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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Υ'ΠΟ 

Α. Μ. ΙΔΡΟΜΕΝΟr 

Ή ίστορία τοσ νέου Έλληνικοσ βασιλείου, μετά την έπανά
στασιν, &ρχεται άπο της πολιτείας τοCί 'Ιωάννου Καποόιστρίου, 
τοσ όποίου αί !δέαι καί αί πράξεις πρόκεινται δίδαγμα ε!ς τούς 

νέους Έλληνας ου μόνον προς όρθην κρίσιν των παρελθόντων, 

άλλά καί προς άσψαλη όδηγίαν περί τοσ μέλλοντος. 

Αί ύπηρεσίαι τοσ Καποόιστρίου δεν άψοpωσι μόνον είς την 
σ•;στασιν καί τάς πρώτας τ 1;χας τοσ βασιλείου. Άρξάμεναι άπο 

της πρώτης νεότητος διήρκεσαν ολόκληρον τριακονταετίαν. Ταύ

τας δε θέλομεν προσπαθήσ'Ώ νά περιγράψωμεν κατά διάψορα 

στάδια. 
Ό 'Ιωάννης Καποδίστριας υπό των πλε ίστων μεν έκ των άλ

λοδαπων εκρίθη άοίκως καί έμπαθως, uπb όλίγων οε. δικαίως καί 
άμερολήπτως. Παρ' ήμ'ϊν όε έν τ'(j έθνικ'(j συνειόήσει κατέλαbε 

κορυψαίαν θέσιν, άλλ' ό βίος αuτοσ δεν ήρευνήθη μετά της δεού

σης ίστορικης άκριbείας. 

'Ίσως σήμερον, 5τε κατηυνάσθη ή όςύτης των παθών, τοστο 

καθίσταται εuχερέστερον. 

Αί προς το εθνος uπηρεσίαι τοσ Καποοιστρίου διαιροσνται . ε!ς 
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τρεϊς περιόόοuς" α'. την 'Ιόνιον, 6'. την 'Ρωσσιχήν, γ' την Έλ

ληνιχ·ήν . 

Ό 'Ιωάννης Καποδίστριας έγεννήθη έν Kεpx•Jpif τij 31 'Ια
νουαρ ίου 1776 έχ πατpbς 'Αντωνίου Μαρία κόμητος Καποδιστρίοu 
χαl μητpbς Άδαμαντίνης το γένος χομ·ήσσης Γονέμη 1

) . Ή οίχο
γένεια αύτοσ άποχατέστη έν Κερχύρ(f άπb τοσ ιό ' αίωνος, προ
ελθοσσα έξ Ίοuστινοπόλεως, ητις μετά την πτωσιν τc.σ 'Ρωμαϊ
κοσ κράτους μετωνομάσθη Καποδίστρια· ώστε όεν εΙναι Δαλμα
τική 2) . Είς την οίχογένειον ταύτην b τίτλος του κόμητος εΙχεν 

άπονεμηθij •.JΠΟ τοσ Δοuχbς της Σα6ο{ας 3) , ~πειτα όε και ύπο της 

Ένετικης Πολιτείας . 

Α' 

Των όημοκρατιχων Γάλλων περί τά τέλη του παρελθόντος 

α ίωνος κυρ ίων γενομένων της 'Ιταλ ίας, και καταλuθέντος τοσ 

Ένετικοσ κράτους, ή 'Ενετία όιά της έν Καμποψορμίφ συνθή

κης 4) παρεχωρήθη 1.;πο τοσ Βοναπάρτοu είς την Αύστρίαν, αί 
όε τέως •.;πο την Ένετίαν νησοι τοσ 'Ιονίου πελάγους μετά των 
έπί της άπέναντι 'Ηπε ίρου παραρτημάτων α•.;των κατελήψθησαν 
ύπb των δημοχρατιχων Γάλλων. Είς άποτροπην τότε της είς την 

Άνα.τολην όιαόόσεως των άρχων της 3ημοκρατίας σuνέστη ή με

-~;αξu Ρωσσίας καί Τουρκίας συμμαχία χαί οί στόλοι αύτων ήνω
μένοι κατέπλευσαν ε!ς τάς νήσους προς έκόίωξιν των Γάλλων. 

Δι' έγκuκλίοu τοσ έν Κωνσταντινοuπόλει Πατριάρχου οί κάτοικοι 

1) Λicί ρχοu Θεοτόχη δ 'Ιωάννης ΚαποΟ ίστptιχ ς έν Κεcpιχλλην ί~ r.αi α ί στάσεις α.Uτjjς. 
'Εν Κερκόρ;ι 1889 σελ . ·195. 

2
) Exaιnen critique de !Όnvrage «Do l 'Etat actuel de la Grece et des ιnoyens 

dΊ.rriver a sa restauration par Μ' Frederic Thiersch. Leipzig 1835• σ. 20. 
3) Ό κληρονομαός τίτλος του χόι,.ητος ό:πενψήΟη uπό του δοuχός της Σοι6ο-tοι ς είς 

τόν πρόποιππον του Κu6ερνήτοu 'Αντώνιον Μοιρ ίοι ν Κοιποδ ίστρ ιοιν τq, 1689 (Φ ω ν η 1<pηΙ"· 
Κερχόροις 23 'Απριλίου 1887) . 

') 17 Όκτω6ρ ίοu 1797. 



-7-

αυτων προετρέποντο είς σ•;μπραξιν έπl τούτψ μετά των συμμά

χων υποσχομένων μετά την ά:πελεuθέρωσιν ά:πο των Γάλλων την 

ά:ποχατάστασιν των Ίονl.ων νήσων χαl των παραρτημάτων α•)των 

είς πολιτείαν αuτόνομον χαl έλεuθέραν. Ε,)χερως ο6τω μετ' ολί

γον έχδιωχθέντων των Γάλλων, έν έχάστ"(] των ν-ήσων σuνέστη 

έχ των προχρίτων ίδία χuεέρνησις χαl έξ αuτων έςελέχθη δεχα

τετραμελης γερουσία έδρεύοuσα έν ΚερχύpCf ώς γενιχη των bμο

σπόνδων νήσων χu6έρνησις, ητις ψηψίσασα το προσωρινον τij'ς 

ομοσπονδίας πολίτευμα υπέ6αλεν αuτο είς την εγχρισιν των συμ

μάχων δυνάμεων διά των ά:ποσταλέντων είς Κωνσταντινούπολιν 
δύο ά:ντιπροσώπων α,)της, του χόμητος 'Αντωνίου Μ. Καποδί

στρια (πατρος του 'Ιωάννου), χαί του έχ Ζαχύνθοu κόμητος Νι

χολάοu Γρανεδίγοu Σιγούροu, χληθεν διά τουτοΒuζαντινον 

σύνταγιι-α χαί έπιχuρωθεν υπό τι του Αuτοχράτορος της Ρωσσίας 

Παύλου χαl τοσ Σοuλ,;;άνοu Σελημ σuνεπείCf της μεταξύ αυτών 
έν Κωνσταντινοuπόλει σuνθήχης 1), ην χαl b Βασιλεύς της Μ. 

Βρεττανίας Γεώργιος Γ' ά:νεγνώρισε. 
Διά τάς σuνθήχης ταύτης αί νησοι τοσ 'Ιονίου πελάγους αί 

:iπο τοσ διαμελισμοσ τοσ Βuζαντινοσ χράτοuς υπο διαψόροuς έχ 

δ,;σεως δuνάστας περιελθοσσαι χαl μέχρι της πτώσεως τοσ Ένε

τιχοσ χράτοuς έπί αίωνας υπ' α•;το διατελέσασαι, ά:νεχηρ•;χθησαν 

πολιτεία α•;τ6νομος χαί έλεuθέρα υπο την έπιχuριαρχίαν τοσ 

Σουλτάνου χαί την έγγ,;ησιν της 'Ρωσσίας. 'Ενθοuσιωδως δε b 

Έλληνισμος έχαιρέτισε την πρώτην έχείνην Έλληνιχην πολι
τείαν μετά χαταχλuσμον μαχρας δουλείας ά:ναψανείσαν ώς ίριδΘι 

Ι.λπιδοψόρον χαί αριστον οίωνον της έθνιχης παλιγγενεσίας 2). 

Άλλ' ήμιτελη ώς έπl το πλειστον χαθίστανται τά κατα

σκευάσματα της διπλωματίας, καθ' οσον α6τη ά:πο6λέποuσα είς 

η \>1 Μαρτίου 1800. Την σuνθήχην δρα έν τψ βι6λίψ Le tre costituzioni Corfίι 

1849 (όπό Ν. Β. Μάνεση). 
2) Α. Μ. '!δpωμiνοu Συνοπτική 'Ιστορία της Κερχόpας . 'Εν Κερχόpgι 1895 σελ. 

99 , 105. 
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τον συνδυασμον των ίόιαιτέpων συμψερόντων διαμένει ά1tαθης καl 
άνάλγητος είς τοις άόίκους καl οίκτράς συνε-1tείας των μέτρων 

έ1tί των λαων, ι1ν άναλαμ6άνει νά 6ελτιώσiJ τοις τύχας. Των 
άτο1tημάτων τούτων την οόυνηράν 1tεϊραν έ1tανειλημμένως εσχε 
κατά όυστυχίαν ή 'Ελλάς. Μνημονεύομεν ένταDθα της διαχαpά
ξεως της κ λ ασι κ η ς κληθείσης οροθεσίας έν τ'ζ] συστάσει αύτ'ζ] 

τοD ΈλληνικοD βασιλείου και της όιαρpυθμίσεως των έ1tιστη

μο νι κω ν όνομασθέντων ορίων αύτοD, μεθ' &ς χωραι τοD κοινοD 

ύ1tερ άνεξαρτησίας άγωνος γενναίως μετασχοDσαι έξην«γκάσθη

σαν έκ νέου νά ύ1tοκ•Jψωσιν είς τον βαp6αρώτατον των ζυγων 

άποκλεισθεϊσαι βιαίως τοD βασιλείου. 

'Αδίκημα 1tαpα1tλήσιον όιε1tράχθη ύ1tο της συνθήκης τοD 
1800, δι' ης, έν ψ ά1tοκαθίσταντο -~ αυτονομία καl ή έλευθεpία 
των 'Ιονίων νήσων, ίδpυομένης της Έ1tτανήσου τιολιτείας, αί 

άτιέναντι αuτης 'Ητιειρωτικαl χωραι, ή Πάργα, τb Βουθpωτόν, ή 
Πρέ6εζα, ή Βόνιτσα ύ1tb Χριστιανών άτιοκλειστικως οίκούμεναι 

καl έπl αiωνας της αύτης τύχης των 'Ιονίων νήσων μετασχοDσαι 

καί ώς τιαpαρτήματα αύτων ύ1tό τε τους Ένετοίις καί αυτούς 

τούς Γάλλους κυ6ερνηθεϊσαι, άδι,-τάκτως τιαpεόόθησαν είς τον 

Τουρκικον ζυγόν, χωρίς 1tοτε 1tαpά των Το•Jρκων νά κατακτη
θω :η . Καl 1tαρεχωρ0Dντο μεν αύτα'ίς τά τιρονόμια, ι1ν •;πο την 

έγγ•Jησιν της 'Ρωσσίας άτι·ήλαυον ή Βλαχία καl ή Μολδαυtα, 
άλλά γινώσκομεν, ότιοία της Πpε6έζης καί iδίως της Πάργας 

•;πηρξεν ή συμψορά καί μετά την συνθ·ήκην έκείνην. 

'Εν τούτοις ώργανίζετο το 1tολίτευμα της Έ1tτανησίου όμο

στιονδίας, καl κατ' έντολην της έ1tικυριάρχου δυνάμεως 1tρbς τούς 

είς Κωνσταντινού1tολιν άτιοσταλέντας εiς έπικ•Jpωσιν του συν

τάγματος ωψειλον ουτοι, συνεννοούμενοι μετά τοD Προέδρου της 
Γερουσίας, άναγορευθέντος Ήγεμόνος της Πολιτείας νά μετα6ω
σιν είς έκάστην νησον 1tρος έγκαίνισιν αύτοσ καί έγκατάστασιν 

των άρχων κατά τά tν α•jτψ οpιζόμινα . 

'Αλλ' ή εuχεpως έπιτευχθεϊσα έκόίωξις των δημοκρατικών 
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Γάλλων ά,το των νήσων έθεωρή0η ,;,το των έ,τιχρατοι.ίντων έν 

αύταϊς άριστοχρατικων εύχαιρία κατάλληλος προς άνάχτησιν 

των ά,τοχλειστικων ,τρονομίων, ών 'έχαιρον το πάλαι ύ,το τούς 

Ένετοι.ίς, έν ψ τούναντίον έν ταϊς τάξεσι τοσ λαοσ ταϊς άποχε

χλεισμέναις της ίσοπολιτείας σψοδρον είχεν έξεγερθ'(j το όπερ της 

έλευ0ερίας καί ίσότητος ψρόνημα έχ της διαδόσεως των άρχων 

της Γαλλικης έπαναστάσεως ύπο των χαταλα6όντων έ,τ( τινα 

χρόνον τάς νήσους δημοχρατικων Γάλλων. 'Εντεσθεν πάλη δεινή 

έπηλθε μεταξύ των άντιψρονοι.ίντων χαί έν πάσαις ταίς νήσοις 

έπηχολc,ύθησαν βιαιοπραγίαι, καθ ' ών μόνον ή ψιλοπατρία και ή 
μετριοπάθεια τοσ ήγεμόνος κόμητος Σ.;υpίδωνος Γεωργίου Θεο
τόκη ίσχυσαν ν ' άποχαταστήσωσιν έν ΚερχύpCf την βαθέως δια

ταραχθεϊσαν τάξιν 1) . 

Νεαρος άσκληπιάδης εΙχεν ηδη έπιστρέψϊ) ό 'Ιωάννης Κα
ποδίστριας έχ της έσπερίας ε!ς Κέρκυραν, fνθα εuδοκίμως ·ησχ.η

σεν έπί τινα χρόνον την ψιλάνθρωπον έπιστήμην προθύμως καί 

δωρεάν τοϊς δεομένοις παρέχων την θερα,τε ίαν 2
) . Την έχ.,ταίόευ

σιν α,;τοσ διαν 1;σας ό Καποδίστριας έν Παδού'(] και ΒενετίCf έν 
μέσψ της ψο6ερας , ώς είπείν, χαταιγίδος ·ί]τις, λήγοντος τοσ 
παρελθόντος αίωνος, εΙχεν άναστατώσϊ) τά πολιτικά καθεστωτα, 

νέος άπροκατάληπτος 'έσχε την εύκαιρίαν νά μελετήσϊ) τά προ αύ

τοσ έςελισσόμενα μεγάλα γεγονότα και διείδε τά αίτια των άνα-
1tοδράστων συνεπειών τοσ δεσποτισμοσ, καθ' ών μόνη σωτ·ήρ ιος 
αγκυρα ήτο ή ίσοπολιτεία ρυθμιζομένη κατά τρόπον και χρόνον 

συμψώνως τ~ καταστάσει των όιαψόρων κοινωνιχων τάξεων. 
Ή ίκανότης τοσ Κα,τοόιστρίου δεν έ6ράδυνε ν' άναγνωρισθ'(j 

,τpωτον ύπο της μόλις συστάσης Έπτανησιακης κυ6ερν·ήσεως, 

ητις έξελέξατο αύτον γραμματέα της 'Επικρατείας. Καί μετ'ολί-

1) Α. Μ. 'Ιδpω1,iν οu Συνοπτ ική 'Ιστοp(οι τη ς Κεpχύpοις σελ. ·105-6. 
2) G. P.ιdovani Pίιnegirico fιιnebre storico. Corfίι 1832 σελ. 9. - Σπ. Δε-Βιάζη 

'l ω . ΚαποΟ(στρι α.ς ώς ίατρόςκαt σuγypαψεlJς . (Έν 'Ίρ ι Ο ι πεpιοδικψ Άθη'iWν f Noψ.-

6p(ou 1898) . 
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γον ο 'Ηγεμών της 'Επτανήσου άπέστειλεν αuτον άντl τοσ πα
τρος έπίτροπον της έπιχuριάpχ.οu όuν-χμεως μετά τοσ κόμητος Ν. 

Σιγούροu προς έγκατάστασιν τοσ νέου πολιτε•;ματος ε!ς Κεψαλ
ληνίαν, οποu άψιχθέντες οί όύο Αuτοχρατοριχοl 'Επίτροποι εuρον 

την νησον άνάστατον 1). 

'Εχ ψιλοπpωτίας τινες των άριστοχρατιχων άγόμενοι και έξ 

άρχ.αίων έpίόων χα\ παθών προς άλλήλοuς όιϊστάμενοι είχον τεθ~ 
έπl χεψαλης όύο άντιπάλων ψατριων οί μεν έπιόιώκοντες των 
πρψην προνομίων τήν άνάχa;ησιν, οί όε έχ.μεταλλεuόμενοι τά άπο 

της έπελεύσεως των Γάλλων έξεγερθέντα όημοχρατικά ψρονή

ματα. Άμψότεραι ε' αi ψατρίαι όπεστηρίζοντο vπο πλήθους ένό

πλων άγροτων, είτε εχπαλαι άψωσιωμένων προς αρχ.οντάς τινας, 

ους άνεγνώριζον πpοστάτας έν πάσ11 περιστάσει, είτε δελεα~ομέ

νων έκ των έπαγγελιων χαl προ,,-δοχιών πλοuσίας λείας άπο της 

είς τάς πόλεις έπιόpομης. Την σ.:Jγχ.uσιν καί άναpχ.ίαν έπηύξα

νεν ή μεταξύ των κατοίκων Ληξουρίου καl 'Αργοστολίου άντιζη
λία, των μεν άξιούντων νά εχ.ωσιν ου μόνον δικαστήρια χαl uγειο

νομειον, άλλα πάσας τάς άρχ.dις ώς χρ-χτος χ.ωριστον της bμο

σπονόίας, των όε άντιπραττόντων είς πάσας ταύτας τάς άξιώσεις 

και uποστηριζόντων, οτι ή ιδία πόλις, ενθα ήτο ή εδρα της κu -

6ερν·~σεως, άψ' οτοu μετετέθη έκ τοσ ψpοuρίοu άγίοu Γεωργίου, 

ήτο κεντpικωτέρα καl καταλληλοτέρα είς έμπορίαν εγγύς ουσα 

τψ εuρuτάτψ καl άσψαλεστάτψ της νήσου λιμένι. 

"Αμα τ~ καταλήφει της Κεψαλληνίας όπο τοσ 'Ρωσσοτοuρκι-· 

κοσ στόλου οί να•;αρχοι εΙχ.ον άναθέσ11 την όιοίκησιν της νήσου 

είς τον κόμητα Κωνστ. Χωραψαν πpοσλα!Jόντα τούς Άναστάσιον 
καί Εuστ. Μεταξαν, Νικ. Καροϋσον, Σπ . χαl 'Ιω. Κρασσαν. 

'Αλλά παραιτηθέντος πρώτον τοσ προέδρου κόμητος Χωρα-pα, είτα 
όε καί τινων έκ των μελων της ό ιοιχούσης έπιτροπης, προσκλή
σει των λοιπών οί σuγχροτοσντες το τέως έπί Ένετων άριστο

κρατικbν σuμ6Όύλιον σuνελθόντες Ι.ξελέξαντο έκτων μελών αuτοσ 

1) 27 'Απριλίου 1801. 
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νέαν κυ6έpνησιν, έξ ου μεγάλη έ1tηλθεν είς την 1tλειονότητα των 
πολιτών όυσαρέσκεια, όιότι κατά το έ1tικυpωθεν ίι1tο των συμμά

χων όυνάμεων σύνταγμα όεν είχε συμ1tληρωθ~ το συμ6οιίλιον 
υ πο των έχόντων τά νόμιμα 1tpοσ6ντα έκ των όιαψόρων τά1;εων 

τοο λαοο προς έκλογην των έ1tιτο1tίων άρχων. Στάσεως ε' εκτο•;

του ά1tειλουμένης, ή άντισυνταγματικως έκλεχθείσα 'Ε1tιτpο1tη 
1tpοεκήρυξεν είς ώρισμένην ήμέραν τον κατά τούς ορους το() 

συντάγματος καταρτισμον τοσ νέου συμ6ουλίου . 'Αλλά την 1tpο

τεραίαν (12 Αύγοιίστου 1800) 1tληθος χωpιχ.ών είσ6αλον είς την 

πόλιν 'Αργοστολίου καί όιαρρηξαν τάς ψυλακάς ά1tέλυσε τούς 

κακούργους, κατέλα6ε τά όημόσια άρχ εία, κατέστρεψε τά έν 

αύτοίς βι6λία καί εγγpαψα καί έλεηλάτησε τάς οίκίας των 1tολι

των· οθεν τινές μεν της κυ6εpνητικης 'Ε1tιτpοπης ά1tεχριί6ησαν, 
dίλλοι όε κατέψυγον είς Ζάχυνθον, 51tως σωθωσι· καί τά μέλη της 

υψηλης 'Αστυνομίας, &τινα κατά το σύνταγμα εΙχεν ά1tοστείλ\Ι ή 
Γερουσία 1tpoς έπιτήpησιν της όημοσίας τάξεως, άναγχασθέντα 
τότε ν' άναλά6ωσι την χυ6έpνησιν 1) συναρότησαν το νέον συμ-

6ούλιον έκ των έχόντων τά νόμιμα 1tpοσόντά άστων τε χαί χω

ριχων, 01tεp 1tpοέ6η είς την έχλογην της έξαμελοος το1tικης κυ-

6ερνήσεως χαί των τpιων γερουσιαστών Κεψαλληνίας, 01tως 

άντιχατασταθωσιν είς τούς άντιψρονοοντας. 'Ανεγνώρισε όε ή Γε

ρουσία την έχλογήν, χαί1tεp 1tαpατιί1tως 1tαpεμ6άσης της υψηλης 

άστυνομίας, οπως μη έ1tιόεινωθt, ή βαθέως τεταpαγμένη έν τ~ 

νήσφ κατάστασις. 

Τά αύτά χαί χείρονα συνέ6ησαν ταυτοχρόνως χαί έν Ληξου

ρίφ. 'A1to των 1t6λεων όε ή άναρχία καθ' ολην την νησον όια~ο
θεϊσα 1tpοεχάλεσεν έν 1tλείστοις χωρίοις ό\Ιώσεις, ψόνους, έμπρη

σμούς χα ί άνοσιουργήματα ώμότερα των έν ταίς 1tόλεσι . 

Την έπιοΟσαν της έν ΚεψαλληνίCf άψίξεως αύτων οί Αύτο

χpατοριχοί 'Ε1tίτpο1tοι, 1tαρακολουθοιίμενοι υ1tο 1tλείστων έγχpί

των 1tολιτων έν μέσφ τιμητικης ψρουρας μετέ6ησα'Ι είς το 1tpυ-

1) Μ. Θ,οτ6 κη ό Ίω . Καποδ ίστ ρ ιας έν Κεψcιλλην ίc;< σελ. 22. 
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τανείον, ενθα εΙχον σuνέλθ'Ώ τά μέλη της τοπιχης χu6ερνήσεως 
μετά των &?χων χαl προuχόντων. 'Ενώπιον της bμηγύpεως b 

κόμης 'Ιω. Καποόίστρ ιας έόήλωσε τον σκοπον της άποστολης 

προς έγχ.ατάστασιν τοσ bμοσπονδικοσ πολιτε •;ματος χαl των σuν

ταγματικων άρχων· έπ~νεσε τάς έγχωρίοuς άpχάς έπl τ'Ώ έκ

πληpώσει των καθηκόντων αυτών έν μέσψ τοσούτων βιαιοτήτων 

καί έπεχαλέσθη την σύμπραξιν των πολιτών πάσης τάξεως προ

τρέψας ε!ς bμόνοιαν καl σuναίσθησιν της μεγάλης των νήσων 

μετα6ολης έπ' άγαθψ της πατρίδος . Είς ταστα άπήντησεν έκ 
μέροuς της τοπικηζ χu6ερν·ήσεως b Σά66ας "Ανινος δείξας, οποί

ων ευεργετημάτων πρόξενος θά καθίστατο b νέος οργανισμός, έrp' 
ου, εΙπεν, ή κulJερνητικη 'Επιτροπή πpοθ•;μως ηθελεν έπιστήσ'{) 

την σύντονον α 1)της προ,,-οχήν καl μελέτην. 

'Αλλά κατά την δείλην της αυτης ήμέρας τά κόμματα έν 

Άργοστολίψ σuνεπλάκησαν, τ'(j δραστηριότητι δε τοσ rρροuράρχοu 
καl μεσολα6ήσει ίόίως τοσ κόμητος Χωραrρα προελήrρθη ή αίμα

τοχuσία . Ταuτοχρόνως έπανελθών έχ. Ζακ•;νθοu, στασιαζούσης 

έπίσης, b Ευστάθιος Μεταζας, μετά πολλών χpημά.των ώς έψη
μίζετο, προσεκάλει έχ. της κώμης Τ ρωϊανά.των τους χωρικούς είς 

νέαν είσ6ολην είς την πόλιν. 'Όθεν εσπεuσαν οί Α,)τοκρατοpικοl 

'Επίτροποι νά ζητήσωσr. παρά τοσ Ήγεμόνος την ένίσχuσιν της 

rppoupας, καί ύπο την προ::δρίαν α•;των σuνέστησαν έπιτροπην 

της όημοσία; άσψαλείας προς άχ.ρί6ωσιν των κuρίων αίτίων της 

άναρχίας καί των μέσων πρbς άποχατάστασιν της δημοσίας τά

ξεως. Βε6'αιωθfντος δ' έχ των άναχρίσεων οτι πρωταίτιος πασών 

'.ων ταραχών ήτο ό Ε ,)στ. Μεταςας, ή της όημσσίας άσψαλείας 

έπιτροπη άπεφάσισε νά πp?τpέ-.jι'Ώ α •)τον είς άναχώρησιν άπο της 

ν-ήσοu . Άpνηθέντος ομως αύτοσ χαί έμμένον,ος είς την τολμη
ράν πρόθεσιν της άνατpοπης της κu6ερνήσεως οπως άναλά6'Ώ 

την έξοuσίαν, όιετάχθη ή έντος τεσσαpάκοντα οκτώ ώpων άπο
χώρησις α•)τοσ μέχρι παγιώσεως τοσ πολιτεύματος έν τ'Ώ νήσψ, 

έπί άπειλij θανά.'sοu κάl όημε•;σεως των κτημά.των έν περιπτώ-
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σει παρα6ιάσεως. Ή αυστηρότης αίίτη έςηρέθισεν αuτον χαl χα
τέστησεν άπειλητιχωτέροuς τους χωρικούς . Ε!σ6αλόντων δε 

πλείστων όπο τον Καίσαρα Μεταξαν είς Άpγοστόλιον, πανιχος 
έκuρίεuσε τους πολίτας, χαl πληpοψοpία άνηνέχθη τοϊς Α,';το

χρατοριχοϊς 'Επιτpόποις ότι οί ~ηθεν όπερ της τάξεως όπλισθέν
τε~ έν,, τ~ πόλει ήσαν σuνεννοημένοι μετά τοD Ευσταθίου Μετο:ξα 
προς εψοδον . 

Έν μέσψ τοιούτου κινδύνου χαί τοσαύτης άf1.ψι6ολίας ό Κα
πο;ίστpιας άπεψάσισεν αυθωρεί νά μετα6~ αύτοπpοσώπως καί 
όμιλήσ-ι;ι μετά τοD άνδρος τοD έν άναστατώσει χpατοΟντος 5λην 
την νησον. Καίτοι δε άποτρεπόμενος όπο τοσ συναδέλψοu κό

μητος Σιγούρου χαί τοΟ ψροuράρχοu, παραλαμ6άνει ενα μόνον 
άκόλοuθον, νύκτωρ έξέρχεται της πόλεως, καl όιαψεύγων έν τψ 

σχότει την προσοχην των καθ' οδον οπλοψόρων ψθάνει το μεσο

νύκτιον ε!ς το χωρίον, είσάγεται έν σκοτειν~ καλύ6ει ενθα έκ 

των ψιθuρισμων έννοει οτι χωρικοί ώπλισμένοι διενuκτέρεuον · 
μετ' ολίγον ψέpεται λύχνος και ό Καποδίστριας περιμένει. Έμ
ιpανίζεται έπί τέλους ό Ευστάθιος Μεταξας χαί ή συνδιάλεξις άχο

λοuθεϊ μέχρι πρω{ας. Αί έντuπώσεις &ς έχ της συνεντεύξεως 

ελα6εν ό Καποδίστριας, αί δια6ε6αιώσεις τοD Μεταξα ό-η έπαν

ηλθεν 5πως &νακτήσ\] την βιαίως άψοιιρεθεJσαν προεορίαν χαί 

την περιουσίαν αότοΟ καl ότι ουδόλως άνθίστατο κατά της ίδρύ

σεως τοD όμοσπονόικοΟ πολιτεύματος, χαl ή σκέψις ότι αί άπαι

τήσεις αύτοσ έθεωροΟντο δίκαιαι παρ' εύϋπολήπτων καί ίσχuόν

των έν Άργοστολίψ πολιτων, ή δε καταδίωξις ηδξανε μαλλον το 
γόητρον χαί την όπεροχήν αυτοΟ επεισαν τους Αuτοχρατορικους 
'Επιτρόπους νά έπιχειρήσωσιν άπόπειραν προς σuνδιαλλαγην των 
κομμάτων, έψ' ψ και συνεκάλεσαν είς σύσκεψιν τους έγκpιτοτέ
ροuς των πολιτων . 'Εν ψ δε σuνεζητοDντο τά προς σuμ6ι6ασμόν, 

ηρχισε το πΟp έκ των πλησίον χωρίων καl έν τ~ πόλει. Άλλ · 
αμεσως κήρυκες έστάλησαν είς τάς οδους περί της σuντελεσθεί
σης διαλλαγης, καl εψιππος μετά σημαίας είpήνης ό λοχαγος 
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Θεοτόκης έκδραμών ε!ς την έξοχήν, μόλις κατώρθωσε να κατα
παύσ"(] τούς πυρο6Όλισμούς. 'Εν δε τψ συμ6ουλίφ συνεψωνήθη 

απαντες μεν να συνεργασΟωσι προς ί'δρυσιν έν τ~ νήσφ του bμο

σπονδικοσ πολιτε•;ματ')ς, κηρυχθ~ δε έχθρος της πατρίδος b 

οπωσδήποτε άντιπράττων· νά ύποχρεωθ~ ο Ευστάθιος Μεταξας 
έντος δύο ήμερων ν' άποχωρήσ"(] της νήσου συνοδευόμενος ύπο 
τριών έκ των συνελθόντων ε!ς τον συμ6t6ασμ6ν, μετά δε την 
άναχώρησίν του οί χωρικοί ν' άπέλθωσιν είς τα ίδια καl οί πο
λϊται νά καταθέσωσι τά οπλα, αυστηρώς δε ν' άπαγορευθ'Ώ ή 

δπλοψορία, καl άκολουθήσωσι λειτουργοσντα τα δικαστήρια μέ

χρις όριστικης έγκαταστάσεως τοσ πολιτει;ματος. 

Άπομακρυνθέντος της νήσου του Ευσταθίου Μεταξα προσ

εκλήθησαν οί ίερεϊς, καl οί προεστωτες των πέριξ χωρίων οί'τινες 

όμόσαντες ένώπιον των Αυτοκρατορικών 'Επιτρόπων πίστιν ε!ς 

το πολίτευμα, μετά τιμητικών πuρο6ολισμων υψωσαν την ση

μαίαν της 'Επτανήσου. 'Αλλά παραιτηθείσης της τοπικης κυ6ερ

νήσεως εδέησεν οί Αυτοκρατορικοί 'Επίτροποι ν' άναλά6ωσι την 
άρχην μετά των μελών της έπl της δημοσίας άσψαλείας έπιτρο -
πης ητις ένδώσασα ε!ς την αίτησιν διαψόρων πολιτών άνεκάλεσε 
την ·Ιjδη έκδοθείσαν κατά του Ευσταθίου Μεταξα άπόψασιν. 

Καl οί μεν πολϊται, διαταχθέντος του άψοπλισμου, ευθύς παρ
έδωκαν τά οπλα, ουχί δε καl οί χωρικοί. 'Έτι δ' έπισψαλης έψαί

νετο ή τάξις ε!ς Λι6αθώ καl Ληξούριον, έξ ου ψανερbν καθίστατο 
οτι αί διχόνοιαι των δύο πόλεων δεν εΙχον κατασταλ'Ώ. "Οθεν οι 
Αυτοκρατορικοί 'Επίτροποι ~τήσαντο νέαν παρά του Ήγεμόνος 
έπικουρίαν, καl προεκήρuξαν οτι οί ίδρύσαντες την Έπτανήσιον 

Πολιτείαν κραταιοί μονάρχαι συνεψώνησαν οπως αυτη ψρουρηται 
ύπο στρατου 'Ρωσσιχου τεθέντος είς την διάθεσιν της bμοσπονδι
κης Γερουσίας, καl οτι πας άντιπράττων θά κατεδιώκετο έπl έγ

κλήματι καθοσιώσεως. Αίτ-~σει όε του Ήγεμόνος προσορμισθέν
τος έν 'Αργοστολίφ πολεμικου πλοίου έχ της έν τψ 'Ιονίψ πελά
γει 'Ρωσσικης μοίρας, οί Αυτοκρατορικοί 'Επίτροποι μετα6άντες 
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είς Λη!;ούριον έδήλωσαν 5τι τά ύπο της Γερουσίας παραχωρη
θέντα ουδαμώς ~μελλον ν' άψαιpεθωσιν, 5τι πασα προς το Άργο
στόλιον διαψοpά ηδύνατο νά λuθ'Ώ είpηνικως διά διαιτητών έκατέ
pωθεν· αν δε ή σύνεσις των πc;λιτων δεν ήθελεν ύπεpισχύσΊJ προς 
συμψιλίωσιν καί άποκατάστασιν τοΟ πολιτε•;ματος, ή ε!ς την όιά

θεσιν της Γερουσίας 'Ρωσσικη δύναμις ήθελε όιαλύσ"ΙJ πα.σαν δια
:pορά.ν. 'Αλλ' έπανελθόντες είς Άpγοστόλιον καί πληpοψορηθέντες 
5τι οί έκ των πέριξ χωρίων έκ των Φωκά.των καί των περιοχών 
της Σκάλας καί Είκοσιμίας χωpικc;ί, ύπb τον κόμητα Άνδρέαν 
καί Καίσαρα Μεταςαν και &λλοuς άρχιστασιαστάς ένωθέντες έπήρ
χοντο κατά της πόλεως, έκάλεσαν είς σuμ6Όύλιον μετά της έπί 

της δημοσίας άσψαλείας έπιτροπης τους άρχηγους τοΟ στρατοΟ. 
Καί ο ετ_ερος μεν των Αυτοκρατορικών 'Επιτρόπων κόμης Σιyοο
pος έψpόνει ότι προς όιακώλuσιν της προσεγγίσεως των στασια

στών μη άγνοούντων την άνδρίαν καί άψοσίωσιν της ψpουρας ηρ
κει ή άποστολη στρατιωτικοΟ άποσπά.σματος ύπο ενα ταγματά.p

χην, άλλ' b κόμης Καποδίστριας παρετήpησεν οτι ο! Μεταξαϊοι 
εΙχον κρuψίους ύποστηpικτάς έν τ'Ώ πόλει, άμψί6Όλος δε ητο ή πί

στις των είς ψρούρησιν των περί την πόλιν ύπb της κubεpνήσεως 

όπλισθέντων χωρικών, οτι πλοuσίας λείας έγλίχοντο οί χωρικοί 

ε!σ6ά.λλοντες ε!ς την πόλιν, μεγάλη δε ή θρασύτης των στασια

στών- οτι έν περιπτώσει έψόδοu αυτων b στρατος θά περιωρίζετο 

όχupούμενος έν τψ λοιμοκαθαpτηpίψ, και των στασιαστών έστpα

τοπεδεuμένων έν άποστάσει μόλις πέντε μιλίων πολλοί &λλοι θά 

ένεθαpp•;νοντο νά ένωθωσι μετ' αυτων, καί αυτο το διαμέρισμα 
της Λι6αθοΟς, το έςαιpέσει μόνc;ν τοΟ χωρίου Φωκάτων όιαμεϊνιχν 
πιστόν, θά έςηναγκάζετο νά πpοσέλθΊJ είς τους στασιαστάς οπως 

μη λεηλατηθ1i. Αί όpθαί ιχδται σκέψεις τοΟ κόμητος Καποόιστρίοu 
έκpά.τησιχν έν τψ σuμbοuλίψ, και άπεψιχσίσθη ή &μεσος άποστολη 

κατά των στασιιχστων τοΟ τακτικοΟ στρατοΟ ύτ.b τον άςιωματικ~ν 
Ν . Πιέρην οστις μετά στρατοΟ έξελθών τ'Ώ 3 'Ιουνίου ήνώθη μετά 
τοο προπορεuθέντος ταγματά.ρχοu Άναστ. Φωκα και καταλαbων 
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τόι 1tpbς τόι Φωκάτα υψώματα κατε1tυρο6όλησε τούς στασιαστόις 
1tpώτους άρχίσαντας 1tΟρ, εξ έψόδοu δε καταλα:6ών τοις οίκίας έν αίς 

εΙχον όχυρωθ'Ώ διεσκόρ1tισεν αυτούς μετά πολλης βλά6ης, κατα·· 

διωχθέντας καί ύπο των είς τόι 1tέριξ της πόλεως ταχθέντων έγ
χωρίων ψpοuρων. Παραδοθείς δε ο 'Ανδρέας Μεταξας έπε6ι6'άσθη 

εις δημόσιον πλοϊον οπως μετενεχΟ'Ώ ε!ς Κέpκuραν άλλοι δρα1tε
τε•;σας 1τροσέψuγεν είς Ζάκυνθον · διό, ά1tαιτ·ήσει τοσ Κα1tοδι

στρίου, δέσμιοι είς Κέρκυpαν έστάλησαν ο τε 1tλοίιχρχος καί ό λο

χαγbς καίτοι 1tpoς 1tατρος έξάδελψος α 11τοσ, είς οϋς είχε δια,τι

στευθ'Ώ ή ψύλαξις τοσ Μεταξα, 01tως τιμωpηθωσι. 

Πολλά έν τούτοις άνόι τόι χωpίιχ Ληξουρίου κακουργήματα 
ήκολούθουν δια,τpαττόμενα, καί δύο άδελψών συλληψθέντων ώς 

ύ1tαιτίων ψόνων καί ληστειών ο,τως δικασθωσιν ύπο τοσ έκτάκτου 

δικαστηρίου, τοσ δ' έyχωρίου δικαστηρίου άξιοσντος ίνα ύ,τ' αυτοσ 

δικασθωσιν, οι συyχωρικοί αυτών μετά πολλων ένωθέντες ά,τ~

τουν την άπόλυσιν των δραστών, άπειλοσντες νόι έμ1tpήσωσι το 

Ληξούριον. Ό Καποδίστριας, συγκληθείσης της έπί της δημοσίας 

άσψαλείας Έπιτpο1tης, 1tpοέτεινε άμέσως μεν ν' άποσταλ'Ώ ε!ς 
Ληξούριον το 'Ρωσσικον πολεμικον πλοϊον, προ6'Ώ δέ άμέσως ή 
δίκη. Καί άποόειχθείσης της ένοχης οι χατηyορούμενοι χατεδι
κάσθησαν είς τον διόι τουψεκισμοσ θάνατον άνατεθείσης της έκτε

λέσεως είς τον ψρούραpχον. Οuτος ψθάσας μεθ' ιχανης δυνάμεως 

είς Ληξούριον έν ψ οί χωρικοί είχον ·ijδη καταλά6'Ώ τοις είσόδοuς 

της πόλεως χαl εΙχον άpχίσ'Ώ νόι πυρπολώσι χαί διαρπάζωσι τοις 

οίχίας, ήναγχάσθη διόι των οπλων νόι έχδιώξ'Ώ αυτούς χαί σ6έσ'Ώ 

τάς πuρχαϊας- ένώπιον δε των στασιαστών έξετελέσθη τ<ϊ,ν δύο 

κακούργων ή καταδίκη. 
Άποκαταστάσης καί έν Ληξουρίψ της τάξεως συνηλθον οί 

κατά τούς ορους τοσ συντάγματος έκλογεϊς πάντων των διαμε

ρισμάτων της Κεψαλληνίας, καί έξέλεξαν τόι μέλη της τοπικης 

της νήσου κu6'ερνήσεως, τούς τρεϊς γερουσιαστάς τούς οποίους ή 

νησος έδιχαιοΟτο νά εχ'Ώ έν τ11 όμοσπόνδψ κub'ερν·ήσει καί τοις 
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λοιπάς έγχωρίοuς άpχάς. Oi δε Αuτοκρατοpικοl 'Επίτp:ιποι έκή
ρuξαν ilρuθεν έν ΚεψαλληνίCf το πολίτευμα καί την ν6μιμον των 

άρχων έγκατάστασιν. 

'Αλλ' οί έκ του όιαμερίσματος Ληξουρίου έπιμένοντες είς τάς 

περί ίδιαιτέρας κu6ερνήσεως καί χωριστών άρχων καί ταμείου 

άπαιτ·ή σεις, &ς οί Αυτοκρατορικοί 'Επίτροποι εκριναν άπαpαδέ
χτοuς ώς άντικειμένας είς το Έπτανήσιον πολίτευμα, διά πρε

σ6είας άνηνέΥ.Οησαν είς την Γεροuσίαν · καί οί έκ των άλλων δια
fl·ε ρισμάτων ταραξίαι συγκεντρωθέντες έ ν Ληξοuρίψ διετήροuν την 

πόλιν έν μεγάλχ1 ταραχ~, έν ψ οί καταψuγόντες είς Ζάκuνθον δεν 
διέλειπον έκε'ίθεν ?αδιοuργουντες καί έξερεθίζοντες τους Ληξοu

ραίοuς μη άρε-:rκομένοuς είς τάς έκλογάς τάς γενομένας έν 'Αρ

γοστολίψ. Τ~ δε 4. Αυγούστου πληθος χωρικών έξ Άνωγης καί 

Κατωγης διά διαψόρων άτpαπων προσηλθον οπως είσ6άλωσιν είς 

την πόλιν. Άντεπεξηλθεv ή ολίγη ψροuρά κατ' αύτων, καί πu

ρο6ολουσα άπεμάκρuνεν α 1:ιτο 1.ίς. 'Έπαυσε δε το πυρ ζητησάντων 

των χωρικών νά σuνθηκολογ·ήσωσι, άλλά τότε ουτοι έξ άντιθέτων 

έπιπεσ6ντες εθεσαν τους στρατιώιrας έν μέσψ δύο πupων καί ήνάγ

κασαν αυτούς νά καταψύγω:rιν · είς τον ναον του Παντοκράτορος, 

ώστε επεσαν μεν είκοσιν, ές ών ενδεκα έψονεύθησαν μετά του έγ

χωρίοu λοχαγοσ 'Αγγέλου Ι. 'Ιακω6άτοu ι; ,j οί στασιασταί άπέ

κοψαν την κεψαλην καl τάς χείρας" οί δε χωρικοί κ•.ίριοι γεν6ι1.ε

νοι του πεδίου έπεδ6θησαν είς λεηλασίας καί άρπαγάς, καί ένέ

πpησαν τάς οίκίας -των κu6ερνητικων καl τc,ν στρατώνα 5ποu νο

σηλεuόf1.ενοι τινες τpαuματίαι άπετεψpώθησαν . 'Εν μέσψ τοσού

των ψρικαλεοτ·ήτων οί στασιασταί άνεκήρuξαν άρχηγοuς τρεϊς πο

λίτας οί'τινες άπαγορεύσαντες έπί άπειλ~ θανάτου την μετά του 

'Αργοστολίου σuγκοινωνίαν κατήργησαν πασαν δημοσίαν ψορο
λογίαν 1). 

~) Μ . Θεοτόκη ιΟ 'Jω . ΚαποΟ{στρ ιας έv Κεφαλληνί~ χαl α ί στ&σεις αύτης. Έν Κερ

κύρ(f 1889. Κ.Λομ6άρ8οu 'Απομ•ιημοvεύματα πρός χαταρτισμόν της πεpl ό:.πελεuΟερώσεως 

2 
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Οιίτω στερουμένης της φρουρας των προς συντήpησιν άναγ

καίων, b συνταγματά.pχ.ης Ν. Πιέpης μη δυνηθείς νά λά6'"Ώ την 
παρά της τοπικης κυ6ερνήσεως αίτηθεϊσαν έπικουρίαν, κατώρ-

0ωσε διά στρατηγήματος νά τύz."Ώ παρά των πλουσίων τοΟ 'Αρ

γοστολίου, rρο6ηθέντων την άναχ.ι~ρησιν τοΟ :,τρατοΟ, άδρων 

είσψορών. 

Οί έν Ληξοuρίψ άριστοχρατικοί ζηλοσντες την ί.ιπεροχ.ην των 

έν Άργοστολίψ έψαντά.σθησαν οτ ι ·ητο δuνατbν νά σχ.ηματίσωσιν 
έν Κεrραλληνίζf ετερον bμόσπονδον κρrί.τος, και έπί τούτψ δελε-χ

ζοντες τους χωρ•.κους οϋς έξέτρεψαν επανειλημμένως είς ψο6ερά 

άνοσιουργ·ήματα, άνέλα6ον βαρuτά.τας εύθ,.ίνας" έπl τέλο •1ς δ' υπέ

κυψαν είς την έν Άργοστολίψ της ολης ν·ήσου κυ6έρνησιν την 

ίδpυθεϊσαν όι<Χ της συνέσεως, της πειθοος καl της όψ.εροληψίας 

του κόμητος Καπο6ιστρίου ι.ι.αλλον ·η διά της έκ της στpατιωτικης 
δυνάμεως υποστηρίξεως. 

Τους έν 'Ιθά.κχJ πολίτας ήδuν-ήθη ν' άποτρέψΊ) της στάσεως b 

χόμης Καποδίστριας έγι.αίpως έκ Κεψαλληνίας είς 'Ιθά.κην μετα

Gάς καί επιστ-ήσας την προσοχ.ην .:ων πιστών διαι.ι.εινάντων είς το 

πολίτευι.ι.α κατοίκων των χωρίων της ν·ήσοu έπl τά δια6'ήματα 

των πολιτών 1). 
Εύτυχ.ως, επί ταίς παpαστά.σεσι τοσ ' Ηγεμόνος της Πολι

τείας, b έν Κωνσταντινοuπόλει πpεσbευτης της 'Αγγλίας κατά 
τάς τοσ Βρετανικc,Ο 'JΠοuργείου οδηγίας, εσπευσεν εν σrpoδp~ άγα.
να.κτ·ήσεr. νά άποκηρr.ίξχJ το εν Ζακ•.Jνθψ άπονενοημένον κίνημα. ώς 
ιίf:ριν κατά της Βρετα.νr.κης ση11.αίας, καί χ.αρα.κτηρίσας άπλοον 
τuχ.οδr.ώκτην τον τολμήσα.ντα. επ' ονόματι της 'Αγγλίας ν' άνα
λά.GΊ) πα.ρά.νομον εξουσίαν, διε6ε6α ίοu την Γερουσία.ν περί της 

άμετα.πτώτου έκ μέρους της Μ. Βρετανίας rριλίας και υπερασπί
σεως τοσ νέου κρ-χτοuς οπερ b Βασιλεύς αύτης εΙχεν επισήμως 

της Έπτα'Ιήσοu ίστορίας . 'Εν Ζαr.ύνΟ'f 1871 σελ. 105,'109,131. Φ. Άλ6άνα 'Ιω . Κα
ποδιστpίοu Βιογpαψιχόν ίχ•ιογpάψημα (έν Άττιr.ψ 'Ημεpολ. ·1888 σελ. 279.) 

1) Μ. Θεοτόr.η Ό 'Ιω. Καποδίστριας Ε'Ι Κεψαλληνίι,< κτλ. σελ. 109. 
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άναγνωρίσ"(], και 5περ έδικαιοΟτο πληρέστατα νά τψ.ωρήσ"(] οίαν
όήποτε κατά της άκεραιότητος αύτοσ προσbολήν. 'Επομένως ό 
έν Κερκύρq: 'Άγγλος πρόξενος διετάχθη μετ' άποσπάσματος vΑγ

γλων στρατιωτων και 1;πο ΤουρκικοΟ στολίσκου συνοδευόμενος 

νά μεταb~ είς Ζiκυνθον και έν έπισήμφ παρατάξει καταbιb&σας 

την 'Αγγλικην σημαίαν άπb τοΟ ψρουρίου άνυψώσ"(] την Έπτα

νήσr.ον. 'Επί τοίς γενομένοις ή Γερουσία έκήρυξεν άμνηστίαν, ο{!τω 

δε εληξεν ή έν Ζακύνθφ στάσις 1). 

Άποκατασταθείσης της όημοσίας τάξεως έν πάσαις ταίς νή

σοις, και έκλεγείσης της συντακτικης συνελεύσεως κατηpτίσθη τc 

Έπτανήσιον σύνταγμα τοΟ 1803 2). Δι' αύτοσ τά πολιτικά όι~ 

καιώματα άπb της έκ γένους πpονομιο•5χου άpιστοκρατίας μετε

bιb&σ0ησαν είς τους ε!; άγωγης καί περιουσίας πάσης τάξεως άρί

στους. Έπικpατοσσα άνεγνωρίσθη, μετά πέντε αίώνων ταπείνω

σιν, ή της 'Ορθοόόςου 'Ανατολικης 'Εκκλησίας θρησκεία. 'Επί 

τέλους ώρίσθη 6τι μετά ες ετη 01;δείς ήδύνατο νά διορισθ~ είς όη

u..οσίαν θέσιν άγνοων την νεοελλ η νικ ην γ λωσσαν 3). Μετά όε τbν 
καταpτισμbν προσωρινης Γερουσίας υπο τοσ Ή γεμόνος επιτετραμ

μένου τάς έξωτερικάς υποθέσεις, αυτη όιώρισε γραμματέα της 

επικρατείας τον Ίω&ννην Καποόίστριαν 4). Ουτος ώψειλε νά τηρ'(i 

την άλληλογραψίαν μετά των έπιτετραμμένων των 'Ιονίων Ν-~

σων έν τψ έςωτερικψ· μόνον δε προϊστ&.μενον είχε τον Ήγεμόνα 5). 

Προς εφαρμογήν των όιατ&.ςεων τοσ Συντάγματος ό Καποδί

στp!ας συνέταξε τους άναγκαίους κανονισμούς- προς δε τον περί 

tμπορικης ναυτιλίας νόμον, και τον περί δικαιωμά.των χαί καθη

κόντων των προξένων της Πολιτείας κανονισμόν. 
'Εκ της τόσων αίώνων ξενοκρατίας έν Έπτανήσφ ή έΟνικη 

i J Lunzί della repιιbblica Settinsul:ιre. Bologna 1863 p. 65. 

2) Le tre costituzίoni. Corfu 1849. (ύπό Ν. Β. Μά•ιεση). 

3) 'Άρθρον 201. 
4) 20 Μαpτίοu 1803. 
0) Μ. Θ,οτόχη Ό Ι. Καποδίστριας έν Κεψαλληνί~ σελ. 180, 20'2. 
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γλώσσα έν ταίς 1tόλεσιν iδίως έξέλι1tε, οuδ' ό1tηpχον δημόσια 
σχολεία. Διb οί είιπeιροσντες μετέ6αινον προς έκ1tαίδεuσιν εiς τάς 
σχολάς και τά 1tανε1tιστήμια της 'Ιταλίας. Κuριώτατον έπομένως 

έξ άpχης μέλημα της νέας Πολιτείας όπηρξεν ή δη:1.οσία έκ1tαί
δεuσις. Και τον 1tεpί αίιτης δpγανισμbν κατήρτισεν ό Καποδίστριας 
ε!ς δν άνετέθη ή γενική έπο1tτεία των έν 1tάσαις ταίς νήσοις σu

στηθέντων σχολείων . 

Τότε ίδρ,Jθη ή πρώτη έν Κερκ'JΡCf δημοσία σχολή ·ης εψορος 
διωρ ίσθη ό Κα1tοδίστpιας και περί ·ης έν !όίίf διατριδ''(] διελά6ομεν 1) . 

Περί των 1tpοσ1tαθειων προς διάδοσιν των γραμμάτων χατά τήν 
έ1tοχην έχείνην δύναταί τις νά λά6"Ώ γνώσιν έχ τοσ δημοσιευθέν

τος 1tpογρiμματος όπb την i.πιπα:pην « Ό έπιστάτης της δημο
σίας διδασκαλίας ε!ς τους τρο:pίμοuς της Τένεδος)> έν ψ 1tpοηγεί

ται παρακέλεuσις 1tpbς τους διαχοσίοuς 1tεpί1tou μαθητάς ών ε1tον

ται τά ον6ματα · άκολοuθεί δε ή Δ ιό p ι σι ς έν ~ έξηγοΟνται τά 

1tεpί σχολείου . Χ-χpιν δε της θpησκεu:ικης διδασκαλίας των νέων 
ό Καποδίστριας άνέθηχεν ε!ς τον έκ Κεcpαλληνίας Γερμανον Κα

pοΟσον την μετi:p ρασιν ορθοδόξου Κατηχ·ήσεως ·t)ν χαί τύ1tοις έδη

μοσίεuσε 2). Τ"Ώ 18 Νοεμ6ρίοu 1806 έδηf-'.οσιε•Jθη ή βρiεεu,;ις 
των μαθητών ώς εκρινε τών έςεταστων ή άρχη ·η ς μέλος ά1tετέ 

λει χαί ό τb 1tpώτον τότε άνα:pερόμενος 'Ανδρέας Μουστοξύδης- το 

δ' εγγρα:pον 1:ι1tογρi :p εται uπb τοσ έq:,όροu χόμητος Καποδιστρίοu 

χαί τοιJ 1tpuτάνεως, οστις, μετά δ·Jο 1tαpέδρων, ά1tετέλει, χατά 

το Σύνταγμα την το1tιχην χu6έρνησιν της νήσου. Τ οιοΟτος δε ήτο 
b κόμης Διονύσιος 'Ρώμας. T'(i δε 28 Δαεμtρίου 1806 άναγγέλ
λεται u1tb των αuτων άρχων ή εναρξις τοσ νέου ,;χολικοσ ετοuς 

χαί ή έν τ"Ώ σχολ"ϊi 1tpοσΟ·ήκη νέου τμήματος διδασκαλίας 3). 

' ) 'Η πρώ:η 1ν Κφχύρ'i' δημοσία σχολή (·I 8Ω5-1824) &πd Α. Μ . 'Ι δρωμένου έν 
Ποιρνcχσσψ Μcχ ιου 1890. 

_ 2), Ι>cχτήχη~ις γενιχή ; 'Εν τ0jiτο~ Γένους Τuπ~γρcχrίcι f•ι 1ςερχόρ'i' 1805 ,σε λ. 3·18,- •~ ,, 
~~)σ~ςι 0;~rτ:!0χ:~σ;z;:;~σ:~;ι:~λ~:Ί~ε~:::~~στοu προς τον χο ι.ιητα ΚαποΟιστριαν, απαν -
1801. 'Εν τψ άρχειοψuλcχχείq, Κερχύρcχς δωμάτιο•, άρ. 155 δεσμίς 1 τω •ι έτω•ι 1806 χοιί 



- 21 -

Το Σύνταγμα τοσ 1803 εΙχεν έπιτρέψ~ την μετά όιετίαν 
άναθεώρησιν έν άνά.γκ~ των μη θεωρουμένων θεμελιωόων αύτοσ 
όιατάξεων. Άλλ Όί έπί τ"Ώ άπωλείq: των π~λαι προνομίων όυσιpο
ροΟντες άριστοκρατικοί ύποκινηθέντες ύπο τοσ παρά τ"Ώ Πολιτείq: 
'Ρώσσου πληρεξουσίου κόμητος Γ. Μοτσενίγου έκαιροψυλάκτουν 

οπως έπενέγκωσιν οί'αν αύτοl έπόθουν μεταρρύθμισιν. Τοιούτου 

προταθέντος σχεόίου, ό Καποόίστριας ώς γραμματεύς της έπικρα

τείας ο ι)σιώόεις έπήνεγκε τροπολογίας, έν μέρει μόνον γενομένας 

δεκτάς- pιζικως δε άντιιpρονων α•)τος καί προ6'λέπων τάς άπαισί

ους συνεπείας των έπιδιωκομένων μεταρρυ01J.ίσεων άπεποιήθη την 

μετά διετίαν νέαν αϊιτοΟ έκλογ·ήν. 'Αλλά καί άποχωρήσας δεν 

ήδυνήθη ν' άpνηθ"Ώ την εκτακτον άποστολην είς ην, μετ' ού πολύ, 

έν κρισιμωτάτ~ στιγμ"Ώ έκαλεϊτο. 

Της 'Ρωσσοτουρκικης συμμαχ_ίας δεν ε6ράδυνε νά έπέλθ~ ή 

διάλυσις, και ή κήρυξις πολέμου κατά της 'Ρωσσίας ύπο τοσ 

Σουλτάνου . Έπίκαιρον τότε έν6μισε την στιγμήν ό δολιόψρων 
σ-χτpάπης της 'Ηπείρου Άλη πασας, άq:,' οίί εΙχε χαταστρέψ~ το 

Σο 1..ίλιον χαί έχπορθήσϊ) την Πρέ6'εζαν, νά καταΜ5·~ καί την Λευ
κά.δα, ενθα ε•Jρον καταψ•..ίγιον οί άπο τοσ Σουλίου διασωθέντες 

όπλαρχηγοί. Θεωρων δ' εύάλωτον την νησον, ενεκα της άδυνα
μίας της Έπτανησίου κ•J οερνήσεως, ·η$η έπ·ήρχετο κατ' αύτης, 
μηνί Μαtψ τοιJ 1807, μετά πολλης στρατια:ς το πλεϊστον έκ 
Τουρκαλ6ανων, βοηθο•.ίμενος χαί 6πό τινων Γάλλων. Φο6'ερά εμε

νεν ή ά.νά.μνησις των σq:,αγων· i:iσας ό αίμο6όρος πασας είχε δια
πράξ·~Ί κατά την &λωσιν της Πρε6έζης. Καί κατεπτοημένοι οί 
κά.τοικοι της Λευκάδος, άλλοι μεν μετενά.στευον πανοικεί, &.λλοι 

δε κατέψευγον είς το ψρο 1..ίριον της νήσου της όι' ά.6αθοσς πορθμοσ 

ά.πο της ά.πέναντι 'Ακαρνανίας χωριζομένης. Ό έχθρικος στρα

τr-ς ά.νελ0ών είς τά έτ;ί της στερεας ύψώματα ήδη κατεπυροοόλει 

το ψρο•..ίριον. ΆνεπαρχοιJς δε προς &μυναν οδσης της έν Λευκάόι 
ψρουρας, εσπευσεν ή κυ6'έpνησις νά ένισχ•..ίσ~ αύτην διά των στρα

τολογηθέντων έκ Σουλίου προσψύγων χαί των Αiτωλοακαρνάνων 
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των παραχολουθησ,ί.ντων είς Λεωι.7όα τ➔ν "Αρτης μητροπολίτην 

'Ιγν{τιον. Την όε ά?;(.ηγίαν χνέθετο ή Γερουσία είς τον Καπο

όίστριαν. "Α νευ άνα.5,;ιλης ◊ιαπεραιωθεiς οuτος είς Λευχ7.όcι χαί 

μετά του παρ 'αύτψ Γ,iλλ? υ μηzανιχοσ Micl1aιιd 1
) έξετ7.σα.ζ έπι

σταμένως την y_ώ ραν, εχρινεν άνα.γχαίαν τ-ην χπομ6νωσιν της νή

σου οι' άνασκαfης τιχψρου μαχρας χαί βαΟείας, χα\ την άνέγερ

σιν προμαχώνων. 'Επί ,;;ούτψ προσεκλήθη χαί συνέόpαμεν 6 λαός
πρωτος 3έ 3οuς ,;;b πιχρ{3ειγμα έπελ,ibετο της σκαπάνης πpr.ις 

άνόρυξιν ο Καπ,;,οίστpιας έχτεΟει:Λνος είς τάς σψαίρα.ς των πο

λεμίων χα\ όια:;.ένων ά:τρ6μητος έν μέσψ των ίεpέων χα\ των προ

κρί,ων, 6πως rί:ναθαρρύν-11 τους έν άp;((i άποόειλι7.σαντας ά:λλά 

πυpετωοως επειτα έργασθέντας πσλίτα,. Οστω έν βραχ_υτιχτψ 

z.ρόνψ ή &ι..ι.υνα κατά της βαρ5iρου έπιεpοf-1.ης χατηρτίσθη, χα,. 

γενναία ά:πb των άνεγερΟέντων προμαzώνων χα\ των έ.tfλ~εων 

τοσ ψρουρίου άντετizΟη -~ ύπερά.σπισις. "Εγχ.αιρ,;ις δε πρ•)σηΜεν 

έπιχ,;,υρίχ των έξ 'Ακαρνανίας άpfJ.ατωλων λ,ibpως έπιπεσ6ντων 

κατά της Τουρχ.ιχης στρατιας χαί σημαντιχήν έπεν.;γχό,ιτων ψθr., 

pχν είς τά Τουρχιχ,z στίψη. Φοf,ηθείς ό Άλη π,χσας εϊ,ρυτέραν 

έξέγερσιν τών 'Χρειμανtων και άμειλίκτων αιJτψ πολεμίων άρμα

τωλων 3ιέταςεν ύποz.ώρησιν, χαί άπέστη τοσ έπιχειρ-ήματος, ή οέ 
Λευχάς οιεσώθη τ'Ώ Έπταν-ήσψ Πολιτείq:. 

Ίστορων τά σημαντικά ταστα γεγονότα 6 έθνιχ.bς ποιητής 

'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης λέγει « οί όιασημ6τεροι οπλαρχηγοί νο·ή
σαντες &μα τ'Ώ q:,ωv"Ώ τοσ Κ-:ι.ποόιστpίου 6τι προέχειτο περί σω
τηρίας οιjχl μιχ.ρας τινος γωνίας της Έλληvιχης γης, ά:λλά περί 

τοσ 6λου, συνέρρευσαν πά.ντοΓJεν είς τ·ην νησον προσφέροντες το 

τψαλqJες αύτων αίμαι ύπέ.ρ της χοιvης παιτρίοος Οί πολιται bπ λί

~ονται, χαί πένητες χαl πλο 1.ίσιοι νυχ.τος χα\ ήμέρας έpγά.ζονται 

χατασχευ&ζοντες χαρακώματα και Επ'Χλζει;;. 'Έν τινι σuμ-τtοσίψ 

είς δ b κόμης Καπο◊ίσηιας προσεχά.λε-:rεν α.παντας τους bπλαp-

η Γ. Ε. Μαυρογ ιό.ννη Ίοτορίο. των 'Ιονίων Νψ,ων (·1797-1815). 'Εν 'ΑΟψα ις 
1889 Τό:s. 2 σ,λ. f6 ·1 έπ. 
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χηγοuς της Ή πείρου, •'ιπο την σκιάν των εένδpων αι:ρνης έγείρε

-:'Χι άπο της εόpας α •'ιτοσ χαί έμπνεόμενος έχ τοσ uπερ πατpίόος 

εpωτος εχ:ρέρε ι πpόποσιν ·'ιπερ της άπελευθερώσεως της Έλληνι

χης ψυλης. Οι δε γενναίοι έχείνοι ξι.ψουλχήσαντες ώμοσαν τbν ψο-

6ερον ορκον οστις εμελλε μετά όεχατέσσαρα. ετη νά πληρωθ'Q. Ό 

έzθρος άπη•;όησεν, άπεσύpθη. ' Αλλά τίς ό•;νατα.ι νά μη θα.Uf-1.'Χ'J"ΙΙ 
&να.γινώσκων τα έν τψ ήμετέρψ άρz.ειοψυλα.κείψ οι.ιχσωθέντα. έπί

σημ'Χ εγγpα.ψα. τά μα.ρτυροσντα uπερ τοσ άειμν-ι1στου Κυ6ερν·ή 
του; 'Άγρυπνος καl όpα.στηριι~τα.τος ήόυνήθη νά ήλεχτρίσ'() τάς 

ψυχάς των χα.τοίχων· οξυο.:ρχης κα.l προνοητικος ήόυv-ήθη νά 

προtο'Ώ την μέλλουσαν μετ ' ολίγον άνέγερσιν, χα.ί κα.τέf,αλεν έπο

μένως πασα.ν πpοσπά.θεια.ν ί'να. καl τοσ μεγάλου έκείνου έλληνο

μάχου μα.τα.ιrJJσ'() τά σzέοια κα.l άπο τοσ ολέθρου όιασώσ'Ώ τά τε
λευτα.ια. έpείπια της άρχ_α.ία.ς ήμων εόξης. Αϋτη είναι κα.τ' έμε 

ή ένοοξοτέρα. προς τον Καποδίστριαν εποχή, ειότι έν α.ύτ'(i ε,.α

λά.μ πει. ή ψαεινοτcί.τη α.ύτοσ ψυχή χα.ί εχτοτε οια.τυπσιJται b χ.α

ρα.κτηρ τοΟ μεγάλου άνδρός ... 'Όταν ή 'Ελληνική νεολαία συν

αισθανθ'(i την άν&γχην νά συμπληρι~σ\Ι πάντα τά κενά της ήμε

τέρας έ0νικης ίστορίας, τότε Οέλει άναντιρpήτως άποοειχΟ'(i οτι 

πρόλογος της έπα.να.στάσεως τοσ 1821 είναι τά περ1. τά τέλη 

της παρελθούσης καl τάς άpχάς της ένεστώσης έκατονταετηρίοος 

γενόμενα έ.ν 'Ηπείρψ, χαί οτι προς τον χοινον καl μέγαν σκοπον 

ού μικρον συνέτεινε ή ε!ς Λευκάδα άποστολη τοΟ άεψνήστου Κυ-

1':ερνήτου έλθόντος είς έπαψην προς τους μcί.λιστα. έμπειροπσλέ

μους 'Έλληνας χαl ένισχύσαντος την καροίαν αι;τών είς έπιοίω

!;ιν της ΙJ.εγάλης χαl ίερας ιδέας>> 1). 
'Εκ των άλλεπαλλ-ήλων περιπετειών δι' ών έν βpαχυτ&τψ 

χρόνψ όιηλθεν ή 'Επτανήσιος Πολιτεία, ή μα.λλον άπροσόόκητος 
κα.ί πα.ράεοξος uπηρξεν ή μόλις έν ετει ογοόψ άψ' οi:ί τψ 1800 
εΙχ εν ίδρυθ~ έςαψάνισις αύτης. 'Ηττηθείς ίιπο τr;σ Αύτοκρά.τορος 
Ναπολέοντος ο προστάτης αύτης 'Αλέξανδρος ήναγχά.σθη οιά μυ-

η Άpιστ. Βcιλcιωpίτοu Ποιή ματα. ΆΟήνησι 1891. τ.-(. σελ. 365 έπ. 
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στικης ρήτρας της έν Τιλσlτ της Πpωσσίας συμbάσεως 1
) νά τψ 

παραχωρήσ-ι;ι τάς Ίονίοuς Νήσους μεγ,:χλην άπονέμοντι ίδίως τ'Ώ 
Κερκύρqι άξίαν όιά την στρατηγικην θέσιν. "Οθεν το δε 1Jτερον ήόη 
αί νησοι τοΟ 'Ιονίου ύπο των Γάλλων καταληψθεισαι, άπετέλεσαν 

τρεϊς νομούς της Γαλλικης αιjτοκρατοpίας. 

