κα- 
τέφθασε, Φεβρουάριου λήγοντος, τό τής έν ’Αγγλία συνόδου 
πρωτόκολλον (26]7 ’Ιανουαρίου 1832), δι* ού οί άντιπρέσβεις 
τών τριών Δυνάμεων ηναγκάοθησαν νά υποστηρίξωσι τον Α υ γ ο υ 

σ τ ί ν ο ν .  Συνεβούλευσαν δμως συγχρόνως αυτόν νά κηρύξν) αμνη
στίαν ύπέρ τών αντιπολιτευόμενων, πλην τών συνενόχων «τοΰ 
φόνου τοΰ Κυβερνήτου».

Ό Αύγουστΐνος ύπακουσας εξτροεσε τής αμνηστίας τούς συν
ενόχους τοΰ φόνου τοΰ άδελφοΰ Καποδιστρίου κ,αί πάντας τούς 
οπωσδήποτε κατηγορηθέντας ενώπιον τών (Ηκ,αστηρίων ή κατα-
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δικασθέντας, έξέδωκε διαταγάς πρός τους υπαλλήλους τοΰ Κρά
τους ϊνα μή δέχωνται ύδραϊκά πλοΐα, μηδε χορηγώσιν αυτοΐς 
ναυτιλιακά έγγραφα, τά δέ υπάρχοντα ν’ άφαιοώσιν. Έντεΰθεν 
ού μόνον ειρήνη δεν έπήλθε μεταξύ τών Ελλήνων καί πρό πάν
των τών αντιπολιτευόμενων 'Υδραίων καί τής άντικυβερνήσεως 
καί τών οπαδών αύτής καί τοΰ Αύγουστίνου, άλλά τούναντίον 
χάσμα μέγα διηνεώγη. Καί οί μεν δημογέροντες τής "Ύδρας 
Κουντουριώτης, Βουδούρης, Βούλγαρης καί Κριεζής άπέστειλαν 
(21 Φεβρουάριου 1832) πρός τούς ναυάρχους έγγραφον, έν ω 
έλέγοντο τάδε :

«Μετά βαθυτάτης λύπης άνακοινοΰμεν ύμΐν έγγραφον, οτι ή 
ύμετέρα άπόφασις ού μόνον δεν έπέτυχε τοΰ παρ' υμών σκοπου- 
μένου, άλλά καί παρήγαγε δυστυχώς αντίθετα ολως αποτελέ
σματα. Ή  έν Ναυπλίω παράνομος έξουσία έρμηνεύσασα την από* 
φασιν υμών κατά τάς έπιθυμίας της, άπεθρασύνθη καί μη βλέ- 
πουσα ένεργόν τινα δύναμιν δυναμένην νά χαλινώσγ) τάς όλεθρία; 
αύτής προθέσεις έξέδωκε διαταγάς πρός τούς υπαλλήλους αυτής, 
δπως μη δέχωνται πλέον ύδρα'ίκά πλοία, άφαιρώσι δ’ αύτών τά 
έγγραφα, ώστε νά καταστραφτΊ τό έμπόοιον τής ήμετέρας νήσου. 
Αί όσημέραι αύξουσαι άνάγκαι κατοίκων πεινώντων καί στερού
μενων τών ειρηνικών αύτών πόρων έπιβάλλουσιν ήμΐν τό καθή
κον, κύριοι ναύαρχοι, νά άνακοινώσωμεν ύμιν, δτι, «ν δεν έπι- 
τρέψητε είς την ήμετεραν νήσον νά έκπέμψν) τά πολεμικά τη ; 
πλοΐα, δπως περιστείλγ) τάς έχθρικάς ένεργείας τής έν Ναύπλιο) 
εξουσίας καί προστατεύσν) το έμπόριον τοΰ ‘Υδραϊκοΰ λαοΰ ή δεν 
ένεργήσητε έν τΤ) ύμετέρα φρονήσει, δπως καταστώσι σεβαστα 
τά παρά τής ήμετέρας κοινότητος έκδιδόμενα ναυτιλιακά εγ* 
γραφα, ούδεμίαν παρέχομεν ασφάλειαν, δτι δεν θέλουσι συμβή 
δυστυχήματα, άτινα ούτε νά παρακωλύσωμεν, ουτε νά προλ<Χ- 
βωμεν δυνάμεθα. Έλπίζομεν δτι ήμεΐς, ναύαρχοι τής ύψ*/)λή; 
συμμαχίας, οίτινες άπαύστως μεριμνάτε περί τοΰ α γ α θ ο ύ  τ ή ;  

Ελλάδος, δεν θέλετε άνεχθή έπί πλέον τήν δ ια γ ω γ ή ν  τή ; εν 
Ναυπλίω έξουσίας, διαγωγήν στερούσαν τόν Ύδραϊκόν λαόν των 
μέσων τής ύπάρξεώς του καί συνταράττουσαν τό έμπόριον
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τήν ναυτιλίαν και δτι ή ύμετέρα φρόνησι; θέλει εξαλείψει π&σαν 
άφορμην μελλόντων δυσάρεστων αποτελεσμάτων».

Ό  δε Κωλέττνις εκ Μεγάρων ώ; έπίμετρον τής άγανακτή - 
σεως τών άντιπρέσβεων εδημοσίευσε την προκλητικην την δε προ- 
κήρυξιν πρός τούς ‘Έλληνας :

* Ελληνες !

~>ν« Ε ξ  χιλιάδας επίλεκτους στρατιώτας μετρει σήμερον η 
εθνική σας κυβέρνησις* εντός ολίγων ημερών θελει μετρει δέκα,
Καί ολοι με μίαν ψυχήν καί με εν φρόνημα κινούνται διά νά 
Καταργήσουν την βίαν καί νά ενθρονίσουν τούς νόμους,

«Ό  Αΰγουσ-ιϊνος Καποδίστριας, ώς παραβιαστή; τών νόμων, 
#οπαξ τής ύπερτάτης άοχής καί πρωταίτιος τού εκpαγέvτoc εμ
φυλίου πολέμου, κατέστη μόνος του υπόδικός. Οι νόμιμοι πλη 
ρεξούσιοι του έθνους μετά τό ύπ’ άριθ. 19 β' ψήφισμα τόν πα- 
ραδίδουν είς τά άνήκοντα δικαστήρια, καί τήν ήρπαγμένην του 
αρχην προσκαλούν τούς ‘Έλληνας παντού να την αποκρουσουν.

«Ό στις τών ύπαλλήλων τοΰ Κράτους μετά τήν δημοσίευσή 
τή; παρούση; εξακολουθεί όποιανδηποτε σχέσιν μετα τής εν 
Ναυπλίω καταχθονίου φατρίας, καί δεν φροντίστ) νά αντίκρουσή 
την ήρπαγμένην άρχήν τοΰ Αυγουστίνου, υποκειται εις ευθυνην.

"Ε21ηπς !

«Τό φρόνημά σας μή τό πνίγετε πλέον οί̂  αστυνόμοι τής 
παρκνοριίας καί οί κατάσκοποι τοΰ σκότους δεν έχουν πλέον
ίπ α ρ ξ ιν .  Έν ολίγοι; μ « ; έχετε είς τό μέσον σας. Τό οίκο
δόμηαα τής φατρίας τοΰ Ναυπλίου έδανείσθη τήν ύλην άπό τόν 
δόλον, άπό το ψεΰδος καί απο την πλάνην. Ογληγοοα π ίπτει 
*αι συντρίβεται. Τό ψεΰδος εμπροσθεν τή ; αλήθειας διαλύεται 
ωί ή χιών εμπροσθεν τοΰ ήλιου» !

'Γην ρ,έλλουσαν εμφύλιον στάσιν λαβόν^ε; πρό οφθαλμών οί 
‘*ντιπρέοβει; τή 16 Φεβρουάριου, συνεβούλευσαν τω Αύγουστίνφ
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διά κοινής διακοινώσεως επιείκειαν, μετριοπάθειαν καί ααερο~ 
ληψίαν.

Ούτως έχουσών τών φατριών εν Έλλάδι, τό εν Λονδίνω <*υ 
νεδριον τών διπλωματών εσπευσε νά ρυθμίσγ) ώς τάχιστα τά τώ* 
Ελλήνων, δπως μη ό εμφύλιος πόλεμος κατερημώσγ) την (Λθλι< 
άναγεννηθιισαν Ελλάδα, ήν ή δολοφονία τοΰ Καποδιστριου ενερ* 
ριψεν εις την αναρχίαν, εξ ης προήλθεν ή διετής εκείνη περι'7*0'* 
χαώδης τής Ελλάδος κατάστασις. Σύμφωνος προς την διπλό)' 
ματίαν ητο καί ή γνώμη τών Ελλήνων, οΐτινες μη ίδόντες τουί 
πόθους αύτών πληρουμένους μ,ετά τόν τοΰ Κυβερνήτου φονο^ 
τίσθάνθησαν την ανάγκην συνεκτικοΰ τίνος βραχίονος, στιβ*Ρ^ 
τίνος χειρός, την ανάγκην Βασιλέως. δστις, εκ ξένου έθνους λ<Χ[* 
βανόμενος και ούδεμίαν διαφοράν ή εύνοιαν πρός τοΰτον ή ε*61 
νον εχων, νά διοικήσν) την άποκαταστόέσαν έλευθέραν Έλλο$*ι 
καί νά προαγάγνι αύτην εις την σταδιοδρομίαν τοΰ πολιτι0(*°υ 
καί τής ευημερίας, κατά τάς άρχάς τής μεγάλης εκείνης κοιν^ 
νικής μεταβολής, ήτις καλείται Γαλλική Έπανάστασις. *0  ̂
και πρότεοον, ώς εΓπομεν, κληθείς Πρίγκηψ Λεοπόλδος τοΰ 
Κοβούργου (διάγγελμα τής 23 ’Ιουλίου 1830 πρός τάς προ***06 
τιδας Δυνάμεις διά τής Γερουσίας, καί πρωτόκολλον τής / 
Φεβρουάριου 1830), ώς πηγεμών κυρ ίαρχος  της 'Ελλάδος*ι 
θυμών, ώς ειπομ,εν, δσον τό δυνατόν, μεγαλειτέρας έδαφικάς 
τής Ελλάδος παραχωρήσεις καί μεγαλειτέρας εγγυήσεις,ύποβο^0* 
εκ Κλαρμοντίου πέντε αΙτήσεις πρός τάς προστάτιδας Δυνάμ6̂  ^ 
μη γενομένας δεκτάς,ήναγκάσθη εκ Μάλβονργ-Χάονς  νά γράψΐ 
άπάντησιν τοΰ Πρωτοκόλλου τής 8 Φ εβρουάριου, τ*$ 3)15 
1830, δτι άνευ τών ύποδεικνυομ,ένων τροποποιήσεων ήδυν#*^ 
νά λάβη τό στέμμα τής Ελλάδος* επειδή δε αί εύεργέτιδες ^

* , , *  ̂  ̂ , ότινάμεις προς το έγγραφον τοΰτο τοΰ πρίγκηπος αντετας* >
ή τε Τουρκία καί ή Ε λλάς  άπεδέξαντο τούς δρους τοΰ Π?0* ^  
κόλλου τής 22)3 Φεβρουάριου 1830, ό Λεοπόλδος ηναγ*0̂  
πλέον νά άπευθύνγ] αύτοΐς εν μακρω εγγράφω χΡ0ν0^0Υ°υ^ ^  
άπό 9)21 Μαίου τοΰ αύτοΰ έτους την άπό τοΰ θρόνου τής ^
λάδος παραίτησιν αύτοΰ. Έντεΰθεν δε άποτυχόντος τοΰ
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τής βασιλείας τού Λεοπόλδου, αί Δυνάμεις έσκέπτοντο περί νέου 
μνηστήοος τού Στέμματος της Ελλάδος. Περί πολλών ηγεμό
νων έγένετο λόγος, ών οί μεν έοωτηθέντες άπέκρουσαν τό Ε λ 
ληνικόν στέμμα, οί δε έδίσταζον : ό Αιμίλιος τής *Εσσης-
Λαρμστάτης, ό Γουλιέλμος  καί Φρειδερίκος τής Πρωσσίας , οΐ- 
τινες ήρνήθησαν· ώς καί ό δούξ της Ρ ε ϊχ σ τά ζη ς · ό δε Παύλος 
τής Βυρτεμβέργης καί ό Φρειδερίκος τής Ο λλανδ ίας  ήβούλοντο 
μέν, δεν είχον δε πλειονοψηφίαν ύπερ εαυτών. Επίσης υποψή
φιοι ησαν καί οί Γάλλοι Ό ρλεαν ίδα ι .  Τέλος μετά πολλάς δια
πραγματεύσεις έξελέγη διά Πρωτοκόλλου τών τριών ευεργετίδων 
Δυνάμεων προτάσει τής Γ αλλ ία ς  δ *Οθων, δευτερότοκος υίός τού 
βασιλέως της Βαυαρίας Λουδοβίκου. Τό Πρωτόκολλον τούτο έπε- 
γράφη έν Λονδίνω τή 1)13 Φεβρουάριου 1832 μεταξύ τών ευερ
γετίδων, Δυνάμεων έν ω έλέγετο οτι ύποδεικνυουσι : *τήν Α.
Β. ΊΓ. τόν πρ ίγκηπα  ti/c Βαυαρ ίας  *Οθωνα , δευτερότοκον υίό> 
τής Α. Μ . του βασ ιλέως τής Βαυαρ ίας , πρ ίγκηπα δστις εν 
τα ΐς  παρούσα ις  περ ιστάσεσ ι φα ίνεται συνενών τάς επ ιθυμητές  
Ιδιότητας υπέρ π ά ν τα  ί λ λ ο ν  υποψήφιον* . Ή  έκλογη αυτη έπε- 
κυρώθη ύπό τών αντιπροσώπων τού Ελληνικού έθνους, διά συν
θήκης δε μεταξύ Βαυαρίας καί τών τριών προστατίδων Δυνά
μεων συναφθεΐσα ύπό ημερομηνίαν 25)7 Μαίου τού 1832, ήτις 
δύναται νά θεωρηθεί ώς τό θεμελιον τη ; εν Ευρώπη "διεθνούς 
θε'σεως τής Ελλάδος, έκανόνισε λεπτομερώς τά τού Ελληνικού 
στέμματος. Ή  συνθήκη αυτη είχεν ώς εξής :

ΣΤΝ0ΒΚΗ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

μεταζύ  Γ α λ λ ία ς , ’Αγγλίας , Ρωσίας και Β αυαρ ίας , 
συνομολο') ηθεΐσα έν Λονδίνω τή 25  *Απριλίου 

(Ί  M atov )  4832.

At αύλαί τής Γαλλίας, τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τής 
Ρωσίας ένεργούσαι f  δυνάμει τής ύπό τού Ελληνικού έθνους άνα- 
τ εθείσης Αύταις εξουσίας νά έκλεξωαι τόν ηγεμόνα τής ‘Ελλά-



δος, κράτους ήδη ανεξαρτήτου, καί έπιθυμοΰσαι νά χοοηγήσωσιν 
είς τόν τόπον τούτον νέον δείγμα τών ευνοϊκών αύτών δ ι α θ έ 

σεων, διά τής εκλογής πρίγκηπος έκ βασιλείου οίκου, ού ή συμ- 
μαχία θέλει ούσιωδώς ωφελήσει τήν Ελλάδα, καί δστις έκτή 

, σατο ήδη δικαιώματα είς τήν άγάπην καί εύγνωμοσυνην αύτής, 
/ άπεφάσισαν νά προσφέρωσι τό στέμμα τοΰ νέου Ελληνικού Κρά' 

τους είς τόν πρίγκηπα Φρειδερίκον ’Ό3ωνα τ ή ς  Βαυαρίας, δευ- 
 ̂ τερότοκον υιόν τ ή ς  Α. Μ. τοΰ βασιλέως τής Βαυαρίας.

Άφ* ετέρου, ή Α. Μ. ό βασιλεύς τής Βαυαρίας, ένεργών ύπό 
ιδιότητα έπιτρόπου τοΰ ρηθέντος πρίγκηπος ’Όθωνος, διαρκούση; 
τής άνηλικιότητος αύτοΰ, συμμεριζόμενος τήν πρόθεσιν τών τριών 
Αύλών, καί έκτιμών τούς λόγους, δι* ου; αί ψήφοι αύτών έπε
σαν έπί Πρίγκηπα τοΰ οίκου αύτοΰ, άπεφάσισε νά δεχθν) 
Ελληνικόν στέμμα ύπερ τοΰ δευτεροτόκου υίοΰ αύτοΰ, τοΰ πρίγ- 
κήπος Φρειδερίκου Όθωνος τής Βαυαρίας.

Τούτου ενεκα, καί διά νά συμφωνήσωσι περί τών ύπό ταύ- 
της τής αποδοχής ύπαγορευομένων μέτρων, ή Α. Μ. ό β α σ ιλ ε ύ ;  

τής Βαυαρίας, άφ’ ενός, καί αί AA. ΜΜ. ό βασιλεύς τής Γαλ' 
λίας, ό βασιλεύς τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρετ-  

τανίας καί Ιρλανδίας, καί ό αύτοκοάτωρ πασών τών Ρωσιών άφ 
ετέρου διώρισαν πληρεξουσίους αύτών.

Ή  Α. Μ ό βασιλεύς τής Βαυαρίας τόν κ. Αύγουστον Βχρώ- 
νον Κέττ, έκτακτον άπεσταλμένον καί πληρεξούσιον υπουργόν 
παρά τΥ) Α. Β. Μ.

Ή  Α. Μ. δ βασιλεύς τών Γάλλων, τόν κ. Κάρολον Μαυρί* 
κιον Ταλλεϋράνδ Περιγόρδ, πρίγκηπα, δοΰκα Ταλλεϋράνδ, ισότι
μον τής Γαλλίας, έκτακτον άπεσταλμένον καί πληρεξούσιον 
υπουργόν τής Α. Μ. παρά τγΐ Α. Β. Μ. κτλ.

Ή  Λ. Μ ό βασιλεύς τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλη; 
Βρεττανίας καί ’Ιρλανδίας τόν έντιμότατον Ερρίκον Ίωάννην 
ύποκομητα ΙΙαλμερστώνα, Βαρώνον Ρέμπλ ισότιμον τής ’Ιρλαν
δία;, σύμβουλον τής Α. Β. Μ. έν τώ ίδιαιτέοω αύτής συμβού
λια), μέλος τοΰ κοινοβουλίου, καί πρώτιστον αύτής γ ρ α μ μ α τ έ α  

τής έπικρατείας έπί τών έξωτερικών ύποθέσεων.
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Ή  Α. Μ. ό αύτοκοάτωρ πασών τών Ρωσιών, τόν κ. Χοι- 
στόφορον πρίγκηπα Λήβεν, στρατηγόν τ ή ς  γραμμής τών στρα
τών αύτοΰ, γενικόν αύτοΰ ύπασπιστην καί πληρεξούσιον παρά τή 
Α. Β. Μ. έκτακτον πρέσβυν κτλ.

Οιτινες, άνταλλάξαντες τά πληρεξούσια αύτών έγγραφα, 
εύρεθέντα εν τάξει, άπεφάσισαν καί ύπέγραψαν τά  επόμενα άρθρα :

1) At Αύλαί ττ5ς Γαλλίας, τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τής 
Ρωσίας, δυνάμει της πρός αύτάς προσηκόντως δοθείσης πληρε- 
ξουσιότητος ύπό τοΰ Έλληνικοΰ έθνους, ποοσφέρουσι την διαδο 
^ικτ,ν κυριαρχίαν της Ελλάδος πρός τον πρίγκηπα Φρειδερίκον 
Όθωνα της Βαυαρίας, δευτερότοκον υίόν της Α. Μ. τοΰ βασι- 
λέως της Βαυαρίας.

2) 'Η Α. Μ. ο βασιλεύς της Βαυαρίας, ενεργών επ’ όνόματι 
τοΰ μνησθέντος υίοΰ αύτοΰ, ανηλίκου εIσετt. αποδέχεται άντ* 
αύτοΰ την διαδοχικήν κυριαρχίαν της Ελλάδος, ύπό τούς εφεξής 
προσδιοριζομένους ορούς.

