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ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΑ 1832 - 1833 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΤΤΑ 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ 

Ορισμένα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου Κερκύρας (Ι.Α.Κ.) και 
του Αρχείου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος 
(Ι.Ε.Ε.) περιέχουν πληροφορίες για την ιδεολογία, την πολιτική δραστηρι
ότητα και τους στόχους του καποδιστριακού η ρώσικου κόμματος από την 
παραίτηση του Αυγουστίνου Καποδίστρια (Μάρτιος 1832) ως τη σύλληψη 
του Θ. Κολοκοτρώνη (Σεπτέμβριος 1833). Παρακάτω επιχειρείται αξιο
λόγηση των νέων αύτων πληροφοριών. Στο τέλος δημοσιεύονται τα ίδια 
τα έγγραφα. 

Μετά την 27 Σεπτεμβρίου 1831 το καποδιστριακό κόμμα κατάφερε για 
ένα διάστημα να διατηρήσει την εξουσία. Είχε τον έλεγχο της Γερουσίας 
καθώς και την πλειοψηφία της διορισμένης από αυτήν Διοικητικής Επι
τροπής, η οποία συστήθηκε για να καλύψει το κενό της εκτελεστικής 
εξουσίας που άφησε η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. την αποτε
λούσαν οι Αυγουστίνος Καποδίστριας, Θ. Κολοκοτρώνης και Ι. Κωλέτ
της1. η εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στα μέλη της Δ.Ε. ανατράπηκε, 
όταν τα πιστά στον Αυγουστίνο στρατεύματα συγκρούσθηκαν με τους Ρου
μελιώτες στο Άργός (Δεκ. 1831) κατά την έναρξη της Ε' Εθνοσυνέλευσης2. 
Ό Θ. Κολοκοτρώνης παραιτήθηκε από την Δ.Ε. και στις 8 Δεκεμβρίου 
η παραπάνω 'Εθνοσυνέλευση εξέλεξε τον Αυγουστίνο πρόεδρο της προσω
ρινής Κυβερνήσεως της Ελλάδος3. 'Απομονωμένος πια ο Ι. Κωλέττης 

* οι ημερομηνίες δίνονται σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο η με το παλιό και το 
νέο συγχρόνως έφ' όσον έτσι δηλώνονται στις χρησιμοποιούμενες πηγές. 

1. Γενική Έφημερίς, άρ. 75 (30 Σεπτ. 1831) 477-478, όπου το ύπ'άρ. 258/27 Σεπτ. 
1831 ίδρυτικό ψήφισμα. 

2. Fr. Thiersch, De l' état actuel de la Grèce et des moyens d' arriver à sa re
stauration, Λειψία 1833, μετάφρ. Α. Σπήλιου, τ. Α',Άθήνα «Άφοί Τολίδη» 1971, σ. 103-
111. Ν.Κ. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά της 'Επαναστάσεως των Ελλήνων 
1821-1833, εισαγωγή και σημειώσεις Γιάννη Βλαχογιάννη, τ. Γ', Αθήνα 1942, σ. 478-482 
και Κ.Α. Βακαλόπούλου, «Τα πολιτικά γεγονότα από τις 27 Σεπτεμβρίου ως το τέλος 
Δεκεμβρίου [1831]», Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. IB', Αθήνα 1975, σ. 565 - 566. 

3. Γενική Έφημερίς, άρ. 95 (16 Δεκ. 1831). με το τελευταίο ψήφισμα αύτης της 
Συνέλευσης, KB' της 15 Μαρτίου 1832, ό Αυγουστίνος ονομάστηκε «Προσωρινός Κυ
βερνήτης και Άντιβασιλεύς». Γενική Εφημερίς, ετ. 2, άρ. 22 (19 Μαρτίου 1832) 131-132. 
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αποχώρησε από την Δ.Ε. Σε λίγες μέρες «οι συνταγματικοί»4 εγκατέλειψαν 
το Ναύπλιο με τον Κωλέττη επικεφαλής. Σε συνεργασία με τους αντικα
ποδιστριακούς της Ύδρας, με τους οποίους είχε αρνηθεί να συμφιλιωθεί 
ο Αυγουστίνος, ό Ι. Κωλέττης σχημάτισε την κυβέρνηση της Περαχώρας 
και συγκρότησε νέα Εθνοσυνέλευση. Διαμορφώθηκαν έτσι δύο κέντρα 
εξουσίας : στο Ναύπλιο η κυβέρνηση Αυγουστίνου και η Ε' Εθνοσυνέλευση-

στην Περαχώρα ό Ι. Κωλέττης και η Δ' κατά συνέχεια Εθνική Συνέλευση. 
η κρίση είχε κορυφωθεί και οδηγούσε στον εμφύλιο πόλεμο. 

Στις εξελίξεις αυτές αναμείχθηκαν ενεργά οι άντιπρέσβεις των τριών 
δυνάμεων. Ό Ρώσος Rückman υποστήριζε ανεπιφύλακτα τους καποδιστρι
ακούς, ενώ ό Γάλλος Rouen τον Ι. Κωλέττη και τους συνεργάτες του. 
Αμφίρροπη ήταν η στάση του Άγγλου άντιπρέσβη Dawkins : ήθελε τη 
συντριβή των καποδιστριακών και κατά συνέπεια τη μείωση της ρωσικής 
επιρροής στην Ελλάδα- ωστόσο φοβόταν μήπως η χωρίς έλεγχο ενδυνά
μωση των Ρουμελιωτών του Ι. Κωλέττη αυξήσει τη γαλλική επιρροή. 
Ό φόβος αυτός τον ωθούσε σε πρόσκαιρες συμμαχίες με τη ρωσική πλευρά. 

η προέλαση των Ρουμελιωτών ως το Άργος και η γνωστοποίηση του 
πρωτοκόλλου της 7ης Μαρτίου 18325, που ήταν καρπός της Διάσκεψης του 
Λονδίνου, οδήγησαν τον Αυγουστίνο σε παραίτηση0. Τότε ό αγώνας των 
ατόμων και των πολιτικών η κοινωνικών ομάδων που στεγάζονταν κάτω 
από τον τίτλο του καποδιστριακού κόμματος μπήκε σε νέα φάση. Στόχος 
τους ήταν να αποτραπεί η ολοκληρωτική νίκη των συνταγματικών που θα 
είχε σαν αποτέλεσμα τη δική τους συντριβή. η δράση τους δεν ήταν συν
τονισμένη· ωστόσο υπάρχουν αρκετά κοινά σε όλους σημεία, στον ιδεο
λογικό κυρίως τομέα, δπως δείχνουν τα κείμενα τους. 

Μετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη την ηγεσία του καποδιστριακού 
κόμματος ανέλαβε ό Αυγουστίνος και τη διατήρησε ως την «αναγκαστική» 
του παραίτηση. η κάτω από δύσκολες συνθήκες αναχώρηση του δεν σή
μανε και τη διακοπή των σχέσεων του και της οικογένειας του με την 
Ελλάδα. 