Ό Καποδίστριας πρόσκαιρον θεωρων την ύπο των Γάλλων 
κατάληψιν της Έπταν+ισοu ενεκα της άbεbαιότητος της έν Εu
ρώπ-ι;ι καταστάσεως άπεποιήθη νά ύπηpετήσ-ι;ι ύπο τους Γάλλους, 
είς ύψηλάς θέσεις κληθείς παρά τοιJ άναλαbόντος την διοίκησιν 

των 'Ιονίων Νήσων Αuτοκpατορικοσ 'Επιτρόπου. 
Πράγματι δε ύπο των Άγγλων πολιορχηθεϊσαι μετ' άσθεvη 

άντίστασιν της Γαλλικης ψροuρας, παρεδίδοντο αύτοίς αί 'Ιόνιοι 
νησοι έκτος της Κεpκ•Jρας ητις ίσχupά καl •;πο πολuαρίθμοu 

στρατοιJ κατεχομένη διέμενεν ύπb τούς Γάλλους ά.πόρθητος. Ό 
'Άγγλος ύπονα•.Jαρχος λόρδος Collingwood καταλαε'ών τάς &.λ
λας ν-ήσοuς ±ν-ήγγελλε τ"Ώ 'Αγγλικ~ κubεpνήσει την άπελεuθέρω
σιν των κατοίκων άπb της Γαλλικης δυναστείας καί την ά.νόρ

θωσιν της Έπτανησιακης Πολιτείας 2). 

Β'. 

Τότε b Αυτοκράτωρ 'Αλέξανδρος απενειμε τψ Καποόίστριqι 

το παράσημον της άγίας "Αννης, καl διά τοσ ά.pχιχαγγελαρίοu 

&.ύτοΟ κόμητος 'Ρωμαντζώψ έκ6.λεσεν αύτον είς Πετρο•Jπολιν πpοσ
ψέpων θέσιν έν τψ •;ποuργείψ. 

Ή πρόσκλησις αι;τη δεν έγένετο κατά τύχην . Ό πατήρ τοΟ 
'Ιωάννου 'Αντώνιος Καποδίστριας, ψίλα ψρονων τ~ 'Ρω σσίqι, ήτο 
εfς των πρωτεργατων της σuνθ·ήκης τ,;ιΟ 1800. Είχε δε τιμηθ'Ώ 

παρά τοσ Α,jτοκρ6.τορι;ς Παύλου δι:χ τοΟ παρασήμου τοΟ άγίοu 

'Ιωάννου της 'Ιερουσαλήμ, καί παρά τοσ Αuτοκράτοpος Άλεξάν-

2) 7 'Ιουλίου -1807. 
1) Ugo Fosco\o Prose politiche. Firenze 1850 . Docto. Α. p. 47-1. 
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όρου όιά τοσ παρασήμου της άγίας "Αννης 1). Ό 'Ιωάννης Κα
ποδίστριας σπουόαίως συνετέλεσεν είς την έν τοις 'Ιονίοις νήσοις 
έγκαθίδpυσιν τοσ πολιτεύματος έκείνου. Ουδαμώς όε: άμψι6ά.λλο
μεν οτι καl ό Πληpεξο,.ίσιος ύπουργος της 'Ρωσσίας παρά τ'Ώ 

'Επτανήσψ Πολιτεί(f κόμης Γεώργιος Μοτσεν'ίγος γνωpίσας έκ τοσ 
πλησίον τάς άρετάς καl την ά!;ίαν τοσ 'Ιωiννου Καποδιστpίου 

συνέστησε τον νεαρον πολιτεuτην είς την 'Ρωσσικην κu6έρνησιν· 

τοιαύτη δε σ•.ίστασις άνδpbς ύψίστην καί έμπιστευταην κατέχον
τος θέσιν μέγα. έσfιμαινε. "Αλλως γνωστbν οτι ή 'Ρω,;σία κατά 

τους χρόνους έκείνοuς ίκανοuς ήρίθμει έν τ'Ώ ίδί'f ,:ιπηρεσί'f "Ελ
ληνας. 

Ό Καποδίστριας ένόμισεν οτι ύπηρετων την 'Ρω,;σίαν έπl τοσ 
Αuτοκρ6.τορος Άλε!;iνδpου Α' ήδ•.ίνατο εύχερέστερον νά συνερ

γήσr, είς βελτίωσιν της θέσεως τοσ δει.νοπαθοσντος εθνους είς δ 

άνηκεν. Άπεδέχθη λοιπον την γενομένην αύτψ πρόσκλησιν· άπε

χαιρέτισε συγγενείς, ψίλους καl συμπολίτας , καl μηνί 'Ιανουαρίψ 
τοσ 1809 εrρθασεν είς Πετρούπολιν 2). 'Εκει ελα6ε τc,ν βαθμον 
Σuμ6ούλοu τοσ Κρiτοuς καί παρέμεινεν έπl δύο ετη· άλλά διά 

τb ακpατον τοσ κλίματος, συμ6ουλ'Ώ των !ατρων, -ί;Jτ·ήσατο την 

είς εύκραεστέpαν χ ώραν μετiθεσιν. Διο διωρίσθη γραμματεύς 

ύπερά.ριθμος της έν Βιένν"(] 'Ρωσσικης πρεσ6είας. Έν--;ασθα αί 
σποuδαιότεραι τwν ,:ιποθέσεων δι' αuτοσ όιεξήγοντο. Ό όε Αυτο

κράτωρ μεγάλως εύαpεστηθείς έκ της διπλωματικης αύτοσ όιο

ρατικότητος και της πειστικότητος των λόγων επεμψεν αuτον ει.ευ

Ουντήν τοσ διπλωματικοσ γραψείου τοσ ναυάρχου Τσι.τσακώψ 
άνωτά.του διοικητοσ τGΟ στρατοιJ τοσ Δοuνά.6εως. Καί b Καποδί
στριας άψεlς την Βιέννην μετέ6η είς Βουκουρέστιον ενθα. ητο το 

1) Eκamen critiqιιe de Ι' ourvage « De Ι' Etat actue\ de la Gr~ce et des moyens 
d' arriver ii "' restaur<Ltion , par Μ' Frederic 'fhiersch υ . Leipzig 1835. p. 21 .
Φ. Άλ6άνσ. Ίω. Κσ.ποδιστpίοu Β ιογpσ.ιp ιχόν ίχνοypάιpη:sα (έν τq, Άττ. Ί-Ιι,.εpολ. 1888 

σελ. '287). 
2) Φ. Άλ6άνα ενΟ. όινωτ. 
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στρατηγείον 1). Διότι ή Ρωσσία πολεμήσασα προς την Τουpκίαν 
( 1809 -1812) είχε προσχτ-ήσ"Ώ την Βεσσαρα6ίαv- εμελλε όε έχετ 

νά συνομολογηθη ή ε!ρήνη καί νά όργανωθωσιν αί νέαι 'Ρωσσικαί 
κτήσεις. 

Ό Καποδίστριας έν τ·Ώ όιπλω11.ατιχ·Ώ αύτοD ίδιότητι ήχολού

θησε την στρατείαν 2). "Ολοι οί αύτόπται έθαύμασαν τότε τους 

μόχΘους, έτίμησαν τους &θλους, έπ~νεσαν την βαθι.ίνοιαν, έσεb±

σθησαν την όιαγωγην τοD Καποδιστρίου, οστις fJ.ετεϊχεν ολων 

των 3ιαπραγματει.ί σεων, ,:ιττέψερεν ολους του; κινδ•;νους χαί τάς 
χαχοπαθείας μέχρι της έν8όξου ά.λώσεως των Παρισίων 3). 

Τ υχι~ν όε πλ·ήρους της εύνοίας τοi) 'Αλεζ'Υ.νόpου όιεπιστεύ0η 

παρ' αύτου μυστικην είς την Έλδ'ετίαν άποστολήν. 

'Ανά. r.ι.έσον των Έλ6ετιχων 'Άλπεων εΙ;zον είσό•Jσ"Ώ άπb της 

Γαλλίας αί ίόέαι της έλευθερία:; χα\ της ίσότητος γοητει.ίσασαι 

τους ά.πλοϊκους έκείνους πληθυσμο•;ς, οθεν καί μεταξύ αύτων 3ι

πλη καί δεινοτάτη π±λη έ!;ηγέρθη, άψ' ένbς μεν των άνωτέρων 
τάξεων uπερασπιζομένων τ,χ παλαιά α 1:ιτων πρcνόμια μετά. πει

σμονης ίσης προς την bpfJ-YJV των κατωτέρων ψεpομένων πρbς την 
ίσοπολιτείαν· άψ' έτέρου όε των 11..εγαλητέpων καντωνίων άπο
κρουόντων την είς την bμοσπονδίαν είσέλευσιν των ·ηδη άποχε

χλεισμένων αύτης καί μη άνεχομένων νά θεωρωνται ώς υποχείριοι. 

'Εκ τηλικούτων ταραχων καί τοσαύτης συγχ•;σεως ήπειλεϊτο καί 

&ψευκτος έψαίνετο ή εκρηςις τοD έμψυλίου πολέμου. Ύ πό τινας 

δ' έπόψεις ή έν ΈΜ'ετίq: κατάστασις ώμοίαζε τtι θέσει είς ην κατά 

τά.ς άρχάς του αίωνος είχεν εύpεθtι ή της 'Επτανήσου ομοσπονδία. 

Καί προψρόνως είς τbν έν μέσψ τοιούτων περιστb.σεων άναπτυ
χ θέντα πολιτικbν ανδρα ό ίόpυτης της όμοσπονδίας έχείνης άνέ-

1) Dem. A.rliotti La vita di Giovanni conte Capodistria. Corfύ. '1859. p. 18. 
2) Κω•ιστ. του έξ Οίχονόμ.ων 'Αλέξανδρος ό ~τοόpζας βιογραψικόν σχεδίσ.σ:,.α. 'Αθή

νησι αωνε' σελ. 20. 

3) 'Αλεξάνδρου Στοόρζιχ λόγος έπιτάψιος είς τόv Κu6ψιήτην της 'Ελλάδος. 'Εν Αί

γlνη ·J 832 σελ. 8. 
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θηχε την προς την έπfσης τεταραγμένην Έλ6'ετικην Ιψ.οσπονδ(αν 

δuσχερεστiτην άτtοστολήν, σκοποσ,,αν ού v.6νον την είρήνεuσιν 
αύτης άλλά χαί την έζαΊψιχλισιν της ο•.Jόετε ρότητος άναγχα.ίας 

ο ,J,,ης είς τάς σuf-'.μαχιχάς δuνάf-'.εις ~ιά παν ένδεχόμενον έν τα'ϊς 

του πολέ11.οu περιπετείαις. 

Είς έκπλ ήpωΊιν της άποστολ ης τα•;της ό κ αποο(στριας μετα.-

6'-!ις είς Έλ6'ετίαν άπ·ήντησε σο6'αρωτ?.την την &ντίπραξιν τοσ 

Α 1.Jστριcα0Cί άπεσταλμένου οστις ύποστηρίζων τά άριστοκpατιχά 

καντώνια έζ-ήτει παp' αότων την &~ειαν της οιά της Έλ6'ετίας 

όιαt7.σεως του συμμαχικοί) κατά του Ναπολέοντος στρατοσ. Μη 

λα6'ών δε όδηγ ίας παρά τοσ Α,.Jτοχprί.τορος Άλεξά.νορου, ό Καπο

δίστριας, εί χαί έν άντιψάσει προς ο,τ,. εΙχε όια6'εbαιώσ-,:ι την ομό

σπονοον χu6'έρνησιν, όεν εδίστασε νά ύπογράψ-ι;J μετ& τοi) άντι

προσώποu της Α ,.Jστρίας -την προς αότην διακοίνωσιν, ά.ποΙ.;λέ1tων 

είς τ~ν χοινbν &γωνα. Άλλ' εσπεuσεν ένταότψ νά f-'.εταi.;"'Ώ καl 

παρο•Jσtασθ'q είς τον Α 1.Jτοχρ:zτορα οστις έπεδοχίμασε την δια.γω

γην α.ότοi), και περιέΙ.;αλεν α•Jτ);ν δ ,. ' έπισ·ήμου άπ?στολης. 

'Εκ της έν Έπτα.ν-ίjσψ χτηθείσης 1tείρας έςψκειωμένος πρ►,ς 

τά άντίθετα σuμψέροντα χαl τά πάθη των χοινωνικων χομμάτων, 

διέγνω ό Καποδίστριας οποίαν εδει νά τηpήσ'(] σuμπεp~ψοpάν έν 

πα.pαπλησία.ις διαψοραις μεταξύ των Έλ6'ετιχων λαων χαί επέ

τυχε νά πείσ'(] τους δυσχεραίνοντας άpιστοχρατιχοuς ί'να μετά της 

μερίδος τω·ι δημοκρα.τιχων σuγχροτήσωσι γενιχήν των Έλ6'ετων 

σuνέλεuσιν έν ·Ώ έγένοντο δεκτά έν τ"'Ώ όf-1,οσπονδίq: τά νέα χαντώ

νια, έpρυθμίσθησαν έπιεικως τά ορια έκ,χστου, ά:νεχηρ•;χθη έν πα

σιν ή ίσο1tολιτεία, χαl καθιερώθη ή οόδετερότης της Έλ6'ετίας 

εν τψ άμοι6'αίψ συμφέροντι αότης χαί των πέριξ χρατων της 

Εόpώ1tης. Ή είλικρινης εόγνωμοσ•;νη των άγαθων κατοίκων της 
έν τ'(j διαρρυθμίσει του πολιτεύματος είρηνευσάσης χώρας παρη

χολο•;Οησεν εχτοτε τον μεγάλως είς τοuτο συντελέσαντα Καπο

δίστριαν. Ή Γενεr.ίη προ πάντων χαl &λλα της Έλ6ετίας δια.

μερίσματα. άπολαύσαντα της ποθητης ίσοπολιτείας, εσπευσαν 
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νάναγp-:ί.ψωσιν αιjτbν έπίτιμον συμπολίτην, χαl έπl τοια 1.ίτ11 τιμ'Ό 

b Καποόίστpιας μεγάλως έσψνύνετο. 

Ή πληpεστάτη iπιτυχία της άκανθωδεστάτης καl λίαν άκpο

σψ-χλοΟς τα•..ίτης ά:ποστολη:; του Καπcειστρίου ήξίωσεν αύτc.ν νά 

bprσ0'Ώ πληρεξούσιος άντιπpό,;-ωπος της 'Ρωσσίας έν τψ {ν Βιένν11 
καl Παρισίοι:; συνεόpίψ των μεγάλων συμμάχων όυν-χμεων, ενθα 

όιερρυθμίσθησαν τά πολιτικά συμψέpeιντα -;ων διαψόρων κρατών 
της Εύρώπης, &τινα έκ βά.0ρων εΙχον άναστατώσ11 αί άρχαl χαl 

έπιερψα.l της Γαλλιχης έπαναστάσεως χαl αί άλλεπάλληλοι νϊ

χα.ι τoiJ έξ6χου ά:νόpος οστις έπέπρωτο ν' άποθάν11 όεσμώτης έν τ'(j 

νήσψ της άγία.ς 'Ελένης. 

'Εν τα.'ίς όιαπραγματεύσεσι χαί συζητήσεσι του u•.jη;λοσ συν

εόpίοu έν c;, σuνηλθον οί πρώτοι των διπλωματών της Εύρώπης, 
χαl έν ψ έπεδιώχι;ντο τά άντίθετα συμpέpe,ντα έχάστου των συμ

μάχων, άπεόείχθη ή ίκανότης χαl ή uπέροχος άξία τοσ 'Έλληνος 

της 'Ρωσσίας πληρεξουσίου έχ της έμ6ριθείας των σκέψεων, τοσ 

πρ,χχτικοΟ νοός, της εύθύτητος α.μα. καί παρρησίας έν τ'Ό έχδη

λώσει τι;τJ ppον-ήματος, ώς ά:ποόεικνύεται έχ των npαχτιχων κ.αί 

πρωτeιχόλλων του Συνεδρίου· 150:.ν ιδίως iξετιμήθη ό uψηλος χα

ρακτήρ τοΟ άνόpc.ς ά:ποστρεpομένου τάς μηχανορραψίας έν α.!ς 

όυστυχως ή όιπλωματία ούχl σπανίως άσμενίζει, καί πολλ-:ί.κις διά 
τοΟ πειστικου α•;τοίJ λόγου καl της ε ι;σuνειδ·ήτου ψήpου κλίναντος 

την πλάστιγγα των τελικών άποψάσεων τοσ Συνεδρίου προς το 

lίκαι.eιν κα.l την έπι.είχει.αν ά:πέναντι των ένστ-:ί.σεων καl της έπι

μονης των ένεια :ρερομένων. 
Ή tδέα. τoiJ δια1-1.ελισμοσ της Γαλλίας, ώς &δικος καθ' έαuτην 

χαl έπιχίνδυνος εί:; την Εύpωπαϊχην είp·ήνην, ώς εόει, έγχα.τελεί

ψθη, χαl eιί σ•..ίμμαχοι συνεψώνησαν ει:; την ά:ν6ρ0ωσιν της Βουp-

6'ωνιχης όuναστεία.ς' άλλ' έπαχ Οέστα:τα.ι κα.l εί:; &κρον τα:πεινωτι
χα.l •:ιποχpειι;σεις προέχειτο νά έπι6ληOω,;-ιν εί:; την Γα.λλίαν. Καl 

είς τοστο έπέμενον δυσμενέστατοι οί πληρεξο 1..ίσιοι της Α,:ιστρίας 

χαl της Πρωσσία:; ενεχα των ήττων, των χαταστροψων χαl των 
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χα.τα.πιέσεων τάς οποίας έκ των Γα.λλιχων έπιδρομων α.ί χωρα.ι 

αύτων ίόίως υπέστησαν. Ύ πεστηρί(οντο δέ ουτοι ΙJΠΟ των άντι
προσώπων της 'Αγγλίας ητις ί'να. χα.τατροπώσ'Ώ τον &σπονδον 
έχθρον ηίίξησε το δημόσιον χρέος είς 800 έκα.τομμ•1pια λιρων 
στερλινων (= 20 δισεκατομμύρια ψράγκων). 

Γι.ννα.ιότερος προς την Γα.λλίαν διέκειτο μόνος b Αύτοχράτωρ 
'Αλέξανδρος Α'. 'Αλλά μάτην οί πληρεξούσιοι της 'Ρωσσίας έν τψ 

σuνεδρίψ ύπέί5αλλον οτι άψ' ου ομοJJώνως ·ίjδη άπεψασίσθη ή πα
λινόρθωσις της Γαλλικης βασιλείας ώς ούσιώδης έγy•;ησις της 

Εύρωπαϊχης είpήνης, ολως άντίθετος προς τhν σχοπbν της παγιώ
σεως τοΟ ΓαλλικοΟ θρόνου άπέί5αινεν ή έπtί5ολη είς την Γαλλίαν 

οpων πpοσκροuόντων είς την ψιλοτιμίαν αύτης, και •;ποχρεώσεων 

έκτης ύπερί5ολης αύτων άψοpήτων. Οί συνετοί λόγοι των 'Ρώσ

σων πληρεξουσίων 0 1:ιδαμως είσηχοr;οντο· κα.ί δuσχερεστάτη καθί

στατο ή θέσις τοσ Βασιλέως Λοuδοί5ίκοu άπέναντι της Γαλλίας 

θεωρο 11σης τον άνορθωθέντα θρόνον ίιπο ξένων λογχων στηριζό

μενον, και είς αυτήν έπιί5αλλόμενα βάρη ταπεινωτtκά και 1;πέρ

ογκα. Τον άδημονοΟντα Βα.:ηλέα τότε b δοuξ 'Ρισελιέ σuνεί5ο,;

λεuσε νά προσψι;γ'{] είς την γενναιότητα τοΟ Αuτοκράτορος 'Αλε

ξάνδρου δια το Ο κόμητος Καποόιστpίοu. Σuναινέσαντος τοα Βασι

λέως, χαί το Ο 'Ρισελιέ προσελθόντος έπί τούτψ είς τον Κα.ποόίστριαν 

οίίτος τψ ίιπηγόρεuσεν οπως b Βασιλεύς της Γαλλίας άπεuΟuνΟij 

δι' αύτογpάψοu κατ' εύθεϊαν τψ Α,:ιτοκp-Υ.τορι, έκτιθέμενος το 
χρισιμώτατον της θέσεως ητις τψ παρεσκεuάζετο χαί δηλων άμα 

15τι θά παp'{)τεϊτο τοΟ θρόνου κα.Οόσον άδύνατον τψ ήτο νά ίιπο

γράψ'{] 15ροuς ολως άσuμ6ιί5άστοuς τij τιμij της Γαλλίας. Ή σuμ-
6οuλη τοα Καποόιστpίοu έξετελέσθη. Λα6ών δέ b 'Αλέξανδρος 

την αύτόγραψον τοΟ Λοuόοί5ίχοu έπ!στολην παρ·ήγγειλε τψ Καπο
δίστριqι ί'να άμέσως uποί5άλ'{] αυτήν ε!ς τό Συνέδριον· έπί τοις 
πειστιχοϊς δε λόγοις δι' (i)ν οuτος, προσάγων την έπιστολην τοΟ 

Βασιλέως της Γαλλίας, υπεστήριξε τάς όιχαίας αύτοΟ παραστά
σεις, τέλος ή ψηψος της μετpιο..τα0είας υπερίσχυσε. Όθεν έπαp-
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χίαι τινες κινόυνεύουσαι ν' άποσ-1tασθωσι της Γαλλικης 'Επικρα

τείας άφέθησαν τ'(i ΓαλλίCf, ή πολεμική ά1tοζημίωσις περιωρίσθη 

εις μόνα έπτακόσια έκατομμr.ίρια gψχγκων · 1J1tεχpεώ0η ή Γαλλία 

είς άπότισιν των ζημιων οσας 1;1tό των Γαλλικων 01tλων αί κοινό

τητες καί οί ίόιωται 61tέστησαν καl είς την έπιστροφην των άρι

στοτεχνημάτων οσα ο Ναπολέων εΙχεν άφαιρέσ{) &1to των χωpων 
εις ας είσέl'::αλε · και ή ύπο τοΟ συμμαχικοΟ στρατοΟ κατοχή ώpί
σ0η ά1tο τριων εως 1tέντε έτων χατά τάς περιστάσεις. Βpαόr.ίτερον, 
1tληρεστάτη, ά1tολαύων της 1tαpά τοΟ Α,)τοκp{τορος Άλεςάν

όpου εύνοίας ή8uνήθη ό Κα1tοόίστριας έν νέαις όιαπραγματεr.;σεσι 

νά συντελέσ{) είς Ι.λάττωσιν τοΟ κατοχιχοD στρατοD καl της έχ 

το,.ίτοu κατα6'αρuνούσης την Γαλλίαν όαπάνης, έπειτα όε καl εις 

1tεpιορισμον των ίδιωτικων άποζημιώσεων· ές ου άνεχουφίσθη ή 

Γαλλία κατά έξακόσια καl πλέον έκατομμύρια, καl έπl τέλους είς 

την μετά τρία μόνα ετη ά1tαλλαγην αύτης ά1tο τοΟ κατοχικοD 

στρατοσ. 'Επί τηλικούτοις εύεργετ-ήμασιν ο Βασιλεύς Λουόοl5ϊκος 
μεγάλως εύγνωμονων τψ ΚαποόίστpιCf έπανειλημμένως όιά τοD 

όουκος 'Ρισελιέ γενναίας πpοέτεινεν α•)τψ άμοι6'άς είς δ ο άφιλο

κεpόης άνηp έ1tιμόνως άπεποι·ήθη, συγκατατεθεlς μόνον νά ζητ·ήσΊJ 

Ο'itως τψ έ1tιτραπ'(i έκ των όιπλων συγγραμμάτων των βασιλικων 

βι6'λιοθηχ.ων ή έκλογη άντιτr.ίπων είς πλουτισμον της βι15λιο0·ήκης 

της ιδίας 1tατpίόος. Καl προθυμότατα ο Βασιλεύς άπε8έχθη· άλλ' 
ώς σuν-ήθως, άνα6'ληθεϊσα i.κ των i.πισυμδ'{ντων, i.ματαιώθη ουσ

τuχως τοD πατριωτικοD έκείνου πόΟου ή 1tλήpωσις. 

'Εν τψ Εύρωπαϊκψ έκείνψ Συνε8ρίψ εμελλε νά όpισθ'(i καί ή 
τύχη των 'Ιονίων ν·ήσων. 

Κερκυραϊος πολίτης καl γραμματεύς της Έ1tτανησίου 'Επι
κρατείας όιατελέσας ό Καποόίστριας, ώς πληρεξούσιος δε άντι

πρόσωπος μιας των μεγαλητέρων Δυνάμεων έν τψ Σuνεόpίψ πα.ρα

κα.θ·ήμενος, δεν ήδύνατο νά μη μεpψν-ήσ{) ίοιαίτατα χ.αl i.χθύμως 
νά έpγα.σθ'(i •;πεp της πολιτικης άποκαταστάσεως της ιδίας πα

τpίόος. Καί αr)τος ο Αuτοχρiτωp .'Αλέξανόpος Α' έπόθει rνα εν-
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τελως έκλείψ"(] ή οίκτρά αναμνηι,ις της ε!ς τον Ναπολέοντα 

παpαόόσεως του ελευθέρου εκείνου κράτους /Sπερ ό πατήρ αυτου 
ιόpυσε. "Οθεν είς τον κόμητα Καποόίστριαν καl τον λόpόον Cast
leiaeagh άνέθηχε τάς σχ ετικάς όιαπραγματε1Jσεις. Μ6νη τότε ή 

Κέρκυρα uπελείπετο είς χεϊρας των Γάλλων, εν ψ αί λοιπαl νη
σοι εΙχον ηόη χαταληψθ~ uπb των 'Άγγλων. Άλλ' ή Αυστρία, 
κ!ι.τοχος γενομένη των έν τ~ 'Αόpιατικ~ πρώην Ένετικων κτ-ή
υεων, μεγάλως ώρέγετο καl της των 'Ιονίων ν-ήσων προσκτ-~σεως' 

είς τcν πόθον όε τουτον ηόη προΟύμως uπεχώpουν οί άντιπpόσωποι 

της Μεγάλης Βρετανίας 1). Ό Καποόίστριας άπ' εναντίας έπεόίω
χεν οπως εν τ~ άποκαταστάσει της Έπτανησίου Πολιτείας περι

ληψθωσιν ώς παραρτήματα του αυτοΟ κράτους καl αί uπb τούς 

Ένετούς των αuτων όιχαίων άπολαύσασαι, διά δε της Συνθήκης 

του 1800 παpαχωρηθεϊσαι τ~ ΊΌυρχίCf 'Ηπειρωτιχαl χωραι της 
Πάργας, Πρε€Jέζης κα.l λοιπαl προς άμοι€Jαϊον συμψέpον αuτων τε 

χαl των 'Ιονίων νήσων, καl οπως το νέον κράτος τεθ~ uπο την 

'Αγγλικην προ,rτα.σίαν. Προς ταυτα επιμόνως άνθίσταντο αυτοί 
οί πληρεξούσιοι της 'Αγγλίας, χαl -.ήν ενωσιν επί τέλους των 

'Ηπειρωτικών χωρών μετά των ν·ήσων άπεδέχοντο μόνον uπb τον 
/Sρον πλήρους έπ' αυτων καl όλοσχεpοΟς χυριαpχίας 2). Είς τοιοσ
τον ορον άόύνατον -~το νά συναινέσ"(] ό Καποόίστρια.ς καl αί όια
πραγματεύσεις όιεκόπησαν. Άλλ' ενόιαψερομένου του Α uτοχp-χτο

ρος Άλεξάνόpου οuχ ήττον τc;Ο uπουργου αυτου /Sπως fl·YJ μείνχJ 

μετέωρος ή τύχη των νήσων, τ~ fJ,ε,rολαί'S·ήσει του όουκος Οuελ

λιγχτωνος, έπl τέλους επανελήψθησαν αί όιαπpαγfJ.ατεύσεις έν τψ 

έν Παρισίοις Συνεόpίψ χαl συνήφθη ή άπό ίS Μαρτίου 18115 συν
θ·ήκη, δι' ·ης αν όεν ήδυνήθη νά προσαρτή""(] τάς 'Ηπειρωτιχάς 
χώρας, έπέτυχεν /Sμως ό Καποδίστριας νά άναγνωρισθ~ το Ίό
νιον κράτος οϊιχl μόνον αuτόνομον χαl ελεύθερον, έπl τ~ βάσει 
των ηδη συνταγματιχων αuτου καθεστώτων άλλά καl ά ν εξ ά p-

i) Ugo Fosco]o Prose p0Jiticl1e. ~'irenze 1850. Docto C e D. p. 472. 
2) "ΕνΟ. άνωτ. Dω. Ε. p. 474. 



τητον 'JΠC. τ-ην άποκλειστικην προστασίαν της Μεγάλης Βρετα
νίας 1). Ύ πο τοιούτους δε οροuς, 0 1ίχί έπ l χυριότητ ι άλλ' ε ίς 

άπλην παρακαταθ·ήχην άναόεχθείσα την Έπτάνησον ή 'Αγ

γλία, καl έπl πεντηχονταετ ίαν αύτην προστατε 1.ίσασα όεν ήόύνατο 

έπl τij σταθερως χαl έπισ·ήμως έχδηλωθείσ'(J έπιΟuμίΙf τοσ 'Ιονίου 

λαοσ, είμη ν' ά.ποδώσχι αύτην τij έλεuθέρα ΈλλΗι, τ'ζ) συναινέ
σει των έν ":ψ σuνεδρίψ των Παρισίων σuναλλαξαμένων δυνάμεων. 

Περί τα τέλη τοσ 1815 ό Καποδίστριας μέλλων νά μετα6ij 
έχ Παρισίων είς Πετρούπολιν ελα 6ε παρ-χ τοσ πατρbς έπιστολην 
ί'να έγχειρ ίσ·~ είς τtν Αύτοχράτο ρα Άλέξανδρον. Ό Αύτοχράτωp 

άπήντησε δι' έπιστολης έμ:p α•.νοι..ίσης ού μόνον τας προσωπιχάς 

ύπεp τοιJ Καποδιστρ ίοu συμπαθείας, άλλα καl την κραταιαν μέ

pιμνα.ν κα.l την ύψηλην εδνοιαν ύπερ τοσ ΊονικοιJ Κρ-χτοuς. Την 

ίστοριχην έπιστολην μεθερμηνε 1..ίσαντε ς :p έ ρομεν είς ψως. 

« Προς τbν Κ. Κόμητα Άντώνιον Μ . Καποόίστpιαν 

>> Ή έπιστολη την οποίαν μοl άπεuθύνετε, Κύριε Κόμη, μοl 

>> παρεδόθη ύπb τοσ uίοσ σας, καί έπω:p ελοσμαι της έπανόδοu 

>> α ι;τοσ ί'να δηλώσω Ύμτν την πλήρη εύαp έσκειαν ·ί)ν -~σθάνθην 

>> δεχ θεlς παρ' αύτοσ την εχ:pρασιν των αισθημάτων ών έγένετο 
" , >J c;ι ερμηνεuς. 

>> Δεν ήδuνάμην ·η να σuναισθανθω τb διπλc;σν α ίτιον α 1)των. 

>> Ώς πολίτης τοιJ 'Ηνωμένου 'Ιονίου Κράτους προ πολλοσ 

>J άπεκτ·ήσατε δικαιώματα ε ίς την 1Jπόληψίν μοu, ενεκα τοιJ έν

>> διαψέροντος τb οποίον τρέ:pω είς την Πολιτείαν τα 1..ίτην. 
>> Το ένδιαψέρον τοστο είναι άναλλοίωτον, χαl ώς προς τοστο 

J> άπε:pάσισα ετι μαλλον νά διατρανώσω τας διαθέσεις μου μετέ

>> χων της όpιστικης άποχαταστάσεως της τ 1.Jχ.ης της Ύμετέρας 

>> πατρίδος. 

1) 'Ένθ. άιωτ. Doc. Ε. p. 47 5. -Ν. Τ. Bulg,ιri Les Scpt - Iles Ioniennes et les 
traites qui les concernent. Leipzig ·1859 σελ. 5'l έπ. 'Η δ ιατρι6η αϋτη έδημοσιεύΟη πρω

τον 'Ελληνιστ ί 1ν τψ Α ίωνι ΆΟηνων ( Ίοu•,. 1858) χαί άνετuπώΟη έν τψ Π αρ ατ η 

ρητ~ Κερχύρας (άρ . 28, 30 , 33 , 34) . 
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>> Θά ήναι. αίJτη ευτυχ_ής ,:ιπο την Βρετανικην Προστασίαν, 
>> καl όεν άμψι6'άλλω οτι οίίτω θά ίόω τους πόθους μόυ πληρου

)) 11. ένους. 

)) Αί ύπερ ευόαιμονίας τοσ Ύ μετέρου οίκου ευχ_αί μου εΙναι 
>J έξ ίσου ε!λικρινείς καl με &γουσι ν' άναγνωρίσω το όίκαιον της 

)) ΎιJ.ετέρας α!τήσεως. Ευθύς ώς όuνηθω, άσμένως θά έπιτρέψω 

)) ε!ς τον κύριον υίόν σας ν' άπομα.κρυνθ'Ώ έπ' ολίγον της θέσεως 

ο την όποίαν είς τον ζηλον καί την άξίαν αυτοD ένεπ•.στεύθην, χαί 

1) την όποίαν έπαξίως &μα καί έπωψελως τ·ϊj έμij ύπηρεσίqι 

1) κατέχ.ει . 

(( Ένψ όε ο•3τος θά σας έπ(Χναλά6'Ώ όια ζώσης την όια6ε6'αίω
)) σιν των ·προς ύμας α.ίσθημάτων μου, παρακαλώ ν' άποοεχθητε, 
» έν τούτοις, ώς άρρα.6ωνα την θ ·~κην μετά της είχόνος μου . ·ην 

>J σας άποστέλλω. 'Επιποθω νά έκλά6ητε ';α.•.Jτην ώς τεκμήριον 

" της !όια.ζο•.Jσης ύπολ ήψεώς μου. 

'Αλέξανβpο; ». 

'Εν Πετρουπ6λει τfι 2 Ιουλ{ου 1816. 

' Α:τοχατασταθείσης της είρήνης όιά τοD σuνασπισμοσ των 

Μεγάλων Δυνάμεων, μετά. τρία ετη άπb τοσ έν Παρισίοις Συνε
όpίοu σuνηλθον πάλιν οί σύμμαχοι (κα.τ' 'Οχτώ6ριον τοD 1818) 
έν Άκυϊσγpάνψ 1 ) της Πρωσσίας προς σ•.Jσκεψιν περί διατη
ρήσεως η μη της τετpαπλης συμμαχίας. Καί ή μεν Α~:ισ-τρία καί 

ή Πρωσσία μεγάλως ένοιεψέpο'Ιτο οπως τηpηθωσιν άχpάόα.ντα. 
τά. έν τψ συνεόpίψ της Βιέννης συνομολογηθέντα. 'Έτι όε ή 'Αγ

γλία., ίοίως μεpιμνωσα. ύπεp της άκεpαιότητος τοD όσημέραι έξα

σθενοDντος 'ΟθωμανικοD κp7.τοuς, ηθελε νά συγχpατij την 'Ρωσ

σίαν έν τt) τετραπλij συμμαχίqι. 'Όθεν σψοόpαί ήκολούθουν έν τψ 
συνεόpίψ των πληρεξουσίων αί συζητήσεις, τοσ Καποόιστρίοu 

ύποστηρίζοντος οτι πληρωθέντος ηοη τοD _σκοποσ οι' ον εΙχ ε σu-

1) Aquisg1·ana !ταλιστl, Aix - la -Chaι,elle γαλλ,στl, Aachen γ,pμανιστl. 

3 
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στηθ'Ώ ή συμμαχία έκείνη, ο>:ιδένα πλέον λόγον είχε νά έξακολοu
Ο·ήσ'(], ποθητος δε μαλλον κατ' αuτbν ήτο ό σύνδεσμος πάντων 

άνεξαιρέτως των κρατών της Ευρώπης οστις ίδpuόμενος έν τψ 

προαχθέντι πολιτισμψ θ' άπέ6αινε χρησψώτατος είς την άναίμα 

κτον λύσιν των ένόεχομένων μεταξύ αυτών διαψορων δι' είρηνικης 
διαιτησίας, έςασψαλιζομένων οuτω των δικαίων των μικρών καl 

άσθενεστέρων άπb της των ίσχ uροτέρων καταπιέσεως έν τ'Ώ κοιν"Ώ καl 

κραταιοτiτ11 άπiντωνάλληλεγγύ'{). 'Αλλ'ή άρίστη ίδέα προσέκρουε 
δεινως είς τάς άξιώσεις και τά σuμψέροντα τών μεγάλων δυνάμεων. 
Ό ψό6'ος τοσ κατά τόπους έκδηλοuμiνοu έπαναστατικοΙJ πνεύματος 

έπεκράτει παρ' αύταίς, κcι.ί έπομένως •;π ερίσχuσεν έν τψ σuνε

ορίψ ή ίδέα της παρατάσεως της τετpαπλης συμμαχίας . 'Έ6λε

;τε δε δuσαρέσ'c"ως ό Καποόίστριας ι-ι.αταιούμενον τbν ένδόμuχον 
πόθον οπως ή 'Ρωσσία άπαλλασσομένη των συμμαχικών υπο

χρεώσεων άνακτ·r,σ'{Ι πλr,ρη την έλευθερίαν της ένεργείας αυτης 

καi έπισπεuθ'(j το τέρι-ι.α τοσ Ε •.Jpωπαϊχοσ ονείδους της άνοχης 

χαί υποστηρίξεως τοσ άπαν0ρώποu ζuγοσ ύψ' δν πλείσται άχόμη 

Χριστιανιχαί χαl περίχλuτοι χωραι στενάζοuσι. 

Ό Καποδίστριας μαχράν της πατpίό'.iς διαμένων πολλάχις 

έ1τ6θησε νά iδ'ΙΙ αuτ-ήν· χαί ό 1τόθος ο(j,ος έ1τληρώθη έν ετει 1819 1
). 

Άλλ' ή ψυχή τοσ Καποδιστρίοu έόοκψάσθη έν θλίψεσι. Δεν 
έπανείόε πλέον την άγαπητήν μορψην τοσ πατρός· χαί μόνον τbν 

τάψον αuτοσ ήσπάσθη έν τ'(j Μον'(j Πλατuτέρcι.ς. Άψ' έτέροu τά 

πολιτιχά πράγματα δεν ε6'αινον χατ' ε 1)χ·~v- διότι έν ψ αυτός τάς 

τε εuνοuστά'c"ας προς τους Ίονίοuς δια!Jέσεις τοσ Αuτοχράτορος 

'Αλεξάνδρου και την ιδίαν έπιθuι-ι.ίαν πληρών 2), είχε σuντελέσ"(J 
είς σύστασιν της Άγγλιχης Προστασίας, έν Κερκύρς< ευρε στρα-

') Πα τρ\ ς /ψημ. Κερκόρας άρ . 22, - 'Εν Κeρκόρ'<' δ Καποδ(στριας παρίι,εινεν από 

της :!3 !\Ιαpτ(οu - 30 'Απριλίου . 1 Λ. Σ. Βροκlνη Σόντομ.ος άψήγησις τοu βίοu τοu 'Ιωάν

νου Ι<αποοιστρίοu "Εν Κsρχόρ'<' 1886 σελ. 16). 
2) ( Α . Jlιlnstoxidi) ReJnaJ·ks on the dis~olution of the Sixt!J PaJ·]iaιηent of the 

Ionian Jslands. London 1840 p. 47, 62, 70, 73 •· 74. Διπλωματικά i'γγραψα /ν Πα• 

τ ρ ( δ ι άρ. 22, 23. 
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τιωτιχην χu€:έρνησιν 1 ). Δυσαρέσκεια έπί το 1;τψ έν τ'ij vήσψ ήγέρ

Οη, χαί οί έν ΚερκύpCf βαρέως ψέpοντες την θέσιν των πραγμάτων 

έθjψαν τον Καποδίστριαν και επει.;αν ίνα μετέλθfι '~ψος έπιτι 

μητιχ~ν προς την Προσ-τασίαν οπερ 11πηρςεν ή κυρία αίτία της 

επειτα προς αότ~ν όιοιαλλά:tτοu σ-uμπεριψορiχς της Άγyλικης 

Κu6ερνήσεως. 'Αληθώς δέ, τuχι~ν της όιδείας τοD Αότοκpάτcρος 
της 'Ρωσσίας, όιπηύθuνε τ'ij 1]13 'Οκτω6ρίοu 1819 υπόμνημα 
προς τον 'Άγγλον uποupγον λόρδον Βάθοuρστ, καί έπιστολην προς 
τον όοDκα Οόελλιγκτώνα πρωθuπc;uργον της 'Αγγλίας 2) , έν ο!ς 

παριστ~ τή ν 1;πο της 'Αγγλίας παρά€:ασιν της Συνθήκης τοσ 
18HS έν τ'ij κu6ερνήσει των 'Ιονίων νήσων, καί δικαιο'ί την έν 

τεDθεν γεννηθε'ίσαν έν ταϊς νήσ-οις δuσ-αρέσχειαν. Τέλος όιλγεινό

τατα διετέθη b Καποδίστριας tδών ολόκληρον πληθuσμbν Έλλη

νικbν καί 'Ορθόδοξοv καταδικασθέντα είς άπώλειαν της ιδίας πα 

τpίδος, χαί όιτcο6ι6αζόμενον έν τ'(i όικτ'ij της Γαρίτσης γuμνόν κα.ί 

πεινωντα. Διότι, ώς γνωστόν, ή 'Αγγλία έςοντώσα.σα το ϋστα 

τον έν Ήπείpψ προτcύργ ι ον της εκπαλα.ι Έλληνικης ελευθερίας 
πα.pέδωχε την Πάpγα.ν είς τον Άλην · κα.ί b λα.ας αϊιτης ί'να. μη 

uποπέσ11 ε!ς την ψο6εράν τupαννία.ν προετίv.ησε νά έγκ.αταλείψfι 

διά πα.ντb ς την ιδίαν τcατρίδα.. 

Το γεγονος τοDτο έςήγειρεν έν τ'Ώ καρδία τοD Κα.ποδιστρίου 
την έθνικην όιγανcχχτησιν. Καί b Καποδίστριας διά τοσ ΙΙερραιbοD 

όιποτεινόμενος τοις bπλαpχ.ηγο'ίς της 'Ηπείρου ενεθάρρυνε περί τοσ 
μέλλοντος. Εις το γεγοvος το στο όιποδοτέον οτι ο Περpαιδος εγρα

ψε πρός ετερον μέλος της Φιλιχ.ης 'Εταιρίας οτι ή είς 'Ρωσσίαν 

έπιστροψη τοσ Κα.ποδιστρίου θά έπιψέpχJ μετα~Όλ ην των πραγ

μάτων 3 
) . 

t) 1{. ΛομΟάpΟοu 'Απuμνημονε1Jματα πρΟς χατο:ρτισμδν ~τjς περΊ clπελεuΟερώσεως τ'ηc; 

'Επτανήσου 'Ιστορίας. •εν Ζαaύνθq, 1872 σ,λ. 186 ίπ. 
2) Πατp\ς ιlp. 23-26 
3) 1 1ω. Φιλήμονος Δοκίμιον clστορικΟν περ\ τrjς •~λληνιχη; 'Επαvίχστάσεως. 'Αθήνησι 

1859 Ί' . α'. σeλ. 383. 
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Το έθνεγερτήριον σ'Χλ1ω:ψα τοιJ Άλεξάνεροu Ύψηλiντοu άπο 
των όχθων του Δοuν6.€;'εως ένσχηφαν ώς χεpαuνός περί τάς άρχάς 

του 1821, χατεθορύ6ησε τους διπλωμάτας της τετpαπλης συμ

μαχίας ούχ_ ήττον η τον 'ΡωσσQV Αϊιτοκράτορ::ιι έπl τψ α!ψνιδίψ 
τολμήματι τοιJ ίείοu uπασπιστοu . "Ηεη ή Πελοπόννησος, αί νη

σοι του Αίγαίοu χαl ή Στερεά Έλλάς εξηγέρθησαν· καl ψJ6εραl 
σψαγαl των Χριστιανών, άπαγχονίσεις πατριαρχών καl έπισκ6-

πων χα1. άχατονόμαστοι ψρικαλεότητες •,πο των έχμανέντων ΊΌύρ
χων έπηχολούθησαν έν Κωνσταντινοuπόλει, Άδριανοuπόλει, Σμ•1ρ

νχi · Ό 'Ισλα.μισμος έν τ'ζ) βίqι χαl έν τψ αί'ματι άείποτε προαχθείς, 

11.όνον έν τ'ζ) θηριωδίqι ε6λεπε την διατήpησιν της ίσχ ύος α.ύτοu. 

Καί τοι δε ο προς άνάχτησιν των ΙJΠΟ του βαρείαρωτάτοu ζuγοu 

χαταπα.τοuμένων άνθρωπίνων δικαίων της ζωης της τιμης της 

περιουσίας ο;~ν Έ~λήνων ο,uδ}-ν ~Ιχε _χοινον πfος τά ,έν Εύρώπ; 
έπαναστατικα χινηματα, δι ων απλως έπεδιωκετο η μεταείολη 

της κu~ερνητιχης μορψης, -~ ή πρόσκτησις μ.είζονος έλεuθεpίας, 

εί1tεp ποτέ ή ψιλότοuρκος πολιτική έπεχρά.τει έν τ'ζ) ηδη αύτονο

μασθείσΧJ Άγίqι σuμμαχίqι, χαl ή ταπεινή ίχεσία των έζαναστά.ν

των 'Ελλήνων προς το έν Βεpών-Ώ συνέδριον των σuμμά.χων Βα
σιλέων των έν ονόματι της υπεραγίας χαί άδιαιρέτοu Τριάδος 

έπιγpαψόντων τάς πράξεις αυτών σχληρως άπερpίψθη, διότι οί 

« 'Άναχτες, ώς έ~:ήρuξαν, εχοντες σταΟεράν άπόψασιν ν' άπωΟή

σωσι την άρχην της έπαναστά.σεως καθ' 15ποιον μέρος χαl έν οίqι

δ·ήποτε μοpψ'ζ) άνεψαίνετο, εσ1tεuσαν νά χαταδιχάσωσιν έχ σuμψώ

νοu την Έλληνιχην έπανά.στασιν JJ 1 ). 

Ό Καποδίστριας έμψοροr;μενος άρχων χαί rρρονημιχτων 15λως 

διαcpόρων, εχρινεν ίεpον χαθηχον νά uπο6άλΧJ τψ Αύτοχράτοpι 

'Αλεξiνδρψ διά της χαραχτηριζούσης αύτbν παρρησίας 15τι ού μό
νον έχ των έν ίσχ ύϊ μετά της Τουρκίας συνθηκών 2) έδιχαιοuτο 

• ) Σ. Τ ρικοόπη Ίστορ(α της Έλληνικης 'Επαναστάσεως. 'Εν Λον8ίνω αωξ6' Τ. 3. 
σελ . 26. ' 

2) 'Εν l(αϊναρτζjί 10 Ίοuλ(οu 1774. - έν Ίασ(ψ 4 Μγοόστοu 1792,- έ ν l!ouχou• 
ρεστ iψ, 1812. 
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ή 'Ρωσσία εις την πpοσa:ασίαν των Έλλ-ήνων, άλλα και έν τψ 

άμέσιμ αuτης συμψέροντι εόει ανεu όιπλωματικων περιαγωγων 
νά παρέμ6~ προς πασσιν του άνίσου χα\ αίματηρου άγωνος, προ:r

τρέχουσα και ε!ς την βίαν, γνωστου οντος έχ μαχρας πείρας οτι 

μόνον είς την γλώσσαν τα•;την υποχωρεί ή Τουρκία, οπως όια
σωθ'Ώ το χινόυνεσον νά έςοντωθ~ γένος των 'Ελλήνων ,)περ πα

τρίδος χαί πίστεως άγωνιζόμενον. 'Αλλ' ή ευσεbάστως καl είλι

χρινως uποbληθεϊσα συμbουλη δεν εψερε τότε τb ποθο•;μενον άπο

τέλεσμα, όιότι ό Άλέξανόpος ένέμενεν είπεp ποτέ προσηλωμένος 

είς τάς έναντίον του έπαναστατιχοσ πνε•;ματος άρχάς της όεσ11.ευ
ού:rης αuτbν συf.ι.μαχίας. 'Ασυμbί6αστον οέ. b ψιλόπατρις άνηρ 

θεωρών πλέον την παρά τψ Αuτοχράτορι θέσιν πρbς τάς •;παγο

ρεύσεις της συνειόήσεως, εσπευσε νά παρ~ιτηθ'Ώ αυτης- άλλα το 

ειλικρινές αuτου ψρόνημα έχτιμων ό 'Λλέξανδρο; οεν έόέχθη την 

παραίτησιν έπιτρέψας αυτω ά.ορίστου μόνον άπουσίας αόειαν. 'Όθεν 

ό Καποδίστριας μεταbας είς την προσψιλη χώραν της Έλ~ετίας 

διέμενεν lν Γενεύ~, νοερώς έχειθεν παραχολουθων χαl πολλάκις έν 

άγωνίq. την άνέλιςιν τοσ χαταπληχτιχοσ έχείνου άγωνος εθνους μι

χροσ χαί πανταχόθεν έγχαταλελειμμένοu, άλλά γενναίως παλαίοντος 

προς τάς μεγίστας της Τουρκίας δυνάμεις, &μα δε πpοτpέπων τους 

πλουσίους όμογενεϊς χα\ ψιλέλληνας πρός χντίληψιν των έ.ν παν

τοίαις στψήσεσι χα\ ταλαιπωρίαις άγωνιζομένων 'Ελλήνων. 

'Απο τοσ 'Ιανουαρίου 1824 πpοσεχλή6η ό Καποδίστριας ί'να 

χατα6'Ώ είς την 'Ελλάδα χα\ συμπράξr. ε!ς όιαλλαγην των γνω

μών χα\ συμψερόντων ών ή άντίθεσις ένέf:5αλεν είς κίνδυνον τάς 

πρώτας ήμέρας της Έλληνικης παλιγγενεσίας 1) . Άλλ' οότος 
ά.π ·ήντψεν οτι διατελών έν τ'Ώ 11πη ρεσίq. τοσ Αuτοχρά τορο; τγjζ 

'Ρωσσ ίας οεν ήδύνατο ν' άποδεχθ~ την γενομένην αυτ<j, πρόσχλη
σιν, t6εtαίου ομως τb διάπυρον ένδιαψέρον οπερ ετρεψεν υπέρ τοσ 
έθνικοσ άγωνος 2). . 

1) Ί-:λληνιχή μετ~ψpσισις της Άλληλογρσιιρ (σις του Κσιποδιστρ(οu τόμ. 4 σελ . 433 . 

2) Ένθ' ιiνωτ. σελ ·427. Την /πιστολήν τοu l(σιποδιστρ(οu ώς ιiνiχδοτQν /δημοσ (εuσ 
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'Επί έπταετίαν παραταθείς b vπερ της έθνιχ.ης άνεξαρτησίας 

άγων έπήνεγχε ψο€Jεράς έν 'Ελλάδι χαταστροrράς. 'Εξαίσια χ.αί 

ήρωϊχ; άληΟως •1πηρξαν των 'Ελλήνων τχ κατορθώματα · ά.λΜ 

πα.σα ήpΥ)fΙ•ώθη ή χώρα, τχ μέσα της ζωης χαί του πολέμου έςi

λιπον, χα\ αί δυνάμεις τγjζ Έλλχδος περιηλθον είς τελείαν εξάν

τλησιν. Το δε χείριστον, της διχονοίας είσχωρησά.σης μεταξύ 

των οπλαρχηγών χ.α\ πολιτεuομένων, ή πανωλεθρία έπέχ.ειτο. 'Εν 

τr:,ύτοις εΙχεν έζεγερθ'{ί fΙ.εγά.λη ή συμπάθεια χαί b θαυμασfl);ς 

των Χριστιανιχων λαων υπε:p του ϊιπερανθρώπου άγωνος, καί οί 

χραταιοί της γης ηδη συν"Ώσθά.νοντο την ένώπιον του Χριστιανι

σfΙ.οιJ χα\ του πεπολιτισμένοu χ.όσμοu βαρειαν αυτών εύθ•;νην. 

Εύτuχως προlστατο τότε της Βρετανιχης χυ€Jερν-ήσεως ά.νηρ 

μεγ!:ι.λεπ·ή6ολος χ.α\ ψιΜνθρωπος b Γεώργιος Κάνιγχ. Τ'{ί πpωτο

eοuλί~ αijτoD σπεύσαντος ν' άποσ-τείλ'Ώ Εχταχτον ιtpεσbευτ'Ιjν εl,; 

Πετpο:;πολιν τον δοσχ.α Ούελλιγχτωνα 1νχ σuγχ_αρ'{ί τον νέον Α,';

το:ι.ρ-:ί.τορα Νιχόλαον Α' έπί τ'{ί ά.ναρpήσει, κατωρθώθη ν:χ ίιπο

γpαψζ] το μεταξύ 'Αγγλίας χαί 'Ρωσσίας πρωτόκολλον της 23 
l\'Ιαρτίου/4 'Απριλίου 1826, δι' ου έτέθη b άχρογωνιαιος λίθος 
πρ6ς σ 11στασιν της Έλλ,:ί.δος ώς xp:zτouς έλεuθipου χαί έπεόιώχrJη 

επειτα ή •;περ α: 11της με'1Ο!.7.bησις πρσς την Τ ουρχία:ν άψ' ου τ'(i 

προσχωρήσει χα\ -:ης Γαλλ ίας συν-ήrρθη ή διά της άπο 24 'Ιου

νίι;u 6 ' Ιουλίου 1827 συνθ·ήχης τριπλη συμfΙ.αχ ία: . 
Άλλ' έσωτεριχως ή διχόνοια χαί ή ά.να:ρzί'.J.. ήπείλουν άπο

σύνθεσιν τ·ης δι' &πείρων θυ:τιω,1 χαταρτισ0είσης Έλλψιχ·ης Πο

λιτ~fσ:ς. ΤΟ οίχτρbν τοΟτο και ±ναπό~pχ1'τον τέλος ΙJ"υνι;όντες οί 

προεξάρχοντες των πολψιστων της Πελοπονν·ήσοu χ'.1..ί της ήπεί

ροu Θεόδωρος Κολοχοτρώνης χα\ Γεώργως Κα p'.1..ϊσχ7.χης ά.πετά.

θησαν ι;ιαιτέpως προς τον -~δη γνωστ~ν αύτοϊς &:πο της ,:ιπ ερασπί-

τΟ ΝαuτιχΟν 'Λτ. cψ.αχιχΟν ΤαμεΊ.ον l\Ιοuσε""ίον Ίστυριχόν . 'Εν 1 Αθήναις 1868. Άλλ' &νiκ• 

Οοτον fjτo μόνον τΟ γαλ/,ιχΟν χείιJ.€νον Οιότ~ ή μπC(φpασ ι~ ~ίχ-:. ()ημnσ ~ε uθfl Εν τft lζελλη. 
νισθείσ;ι ~ Λλληλ(Jγ ;-- ο: ψίr;t τςιU Ι< απο,3ιστρ{ι,υ (τόιJ.. 4 σελ. 433 ) ληψθϊίσα έχ τQU Α fWνος 
άρ. 411. 
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σεως της Λευκάδος Καποόίστpιαν, έν Γενεr;ϊ) τότε όιαμένοντα, 

ώς μόνον ίχανον ενεχα της φήμης, της άξίας χαί προ π-χντων της 

φιλοπατρίας έξορχίζοντες αυτόν, έν ονόματι της χινδuνεuούσης 

πατpίόος, νά 8εχθ'{j την χu6'έpνησιν χαί σπεύσϊJ ν' άναλάi:Jϊ) τούς 

οίαχας τοσ χλuόωνιζομένοu σχάψοuς της πολιτείας. Καί όι' ολης 

της έπιρpοης αuτων σuνήpγησαν είς την άναγόpεuσιν αrjτοσ ώς 

Κu6'ερν·ήτοu της ΈλΜδος έϊtι έπταετίαν, όιά τoiJ C:' φηψίσματος 
της έν Τροιζηνι Γ' ΆΕθνιχης Σuνελει;σεως (2 'Απριλίου 1827). 

'Ιόου το ψήψισμα. 

Άpιθ. ΣΤ' 

Ή γενική τρ[τη των · Ελλήνων Συνέλευσις 

Θεωρούσα οτι ή υψηλή επιστήμη του κυβερναν την πολιτείαν 

και φέρειν προς ευδαιμονίαν τά εθνη, ή εξωτερικ1Ί και εσωτερικ1Ί 

πολιτική, απαιτεί πολλήν :πείραν και πολλά φωτα, τά όποία ό βάρ

βαρος Ό·ίtωμανός δεν επέτρεψε :ποτέ εις τούς 'Έλληνας. 

Θεωρούσα οτι απαιτείται επί κεφαλης της "Ελληνικης πολιτείας 

ό κατά πραξιν και θεωρίαν πολιτικός 'Έλλην δια νά την κυβερν1jσn 

κατά τον σκοπόν της πολιτικης κοινωνίας. 

Ψηφίζει 

Α'. Ό κόμης 'Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται παρά της συνε

λεύσεως ταύτης εν ονόματι του "Ελληνικού 'Έθνους Κυbερνήτης της 

'Ελλάδος και εμπιστεύεται την νομοτελεστικήν αυτης εξουσίαν. 

Β '. Ώς τοιούτος θέλει κυβερνήστ~ την "Ελληνικήν πολιτείαν κατά 

τούς καθεστωτας νόμους. 

Γ '. "Η διάρκεια της επιτραπείσης παρά του 'Έθνους εις αυτόν 

εξουσίας προσδιορίζεται διcλ επτά χρόνους, αρχομένους από της σ1j

μερον. 

Δ '. Νά ειδοποιη-θi\ δι' εγγράφου ενυπογράφου από δλους τούς 
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πληρεξουσίους τοϋ 'Έι'tνους προσκαλούμενος νrί ελ{η] εις τ~'Jν πατρίδα 

διι'ι να αναλάβτ~ τας 11νίας της Κυβερν1jσεως. 

Ε '_ Διορίζεται τριμελ1'Jς επιτροπ1Ί γνωριζομένη υπό τό ονομα 

ή δ.ντικ.,tfερ,,ητικη επ,ιτροπη δια να κυ βερν~jστ~ η']ν Έλλάδα εν &.που

σίq. του καί &έλει παύσu αμα φθάστ~ ό Κυβερν~jτης εις τ~'Jν Έλλάδα. 

G '. Τό παρόν ψιjφισμα να καταχωρηι'Jii εις τον Κώδικα των ψη

φισμάτων και κοινοποιη{)ij δια τοϋ τύπου. 

Έν Τροιζηνι η'j 2 'Απριλίου 1827. 

Ό Πρόεδρος 

Γ, ΣιΣΣΙΝΗΣ 

" Επονται αl ύπογρχ,pαί των λοιπών πληρεξου(Ιίων τόν &:ριθμόν 115. 

( Τ. Σ.) Ό γραμμματεύς της Συνελεύσεως 

Ν. Σπηλιάδης 

"Ιν-:ι. ώμεν άχριF,'ε'[ς δέον νά σημειώ:τωμεν οτι οί έπ\ διετίαν 

περίπου τέως χυbεpν·ήσαντες 'Αλέζανδρος Μαυροχορδ&.τος χα\ 

Γεώργιος Κουντουριώτης βλέποντες έχ της έχλαγης του Καπο

διστ,,ίαυ ώς Κυ6ερνήτου έηιεύyου-,-:ι.ν των χ ειρων α•'Jτων "=YJ •) 

έςου,;-ία.ν, iπ-fιτουν ϊνα οί iντιπρόσωποι τοσ 'Έθνους συνέλθωσιν 

ούχί έν Αiγίν11 εδpίf τότε της χυ6ερνήσεως, άλλ' έν Έρμιόν11 έγγύ 
τατα τ'Ώ "Υόpίf, οπως έκείθεν έπιδρωντες εϋχολώτερον διά των 
άψω,;-ιωμένων αύτοίς !-1-αταιώσωσι την έκλογ·ήν . Σχίσμα. έντεσθεν 

έπηλθεν, ,y,1'Jτων iJ,1:ν ί~χυραγνωμ6νως ,;-υνελθόντων έν Έpμ•.όν11, 

των όε πλείστων έκ των ±ντιπροσώπων διαμεινrχντων έν ΑiγίνΙJ. 
'Επί τέλους συνεψων·ήθη οπως ή συνέλευ,;-ις r..ι.ετ-:ι.6''(j είς Τ ροιζηνα, 
ενθα έγγuς έπίσης τtι "rδptf παρου,;-ι,;ί.ζοvτο το'ϊς περί τ);ν Κaυν

τουριώτην χαί Μαυροχορδ&.τον αί αύτα\ εύκολίαι, συν~νεσαν δε 
οί λοιποί Οεωρουντες ·ηδη έξησψαλι,;-μένην την έκλοyήν τοσ Κα
ποδι·ηρίου. Άλλrι, προταθέντος το>) ονόματος αύτοσ ώς χυ6ερνή-
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του, vί πλείστοι των έξ Ύόpας καί Σπε-:σων άντιπροσώπων άπε

χώpησαν, έμμέσως άποόοκιμάζοντες την bμόθuμον •;πb της 

'ΕΟνικης Συνελε•.ίσεως έκληήν του Καποόιστρίοu. 06τως άτt' άp
χ'ijς έλάνΟανεν ή κατ' αuτου άντιτcολίτευσις έκ του τcάθους του 

παpομαp-~:ου'ντος τ'(j ά.ποτυχί!f των ηδη όιευθυνάντων τά. τcpάγματα, 

τtολύ τtpίν η b Κατcοδίστριας άτtοδεχ.θη την έκλογ·ήν, χαί έπιλη

ψθ'(j της κυbεpνήσεως 1
). « Ή έκλογη του Κατtοόιστpίου ώς έτcτα

ετους χυbεpν·ήτου δυσηpέστησε πολλούς των τcολιτιχων, άλλ' ου

δείς έτόλμησε νά. έκψpάσ'Ώ έναντίαν γνώμην, λέγει έν τ'(j ίστοpίif 
αυτο•J b Τρικο•.ίτtης, διότι χαί ή άνάγχη χαί ή έτtιθυμία του 

εθνους ησάν ύπερ αuτης >> 2). 

Πρίν η άπαντ·ήσ'Ό b Καποόίστριας άποδεχ.όμενος τb άξίωμα 
είς δ έχάλεσεν α.:,τbν ή 'Εθνική των 'Ελλήνων συνέλευσις, μετέbη 

είς Πετpούπολιν πρώτον ί'να ύτcοl)άλ'Ώ τφ Αuτοχpάτορι την τtαp
αίτησιν α•;του άπb του uψηλου •;τcουpγήματος έν ψ έθεωρείτο 

έπ' άδείif άπουσίας διατελών, χαί οτcως συνηγορήσ'Ώ παρ' αϊιτψ 

ύτtέp της ιδίας τcατρίδος έξηντλημένης ηδη έχ του μακpου χαί 

όεινοτάτου ά.γωνος. Εuμενεστάτη ύτtηpξεν ή ύτtοδοχη ής ήΕίωσε 
τον πάλαι πιστbν του τtατpbς σύμ6ουλον ο νέος Αuτοχράτωp, 

συγχατατεθείς νά. όεχ_θ'(j την παpαίτησιν ατ)του, έπιόοκιμάσας 
την τcορείαν ην έχ.άραξεν έαυτφ αν ·ίjθελε δεχ.θ'(j την χυbέpνησιν 

της 'Ελλάδος 3), χαί πpοσενεγχών αuτψ έτησίαν σύνταξιν έξηχον

ταχισχιλίων ψράγκων ενεχα των πρώην έν 'Ρωσσίif ,:ιτcηpεσιων 

αύτου. Την προσψορά.ν b Καποόίστpιας άπολύτως άπεποι·ήΟη 

όq:ιείλων έν τ'Ώ νέif θέσει αuτου νά. όιαμέν'Ώ είς έντελη άτcέναντι 

πάντων άνεξαpτησίαν 4). 'Αλλά τcληρεστάτην 'Ώσθά.νθη ίκανοτtοίη

σιν έπί τ'(j •;•}ηλ'(j έπιόοχιμασίif δι' ·ης έν τ'(j ά.ποόοχ_'(j της τtαpαι-

η Renseignemens s uι· la Grece et sur l'administration du Comιe Capoιlistrias 

par un Grec temoin oculaire des faits qu'il rapporte. Paris 1833. p. 19-20. 
2) Σ. Τριχοuπη 'Ιστορία της Ί~λλ. - ~:παναστά~εω; . 'Εν Λονδ!νφ ~ωε6 '. , όμ 4 σελ. 123 

3) Correspondance dιι comtcl Capodistrias. Geneνe 1839 Τ. Ι. p. 145. 
<) Σ . Τριχοuπη 'Ιστορία της 'Ελλ. 'Επαναστάσεως . Τ . 4. σελ. 23~-
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τήσεως έπεσψραγίζετο το μακροv αί.ιτοΟ πολιτικοv στάόιον · καl 
τοDτο άvαγγέλλωv τψ σuμπολίη 'Ανόpέq. Μοuστοςύόl) ') ηδχετο 
ί'vα χαί τήv άποστολην εις ην εν μέσψ των 'Ελλήνων έκλήθη, 

άξιωΟη ,:,πο τοσ Θεοσ νά όιανύσ\J επίσης έvτίμως. '~πιστέλλων 

όε προς ετερον ψίλον, << ούόόλως παραγνωρίζω, ελεγε, τάς έπιψu

λαττομένας μοι όοκιμασίας καl εξόz.ως την μεγίστην όuσχέρειαν 
τοσ ν' άπαντήσω, ώς έπιποθω, είς την πρός με πεποίθησιν των 

θαuμαστων έπ' &.νόpίq. 'Ελλήνων, κα.ί όικα.ιώσω τήν uπόληψιν 

όι' ·ίjς με τιμωσιν οί έν τψ μα.κρψ πολιτιχψ μοu στα.όίψ μετ' 
έμοΟ σz.ετισθέντες. Άλλ' ένθαρρύνομα.ι έν τη σuνα.ισθ·ήσει τοσ 

κα.Θ·ήκοντος χα.ί τη εύθ,;τητι των προθέσεών μου· προ πάντων 

ό' &.ψοσιοσμαι είς τήν θείαν &.ντίληψιν. 'Όθεν ούόόλως έόίστασχ 

vά έγκα.τα.λίπω βίον ανετον καί ησυχον καί όιά μακρα:ς πορείας 

μεταbω έν μέσψ πλείστων στερήσεων, μεγάλης ταραχης καί 

σuγzιίσεως, καί παντοίων σκευωριών, i5πως διάκεινται σήμερον 

τά 'Ελληνικά πράγματα 2). 