3) *0 πρίγκηψ ’Όθων τής Βαυαρίας θελει. φ=οει τό δνομα 
ΒασιΛενς της 'E J J i d o c .

4) Ή  Ελλάς, ύπό την κυριαρχίαν τοΰ πρίγκηπος 'Όθωνος 
τής Βαυαρίας καί την εγγύησιν τών τριών Αυλών, θέλει άποτελεΐ 
Κράτος μοναρχικόν ανεξάρτητον, ώς τοΰτο ορίζεται ύπο τοΰ 
κατά την 3 Φεβρουάριου 1830, ύπό τών ρηθεισών τριών Αυλών^ 
ύπογραφέντος πρωτοκόλλου, καί ύπό τής Έ>λάδος καί τής 
Όθωμανικής Πύλης δεκτοΰ γενομένου.

5) Τά όρια τής Ελληνικής χώρας θέλουσιν εισθαι όριστικώς 
οια προσδιορισθώσιν ύπό τών, δυνάμει τοΰ πρωτοκόλλου τής 26 
Σεπτεμβρίου 1831, μεταξύ τών Αύλών τής Γαλλίας τής Μεγά
λης Βρεττανίας καί τής Ρωσίας πρός την ’Οθωμανικήν Πύλην 
υφισταμένων ήδη διαπραγματεύσεων.

6) Συμφώνως πρός την ύπό τών τριών Αυλών γενομένην επι- 
φυλαξιν νά τρέψωσιν είς Συνθήκην οριστικήν τό ποωτοκολλον τής 
3 Φεβρουάριου 1830, αμέσως μετά την άποπεράτωσιν τών περί 
τών ορίων τής Ελλάδος διαπραγματεύσεων, καί νά γνωστοποιή- 
σωσιν αύτην πρός άπάσας τάς επικρατείας, μεθ* ών εύρίσκονται
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είς σχέσεις, συνομολογεΐται οτι, αί τρεις Αύλαί θέλουσιν εκπλη
ρώσει την συμφωνίαν ταύτην, καί οτι η Α. Μ. δ Βασιλεύς τή; 
Ελλάδος θέλει είσθαι μέρος συνομολογούν εν ττΊ διαληφθείσνΐ 
Συνθηκγι.

7) Αί τρεις Αύλαί θέλουσι μεσολαβήσει άπό τούδε, ώστε ν 
άναγνωρισθή δ πρίγκηψ ’Όθων τής Βαυαρίας ώς Βασιλεύς τή ; 
Ελλάδος παρ’ άπάντων τών κυριαρχών καί επικρατειών, μεθ* ών 
διατελούν είς σχέσεις.

8) Τό στέμμα καί τό βασιλικόν αξίωμα, τά όποια θέλουσι 
εισθαι διαδοχικά έν Έλλάδι, θέλουσ*. περιέλθει είς τούς κατιόν- 
τας καί κατ’ εύθεΐαν γραμμήν γνησίους κληρονόμους τού πρίγ* 
κήπος "Οθωνος της Βαυαρίας κατά τάζιν πρωτοτοκίας. Ά ν  4 
πρίγκηψ Όθων τής Βαυαρίας άποβιώσγ), άνευ γνησίων καί κ«τ 
εύθεΐαν γραμμήν απογόνων, τό Ελληνικόν στέμμα θέλει περιέλθει 
είς τόν νεώτερον αύτού αδελφόν καί τούς, κατ' εύθεΐαν γρα μ μ ή  
γνησίους αύτού κατιόντας κληρονόμους, κατά τάζιν πρωτοτοκί#;· 
"Αν ό τελευταίο; ούτος άποβιώσνι ώσαύτως άνευ γνήσιων και 
κατ’ εύθεΐαν γραμμήν απογόνων, τό Ελληνικόν στέμμα θέλει 
περιέλθει είς τόν νεώτερον τούτου αδελφόν, καί τούς κατ' εύθεΐ#7 
γραμμήν γνησίους αύτού κατιόντας κληρονόμους, κατά τάζιν 
πρωτοτοκίας.

Κατ' ούδεμίαν περίπτωσιν, τό Ελληνικόν στέμμα καί τ° 
Βαυαρικόν δύνανται νά ενωθώσιν έπί τής αύτής κεφαλής.

9) Ό  πρίγκηψ νΟθων τής Βαυαρίας, ώ; Βασιλεύς τής Έλλ<Χ* 
δος, θέλει εισθαι ενήλικος, άμα συμπληρωθέντος τού ε ι κ ο σ τ ο ύ  

αύτού έτους, ήτοι την 1 'Ιουνίου (20 Μαίου) 1835.
10) Διαρκούσης τής άνηλικιότητος τού πρίγκηπος Όθωνοί 

τής Βαυαρίας, Βασιλέως τής Ελλάδος, τά κυριαρχικά αύτού δι
καιώματα θέλουσιν ένεργεΐσθαι έν Έλλάδι, καθ’ ολην αύτών την 
εκτασιν, υπό Άντιβασιλείας, συγκειμένης έκ τριών συμβούλων, 
δοθησομένων αύτώ ύπό τής Α. Μ. τού Βασιλέως τής Βαυαρία·

11) Ό  πρίγκηψ ’Όθων τής Βαυαρίας διατηρεί άπαραμείο>τον 
τό έπί τής έν Βαυαρίφ ηγεμονικής αύτού χορηγήσεως δικαίωμά· 
Ή  Α. Μ. ό Βασιλεύς τής Βαυαρίας ύποχρεούται ώσαύτως



'^[.άσχγ) π&τα* δυνατήν συνδρομήν, διευκολύνουσαν την εν Έ λ 
λάδι άποκατάστασιν τοΰ ποίγκηπο; *Οθωνο; μέχρι τή ; οριστι
κής προικοδοτήσεων τοΰ στέμματος.

12) Πρός έκτέλεσιν τών διά τοΰ άπό 3 Φεβρουάριου 1830 
πρωτοκόλλου συνομολογηθέντων, ή Α. Μ. ό αύτοκράτωρ πασών 
τών Ρωσιών ύποχρεοΰται νά εγγυηθΤΙ, αί δε Α Α. ΜΜ. ο βασιλεύ; 
της Γαλλίας, και ό βασιλεύ; τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τή ; Με
γάλη ; Βρεττανία; καί ’ Ιρλανδία; άναδέχονται νά συστήσουν, ό 
μεν προ; τό κοινοβούλιον, ό δε προ; τά βουλευτικά σώματα, νά 
τού; θέσωσιν εί; κατάστασιν ν’ άναδεχθώσι την ύπό τ®ύ; άκο · 
λούθου; ορου; εγγύησιν δανείου, συνομολογηθησομένου ύπό τοΰ 
πρίγκηπος *09ωνο; ύπό την ιδιότητα τοΰ βκσιλέω; τή ; Έ λ 
λάδο;.

Α'. Τό κεφάλαιον τοΰ ύπό την εγγυησιν τών τριών Δυνάμεων 
συνομολογηθησομένου δανείου δύναται ν’ άναβνΊ μέχρι; εξήκοντα 
εκατομμυρίων.

Β\ Το δάνειον τούτο θέλει πραγματοποιηθώ κατά τρεΐ; σει- | 
ράς, εξ εΓκοσιν εκατομμυρίων φράγκων έκάστη;.

Γ ' .  Έπί τοΰ π α ρ ό ν τ ο ;  θέλιι πραγματοποιηθή μόνον ή  πρώτη 
σειρά, αί δέ τρεΐ; Αύλαί θέλουσιν έγγυ&σθαι έκάστη διά τό 
τριτημόριον τή ; πληρωμή; τών τόκι>ν καί τοΰ ετησίου χρεωλυ
σίου τη ; ρηθείση; σειρά;.

Δ'. Ή  δευτέρα καί τρίτη σαρά τοΰ οηθέντο; δανείου δύναν- 
ται νά πραγματοποιηθώσιν αναλογώ; τών αναγκών τοΰ Ελλη - 
νικοΰ Κράτου;, μετά προηγουμένην συνεννοησιν μεταξύ τών τριών 
Αυλών και τη ; Α. Μ. τοΰ Βασιλέω; τή ; Ελλαδο;.

Ε'. Έάν, συνεπεία τ ο ι α ύ τ η ς  συνεννοήσεω;, πραγματοποιηθώ 
σιν ή δευτέρα καί τρίτη σειρά τοΰ ρηθέντο; δανείου, αί τρεΐ; 
Αυλαί θέλουσιν εγγυ£σθαι, έκαστη κατά τό τριτημόριον, περι 
τή ; πληρωμή; τών τόκων καί τοΰ ετησίου χρεωλυσίου τών δύο 
τούτων σειρών, ώ; καί περί τή ; πρώτη;.

Ό  κυριάρχη; τή ; Έλλάδο; καί τό Ελληνικόν Κράτο; ύπο- 
χρεοΰνται νά προσδιορίσωσ’.ν ει; την πληρωμην τών τόκων και τοΰ 
ετησίου χρεωλυσίου τών ύπό την εγγυησιν τών τριών Αυλών πραγ-
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ματοποιηθησομένων σειρών τά ; πρώτα; της έπικρατείας προσο- 
όους, ώστε αί πραγματικαί είσπράζει; τοΰ δημοσίου ταμείο^· 
θέλουσι προ πάντων άφιεροΰσθαι εί; την πληρωμην τών ρ η θ έ ν τ ω ν  

τόκων καί τοΰ χρεωλυσίου, χωρίς νά δύναται νά γίννι αύτώ ν  
χρνίσις πρός όποιονδηποτε σκοπόν, ενόσω ή υπηρεσία τών πραγ- 
ματοποιηθεισών σειρών τοΰ ύπό την Ιγγύησιν τών τριών Αύλών 
δανείου δεν ηθελεν έζασφαλισθή όλοσχερώς διά τό τρέχον έτος*

Οί διπλωματικοί αντιπρόσωποι τών τοιών Αύλών θέλουσιν 
είδικώς έπιφορτισθη νά έπαγουπνώσι πρός έκτέλεσιν τοΰ τ ε λ ε υ 
ταίου τούτου δρου.

13) Εάν τυχόν αί πρός οριστικήν ρύθμισιν τών όρίων τ ί ί  
Ελλάδος άρζάμεναι ηδη ύπό τών τριών Αύλών εν Κ ω νσταντ ίνου

πολει διαπραγματεύσεις προκαλέσωσι χρηματικην τινα άποζϊΓ 
μ ί ω σ ι ν  πρός δ φ ε λ ο ς  τ η ς  ’Οθωμανικής Πύλης, σ υ ν ο μ ο λ ο γ ε ΐ τ α ι ,  

δτι τό προς τ η ν  άποζημίωσιν ταύτην άπαιτούμενον ποσόν θέλει 
προαφαιρεθώ έκ τοΰ προϊόντος τοΰ έν τω προηγουμένφ άρθρ  ̂
μνησθέντος δανείου.

14) Ή  Α. Μ. ό βασιλεύς τής Βαυαρίας θέλει δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι  

π ρ ό ς  τ ό ν  π ρ ί γ κ η π α  Όθωνα τά μέσα νά στρατολογήσΥ) έ ν  Βαυα
ρία καί νά παραλάβν) είς την υπηρεσίαν αύτοΰ, ώ; βασιλέο>£ 

τ ί ς  Ελλάδος, σώμα στρατιωτικόν, μέχρι τρισχιλίων π ε ν τ α κ ο σ ί ^ ν  

άνδρών, ού τόν οπλισμόν, την αποσκευήν καί μισθοδοσίαν θέλε1 
χορηγησει τό Ελληνικόν κράτος- τό σώμα τοΰτο θέλει ά^ο- 
σταλη αυτόσε δσον τάχιστα διά ν* άντικαταστηση τά μεΧ?1 
τοΰδε εν Έλλάδι διατελοΰντα συμμαχικά στρατεύματα, άλλ
ό τελε,/ταΐος ούτος στρατός θέλει δια^είνει είς την διάθεσιν τΥΚ· · 

Α. Μ. τοΰ βασιλέω; τής Ελλάδος, μέχρι της άφίζεως τοΰ ανω
τέρω ρηθέντος σώματος. * Α μ α  άφιχθέντο; τοΰ σώματο; τούτου 
έν Έλλάδι, ό περί ού ό λόγος συμμαχικός στρατός θέλει άπο- 
συρθή, καί έκκενώσει όλοσχερώς την Έλληνικην χώραν.

15) Ή  Α. Μ. ο Βασιλεύς της Βαυαρίας θέλει ωσαύτως διευ
κολύνει πρός τόν Πρίγκηπα ’Όθωνα τά μέσα τοΰ νά συμπαρ#- 
λάβν; αριθμόν τινα αξιωματικών Βαυαρών διά νά συντρέξωσιν ειί · 
τον διοογανισμον εθνικής στρατιωτικής δυνάμεω;.



16) Ά μ α  καταστή δυνατόν, ρετά ττν υπογραφήν τής πα- 
ρούσης συμβάσεως, οΐ ύπό τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τής Βαυα
ρίας πρός τήν Α. Β. Υ. τόν Πρίγκιπα ΌΟωνα παραχωρηθησόμε- 
νοι τρεις σύμβουλοι πρός συγκρότησιν τής Άντιβασιλείας τής 
'Ελλάδος, θέλουσιν άναλάβει αυτόθι τά καθήκοντα τής ρηθείσης 
Άντιβασιλείας, καί θέλουσι παρασκευάσει δλα τά πρός υποδοχήν 
τοΰ κυριάρχου άπαιτούμενα μέτρα, οστις θέλει ωσαυτο>ς μεταβή 
είς τήν 'Ελλάδα εντός βραχυτάτης προθεσμίας.

17) Αί τρεις Αύλαί θέλουσι διά κοινές δηλώσεως αναγγεί
λει πρός τό Ελληνικόν έθνος τήν παρ’ αύτών γενομένην εκλογήν 
τής Α. Β. Τ. τοΰ πρίγκηπος Όθωνος τής Βαυαρίας, ώς Βασι- 
λέως τής Ελλάδος, καί θέλουσι χορηγήσει πρός τήν Ά ντιβασ ι- 
λείαν πάσαν τήν ύπ’ αύτών έξαρτωμένην υποστήριξιν.

18) Ή  παροΰσα σύμβασις θέλει έπικυρωθή, αί δε επικυρώσεις 
θέλουσιν άνταλλαχθή έν Λονδίνφ εντός εξ εβδομάδων, ή πρότε- 
ρον, έ ά ν  7] δ υ ν α τ όν .

Είς πίστωσιν τούτου οί πληρεξούσιοι υπέγραψαν αύτήν, έπι- 
θέσαντες καί τήν σφραγίδά των.

(ύπογρ ) Τ α λ λ β ϋ ρ ά ν ,  Π ά λ μ ε β τ ρ ω ν ,  Λ ή β ε ν , .  
Μ α το υ α τζ · .β £ κ , Α ε β έ τ -

Τοιαύτη ήτο ή συνθήκη, ήν, έπικυρώσαντος τοΰ βασιλέως τής 
Βαυαρίας Λουδοβίκου τή 15)27 Μαίου 1832, οί αντιπρόσωποι 
τής ‘Ελλάδος, κατά τήν έν ΓΙρονοί* τή 1 4γι ’Ιουλίου 1832 συγ- 
κροτηθεϊσαν ’Εθνικήν Συνέλευσιν, εμελλον να εγκρίνωσι και να 
άποδεχθώσιν.

’Επί τή εκλογή Βασιλέως έγεννήθη μεν αληθώς έν Ναυκλίψ. 
στιγμιαία τις έλπίς συνδιαλλαγής καί όμονοίας, καί οί άντιπρέ- 
σβεις αύτοί ένεθάρρυναν σπουδαίως τήν ελπίδα ταύτην, οτε τήν 
27 Φεβρουάριου ελαβον έκ Λονδίνου τό σπουδαϊον άγγελμα, δτι 
ό άπό μακροΰ ήδη ποθούμενος ήγεμών έξελέγη τέλος, καί ήν ό 
πρίγκηψ Όθων τής Βαυαρίας, προσέθηκεν δμως ουτω νέαν πλά
νην εις τάς πολλάς άλλας, άς έγέννησε παρά τοΐς διπλωμάσαις
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τό Ελληνικόν ζήτημα. Καθότι, δτε άφίκετο ή περί τ75ς εκλογή; 
τοΰ πρίγκηπος είδησις, τά έν Έλλάδι άπεΐχον πολύ μάλλον ή 
άλλοτε τής συγχωνεύσεως καί συνδιαλλαγές τών κομμάτων. Δεν 
έλειπαν δμως, έκ τών περί τόν Θήοσιον ιδίως, οί εζαλλοι έκ χα- 
ρ&ς έπί τώ άγγέλματι, καί ό αγαθός Βαυαρός ούδαμώς αμφέ
βαλλε περί τής ειλικρίνειας τών Ελληνικών έκείνων διαχύσεων.

'Υπήρξε δε μάρτυς 6 Θήρσιος τής έν Σύρω άγαλλιάσεως, δτε 
την 7)19 Μαρτίου 1832 έγνώσθη, δτι ό πρίγκηψ ’Όθων ειχεν 
έκλεγη ήγεμών τνίς Ελλάδος. «Παρελθόν αί μέριμναι, εγραφεν, 
έλησμονήθησαν αί διαιρέσεις, καί άπεσβέσθησαν σχεδόν τά μίσ**)· 
Την Ισπέραν ή πόλις δεν αναγνωρίζεται· πάντες άναπνέουσιν, έκ- 
φράζονται έλευθέρως, καί δ,τι ιδίως τιμ$ τόν αγαθόν, παρεγνω- 
ρισμένον καί κατασυΛοφαντούμενον λαόν, είνε δτι ούδαμοΰ ήκουσα 
εκφρασιν έκδικήσεως, πόθον καταδιώξεως, πανταχού δε τουναν
τίον κατεΐδον προθυμίαν εις λήθην τών γενομένων καί διάθεσιν είς 
έγκαίνισιν νέας έν Έλλάδι ζωής μετά τών νέων έλπίδων. «Ή  
χαρμόσυνος κίνησις διαρκεΐ, γενική καί όμοια παρά τε τοΐς κυβερ
νητικοί; καί τοΐς συνταγματικοΐς. Οί ατυχείς καταδιωκόμενοί 
περιφέρονται άνωρθωμένην εχοντες την κεφαλήν καί έλαφράν την 
καρδίαν7 οί πολέμιοι αύτών συμμερίζονται τάς φαιδράς προσδο
κίας, καί τό έμπόριον άνέζησεν αίφνης ώς διά μαγείας. Πλοΐ# 
ναυλούνται, συμβόλαια συνάπτοντας παραγγελίαι δίδονται καί 
ένεργούνται άγοραί. Ένω δε χθες ετι οί πλουσιώτατοι τών οίκων 
δυσκόλως εΰρισκον εκατόν τάλληρα έν περιπτώσει ανάγκης αύτών, 
σήμερον εύρίσκονται χιλιάδες κυκλοφοροΰσαι. Ουδείς ένθυμεΐται 
τοιαύτην τινά γενικήν αίφνίδιον μεταβολήν. Είνε δε αυτη έντε- 
λης καί πλήρης, ώς πλήρης είνε ή μετατροπή τής πρό τριών μόλι; 
ημερών μαινομένης έν τώ πελάγει τρικυμίας είς τό έκτάκτως θερ
μόν καί σφριγηλόν εαρ, δπερ έπεφάνη εκτοτε, συμπΐπτον θαυμ#- 
σίως, κατά τε τόν χρόνον καί τό είδος, πρός τό έπελθόν π ο λ ι
τικόν εαρ ».