Ό Αυγουστίνος φεύγοντας από το Ναύπλιο μετά από ένα σύντομο 
σταθμό στην Κέρκυρα κατέφυγε στην Πετρούπολη. από κει σε γράμμα 

4. Έτσι αύτοκλήθηκαν οι αντιπολιτευόμενοι τον Ι. Καποδίστρια οπαδοί του αγ
γλικού και γαλλικού κόμματος, δεδομένου ότι το ιδεολογικό περιεχόμενο της αντίδρα
σης τους συνοψιζόταν στην απαίτηση για χορήγηση συντάγματος. Ο συνασπισμός αυτός 
διατηρήθηκε και μετά την δολοφονία του Καποδίστρια. Ο Ι. Κωλέττης υπήρξε ο ιθύ
νων νούς των «συνταγματικών» μετά τα γεγονότα του Άργους ( Δεκ. 1831). 

5. Le moniteur Grec, αρ. 1 (9/21 Ιουλίου 1832) 1. 
6. Le moniteur Grec, àp. 1 (9/21Ιουλίου 1832) 1-2. 
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του της 22 Φεβρουαρίου 1833 προς τον Δημ. Περρούκα7, άφού συγχαίρει 
στο πρόσωπο του την Γερουσία για τη στάση που κράτησε στο διάστημα 
των πολιτικών ανωμαλιών και της αναρχίας του 1832, εκφράζει την πικρία 
του γιατί η Γερουσία, ενώ έγνώριζε την αλήθεια, όταν στις 28 Μαρτίου 
1832 γνωστοποιούσε στο έθνος την παραίτηση του8, δεν αποκάλυψε τους 
πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν σ' αυτή την ενέργεια- και οι όποιοι 
δεν ήταν άλλοι από το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου της 7ης Μαρτίου 
1832. η πρόταση του πρωτοκόλλου στηριζόταν στις πληροφορίες που 
περιείχε το εμπιστευτικό υπόμνημα της 17/29 Δεκεμβρίου 1831 του Strat
ford Canning· απέβλεπε δε στη συμφιλίωση των αντιτιθέμενων παρατάξεων 
με σκοπό την ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας. Ζητούσε λοιπόν από 
τον Αυγουστίνο να εκτιμήσει την κρισιμότητα των περιστάσεων και να 
συνεργαστεί με τους «συνταγματικούς»9. Στο γράμμα του προς τον Δημ. 
Περρούκα ό Αυγουστίνος αναφέρει ότι το πρωτόκολλο αυτό του έθετε το 
δίλημμα τότε η να ταπεινωθεί μοιραζόμενος την εξουσία με τους »φονείς 
και Λοιμεώνας» όπως χαρακτηρίζει τους «συνταγματικούς», η αρνούμενος 
να συμορφωθεί, να θεωρηθεί υπεύθυνος «όλων των κακών». Προτίμησε 
να παραιτηθεί για δύο λόγους : για να περισώσει το εθνικό γόητρο και γιατί 
ήλπιζε ότι με τη στάση του θα αποκαλύπτονταν οι πραγματικοί αυτουργοί 
«όλων των παλαιών και νέων δυστηχημάτων», που δεν ήταν οι αποστάτες 
της Ύδρας και των Μεγάρων, αλλά οι άντιπρέσβεις της Γαλλίας και της 
Αγγλίας που τους μίσθωναν, τους ερέθιζαν και τους καθοδηγούσαν10. 

Στο ίδιο γράμμα επισημαίνει την παράλειψη της Γερουσίας η οποία 
δεν φρόντισε, απευθυνόμενη στον Αουδοβίκο της Βαυαρίας, να θίξει το 
ζήτημα του θρησκευτικού δόγματος του Όθωνα. η αναφορά σ' αυτό το 
ζήτημα επιβεβαιώνει την εμμονή των καποδιστριακών στην ορθόδοξη πί

7. Επιστολή του Αυγουστίνου από την Πετρούπολη με ημερομηνία 22 Φεβρουα
ρίου 1833 προς τον γερουσιαστή Δημ. Περρούκα στο Ναύπλιο. η επιστολή δημοσι
εύεται στις σελ. 109-110. 

8. Le moniteur Grec, άρ. 1 (9/21 Ιουλίου 1832)2. 
9. σε επιστολή του Dawkins προς τον Palmerston της 4/16 Απριλίου 1832 εκτί

θενται οι ενέργειες των άνππρέσβεων, οι επαφές και οι προτάσεις τους προς τον Αυ
γουστίνο, και εμφανίζεται αυτός να προτείνει τα μέλη της Δ.Ε. που θα τόν διαδεχθεί 
Βλ. Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική Αλλη
λογραφία - Ελλάς (Foreign Office 32), τ . A1, A2. F.O. 32, φάκελοι 1-34, 1827-1832 
συνταχθεϊσαι υπό Έ λ . Πρεβελάκη και Φιλ. Γλύτση, εκδ. Ακαδημία Αθηνων- Κέντρον 
Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Έλληνισμού, σειρά : Μνημεία της Ελλην ικής 
Ιστορίας, άρ. 9, Αθήνα 1975, επιτομές 29/16. Αντίθετα στα πρακτικά της Γερουσίας 
φαίνεται ότι τα ονόματα της Δ.Ε. προτάθηκαν από τους άντιπρέσβεις. Βλ. Γ.Δ. Δημα
κόπουλος, «Αί κυβερνητικαί άρχαί της Ελληνικής Πολιτείας 1827- 1832», Ερανιστής 
4 (1966) 144, ύπ. 15. 

10. Επιστολή Αυγουστίνου προς Δ. Περρούκα, ο.π., σ. 109. 



88 Αλέκα Μπουτζουβή - Μπανιά 

στη, που αποτελούσε ένα από τά βασικά συστατικά της ιδεολογίας του κόμ
ματος τους. Ό Αυγουστίνος χαρακτηρίζει την παράλειψη αδικαιολόγητη, 
δεδομένου ότι, λίγο πρίν, η Γερουσία ήταν εκείνη που είχε θέσει στο Λεο
πόλδο το ζήτημα11. Θεωρεί ακόμα ότι η έλλειψη αυτή δυνατόν να προκα
λέσει «όχι μικράς ταραχάς και ενοχλήσεις». Πραγματικά το θέμα της θρη
σκείας δημιούργησε προβλήματα που προκλήθηκαν από την ασάφεια 
της συνθήκης εκλογής του Όθωνα, η οποία δεν καθόριζε την υποχρέωση 
του μελλοντικού ηγεμόνα να ασπασθεί την Ορθοδοξία και δεν απέκλειε 
από το δικαίωμα διαδοχής ένα μη ορθόδοξο άτομο12. οι πρώτες ανησυχίες 
εκδηλώθηκαν μετά το διάγγελμα του Όθωνα στο όποιο δήλωνε ότι : 
«' Αναβαίνων εις τον θρόνον της 'Ελλάδος, δίδω την πάνδημον διαβεβαίω
σαν του να προστατεύω την θρησκείαν σας....»13. Ό Άνδρ. Μουστοξύδης, 
γνωστός καποδιστριακός, σε γράμμα του της 7/19 Φεβρουαρίου 183314 

από την Κέρκυρα στον Άνδρ. Παπαδόπουλο - Βρεττό σχολιάζοντας το 
διάγγελμα παρατηρεί : «Είναι Γερμανικότατο μολυβένιο. Εγώ δεν θα μι
λ.ούσα για θρησκεία, γιατί έτσι θα ξεκαθάριζα πώς υπάρχει πρόθεση να ξεχω
ριστεί η θρησκεία τον βασιλιά από τη θρησκεία του Έθνους». 