Τον Καποόίστpιαν έν Πετρουπόλει κατέθλιψεν ή ειόησις τοΟ 
Οα.νrί.του τοσ Γ. Καpα.ϊσκάχη έv τη έκστρατείq. προς αρσιν της 

πολιορχίας της 'Αχροπόλεως καί ή κατ' αϊιτήν χαταστροψη πλεί

στων άνόpείων 'Ελλήνων. Κατά την μαρτuρίαν τοσ 'Άγγλου 

ίστοριχοσ της Έλληνιχης επαναστάσεως Θ. Γόpόωνος 3) ή πτώ

σις της Ί\χροπόλεως 1)πηρξε τb οίχτρον άποτέλεσμα της παντε

λοσς άπειρίας τοσ λόpόου Cochrane καί τοσ στρατηγοσ Chnrch 
( τοσ ι.ι.εν άρzιναυάρχου τοο όε άpχ_ιστρατ·ήγου άναόειχθέντος ύπο 
της έν Τ ροιζηνι Συνελε6σεως) 5λως παραγνωριζόντων τον τρόπον 

το Ο fl·,;·X. εσθαι των γε'ιναίων ±λλ' &.τάχτων 'Ελλήνων πολεμιστών· 
μrί.λ~στα όε της παpατόλμοu bpμητικότητος τοσ πρώτου έξωθή
σαντος τbν όε•;τερον είς ακαιρα καί έπισψαλέστατα κινήματα χαί 

η Correspondance Τ. Ι. p. 184. 
2) Coπesρondance Τ Ι. p. 350. 
3) 'Γh. Gordon 's History of tbe Greek reνolution and campaigns London 

1832. Τ. 2 p. 386 · 402. 
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περιψpονήσα.ντος την σuνετην έπιψιίλ-χξι,1 των 'Ελλήνων όπλαρχη

γων και ιδίως τάς φρονίμοuς σuμ6οuλάς τuσ Καpαϊσχάχη. 
Είπεp ποτέ. κρίσιμον έθεώρει τότε την θέσιν της Έλλ!Χδος 

ό Καποδίστριας, χαί ζητηθέντος παρά της Πpο,;-ωρινης Κu6ερνή

νησεως δανείο•J έξ Έπτα.νή,;-οu εσπεu,;-ε νά προσενέyχ"Ώ ές ιδίων 

πεντ-ήχοντα. χιλιάδας ψpάγχων δια τ&.ς έπειγο•.ίσα.ς άνάγχα.ς. Τα.•; 

τοχρόνως δε έπιχα.λοιίμενος των έν Όδησσψ όυ.ογενων την σuν

δρφ.ην εγρα.ψε τψ Δημ. 'Ιyyλέσr;: « Μέγι,;-τα.ι ει,;-ίν α.ί &ν&.yχα.ι 

χα.ί τά μέσα. της Έλλ&.δος άνεπα.ρχη οσημέρα.ι έχλείπουσιν, ώς 

χα.ί τών rpιλελλήνων α.ί σuνδρομα.ί . Ή Όθω11,α.νιχη Πύλη γινώ

νώ,;-χουσα την ά.πόιρα,;-ιν των Δυνάμεων προς μεσολ-χ6ησιν, χα.l 

θpα.σuνθϊϊ,;-α. ix της τελευταίας των Έλληνιχων 5πλων άποτu

χίας θέλει κα.τα.6-χλ"Ώ πασα.ν προσπάθεια.ν οπως τ-χχιον άποτελέσ"Ώ 

την πα.νωλεθρίαν είς ην ά.ιρορ~ . Περιττον νά σοί ύποδείξω όπόσον 
έπείyεί τό ζητοιίμενον όά.νειον. Πειστιχώτερα των λόγων λαλοσσι 
τά γεγονότα. ... Έχ των εύγενων ,;-ου δια.θέσεων Οα.ρpιίνομαι νά 

σε πα.ρα.χα.λέσω ίνα χαl τούς λοιπούς ιριλοπάτριδας χα.l τούς rpί

λοuς έν γένει πpοτρέψ"(]ς ίνα. εχαστος οσον δ 1.ίνατα.ι σπε•J'1"(] είς βο

ήθειαν της πατρίδος. Σκοπος της σuνδρομης ε(ναι ή πpο11.·ήθεια 
πολεμεφοδίων χαl ή περίθαλψις τοσ ,)πb τοσοιίτων σuμφορων τα

λαιπωροuμένοu γένους. Άλλ' ί'νσι ά.πο6'Ό χρήσιμος, έπάναγχες 

νά έπέλθ"Ώ έγχα.ίρως, το πολύ sντbς εξ έ6δομάδων ... Σκεπτό
μενοι όποια κα.θ·ήχοντα. ήμιν έπι6άλλοντα.ι, αν μεν τά πράγfJ.α.τσι 

της πατρίδος εύδοχψήσωσι, Οέλομεν τιμηθ'Ό οτι έγχα.ίρως προσ

·ήλθομεν ε!ς ά.ντίληψιν α.ϊιτης· των δε σuνδρα.μόντων την πατρίδα. 
τά ονόματα θέλει ά.να.γράψτι ή ίστορία, χα.ί ή άποτuχία. οϋτε εις 

ελλειψιν ά.νορίας οίίτε είς rριλαργυρίαν των τέκνων α.ύτης θέλει 

ά.ποδοθ'Ό · ούδε ονειδος χα.θ' ήμων ποτέ θά έπιpριιpθ'Ώ οτι των γεν
να.ίως σuνδρα.μόντων ήμας ξένων έδείχθημεν όποδεέστεροι >> 

1
). 

Δισι[J.ένοντος ετι έν Πετροuπόλει τοσ Καποδιστρίοu •)πεγράψη 
ή μεταξύ 'Αγγλίας Γαλλίας χαί 'Ρωσσία.ς έν Λονδίνφ ,;-υνθήχη 

1) Conespondace Ί'. ι. p. 140, 190. 
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της β 'Ιουλίου 1827 περι ειρηνοποι·~σεως της Έλλ-χδος- δ δε 
Καποδίστριας εκρινεν άναγχαϊον πρlν η μεταε'1i είς την 'Ελλάδα 

νόι διατρίψ11 ήμέρας τινόις πρώτον έν Λονδίνψ, είτα δ' έν Παρι
σίοις. 'Επιστέλλων δε προς τον έν Όδησσψ κόμητα Pahlen, ελε
γεν « Έν τούτοις θdι δυνηθω,-ιν αρά γε οί 'Έλληνες ν' άντίσχω

σιν είς την πεϊναν καl τr1ν παντελη ενδειαν· καl τ' άπολειψθέντα 
αuτοίς :iσθενη ψρούρια θ' άντιστωσιν είς την διττην ταύτην χατα

,-τρεπτιχην ένέργειαν; Ή δε Τουρκία ήδη 1)1tό της Ει:ιρωπαϊχης 
μεσολαεήσεως άπειλουμένη δεν θόι διπλασι-χσ11 αρά γε τοις προσ

παθείας α 1:ιτης οπως συντελέσ'Ώ την χατάχτησιν της χώρας ην αί 

Δυνάμεις ζητοϊ.ίσι νά είρηνεύσωσι ; Προς ταστα πiντα :iπαντ~ ή 

πτώσις της άχροπόλεως, χαl αί έσχάτως έχ Κερκύρας είδήσεις 

ας ελαε'ον δεικνύουσιν οτι εί μη ταχέως χρηματική βοήθεια έπέλ

θ'{), αψευκτος εσται των 'Ελλήνων b ολεθρος ». Πληροψορων δε 

τι-ν χ6μφα Pahlen οτι καθ' & διά τοσ κόμητος Nesselrode έ1;η
κρίε'ωσεν, εμενον 400,000 pο 1;bλια έχ τοσ προς άπελευθέρωσιν 
αίχμαλώτων 'Ελλήνων έν 'Ρωσσίlt έp-χνου έζήτησεν οπως καl το 

ποσον τοστο τεθt) είς την διάθεσιν :χuτοσ υπέρ των θuμ-χτων των 

έν Πελοποννήσψ uπο τοσ Ίεραημ πασα χαl έν 'Αθήναις δ'Ώώ
σεων 1

) , ώς χαί το ποσον 200,000 pουbλίων έκ τόκων των ύπερ 
τών έν Ίωα,νίνοις σχολείων άπο τοιJ 1820 μη παραληφθέντων 
έχ Μόσχας οπου ·ησαν κατατεθειμένα των χληροδοτημ-χτων τά 

χεψάλαια 2
). 

Ταυτοχρόνως προέτρεψε τους έν Λι66ρνψ, Ένετί1t χαί Τερ
γέση) qΕλληνας έμπόρους ί'να συνδράμωσιν είς τον ερανον 3) • άλ

λα χαραχτηριστιχώτατα της κρίσεως ην b Καποδίστριας έψοbεί

το, χαί των προς άποσό!:>ησιν τοσ κινό 1;νοu ένεργειων αuτοσ, χαl 

άξιομνημόνευτα είναι οσα έπί τούτψ άπέτεινε προς τούς έν Μ6-

σχ1t έμπορευc,μένους Μ. Ζωσιμαν καί λοιπούς Έλληνας ί'να όια:.. 

1 ) Correspondance Τ. 1. p. 157. 
2) Correspondance Τ. 1. p. 162. - Τρικούπη Ίστ. Έλλ . Έπαν. τ. 4. σελ. 23. 
3) Correspondance Τ. 1. p. 160, 
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θερμΙJΥΏ τον ζηλον αύτων ! . (( Φίλοι bμογενεϊς, εγpαιpε, τον έ1tι

χείμ.ενον χίνδυνον τ'(j 1tατρίδι θεωρώ υ-,τατον και ιpο6'ερώτατον, 
δ,.ο καl ή ύπεp αύτης χρηματική συνδρομή καθίσταται 1tαpά 1tοτε 

κατε1tείγουσα. Το κατ' έμε 15,τι ήδuν,zμην πpοσέιpεpον · χαl ά1tο

τείνομαι προς 1tάντας τους έν Εύpώπη ά1tοχατεστημένοuς "Ελ

λ ηνας ώς διερμηνεύς των στεvοχωριων της 1tατpίδος, 1tpo 1tάν
των δε προς ύμας, χ •;pιοι, καθ? εύπορωτέροuς χαι ώς χαλους 1tα

τριώτας. Μέχρι τοDδε δεν σας προσεκάλεσα είς σuνόpομην της 
πατρίδος . Ε ίχομεν τους ξένους, τά ιpιλανθρωπικά κομητάτα γεν

να ίως σuνδραμό-ιτα είς τάς άνάyκας της δε ινο1tαθούσης Ί~λλάδος. 

'Αλλά προϊόντος του χρόνου τά μέσα ταDτα έξέλι1tον, καl σ·ή

μερον ή πατρίς μ6νον είς τά τέκνα αύτης δύναται νά έλ1tίσ1]. 

Άγα1tητοί ψίλοι, εξορκίζω ύμας έν όνόματι της άγίας ήμων θρη

σκείας, βοηθ·ήσατε τήν 1tατρίδα άνευ άνα 6'ολης συντελοDντες δι' 

15λων των ύ11.ετέpων μέσων είς το 1)1tεp α 1jτης όάνειον, χαί άπο

στείλατε τό 1tοσον των συνεισιpορων σας εϊτε ε!ς Κέpκupαν, εϊτε 

δια των άντα1tοκpιτων σας έ1tί ά1tοδείξει κατ ' εύθεϊαν είς την 

χu6'έρνησιν της Έλλάοος. ''Αν ήσθε Χριστιανοί, &ν ήσfJε 'Έλ

ληνες, &ν άγαπατε τό εθνος είς δ άνήκετε, συνδράμετε ταχέως 

καl έν γενναιότητι, Μη χάνεσθε είς συζητήσε ις έιp' i5σων τις εδω

κε η αλλος επρε1tε νά σuνεισιpέp11- "Εχαστος ύμων, θέτων την 

χειρα έπl της καρδίας, ας έμ1tνεuσθ'(j ύ1tο της συνε ιδήσεως καl &ς 
1tpoσιpέp1] τό κατά δύναμιν . 'Όταν τις 1tειν~, άδελιpοί μου, δεν 

Ο•;ναται νά 1tεpιμένη . "Οθεν έν διαστ·ήματι τεσσαράκοντα ήμερων 

ή συνεισψορά σας δέον νά ψθάσ11 είς τον 1tpοορ ισμόν της, &ν θέ

λετε νά εϋρη ζώντας τούς 1tενομένοuς και χρησιμεύση . Δεν άγνο

εϊτε 15τι α!τία των σuμιpορων ό1tηpξεν ή ελλειψις των 1tpbς σuντή

pησιν . 'Ένεκα ταύτης το Μ εσολόγγιον ε1tεσε καl ή άκpό1tολις παρ
εδόθη. Καl ή 1tείνα κατέ6'αλεν έχείνοuς οιίς μυριάδες Το,;pκων 

δεν ήοuνήθησαν νά κατα6'άλωσι. 'Επι το•;τψ δε b έχθpος κυρίως 
ά1tο6'λέπει καl διευθύνει 1tάσας τάς προσπαθείας αύτοD σπεύδων 

1) Correspondance Τ. 1. p. 162. 
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V'Χ κατενέyκ\) τb τελευταίον τραιJμα έv τψ μικρψ χρόνψ τψ υπο

λειπομένψ οπως έπέλθ\Ι τb τέλος τοιJ πολέμr;υ. Μη υπομείvητε 

ν' άπολεσθ1] ή 'Ελλάς την παραμον~ν της σωτηρίας αύτης. Μη 

εϊπητε στι αί μεγάλαι δυνάμεις της Εϊιρώ-:της ·ηδη άνέλα6ον την 
ψροvτίδα ιvα σώσωσι τους Έλληνας. Των μεγάλων δυνάμεων 

ή ψιλανθρωπία μεριμvff βε6αίως -προς σωτηρίαν των . ΆλΜ καl οί 
"Ελληνες δέον ν'Χ μη παρίδωσι -πεινώντας τους άδελφούς. Ή Ευ

ρώπη, -πιστεύσατε, καl το λέγω έν συνοχ1] κα?όίας, τους -πολλα
χοσ αιjτης εύποροσντας "Ελληνας -παρατηρεί άποροσσα -πως έν 

τψ κόσμψ Χριστιανοί οντες άδιαrροροιJσι -πρ);;ς τους ομοθρ ·ήσκους 

μάλιστα έν στιγμ'Ώ του μεγαλητέρου κινδύνου. Πολλοί ές ύμων 
άδυνατουσιν ετι νά έκτιμήσωσι προσηκόντως τ);;ν τίτλον τοσ "Ελ

ληvος, -πραγματικηv οντα βάσιν της ιδίας α 1'Jτων εϊι-πορίας. Άλλ' 

άψανιζομένου τοσ 'Έθνους καl ό τίτλος αύτbς θά εξαψανισθη καl 

μάτην τότε θά θρην-ήσωσι την άπώλειαν της -πατρίδος- συγκεχυ

μένοι μετά. των έτερογενων καί πάντοτε ξένοι οίlτε έv τψ στοχα

σμψ της -πατρίδος θά εύρίσκωσι παρη yορίαν οίlτε ιχνος τοσ έθνι
κοσ χαρακτηρος Θά. καταλίπωσι τοίς άπογόνοις. Μόνη ή πατρίς 

εύτυχοuσα δύναται καί εiς τά ςένα νχ προστατεύ·() των τέκνων 

την τιμήν καl τά. δικαιώματα . Καl εντιμοι παρ' αύτ1] Θά λογί

ζωνται οί τυχόντες της άνεκτιμήτου χάριτος νχ -προσέλθωσιν είς 

άντίληψιν αύτης έν κινδύνψ καί τ1] άποδώσωσι την ι:ίπαρξιv, ώς 
εiπείν, -~ν -παρ' αύτης ελαt>ΟV )) 1). 

Κατά τόν έ-πταετη όπερ άνεξαρτησίας άγωνα πολλαl Έλλη

νικαl οiκογένειαι καl πλειότεροι &ποροι χαl όρrρανοί παίδες σπως 

όιασωθωσιν άπ6 της βαρ6αριχης μαχαίρας χαί άτιμώσεως έξε

σrρενδονίσθησαν ε!ς διαφόρους παραλίους πόλεις της 'Ιταλίας, 
·ητοι Βενετίαv, Λι6όρνον, είς Τεργέστην καl Μασσαλίαν καl είς 

Έλ6ετίαν ενθα μόλις συνετηροσvτο εξ εράνων των ομογενών καl 

ψιλελλ-ήνων. Ή άχροσrραλης θέσις χαί οί πολλαπλοί κίνδυνοι των 

όυστυ;<.ων έν τ~ άλλοδαπ1) 'Ελληνοπαίδων ειλκυσαν τά μέγιστα 

') Correspondance Τ. Ι. p. 1G2. 
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την προσοχην του Καποδιστρίου κατερχομένου ε!ς την κu6έρνησιν 
της Έλλcί.δος. "Οθεν μετά πατρικης στοργης προνοων όπερ της 
έθνιχης καί ήθικης αuτων έκπαιδειίσεως εσπευσε παρ' άp 11.οδίων 
ψίλων νά πληροψορηθ'(j άκρι6ώς περί του άριθμοu, της ήλικίας, 

της ίδιαιτέρας πατρίδος, των περιστάσεων καί των διαθέσεων 
έκάστου, καί σuνέστησεν όπερ τών &πόρων καl όpψανων ο!χοτρο

ψεια έν Γενειί"Ώ, Ένετί~, Τεργέστ"Ώ καί Άγκι"δνι ' ), δπως δωρεάν 
σuντηροιίμενοι υπο την έπιμέλειαν χρηστ<ι)V καί ίκανών διδασκ'l.

λων έκπαιδεύωνται προ πcί.ντων είς την πcί.τριον θpησκείαν χαί 
την έθνιχην γλώσσαν, προσέτι δε είς την Γαλλικήν, 'Ιταλικήν η 

την Γεpμανικήν, την άριθμητικην καί καλλιγpαψίαν· έν ψ οί 

άνωτέρας μαθήσεως έψιέμενοι ήδ ,.ίναντο ν~ προσέρχωνται είς τά 

έγχώρια εκπαιδευτήρια, καί οί κλίνοντες είς ίδι6.ζουσαν τέχνην 

μετά μιχρας όαπcί.νης θά είσήγοντο είς τά χατά τόπον βιομψ_α

νικά καταστήματα. ΟίJτως έκ πρώτης άψετηρίας ό Καποδίστριας 

έfΙ.εpίμνησε περί της έθνικης όιγωγης των έν τ'(j άλλοδαπη διεσκορ
πισμένων 'Ελληνοπαίδων, σκεπτόμενος ώς εγραψε πρbς τον σοψον 

lVΙουστοξιίδην καί αλλους, δτι μεθ' ολην των γονέων αuτων την 

έπιμέλειαν καί τάς άγαθάς διαθέσεις των προστατών α•'Jτων τά 

τέκνα των Έλλ·ήνων εν τ·ϊ.j άλλοδαπ'(j και αν είς υψηλην διανοη

τικην άνάπτυξιν εψθανον εξόχως διακρινόfΙ.ΕVα είς τά γράμματα, 

τάς τέχνας καl τάς έπιστ·ήμας, πιθανώς θά καθίσταντο αχpηστα 

τη πατρίδι . Έκ νεαpας ήλικίας καl πολυετως μακράν αuτης άνα

τραψέντα θά έκινδιίνευον νά έκψυλισθωσιν, άπο6άλλοντα βαθμη

δόν το αίσθημα των ίερωτέρων καθηκόντων , την χρησιν της πα
τpίου γλώσσης καί αuτb τό έθνικόv ψpόνημα. 'Επανερχόμενα δε 
είς την πατριχην έστίαν δλως ξενότροπα, θά έθεωροσντο ώς έκτο

πισμένα, οuδε θά ήδιίναντο νά σuνεννοωνται μετά των συμπο

λιτών α•~των, ώς ή πειρα πολλάκις άπέδειξεν, ώστε ν' άπο6ωσι 

χρήσιμα είς άναπλήρωσιν των παντοίων ελλείψεων καl άναγκων 

1) Πρόκ,ς 'Οατεν Ίστορ!ιχ της Έλλ. 'l,;πιχνιχστ. τ. 2 σελ . 275. 
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της Έλληνικης 1tολιτείας και 1tpοαγωγην τοσ έθνικοσ μέλ
λοντος 1

). 

Τοιούτων !όεων έμψορούμενος ο Κα1tοδίστpιας 1tpοέθετο μέ
λημα αϊιτοσ 1tεpισ1tούδαστον την θρησκεuτικήν άγωγην και έθνι

κην έκ1tαίδεuσιν των έν τ'Ώ άλλοδα1t'Ώ άπ6pων Έλληνοπαίδων, 
και ά1tοτειν6μενος 1tpbς τούς ά1tανταχοσ εuποροσντας ομογενείς 

1tpοσε1tάθει να διεγείp\J την σuμ1tάθειαν καί τον 1tατριωτικbν αuτών 
ζηλον 1tpοτρέ1tων αuτοuς είς ερανον 2), δι Όυ ήδuνήθη νά σuστήσ\Ι 

έν Γενεύ\Ι ταμείον των δρψανών καί άπ6ρων 'Ελληνοπαίδων 1tpός 
σuντήpησιν των 1tαρ' αϊιτοσ, ώς είρηται, ίδρuθέντων ύ1tερ αuτών 

έκπαιόεuτηpίων 3 ). Τ αuτοχρ6νως δε συνέλεγε 1tανταχόθεν πλη
ροg,ορίας 1tερί των έν τ'(i Έσ1tεpίCf μενόντων εuπαιδεύτων Έλλή

νων, προτιθέμενος έγκαίρως νά μετακαλέσ\Ι αυτούς καί χρησι

μοποιήσ·Ώ την ειδικότητα έκάστοu έν τ'Ώ ύ1t ')ρεσίC\' της πολιτείας, 
πασχούσης μεγάλην λειψανδρίαν ιδίως έπιστημΑνων 4 ). 

Πριν η έκ Πετpουπόλεως άναχωρήσ\Ι ό Καποδίστριας λα(Jών 
μετά τοσ 1tεpι της έκλογης αuτοD ώς Κu6ερνήτοu ψηψίσματος 

της 'Εθνικης Συνελεύσεως και ετερον α ιjτης ψήq,ισμα 1tαρέχον 

αuτψ 1tληpεξοuσι6τητα προς σύναψιν δανείου 1tέντε έκατομμu

ρίω ·, διστήλων έ1tί ύποθήχ'Ώ έθνικης γης 5 ) μετέ6η εις Λονδίνον 

1tοθω·1 νά λά6'Ώ σuνέντεuςιν μετά τοD Κάνιγκ, τοD έςόχου έκείνοu 
1tpοϊσταμένοu της 'Αγγλικης χu6ερν·ήσεως 1tερί της έν γένει κατα

στάσεως καί των συμψερ6ντων της 'Ελλάδος, ύ1tεp ·ijς μετά 1tολ

λοD ένδιαψέpοντος έχείνος ειργάσθη. 'Αλλ' άτuχως δεν ευpε ζών

τα τον Κάνιγκ, άψιχθεις ε!ς Λονδινον τ-'Ώ έπαύριον τοD θανάτου 
αuτοσ· διό βαθέως έθλί6η 6 ) , 1tρο6λέ1tων άπαισίαν διά την Έλ-

• j Conesι,ondance Τ. Ι. p. 118, 184, 252. 
2) 'Ένθ. άνωτ . σελ. 203, 309, 365. 
3) "Ενθ' άνωτ. σελ. 211, 284, 285, 330 . 
-1) " Ενθ ' άνωτ. σελ. 283, 320, 303, 364 , 366. 
") Τριχοuπη Ίστ , Έλλ. Ί,πανα~τ. Τ. 4. σsλ, 126. 

G) Curresι,ondance Τ, 1. p. 210. 
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λάόα την ~χ.λειψιν τοσ μέγα Ισχύοντος άρχηγοσ των έν Άγ
γλίqι ψιλελεuθέpων· τοσθ' οπεp όεν έ6p1.όυνεν b Καποόίστριας νά 
αίσθανθ~ έχ. της σχ.αια:ς προς αύτbν συμπεριψοpας του Βασιλέως 
Γεωργίου Δ'. Διότι χ.ατ' ά1;ιόττιστον ίστοριογράψον της έλληνιχ.ης 

έπαναστάσεως 1) ή προσωττιχ. ·~ άπέχθεια τοσ Βασιλέως της 'Αγ
γλίας χ.ατά τοD Κάνιγκ έ6άρυνε νiJν έπί της πλάστιγγος- « θά με 
όιχ.αιολογήσητε, εΙττεν b .Βασιλεύς προς τον πρίγχ.ηπα 'Εστερχά

ζην (πpεσ6ευτην της Αύστρίας ) , οτι χαραχ.τηρίζων την συμμα

χίαν της 'Αγγλίας μετά της 'Ρωσσίας τεpατώόη, την έθεώpησα 

καί ώς όια6ατικ·ήν JJ • καί προς τ~ν πρίγκηπα Λιέ6εν ( πpεσ6ευτήν 
της 'Ρωσσiας) <( μανθάνω οτι [χετε έδω τον Καποδίστpιαν. Γι

νώσκετε την γνώμην μου περί αυτοσ· δεν μετε6λ-ήθη, δεν άγαττω 
τούς έπαναστάτας, τούς άποτροπιάζομαι · τά περί τούτου αίσθή

ματά μου είναι άχ.λόνητα· μέλλει νά περιπλεχθ~ είς δύσχ.ολον 
uπόθεσιν, χ.αί τίθεται ε!ς θέσιν λίαν άχάpιστον, άκανθώδη καί 

ά!:Jεbαίαν JJ 2). 

'Εχ. Λονδίνου ό Καποόίστpιας απέστειλε, τ~ 14/26 Αύγού-· 
στου 1827 την συνεπείqι της έχλοyης αυτοσ άπάντησιν προς τον 
πρόεδρον της 'Εθνιχ.ης Συνελεύσεως Γ. Σισίνην 3 ), ·ην άναγpά

ψομεν αύτολεξεί, καθ}; πιστως έμψαίνουσαν ου μόνον την έντελη 

άψοσίωσιν καί α 1)ταπάρνησιν τοσ άνδpός, άλλ!ι. χ.α\ την πολιτι

κην σύνεσιν αύτοσ σπεύσαντος νά συμ6οuλεύσ-g τ~ Έθνικ~ Συνε· 

λεύσει ίνα άόιστάκτως άποδεχθ~ την άπο . 6 'Ιουλίου Συνθήκην, 
προς έξασψάλισιν της μεσολα6ήσεως των Δυνάμεων, ώς πρώτου 

βήματος δι' οδ θά έξ·ήpχετο της άπομονώσεως ή 'Ελλάς καί άπο 
της αύτονομίας έλπίσ-g νά πpοb"Ώ είς τήν άνεξαρτησίαν, μηδέ 

άμέσως όεχθέντος την κυbέρνησιν της 'Ελλάδος πριν η οί οροι 
της άπονεμομένης αυτψ εξουσίας τεθωσιν έν άpμονίqι προς την 

πραγματιχήν κατάστασιν. 'Ιδού ή προς άπάντησιν έπιστολη αύτοiJ. 
1) Πρόκες Όστεν Ίστορ. της Έλλ. Έπαναστ. Τ. 2. σελ. 170. 
2 ) Τρικούπη Ίστορ, της Έλλ. 'Επανι:ιστ. Τ. 4. τελ . 234. 
3) Κατεχωρ ίσθη /ν πρωτοτύπψ /ν τ~ &πό 0. Γόρδωνος άγγλιστ\ Ίστορίq της Έλλ. 

•Επι:ινι:ιστ. τόμ. 2 . σελ. 446. "Ο?α χι:ι\ Correspon<lance Τ. 1. p . 195. 

4 
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Πρός τbν Έξοχώτατον Πpόεόpον της Γ ' των Έλλ-ήνων 

'Εθνι.κης Συνελεύσεως κύριον Γεώργιον Σισίνην κτλ. κτλ. 

'Εξοχώτατε Κύριε ! 

Προ όλίγων ήμερων, την στιγμήν, καθ' ·ί)ν εμελλον νά άνα
χωpήσω άπο την βασιλεύοuσαν της 'Ρωσσίας, ελα6ον όιά τοCί 

άόελφοσ μοu τάς παρά της εξοχότητός της bμοσ καl των κuρίων 
άντιπpοσώπων παραστατών του Έλλφικοσ εθνοuς πεμφθείσας 

μοι άγγελίας, όιά των οποίων προς πολλήν μοu τιμήν μ' έχοινο
ποι·ήσατε όύο ψηφίσματα, το μέν άναγορεuόν με Κu6ερν·ήτην της 
Έλλά.όος, τό tέ. περιποιοσν μοι την πληρεξουσιότητα νά σuμrω
ν-ήσω όά.νειον εν όνόματι του εθνοuς. 

Άπο τον Μά:ϊον &κόμη μετά την ε!ς Πετpούπολιν όίφιξίν μοu, 

εΙχα μά.θ\J έκ των εημοσίων έψημεpίδων χαί εκ τινων γpαμμά:
των ιδιαιτέρων ταύτην την άπόδειςιν της τόσον τεpπνης, καl τό

σον έπισήμοu εμπιστοσύνης, την οποίαν το Έλληνιχον εθνος 

εόειζε πανό·ήμως ε!ς εμέ. 

Δεν κρίνω άναγχαίον νά έχψpά:σω προς την έξοχότητά: σας, 

καl προς τους κupίοuς αύτης σuνipχοντας, οποία α!σθήματα μοί 

έμπνέοuσι τά φηψίσματα των 'Ελλήνων, τά οποία εχω προ ό
ψθαλμων μοu. 

'Αναπέμπω μόνον τάς έγκαpδίοuς μοu εύχάς προς τον "Υψι

στον παντοκράτορα, όιά νά καταπέμψ'(] εξ 6ψους καl είς έσας, 

κύριοι, καi ε!ς έμέ. αύτον την θείαν τοu ό•;ναμιν, ώστε νά ψθά:σω

μεν το τέλος των fJ,ακρων και αίμοσταγων ταλαιπωριων, τάς 

οποίας καί ύπέψερε, καί ε!σέτι 6ποψέpει τό Έλληνικον γένος έπ' 

ελπίόι της άνοpθώσεώς τοu. Προς σας, όέ, άόελψοί, οσον κατά 

τό παpον άρχοuμαι μόνον νά άποδώσω λογαpιασμον των οσα 
ετιραξα ( αν καί μικρά:, καl όλίγα) μέχρι σήμερον, καl νά σας 

παpαστ·ήσω έν λ6γοις ολην την εκτασιν της καi είς το μέλλον 

άψοσιώσεώς μοu ε!ς τήν πατρίδα. "Οτε εμαθον την καταστpοψην 

,ων 'Αθηνών, καί την χρηματικήν στενοχωρίαν της προσωρινης 



- 51 -

Διοικήσεως της 'Ελλάδος, χαί την λuπηpάν ανι:ι.γχην, ά.πb της 

όποίας έ6ιάσθη νά πpοσδράμ-ι;ι είς τάς 'Ιονικάς νήσους, ζητοuσα 
δάνειον, 15σον νά ποpισθt) έ!; αύτοu δι' όλίγας μόνον ήμέρας τάς 
άναγκαίας δαπάνας' προς ταuτα 15λα τά Θλι6Έρά άχούσματα μίαν 

μόνον άπόκρισιν εχι:ι.μα. 'Έστειλα πάραυτα προς τον άδελψόν μου 
το υπόλοιπον της μετρίας μου καταστάσεως, τον (ιπεχρέωσα νά 

σuμμεθέ!;'(] χαί αύτbς άπο το Μνέιον, &ν το δάνειον λά6'(] εχ6α

σιν, είδε μ·ή, νά παραχατ,:,ιθέσ{Ι είς χείρας της προσωρι,ιης Διοική
σεως των 'Ελλήνων δύο χιλι&δας λιρών στερλίνων, την μόνην 

χρηματιχήν μου πεpιοuσί~ν, την όποίαν χαθuπέ6'αλον είς τήν 
έ!;οuσίαν της . 

Συγχρόνως εσπεuσα νά παρακαλέσω ένθέρμως χαί 5λοuς τους 

έν !;ενιτείc~: ε•jχαταστάτους "Ελληνας νά άκολουθ·ήσωσι τουτο το 

παράδειγμα, καί νά σας προσψέρωσι σuνδρομήν τινα. 

Ταστά μου τά χιν-ήματα άπέ15ησαν καρποψόρα, καί ή προσω

ρινή Διοίκησις της 'Ελλάδος θέλει ε!ναι είς στάσιν νά θεραπεύσ{Ι 

15σον προς το παρόν τά.ς μαλλον χατεπειγούσας χρείας της- λέ

γω 5σον προς το παρόν, διότι tλπίζω 5τ ι θε ίq: σuνσ.ρ σει, χαί όιά 

της ψρονήσεώς σας το Έλληνιχον εθνος θέλει λ&6·Ω 15σον ο •Jπω 

ίσχ uροτέραν βο·ήθειαν Αίίτη δε ή βο·ήθεια είς την παροuσαν 

κατάστασιν των πραγμάτων δι,z νά άπο6'ζ) ζωογόνος καί σωτή

ριος, πρέπει νά εχ'(] σκοπούς δύο. Πρώτον πρέπει νά έ!;άξ'(] την 

'Ελλάδα ά.πο την όλεθpίαν της ά.πομόνωσιν, χαί νά την βάλ'(] είς 

σχ.έσιν με τάς πρώτας της Εύρώπης δυνάμεις' δεύτερον, πρέπει 

νά την προι.ι.ηθεύσ'(] τά μέσα, διά των οποίων νά. r:ιπάρχ'(] καί ν' 

άντέχ'(], σταθερώς ά.μuνομένη, εως ου Διοίχησίς της νά δuνηθt) νά 

βάλ'(] τάξιν είς τά έσωτερικά του γένους πράγματα, καί νά το 

ψέρ{Ι είς κατάστασιν, ώστε νά έξαρχωσιν οί "Ελληνες α 1)τοί έαu 

τοuς νά σώζωσιν. 

Είς ταuτα τά δύο μεγάλα σuμψέροντα της πατρίδος, bλοψύχως 

και έξαιρέτως ένασχολοuμαι, χαί θέλω ά.κόμη ένασχ.οληθ'Ώ, ούόε. 

Θέλω ελθ'(] πρότεροννά σας άπολαύσω,πρίν περάσω ά.πό το Παρίσιον. 
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Έ;ν b Θεος ευλογ'ζ) καl είς τb έξης τοος άγων6.ς μου, καθώς 

τοος εϊJλόγησε μέχρι της σ·ήμερον, ελπίζω οτι θέλω σας προψθά

σ11 ετι βοηθήματα, καl οτι το Έλληνικόν εθvος, έν φ θέλω ένερ

γ'ζ) νομίμως τά καθήκοντα τοσ προ6αλλομένου μοι επισήμου επαγ

γέλματος, θέλει μοί δώσχι την δύναμιν νά. διευθετήσω και τά 
περί των ά.ναyχαιοτ&των συμbιbασμων της 'Ελλάδος μετά των 

Αυλών, οqαι θέλουν ύπερ αυτης μεσολαbήσ11, 

Δεν θέλω χάσ11 ουδε στιγμ·ή'Ι, διότι ο καιρbς άπb την μίαν 

εως την αλλην ήμέpαν δύναται νά άποψασίσ11 περί της 'Ελλάδος 

τb περί της ζωης η περί θανάτου πρόf)λημα. ΕΙναι άναμψίbολον 

6τι πασα τοσ μέλλοντος μετα6Όλη κείται έν χ.ειρί Θεοσ, πλην 

πρέπει να όμολοy·ήσωμεν 6τι στέκει και ε!ς την έξουσίαν σας, 

άοελrροί, νά κάμετε διά της θείας συνερyείας την έπl τb κpεί,τον 

μεταbολήν των πραγμάτων. Καί θέλει γέηJ, νά ήσθε βέbαιοι, 
6ταν άrρωσιωμένοι 6λως διόλου ε!ς της άμωμήτου ήμων πίστεως 
τάς άναλλοιώτους άρχάς, έpγάζεσθε είλικρινως και άνενδότως και 

bμοψpόνως τb εpγον της κοινης σωτηρίας, οί μέν, bπλιζόμενοι 

καl ,:,;,;εpμαχοσντες ύπερ αυτης, οχι μόνον άνδρείως καί ολοψύ
χως, άλλά καl με παντελη πειθαρχίαν καί r;τcαχοην ε!ς τάς δια

ταγάς των άρχηγων, οί δέ, διοιχοσντες τό πολίτευμα της πατρί

δος, οι' αυτήν την πατρίδα, ουχί δέ, &παyε, ,:ι πέp τινος η κατά 

τινος προσώπου, ουδε προς το στο -~ προς έκεϊνο άπο6'λέποντες το 
!διαίτερr.,ν συμψέρον. 

Παύω τον λόγον έοω, καί άrρίνω την ψροντίδα είς την ψρόνη
σίν σας, καί είς τον πατριωτισμόν σας, νά συλλοyισθητε τό μέ

γα βάρος της των εργων σας ε 1;θύνης, είς την οποίαν υπόκεισθε . 

'Αναδέχομαι την τιμήν τοσ νά συμμερισθω μαζί σας τοστο 
τό βάρος, πλην δεν όκνω χαί νά έπαναΜ.6'ω 6τι δεν θέλω δυ

νηθ'ζ) νά συμμεθέξω ές αυτοσ τιάρες άrρ' οiί ένταμωθωμεν καί 

συνομιλήσωμεν, καl λάbω άπb μέρους σας 6λην την έμπιστοσ•;

νην, την οποίαν έπιθuμω έγώ αυτός να σας εμπνεύσω. 

Δεχθητε, σας παραχαλω, τοος έγκαρδίοuς άσπασμούς μου, 
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σuνοδεuομένοuς με πόθον ψuχης, καί με πασαν τιμήν καί ύπόλη

ψιν πρός τά άξιότιμα ύποκείμενά.σας . 

Αοvδίνον τfί 14/ 26 Α1ιγούστου 1827. 

Ίω. Καnοβίσ"C(Ηας. 

'Επομένως b Καποδίστριας σuνε6οuλεuσε την προσωp ινην κu-

6έpνησιν οταν παρά των άντιπ ροσώπων των τριών Δυνάμεων ζη 

τηθη ή έπ' ονόματι τοσ Έλληνικοσ εθνοuς άποδΌχή της όίρτι 
ύπογpαψείσης έν Λονδίνψ σuνθή κης, ούδαμως ν' άπο6λέψ11 ε!ς 
την κατά γράμμα αύτης διατιίπωσιν, έπιψuλαττομένη έν γνώσει 

των πραγμάτων νά κρίν11 πεpl αι.'ιτης, καί μη διστάσ11 ν' άπαν
τήσ{) οτι το εθνος άποδέχ.εται τους opouς της συνθήκης τους 

άι:ροpωντας την ε!ρηνοποίησιν της 'Αvατολης, πεποιθος πληρέ

στατα είς τοις χpιστιανικάς και ψιλανθρώποuς διαθέσεις των Δυ

νάμεων των άναδεξαμένων την μεσολά6ησιν. 'Εξέψpαζε δε συγ

χρόνως την λιίπην διότι ήδuνάτει νά διαλά.611 έγγpά.ψως περί των 
σποuδαιοτάτων έθνικων σuμψερόντων, ύπεp c1ν πασαν πpοσπά.

θειαν έl;αρτωμένην άπ' αι;τοίϊ κατα6άλλων ηθελεν έπισπειίσ{) την 

ε!ς την 'Ελλάδα μετά.!)Ό:σιν οποu διά ζώσης θά έξηγεϊτο 1). 

'Εν Λονδίνψ ετι μένων δ Καποδίστριας &πέτεινε προς τά άνα

κτο6οιίλια των τριών Δυνάμεων ύπόμνημα. 2) έν φ ζωηρώς δια

γpά.ψων την κρισιμωτάτην θέσιν είς -~ν μετά τοσα•Jτην καταστρο

ι:ρήν εΙχ.ε περιέλθ11 ή 'Ελλάς, και εξετάζων τάς ένδεχομένας της 
μεσολα.6-ήσεως συνεπείας είτε άμψότεpα τά όιαμαχ.όμενα μέρη 

συγκατετίθεντο ε!ς την προτεινομένην άνακωχην ειτε ή Τουρκία 

ίσχυpογνωμοίϊσα έl;ηκολο 1;Θει τον πόλεμον , b πολιτιχος άνηp χατε

δείκνuεν άπόλuτον καl έπε ίγοu:rαν την άνά.γχην χ.pηματικης τινος 

βοηθείας, ης όίνεu, χαl αν τοις έπισημοτέρας ύποσχέσεις εδιδεν ή 

κu6'έρνησις της 'Ελλάδος, ούδαμως θά ήδ•;νατο νά παρά.σχ\) ε!ς 

η Correspondance Τ. 1. p. 199. 
2) Correspondance Τ. 1. p. 213. 
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τάς Δυνάμεις πραγματικά εχέγγυα της έχπληρώσεως των ,;πο

χρεώ~εων &ς, ηθε~ε χα:ά την {υνθ·ή:ην άναόεχθ'(j; Τοο σ,που
δαιοτατου τουτου υπομνηματος αποσπωfΙ.εν πεpιχοπ'Χς τινας αχpι

bως ε!χονιζο 1.ίσας την οίχτράν χατάστασιν των έν 'Ελλάδι πρα

γμάτων χα\ διαλαμbανούσας τά πειστιχώτατα έπιχεψήματα προς 

έπίτωςιν των μέσων χαί άποσόfJησιν ':ο Ο έπιχεψένου χινδύνου. 

« 'Επl τρία ηδη ετη οί 'Έλληνες, εγpαrρεν, ά:μύνονται συν

τηpο1.ίμενοι ά:πο τοD ΧριστιανιχοΟ ελέους. Χέρσος διαμένει ή χώ

ρα έν Πελοποννήσψ, έν 'Αττιχ'(j χαί τ'(j Δυτιχ'(j ΈλΜ.δι, ά:-ρ' ο

του υπό τον ΊiJpαημ πασαν οί Αίγιίπτιοι διασπείpουσιν έχει την 

ψθορcχν χαl τον θάνατον. Οί γεωργοί έν οπλοις μάχονται, χα\ αί 

οίχογένειαι αύτων είτε ε!ς δεινοτάτην πεpιηλθον αίχμαλωσίαν, 

είτε είς τάς ν-ήσους διεσχοpπίσθησαν η επί σχοπέλων ά:πpοσίτων 

χατέrρυγον. Αί πόλεις, αί χωμαι χαί τcχ χωρία χατηpειπώθησαν η 

ήpημώθησαν. 'Επl της ταλαίνης χα\ θαυμαστης ταύτης γης μό

νος ά:πομένει b ά.ρχα'ϊος χαραχτηp των χατοίχων χαl ή ομόθυμος 

χα\ ά.χράδαντος ά.πόrρασις μ·ήτε είς Τ ουρχιχον μ·ήτε είς ςένον α.λ

λον ζυγον νά υποχύψωσιν. 'Αλλά. τα άξιάγαστον τοDτο rρρόνημα, 

έν τψ διηνεχεί παpοpγισμψ χα\ τ'(j ά.πό της μαχρας πάλης, των 

ταλα,.πωριων χαl της έπαχολουθησάσης ά:ναρχίας παpαrροp~. χαί 

τον λχcν χαί τούς προϊσταμένους αύτοD χαθιστ~ ά:νεπιτηόείους είς 

χυbέpνησιν ±ρμοδίαν οπως ά.ναδεχθ'(j χαί έχπληρώσ-ι;ι τά.ς ,;ποχρε

ώσεις είς &ς θά. προσεχαλεiτο χατcχ την συνθ·ήχην. 

Έχ ποίας ποτέ εγχωρίου πηγης ήθιχης ·η χpηματιχης, οποια

δ·ήποτε χυfJέpνησις της 'Ελλάδος θcχ ηντλει σήμερον την έαuτης 

δύναμιν, το χiJρος, την αύθεντίαν χαί τά. μέσα της ενεργείας; Θά. 

παρεγνώριζέ τις χ~θόλου την άνθρωπίνην rρύσιν χαl έ,χ προχατα

λ-ήψεως θά. εχρινεν ά:νεπιειχως τον αίfJ.ατηρον των 'Ελλήνων άγω

να μεμrρ6μενος αυτούς διά. την ά:ξιοδάχρυτον θέσιν εί.ς ην εξ αύ

τοiJ περιέστησαν, ·η έπαναπαυόμενος είς διαfJεbαιώσεις χαl ύπο

γραψην χubεpνησεως πανταχόθεν πιεζομένης ύπο παντοίων στε

ρ·ήσεων χαί 1:ιπεικούσης εξ άνάγχης είς το α 1;θαίρετον των ά.ν-
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δpείων πολεμιστών ων ή δuστuχία ά.ποτελεί την μόνην δ6ναμιν, 
καί πολλάκις ή ά.πόγνωσις θ.χ εδικαιολόγει τάς παρεκτροπάς . . . 

"Ολως άπαράδεκτον ν' άποκρο6σ·11 ποτέ ή 'Ελλάς την μεσο

λάbησιν των Δυνάμεων, μιμοuμέvη την &ρνησιν τuχ'ον της Τουρ
κίας. Τουναντίον πληρεστάτην lχοντες οί "Ελληνες πεποίθησιν 

είς τάς Χριστιοινικάς κοιί ψιλανθρώπους προθέσεις των Δυνάμεων 

θά σπε,_;σωσι ν' ά.ποδεχθωσι την Συνθήκην της 6 Ίοuλίοu. Άλλ' 
έν τ'(i άπολ!Jτψ ένδείq. έν ~ κατοιλαμti'άνει α 1)τους ή νέα ψχσις 

των πραγμάτων, θά ύπελείποντο του ίερωτέροu καθήκοντος &ν 

μη επέσπεuδον συγχρόνως παρά της γενναι6τητος των μεσολα

bοuσων ΔuνάfJ.εων χpηματικήν τιvοι βοήθειαν πρ'ος άποτροπην των 

επικειμένων κινδ6νων άψ' έν'ος εκ της παντελους ελλείψεως των 

πρ'ος σuντήρησιν μέσων, κοιί άφ' έτέροu εκ της επιτάσεως των 

προσπαθειών της Τουρκίας πρ'ος τελείαν της Πελοποννήσου άνά

κτησιν. 

'Άνευ έτοίμοu παρά των Δυνάμεων άρωγης οί "Ελληνες θά 
1)πέκuπτοv καθ' ην ώραν άκpιbως αi'ίται συνέρχονται οπως σώσω

σιν αuτο6ς. 'Ενδεχόμενον, διά θα6μοιτος της θείας Προνοίας της 

μέχρι του δε προασπισάσης αυτο6ς, νά όπερ6'ωσι την ψοbεpάν κρί

σιν, πλην κοιί ή σωτηρία βεti'οιίως δεν θά επήpχετο &νεu βαρuτά

των καί κινδuvωοεστάτων σuνεπειων καί ώς πp'ος -τ:ους "Ελληνας 

οιυ-τ:ους κοιί ώς προς την όιατήρησιν της είp'ήνης έν τψ Βοσπόρψ 

εν ψ θά ήκολο 1_;θοuν ποιλαίοντες κοιτά τριών έξ ίσου φοβερών πο

λεμίων· της ενδείας, της άνοιρχίας &μα και -τ:ης Τουρκίας. 

Κοιί &ν οί στόλοι είσέτι των Δυνάμεων περιπλέοντες εμπόδιζον 

τψ 'lbpοιημ ποισ~ τήν εξ Αίγ6πτοu επικοuρίοιν, μήπως δεν θά 
ήδ6νατο οi'ίτος ενισχυόμενος έκ στpοιτοD ΊΌuρκοιλbοινων νά κοιτα

στρέψl) τά τελευταίοι λείψανα των Έλλ ήvων τά έν τοις προμοι
χωσι του Ναυπλίου κοιί έτέpων όΙJο ψροuρίων περισωθέντοι; Καί 
τότε θά δuνηθωσιν Jpά γε αί έκ της πείvης έςηντλημένοιι :ppoupoιl 

αυτών ν' άντίσχωσι; 'Επιμενο6σης δε της Τουρκίας είς τον πό
λεμι;ν καί επερχομένων νέων κοιτοιστρο:pων, εξ ων ίσχuρότεpον θά 
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έξηγείρετο ή Εϊιpωπα.ϊκη συμπάθεια., δεν 0ά πα.ρεσύροντο ίσως κα.ί 
άκουσίως α.ί Δυνάμεις είς βια.ιότεpα. μέτρα συνεπάγοντα πολεμι

κάς έχθpοπρα.ξία.ς, &ς α.i'.ίτα.ι έπιθυμοDσι μάλιστα. ν' άποrρύγωσι; 

Ουδεμία. των συνεπειων το•..ίτων θά ήτο έπίψοbος έάν παρεχο
μένης νυν χ_pημα.τικης τινος συνδρομης ύπο των μεσολα.bουσων 
Δυνά.μεων τοίς "Ελλησιν, οi'.ίτοι κα.τώpθουν νά συστήσωσι κυbέp
νησιν ίκα.νην νά όιευθύv\] εύστα.θως κα.ί σκοπίμως τά διοικητικά 

κα.ί στρατιωτικά εργα. κα.ί όιά των rρυσικων πόρων της χώρας 

πpομηθε•..ίσ"Ώ το εθνος οπως έν βραχεί χpόνψ έπα.ρκέσ\J είς τάς 

χρείας α. 1)τοD, κα.ί όυνηθ'(i νά έκπληρώσ\] έντίμως τάς άνα.ληrρθεί

σα.ς ύποχρεώσεις κ&ν μέλλ\] ν' άκολουθήσ\) μα.χόμενον κατά των 

Τούρκων. Παρά παν &λλο κα.τα.να.γκαστιχον μέτρον χορηγία. τις 

χα.θιστωσα. τους "Ελληνα.ς ίχανους νά έκτελέσωσι τους ορους της 

μεσολα.6ήσεως θά ήτο το μόνον έντελως συν~δον προς το πνευμα 
χα.ί τόν σκοπον της συνθ·ήχης. Α,)το μόνον θά ήδ,..ίνα.το νά πείσ\J 

την 'Οθωμανικην Πύλην 6τι αί ,;υμμα.χήσα.σα.ι ΔυνάrJ..εις άδια.κpί

τως θέλουσι την είρ·ήνην της Άνατολης σωζομένης της 'Ελλάδος. 

'Εχ μόνου αύτοiJ θά έπειθαναγχάζετο ή Τ ουρχία νά συναινέσ\] 

χωρίς &λλου είοους έξαναγκασ!-1-ος νά πpοκαλέσ{ι άπ' εύ0είας 

έχ θροπραςία.ς μεταξυ α•)της χαί των μεσολα()ουσων Δυνάμεων ... 
'Αλλά χοpηγοiJσαι αί Δυνάμεις την αίτουμένηv ύπο των Έλ

λ·ήνων βο·ήθειαν, όεν θά έθεωpοDντο &ρά γε έχθpικως προς την 

Τοuρχίαν ύπερ της Έλλάοος μεροληπτοiJσαι, παρά τάς άρχ_άς 

τ·rjς Συν0·ήκης, χαl οεν θ' άπεμαχρύνοντο της πορείας ·ην έαυταίς 

οιέγραψαν έ.π' έλπίδι άποοοχης -παρά της Π,..ίλης της ίοία.ς μεσο

λαf}ήσεως ; Ή παρουσία των ήνωμένων στόλων έν τψ Αίγαίψ, ή 
δι' αuτων έπεpχομένη -προσέγγισις μεταςυ των Δυνάμεων χαί των 
Έλλ·ήνων, χα.ί α.ί έντεiJθεν -πα.ρα.χθησόμενα.ι σχέσεις άπαντωσιν 

άρχούντως -προς τοιαύτας ένστάσεις' χα.ί είς τά ομμα.τα. εισέτι των 

Τούρκων θά ένομιμοποίουν την έπιζητουμένην βο·ήθεια.ν. Κα.ί τψ 

οντι α.ί Δυνάμεις θά &rρινον &ρά γε τους Τούρκους ν' ά.yνοωσ•.ν οτι 

έ-πιδιώκουσαι τον σχοπον θέλουσι βεbα.ίως χαί άμεταχλ-ήτως χα.ί 
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τά πρ},ς τον σκοπ;;,ν συντελεστιχά μέσα; 5τι έπομένως, χοpηγοσ

σαι τοίς "Ελλψι σuνδpψηv, ηθελον νά χαταστ-ήσωσιν α•)τούς 

ίχ.α-ιούς είς έχπλήρωσιν τω-ι υποχρεώσεων &ς ουτοι θ' άνελάμ6α

νον, χ.ατά την συν0ήχην, προς αύτην την 'Οθωμα-ιιχην Πιίλψ 

(&ν χαί αύτη άπεδέχετο την μεσολά6ησι-ι), η &ν ή Πι.ίλη μοιραίως 

τυφλώττουσα πpός το ίόιον αύτης συμφέρον άπέχρουε την προς 

αύτην ευμενώς τεινομένην χείρα υ1,ό των Δυνάμεων ηθελον νά 

τοίς παράσχωσι τά προς συντήρησιν χαί αμυναν μέσα >>. 

'Επί τοιίτοις ό Καποδίστριας έδ·ήλου 5τι χεφαλαιοϊίχοι άξιο

χρεώτατοι προθύμως θά έδ<1.νει~ον τ'ζι 'Ελλάδι lν έχατομι.ι.ύpιον λι

ρών στερλινών προς 80 η 81'> άντl έχατον καί έπl τόχψ α τοϊς °!ο 

έγγυωμένων των Δυνιχι1.εων τον τόκον χαί το χρεωλ •Jσιον . -Δ1ά 

τοιαύτης έγγυήσεως έχάσ:η 0' ά-ιεδέχετο την πληpωμην χατ' ετος 
20,000 λ. στ. ουχί τοϊς μετρητοίς, διότι οί κεrροιλοιιοϊίχοι άνε
λάfJ.bανον νά προχοιτα6άλωσι το ποσον τουτο έπί τ'(j έγγpοιψ'(j -~v 
δι' ίσον ποσόν θά έλάμ6οινον επί της βί6λου του δημοσίου χρέους 

έχάστης αύτών. 'Εκ τοσ πραγματοποιουμένου δανείου θά εξω

:ρλειτο το ηδη την Έλλάδα βαpσνον χρέος, καί το λοιπον θά παρ

ειχε τ'ζι Έλληνιχ'ζι κυ6ερνήσει τά μέσα προς &μυναν καί χpησι
μοποίησιν των παραγωγιχων πόρων της χώρας, εως ου παγιωθεί

σης της πίστεως καί έχμεταλλευομένου του ψuσιχου αύτης πλο•;

του, θά ηύχολύνετο βροιδύτερον ή χυ6έρνησις, έπί ίδίq; εύθύν"Ι], 

νά συνάψ"Ώ ετερον δάνειον προς εξόψλησιν τοσ υπο των Δυνάμεων 

έπί τινα ετη έγγυηθέντος. Άν δε άντί νά έγγυηθωσι προετίμων 
αύταί άπ' ε,)θείας νά δανείσωσιν απαξ τ'ζι 'Ελλάδι ποσόν τι επί 

τόχψ καl έχεγγύοις τοιούτοις ώς &v ένέχρινον, το διά τοις άμέσους 
άνάγκας ποσον b Καποδίστριας υπελόyιζεν είς 900, 000 λιρών 
στερλινών. 

'Εκ Λονδίνου ε!ς Παρισίους μετα6άντα τ;;,ν Καποδίστριαν εύ

μενέστατα υπεδέχθη b Βασιλεύς Κάρολος χαl ή Γαλλιχη χυ6έρ
νησις. 'Εν Παρισίοις τψ άπεστάλησοιν χαί αί παρά των 'Ελλή

νων χαί Φιλελλήνων συνεισψοραί είς τον παρ' αύτοϊί προκληθέντα 
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εpανον 1tpoς συντήρησιν χαl έχπαίδευσιν των έν τ'{] άλλοόα1t'{] όρ
q:ιανων καl ά1t6pων 'Ελληνοπαίδων 1). Έντασθα 1tεpιηλθεν αuτψ 

καl ή άγγελία 1tεpl της συμb'ουλ'{] αuτοσ ά1tο8οχης uπο της 1tpοσ

ωpινης Κυbεpνήσεως της Συνθ·ήκης του 'Ιουλίου καl της άνα
κωχης. Τ αuτοχρόνως 8ε πληpοψορηθεlς b Καπο8ίστριας οτι ή 
Τουρκία ά1tέρpιψε τάς 1tεpl μεσολαb'·ήσεως 1τροτ-χσεις των Δuν&

μεων, καl οτι b Αίγu,ττιαχος στόλος όιαλαθών τά 1τερι1τλέοντα 

συμμαχικά 1tλοϊα, είσηλθε μετά στρατιωτικης έπικουpίας είς τον 

λιμένα της Πύλου, εσπευσε ν' άνακοινώσ·{) 1tpός τά τρία άνακτο
bο •;λια 2

) οτι χαl μεθ' ολην την νέαν προς τον Ίb'ραημ πασαν έλ

θοσσαν έπιχουρίαν, θά ήδύνατο ή Πελο1tόννησος νά σωθ'ζ], καl ή 

Πύλη θά. ήναγκάζετο βpαόύτερον είς άποόοχ_ην της fl,εσολαb'ή

σεως, χωρίς νά 1tpοb'ωσιν αί δυνάμεις ε!ς έχθpο1tpαξίας, έάν πάρ

αυτα έχeιρηγεϊτο τοις uΕλλησι ή 8ιά τοσ 1tpοηγοuμένοu αuτοσ 

Ύ πομν-ήι;.ατος α!τηθείσα βο·ή0εια · καί έξώρκιζε τάς Δuν&μεις νά 
λάf5ωσιν εuι-ι.ενως u,τ ' οψιν τάς ·η8η •;1tο6ληθείσας 1tαpατηρ·ήσεις 

του ,jποστηρίζοuσαι διά του κύρους α,jτων έμπιστεuτικως τά. όια-

6·ήματα της Έλληνιχης κυ6ερν-ήσεως παρά τ'{] ΈΜ'ετιχ'{] bμο

σπονδίq; προς στpατολογίαν έκεϊθεν έπικοu?ίας έκ τακτικών δι' ής 

έν ψ θά έχωλύετο ύπο των συμμαχικών πλοίων ή μετά της Αί

γύπτοu συγκοινωνία, οί "Ελληνες ou ι..ι.όνον ίσχuρως θ' ά:νθίσταντο, 

άλλα. καl θά κrι.τέ6αλλον έπl τέλους τον Ί6pαημ πασαν. 

Άψ' ου ομως μετά τον θάνατον τοσ Γ. Κάνιγκ μετεf5λ ήθη 

οuσιωοως ή πολιτική της 'Αγγλίας καl το νέον uπο•;ργειον πολύ 

έψο6είτο μη παρασυρθ'(j πλέον η οσον άπ~τοuν τά. 'Αγγλικά. συμ

ψέροντα., οuδ' έν Πα.ρισίοις είσηκούσθη ·ή περί χpηματικης βοηθε ίας 

αίτησις τοσ Καποόιστρίου, &ν καl καταλιπόντος την ίόέαν της 

ύπο των τριων Δυνάμεων έγγυ·ήσεως τοσ δανείου καl άντl τούτου 

ζητοσντος οπως οί άπεσταλμένοι αuτων έψοδιασθωσι 8ιά χρημά-

1) CorresiJondance Τ . 1 ρ. 252, 258, 260. 
2) Correspondance Τ. 1. p. 235, 246 . 
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των, καί διά κοινης αύτων άποψχσεως 6ποστηριχ0ij ή κυ6έρνησις 

της 'Ελλάδος 1). 
Διά του είσπλεύσαντος τ'Ώ 8 Σεπο;εμ6ρίl)υ είς τον λιμένα της 

Πύλου Τουρκοαιyυπτίου στόλου μετά 4,000 στρατιωτών είς άπό-
6ασιν ό Ί6pαήμης σκοπον εΙχε νά προλάb''{) τούς συμμ-χχους δι' 
έπιΘέσεως καο;ά της 'Ύδρας καί των Σπετσών, καί κυpιεύων τά 

προπύργια ταυτα νά καταπνίξ'Ώ την έπανάστασιν προ ο;ων ό:pΘαλ

fl·ων αύτων 2
) . 'Αλλ' έπελθόντες οί ναύαρχοι των συμμαχικών 

μοιρών άπέκλεισαν τον στόλον έν τψ λιμένι δηλώσαντες τψ Ί-
6ραήμ\) οο;ι κατ' άπόψασιν των τριών Δuν-χμεων 3) Οά έμπόδιζον 

διά της βίας πασαν άπό5'ασιν στρατοσ καί πολεμο:pοδίων είς οίον

δήτt0τε μέρος της στεpεας ·η των νήσων. Αύτος δε uπεσχέΘη δια-

6ε6α.ιώσας οτι δεν θά έπέτp[πε τόν εκ πλουν έκ του λιμένος μέχρι 
νέων της Πύλης δια.ταγών. 'Εν τούτοις έπανειλημμένως άπεπει

ράΟη διά συνοδίας πολεμικών πλοίων νά έπισιτίσ-n τούς έν Πάτραις 

'Οθωμανούς, άλλ ' άπέτυχε διακωλυΟείς καί ~υρο5'οληθείς 6πο 
των πα ραπ λεόντων Ά yγλικω'Ι πλοίων "). Ούχ ·ηττον διά ξηpας 

έξέπψ.φεν εις Πάτρας 4000 &νδρας, 7000 προς τάς Καλάμας, 

καί μετά τρίτης μοίρας έξεστρά.τευσεν είς Λεοντάριον ί'να. προλά6'{) 

την τελευταία.ν σύγκέντρωσιν των Πελοποννησίων 6πο τον Κολο

κοτρώνην 5). 

Ή έν τ'Ώ πολυετε'ϊ παρα.τά.σει του Έλληνικοσ άγωνος άπο-

• δειχ0εισα άνικανότης της Τουρκίας προς καθυπόο;αξιν των 'Ελ

λήνων, ή έκ των άνδpαγαθημάτων καί των συμψορων τούτων 

άναπτυχθεισα παρά τοις Χριστιανικο'ϊς λαο'ϊς ένθουσιώδης συμπά
θεια, ή πρ6ς βλά6ην της Εύρωπαϊκης έμπορίας πλεον-χσασα κατά 

το Αίγαιον πειρατεία. καί ό ψ66Ός της επί τέλους ένόπλου έπεμb'-χ-

1) Πρόκες 'Όστεν Ίστορ. Έλλ. Έπαvαστ. Τ. 2. σελ. 182 -183 . 
2) Έvθ' cίvωτ. σελ. 179. 
3) Τρικούπη Ίστορ 'Ελλ. 'Επαvαοτ. Τ. 4. σελ, 196. 
η 'Εvθ' άvωτ. σελ. 199. -Γερ6(νοu Ίστορ. 'Ελλ. Έπαναστ. Τ. 2· σελ. 362. 
") Πρόκες Όστεν σελ. 187. 
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σεως της 'Ρωσσίας κατέστησαν το Έλληνικον ζήτημα κ·ηίως 

Εύpωπαϊκόν. Όθεν αί Δυνάμεις έπιδιώκοuσαι την προς είρηνοποί

ησιν μεσσλ{6ησιν αϊιτων έπανειλημμένως πρσσεχάλεσαν την Ό
θωιJ.ανικην Πι.ίλην είς άποδοχην α1;της καί άνακωχ_ην προ; παuσιν 
της άσκ6ποu αlματοχυσίας κα\ πρόληψιν πολέμου διακινδuνε 1;ον
τος την (ίπαρςιν αuτης καl την είρήνην της Ε,:ιρώπης . Άλλ' ό 
'Ρεlζ έ:ρέντης Όu μ6νσν είς την κοινην διακοίνωσιν των τριων πρέ
σ6εων άπήντησεν « αν έγίνωσκ.σν το περιεχόμενον δεν θά την έδε
χόμην- μα~ών τί περιειχ ε δεν την χνέγνωσα · ή θετική, οριστική, 
άμετάτρεπτος, αίώνιος άπ{ντησις της Πι.ίλης είναι οτι 0 1:ιδεμίαν 
δέχ_εται πρ6τασιν περί 'Ελλήνων, οτι έπιμένει είς ην έξέrρρασεν 

αλλοτε γνώμην καί θά έπιμένΩ μiχοι σuντελείας τοσ αίωνος >) 1), 
άλλά καl πρ~ς τον πρεσ6εuτην της Α ,:ιστρίας προτρέποντα αυτήν 

ν' ά.ποδεχθij την μεσολά6ησιν των Δυνάμεων έπανέλαfSεν <ι 'Από

λυτος ,)ποταγή, έμπιστοσ,;νη είς την μεγαλοψuχίαν τσσ Σοuλ τά
νοu καί άπομάκpuνσις 5λων των Φράγκων έκ τοσ μέσου αuτων 

είναι οί μόνοι οροι καθ' ους οί άντάρται δύνανται νά τ•;χωσι 

σuγχωρ·ήσεως >J 2) 

Ή τοια,;τη της Π,;λης άγερωχία καl τοσ 'Ιδ'ραημ πασα ή 

δσλιότης άθετήσαντος την έπl λόγψ τιμης προς τσύς ναυάρχους 

ύπόσχ εσιν κα\ έξακσλοuθήσαντος έν πuρί καί σιδήρψ νά κατα

στρέψ() -την Μεσσηνιακην χώραν 3} , είς ακρον έςηρέθισαν τους ναυ

άρχους οί'τινες έν συμδ'οuλίψ άπεψ{σισαν νά είσπλει.ίσωσι μετά 

των σuμμαχικων πλοίων είς τον ε,:ιρuν της Π,Ηοu λιμένα έν ψ ε!

χεν ήδη παραταχθij ώς έπ\ μάχην ό Τοuρκοαιγύπτιος στόλος καθ' 

οσον μάλιστα καί ή χειμερινή ώρα καθίστα όuσχερη κα\ έπικίν 
δuνον τον εξωθεν τοσ λιμένος άποκλεισμον μη 6πάρχοντος καθ' 

ολας τάς παρακεψένας παραλίας άσψαλοσς ορμοu διά τά με

γάλα πλοια. 

') Τρικούπη Ίστορ. 'Ελλ . Έπιχνιχστ. Τ. 4 σελ. 195. 
2) Πpό><ες Όστεν τόμ. 2 σελ 182. 
3) Γερ6ίνοu τόμ. 2. σελ. 361. 
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'Εν τα1ς προς τόν σίρ Έtου>.ρtον Κοtριγχτωνα γενικbν άρχη
γbν τοΟ συμμαχιχοΟ στόλου οδηγίαις περιιiχετο καl ή παραγγε

λία ν' άποψύγη πασαν έπίθεσιν· άλλ' έν uστερογράψψ διά. χειρος 
τοΟ άρχιναυά.pχου όοuχ.Cις τη~ Κλαρεντία.:; ( εΙτα Βασιλέωζ της 
'Αγγλίας ) προσετίθετο « Τοοτο δεν tμποδίζει, άγαπητέ μοι Έ

όουάρόε, νά έχ.σφενδονίσ'{)ς τb πDρ έαν παρουσιασΟτj εύχαιρία )> 1). 

ΕίσελΟόντος του στόλου τη 8/20 'Οχτω6'ρίοu 1827 &μεσον ά1'ορ
μήν είς τοΟτο παρέσχ εν ή θρασεΊα άντίστασις είς την πpόσχλ ησιν 

τοο πλοι{ρχοu της ψρεγάτας Dartmoιιth οπως άποι,αχρuνθη το 

πλησίον αύτΥjς παρ/Χ τbν είσπλοuν πυρττολιχΟν Οπερ πυροbΌλrjσαν 

εψόνεuσε μετ' άλλων τον έν τη Άγγλιχη λέμl,ψ Γάλλον διερ~.η

νέα_2) . 'ΕντεΟΟεν άπο της Άyyλιχης ναυαpχiΞος δοθέντος του ση

u.εiοu τα έν γραμμη συμμαχικά πλοία έπuρο6όλησαν χαί έν άχα

ρεϊ γενικΥ) χατέστη ή φοbερά ναυμαχία έπενεγκοΟσα τΥJν τελείαv 

χ.αταστροψ'fjν τοD Τουρχοαιyυπτίου στόλου καίπεp Οντος χ.α't' 1 άρι

θμον των ,ε πολεμικών πλοίων και των τηλε6όλων άνωτέροu 3) άλλα 

πολλι'μ !JποΟεεστέρου κατά τ'Ι'jν έμπειρίαν καl τΥjν άνόρ ίαν τών 

πληρωμάτων 4). 