C  Έάν τούς κυβερνητικούς ευχαρίστησεν ή έκλογή τού ’Όθωνος,
\ τήν έναντίαν μερίδα τών συνταγματικών ολίγον ηύχαρίστει VJ 

έκλογή τού πρίγκηπος τούτου. Δυσηρεστήθη δέ αυτη, διότι τό
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τώ νέ(ρ ήγεμόνι ώ; άντάρται. Εν τουτοις, αμφοτεραι αί φα- 
τρίαι άπόφασιν ειχον νά εκμεταλλευθώσι τουλάχιστον υπερ εαυ
τών, δσον ηδύναντο κάλλιον, την ανάγκην τοΰ ξένου ηγεμονος, ην 
δεν ηδύναντο νά ά π ο φ ύ γ ω σ ι .  Σπουδαιότατον λοιπόν παρίστατο 
μέλημα, τοις μεν εν 'Αργεί νά μη παραιτήσωσιν ,άνεγνωρισμένην 
ηδη τυπικώς κυβερνητικήν άρχ*/)ν, τοις δε εν Μεγαροις να κατα- 
λάβωσιν αυτήν, όπως δημιουργησωσιν ουτω τετε ΐεσμένον  τ ι

πληρεξούσιοι, ώς καί η εν Περαχώρφ κυβερνητικη επιτροπή τών 
συνταγματικών ανήγγειλαν έκφανώς, οτι δεν ηθελον καταθέσει τά 
όπλα, ενόσω δ κόμης Αυγουστίνος ευρισκετο επι Ελληνικοΰ εδά
φους. Ειχον δέ προβώ καί μετ’ επιτυχίας εις εναρξιν τών εχθρο
πραξιών. Ένφ η κυβέρνησις τοΰ Αργους εβλεπεν, οτι ουδεν άλλο 
είχεν είς διάθεσιν αύτης, Ίο τά επιπονως συναθροισθεντα ατακτα 
στίφη τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη, την ασθενή εισφοράν τοΰ τακτικοΰ 
πεζικοΰ καί την ιππικήν ΐλην τοΰ Δημητρίου Καλλέργη, δαπα- 
νωμένην εις ανωφελείς περιπολίας μεταξύ Ναυπλίου καί Αργους, 
ο ί  Ρουμελιώται κ α τ ώ ρ θ ω σ α ν  νά ύποταξωσιν ολοκληρον την Στε- 
ρεάν Ε λ λ ά δ α .  Κατέλαβον την Ναύπακτον, έπολιόρκησαν τόν 
Μαμ,ούρην έν τώ φρουρίω τώς Αμφίσσης,προσεβαλον τόν Κ. Με- 
ταξάν έ ν  ΔελφοΤς, έ λ α φ υ ρ α γ ώ γ η σ α ν  την Αράχωβαν, α π έ κ ρ ο υ σ α ν  

τά κυβερνητικά στρατεύματα εν τ>Ί κοιλάδι τοΰ Κηφισσοΰ και 
κατά τά  στενά ττίς ’Αττικές καί π*ρεσκευάσθησαν νά εισβάλλωσι

κακώς τ,όφομένους, α π λ ή ρ ω τ ο υ ς  καί δυσηρεστημένους στρατιώ- 
τας· στερούμενος δέ χ ς η μ α τ ι κ ώ ν  μέσων δέν κατώοθωσε νά έμπο- 
δίσ?  τάς λιποταξία; παλλών οπλαρχηγών τής Στερεάς, οϊτινες

ν Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ν  ! Τούτων πρός Β. γινομένων έπέ· 
)ίας προσβολή τών Μανιατών, οιτινες ειχον ήδη 
Μονεμβασίαν. Τι δέ ηδύνατο δ Κυβερνήτης νά 
τών 6 ,000  άνδρών τοΰ Κωλέττη ; Δισχιλίους 1
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υπηρέτουν ετι αυτώ καί ειχον γενικώί άνεγνωρισμένην γ ε ν να ιό 
τητα, ώς καί την άπόστασιν τοΰ Ίζαβέλλα Καί έπ* αύτών ετι 
τών Πελοποννησίων την πίστιν επί τοσοΰτο μόνον ύπαρχε δυνατή 
πεποίθησις, εφ’ οσον έζηκολούθει η μισθοδοσία αύτών. Ή  άνάγκΆ 
είς ην εύρέθη ό Αύγουστΐνος, δπως έπεκτείνγ) την διάδοσιν του 
χαρτονομίσματος, ή κατασπατάλησις της δέκατης, δι* ην ούδείς, 
πλην τών ισχυρών^ οίος ό Κολοκοτρώνης, έτόλμα νά πλειοδο- 
τησ*/), καί ήτις έδαπανατο έζ ολοκλήρου είς ανωφελείς ενόπλους 
επιδείξεις κατά ξηράν καί θάλασσαν, εζηυτελισαν επί μάλλον 
καί μάλλον την κυβέρνησιν.

Έν ’Άργει έπεκράτει πανικός. Έτρεμον οί άνθρωποι μη έπ#' 
ναληφθώσι τά Λεχεμβριανά, καί έφοβοΰντο την έκδίκησιν τών 
Ρουμελιωτών άπειλησάντων, ώς έλέγετο, δτι ή θ ε ΐον  άροτριώ^εί 
τήν τέφραν τών πόΛεων, α ϊ τ ό  ες ήθεΛον άντ ισ τή  αύτο ις ένόπΛύ>€· 
Καί αύτοί οΐ τών δυτικών Δυνάμεων αντιπρόσωποι έν Ναυπλί^ 
ησαν ανήσυχοι, οί δέ Ά γγλο ι καί Γάλλοι ήρξαντο μετα^οοΰντες^ 
δτι τοσοΰτον ειχον συγκαταβή πρός τήν κυβε'ρνησιν τοΰ Αύγου- 
στίνου, παραμελήσαντες *νά άποχαΛύψωσι τήν ά ν τ ίφ ασ ιν  μετα& 
τοϋ γράμματος χαϊ τον πνεύματος τών λονδ ιν ε ίω ν  άποφάσεων %<& 
τής ατομικής δ ιπλωματ ικής αύτών έχτεΛέσεως έν ΈΛΛάδι* !

Έν ττΊ κρισίμω ταύτν) στιγμή εύκαιρος ύπήρξε τοΐς άντι^ρ6- 
σβευταΐς ή έμφάνισις τοΰ Θηρσίου, έπιστρέφοντος βίς Ναύπλ'ι°ν 
έξ έκδρομής τινός αύτοΰ άνά τάς νήσους τοΰ Αιγαίου. Ούτος δέν 
είχε μέν έντολήν τινα ειδικήν, ουτε χρηματικά μέσα, καί ά^εδι* 
δετο αύτώ, έκ της μέχρι τοΰδε ένεργείας αύτοΰ, ή πρόθεσις 
καταστεί, δήθεν, άντιβασιλεύς μέχρι τής άφιξεως τοΰ ήγεμόνος ^  
διαρκούσης τής άνηλικιότητος αύτοΰ. Είχε δ* επομένως έναντί#£ 
άμφοτέρας τάς μερίδας, καί άτομά τινα μόνον υπέρ αύτοΰ. 
άντιπρέσβεις δμως έθεώρησαν άξιον τοΰ κόπου νά χρήσιμο^01*1- 
σωσι τάς ένεργείας τοΰ Θηρσίου, τάς συμβουλάς αύτοΰ, καί τ*/)ν 
επίσημον βαυαρικήν αιγλην, ήτις περιέβαλλεν αύτόν, καίπερ <*Ρ~ 
νούμενον. Ουτω δε προσεκάλεσαν αύτόν ώς έμπιστον έν ταΐς βυν- 
διασκέψεσιν αύτών.

Ο Θήρσιος ήσθάνετο ήδη εαυτόν πρός τήν αντιπολίτευσή



μ&λλον κλίνοντα ή πρός την κυβέρνησήν. Συνέστησε μέτρα συνδι
αλλακτικά καί προυτεινε νά άποφυλακισθτί δ Πετρόμπεης Μαύρο- 
μιχαλης, νά συναφθώσι διαπραγματεύσεις μετά τοΰ Ζαιυ,η έν Πά- 
τραις, καί νά διαταχθϊ) ή κατάληψις τοΰ Ίσθμοΰ ύπό Γάλλων, 
ών η έμφάνισις ήθελε καταστήσει αδύνατον την βιαίαν διάβασιν 
τών Ρουμελιωτών.

Ό  Αυγουστίνος συνγινεσεν είς την άπόλυσιν τοΰ Μπέη καί δ 
γερμανός φιλέλλην εσχε την εύχαρίστησιν νά άνοίξγ) τ$ 13)25 
Μαρτίου 1832 την ειρκτήν τοΰ Πετρόμπεη, καί νά ποοσφέρη 
αύτώ την ελευθερίαν ώ; χά^ιν τοΰ μέλλοντος βασιλέως. ’Αντί 

^τούτου ύπεσχέθη δ οπλαρχηγός, ώ; καί τά λοιπά άπολυθέντα 
μέλη τ έ ;  οίκογενείας αύτου, οτι ήθε.Ιον χ&θησυχίσει τήν Μάνην ,  
καί νπήρχεν  eJ j t l c ,  Szi ήθε.Ιον νυν εχτε ΐέσε ι τήν δεχάχις ήδη 
δεδομένην ύπόσχεσ ιν  ταύτην .  Ουτω τά έν Μάνγ) εφαίνετο δτι 
προύλήφθησαν, άλλ* ή κυρία δυσχέρεια ήν πρός βορραν απειλη
τική. ΙΙρίν δ’ ή έπέλθωσιν έκ μεσημβρίας οί Γάλλοι είς φρούρησιν 
τοΰ Ίσμθοΰ, ήδύνατο νά έττέλθγι ή κάθοδος τών Ρουμελιωτών- 
αί διαθέσεις δε τοΰ Γάλλου άντιποέσβίω; καθίστων πιθανόν, δτι 
ή πορεία τών Γάλλων δεν ήθΑε επιταχυνθώ. Ούδεν έπίσης σπου * 
δαΐον αποτέλεσμα ήδύνατο νά έλπίζτ) ή κυβέρνησις έκ διαπραγ
ματεύσεων πρός τόν Ζχίχην ή άλλον τινά τών ρουμελιωτών ήγέ · 
την. Πλήν δε τούτου ε^χε κκι την τυφλωσιν νά αποτείνν). εν 
^σχάττι πρόκλησίν τινα πρός τόν Κωλέττην. ήτις εξώθησεν
αυτόν εις έπίθεσιν. Κυρία δε ερις μεταξύ τών δύο φατριών υπήρξε; 
τις ήΰεΑον §χευ τήν διεύθυνσήν τών δημοσίων υπό τόν άνήλ ιχον  
ηγεμόνα.  Ό  σχηαατισμός προσωρινές πολυμελούς κυβερνήσεως, 
έξ άμφοτέοων, ήν καί οί άντιπρέσβεις αυτοί έπεθύμουν, ήδύνατο 
νά παράσχϊ) μέσον τι συνδιαλλαγής.

Ά λ λ ’ ή έξ ’Άργους είς Ναύπλιον καταφυγοΰσα συνέλευσις 
τυφλώς άφωσιωαένη τ·/} κυβερνήσει εσπευσε νά ασφαλίσγ) τήν 
διεύθυνσιν είς τήν ιδίαν αυτές φατρίαν. Μικρόν δε πρό τής δια- 
λύσεως αύτης διώρισε τόν Αύγουστΐνον αντ ιβασ ιλέα  μέχρι ζ9\ς 
αφίξεως τοΰ ’Όθωνος. Ταύτα μαθών δ Κωλεττης, άπεφάσισε 
νά προβή είς έπίθεσιν, είσβάλλων είς την Πελοπόννησον.
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Τότε, κατά τάς κρίσιμους ημέρας, περί τά τέλη Μαρτίου, 
άπεφάσισεν ό Θήρσιος, κατ’ εντολήν τών άντιπρέσβεων, νά 
σπεύσγ) είς τό έν Περαχοοα στοατόπεδον τών Ρουμελιωτών, 
δπως μεσιτεύση καί προλάβν) την είς την Πελοπόννησον εισβο
λήν. ’Αλλά τόσον κατεγοήτευσεν αύτόν ό Κωλέττης, τόσον- 
μετέτρεψε τάς φρένας αύτοΰ δ αίμύλος Γκεΐνος~άνηρ καί ή π α 
ρουσία καί ή λαμπρότης τών όπλιταρχών καί στρατιωτών, ώστε 
άπό μεσίτου κατέστη φίλος τών Ρ ουμελιωτών. Έπανηλθεν είς 
Ναύπλιον μάλλον υπερασπιστής τών Ρουμελιωτών ή μεσίτης, 
τών διαμαχομένων. Άποτυχούσης τής πρεσβείας τοΰ Θηρσίου, 
εγε'νετο συμβούλιον έπί τοΰ άγγλικοΰ τρικρότου, δπερ συνέκειτο 
έκ τών τριών ναυάρχων, τών άντιπρέσβεων, τοΰ Αυγουστίνου 
καί τοΰ θηρσίου, καί άπεφασίσθη ϊνα άντιτάξωσι βίαν κατά 
τών Ρουμελιωτών. ’Αλλ’ ούτοι πριν πρός τοΰτο ετοιμασθίΐ 
δ Αυγουστίνος έξεστράτευσαν τν) 25 Μαρτίου 1832, ένίκησαν 
τούς ύπό τόν Νικήταν καί Καλλέργην κυβερνητικούς στρατούς 
παρά τό Λουτράκι- διεσκόρπισαν τό ιππικόν τοΰ Καλλέργη, και 
ετρεψαν τά πεζικόν τοΰ Νικήτα· τν) δ’ υστεραίοι (26 Μαρτίου) 
είσήρχοντο είς τό Άργος εχοντες̂  κλάδου^ ελαίαν έπί τών δπλων 
καί έπί τών φεσίων ώς σωτηρες τοΰ έθνους καί έλευθερωταί εκ 
τοΰ ζυγοΰ τοΰ Αυγουστίνου* τό πλήθος ύπεδέχετο αυτούς εν 
άγαλλιάσει* καί ττί έπαύριον, 27 Μαρτίου, άφίκοντο προ τών 
πυλών τοΰ Ναυπλίου καί έστρατοπέδευσαν έν ττί Προνοία, ενθα 
πολλοί δυσηρεστημένοι έκ Ναυπλίου ήνώθησαν αύτοις.

Όσημέραι αξιωματικοί καί στρατιώται έγκαταλείποντεί 
τάς τάξεις τών κυβερνητικών στρατευμάτων, ήνοΰντο μετά τών 
Ρουμελιωτών, έφ’ ώ καί δ Αύγουστΐνος έξέστη τών φρενών βλε- 
πων Ιαυτόν άπογυμνούμενον της τε τών πολιτών καί τών στρα
τιωτών ύπερασπίσεως. Τέλος δε ττ5 έπιούσν) (28 Μαρτίου 1832) 
ίδών δτι καί οί άντιπρέσβεις καί οί ναύαρχοι ώκνουν δπως 
αστιίσωσιν αύτοΰ διά τών δπλων, καίτοι ό Ρίκορδ ή β ο υ λ ε τ ο  

τοΰτο, άλλά δεν έτόλμα μόνος, ^παρνιτήθη την αρχήν.
Παραιτηθέντος τοΰ Αύγουστίνου Καποδιστριου, ή Γερουσι# 

πιστευουσα δτι μικτή τις κυβε'ρνησις εκ τε τών συμπολιτευομ&~
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rνων καί άντιπολιτευομένων ηούνατο νά συγκρατήσγ] τά διεστώτα 
μέχρι τής καθόδου τοΰ έκλεχθέντος βασιλέως ’Όθωνος, έξελέζατο 
πενταμελή δ ιο ικητ ικήν ίπ ιτροπήν  συγκειμένων έκ τών : Κ ολοκο -  
τρώνη, Μ εταξα , Ζαίμη, ΚωΛέττη καί Βονδονρη. Ά λ λ ’ ητο πρό
δηλον δτι καί διά τής εκλογής ταύτης συνεκροτεΐτο κυβέρνησις. 
ένέχουσα εν έαυτή τά σπέρματα τής διαιρέσεως, διότι οί σ υ ν - 
ταγματ ικο ΐ ,  αντιπροσωπευόμενοι ύπό τοΰ Κωλέττη, είχον και 
πάλιν την μειονοψηφίαν. Οοχ ίτ το ν  ομως επήλθε ποια τις ε ι
ρήνη, τά  στρατεύματα συνεφιλιώθησαν ττΊ παρεμβασει τοΰ Θηρ- 
σίου εν Προνοί<£, τά τε κυβερνητικά καί συνταγματικα καί περί- 
ήρχοντο άνά τάς οδούς τοΰ προαστείου τοΰ Ναυπλίου κραυγα- 
ζοντα υπέρ τοΰ Βασιλέως, τοΰ Συντάγματος καί τοΰ Κωλέττη, 
δστις τγί επαύριον (29 Μαρτίου), προτροπή καί εγγυήσει τοΰ
θηρσίου, είσήλθεν είς Ναύπλιον. Η είσοδος τοΰ Κωλέττη εις
την πρωτεύουσαν τής κυβερνήσεως ην θριαμβευτική* ο λαος εν 
εύφημίαις ηκολούθει αύτόν περιστοιχιζομενον υπό είκοσι και 
πέντε λαμπρώς ένδεδυμένων δπλιταρχών* κατεφίλουν αυτόν ως 
σωτήρα* άπειρον πλήθος λαοΰ άνευφήμουν αυτόν εν ταΐς οδοΐς, 
εκ τών στεγών τών οικιών, εκ τών παραθύρων. Ή  πομπή ην 
βασιλέως, στρατηγοΰ νικητοΰ, άνδρός μεγαλως ευεργετησαντος 
~Υ)ν πατρίδα. Ό  Αύγουστΐνος Καποδίστριας ιδων κρυφίως εκ 
τίνος παραθύρου τοΰ μεγάρου, εν ω κατώκει προτερον και c- 
φονευθείς Κυβερνήτης την λαμπράν υποδοχήν τού αντίπαλου 
αύτοΰ καί άπελπίσας περί τής αρχής αυτοΰ τε καί τοΰ Καπο- 
διστριακοΰ εν γένει οΓκου παρεσκευασθη εις φυγήν, και τνΐ 
αυτν] νυκτί περί την 1 Οην ωραν επεβιβασθ/) επι τής φρεγατας 
τ οΰ ναυάρχου Ρίκορδ μετά πάντων τών οικείων καί φίλων, απο- 
*ομίζων καί τά κειμήλια καί έπιπλα αυτοΰ, κατευθυνομενος εις 
Κέρκυραν ουτω δε έξέλιπεν εκ τής Ελλάδος, ην καθιδρυσεν είς 
Κράτος, ή οικογένεια Καποδιστρίου, πρός ην ή νεωτέρα Ελλάς 
Οφείλει μεγάλην την εθνικήν εύγνωμοσύνην. Ό  Αύγουστΐνος φεύ- 
γων εξ μήνα; μετά την δολοφονίαν τοΰ άδελφοΰ έκ Ναυπλίου, 
Κόμισε τό λείψανον τοΰ^ ώ τ ο υ  τή ; Έλλάδο; Κυβερνήτου είς.