η επικοινωνία όμως των αδελφών Καποδίστρια με τους ομοϊδεάτες 
τους στην Ελλάδα, αποβλέπει και σε κάτι συγκεκριμένο : την αποκατά
σταση της μνήμης του αδελφού τους και την άμεσα συνυφασμένη μ' αυτήν 
αναγνώριση των χρηματικών βοηθημάτων που αυτός δάνεισε στην Ελλά
δα. Εξουσιοδοτούν τους Δημ. Περρουκα και Γ.Μ. Αντωνόπουλο15, να 
διεκδικήσουν για λογαριασμό τους, σαν κληρονόμων του αδελφού τους 

11. Στο υπόμνημα της 10/22 Ά π ρ . 1830 αναφερόταν: «Πόσα δάκρυα ήθελε χύσει 
το ελληνικό έθνος, αν η θρησκεία του, εις την οποίαν χρωστεί την πολιτικήν ύπαρξιν του, 
τα ολίγα φώτα του, την γλώσσαν των προγόνων τον, το συνήνονε και δια θείων δεσμών 
μετά της Α.Β.Υ. Πόσον η άψοσίωσις τον ελληνικού λαού ήθελεν αυξηθεί, αν έβλεπε μεθ' 
εαυτόν εις τους ναούς του ουρανίου πατρός του επίγειον πατέρα τον προσφέροντα την Ιδίαν 
λατρείαν; Βλ. Ά λ . Σούτσος, Συλ.λογή των εις το Έξωτερικον και Δημόσιον Δίκαιον 
της Ελλάδος αναγομένων επισήμων εγγράφων, Αθήνα 1858, σ. 172. 

12. John A. Petropulos, Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece, 1833-
43, Princeton 1968, σ. 147. Tò ζήτημα λύθηκε οριστικά με το άρθρο 40 του Συντάγματος 
της Ελλάδος της 18ης Μαρτίου 1844, το όποιο δριζε ότι «πας διάδοχος του ελληνικού 
θρόνου απαιτείται να πρεσβεύη την θρησκείαν της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού 
Εκκλησίας». Βλ. Α. Σβώλος, Τα Ελληνικά Συντάγματα 1822 - 1952, Αθήνα «Στο
χαστής» 1972, σ. 116. 

13. Εθνική, ετ. Β' , άρ. 5 (1 Φεβρουαρίου 1833) 19. 
14. Γ.Π. Στεριώτης, «Αλληλογραφία του Ιππότη Ανδρέα Μουστοξύδη με το φίλο 

του Α. Παπαδόπουλο - Βρεττό», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, 10 (1973) 117. 
15. Επιστολή του Βιάρου Καποδίστρια με ημερομηνία 24 Απριλίου 1833 προς 

«φίλους». Πρόκειται για τους Γ.Μ. Αντωνόπουλο και Δημ. Περρουκα, όπως φαίνεται 
από την επιστολή του Γεώργιου Καποδίστρια της 18/30 Σεπτεμβρίου 1833. 
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Ιωάννη, «τα όσα το Έθνος τους χρεωστεί»16 η αναγνώριση του χρέους 
στο ακέραιο είναι ζήτημα τιμής για την οικογένεια τους. την διεκδίκηση 
τους στηρίζουν στην απόφαση της Ε' Εθνοσυνελεύσεως η οποία αναγνώ
ρισε ((τα οφειλόμενα εις τον αοίδιμον Κυβερνήτην Ι. Καποδίστριαν δι' όσα 
εξ αρχής εδαπάνησε εξ ιδίων εις τάς ανάγκας του έθνους..., ως χρέος έθνι
κον... προς τους έχοντας κληρονομικά δίκαια επί της ουσίας αυτού))17. 
Ό Βιάρος Καποδίστριας σε γράμμα του προς τους «επιτρόπους» της οικο
γένειας Καποδίστρια18 υπενθυμίζει τις ενέργειες που προηγήθηκαν και οι 
όποιες καθιστούν το χρέος αδιάβλητο. Επισημαίνει τις οικονομικές θυ
σίες του Κυβερνήτη, τις όποιες φρόντισε να καταγράψει αναλυτικά ό Γ. 
Σταύρου. Προς αυτόν απευθυνόμενος ό Βιάρος, όταν ακόμη ό Αυγουστίνος 
βρισκόταν στο Ναύπλιο (πριν δηλ. το Μάρτιο του 1832), είχε συστήσει 
ανά προσέξη εις την εκκάθαρσιν του χρέους, να μη γίνη χάρις εις το παρα
μικρόν, και με άκρίβειαν εντελή να εξεταχθή το παν, διότι ούτε οικείον είναι 
εις την υπόληψιν του θυσιασθέντος, ούτε αρμόζον με την συνείδησιν των ζών
των Καποδίστρια, ούτε η χάρις, ούτε η συγκατάβασις εις τοιούτον πράγμα». 

Οι αδελφοί Καποδίστρια γνωρίζοντας έκ των προτέρων τις δυσκολίες 
που θα αντιμετώπιζαν στη λύση των οικονομικών τους διεκδικήσεων, επέ
ζήτησαν την παρέμβαση του Ρώσου αντιπρέσβη Κατακάζη και ήλπιζαν 
στην προστασία που από την ιδιότητα του μπορούσε να τους δώσει για να 
πετύχουν την ικανοποίηση του αιτήματος τους. Σ' αυτή την βεβαιότητα 
για υποστήριξη οφείλεται η προτροπή τους προς τους Δημ. Περρούκα και 
Γ. Μ. Αντωνόπουλο να επικοινωνήσουν με τον Ρώσο άντιπρέσβη.19 

Αντίθετα τώρα από τους αδελφούς Καποδίστρια, η Γερουσία που βρι
σκόταν επί τόπου και έδινε αγώνα επιβίωσης ήταν υποχρεωμένη να ελι
χθεί και να εκμεταλλευθεί με ευκαμψία όλες τίς αδυναμίες των αντιπάλων 
της. η συμπυκνωμένη καταγραφή της δράσης της στην Έκθεση της προς 
τον Όθωνα και την Αντιβασιλεία20 είναι διαφωτιστική. Παραδέχεται έμ
μεσα την ανικανότητα του Αυγουστίνου να αντιμετωπίσει την κρίση του 
Μαρτίου 1832 όταν γράφει ότι ((κατά δυστυχίαν ό νευρώδης βραχίων 
του Ι. Καποδίστρια εξέλιπε, και η κρίσιμος θέσις των πραγμάτων της 

16. Επιστολή Βιάρου Καποδίστρια προς «φίλους», ö π., σ.115. 
17. Το χρέος του Ελληνικού κράτους προς τον Ι. Καποδίστρια αναγνώρισε η Ε' 

Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις με το ΙΖ' ψήφισμα της 16 Φεβρουαρίου 1832. Βλ. 
Γενικη Εφημερίς της Ελλάδος, ετ. Ζ', άρ. 19 (9 Μαρτίου 1832) 110-111. Πρβλ. Fr. 
Thiersch, ö.π., σ. 112. 