• j Πpόχες wOσnv τδιJ. . 2. σελ. 188 σημ, 
2) Πpόχες "Όστεν τόμ . 2. αι:λ 191 . -Γεp!5ί'Ιοu rόμ. 2 σελ. 365. 
3) 'Η δόναμις των στόλω" χατα τοVς διαψόροuς ίστοpιχο\Jς ~το ή ~ε'ης· 

Πλοία Τηλειfόλα Πλοrα ΤηλεG'όλα 
Τοuρχοαι- Σuμμα-
γUπτια χοιιl 

79 2240 27 
66 1994 27 
89 2438 26 
71 26 

1324 
1276 
1276 

Γόρδωνιις Ίστ, 'Ελλ. Έπ. Τ. 2. σ: ~~1 
TptxoUπη Τ. 4. σ 200 - 1 
Ι'ΈρSίνοu » Τ, 2. σ. 364- 5 
Πρδχες Όστεν ~ Ί'. 2. σ. 190 - 1 

-') Κατιi τΟν ΓερGίνον ( τόμ. 2. σελ. 367) .μόνον 29 1:λοία l.x των μιχροτiρω" πολεμι
κω" τοU Τοuρχοαιγuπr/οu στόλιιu άπsλεlψθησαν, τα πλείστα άνεπ(δεχτα Επισχεu'ης , πιιλλά: 

ΟΕ των άχρήστω•ι Uπ α~των των ΤοUρκων ΕπuρπολήΟησ~ν. ΙΗντε fως tε χιλιάδες έλογίσθη

σων ο! φονεuθέντες Μωο:μεθανο!. Ό Γδρδων ! -:δμ. 2. σελ 431) λέγει &τι lx τών σuμμ::ί

χων iφονεUθησαν 175 χα'Ί έτραuμο:τlσθησαν 451 ήτοι i.ν Ολιι1 Ε τέθησαν iχτΟς μάχης 626 ών 

οί πΧείστοι "λγγλοι· ix δέ των ΤοUρ~ιων ΕψιινεUθησαν 6000. - Περ\ δ~ της έν ΠUλψ ν:ι.u

μαχ_ίο:ς Ορα Uπtψ.νημα τοU ναuάρχοu Ι\ ιιδριγχτώνιις ( Memoir of the life of adm iral sir 

Edward Codrington with selections from his ρublic an<l private corresρondancι,. 
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Εις τc ά:1tροσ3όχητον χαί μέγα γεγονός της tν Π ,..ίλφ ναυμα
χίας έ1tεχρότφεν ά:γαλλομένη ή Ε ,jρώ1tη ίόοuσα τό τέρμα της 
μαχρας πάλης ·ίjτις έπί έ1tτά ολα ετη έσχανόάλισεν αυτήν ενεχα 
της ά:νάν3ρου βρα3ι.ίτητος της όι1tλωματίας χαί της ά:σ1tλαγχ.νίας 

της 1tολιτιχης είς τά τοσοuτον παραταθέντα όεινά της έπαναστά

σεως. Διασωθείσης της Πελοποννήσου ά:πό του έξανδρα1tοόισμοu 
οί 'Έλληνες ά:νεθάρρησαν, χαί b Καποόίστριας έν τ'δ ά:χανθω3ε 

στάτ~ αuτοu ά:ποστολ'δ εuηλ1tίσθη περί τοσ α!σιωτέρου μέλλοντος 

της Έλλά3ος. 

Οuχ. ·ηττον τb σuμεάν χατεθορι.ίεησε τους έν τοις πράγμασι 

1tολιτιχους της Αυστρίας, b 3έ Αυτοκράτωρ Φραyχισχος έχ.αpα

χτ-ήρισε την 1tpαξιν ώς όολοφονίαν. 'Επί τ'δ χαταναυμαχ.ήσει τα•J

τ~ του Τουρχοαιyυ1tτίου στόλου αί γνωμαι έν Άγγλίt:f έγένοντο 
3ίχ.α· όιότι οί μεν φιλελει.ίθεροι ήyαλλιάσαντο χαί συνέχαιρον ά:λ

λήλοις όιορωντες την μέλλουσαν ά:1tοχατάστασιν της Έλλά3ος, 
μεγάλως όε ήyανάχτησαν ?ί Τ όρεις θεωροuντες αυτήν ά:ντικειμέ

νην ε!ς τά 'Αγyλιχά συμφέροντα, χαί b Βασιλεύς της Μ. Βρε
τανίας έν τψ έναρχτηρίφ 1tpbς τάς Βοuλάς λόγφ 1 ) , είσηγήσει 

του 1tpωθυ1tουργοu Οuελλιγχτωνος ά:πεκάλεσαν αυτήν γεγονbς 

έπαρίστερον ( untoward ewent) 2 ), έμψαίνων τb μέγα χ.άσμα τb 

χωρίζον την νέαν χυbέpνησιν της του Κάνιγχ, 0 1j τινος, ά:yαθ'δ 

τι.ίχ·Ώ της Έλλάόος, τb πνεuμα εΙχ.εν έπιχρατ-ήσ~ έν τ'δ πρώτ~ 
ται.ίτ~ της συνθήχης έφαpμογ'δ· έν ψ b Βασιλεύς της Γαλλίας 

ά:ναχηρι.ίξας, έν τψ λ6γφ αuτοσ, την έν Πι.ίλφ ναuμαχίαν cc ά:ψορ

μην 3όξης 3ιά τά Γαλλιχά οπλα χαί έπι:ρανη έγγι.ίησιν της συμ
μαχίας των τριών σημαιών>> μεγάλως ένεθουσίασε τους ψιλέλ -

London 1873 - 5 V. 2) lκδοθεν δτ.ο της θuγαtpός του ναυάpχου Jane Bouι-chieι·, 
οο πεplληψις έδημοσιεόθη lν τij Ι<λειοί Τεργέστης άρ. 620-3 ( 5 . 12, ·[9 . 26, Μα{οu 

1873 ), αρ. 625 ( 9 Ίοuν. 1873 ), καί άρ . 628 ( 30 Ίοuν. 1873 ). 
• j 29 'Ιανουαρίου 1828. 
2) Γεν. Ί':φ . της 'Ελλdοος 1828 αρ. 17. - Γεp6ίνοu Ίστ. ' ~:λ. 'επαναστ. Τ. 2 . σελ . 

370. Men1oi1· of the life of adn1i1"al sir Ed,vaι·d Codrington. •- L . Brigl1t's Englislι, 
Histoi-y p. 1400. 
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ληνα.ς 1). Προ6ι6άσα.ς δε τον Δεριγvu είς 1J7tονα.ύα.ρχον κα.l τους 
άξιωμα.τιχοuς τοD να.uτικοD άνα.λόγως, περιέδ'α.λε τc,uς να.υ,zρzους 

Κοδριγκτωνα κα.ί Έυδεν τψ μεγα.λοστα.ύρψ τοD Άγίοu Λοu
δο6ίχοu. 

Έπιστέλλων ο Κu6ερνήτης τψ ναuά.ρχψ Κοδριγκτωνι εγρα.
ψεν <c Οία.ιδ·~ποτε αν ώσιν α.ί ψρά.σεις της διπλωματίας περί της 

έν Πιίλψ να.uμα.χία.ς, ή 8/20 Όχτω6'ρίου 1827 ηόη άνέγρα.ψε 
λαμπράν σελίδα. έν τ'(j ίστοpί!:f τοD κόσμου καθότι α.ί σuνέπεια.ι 

της ήρωϊκης τα.ύτης πράξεως κα.ί νDν κα.ί έν τψ μέλλοντι άδύ

να.τον εστα.ι νά ,:ιπα.χθωσιν είς τους . μικρούς ύπολογισμοuς των 

άνθpώπων JJ 2). 
'Ήδη έχ Παρισίων κα.τελθών ε!ς Άγχωνα ο Καποόίστpιας 

έδέησε νά περιμέν'{J έχει το άγγλιχον πλοιον οπερ τψ άνηγyέλθη 

οτι διετά.χθη fνα. τον παpα.λά.6η χαί ουχί ολίγον έστενοχωp·~θη διά 

την βραδύτητα. 3 ). Δι' α.ύτοD εκpινεν άνα.γκα.ίον ν' άπέλθ·(] πρώ
τον είς Μελίτην, οποu μετά την να.uμα.χία.ν είχε μετα.δ''(j προς 

έπισκεuην των πλοίων b Κοδριγχτών, ινα. μετ' α.~:ιτοD σuνεννοηθ'(j 

περί των πρακτέων, τ'(j σuμπpά.ξει καί άρωγ'(j των ναuτιχων ύπ' 

α.ύτον όυνά.μεων, διότι κα.ί μετά την χα.ταστροψην τοi) Τουρχοα.ι

γuπτίοu στόλου οί ., Αραεες διέμενον ετι έν Πελοποννήσψ, ή δε 

πειρατεία. κα.τεμάστιζε το Αιγαίον . Της ;τροσωρινης κu6ερν·~σεως 

έκδούσης άδεία.ς ε!ς πλοία. κατα.δροι-ι.ιχά μεγάλη έγένετο κατά
χρησις και 1J1t0 ξένων της Έλληνικης σημαίας, οθεν πλείστα.ι 

πειρα.τείαι όιεπρά.ττοντο κατά την Μεσόγειον κα.ί πολλά πα.ρά.:tονα 
των ύπηκόων δια.ψόρων κρατών ήyέpθησαν προκα.λέσαντα. πρώτον 
α.vστηράς τοD Άγγλικοσ άνακτο6οuλίοu διαταγάς προς τοις να.u

τικόις δuνά.11.εις είς σιίλληψιν οίοuδήποτε πλοίου καθωπλισμένοu 

!) Γερ61νοu "Ιστ. 'Ελλ. Έπ. Τ. 2. σελ. 367 - 374. - Πρ6κες 'Όστεν Ίστ. 'Ελλ . 

Έπαναστ. Τ . 2. σελ. 193. 
2) Correspondance Τ. 1. p. 481. 
3) Conespondance Τ. 1. p. 323, 369. - Άθ. Γ. Δοuροότη Ό Κu6,ρνήτης της Ί.cλ

λάδος Ιν Άγκωνι. ( 'Αττικι\ν 'Ημερολόγιον 1887 ). 
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ύπό Έλληνικην σημαίαν έξαιροuμένων μόνον των της Έλληνι
κης κu6ερνήσεως, καί κράτησιν έν τοϊς ύπb τb Βpετανικbν κρά

τος λιμέσιν, άκολούθως δε καl τά.ς δεινά.ς καί άπειλητικά.ς παρα
στάσεις των ναuάρχ.ων των σuμμάχ.ω·ι δυνάμεων κατά της Έλ

λ ηνικης κu6ερνήσεως 1
). Χάριν oux. ηττον τοσ μετα6αίνοντος ε!ς 

την Έλλάόα Κu6ερνήτοu, άπελύθησαν έκατόν περίπου έν Με
λίη έ1tl πειρατείCf σuλληψθέντες καl κρατούμενοι "Ελληνες οπως 

έπιστρέψωσιν εiς τάς ο!κογενείας των 2
). 

'Επι6άς τοσ ΆγγλικοiJ δικpότοu Ουάρσπιτ έν Μελίτ'Ώ ο Κα
ποδίστριας καί παρά. τbν πόθον τοσ ν' άπο6'ζ) εiς την γενέτειpαν 

γην καί ίδ'Ώ τους σuγγενεϊς καί ψίλοuς άψ' ών έπί ετη π~λλά 
έχ.ωρίζετο, 1tαραπλεύσας την Κέρκuραν, κατηuθύνθη lκ τοσ έναν

τίοu άνέμοu 1tpωτον ε!ς Ναύπλιον, οποu προπεμπόμενον ύπό πο

λεμικων πλοίων των τριων συμμάχων 3
) , έν πανδ·ήμψ άγαλλιά

σει καl ευψημίαις ώς σωτηpα καί είpηνοποιbν &γγελον ύπεδέξατο 

αυτbν ο λαbς πεποιθώς ε!ς την ψιλοπα,ρίαν καί τήν άξίαν τοσ άν

δρbς δν έθεώρει μεσίτην μεταξύ 'Ελλάδος καί της Ε,)ρώπης, καί 

μόνον !κανόν ί'να κατα6άλ'Ώ την 6δραν της άναρχίας την ηδη 
έξαψανίζοuσαν ο,τι διά. μακρων άγώνων καί μεγάλων θυσιών ή 

Έλλά.ς εlχ.ε κατοpθώσ11- 'Απο6ά.ς δε είς Ναύπλιον ο Καποδίστριας 

(7/19 'Ιανουαρίου 1828) έγκαίρως εψθασεν δπως άποτρέψ'Ώ την 

έπιχειμένην άδελψοκτόνον σuμπλοκην καί δΊ[jωσιν της πόλεως ύπb 

των έν άλληλομαχίCf bπλαρχ.ηγων Γpί6α καί Στράτου, τοσ μεν 
κρατοΟντος τb Παλαμήδιον, τοσ δε τb έπί της 'Ακροναυπλίας 

ψpο•~pιον, άλλα σπευσάντων ε!ς τά.ς παραινέσεις αυτοσ νά. (ιποτα

χθωσι. 

Tb &μεσον το στο άποτέλεσι1,.α της ήθικης άπλως !σχ ύος του 

άνδpός έπί των άγεpώχ.ων έκείνων άντιπάλων μαθόντες δικαίως 

εξεπλάγησαν οί έν KεpκύpCf ηδη έπί σuνεντεύξει σuνελ06ντες 

η Correspondance Τ. 1, p. 373 . 
2) Γενική 'Ε'!)ημ,ρίς της ' Ελλάδος άρ. 4 . 

3) Τριχοόπη Ίστ. Ί,λλ. Ί,π. Τ. 4. σελ. 217. 
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πρεσ6ευταl των μεγάλων δυνάμεων. Περιγρrί.φων ό Τρικούπης 
τά δεινά των έν Ναυπλfψ άλληλομαχούντων bπλαρχηγων Γρί6α 

καl Στp7.του, λέγει οτι <ι ή άλληλομαχfα αίίτη εγινε πρόξενος 

τόσων κακων οσα δεν υπέστη α.λλοτε ή πολλά καί πολλάκις πα

Οοσσα έκείνη πόλις JJ 1 ) ητις νυν έπυρο6'ολεΊτο έπl έννέα ήf!.έpας 

ταυτοχρόνως άπο τοΟ Παλαμηδίου καl τοσ ψρουpίου 'Ακροναυ
πλίας, έκ δε των πυρο{Sολισμων πολλοί έψονεύθησαν, και σψα-ιρα 

έν μέσψ του βουλευτηρίου πεσοϋσα έψ6νευσεν ενα βουλευτην καl 

έτpαυμ7.τισεν ετεpον ωστε καl ή βουλή και ή κυ6ερνωσα έπιτροπη 

ήναγκάσΟησαν νά καταψύγωσιν ε!ς τον θαλασσόπυργον, ή δε τε
λευταία άνίκανος νά έπαναγάγ"(] την τά.ξιν έν τ'(i εόp(f της χυ6'εp

ν-ήσεως μετεχά.λεσε τον άρχ.ιστράτηγον Τσώpτς δν έλθόντα άμιpό

τεpοι οί ψpούραρχ.οι έχαιρέτισαν διά χανονο6ολισμων. 'Αλλά 

τpεΊς έοδομάδες παρηλθvν άνωψελως είς προτάσεις χαl άντιπρο

τάσεις, καl έχάτερος αvτων υπέσχ.ετο νά υπαχούσΊJ αν .:ιπήκοuε 

καl b άντίπαλος. 'Εν τούτοις υπο τάς οψεις τοσ άρχ ιστpατήγοu οί 

της ιρροuρας τοσ Παλαμηδίοu έλαύνοντες όλόχληpον άπό τινων 
χωρίων άρπαγεΊσαν άγέλην βοων προσέ6'αλον καl τbν παρ' αvτοσ 

τοσ άρχιστpατήγοu άποσταλέντα είς άπόλuσίν της. 'Όθεν έπr:ί.

γεται εχων τις υπ' οψιν τοιοϋτον έξευτελισμbν των ,:ιπεpτάτων 

άρχων ευκόλως δ,;ναται νά έννο·ήσΊJ πόσον άθλία ητο τψ καιρψ 
έχείνψ ή κατάστασις ολης της 'Ελλάδος. 

Καl τψόντι ε!ς ποίαν κατάστασιν ευρεν ό Καποδίστριας την 

'Ελλάδα; 

Ή μεν Δuτικη 'Ελλάς μετά την ήpωϊκην <Χf!.uναν καl κατα

στpοψην τοσ Μεσολογγίου &πασα υπετάγη 2)· ή δε Άνατολικ·ή, 

μετά τον θάνατον τοσ άειμνήστοu Καpα'ίσκάκη καl την πτωσιν 
της άκροπόλεως 'Αθηνων, τοσ στρατΌσ χαl τοο πληθυσμοσ ολοu 
διασπαpέvτος, πασα ηδη υπο των Τού_ρκων χατείχ.ετο. Ί-Ι δε Πε

λοπόννησος ύπb των Άρά6ων τοσ Ί6ραημ πασά βανδαλικως έpη-

1) Παράρτημα της Άλληλογραψ(ας τοu Ι(u6ερνήτοu Ί'. 1. σελ. 547 !π. 
2) Τρικούπη Ίστ. Έλλ. Έπ. Ί' . 4 σ,λ. 217. 

5 
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μωθείσα καί μετ::ι την έν Πύλψ ναυμαχίαν καί καταστροψην τeιu 

Τουρκοαιγυπτίου στόλου ύπ' αύτων είσέτι έκρατείτο το πλείστον. 

Αί (ιπb των γραμv.ατέων της 'Επικρατείας τψ Κυ6'ερνήη1 προσα
χθείσαι έκθiσεις ') ά.ναψέρeιυσιν οτι ή της έθνικης συνελε,;σεως 

μακρά παράτασις ε(z ε παραΜσΙJ τάς οιοικητικάς έν ταίς έπαρ

χ ίαις ά.ρχάς, &ς το έν Τροιζηνι σύνταγμα κατήpγησε· μήπω δε 

ύπb του νομοθετικοί) σώματος εκδοθέντος τοσ όργανισμοσ των το

πικών οιοιχ·ήσεων μόνη ή στρατιωτική έi;ουσία ε(ς οσα μέρη της 

Πελοπονν·ήσου ά.πέμενον εiς χείρας των Έλλ-ήνων έπεκρά.τει είπερ 

ποτε αύθαιρέτως. Ή "Ερα χαί αί Σπέτσαι ύπο την χαλαράν δι

οί:ι.ησιν ίbίων πρυεστώτων διετέλουν κυρίως έν ά.ναρχίq. . 'Εν δε 
ταίς πλείσταις των Κυκλάδων παpακωλυομένης της ι,ιλογης των 

δημυγερόντων έκ ψατριασμοσ, έδiψε να. διορισΟωσι προσωρινώς 

ά.στυνόμοι. Κ(Ι.ί ή με ·ι Κρήτη ύπο των Τούρκων χαί των έv Γραμ

εούσ·Ώ τ.ειρατων κατεχφ.ένη 2), ή ΟΕ Σάμος ύΠΟfΙ.ένουσα την iξου

σίαν τοσ ΛυχCι•;ργου, 0 1JΟψίαν σχέσιν εΙχυν π,οος τήν κυb'έρνησιν. 

Έντεσθεν καθ ' ολην την χώραν χαί ή γεωργία καί ή έμπυpία έςέ

λιπον καθ' ολοχληρίαν, διότι οί ά.γρ6ται σπείροντ::ς ·ί) καλλιερ

γοσντες ούδόλως ·ιjσαν βέ6'αιοι οτι θά συνε:ι.όμιζον ·ί) διέσωζον άπο 
της ±ρπαγης τούς χαρπο•.ίς 3). Οί δ' εμτ.ορευόμενοι c.ύδ' έντος των 

πόλεων έθεωροσντο έν ά.σψαλείq., χατεπτοημένοι α.λλως ύπb των 

πειρατών των ένεορευόντων επί λείq. τά διερχόμενα πλοία, καί 

διά της σψαγης καλυπτόντων τd εγκλημα. 

Δέκα μόνον πλοία,-·ητοι ή ψρεγάτc,: 'Ελλάς καί τρία ά.τμ6-

πλοια ά.ποχτηθέντα οιά χρημάτων τe,D πρώτου δανείου, τέσσαρες 
χανονιοψόροι εξ έpάνου των ψιλελλ-ήvων, ή χορ6'έτα "Υόρα ά.πο 

των Αιγυπτίων άλωθείσα ύπο τοu Κόχραν, χαί μία ά.πο των Τούρ

κων άλωθείσα ύπο τοσ πλctιά.ρχου Thomas γολέτα 4) , άπετέλουν 

1) Παράρτημα της 'Αλληλυγpαψ{ας του Κu6,pνήτου Τ. 1 σελ. 547 ίπ. 
2) Τρι,οuπη Ίστ . ΈΗ, ' επ. Τ. 4 σελ. 219 - 221. 
3) Τpιχοόπη Ίστ . '~λλ. '10:π. Τ. 4 σελ. 182. 
•) Τρικούπη Ίστ. Έλλ. 'Επ. Τ. 4 σελ. 183. 
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ολον το πολεμιχον ναυτικόν . Τοσ δε στρατοσ, έκ διχονοίας των 

οπλαρχηγών περιελθόντος ε!ς άναpχ ίαν, έν τοίς άπφ.είνασιν ε!ς 

τούς "Ελληνας φροuρίοις Άχ.ροκορίνθοu καί Μονεμtασίας υπο άρ
χηγούς άνεξαρτήτοuς της χ.ubεp v-ήσ,ως, χ.αί έν Ναuπλίψ 1) , ή χu-

6έρνησις έν άπορί'f διατελοσσα όλων των προς σuντ·ήρησιν μέσων 

εΙ:χ.εν άναγχ.ασθ'(j επί τινα :χ.ρόνον νά. έκδώη) ε!ς έμπορικά πλοία 

άδείας προς λε ίαν, ά λλ' ενεχα δε ινων διαμαρτuριων των ναυάρ
χων υπεχρεώGη ν' άνακαλέσ11 άf.Ι.έσως τά εκδοθέντα διπλώματα 
άπο των ήδη γενομένων κα·ταδρομικων πλοίων . 

Περί του της δεκιί.της έγγείοu φόρου έκ της έρημωθείσης το 

πλείστον χ ώρας ουδείς λόγος, ώς ουδε περί τwν πρίν καθυστε

ρούντων &τινα ουδέποτε ήδuνήθη νά είσπράξ11 ή κu6'έρνησις ώς 
ουτε τά ναυτιλιακά τέλη ών το VΟf.1-Οσ:χ.έδ,.ον, υποι5'ληθεν υπό της 

κubεpνήσεως είς το βοuλεuτικον σωμα, μηδέ. άναγνώσεως ετuχε 

παρ ' αυτοσ. Άπέμενον f.1-όναι αί έκ των τελωνείων πρ6σοδοι έν 
Σύpψ κυρίως καί εν τισι των Κυκλάδων είσπραττόμεναι παρά των 

δημογερόντων, άλλα. κατά το πλείστον κρατούμεναι προς όαπάνας 

της έγχωρίας όιαχειρί,-εως, έξ ών 5 τι δήποτε περιή p:χ.ετο ε!ς την 

Κ v6έρνησ ιν άπερρόψων αί άνάγχαι τοσ στρατοσ, οί μισθοί των 
υπαλλήλων κ'Χί αί βοvλεvτικαί άποζημιώσεις. 'Ώστε κενbν εμενε 

το δημόσιον τrψείον ουκ ολ ίγα διpείλον έν ψ πλε ίονα τψ καθu

στεροσντο . 

Οίiτε δικαστήριον πλην ':O rJ των θαλασσίων λειων, οπερ ό Τρι

κούπης άποκαλεί εργαστήριον άνομίας καί άδικίας 2) , οίiτε σχο

λείον ίιπηρ:χ.ε· καί εΙ:χ.ε fl- EV ή κu6έρνφις έπιζητ-ή σ'{) παρά του 

νο μοθετικοσ σώματος τάς άναγκα ίας προς ιδρuσιν δικαστηρίων καί 

σχολείων π ιστώσεις, και προς μεταρρύθμισιν τοσ δικαστικοσ όρ
γανισμοσ, άλλ' ενεκα της επικρατούσης άταξίας καί σuγχ ύσεως 

ουδέν έγένετο. Ώμολόγει μάλιστα ο υποvργος οτ ι ποτέ μεν ήναy

κάσθη νά σvμbιbάσ·Ώ ποτέ δε νά παραπέμψ'{) ε!ς διαιτητάς τούς 

!) Τρ ιχοόπη Ίστ. 'ελλ. 'επ. Τ. 4 σελ. 162. 
2) Τρ ικοiιπη Ίστ. 'ελλ. '1.cπ. Τ. 4 σ,λ. 17:!. 
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παρ' αuτοD άπαιτοD\ίτας όιχαιοσύνην. 'Αλλά καl αί ο6τω έκόι

όόμεναι άποφάσεις πpο,rχρούουσαι είς την αuΟαιρεσίαν των ά.δι

χούντων [μενον άνεκτέλεστοι. 

Την Θέσιν των πραγμάτων είκονίζουσιν αί εκθέσεις των υπουρ

γων οί'τινες .ταρουσιασθέντες είς τον Κυb'ερνήτην &ι-ι.α άναλαb'όντα 

την ά.pχην έν Αίγίν'(] ει.τον αuτψ τάόε · 
Ό μεν των 'Εσωτερικών Α. Λόντος « τb κράτος όεν είναι 

αλλο εί μη ή Αιγινα, ο Πόρος, ή Σαλαμίς, ή 'Ελευσίς καί τά 
Μέγαρα. Έχομεν καί τινας ν·rισοuς εν τψ Αίγαίψ, άλλ' είς όλί

γας μεθ' ήμων εύρίσκονται σχέσεις οί έχει νομάρχαι όιότι κύριοι 

αuτων ξΙναι οί πειραταί ». 

Ό όε των Οtχονομικων Π . Ν. Λοιόωpίκης cc οχ ι μόνον χρή
ματα δεν ,:ι.τάpχουσιν έν τψ ταμείψ, ά.λλ' οδτε ταμείον r;πάρχει 
διότι δεν υπηpξε ποτέ. Ή οίκονομιχη όιαχείpισις δεν συνίσταται 
·η είς κονδύλια άπλα . Μη θαuμάσ'(] ή 'Υψηλότης σας έάν έν τοίς 

βιε'Jλίοις μου όΞν εΙναι ολα γεγραμμένα. Πολλά πράγματα εγιναν 
καλ~ τ~ πίστει· αλλως χαί αί περιστάσεις ήμπόδισαν νά τακτο

ποι·ή σ'(] τις τά κατάστιχα. Πρέπει νά προσθέσω οτι ήναγκάσθημεν 

νά προπωλήσωμεν την δεκάτην είς το Αιγαίον .τpb τοD ετους. Τα 

μέλη τσD νομοΟετιχοD σώματος ·ηθελον τους μισθούς των, άλλα 

δεν είχομεν αλλο μέσον νά τους πληρώσωμεν. 'Ε.τί τέλους, το 

λέγω ι.ι-ε έντροπ·ήν, δεν ·ημην είς θέσιν νά πληρώσω είς τους κτί
στας καl ξuλσuργοuς τά εξοδα των έπισκευων αί'τινες εγιναν είς 

το οίκημα το ό.τοϊον κατέχει ή 'Υψηλότης Σας, καl παρακαλώ 

αuτην νά εuσπλαγχνισθ"Ώ αuτοuς τους άνθρώπους οί'τινες παρα

.τονοDνται όια. την fl·YJ πληρωμήν των)). 
Ό των Στρατιωτικών Α . Βλαχόπουλος cc στρατbν δεν εχομεν 

άλλ' οδτε ,:ιλ,κbν .τολέμου, διότι τb Ναύπλιον και το εκεί οπλο

στάσιον ευρίσκονται εις χείρας τοD Γρίε'α >). 

Ό των Ναυτικών Γ. Γλαράκης cc -~ ψρεγάτα 'Ελλάς ευ
ρίσκεται έν Πόρψ· ώσαr.ίτως και ή χορl)'έτα Ύδρα, άι.ι.ψότεραι 

αοπλο~ ». 
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Τέλος b της Δικαιοσύνης Μ. Σουτσος ουδέν εΙπε διότι οδτε 
δικαστήρια οδτε σχετικον υπηρχε 1 ). 

Τ-ην άθλιεστάτην κατάστασιν είς ην έκ του άνίσοu άγωνος καί 
των άλλεπαλλήλων σuμψοpων εΤχε περιέλθ"(] ή Έλλάς, καλως 

έγίνωσκεν b Καποδίστριας, και προέbλεπε τοις μεγάλας δuσχε
ρείας, τόι άνuπέpbλητα προσ-κόμματα χαί τόι άγρια πάθη προς &, 
άναλαμbάνων την κubέpνησιν μετά τελείας οuχ ·rιττον α 15ταπαp

νήσεως εμελλε νόι παλαίσ"(]. Καλούμενος είς αυτήν υπο της Έ
θνικης Συνελε,.ίσεως εΤχε το προαίσθημα 15τι έπέπρωτο αuτφ νόι 

όίρ·Ω τον σταuρον μαpτupιχης άποστολης. "Οθεν έκ Πετροuπόλεως 

έπιστέλλων τψ ψίλψ αuτοD καί της Έλλάδος Έυνάρδψ « Προ
αισθάνομαι, ελεγεν, όποιον σταupον μέλλω νόι άναλάbω. 'Αλλά 

συ δεν θόι με &δικήσ·rις πιστεύων 15τι τόι θέλγητρα της ζωης καί 
των άνθρωπίνων μεγαλείων ήδύναντο ποτέ νόι χαλαρώσωσιν έν 

τ11 έμ'Ώ σuνειδήσει το αίσθημα του καθήκοντος είς δ σταθερiϊ>ς και 

bλοσχερως άψωσιωμένος άπεκδέχομαι, έν γαλήν"(] ψuχης καί πε

ποιθώς 15 τι 6 Θεος άπεψάσισ-ε )) 2). 'Ολίγψ δε πρίν η μεταbη είς 

την 'Ελλάδα προς ετεpον ψίλον εγραψεν (( 0 15δόλως λανθάνει με 

ή χαλεπότης των 15σα μοί έπιψuλάσσονται · καί προ πάντων μη 

δεν δuνηθω, ώς έπιποθω, ν' άπαντήσω ε!ς την πρός με πεποίθη

σιν των άξίων θαuμαψ.οσ γενναίων 'Rλλήνων, καί ε!ς την όπό

ληψιν μεθ' ·liς με τιμωσιν οί μετ' έμοD κατά το μακρόν μου στά
διον σχετισθέντες. 'Αλλ' ενισχυόμενος έκτης συναισθήσεως του 

καθ·ήχοντος καί της εuθύτητος των προθέσεών μου καί εuελπιστων 

είς την εξ "Υ ψοuς άντίληψιν δεν έδίστασα νόι έγκαταλείψω τb ησu

χόν μου ένδιαίτημα καί μακράν v' άναλάbω πεpιοδείαν σπεύδων 
νά μεταbω έν μέσψ πολλαπλων στερ-ήσεων, σuγχ 1.ίσεως, άταξίας 

καί παντος εϊδοuς ραδιοuργιων εξ ών σήμερον σuμψύpεται ή 'Ελ
λάς. 'Εν το 1;τοις εσται μοι βοηθος b Θεος δι' εuχων των ομοίων 

• Ι Renseigne1nens su1· 1'1 Grece et sur 1 · administration du Comte Caι)odistrias. 
2J Corι-esι1ondance Τ. 1. p. 136. 
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σοι χ.ρηστων ψίλων έπικαλουμένων μοι την παντοδύναμον αύτοσ 
προστασίαν >) 1). 

'Εν τψ άγωνι τοι.ίτψ τψ και τελευταίψ τοσ βίου αύτοο ούδεν 

άπεθάρρυνε τ~ν Καποόίστρ ιαν · μάλιστα έχ. της περιωπης είς ην ή 

γενική τοσ εθνους πεποί0ησις έ:ι.rι.λsσεν αι"ιτόν, άνέλαμψαν πασαι 

α ί άρεται αύτοσ, b άδαμάντινος χαρακτήρ και το μεγαλείον της 

.jιυχης. 

Ή έν Τ ροιζηνι 'Εθνική συνέλευσις, ώς καί ή πρώτη έν Έπι

δαύρψ, άναγράψασα έν τψ συντάγματι ώς βάσιν της πολιτείας 

την άνsξαρτησίαν της 'Ελλάδος, χαl άναθέσασα τψ Κυ6ερνή

ηJ την νομο-τ ελεστιχ·ην lξουσίαν έκήρυξεν αύτον ά παρ α 6 ία
στ ον, τους δε γραμματείς της έπικρατείας ύπ ευ θύνο υ ς διχ 

τά.ς πράξεις του 2 
) . Άπηγόρωσεν αύτψ χαl τ'δ βουλ'(Ί την παρα

όοχ.ην οίασδ·ήποτε συνθήκης σΥ.Οπούσης την χατάργησιν της πο

λιτιχης τοιJ εθνοuς ύπάρξεως χαί άνεξαρτησίας 3
) , χαί διετύ

πωσεν ετι την δpκωμοσίαν τοσ Κutερνήτου. Άλλα. διά. της έπι
γενομένης έν Λονδίνψ συνθήκης της 24 Ίουνίc υ / 6 'Ιουλίου 1827 
ή 'Ελλάς α ύ τόνο μ ος άπλως άναγνωριζομένη θά. καθίστατο 

ύπόg:;ορος τψ Σουλτάνψ 1:ιπο την έποιυριαρχίαν αύτοσ · καί την 
συνΟ·ήχην ταύτην ·,jδη εσπευσαν ν' άποδεχθωσιν οί 'Έλληνες εύ

γνωμονοσντες. 

Ό Καποδίστριας δεν άπεψάσισε ν' άποδεχθ'δ την ύπο της έν 

Τ ροιζηνι Συνελεύσεως έχλογην αύτοιJ ώς Κυ6ερν·ίμου της 'Ελλά

δος, ε!ι-ι.η άψ' ου έλθών είς συνέντευξιν προg:;οριχω; iπί της των 

πραγι-ι.άτων χαταστrι.σεως, ώς είχε προαναγγ ε ί λϊ), μετ-χ της βου

λης χαl των προεξαρχόντων έν 'Ελλάδι, εuρεν αύτούς σuμψω

νοΟντας οτ ι προσωρινή μόνον χ.u6έρνησις εδει νά. συστηθ'δ μέχρι 
προσεχ.οσς συγκλήσεως της Έθνιχης Συνελε•.ίσεως -~τις χυριαρ
χ.ιχως τότε θ' άπεg:;αίνετο. Τοστο χαί άναλαμ6άνων την κι,6έρνη-

η Conespondance Τ. 1. p. 350. 
2) 'Άι;θ. 102 - 104. 
3) "Αρθ. 125. 
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σιν, τ~ 20 'Ιανουαρίου 1828, όιεκήpυξεν ώς έξης . cc Άψ' ·ης 
ήμέρας μοί ά.νηγγέλθη ή 1;1to της 'Εθνιχης Συνελε•;σεως έχλογή 

μου ώς Κυ6'ερνήτου, μοναδικ►,ν σχο1tbν των μεριμνων χαί της 

1tεpιοδείας μου 1tpοεθέμην ί'να Ι.ξαγάγω την 1tατρίδα της όλεfJρίας 

α.ύτης ά.1tομονώσεως, 61tως τάχιον ά1tολαύσ'{) των έχ της Λον

διν είου Συνθήκης ώψελημά.των, χαί δυνηθώ νά 1tpοσπορίσω α.ι)τ'(j 

χ.pηfl.ατιχ·ήν τινα έ1tιχουρίαν 1tαpά των συμ6'αλλομένων Δυνά

μεων. 'Αλλ' οδτε την έχ της Συνθήκης ώψέλειαν, οδτε χρη

ματικην άpωγην όύνανται oi, 'Έλληνες νά έλ1tίσωσι 1tρίν η, 

άπαλασσομένης της χώρας όιπb της ψριχτης όιναρχίας, συ

στηθ'Ώ χυ6έρνησις δια τοD κράτους των νόμων ίχανη νά 1tpο

αγ&γrι την έθνιχην χαί 1tολιτιχην άναyέννησιν της κοινωνίας, 

έγyυωfl.ένη Ι.σωτεριχως την τάξιν χαί έξωτεριχως έμ1tνέουσα 

την έμπιστοσ•;νην. ΛυποιJμαι ~τι ή Έθνιχη Συνέλευσις δέν έq:ω

δίασε την βουλην μετ ' άποχpώσης έξουσίας 1tpός χύρωσιν των 

μέτρων των 61tέp της χοινης σωτηρίας έπειγ6ντως Ι.πι6'αλλcμέ

νωv" έν ψ ή σύγκλησις νέας Ι.θνικης συνελε•;σεως 1tpo του Ά1tρι
λίου καΟίσταται άκατόρΟωτος , έν τψ μεταξύ δε 1tαrατεινομένης 

-της χρίσεως, πασαι αί έλ1tίδες των 'Ελλήνων θά ει-ι.ηδενίζοντο, 

χαί αί μετά της έξαισίας άνδρίας καl καρτερίας μέγισται θυσίαι 

τοD ίεpοσ άγωνοι; θ' όιπέ6'αινον 1tαντελως αχαρποι. Πεποιθώς 6τι 
άνυπομόνως οί 'Έλληνες Ι.πι1tοθοιJσι νόι δρέψωσι τους χαρποuς 

των τοσο•;των θυσιών, δικαιοDντες τοις 1tpοσδοχίας των συμμάχων 
Δυνάμεων χαί τοις συμπαθείας τοD χριστιανικοD χαί 1tε1tολιτισμέ

νι;υ χόσμου, ώς μ6νον τελεσψόρον Ι.πί τούτψ μέσον 1tpοέτεινον την 

σύγκλησιν Έθνιχης συνελε,;σεως χατά τbν προσεχη Άπρίλιον χαί 

μέχρι συγκροτήσεως αύτης την παραδοχην 1tpοσωρινοD συστήμα
τος διοιχήσεως τ'(j βάσει των πράξεων της 'Ε1tιδαύρου, του 

'Άστρους χαί της Τ ροιζηνος' οπερ ομως δεν 1tαρεδέχθην είμη 

συμίJουλευθείς πρώτον μετά της βουλης χαί των μάλιστα 1tεψω

τισμένων άνδρων, οί'τινες, ψήψψ των έ1tαpχιων, άνηλθον είς την 

άνωτάτην άpχήν, ·η μετέσχον της έθνιχης άντιπροσωπείας, καί 
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οtτινες σuμ1tpάττοντες μετ' έμοσ θέλοuσι σuμμερισθ'Ώ τους άγω
νας χαί την ευΟ ~νην μου 11 1). 

Το σύνταγμα, εΙ1tεν b Κuδ'εpνήτης, 1tpοσα1tαιτε'ϊ νά όμώσω οτι 
θ{λω 1tαντ\ σθένε•. όιατηp·ήσ'{J την άνεξαρτησίαν της Έλλ'J.όvζ 
άλλiχ. 1tως δύναμαι έγώ VΙΧ ύποσχεθω 5,τι ή 'Ελλάς δεν ά1tέ

χτησε; Άοuνατω νά πp,;.ξω τοστο, ουδενός 1tοτε uποχpεοuμένοn 
νά τηp·ήσ'{j είμη ο,τι 1tpαγματιχως ελαδ'ε 2

) 

Ή βουλή έν τούτοις όιασκεψα.μένη οτι « αί όειναί της 1tατpί
όος 1tεριστάσεις χαί ή διάρκεια του πολέμου όεν έσuγχώρησαν 

οδτε σuγχωροuσι την καθ' ολοu ένέργειαν τοσ έν Τροιζηνι έ1tι

χuρωθέντος καί έκόοθέντος 1tολιτικοu συντά.γματος καί οτι ή σω

τηρία τοσ εθνους ή διαπεπιστεuμένη τ'Ώ βοuλ·{j ά1tοτελει τον υπέρ

τατον νόμον της 1tολιτείας11 όιά ψηφίσματος 3 ) 1tαρεδέξατο το 1tεp ί 

καταστάσεως του Παν ε λ λ η ν ίο u ψ·ήψιψ.α τοιJ Κuδ'ερνήτου ά1tο
Οφ.ένη τά χαθ·ήχοντα της νομοθετικης έξοuσίας. 

Οίίτως έ1tωνομάσθη τό είκοσιοπταμελες ~υμδ'ούλιον το έκ των 

έγκρ•.τοτέρων έν 'Ελλάδι 1tpοσώπων ίόpυθεν ύ1teι τοσ Κυ6εpν-ήτr;,υ 
οπως, οι' έγγp'J.ψων αύτοD έκθέσεων, γνωμοόοτ'Ώ έπί 1tαντeις νο

μοθετικοD ·η όιοικητικοD διατάγματος του Κui:ίεpνήτου, διαι
ρούμενον είς τρία τμ·ήματα, το της Οικονομίας, το των 'Εσωτε
pιχων καί το τοιJ 1tολέμου. Έχ,;.στοu τμήματος τοD Πανελλη

νίου εν μέλος r.ροεόpεuον έκαλειτο 1t ρ ό 6' ου λ ο ς καί παρ' αύτψ 
δύο ετερα μέλη έγpαμμάτεuον . Διά τοσ αύτοσ ψηφίσματος τοσ 

χαταστατιχοD της προσωρινης κu6'ψ1·ήσεως ώρίσθη Γενιχeις ΓραιJ.

ματευς της 'Επικρατείας 1tαpά τψ Κu6'εpνήη1 1tpοσuπογρά.ψων 
τά όιατάγματα αιjτοD χαί την άλληλογpαφίαν· ετι δε καί ή σ•J

στασις είδιχων 'Ε1tιτρο1tων, έκτος τοD Πανελληνίου, κατiχ. τόις 

χρείας της διοικ·rισεως χαί 1tpoς παρασκεuην των έ1tειγοuσων έρ

γασιων των ύ1tο6ληθησομένων τ'Ώ 'Εθνικ'Ώ Σuνελεύσει 4) 

1) Γεν. Έψ. της Έλλιfδος &p. 6 - Coπespondace. Τ. 1. p. 389. 
2) Renseignmens sιιr la Grece et sur l'administration du comte CaporJistrias. 
31 Ψήψισμα 18 '1 ανοuαρlοu 1828 ( r,ν. 'Ι!ψ. της 'ελλάδος &ρ 6 ). 
·1) •Ενθ' άνωτ , Παpιipτ. &p. 6 της r,ν. 'εψ. 
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Διοργανίζων κατά συνέπειαν ό Κυ6ερν-ήτης την προσωρινήν 
της 'Ελλάδος κυ6έρνησιν κατ·ήρτισε ύπο την ίόίαν αύτοσ προε

όpίαν ύπουργικ',ν συμbο 1;λιον έπί των έξωτερικων ύποθέσεων, της 

ναυτιλίας καί έμπορίας, καί συμ6ούλιον πολεμιχον έχ των άρχ_η

γων τeισ κατi ξηράν χαί θάλασσαν στρατοσ χαl των στpατηγων 

καl ναυάρχ_ων ους -~θελε χρίν'\Ί όpθον νά περιλάb'\Ί 1
) · συνέστησε 

όε έκχλησιαστικην έπιτpοπην διά τά ά:ροpωντα. την κατάστασιν 
χαί τάς άνάγχας της 'Εκκλησίας, ύπο τοσ πρώτου των :χρχ_ιερέων 

προεόpευομένην 2 ) . Διώρισε γραμματέα της 'Επικρατείας τον Σπ. 
'f pιχούπην, χαl τους προ6ούλους χαί γραμματεϊς των τριων τ!J-η
μάτων τοσ Πανελληνίου άνα6αλών την συμπλήρωσιν αυτοσ 3). 

Τ'ζ] όε 23 'Ιανουαρίου συνοδευ6μενος ύπο τούτων χαί των έν Αίγίν'\Ί 
στρα.τηγων χα\ άνωτέρων άςιωματιχων 'Ελλήνων χαί πολλων των 

έν τψ λιμένι της ν·ήσου πολεμικών 'Αγγλιχων χαί 'Ρωσσαων 

πλοίων μετέ6η είς τον ναον της μητροπόλεως χαί ενώπιον τοσ μη

τροπολίτου των άρχ_ων χαί τοσ παρεστωτος λαοσ ωμοσε « νά έχ

πληρώσ'\Ί τά ύπο τοσ ε0νους όιατtιστευΟέντα α.υτψ καθήκοντα 
κατά τάς βάσεις τάς ύπο των έν 'Επιόαύρψ, έν Άστρει καί Τροι
ζην ι συνελεύσεων τεθείσας χαί τους κανόνας τους όιά τοσ κα.τα

στατικου της προσωρινης κυ~ερν-ήσεως όpισθέντας μέχρι συγκλή

σεως της Έ0νικης Συνελεύσεως έπί τtpοαγωγ'Ώ της έθνικης καί 
πολιτικης άνακαινίσεως της Έλλάόος οπως αuτη οσον τάy_ιστα 
άπολαύσ'\Ί των έπα.γγελλομένων ώ:ρελημάτων ύπο της έν Λονόίνψ 

συνΟ·ήκης της 6 'Ιουλίου 1827, καθιστάμενος ύπε,;θυνος όι' ολας 

τάς πράξεις της όιοικήσεως &ς και 1)τtέο·χετο νά 1)ποb'Χλ'\Ί είς την 

κατ' Άπρίλιον συγκληθησομένην Συνέλευσιν >J. 'Ωσαύτως ώpκί

σθησαν τά μέλη τοσ Πανελληνίου μετά τοσ Γραμματέως της 

Ι) 'fοιοίίτοι διωρlσθησαν διά διαταγης 10 · οχτω6ρ(ου 1828 δ γeνιχος άρχηγός των 

Πeλοποννησιιχχών Οπλων Θ . Κολοκοτρώνης, χο:\ ο1 στρατηγο) Νοτ. Μπότσαρης χα\ Νάσος 

Φωτομάρας. ( Έψ. dφ. 75 ). 
2) Μέλη διωρ1σθησαν οί μητροπολίται Λ!γ(νης καΊ Τριπόλεως, καΊ οί 1π1σκοποι Τα 

λαντiου, Άνδροόσης καί Δαμαλων. ( Γεν. Έιρ. άρ. 75 ). 

3) Γεν. Ί,ψ. άρ. 6 Παράρτημα. 
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'Ε1tιχpατείας ύτtοσχόμενα νά συμμετάσχωσι της εϊιθύνης ην ά.νε

λάμ6ανεν b Κυ6ερνήτης 1
) . 

Κατά την έτtισημοτάτην καl πάνδημον τελετην δοξολογία τψ 
Θεψ καl εuχ.αl άνηνέχθησαν ύτtεp των συμμ-χχων ήγεμόνων, του 

κυt:ερν-ήτου καl της νέας κυ6εpνήσεως κανονιο6ολο 1Jντων των 

συμμαχικων πλοίων καl άνευψημουμένου του Κυ6ερνήτου . 
Τ"Ώ έτtαύριον της ορκωμοσίας ο Κυ6ερνήτης εγραψε τψ έν 

έν Κερκύρcι: ά.δελψψ Βιάρψ (( εχομεν ένταυθα ελλειψιν μεγίστην 

νψομαθων έν ψ εύρισκόμεθα είς καθημερινάς διαψοράς τtpος τούς 

ναυάρχους έτtl ζητημ&των δημοσίου καl έμτtορικου δικαίου &τtεp 

μόνον μετά τον χαταρτισμον των δικαστηρίων θά ήτο δυνατόν 

προσηκόντως νά συζητηθωσι χαί όικασθώσιν έν διαδικασί cι: o ,jχl 

μουσι;υλμανικ~ άλλ' έγγυωμέν"Ώ την νομιμότητα της έκδιχάσεως . 

Kcι.l ύτtαινισσόμενος 5τι θά ήναγχάζετο νά τον μεταχαλέσ"Ώ παρ' 

έαυτψ, έπεζ·ήτει 5πως τψ ύποδείξ"Ώ πρόσωπα τινά ίκανά ν' ά.να
λά6ωσι δικαστικην έν 'Ελλάδι ύπηpεσίαν, χωρίς ν' άπσ 6'λέψωσιν 

έπί τινα. χρόνον ε ίς άξίαν λόγου άντιμισθ ίαν >> 
2

) . Ταυτοχρόνως δε 
άναλογ ιζόμενος όπόσον δυσχερές τψ άδελψψ αύτου θ' άπέ6αινε νά 

χαταλίτt\) μετά της διαχειρίσεως των οίχογενειcι.κων συμψερόντων 

χαl την ασκησιv του δικηγορικου έπαγγέλματος έπέστελλε τψ έν 

Κερκύpcι: λόpδψ μεγάλψ ά.pμοστ"Ώ σίp Φριδ. 'Άδαμ παρακαλων νά 
προτρέψ"Ώ τον άδελψ6ν του νόι τψ πpοσέλθ"Ώ άρωγος έψ' 5σα εκεί

νος ώς νομομαθής κάλλιον έγνώριζε, έπ ' ολίγον το •jλάχιστον άπο

ψασίζων ν' ά.νταλλάξ"Ώ τόν ήρεμον βίον άντl της κολάσεως 3
) . 

Συμπληpων &χουλο,.ίθως ό Κυ6'εpνήτης το Πανελλήνιον συμ

περιέλα15ε μετ' αλλων έν αυτψ τον &δελψ~ν Βιάρον καί τον Ίω-
7.ννην Γιαννεταν διαπρεπείς έν Κερχύρcι: δικηγόρους 4) , καl άπο

τεινόμενος προς το Πανελλήνιον περί ,ων διορι-:rμων το 1.ίτων ελε-

1) Γεν. 'Εψ . .¼ρ . 7. 
2) Corresρondance Τ 1. p. 394. 
3) "Ενθ . άνωτ. σελ . 449 - 450. 
~) Γεν. Έψ . της Έλλάοος σ.ρ . 21 ( 3 Μαρτ. 1828 ). 
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γεν « Έχ της πείρας όδηγοDμαι 01tως έν τψ Πανελληνίψ πά.ντο
θεν συναγάγω τοiJς διά των φώτων α,:ιτων ίχανοiJς νά σuμπpά.

ξωσιν είς τάς άνάγκας της κu6'ερνήσεως ώστε, έν παντl ρuθr-ι.ιζο

μένης της δημοσίας διαχ_ειρίσεως 1tραγματικη καταστ'Ώ ή ευθύνη 
των καλουμένων είς τάς διαφόρους ό1tηpεσίας τοσ κράτους . Διb 

έκρινα οτι έπετρέπετο, κατ' έςαίρεσιν τοσ μέχ_pι τοσδε κανόνος 
νά διορισθωσιν έν τψ Πανελληνίψ καl 'Έλληνες μη αύτόχθονες. 
'Αλλ' οί νέοι ύμων συνάδελφοι, ήδη όπερ των συμφερόντων της 
κοινης 1tατpίδος δόντες τρανά δείγματα των άκραιφνων αύτων αί

σθημά.των νομίζω δτι δύνανται νά έλπίσωσιν οτι ή πατρίς ώς ιδια 

τέκνα τιμωσα αύτο!.ις θέλει άποδεχ.θ'(j . 'Εν τ'ζ} αύτ'ζ} κατηγορί~ καl 
έγώ ένεχ_όμενος πιστεύω οτι έδικαίωσα το έπ' έ.μοί μέχρι τοσδε 
την πεποίθησιν ην το έθνος ηuδόκησε νά μοί άναθέσΏ )) ) . Ά ντίρ
ρησιν, ώς είκός, μη εχον το συμβούλιον τοσ Πανελληνίου άπεδέ

Χ. 0η ά.μψοτέροuς τοuς έκ. Κερκύ ρας διορισθέντας έν τοις κόλ ποις 

αύτοσ 2). 

Ό Τρικούπης άνομολογων οτι έ.ξηντλημένη ή Έλλάς έκ. μα
κρών άγώνων καί άταξιων δεν ήδύνατο η ν' ά.ποδεχθ~ την έν 

Λονδίνψ συνθήκην καl οτι ο Κu6'ερνήτης σταθεράν εΙχεν ά:πόψα
σιν νά βαδί!J'(] την όδον ην Sιέγραψεν ή σuνΟήκ.η, παραδόξως έπά
γεται οτι ώψειλεν οδτος νά σuγκαλέσ1J π-χραuτα έθνικ.ην σuνέλεu 

σιν, ά.ντί νά ~ητήσ'(] καl λά.6'·Ώ {ξοuσίαν παρά τοσ βοuλεuτικοD Υ.αl 

έκτελεστιχοιJ σώματος προς σύσ':'ασιν νέου κu6ερνητικ.οD όpγανι 

σμοu μηδεμίαν εχόντων 1tpbς το στο έςοuσίαν · καl ψέγει τον Κu -
6'ερν-ήτην οτι παρηνόμησε ψο6'η~εlς τά άποτελέσματα της έ~νιχης 

συνελεύσεως και προψασισθεlς την έπικρατοDσαν άταξίαν ώς π;;όσ

χομμα των έχλογων &ς ήΟελε νά έπηρεάσΏ διά 'Ι'ης πρ}; αύτων 

έγχαθιστωμένης όπαλληλίας του, οτι δε &τολμος άπεδείχθη ή πο
λιτική αύτοσ έν ψ εχ της λαμπρας χαί έγχαρδίοu τοσ έθνους όπο

δοχης της όπαχοης χαί αύτων των στασιαστών είς τάς διαταγάς 

i) Διάγγελμα 28 Μορτlου 1828 Correspondance Τ. 1. p. 530. 
2) Διάγγελμα 29 Μαρτίου 1828 !'εν. Έψ. Ί~λλάοος &ρ . 21 . 
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του, της 1τλήρους 1tε1tοιθήσεως των 'Ελλήνων εις την ίχανότητα 

καί τήν ψιλο1τατρίαν του, καί 1tpό 1τάντων έκ της ά.να1tοόpάστου 

ά.νά.γκης ητις εψερεν αϊιτbν είς τά 1τρά.γματα, ε1tpεπε νά πεισθ'Ώ 
οτι έ1tl συνελεύσεως είχε το παν νά κεpδήσ-ι;ι καl ούδεν νά ψο-
6ηθ'Ώ )) 1). 

Άλλ' αν ή 'Ελλάς ενεκα της έξαντλήσεως των δυνάμεων 
αϊιτης καl της ά.ναρχ ίας ήδυνά.τει νά uπερασπίσ'{) πλέον την γ p α -
1ττην ά.νεξαρτησίαν της, ούδ' αλλην οδον είχε νά βαδίσ-ι;ι 

ο Κυ6εpν-r,της, ά.ψ' ου δε κα.ί ή tνΤροιζηνι συνέλευ,;ις έτήpησε 
τάς βάσεις τοu μετά της Τουρκίας συμ6ι6ασμοu τάς διά της με

σιτείας καl τ'Ώ έγγυήσει της 'Αγγλίας τ'Ώ 12 'Απριλίου 1826 
τεθείσας υπb της έν 'Ε1τιδαύρψ Έθνιχης Σuνελε,;σεως καθ' &:ς ή 

'Ελλάς -παpαιτουμένη της ά.νεξαρτησίας καθίστατο ψόpοu υποτε
λής τψ Σουλτά.νψ 2) , και αύτη ή έν Τ ροιζηνι συνέλευσις έν διχο
νοίαις ηρχισε και έν ◊υσ1tιστία.ις διελύθη και τα.ραχαϊς, οποίας 

ά.ναγpάψει αυτος b Τ pικού-πης 3) , τίς 1τοτε ευλόγως ήδύνατο νά 

κατα.χpίν-Ώ τον Κυ6ερνήτην οτι έν τ'Ώ 1;ψισταμέν-ι;ι έθνικ'Ώ 1tοφαλυ
σίq. ά.ντl νά σuγκαλέσ·Ώ 1tά. ρα υτα έθνικην συνέλευσιν, 1tpοκαλων 

έκλογάς έν έ-παρχίαις σχ_εδον ολοσχερως u1to των Τούρκων καί 

των Άρά.6ων κατεχ_ομέναις, -προετίμησε, τ'Ώ συγκαταθέσει των έν 

τψ βοuλευτικψ καί έκτελε,;τικψ ά.ντι1τροσώπων τοσ εθνους, 1tpοσ

ωρινον όpγαν ισμbν της υπ' αύτον κυ6ερνήσεως έπί !δίq. μάλιστα 
ευθύν'Ώ 1tpός την μετ' ού πολύ σuγκληθησομένην έθνικην σuνέ

λευσιν ; 'Ασύνετος ά.ληθως θά -~το πασα 1tοpεία διάrρορος, ουδέ
ποτε ομως 1τραξις πολιτικης εύτολμίας. Ούδε τότε, ώς ούδέποτε 

καθ' ολον τον βίον τοσ Κu6ερν·~τοu, έπέλι1τεν αύτόν το πολιτικόν 

θά.pρος. 

Ό Τρικού1της μέμψεται τον Κυ6ερvήτην καl διά τους διορι-

σμούς τοu Βιάροu καl Γιαννετα. ώς έτεροχθόνων καί μη νομίμως 

1) Ίστ. Έλλ. 'Επ . Τ. 3 σελ. 238- 240. 
2) 'Ένθ' άνωτ. σελ. 13,127. 
3) Ίiνθ' &νωτ. σελ. 129. 
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πολιτογpαrρηθέντων. « 'Εκ της πατρίδος του, λέγει, καλέσας τόν 
πpεσ6ύτεpον ά.δελιρ6ν του Βιάρον καί τον έπιστήθιον τοD Βιάροu 
ψίλον Ίω. Γιαννεταν μαθητ?-.ς της σχολης της Βενετίας, μετά εξ 
ήμέρας τούς έκάθισεν έν τψ Πανελληνίψ έν μέσψ των πρωτίστων 

άνδρων του άγωνος, ά.να8είξας α•;τους &μα νομοθέτας, νομοτελε
στάς καί ά:ρχ ιδικαστάς . Προσανέθε:rε δε είς τον Βιάpον χ.αί την 

εχ.τακτον έπιτροπείαν των δuτικων Σπορά8ων καί κατέστησαν αυ

τόν γραμματέα της γενικης χu6ερνήσεως >> 1). 

Τά περί διορισμου α•;των ώς μελων του Πανελληνίου χαί είς 

&λλας ύπηρεσίας αύτος ό Τ ριχούπης ώς γραμματεύς της έπι

χρατείας ύπέγραψεν ύπεύθuνος ων χ.ατά pητην διάταξιν του έν 

Τ rοιζηνι σuντάγfJ.ατος 2) διά την ύπογραιρην αύτου ε!ς όιάταγμα 
ά:ντι6'αϊνον προς τους θεμελιώδεις ν6μοuς, χαί διά της ιδίας αuτου 

όpκωμοσίας ώς τοιουτος την εύθύνην ά:ναλα6ών. Β~ρέως &ρα κα
ταδικάζει έαuτον b ίστοριχ.6ς, &ν b κατακριν6μενος · διορισμος δύο 
μελών του Πανελληνίου ώς έτεροχθόνων ήτο παράνομος η ά:σuμ-
6ί6αστος προς διοικητιχην η διχ.αστικήν τινα ύπηρεσίαν, διότι έπί 

τοιαύτ1) παρα6άσει χαί αυτός θά ηύθύνετο 3). Άλλ' ύπό οuδεμιας 
μεν διατάξεως τοσ συντάγματος έπε6'άλλετο τοιαύτη άπαγ6ρεu

σις, μάλιστα δε κατά το ά:πο 29 Μαρτίου 1828 Διάταγμα, τό 
Οικονομιχ.ον τμημα τοσ Πανελληνίου περιελάμ6ανε τr,ν έπιτρο
πην της έθνικης τραπέζης χαl το ύποuργεϊον της Οικονομίας, καί 
έν τψ πολεμικψ τμ·ήματι σuνέστη έκ τριων μελων του Πανελλη
νίου το Γενικον Φροντιστ·ήριον ύπο τάς bδηγίας του Κu6ερνήτοu 4) . 

'Αrρ' έτέροu ζήτημα ά:νεrρύη έν τψ Πανελληνίψ &ν πάντες οί "Ελ
ληνες η μόνον οί αuτ6χθονες ε!χον δικαίωμα ψήιροu χαί ή πλειο

ψηιρία εκλι,εν όπερ των αι;τοχθ6νων· ταύτην δε την πραξιν b 

Τρικούπης χαρακτηρίζει ά:γενη καί ίδιοτελ η χαί λέγει οτι b 

1) Ένθ" &νωτ. σελ. 279, 284. 
2) 'Άρθ 131. 
3) Γεν. ' "ψ • της Έλλcίοος <iρ. 21 ( 31 Μαρτ. 1828) . 
•) Ένθ. <iνωτ. &ρ. 22. 
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κ Ubεpνήτης ά:πέρριψεν α.ύτ ·ήν' τl)σ νόμου μrι έ.ξα.ιρουντος τους έτε
ρ6χ Οονας 1

). Βεl::α.ίως ούτε b Βιάpος Καποόί-1τpια.ς οδτε b Ίω . 
Γιαννετας εψεpοv οπ.λα χα.τα. τον ά:γωνα, ά:λλ' άμψότεροι έχ Κερ
κ.•5ρας ούχ ·η ττον προθύμως uπεσ,·ήριξαν αύτον καταe',:χ,λλοντες έξ 

ίόίων κ.αί δι' εράνων τους πολίτας προτρέποvτες είς άποστολην 
πολεμοψαδίων κα:l τροψων κ.αί είς άπ0Μτρω-1ιν α:ίχμαλώτων. Έφ' 
ψ ή διοικητικ.η της 'Ελλάδος 'Επιτροπή uπό τον 'Ανδρέαν Ζαt
μην έξέψρα.-1ε την έ.θνικ.ην εύαρέσκ.ειαν 2) . Άμψότεροι δε εί.-;_ον έκ
πα:ιδεuθij έν τοϊς πανεπιστημίοις της Ίτα.λία.ς ώς οί πλεΊστοι των 
πρεσbuτέpων κα.ί των συγχρόνων 'Ελλήνων, κ.α.i οί v-εγάλοι τοΟ 

εθνοuς διδάσκαλοι, μ·ή ύψι-1τα.μένοu τότε Έλληνικου πανεπι
στημίου 3). 

Μόλις πα.τ·fισας το Έλληνικον εδαψος ο Καποδίστριας εϊδεν 
οτι δεν εΙχε ν' άπολέσ11 κα.ιρον είς λόγους χα.ί εκ.λογάς- ωρμησεν 

είς τήν οδον της ενεργείας ην ή δεινή κατάστασις των πραγμά
των έπέ6αλε, κα.l διαγνοuς οτι ο θχνα.τος του Κάνιγκ έπήνεγκεν 

ά:πα.ι-1ίαν μετα.bολην είς την Άγγλικην πολιτιχην ώς -προς την 

'Ελλάδα., καί 5τι b δι,χδοχος αύτοσ δουξ Ούέλλιγκτων, ο δημι

οuργbς τcυ Έλληνικου Πρωτοχ6λλοu τοιJ 1826 ήτο έναντίος της 
Σuνθ ·ήχης τοσ 'Ιουλίου 4), είς ενα κυρ ίως σκοπόν ά:πέ6λεψε, -τον 

&με-1ον κα:ταρτισμbν της κu6ερν ·ήσεως και τον όpγανισμον του 

στpατου, οπως -τάχιον έ-1ωτεpιχώς μεν έχλείψχ-ι ή άναρχία, άψα

νισθij δε εςω ή πειρατεία, κα:ί ή μεν Πελοπόννησος ά:πελεuθερωθij 

άπο των Άράf!:ων του Ί6ραtμη, ή δε Στερεά 'Ελλάς άνακτηθij 

ά:πb των Το,5ρκων εί.ς δ κα.ί &.νενδ6τως είpγάσθη. 

Tij 12/24 'Οχτωe'ρίοu, τρεϊς ήμέpας v.ετά την έν Πύλψ να.u-

f.Ι·αχίαν οί να.•5αρχοι των συμμάχων είχον άποτείν11 τ?j πpοσωρι-

') Ίστ . Έλλ. Έπ. Τ. 3 σελ. 331. 
2) Ί,γγρα,ρον 16 Σειη. 1826. -"Ορα και Γεν. · εφ. της 'Ελλάοος 1828 άρ. 5 σελ. 19. 
3) co Βιάρος Καποδίστριας, ώς κα'ι δ Κυ61:ρνήτης, έξεπαιδεόθη Εν τψ πανεπισtημ(ψ της 

ΠαΟοόης. 8ποu 8 τε ΕΟγiνιο; Βούλγο:ρtς χα( ό Νικηφόρο; Θεοτόκης. 'Ό οε Γιο:ννετ&ς έν τψ 

της Παulας 8ποu χα\ δ Άνορiας Μοuστοξι.ίοη;. 
4) Γερ6(νοu Ίστ. Έλλ. Έπ . Τ. 2 σελ. 1399. 
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νως μέχρις ελεύσεως του Κu6ερνήτου κu6ερνώσ11 έπιτροπij αύ
στηροτάτην παραίνεσιν έπι6άλλοντες αύτij νά περιορίσ11 έντος 

του ά.νεγνωρισμένου ά.ποκλε~σμοσ την πειρατε ίαν, πλεονάσασαν 

ηδη επί τοσοστον ώστε uπελογίζετο το τέταρτον περίπου των 'Ελ
λήνων ά.11.έσως ·η έμ11.έσως μετέχον α.ύτης . α 'Η κατά θάλασσαν 

ά.νακωχη των οπλων, 'έλεγον οί ναύαρχeιι, έμπράκτως ηδη ά.πο

κατέστη, άψ' oi'i ό στόλος της Τουρκίας δεν υπάρχει πλέον. Άλλ' 

&ς ψuΜ.ττ11 τον στόλον της ή 'Ελλάς διότι δεν θά. διστι:ί.σωσιν ο ί 

ναύαρχοι νά καταστρέψωσι καl αύτ~ν ώς τbν Τοuρκιχόν, έά.ν 

άναγκασθωσι νά θέσωσι τέρμα είς σι;στημα πειρατείας ά.ποστε

ροuν την 'Ελλάδα της έκ του διεθνοσς δικαίου προστασίας JJ 1. ). 

Και προ της Έλληνικης 'Επαναστάσεως έμάστιζε το Αιγαίον 
ή πειρατεία . Άλλ' έχραγείσης της έπαναστάσεως αί.ίτη ε!;έλιπεν 

έψ ' ολην τριετίαν. Μ6νο_v μετά την χαταστροψην της Κάσeιu καl 

των Ψ αρων 2 ) οί παθόντες ήναγκάσθησαν νά έπιζητήσωσι μέσον 

πορισμοσ έν αύτij• ά.λλά καl ή διχαία ά.γανάχτησις των 'Ελλή

νων κατά των ίιπο εύρωπαϊκην σημαίαν τροψοδοτούντων τους 
Τούρκους καl παντοιοτρόπως βοηθούντων αύτους έπ l βλά6'11 των 

δεινως ά.γωνιζομένων Χριστιανών, έπηύξησε την πειρατείαν, 

ώστε καl ά.φ ' oi'i οί στόλοι των συμμάχων συνέστησαν τον ά.πο

χλεισμον υπέρ της 'Ελλάδος, ήκολούθοuν "Ελληνές τινες πειρα
τεύοντες ούδέτερα πλοία, μάλιστα Ατ:ιστριακά, το δε χείριστον 

uπο την σχέπην καταγωγικων έγγράψων έχδιδομένων παρά της 
ιδίας χu6ερνησεως 3 ) . Οί δ' έν τψ ληστρικψ χαταγωγίψ της 

Γ ραμ6ούσης συρρεύσαντες πειραταl ηδη έκέκτηντο τεσσαράκοντα 

όκτώ πλοία, δι' ών, ά.ψ' oi'i τά πολεμικά των Δυνάμεων πλοία 

κατέστησαν έπικίνδuνον την πειρατείαν έν τψ Α!γαίψ, έπέδραμον 
τά.ς ά.κτάς της Κιλιχίας καl της Συρίας. Τετρακόσια όγδοή-

1) Γεp6Ινοu '!στ. 'Ελλ . 'Επ. 1'. :!. σελ . 377. Όρa την διι,;χοlνωσιν των τριων νι,;uάρ

Χ"'ν /ν τjj δπό Γόρδωνος Ίστορl~ της Έλλ. Έπι,;νι,;στάσεως. Τ. 2. σελ. 506 . 
2) Ί'ρικοuπη Ίστ. Ί,:λλ, Ί,π. Τ. 4 σελ. 16. 