Κέρκυραν (1). Ό  τότε ’Ά γγλο ; τών Ίονίων νήσων αρμοστή; 
"Λδαμ, ϊνα μη τό λείψανον τοΰ αοιδίμου Κυβερνήτου πρόκα- 
λέσν) τάς συγκλήσεις τοΰ Κερκυραΐκοΰ λαοΰ, παρεκάλεσε τούς 
αδελφούς τοΰ τεθνεώτο;, ΐνα ή άποβιβασι; τοΰ λειψάνου έκ τώ; 
ρωσικές φρεγάτας γίντ) νύκτωρ. Τωόντι μεσονυκτίαις <Spat; τώ$ 
ημέρας καθ’ ην εφθασε τό πλοΐον (αρχαί Απριλίου 1832), άπο· 

I βιβάσαντες οι αδελφοί τόν νεκρόν, συνώδευσαν άνευ νεκρικές ακο
λουθίας είς την έν τω προαστείω Μανδουκίω 'Εκκλησίαν zfjc 
Πλατυτέρας, έν τώ περιβόλω της οποίας καί έτάφη, παρά τόν 
τάφον τοΰ γονέως αύτοΰ καί τοΰ έπιστηθίου φίλου Μουστοζύδου. 
Έ πί τοΰ ψυχροΰ καί άπλοΰ τάφου τοΰ καλύψαντος τά όστ# 
αύτοΰ, είσί γεγλυμμέναι αί εξής λέζεις πολλών δηλωτικαί

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Α. Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ  

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ  

Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Όπόσον δ ’Ιωάννη; Καποδίστριας έμεοίμνησεν ύπερ τοΰ εθνου;, 
άφ’ ή ; στιγμή; έξελέγη Κυβερνήτη; καί προ τ η ;  έκλογη; 
διυτέλει υπουργό; εν Ρωσία καί βραδύτερον ίδιωτεύων, μ α ρ τ υ ρ ε ί  

ή δημοσιευθεΐσα άλληλογραφία αύτοΰ, ή τ ι ;  καταδεικνύει τ ό ν  

μέγαν ύπερ τ η ;  Έλλάδο; ένθουσιασμόν τοΰ άνδρό;.
Έφ* φ καί ή ιδιαιτέρα αύτοΰ πατρί;, ή Κέρκυρα, εύγνωμο- 

νοΰσα ενεκα τη ; δι’ αύτοΰ ποοσαφθείση; αύτή δοζη;, άνήγειρεν 
άνδριάντα έν τ7, πλατεία τώ; πόλεω;, ού τά άποκαλυπτή?1̂  
μεγαλοπρεπώ; έπανηγύρισε τ7\ 12 Απριλίου 1887 σύμπα; δ ελ
ληνισμό; δι’ αντιπροσώπων. Καί ή Έθνικη μεν Βουλή είχε πεμ' 
ψει τόν πρόεδρον αύτώ; ’ Λτδρέαν Αυγερινόν , ή Κυβέρνησι; 'τ’°ν 
ύπουργόν τών Ναυτικών καί έκ Κέρκυρα; βουλευτήν Γ ιώ ^ ίθΥ 
Θεοτόκην, το ΓΙανεπιστήμιον τόν Πρύτανιν αύτοΰ Γεώργιον  
ραμήτσαν  καί ό δήμο; 'Αθηναίων τον Μ ιχαήλ  Π. Λάμπρον , 01 # 
τινε; καί λόγου; έζεφώνησαν καταλλήλου; τνί περιστάσει, Μ^ω'9

(1) *0 Στΐ',ρανος Ξίνος λέγει οτι έκου.’.σεν εις Π ετρουπολ'.ν.
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καί ό πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου τοΰ δήμου Κ ε ρ κ υ ρ α ίω ν  

καί διευθυντής τοΰ έν Κεοκύρο* Λυκείου cΚαποδιστρίου» Λεωνί
δας ΒΛάχος, δς καί προ τούτου ιδρυσεν έν τώ ίδίω λυκείω μ#?' 
μαρίνην προτομήν τοΰ μεγάλου τής νήσου τώνΦαιάκων πολίτου(Ι)· 

Ό  τΤ) 12 ’Απριλίου 1887 άποκαλυφθεις έν Κέρκυρα άνδοιάς 
τοΰ πρώτου τν\ς Ελλάδος κυβεονήτου Ίωάννου Α. Καποδιστρίου 
είναι λευκοΰ μαρμάρου καί ε^ει ύψος τοιών μέτρων περίπου* 
Είκονίζει δε τόν Καποδίστριαν σκεπτικόν και κοατοΰντα έν τή 
άριστερα έκτεταμέντ) χειρί κύλινδρον χάρτου, τήν δε δεξιάν εχοντιΧ 
έν αναπαύσει κεκαμμένην προ τοΰ στήθους καί ανοικτόν τόν δεί
κτην. Ό  Καποδίστριας φέρει ευρωπαϊκήν σύγχρονον στολ*/)νι 
άλλ’ επί τό άρχαιοπρεπέσχερον περιβάλλεται καί ύπό πολυπτύ
χου μανδύου έμπεπορπημένου κάτωθι τής άριστεράς χει,ρός 
τήν όσφύν. Ό  άνδριάς βλέπει τήν άντικρύ τής νήσου δουλ*ΐΟν 
εισέτι Ελλάδα, τήν "Ηπειρον, ήν τοσοΰτον αυτός έζήτησε 
έλευθερώσϊ), άλλά δεν έπέτυχε καί ϊσταται έπί βάθρου, ού το 
άνώτατον μέρος, κατά τάς τεσσαρας πλευράς, κοσμείται υ#° 
τοΰ οικοσήμου τής οίκογενείας τοΰ Καποδίστρια, ήτοι ύπό θυ
ρεών, έστεμμένων έντός κλάδων φοίνικος καί φεροντων τρείί 
διαγωνίως αστέρας καί ενα σταυρόν πρός τήν άνω δεξιάν γωνί#ν* 
εν τίί κυρία δ’ όψει τοΰ βάθρου τήν επιγραφήν :

I. Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ  

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν δε ττί δεξιοί τφ  θεατ^ : *Τόν περ ίδοζον ποΛίτην *αί/ 
Έ.ΐΛάδος μέγαν  ευεργέτην, ά νδρ ιά ν τ ι  τω δε Ιω ά ν νη ς  Tovp^i r ĉ 
έγέγηρε σνμπροθνμησαμένον τον Κερχνραίων δήμον , t y  φι^οΖ^^ 
τον μεγά.Ιυν άνδρός προαιρέσε ις  · έν δε ττί αριστερά ·' «

(1) Προτομήν του Κ απ ο δ ισ τρ ίο υ  άνήγε ιραν  κα ί έν Πόρω τη *ατ  

χ ή ν  πεφιληαένγι αύτω ν ή σ ο ,
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δας Αρόσης ίργον ήρχε, Γεώργιος Βενάχης επί πέρας ήγαγεν 
ίχει ΑΩΠΕ'.* χ

Εύχης εργον θά ητο, εάν τό έθνος ΐδρυε τώ μεγάλω τ^ς Ε λ 
λάδος πολίτη καί πρώτψ Κυβερνήτη αύτώς καί ετερον α ν 
δριάντα (1) είτε έν Ναυπλίψ εΓτε έν ΑΙγίνν) ί  καί έν Άθήναις, 
καταδεικνΰον ουτω πόσον γανώσκει νά τιμ& τούς μεγάλους αύτοΰ 
<2νδρας, ώς επραττον οι πατε'ρες τιμών.

Έ πί τ95 εύκαιρία τών αποκαλυπτηρίων τοΰ άνδριάντος τοΰ 
ήμετε'ρου Καποδιστριου τοΰ τόσον οικτρώς τόν βίον καταστρε'- 
ψαντος, οί μεν έκάλουν αύτόν Τψολίοντα, οί δε Φωχίωνα, οί 
δε Βασιγχτώνα, ό δε ιστορικός Οΰρχβαρδ, *ηττον κολακευτικός, 
παρε'βαλεν αύτόν πρός τόν Νάβιν, άλλά, ώς μοί φαίνεται, πάν- 
τες ούτοι οί ίστορικοί παραλληλισμοί είσίν άστοχοι κατά πολύ, 
καί μ&λλον άρμόζει η ύπό τοΰ λαοΰ ειτα άποδοθείσα αύτφ 
προσωνυμία Καβονρ, ώς διοργανώσαντος την έλευθερωθεΐσαν Ε λ 
λάδα ώς εκείνος την ’Ιταλίαν, πρός τν5 Ελληνική μούση καί ή 
Ιτα λ ική  συνέθηκε δύο υμνους, ών ό μεν εχει : Giovanni C apo - 
d is tr i i i  inno p a tr io t ico  del cav . Anv. Giuseppe R a m e l l i ,  
Corfu  1886, ό δε': *Τω μεγάλω διπλωμάτη χόμητι Ιωάννη
Καποδιστρία, γραμματεΐ τής Έτζιχρατείας τής Επτάνησον Πο~
*Ιιτείας, νπονργω χαί χαγχελαρίω τον αντοχράτορος 'Αλέξαν
δρον, πληρεζονσίω λειτονργώ παρά τη Ελδετιχή δμοσπονδία, 
πολίτη τής Γενεύης, ιππότη μεγαλοσταύρω τών χνριωτατων ταγ
μάτων τής Ενρώπης, χνδερνήτη τής Ελλάδος, bv η Ενρωπη εχή- 
ρνζε τόν περινούστατον τών 'Ελλήνων* nel g iorno  che Cor- 
e i r a  su a  p a t r ia  in n a lz ava  g l i  publico monumento il  Ca-

( i )  Ώ ς  γ νω στό ν ,  κ α ί  α υ το ί  οί πρόσθεν του Κ απ ο δ ιστρ ιο υ  π ο λ έ μ ιο ι ,  
ψ η φ ίσ α ν τε ς  υπέρ α ύτου  εν τ $  ε θ ν ι κ ή  σ υ ν ε λ ε υ σ ε ι  τ ο υ  1 8 4 3  
τ ή ν  άνέγερσιν  ά ν δ ρ ι ά ν τ ο ς  τ ω  Κ υβ ερ νή τη ,  δ ιηρμ ήνευσαν  εν π α ν η 
γυ ρ ική  μ ε τ α γ ν ώ σ ε ι  τ ή ν  οφειλομένην πρί>ς zbv ^εγαλόφρονα ΚερχυραΓον  
ε υχ α ρ ισ τ ία ν  τώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν .  'Α λ λ ά  δ υστυχ ώ ς  εκτοτε ούδεν ήκούσθη π ε ρ ί  
άνΒριάντος, ώς ουδέ περ ί * 0  θ ω ν ο ; ;  κα ίπερ  π ολλάκ ις  λόγου γενομένου  
βν τη  Β ουλή  κα ί  π ολλάκ ις  ύπ6 ιδ ιω τώ ν  προφορικώς τε  εν λόγοις π α ν η γ υ 

ρ ικο ί;  κα ί  ε γ γ ρ ά φ ω ; .
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nonico Dr D arm anin  questo  um ile  omaggio consacrava,  
Corfu 1886.

’Αλλά καίπερ φυγόντος τοΰ Αυγουστίνου, ή ειρήνη έν τ?ΐ 
επιτροπή ούδαμώς άποκατέστη. Ό  Κωλέττης άπεστρέφετο τά 
δύο αύτώ εχθρά μέλη, τον Μεταξ#ν καί τόν Κολοκοτρώνην· διό 
τά τη ; πενταμελοΰς διοικητική; επιτροπή; μέλη πριν άρξωνταα 
τών διοικητικών Ιργων έφιλονείκουν προ; άλληλα· τό κόμμα τών 
Καποδιστριακών ήγωνίζετο, έκ παντός τρόπου, νά υποσκελίσω τόν 
Κωλέττην άλλ’ ούτο; είχε δύναμιν κραταιάν έν τω περί τό Ναύ- 
πλιον στρατώ και ύπεστηρίζετο ύπό τοΰ Θηρσίου, οι δε άντίπα- 
λοι ήρείδοντο επί μόνον τόν Ρίκορδ. Τέλο; μετά μακρά; συζη
τήσει;, παραιτηθέντο; τνΐ 30 Μαρτίου 1832 τοΰ Κολοκοτρώνη, 
συνεφώνησαν προφορικώ; δ τε Μεταζας καί Κωλλέττης, δπω; 
δ̂ρυθγι επταμεΛής επιτροπή έκ τοΰ ΚωΜτζΊ/, Μεχαζά^ Ζαΐμη, 

Κοννζονρ ιώχη , ΚοΑιοκοϋου^ Λημηχρίον 'ΊΓψηάάγζον καί Ζωγρά~ 
<ρου. Άλλ* δ,τι συνέβη έν τή καταρτίσει τή ; πενταμελοΰ; επι
τροπή;, τοΰτ’ αύτό συνέβη καί έν τνΐ τή ; επταμελοΰς. *Οπο>ς ίΐ 
συγκρότησι; έκεινης γενομένη ύπό τή ; Γερουσίας άπήρεσε τφ 
Κωλέττγι, ουτω καί ή τή ; πρώτη; επταμελοΰ; γενομένη ύπό τ ο ΰ  

Κωλέττη άπήρεσε τγΐ Γερουσί^. Τοιαύτη ήτο ή αναρχία. ΚοΛ 
λοιπον έσχηματίζοντο επιχροπαι καί νποεκιχροπαϊ  καί διελύοντο 
προ; ζημίαν τοΰ έθνους !

Ή  Γερουσία γινώσκουσα δτι ό Ζωγράφο; καί ό 'Γψηλάντηί 
ήσαν ύποχειριοι τώ Κωλέτττι, καί δτι έπομένω; ό πολυμήχανος 
έκεΐνο; άνήρ ’έμελλε νά εχν) τήν πλειονοψηφίαν, αντί τών δυο 
έκείνων έξελεξατο τ*?! 2 ’Απριλίου 1832, δύο όμόφρονας α ύ τ ν ί  κ&1 
τοΐς Καποδιστριακοΐς : τόν ILlaxovzar καί τόν Τρι,κούπην
νόντων τών άλλων καί αύτοΰ τοΰ έχθίστου αύτνί Κωλέττη. &τε 
μή τολμώσ·/) ν’ άποκλείσ*/) αύτόν ώ; ισχυρότατο'-'. ’Αλλ’ ή έκλογΆ 
τής Γερουσίας άπεδοκιμάζετο, ώς είκός, ύπό τών περί τον 
λέττην συνταγματικών* άπεδοκίμαζον τόν Γρικούπην ώς μετα 
στάντα από τής άντιπολιτεύσεως και έργασθέντα ύπέρ τής δι#' 
τηρήσεως τών Καποδιστριακών, οί δε Ρουμελιώται σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ  

ήπείλουν δτι, εάν μή ή Γερουσία άνεκάλει τόν διορισμόν του



Τρικούπη, εμελλον νά άνατρέψωσι τά πάντα καί κατακρεουργή- 
σωσι τού; γερουσιαστάς καί άλλα τοιαΰτα διαπράζωσι. Πρός δέ 
τούτοις, οί Ρουμελιώται άπτρτουν ϊνα ή έν Άργει συνέλευσις έξα- 
κολουθήσγ)· άλλ ’ ή Γερουσία αντέλεγε. Μάτην δ Θήρσιος συνε- 
βούλευε, παρεκάλει, έξώρκιζε τούς Γερουσιαστάς tva χάριν τής 
πατοίδος πληρωθώσιν αί απαιτήσεις τών έπικινδύνων Ρουμελιω
τών, οί Γερουσιασταί εμενον άκαμπτοι. Άποτυχών παρά τ^ Γε
ρουσία δ Θήρσιος έστράφη πρός τούς δημογέροντας τού Ναυπλίου 
παρ’ ot; καί έπέτυχεν· ούτοι συναγείραντες τά πλήθη, περιεκύ- 
κλωσαν τήν Γερουσίαν, ήπείλησαν τούς γερουσιαστάς καί μάλιστα 
αναφανδόν δ Γάλλος άντιπρε'σβυς Ρονάν  είπε πρός τόν Γερουσια
στήν Γ. Aivi&va δτι, e a r  μη ύιταχονσωσι , θά δ ιασνρθώσιν  α ί  
χεφαλαι αυτών δ ιά  τών οδών , καί οΰτως ήνάγκασαν τήν Γερου
σίαν νά συνέλθγ) μετά τής Κυβερνήσεως είς κοινήν συνεδρίαν, καθ' 
ήν ττ5 13 Απριλίου 1832 άπεφασίσθη ΐνα προσληφθτί έν έπι 
τοοπτί αντί του Τρικούπη δ Αιδωρίχηϊ, άνθ* ού όμως προσελήφθη 
δ άγγλόφρων Κώστας Μπότσαρηο , καί συγκληθη τή 19 Απρι
λίου ή Εθνική Συνέλευσις έν ’Άργει. Ουτω διά τής βιαίας συμ- 
πράζεως τής Γερουσία; πρός τήν Κυβέρνησιν, ήττήθη ή Καποδι- 
στριακή μερίς· ή δε Κυβέρνησις εξέδωκε προκήρυξιν τ$ 18 Απρι
λίου δτι τάχιστα συγκληθήσεται ή συνέλευσις έν ’Άργει. Ώρίσθη 
δε ΐνα έκαστον μέλος τής Κυβερνήσεως προεδρεύη αυτής κατά 
μήνα, ώ; καί παρά τ^ άρχαί^ Ελληνική Βουλγρ πρώτος 
δε πρόεδρος έγενετο δ Κονντονριώτηε. Ά λλά  τί η^υνατο νά πράζν) 
επιτροπή, μεθ* ής βία συνέπραττεν ή Γερουσία, τάδε μέλη αυτής 
διΐσταντο πρός άλληλα ;

Τό ταμειον μόλις περιεΐχεν 155 τάληρα ! Ό  Κωλέττης 
κηδόμενος τοΰ στρατοΰ, δι* ού έμεγαλύνθη, άλλά καί φοβούμε
νος στάσιν, ώς έκ τής μή πληρωμής τών μισθών, ήβουλήθη νά 
διανείμη αύτόν άνά τήν Πελοπόννησον πρός διατροφήν· άλλ* δ 
Ζαίμης^ δ Πλαπούτας καί δ Μεταζ&ς άνθίσταντο θέλοντες νά 
Ταπεινώσωσι τόν Κωλέττην καί καταβάλωσι τούς Ρουμελιώτας, 
δπε(| προϊδών ό Κωλέττης ύπεχώρησε φρονίμως. Ά λλά  πλήν τού
του διίστατο πάντοτε ή Γερουσία πρός τήν έπταμελή κυβέρνησιν,
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απαιτούσα ΐ ν α  συνέρχωνται κοινν*) είς εκτάκτους συνεδρίας, συμ* 
πράττη τη κυβερνήσει έν τ$ εκλογή τών πληρεξουσίων, έλέγχη το 
δημόσιον ταμεΐον* πρός δε τούτοις,ΐνα εντός πέντε ή μ ερ & ν  ομόση 
ή κυβε'ρνησις δρκον πίστης έκτελέσεως τών εαυτός καθηκόντων 
ενώπιον αύτης, τά δε διατάγματα φέρωσι την υπογραφήν του
λάχιστον πέντε μελών τής κυβερνήσεως. Αί διαφωνίαι αύται τών 
τε μελών τής κυβερνήσεως καί πρός άλληλα καί πρός την Γερου
σίαν μετεδίδοντο, ώς δηλον, καί είς τόν λαόν· ή διχόνοια τών 
φατριών ύπεξεκαίετο καί δ λαός έκλυδωνίζετο εν τφ  πολυκυμάντω 
τών παθών πελάγει/Οπως ποτ* άν η,ένίκησαν, επί τέλους, οί συν
ταγματικοί καί εν τώ καταρτισμώ τού ύπουργείου εγένοντο ύπουρ 
γοί : Ό  μεν Μανροχορόάτος επί τών Οικονομικών, δ δε Τ ρ ι -
χονπης επί τών Εξωτερικών, δ Ζωγράφος επί τών Στρατιωτι
κών, ό ΚΛωνάρης έπί τώς Δικαιοσύνης, ό Βονλγαρης  έπί τών 
Ναυτικών, δ Χρησζίύης  έπί τών Εσωτερικών, καί ό Ρίζος Ν£* 
pov2bς έπί τών Εκκλησιαστικών. Τό ύπουργεΐον τούτο καίπερ 
συνταγματικόν καλούμενον ούδεν σχεδόν συνταγματικόν επραζεν* 
ούδ’ αύτην τήν προκηρυχθεΐσαν Έθνοσυνέλευσιν συνεκάλεσεν.Άλλά 
τό μάλλον κατεπεΐγον ήν ή άπειλητική κατάστασις τού στρ*-’ 
τού, οστις πολλαχώς έρρ^διουργεΐτο ύπό τών Κ α π ο δ ισ τ ρ ια κ ώ ν  

καί μάλιστα ύπό τού Κολοκοτρώνη διαδίδοντος, μεταζύ άλλων, 
δτι δ Κωλέττης ειχεν ύποσχεθή τοις Ρουμελιώταις ώς άμοιβ^ν 
την λεηλασίαν της Πελοποννήσου.