18. Επιστολή Βιάρου Καποδίστρια προς «φίλους», ο. π., σ. 115-116. 
19. 'Επιστολή Βιάρου Καποδίστρια προς «φίλους», ο.π., σ. 115. 
20. «Έκθεσις της Γερουσίας προς τον Όθωνα και την Αντιβασιλεία περί των συμ

βάντων 1828-1833», σ. 101-106 στο εξής θα αναφέρεται ως «Έκθεσις». 
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πατρίδος απαιτούσε δυνατήν χείρα δια να κράτηση εύσθενώς του ήδη κλυδω
νιζομένου Ελληνικού σκάφους το τήδε κακείσε κλονιζόμενον πηδάλιον»21. 
δεν αντιδικεί με τους άντιπρέσβεις των δυτικών δυνάμεων αλλά αντίθετα 
εκμεταλλεύεται τη φοβία του Dawkins για την αύξηση της γαλλικής επιρ
ροής και πετυχαίνει την αναγνώριση της από τους άντιπρέσβεις22. Έτσι 
όταν μετά την παραίτηση του Αυγουστίνου η Γερουσία διόρισε νέα πεν
ταμελή Διοικητική Επιτροπή, στην πλειοψηφία της φιλοκαποδιστριακή23, 
χρησιμοποίησε τους άντιπρέσβεις για να νομιμοποιήσει την πράξη του 
διορισμού της. οι «συνταγματικοί» αντέδρασαν και στην προσπάθεια τους 
να αξιοποιήσουν την συντριβή των καποδιστριακων από τα ρουμελιωτικά 
στρατεύματα (Μάρτιος 1832), πέτυχαν ισχυρή εκπροσώπηση στην νέα επτα
μελή Δ.Ε. που αναγκάστηκε να διορίσει στη συνέχεια η Γερουσία. την 
Δ.Ε. αποτελούσαν οι Κωλέττης, Κουντουριώτης, Υψηλάντης, Μπότσα
ρης, Ζαΐμης, Μεταξάς, Πλαπούτας, και έργο της ήταν η σύγκληση Εθνι
κής Συνέλευσης για τη διαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας24. 
η Γερουσία ηττημένη και παραγκωνισμένη περιγράφει στην Έκθεση της 
τη διαδικασία σχηματισμού της επταμελούς Δ.Ε. ως έξης : «...η πενταμελής 
αύτη επιτροπή όχι μόνον ετροπολογήθη δια της βίας κατά το προσωπικον 
και τον αριθμόν κατασταθεΐσα επταμελής, αλλ' απέσπασε και πολλά κα
θήκοντα από το σώμα της Γερουσίας, με βίαν όχλαγωγικού κινήματος, 
και κατ' εξοχήν το περί συγκροτήσεως συνελεύσεως, την οποίαν έσπευδον 
παντοιοτρόπως να έπιταχύνωσι»25. Πραγματικά η Δ' κατά συνέχεια Εθνο
συνέλευση συγκλήθηκε και άρχισε τις εργασίες της στην Πρόνοια στις 14 
Ιουλίου 1832. Λίγες ήμερες μετά την έναρξη των εργασιών της η πλειο

ψηφία των συνταγματικών ψήφισε την κατάργηση της Γερουσίας με το Γ' 
ψήφισμα της 27 Ιουλίου 183226. η Γερουσία όμως, όχι μόνο δεν αποδέ
χτηκε την κατάργηση της αλλά κατάγγειλε τη Συνέλευση με τη δικαιολο
γία ότι ((ήθελε παραβή ουσιωδώς τα καθήκοντα της, εάν παρέδιδε την δύνα
μιν, την οποίαν ενεπιστεύθη εις ταύτην η ομόφωνος θέλησις του Έθνους εις 

21. «Έκθεσις....>>. ο.π., σ. 102. 
22. Ό Dawkins στις 14/26 Αύγ. 1832 αναφέρει στον Palmerston ότι οι συνάδελφοι 

του άντιπρέσβεις της Γαλλίας Rouen και της Ρωσίας Rückman είχαν αναγκαστικά 
αποδεχθεί τη διατήρηση της Γερουσίας για να αντιμετωπίσουν το θέμα της Δ.Ε. και 
της Συνελεύσεως. Βλ. F.O. 32/30/280, Επιτομές 30/38. 

23. Le Moniteur Grec, άρ. 1 (9/21 'Ιουλίου 1832)2. 
24. Ψήφισμα 330/2 Απριλίου 1832. Βλ. Le Moniteur Grec, άρ.1 (9/21 Ιουλίου 1832)2. 
25. «Έκθεσις», ο.π., σ.103. η πρώτη διακήρυξη της επταμελούς Δ.Ε. με ημερομηνία 

7 Απριλίου 1832 δημοσιεύτηκε στην Εθνική, αρ. 1 (18 Απριλίου 1832)1. η αλληλο
γραφία Δ.Ε.-Γερουσίας για το θέμα της Συνελεύσεως δημοσιεύεται στην Εθνική, άρ. 
42 (10 Σεπτεμβρίου 1832) 227-231. 

26. Εθνική, αρ. 30 (30 Ιουλίου 1832) 162· και Γ.Δ. Δημακόπουλος, ο.π., σ. 133. 
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την εν Αργεί Συνέλευσιν του αειμνήστου Κυβερνήτου Ι. Καποδίστρια»27. 
Σ' αυτήν την ενέργεια η Γερουσία είχε την υποστήριξη των άντιπρέσβεων, 
οι όποιοι ήταν αντίθετοι με το πρόγραμμα της Συνέλευσης για πολιτεια
κές μεταβολές. η Συνέλευση τελικά διαλύθηκε. 

Λόγοι πολιτικής επιβίωσης οδήγησαν την Γερουσία στην επιδέξια εκ
μετάλλευση της επιστολής του Λουδοβίκου προς αυτήν της 10/22 Ιουλίου 
1832 28, για να εμφανιστεί ότι αναγνωρίζεται από τη νέα αρχή. Στην επιστο
λή του αυτή ό Λουδοβίκος ανακοίνωνε την εκλογή της Αντιβασιλείας και 
έγραφε στους γερουσιαστές «...περιβάλλετε τους με την εμπιστοσύνη και 
τα φώτα σας». η Γερουσία πρόβαλε το κείμενο ως ένδειξη αναγνώρισης 
του σώματος και έμμεση πρόταση συνεργασίας και το δημοσίευσε. Εξάλ
λου το δημοσιογραφικό της όργανο, ο Ελληνικός Καθρέπτης23, καταχώ-
οισε την απάντηση της Γερουσίας στο Λουδοβίκο στην οποία αναφέρεται 
ότι : ((....οι υποφαινόμενοι θέλει αφοσιωθούν ενθέρμως εις ό,τι ήθελε κριθεί 
εύλογον να συντελέσωσι προς άποκατάστασιν της ειρήνης και ησυχίας εις 
την πατρίδα των»30. 