3J'Ένθ' άνωτ. σελ , 243. 
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κοντα έπτά έμπορικά πλοια, ci>ν τ6 τέταρτον 'Αγγλικά, περιέπεσαν 
ε!ς χείρας των πειρατών έκτος 5σων έbuθίσθησαν ε!ς την Θάλασσαν. 

Έχάλuπτον δε οί έν Γραμ6ούσ'Ω τάς ληστρικάς έπιόpομάς υπο το 
πρόσχημα 5τι παρεσχεuάζοντο έκεϊ προς άπελεuθέρωσιν της Κρή

της 5που ή κατά των Τούρκων πάλη δεν εΙχεκαταπαύσ'Ω 1 ) . 

Δuσψοpων ό Καποόίστριας έπί τψ αίσχει 5πεp έκ τούτων 
προσετρί6ετο τ'(j Έλλ1.δι, εΙχ_εν ·ηδη έν Μελίτr, σuνεννοηθtJ μετά 
του Κοδριγχτωνος προς εξαφάνισιν της φωλεας εκείνη~ των πει

ρατών, προς σ·Jλληψιν καί τψωρίαν των άρχ_ηγων, καί παρά

όοσιν του φρουρίου της Γραμ6Όύσης ε!ς την Έλληνικην κu6έpνη

σιν. 'Όθεν τ'Ώ 18;30 'Ιανουαρίου έπτά. 'Αγγλικά. πλοία καί τέσ
σα?α Γαλλικά ύπό τbν "Αγγλον μοίpαρχον Θωf-'-· Staines, μετά 
του πηi του Κυ6ερν-,~τοu έπιτετραμμένοu 'Αλεξiνδροu Μαuρο

κοpδ&.τοu, σuναπέπλεu,,αν έπί τοιαύτr, άποστολ'(j. 'Έγραψε δε b 

μοίραρχος προς την έν Γραμ6ούσ .. Ω έπιτροπην 5τι ουδαμώς προε
τίθετο νά. διακωλύσ-~ το υπερ της Κρήτης κίνημα, μόνον σχοπον 

'έχων τήν ές6.λειψιν της πειρατείας- καί έζήτει νά. τψ παραδοθωσι 

τά πεψατιχά πλοία, τά έχ λείας έκεϊ ευρισχόμενα πράγμα.τα, καί 

δώδεκα Κρητες ονομαστί, ώς οί μαλλον ένεχόμενοι έν ταίς πει

pατείαtς, το δε φρο,.Jριον παραδοθtJ τ'(j Έλληvιχ'(j χu6ερνήσει. 

Πρός άναρρίπισιν του έν Κρ ·'ίτ'Ω πολέμου προσεπ&.0οuν τότε 
οί "Ελληνες νά. δια6ι6&.σωσιν είς Σψαχιά τους υπό τον Χατζη 

Μι1,άλην σuναχθέντας έν Γραμ60 1.Jσ\] πολεμιστ&ς, 50εν προέτει

ναν τψ μοψ'ι.ρχψ νά μη έμποόίσ'Ώ αυτοϊς τήν διάbασιν υποσχό

μενοι νά τψ παραδώσωσtν 'έπειτα τά πλοία καί τ':J ψρούpιον, 
έχτός των έπιζητοuμένων προσώπων ώς μη οντων έν τψ ψροuρίψ . 

Την παpαόοχην δε της προτάσεως αυτών υπεστήριζον b Μαuρο
κοpδάτος χα\ ό Άγγλος πλοίαρχο; "Αμιλτων, ώς σύμψωνον τψ 

πνεύματι των οδηγιών αυτου . Άλλ' ο γηρα.ιος μοίρα.ρχ_ος ε!ς τ6 

γp&μμα προσκολλώμενος των οδηγιών αϊιτου, χαί δuσπιστων ε!ς 
τους λόγους της Έπιτpοπης ώς έπιζητούσης ίιπεκψuγην διέταξε 

1) Γερ~ίνου 
0

Ιστ. Έλλ. 'Επ. Τ. 2. σελ. 382. 
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πυρ. 'Όθεν έχ των όώόεκα μεγά.λων πλοίων έν τψ λιμένι τέσσαρα 

μεν χαταπυροβ'οληθέντα έχά.ησαν, τρία όέ έβ'uθίσθησαν, χαί τά 

λοιπά άλωθέντα άπεστά.λησαν ε!ς Μελίτην, ών τρία ζητήσας ό 

Κuβ'ερνήτης ελα6ε παρά του Κοδριγχτωνος χαl το τέταρτον έπω

λ ήθη είς έπισκευην των λοιπών 1
). 

Άλλ' έπιμένων b μοίραρχος rνα τψ παpαόοθωσ-ιν οί όώόεχα 
ζητηθέντες, ούόενί έπέτρεπε την εξοδον έλπίζων οτι χαταναλισχο

μένων των τροψων ταχέως θά παρεδίδοντο 'Επί χαταλήψει δε 

του ψρουpίου ε!σ·ήχ0ησα.ν περί τους έχατον στρατιωται uπο τbν ψι

λέλληνα. U1·quhart διορισθέντα ψρούραρχον 6πο του Κuβ'ερνήτου, 

άνεπαρχοuς όε Οεωρηθέντος του άριθμοσ πpοσαπέ6ησαν οπως 

είσέλθωσιν είς το ψρούριον έχατbν Άγγλοι χα.ί Γάλλοι. Άλλ' οί 

έν τψ φρουρίψ ήτοιμά.ζοντο προς έπίΟεσιν. 'Εν ψ όε δύο Κρητες 

έξηλθον προς σuνέντευξιν μετά του άρχηγοσ των 'Άγγλων καl 

Γάλλων οδτοι bpμήσαντες διά της άνοιχθείσης πύλης βί!f είσηλ
θον, χαί την έπιοuσαν ένισχύθησ-αν uπο έτέρων όιακοσίων. O6τω 

χαταληψθέντος του ψρουρίου εξ των δώδεκα χαταζητουμένων 

συλληψθέντες άπήχθησαν είς Αιγιναν κατ' άπαίτησιν του Κu

β'ερν-ήτου οπως εν Έλλά.δι διχασθωσ-ι 2 
). Τά δε εκ πειρατείας 

είδη χαί παντοία έf1.πορε 1;ι-ι.ατα άχριβ'ως άπογραψέντα άπεστά.

λησαν είς Μελίτην. Πασαι όε αί uπb των πειρατών έγεpθεϊ

σαι έν Γραμβ'ο 1;σ"Ώ ο!χίαι χαί άποθηχαι uπο τι7Jν ναυτών των άγ 

γλικων πλοίων κατηδαψίσθησαν. 

Τ αύτοχρόνως πρbς έςόντωσιν της πειρατείας έν ταϊς βορείαις 
Σnοράσιν ο Κu6ερνήτης επεμψε τον ναύαpχον Μιαούλ ην οστις 

άπελθών μετά της Έ λ λ ά δ ο ς χαί ό'Jο χανονιοψόpων δεν άπήν • 
τησε .ταpαπλησίας όuσ-χ_ερείας, διότι οί έν Σχύρψ χαί Σχιάθφ 

'Ολύμπιοι, κύριοι ολων σχεδον των πειρατικών πλοίων, έκοuσ-ίως 

τψ παρέδωκαν αϊιτά είς ογδοήκοντα άριΟμο,;μενα · ές ών τά μεν 

εκαuσεν b ναύαρχος, τά δε άπiστειλε τψ Κuβ'ερν-ήτ"Ώ προς δη-

η Correspondance Τ. 1. p. 479,517. 
2) Correspondance Τ. 1. p. 482, 538. 

6 
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μοσίαν χρησιν. Έντbς δέ τινων ήμερων άπb της άναρρήσεως τοD 
Καποόιστρίου εiς την άρχήν, έντελως έξαλειψθείσης της πειρα

τεία,;, τελεία άσψ-χλεια χαθ' ολον το Αiγαϊον πέλαγος έπεκpά
τησε. Έψ' ψ έπεuψήμησεν ή Ευρώπη τον Κu6Έρνήτην 1 ) , οστις 

συντάξας άρμόόιον χανονισμbν της έμπeιρικης ναυτιλίας έτακτο

ποίησε τά κατ' αύτην και άόιαλείπτως ήγp 1..ίπνει ε!ς την αύστη

ράν έψαρμογην τοD νόμου 2) . 
Του δε είς χεΤ.ρας των 'Ελλήνων άπομείναντος όχuρωτέρου 

της Ναυπλίας ψροuρίου παραδοθέντος τψ Κul;ερνήτ"Ώ ύπb των 
κρατούντων αύτb και έν άνταρσίCf μεν προς την τέως κu6έρνησιν , 

έν άλληλομαz.ίίf δε διαχεψ.ένων στρατηγών Γpί6α και Στράτου, 
μετα!Jάς ό Κu6'ερν·ήτης είς Ναύπλ ιον, παpακολοuθούντων των 

σuμc1.αχικων πλοίων, τούς δύο στρατηγούς c1.ετά των οπαδών προ

θύμως ύποταχθέντας διέταξε νά μετα6ωσιν είς το έν Τ ροιζηνι •;πο 

τ~ν 'Υψηλάντην στρατόπεδον ί'να καταταχ θωσιν είς τον iκ.:"ί όρ

γανιζόμενον στρα.τbν των άτάκτων . Φρούραρχον δε Ναυπλίας 
διώρισε τον Βαυα.pον σuνταγματάρχην "Εϊδεκ ύπασπιστην διατε

λέσαντα τοD μουσολήπτου Βασιλέως Λοuδο6ίκου, ·ηδη δε μετ' 

&λλων άξιωματιχων προσελθόντα ε!ς τον •1πί:p της Έλληνιχης 

άνεξα.ρτΥισίας lι..yωνα, καί έπι γενναιότητι και άρετ'Ώ στρατιωτιχ'Ώ 

τά μάλιστα διακρινόμενον, είς δν άνέθηχε και τον καταpτισμόν 

της ψροuρας έκ πεντακοσίων άνδρωv, το πλετ.στον Ύδραίων και 

Σπετσιωτων. Ί·Ι πρόθυμος παράδοσις του cρρoupίou της Ναu
πλίας,καί ή έν πλήρει τάξει γενομένη άντικατάστασις τη ς ψροu

pας αύτοιJ έκρα.ταίωσε, λέγει ό Τριχούπης, την άρτισύστα.τον κυ-

6έρνησιν καi όιχαίως έμcγάλuνε το ονομα τοD Κu6'ερν-ήτοu έντός 

τε χαί iκτος της ΈλΜ.δος 3 ). 

Κύριον μέλημα τοιJ Κuδ'ερν-ήτου έγένετο ή 6ργάνωσις του κατά 

1) Gordon's Histoι-y of the Greek ι· eνο]ι,tίοn Τ. 1. p. 485 - 497. -Τριχοlιπη 
•Ι στ. 'Ελλ. Έπ. Τ. 4. σ. 243- 9 

2) Ψη<f. Ι·Ι'. ΙΒ Ό Ιί". έν rεν. 'Εφ. της 'Ελλ. 16 , 18, 55, 56. 
3) Coι-respondance Τ. 1. p . 403, 437, 453, 457, 462. 
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την &ψιξιν αuτοσ όλοτελως παp:χλελυμένου στρατοσ, οπως άιp' 
ένος μεν κ:χταργηθωσιν :χί έπικρατ·ήσασαι χαταχ.pήσεις, άψ' έτέ

pου δε στρατιωται καl άξιωματιχοl άναγνωρίσωσιν έαuτούς μόνον 

τ11 πολιτεί11' άνήκοντας καl πα•;σωσι νά θεωρωνται ύποτελεϊς μιας 

·η έτέρας ψατρίας, και καταλuθ11 οuτω b τέως είς &κρον έπιζ·Α.

μιος δεσμος της άπολύτου τοσ στρατιώτου έξαρτήσεως άπb τοσ 

διατηροσντος αυτόν ά:ρχηγοσ 1 
). 

Τήν γνώμην τοσ 'ΥψηΜντου χαί τοσ στpατηγοσ Τσώρτς άπο
δεξάμενος b Κυ6'ερνήτης ένέκρινε τον κ:χτά χ.ιλιαρχ.ίας όργανισμbν 

τοσ στρατοσ. 'Οργανωθείσας δε έν Τροιζηνι τάς χ.ιλιαpχίας ύπο 

τούς χιλιάρχους Κίτσον Τζα6έλαν, Θ. Γρί6'αν, Χατζη Πέτpον, 

Ίω . Στράτον, Δuοbουνιώτην, Δ. Ζέρίi'αν, καπιτάν Κώσταν, πλην 
τοσ σώματος των 'Ολυμπίων και της ψρουρας τοσ στρατά.ρχου 2), 

τάς μεν [πεμψεν ε!ς Έλευσινα ύπb τον Ύψηλά.ντην ώς στρατά.ρ

χ.ην της 'Ανατολικης Έλλά.δος, τάς δε διέταξε νά μεταbωσι και 

σuμπληpωθωσιν είς το έν Δραγαμέσ,ψ στρατόπεδον οποu ο στρα

τηγbς Τ σώpτς διωργάνου τούς ύπ' αυτόν. Και συντελεσθέντος τοσ 
όργανισμοσ ό Κu6ερνήτης μετέbη είς το στρατόπεδον, οπου παρ

ουσί!f των διοικητών καί ά:ξιωματικων της ναυτιχης 1-1-οίρας των 
συμμάχων παρέδωκε τάς σημαίας τοίς χιλ!ά.pχοις, παρ·fινεσε τούς 

άpχηγούς ε!ς τήρησιν της ά:παpαιτήτου τψ στρατψ πειθαρχίας, 

και έξέδωκεν αuστηράς διαταγάς είς πασσιν των στρατιωτικών 

αuθαιρεσιων καi πιέσεων καθόσον ουχί ολίγα παpά.πονα τψ έγέ

νοντο. Σuστήσας δε έν Πόρψ Έπιμελητήp!ον, έψρόντισε τά πάντα 
λεπτομεpως νά χανονίσ"Ώ κατά τάς περιστάσεις, ύ1tQ την έποπτείαν 

και προσωπικήν ε.:ιθ•;νηv των χιλιάpχων, οπως μόνον μετά την 

βε6'αίωσιν της πpαγματιχης έν τψ στpατψ κατατάξεως παpέχηται 

έχά.στψ, ά:ναλόγως τοσ βα0μοσ, καθ' ήμεραν ο &ρτος καί το συσ

σ-ίτιον, ά:νi τριμηνίαν δε ή μισθοδοσία κατά τά χεκα'Ιονισμένα. 

η Corι-espondance Τ. 1. p. 487. -ΤρικοJπη 'Ιστ. Έλλ. 'Επ. Τ. 4. σελ. 249. 
2) Γεν. 'Ειρ . της Έλλ. cJ.ρ. 33, 34, 41 . 
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Προ πάντων δί: συνέστησε &κραν οίκονομίαv 1) . Διότι τr;, ποσον 
300,000 ψράγΑ.ων ατινα έ.κ σuν.::ισψορας ομογενών χαί ψιλελλή
νων χατά την αψι!;ίν τοu έκόμισεv, έντος τοσ πρώτου μηνος της 

κu6ερvήσεώς τοu έξηντ λrιθη εις τάς έπειγο 1..ίσας άνάγκας τοσ στρα

τοσ, τοσ ναuτικοσ χα\ της διοικήσεως . ο ,:ιδέ.ν δε !ί!χε λά6'Ώ εισέτι 

έκ της χρηματικης έπικοuρίας -~ν έπανειλημμένως -{)τ·ήσατο, καί 

αί σύμμαχοι Δυνάμεις τψ ,:ιπεσχέθησαν. 'Όθεν καl ήναγκάσθη 

νά επιζητ·rισ11 δάν ειον προσωρινόν δέκα χιλιάδων ταλλήρων παρά 
τοσ έ.ν Kεpκύpcr: άριJ.οστοσ σlρ Φρειδ. 'Άδαμ, χα\ ετερον έκατον 
χιλιάδων ταλλήρων παρ:χ. της Ίονιχης κu6ερv-ήσεως 5πως επαp
κέσ11 είς τ:χ.ς άνάγΑ.ας της Έλληνικης πr;,λιτείας 2

). 

'Απαραίτητον θεωpων ό Κu6ερνήτης την σύστασιν σι~ματος 

-πuρο6ολητων χαλως γεγuμνασμένων -πε?\ την χρησιν τοσ πεδινοσ 

χαl τοσ τοπομαχικοσ πupο6ολικοιJ συνέστησε τάγμα έπl το•;τψ έκ 

λόχων εξ, έκάστοu λόχου μετά των άξιωματιχων κα\ ύπαξιωμα

τιχων άποτελeιuμένοu εξ έχατον άνδρων, χωρ\ς των τοσ έπιτε

λείοu. Εις σuμπλήρωσιν τοίJ τάγματος προσελήψθησαν οί των δύο 
ύ :p ισταμένων λόχων καl έθελονταl έκ πάσης έπαρχίας, ιδίως νέοι 

των ναuτιχωv ν-ήσων, έπί ύποχρεώσει τετραετοσς θητείας' ώρί

σθησαν δε τόι περί συσσιτίου καl μι'J'θοδοσίας άξιωιJ.ατικων, ύπα · 
Ειωματικων καί λοιπών άνδρων καl ίδ~αιτέρως τόι περί ίματισμοσ 
χαl εκδόσεως τριμ-ήνων κατ' ετος άδειων 3). Ταυτοχρόνως εκαvο
νίσθη ή ύπηρεσία τοίJ στρατιωτιχου χαl τοσ ναuτικοσ ψροντι

στηρίοu 4) . 

'Επειδή ενεκα της δεινότητος των περιστάσεων δεν ύπηρξε δu

νατc.ν νόι τεθij ε!ς πλήρη ένέpγειαν b περί στρατολογίας νόμος, 

εχ πείρας δε άπεδε ίχθη ώφέλιμος ή έ.πενεχθείσα μεταρρ•..ίθμισις 

της συστάσεως ταγμάτων άντl συνταγμάτων, άκο•;σας την γνώ-

1 ) Conesρondance Τ. 1. p. 420, 424, 435, 444, 452, 486, 507, 529, 541. 
2) Conesρondance Τ. 1. p. 395, 524. 
3) Διάτ. 17 Αiιγούστοu 1828. 'Εψ, Έλλ. l{u6. &ρ . 61, 62. 
•) Διάτ. 20 Μγούστοu 1828. 'εψ . 'ελλ . Ku6 . άρ. 62 . 
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μην τι-ιJ Πανελληνίου r,, Κυf5ερν ·ήτης έ;έδωχε βραό1Jτερον ψήφισμα 
δι' ου προσωριvως έχανόνισε τά της στρατολc.γία; 1

). Τότε σuνέ -
στη κα\ ο λόχος των εϊιελπίδων το πρωτον έχ πεντήχοντα νέων 

πpc.ωριψ.ένων νά χαταταχΟω·ην ώς ά:ξιω11,ατιχοί ·η •;παξι'ωματιχ.?ί 
έν τψ ταχ.τιι.ψ στpατψ, 

'Αψ' :ης b Κυ6ερνήτης άνέλα6ε την άρχην έrρp6ντισε νά Οέσ"Ώ 

τάς β-χσεις της έσωτεpιχης όιοιχ:ήσεως, 'Επεζ-ήτησε δε προς τοστο 

την γνώ11.ην τοιJ Πανελληνίοu ώς άpf-1.-:ι~ιωτέρου είς όρισf-1.',ν τ7~ς 

ο ιοιχηταης διαιρέσεως, τc,Ο κατ' έπαpχίας ά;:αραιτ·ήτ,;υ προ,;ω

πικc,Ο καί της μισθοδοσίας των οιοιχητιχων 1:ιπαλλ-ήλων, ά:λλά 

σuνέστησε συγχρόνως οπως εηι uπ · οψ•.ν ,ην οίκr,νομικήν δυσz έ
ρε,αν κα\ τ~ς προς συντήρησιν τοιJ στρατσσ καί τοσ στόλου άπαι

τουμένας όαπ-χνας 2). 'Επί τ~ γνωμοδοτ·ήσει δε τοΟ Πανελληνίου 

ό Κuεερνήτης δι·6ρεσ-ε την Πελοπ6ννη,;ον ε!ς έπτά τμήf-1.ατα κα ί 
τάς ν·ήσους τοιJ Λιγαίοu είς εξ τοιαiJτα, bρίσας την περιrρέρειαν 

έκ-χστοu και Ι.ν έχ-χσ-τψ οιορίσας εχ.τακτον Έπίτροπον της Κuf5ερ

ν·ήσεως 3) είς δν καί εδωκε τάς δεούσας προς διοίχησιv οδηγίας'). 

Οί χαί έπί Φραγκοκρατίας κατά τόπον όργανισf-1.οί των Έλλη

νιχων κοινοτήτων κατά της έτεροΟρησκείας χα\ τυραννίας των χα

τακτητων ά·ιταραίτητοι ά:ποtά.ντες, ώς τελευταία χαταψ 1Jγια της 

έλευθερίας εΙχον έπιχρατήσ~ κατ' αγραφα εθιμα και επί της 'Οθω

μανιχ.ης ετι κατακτήσεως, των Τούρκων μη ±ναf-1.ιγνυομένων εις 
τά έσωτερικά πρ-χγματα των Χριστιανικων χ.οινοτήτων. Άναλαμ

F,',zνοντες τήν έπιμέλειαν τούτων έν ταίς χώμαις και τοις χω?ίοις 

οί λεγόμενοι δημογέροντες, εν Sε ταίς πόλεσιν οί αρχοντες, 

εξελέγοντο συνήθως &νά ετος 5
) οί μεν δη:1.ογέροντες δι' &1-1.έσου 

έχληης, υπ' αvτων δε οί αρχοντες Ι.κ των προκρίτων της έπαρ-

η Ψήφ . 21 Δεχψ6ρίου 1828. Ί,ψ. Ί,λλ . Ι(υ6 &.ρ . 97. 
2) Correspondance Τ. 1. p. 6 

3) Γεν . 'Εφ. της '[λλ. &?, 34. 

-1) \ Έν. 'Εφ. της Έλλ. ά:,. ~9, 35. 
5) ΊσCJ6 (ως Εν Άθήναις· άvα. διετίιχν εν Τήνφ. 
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yία.ς. Ο,:ιτω χ.α.ί χ.ατά τά πρωτα. ετη του υπέρ άνεξα.ρτησία.ς άγω

νος εΙχον άνα.όειχθ'(i έν τα.ϊς τοπιχ.αϊς χ.αί γενιχ.α.ϊς σuνελεύσεσιν 

ο\' τε των έπαρχιων άντιπρ6σωποι χαί οί διοιχ.ητιχ.οί λειτουργοί. 

Πρώτη όε ή έν Έπιδαύρψ Έθνικ.η Συνέλευσις άνέθηχε τ'(i πpοσ
ωριν'ζj χu6ερν-ήσει την εχ.όοσιν του -περί έχ.λογης των παραστατύJV 

είτε άντr.προσώπων νόμου. 'Εξεδόθη όε ό άπb 9 ΝοεμΕJρίοu 1822 
τοιουτος, χ.uρωθε\ς υπb της έν 'Άστρει συνελεύσεως. Διά τοιίτοu 

χ.αθιερώθη ή διά πανδήμοu ψ·ήrροu εμμεσος έκλογή 1). "Οθεν b 

Κu~εpν-ήτης, μέχρις έχ.δόσεως νέου περ\ δημαιρεσιών νόμου, όpί

σας 2) τον άριθμον των έν έχ.άστψ χωρίψ χαl πάσ'Ώ χ.ώμ'{J, πόλει 

χα\ έπαpχίq,: έκλεχ.τέων δημογερόντων άναλόγως του πληθuσμοσ 3), 

χα.\ -ποθών νά χ.αταστήσ'{j ώς οίόν τε άνεξάρτητον τον λα6ν άπb της 

έπηρείας των χ.οτσαμπασίδων, άπένειμε το έχ.λογιχ.b,1 δικαίωμα είς 

-π:ί.ντα.ς τους Έλληνας πολίτας τους σuμπληρώσαντας το ε1χ.οστbν 

πέιJ.πτον ετος της ήλιχ.ίας, έχ.λογίμοuς δε κατέστησε τους μαλλον 

ψορολογοuμένοuς, εχοντας ήλιχ.ίαν τριάκοντα πέντε έτων, χ.ανο

νίσα.ς τον τρόπον της έχ.λογης ώς επεται. Σuνταχθέντος τοσ κατα

λόγου των έχ.λογέων υπο του Έχ.τάχ.τοu Έπι-ιρόποu έχ.άστοu 

η.ι.ήματος χ.α.ί υπb την προεδρίαν αϊιτοσ σuνελθόντων των εκλο

γέων έν τ'(i ταχθείσ·{] ήμέρq.:, μετά δέησιν τοσ έχ.χ.λησιασταως 

πρ,:;εστώτος εόει πρώτον άναγινωσκομένοu τοΟ καταλόγου νά προ

τα.θ'(j χα\ δικασθ'(i πασα χατ ' α{ιτοΟ ενστασις. Μεθ' ο καταρτ ι 

σθέντος διπλοο ·η τpιπλοσ καταλόγου υπο'}ηψίων υπb του Έκ:,ά

χτοu 'Επιτρόπου χα.ί των πρώην δημογερόντων οί έκλογεϊς διά 

μuστιχ.ης φήψοu χ.αί σχετικης πλειοψηφίας ώφειλον ν' άναδείξωσι 

τους νέους δημογέροντας . Οί δε ουτως έκλεχθέντες οημογέροντες 

των χωρίων, των χ.ωμών χαl των πόλεων σuνερχόμενοι είς την 

χεντριχήν πόλιν έχ.άστης επαρχίας προσεχ.αλουντο είς την έχ.λο

γην δ•.ίο :r, τριών έπαρχιαχ.ων δημογερόντων διά τά άrροpωντα ίδίως 

1) 'Εμμ. Σ Λuκούοη 'Εκλογικός κώδηξ. 'Εν 'Αθήναις 1889. Πpολεγ6μενα σελ. 46-47. 
2) Ψήψ. 16 ',\πριλ(οu 182fj. 
3) Γεν. Έψ. της Έλλ. άρ. 28. 
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εις cι.ίιτην την κεντριχ.ην πόλιν, των δε Ξιά τά της έπcι.ρχίας έ.ν 

γένει χ.ατά τούς ήδη έν χρήσει χ.ανόν'1.ς χ.αί τάς παρά της χ.u6'ερ

ν ήσεως όια τοσ έχ.τiχ.τοu cι.ύτης 'Επιτρόπου δι,χ6'ι6'αζομένας αι:Ί 

τοίς όδηγίας 1) . 

Διά των τοιο,.ίτων οδηγιών ·2) άνετέ0η προ πάν-;ων τοϊς Έχ.τά

χ.τ,;,ις Έπιτρόποις α') ή άπογpαψη των έν έκiστψ ψ:ήματι χ.cι.τ

οίχων · β ') ή έςέτασις αν έν ταίς ένορ ιακαϊς 'Εκκλησίαις •Jπ&ρχωσι 

βι6'λία άπογραψης των γενν·ήσεων χαί Οαν&των. γ') ή ερευνα Υ.αί 

πληροψορία πεpί των άναγκων τοσ λ οσ 15πως ή Κu6'έpνησις προ

νοήσfι περί το 1.ίτων· δ' ) ή έ1;αχ.ρί6'ωσις τοσ άρι0f1.CιD χ.cι.l της έν γέ

νει καταστiσεως των έχκλησιων, μοναστηρίων χαl τοσ χ.λήρου· 

έ) ή εκθεσις περί της των σχολείων χ.αταστάσεως χ.αί των μέσων 

προς σύστασιν έτέρων στοιzειώδοuς έκπαιδεύσεως' C') &χρα πρ,;,σ
οχη ώς προς την είσπραξιν των δηf1.οσίων προσόδων, την 1;ποbο

λην των έπενεκτέων βελτιώσεων χαί την πρόληψιν παρανομιών 

χcι.ί καταz.ρήσεων· ζ) έςακρί6'ωσις, τ'(j συμπριχξει των δημογερόν

των, τοσ είδους, της έκ":&σεως και άξίσ.ς των δηfl.οσίων χτημιχτων 

και τvσ τρόπου καθ' ον διετέθησαν 'JΠΟ την πpολα!:Jοσσαν κu6'έρ

νησιν, καί των τυχον γενομένων σψετερισμων· η ') μέχρι συστ&σεως 

δικαστηρίων ή τ'(j προσλήψει δ 1.ίο δημογερόντων συμ6'ι6'αστικη λύ

σις των διαφορών των κατοίκων· θ') ή περί της δημοσίας άσrρα 

λείας χ'Χί ύγείας έπcι.γρ•.ίπνησις, συμψώνως ταίς ισχuούσαις δια

τάςεσιν. Εις εκτέλεσιν δε των γενικών καί ιδιαιτέρων οδηγιων της 

κubεpνήσεως έτίθετο εις τάς διαταγάς τοσ •~:κτάκτοu 'Επιτρόπου 

ή έγχ_ωρία ψροuρά τοσ ψ.ήf1.ατος καl YJ άναγκαία ενοπλος δ 1.ίναμις . 

Παρά τάς γενιχάς ταύτας οδηγίας, ιδίως προς τούς lν τψ 

Αιγαίψ έκτιχκτοuς 'Επιτρόπους 3) συνεστήθη ν ' άναψέρωσι τίς 

των ν ·r,σων ·ητο άρμοδιωτέρα ώς :fόρα της τοπικης κ•;6'ερνήσεως, 

η Οβτως ιε,λiχθησαν οί θημ.ογiροντες Α1γίνης, "rδρας, Ψαριανων. Ι rεν. 'Ι':ψ. της 

Ίiλλ. &ρ. 56, 59, 72 ), Άργους ( Corresponιlance Τ. 2. ρ . 16). 
2) Γεν. Έφ, 'Ι':λλ. &ρ. 29. 

•) Γεν. Ίiψ Έλλ. &p . 35. 
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κα.ι τινες των έντ'Jϊtίων τt'Jλιτων ·ησαν καταλληλότεροι ν' άναδε

Χ. θω σι ϊtpοσωρινως διοικητικά καθ·ήκοντα. έν συσχέψει δε μετά 

των το1tιχων ά?ι.ων νά όpίσωσι τους έγχω?ίοuς ϊt6pouς είς 1τλή

ρωσιν των άναγχων της διοικήσεως τοιJ τμήματος καl της άναγ
κα.ίας ,ταρ' αuτ~ έκ.τελεστιχης δu,ιάμεως. Κα\ έϊtε6άλλετο μεν 

αυστηρά έττιτ·ήρησις των άλλQδαϊtωV, 1tpbς ο6ς, μη δικα.ιολογοu

μένης της δι-χμονης, δεν έϊtετρέ1τετο 1τλέον α.σuλον, άλλά καl 

α.κpα ψιλοψροσύνη 1tpoς τους 1tεpιηγητάς κα.l έμπόροuς τους •;πο 

την πpοστασίαν των 1tpοξενικων πρα.χτόρων, πpολα.μ6ανομένης 

καl έξομαλ uνομένης ψιλίως ,τάσης πρbς τους έγχω?ίους διαψορας. 

Ή ο:α.χuδpομικη συγκοινωνία είσ·ήχθη ίιπο του Κu6ερνήτοu 

νομοθετηθεισα. διά του ψηψίσμα.τος 24 Σεπτεμ6ρίοu '1828 1) . Κα.l 
κ.α.ο:ά μεν τbν Άπρίλιον 1829 εξε~όθη b πρωτος ο:α.χuδρομιχbς 
κανονισμός, κα.τά δε την 17 Όκτω6ρίοu 1829 iτpοϊtο1tοι·ήθη κα.l 

έδημοσιεύθη τελειότερος 2). Κα.τ' α 1)τ~ν κεντρική μεν διεύθυνσις 

των ταχυδρομείων σuνέστη έν Ναuπλίψ , ενδεχα οε ταχuδρομικ.ά 

γραψεια, ών ή επιστασία χνετέθη είς τους γρα.μματεις των 'Εκ

τάκτων 'Επιτρόπων καl 1tpοσωρινων διοικητων, είς τους άστuνό-
11.ους, καl έν ταις ν-ή-,οις εί.ς τους ,:ιγειοvόμcuς ώς έπί το 1tλειστον. 

Αί έψημερίδες ·,j-,αν άπηλλαγμέναι παντος τέλους. 

Τ ρεϊς μόλις μην ες }χον παρέλθ-ι;ι χψ' 0 13 ο Κu13'ερνήτης έλθών είς 
την Έλλcί.δα. σuντ6νως είpγάζετο ί'vα άπα.λλcί.ξ-~ την χώραν άπο 

των πολλων δεtνων u:p' ών έμα11τίζετο, δτε με-,ουντος τοσ 'Απρι
λίου τψ άνηγγέλθη οτι 1τα.νώλης ένέσκηψεν έν "Υερ~ χαί ~πέ

τσαις. Βε6αιωθείς άμέσως περί της ψύσεως της νόσου εσπεuσε νά 

διατάξ-~ την διά 1τολψ:χων πλοίων άπομόνωσιν των δ,;ο νήσων, 

!5πως πpοληψθϊι ή είς τά λοιπά μέρη διcί.δοσις της νόσου, επεμ

ψεν έκτά.κτους έ:pόpοuς της δημοσίας 1;γείας τον Ίω . Κωλέττην 
είς Σπέτσα.ς, χα\ τί:,ν &δελψί:,ν Βιά.ρον με-c' έπιστ-ήμονος ίατροιJ είς 

1 ) Γεν. 'ε'!' Έλλ. άp 56, 72. - θ. Π. Δηλιγιάννη και Γ. Ι<. Ζηνοποόλου 'ελληνική Νο

μοθεσία. ·εν 'Αθήναις 1867. Τόμ . 4. σελ, 130. 
2) "ε•ιθ . άνωτ, σελ. ·131. 
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Ύδρα.ν, 15πως σuνεννοο 1.Jf1.ενοι μετ-χ των 8ημογερ6ντων λ7.6ωσι πσ.
σα.v άνα.γχα.ία.v πρόνοια.ν όιά τάς άτ.α.ιτοuμένα.ς προμηθεία.ς ·:ιπερ 

των VvσO 1.Jντων και των τtτωχων οσοι εμεινα.ν αvευ έpγα.σίας" όια. 
ταχυδρόμων ειδοποίησε περί των ληrρθέντωv μέτρων, χαί εδωχε 
τy ς όεvύσας είς προψύλα!;ιv όδηγίας εις πάσας τάς τοπιχάς οιοι
χ ·~ σεις. Μετέ6η 8ε αυτοπροσώπως προς ενθάρρ~νσιν των χα τοί
χων είς τάς προσ6::. 6λημένας ν ·ή σοuς αιτιvες διά. της α•jστηροτά

της το πρώτον έν Έλλά.δι έψαρ1-1.ογης τοιούτων μέτρων ταχέως 

άπολυμα.νΟεϊσαι έλεuθέρως μετά της λοιπης χώρας σ•;νεχοινώ-
Ι ' νησαν J. 

Τ6τε όε το πρώτον σuνεστ-ήθησαν έν 'Ελλάδι λοιμοχαθαρτ-ή
pια.. Έχανονίσθησα.ν δε χαί τά χαΟήχοντα των 1:ιγειοvόμων χα.t λι-

1-1-εναpzων i) . χαί έρρuθμίσθησα.ν τά περι όια.fJ.ΟVης έν τi) έπιχpα

τείq. άλλοεθνωv χα.ί έτεροχΟό,, ων, δια.6ατηρίων χα.l όιαμονητη

ρίων 3 ) . 

Άπο του πρώτου της Έλληνιχης άνεξαρτησίας έν 'Επιδα. •.Jpψ 
τ.ολιτε 1.Jματος, χα.l ύπο των εν 'Άστpει χα.ί Τροιζηνι 'Εθvιχων 

Luνελεύσ,ων, της διχαστιχης εξουσίας άναχηρuχθείσης ά.νεςαp

τήτοu άπο της έχτελεστι~5jς χα.ί της βοuλευτιχης, χα.ί σuστηθέν

τος ίόια.ιτέροu ύποuργείοu της Διχα•.οσύνης, ώpίσθη 15τι νόμος 0ά 

έξεδίδετο περί οpγα.νισμοD των όιχα.στηρίων χαί της όιαόιχασίας, 
' 1 f , ί,' f \ \ Ι \ f 

και περι σuστασεως ειρηνοΙJικε,.ων μεν χα.τα χοινοτητα.ς και χωρια, 

πρωτοδιχείων κατ' έπα.ρχία.ς, έrρετείωv έν τα.ϊς χεντpικα.ϊς διοιχ.ή

σεσι, χα.ί ά:νωτάτοu δικαστηρίο υ έν τi) εδρq. της χu6'ερν·ήσεως •). 

ιι Γ . Ί~φ. της Έλλ. &ρ 32, 38, Η, 51. 
2) Διατο:γ7} τοU 'Εχτάχτου Ί~πιτpόποu των Δuτιχc'ϊ~ν Σπορ&Οων 4 'Ιουνίου 1828. ( Γ. 

'Εψ άρ. 61 ). - 'Εν ταύηJ πεpιλαμ6άνοvται χα1 dΟηγlαι hε p'ι τηρήσεως τώv ληςιο:ρχιχών 

πράςεων δπΟ των Έφηι1.εp(ων τWν '~νοpιWν χατα τcl Εχπαλαι χα'ι νϋν Εν ταίς ~ Ι ονίοις νή

σοις κpατοUντα καθ' α τΟ σύστημα στη ριζόμενον ιlπ'ι τι;:ιν θρηΙJχεu~ικWν έθ ίιJ.ων Οιετηρήθη> 

εν ψ τΟ σόστημ.α τΟ άπό 29 Όκτω6ρίοu 18:ΌJ6 cελληνιχοU 'Αστιχοϋ Νόμου έναuάyησε· έν. 

τεUθεν aε έν &μφι6όλφ τωενται σημαvτικιbτατα τών πολιτWν σuμ~ε'ροντα. 

3) Διοιτοιγη του α~τοiί Ί,κτ. •επ1τρόπου 6 'ιουνlου 1828. ( Γ. Έφ. &ρ. q 5 ). 
~) Πολίτ. ΈπιΟαUροu άρθ . κ6ι, ςέ, πζ'. πθ'. ~6'. έπ - Σόντ. wΑστροuς Gιρθρ. χε', οα', 

06', !π. - Τροιζ. Ι!ρθ. 126, 133. 
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Ώρίσθη οτι μετά την σ•.Jστασιν των δικαστηρίων οϊιόείς θόι έκρα -
τειτο ύπερ τοις 24 ώρας ειμή όιαταγ'(j τοΟ άρμοδίου δικαστηρίου 

·η έπ' αύτοψώρψ έγκλ·ήματι συλλαμι5'ανόμενος, cύδε θόι έψυλακί
ζετο ύπερ τοις τρεις ήμέρας είμη άρχ_ομένης έναντίον αύτοσ άνα

χρίσεως 1 
) , και οτι ούόείς ήό•.Jνατο νά &:ψαιρεθ'(j τοσ παρά τοσ νό

v-οu ώρισμένοu εις αϊιτον δικαστοσ 2 ), 

Άλλ' έκτος τοσ διορισμοσ ύποuργων της δικαιοσύνης, αί περί 

διχαστικης έξοuσίας συνταγματικαί όιατάξεις εμενον μόνον έν τψ 
χ_άpτη άναγεγραμμέναι, b όε άπο 2 Μαtου 1822 ύπ' άρ. Γ' έκ

δοΟείς ν όμος διέμενεν άνεκτέλεστος μέχρι της έλεύσεως του Κυ

bεpν-~του προθυμοποιηθέντος έν μέσψ τι;i ν πολλων σπουόαιοτάτων 

και έπειγοuσων αύτοΟ άσχ_ολ-ήσεων α.μα άντικατέστη εις την δια

λυθεισαν βουλην τό Πανελλ-ήνιον χαί έχ των μελων το•.Jτου συν

έστη όιχαστικη έπιτpοπη 3 ) ί'να προχαλέσ{i γνωμοόότησιν περί τοΟ 

χαταλληλοτέρου είς τοις άνάγχας χαί την κα,άστασιν της πα

τρίδος όpγανισμοΟ των δικαστηρίων χα.ί της όιαόιχασίας , τοσ άpιθ

μοσ των διχαστων καί της μισΟοόοσίας, και περί προπαρασχευης 
βpαδύτερον σχεδίου πολιτικοσ καί ποινιχου κώόικος 4 ) 'Αχολο•;
θω.; παρέπεμψεν είς την διχασηκην τοσ Πανελληνίου Έπιτροπην 

προς μελέ.την τά έπί του προχειμένου παρά διαφόρων άναχοινω

Οέντα. αύτψ σχ_έδια έν οίς χαί το ύπb τοσ άδελψοσ αύτοΟ Βιάρου 

Έχτ:-ί.χτου 'Επιτρόπου των Βορείων Σποράδων τεθέν εις ένέργειαν 

περί διαιτ1ιτιχης ύπο των δημογερόντων εκδιχ.άσεως των μιχpο

τέρων διαψορων κατά την έπιχρατ·~σασαν έγχ_ωρίαν σuν·~θειαν. 

Διά βραχ_έων έκθέτων ό Κυbεpνήτης τάς έπί των σχ_εδίων 
Ι ι ι ,ι • \ ' • \ ,., 1' ~ '/' 

τουτων χρισεις παρετηpει οτι ει χαι προ επτα μηνων ειχ.εν επι\,,η-

a;·ήσ-ι;ι την επί τοσ σπουόαιοτάτοu τού,ου άντιχειμένο υ γνωμοδότη
τησιν, μόνον μετά το τελευτα'ϊον αύτοΟ διάγγελμα 5) άλλ' 6πωσ-

1) Πολ1τ. 'ΕπιΟαόpου ό:pθ. ρ', - ~ Αστροu; &ρθ. πy'. - Τροtζ. &ρθ. 23 . 
2) Σι\ντ . 'Άστρους &ρθ πο.'. -Τροιζ. &ρθ. 22. 
3) Διάτ. 29 Μαρτ 1828. ( rεν. Έψ. τη; Έλλ. &ρ. 22). 
") Διάy. 24 'Οχτ. 1828. (Γεν. Έψ. της Έλλ . άρ. 82). 
0) Διάy. 26 Όχτ . 1828. ( rεν. Έψ. της Ί~λλ. άρ. 82). 
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δήποτε έγκαίρως ε!δοποιήθη οτι b τοΟ 1822 νόμος εΤχεν άναθεω
ρηθ'(j ,:ιπb της Βοuλης δuν&μει τοΟ άπb 14 'Απριλίου 1823 ψη
ς:Ασματος της έν "Αργει Έθνιχης Σuνελε•Jσεως' επειδή δε κατά 

τb εν Τ ροιζηνι σ 11νταγμα ό νόμος Ξδει νά ύποστ'(j νέαν έπεξεργα

σίαν προς fJ.εταρp•_;Ομισιν α1~τοΟ καl ίδρuσιν των δ•.χαστηρίων ό 

Κu~ερνήτης συνέστησε τ'(j Έπιτροπ'(j τοΟ Πανελληνίου ί'να οσον 
το όuνατbν δλιγώτερον άπομαχρuνθ'(j των θεμελιωόων τοΟ νόμου 
αύτοΟ διατ-χξεων οπως ,:ιπο6ληθ'(j ε!ς την συγχροτηθησομένην 'Εθνι

χην Σuνέλευσιν. Ταυτοχρόνως δε έζ-ήτησε -rtαp' έκiστου των με

λών τοΟ Πανελληνίου !διαίτερον χατ&λογον των άξίων νά όιορι

σΟωσι δικαστών. 

Ουτως ή ενεχα των πεpιστ&σεων άνα6ληθεισα σύστασις των 

δικαστηρίων, τότε πρώτον, τ'{j γνώμ·Ω το,J Πανελληνίου επραγ-

11-ατοποι·ήθη διά τοΟ άπο 1 α Δεκψ~ρίου 1828 διατ&γματος τοΟ 
Κu6ερνήτου 1

), έχανονίσθη ή έπl πολιτιχων καl ποινικών ύπο

θέσεων όιχαιοδοσία τιvν δημογερόντων, χαl συνεστήθησαν τρι

μελη Πρωτοδιχεια έν έχ-χστψ διοιχητιχψ τμήματι της χώρας ων 

οί μεν πρόεδροι χαl γραμματεις διωρ ίζοντο ,jπ>, της χu6'ερνήσεως 

άπ' εύθείας, οί δε δ,Jο σύνεδροι χαl οί είς iναπλήρωσιν το 1_;των δύο 

π&ρεδροι έχ των ,;ψ' έχ&στης έπαρχιαχης δημογεροντίας 1tpοτει-

11ομένωv. 'Εν Σύρψ δε σuνέστη έμποροδιχειοv, ου ό μεν πρόεδρος 

όιωρίζετο ύπb της χυ~εpνήσεως, τέσσαρες δε σύνεδροι υπb του έμ

ποριχοΟ σώματος. Ίδρύθη άνέκχλητον πενταμ~λές δικαστήριον 

έπl π&σης έχχλητης •;ποθέσεως. Και έπε6λήθη τοις οιχαστηρίοις 

έν μεν ταίς πολιτικαις ,:ιποθ έσε,;ι ν' άποψαίνων,αι κατά τάς δια

τ&ξεις των Αύτοκρατ6ρων τάς έν τ'(j προχείρψ Ίi;1;α6ί6λψ τοΟ Άρ
μενοπούλοu πεpιεχομένας" έν ταίς έμπορι,-αίς νχ δικάζωσι κατά 

τον έμποpιχr,ν Γαλλικbν κώδι,-α, καl lν ταίς έyχληματικα'ίς συμ

ψώνως τψ εν χρ·ήσει ποινιχψ άπανθίσματι μέχρι της εκδόσεως 

ποινι1ιοΟ νόμου. 

'Ακολούθως δια ψηψίσματος της έν 'Άργει Έθνικης Σuνελεύ-

1) rεν . Έψ . της Έλλ. 182S άρ, 95, 
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σεως έξεδόθησα.ν 'JΠΟ τοΟ Κυ6'ερν-ήτου τά άπb 11 Φε6'ρουα.ρίου 
1830 Δια.τά.γμα.τα. περί σuμ6'ολα.ιογρά.ιρων χα.ί δια.θηχων, χα.ί το 

άπο 1a Αυγούστου 1830 περί όpγα.νισμοσ των οιχα.στηρίων τρο
τcοποιησα.ν τbν τcροσωρινbν όργα.νισμόν, οι6τι άχολουθούν,ων των 

δημογερόντων νά έχτελωσι χρέη είρηνοδίχου έν τα.ϊς χώμα.ις χα.ί 

τοϊζ ;ι_ωρίοις οιωρίσθησα.ν ε'tς ·η ό•;ο είρηνοοίχα.ι έν τα.ϊς πόλεσιν 

έχά.στης έπα.ρχία.ς- άντί δε των χα.τά διοιχηηχbν τμη11.α. πρωτο

δικείων συνεστ·ήθησα.ν τοια.οJτα. χα.τ' έπα.ρχία.ς, συγχpοτούμενα. 

χα.τά τον έξης τρόπον. Συνεpχόμενοι οί οημογέροντες της έπα.ρ

χία.ς έν τ·~ πpωτεuού'J"1) α.ύτης ΙJΠ'J την πpοεοpία.ν το,) όιοικητου 

έξέλεγον διά τcλειονοφηφία.ς τριfκοντα. συνέοροuς έξ ών ή χυ6'έρ

νη,:rις οιώριζε δεκα.πέν,ε. 'Εκ των δεκαπέντε τούτων εκα.στος των 

δια.οίκων εξέλεγεν ενα. · μη έμψα.νιζομένων οε τcpος έχλογην η μ·η 
συμφωνούντων των δια.οίκων, b πρόεδρος του Πρωτοδικείου, θέ

των τά ονόματα. των οεχα.πέντε σ-υνέοpων έν κά.λπ1J πα.ρουσίq: ούο 

μα.ρτ•;ρων, έχλήρου ο•;ο προς συγχρότησιν τοσ διχα,,:rτηρίου χα.ί 

έκοίκα.σιν της υποθέσεως. 

'Εν τα.ϊς έπί έψέσει είpηνοοικεια.κων άποψfσ-εων ·η ά.νεχκλ-~τως 

όπb του τcροέοpοu διχα.ζομένα.ις όποθέσεσιν οί σ•;νεδpοι συνα.πεψα.ί

νοντο fl,ετ' α.ύτου. 'Εν δε τα.ϊς έκχλητως έκ~ιδομένα.ις όπο του 

τcροέορου, οί σ•iνεοροι μη δικάζοντες, έγγpά.ψως μόνον ε.γνωμο

δότοuν. 

Είς συγκpότησιν έμποpοοιχείου έςελέγοντο προεδρεύοντος του 

προέδρου του έ.μποροοικείου 1JΠΟ των έγγεγp:χμμένων έμπόρων κα.ί 

έχ τοσ σώμα.τος α.•)των διά πλειονοφηg:;ία.ς οεκα.εξ σύνεδροι ά.νά 

όκτά.1-1.ηνον, ές ών τέσσα.ρες διωρίζοντο •;πο της κu6Έρνήσεως ά.νά 

τετρα.μηνία.ν. Είς τά πρωτοδικεία., δικά.ζοντα. κα.ί τάς έ.μποριχάς 

οια.ψοράς 6που δεν uπηρχ_εν ε.μποροδικεϊον, έοόθη ά.κυρωτικη εξου

σία. ώς προς τάς άνεκκλήτους άποψfσεις των είpηνοοικων. Ώρίσ-θη 

ή άρ1-1.οδιότης έχά.σ-του τcολιτιχου διχα.στηρίου, χα.ί ή του Είρηνο

δικείου ώς τcταισμα.τοδιχείοu, του οέ πρωτοοικείοu ώς πλημμε

λειοδιχείοu κα.ί κα.κουργιοδικείου. 
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Ί3ρύθησαν τρία έψετεια, εν έν Πελοπονν-ήσψ, ετερον έν τ'(j 
Στερε~ Έλλά.δι και τρίτον έν ταις νήσοις, σuγκείμενα έκ τοΟ προ
έδρου, δ,;ο σuνέ3ρων καl του είσαγγελέως διοριζομένων ύπο της 

κu6'ερνήσεως, καί άναπληpοuμένων ύπο των συνέδρων τοΟ πρω

τοόικείοu της επαρχίας. 

'Ανέχχ.λητοι ήσαν αί άποψάσεις των Έψετείων αί έπιχ.υρωτικαl 

των τοα πρωτοδικείου, η &ν ή &:!:;ία δεν uπερέί:αινε το ποσον 

8,000 ψοινίχ.ων· &λλως ήσαν έψέσιμοι ενώπιον του 'Ανωτάτου 
τριμελοας όιχ.αστηρίοu είς τρίτον βαθμ6ν διχ.ά.ζοντος. 'Ανέκκλητοι 

·ijσαν αί ποινιχ.αί άπο:pάσεις, της ποινης μη ,;περ6αινού της τρίμη

νον :puλά.χισιν η την άξίαν 400 :pοινίχ.ων· &λλως ήσαν έχ.κληταί 

ένώπιον τοα άνωτάτοu όικαστηρίου 'Αλλ' είς αυτό, ώς άκuρω

τιχόν, πάντοτε σuνεχωρειτο ή προσ:puγη ενεχ.α παρ,zl;'άσεως pη

των όιατάξεων η τ•;πων τοΟ νόμου, i5τε, άναιροuμένης της άπο

ψάσεως, ή υπόθεσις παpεπέμπετο είς το άpμ63ιον διχαστήριον προς 

έχ.δίχ.ασιν χ.ατ' ουσίαν. 

Πασα χ.ατά των έν τέλει χ.αί περί καθοσιώσεως έγκλημ-χτων 

κατηγορία, προς είσαγωγην της οποίας έχοpηγειτο &δεια ύπο τοΟ 

ύπουργοα της διχαιοσύνης έν έπιτροπ'(j μετά δύο γεροuσιαστων κα

λουμένων ύπο της κu6'ερνήσεως, ύπεί:ά.λλετο είς έξαιρετικον διχ.α

στήριον σuγκείμενον έκ δύο έπιτροπων διοριζομένων ύπο τοΟ Κu-

6ερν-ήτου, της μεν έκ πέντε γεροuσιαστων προς έξέτα·ην της χ.ατ

ηγορίας, έν πά.σχJ όε -περιπτώσει διαί:ιl;'αζούσης την •;πό0εσιν 
προς την δεuτέραν έπιτροπην σuγχpοτοuμένην έκ τριών γεροuσια ·· 
στων, ένος μέλους τοα 'Ανωτάτου δικαστηρίου χ.αί ένος μέλους 

έκ των τοD Έψετείοu Πελοποννήσου, καl δικ-χζοuσαν περί της 

ένοχης η μη τοΟ κατηγορουμένου. Κηρuττόμενος 0 1Jτος ενοχος 

χ.α0ίστατο εχ.πτωτος τοΟ •;πουργήματος, καl παρεπέμπετο ενώπιον 

τοΟ 'Ανωτάτου δικαστηρίου προςέπιί:ολην τηςποινης. 'Επί παραί:ά.

σεως χ.αθηχόντων γεpοuσιαστοD η γραμματέως της κυ6ερν-ήσεως 

ώρίζετο προς έχδίκασιν ε ίδ ι κ ον δικαστήριον έχ. γραμματέων της 

κυtερνήσεως χ.αί γεροuσιαστων διοριζομένων ίιπο τοΟ Κυί:ερν-ήτου. 
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Πλην το'J οuτω μεταppυθμισθέντος 'Οργανισf-1.ΟΟ των δικα
στηρίων συνεξεδόθησαν τά. διατάγματα περί πολιτιχης χα\ ποινι · 
ι.ης διαδικασίας, περί διχαστιχης χαί συμ6ολαιογpα:ριχ.ης διατιμή

σεως, χαί μισθοδοσίας τοσ προσωπιχοσ των δικαστηρίων. 

Μετά. την έν Πύλψ ναυμαχίαν οί π?έσ6εις των τριών συμ

μάχων επανειλημμένως άλλά. μάτην προσπαθήσαντες νά. χάμ

ψωσι την ίσχυρογνωμοσύνην του Σουλτάνου προς παραδοχην της 

έν τψ Έλληνιχψ άγωνι μεσολα6ήσεως άνεχώρησαν έχ Κωνσταν

τινουπόλεως λrιγοντος του 1827. Μένεα δε πνέων ο Σουλτάνος 

πλείστους μεν έξεδίω!;ε των αuτων δυνάμεων ύπηχ6ους, χαί χ.ατά. 

παpά.6ασιν των ύ:ρισταμένων συμ6άσεων, &λλους δε ύπέ6αλεν εις 

τον Τουρχιχον νόμον. Άποχλείσας δε τον Βόσπορον, έπί ζηu.ίtf 

1.J.άλιστα τοσ 'Ρωσσιχοσ εv.πορίου χατεχράτει τά. rρορτία των ύπο 

'Ρωσσιχην -~ &λλην σημαίαν ελλιμενισμένων πλοίων αυθαιρέτως 
ορίζων χαί χ.ατά. το δοχοσν πληρόνων το τίμημα. Μεταχληθέντων 

δε έν Κωνσταντινουπόλει των χ.ατά. την 'Ρούμελην χαί την Άνα

τολην έξαρχόντων Μουσουλμάνων άνεγνώσΟη αύτο'ϊς ύψηλbν σουλ
τανιχον διάταγμα ( χ άτι σερί:ρ) έν ψ άνεrραίνετο δλη ή μανία ή 

χ.ατά. τάς άρχά.ς της Έλληνιχης επαναστάσεως τοσαύτας rρριχα

λεότητας πρι;,χαλέσασα. 'Εν τψ έγγρά.rρψ αύτψ οί Χριστιανοί έν 

γένει χαί κατ' εξοχήν οί 'Ρωσσοι έχαραχτηρίζοντο θαν-χσιμοι των 

Μουσουλμάνων εχθροί. Ή επανάστασις των Έλλ-rινων άπεδίδετο 
εις ύποχίνησιν της 'Ρωσσίας έπ' όλέθρψ του .Μουσουλμανιχ,,ίJ γέ

νους. 'Ελέγετο οτι ή Πύλη πιεζψένη ύπό δεινων περιστσ.σεων 

ύπέγpαψε την έν 'Άχερμαν μετά. της 'Ρωσσίας συνθήκην. 'Ότι ή 

'Ρωσσία 6πο6λέπουσα τον νέον τοσ ΌθωμανιχοίJ στρατοσ όργανι

σμόν, χαί παρασύρασα την Άγγλίαν χαί την Γαλλίαν άπ·Ώτει την 

άπελευθέρωσιν των Έλλ-rινων χι:ι.ί προδοτιχως έπήνεγχε την εν 

Π,Jλψ του στόλου χαταστροrρ-rιν. 'Ότι δε μετά. τον άχήρυχτον του

τον πόλεμον ή Πύλη ύποσχομέvη παραχωρήσεις τινά.ς πρ~ς τους 

"Ελληνας έά.ν -~θελον προσπέσ·Ώ είς τ6 ελεQς του Σουλτάνου, έζ-ή

τησε νά. χερδ·ήσ'{) χαιpbν δπως παpασχευασθ'{j, Έά.ν δμως οί &πι-
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στοι έπιμένοντες σuνασπισθωσι, τότε καί οί Μουσουλμάνοι άντί 

πάσης θυσίας όψείλοuσι νά 1;ττ:ερμαχ:ήσωσιν ύπερ της Ίσλαμικης 
πίστεως 1

). 

Τό διάταγμα τουτο δι' ου παρεσκεuάζετο b θρησκεuτικbς των 
Τούρκων κατά των Χριστιανων πόλεμος εμεινεν επί τινα χρόνον 

μυστικόν 2
). 'Αρχομένου δε του 1828 ή 'Ρωσσία άνεκοίνωσε τ~ 

Άγγλικii κu6ερνήσει 3) 15τι μηδαμως έννοοσσα νΙΧ ίδ11 καταρρέοu
σαν την έν Κωνσταντινοuπόλει έπιρρο·ήν της δεν δ 1..ίναται νά έπι

τρέ,}11 τ~ Τοuρκί(f την άττ:όρριφιν των περί της μεσολαbήσεως 

προτάσεων αuτης καί την ματαίωσιν τοσ σκοποσ της έν Λον~ίνψ 

a-uν0·ήκης· ττ:ρός εκτέλεσιν δε αϊJτης, καί μετά την εν Πύλψ κατα

στροrρ-ήν, μη έ.νδιδούσης της Τουρκίας, ετεpα καταναγκαστικά 

μέτρα καθίσταντο άπαραίτητα. "Οθεν ο Αότοκράτωρ προέτεινε την 

ύπb τοσ στρατοσ αuτοσ κατάληφιν των παραδοuνα6ίων ήγεμονιων 
εν ονόματι των Σuμμά.χων μέχρις ου ή Πύλη ,:ιποχωρήσ'Ώ, καί 
τ·~ν σύμπραξιν τοσ στόλου αuτοσ 15ποu &ν οί σ 1..ίμμαχοι έγκρίνωσι 

κατά της Τουρκίας προς άποκλεισμόν· ΊΎ]V ύποστ·ήριξιν της 'Ελ

λάδος οιά χρηματικης χορηγίας, καί την έν Κερκύpίf -~ &λλ11 ν-ήσψ 
σuνέντεuςιν των πρέa-6εων α•'Jτων μετά του Κuεερν-ήτοu της 'Ελ
λάδος ώς ττ:ρbς την μέλλοuσαν αuτης όpγάνωσιν. 

Την πρότασιν της 'Ρωσσίας προθυμότατα ύπεστ·ήριξε τb Γαλ

λικbν ύποuργειον προτειναν οττ:ως στρατbς Γαλλικός καί Ά γγλι

κος σταλii ττ:ρός άπέλασιν των ύπο τον Ίεραημ πασαν 'Αρά?Sων 

έκ της Πελοποννήσου. Άλλ' ή 'Αγγλικ.'ί) κu6έρνηα-ις άμψιτα

λαντεuομένη δεν έθεώρει την άναχώρησιν των πρέσ6εων ώς τε

λικην pη!;ιν, οuδί: σuγκατετίθετο είς την •;ττ:b των 'Ρώα-σων κατο

χήν των Ήγεμονιων, ώς ψανεράν έχθροπραξίαν κατά της Τουρ
κίας. 'Αντί δε των προταθέντων προετίμα μόνον την χατΙΧ της 

1) Σουλτανικόν διάταγμα 8/20 Δεκεμ6ρiου 1827. 
2) Γερ6Ινου Ίστ. Έλλ. έπ. Τ. 2. σελ. 391. 
31 "Ενθ' &νωτ. σελ. 407. 
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Τουρκίας άπειλην δι' άναγνωρίσεως τη, Έλληναης άνεξαρτη
σίας 1 ) . 

"Ηδη γνωσθέντος τοΟ μυσταο •j σουλτανικοΟ διατάγματος ή 
Π 1Jλη 1tpοbα ίνουσα είς τά εργα άπέπεμψεν έκ Κωνσταντινου,τό

λεως καl τους θυρωρούς ετι των τριών πρεσfJ ειων, καl σκληρώς 

ά1τεδίω!;εν έν μέσψ χειμωνι πολλάς χιλιrί.δας 'Αρμεν ίων 1tpb χρό
νου διαμενόντων έν τη πpωτευούση, έκδικουμένη κατά. τc,Ο Πατρι

άρχου αύτων συμ1ταθοοντος τ'Ώ Ρωσ:rίq:, καί ήθέτησε καθ' όλο

Ληρlαν την έν "Αχερμαν συνθήκην, 1tpοτιμωσα, ώς ελεγε, να 
δα.παν·ήσ"Ώ τά μεγrί.λα 1τοσά της υποσχεθείσης τ-~ 'Ρωσσίq: 5:ποζη

fΙ-ιώσεως είς έ!;όντωσιν α.ύτοΟ τοΟ έχθpοΟ 2
) . 

Ό δε 'ΙfJραήμ ,τασας άπb της Μεσσηνίας 3 ) ,τανστρατι~ άνα

bα ς είς το χέντpον της Πελοπονν-ήσου, την μεν εv Τριπόλει Τουp 
κιχ·ην ψρουράν καί τους "Ελληνας αίχμα:λώτους άπήγαγεν είς τά. 
Μεσσηνιαχά ψρούρια, βανδαλικως δε άνατρέψας δι' υπονόμων κα.l 

έν -~χψ σαλ1tίγγων κα.ί κυμbάλων τά τείχη, τοις οίκίας της πό

λεως, τους ναοlJς καί αύτ-χ τά τζαμία. χαί ~λα.ς σπε ί ρας είς τά 

έpε[,τια ηύχήθη την αύτην τύχην χαl είς το Ναύπλιον, καl κατ
ηλθεν είς τά μεταξύ τοιJ ΜεσσηνιακοιJ χόλ,τοu καί των Πατρών 

παράλια. 4 ) . 

Έχ τούτων έξαντληθείσης της υπψονης τοσ Αύτοκράτορος 

Ναολrί.ου, b έν Λονδίνψ πρέσbuς αύτοΟ διετάχθη νά διακοινώσ"Ώ 
τ'(j 'Αγγλικ'ij χυ δ'ερν-Α,σει οτ ι ή Π 1.ίλη διά της αύθαιρεσίας καl της 

τόλfΙ.ης των προξένων αύτης έσχΙΧτως 1)περέ6αλε τά ορια της άνο

χης, οτι τ~ χ·ήρuγμα τοσ Σουλτάνου άκυροΟν την έν 'Άχερμαν 

ΣuνΟήχην χαί -προχαλοσν 1t'l.ντας τοlJς Μουσοuλμά.νους εις -.α 

οπλα χατά της 'Ρωσσίας ώς άσπόν ;ου έχθροΟ, ο ι;δεμίαν &λλην 

1) Ι'ερ61νοu Ίστ . Έλλ . 'F.r.. Τ. 2. σελ , 408, 
2) Γερ6ίνοu 'Ιστ . ' Ελλ. Έπ. Τ. 2. σελ. 391 - 4. - Σ . Τρικούπη Ί στ, Έλλ , Έr.. 

Τ, 4. σελ . ?57, 259 . 
3 ι 9 Φε6ροuαρίοu 1828. 
•) Γεν . Έιρ. τ* Έλλ , &p. 15. - Γερ6ίνοu Τ . 2. σελ. 461 , -Τριχούπη Τ, 4. σελ. 254, 
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εκλογήν καταλείπει τψ Αι:,τοκράτορι η τον πόλεμον, των όικαίων 

της 'Ρωσσίας οντων άνεξαρτήτων άπb των μεταξύ των Συμμά
χων 1:ιπερ της Έλλά3ος 3ιαπραγματε,5σεων, εί3οποιων &μα οτι b 

'Ρωσσικbς στρατbς θά είσέλθ'Ώ είς τοις ήγεμονίας· παραιτο,;μεvος 

3ε b Αυτοκράτωρ κατακτητικων σκοπων 3εν θέλει καταθέσ'Ώ τά 

οπλα πρίν η λά6χJ τοις όπερ των 'Ρωσσικων συμrρερόντων &.ναγ

καίας έγγυήσεις, καί έξασψαλίσ'Ώ τά προνόμια των ι;πο την προ

στασ(αν αύτοΟ Χριστιανικων λαων, καί τοις άποζημιώσεις όιοι τάς 

πολεμικάς 3απάνας καί τοις ζημίας των ,:ιπηκόων αuτοο. 'Υπό

χρεων 3ε 0εωpων έαυτbν ο Αυτοκράτωρ είς έκτέλεσιν της περί 

της Έλλά3ος Συνθήκης θέλει πpοb"Ώ είς έπίτευξιν το Ο όι' αύτης 

μετά των συμμάχων συνομολογηθέντος σκοποΟ. "Αλλως ή 'Ρωσ

σ(α ήθελε καί μόνη έπιόιώξ'Ώ την έκτέλεσιν της Συνθήκης 1 ). 

'Αλλά τb 1JΠΟ τον Οuελλιγκτωνα Άγγλικbν υπουργείον άπο

στρεrρόμενον πασαν ενοπλον έπέμ6ασιν κατdι της Τουρκίας, ου3ε 

κρίνον άνταξίαν των έν3εχc.μένων έν Εuρώπ'Ώ κιν3ύνων την ,:ιπερ 

της 'Ελλάδος ένέρyειαν έκ της τοια 15της έπεμ6άσεως, έθεώρησεν 
άσυμ6ίbαστον την πολεμικην όιακοίνωσιν της 'Ρωσσίας προς την 

περί είpηνεύσεως Συνθήκην τοΟ 'Ιουλίου καl έπομένως ται;την 
άναιρεθείσαν. 'Απ' εναντίας ή Γαλλική κυ6έρνησις, ψιλελευθέρα 

καί rριλελληνικη έμμένουσα, προέτρεπε την Άγγλικην νdι παρα

δεχθ"Ώ τάς 'Ρωσσικdις προτάσεις, προσεπάθησε νά πείσfι αυτήν είς 

έξακολούθησιν των περί της Έλλά3ος έν Kεpκ 15pq: όιασκέψεων, 

έδείχθη προθυμοτά:,η ίνα διdι σημαντικης χpηματικης έπιχουρίας 

ύποστηρίξ'Ώ τον Κυ6ερν-ήτην, καl προέτεινε την άπο κοινοσ μετά. 