Καί δντως πρώτος δ Θεόδωρος Γρίβας  ηγούμενος άλλων 
καί ’Αλβανών ήργυρολόγησεν έν Άργει, είτα έτράπη πρός ^r'v 
Τριπολιν- ό δέ Τουρκαλβανός ΤαφΙλ Πούζης έλεηλάτει την Κό
ρινθον. Κατά τών ύπό τόν Γρίβαν έπώλΟε προσκληθείς ύπό των 
πολιτών δ Κολοκοτρώνης, δστις καί κατέλαβε τό Βαλτέτσι' ° 
δέ Γενναίος Κολοκοτρώνης άπαλλάξας τόν ΕύαγγέΛην K o r t °' 
γ ιά ν ν η ν  περικυκλωθέντα περί τόν Ά γ ιον  Πέτρον ύπό τών άν*1' 
πάλών καί τών έγχωρίων έστρατοπέδευσε παρά τήν Τριπολιν* 0 
δέ Νικήτας είσβαλών είς Μεσσηνίαν άπέκρουσε τούς ε ίσ β α λ ο ν τ * £  

Μανιάτας αίχμαλωτίσας καί τόν άρχηγόν αύτών τόν K azC ^°r  
ΜαυρομιχάΛην. Μετά μικράς δ* άψιμαχίας παρά τό Ζέλι
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τά Τσιπιανά, ό Γενναίο; Κολοκοτρώνης προσβολών τόν Γοίβαν 
καί Χατζηχρήστον παρά τόν Μαντζαγράν ηνάγκασεν αυτού; να- 
πέλθωσιν εί; νΑργος, έξ ού έγένοντο σφοδρότεραι αί εριδες μεταξύ 
τών μελών τή ; κυβερνησεως* διότι ό μεν Ζαίμης, ό Μεταζας καί 
ο Πλαπούτας κρυφίως ύπεθαλπον τά ; ένεργείας του Κολοκο · 
τρώνη, ό δε Κο>λέττης, Κουντουριώτης καί Μπότσαρης ηθελον 
νάποκηρύξωσιν αύτόν ώ; στασιώτην, δπερ καί 48 πρόκριτοι καί 
όπλιτάρχαι διά ποοκηρύζεως (18 ’Ιουνίου 183 ί) αύτών προύτει- 
να ν  άλλ* άρνηθέντος του 'Υψηλάντου, ουδεν κατά του δαφνοστε
φούς στρατάρχου -τή; Πελοποννήσου έγένετο, ουτω; ώστε εν Πε- 
λοπο ννήσω έλάμβανον την ύπεροχην οί καποδιστριακοί. *Αλλ* η 
κορύφωσι; τή ; αναρχία; έν Έλλάδι επήλθεν, οτε η επιτροπεία 
φοβούμενη μη τυχόν οί αύτοί άντιπολιτευομενοι καταλάβωσι τά 
φρούρια έπέτρεψε την φρουράν αυτών το ΐ; Γάλλοι;, ων 1200 ύπό 
τόν στρατηγόν Κορβε κατέλαβον τ?) 7 Μαίου 1832 τό Ναύ-
πλιον καί τά φρούρια.

’Αλλά τά ; Πάτρα; πριν η καταλάβωσιν αυτα; οι Γάλλοι
προκατέλαβεν ό Κίτσο; Τσαβέλλας ηγούμενος 500, οστις ην 
αντίθετος ττ) έπιτροπεί^. ’Αντίθετοι δε ταυτη ησαν και τά 
πολλά τής Ά χα ίας , Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Έλιδος καί μόνον 
έν Κορίνθω καί Αακωνί^ ύπερίσχυσεν αυτη. *Εν δε τ$ εκτός 
του ’Ισθμού Έλλλάδι τά μεν άλλα ησαν αδιάφορα, τά δε τής 
Φωκίδος έφρόνουν τά τών Καποδιστριακών.

Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, εγένοντο εν μυρίαις παρα- 
νομίαις καί βί$ αι έκλογαί τών πληρεξουσίων τής Εθνικής συν- 
ελεύσεως, έφ* ώ και η Γερουσία καί αι έπαρχίαι Καρυταίνης, 
Άμφίσσης και Σπετσών διεμαρτυρήθησαν έπισήμως κατά τών 
τελουμένων εκλογικών οργίων διά την έν Ilpovoic* ’Εθνοσυνέ- 
λευσιν. Ή  συνέλευσις αυτη δύναται νά θεωρηθεί κυρίως εχνη, άτε 
νέων έκλογών γενομένων* άλλ’ ώς συνέχεια τής πέμπτης  έν ’'Αρ
γεί συνελεύσεως τής έπί Καποδιστρίου συγκληθείσης θεωρηθεΐσα 
άριθμεΐται ώς πέμπτη , ούτως ώστε ενέχει ποιάν τινα σχέσιν πρός 
~ην πεγθέχτην  λεγομένην Οίκουμενικην Σύνοδον. Την συνέλευσιν 
Ναύτην ύπεβλεπον οί Καποδιστριακοί, διότι οί πλειστοι τών

\
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πληρεξουσίων αύτης ήσαν συνταγματικοί. Τούτου ενεκα, ενώ οt 
πληρεξούσιοι συνήρχοντο έν ^Αργε17 ό Δ. Καλλέργη; έπήρχετο 
αναφανδόν πρός διάλυσιν αυτές, άλλ* άπεστάλη κατ’ αύτοΰ ό 
Ν. Κρ^εζώτης καί οί ώς έπικουρία αύτοΰ πεμφθέντες πυροβολη- 
ταί καί εν πολεμικόν πλοΐον. Ό  Καλλέργης ήττηθείς ύπεχώρησε 
τ̂ Ι 8 ’Ιουνίου 1832 είς τά ένδότερα τές Πελοποννήσου, οί δ* 
εν Άργει συνελθόντες 180 πληρεξούσιοι, έπειδή ήπειλοΰντο ύπα 
τών Καποδιστριακών, ψυχοώς δέ υπεστηρίζοντο ύπ* αύτές τί£ 
επιτροπείας, άπεδοκιμάζοντο δέ συγχρόνως ύπό τε τοΰ Ρώσο** 
καί Ά γγλου άντιπρέσβεως, ώς συνερχόμενοι καθ’ δν χρόνον έπέ- 
κειτο ή κάθοδος τοΰ βασιλέως, άπήλθον εις τό προάστειον τον 
Ναυπλίου, την Πρόνοιαν, ασφαλείας ενεκεν (1).

Μετά τινας ημέρας έλύ«το αισίως, οπωσδήποτε, καί τό ζΆ- 
τΥίμα τών Ελληνικών μεθορίων. Ή  Πύλη ύπεχώρησε προς τά£ 
αιτήσεις τών έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτών τών Δυνάμεο>νΤ 
παρεδέξατο την τροποποίησιν τών μεθορίων καί ύπέγραψε την 
2 7)9 ^Ιουλίου 1832 την οριστικήν περί Ελλάδος συνθήκ*/!*- 
Πλήν δμως η Πύλη ύπογράφουσα την συνθήκην ταύτην έποί- 
ήσατο νέας τινάς προτάσεις, ήτοι νά όρισθ^ διά πρωτοκόλλου ° 
αριθμός τών στρατιωτικών καί ναυτικών δυνάμεων της Έλλ#~ 
δος, νά ύποχρεωθη η Ελλάς νά μη παρέχνι υπηρεσίαν τινά ^ 
βοήθειαν πρός τάς δυνάμεις, κυβερνήσεις, λαούς καί εθνη, μεθ* *>* 
ή Τ. Πύλη ήθελε περιέλθει είς πόλεμον, αλλά νά τηρΤ) αύστηρωί 
τήν αρχήν της ούδετερότητος, έπί πλέον δέ καί νά έκδίδη.^ τούς 
εις Ελληνικόν ’έδαφος καταφεύγοντας ύπηκόους ’Οθωμανούς κ*1 
τέλος νά άποδώσν) τάς Λαιμόν ον i\<J0 vc  καί τά Ή λιοδρόμ ια ,  άπερ? 
ώς έκ της προσφόρου θέσεως αύτών, ή Τουρκική Κυβέρνη^1̂ ? 
εκρινεν αναγκαίας πρός έξασφάλισιν τών παρακειμένων όθωμ^1* 
κών έπαρχιών. Άλλ* εύτυχώς πάσας τάς αιτήσεις ταύτας, ή £V 
Λονδίνω συνδιάσκεψις άπέρριψε διά τοΰ πρωτοκόλλου τής 18)30' 
Αύγούστου, 1832, έπισπεύδουσα είς τόν οριστικόν καθορΚφ·0* 
τών Ελληνοτουρκικών μεθορίων έφ* ώ καί προσεκάλεσε τά δυα

(1) Τά κατ' αυτήν ίδέ παρά Λουδοβίκω Ρ6ς.
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ενδιαφερόμενα Κράτη νά όρίσωσιν έπιτροπάς αύταί δε άπε'στει- 
λαν κατά τό 3 άοθρον τής συνθήκης τής 27)9 ’Ιουλίου 18351" 
τούς συνταγματάρχας : Βάχερ , Βαρζελεμν  καί Σ χαλόν ,  οιτινες 
μετά τοΰ Έλληνος επιτρόπου στρατηγοΰ Σ ζα ίχον  καί τοΰ Τούρ
κου τοιούτου Χονσε'ϊν βέη  ήρξαντο τοΰ έργου αυτών εν Ποεβέζη 
τ^ 31 Αύγούστου 1832 καί έπεράτωσαν αυτό ττ1) 13)25 Νοεμ
βρίου. Κατά τήν διαχάραξιν ταύτην τών ορίων έγένοντο μεταβο- 
λαί τινες μάλλον ύπερ τής Ελλάδος, ενεκα τεχνικών λόγων. Τό 
εργον όμως τής δροθετικής επιτροπής ύπήρξε δυσχερέστατον, ενεκα 
τής Ιδιοτροπίας τοΰ Τούρκου επιτρόπου Χονσεϊν Βέη, δστις, κατά 
τήν ομόφωνον δήλωσιν τών δροθετών τών τριών δυνάμεων, *μεζε- 
χε ιρ ίσθη  π ά ν  μέσον  παρ' ανζου εζαρτώμενον , πρός παρεμπόδ ισ ιν  
ζών εργασ ιών , άπαγορενων zoic χαζοίχοις νά  παρέχωβι π λη ρ ο 
φορίας χαι νά  όόηγώσιν , άπαγορενων τήν προμήθειαν τών ά ν α γ - 
χαίων τροφίμων , δ ιαζάσσων ζονς άγωγιάζας ν άποποιώνζαι δπως 
προχωρήσωσι χζλ . ,  είς έπίμετρον δέ χαϊ έζέφρασε , χαζά τήν ζε-  
Λευζαίαν σννεόρ ίασ ιν ,  λόγον ς άναρμόσζονς χαί άπε ιλάς.*

Ουτω διεκανονίσθησαν τά δρια τοΰ νέου Έλληνικοΰ Βασι
λείου, ανεπιτήδεια κατά πάντα καί στενά, ουδαμώς αντάξια τών 
μεγάλων θυσιών του ελληνικοΰ έθνους, άγωνισθέντος ύπερανθρώ- 
πως έπί οκταετίαν δλην, ενεκα τής γλισχρότητος τών εύεργετίδων 
δυνάμεων, αΐτινες πολύ μάλλον ήθελον εξυπηρετήσει καί τόν πο  ̂
λιτισμόν καί τήν ειρήνην, εάν άνίδρυον Κράτος Ελληνικόν περι * 
λαμβάνον, τουλάχιστον, τήν ’Ήπειρον μετά τής Θεσσαλίας καί 
τών νήσων Κρήτης καί Σάμου καί παρειχον αυτώ τά μέσα τής 
ευημερίας καί τής άπροσκόπτου προόδου εν ττί σταδιοδρομία τοΰ 
πολιτισμοΰ. Καί ούτως εδει νά γίνη, άφ’ ου καί αυτός δ Αυστρι
ακός άρχικαγκελάριος Με'ττερνιχ,δστις ύπήρξεν αληθώς αμείλικτος 
πολέμιος τοΰ Ελληνικού άγώνος, πρώτος προύτεινε τήν άνίδρυσιν 
ανεξαρτήτου βασιλείου καί ούχί ύποτελοΰς ηγεμονίας, δτε δέ 
βραδύτερον τό ’Οθωμανικόν κράτος διέτρεξε κίνδυνον άλλοθεν, 
άπεφάνθη πρός τόν Πρόκες, δτι, έν Κωνσταντινουπόλει έκλιπόν- 
των τών Τούρκων, επρεπε ν ’ άνιδρνθ?} Κράζος Έ λλην ιχόν .

Έν τούτοις, ώς εΓπομεν, τ^ 14η Ιουλίου 1832, ύπό τήν προ-



υδρίαν τού Πανούνσον Νοζαρα συνελθούσα ή έν Ποονοία Έθνικη 
Συνέλευσις έψήφισε τάδε: «νά κηρυχθ^ γενικ.η αμνηστία χάριν τής 
είρηνοποιήσεως τών διαφόρων κομμάτων* έκφρασθτ, ευγνωμοσύνη 
πρός τε τάς τρεις προστάτιδας δυνάμεις καί τόν βασιλέα Λου
δοβίκον έπι τνί άποδοχΤ) τού ελληνικού στέμματος διά τόν υιόν 
αυτού ’Όθωνα* άναθεωρηθώσιν οί συνταγματικοί νόμοι* συνταχθή 
νέον σύνταγμα πρός άσφάλειαν τού τε λαού καί τού θρόνου* δια- 
νεμηθή ή εθνική γή· άμειφθώσιν οί άγωνισταί καί οί απόγονοι 
τών φονευθέντων ύπέρ τής πατρίδος* συγκροτηθν) πρόσκαιρος κυ- 
βέρνησις μέχρι τής καθόδου τού βασιλέως» κτλ. Έκ τούτων έψη- 
φίσθη τ*?ί 19 Ιουλίου τό Α' ψήφισμα περί γενικής αμνηστίας , 
έν ώ : «παρεδίδοντο είς παντελή λήθην τά απ ’ αρχής τού έθνι- 
κού άγώνος έγκλήματα, τά πηγάσαντα έκ πολιτικών δοξασιών 
καί αί από εογων πολέμου είς τούς ίδιώτας προκύψασαι ύλικαί 
καί άποδεδειγμέναι ζημίαι ηθελον άποδοθή ύπό τού δημοσίου·. 
’Αλλά πριν ή προβ Ι̂ περαιτέρω ή συνέλευσις, οί τρεις τών δυνά
μεων άντιπρέσβεις διεμαρτυρήθησαν αμέσως άντιπροτείναντες α') 
δτι η πρόσκαιρος κυβέρνησις εδει νά μείνΥ) ή αυτη μέχρι τής κα
θόδου τού βασιλέως καί ίδρύσεως τής άντιβασιλείας* β') οτι άπη 
γορεύετο ή πώλησις τών εθνικών γαιών μέχρι τής ελεύσεως τού 
βασιλέως* γ ')  δτι άνευ τού βασιλέως ούδεν σύνταγμα ηδύνατο νά 
ψηφισθτ^.

*Η συνέλευσις άπέστειλε δριμεΐαν άπάντησιν πρός τούς άντ ι-  
πρέσβεις αναιρούσαν τάς αξιώσεις αύτών ταύτας ώς παρανόμους* 
άλλ ’ 6 Σ. Τρικούπης δεν έπέδωκεν αύτην παρά την θέλησιν τή ί 
Έθνοσυνελεύσεως. Έάν τό Σύνταγμα έψηφίζετο τότε, Γσως 5έν 
6ά έγίνοντο αί πολιτικαι έκεΐναι κομματικαί εριδες, αί πολλαχδς 
παραβλάψασαι τάς σχέσεις τού Βασιλέως "Οθωνος πρός τό έθνος 
και έπενεγκούσαι τώ 1843 την στάσιν, έξ ης ό *Οθων ηναγκα* 
σθη <£κων καί μη βουλόμενος νά ίπικυρώση Σύνταγμα, δπερ τ έ * 
λείως άπεστρέφετο. Ειτα δε τ7( 26 ’Ιουλίου 1832 έψηφίσθη το 
β' ύπό τής Συνελεύσεως ψήφισμα, δι’ ού έγένετο ή έπικύρωσις 
τής έχΛογής τού "Οθωνος ώς Βασιλέως, ήν έψήφισεν ηδη ή Γε
ρουσία καί ειχεν άποστείλει ττ̂  26 ’Απριλίου πρός τόν Βασιλέα
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της Βαυαρίας Λουδοβίκον ή διο ικητική επιτροπή  (προσωρινή Κυ- 
βέρνησις).*>Μετά την επίσημον έπικύρωσιν οί πληρεξούσιοι άνα- 
στάντες πάντες άνεβόησαν όμοθύμως και έπανειλημμένως : Ζήτω  
ό Βασ ιλεύς  της 'Ελλάδος "Οθων ό Α' . Καί τό πλήθος δέ τών 
Ελλήνων περικυκλώσαν τό παράπηγμα της Έθνοσυνελεύσεως, ών 
πολλοί είσώρμησαν εις αυτό, καί μετά χαρ&ς δακρΰον, έπεβόων 
έπί πολύ έξαλλοι έκ χαρ&ς : Ζήτω ό  Βασ ιλεύς  καί πανταχοΰ εν 
τε τφ  προαστείω καί τώ Ναυπλίω φαιδροί περιήρχοντο καθ’ ομά
δας οί "Έλληνες, άποβαλοντες τόν φόβον έκ τές αβέβαιου πολι
τικές του έθνους καταστάσεως, άτε έλπίζοντες τά βέλτιστα 
παρά τοΰ Βασιλέως Όθωνος. Διωρίσθησαν δέ (19 Αύγούστου) 
ύπό τές διοικητικής επ ιτροπείας , ήτοι τές προσωρινής Κυβερνή
σεως, μετά ψήφισμα τές Συνελεύσεως, ό ναύαρχος *Ανδρέας Μ ια -  
ούλης , ό στρατηγός Κώστας Μπότσαρης  καί ό συνταγματάρχης 
Γεννα ίος Κολοκοτρώνης , δπως συνελθόντες είς επ ιτροπήν άπ έλ -  
θωσιν είς την βασ ιλεύουσαν  τής Βαυαρίας Μ όναχον xal προσε 
νέγχωσι τήν  άφοβίωσιν καί υποταγήν του έθνους πρός τόν Β α σ ι 
λέα  αυτου'Οθωνα-Μζι  δέ τοΰ Γενναίου μη δυνηθέντος νά μεταβή 
άπέλθεν ό Πλαπούτας.  Έκόμισαν δ’ εις Μόναχον τό τε ψή
φισμα τές έπικυρώσεως τές έκλογέζ έν πρωτοτυπω καί τάς ανα
φοράς τές Συνελεύσεως περί ταχείας καθόδου τοΰ Βασιλέως είς 
Ελλάδα.