Πλήγμα για τη Γερουσία αποτελεί το γεγονός ότι την ίδια εποχή οι γε
ρουσιαστές Ρ. Παλαμίδης, Φ. Κ. Μαύρος31, Γ. Καραμάνος, Τ. Μαγγίνας, 
Ε. Ξένος, Γ. Δαρειώτης και Α. Καλαμογδάρτης δήλωσαν: «διακηρυττόμεθα 
ανεύθυνοι των τοιούτων πράξεων και των συνεπειών αυτών...», σε επιστολή 
τους της 14 Ιουλίου 183232. Αυτοί μετείχαν, με εξαίρεση τον Γ. Καραμάνο, 
στις εκλεγμένες επιτροπές της Δ' κατά συνέχεια Εθνικής Συνελεύσεως33. 

27. «Έκθεσις», ο.π., σ. 104 Στις 27 Ιουλίου 1832 ό πρόεδρος της Γερουσίας Δ. Τσα
μαδός με το ύπ' άρ. 362 έγγραφο ανακοίνωσε στους άντιπρέσβεις ότι η Γερουσία «σταθ
μίσασα τάς περιστάσεις αποφάσισε να διατηρήσει την εξουσία» Βλ. F.O. 32/30/305, 
επιτομή» 30/38ζ. 

28. 'Ελληνικός Καθρέπτης, άρ. 7 (28 Αυγούστου 1832)28. 
29. 'Εκδίδεται από τον Α. Παπαδόπουλο - Βρεττό. Από το 1 φύλλο (14 Μαΐου 

1832) ως το 17 (5 Νοεμβρίου 1832) στο Ναύπλιο, ενώ το φύλλο 18-19 (18 Νοεμβρίου 
1832) τυπώθηκε στο Άστρος και από το 20 (1 Δεκ. 1832) ως το 27 (9 Ιανουαρίου 1833) 
εκδιδόταν στις Σπέτσες. Βλ. ανατύπωση Γ.Δ. Δημακόπουλος, Εφημερίδες της Ελληνι
κής Επαναστάσεως ό «Ελληνικός Καθρέπτης», Αθήνα 1972, σ. III - Χ. 

30. Ελληνικός Καθρέπτης, άρ. 8 (3 Σεπτ. 1832) 29. Οι ενέργειες της Γερουσίας δεν 
αφήνουν αδιάφορους τους «συνταγματικούς». Έτσι οι προσκείμενες σ' αυτούς εφημερί
δες Αθήνα και Εθνική δεν δημοσιεύουν την αλληλογραφία Λουδοβίκου - Γερουσίας. 

31. Στις 14 Μαΐου 1832 έστειλε την παραίτηση του από την Ύδρα. Βλ. Εθνική, 
άρ. 10 (21 Μαΐου 1832) 58. 

32. Εθνική, αρ. 42 (10 Σεπτ. 1832) 231. 
33. Εθνική, άρ. 33 - 34 (13 Αύγ. 1832) 177-178. Πρβλ. Γ.Π. Νάκος, Το πολιτειακά 

καθεστώς της Ελλάδος επί Όθωνος μέχρι του Συντάγματος του 1844, Θεσσαλονίκη 
1974, σ. 78, ύπ. 50. 



92 Αλέκα Μπουτζουβή - Μπαν ιά 

η θέση της Γερουσίας επιδεινώθηκε τους επόμενους μήνες. Ό θάνα
τος του Δ. Υψηλάντη (5 Αυγούστου)34, η συμμετοχή των Δ. Πλαπούτα και 
Κ. Μπότσαρη στην τριμελή επιτροπή που στάλθηκε στη Βαυαρία35 και 
η αναχώρηση του Γ. Κουντουριώτη στην Ύδρα (9 Σεπτ. 1832)36 αλλοίω
σαν τη σύνθεση της επταμελούς Δ.Ε. Τα τρία από τα επτά μέλη που από
μειναν στο Ναύπλιο, Α. Ζαΐμης, Α. Μεταξάς και ό Ι. Κωλέττης, δεν είχαν 
τυπικά εξουσιοδότηση να παίρνουν αποφάσεις. Οι δύο από τους τρεις 
(Ζαΐμης, Μεταξάς) παρέπεμψαν τη λύση του αδιεξόδου στη Γερουσία, στο 
φορέα που είχε διορίσει την επταμελή Δ . Ε . η Γερουσία με το ψήφισμα 33737 

εξουσιοδότησε τα εναπομείναντα τρία μέλη να παίρνουν αποφάσεις. η 
τοιχοκόλληση του ψηφίσματος, στο όποιο αντιδρούσαν οι «συνταγματικοί», 
έδωσε αφορμή σε συμπλοκές στις όποιες αναμίχθηκαν και οι Γάλλοι38. 
Ακολούθησαν οι συλλήψεις του προέδρου της Γερουσίας Δ. Τσαμαδού και 
του εκδότη της εφημερίδας στο τυπογραφείο της όποιας τυπώθηκε το ψή
φισμα, Γ. Ράλλη39. η Γερουσία τότε, χαρακτηρίζοντας την γαλλική παρέμ
βαση ως κίνημα «αυθαίρετον» και «υβριστικόν» διά την εθνικήν αξιο
πρέπειαν και ως «συστηματικήν καταδρομήν», που απέβλεπε στη διάλυ
ση της, αποφάσισε να μετεφερθεί μετά από ένα σταθμό στο Άστρος στην 
«φιλόνομον και φιλήσυχον νήσον των Πέτσων».40 

Βασικός στόχος της Γερουσίας, όπως και των αντιπάλων της, παρέ
μενε η διατήρηση εκείνης της εξουσίας που θα επέτρεπε τη διεκδίκηση 
της εύνοιας από την αναμενόμενη Αντιβασιλεία. Ήταν βασικό να επη
ρεάσει αυτή και οχι άλλοι παράγοντες την Αντιβασιλεία στην εκτίμηση 
των ελληνικών πραγμάτων. Ό Ελληνικός Καθρέπτης αντιδρά κατά της 

34. Εθνική, άρ. 32 (6 Αύγ. 1832) 174. Νεκρολογία δημοσιεύθηκε στην ίδια εφημερίδα, 
αρ. 33 -34 (13 Αύγ. 1832) 178-181. 