της 'Αγγλίας άπελευθέρωσιν της Πελοποννήσου άπο των Αίγυ

πτιακων στιψων του 'Ι6ραήμ. Μη κριθείσης άσυμ6ι6άστου της 

συμπράξεως των ουόετέρων συμμάχων όυνάμεων μετά της 'Ρωσ
σίας ώς εμπολέμου, όιότι, ώς παρετ·ήρει ό ΑϊJτοκράτωρ Νικό

λαος, ή συνθήκη προνοοDσα ενδεχόμενον πόλεμον, προέbλεπε την 

η Διακο(νωσι, 14/26 Φε6pοuαρ(οu 1828. -Γερ61νοu Ίστ. 'ελλ. 'επ. Τ. ?. σελ. 

4.11-412. 
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μεμονωμένην θέσιν της 'Ρωσσίας, όιά τοσ έν Λονδίνφ Πρωτο

κόλλου της 19 'Ιουλίου 1828 άνεγνωρίσθη, pητως μάλιστα έτtί 
ταίς παραστά.σεσι του Κυ6'εpν-~του της Έλλά.δος, ή άνάγχη της 

Γαλλικης ε!ς Πελοπόννησον έχστpατείας, συμπράττοντος του 'Αγ

γλικου στόλου προς τον διά 1;ηρας χαί θαλάσσης άποχλεισμόν 

οτtως άναγχασθ~ ο Ί6ραημ πασας ν' άπέλθ'Ώ. 

Ό χ.ατά της Τουρκίας πόλεμος της 'Ρωσσίας είχε χηρυχθ~ 
άπb της 14 26 'Απριλίου 1828, χαl τότε μόνον ή άγέρωχος 

Πύλη εσπευσε δι' άποστολης τοσ μ::γάλου πρωτοσυγκέλλου του 

Πατριά.ρχου χαl τεσσάρων μητροπaλιτων νά •;πο6ά.λ1J τψ Κυ-

6ερνήτ11 προτάσεις άπαpαδέχτους πλέον έν τ~ θέσει των πραγμά
των, διεμ·ήνυσε τψ πpεσΕιευτ'Ώ της Πρωσσίας οτι άναγνωρίζει 
καθ' ολοκληρίαν τά έν 'Άχερμαν με".:ά της 'Ρωσσίας συνομολο

γηθέντα, χαl προσεχάλεσεν έπανειλημμένως τοl.ις άποχωpήσαντας 

είς Κέρχυραν πρεσ6'ευτάς της 'Αγγλίας χαl της Γαλλίας νά έπαν
έλθωσιν είς Κωνσταντινοιίπολιν δια6'εSαιουσα οτι τά πάντα θά 
έξωμαλ,.;νοντο έν μι~ χαί μόν11 συνεδριάσει. 'Αλλά μη δυναμένου 

νά προσέλθ11 έχει του πpεσ6ευτου της 'Ρωσσίας δεν έκρίθη πρέ

πον νά διε!;αχθωσι χεχωρισμένως αί μεταξύ των τριών συμμάχων 
διασκέψεις, χαί ή πρότασις της Τοηχίας άπερpίψθη 1 ). 

'Ήδη έχ θαλάσσης άποχεχλεισμένος b Ί6ραημ πασας έξη

χολοιίθει λεηλατων την Πελοπόννησον, χαί ψόβ'ος ύπηpχε μη 

χατά τό θέρος διαψθείρχJ τά προϊόντα χαί πpίν άπέλθ"Ώ χαταΕιάλΏ 

τοl.ις Πελοποννησίους διά της πείνης. "Οπως άποσο6ήσ"(] τον χίν

δυνον εσπευσε τότε b Κυβ'ερνήτης αυτοπροσώπως προς τοl.ις έν 

Πιίλφ ναυάρχους χαl παρέστησεν αύτοίς τά πράγματα. Ό άπο
χλεισμος έγένιτο στενώτερος, άλλά χαί ο 'Ι6ραημ άπειλητιχως 

άπ-ήντα ε!ς τοl.ις νοωά.ρχους οτι « άχόμη ή σπάνις τροψων δεν 

χατέστη σιτοόεία, χαί οτι α:ι:ιτος χαί οί έαυτου δεν ήδιίναντο νά 

παραδοθωσιν έψ' οσον όεν περι·ήρχοντο εις την άνάγχην νά τρώγωσι 

1) Γερ51νοu Ίστ. Έλλ. 'Επ. Τ. 2. σελ . 421. 
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φύλλα δένδρων χαl άνθρώπινον κρέας 1), σrροδρως δε χατεξανέστη 

άχοι;σας την περl άποδόσεως των αίχμαλώτων αίτησιν 2
) . 

'Εν τούτοις στάσις έξεpράγη έν τψ στρατοπέδφ του 'Ι6ραημ 
πασα. Δισχίλιοι χαl έπτακόσιοι Τουρχαλε'ανοl είς τούς οποίους προ 

πολλοσ χαθυστερείτο ή μισθοδοσία, χυριεύσαντες το φρούριον της 

Κορώνης χαl κατελθόντες μέχρι του 'Ρίου συνεχρούσθησαν προς 
τούς αυτόθι ψρουροuντας Αίγυπτίους, έφόνευσαν τον άpχηγόν, 

κατέλα6ον το φρούριον 'Ρίου καl κατέλιπον αυτό τψ άόελψψ 

τοσ Κυ6ερνήτοu Αuγουστίνφ έχει μετα6άντι, οπως έ!;ασφα

λίσϊ] αύτοίς την πέραν τοιJ ίσθμοD εξοδον, καl διαπεραιωθέντες 

άπηλθον 3). 

Άλλ' οσον οί Γάλλοι προεθυμοuντο ε!ς την έπιχ είρησιν της 
είς Πελοπόννησον έκστpατείας, έπί τοσοuτον οί 'Άγγλοι εσπευδον 
νά προλάε'ωσιν αι)τήν· έrρ' ψ χαl b ναύαρχος Κόδριγκτων είς Ά

λεξάνδρειαν άποσταλείς έπει0ανάγκασε τ6ν άντιε'ασιλέα Μεχμέτ 

Άλην έπί άπειλ"Ώ άποκλεισμοο των παραλίων της Αιγύπτου νά 

υπογρcί.ψϊ] σύμε'ασιν 4) προς άνάκλψrιν τοΟ υίοu αύτοσ 'Ι6ραημ 

πασα καl άπελεuθέρωσιν των αίχμαλώτων. 'Αλλά συγχρόνως δε

κατετρακισχίλιοι Γcί.λλοι ι;πο τον στρατηγον Μαιζωνα καταπλεύ

σαντες είς τον Μεσσηνιακσν κόλπον παρά την Κορώνην ύπεχρέ
ωσαν τον Ί6ραημ όίνευ άνα6Όλης νά έπι6ι6άσϊJ τους Αίγυπτίους, 

χαl έν διαστήματι μόλις δύο μηνων κατέλα6ον τά Μεσσην ιακά 

φρούρια παραδοθέντα αι:,τοις, καί τάς Πcί.τρας . Οί δε uπο την έπι

τήρησιν των συμμαχιχων πλοίων έπιστρέψαντες είς Άλεξάνδρειαν 

Αιγύπτιοι άνηλθον είς το ήμισυ περίπου των 40,000 άπο6άντων 

1) rερ6lνοu Ίατ. 'Ελλ. ' Επ . Τ . 2 αελ. 461- 2. 
2) Γερ6lνοu ~νθ. ά.νωτ. - Προηγοuμένωι δ Κu6ερνήτης ε1-χ.εν άνταλλιfςη 106 'Άρα6ας 

α1yμαλιbτοuς προς τοσούτοuς "Ελληνας. Κα\ έπιστε1λας τψ Ί6ραημ παα~ /r;iτu-x.ε την <iντ• 

αλλαy'tjν πλεlστων &λλων lν ο!ς τοU u[oU τοU προΕΟροu της Συνελεύσεως Γ. Σισσίνη. 
( Correspondance Τ. 1 p. 446, 513. ·· Γερ6ίνοu Ίατ. Έλλ. Έπ. Τ. 2. σελ. 348 ). 

3) Τρικούπη Ίστ. Έλλ. 'Επ. Τ. 4. αελ. 291. - Correspondance Τ. 1. p. 539. -
Γεν . Έψ. της Έλλ. ά.ρ. 46 , 47 . 

4) Tji 25/6 Αuγο&στοu 1828. 
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ε!ς Πελοπόννησον 1). Οίίτω πασα ή Πελοπόννησος, άρχομένου 

τοu Νοεμ6ρίου 1828 περιηλθεν είς χείρας των 'Ελλήνων. 
Άπb τοu Σεπτεμ6ρίου μηνbς ό Κυ6ερν·ήτης '{)τήσατο την 

σύμπραξιν τοu στρατηγοu Μαιζωνος μετά τorJ έν Μεγάροις Έλ

ληνικοrJ στρατοrJ καl τοu στόλου πρbς έκστρατείαν κατά της Ναυ

πάκτου, άποΩέπων είς άνάκτησιν της 'Ανατολικης Έλλάδeις . 

"Εχων δε πληρεξουσιότητα παρά τorJ λίαν ε•)νοϊκως διακειμένου 
είς τε την Έλλάόα. καί τόν Κυ6ερνήτην αι)της Βασιλiως Καρό

λου, ετοιμος ·}jτο b Γάλλος στρατηγbς νά όιαb'ζ) τόν ίσθμόν. 'Αλλ' 

ήναντιώθη ή 'Αγγλική κu6έρvησις έπί τω λόγψ οτι της έ.v Λον

δίνψ σuνεντε•.Jζεως ή άπόψασις περί. της Γαλλικης έ.κστρατείας δεν 

άπέ6λεπεν ·η την Πελοπόννησον 2). 

Ήδη ή 'Ρωσσία κατ' 'Απρίλιοv εΙχε προτείνΊJ έν τ'ζ) Λονδι

νείψ συνδιασκέψει των συμμάχων οπως εκαστος αύτων έγyuηθ'(i 

το τρί-::ον τorJ παρά τοσ Κυ6'ερνήτοu έπιζητηθέντος δανείου δύο 
έκατομμυρίων λιρών· έναντι:ιuμένης δε της 'Αγγλίας ή 'Ρωσσία 

!σχυpίσθη οτι οιά τοιαύτης προς την 'Ελλάδα έπικουρίας ουδαμώς 
παρε6ιάζετο ή οϊιδετερότης &.πέναντι της Τουρκίας, r;,υόε τοια•.Jτη 

έπικουρία άπηγορεύετο ,)πb της σuνθ ·ήκης τοr) 'Ιουλίου ώς έ.χθρο

πραξία δυναμένη νά κλον·ήσ'Ώ το 'ΟΟωμανικόν κράτος. 'Επομένως 

'Ρωσσία καl Γαλλία •)πέσχ.οvτο τψ Κυ6ερνήηJ τακτικην μηνιαίαν 
είσψορ~.ν ήι-ι. ίσεc ς έκατομμuρίου ψράγκων έκάστη. Καl έκ 'Ρωσ

σίας μεν ελα6εν οίiτος 1,αΟΟ,000 ρού6λια χάρτινα ί'να χρησι-
11.ε,.Jσωσιν είς τοις μάλιστα έπειγούσας άνάγκας τοu στpατοu καl 

άποκατάστασιν τοu λαοσ. 'Εκ Γαλλίας δέ, κατ' 'Ιο•.Jνιον τψ άπε

στrί.λησαν αΟΟ,000 ψράγχ.α χρuσα είς ένίσχυσιν τοσ άγωνος μετά 
δια6ε6αιώσεως -περί ίσης έ.ψ' έξης μηνιαίας ά-ποστολης. 'Έκτοτε 

b Καποδίστριας έπεχείρησε τον διά θαλάσσης άποκλεισμbν της Εu-
6οίας καl τοu κόλπου τοσ Βώλοu, καl ένίσχuσε τόν προuψιστάμε-

~ι Γερ6!νου 'Ιστ, Έλλ Έπ Τ . 2. σελ. _462 -4. - Τρικούπη Ίστ . Ί<:λλ, 'επ. Τ. 4. 

σελ. 300 
2) rερ6:νου Τ. 2 σ,λ. 465. 
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νον της Άττιχ.ης 1

), ϊνα έμποδίσ-ο τον έπισιτισμον των Τούρχ.ων . 

Δεν ήό•.Jνατό τις εύλόγως νά μψ.JJθ'(j τοο Κu6'ερνήτοu οτι δεν 
προέ{5η χ.ατά το θέρος είς ένεργοτέρας έπιχειρήσεις γινώσχ.ων πό

σον •:ιποδεέστψJς χ.αί έπιόεης πειθαρχίας ητο b μόλις έκτων 'Ρου

μελιωτών είς χιλιαρχίας όργανωθεlς &τακτος στρατός, έν ψ δεν 
είχεν είσέτι άπο6'ληθ'(j ύπο των Γ-χλλων έχ της Πελοποννήσου b 

έχ. δισμuρίων Άρ-χ{5ων ταχ.τιχ.?ς στρχτος του 'Ηραημ πασα, περί 

οίί μαρτυρεί b Τ ριχ.ο,.ίπης 5τι « οί 'Έλληνες οί τους μαχιμωτέpοuς 

στρατούς τοσ Σ?uλτχψ)U χ.ατα6'αλ6ντες, ύπο των άγενων άλλά 

τακτικών φελλάχων κατε{5λήθησαν, ούδε άνηγέρθησαν είμη διά 

χειρός των σuμμ-iχων δυνάμεων 2). 

Μη δυνηθείς b Κu6'ερνήτης νά λά.61), ώς -~τήσατο, την σύμ

πραξιν του Γαλλικοσ στpατου κατά την Στερεάν, καί φο6'ούμενος 

f'·YJ έν τ'(j ορ ιστιχ.'(j άποχ.αταστ-χσει πεpισταλ'(j ή 'Ελλάς είς μόνην 
την Πελοπ6vνησον, &ν τ):~ Μεσολόyγιον ή Ναύπαχ.τος χ.αl τά Σά

λωνα εμενον είς χείρας των Τούρχ.ων, άπεφ-χσισεν έχ.διώχων αιj

το•.Jς, ν' άναχ.τήσ'() την ·ηδη άπολεσθείσαν Στερεάν, χ.αί χ.αταλ-χ6''() 

την άπο Βώλοu είς Μαχρuν6ρος γραμμήv 3). Διέταξεν έπl τούτψ 

τον Ύψηλάντην ν' άφήσ-ο έν Έλεuσίνι τρισχιλίους &νδρας είς πο

λιορχίαν των 'Αθηνών χ.αί στρατοπεδεύ~-ο είς Σάλωνα, οθεν θά 

ήόύνα.το νά χ.α.ταλά6'-ο εύχ.όλως τάς Θερμοπύλας, την Βουδονίτσαν 
χ.αl την όρσσεψχν της 'Όθ ρυος, σuγχ.οινωνων διά των Αίτωλιχ.ων 

iηέων μετά του στρατοιJ της Δuτιχ.ης 'Ελλάδος ένισχvθέντος ήδη 
,:ιπb δισχιλίων άνδρων χαί τοιJ έχ. δέχ.α χ.α.νονισψ6ρων στολίσχ.οu 

είσπλεύσαντος είς τον 'Αμ6'ραχικον χ.6λπον ύπο το παρ των παρά 

τ" στόμ ιον πuρο6'6λων ~). ' Αλλ ' b όίλλως γενναίος χ.αί ψιλόπατρις 

'Υψηλάντης ένδίδων είς την έπί λαφuραγωγί(f ορμήν των άξιωμα-

1) Τpιχούπη Ίστ . Έλλ. Έπ. Τ. 4. σελ. 274-5. -rεp6(νου 'lσr. Έλλ. •επ. Τ . 2 
σελ. 430 Correspondance Τ. 1 p. 524. 

2) Τpιχούπη Ίστ . Έλλ. Έπ. Τ. σελ. 301. 
3) Conespondance Τ. 1. p. 351, 456, 457 , 501. - Βιογpαψιχαί εlδήσεις προτασσό

μεναι της &λληλογpαφίας σελ. 122 . 
.\) Τριχοόπη Ίστ. Έλλ. Έπ . Τ. 4. σελ. 306. 
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τικων καί στρατιωτών μετέ6'η είς τάς πεόι&.όοις της Λε6'οιδείοις χ.οι\ 

Άτοιλ&.ντης &ς ολίγοι Τοσpκοι κατέχοντες έγκοιτέλιπον όιποχωpή

σαντες πέpοιν των Θερμοπυλων ε!ς Ζητούνιον· μοιθόντες δε μετ' 

ολίγον όποίοι όιτοι!;ίοι έπαρ&.τει έν τψ Έλληνικψ στροιτψ χα.\ συνεν

νοηθέντες μετά τοσ κατέχοντος την Εδ6'οιοιν ποισα έπα.νηλθον κοιί 

οιv.οιχητl όινέχτησοιν την χα.τοιλειψθεϊσοιν χώραν 1). 'Όθεν οί 'Έλ

ληνες στpα.τιωτοιι ήνοιγκάσθησ-οιν νά όιοισκορπισθωσιν είς τάς ψ&.

ροιγγοις τοσ Κιθαιρωνος χοιί Ποιρνοισσοσ. 'Εν ψ δε τα.στα. συνέ6'οιι

νον κοιτά την 'Ανοιτολικην Έλλ&.δοι, ό έν τ'(j Δuτικ'(j στροιτηγbς 

Church χοιίπερ ήγούμενος τετpα.χισχιλίων όινόpων κοιί •;ποστη

ριζόμενος παρά τοσ έν τψ 'Αμ6'ροιχιχψ στολίσκου, ούόε\/ κατώρ

θου, μένων παρά τ::ι.ς όιοιτοιγάς της κυ6'εpν-ήσεως μεθ' ολης της 
1;π' οιύτbν όuν&.μεως εiς πολιορκίοιν τοσ μιχροσ ψpοuρίου της Βο

νίτσης μόλις •;πο έξήκοντοι Άλf5οινων κα.τεχ ομένου Τοιαύτη, 

ποιeά τάς οδηγίας, ολιγωρία. προς κuρίευσιν τοσ Μοικρuνόροuς, 

οθεν ήδ 1.ίνοιντο οί Τοσρχοι νά τροψοδοτωσι τάς έν Μεσολογγίψ καί 
Να.υπ&.κτψ ψpουράς, &μα. όε αί ποιρεκτροπαί καί ή όιπειθοιρχία 
τοίi ύπb τ6ν 'ϊψηλάντην στροιτοσ δι·ήγειρον γενικην όυσαρέσχειαν 
χα.\ γογγυσμbν κοιτά της χυ6'ερνήσεως ώς όιδιαφορο1..ίσης προς την 

τύχην της Στερεας όιοιπιστευθεϊσα.ν ε!ς χεϊρα.ς τοσοστον όιδεξίους. 

'Ηνοιγκ&.σθη τότε ό Κυ6'ερν·ήτης νά όιορίσ·Ώ πληρεξούσιον το

ποτηρητην α.ύτοσ τον όιδελq:,bν Αuγοuστϊνον 2). 'Απο Μεγάρων εν0α. 

ουτος 8ιέf1.ενεν έχπέ[J.ψας πεντοιχeισίους Όλυμπίους ί'να. καταλ&.

bωσι την ό;zυρ:χν θέσιν Μαρτίνη έπl της έν ΛεFJαόείq: πpbς την 

Εδδ'οιαν όδοσ -~v κατεϊχον οί Έλληνες εδραμεν ε!ς Δελψοuς οπως 

συγχεντρώσ"Ώ τους όιεσχορπισμένους στρατιώτας, σuντ&.ξrι το πλεϊ

σ',Ο\/ του στρατοσ ε!ς τάς ύπωρείας τοσ Παρνα-:rσοσ, κοιi κοιτοιλα.μ-

6'&.νων τάς παρά τάς Θερμοπύλοις θέσεις άποχόψ"{j την συγκοινω
νία\/ των Το1..ίρχων, χοιl έμποόίσ"{), εί όυνοιτόν, την ύποχώρησιν 

η '() Τριχοόπης άποδ1δει ,q; ')"φηλάντη &δράνειαν. Τ. 4. σελ. 310. 
2) 21 'Ιανουαρίου ί2 Φεοpοuαpίοu 1829. - "Ορα Τρικοόπη Ίσ-r. Έλλ. Ί,π. Τ. 4. 

σελ. 334. 
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αότων. 'Α.λλ' ο έπ1. κ.ε'Ραλη:; τ,:;,) Του?κ.ι.χοσ στpατοσ πα,;ας της 

Ευbοία:; ι.ι.αθών την &-pιξ 1.ν τοσ άΙJελpοσ τοσ Κυ~ερν-ήτου κ.αί 1)πο
Οέτων -5τι Q,χ τtα?ηκ.ολουΟεϊτο uπο σημαντικ.η:; ΙJυνάμεως, εσπευσε 

νχ χαταλίπχJ την χώραν. Μόλις !Jε όι-pι.κ.ψένοΙJ είς Δελψο!ις τοιJ 

-τ;ληρεξουσίου Τοποτηρητοσ τοσ Κυbεpνήτου, οί Τοορκ.οι. έγχατέ

λιπον πχ,;ας τχς πε!Jιχδα:; της Λε~α!Jεία; χαί Άταλχντη:;, (~,;τε 

ευχερώς έχεϊνος πρ,:;έbη ε!ς χηίευσιν των Θερμ,:;πυλων κ.αl λοι

πών εί:; την άηχλειαν τη:; χώρας άναγχαίων θfσεων 'Αpήσας 

όε πενταχισχιλiου:; &ν?,οας τψ Ύψηλ-7.νηJ παρήγγειλεv α 1.Jτψ, όια 

μεν χιλίων ν,χ χαταλάb'() θέσιν τινά όχυρχν όιπέναντι της Ευbοίας, 

οπως έμποδίηJ τάς έχετθεν έπι!Jρομχς, βαiJίση όε μετά των λοι

πών ε1ς πολιορχίαν των Άθηvων. 'Αλλά χαί π-χλιν ο Ύ•.j,ηλάντης, 

όιντί να πpοχωρήσ'() παρέμεινε τέσσαρας 5λους μηνας είς πολιορ

χίαν τοο άσθενοσς φρουρίου των Θηbων . 

'Απελθών δε των Σαλώνων ο πληρεξούσιο:; τοσ Κυbεpν·ήτου 
υ.ε-:ά τοισχιλίων άνiJpων, χαί τ"Ώ έπιχουρία τοσ έν τω Κοοιvθιcα.ω 

~τολίσ~ου,
0 

τ"Ώ 29 Μαρτίου έπε;.είρησε τη~ πολιο?χί~ν τη
1

ς Ναυ
1

-
π-χχτου, τοσ Μεσολογγίου χαί το•'J 'Ανατολιχοσ ,)περασπιζομένων 

ύπο πεντακ.ισχιλίων Το•.ίρχων . ·Ήδη άπ); τη:; 17 'Απριλίου είχε 
παραδοθ"Ώ τb φροι..ίριον τοσ Άντιppίου. Καl τη:; μεν Ναυπάκ.του ή 

φpουρχ συνθηχολογ·ήσασα παρέδωχε τ6 φρούριον αότψ τψ Κυbεp

νήτ-Ω πpοσελθόντι τ"Ώ 23 Ά πpιλίου. Μετ-χ τινας δε fι!.ι.έρας όιά 
συνΟηχολογίας ώσαύτω:; παρεδόθησαν τψ πληpεζουσίψ τοι) Κυ

bεpνήτου τχ φρούρια τοσ Μεσολογγίου χαί τοσ 'ΑνατολιχQσ. Ή 

παράδοσις δε έγένετο εγχαιρος, διότι έν ψ b πληρε!;ο 1.ίσιος τοσ 

Κυbεpνήτου όιεπραγματεύετο την πcψχόοσιν τοσ Μεσολογγίου, 

Άγγλιχή ψρεγάττα ύπb τ►,ν μοίραρχον λόpδον Spencer χατέ
πλευσεν ινα πα•.ίσ'Ώ πασαν έχθpοπpαξίαν διαταγ'Ώ της Άγγλιχης 
χυ6'ερνήσεως μη όιναγνωριζούσης τbν όιΤtοχλεισμον των όιχτών της 

Τουρκίας. Εtς την πρόσχλησιν τοΟ μοιpάρχ_ου νά λι.:iση την πολι · 
ορχίαν b πληρε!;ο,.ίσιος τοποτηρητής όιπήντησεν << άδυνατω· δέον 

ν'όιπο,;αθητε προς τον Κυ6Έpνήτην >>. 'Αλλ'αί διαταγαί τοσ Άγ-
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γλιχοD ύπουpγείο•J, •:ιπέλα6'εν b μοίραρχος, μοί έπι'::άλλουσιν 

&μεσον έχτέλεσιν, χαί έν άνάγχ:q την χpησιν της βίας >>. « 'Ελπί

ζω, ά.ντείπεν b πληρεξούσιος, ή διαrρορά νά έχλείψ-q παραδιδο

μένου τοD rρρουpίου έντbς της ήμέρας ». 'Εrράνη διστάζων b μοί

ραρχος, ούχ ·ηττον tδ·ήλωσεν οτι έν τοιαύτ-q περιπτώσει Ο' άπηλ

λάσσετο ά.σμένως της δυσαρέστου άποστολης. Ί-Ι συνθηχολογία 

πράγματι ύπεγpάψη αύ0·ήμερον, χαί άπελθόντων των Τούρκων 

την έπιοιJσαν, άπέπλευσε χαί το 'Αγγλιχ~ν πολψιχόν . Καίτοι το 

παρά πασαν άpχην τοιJ διεθνοσς δικαίου διά.6ηf.Ι.α το στο της Ά γ

γλιχης χυ t.'ερ νήσεως μεγάλως 0ά έζημίου την πρόοδον των πολε

μιχων χατά την Στερεάν έπιz.ειρ-ήσεων της Έλληνιχης χυ6ερνή

σεως, bμολογητέον οτ ι λίαν ευγενώς b λόρδος Spencer· διεξήγαγε 
τ-ην :ι.νατεθείσαν α 1jτψ έντολ-ήν. 'Άν οδτος ήθελε γνωρίσ-q τψ 

Τούpχψ qψουράρχψ τbν σχοπbν τ-ιjς άποστολης α•jτοσ, δεν Θά 

έτελείτο βεt.'αίως ή παράδοσις τοσ Μεσολογγίου τοσ όποίου ή 

ά.πώλεια εΙχεν ·ηδη άπειλfισ"Ώ τbν όλοτελη ολεθρον της 'Ελλάδος 1
). 

Ή έν τριμ·ήνψ μόνον διαστ-ήματι ά.πελευ θέpωσις άπ-:ί.σης της 

Δυτιχης Έλλ-:ί.δος άποδειχνύει όπόσον άδιχαιολόγητοι ·rjσαν αί 

χrι.τά της άποστολης τοσ άόελψοσ τοσ ΚυδΈρ,,.ήτου μομψαί, &ς 

άναrρέρων b Τ ριχούπης έπl τέλους ομολογεί οτι cc 6 διορισμος οδ

τος, Οπως χαl άν Εγ~νεν, άπέ6'η ώψέλιμο; >> 
2 ) . 

'Επί τ'Ώ άναχτ-ήσει ίδίως το>J Μεσολογγίου άγαλλοι.1.ένη έσχίρ

τησε σύμπασα ή 'Ελλάς, χαί έπί τ'ζ] άνυψώσει της Έλληνιχης 

σηf-1.αίας είς τάς tπάλξεις τοσ ένδόξου tχείνοu Π?ομαχωνος της 

έλεuΟερίας b Κubεpν-ήτης έτέλεσεν έν Αίγίv-q έπισημl)τάτην έοp

τήν. Διέταξε δε ινα χατά τά έγχαίνια τοD ·ηδη έν Μεσολογγίψ 

έπισχεuαζομένοu ναοσ τελεσθ"Ώ ύπό τοσ μητροπολίτου μνημόσυνον 

ύπεp των ήρωϊχως έν τ'Ώ πολιορχί'f α•;_τοD πεσόντων· σuνταχΟ-~ 

κατάλογος ύπο άρμοδίας έπιτροπης πάντων τοι.ίτων, περισuλλε

χθέντα δε τά λείψανα αύτων χrι.τατεΟωσι, διά μεγάλης πομπης, 

') Τριχοuπη Ίστ. Ί,λλ. 'Επ Τ. 4. σελ. 336, 339. 
2 j Τρικούπη Ί στ. Έλλ. 'Επ. Τ . 4. σελ. 334 - 5. 
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παρισταμένου τοσ Κue'ερνήτοu, έν τά.ψψ 15ποu έγερθ·ήσεται μνη

μείον κατά σχέ8ιον έγκρ_ιθησόμενον υπό της κu6ερνήσεως έν όια
γωνισμψ 'Ελλήνων καλλιτεχνών 1

) . 

Μετά την άπελεuθέρωσιν τοιJ Μεσολογγίου καl τοσ Άνατο

λικοσ καl την κατάληψιν της άπο Μακρuνόροuς μέχρι τοσ Σπερ
χειοιJ γpαμμης, οί "Ελληνες ήναyκά.σ0ησαν νά Βιακό ψω<1ι πασαν 

έχθροπραξίαν, 8ιότι μετά τινας ήμέρας ό άντικαταστ-ήσας τον 

Κο8pιγκτωνα ναύαρχος Μάλκολμ μεθ' 15λοu τοσ 'Αγγλικοσ στό
λου καταπλεύσας είς Α'ίγιναν έπανέλα6ε προς τον Κu6ερν-ήτην 
την Βήλωσιν την ηδη όπο τοσ μοιράρχου Spencer γενομένην 
προς τον άδελψον και πληρεξούσιον αύτοσ. « 'Ερμηνεύοuσα, λέ
γει δ Τρικούπης, ή 'Αγγλία τό πνεuμα τοσ 15ροu της παύσεως 
πάσης έχθpοπραξίας άπ~τησε και την λύσιν των θαλασσίων άπο

κλεισμων των δυτικών παραλίων της Στερεας 'Ελλάδος, έν ονό

ματι ολης της συμμαχίας. 'Ηπόρησαν έπl τούτψ ή Γαλλία καl 

ή 'Ρωσσία και ιξέψρασαν την έαuτων δuσαρέσχειαν. Άλλ' ή 'Αγ
γλία, καί τοι όμολογήσασα 15τι κατά λάθος έγένετο χρησις του 

όνόματος 15λης της συμμαχίας, έπέμεινεν ούχ ηττον είς την άπό

ψασιν !δίψ όνόματι και διέταξε την κατά την 'Ελλάδα ναuτικην 

δύναμιν νά ένεργ·ήσ'Ώ τά είς πραγματοποίησιν τοσ 15ροu τούτου 
θελούσης η μη της Έλληνικης κubεpν-ήσεως >J 2) . 

'Εντεσθεν έπηλθε πράγματι έκεχ ειρία των διαμαχομένων, 
έπικuρωθείσα επειτα κατά τάς έν Άδριανcuπόλει διαπραγματεύ

σεις της ε!ρήνης. 

'Η επίμονος αρνησις της Τουρκίας και μετά την έν Πύλψ 

ναuμαχίαν, είς άποδοχην της μεσολα6ήσεως των σuμμά.χων, 

άπέναντι της προθυμίας μεθ' ·ης οί "Ελληνες εΙχον άποδεχθ'Ώ την 
άνακωχήν, έδικαίοu κατά ψuσικbν λόγον τάς περαιτέρω πολεμι

κάς έπιχεψήσεις αύτων έλπιζόντων 15τι έκάτερος των διαμαχομέ

νων Θά έκράτει έψ' έξης τάς χώρας, ών έπl τέλους θά ήτο κάτο-

1) Τpιχοόπη Ίστ. 'Ελλ. 'Επ. Τ . 4 . σελ. 340 . · 
2) Τpιχοόπη Ίστ. Έλλ. Έπ. τ. 4. σελ. 339. 
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Ί._Οζ. Δύο τοια•5τας έπιχειρήσεις εi'.ίρεν ό Κu{;ερν-ήτης πρό τινσς 

άρξαμένας οτε άνέλαr5ε την άρχήν· τ·~ν μεν πρός ά:ναρρίπισιν τοD 

έν Κρ·ήη; ύπερ άνεξαρτησίας άγωνος, την δε προς άπελεuθέρωσιν 

της Χίου, OTtOU μετά την έν ετει 1822 (f>ριχώδη χ.αταστροφr1ν 

πολλαί οίχογένειαι μεταναστών Χίων έπανηλθον, έπιδοθείσαι εί; 

την χαλλιέργειαν της ε,)φόpοu έχ.είνης νήσου. 

Ώς άξιομνημόνεuτα τά χατ' άμ(f>οτέρας τα 15τας έπιχειρ-ήσεις 

δια βpαΊ._έων θέλομεν διαλά.6χ1. 
Έςα?αΨσθέντος τοD έν Γραμ6Όύσ'Ώ πειρατηpίοu οι εχ.ει σuν

ηθpοισμένοι πεν":αχόσιοι έχ της Στερεας 'Ελλάδος καl έχατον ίπ 

πείς ύπο τον Χατζη Μιχά.λην εσπεuσαν ν' άπο6ιi;ασθωσιν είς τάς 

άκτάς ,~;ης Κρ·ήτης καί χαταλά.6ωσιν Ένετικόν "cι φρο 15ριον το 

Φραγχ.οκάστελλον. Ό άpχηγbς αύτων άοtοταθείς προς τόν Κu-

6ερν·ήτην διετάχθη παρ' α•)τοD νά κρατ-ήσ'{) την θέσιν, καί πρbς 

σuντήρησιν των ,:ιπ' αύτον παρηγyέλθη ό ·ηδη διορισθείς φρούραρ

χος Γραμ60 15σης φιλέλλην Άνο6'έριος Hane οπως σuνδράμ'{) έκ 

των ένόντων 1) . Μαθών την άπο6ίl;ασιν των 'Ελλήνων ό της Κρή

της οιοικητης .Μοuσταφα πασας ήπείλησε τούς Σψαχιανοuς οτι 

θα έπ·ήρχετο κατ ' αύ των &ν έκινοDντο, καί έστρατοπέδευσε παρά 

το Φραγχοκάστελλον. 'Αλλ' οί άπο6άντες είς Κρήτην έδuσψόροuν 

μη ":uχόντες ης ·ηλπιζον ά:ρωγης διότι ο ί Σψακιανοί ταλαντεu6-

μενοι διεψώνeιuν περί τοD πρακτέου. Ό δε Χατζη Μιχάλης άψή

σας έχατόv ανδρας είς τό φρούριον έτράπη μετά των λοιπων είς 

λεηλασίαν προς την 'Ρέθuμνον, Υ.αί σuναντήσας σωμα έχ πεντ -α

χοσίων Τούρκων μετα6αίνον είς τό έχθριχ.ον στρατόπεδον έπετέθη 

κατ' αύτοD ψονε,5σας τεσσαρ,ί.κοντα καί διασκορπίσας τους λοι

πούς- δ'Ώώσας όε την χώραν επέστρεψε μετά πολλης λείας σιτη

ρων καί χιλιάδων προ6άτων, ώστε το όΊ._ύρωμα έπληpώθη ολό

κληρον, χαί εδέησεν εξωθεν α •)τοD ν' άνεγερθωσι πέντε πpομα

χωνες ενθα oi "Ελληνες παρέμειναν πρός άπόκροuσιν τοD παν

στpατι~ κατ' α 1)των έπελθ6ντος Μοuσταψα πασα, καί μεγάλην 
4) Correspondance Τ. 1. p. 479. 
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μεν αuτιj) ψθοράν έπήνεγκον, ouzί μικράν όε καί α,jτοί ύπέστησαν 

όιότι οί πλείστοι καί μάλιστα πάντες σχεόον οί ίππείς, έψονεύ
θησαν. Φρικτή δε ,:ιπηρξεν ή προ της πύλης τοσ ψροuρίοu σψαγή 
καθ' ην επεσε καί b Χατζη Μιχάλης. Οί όε ύπολειψθέντες, οί 
πλείστοι τραuματίαι, είσελθόντες ε!ς το ψρο•.ίριον ένεχλείσθησαν 

έν αuτιj), καί έκανονιο6ολοσντο 9πό τοσ έχθρικοσ στρατοσ την έπι

οσσαν. 'Αλλ' όίχρηστος άπέ6η αuτοϊς ή σuγχομισθείσα λεία οι' 

ελλειψιν δοατος και ξύλων, άψόρητος δε ή έκ των περί το όχ ύ
ρωμα πτωμάτων όuσωδία, ώστε ήναγκάσθησαν νά. σuνθψολο

γήσωσι και μετά. των οπλων καί πραγμάτων άπέπλεuσαν, προσ

ενεχθέντων τινων ομήρων Γενναίος δε καί b πασας άπεοείχ.θη διεu
κολ•.ίνας την έπι6ί6ασιν των τραυματιών καί προμηθε,.ίσας τοϊς 

άποπλέοuσιν όίρτον 1 ; . 

Άλλ' b άγων άνεζωογονή0η άψιχθέντος έν Κρήτ"Ώ τοσ 'Ρέϊ

νεκ. Τ ρισχίλιοι περίπου Κρητες συγκεντρωθέντες είς Πρόσνεpον καί 

καταλαb'όντες διαψόροuς θέσεις άπέκλεισαν τους έν Μαλάξe:ι Τούρ

κους· τους δε ε!ς βο·ήθειαν αuτων έκ Χανίων έπελθόντας ήνάγχα

σαν νά καταψύγωσιν είς το ψρούpιον . Ά λλ' b έξ ενέδρας ψόνος 
οπλαρχηγοσ τινος Τούρκου πpc,εχάλεσεν εν τε Χανίοις και έν 'Ρε

θύμν"Ώ μεγάλην σψαγην των Χριστιανών. Έντεσθεν εuμενέστεpαι 
κατέστησαν αί των έν Πόpψ πρεσ6εuτων διαθέσεις, και ο άpιθμος 

των έν Κρήτl) 'Ελλήνων πολεμιστών ηϋξησε. Μεσοσντος δε τοσ 
'Οκτωb'ρίοu ό 'Άγγλος ναύαρχος Μάλκολμ προέτεινεν, έν ονόματι 

των συμμάχων Δυνάμεων άνακωχ·ήν, ην άπεδέχθησαν μεν οί "Ελ

λες, άπορpίψας δε πρώτον έοέχθη επειτα καί b διοιχητης της 

Κρήτης. Άλλ' οί ψόνοι, αί λεηλασίαι καί αί χαταστροψαί ουδό

λως επαuσαν 2 ) . 

Προς άνάκτησιν όε της Χίου οί έν Σύρψ έμπορεuόμενοι Χτοι 
οι' έπιτpοπης προέτειναν τψ Γ άλλψ :ριλέλληνι σ1Jνταγματάpχ\J 

η Gordon's Histoι·y of the Gι·eek revolution Τ. 2. p. 497. -Τρικούπη "Ιστ . 

•Ελλ . Έπ. Τ. 4. σελ . 308. 
2) Τρικούπη Ίστ. Έλλ. Έπ. Τ. 4 σελ. 308. 
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Φα6ιέρφ την άpχηγίαν άναλα6'6ντες τάς δαπάνας uψ' ορον νά Ε)(.Ώ 
ή έπιτροπη την δωίχησ•.ν της ν-ήσ-ου χαί την είσ-πραξιν των 

προσόδων. 

'Αποδεχθείς ο Φα6ιέρ,;ς, ά.ρχομένου τοιJ 1827 ά.πηρεν ά.πb 
Με0άνων μετά 700 πεζών 200 ίππέων, 1t500 ά.τiχτων χαl 80 
πυρο6'ολητων, παραχολουθ? 1;μενος ύπο στολίσ-χου Σπετσιωτιχων 

χαl Ψ αριανων πλοίων . 
Την έχσ-τpατείαν ένέχρινεν ή προσωρινως την 'Ελλάδα χυ6'ερ

νωσα 'Επιτροπ·ή, χαί τοι ο Γάλλος ναύαρχ.ος Δεριγνυ έν ονόματι 

χαl των α.λλων δύο ναυι:ipχ.ων προσεχ-χλεσεν α ι)τήν τε χαl την Χια

χην Έπιτροπην χαί τον Φα6'ιέρον ν' άπόσχ.ωσι της έπιχ.ειρήσεως, 

της Χίου μη συμπεριλαμ6'ανομένης έν τψ ύπb των συμμάχ.ων 

ά.ποχλεισμψ. 

Το ψρούριον της Χίου χαλως ώχυρωμένον δι' όγδοήχοντα τη
λε6όλων χατείχετο ύπο 700 ά.νατολιτων χαί Άλ6'ανων χαί 1!S0 
πυρο6'ολητων ,jπό '\'ον διοιχητην της νήσου Ίσουψ πασαν χαί 

έλάμ6ανε τάς προμηθείας έχ της ά.πέναντι Άσιατιχης ά.χτης 

Άπο6'ι6ασθείς ε 1)χερως είς την νησον b Φα6ιέρος ά.πέχρουσε 

μετά ψθορας τον έχ τοιJ ψρουρίου έςελθόντα στρατον οπως έμπο

δίσΏ την ά.π66ασιν . 'Επειδή δ' έπροχώρησε χα'\'ΙΧ της πόλεως, 

πάντες οί έν τ~ ν-ήσφ 'Οθωμανοί εσπευσαν νά χαταψύγωσι καί 
κλεισθωσιν έν τψ ψρουρίφ. 

Τά της ά.πο6ιb'-χσεως των Έλλήνων,τάς πεpιπετείας της ύπ' 
αύτων πολιορκίας τοιJ ψρουρίου χ,χι τοιJ έκ θ'Χλ-χσσης ά.ποχλεισμοιJ 

έχτίθενται έν τ~ ύπο τοιJ άμερολ·ήπτου 'Άγγλου ίστορικοu Θ. Γόρ

όωνος περιγραφ~ των χατά τον Έλληνιχον ά.γωνα μαχών, οθεν 
ο Σ . Τ ριχούπης ελα6εν οσα έν τ~ Ίστορίq: της Έλληνικης 
Έπαναστ-χσεως ά.ναψέρει περί της είς Χίον έκστρατείας 1). 

Μεθ' ολας τάς προς •;ποστήριςιν της εκστρατείας ταύτης έπι

χουpίας τοιJ καταπλεύσαντος είς Χίον λό ρδου Cochran και ά.πο-

η Τ. Gordon' s History of the Greek revolution Τ. 2. p. 450--473.-Σ. Τpι• 

κούπη Ίστ. Ί1λλ. 'Επ . Τ. 4. σελ. 2.ι1 - 230, 263- 5. 
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6ι6άσαντος πέντε δλμο6όλα, τοD άκολο 1;θως προσελθόντος συν

ταγματάρχου Άλμέϊόα μετ:χ 200 άνόpων, 60 ιππων, τροψων, 
πολιορχητιχων τηλε6όλων, των έχ Ναυπλίου τηλε6όλων χαί βομ-

6ων, καί μεθ' ολην την άνδρίαν, δραστηριότητα καί έπιμονήν τοD 

Φα6ιέροu, ή έκστρατεία άπέτuχεν, έςαντληθέντων των έιpοδίων, 
των δε άτάκτων στρατιωτών, ενεκα καθυστερήσεως των μισθων, 

τραπέντων είς τά χώρία πρbς λεηλασίαν, έν ψ το ψρούριον ένι

σχύθη ύπο 1α00 διαπορθμεuθέντων έκτης στερεας. 'Ώστε b άπο
κλεισμος όιελύθη. Εί καί βραδέως οιαταγ'(j τοD Κu6ερν·ήτοu χα
καψθάς δ Μιαούλης μετά της 'Ελλάδος άπb της προς έξάλειψιν 

των πειρατών έ.ν τψ Αίγαίψ άποστολης, έπανέλα(;Έ τόν όιά θα

λάσσης άποκλεισμόν, b στρατbς εΙχεν δμως παραλuθΊί κα ί οί 

οπλαρχηγοί, παραστήσαντες τψ Φα6ιέρψ τb άνωψελές της έπιμο
νης άπεχώρησαν. Μηδέ τους τακτικούς όuνηθείς δέ νά σuγκρα

τήσ"ΙJ ο Φα6ιέρος έχων &χων άπεχ ώρησεν. 

'Επί τψ άκο1;σματι οτι ό Ταχηp πασας έ.πήρχ_ετο μετά Τοuρ

χιχοD στρατοD έχ Δαρδανελίων, δ να 1;αρχος Δεριγνυ εσπευσεν έκ 

Σμύρνης είς Χίον, καί δια της παρουσίας αuτοD συνετέλεσεν είς 

άποτροπην της έπαναλήψεως των σψαγων το•) 1822, δ,.b πολυά

ριθμοι Χιοι χατεπτοημένοι όιεσκορπίσθησαν είς τάς παραλίας. ΤΊί 

προσχλήσει όε α,jτοD χα ί δ Μιαο 1Jλης άπέστη του άνωψελους άπο

χλεισμοΟ έπι6ι6άσας έπl της 'Ελλάδος 1200 στρατιώτας, χαθ' 

&ς είχε λχf;ϊι παρά του Κu6ερνήτου οδηγίας 1) εν τ'Ώ άπεγνωσμένϊι 
θέσει ε!ς ην εϊχε περιέλθϊι ή άτυχης εκείνη εκστρατεία. Οί λοιποί 
άπέπλεuσαν δια πλοιαρίων επισιτισθέντες ύπb των Γαλλικών 
πλοίων ατινα μετήγαγον είς Τηνον καί Συρον τριαχοσίους περίπου 

άξιωματικους χαί άσθενεϊς, έν ο!ς χαί τον Φα6ιέρον. « ΤοιοDτο, 

λέγει ό 'Άγγλος ίστοριχ6ς, ύπηρξε τb τέλος της είς Χίον επιχει

ρήσεως άντί των ολως διαψόρων προσόοκιων τοΟ Φα6ιέροu, επι
ζητ·ήσαντος έ.ν αuτ'Ώ την επανόρθωσιν της πρίν έν τ'Ώ άχροπόλει 

άποτuχίας, καί βε6αίως άποδειχθέντος εξόχου στρατηγου καί γεν-
1) Correspondance Τ. ι. p. 441, 497. 
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ναιοτάτου στρατιώτου . ΕΙχεν ομως οί'ίτος νά παλαίσ11 κατ' άν
υπερtiλήτων δυσχερειών, ώς έκ της ά6Έλτερίας της Χιαχης Έπι

τροπης, της εκτάκτου δριμύτητας τοσ χειμωνος, της ελλείφεως 
-πειθαρχίας των παλληκαρίων κα\ της όιδεξιότητος των 'Ελλήνων 

-πυροtiολητων >>. Ή ά-ποτυχία έ-πήνεγκε τάς άντεγκλήσεις, χα\ 
μακράν δίκην μεταξύ της Έλληνιχης κυ6Έpνήσεως, τοu Φα6ιέpου 
κα ί της Χιακης 'Ε-πιτρο-πης. 

Κ αίπερ ά-ποδοκιμάσας b Κυ6εpνήτης την ε!ς Χίον εκστρατείαν 
συγχρόνως σχεδον επιχειρηθείσαν τ'(j έν Λονδίνψ Συνθήκ11 τοu 
'Ιου λ ίου, δεν ήρν-ήθη ομως την συνδρομην της Κυ6Έρνήσεως προς 
λαbν εκ δευτέρου θυσιαζόμενον. Είς τους Χίους λα66ντας την 

-πρωτο6Όυλίαν κατέλιπεν ευλόγως κα\ την τελευταίαν tν τ'(j χpι

σ ίμψ ώραν ά-πόφασιν, δους τψ Μιαούλ-Ώ οδηγίας ίνα παρ -χ σχ:Ώ αυ
τοίς πασαν άρωγην &ν προέκριναν ν' άποχωρήσωσ ι , χορηγήσ11 

δε πασαν δυνατην επιχουρίαν &ν ηθελον επιμείν-Ώ · 'Επελθούσης δέ 
της λύσεως, ώς ε ίρηται, χαί των Χίων διασωθέντων ε ! ς τάς Κυ

χλάδας, εσπευσε νά χοpηγ·ήσ11 αυτοίς την δέουσαν συνδρομ·ήν 1) . 
Την εκ Χίου δε επιστροψην χιλίων περίπου ταχτικών ύπb τον Φα-

6ιέρον επωψεληθε\ς άνέθηχεν αυτψ την ψpουράν το Ο Ναυπλίου -~ν 

εΙχ ε -προσωρινώς διαπιστευθ·{j τοίς ύπο τον Έϋδεκ νησιώταις, οτε 

οί UΠG τον Γρί6αν 'Ρουμελιωται προσεκλήθησαν οπως καί αυτοί 

συνταχ~ώσιν είς τον κατά χιλιαρχίας δργανισι-ι.ον τοu στρατοί) 2
) . 

Πληρωθέντος τοu σχοποσ της Γαλλιχης είς Πελοπόννησον 

εκστρατείας αί σuμμαχοι Δυνάμεις εκριναν οτι της Πύλης ά.ρνου
μένης ετι την μεσολά6ησιν αυτών, επε6άλλετο αι)ταϊς μετά την 

. άποχώρησιν τοu Τουρκοαιγυπτίου στρατοσ, νά προφυλάξωσι την 

Πελοπόννησον όι-πο πάσης νέας τυχbν είσ6Όλης. Διο άναθείσαι τ'(i 

Γαλλίq: &ν εκρινεν άναγχαίον νά χαταλίπ11 έχεί στρατιωτικόν τι 

σωμα 3) εχ·ήρυξαν οτ ι ή Πελοπόννησος, αί παρακείμεναι νησοι χαί 

11 Conespondailce Τ. ·!. p. 507 , 5·16, 5·19. 
2) Correspondance Τ. ι. p. 521, 527. 
3) Πρωτόκολλον 16 Νοψορlου 1828 lv Λον81ν<:>-
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αί Κυκλάδες -:ίθενται ύπ~ την προσωρr.νην αύτων έγγύησιν εως 
ου οριστιχως άποtασισθ11 ή τύχη της Έλλzόος, έπιψυλαττομένου 

το,) περί οροθεσίας ζητr1ματος είς τάς μετέπειτα διαπpαγματε1;σεις. 

Διαταχθέντες σί πρεσgευταl τιvν σu11.μάχων ν' άναλά.6ωσι τάς 

όιαπpαγ11.ατεύσεις πρbς όργάνωσιν της άπελεuθεpωθείσης Έλλάόος 

συνψδά τ11 Σuν θ·ή χ'{j της 6 'Ιουλίου 1827 εσπευσαν ν' άναγγεί .. 
λωσ, τψ Κub'ερν·ήτ'Ώ 5τι έχ. Κερκύρας θά μετΗJαινσν είς Πόpον 
5πως μετ' αύτοσ χαί των άντιπροσώπων ους είχον προσχαλέσ'{) νά 

πέfl·'f"Ώ ή Π,Jλη , διευκολύνωσιν έν προκαταpχ.τικη σuζητ·ήσει τb 

εργον της 'JΠΟ των τpιων Δuν-χμεων άναληφθείσης μεσολαb'·ήσεως . 

Έψ' ψ παρεκά.λο uν τbν Κυb'ερνήτην ί'vα μεταΞώσ\J α•;τοίς τ,zς 

στατιστιχ,χς πληρσψορίας έξ ών θά ώδηγοσντο κατά την έξέτασιν 

τοσ περί οροθεσίας ζητήματος χ.αι των λοιπων περί rρόρου, περί 

άποζημιώσεως χ.αί της έπιφυλασσο11.ένης τ-~ Πύλ·{Ι r.ετοχης έν τ'(j 
άναΞείξει των χub'εpνητιχων άρχων της Έλλ&δος 1). 

Τήν πρόσχ.λησιν των πρεσgευτων ό Κu6ερνήτης άνεχοίνωσεν 

είς τb Παvελλ-ήνιον πρbς παροχην των αίτουμένων πληpοψοριων. 

Είς Πόpον δε άψιχθέντες οί πρεσgευταί, μέχρι της •;πο6ολης το•~

των, παρεχ.-χλεσαν τσν Κuf:ερνήτην ί'να γvωρίσ'{) αύτοίς την ιδίαν 

γνώμην έπ\ των α(ιτων ζητημ-:z.των 2). 

'Απαντων ο Κu6ερv-ήτης όιά τοσ άπb 11/23 Σεπτεμ6ρίου 

1828 ύπψνήματος 3) , παρατηρεί οτι οί σuνuπογράψασαr. την έν 

Λονόίνψ Σuνθ·ήχ.ην της 6 'Ιουλίου Δυνάμεις, έπεμl':;αίνι;υσαι φιλαν
θρώπως ί'να χαταπαύσωσι τον άπb οχταετίας όεινbν των Έλλ·ή

νων προς την Τοupχίαν άγωνα, είς μεν τους 'Έλληνας ήγγuήθη
σαν αuτονομίαν καl ποιάν τινα άνεξαρτησίαν, είς όε τον Σουλτά.
νον έπεψύλαξαν την έπικuριαpχίαν μεθ' έτέρων πλεονεχ.τr;μάτων 

οριζομένων έν τη Σuνθήχ'{j, Καθηκον ΟfJ.ως έπεb-:z.λλετο τ'(j Έλλη
νιχ.'(j κu6ερν·ήσει ί'να ύπομν·ήσ'{j είς τάς μεσολα6ούσας όυνάμεις τάς 

1) Correspondance Τ. 4. p. 449. 
2) Conespondance Τ. Ιι. σ,λ. 451 - 2. 
3) Correspondance Τ. 4. Ιι53. 



- 112 -

εuχάς &ς τό Έλληνιχ.aν εθνος διά των ίδίων άντιπροσώπων έν τ'ζ) 
Σuνελε 15σει της Έπιόα 15ροu, τψ 1826, έl;ήνεγχ.εν 1). 

'Αψ' έτέροu b Καποδίστριας έψpόνει οτι τά έπελO6ντα γεγο
νότα μετά την χ.οινοποίησιν της σuνθήχ.ης ·ί)ν εσπεuσε μεν ν' άπο

δεχθ'Ώ ή 'Ελλάς, ίσχuροyνωμόνως δε άπέχ.ροuσεν ή Π ,Jλη γενο
μένη ουτω μεγάλων δεινων πρόξενος, έδιχ.αίοu·ι τους 'Έλληνας νά 

ελπίζωσιν οτι οί προς αυτούς άτ.εχθεϊς σροι της Σuνθήχ.ης έπιει

χώς θά μετερρuθμίζοντο. 

Της Σuνθ·ήχης στηριζομένης είς την άpχην του άδuνάτοu της 
έν τψ α~:ιτψ τόπψ σuνuπ&.ρ!;εως των έπί τοσαστα ετη άλληλομα

χο15ντων 'Ελλήνων χ.αί Μοuσοuλμ&.νων, ό Κu6'ερνήτης έθεώρει 

λuόμενον τό ζ·ήτημα της οροθεσίας έπ-:ί.γων οτι συνψδά τψ πνεύ

ματι χαι τψ σχ.οπψ της Σuνθ·ήχης δεν θ' άπεχωρίζοντο άπο της 

Μοuσοuλμανιχης έπιχρατείας είμη αί έπαρχίαι χ.αl αί νησοι ενθα 

ή άpχη του άσυμbιbάστοu της επί το αυτό συμοιώσεως των δuο 

λαων αuστηρως έψηpμόζετο χ.αi έν αΙς έπομένως b Έλληνιχ6ς 

τ.λη0uσμος μεγάλως υπερέχει του Μουσοuλμανιχου . 

Κατά την άpχην ταύτην τά μαλλον συνεσταλμένα ορια &τινα 

θ' άπενέμοντο είς την 'Ελλάδα, άρχόμενα άπο του χ.όλτ.οu τοσ 

Βώλοu, χ.αταλείποντα δε τ'ζ) Τοuρχ.ίCf την Θεσσαλίαν χ.αl μέγα 
μέρος της 'Ηπείρου, χ.αl χωροσντα διά των uψηλοτέρων, ώς ενε

στιν, όρέων θ' άπέλ ηγον είς Σαγι-:ί.δαν . Άλλ' ή τοιαύτη οροθεσία 

θά χ.ατέλιπεν επαρχίας έν αίς οί "Ελληνες άποτελοσσι το πολυ

τ:ληθέστερον χ.αl ένεργότερον μέρος του πληθuσμοσ, χαl εξ ών οί 
πλείστοι χαθ' ολον τον άyωνα συντάσσονται τοίς έν 'Ελλάδι πο

λεμισταίς . 'Έπειτα δε οί άδελψοl τούτων θά uπέμενον αρ-:ί. γε την 

ε!ς την Τοuρκ.ίαν •)ποταγ·Α;ν ; χ.αl ό ψυσιχ.ος πόθος της άνακ.τήσεως 

της πατρίδος δεν θά εξώθει αι.:ιτοuς ί'ν' άναρριπίσωσι τάς ψλόγας 

τοσ πολέμου έκ.εί οπου επί αίωνας οί άpχηγοi αuτων έν οπλοις χαi 

· έπιδρομα'ϊς πάντοτε ειεοίωσαν ; 

Τ άς τ:αρατη ρήσεις ταύτας χ.αi &νεu έκτενεστέρας άνα-:ττύξεως 

') Dorrespondance Τ. 4. σελ. 521. 
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άρκούσας έθεώρει b Κu6ερv-ήτης ίνα οί ά:ντιπρ6σωποι των συμμά

χων cuνάμεων ά:ναγνωρίσωσιν οτ ι ή ψuσ ικωτέρα οροθεσία έν ~ τό 
νέον κράτος θά ήδύνατο ν' &μύνηται έπl της στερεας καl προψu

λάττ"Ώ την έπικράτειαν θά ήτο ή άρχομέvη άπο των ύπωρειων του 

Όλύμποu έν τω κόλπψ της Θε,;σαλον ίκης καl διά τοσ opc.uς Χά
σια χωpc,Dσα μέχρι Μετσό6Όu, Χορ11.ό6οu , Σαμαρίνης, Γαpόικίc,u 

και του λιμένος Πανόρμοu έν τ'Ώ 'Αδριατικ"Ώ. 

Ώς προς τάς νήσοuς ή μεν Εr56c.ια &ναγκαίως θά περιελαμ-
6άνετο έν τοίς bpίοις τοίς 'Ελλάδος σκέποuσα την Άττικην καθ' 

όλον τό μηκος. Ή δε Κρήτη θ ' &πετέλει το προς νότον τελευταίον 

όριον πpοασπίζοuσα τάς λοιπάς του Αίγαίοu ν·ήσους' ά:παραίτητος 

μάλιστα καθίστατο ή κατοχή της Κρήτης. Σuνεπέ ρα ινεν έπί τέ

λους ό Κu6εpνήτης οτι την πpοσοχην των συμμάχων Δuνάμεων 

δεν θά διέψεuγεν έν τ"Ώ έξετάσει της bροθετικης ά:πο τοσ κόλπου 

της Θεσσαλονίκης μέχρι Πανόρμοu γpαμμης ή σκέψις οτι οί άν
δρες της μεταξύ χώρας ύπηρξαν οί ήpωϊκως ά:11.uνθέντες έν Μεσο

λογγίψ καl μέχρις έσχάτων ύποστηρίξαντες έν ' Αττικ'Ώ την πο
λιοpκίαν της ά:κpοττόλεως. "Ανδpες τοιοΟτοι άξιόμαχ ον δύναμιν ά:πο
τελοDντες, ουδέποτε θά καταλίπωσι την έλπίδα της είς τά οpη καί 

τάς έστίας αυτών έπ ιστpοψης, ουδέ θi παpαιτήσωσί ποτε τbν πο

λεμικbν αυτών βίον. Ουδεμία σuνθήκη θά δuνηθ"Ώ ευκόλως νά 
περιστείλj) αυτούς είς στενά οpια μακράν της πατρίδος. Θά 
uπεp6ωσι βε6'αίως αυτά, καί ή εκpηςις νέων κατά της Τοuρκίας 

έχθροπpαζιων θά έπαναλη:ρθ"Ώ καθ' ·ην στιγμήν ή είp·ήνεuσις της 

, 'Ελλάδος Θά ένομίζετο έξησψαλισμένη. 
Οuτως &πο τοσ χαρακτηρος, των ήθων, των κατορθωμάτων 

καί των έν τ"Ώ 'ΕΟνικ'(i σuνελεύσει διακηρύξεων των 'Ελλήνων, 

ουχ -~ττc,ν η έκ τοσ σκοπc,Ο και των οpων της μεταξύ των τριών 

μεγάλων Δuνάμεων περί ειρηνεύσεως της 'Ελλάδος Σuνθ ·ήκης καl 

τG.>ν μετ' α 1:ιτην σuντελεσθέντων εpγων άντλων b Κu6'ερv-ήτης έπι

χεψ')f-'·ατα 'Ώτιολόγει το περί της Έλληνικης όροθεσίας φρόνημα 
αυτοσ καl θερμώς σuνηγορών παρά τοίς άντιπροσώποις των Δu-

8 
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ψί.μεων υπεστήριζε την εδλογον και όικαίαν έπέκτασιν της Έλ

ληνικης έπικρατείας της ά.π' ά.pχ_ης περιορισθείσης είς μόνην -:;ην 

Πελοπόννησον, τάς παρ' αύτ'(i νήσους και τάς Κuκλά.δας διά του 
ά.πb 16 Νοεμeρίου 1828 έν Λονδίνψ Πρωτοκόλλου. 

Ώς προς τά λοιπά δε ζητ·ήματα παρετήρει οτι ή λύσις α 1jτων 

έξ·ήρτητο έκ της του κυρίου περί οροθεσίας ζητήι-ι.ατος και της 

έχτάσεως -=ης όοθησομένης είς τά 'Ελληνικά. ορια. Όσον 3' ά.ψορ~ 
εις τά.ς uπεp των Τούρκων ά.ποζημιώσεις καί των 'Ελλήνων τά.ς 

άπαιτ·ήσεις διά δημευθέντα κτήματα αύτων uπέeαλε ν' ά.νατεθ'(i 

ή χρίσις εί.ς μικτήν έξ Έλλ·ήνων καί 'Οθωμανών έπιτροπην uπο 

την ι-ι-εσολά.6'ησιν των συμμάχων Δυνάμεων . 

Εις ά.πά.ντησιν δε των παρά των πρεσeεuτων διατυπωΟέντων 

έρωτημάτων περί των έν τ'{j Στεpε~ Έλλά.δι έπαρχιων αί'τινες 

έςεγερθεϊσα ι κατά της Τουρκίας ένεpγως υπεστήριξαν τον Έλλη

νικον ά.γωνα, περί των ψροuρίων καl έπαρχιων των κατεχομένων 

ίι:το των Τούρκων καί έκείνων οποu οί 'Έλληνες &διαg,ιλονεικ·ήτως 

διετηρουντο η τάς οποίας ένόπλως διεψιλονείχοuν, καί περί του τίς 

ή καταλληλοτέρα της Έλλά.δος οροθεσία, κατά. τε ξηpάν και κατά 

θάλασσαν, ώς ψuσιχως όχuρωτέρα καί έπιτηδειοτέpα προς &μu

ναν, σκοπιμώτερον όε χωρίζουσα τους έμπολέμους λαούς, καί 

ενεκα τίνων στρατιωταων πολιτικων ·η &λλων λόγων ήτο αϋτη 

προτιμητέα 1), b Κu6'ερν-ήτης δια::;'ι6'άζων τά.ς αίτηθείσας πληρο

ψορίας συντόμως καί ά.κρι6ως έξιστόρει τά κατά την ά.πο τοσ 1821 
εκρηξιν της Έλλην•.κης έπαναστάσεως, την έν μέσψ μυρίων 
περιπετειων, σuμψορων, καί κατορθωμάτων ά.νά.πτυξιν και έπέκ- • 
τασιν αύτης &πο της Μακεδονίας καί τοσ Όλύι-ι.ποu είς την Θεσ

σαλίαν καί την Ήπειρον, την Αίτωλίαν Υ.αί 'Αχαρνανίαν, την Εδ-
6οιαν, την Κρήτην, την Χίον και Σ,;.μον, έψ' ολην -~i,η όκταετίαν, 
έπά.γων οτι πάσας τα•.Jτας τά.ς χώρας οί "Ελληνες όια. τοσ αί'μα

-:;ος α•'Jτων έπ6τισαν, καί δια του αί'ματος αύτοu έχαρά.σσοντο τά 

1) Correspondance Τ. 4. p. 483-500. 
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διαχωρίζοντα τους Έλληνας ά.πο των Τούρκων ορια 1). Κ:αί έν μ~ν 
τ"'Ώ υποθέσει συμ6'ι6αστιχης μετ:χ της Π ,;λ ης λύσεως τοι) bροθε

τιχοD ζητήματος ,;πο την fl-εσολά6'ησιν των συμμάχων Δυνάμεων, 

προς ά.ρμ6ζον,α χωρισμbν των όιαμαχομένων χαί άσψάλειαν της 

συμ6'άσεως έθεώρει την άπο τοσ άχρωτηpίου Ζαγοpας άρχομένην 

γραμι1.ην όιοι των περί τον κόλπον τοσ Βώλου όρέων καί την 

Όθρυν όιήχουσαν χαί άπολήγουσαν είς τον μυχον τοσ 'Αμ6'ρακι

κοσ κόλπου, ει' ·ης θά χατελείπετο τοίς "Ελλησιν ολη των 'Αγρά

ψων καίτοι) Βάλτου ή χώρα. 

Άλλ' έπειόη όιοι της γραμμης ταύτης άσθενες καθίστατο τό 
Έλληνιχbν οριον, έν ψ οί Τοσpχοι θόι όιέμενον κύριοι των ύπερ

τέρων όρέων καί έπομένως της Πάργας, τοσ Σουλίου χ.αί των 

Πέντε Πηγαόίων, οθεν οί πλείστοι ανόpες ε!σέτι έμάχοντο έν 

Έλλάcι, ήόύνατο συμ6'ι6'αστιχως, είς άποτpοπήν τοσ άτόπου, 

ν' άχθ"Ώ γραμμή άναμέσον Λεοντίτου όιοι των Τσουμέρχων είς 

"Άγναντα, "Αγιον Δημήτριον καί λ·r,γουσα ε!ς το 'Ιόνιον πέλαγος. 

Ώς όε πρ6ς τόι κατά θάλασσαν ορια, b Κυ6'εpνήτης uπέ6'α

λεν οτι αί νησοι αί έςεγεpθεϊσαι καί συναγωνισθεϊσαι • •;περ της 
άνεςαρτησίας άπετέλουν πpοόήλως μέρος bλοκληρωτικον της 

Έλληνιχης Πολιτείας. Οuδε ήδύνα1:ο ή 'Ελληνική κυ6'έρνησις 
ν' άπομαχpυνθ"'Ώ των άποψάσεων της έν Τ ροιζηνι καί των προ αύ

της 'Εθνικών Συνελεύσεων, δι' <iιν έκηάζονται ρητώς αί εύχαί 

τοσ ~θνους ώς προς την Κρ·ή1:ην, ης ή 'JΠΟ των Τούρκων κατοχή 
θόι η1:ο διηνεχης άπειλη κατ:χ των νήσων τοι) Αίγαίοu καί της 

Πελοποννήσου. 