Μετά τινα δέ χρόνον (τνί 19 Αύγούστου), οί περί τόν Φ. 
Θήρσιον , φιλέλληνα Βαυαρόν, άναλώμασι τοΰ Λουδοβίκου τήν 
Ελλάδα περιηγούμενον, άλλ* έπί τοσοΰτον χρόνον μετά τών 
Ελλήνων συγχρωτισθέντα, ώς εΓδομεν, ώστε νά άναμιγνύηται 
είς τά τής Ελλάδος (1), διέλυσαν τήν έν Flpovoicjc Έθνοσυνέ-

(1) Ο ύτο ; συνέγραψε  το ύπ& τον τ ίτ λ ο ν  : De Γ Etat actuel de lav^ 
Grece et des moyens d ‘ ai river a sa restauration, Leipzig 1833 
σπουδχΓον περί Ε λ λ ά δ ο ς  σ ύ γ γρ α μ μ α ,  κ α τά  του οποίου ά ν ω ν ύ μ ω ς  έζε-  
δόθη έν Λειψ ίςκ τω 1 8 3 5  vb άνευ ούδεμιας ιστορ ικής άξ ίας  εργον : Exa- 

men critique de l'ouvrage de Mr Thiersch. Περί Θειρσίου έν ε κ -  
τά σ ε ι  ίδέ ’Απομνημονεύματα Α. Ρ. Ρ α γκ α βή ,  τό μ .  Α ' ,  σελ. 2 8 5  — 287.
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λευσιν, η; ό σκοπό; ειχεν ήδη έκτελεσθη, μετά την επιψήφισή 
τών ανωτέρω. <'

Μετά την διάλυσιν τ^ς εν Πο ο votcjt Έθνοσυνελεύσεω;, έπηλθε 
μεγίστη και αύθι; έν Έλλάδι αναρχία* διότι η μεν ' Εθνοσυν ~ 
έΛευσις, %τι; έν όμονοί^ ηρξε τών έργασςών αύτώ; καί ητο η 
μόνη άγκυρα ττίς τεταραγμένη; ελληνική; πολιτεία;, δεν ύφί- 
στατο πλέον· ή δε Γερουσία, καίπερ καθ’ ολοκληρίαν Καποδι- 
στριακή, καί δυναμένη ούχ ηττον νά είναι σκιά άρχώ; ώ; τοσά- 
κ ι; πρότερον, είχε προδιαλυθν} ύπό τη ; Έθνοσυνελεύσεως* η δε 
δ ιο ικητική επιτροπεία  ή συνισταμένη έκ τού Κουντονριώτον , 
ΤΓψηΛάντου, Ζαίμη, ΚωΜττη , Πλαπούτα , Μ εταζα , Τ ρ ιχούπη , 

καί άντ ’ αυτού τού * αγνώστου Αιδωρίκη  καί άντ* αυτού 
τού Κώστα Μπότσαρη , η τ ι ; ,  εί μή τι ετερον, ηδύνατο τουλά
χιστον νά συνεχή και συγκρατν) τά ταραχώδη στρατιωτικά, 
προ πάντων, στοιχεία, ώ ; κεκολοβωμένη καί κατεσπαραγμένη, 
— διότι ό μεν Κουντουριώτης χολωθεί; άπ^λθεν εί; *Υδραν, ο 
ΎψηΛάντης  άπέθανεν, ό Κώστας Μπότσαρης  καί ο ΠΛαπούτας 
$1 ΚοΛιόπουΛος άπηλθον εί; Μονάχον — ούδ’ αυτη πλέον ύφί- 
στατο* η δε γραμματεία, τό νπονργε ϊον  τουτέστι, συγκείμενον 
έκ τού Τ ριχούπη, Μ αυροκορδάτου , Ζωγράφου , Βούλγαρη, Ρ ίζο ν1 
ΚΛωνάρη καί Χ ρηστ ίδου  Ί διίσταντο προ; άλλήλου;. Προ; δε 
τούτοι;, ώ; ειρηται, ή Έθνοσυνέλευσι; αντί τού 'Υψηλάντου 
καί τού Μεταξύ διώρισε τόν Α. Μαυρομιχάλην καί Μ. Μηλαί- 
την Εντεύθεν δε προήλθε μέγα; κυκεών, έπαυζηθεί; διά τών* 
ραδιουργιών τών άντιπρέσβεων ’Α γγλία ;, Γαλλία; καί ΡωσίιΧί? 
ών έκαστο; έπεζήτει νά τρέψ*/) τά τη ; Έλλάδο; προ; εαυτόν. 
Ό  γέρων του Μωρία δμω;, διαλυθειση; ήδη τή ; Έθνοσυνελευ- 
σεως, άνεκτήσατο τό κράτο; αυτού έν Πελοποννήσω. Συνεκάλεοε 
λοιπόν τού; οπαδού; αυτού εί; ' ΛχΛαδόκαμπον καί είτα του; 
Ρουμελιώτα; εί; Τζιβέρ ι , ενθα άπεφάσισαν δτι ’έπρεπε νά έζέλθΥΐ 
τή ; Πελοποννήσου ό πολλά; καταχρήσει; έν αύτ^ΐ ποίησα; Θεό' 
δωρος Γρ ίβας , δστι; καί άπήλθεν εί; την δυτικήν Έλλάόα, εν 
γ  ό αδελφό; αύτού Γαρδικιώτη; είχε κυριεύσει τό Μ εσολόγγι^  
•Η άπόφασι; αυτη ητο αναγκαία· διότι οί διάφοροι λγισταί κ<Χ̂



λωποδύται καί λιποτάκται στρατιώται, ών πολλοί ήσαν Ρουμε- 
λ ιώτα ι, πολλά; καταχρήσεις διέπραττον εν Πελοποννήσω. Ούτοι, 
κατ' εκθέσεις τών χρόνων εκείνων, «έλεηλάτησαν πόλεις καί χ ω 
ρία, απλώς δ’ είπεΐν, ή χώρα ολόκληρος ύπήρξεν ερμαιον τοιαύ- 
της φοβερ&ς αναρχίας καί παραλυσίας τών αρχών; ώστε επί 20 
δλας ημέρας ούδεμία απολύτως υπήρχε κυβε'ρνησις. Έκτος τοΰ 
Ναυπλίου, δπερ χάρις είς τάς λόγχας τών Γάλλων ύπήκουε 
πρός τούς τρεις άντιπρέσβεις, π&σα ή λοιπή χώρα ήτο παρα- 
δεδομένη είς τήν διάκρισιν τοΰ Κολοκοτρώνη καί τών λοιπών 
συμμοριαρχών, οιτινες, συμφώνως πρός τήν εν Τζιβερε συνομολο- 
γηθεΐσαν ανακωχήν, προσεπάθουν νά έκμυζήσωσι, κατά γράμμα, 
τήν χώραν πρός όφελος τών ιδίων στρατιωτών καί Γδιον εαυτών 
πλουτισμόν διαρκούσης τής μεσοβασιλείας εκείνης καί μέχρι τής 
άφίξεως τής βαυαρικής άντιβασιλείας».

"Ύστερον δε ό Κολοκοτρώνης, διαλυθείσης τής Γερουσίας, 
έλθών είς Ναύπλιον έπί τής φρεγάτας τοΰ Ρώ*ου ναυάρχου Ρ ί -  
χορδ συνδιελέχθη μετά τών Ρουμελιωτών όπλιταρχών Φωζομάρα, 
Μπόζσαρη , Κριεζώζη καί αύτοΰ τοΰ εχθρού αύτοΰ Θεόδωρόν
Γρίβα  περί ίδρύσεως κυβερνήσεως καί τής άνασυστάσεως πάλιν
τής διαλυθείσης Γερουσίας.

Έκ τής συνεννοήσεως ταύτης τοΰ Κολοκοτρώνη, προέκυψεν 
ή άνίδρυσις αύθις τής Γερουσίας* ύπό δέ ταύτης επεκυρώθη ή 
τριμελής έπιτροπεία συνισταμένη έκ τοΰ ΚωΧέχζη, ΖαΙμη καί
Μ εζαζά , ήτις ’έμελλε νά κυβέρνα μέχρι τής καθόδου του βασι-
λέως τηρούσα τά αύτά δικαιώματα, άπερ είχε καί ή επταμελης 
έπιτροπεία. Ά λ λ ’ οί οπαδοί τοΰ Κωλεττη βλέποντες ότι εν τη 
τριμελεΐ έπιτροπεία 6 προϊστάμενος αυτών, ό Κωλέττης, έμελλε 
νά είναι πάντη ανίσχυρος ώ; μειονοψηφών, άνεχηρνζαν zds σνμ  
βιβασ ιώγ zovzor Α,αϊ ζ?)ν άνασύσχασ ιν  χαϊ ζάς κράζε ις  ζής Γε-  
ρονσ ίας ώς καρανύμονς .  Γάλλοι δε στρατιώται οπαδοί τών συν
ταγματικών άπέσπασαν (18 Οκτωβρίου 183*2) την προκήρυζιν 
νής Γερουσίας, δι’ ής έρρ^θμίζοντο τά τής τριμελούς έπιτρο· 
πείας, άπερ άπεδοκίμαζον, τούς δέ άντιστάντας τακτικούς στοα- 
τιώτας άπέκρουσαν καί έπέτυχον διά τών άντιπρέσβεων νά έκ-
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βάλωσιν αυτούς τοΰ φρουρίου. Ή  γαλλική λοιπόν φατρία ύπερ- 
ίσχυσε καί. έκ παντός τρόπου, άπεδοκίμαζε τάς πράξεις τής 
Γερουσίας. Τω γαλλικώ κομμάτι συνέπραττε, συμφέροντος ίδιου 
ενεκεν, καί ή τριανδρία, ήτις κατέλυσε (8 ’Οκτωβρίου) πάντα 
τά ελληνικά δικαστήρια. Τέλος δέ καί αύτός ό πρόεδρος τής 
Γερουσίας Τσαμαδός  συνελήφθη (19 ’Οκτωβρίου) ύπό τοΰ Γάλ
λου διοικητοΰ.

Οί Ρωσόφρονες πρός καταπολέμησιν τών συνταγματικών προ- 
σείλκυσαν την Γερουσίαν, ής τά μέλη είχον διαφθαρή διά χρημά
των Ρωσικών, ΐνα έκλεξωσι χκβερνήιην  της Ελλάδος τόν Ρίκορδ, 
πρός τοΰτο δέ ούδέν ήτο τό κωλΰον· διότι «ή έν Ναυπλίω Έθνο- 
συνελευσις ειχεν άπονείμει τώ Ρώσω ναυάρχω τά δικαιώματα τοΰ 
πολίτου 'Έλληνος, ενεκεν τών πρός τήν Ελλάδα αγώνων αύτου 
καί τοΰ υπέρ τής εύδαιμονίας αύτής φιλογενοΰς αύτοΰ ζήλου»·

Άλλ* όπως τοΰτο γένηται, κατεβλήθησαν πολλά χρήματά 
ύπό τοΰ γενικοΰ τής Ρωσίας προξένου Βλασσοπούλου, δπως οι 
Γερουσιασταί, ΐνα ώσιν ασφαλείς καί αί πράξεις αύτών έγκυροι, 
άπέλθωσιν είς Άστρος διά τής μεγάλης λέμβου τής φρεγάτα; 
*ΠριγχηπΙσσηc Λονίζας·.  Οί γερουσιασταί ελαβον μεθ* εαυτών 
τά αρχεία, τό πιεστήριον καί τήν εφημερίδα αύτών τόν 
n x b r  χαθράπτην *, καί έκεΐ έξέδωκαν (9 Νοεμβρίου), ώς ή μόνη* 
δήθεν νόμιμος εξουσία, διάταγμα, δι* ού ήκυροΰντο πάνθ* δσα, 
άκόντων αύτών, έγένοντο ύπό τής έν Ναυπλίφ κυβερνήσεως. 
αύτγΐ ήμέρ<£ παραπλεύσασα καί ή Ρωσική ναυαρχίς παρέλαβε 
τούς Γερουσιαστάς Αίνι&να καί Περούκαν, τόν Καλλέργην 
τόν Κολοκοτρώνην, δπως συνδιασκέψωνται μετά τοΰ Ρίκορδ περ1 

r τοΰ τρόπου τής άνακηρύξεως αύτοΰ ώς κυβερνήτου τής Ελλάδος* 
Άλλ* επειδή δμως έκτος τών δαπανηθέντων χρημάτων, ό Πε~ 
ρούκας έζήτησεν ετι 200,000 φράγκων, ό Ρίκορδ ήρνήθη. Τοτε ή 
Γερουσία φοβηθεΐσα έξ Άστρους άπέπλευσεν είς Σπέτσας* έδημ0'  
σίευσε δέ πρότερον ό ι 'Ελληηχόο, χαθρέπτης» , οτι ή Γερουσία 
κατέλιπε τό Ναύπλιον, άλλά τοΰτο επραξεν ΐνα έλευθέρως ενεργά 
τά υψηλά αύτής καθήκοντα. Πλήν τό μυστικόν έγνώσθη, οί δε 
ναύαρχοι συνέχαιραν τώ Ρίκορδ έπανελθόντι είς Ναύπλιον,
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ty) εκλογή αύτου, ώς κυβερνήτου τές Ελλάδος· ό Ρώσος δμως 
άντιπρεσβευτης έπε'πληξεν αύτόν σφοδρώς έπί τ^ πράξει* ούτος 
δε έπέρριψε π&σαν την εύθυνην επί τοΰ κόμητος Πάλμα καί Βού-) 
κοτιτς, ώς δήθεν έν αγνοίoc αύτοΰ διενεργησάννων τά περί υπο
ψηφιότητας αύτοΰ ώς κυβερνήτου. Άλλ* εί καί άπέτυχεν ή ύιτο- 
ψηφιότης τοΰ Ρίκορδ έν Άστρει, έν Σπέτσαις δμως έπέτυχε, διο · 
ρισθεντος ύπό τής φυγάδος Γερουσίας Κυβερνήτου της 'Ελλάδος.  
Καί τό μεν αξίωμα ούτε άπεδέξατο, ούτε ένήσκησεν ό Ρίκορδ, τό 
έπίσημον δμως έγγραφον τοΰ διορισμοΰ αύτοΰ άπέστειλεν ό φιλό · 
δοξος ναύαρχος είς Πετρούπολιν.

Έντεΰθεν δσω προσήγγιζεν ή κάθοδος τοΰ βασιλέως νΟθωνος7 
τόσω αγών μέγας κατεβάλλετο, δπως, πάσγ) δυνάμει, έκαστος 
τών δυναμένων λγ)στεύγ) τό τε δημόσιον καί ίδιώτας, σκεπτόμε- 
νος δτι, μετά την κάθοδον τοΰ βασιλέως, εμελλε πλέον νά ίσχύστρ
5 νόμος* έξ άλλου δε μέρους καί οί σκιάν αρχές εχοντες συνε- 
κράτουν αύτην, Ϊνα παραστώσι κατόπιν πρός τόν βασιλέα ώς 
περιβεβλημένοι άρχην τοΰ Κράτους. Έπειδη δε ot στρατιωτικοί 
ήσαν ot εχοντες τά*ίσχυρότερα δπλα ώς μάλλον ησκημενοι τών 
χωρικών περί τό λαφυραγωγεΐν, αυτοί μαλιστα διεπρεψαν επι 
τούτω,

Ό  Κολοκοτρώνης έφαίνετο, κατ’ άοχάς, ότι υπεοήσπιζε τους 
παλαιούς δημοτικούς θεσμούς τών δημογεροντιών τών επί τε 
τές τουρκοκρατίας καί έπί Καποδιστρίου, ισχυσασών, αϊτινες 
έν χαλεποΐς χρόνοις διέσωζον την κατά τόπους έξουσίαν και εύ- 
ταξίαν. Τάς δημογεροντίας δέ ταύτας προβαλλομενος ως ασπίδα
6 Κολοκοτρώνης την τε τάξιν, δσον τό δυνατόν, συνεκράτει καί 
φόρους δμως είσέπραττε, παρά την θέλησιν τής εν Ναυπλίω κ υ 
βερνήσεως, καί παρά πάντα νόμον· ουτω δε ο άλλως ευεργέτης 
τοΰ έθνους, στρατάρχης ούτος καθίστατο αίτιος πάσης αύταρ * 
χίας καί παρανομίας. Τάς πράξεις δέ ταύτας τοΰ Κολοκοτρώνη 
έμιμήθη καί ό Κριεζώτης, έν τ·̂  βορείω ΙΙελοποννήσω· αύτός δέ 
ού μόνον είσέπραττε φόρους, άλλά καί έδίκαζε καί κατεδίκαζε 
καί προύβίβαζεν αξιωματικούς έν τώ στρατφ καί ΐδρυεν άρχάς 
*αί έτιμώρει καί ηρχε, τρόπον τινά, ώς ηγεμονίσκος άνεξάρ-



τητος. Εις τοσουτον δ* αυταρχίας προέβησαν οί στρατιωτικοί, 
ώστε ηθελον μόνον αυτοί νά φαίνωνται παρά τω λαω ώς άρ
χοντες καί νομοθέται, ώς ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί τού 
Κράτους καί στρατιωτικοί ανεξέλεγκτοι, εχοντες απεριόριστον 
εξουσίαν. Πάντα δ’ αντίπαλον αύτών πολιτικόν τε καί στρα 
τιωτικόν έθεώρουν ώς εχθρόν τής πατρίδος και παντί τρόπω 
κατερρ^διούργουν αύτούς. Ουτω δέ, παν δ,τι^οί Γάλλοι έν Μεσ
σηνία έποίουν υπέρ τής συγκοινωνίας, τούτο κατέστρεφον οί ήμέ- 
τεροι στρατιωτικοί διαδιδόντες παντοΐα άλλα ψεύδη καί δτι οί 
Γάλλοι παρέμενον έν Έλλάδι έπί σκοπώ δήθεν νά καταλάβωσιν 
αυτήν. Εντεύθεν δ’ έν Νησίω, Καλάμαις, Κορώνγι καί αλλαχού 
άενάως ήοιζον οί ήμέτεροι στοατιώται πρός τούς Γάλλους καί 
όσημέραι έξήπτετο τό μΐσος μεταξύ αύτών καί τών φ ιλ ελ λή ν ω ν  

έκείνων. Επειδή δέ οί ήμέτεοοι ηθελον νά παραστώσιν ισχυροί 
καί άρχοντες, κατά την κάθοδον τού βασιλέως, πανταχού συνε· 
νοούντο ινα όμοφώνως ένεργώσιν δ,τι τφός τούτο άπέβλεπε* συνε 
νοείτο δ’ αύτοις καί ό πολλών τοΐς Έλλησι κακών αί'τιος γενό- 
μενος Ρίκορδ Εντεύθεν δ* έξηγούνται καί αί θερμαί εκεΐναι ένέο- 
γειαι τού Κολοκοτρώνη, τού Ρίκορδ, τού Τσώκοη, τών γερουσια
σ τώ ν  και έν γένει τών οπαδών τού Καποδιστριακού κόμ μ ατος .  
Εντεύθεν εξηγείται, πρός τούτοις, καί τα όσηαέααι αύξανόμενον  

μΐσος τούτων πρός τε τους Γάλλου; κα ί  τούς σ υ ν τ α γ μ α τ ικ ο ύ ς ,  

δπερ έπετείνετο, ημέρα τη ήμερα, εφ’ οσον προσήγγιζεν ή κάθοδος 
τού βασιλέως, πανταχού δπου ύπήρχον αντισυνταγματικοί. Ως 
κέντρον δέ συναθροίσεως τών αντισυνταγματικών ώρίσθη το νΑρ· 
γος, εξ ού, κατά τή ν  άπόβασιν τού βασιλέως, εμελλον νά πορευ- 

θώσιν εις Ναύπλιον πρός υποδοχήν αυτού έπιδεικνύμενοι ώς οι 
μόνοι κραταιοί, πρός ου; ό βασιλεύς ώφειλε νά στραφή καί ερει- 

σθν1) επί τη α ύ τ ώ ν  δυνάμει. Τ α ύ τ α  κατανοουντες οί σ υ ν τ α γ μ α τ ι 
κοί (Γ), ήτοιμάζοντο ποός άπόκοουσιν τώ ν  α ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ώ ν .

(1) *Ως γνο^στον τα κοΐλυ.α~α κατά τήν εποχήν εκείνην έν Έλλαοι 
ήσαν τρία, άναλ'ίγως τών αίσθηαάτω/ του λαου προς ταύτην ή ΐκείνην 
τών τρ ιών προστατιδων ουνάμεων Καί οί μέν Ρωσό'-ppovsr, οί κχί otcx'
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Έ ν  φ  λοιπόν εσπευδον πανταχόθεν είς Άργος οί αντισυνταγμα
τικοί, εσπευδον καί οί συνταγματικοί. Η πόλις τοΰ Άργους ήτα 
ικπληρωμε'νη σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν  τοΰ Τσώκρη, τοΰ Κριεζώτη καί άνεμε'- 
νοντο, άπό ήμε'ρας ε’ις ήμερ*ν> ** τών οπαδών τοΰ Κολοκο- 
•τρώνη καί τοΰ Νικήτα, οτε ή τριανδρία . Κωλεττης, Ζαίμης καί 
Μεταξάς, γινώσκοντες τόν σκοπόν τ ί ς  συναθροίσεως προσεκάλεσκν 
Χιά τών άντιπρέσβεων τόν στρατηγόν Κορβέ, δπως τάχιστα έςα- 

■ ποστείλνι στρατόν εις Ναύπλιον. Ο στρατηγός Γκεενεκ μαθων 
τοΰτο παρά τοΰ Κορβέ επεμψεν έκ Κορώνης άμέσως ύπό τόν τα γ 
ματάρχην Νώδ τε'σσαρας λόχους έκ τοΰ 21ου συντάγματος τοΰ 
έλαφροΰ Πεζικοΰ μετά δύο ορεινών πυροβολων, οίτινες κατελυσαν 
εν τώ στρατώνι τοΰ ίππικοΰ. Είς Άργος έμελλον ούτοι νάμεί- 
νωσι τε'σσαρας ετι λόχους μετά πυροβολικοΰ υπό τόν συνταγμα
τάρχην Στόφφελ. "Οτε τό Γαλλιόν τοΰτο σώμα όδεΰον είς Ά ρ- 
γο ί, άφίκετο τ·?5 2 Ί α ν ο υ α ρ ί ο υ  1833 είς Τριπολιν δ Κολοκοτρώ- 
νης έφάνη φίλα φρονών αύτ«5· άλλά πράγματι δμως, έάν δέν^άπε- 
τρε'πετο ύπό τ ο ΰ Χ α τ σ η χ ρ ή σ τ ο υ ,  έσκόπει νά προσβάλ·/) αυτούς 
«Γφνης, δπερ οί Γάλλοι διέγνωσαν έκ τοΰ άγριου τρόπου τών Ελ- 
ληνών στρατιωτών προ; αυτού;.