35. Εθνική, άρ. 41 (7 Σεπτ. 1832) 221. 
36. Ελληνικός Καθρέπτης, άρ. 13 (15 Οκτωβρίου 1832) 52. 
37. Το ψήφισμα δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Καθρέπτη, άρ. 20 (1 Δεκ. 1832) 

78-79 με τη δήλωση ότι ((...αυτό το ψήφισμα δεν εδημοσιενθη ποτέ δια του τύπον». Όμως 
λίγους μήνες πριν η Εθνική, άρ. 42 (10 Σεπτ. 1832) 227 είχε δημοσιεύσει ((απόσπασμα 
εκ του υπ' άρ. 337 της 7 Απριλίου 1832 ψηφίσματος της Γερουσίας...... 

38. Βλ. Κασομούλης, ο.π., σ. 590-596. 
39. η διαμαρτυρία του Γ. Ράλλη προς τους άντιπρέσβεις με ημερομηνία 23 Σεπτ. 

1832 δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Καθρέπτη, άρ. 21 (5 Δεκ. 1832) 82 - 83. 
40. «Έκθεσις...», ο.π., σ. 106, Ελληνικός Καθρέπτης άρ. 20 (1 Δεκ. 1832) 77, Εθνική, 

άρ. 58 (7 Δεκ. 1832) 299-300. Πρβλ. Maurer, ο.π., σ. 311 και Κασομούλης, ο.π., σ. 
608. 
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Αθηνάς με αφορμή τη δημοσίευση στο φύλλο της 29 Νοεμβρίου 183242 

ανυπόγραφης εκθέσεως από το Μόναχο με τίτλο ((....περί της μελλούσης 
κυβερνήσεως τον πρίγκιπας Όθωνος». Το άρθρο αναφερόταν στις προ
θέσεις του Όθωνα να μην παραχωρήσει σύνταγμα μετά από εισήγηση του 
προσκείμενου στο καποδιστριακό κόμμα Βαυαρού στρατηγού Κ. Heideck43. 
Παράλληλα εμφανιζόταν ο φίλος των «συνταγματικών» Fr. Thiersch44 

να δίνει εντελώς διαφορετικές πληροφορίες από αυτές του Heideck. Ό 
Ελληνικός Καθρέπτης δημοσίευσε γράμμα του Άνδρ. Παπαδόπουλου45, 
στο όποιο εύ'φημα μνημονεύονταν οι υπηρεσίες του Βαυαρού στρατηγού 
προς το έθνος και στηλιτευόταν ό Thiersch για την ανάμιξη του στα ελ
ληνικά πράγματα. Έκτος από την προσπάθεια ενοχοποίησης των καπο-
διστριακων, άλλος στόχος του άρθρου της Αθηνάς ήταν προφανώς η ανα
ζωπύρωση του θέματος του συντάγματος που η Δ' κατά συνέχεια Εθνική 

41. η Αθηνά ήταν η εφημερίδα της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης. Πρωτοβγήκε 
στα Μέγαρα από 13 Φεβρουαρίου 1832 ως 18 Μαρτίου 1833. από 23 Μαρτίου 1833 ως 
14 Σεπτεμβρίου 1833 στο Ναύπλιο και από 30 Μαΐου 1834 ως 4 Ιουλίου 1864 στην Αθή
να με έκδοτη τον Έμμ. Αντωνιάδη. Βλ. Σοφίας Αντωνιάδη, « η εφημερίδα Αθηνά και 
ό Ό θ ω ν ως το 1843», Δ.Ι.Ε.Ε. 19 (1967 - 70) 77 - 95. 

42. Αθηνά, αρ. 72 (29 Νοεμβρίου 1832) 286 - 287. 
43. Σ ' αυτόν αποδίδεται ό χαρακτηρισμός των Ελλήνων «ως λ.αού άγριου, αναξίου 

να κυβερνηθώ με συνταγματικήν κυβέρνησιν, και έχοντος χρείαν να κυβερνάται μαστιγού
μένος από κνβέρνησιν άκρατον ατρατιωτικήν..» Ό Α. Παπαδόπουλος σε επιστολή 
του που δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Καθρέπτη άρ. 22(13 Δεκ. 1832) 87 - 88 αναφέρει 
ότι ο Ι. Καποδίστριας διόρισε τον Heideck, αρχηγό των τακτικών στρατευμάτων, φρού
ραρχο των κατά την Αργολίδα και Κορινθία φρουρίων. Τόν επιφόρτισε ακόμη και με 
τη διεύθυνσιν«ολων των κατά την Αργολίδα οικονομικών». την ευγνωμοσύνη τους 
προς τόν Heideck εκφράσανε οι πληρεξούσιοι της Δ' Εθνικής Συνελεύσεως του 1829 
στη Ζ ' συνεδρίαση της 19 Ιουλίου. Βλ. A.Z. Μάμουκα, Τα κατά την Αναγέννησιν της 
Ελλάδος ήτοι συλλογή των περί την αναγενωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, 

νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι του τέλους του 1832, τ . ΙΑ', 
Αθήνα 1852, σ. 41 - 42. Για εις σχέσεις του Heideck με το ρωσικό κόμμα Βλ. J. 
Petropulos, ο.π., σ. 156. 

44. Πληροφοριοδότης του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου ήταν και ό Thiersch 
όπως φαίνετοι από το βιβλίο του. Βλ. επίσης Ελληνικός Καθρέπτης, αρ. 1 (14 Μαΐου 
1832) 3 - 4 και άρ. 22 (13 Δεκ. 1832) 87-88- επιστολή Dawkins προς Palmerston της 
29 Σεπτ./11 Ό κ τ . 1831 (F.O. 32/23/56, Επιτομές 23/8) και επιστολή του υπουργού εξωτε
ρικών της Βαυαρίας De Gise προς τόν Erskine (F.O. 286/25/342, Επιτομές 27/40β). Είναι 
χαρακτηριστικό των σχέσεων του με τους «συνταγματικούς» ότι στις 29 Ιουλίου 1832 
οι πληρεξούσιοι στην Πρόνοια εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τόν Thiersch. 
Βλ. Εθνική άρ. 31 (3 Αύγ. 1832) 166. 

45. Πληρεξούσιος Π . Πατρών στην Ε ' 'Εθνική Συνέλευση και μέλος της επί της 
Οικονομίας επιτροπής. Βλ. Γενική Εφημερίς, έτ. Ζ ' αρ. 3 (13 Ιανουαρίου, 1832) 13 και 
άρ. 6 (23 Ιανουαρίου 1832) 28, αντίστοιχα. 
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Συνέλευση με τη διάλυση της άφησε ημιτελές. η ανησυχία των καποδι
στριακών αποτυπώνεται επίσης και στο γράμμα που έστειλε ό Δημ. Περ
ρούκας στις 15/27 Δεκ. 1832 από τις Σπέτσες στον Αυγουστίνο46 ενημερώ
νοντας τον και για τις συγκεκριμένες ενέργειες της Γερουσίας στο επί
μαχο άρθρο. 