Μη συναινούσης δε. 1:ης Τουρκίας είς σuμ6'ι6'αστικην λύσιν, b 

Κu6'ερνήτης ώpιζε την 'Ελλάδα όιαγραψομένην ψuσιχως άπο τοσ 

'ΟλύfJ.ποu μέχρι των κορu:pων της Πίνόου καί τοσ ζυγοσ, της 
bροθετικης γραμμης έχεϊθεν συναντώσας τον ποταμbν 'Αλιάκμονα 

καl παρ' αύτbν χωρούσης μεταξύ Σερι:;ίων καl Γρεε'ενων, εΙτα όε 

') Διακοiνωσις Κυ6εpνήτοu 18/30 Όκτω6p(οu 1828. - Correspondance Τ. 4 : 

p. 461, 495. ίπ. 
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όιχολουθούcrης τον ρουν τοσ 'Αώου (Βοϊοιίσης). Άλλ' αν έξ όινω

τέρων ,:;χέφεων ένόμ 1.ζον αl δυν-1.μεις 15τι επρεπε διάψορος νά δοθ'Ώ 

τ'Ώ γραμμ'Ώ ταύτ11 διεύθυνσις, τότε χαταλληλοτέρα θά ητο ή διά 
του Ζυγου προ!)-χλλουcrα έπl της όροcrειpας χαί των ά:νωτέρων κο

ρυrρων του Παλα.ω6ουνίου, Μαυρο6ουνίου, Φαρμαχο6ουνίου μέχρι 
του χωρίου Λεπτοχαρυας χαί παρά τον Θύαμιν ( Καλαμαν) λ-fι

γουcrα ε!ς την θάλασσαν. Ή γραμμή αuτη, καί περ πολλούς μα.

χίμους ανορας τ'Ώ Έλλά.δι παρέχουσα, περιλαμε'άνει οuχ -~ττον 
τόπους μη μεταcrχόντας του πολέμου. Άλλ' έπί τ'Ώ crχέψει 15τι 

πολλαί &λλαι χωραι έν ταίς υπέρ του της όινεξαρτηcrίας όιγωνος 

θυcrίαις και ένεργείαις αι:ιτων διακριθείcrαι ώς ή Νιάουcrτα, ή χερ

σόνησος της Κασσάνδρας, τά Μαοεμοχώρια χαl ο 'Άθως, ίνα μη 

όιvαrρέρωμεν τάς επί των όιχτων της Μικρας 'Ασίας Κυδωνίας χαί 

τά Μοσχονήσια ών οί κάτοικοι μετεν-χστευ-:;αν είς την 'Ελλάδα, 

εξαιρουνται της οιαγραψεί-:;ης ώς ανω οροθεσίας, πρόδηλον 15τι 

ή οιαψορά έκ περισcrοσ υπέρ της Τουρκίας όινα.πληρουται. 

'Επί των στατιστιχων πληροrροpιων καί των έχθέcrεων &ς 

b Κυ6ερν·fιτης όιεε'ίίJασεν είς τους πρεσ6ευτάς των συμμάχων Δυ
νάμεων περατώσαντες οίίτοι τάς δια.σκέψεις, πριν η όιπέλθωcrιν έχ 

Πόρου 15πως είς τάς κυbεpν-fισ-εις αι:ιτων υπο6άλωσι τά πορίσματα 
της όιποσ-τολης χαί μελέτης αύτων εχριναν δέον ν' ά:νακοινώcrω-:;ιν 

έμπιστευτικως ταύτας τψ Κυ5'ερν-fιτ11 έπιζητοσντες τάς έπ' αύτωv 

παpατηρ·fισεις του 1). Καί ώς μεν προς το ζήτημα της οροθεσίας 

έθεώρουν πάσης &λλης γpχι.ι.μης μ;χλλον κατάλληλον είς την 

όισψάλειαν χαί τά συμψέροντα της Έλλάοος την &πο τοσ είσπλου 

του κόλπου του Βώλου δι·fιχου,:;αν οιά της χορυψης της "Οθρυος δι

ε~χομέvην διά της Πίνδου καί όιπολ-fιγουσαν είς τον κόλπον της "Αρ
της. 'Εν τοις ορίοις δε χατά θάλασσ-αν εκpιναν &δισ-τά.χτως περι
ληπτέας πά-:;ας τάς ν-fισους τάς &rρ' ένας μετ~ξύ του 36°0 καί 39°0 

βαθμου πλάτους χαί όιψ' έτέρου μεταξύ της Στερεας 'Ελλάδος χαl 

του 26°0 βαθμου μήκους (μεσημε'pινου Greenwich). Περί Χίου 
Ί Διαχο1νωσις 8 Δεχεμ6ρ1οu 1828. Corresρondance Τ. Ιι σελ. 534. 
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έν τ'ζ) παρού-:r11 χαταστάσει αuτης έθεώρουν άδύνατον νά γίν11 λό

γος περί προσαρτήσεως αuτης. Ώς δε προς την Σάμον, χα% ηδη 

προ έπταετίας διατηροuσαν την άνεξαρτησίαν αuτη:;, χαί ώς προς 

την Κρήτην εiσέτι έν έπαναστάσει όιατελοuσαν, έπεψυλάσσοντο 

νά παραστ·ήσωσι τά r;περ των δικαίων αuτων συνηγοροDντα προς 

τοις Δυνάμεις οπως συμπεριληφθωσιν είς τά Έλληνιχά ορια ύπο 

τάς άρχάς της έν Λονδίνψ Συν0·ήκης. Ώς προς την άποζηfJ.ίωσιν 

τ;';1 ν Τουρχιχων ίδιωτιχων έν ΈλΗcι χτημάτων εχρ•.ναv όρθbν οτι 

είς ταr;την εόει νά ι-::~σιν r;πέγγυα αύτά τά χτ·ήματα, οτι πασα 

σχετική άξίωσις επρεπε νά tξετασθ-ϊ;Ί ύπb μικτης έπιτροπης έπί 

τούτψ όιοpισθησομένης, έπιφυλαττομένης της bpιστιχης όιαιτη

σίας είς έτέραν έπιτροπην · συστηθησομένην ύπb των συ :ψάχ.ων 

Δυνάμεων, οτι &ναγνωριζομένων των νομίμων άξιώ-:rεων οί όικαι

cuχοι θά ήδ15ναντο έν όεcομενχJ προθεσμίqι νά. πωλήσωσι τά ίδια 
κτήματα, καί μετ' α 1)την ταuτα θά έξετιμωντο ύπb της όιαιτη

τιχης έπιτροπης έχόιόούσης τά γραμμάτια της σχετιχης έχκαθα

ρίσεως πληρωτέα καθ' ώρισfJ,ένας πτώσεις ύπb της Έλληνικης 
κυ6ερν-ήσεως . 

Ώς πρbς τb ζήτημα του προς την Τουρχίαν ετησίου ψόpου οί 

πρεσ6ευταί δεν έθεώpουν έπαχθές τb ποσbν 1!:>00000 γροσίων, 
βαθμηδbν και άναλόγω:; της αύξανούσης προσόδου τελούμενον. 

Σπουόαιότατον έπί τέλους όιά την παγίω-:rιν της είpήνης χαί 

την εύημερίαν της 'Ελλάδος εκpιναν τb περί των επικυριαρχικών 

σχέσεων ζήτημα, περί ου ίό(ως, χαθ? συνδεομένου μετά της bρι

στικης οργανώσεως της χυbεpνήσεως της 'Ελλάδος, ~σθάνοντο 

την άνάγκην νά έπικαλεσθωσι τά ψωτα τοσ Κυ6ερνήτου. 

Εiς ταDτα άπήντησεν b Κυ6ερνήτης 1) οτι, έάν άπό τινος 
χρόνου τάξις όιέπ11 τά 'Ελληνικά. πράγματα, τοστο βε6αίως όψε(

λεται ε!ς το παρά των Συμμάχων όιπλοσν εύεργέτημα, άψ' ένός 

μεν των άμέσων σχέσεων &ς συνηψαν πρcς την Έλληνιχην κυ-

1) 'Λπάν : ησις ,ης 'Ελληνιχης Κu6ερνήσεως εlς την Ιμπ,στεuτιχην οιιχχο(νωοιν των πρε

σ6εuτων των συμμάχων Δυνάμεων. Correspondance Τ. 4. οελ. 537. 
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6έpνησιν πεpι6αλοσσαι α 1)την δι' ήθιχ.οσ κύρους οπερ αλλοθεν δεν 

θά ήδύνατο ν ' άρυσθ~, καί άψ' έτέ ρου των συνεισψορων, δι' ών 

ή κυ6έρνησις ήδυν·ήθη νά χρησιμοποιήσ"Ώ το χ.σρος έκείνο . "Ινα 
ύπάpξΙ] Έλλόι ς και δυνηθ~ νά συντελέσ"Ώ ε!ς την 1J ΠΟ των συμ

μάχων Δυνάμεων έπιόιωκομένην είρ ·ήνευσιν διά των μέτρων &τινα 

έπί τ"Ώ μελέτ"Ώ των πρεσ6ευτων θ' άπεδέχοντο, ό Κυ6ερνήτης 
παρέστησεν όίψ ευ κτον χαί έπε ίγουσαν την άνάγκην τη_ χρηματι

χης έπικουρίας ·ην παρά της γενναιότητος των Δυνάμεων ε!χεν 
έπιζητ·ήσ\), διότι οίανδήποτε κατά ξηρόιν όpοθετιχήν γpαμμην 
ηθελον αuται χαταχηώσ"Ώ τοίς "Ελλησιν, ή Έλληνικη κυ6έρνη
σις εδει προ πιχντων νά έγκατασταθ'(j έν αύτ"Ώ, άπο6άλλουσα τους 

Τ ο•.ίpχους έκ των ψρουpίων χ.αί των τόπων των παρ ' αύτων κατε

χομένων. Μόνον δε διά της επί δεκαετίαν τοια,;της χρηματιχης 

χορηγίας ή Έλληνιχη κυ6έρνησις οργανοuσα -:;ον στρατbν καί 

ταχτοποιοuσα την έσωτερικην διοίκησιν θά ήδύνατο νά έγγυηθ?j 

την έχπλήpωσιν των προς την Ό~ωμανιχην Π ,;λην και τους 

Τούρχους ύποχ~εώσεων τοις όποίας διά της έν Λονδίνψ συνθήκης 

θά άνελά.μ6ανε. Το ζήτημα τοσ:ο της χpηματικης χορηγίας 

θεωρών ο Κυ6ερνήτης άναποσπάστως συνόεόμενον προς τά λοιπά, 
συνίστα κυρίως προς a:αχεϊαν λύσιν. 

Ώς προς την άπο τοσ κόλπου τοσ Βώλου διά της 'Όθρυος χ.αί 

της Πίνδου μέχρι τσσ κόλπου της 'Άρτης περιορισθεϊσαν όpοθε

σίαν παρετ-ήρει οτι εδει τ·(i συνδρομ~ των Δυνάμεων νά δυνηθ~ 
ή Έλληνι.κη χ.υ6έ pνησις νόι καταλά.61] αύτην στpατιωτ ιχ.ως. 

'Έχων δι' έλπίδος ό Κυ6ερνήτης οτι αί σuμμαχικαί Δυνάμεις 
άναγνωρίζουσαι τά δίκα ια της Κρ·ήτης καl της Σiμου θά σuνέ
όεον την τύχην αύτων μετά της τοσ Αίγαίου, της Πελοπονν-ήσου 
καl της Στερεας, παρεκά.λει οπως έν τψ μεταξύ άπαγοpεuθ~ τψ 

πασ~ της Αίγ 1;πτου πασα ά.ποστολη έπικουρίας προς τούς έν τοϊς 
ψρουρίοις της Κρήτης έγχεκλεισμένους Όθωμανοι;ς. 

'Επιμένων όε ώς προς το ζ·ήτημα των άποζημιώσεων οτι 

ωpειλον νά λψpθωσιν ύπ' οψιν καl 0/ρν 'Ελλήνων α( άπαιτ-~σεις 
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διά τά ύπο της Τουρκίας άπb τοσ 1821 καl έψεξης δηι1.εuθέντα 
χτήματα, ε~λ6yως έθεώρει οτι ουόεμία άποζημίωιης ώψείλετο 
διά τάς Τοupχιχάς ο!κίας τάς έν Τριπόλε! χαl Κορίνθψ, άψ' ου τάς 
πόλεις ταύτας ο 'Ι6ραημ πα.σας καl ό Δράμαλης έκ βάθρων κατέ
στρεψαν. 

Έχ της έπl των πραγμάτων στηριζομένης γνωμοδοτήσεως 
τοσ Κu6ερνήτοu ώς προς την άπονεμητέαν τ'(j Έλλ-χδι όpοθεσίαν, 
πει06μενοι οί έν τ'(j Λονδινείψ σuνδιασχέψει πληρεξο•;σιοι των σuμ-' 

μάχων Δυνάμεων, ώς ψαίνεται έν τψ άπb 22 Μαρτίου 1829 
Πρωτοχ6λλψ, άπεδέχθησαν την έπέκτασιν της άρχιχως διά τοσ 
άπο 16 Νοεμtρίου 1828 Πρωτοκ6λλοu περιορισθείσης ε!ς μόνην 
την Πελοπόννησον τάς παρ' α 1)τ'(j νήσους καl τάς Κuχλάόας Έλ

ληνικης Πολιτείας, σuμπεριλαtόντες μέρος της Στερεας, νοτίως 

της yραμμης της άπο τοσ εϊσπλοu τοσ κ6λποu τοσ Βώλοu άνερ

χομένης ε!ς την κοpuψην της 'Όθρυος μέχρι της άνατολιχως των 

Άypάψων όροσειρας της Πίνόοu χατερχομένης όε ε!ς την κοιλάδα 

του 'Αχελώου, νοτίως τοσ χαταλειπομένοu τ'(j Τοuρκίqι Λεοντίτοu, 

εΙτα διερχομέ.νης την σειράν τοσ Μαχρuνόροuς, χαl δια της πε

διάδος της "Αρτης καl τοσ Άμ6ραχικοσ κόλπου ληyο τ;σης ε!ς την 

θάλασσαν · ετι όε έν τψ Αίyαίψ την νησον Εί16οιαν. Και έχ της 

άπο 10 Σεπτεμtρίοu 1828 όηλώσεως τοσ έπl των 'Εξωτερικών 
Ύ ποuργοσ της Τοuρχίας προς τούς έν τψ Α!yαίψ άντιπpοσώποuς 

των συμμάχων Δυνάμεων, θεωpοσντες πράγματι τ;ψισταμένην 

την άνακωχην της Τουρκίας προς τούς "Ελληνας, ωριζον νά προσ
χληθii ή 'Ελληνική κu6έρνησις ν:χ παύσχJ πασαν έχθροπραξίαν και 

άναχαλέσϊj τα στρατεύιJ.ατα αύτης έντbς της ύπb τοσ πρώτου 

Πρωτοκόλλου όιαγραψομένης χώρας" μηδόλως έκ το•;τοu πpοόι
καζομένοu τοσ ζητήματος της Έλληνιχης οροθεσίας της οριστι

κώς χαpαχθησομένης έν ταίς όσονούπω άρχομέναις έν Κωνσταν
τινοuπ6λει διαπραγματεύσεσι μεταξύ των πρέσ6εων της Γαλλίας 
χαl Μεγάλης Βρετανίας, έν όνόματι των τριών συμμάχων των 

ύπογραψασων την άπο 6 'Ιουλίου 1827 Σuνθ·ήκην, χαί της 
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Τουpκικης κυβ'εpν-ήσεως προς είρ·ήνευσιν καί πολιτικην Ιηγάνω

σιν της Έλλάόος. 

Κατόπιν όε των παρατηρ·ήσεων &ς προσ-κληθείς ό Κυbεpν·ήτης 

είχεν uποι3'άλ-~ ώς προς το ζήτημα της επικυριαρχίας, διά τοD 

αότοD Πρωτοκ6λλου τιθεμένης της Έλληνικης 'Επικρατείας uπο 
την έπικυριαρχίαν ( suzerainete) της Όθωμανικης Πύλης ώpί
ζετο 15τι ή της αϊιτονόμου 'Ελλάδος εσωτερική κυι3'έρνησις, έγ· 
γυωμένη την θρησκευτικην καί έμποpικην έλευθερίαν καί έξασψα

λίζουσα την είρ·ήνην καί εόημεpίαν της χώρας, εόει νά όιαμορ

ψωθ'(j κατά ό1.;ναμιν uπο τύπον μοναρχίας κληρονομικης . Άπηγο

ρε•Jετο ή έκλογη ήγεμόνος έκ τών βασιλευόντων οίκων των τριων 

συμμάχων Δuν&μεων. Ή πρώτη έκλογη (ιπει3'ά.λλετο είς την συν

αίνεσιν αότων κα\ της Πύλης. Έπειτα έκανονίζοντο τά καθέκαστα 

της πληρωμης τοD προς τbν Σουλτά.νον ετησίου ψόρου, τών ίόιω
τικων των Το•Jpκων ά:ποζημιώσεων, καί της έκατέpωθεν ά:μνη

στίας καί μεταναστε•Jσεως. 

Μόνον τ'(j 6/18 Μα{ου 1829 το Πρωτόκολλον τοDτο ά:νεχοι

νώθη τψ Κυι3'ερνήτ"(] uπο τοD παρά τ'(j Έλληνικ'(j κυι3'εpνήσει 
άντιπpοσώπου της 'Αγγλίας Ε. Da,vkins, προς δν τ'(j 11/23 
Μαtου τοD αότοD ετους ο Κυι3'εpν-ήτης εσπευσε ν' ά:παντήσ"(j, 15τι 

ε•)γνωμόνως ή Έλληνικη κu5έρνησις ελαι3'ε την πρώτην έπίση

μον όιακοίνωσιν περί των μέτρων δι' ciJν αί σύμμαχο•. Δυνάμεις 

- έπpοθυμοποιοDντο νά έπιόιώξωσι τον ψιλά.νθpωπον και Χριστιανι
κ6ν σκοπbν είς δν ά:πέι3'λεπεν ή ά:πο 6 'Ιουλίου 1827 Συνθήκη, 
15τι ομως πολλαί uπελείποντο τ'(j Έλληνικ'(j κυbεpνήσει πληpοψο

pίαι μήπω πεpιελθοDσαι αότ'(j. Ουδέποτε τ'(j έγνωρίσθη έπισήμως 

ή ά:πb 10 Σεπτεμtρίου 1829 ~>ήλωσις τοD uπoupγc;D των 'Εξω
τερικών της Τουρκίας έq:,' ·ης στηρίζεται, κατά την όιακοίνωσιν, 

ή · έλπίς της ά:νακωχης. Άν ή έν λόγψ δήλωσις συμψων'(j τψ 

&:ντιγpάψψ 15περ εξ ιδιαιτέρων &:νταποκρίσεων ελαbεν ή 'Ελλη

νική κυtέρνησις, έν τούτψ αυτη όιορί'f uπεκq:,υγην όι' ής ή Τουρ

κία αυθις έν ά:pχ'(j ά:ποppίπτει τήν πpοσενεχθεiσαν αότ'(j μεσολά-
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6ησιν. 'E1tl τ~ βάσει άνακωχ_ης λεγομένης μεν ώς 1tpάyματι ~:ιq:,ι
σταμένης, άληθως όε μη ά1tοτελο,5σης η στάσιν άμυντικην καί 

κατ' άρέσκειαν άνακλήσιμον, ή 'Ελληνική κυbέpνησις άνακηρ 15τ
τουσα την 1tαCίσιν των έχθpο1tpαξιων Ο' άνεδέχετο 61tοχ.ρέωσιν ην 

εεv ήδύνατο νά. έκπληρώσ~. 

'Αγνοεί ή 'Ελληνική κυbέpνησις 1tοία τις ή έ1tικράτεια ην αί 
-rύμμαχοι Δυνάμεις ήyyυήΟησαν, διότι το άπο 16 Νοεμ6ρίου 1828 
Πρωτόκολλον το έν τ~ διακοινώσει άναψερόμενοv ούδέ1tοτε έ1tε
δόθη α1.;τ~· άλλα καl &ν έγκαίρως τ~ έπεόίόετο, α6τη θά. 61tελεί-

1tετο της 1tpoς τdις συμμαχικdις Δυνάμεις όψειλομένης άγαθοπι

στίας και είλικρινείας &ν 61tο6ά.λλουσα αύταίς την άληθη κατά

στασιν των 1tpαγμά.των όεν ά1tεδείκνυεν 15τι οδτε 1tερι τά. τέλη του 

παρελθόντος ετους οδτε έν &λλψ ποτέ χ_ρόνψ θά ήδ15νατο νά. μετα

ψέp~ όι' άπλης όιαταγης είς την Πελο1tόννησον καl τdις 1tαp' αύτ~ 

νήσους τους πέραν τοD ίσθμοD όυστυχε'ϊς 'Έλληνας. Και της Στε

ρεας ΈΊ λάδος αί έ1tαpχίαι, ώς αί της Πελοποννήσου καl των νή

σων ., έν ήμέραις συμψορων και όεινης δοκιμασίας συνα1tεψά.σισαν 

μηδέ1tο-:ε ά1tο τοD κοινοD άγωνος νά χωρισθωσι, καl ή συνομο
λογία αύτών 1tεpιε6λήθη όι1tλην κύρωσιν, το κDρος των 1tpά.ξεων 

των 'Εθνικών Συνελεύσεων και των άμοι6αίων 15pκων την uψη
λην καθιέρωσιν. 

Την έαυτης 61tαpξιν ά1tο των 1tpάξεων τούτων άναγνωρίζουσα 

ή 'Ελληνική κυΙJέρνησις είναι 1tοτε όυνατον v' άθετήσ~ α,jτάς 

όιασ1tωσα τήν Στερεdιν άπό της Πελο1tονvήσου, έν φ την σωτη

ρίαν αύτης 1tλειστάκις ή χερσόνησος ώφειλεν είς τάς μεγά.λας 

θυσίας τών της Στερεας 'Ελλάδος ; Και &ν αύθαιρέτως τοιοDτό τι 
έπεχείρει ή 'Ελληνική κυ~έρνησις, θά εΙχέ ποτε την δύναμιν νά. 

έκτελέσ'Ώ τον χωρισμόν, χωρίς νά. έκθέσ~ είς vέαν καταστροψην 

τους μόλις vDv άρχομένους νά έ1tιστρέψωσιν είς τdις έστίας έ1t' 

έλπίδι v' άπολαύσωσι της είpήνης της b1tοίας και ή Πελο1tόννη

σος χάριν της 1tpοστασίας και ψιλανΟρωπίας των συμμάχων Δυ-
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νι:ί.μεων άπολαύει ; Βεεαίως οι1τε δια. της πειθοσς οδτε δια. της 

βίας τοστο θά έπετι;γχανεν. 

Οί χι:ί.τοικοι των έπαpχιων αύτων πρe,τείνοντες το &ρθρον 3°v 
της άπο 6 'Ιουλίου 1827 Συνθήκης, χαl αύτην την περί όροθε
σίας ρήτραν τοσ άπο 22 Μαρτίου 1829 Πρωτοκόλλου, θά ηλπι

ζον 5τι ή όικαιοσι.ίνη χαl ή μεγαλοψυχία των συμμάχων Δυνά

μεων ούόαμως ηθελε τους έγχαταλίΠΤ), 'Άλλως βιαζόμενοι νά. 

παραιτήσωσι τάς όχυpά.ς θiσεις &ς ήδη χατέχουσι καl προασπί,

ζουσι θά. περιήρχοντο ε!ς άπόγνωσιν, χαl έπl τέλους θά άπήντων 

5τι των πολυχρονίων αύτων δυστυχημ-χτων ή πειρα άναγχ-χζει 

αr:,τους νά. έμμείνωσιν άχ_ράδαντοι ε!ς την άπόψασιν τοσ μηδέποτε 

πλέον νά. χαταλίπωσι την πά.τριον γην ·η τά. έpείπια &τινχ ένό

πλω:; uπερασπ[ζουσιν ε!μη uποχύπ,οντες μ6νον ε!ς την βίαν άνω

τέρας δυνάμεως. 

Είς τάς θέσεις &ς ουτοι τελευταιον άνέχτησαν συναριθμειται 

ή Βόνιτσα, ή Ναύπακτος, το .Μεσολόγγιον, το Άνατολιχόν. Αί 

έν ταύταις ψρουραl έντελως έγχαταλειψθεισαι uπο της Τουρκικης 

χυ6ερνήσεως, . χαl πάντων των άναγχαίων στερο•;μεναι, ενεχα τοσ 

θαλασσίου άποχλεισμοσ, έζήτησαν αύθορμ·ήτως ν' άπέλθωσιν ε!ς 

τά. ίδια. Ήσύχως δε χαl άναψ.άκτως σ-υνετελέσθη ή άποχώρησις 
αύτων διά. των έν πνεύματι ε!ρ·ήνης χαl μετριοπαθείας συνθηκο

λογιων, διό ή 'Ελληνική χυ!Jέpνησις χα\ των Όθωμανων την 

πίστιν προσεκτ·ήσατο. Αί κατά την παράδοσιν των ψρουρίων αύτων 

έπιστολα\ τοσ ψρουράρχου Άντιpρίου καl του πασα της Ναυπά.

χτου έπιμαρτυροuσι τοCίτο. 'Εν τοια•;τ\Ι όε καταστ6.σει πιθανώτατα 

θ' άκολουθήσωσ-ι το παράδειγμα των ψρουρων της Δυτιχης 'Ελ
λάδος καl ή άσΟενής των ΆΟηνων καί τινων &λλων θέσεων όια

λαμ6ανομένων έν τ'(j όροθεσίq: του άπο 22 Μαρτίου Πρωτο

κόλλου 1). 

η Αί έν τfι άνατολιχft cΕλλάΟι ψροuραl, έκτΟς της έν τ'!} Άκροπόλει ΆθηνWν, σuνθη

κολοyήσοισοιι :r.οιpεοόθησοιν τiJ 1 ]13 Σεππμ6p(οu 1829. 'Η ο, τη, '.Α.κpοπ6λεως ποιpεο6θη 

σuνεπε('!' τη, ό:πό 9[21 Σεπτεμ6ρ(οu 1829 οηλιbσεω, τη, Όθωμοινικης Πόλης περ\ ποιροι · 
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Καίτοι ή υπό των τριών πρέσf:εων έν Πόρψ χαραχθείσα ορο
θεσία προετάθη παρ' α•jτ 7Jν έν Κωνσταντινουπόλει καl την παρα

όοχην αύτης σuνίστων παρά τη έν Λονόίνψ συνεντεύξει οί άντι
πρόσωποι της τε Γαλλίας καl της 'Ρωσσίας ώς βάσιν των μετά 

της Π,.ίλης όιαπραγματεύσεων, τΌ ΆγγλικΌν ομως ύπουργc:ίον 

τοσοστον ώργίσθη κατά τοσ Στάτψοpό Κάνιγκ παpαόεχθέντος την 

χ αραχθείσαν γpαμμην ώστε επαυσεν αύτ'ον της έν Κωνσταντινοu

πόλει πρεσbεuτικης θέσεως. Άπ~τει όε νά πεpισταλ'ζ) είς τον Κο

ρινθιακΌν κόλπον τΌ iS ?ιον έπl τψ λόγψ οτι ούόαμως σύστασιν 

Έλληνικοσ κράτους . άλλ' άπλως την εtρ·ήνευσιν της 'Ελλάδος 

προέθετο ή έν Λονόίνψ Συνθήκη. Καl έπl τοιούτψ ορ ίψ προέτεινε 
την άνεξαρτησίαν της 'Ελλάδος καθόσον ή ήμικuριαρχία, ώς έν 

ταίς Παραόοuναbίαις Ήγεμονίαις Θα παρειχε συνεχώς άψορμάς 
τ'ζ) 'ΡωσσίCf πρΌς βλά~ην πάντοτε της Τουρκίας. 'Εξέψρασε όε 

λύπην τό 'ΑγγλικΌν 'Υπουργείον οιά τα έν Πόρψ χαραχθέντα 
ορια, μεμψόμενον τους πμσ6ευτ"Χ ς ώς παρεξηγήσαντας τοις οδη

γίας αύτων καί άποppίψαν-.ας την πρ6σκλησιν της Πύλης ίνα 

έπανέλθωσιν είς Κωνσταντινούπολιν. Άλλ' ή Γαλλία καl ή 'Ρωσ
σία έπεόοκίμαζον την όιαγωγην των πρεσ6εuτων, χαl ούόαμως 

ένέχρινον την έπl τοσ 'Ισ0 1 ~cσ ορο~εσίαν ε!ς ην έπέμενεν ή 
'Αγγλία 1). 

" Ενεκα της ψιλοτούρχου πολιτικ·ης αύτης ή 'Αγγλία άντικει

μένη προς την ηοη πολεμ ίαν τ'(j Τοuρκίtf 'Ρωσσίαν, έθεώρει τΌν 

Κu6ερν-ήτην, καθΌ ,;πΌ τοσ Α,jτοχρά-.ορος εύνοόύμενον, οργανον 

χαl ύποστηρικτην της 'Ρωσσιχης πολιτιχης έν Έλλάόι. "Οθεν 

άπ ' άρχης όιέκειτο όυσμενως πρΌς αίτόν, μάλιστα όε μετά την 

κήρuξιν τοσ κατά της Τουρκίας πολέι~ου. Δια τοστο οδτε σuνέ

όpαμε χρηματιχως εtς τοις έπειγούσας της χu6ερν·ήσεως α,jτοσ 

άνάγκας, μεθ' ολας τοις Θερμάς χαl έπανειλημμένας αύτοσ παρα-

Οοχης πασών τWν πρΟς έχτέλεσιν τ'ης έν Λονδlνφ Σuνθ1)κ 11ς άποφcfσεων των σuμμcίχων 

Δυνάμεων. 
1) Τpιχοόπη Ί~τ. Έλλ. Έπ. Τ. 4. σελ. 324-6. 
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στάσεις, εiμη όια. ποσοσ γλισχ_ροτάτοu σχ_ετιχως. τψbς τά. παρά 

της Γαλλίας και της 'Ρωσσίας ταχτικά χορηγήματα ·). Μόλις 

όε πληpοψορηθείσα οτι οί "Ελληνες έ.γένοντο κύριοι της Βονίτσης 
χαί τοιJ 'Αντιp? ίοu και προ6λέποuσα οτι θά. έκupίεuον την Ναύ
παχτον καl τb Μεσολόγγιον, ητοι οτι ολόκληρος ή Άνατολιχη 

χαl ή Δuτιχη Έλλχς θα ήλεuθεροιJτο 1:.ιπb τοr) Κu6ερνήτοu, 

εσπεuσε μηνl Μαί'ψ να κσινοποιήσ'Ώ αι:ιτψ το άπb 10/22 Μαρτίου 

Πρωτόκολλον άπαιτήσασα την παιJσιν πάσης έχ_Gροπραξίας έν τ~ 
Στερε~ και την άνάκλησιν των 'Ελληνικών στρατευμάτων έντbς 
τοσ Ίσθμοσ ην b Κu6ε.=-ν ·ήτης όικα ίως άπεποιήθη, προσαπ~τησε 
όε την λύ:ην τοσ άποκλει .τμοσ τοD Άμ6ρακικοr) κόλπου 2\. "Ενεχα 

της αύτης όuσμενείας τα πλοία, ιi>ν έπέ6αινον οί τρείς πρεσ6εu

ταί, καταπλεύσαντα είς Πόρον έπl σuνεντεύξει μετά τοσ Κu6ερ

νήτοu όεν έχαιρέτισαν την Έλληνιχην σημαίαν, άντιτε ίναντος 
τοιJ πρεσ6εuτοιJ της 'Αγγλίας 3). 

ΈντειJθεν ένθαρρuνθέντες ο ί έπ l τ~ έχλογ~ τοσ Κu6ερνήτοu 
όείξαντες άποόοκψ-α:σίαν, καl άπι;;τελοσντες την uπόχωψον πρώ

τον χατ' αύτοιJ άντιπολίτευσιν, έγένοντο ήόη τολμηρότεροι· άπο -
6λέποντες όε πρb πάντων είς την μετα!Jολην των καθεστώτων 

έοράττοντο πάσης εύκαιρίας rνα παpιστωσι τοίς έν Πόpψ όιαμέ
νοuσι πρεσ!Jεuταίς τους "Ελληνας όuσαρεστοuμένους έπl τ~ παp

ούσ·(] χαταστάσει καl άνησuχοuντας δια το μέλλον· πολιτικην όε 
πανάχειαν έθεώρουν την σύγκλησιν 'Εθνικης Συνελεύσεως 4). 

'Εν ψ όε οί περί τον Μαυροχορδάτον ήτένιζον π-χντοτε εlς την 
'Αγγλίαν, χαl οί περί τον Κωλέττην όιεπpαγματεύοντο μυστιχως 

περί άναpp ·~σεως τοσ όευτεροτό χου τοσ όοuχός Αύρηλίας ώς ήγε · 
fΙ,όνος της 'Ελλάδος, σχηματίσαντες άπέναντι τοσ 'Αγγλικοσ 

Γαλλικον κόμμα, έχ_αραχτήριζον τον Κu6εpνήτην, προς δν όuσμε-

1) Correspondance Τ . 1. p . 126 . 
2) Τραοόπη Ίστ. Έλλ. Έπ . Τ. 4. σελ. 338 - 340. 
3) Τρ ικοuπη Ίστ. Έλλ. Έπ . Τ . 4. σελ . 318. 
~) Τρ ιχοόπη Ίστ . Έλλ. Έπ. Τ . 4. σελ . 329. 
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νως όιέκειντο ο τε Βασιλεύς της 'Αγγλίας και το τορικbν ύτcουρ
γεϊον, ώς θια.σώτην και ύτcοστηρικτην της 'Ρωσσικης τcολιτικης 

εν 'Ελλάδι 1). cc 'Αλλ' ήόίκουν τον ανόpα, λέγει b Τριχο•.ίτcης, 

οιότι οίαόήτcοτε κα.ί &ν ήτο ή τcρος τήν 'Ρωσσικην αύλην κλίσις 

αύτοο, ο•:ιοενbς Έλληνος καpόία ήτο έλληνικωτέρα · ύτcεp της 

'Ελλάδος μετηλθε την 'Ρωσσικην έτcιρpοήν του καl οχι 1:ιτcερ της 

'Ρωσσίας την Έλληνιχην άpχήν του. Άρχηγος εθνους, οχι δια 

'Ρωσσιχης η αλλης ξένης έτcιρpοης, ο~:ι&έ όι' έσωτεpικης pαδιουp

γίας, άλλα όια της αύθοpμήτου θελήσεως τοΟ εθνους, ούόένα λό

γον εΙχε να άστcασθ~ ξένης έτcιχρατείας συμψέpοντα είς βλάδ'ην 

της τcατpίόος του. Άν όε έψαίνετο χλίνων τcpbς την 'Ρωσσιχην 

αύλήν, ωψειλεν αύτ~ τcολλην εr)γνωμοσ•;νην ώς Κυδ'ερν·ήτης της 

'Ελλάδος, διότι τcασαν ύτcεp αr:ιτης αίτφίν του προθύμως έοέχετο 
α.6τη, χαί εύμενως τcρος αύτον όιέθεσε την κυδ'έρνησιν της Γαλ

λίας, χαί την άστcίοα εστησε τcρό α•)τοΟ είς άντίκρουσιν τοΟ 

δυσμενως διακειμένου ΆγγλικοΟ ύτcουpγείου. Οuδενος, ένί λόγψ, 
έψείσθη ή 'Ρωσσιχη αύλη είς ύτcοστήριξιν τοΟ Κυδ'ερνήτου, ουδέν 

ούοέτcοτε άτc~τησε τcαρ ' έχείνου ύτcερ έαυτης έν 'Ελλάδι, καί 

άγαθοτcοιbς άτcέδ'η τcpος τον τόπον ή τcpος αuτον σχέσις της>> 2). 

Την άλήθειαν τα•Jτην άνω μολόγησε ,.αl αuτος b το Ο Μετερ
νίχου έτcιστήθιος ψίλος, ο έν 'Ελλάδι και εΙτα έν Κωνσταντινου

τcόλει τcρεσδ'ευτής της ούδαμω; ψίλης τ~ 'Ελλάδι Αυστρίας, 

Πρόκες 'Όστεν, έν τ~ ύτc' αύτοσ τcεpί της Έλληνιχης έτcαναστά
σεως ίστορίq: ε!τcών cι κατηγορήθη ο Κυδ'ερνήτης της 'Ελλάδος 

ώς οργανον της 'Ρωσσίας· ήτο μεν τψ οντι, άλλα καθ' οσον 

εκρινε τοΟτο συμψέρον είς την 'Ελλάδα>> 3) . 

Έπαινων ο Τ ρικούτcης τον Κυδ'ερνήτην ενεχα των τcολλων 
άpετων ύψ' ών τcεριεκοσμεϊτο, της σεμνότητος τοσ ηθους, τοΟ άκε-

•) Τριχοόπη Ίστ. Έλλ. •Επ . Τ. 4. σελ. 6, 16. 
2) Τριχοόπη Ίστ . Έλλ. Έπ . Τ. 4. σελ. 276. 
3) Πρόκες 'Όστεν Ίστ. της 'Επαναστάσεως των 'Ελλήνων. 'Αθήνησι 1868 Τ. 2. 

σελ. 343. 
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ραίοu χαρακτηρος, της ά.γαθης διαθέσεως, της 1tpoς τά θεια εδσt-

6είας, της ολιγαρκείας καί ά.ψιλοκερδείας, της χαριέσσης χα\ εύ-

1tpε1tους ίδιωτικης συμ1tεριψορας, ώς διαπρέψαντα έν τ'(j ση

χρόνψ διπλωματίCf διά την 1tολιτικην οξύνοιαν καί το όιαλλακτι

κc-ν πνευμα, χα\ έν τ'(j κuf:Jερν·ήσει της Έλλ(Υ.όος τά μ-iλιστα δια

χριΟέντα διά το όλιγοδά.πανον καί την οίκονομίαν της •;πό το &γρu-

1tνον αύτοσ ομfl.α δημοσίας διαz. ειρίσεως, ένόμισεν επειτα :ιρθον 

νά δικαιολογ·ήσ\) την χατ' αύτοσ ά.ντιπολίτεuσιν ά.ποδίδων την 

ά.ρχην χα\ αίτίαν α>:ιτης είς την ολιγωρίαν χαl 1tεpιψpόνησιν αύ 

τοσ 1tpός τούς ανδρας του ά.γωνος, ους ομως έ1t~νει γρ-χψων 1tpoς 

τους ά.λλογενεις, τά αίσθήματα δε έκεϊνα ένεδείχνuε χαρακ-:ηρί

ζων έαuτόν σωτηρα της Έλλ'Χδος καί ά.1tοκαλων ψθορεις α•)της 

τους 1tpo α,)τοσ κυf:Jεpν-ήσα.ντοις, Τούρκους ί.ι1tο χριστιοινιχ.'ον ονομα 

τους χοτσαμ1tασίδες, λησ-τ.άς τους ό1tλαρχηγο 1.Jς, άγγεϊα τοσ Σα
τανα τους Φαναριώτας, καί μωρούς τους λογίους- τον λαον δε μό

νον 1tεpcποιούμενος καί 1tεpl της ί.ιλικης αr)τοΟ βελτιώσ~ως μεpι

μνων καθόσον τα 1;την έθεώρει βάσιν καί 1tpοαγωγην 1t-χσης rl.λ

λης- ωχνει δε περί της διανοητιχης τοσ λαοσ ά.να ,cτύςεως. Καl 

ψιλογενεις, 1tpοστίθησι, καί ψιλελεuθέροuς άρχάς πρεσ6εύων ό 

Καποδίστριας, ήθελε νά κu6ερνq. δεσποτιχώς έ1tί τψ λόγψ οτι 

τοιαύτη χu6έρνψrις ε1tpε1tεν είς εθνος μετα6αινον ά.πο της δου

λείας είς 1.ην έλευθερίαν. 'Επάγεται δε οτι 1tαρά τους ά.πρεπεις 

1tερί των ά.γωνιστων λόγους, χαi οί ά:πολίτευτοι διορισμοί τοσ 

Κu6ερνήτοu έ1tλήγω-,αν την ψιλοτιμίαν πολλών καί την προς αύ

τον εύμενη 8ι-χ0εσιν μετέ6αλον είς δuσμένειαν . Καί αύτοuς δε 
τους άδελψοuς Κοuντοuριώτας, τους έ1t' ώψελείCf της 1tατρ ίδος 

καί ί.ι1tεp εύο8ώσεως τοσ εθνικοσ σκοποσ ολην σχ εόον την πλοu

σία.ν περιουσίαν δαπαν-ήσαντας, ετρωσεν ά.γενως έ1tιτρέψας την 
ά.1t' αύτων ά.νάληψιν ά.γροσ τινος προς ψύτεuσιν γεωμ·ήλων όίνεu 

της όψειλομένης ά.1tοζημιώσεως, χα\ ήνάγκασεν αύτοuς νά γίνω

σιν άpχηγοί της άντι1tολιτεύσεως 1
). 

1) Τραοόπη Ίστ. Έλλ. Έπ. Τ. 4. σελ. 276-281. 
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'Ότε τt) 2 'Απριλίου 1827 δ Καποόίστριας άνηγορεύΟη Κu-
6Έρνήτης της 'Ελλάδος, οί προ αϊιτοΟ χuδ'ερν·ήσαντες χαl διά της 

άτυχους αύτων διοοι·ήσεως περιαγαγόντες την πολιτείαν ε!ς άναρ
χίαν χαl άποσύνθεσιν, εΙχον άποχωρ·ήσ"{] της σuνελε,;σεως προ 

της ψηφοφορίας εχδηλοΟντες οϋτω την !όίαν δuσαρέσχειαν. Ή 

έχλογη του Κuδ'ερνήτοu είς δν ή 'Εθνική Συνέλευσις σuνεκέν

τρωσε την πρlν πολυπρόσωπον εχτελεστιχην έξοuσίαν, άψαφέ

σασα έπl έπταετίαν την ελπίδα της όπ' εχείνων άναλήψεως της 

όπερτάτης άρχης, ην τsως ησκησαν ολως άνεξελέγχτως, χαί όπ

αγαγοuσα αυτούς είς δεuτερεύοuσαν θέσιν έν τt) Πολιτείc::ι επλή

pωσε τόσψ μαλλον πιχpίας καl φθόνου τάς χαρδίας . αύτων οσψ 

σφοδρότερον όπο της φιλαρχίας χαl της φιλοδοξίας όιεχαίι;ντr;. 

ΈντεΟθεν όιαδ'λέπει τις την άρχην χαl την πραγματιχην αίτίαν 

της πρός τον Κu6'ερνήτην άντιπολιτεύσεως άφ' ής ή μέρας δ Κα

ποδίστριας άνεχηpύχθη μόνος χαl άνεύθuνος χuδ'ερνήτης της 'Ελ

λάδος. Ουχί μετά έννέα μηνας άπό της εκλογης α~:ιτοΟ, καθ' ους 

έχείνος περιήρχ ετο την Εupώπην έςαιτούμενος παρά των συμμά

χων Δυνάμεων προς τt) ήθιχtJ χαί την χρηματιχην αύτων άρωγην 

,:ιπερ της χινδuνεuούσης 'Ελλάδος εγενν-ήθη έν ταίς ψuχαίς των 

άπ' άpχης εναντίον αύτοΟ ή βαθεία χαl άχατά6'λητος δυσμένεια. 

Ο,:ιχl άληθως δύναταί τις νά ίσχuρισθii οτι μετά την ελεuσιν του 

Κυ?::ερν·ήτου είς την 'Ελλάδα χαl άψ' ου άνεδέχθη την κubέpνη

σιν διά την άμετροεπη χαl σχαιάν προς τους ανδρας τοσ άγωνος 
συμπεpιψοpάν αύτcΟ μεταμορψωθέντος αίφνης έξ ε,:ιγενοΟς χαl εύ

προσηγόροu είς χ λεuαστην χαί όι'Jριστην ήναγχάσθησαν οί έναν

τίr;ι νά μεταbάλωσι την πρίν ε 1)μενη προς αύτον διάθεσιν είς 
δuσμένειαν, χαl νά γίνωσιν άρχηγοl της εναντίον αύτοΟ άντιπολι

τεύσεως. Καl δεν εΙχεν είπrι αύτος 1; Τριχο 1;πης 1) οτι ιι ή εχλογή 

τοΟ Καποδιστpίοu ώς έπταετοΟς χυbεpνήτου όυσηpέστησε πολλούς 
των πολιτιχων άλλ' ουδείς ετόλμησε νά εχφpάσ"{] έναντίαν γνώ
μην, διότι χ.αί ή άνάγχ.η χαl ή επιθυμία τοΟ εθνοuς ήσαν όπερ 

1) 'Ιστ. 'Ελλ. Έπ . Τ. 4. σελ. 123 - 4. 
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αυτης, ώστε καί οί πολλην έπιρροην έπί της συνελεύσεως εχοντες 

Άγγλοι Κόχραν καί Τσι,··:ψτς αυτήν ύπεστ-ήριξαν· οuό' ό 'Άγγλος 

μοίραρχος "Αμιλτων, ο ι;δ' ό έν Κωνσταντινουπόλει πpέσ6υς της 

'Αγγλίας ά.πεδοκίμασαν; ,, 'Αλλ' οί ά.νέκαθεν ό'Jσηρεστr;μένοι 
χατά της έχλογης ταύτης, πρότερον σιωπωντες, τότε ένεθαρρύν

Οησαν είς ψανεράν ά.ντιπολίτευ,,-ιν κατά τοΟ Κυ6'ερνήτοu οτε εΙδον 

διαψωνοΟσαν την 'Α γγ λίαν πρ,;,ς τάς έτfρας δύο δυνάμεις τάς 

•;πο,,-τηριζούσας τον Κυ6'ερν·ήτην έπl τοΟ ζητήματος κυρίως της 

εuρυτέρας οροθεσίας . 

Καί καθ' 15,,-ον μεν ά.ψοp~ τους λόγους ους ο Τ pικούπης λέγει 
οτι ό Καποδίστριας ές·ήνεγκε κατά των ά.νδρων τοD ά.γωνος όμο
λογοιJμεν οτι ά.δύνατον νά πιστεύσωμεν είς τό ίστόρημα, διότ ι 

ά.νηρ ευγενέστατος ου μόνον το γένος ά.λλά καί το ήθος οίος 

δ Καποόίστριας, ά.δ 1;νατον νά εΤπε τοιαιJτά τινα, χατά πρόσωπον 

μάλιστα των ά.γωνιστων. 'Ώψειλε όε ο ίστοpικος ϊνα καταστ"Ώ πι

στευτ0ς 'Ιά ποι ·ήσ"(j τούλά.χι,,-τον νύξιν τινά των περιστ-:ί.σεων έν 

α!ς δηθεν ελέχθησαν . 

Καθ' οσον δε ά.ψοp~ ε!ς τους ά.δελψοuς Κοuντοupιώτας, ο Γε

ώργιος όιατελέσας έπί κεψαλης της Έλληνιχης χυ6'ερν-ήσεως μετά 

τοD Μαυροχορδ-:ί.τοu προ της έχλογης τοΟ Καποδιστρίου, έπει

ράθη μετ' έχείνου χαί των έ!; "Υόρας καί Σπε,σων όμοψρόνων νά. 

11.αταιώσ"Ώ την έκλογ-ήν· ά.λλ' ά.ποτυχών ά.πεχ.ώρφε μετ' αυ,ων 
της Συ νελεύσεως 1) . Καίτοι δε •;πό τοD Καποδιστρίοu iναδε ιχθείς 
πρόεδρος τοD Πανελληνίου μετά τοD 'Ανδρέου Ζαtμη καί τοD 
Πέτρου Μαυρομιχάλη 2) , έξ ά.pχης ά.ντεπολ ιτ~ύετο τον Κu6εpνή
την. Είς τάς άρετάς ομως των Κοuντοuριωτων ά.σύμψωνον ψαί 

νεται 15τι ήναγκάσθησαν νά γίνωσιν ά.pχηγοl της έναντίον τοΟ 

Καποόιστρίοu ά.ντιπολιτεύσεως ώς έπιτρέψαντος την κατάληψιν 

ά.γροD τινος αuτων οχι οπως άψαιρεθ"Ώ ά.π' αuτων ανευ ά.ποζημιώ

σεως, άλλά διότι ό άγρός χέρσος διατελών ένεδείχθη λίαν κατά.λ-

1) 'Όρα ιiνωτ έρω σελ . 40. 
2) Γεν. Έψημ. Έλλ . 1828 άρ. 6. 
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ληλος είς την έπισϊtευόομένην χαλλιέpγειαν ϊtpος ψιίτευσιν γεω

f.Ι·ήλων ί'να δι' έpγασίας μεν &~θtJ ά.μέσως πόρος ζωης είς πλεί

στους -:ων ά.γωνιστων λιμώττονταζ, έξασψαλισθt) δε έγκαίρως 

ή συντήρησις των είς έpγασίαν ά.νικάνων χαί πενομένων χηpων, 

όρψανων χαί γερόντων 1
). 

Ό Καϊtοδίστpιας ήγάϊtα εtλικρινως τον λαον χαί έθαύμαζε 

την άπλ6τητα χαί ά.νδρίαν των ά.γωνιστων. Διο fσπεuσε προ πάν

των νά περιθάλψ'(] τάς πρώτας ά.νάγκας τοιJ λαοσ, μεριμνων 

νuχθημερ~ν οπως άνορθώσ'(] τοστον . ά.πο της εσχάτης ά.θλιότητος, 

ουχί έπιδεικτικως διά πολιτικών χατασκεuασμάτων ά.ναρμόστων 

εtς την χατάστασιν α 1)τοσ, άλλά διά της μορφώσεως τών ήθων, 

έν πνεύματι Χpιστιανικψ, χατευθ ,;νων αuτον τt) βάσει της δι

καιοσύνης καί &δελιρότη-;ος προς την έν τάξει έλευθερίαν, καl δι' 

έχπαιόεύσεως άρμοδίας σ •1ντελων ουχί είς άνάδειξιν οίηματιων 

καί χηψήνων άλλά πολιτών χρηστών καί ψιλοπόνων προς βαθμι

αίαν της Έλληνικης κοινωνίας προαγωγήν. 

Καί σπεύδων ϊtpωτον νά σώσ'(] άπb της διαψθορας πολλά μει

F άκια παρακολοuθοσντα τους άpχηγο•;ς, χαί άπο των σU '.• Εϊtειων 

της άθλιότητος καί έπαιτείας διαrρuλάξ'(] τά τέκνα πλείστων οίκο

γενειων αί'τινες είχον ϊtpοσrρύγ'(] είς Αίγιναν, Πόρον, Ναύπλιον 

καί ά.λλαχοσ, έψpόντισεν b Κu6εpν-ήτης πάντα νά _περισuναγά.γ{Ι 

είς προσωρινόν τι χοινον ένδιαίτημα έν ΑίγίνΏ ύπb την δέοuσαν 

ϊtειθαρχίαν καί έπιτ·ήρησιν, λεπτομερώς καί προσηκόντως την 

1) Tfi 4/ 16 Μαρτίου 1828 δ l(αποο!στριας ,γραψεν εκ Πό~οu τψ 'Εϋνιfροψ «Tc άναμ.ε• 

νόμενον lκ Λl6ερποuλ πλο1ον μ.ετα γεωμήλων 3Εν φαίνεται, Ό ΟΕ άγρός πρΟς σ~ορ<Χν ήθη 

παρεσκεuά?θη χατα πληρcιφ<ιp(α<; τοU Οtεuθύvοντος τας έ?γα'jίας Χ. Stevenson. " \ v λcί6ω
μεν ποσΟν lζαpχοUν πρΟς σπορt1ν Οι' 8λην τ7lν Εχτασιν lχ της σuγχομι'Jης θιi ΟuνηθWμεν 

νά οιαθpέψω1,εν 12000 πiνητας lπί lν έτος,,. Tfi a, 22 Μαρτ./3 'Απριλ!οu Ις Α1γίνη; α'Εν

ταUθα δπdρχοuσt σήμερον 1200 πiνητε ς χα\ τοσaϋτοι πιθανι°ός έ:ν Ν.χuπλlφ. Ί~πί τοU πα

ρόντος χα'ι οί μtν καί οί ΟΕ Εργάζονται εlς τΥjν καθαριότητα τίϊιν πόλεων κα'ι πρΟς Οιαρpύθμt

σιν των δδ◊Jν αιlτινες εlσ'ιv ά8ιά6ατοt. Ai πρΟς σπορ\Χν γΞωμήλων έργαaίαι σuνετελέσθησαν, 

d:λλ' εlσέτι τΟ πλοtον Οt:ν ε'ψθασεν. 'Η σπορα Εγένετο Οι/Χ γεωι.ι.ήλων πεμψθε'ντων μοι lx. Σό
ροu χαΊ ΚερκUρας. Ί\Αν ψθάσ:1 τό πλυίον μΕ. τΙΧ γΞώ?ηΑ.α, θiλω τd, Οώ,n clvτ't άρτου το1ι; 

πiνηοι. • ί Correspondance Τ. Ι. p. 493, δ18). 

9 
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οιαιταν και 8ι8ασχ.αλίαν αύτων χανονίσας 1
). Εύpuχ,ωρότερον 8ί:. 

μετ' όλίγον έγχατέστησεν αύτά έν τψ -παρ ' αύτοD έγερθέντι Όρ

ψανοτροψείψ όιά σuνεισψορας τριακοσίων χαί επέκεινα χιλιάδων 

ψp-χγχ.ων των εν ΈΜετίΟf, Γερμανίc:: και ΌλλανδίΟf ψιλελλήνων 
έν ψ χαί παρεκκλήσιον ϊδρuσεν άναθείς τψ Σωτηpι της 'Ελ
λάδος Θεψ, κατά την πρώτην έ-πέτειον -;ης έν Π,;λψ ναuμα

χ,ίας 2). 

Προτρέψας δε ό Κυ6'ερνήτης τάς δημογεροντίας των όιαψό
ρων κοινοτήτων ν' άναλ,ί,6'ωσιν έκ,zστη όια σuνεισψοpας την σuν

τ·ήρησιν των οίχ.είων σχ,ολείων, ήγειρε προς έγχ.ατ6.στασιν αύτων 

υπερ τά έχατόν πεντ·ήχοvτα χαταστ·ήματα 8ιά τα Άλληλοδιδα

κτιχ.χ χαί 'Ελληνικά σχολεία 3) , συνέστησε κατ' επαρχίας γuμν,z

σια, ίεροσποuόαστ·ήpιόν έν Πόρψ 4) , στρατιωτικην σχολην έν 
Ναu-πλίψ, ναυτιχ.ην έv "YδpOf, χα\ πρότυπον άγρονομίας έν Τίρuνθι. 

<ι Δεν παpημέλησε, λέγει ό Τ ριχο1;πης, έν μέσψ των πολυει

δων ψροντίδων ό Κu6'ερν·ήτης, ν' άναθρέψ·Ώ χpηστοήθως χ.αί θpη
σχεuτιχ.ως την άνισταμένην γενε,zν, καθ' οσον ήό •.Jνατο ... Άλλ' 
έψρόνει οτι ή μεγάλη μάθησ,.ς ·ϊjτο μεγάλη -πληγή της κοινωνίας, 

χ.αί οτι ή μικρά χαl θρησχ.εuτιχη τοιαύτη σuνετέλει μόνη είς την 

εύ όα ιμονίαν α.:ιτης. 'Επί τ'(i βάσει ταύτ·Ώ έθεμελίωσε τον περί 
έχπαιδε,;σεως του εθνοuς γενιχ.bν όργανισμόν · σύστασιν -πανε-πι

στημίοu δεν ηθελε>) 5) . Οuτως έμέμrετο τον Κ:u6'ερνήτην σuιJ.ψώ
νως τ'(i χρίσει των λογιωτcί.των, « των όποίων ή λογιότης, εΊ-πεν 

b Κοραης, άπενέχ.ρωσε τb λογιχ.όνJ> 6). 

O,]τε ή έν -πολέμψ κατάστασις της Έλλ6.όος ή χ,χί 1-1-ετά την 

ελεuσιν του Κue'ερν·ήτοu έπί διετίαν σχεοbν παραταθεϊσα, -πpώ"cον 

-πρός άπελεuθέρωσιν τ·ης Πελο-ποννήσοu ά-πο των Άρ,ί,r5ων, είτα 

') Conespondance Τ. 1 p. 473 , 506, 514, 519. 
2) Γεν. Ί,φ. ΊΟ:λλ. 1828 dψ. 55, 68, 75, 89. 
3) Corresρonclance Τ. 1. p. 127. 
") »Ενθ. άνωτ. σελ ~6. 
>) Ίστ . Έλλ. Έπ. Τ. 4 σελ. 282. 
6) Α. Κοραijς όπο Δ. Θερειανοi:ί Τ. 3. σελ. 97. 
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1tpbς έχδίωξιν των Το•Jρχων ά1t1-ι της Στεpεας, οδτε ή έχ του 1tο

λuετοσς άγωνος της χώρας έρήμωσr.ς χα\ ή έν μέσ-ψ έpει1tίων 

άθλιότης 1tληθuσμων 1tενομένων χα\ άνεσ-τίων, 1tεpl ων 1tpb 1tάν
των εδει νά λη:pθ'(i τ:ρόνοια, ο•Jτε τά 1tενιχρά μέσα τά οuδε είς τάς 

μαλλον έπειγοιίσ-ας άνάγχας της διοιχ-ι1σ-εως έπαρχοΟντα, έπέτρε

πον τψ Κu6'ερν-ή-:·(] ινα πράξ·(] τι 1tλέον οσων ένήργησεν uπερ της 

δημοτιχης χα\ μέσης έχπαιδεύσεως τοσ λαοσ, χα\ ιδίως των είς 

την ί.ιπηρεσίαν της 'Εχχλησίας, τοσ στρατοΟ χα.\ τοσ ναuτιχου 

1tpοαλει:pομένων. 'Αλλά προς ιδρuσ-ιν πανεπιστημίου εδει πρώτον 

νά. 1tpοπαρασ-χεuα,,-θωσι χατα.λλήλως ol μαθητα\ χα\ νά έξεuρεθω

σιν άρμόδιοι χαθηγηταί 1tpoς διδασχαλίαν των κατ' έπιστημονιχάς 

σχολάς μαθημάτων. Καί εΙναι γνω,,-τbν μεθ' οπόσης δuσχερείας 

ήδuνήθη χ.ατά την έποχην έχείνην νά έπαρχέσ"(] είς μόρψωσιν τοι

ούτων ο ζηλος του άοιδίμοu χόμητος Γύλψορδ ίνα τ'(i σuνδρομ'(j 

ε1tειτα της 'Ιονίου Κu6'ερνήσεως σuσ-τηθη τψ 1824 ή έν Κερχύ
pq: Άχαδημία. Τότε, έν ψ ή 'Ελλάς ήyωνίζετο τον 1)πέρτατον 

ί.ι1tεp άνεξαρτησίας άγωνα, μαχράν των ταραχών της άνίσοu έχεί

νης χα\ ψο6'ερας πάλης, ί.ιπb την σχέπην 1tολιτείας Έλληνιχης χα ί 

εύνομοuμένης, θείq: άληθως Προνοίq:, 1tαpεσχεuά.ζετο επιστημονι
κώς ή νεολαία ού μ6νον των ν-ήσ-ων του 'Ιονίου, άλλά χα\ της 

άπέναντι 'Ηπείρου χα\ αλλων μερών της δούλης 'Ελλάδος, ώστε 

μετά την άποχατά.στασιν του Έλληνιχου Βασιλείου ήδuνήθη ν ά 

σuνtρόψ"(] είς τάς διαψόροuς λειτουργίας του χρ-zτοuς. Παpαγνω

pίζων τις την άθλίαν κατάστασιν χα\ τάς οειvάς περιστ-zσεις της 

μόλις ύπb την διοίκησιν του Κu6'εpν-ήτοu διαπλαττομένης Έλλη
νιχης Πολιτείας, χαί αίτιώμ.:νος τουτον ώς μη μερψνήσ-αντα περί 

συστάσεως άνωτέpοu έχπαιδεuτηpίοu 0:ι. ήλέγχ.ετο ακριτος. 'Αλλ' 

άντιπολιτεuόμενος αύτbν έπί τούτψ b έν πλ·ήρει γνώσει τών πραγ

μάτων διατελών, έν ψ μόλις τψ 1837 έγένετο δυνατόν, χα\ τότε 

άτελέσ-τατον, νά σuστηθ'(j το έν Άθ·ήναις πανεπιστ·ήμιον, χατα

ψαίνμαι όίόιχος. 

Μία των σ-uνήθων α!τιά.σεων κατά τοσ Καποδιστρίοu (.ιπηρξεν 
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οτι οίίτος άντενήργησεν εις την άνά.δειςιν του πρίγκηπος Λεοπόλ

δου ι;>ς Βασιλέως της 'Ελλάδος, άπο6λέπων είς την ίδίαν αότοtJ 

έχλογην ε!ς τbν Ί~λληνι:.ιbν θρόνον. Καί ευρέθη άκαδημαϊκbς 

παραστήσα.ς δι' ίησουϊτικων χρωμάτων την άντίπρα1;ιν ταύτην 1). 
Άλλ' ίδου τί περί το•Jτου άποφαίνεται b διάσημος ίστοpι:.ιbς του 

ΙΘ ' αίωνος . << Παρά της 'Εθνικης Συνελεύσεως b Κu6ερνήτης 

είχε λά6'(] πλήρη εγκρισιν ολων των κυ6ερνητικων πράξεων, καί 

συγχρόνως την πληpεζουσιό:ητα νά. έ1;ακολοuθ·ήσχι την αϊιτην 

οδόν. 'Εκηpύχθη ίιπο του λαοσ του ενώπιον ολοu τοσ κόσμου ώς 

b άξιώτατος άρχηγbς και ίχανώτατος κu6ερνήτης της · άπελεuθε

ρωθείσης 'Ελλάδος. . . Ό σκοπ6ς του -~το νά. γίν'(] παρά την θέ

λησιν της 'Αγγλίας ήγεμών τοσ νέου ΈλληνικοCί κράτους, καί 

νά καταστ-ήσ·11 τοuτο άνεξάρτητον έναντίον της θελήσεως της 'Α γ
γ λίας και 'Ρωσσίας- ή ιpιλοδοξία '!ου αδτη ητο μεν λίαν έχθρικη 

άλλά κα.ί άξία αυτοσ · καί '!ην έπροπηλάκι:;αν μεν οί ιpθ1;νεροί καί 
δοuλόψpονες, άλλά πας δίκαιος άνηρ επρεπε νά την θεωpήσ'Ώ ώς 

ψuσικ·ήν, νά την σuγχωρήσ·11 , καί μάλιστα νά την έπαινέσ'{), διότι 
κατά την έποχήν της ίδρ•..ίσεως κράτους τινbς το στέμμα πρέπει 

τψ6ντι νά δίδεται ε!ς έκεϊνον μόνον οστις ήξεύρει νά κu6ερνίf >J 
2
). 

Άποροσντες σπουδαίων αίτιάσεων οί εξ άρχης έμπαθως δια

κείμενοι κατά τοσ Κu6ερν·ήτοu δεν έόίστασαν νά. είπωσιν, ουδε b 

"Ελλην ίστορικός, σuμιpρονων αύτοϊς, ωκνησε ν' άναγράψ'Ώ 

οτι &.να.τεθέντος είς μόνην την βοuλην καί την κu6έpνησιν όπb 

της έν Τ pοιζηνι Συνελεύσεως του δικαιώματος της πολιτογρα

ψίας, τάς γενομένας τοιαύτας ,:.ιπερ του Βι-χρου, του Γιαννετα, 
του 'Έϋδεκ, του 'Ρίζοu και αϊιτοσ τοσ Κu6'ερv-ήτοu, ωφειλεν οίίτος 

ώς ψύλαξ καi έκτελεστης των νόμων νά μη έγκρίν'Ώ ώς παρανό

νόμοuς 3). 'Αλλά κατά. το σύνταγμα. της έν Τ ροιζηνι Σuνελε•J-

η Saint - Rene Tai11andieι· Les sou,·enirs du med~cin de la reine Victuria 
(Reyue des deux Mondes 1 Mars ·1876 p. 85 ). 

2) Π,6χες Όστεν Ίστορ(ο: _της Ί,r.ο:νο:στάσεω; των 'Ελλήνων. Τ. 2. σελ. /;Q ·! - 2, 
3) Τριχοvπη 'lστ. Ί,λλ. Έπ. Τ. 4. σ,λ. 284. 
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σεως μόνοι οί 1;ένω, άποκαθιστάμενοι έν 'Ελλάδι, ,)πεχρεουντο νά. 

πολιτογpαψωσιν. "Ελληνες δε αυτόχθονες και έτερόχθονες, πολιτο

γpαφηθέντες εiς ξένην έπικρά.τειαν προ της δημοσιεύσεως του 

αύτοD συντάγματος, έρχόμενοι είς την Έλληνικην έπικράτειαν 

και ό?κιζόμενοι τον Έλληνικον ορκον &νεγνωρίζοντο πολιται καl 

ήσαν δεκτοί είς πάντα τά. δημόσια έπαγγέλματα 1). "Αλλως τά. 
έκόοθέντα ψηφίσματα περί ίδιαιτέρας έπιτίμοu πολιτογραψίας ενεκα 
της ά.1;ίας καί των ύπηρεσιων &ς είτε "Ελληνες ειτε άλλοδαποί 

παρέσχον τ'(j Έλληνικ'(j Πολιτείq; και τά. όποια b ίστορικος ύπαι~ 

νίσσεται 2
) , ο.Jτε παράνομα ήσαν ο(Jτε άντισuνταγματικά. Πολ

λαχου δε του πεπολιτισμένοu κόσμου ειθισται τοιαυτα ψηψίσματα 
νά έκδίεωνται ύπο των δημοτικων άρχων προς τους &ξίσuς τοι

αύτης τιμης. Άλλ' ή αίτίασις δεικνύει μέχρι τίνος έμπαθείας 

προέbη ή άντιπολίτεuσις. 

Λίαν δε σχολαστική ήτο ή κατά του Κu6'ερνήτοu μομφή προ

τιμήσαντος τον φοίνικα ώς σύμ6'ολον της Έλληνικης Πολιτείας 

έπί τε των έπ' αι;τοD χαραχ θέντων νομισμάτων 3
) χαl έπl των 

σημαιων του στρατου άντl του έμ6'λήματος της 'Αθηνας του εiς 

το σύμ6ολον έκε'ϊνο της Φιλικης 'Εταιρίας άντικατασταθέντος ύπό 

της πρώτης 'Εθνικης Συνελεύσεως. ιι Δεν άνέστησε, λέγει ό 

Τρι.χσύπης, τον ψοίνικα είς μν-ήμην της Έταψίας διότι κατεφpό

νει καl άπεστρέφετο αύτ·ήν, άλλ' -~θελε δι' α(ιτοD νά. •;ποδείξ~ 5τι 

πεσοDσα ή 'Ελλάς έπl της έπαναστάσεως έξανίστατο έπί των ζωο

πeιιων ήμερων του. )) 4) 

'} Σύνταγμα Τpοιζηνος iίpθ. 5. δ', ε'. iίpθ. 8,30 .. Ά. Μ&μοuκα Ta χατa η)ν &ναyiν
νησιν της Ί-:λλ&δος σuνταχ.θiντα πολιτεύματα. 'Εν Πειpαιεϊ 1839 σελ . 68,72. 

2) 'Υηφ. Οημογεpοντίας ΨαριανWν όπΕp το5 [{u6εpνήτου, Ία.χ. cΡίζοu, Ίω. Γεννατα 

χα\ "εϋοεκ ( Γ. 'Εψ. ' ελλ. 1828 άp. 3·1, 32, 36, 39 }. "fδρας, Σπετσων χα\ Λε6α8ε1ιχς 
δπεp του Bι&pou Καποοιστp(οu . (Γ . Έψ . Έλλ . ·1828 &p. 27, ΙιΟ, 79 ). 