Τούτου Ενεκα οί Γάλλοι έρχόμενοι έκ Τριπόλεως πρός τό 
Άργος έβάδιζον λίαν προφυλακτικοί. Φθάσαντες δ’ αύτόσε (3 
Ίανουαρίου) εύρον μέν τούς "Ελληνας έχθρικώς διακειμε'νους, άλλ’ 
ουδέποτε έπίστευον, δτι θά συνεπλέκοντο άνευ σπουδαίας άνάγ- 
*ης. Τούτου ενεκα οί Γάλλοι στρατιώται περιήρχοντο άφρόντιδες 
χαί άοπλοι. Ά λ λ ’ δμως ήμε'ραν τινα, 13 Ίανουαρίου 1833. 5τε 
δπασπιστής τις μετέβη είς Ν α ύ π λ ι ο ν  ώς άγγελιοφόρος, τινές δέ 
«τρατιώται περιήρχοντο άνά τήν πόλιν άγοράζοντες ζωοτροφίας, 
διά τόν στρατόν, "Έλληνες στρατιώται ένοπλοι έπέπεσον λιΟοβο-

δοί τοΰ Καποδιστριου, εκαλούντο Ν α π α ? ο ι εκ τίνος Νάπα καποδιστρια- \ 

χοΰ φανατικοί, οί Άγγλόφρονες Μ π α ρ λ α Γ ο ι έκτινος Μπάρλα φανατι-  ,· 
χοΰ οπαδού τοΰ Αγγλικού κόμματος, οί δέ Γαλλόφρονες, οί τοΰ Κωλέττη / 
δηλαδή οπαδοί, Μ ο σ χ ο μ α γ γ ί τ α ι  εκτινος Μόσχου οπαδού τοΰ Κ ω - j  

λέττη ενθέρμου καί τη ;  Μάγκας =  δεκαρχίας. Ουτοι έκαλοΰντο καί συν-Ι 
τ*γαατικοί· Α ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ί  δέ πάντες οί κατα τούτων<Ι

ΦΤΛ. 33 I
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λούντες καί πυροβολούντες έν χλεύγ) κατ ’ αύτών, ών καί τινας ■ 
εφόνευσαν. Ουτω δε οί Γάλλοι καταδιωκόμενοι κατέφυγον είς τά 
καταλύματα αύτών, ενθα εύρον ενα σχεδόν λόχον έτοιμον είς 
μάχην, ον είχεν ετοιμάσν) έν τφ  μεταζύ ό διοικητής Νώδ μαθών 
την κατά την πόλιν, έπίθεσιν. Μετ’ ού πολύ έφάνησαν και Ελ
ληνες στρατιώται, άθρόοι έπιτιθέμενοι κατά τού στρατώνος τών 
Γάλλων καί διαρκώς άλλοι προσερχόμενοι πυροβολούντες καί 
άπειλούντε;. Τότε έζώρμησαν οί Γάλλοι έκ τού στρατώνος, έζε- 
δίωζαν έν άκαρεΐ τούς Έλληνας έκ τών πέριζ αύτού, κατέλαβον 
τάς πέριζ οικίας, έφόνευσαν πολλούς καί τούς άλλους διά τής 
λόγχης, ετρεψαν είς φυγήν. *Τπό πανικού καταληφθέντες οί Έ λ 
ληνες διεσπάρησαν άνά τούς οδούς τής πόλεως ζητούντες σωτη ■ 
οίαν άλλά τέσσαρες λόχοι Γάλλων καταδιώκοντες έζέβαλον 
αυτούς καί έζ αύτής της πόλεως πλήν τών κρυβέντων έν ταΐ£ 
οίκίαις, εν οίς καί ό Τσώκρης, δστις μόλις έν άχυρώνι έσώθη εκ 
της λόγχης τών Γάλλων. Ουτω δ’ έντός τριών ή τεσσάρων 
ωρών διεσκορπίσθησαν οί Έλληνες όπλΐται είς τά έκτος τή$ 
πόλεως* ουδ’ έκεΐ δμως έπί τής πεδιάδος καί τών λόφων εύρί- 
σκοντες ασφάλειαν έτράπησαν είς άτακτον φυγήν. Ούδέποτε Έλ* 
ληνες όπλΐται καττισχύνθησαν τοσούτον, δτον κατά τήν συμπλο· 
κήν ταύτην, ής αίτια έγένοντο αύτοί ούτοι προσβαλόντες αδίκως 
καί άνάνδρως καί φονεύσαντες, κ α τ ’ άρχάς, έκ παρασκευής, ένο
πλοι αυτοί άοπλους. Έπεσον δ’ έκ μεν τών Ελλήνων περί τους 
160, έπληγώθησαν πολλοί καί συνηλήφθησαν αιχμάλωτοι άλλοι 
τε καί ό ετερος αρχηγός, ό ατιμίαν τοΐς Έλλησι περιάψας καί 
άχαρίστους καταστήσας ένεκα τής πράζεως ταύτης Κριεζώτηζ· 
Καί τούτου δμως μεγαθύμως φερόμενος ό διοικητής Νώδ, έφεί<*θη> 
παρά τήν κοινήν άπαίτησιν τών Γάλλων σ τρατιωτών, έκ δέ τών 
άλλων αιχμαλωτων διέταζε νά τουφεκίσωσι δύο. Έκ δέ τών Γάλ
λων, εφονεύθησαν μόνον 18 καί τινες έτραυματίσΐ/ησαν. Ή  πρ#' 
ζις αύτη έσωφρόνισε μέν τούς αντισυνταγματικού; και τούς κα 
κοποιούς, έν γενει, στρατιωτικούς, έχαροποίησε δέ, ύπό κομμ* 
τικήν εποψιν, τούς συνταγματικούς καί πρώτιστα τούς οπαδούς - 
τής τριανδρίας, ή π ς  διά προκηρύζεως άπεδοκίμασε τήν κακήν



εκείνην πράξιν τοΰ έν "Αργεί στρατιωτικού συοφεαοΰ προσβαλόν- 
τος στρατόν εύεργέτιδος δυνάμεως. Επί τούτίρ δέ ώμολόγησαν 
πολλά; χάριτας ή τε Ελληνική Κυβέρνησις καί οί δημογέροντες 
Ναυπλίου τω στοατηγω Γκεενέκ. Η δ εν Άργει αυτη άδοξος 
χύσις ελληνικού αϊματος ητο ή τελευταία σκηνή τοΰ βδελυροΰ 
δράματος τής άπαισίου αναρχίας, ήτις έμάστισε τό πολύπαθες 
ελληνικόν έθνος, από τοΰ θανάτου τοΰ Καποδιστρίου μέχρι τής 
καθόδου τοΰ βασιλέως Όθωνος (1).
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ΤΕΛΟΣ

m  (1) Τήν τούντεϋθεν συνέχειαν της ελληνικής ιστορίας μέχρι του 
1862  ΐδέ έ ,  τη ήμετέρ? *1 σ τ ο ρ ί α τ  ο 3 ’Ό  θ ω ν ο ς, Ά βήνα ι 1893 .

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Έ ν τη ίστορί? τοΰ Καποδιστρίου, πρίς ταΐς κατω
τέρω &ναφιρο{ΐέναι« πηγαΤς έχρησάμεβα xai επισήμου της έποχής έχεί- 
νης έγγραφοι; πολλών έπιφανών οικογενειών τελευταϊον δέ ένετύχομεν 
καί έγγρά?οις τ ή ς  ο ί  χ ο’ γ ε ν ε ί α ς Ρ ά ο ο υ, άλλ ’ επειδή ή έχδοσις 
εϊ /ε προ/ωρ/,σεΐ, δέν ήδυνήθημεν, μετά λύπης, νά ΐπωφεληθώμεν αύτών.



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Ά φ ιξ ι ς  Κυβερνήτου είς Νοιύπλιον — Ελεεινή  του Ναυπλίου ιδίως 
χαι εν γενει της Ελλάδος κατάστασις. Εισβολή Στερεοελλαδιτών είς 
Πελοπόννησον. — 'Απαιτήσεις του Θ. Γρίβα χαί φόβος τών Ναυπλιέων-— 
Έγκαιρος ίφ ιξ ίζ  Καποδιστριου πpbς πρόληψιν τών εμφυλίων σπαραγ
μών.— Άναχούφισις Ναυπλιέων έπί τη άφίξει του Κυβερνήτου —Ά π ο -  
βίβασίς Καποδιστριου είς Ναύπλιον- — Χαρά του λαου.— Έπίσκεψις τών 
κατεχόντων τά φρούρια Ναυπλίου Γρίβα καί Στρατού καί τών άλλων 
προυχόντων. — Συμφιλίωσις αύτών ’ ίιπιστολαί Καποδιστριου πρός τε 
Tbv Γρίβαν, Tbv Στρατόν καί τ&ν Κωλεττην. — Αναχώρησις Καποδι- 
στρίου διά τήν έδραν τής άντικυβερνητικής επιτροπής, τήν Αίγιναν. — *Β 
έν Αίγίνη υποδοχή του Κυβερνήτου. — Πανηγυρικός λόγος Θ ε ο φ ί λ ο υ  
Κ α ΐ  ρ η. — Υποδοχή τών Γραμματέων. Σίλ. 120 — 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β\

Πρώται κυβερνητικαί πράξεις του Καποδιστριου : — "Υδρυσις του 
Πανελληνίου. — Δημιουργία του Γραμματέως τής Έπικρατείας. — Διο
ρισμός τών μελών του Πανελληνίου. — Υ π ο υ ρ γ ό ν  Συμβούλιον —"Όρκος 
Κυβερνήτου. - Μέτρα κατά τής πειρατείας τής τε Γραμβούσης καί τών 
βορείων Σποράδων. — Έξάλειψις τής πειρατείας διά του ναυάρχου Α· 
Μιαούλη. — Πρόσκλησις τών αδελφών του Κυβερνήτου Βιάρου καί Αυ
γουστίνου Καποδιστριου — ’Ιωάννης Γεννατας. — Οικονομικά νομοθετή- 
ματα τοϋ Κυβερνήτου.—̂ Αποστολή βοηθημάτων Ρωσίας καί Γαλλίας·-58· 
Γενική Γραμματεία · —· *ΐδρυσις ’Εθνικής Χρηματιστικης Τραπέζης.— 
Φορολογικά.—* Νομισματικά. Σελ 1 5 2 » !  β8
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .

’Αστυνομικά. — Στρατιωτικός διοργανισμός. =— Διαίρβσις του στρα
τού εις χιλιαρχίας. —  Παραλαβή τών φρουρίων Ναυπλίου. — Προσωρινή
διοικητική της χώρας διαίρεσις :— Έκτακτοι επίτροποι    Δημογερον-
τ ία ι .  Πληθυσμbς Πελοποννήσου και νήσων —  Σύοτασις στρατοδικείων. 
—- Σχολή τών Εύελπίδων —' Ναυτικά. * Γεωργικά —- Δημόσια κατα
στήματα — Δικαστικά. — Έκπαυδευτικά. Σελ. 168 — 236.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Τά πρ6 τής λ' έν "Αργεί Έθνοσυνελεύσεως —  Έκλογαί πληρεξου
σίων. —- ’Αναβολή τής συγκλήσεως τής Έθνοσυνελεύσεως. _  ’Εκλογή 
του Κυβερνήτου ίν  τριάκοντα καί εξ εκλογικαΤς περιφερείαις. —  Ανανέω- 
σις του Πανελλην ου. —  Σύγκλησις τής Έθνοσυνελεύσεως διά τήν Ι ΐη ν  
’Ιουλίου 1829. 1— Tb άρχαΓον γ ου "Αργους θέατρον διασκβυασθέν έχρη- 
σίμευσεν ώς τόπος συνεδριάσεως τής Έθνοσυνελευσεως. —  Τελετή επί
σημος έπί τή ένάρξει τών εργασιών αύτής. =— Αι συζητήσεις.—a Τά πρα
κτικά καί τά ψηφίσματα —· Κατάργησις του Πανελλήνιου καί Γδρυσις 
τής Γερουσίας. —- Αί αποφάσεις αύτής —  *Η όη Αυγούστου 1829. —  
Λήξις τών εργασιών τής έν "Αργεί Δ* ’Εθνικής Συνελεύσεως.

Σελ. V36— :Π5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Το έν Λονδίνω περί ανεξαρτησίας τής Ελλάδος πρωτόκολλον τής 22 3 
Φεβρουάριου 1830. —* Πρωτόκολλον αύθημερίν εν Λονδίνω ύπογραφέν 
περί άναγορεύσεως του πρίγκηπος Λεοπόλδου του Ιαξ-Κόβουργ «ως ηγε-  
μόνος κυριάρχου τής ‘Ελλάδος» — Κοινοποιησις των Πρωτοκόλλων τη 
τ* *Τψηλή Πύλη καί τ η  Ελληνική Κυβερνήσει. —  ’ Κντύπωσις τών πρω
τοκόλλων έν Έλλάδι. —  Απάντησις του Καποδιστριου πρ^ς τούς άντ ι-  
πρέσβεις τών Δυνάμεων — *Υ*πόμνημτ τής Γερουσίας προς τούς αύτούς 
άντιπρέσβεις — Λόγος π*ρί έκχ«>ρήσεως τών ύπb τήν ’Αγγλικήν προ
στασίαν Ίονίων νήσων τή Έλλάδι. — Εγχατάλειψις τής Κρήτης καί τής 
Σάμου. — ’Επιστολή του έκλεγέντος ήγεμόνος κυριάρχου τής Ελλάδος 
πpb<i τον Κυβερνήτην εκ Μαλβουρ-χάους. Σελ. *275-—3 5.



51 δ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

'Επιστολαί του Καποδιστρίου προς τ&ν πρίγκηπα Λεοπόλδον. -=r Α 
ποστολή το υ πρίγκηπος Βρέδε. —̂  ’Επιστολαί του Κυβερνήσου προς τον 
Λεοπόλδον, έν αίς πικρώς καταφέρεται κατά τών ξένων -= Μυστικαί 
αναφοραί της αντιπολιτεύσεως προς T*bv έκλεγέντα ηγεμόνα κυρίαρ/ον της 
Ελλάδος. -= Οί Μανιαται άρνουνται τήν πληρωμήν φόρων. —  Νικήτας 
ο τουρκοφάγος. — *Η έν Παρισίοις διαμονή του Λεοπόλδου. — *0 Λεο
πόλδος επανακάμπτει εν τάχει είς Αονδινον. — Επιστολή αύτου πρ6ς 
τήν εν Λονδίνω Σύνοδον. ·— Παραιτησις του πρίγκηπος Λΐοπόλδου έκ 
του ελληνικού θρόνου. Σελ. 3 1c — 334.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Α ίτια  τής παραιτήσεως του πρίγκηπος Λεοπόλδου του ελληνικού θρό
νου — Αί περί αύτής κρίσεις τής ’Αγγλίας. —  Μεταμέλεια του Λεο
πόλδου έπί παραιτήσει. -— Επιστολή αύτου προς τδν Σταίν. 1— Τά 
έν Έλλάδι έπί τω άνούσματι τής παραιτήσεως. .—- 'Υδρυσις έν Σύρω 
ασφαλιστικής εταιρίας καί έμποροδικείου. —  ' Λ  Ίουλιανή έν Γαλλί^ έπα- 
νάστασις —  ’Αντίκτυπος αύτής έν Έλλάδι —  Δυσχέρειαι του Καποδι- 
στρίου Τά περί έκκενώσεως ’Αττικής καί Εύβοιας ύπδ τών Τούρκων,

Σελ. 334— 372

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Ή άντιπολίτευσις όσημέραι καθίσταται σφοδρότερα — ’Ανταρσία έν 
Μάνη. — Ό  Τσάμης Καρατάσος καί ή έν Στερεή άνταρσία. —  Οί συλ- 
ληφθέντες παρεπέμφθησαν είς τ6 ΣτρατοδικεΓον. —  Άφορμαί τής ανταρ
σίας έν "Y'opgi. — Αί έφημερίδες «’Απόλλων» καί «‘Βώς». — Ό  ποιη
τής ’Αλέξανδρος Σουτσος καί αί κατά του Καποδιστρίου σάτυραι. — *Α" 
φορμαί τής έν Μάνη ανταρσίας κατά του Κυβερνήτου. — *Οποία τις ήτο 
ή Μάνη πpb του 18 2 1 .  —  Ή οικογένεια Μαυρομι/αλαίων — Α'· ι 
Μάνης αξιώσεις αυτών —  Καί πάλιν αί έφημερίδες τής αντιπολιτεύσεως> 
— Αί άποζημιώσεις τών τριών ναυτικών νήσων. — Οικονομικά μέτρα 
του Καποδιστρίου —  Τά περί συγκλήσεως τής Έθνοσυνΐλεύσεως.

Σελ, 372 — 404
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Τά έν Πόρω. - λ  Ή άνατίναξις τής »ρεγάτας «’ Ελλάδος» καί -ής κοο
βέττας «Ύδρα? __ *Β λεηλασία τοΰ Πόρου —  ' ά μετά τά έν Πόρω —
Α ναβολή τής Έθνοσυνελεύσεως —  *Η άντιπολίτευσις μαίνεται. =̂a Ms- 
λεταται ή τοΰ Καποδιστρίου δολοφονία. Σύλληψις τοΰ Πετρόμπεη υπ!> 
τοΰ ναυάρχου Κανάρη καί φυλάχισις αυτοΰ εν τω Ιτς-Καλε —■ Αποτυ
χία τής σχνεντεύξεως Πετρόμπεη πpbς τον Κυβερνήτην -  Διάλογος Πε- 
τρόμπεη Γεωργίου και Κωνσταντίνου Μαυρομιχαλών. — Απόφασις τής 
δολοφονίας. — Ή  δολοφονία Φόνος τοΰ δολοφόνου Κωνσταντίνου. — 
Καταφυγή τοΰ Γεωργίου Μαυρομιχαλη εις τό μ-.γαρον της Γαλλικής πρεσ
βείας _  Παράδοσίς αΰτοΰ —  ϊ αταδίκη είς θάνατον s— Ή Γερουσία 
εκλέγει τριμελή έπιτροπήν έκ τών Αυγουστίνου ΚαποΒιστρ ου, Θεοδώρου 

1 Κολοχοτρώνη καί Ίωάννου Κωλέττη — Τά μετά την δολοφονίαν __ι 
Κρίσεις Σελ 4 0 4 - 4 6 4 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I'.