Στην Έκθεση της η Γερουσία προσπαθούσε επίσης να δικαιώσει την 
ένοπλη αντίσταση των αγωνιστών Θ. Κολοκοτρώνη, Τζαβέλλακ.ά. στή Δ.Ε. 
Τον Μάϊο του 1832 ό Τζαβέλλας αρνήθηκε να παραδώσει το φρούριο των 
Πατρών στους Γάλλους με τη δικαιολογία ότι δεν αναγνώριζε την κυβέρνηση 
του Ναυπλίου47. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους οι Θ. Κολοκοτρώνης, Ν. 
Μπότζαρης. Ν. Κριεζώτης, Χατζηχρίστος, Κ. Τζαβέλλας, Ι. Στράτος και Δ. 
Τσόκρης συνέστησαν «στρατιωτική επιτροπή», στην προκήρυξη της οποίας 
δήλωναν : α) την άρνηση τους να δεχθούν τον Ι. Κωλέττη, β) την πεποί
θηση τους ότι η Δ' κατά συνέχεια Εθνική Συνέλευση αποσκοπεί στην επι
κύρωση της βίας και της αδικίας και γ) την απαίτηση τους η Γερουσία 
να διατηρήσει την εξουσία με την οποία το έθνος την περιέβαλε48. η 
αδυναμία της κεντρικής εξουσίας να επιβληθεί εξω από το χώρο του Ναυ
πλίου, επέτρεψε στους αγωνιστές που πρόσκεινταν στο καποδιστριακό κόμ
μα να ασκήσουν την επιρροή που τους έδινε η φήμη τους από τον αγώνα 
του 1821 στις επαρχίες προσπαθώντας να επηρεάσουν την πορεία των 
πολιτικών έξελίξεων. Ό κύριος, τέλος, στόχος της Έκθεσης της Γερουσίας 
που δημοσιεύεται παρακάτω ήταν να δείξει ότι στις κρίσιμες στιγμές του 
εμφυλίου πολέμου αυτή ήταν ό μόνος φορέας που εξέφραζε τους πόθους 
αλλά και την αγωνία των περισσοτέρων Ελλήνων, και ότι αυτή κυρίως 
αγωνιζόταν για τη διατήρηση της τάξης. 

46. Επιστολή Δημ. Περρούκα από Σπέτσες με ημερομηνία 15/27 Δεκ. 1832 προς τον 
Αύγουστίνο.η επιστολή δημοσιεύεται στις σ. 107-108. Στο Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας 
στο φακ. 87 που βρίσκεται το γράμμα του Δημ. Περρούκα (άρ.13), τα αντίγραφα των άρ
θρων των εφημερίδων Αθηνά και Εθνική έχουν άλλο αριθμό ταξινομήσεως (άρ· 
11α) παρόλο που επισυνάπτονται στο ίδιο γράμμα. 

47. Στον Ελληνικό Καθρέπτη, αρ. 2 (20 Μαΐου 1832) 5-6, δημοσιεύθηκε η είδηση 
για τη σύσταση επιτροπής από τους Ι. Τζαβέλλα, Τριαντάφυλλο Λαζαρίδη και Α. Τζα
νή. Στο αμέσως επόμενο φύλλο άρ. 3 (27 Μαΐου 1832) 10-11 δημοσιεύθηκε η «Διαμαρ
τύρησις της φρουράς Πατρών» την οποία υπέγραφε ό Κίτσος Τζαβέλλας. Στις 31 
Μαΐου/12 Ιουνίου οι πρόξενοι Πατρών κοινοποίησαν στον Κ. Τζαβέλλα την από
φαση των άντιπρέσβεων ότι δεν θα επενέβαιναν, τον καθιστούσαν όμως υπεύθυνο για 
ό,τιδήποτε ήθελε συμβεί εκεί. Βλ. F.O. 32/30/163, Επιτομές 30/20β και Ελληνικός Καθρέ
πτης, άρ. 5 (9 Ίουν. 1832) 18-19. 

48. η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Καθρέπτη, άρ. 13 (15 Οκτωβρίου 
1832) 51 - 52, και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στους Άντιπρέσβεις. Βλ. F.O. 32/30/ 
176, Επιτομές 30/20ε. Πρβλ. Thiersch, ο.π., σ. 194-195. 
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με βάση τα στοιχεία που μας δίνουν: η Έκθεση της Γερουσίας, η 
αλληλογραφία των αδελφών Καποδίστρια και οι μαρτυρίες αγωνιστών που 
πρόσκεινταν στο καποδιστριακό κόμμα, διαπιστώνουμε σ' ολα τά συστα
τικά μέρη του κόμματος αυτού μια κοινότητα απόψεων στα έξης κυρίως 
σημεία : 

α) προσήλωση στη μνήμη του Ι. Καποδίστρια και συνέχιση των επα
φών με την οικογένεια του και μετά την αναχώρηση του Αυγουστίνου49. 

β) κατάφαση στην αναγκαιότητα της βασιλείας μετά τά γεγονότα του 
183250, και παράλληλα προσπάθεια διατήρησης της εξουσίας μέχρι την 
εγκατάσταση της νέας αρχής με σκοπό τη συμμετοχή τους στο διοικητικό 
μηχανισμό και την απομόνωση των αντιπάλων τους. Τά στοιχεία αυτά δεν 
χαρακτηρίζουν μόνο τους καποδιστριακούς αλλά και τους αντιπάλους 
τους. 

γ) η πεποίθηση ότι την ευθύνη για τον εμφύλιο πόλεμο την έχουν κυρίως 
οι Φαναριώτες, κάποιοι άλλοι «απάτριδες» και μερικοί «τυχοδιώκτες»51. 

δ) η στενή σχέση με τους αντιπροσώπους της Ρωσίας και η πίστη 
στη βοήθεια της52. 

ε) η προσήλωση στην ορθοδοξία. 
με άξονα τά κοινά ιδεολογικά χαρακτηριστικά που επισημάνθηκαν 

και με στόχο την επιβίωση τους, τά άτομα και οι πολιτικές η κοινωνικές 
ομάδες που στεγάζονταν κάτω από τον τίτλο του καποδιστριακού κόμμα
τος συνέχισαν τον αγώνα τους ό όποιος κορυφώθηκε μετά την εγκατάσταση 
του Όθωνα και της Αντιβασιλείας στο Ναύπλιο. Αλλά τις νέες πολιτικές 
εξελίξεις καθόρισε η πολιτική της Αντιβασιλείας για τη διάλυση των κομ
μάτων, στις δραστηριότητες των οποίων απέδιδε τις δυστυχίες του Έθνους. 
Ό G.L. Maurer σημειώνει τη διαπίστωση του ότι η »Ελλάδα είχε χωριστεί 
σε κόμματα που αλληλομισούνταν με φανατισμό»53. Στενά συνυφασμένη 

49. Έκτος από τα δημοσιευόμενα στο παράρτημα έγγραφα βλ. επιστολές προς Αυ
γουστίνο των: Α. Παπαδόπουλου - Βρεττού (I.A.Κ., φ. 87, άρ. 19 της 15 Ίουν. 1833 
από Ναύπλιο και άρ. 16 της 4 Σεπτ. 1832), Νικ. Σπηλιάδη (Ι. Α.Κ. φ. 87, άρ. 14) και Βαλ
λιάνου (Ι.Α.Κ., φ. 87, άρ. 12). 