3) 'επι του Κu6εpνήτοu 1χόπησαν τά έξης νομ(σμα,α• &ρyuρα μεν δ ψοϊνιξ /ν έ'τει 1828, 
χ.σ.λκ& ΟΕ εlχοσάλεπτα έν i'τει 183·11 δεχάλεπτα, πεντάλεπτα χα'ι λεπτa έν tτεσι 1828, 1830, 
1831. ( Π. Λιfμπροu Τ& πρωτα νομίσματα της άναyεννηθι(σης Έλλ&δο, /νΈστ('i' περιο-

8ιχψ 'Αθηνων 20 Noεμ6plou 1877 ). 
η Ίστ. Έλλ. Έπ. Τ. 4. σελ. 281. 
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Ή Άθηνα ητο το εμ6λημα της έν 'Αθήναις τψ 1813 συ
στάσης 'Εταιρίας των Φιλομούσων u1to την 1tpοεδρίαν τοσ λόρ
δου Γ,.Jλψοpό 1). Εiς ίδρυσιν δε της έταιρίας ταύτης προς διάδοσιν 

των ψώτων έν 'Ελλάδι συνετέλεσε κυρίως ο Κα1tοδίστριας 1tpοσε

ταιρισάμενος αύτ'{j κατά το έν Βιέν'Ι'{Ι Συνέδριον τους κραταιοτέ
ρους Βασιλείς της Εύpώ1tης 2). Καl ο διάσημος 'Άγγλος ίστορι

κος της Έλληνικης 'Ε1tαναστάσεως Θ. Γόρδων ε!ς τον Κα1tοδί
στριαν ά1tοδίδει τήν σύστασιν της 'Ετα ιρίας των Φιλομούσων. 

« Δυσψορων, λέγει, έ1tl τ'ζ) δοuλείcι: της 'Ελλάδος καl ποθών ν' 
άποσ,τάσ'{Ι αύτην τοσ ζυγοσ της Τc.υρκίας ό Κα1tοδίστριας 1tpοέ6η 
είς το τοιοΟτον έγχ είρημα μετά 1tολλης όεςιότητος &μα καl 1tεpι

σκέφεως, 1tεριορισθε\ς έ1tίτινα χρόνον κατ' έ1tι:p{νειαν εiς 1tpοαγω

γην της μαθήσεως καl άνύψωσιν τοσ ψρονήματος των 'Ελλήνων. 

Ά1tοδοκιμάζων οίονδήποτε σχέδιον ψανερας άνταρσίας έναντίον 
της Πύλης, ίδρυσε την έ1t' όν6ματι των Φιλομούσων εϊιεpγε
τικην έταιρίαν έπ1. τψ δεδηλωμένψ σκοπψ της έν 'Ελλάδι δια
δόσεως των γραμμάτων ύ1tο την προστασίαν Βασιλέων καl 'Ηγε

μόνων . Γινώσκων bε καλώς το σημε'ίαν ε!ς δ θά κατηuθύνετο τό 

τοιοΟτον ϊδρυμ-χ άπέσχεν επειτα της ά1tό τοσ έμφανοϊϊς έ1tιτηρ·ή 

σεως αύτc,ϊί παρακολουθων την 1tpόοδον Ούδ ' έt5pάόυνεν, ώς είΥ.ός, 

να έπέλθ·Ώ ή ολοσχερής αύτοϊϊ μεταμόρψω.,-ις εiς την Φιλικήν 
Έταιρίαν .. . . 'Αψ' οο δε ά1tό τοσ στελέχους της 'Εταιρίας των 

Φιλομούσων άνεφύη της Φιλικης ό γεννα'ίος βλαστός, ή 1tpώτη 

·ηρ~ατο νά καταπίπτ'{Ι ταχέως, εως 00 1tεpι τά μέσα τοϊί 1817 
έςέλι1tεν έν Μονάχψ ενθα έκ Βιέννης τότε τα.μείον καί τόι άρχεία 

αύτης μετηνέχθη,;αν. 'Αλλά τό ονομα αϊιτης μεγάλως συνε6ά

λετο είς 1tεpικάλυφιν των ένεpγειων των άποστόλων της ΦιλιΥ.'ίjς 
καί ε ίς άπόκρυφιν τοϊϊ άληθοϊϊς σχοπc,ϊί όι' δν έγένοντο το,;αΟται 

χρηματικα.ί είσ:pοραί 3) ,, • 

η 'Λ. Π. Βρετοίί •rπομνήμ.ιχτιχ πεpι του κ&μ.ητος ruλφοpδ. 'Αθήνησι 1846 σελ. 25. 
2) Α . Souzzo Hist. de la revolution Grecqιιe. Paris 1827. p. 12. 
3) Τ . Gordon·s Hist. of the Greek revolιιtion Τ. ·1 p. 42, 46. 
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Άλλ' έν προκειμένφ !όου τί λέγει b ίσ":οpήσας τά της έται
ρίας έκείνης καl της Φιλικης" <( Άκατάπειστος b Καποόίστριας 

ε!ς ένέργειαν των προτεινομένων όpαστηρίων μέτρων έίJείJαίου 

πάντοτε οτι ούόεν ώψειλον οί Έλληνες νά lλπίζωσιν έκ μέρους 

της Ευρώπης, καl οτι έκ μόνης της έκπαιόεύσεως ή8ύνατο νά πη
γάσ"Ώ ή άνάστασις τοσ εθνους ... 'Εντολ~ των 'Αθηναίων ο "Άν
θιμος Γαζης καl b Ί γνάτιος "Αρτης άπετάθησαν προς τον Καπο

όίστριαν έν Βιένη) έπικαλούμενοι ":Y)V uποστήριξιν αύτοσ όπερ τοσ 
ψιλεκπαιόευτικοσ σκοποσ της 'Εταιρίας. Ό Καποόίστριας έδέξατο 
την αιτησιν. 06τω δε ένισχ ύθη ή Φιλόμουσος 'Εταιρία διά της 
σuνδρομης Βασιλέων καl 'Ηγεμόνων ... Της Φιλικης 'Εταιρίας 
πολλοί έψrχντάσθησαν δημιουpγον τον Καποδίστριαν· άλλ' οιiτος 

κληθείς ε!ς την άρχηγίαν αύτης άπεποιήθη, ούδε ήδύνατο ώς 
1:ιπουpγος ξένης δυνάμεως νά. δεχθ'Ώ την πρόσκλησιν )) 1). 

''Αν το σύμtολον της Άθηνας ηρμοζε μαλλον είς έταιρίαν 

ψιλολογικήν, οια ή των Φιλομο,.ίσων ηώς εμίJλημα της νέας 

Έλληνικης Πολιτείας οποίον κατέστησεν ή έν 'Επιδαύpψ Συνέ

λευσις 2
), πολύ ομως προσψuέστερον άπέbαινε τη νέίf Έλλάόι ώς 

άπο άλλεπαλλήλων καταστpοψων άναbιωσάσ"(], το σύμίJολον τοσ 

άπο της ι8ίας τέψρας άναγεννωμένοu Φοίνικας, οπερ εψεpε χαl ή 

πρώτη ύπο τοσ άοιδίμου 'Αλεξάνδρου Ύ ψηλάντου άνυψωθείσα 

σημαία της Έλληνικης έπαναστάσεως 3), ώς b Τρικούπης όεν 

ήγνόει 4). Το έθνικον δε τοστο σημείον της Φιλιχης Έται;,ίας, ώς 

εμbλημα της Έλληνικης επικρατείας υπο τοσ Κυtεpνήτου γενό

fl·ενον δεκτόν, προψρόνως καθιέρωσεν ή έν ., Αργει συνελθοσσα 

Συνέλευσις 5). 

ΙJ 'Ιω. Φιλήιsονος Δοκlι;ιον Ίστ,.pικόν πεpι της Φιλικης 'Εταιρίας. 'Εν Ναuπλί'7 1834. 
σελ. 128-·13·1, 253. 

2) Πpοσωp. Πολίτευμα της 'Ελλάδος &ρθ. pγ'. 

3) Tft 28 Φε6pοuαρ1οu 1821. 
η Τρικούπη Ίστ. Έλλ, 'Er.. Τ. 1 σελ. 40. 
5) Πολιτ. σύντ. της Έλλ&δος &ρθ, 294, 
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Τοιαύτας μικρολόγους χαl χενάq αιτιΙJ.σεις έπέpριψεν ή ψα

τρία χατά τοu Κu6Έρνήτου, χαl βαρuτέρα έπέπεσε χατά τοu 

άδελψοσ αυτοu Βιάρου. 'Έντιμος χαί ευθύς τον χαραχτηρα χαί 

αυστηρος το ήθος ο άνηρ οuτος μετακληθείς παρά τοu Κu6'ερνή-

- του οπως ώς νομομαθής ιδίως συναντιλά6'ηται α1)τψ ε!ς τά εργα 

της διc,ικ·ήσεως, άψ' οίί χαl έκ Κερχύρας έν ταίς έθνιχαίς ένεργεί

αις μετά ζήλου συνέπραξε, μετα6άς ήδη ε!ς την 'Ελλάδα δεν 

έ6'ράδυνεν έχ τοu πλησίον νά διαγνώσ~ δι οποίων καταπιέσεων έχ 

μακροσ χρόνου άσυνειδήτως . τινες έξεμεταλλε 1.1οvτο την ενδειαν 

χαl τάς στεvοχωρίας ύψ' &ς άπο των περιπετειων τοσ άγωνος 

έστέναζεν b λ:,-ός . 'Έκτακτος έπίτρο-;-cος της Κυ6'ερνήσεως διορι

σθείς έν ψ τμήματι είχε την εδραν ή Κυ6'έρνησις, καί ε!ς την 

έψορείαν ετι κληθείς της δημοσίας ύγείας οτε ένέσκηψεν έν "YόpCf 
ή 'Πανώλης, ουδέν παράδοξον &ν προς τ-ήρησιν της μόλις άπο

χαθισταμένης τάξεως χαl ε!ς προψύλαξιν άπο της βροτολοιγοu 

έπιδημίας εσπεuσε νά έψαρμόσ~ αυστηρότατα μέτρα, άπαντων δε 

ουχί μικρά προσκόμματα κατά την έκτέλεσιν καί εχων την συναί

σθησιν βαρυτάτης ευθ 1.1νης έν τ'(j έκπληpώσει καθηκόντων έκ των 

τότε περιστάσεων δυcrχ ερεστάτων ήναγκάσθη νά παpίόΙ] ποτέ άνα

σκοπάς τινας καl διατυπώσεις. 

Δεν θά έπιληψθωμεν των διαψόρων αίτιάσεων καί μομψων 
&ς τίς οίδε πόθεν συλλέξας b Τρικούπης έν τ'(j ίστοpίCf α(ιτοu κατά 

τοu έντίμου έκείνου άνδρbς άνέγραψε . Ά ναψέρομεν μόνον την 
έξης. cc Ώς εκ-:ακτος 'Επίτροπος ,:ιπερέ6'η οuτος, λέγει ο "Ελλην 

ίστορικός, τά ορια πiσης πολιτικης αίδοσς, καί ήθέλησε νά στήσ~ 

την θέλησίν του ύπερiνω οχι μόνον των υπαρχ.6ντων ν6μων άλλά 

της θελήσεως καl αυτοu τοιJ δοτ-ϊjρος της έςουσίας τοu άδελψοu 

του . Βαρείς ·lj σαν οί τόκοι έν Έλλάδι διά τήν σπάνιν των χρη
μiτων χαί την ελλειψιν της περί άποδόσεως τι';',ν δανείων άσψα

λείας. Ό Κu6'ερνήτης παρΊJνεσε την μετρ ίασιν· άλλ' ό άδελψbς 
έκ·ήρuξε δι' έγκυκλίοu έντος τοu τμήματός του ταuτα. « Ό Κυ-

6'εpν-ήτης παρ·Ώνεσε την μετρίασιν τοιJ τόκου . Έγώ άναγκάζομαι 
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οριστικώς νά τb άποψασίσω ϊνα παύσ'(] πiχσα άμψισ6ήτησις ε!ς το 

θεμιτbν η άθέιJ.ιτον περί ιtούτοu >> . Ό αυτοχειροτόνητος οi'ίτος νο

μοθέτης έψήψισε καί ποινην της 1tαpα6άσεως ,_ης 8ιαταγης του, 

την δήμεuσιν τοσ κεψαλαίοu, και εδωκε τψ α •jθαιρέτψ τούτψ 
νόμψ καί όπισθενεργbν δύναμιν θέσας ύπb τον α•jτbν κανονισμbν 

καί την αuτην ποινην καί αuτά τοΟ παρελθόντος καιpοσ τά συν

αλλάγματα >> 1
) . 

Ύ 1tό τε της έν Τ ροιζηνι καί των 1tpοηγοuμένων εθνικών συνε

λεύσεων εΙχον άνακηρuχθ~ ώς 1tολιτικοί νόμοι ίσχύοντες έν 'Ελ
λάδι μέχρι δημοσιεύσεως τοσ ά:στικοσ κώδικος αl διατάξιις των 

Βυζαντινών αuτοκpατ6ρων 2
). Το 1tpόχειρον αuτών ά1tάνθισμα έν 

τ~ Έξα6ί6λψ τοσ Άρμενοπο•Jλοu καί επί Τοupχοκρατίας ά:πετέ
λμ τον ά:στικbν νόμον 1tά.σης Έλληνικης χοινωνίας. Κατά τάς 
Βuζαντινάς διατάξεις, τάς κυρίως πεpιεχομένας έν τψ κειμένψ 

των Βασιλικών και των Νεαρών, b έτήσιος τόκος των δανείων 
1tεριωρίσθη, ώς καί ίι1tb τοΟ Ίοuστινιανοσ, ά1tb δώδεκα έπί τοίς 

έκατbν είς εξ τοϊς έκατbν κατ' ά:νώτατσν ορον, άλλ' ουδόλως 1tλέον 

τόκος ώ:ρείλετο &μα 8ι' αuτοΟ έόιπλασιάζετο τb κεψάλαιον 3). 

Κατ' έςαίρεσιν, οίlτε c.ί έ1tιψανείς όίρχοντες (illustres ) ήδύναντο 
να λά6ωσι 1tλέον · των τεσσάρων τοίς έκατόν, ο(ίτε ot χωρικοί 

ύπεχpεοΟντο εις άνώτεpον 1tοσόν. 'Εμπορικώς μόνον έπετρέπετο 

τόκος μέχρις οκτώ τοίς έκατόν, καί έπί ναuτοδανείων καί δανείων 

καρπών δώδεκα τοίς έκατόν 4) . Οί δε ά:ναισχ ύντως τοκίζοντες καί 

ά.νατοκίζοντες ίιπε6άλλοντο ε!ς ά:τίμωσιν 5 )· καί των το1tικων 

ετt έθίμων ή !σχυς ά.πεκλείετο fJΠO τοσ νόμου ορίζοντος (( μήτε 
τους όικαστάς ποτε καταδικάζειν είς 1tλείονα τόκον προψσ.σει της 

των τόκων σuνηθείας >J. Καί 1tασα •;περ τό νόμιμον μέτρον τοσ 

1) Ίστ . Έλλ . Έπ . Τ. 4. σελ. 286. 
2) Σόντ. Τpοιζηνος 11,θ. 1.Ιι 2. - 'Επιθαύpοu ι.,η'. - Άστpοuς π'. 

3) Βασιλ. l(Δ'. ς'. 213. 
;) Ι!ασιλ. Ι(Γ'. γ'. 7/;. 

5) Βασιλ. ΚΛ'. γ'. 19. 'Λpμεν. ΓΌ ζ '. 20. 
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τόκου, ·η περί άνατοχισμοσ, η πρbς •'ιπεχψηην τι;,σ ν5μ,u γενο -
fJ.ένη ώς εχθεσμος ήχuροστο 1). 

'Ότι οί τόχ.οι ·η-rαν βαρείς συνομολογεί ό Τ ριχ.ο•;πης, ούδε 
ψαίνεται έναντιο•;μενος διότι ό Κu6'εpνήτης π,χρ~νεσε την μετρία 
σιν αύτων. 'Εχ της έπισω?ε'..ίσεως των τόχ.ων έν τ'Ώ ά;uναμίq: της 
άποτίσεως χα\ -της έπιδεινωΟείσης τοκογλuψίας πλείστοι, μ6λις 

διασωθέντες άπο τοσ Τ οuρχ.ιχοσ ζυγοσ, θχ καΟίσταντο αστεγοι κα\ 
άχτ·ήμονες. 'Έπρεπεν &.pi γε b "Εχταχτος 'Επίτροπος της κu6'εp

νήσεως νά κηpuχ θ'Ώ •'ιπb το>J ίστορικοσ 'ένοχος μεγiλης παpανο

μίαζ διότι έπί τ'Ώ παραινέσει τοσ Κυ6εpν-ήτου συνέστησε το μέτρον 
τοσ τόχ.οu είς δέκα τοίς έχ.ατόν ; 2

) 'Αλλ' οϋτε τb άν,χδρομιχ.όν 

άποτέλεσμα ούτε την άκύρωσιν των παρανόμων καl ε!κονιχ.ων έπl 

καταόολιε•.ίσει τοσ νόμου συναλλαγμάτων α•jτός ένομσθέτησεν, 

ούδ' άνάγχ.η άληθως uπηρz.ε τοιο,;των νομοθετημ?:των καθόσον 
οϋτε pητως οϋτε σιωπηρως αί διατάξεις των Βυζαντινων Αuτο

χpατόρων εΙzόν ποτε καταργηθ'Ώ, άλλ ' ισχuον καl προ της 1J'it() 

της Συνελεύσεως άναχηρύξεως τοσ κύρους αύτων. Ή πικpία δε 

καl αί βαρείαι έκψράσεις της άδίκου προψανω-; έπ1κpίσεως τοσ 

ίστορικοσ ούόεν αλλο ·η κομματικον Π?:θος πpοόίόοuσιν. 

Αί άπό της Τ ,;,uρκοκρατίας πονηραί εξεις άδ,.ίνατον ήτο &μα 

τ'Ώ άνακτηθείσ'Ώ έλεuθερίq: νχ έςαλειq:,θωσι. Καταχ.ρ·ήσεις έπομέ

νως δεν 'έπαυσαν διαπραττόμεναι υπό τινων δη11.σγερόντων καl 
αμεσον άπαιτοΟσαι καταστολην πρbς παpαδειγματισμόν, άq/ οτοu 
b Έλληνιχί:,ς βίος ηρξατο •;πο τον Κυ6'ερνήτην έξερχόμενος της 

άναρχίας καl της συγχ•;σεως. Εί.χε δε άνα:1.ψι6'6λως άποχρωντας 

λόγους b ξένος των εγχωρίων παθων 'Έκτακτος 'Επίτροπος της 

Κu6ερν-ήσεως 5πως πα ι;σ'{] τινάς δηr1.ογέροντας καl υπο6'άλ'{] είς 

τιμωρίαν, καl προσωpινως ±ντικαταστ·ήσας α 1jτοuς προκαλέσ\J 

1) Βασιλ. Ι<r'. γ'. 7/ι . Μόνον οιιχ tοϊί d:πο 23 Φε6ρουαρ!ου 1835 Β. Δ . l,ηρύχθησαν 

δπερισχόο•Jτα τα πολuχρονίως χpαtήσαντα ε'θψ.α. Βα'1ιλ. KL1
,. γ'. 29. - 'Αρμεν. Γ'. ζ'. 23.

Όρα χα\ Ι(αλλιγiχ r'. § 308 - 3 lO σελ . 435 εκο β' . 

21 Γεν. 'Eq, . Έλλ. εt. 18'28 d:ρ. 45. 
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τους σuνδημότας είς έχλογην νέω~. 'Αλλά χαί έπί τούτψ δι' άο
ριστολογιων χατηγοpήΟη 1). 

Το πάντων δε παpαδ'ο!;ότατον δεν έδ'ίστασεν ο Τ ριχούπης νά 
έπιχρίν"Ώ αuτον διότι σuστήσας τόις δ'ημογεροντίας έν τψ ύπ' α,j
τr-ν τμ·ήματι εδωχεν εμπειρόν τινα βοηθον τψ δημογέροντι διόι τόι 
τοσ είρηνοδίχοu χαΟ·ήχοντα ενεχα της περί -.όι διχαστικά άνιχανό

τητος των δημογερόντων, χαί άχράτητος, λέγει ο Τ ριχούπης, 
είς τάς παρεχτροπάς το,; έτόλμησε νόι σuστήσ"Ώ τον βοηθον αuτον 

διχαστήν έν Αίγίν"Ώ πέμπων α,:ιτψ οπως διχάζ"Ώ τ"Ό οδηγίq; των 
γενικών περί δικαστηρίων διατάξεων τάς ύποb'αλλομένας αuτψ 
πολιτιχάς χαί έγχληματιχάς άγωγά.ς, χαί άλλαχοσ δε τοσ ίδ'ίοu 

τμ·ήματος σuστήσας τοιαστα δικαστήρια χαί θεωρήσας ταστα εu

δοχιμήσαντα προέτεινε τ"Ό χub'ερνήσει ίνα χαί έν τοίς λοιποίς τμή
μα-,ιν έψαρ11.οσθ'{) το α 1:ιτο σύστημα 2

). Ήγνόει άρά γε ίστορων 
ταστα b Τρικούπης οτι ο άπο 2 Mαtou 1822 ΙΓ ' νόμος περί συ

στάσεως δικαστηρίων εμεινεν άνεχτέλεστος οuδενος ταχτιχοσ δι

καστηρίου εχτοτε ίδ'ρuΟέντος πλην τοσ διαb'οήτοu έκείνοu περί 

θαλασσίων λειων ; 
'Εν τούτοις b λαος διψων διχαιο-,ύνην προσέrρεuγεν ε!ς τάς 

άρχάς έπιχαλο 1Jμενος προστασίαν άπέναντι των καταπιέσεων των 

!σχupοτέρων . Ό δε έπί της Διχαιcσύνης Γραμματεύς της 'Επι

κρατείας Μ. Σοστσος άνέrρεpε τψ Κub'ερνήτ"Ώ οτι έλλείψει δικα

στηρίων ήναγχά.ζετο αuτος όίλλοτε μεν ν' άναλαμb'άν"Ώ λειτοuρ

γίαν είpηvοδίχοu, όίλλοτε δε νά παραπέμπ"Ώ είς διαιτητόις τους είς 

αuτον άναrρεpομένοuς 3). Τ ί διάrρορον επραξεν ό &:δελrρος τοσ Κu
b'ερν·ήτοu ώς Έκτακτος 'Επίτροπος οπως μέχρι συστάσεως ταχτι-

1) Τρικο~πη cfστ. rελλ. Έπ. Τ . 4. σελ. 287. - ΧαρακτηριστικΟν δείγμα των τότε 

περιστ&σεων χα'ι της μετpιοπαθΕ (ας χα'ι εUγενείας τWν α1σθημάτων τοU Έχτάχτοu Έπιτρό

πtιu ε'χομεν τ1)ν Επισtολην α3τοU πρΟς ε'να τWν νεωτέρων χα\ μ&λλον εUσuνειΟήτων Οημο• 

γερόντων Οημ.οσιεuθε1σαν πpδς' έπαινον χα'ι €νθάpρuνσιν o.UτoU lν τ1] Γενικτi Έψημ. τfjς ~ Ελ

λ&δος ό:ρ, 53. 
2) Τpιχοόπη Ίσ, . 'Ελλ. 'Επ. Τ. 4. σελ. '288-

3) Conespondance Τι 1. p. 557. 
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χων δικαστηρίων, έν τψ τμήματι της όιοικ.ήσεως αύτοΟ παράσχ"Ώ 
θεραπείαν είς τάς έπειγούσας της όικ.αιοσύνης έλλείφεις ; 

Είδου.εν οη έπανειληυ.υ.ένως έν τ1) χ::,ηυ.ατικ.1) άποpία του 
όημο7ίο~ b Καποδίστριας' ~ροσηλθε π~όθ~μ~ς άp~γc,ς έξ 'ίδίων 
πολλά εί'1ενεγκ.ών ει:ε δωρεάν είτε λόγψ δανείου. Και τά μεν δα

νεισθέντα ποσά άνέρχονται είς 920000 ψοινίχων. Έντοωθα όε 

όψείλομεν νά μ νημονεύσωμεν γεγονότος μαρτυρουντος τό άψιλο

χρ·ήματον ,ο,:; ά.νδρός. Διότι έν cj', ή Δ' 'Εθνική Συνέλευσις έφή

ψισε χpηματικην χορηγίαν τψ Κυ6Έρνήτ"Ώ Ι ), οuτος ήpνήσατο 

α ι)την εύλα6ούμενος τάς οίκονομικ.άς -:ου δημοσίου στενοχωρίας 

χαl εγpαφε τ1) Συνελε,;σει είς άπ-χντησιν οτι εύρισχόμενος έν μέσψ 

έpειπίων χαί πλη%ος άνθρώπων βε6'υθισμένων είς έσχάτην πενίαν 

δεν ήδ1;νατο νά λά6"Ώ παρά του δημοσίου εστω κ.αί ό6'ολόν, έν σσψ 
τά ιόια χρηματικά μέσα τψ έπήρκουν, αν όε έξαντληθέντων καθ' 
ολοκληρίαν των ίδίων πόρων έ6ιάζετο προς τοστο, τό-:ε θά χατέ

ψευγεν ε!ς τό δημόσιον άλλα μόνον δια τά άπαραίτητα εξοδα 2
) . 

Ώ; αί ,:ιψικ-χpηνοι δρυς έν σψοδρ·Ηάτ11 θuέλλ11 έrcισπωντα ι 
του; ένσκήπτοντας χεραυνο,;ς, ο-:ίτως οί εξοχοι &νδρες έν ταίς με

γίσταις χοινωνικ.αίς άνωμαλίως, χαί περ ολοφύχως άψωσιωμένον 

είς τά έθνικά συμψiροντα, έπισύρουσι χαG ' έαuτων το θανάσιμοι 

μ'ίσος των έκ ψθόνου μη άνεχομένων νά έπισκ.ιάζωνται έχ της 

urcερο;ι_ης έκείνων. Ούδε έν Έλλά:δι ήτο δuνατον νά μη άναφυωσι 
-:ά ψλέγοντα πάθη της άκορέστου πλεονεξίας καl άρχομανίας. 

Την κατά το δεύτερον ετσς της κυ6ερν·ήσεως τοσ Καrcοδι

στρίου άσ·ήμαντον άπ' άρχης χαί ,jπ6χωψον κατ' αύο:οσ άντιπο

λίτεuσιν εΙχεν έψηδενίσr, ή έν "Αργει 'Εθνική Συνέλευσις, πλη

ρέστατα έπιδοχψ,ί.σασα. π,ί.σας τάς ένεργε ίας α 15τοσ χαl έκ.δηλώ

σασα αύτω άπεριόριστc;ν πεποίθησιν. Δυστuχως σμως οί πολιτευό

μενοι δι11ροσντο χ.ατά τον διά:ψορον πόθc.ν, δν εΙχον ίνα έπικρα

τ-ήσ11 έν Έλλά:δι ή μία η ή έτέρα των προστατίδων Δυνάμεων. 

•) Ψήψισ1,.α 1 Α~γούστοu 1829 δπ' ιiρ. 9. 
2) ΝΕγγραψον Καποοιστρίοu όπ' &ρ. ·13621 έν Άργει 4 Αi:ιγούστοu 1829. 
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Προς τον Κu6ερνήτην, ώς εύνοούμενον ύπ~ της 'Ρω,,-σίας, όυσ
μενής άνέκαΟεν είχε όειχθ'Ώ ή 'Αγγλική χu6έρνησις, άπο όε της 
Ίοuλιανης έπανα,,-τάσεως ( 1830) έξέλιπε χαί ή προς αύτ~ν συμ
πάθεια της Γαλλίας ώς έκ της άναρρήσεως είς τον Γαλλιχbν θρό
νον νέας όυναστείας μη έμψορουμένης ψιλελληνιχών αίσθημάτων 
οία τά της ηδη χαταλuθείσης. ΈντωΟεν ένεθαρρύνθη ή χατά τοιJ 

Κu6ερνήτοu άντιπολίτεuσις, καί καταστήσασα την "fόραν πpώ
τιστον συνωμοσίας κέντρον άνέλαbε τό ερyον της σuστηματικης 

διά παντοίων παραμορ:pώσεων χαί ψευδολογιών δηλητηριάσεως 
τοιJ δημοσίου ψρονήματος παριστώσα αύτον ώς ορyανον της 'Ρωσ

σίας και ώς είς άπόλuτον δεσποτείαν άπο6'λέποντα 1). Στάσεις έπί 

τούτοις μεταξύ των άτάχτων στρατιωτών έν Μάη] ύπεχιν-ήθησαν 

χατά της κu6'ερνήσεως. Τάς όια6ολάς χαί συχοψαντίας, ύπο των 

πραγμάτων διαφευδομένας, περιεψρόνει b Κu6'ερνήτης' τάς δε 

στάσεις b Νικήτας καί b Κανάρης ευχερώς διεσχέδασαν. Άλλ' 

έχ των διδαγμάτων της πείρας b Κu6ερν-ήτης είλικρινώς εψρόνει 

οτι οί συνταγματικοί τύποι δεν Ο' άπεσό6?uν τον κίνδuνον τοιJ νά 

καταστ'Ώ b λαος της 'Ελλάδος δοσλος όλιγαρχικ.ών τιvων ·η ερ 

μαιον της δημαγωγίας, πpίν ·η έςασψαλισθ'Ώ α 1;τψ ύλιχή τις άν

εξαρτησία διά της όιανομης των έθνιχων χτημάτων, χαί τψ χορη

γηθώσι τά μέσα της χαλλιεργίας της γης διά δανείου οπερ b Κu-
6'ερν-ήτης άπ' άρχ.ης, καί χατ' έντολην της Έθνιχης Συνελεύσεως 

έπεζήτει τ'Ώ έγγυήσει των προστατίδων Δυνάμεων. 
Ή εν τοίς πρώτοις τολμήμασιν άποτuχία της άντιπολιτεύ

σεως ωθησε ταύτην είς το άπαίσιον κίνημα τοιJ έν Πόρψ έμπρη
σμοσ των έθνιχών πλοίων. Διότι μη δυνηθείς b Καποδίστριας διά 
των εθνικών δυνάμεων νά καταστείλ'Ώ την άνταρσίαν άνέθηχε το 

εργον ε!ς τάς Συμμάχους Δυνάμεις. Τοσ δε 'Ρώσσοu ναυάρχου 
έπιτάξαντος τψ ναυάρχψ Μιαούλ'Ώ την παράδοσιν τοιJ στόλου 
b Μιαούλης διέταξε την άνατίναξιν αύτοιJ. 

Ι) Ν. 'f. Βούλγιχρη Τό Βιχσ1λειον της 'Ελλάδος χα\ η 'ελληνική όλομέλειιχ , •εν Κερ

κόρα 1862 σελ. 71. 
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'Απέναντι της πολιτικης θυέλλης την όποίαν τά. άτίθα,;α 

πάθη έςήγειραν κατά. του Κυ!:J'ερνήτου, οίίτος, δ άποποιηθεlς το 
ίιτtο της έν Τ ροιζηνι Συνελεύσεως άπονεμηθεν α(ιτψ άνε ,;θυνον, 

εσπευσεν ηδη νά. υποfJΗ11 πi'ί.σαν ένέργειαν αυτοσ ε!ς την Έθνι
κήν Συνέλευσιν καί συνεκάλεσεν αυτήν ινα κυριαρχ.ικως κρίν;1 
καί άποψασίσ'{] μεταξύ της κυbερνήσεως καί της άνταρσίας . Άλλ' 
οί άντίπαλοι, οί τήν έτυμηγοpίαν του εθνους προ5'λέποντες, εσπευ

σαν νά. πpολά.5'ωσιν αυτήν. Ύ τtόκωψοι καί &γριαι άτtειλαί περί 

έςοντώσεως τοΟ Καπc,διστρίου ήκο1;οντο. Μάτην οί φίλοι παρ~νε
σαν α ,)τον νά. προψυλάσσηται καί συνοδε 1;ηται ύτtο σωματοψυλα

κης, η τουλάχιστον νά. μή έξέρχ.ηται είς δημόσια μέρη &νευ συν

οδίας. Μάτην ύπέμνη,;αν αυτψ τά. παραδείγματα τtολλων έν τ'ζ) 

άηαία Έλλά.όι άνόοων είιοόντων &δικον θάνατον παοά. τοίς ιδίοις 

σ~;πολίταις, του Μιλτιάέου, του 'Αρι,;τείδου, τ~υ Θεμιστο
κλέους, του Κίμωνος, του Σωκράτους, τοσ Δημο,;θένους, τοσ 

Φωχίωνος, των έν Άργινο 1;,;αις στρατηγων, χαί &λλων . Ουδέν 

ήδύνατο νά. χλονήη; τόν Καποοίστριαν άπο της πλήρους πίσ-τεως 

·η ν εΙχ.εν έτtί την άγάπην του λαου, χαί έτtί την iδίαν άρετ-ήν. 

(( Και ποίος, ελεγεν, εΙναι έχεϊνος 5στις θ:χ με βλάψ\Ι; 'Εγώ ήλ

θον έ!; Έλb'ετίας εiς την Έλλά8α οχ.ι ώς άρχ.ομανής, άλλά. μό

νον προς τό κοινόν οψελος, χ:χί οπως οιέλθω τάς ή μέρας μου έν 

'Ελλάδι ώς έν τ'ζ) c,!χογενεί<{- μου. 'ΕΟυσίασ-α τήν ήσ-υχ ίαν μου καί 
την άνάπαυσίν μου, έτtομένως ε;ωχα κ&τι πεpι,;σ-6,εpον ·η την ζω 

·ήν μ.ου. ΕΙναί ποτε δυνατον νά. ίιτtάpχ.'{) τις έν τοϊς "Ελλησι Οέλων 

νά. μοΟ άιpαιρέσ'Ώ την ίίπαpξιν την bποίαν άδιαχ6πως άψιεpω ύπερ 

του κοινοΟ συμrρέροντος; 'Εάν 1)πάpχ'{] τοιουτος &χ.άριστος, εΙv.αι 
βέ6'αιος οτι θά. συνετpίbετο ίιτtο τοσ λαου πpίν η έγείρ'{] χείρα έτt' 

έμέ .. . ,, 1). Οί λόγοι 0 1;τοι μαρτυρουσι τήν άγνότητα της ψυχ.ης 

του άνδρος έτοίμου ΤttJ.ντοτε ε!ς τti'ί.σαν θυσίαν Ι)τtεp του εθνους, 

παρα5'λέποντος έαυτbν χαί έπιδιώχοντος το εργον της συντ1.!;εως 

χαί χραταιώσεως άληθοΟς Έλληνικης πολιτείας. 

1) G. Padovani Panegirico funebι·e storico. Corfiι. 1832 p. Ι,7. 
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T'(i 26 Σεπτεμ6ρίοu 1831 , ήμέρq. καΟ' ην έοpτάζομεν την 
μετάστασιν 'Ιωάννου του Θεολόγου, έπορε•..ίετο ο Καποδίστριας, 
σρθροu ~αθέος, ε ις την έκκλησίαν τοσ ά.γίοu Σπυρίδωνος . 'Έξω 

της θύρας του ίεροσ ναοσ άνέμενον δύο &νδρες ών τά όνόματα 

ήδr1ναντο ετι μαλλον νά τιμήσωσι τάς σελίδας της έθνικης ίστο
ρίας- ταστα πλειστάκις δυστuχως, ώς μη ώψελε, μνημ,;νεuθέντα 
υπό τε ομογενών καl ξένων, κρίνομεν περιττbν χαl αύθις νά έπ

αναλά6ωμεν. 'Επιτεθέντες έκείνοι κατά τοσ Κu6'ερν-ήτοu ο μεν διά 

πιστολίοu έπuρο6'όλησεν αύτον είς την κεψαλήν, ο δε τψ κατή

νεγχε τρασμα δι' έγχειριδ ίου είς το στηθος, καl ο Κu6ερνήτης 

αίμόψuρτος πίπτει έπl τοσ ούδοσ της έχκλησίας ώς άληθής f1.ά.ρ

τuς της πατρίδος καl της Ορησκε ίας , χαl αύτοστιγμεί έξέπνευσε 

παραδούς την ψυχήν είς τον Σωτηpα προς ον τ'Ώ στιγμ'Ώ έ;,.,είν·~ 

ήτένιζεν. Οί δολοψ6νοι τρέπονται είς ψuγ·ήν· άλλ' ο λαος εξεγεί

ρεται . Είναι παρ·ήγορον τουλάχιστον νά βλέπ'(] τις τον λαον ολό

κληρον εξεγειρόμενον κατά της βδελυρωτέρας άνοσιοuργίας. Είναι 

παραμuθητι;,.,ον νά βλέπ'ΙJ τις τον λαον σuναισθανόμενον την 

uπερτάτην άδικίαν, μετέχοντα τοσ πόνου, άπαιτοσντα έςιλέωσιν, 

χαί θέλοντα ν' άποπλύν'ΙJ την έθνιχην u6ριν δ ι' ου τρόπου οΙδεν 
αύ ,ός , έπιταχτιχως, όίνεu άνα6ολων, όίνεu διατυπώσεων, όίνεu 

έπιειχείας. 'Έξαλλοι οί Ναuπλιεϊς διώκοuσι τους ψονε'ις. Καί τον 

μεν ενα ψονεύοuσ ι καθ' οδόν, τον δε ετερον χαταψuγόντα έν τ'Ώ οί

χίq. τοσ Γά.λλοu πρέσ6'εως ·ηθελον νά λσ.6ωσιν εις χείρας . 'Αλλ' ο 

πρέσ6uς άρνηθείς την τοια•..ίτην χειpοόιχίαν, μη θέλων δ' ά:p' έτέ

ρου νά προστατεύσ'ΙJ ψονέα, παρέδωκε τοστον είς την δικαιοσύνην 
ταΥ.τικων χαί νομίμων δικαστηρίων. Ή δε δικαιοσύνη έπετέλεσε 
το καθηκον καταδιχάσασα τον αύτοuργον εtς θάνατον καl τους 

λοιπούς σuνενόχοuς είς ίσό6ια δεσμά. 

'Εν τ'Ώ Παλιγγενεσίq. 1) άνέγνωμεν δ,,ατρι6ήν έν ~ πασα 
προσπάθεια χατα6άλλεται 5πως ο ψόνος άποδοθ"Ώ είς προσωπικούς 
λόγους. Ή δολοψονία οr)δέποτε δικαιολογείται· πολλψ δε :fισσον 

!) Άρ. 15-22 Δεκεμ6ρlοu 1894, 
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ενεχα 1tpοσω1tιχων και ούχί 1tολιτιχων ·1 θρησκευτικων λόγων. 
'Αλλά δεν 13υν&.μεθα ν' άντι1tαρέλΟωμεν της όιατριtί'ης τ·ην έξης 

1tερίοδον, άποτελσοσαν άληθη bμολογίαν των τότε χρατουσων 

ίόεων. « Ό έθνιχος άγων τοΟ 1821, λέγεται έν αύτ'Ώ, εύθυς έζ 

άρχης 1tαpεγνωρίσθη χαl άπέ6η κονίστρα εκμεταλλεύσεως σπεί

ρας άνθρώπων κ&.λλιστα δυναμένων ν' άποκληθωσιν επιδρομέων. 
'Εν ψ τά νιχηψόρα Έλλην•.χά οπλα. έ!;εδίωχον τους Τούρκους εκ 

των Έλληνιχων χωρων καί άπέκρουον τάς έπιδρομάς α.ύτων, νέου 

είδους έπιόpομη εγένετο έπί την ΈλΗδα πολύ χείρων της των 
Τ ο•.ίρκων. "Ενεχα της στυγερας δουλείας πολλοί 'Έλληνες χατα

λιπόντες την πατρίδα των μετέtί'ησαν εις την έσπερίαν καί αλλας 

χώρας της Άνα.τcλης και iχεϊ ετυχον άνατροψης 1tαν rί.λλο ·1 
Έλληvιχης, χαι το χείριστον 5τι εχpινον τά πρχγματα χατ' ίδιον 

τρόπον, θεωpοΟντες έαυτους ώς θεοπέμπτους 5πως χαθοδηγ-ήσωσι 

τους άπολιτεύτους 'Έλληνας εις τί:ιν πολιτισμόν. Ύ πο τοιο•Jτων 

ιδεων έμ1tνεόμενοι ουτοι ταχέως περιηλθον είς διάστασιν προς 

τον έγχ.ώριον r.:ληθυσμ6ν, έξ -~ς τόσα έπηλθον χαχά είς την 'Ελ

λάδα χαί χατ' αύτον ετι τον άγωνα. Δυστυχως r.:αρηλΟεν ή γενεά 

έχείνη ητις ελα6ε 1tεϊpαν των έκ των τοιούτων 1tεrρυσιωμέvων 

έr.:ηλύδων δεινων ... >> Πρόκειται λοιπον 1tερί σπείρας, περί 
έπιδρομέων, περί μετα6άντων εις την έσπεpίαν χαί τυχόντων 

έκεί άνατροψης ,ταν &.λλο η Έλληνιχης ! 'Αλλά 1toO &.λ

λοσε μετέ6'ησαν τότε 1tpός μάθησιν αύτος ό Μαυροχορόάτος χr,ί ό 

Τρικούπης, ό 'Υψηλάντης χαί ό Μιαούλης, ό Κσυντουριώτης χαί 

ό Κωλέττης, b Κοραης χαί οί δύο Σοοτσοι, ό Ζαfμης, b Χρηστί

δης καί &.λλοι ; Πολ,; ψοti'ούμεθα οτι οί άγόμενοι έκ. των &.νω 

σκέψεων εχοντες έν νψ την δ ιαίpεσιν των Έλλ·ήνων και ύποθάλ-

1tοντες την έχθρο1tάθειαν ούδεμίαν εχουσι γνωσιν της έθνιχης 

ίστορίας οδτε συναίσθησιν των τοσούτων έθνικ.ων δεινοπαθημάτων. 

Δυστυχως, χpίμασιν οίς οίδε Κύριος, ή 'Ελλάς ολη εΙχε 1tεpι1tέσ-q 

είς δουλείαν, χσι;ί ούδεν τμημα αύτης δύνιιται ν' &ξιώσ-q οτι 

εμεινεν άμέτοχον των ταπεινώσεων της δουλείας. 'Απέναντι της 
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κοινης τα•Jτης συμψορας τίς δύναται νά όνειδίσ"Ώ οτι έκ το •Jτων 

·J\ εκείνων των 'Ελλήνων ουδέν δύναται άγαθον είναι ; 
Ή ειδφις της δολοψονίας τοσ Κυ6ερνήτου άστραπηδόν μ.ετα

δοθεί-rα πανταχ_οσ προεκ-ίλεσεν, ώς είκ6ς, βαθυτ,:ίτην συγκίνη

σιν και &λγος. 'Έκλαu-rεν ή Έλ6'ετία ευγνώμων έπί τοίς δαψι

λευθείσιν εύεpγετήμασιν. 'Επένθφεν ή Γαλλία μν·ήμων της σω

τηρίου παpεμ6'-ίσεως. Έθρήνησεν ή Έπτ-ίνη,rος, και μάλιστα ή 

γενέτειρα γη. 

T'(j τρίτ"Ώ της δολοψονίας ήμέρq; εγένετο ή νεκροτομία τοσ 
Καποδιστρίοu 1 )- Και ό νεκρος διά 'Ρωσσικοσ πλοίου μετενεχ_ θείς 

είς Κέρκuραν ύπο τοα άδελψοσ Αuγοuστίνου, έτά:pη παρά τψ πα

τρικψ μνημείψ έν τ'(j μον'(j Υ. Θ. Πλατuτέρας, &νεu κηδείας, τfι 
παpεμ~ά-rει τοσ Άpμοστοσ θέλοντος ν' άποψ•Jγ-(J συγκινήσεις τοσ 

λαοσ, ·J\ καί ένδεχομένας άποδοχιμασίας έναντίον της Άγγλικης 
πολιτικης, άντιψεpομένης προς τον Καποοίστριαν. Νασται τοσ 

'Ρωσσικοσ πληρώματος διεκόμισαν τον νεκpον είς παpαλίαν τοσ 

Μανδουκίου καί έκείθεν είς την Πλατuτέραν 2). 'Επί δε τοσ τά.

ιροu έχ_αράχ_θη ή έπιγραιρη 

/. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ό Νεσελρώδ ύποuργός διατελών τοσ Αuτοχράτορος της 'Ρωσ

σίας Νιχολάοu Α' [γραψε τψ άοελψψ τοα 'Ιωάννου Αuγοuστίνψ 

Καποδίστpιq; μακράν έπιστολήν, σημαντιχήν ού μόνον διά τά ψί

λια αίσθήματα οσα έχψράζει τοσ σεf:ϊαστοσ μον-ίpχ_οu, άλλά και 

διά τοις ί6έας &ς εκείνος εΙχ_ε περί των 'Ελληνικών πραγμ-ίτων. 

Τ α•Jτην, άvέχδοτον οδσαν, παρατίθεμεν ώδε έν μεταψρ-ίσει. 

η Ρ. V. Zeccl1inis Riflessioni Mediche sulla necroscopia del cadaνere del pre
sidente ιte!la Grecia il conte G. Capodistι-ia. Venezia. 1832. 

2) Α. Μ. 'lopωμiνou Συν. Ίστοp!α της l(εpκόρα; σελ. 118. 

10 
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Έν Πετρουπόλει τf'ί 15 Δεκεμtρίου 1831. 

Κύριε Κόμη 

Ή επιστολή δι' ·ης μ' έτιμ+,σατε ούόεν ήόύνατο νά προσθfσ11 
ε!ς την οδύνην ήν ήσθάνθην άψ' οτου τb πρώτον έγνώσθη παρ' 
ήμϊν τb ψριχτbν συμbάν της 27 Σεπτψbpίου. Και b Αύτοκρά

τωp μυχίως έθλίeη· σήμερον όε ά:νεχουψίσθη πως πληροψοpηθεις 

τα της έπιστολης ·ην τψ ά:πηυθύνατε χαl ά:ναθεις είς έμε νά σας 

όιαbεbαιώσω οτι ά:σμένως θα συνεχ ίσ11 έψ' Ύ μας τά αίσθήματα 
της άyά.πης χαι τοσ σεbασμοσ ών, ενεχα πολλών λόγων, ητο 

άξιος b θανών ά:δελψός σας. Και Ύμεϊς, Κύριε Κόμη, δι' άξιε

παίνου ά:ψοσιώσεως είς την πατpίόα, άνελά.tιετε ήδη καθ-~χοντα 

δυσχερη χαι πιχριων μεστά. Άναμψι6όλως θα έχπληρώσητε αύ
τα έπωψελως, εάν, ώς εχομεν δι' έλπίδος, οί νουν εχοντες έν 

'Ελλάδι έ,ώσωσι τας ίδίας προσπαθείας τ-:<ϊς Ύμετέραις ίνα προ

λά6ωσι τας ψριχαλεότητας της ά:ναρz.ίας και ένισχύσωσι τάς πο

θο•;σας ά:ληθως την άποχατά.στασιν του χράτους τούτου Δυνάμεις 

οπως ψέρωσιν είς αίσιον πέρας τας διατάξεις καl τους ορους τους 

ά:παραιτήτους προς ίίπαρξιν α{ιτοσ ώς εϊιρωπαϊχοσ χαι άνεξαρτή

του κράτους. 

Αί όιαπραγματε,;σεις δι' ών θα έπιταχ υνθ'ζ) νυν τοuτο διεξά

γονται μετ' ίδιαζούσης προθυμίας έχ μέρους της α,:ιτοχρατορικης 

αύλης. Οί ήμέτεροι πρεσtJεvται έν Παρισίοις χαι Λονόίνψ ελα6ον 

τάς ±ρμοόιωτά.τας ταϊς περιστάσεσιν bδηγίας, ά:λλ' έπείγει άψ' 

έτέρου ινα οί πάσης τάξεως χαί μερίδος πολϊται UΕλληνες εχωσιν 

έχ των προτέρων την πεποίθησιν οτι ούοεμία p 11θμισις των πραγ

μάτων της πατρίδος δύναται νά συντελεσθ-~ και παy -.ωθ'ζ) αν μη 

συναινέσ11 ή 'Ρωσσία, χαί οτι ό Αύτοχ.ράτωρ ουδέποτε 0:χ παρά

σηι την έαυτοσ σuναίνεσιν ε!ς τάξιν πραγμάτων ά:πειλeιuσαν έν 

πάσ11 στιγμ'ζ) νά χαταστ·ήσ11 την χώραν ταιJτην θέατρον ταραχών 
χ.αι έπαναστατιχων η ιγχληματιχων ενεργειών. 
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'Εττίστατο του το Ι:ι μεταηάς άοελψ6ζ σ,χς, και Ύ μεϊς, Κύριε 

Κ6μη, δεν &yνοεϊτε οτι ή Α. Μ. ουδέποτε διενοήθη νά μετέλθ"Ώ 

άττοχλειστικην iττί της 'Ελλάδος καί του ττροορισμου αι;της ττρο

στασία.ν. 'Εκ συμφώνου μετά των συμμάχων Αuτης ή Α. Μ. 
ήθέλψε νά θέσ"(] τέρμα. είς άγωνα. αίμα.τηρ6ν, έττί πολύ ττα.ρα.τα.

θέντα. χα.l νχ συστήσ'() κράτος είρηνι)(,bν κα.l ά6λα.6'ές. 

Ό Αuτο)(,ράτωρ δια.τελεί εχων την θέλησιν τα.ύτην, )(,α.ί οία.ν

δήττοτε &ν ώσι τά μέλλοντα. συμ6'ηνα.ι έν Εuρώτt"(], δυνα.τbν α.i.ίτη 

νά συντελεσθ~, εί μη αυτοί οί 'Έλληνες ττα.ρεμ6'άλωσι πρόσκομμα. 

&φιέμενοι ν' άττοττλα.νωντα.ι ύττο άσυνέτων κα.ί κενοοόξων και 

άττα.λλοτριουντες δι' έμψυλίων διχοστασιών τάς εuνουστέρας •;ττερ 

αυτών δια.θέσεις. 

Ύ μεϊς θά ττα.ρά.σχητε, Κύριε Κόμη, σττουδαία.ν ύττηρεσίαν τ~ 
Έλλά.όι συντελουντες νά κα.τα.νοηθωσιν αί αλλως ψηλα.ψηταί α.Qται 

άλήθειαι ύττb των προυχόντων της Έλλά.δος, κα.ί ττα.ρα.κελεύοντες 

αυτούς νά έμq:,ορωντα.ι μόνου του 1tpoς την πατρίδα. καθήκοντος. 

Δύσχολον νά ττψχτώσω την έττιστολην τα.•;την χωρίς νά μνη

σθω ττά.λιν έκ θλίψεως του άοελφου δν θρηνείτε, του φίλου ου 

ή άττώλεtα με συνετά.ρα.ςε. 

Δι' Ύμ&ς, ΚΛpιε Κόμη, ώς διά ττfντα.ς οσοι έyνώρισα.ν χαί 

έςετίμησαν αυτόν, οί:ν •.'Jττά.ρχει αλλη παpηyοpία η ή έκ της βε-

6αιότητος οτι ή μνήμη α.ύτου εσται ές άεί τετιμημένη κα.ί ε,;λο

γητη ώς ή μνήμη άνδpος τά ττά.ντα. θυσιά.σα.ντος ύττεp της εuη
fl·εpία.ς των ομοίων αuτου. 

Θά λα.μ6ά.νω πάντοτε μετ' ευχαριστήσεως κα.l ισου ένδια.φέ

ροντος τάς έπιστολάς ας ήθέλετε εuαρεστηθ~ νά μοί ττέμψητε, 

Κύριε Κόμη, χαί έλττίζω οτι κα.ί έν τψ μέλλοντι θά εχω, ώς σή

μερον, -.ην εuχα.ιρία.ν νά δια.6ε6αιώσω Ύ μας περί των ολως άγα
θων διαθέσεων της Α. Α. Μ. προς Ύμας. 

Δέχ.θητε, παραχαλω, Κύριε Κόμη, χαί την δια6'ε6αίωσιν της 

ακpας προς Ύμας ύττολήψεώς μου 
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Τοιοστσς όπηρξεν b Κ:αποόί-:rτριας ώς αί πρ{ξεις α/ιτοσ τον 

τcαριστωσι. Τοιοστος b άνηρ είς δν άπέΩεφεν ή 'Ελλάς άναγεν

νωμένη. Χαpαχτηρίζων αύτ6ν ο ά:χαδημαϊχος χαl εξοχος συγγpα

rρευς Villemain λέγει cc 'Εάν 1'Jπάpχ\] έν τψ χόσμψ τούτψ &.ρχέ

τ•Jπος εύγέ'ιεια, έκδηλουμένη όιά σε(:;α-:rμίας rρυσιογνωμίας, όιαυ
γοσς βλέφεως, έπιχαρίτου άπλότητος τρόπων, τcpοχείρου είς πα

σαν γλω-:rσαν εύψραδείας, ούόεις μαλλον τοσ Κερχυραίσυ Καπο

όιστρίου ,'Jπηpξεν έκ rριίσεως tύγενΊJς 1). Και ό δοuξ τοσ Broglie 
περί τοσ Καπο6ι-:rτρίου λέγει <c ητο άγαθος άνήρ, υπέροχος φυχ·ή, 
άχp'Χ.όαντος χαρακτ·ήρ, πνεDμα ψαειν6ν, πολύπειρος είς μεγάλα 

κατορθώματα, όιχαίως τιμώμενος όπο π'Χ.ντων των μεγ'Χ-λων πο

λιτευτών, ων ή γνώμη είχε κσpος έν Ευρώπ"Ώ )) 2
). 

Ή Έθνιχη Συνέλευσις τοσ 184c4 ε1;έόωχε ο;ο ΙΖ' φήrρισμα 

εχον οuτω 

ΊJ της τρίτης Σεπτεμgρίου lν 'Αθήναις 

'Εθνική τών 'Ελλήνω,, Συνέλευσις 

Έκπληρουσα χρέος 'ιερόν ώς προς διαιώνισιν του μεγάλου σεβα

σμου και της εξαιρέτου εύγνωμοσύνης, την οποίαν ο'ί λαοί της 'Ελ

λάδος σώζουσιν εις την μν1jμην του &οιδίμου Ι. Α. Καποδίστρια ποτέ 

Κυβερν11του τ~'jς 'Ελλάδος 

Ψηφίζει 

Κατά την εν Ναυπλίφ πλατείαν των τριών Ναυάρχων ν' &νε

γερθ-fι επιμελείς~ της Κυβερνήσεως &νδρ ιάς τούτου ώς ευεργέτου της 

Πατρίδος. 

η Souvenirs Τ. 1 p. 478 - 9 
2J Souvenirs du Duc de Broglie (Revue des deux Mondes 1 Juin 1866.) Παpα

πλη11ιαν εϋψημον μνε{αν τWν σπανiων ήθι:ι.Wν χα'ι ΟιανοητικWν πλεονεκτημάτων τοU l{απο

Οιστρίcιu τ.οιε1ται πλέον η &παζ €.ν το1; &πομ.νημονεύ;J.ασιν αU.-ου δ lr.πότη;, Gentz, 8ΙJτις, 

ώς ή dναδημοσιεύσασιχ &:ποσπ&σματά τιvα αUτWν (εστία &νιχφέpει; δπηρ!;ε μiχ.ιοι τiλοuς 

ζωijς δ σuντάχτης Ολων σχεδόν τWν έχ τοU γραφείου τοU πpίγχ.,πος Μετε:η)χ έξελθόvτωv 

σποuΟιχlωv έγγράψωv κα'ι Uπομ•Jημάτων . ( ιΕστtα περιοδ. 'Αθηνωv 2 •ι(Juλίοu -1878, ένθα 

κιχ\ πcχνομοιότuπον της δπογpαψης του Κuβερνήτοu.) 



- 149 -

Και-~ έν Έπτανήσψ πρώτη Ιλευθiρα των 'Ιονίων Βουλή, Ιν 
·!j το πρωτον άντήχησεν ή περί ιθνικης άποκαταστάσεως της 

'Επτανήσου εUχή, -τΥ]ν tόίαν εύγνωμοσ1Jνην έκιpράζουσα είς τΟν 

μέγαν έκείνον της 'Ελλάδος πολlτην καθb μάρτυρα της έΟνιχijς 

παλιγγενεσίας, την εγερσιν μνημείου αύτψ /πεψήψισεν 1) . 

Ή ίόιαtτέpα Ομως πuτρtς του Καποόιστρίου Εστησεν αύτώ lν 
περιψανεί της πόλεως σημείψ έκ Πεντελησlου λίθου άνόpιάντα 2) 

οίί ή άποκάλuψις πανδ·ήμως iγένετο τ·ij 12 'Απριλίου 1887. 

1) Πρακτικιl α' σu11ό8ου θ' Βοuλευτικ~r; πε?ι60οu σελ. :l-18, 355 39'2 ~π. 

2) Ό &11δρι<i,; έγένετο τγί βάσε ι προτομ'ijς σωζομΕνη,; παρ& τψ &νεψιι;; το ίj Ι\ ubερvήτου 

χόμητι Άντων(ψ Μ. Καποl'.Ηστρ ι~. ' Η προτομη αG:τη, iχ μαρμάρου τijr; Καρρό:ρας , έποιήθη 

δτε δ Ι(αποοίστριας ηρχ.ετο ε!,; την 'ελλά8α έν 'Ιταλ1tf ~σως, - !Χγνωσtον δπ') τ(νος γλu 

πτου. Προσωπι.,ιρ:χι.ρία ΟΕ το·J Κubερ'ιlήτοu πισrοτ άτη είνα ι ή Ε ν•~ γαλλιστί έχδοθε1,ηι 'Αλ

ληλογραψί(f ο-ότοϊί προτεταγμένη, ληψΟϊίσα έ~ εtκόνος ι¾vη~ιούση~ τιιJ ΈUvάpΟψ. Tti πpοσ
ωπογpα9!q: ταότyι πpοσομοιιiζε( ή ά'Jωτέρω προτομή. 
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Μικρολόγοι και αβάσιμοι κατηγορίαι περί παρανομιών απο-

διδομένων τiρ Κυβερνήτη 133 
Κατηγορίαι κατά του αδελφοίi του Κυβερνήτου Βιάρου ώς 
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'Εκτάκτου 'Επιτρόπου της Κυ βερνήιτεως διατάξαντος τον 

μετριασμόν του τόκου 

Δολοφονία του Κυβερνήτου 

'Επιστολή Νεσελρωδ 

Χαρακτηρισμός Καποδιστρίου . 
Ψηφίσματα . 
Βιβλιογραφία 

136 
143 
146 
148 
149 
151 



ΒΙΒΔΙΟΘΗΚΗ ΜΑΡΑΣΔΗ 

· Αeι{},. 38. ~ΟfJ.ωνος "Ρίββεκ 'Ιστοeία τής "Ρωμαϊκifς ποιήσεως κατU 
μετάφρασιν .Σ. Κ . .Σaκελλαροποtίλοv, τόμ. Β'. τεiίχ . πρώτον. 1.50 

Άριb. ~9. Κουeτίου 'Ελλη'Ι'ικη 'Ιστοeία κατU μετάφρασιv .Σπvρ. Π. _ 
Λάμπρου, τόμος Β'. τεύχος πρί.οτοv . . , . . , • • • 1.~>0 

Άριθ- .. 40. \1 ale·ι•y Mayet nl Βλαπτικ« 'Έ,.,τομα τών ~.Αμπέλων _ 
κατά μετάφeaσιν Ν. Κ. ΓεeμαvοV, τεύχος πeώτο'JΙ. , - , 1.~0 

Άριθ-. 11 . ·,, ,, τεiίχος δεύτερον . , , ] .50 
Άρι,{),, 42. Κeοvμβ"άχερ "Ιστορία τής Βvζαντηνijς λοyοτεχvίας κατU με-

τάφρασιν r . .Σωτηριάδου1 τεύχος τέταρτο11 . . . . . - 1.50 
Άρι-θ-. 43 . .Σαψμάeκου Γιραρδίvου Μαθήματα δeaματολογίαι; κατU 

μέτάφρασιv · '.Αyγέλ . Βλάχου, τόμος Γ'. τεύχος πρώτον . 1.50 
ΆριlJ,, 44 ,, ,, τόμος Γ' . τεiίχος δεύτεeοv . 1.50 
Άριθ. 45. τόμος Γ '. τεϋχος τρίτον . . 1.50 

ΤΕΥΧΗ ΕΚl\ΟθΕΝΤΑ ΤΩΙ 1699 

Άριθ. 46 . .lJ,Ιακώλεii "Ιστορία τής 'Άyyλίας κατά μετάφρασιν Έ. < .Ροίδοv 
τόμος Γ'. τεiίχος πρώτον. . 1.5() 

'.Αρι{}. 47. τόμος Γ '. τεiίχος δε-ύτερο-,, 1.50 
Άρι-θ-. 48 49. ,, ,, τόμοςΓ'. τεiίχ . τρίτον καl τέταρτον. 3 .00 
Άρι{}. 50. Γοvστάβου Γίλβερτ Έyχειρίδιον 'Αρχαιολοyίας τoii δημοσίου 

βίου τώv Έλλή-vων μετάφρ. Ν. Γ. Πολίτου, τόμ . Α'. τεϋχ . Β'. 1.50 
Άρι{} . 5l ., ., ,. τόμ . Α'. τεϋχ. Γ ' 1.50 
ΆeιiJ, 52. Κουρτίου ΈJ.ληvική 'Ιστορία κατ« μετάφρασιν .Σπvρ. Π. 

Αάμ.πe ου, τόμος Β'. τεiίχος δεύτεeοv . ].50 
Άρι-{} __ 53. · ,. τΟμος Β'. τεiίχος τρίτο-v , .50 
'Αρι{} . 54. ,Αλεξάνδρου .Σεργιάδοv Πο-ύσκηv, Εύγέvιος 'Ovέyηv "Επος 

κατά μεη.iφρασιν Χαραλ. Ι. Βουλοδήμοv . ] .50 
Άρ~{}_ 55. Κουρτίου Έλληvικ'η Ίστορία κατιi μετάφeασιv .Σπυρ. Π. 

Αάμπeοv, τόμος Β'. τεiίχος τέταρτον , . ] .50 
Άρι{}. 56. ,, τόμος Β'. τεϋχcς πέμπτον. 1.50 
Άρι-θ. 57. Σαιμμάρκου Γιραρδίvου Μαθήματα δeαματολοyίας κατά με-

φρασιv Άyyέλ. Βλάχου, τόμος Δ'. τεiίχος πρώτον . J.50 
Αρι{} _ 58. τόμος Δ'. . τεiίχος δεύτερον . 1.50 
Άριθ. 59. ,; ., τόμος Δ'. τεiίχος τρίτον . . 1.50 
Άρι{}. 60. " Οf}ωvος •pίββεκ Ίστοeία τής "Ρωμαϊκής ποιήσεώς κατά 

μετάφρ . .Σ. Κ . .Σακελλαρο.πούλου, τόμ. Β'. η--ίίχ. δεύτεeοv. ].50 
Άριθ. 61. · ~, ., τόμ . Β'. τεiiχ . τρlτοv . 1.50 
Άριθ . 62. Δρόiiσεν Ίοτορία τοiί Μεyάλου Άλεξάvδρου κατά μετάφeα-

σιν . Ι. Πανταζίδοv, τε:ίίχος πρώτον . 1.50 
Άeιθ. 63. - τεiίχος δε-ύτερον . 1.50 
Άριθ. 64. ., ., τεiίχος τeίτον . 1.50 
'Αριθ . 65. V. V. Pod,vissozky Παθολοyίσ. κατd μετάφρασιν Νι-

κολάου Ι. Κορδiλλη lατροϋ, τεiiχος .πρώτον . 1.50 
Άρι-θ. 66. τεiίχος δε-ύτερον _ . . J.50 
Άρι-θ . 67. ,. 11 ,, τεiίχος τρίτον . ...... 1.50 
ΆριfJ.. 68-71. Μελέη.ιι περl τοiί Βίου κα1 τijς Γλώσσης τoii Έλληνιχοϋ 

λαοiί {ιπΟ Ν. Γ. Π,:,λίτου, Παροψίαι τόμος Α'. . . . . 8.00 
Άριθ. 72. V. V. Poιl,vissozky ΠαiJ.ολοyία κσ.τd. μετάφρασιν Νι- · 

κολάο:u Ί. Κορδέλλη ίσ.τροiί, τεiίχος τέταρτον. . 1.50 
'Αριθ. 73., ,, ,, " τεiiχος πέμ.πτ:οv . 1.50 

... Άριθ. 74. Δρόiίσεν "Ιστορία τοiί Μεyάλοv Άλεξάνδρου κατά μετάφρα -
σιν 'Ι. Παvταζίδοv τεiίχος τέταρτον . , 1.50 

'Αρι-lJ. . 75. Κρουμβάχερ cΙστορία τijς Βvζαντηνijς λοyοτεχνίας κατ(Χ με
τάφρασιν Γ. Σωτηριάδου, τεiίχος πέμπτον. . . . . . . 1.50 

Άρι-{} . 76. V. V. Poιl,vissozky Πσ.θολοyία κσ.τd. μετάφρα<1ιν Νι-
κολάοv Ι. Κσρδέλλη lat:ρoiί, τεiiχος Εχτοv . . . . 1 .50 

Άριθ. 77. Κοvρτίοv Έλλη-rικη Ίστορία κατά μετάφeασιν Σπvρ. Π. 
Λάμπρου, τόμος Γ'. τ:εiίχος πρώτον. 1.50 
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ΒΙΒΑΙΟθΒΚΒ ΜΑΡΑΣΑΒ 

"Aeιb. 78. V. \r. Pod"·issozk)' Πα:θολογlα κατιl με1:άipeασιv Νι· 
κολάοv Ι. Κορδέλλη laτeoV, τεiίχοs- Εβδομ,011. . . . . ] .50 

'Αριθ. 79. Koveτίov 'Ελλη-vικ'η Ίστοeία κατά μετάφ{/ασ,ν Σπvρ. Π. 
Αάμπeου, τόμος Γ'. τεiϊχος δεύτερο,γ . . . . . . . . 1.50 

"Αριθ. 80. ,, τόμος Γ' τεiίχος τeίτοv . . . . . . . . . 1.50 
'ΑριfJ. 81. V• V. Pod"'ΪSSOzky Παθολογία κατά μετάφeασιv Νι· 

κολάοv Ι. Κοeδέλλη lατροV, τεiίχqς ό'γδοο'V 2.00 

ΤΕΥΧΗ ΕΚΔΟθΕΝΤΑ. ΤΩΙ 1900 

'Αριθ. 82. Κοvρτίοv 'Ελληνικ't/ Ίστοeία κατά μετάφρασιv Σπυe. Π. 
Αάuπροv, τόμος Γ'. τεiίχος τέτσ.ρτο-v . , . . . . . . 1.50 

'Aeι,fJ,. 83. Σαί.ξπηe Χάμλtr τeαyφδία εlς 3t(!άξεις π~vι:ε κατ« μετά
φeασι-ν Μιχ;α'ηλ Ν . .Δαμιeάλη. . . . . . . . . . . 2.50 

'Αρι-θ. 84. Κοvρτίοv "Ελλη'Vικt} "Ιστοeία κατ« μετάφρασιν Σπve. Π. 
Αάμπeοv, rόμος ι.:Ι'. τεiίχος πeώτον. . 1.50 

'Αρι-θ-. 85. 1rόμος Δ'. τεiίχος δεύτερον . ~.50 
Aeι{J,. 86. τόμος Δ'. τεiίχος τρίτον. . 1.50 
'AeιlJ,. 87. τόμος Δ'. τεiίχος τέταeτο,v . J.50 

Τ,μα•«•" tpαχμ. 1,:JO. 
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