Τά μετά τήν δολοφονίαν. — Έν^ργειαι τών άντιπρεσβεων περί τής 
τηρήσεως τής ησυχίας. —Ά φ ιξ ι ς  έκ Τριπόλεως τοΰ Κολοχοτρώνη. - Ά φ ι -  
ξις τών αντιπροσώπων τής έν άντιπολιτεύσεως αίτουμένης άμνη
στίαν. — Άπόρριψ ις  τών προτάσεων των αντι ’ ολιτευομ-νων ύπο τής 
τριανδρίας — Ό Γάλλος καί έν μέρει ό Ά γ γλ ο ς  άντιπρέσβυς ύπο- 
στηρίζουσι τούς έν "νδρ*. -  Παΰσις τοΰ Γάλλου στρατηγού Ζε- 
ράρ. -  Αποστολή πλοίων πρός υποταγήν τών άντ.πολιτευομένων 
νησιωτών. -  Επιστολή μετριόφρων τοΰ Ζαίμη πρός τόν Κολοχοτρώ- 
νην περί συνενώσεως τοΰ εβνους. — 'Αποτυχία τής αποστολής. — 
’ Αμοιβαία, συκοφαντίαι Κ απ οδ ιστρ ιακώ ν  και άντιπολιτευομένων -  
Οί' πληρεξούσιοι. -  Έναρξις τής έν Ά ρ γ ε ι  Έθνοσυνελεύσεως συνε-  
χιζούσης τήν ποοηγου.ιένην — Παραίτησις Αυγουστίνου καί Κολο
χοτρώνη — *0 Κωλέττης άρνεϊται νά παραιτηθή. — Συνέλευσις άντι-  
πολιτευοαένων. -  Ταραχαί έν Ά ρ γ ε ι .  — Φυγή τών περί τόν Κωλέτ-  
την είς Στερεαν 'Κλλάδα. -  Κυβέρνησις της Περαχώρας — Προκή- 
ρυξις Κωλέττη πρός τούς "Ελληνας καλοΰντος αυτούς κατά τών Καπο· 
διστριαχών. — ’Απειλή εισβολής εις Πελοπόννησον — Ό  Κο)·οκοτρώ- 
νης ετοιμάζει στρατόν κ α τ ’ αύτών. -  Ματαίωσις τής μεσιτεία; πρός 
συνδιαλλαγήν — ! ίσβολή τών Ρουμελιωτών είς Πελοπόννησον. —
Κατάληψις Ά ργους καί Ναυπλίου. — Τέλος τής εν ’ ,ΐλλάδι διοική- 
σεως τής οικογένειας Καποδιστρίου. ϊ ε λ .  464— 5'28.
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Υ  Κ. M e n d e l s o n  B a r t h o l d  y , Graf Johann K apo- 
d is t r ia s ,  Berl in  1864.

£ Tov α ύ το υ :  Gechichte G riechen lands , Le ipz ig  1870— 72. 
(Μετεφράσθη καί παρ’ ήμΐν δ μεν Α' τόμος υπό τού Μ. I. 
Παπαρρηγοπούλου, ’Αθήναι 1872, άμφότεροι δε ύπό ’Αγγε'λου 
Βλάχου, ’Αθήναι 1873).

Ν. Λραγούμη, Ίστορικαί ’Αναμνήσεις, ’Αθήναι 1878, τόμ. Α'. 
W .  p . S c h m e i d l e r ,  G esch ichte des K on igsre ich s  

G riechen lands , H eide lberg  1877.
Γεννα ίου  Κολοχοτρώνη , Διάφορα Έγγραφα καί Έπιστολαί εκ 

τής εκλογής τού υποστρατήγου Γ. Κολοκοτρώνη άφορώντα 
τάς κατά τό 1832 μετά τόν θάνατον τού Κυβερνήτου I. Κα- 
ποδίστρια συμβάσας κατά την Ελλάδα ανωμαλίας καί αναρ
χίας, ’Αθήναι 1855.

Ε. A. B e t  a n t ,  C o rrespondance  du Com te J. Capod i- 
s t r ia s  p res iden t de la  G rece , Geneve 1839, τόμ. 4.
(Μετεφράσθησαν καί ελληνιστί καί έξεδόθησαν έν 'Αθήναις 
ύπό Μιχαήλ Γ. Σχιν# τω 1841 έν τε'σσαρσι τόμοις).

4 Παναγιώτου ΚαΛεβρα, Πολιτικός βίος τού αοιδίμου Ίωάννου 
Καποδίστρια κυβερνήτου τής Ελλάδος, ’Αθήναι 1873.

Μηνά Μηνωίδου , Έλεγχος -προδοτών· 9\ λόγος πραγματικός 
πρός τούς Έλληνας περί τού φόν^υ τού Κυβερνήτου, P a r i s
1831.



R e n s e i g n e m e n t s  su r  la  Grece et su r  l ’adm in i-  
s t ra t io n  du Comte C apod is tr ia s ,  p a r  un Grec, P a r i s  
1831.

L e  C o m t e  J. C a p o d i s t r i a s  p res iden t de la  G rece 
juge  p a r  lu i meme, P a r is  1842.

Μάρκον Θεοτόχη , ό ’Ιωάννη; Καποδίστριας έν Κεφαλληνία κτλ. 
Κέρκυρα 1889.

Α. Ρ. Ραγχαβη,  ’Απομνημονεύματα, ’Αθήναι 1894, τόμ. Α\
Ίωάννου  ΜαθαρΙχον , Θρ·ηνΐι>δια τοΰ Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος 

I. Α. Καποδιστριου, ’Αθήναι 1857.
Οί έχφωτηθerxec Λόγοι, κατά τά αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος 

τοΰ αειμνήστου Κυβερνήτου τής Ελλάδος I. Καποδίστρια, 
Κέρκυρα 1887.

ΊωάΥΥον Σάββα  ’A rr iro v ,  Πρός τούς άξιοτίμους κ. κ. συνδαι
τυμόνας τής 12 ’Απριλίου 1887 ήμέρας τών αποκαλυπτη
ρίων τοΰ άνδοιάντος τοΰ Καποδιστριου, Κεφαλληνία 1887.

Α. Γούόα , Παράλληλοι Βίοι, τόμ. Ζ\ ’Αθήναι 1875, σελ. *f- 
1— 48.

Η. T h i e r s c h ,  G riechenlands S ch ic k sa le  von Anfang 
des B e fre iun gsk r iege  bis auf die G egenw art ige  K r is is ,  
F ran ck fu r t  1863.

G. ( i e r w i n u s ,  Das S ch ick sa l  G riechen lands in den 
Handen der  D iplomatie , Le ipz ig  1862, τόμ. VI, σελ. 
279— 580.

G. F. H e r  z b e r  g , Geschichte Griechenlands im 19 ·/- 
J a h r h u n ie r t  (87 τόμος τής Εγκυκλοπαίδειας E rsch-G ru- 
ber , σελ. 108—236.'

P r o k e s o h - O s t e n ,  Geschichte des A bfa l ls  d e r  4 -  

Griechen u. s. w  W ien  1862.
Γ. Κρέμοζ , Νεωτάτη Γενική ‘Ιστορία, ’Αθήναι 1890, τόμ. Δ , 

Μέρος Β\
D e m e t r i o  A r l i o t t i ,  L a  V ita  di G. A. C apod i

s t r ia s ,  Corfu 1859.
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Μ. C a p e f i g u e ,  Les Lom m es d’ E tat de 1’ E urope , 
P a r is  1843 

F r a n c o i s  L e n  o r m a n  t, L a  question  lon ienne 
devan t Γ Europe, P a r i s  1859. 

A n d r e  P a p a d o p o u l  ο —V r  e t  o s ,  M emoires B io- 
g rap h iques-H is to r iques ,  P a r is  1837— 1838, τόμ. 2. 

R evue Encycloped ique de P a r i s  1819, τόμ. Γ', σελ. 373.
I. ΦιΜ'ψονος. Δοκίριιον ιστορικόν Φιλικός Εταιρίας έν Ναυπλίφ

1834.
N o  u v e i l  e  M i n e r v e ,  Top.. II (σελ. 480). 
S i t u a t i o n  po t it ique  de l a  Grece, Athenes 1837.
Σ .  Τριχούπη, 'Ιστορία της Ελληνικές Έπαναστάσεως, Τόρι. Α . 
Ί ω άνν ου  ΖαμπιΜον,  ’Ιωάννης Καποδίστριας τραγωδία είς πρά

ξεις πε'ντε, Ζάκυνθος 1860, Τόρι. Α', σελ. 3 6 9 —436.
J. v o n  B e r n h a r d  i, G esch ichte R uss lands  und der 

E uropaischen P o lit ik  in den Jah ren  1814 —1831, L e i '  
pz ig 1863.

Λόγοί, έκφωνηθε'ντες (/.ετά την ύπερ της ρινήριης τοΰ άοιδίμ.ου 
Ίωάννου Καποδιστρίου τε^εσθεΐσαν ιερουργίαν. Κε'ρκυρα 186Ι 

Ο. F  i n 1 a  y, H istory of the  G reek revo lu t ion , London 
1861.

ιΠ ατρ ίζν ,  έφηριερΐς έν Κέρκυρα τοΰ 1849.
G. R e g  a  1 d i ,  Cenni S to r ic i ,  i l  Conte Giovanni Capo- 

d is t r ia ,  Torino 1862.
Στεφάνου Θ. Ξένου , Ό  ’Ιωάννης Καποδίστριας έν τ·?; utloixl^ri

Σ τοα »  τοΰ 1886 σελ. 3 7 7 - 4 4 6 .
Π. ΧαΛχιοπού2ου , Ό  Κυβερνήτης τής Ελλάδος, έν τω αυτφ 

‘ Η(Αερο>ογί(ι) τοΰ 1885 σελ. 434— 469.
Άθ.  Γ. Λουρούτη, Ό  Κυβερνήτη; τής Ελλάδος εν Άγκώνι 

1827 έν *\4τζιχω Ήμερολογίω*  τοΰ 188  ̂ σελ. 411—-422. 
Φρ. ' ΛΛδάνα y Ίωάννου Καποδιστρίου Βιογραφικόν ιχνογράφημά 

έν τω αύτω Ήμερολυγίω τοΰ 1888 σελ. 273—287.
*06(*>roc l l v l a p i r o v , άοθρον έν τω Εγκυκλοπαιδικοί 

Μπάρτ και Χίοστ έν λε'ζει.
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S .  B u 1 g  a  r  i N otice  su r  le  com te Jean  O apod istr ias  
p res iden t de la  Grece, P a r is  1832.

Α. Σούτσον ) Ό  εξόριστο; τοΰ 1831, ’Αθήναι 1835 .
17. Χ ιύ ζο ν , ‘Ιστορία τή; Επτάνησου έν Κέρκυρά 186 3.
Γ. Μαυρογιάννη,  'Ιστορία τή ; Επτάνησου, ’Αθήναι 1892 , Τό

μο; Β'.
P o r t  o f o l i o  p a p e r  re la t iv e  to the a f f a ir  of G reece 

London 1828 — 32, τόμ. 2.
L e s u r ,  A nnua ire  h is to r ique 1821— 31.
D e t a i l s  d e l a  Correspondence de M. Dutrone av ec  

le  Presiden t de la  Grece, P a r is  1831.
M e t t o r n i c h ,  Memoire3, documents et e c r i t s  d iv e rs ,  

τόμ. 1 — 5.
L e t t r e s  et docum ents sur  les  dern ie rs  evenem ents  de 

la  Grece qui oat precede la  mort du Comte Capod i- 
s t r ia s ,  P a r is  1831.

G e n e r a l  F a b v i e r ,  Correspondence et p ap ie rs  i n e · 
d its .

N. M e t a x  a s ,  Souven irs  de la  g u e r re  de l ’indepen . 
dance , P a r i s  1888.

M. D e b i d o u r ,  "Αοθρον έν τη Grande Encyclopedie , έν 
λέξει.

'Απομνημονεύματα  Ρώσου διπλωμάτου, τοΰ κομητο; I. Ριμπο- 
πιέρ έκ τοΰ ρωσικοΰ ύπό Κ. Α. Παλαιολόγου (ΙΙαρνασσο; Τόμ. 
ΣΤ'. 1883 σελ. 686) καί τόμ. Ε' σελ. 1016.

A. de G ο b i n e a  u , L e  Comte C apod is tr ia s  έν τ·7ί Revue  
de deux mondes τοΰ 1841 (τή ; 5 ’Απριλίου)

M a n g e a r t ,  Souven irs  de la  Moree pendant le  se jou r 
des F ran ga is  dans le  Peloponnese, P a r is  1830.

L a g a r d ,  L e t t re s  et Documents r e la t i f s  a  l a  G rece.
H. P a r i s h ,  the d ip lom atic  h is to ry  of the M onarchy 

of G reece , London 1838.
Ίαχώβου Ρ ώτα , ’Απάνθισμα έπιστολών ’Αδαμαντίου Κοραή, ’Αθή-

ναι 1839.
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Α. Σ .  R p o x i r y Σύντομος άφήγησις τού βίου τού Ίωάννου Koc- 
ποδιστοίου, Κε'οκυοα 1886.

1 Αλεξάνδρου Τ όμπρου , Νύξεις περί του βίου Ίωάννου Καποδι- 
στρίου Κυβερνήτου της Ελλάδος άφιερούμεναι εις τά αποκα
λυπτήρια του άνδριάντος αύτού, Κε'ρκυρα 1886.

t'fitfr/α», (1887) σελ. 225 καί 265.
Λ. Βαλαωρ ίτου , άνε'κδοτος Βιογραφία τοΰ κόμητος Καποδιστριου.
Ρ e r  t ζ, Das Leben des F re ih errn  von S te in , τόμ. Δ', 

σελ. 278. 
Ν. B u 1 g  a  r  i, L e s  sept l i e s  Ioniennes et les  t r a i t e s  
qui le s  concernent, Le ipz ig  1858.
'Ajτοθήχη τών ωφελίμων χαϊ τερπνών γνώσεων τοΰ 1848 άριθ. 

8 σελ. 25 καί εφεξής.
'Αί εζ .  Σούζσον , Πανόραμα τής Ελλάδος, εν Ναυπλίω 1833.
Αοχίμιον περί πατριωτισμού πρός τούς κατοίκους τών Ίονικών 

επτά νήσων. Έκδ. β\ εν Φιλαδελφί^ 1817.
- A  A. de S  t ο u r  t ζ a ,  Notice B io g rap h ique  s u r  le  Comte 

J. C ap o d is tr ia s  pres iden t de l a  G rece , έν τοΐς Προλεγο- 
μένοις τών Επιστολών αύτοΰ, Geneve 1839, τόμ. Α/. 
σελ. 1— 119. 

P e l l i  ο n, L a  Grece et le s  C ap o d is tr ia s ,  P a r is  1855. 
D o r a  d ’ I s t r i a ,  E xcurs ions en Moree et en Rou- 

m e lie ,  Zurich 1863, τόμ. B'. 
Z i n k e i s e n ,  G esch ichte der Griech ischen R evo lu 
t ions, τόμ. IV.
J i o r v c l o v  Θερεια,Υοϋ, ’Αδαμάντιος Κορατίς, Τεργέστη 1890, 

τόμ. Β' καί Γ '.



ΕΡΓΑ Tor ΑΓΤΟΓ ΣΓΓΓΡΑΦΕΩΣ

Ό  έραβτής μεβ ’ 'βτ'ο βαρέλι,  κωμωδία· Κωνσταντινούπο
λή  1884, είς 8ον, σελ. 1— 76 (πρωτότυπον).

*Η τυφλή  τον  Σορρέντου? μυθιστορία του Φραγκίσκου Μα- 
στριάννη (έ* του ιταλικού). ’Αθήναι, 1887, είς 8ον, σελ. 1 — 
336.

Ή  τελευταία  ήμερα του καταδ ίκου ,  μυθιστορία Βίκτωρος 
Ουγγώ* ’Αθήναι 1888, είς 8ον, σελ. 1 — 125.

Ό Καμπούρης τών  Π αρ ιβ ίων,  μυθιστορία του Πώλ-ίΙ-Κόκ* 
’Αθήναι 1888, είς 8ον, σελ. 124.

Κ ιανών Πολιτε ία , ήτοι Ιστορία τής Βιθυνιακής πόλεως Κίου 
’Αθήναι 1892, είς 8ον, σελ. 1— 74 (άρχαϊστί).

Ίότορ ία  του Μεγάλου Ναΐίολέοντος , του Ρογήρου Παόρ (με- 
τάφρασις). ’Αθήναι 1892, είς 8ον, σελ. 1— 752.

Ίβ τορ ία  τον  Μεγάλο ν  \Αλεξάνδρου, *Αθήναι 1893, είς 8ον,
σελ. ti · — 280 (πρωτότυπον).

Ίβτορ ία  του vOdOovoc' ’Αθήναι 1893, α . εκδοσις είς δον, 
σελ. δ"— 848, (πρωτότυπον). — 1894 β'. ε^οσις.

Ίβτορ ία  τής  'Ο θωμαν ική ; Αυτοκρατορίας , (πρωτότυπος) 
’Αθήναι 1894 είς 8ον, Τόμ. 2, σελ. δ' — 672.

Ί ότορ ία  του  Κυβερνήτου  τής  * Ελλάδος 1. Α. Κ αποδ ιβ τρ ίου  
(πρωτότυπος), ’Αθήναι 1894 είς 8ον, σελ. δ' — 528.

Ά β δ ηρ ΐτ α ι  αρχαϊκόν μυθιστόρημα τοΰ γερμανοΰ X. Μ. Βεί- 
λανδ (μεταφρασθεν ύπό τό ψευδώνυμον Χρυσοσθε'νης Χρυσοσπάθης) 
’Αθήναι 1893 είς 8ον? σελ. — 135.
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'Η Κυρία μ ϊ  τάς Καμελίας δρ&μα τοΰ Αλεξάνδρου Λουριά 
είς πράξεις πέντε ’Δθ^ναι 18 9 3 ,  είς 8αν, (μετάφρασις).

Ό  Ρακοβυλλεκιης τών Παριβίων, μυθιστορία λαϊκή τοΰ Φή- 
λικος-Πιά (μετάφρασις ανώνυμος) Ά θήνα ι  1 8 9 3  είς 8ον, σελ. 
832 .

Έλάσσονες 8* αύτοΰ άλλα ι  συγγραφαί αϊ δε ; 'Ιβτορία του 
Βρυλλίου (Τριγλείας εν « Πλάτ ωνι* (ετος 1 8 8 8 ,  τόμ. Γ σελ. 
2 7 4 — 2 8 6 ) ,  εν *Σωτήρι*  ( 1 8 8 9 ,  τόμ. IB', σελ. 93 και εφεξής 
έπι πολλά φυλλάδια) και εν «' Εβδομάδι* ( 1 8 9 0 ,  φύλ. 23 ,  σελ.
11) .  Ίδτορία Λαβκυλλείου έν «Πλάτωνι* ενθ* ανωτέρω, σελ. 156  
— 1 7 1 .  ΊβτορΙα τής Βιββύχου νήΰου (νυν Καλωνύμου) έν «77λα- 
τωνι» ενθ’ ανωτέρω, σελ. 8 3 — 89 και 2 4 6 — 2 4 9 .  ΈΐίίβχοΐιοΙ  

’ τινες 9 Αηαμείας (τής Βιθυνίας) έν τώ Λελτίω τής Ίβτορικής χαϊ 
 ̂Εθνολογικής Ε τα ιρ ία ς  τ%ς Ελλάδος (Τόμ. Γ'. Τεύχος 9ον 
(1890)  σελ. 2 1 9 — 225). Έηίβχοποί τινες Κίου έν « Νεολόγω» 
(Κων]πόλεως) τής 19 Δεκεμβρίου τοΰ 1 8 9 1 .  Περί του έν Κων* 
ΰταντινουηόλει Πορψυροϋ Κίονος έν « Πλάτωνι» σελ. 17 8  — 185  
' ί 7 ρν&ιστογραφία παρά τοΐς άρχαίοις *.Ελληβιν» έν *'Ά\,τιχφ 
Ήμερολογίω* τοΰ 18 8 9 ,  σελ. 1 2 4 — 142* και πολλαι φιλολο- 
γικαί, έπιγραφικαι και κοιτικαι μελέται έν τοΐς περιοδικοί; 
«' Εβδομάδι* και καί έν τα ις  έφημεοίσιν * ’ΕφΤ)με *
ρ ίδ ι» , «/Vfa Έ φ η μ ερ ίδ ι» « · καί « Έ δ υ ι κ η »