50. Έκτος από τά δημοσιευόμενα στο παράρτημα έγγραφα βλ. J. Petropulos, ö. 
π., σ. 149 -150. Ν. Κασομούλης, ο.π., σ. 566. Σχεδίασμα 'Απομνημονευμάτων Νικολάου 
Σπηλιάδου ('Από Αυγούστου 1831 εως 25 'Ιανουαρίου 1833). Αύτόγραφον χειρόγραφον 
της Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη. Βιβλίον πέμπτον 1831. Το τέταρτον έτος του Κυβερ
νήτου και τα μετ ' αυτόν, Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, άρ. 13, τ. 3, Αθήνα 
1974, σ. 611 και 740. 

51. Εκτός από τά δημοσιευόμενα στο παράρτημα έγγραφα βλ. Ν. Σπηλιάδης, ο. 
π . ,σ . 485, 555, 627, 646-7. 

52. Εκτός από τά δημοσιευόμενα στο παράρτημα έγγραφα, βλ. Ν. Κασομούλης, 
ο.π., σ. 533 και Ν. Σπηλιάδης, ο. π., σ. 702. 

53. Βλ. Mauer, ο.π., σ. 402. 
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με την πολιτική αυτή ήταν η άρνηση της Αντιβασιλείας να αναγνωρίσει 
την Εθνοσυνέλευση των συνταγματικών καθώς και την φιλοκαποδιστριακή 
Γερουσία.54 Ό τρόπος λειτουργίας των κομμάτων μέχρι τότε και οι δεσμοί 
τους με τους στρατιωτικούς, που αποτελούσαν διαρκή απειλή κινητοποίη
σης, παρεμπόδιζαν την εφαρμογή ενός δυτικού τύπου απολυταρχικού διοι
κητικού συστήματος55. Ό κρατικός μηχανισμός έπρεπε να συμπεριλάβει 
ανθρώπους από όλα τα κόμματα, κυρίως όμως ετερόχθονες και φαναριώτες 
οι όποιοι ούτε οπαδούς είχαν ούτε δεσμούς με τους στρατιωτικούς. Όπως 
υποστήριζε ό Maurer οι φαναριώτες ((ήταν οι μόνοι ικανοί να αναλάβουν 
υπεύθυνες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό, και συνεπώς και για πολύ καιρό 
ακόμη καμμιά κυβέρνηση δεν θα μπορεί να σταθεί στα πόδια της χωρίς 
τη συμβολή τους»56. η Αντιβασιλεία στηρίχθηκε επίσης στο «γαλλικό 
κόμμα» η «εθνικό» όπως αργότερα ονομάσθηκε, αρχηγός του οποίου ήταν 
ό Ι. Κωλέττης57. Έτσι στον πολιτικό χώρο κυριάρχησαν οι αντίπαλοι των 
καποδιστριακών. 

Ακολούθησε μια σειρά ενεργειών και μέτρων της Αντιβασιλείας 
που έπληξαν καίρια τους καποδιστριακούς. Φθάνοντας η νέα Αρχή χρεια
ζόταν ένα καλά οργανωμένο στρατό στον όποιο να μπορεί να στήριζα 
την εφαρμογή και τήρηση των αποφάσεων της και την καταστολή των 
αναταραχών. Αντί γι' αυτό βρέθηκε αντιμέτωπη μ' ένα διογκωμένο «πει
νασμένο» και απειθάρχητο στρατό : τις στρατιωτικές μονάδες που είχαν 
εγκαταλείψει την υπηρεσία τους, επειδή αυτή δεν μπορούσε να τους πλη
ρώνει, και περιφέρονταν στην ύπαιθρο ζώντας σε βάρος του λαού. 
Έτσι με το διάταγμα της 25 Φεβρ./9 Μαρτίου 183358 διαλύθηκε το σώμα 
των τακτικών που είχε ιδρύσει ο Καποδίστριας και σχηματίστηκε νέος 
ελληνικός στρατός. Ακολούθησε το διάταγμα της 2/14 Μαρτίου που αφο
ρούσε στη διάλυση των άτακτων το διάταγμα όριζε ότι «έπρεπε να 
γυρίσουν στις πατρίδες τους όσοι είχαν πάρει όπλα μετά την 1 Δεκεμ
βρίου 1831, γιατί όλοι αυτοί είχαν στρατολ.ογηθεϊ από τα κόμματα»59 

Είναι ενδιαφέρουσα η άποψη του καποδιστριακού Ν. Κασομούλη ό όποιος 
αναζητώντας τις αιτίες που προκάλεσαν τη λήψη μέτρων κατά του στρατού 
αναρωτιέται μήπως κατά ((τάς (μοιραίας) περιστάσεις αύτάς, αϊτινες έθεσαν 

54. Βλ. Maurer, ο.π., σ. 444. 
55. Ό Petropulos, ö. π., σ. 161 αναφέρει ότι : «...absolutism was considered indi

spensable to preclude any party from exploiting public authority for partisan pur
poses». 

56. Βλ. Maurer, δ.π., σ. 418. 
57. Βλ. Maurer, δ. π., σ. 427. 
58. Εφημερίς Κυβερνήσεως, άρ. 5 (8 Μαρτίου 1833) 29-34. 
59. Βλ. Maurer, 6. π., σ. 451 και Εφημερίς Κυβερνήσεως, άρ. 6. (8 Μαρτίου 1833) 

37-41. 
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τον Στρατον (να προβή, προ της καθόδου του Βασιλέως), είς τόσας (άνα
τρεπτικάς) μεταβολάς (ώστε) να έλκυση την οργήν όλου του κόσμου, (να 
μεμφθώμεν δε) καϊ ημάς αυτούς, οίτινες, υποκινούμενοι από τα (εναντίον 
αλλήλων) πάθη των πολιτικών μας έσνρθημεν τέλος (από αυτούς) εις τον 
γκρημνόν»60. 

οι περισσότεροι αγωνιστές που άνηκαν στο καποδιστριακό κόμμα και 
οι όποιοι είχαν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα την περίοδο από τη δο
λοφονία του Καποδίστρια ως την άφιξη του Όθωνα με τά παραπάνω μέτρα 
απομακρύνθηκαν από το στράτευμα. Ωστόσο τους ακολουθούσε η «καχυ
ποψία» και ο «φανατισμός» των αντιπάλων τους. Στις συνθήκες διαβίω
σης των ανθρώπων αυτών αναφερόμενος ό Χρόνος61 γράφει ... είναι φρί
κης άξιον το να βλέπη τις εξουθενωμένους, πεινώντας και καταδιωκομένους 
με διαφόρους πλάγιους τρόπους εκείνους, όσοι έδοσαν πάντοτε τα στήθη των 
υπέρ της ελευθερίας, είναι πειθήνιοι και δια της διαγωγής των δίδουσι τα 
πλέον ευχάριστα δείγματα της τακτικής προόδου, είς την οποίαν δύνανται 
να φθάσωσι μίαν ήμέραν».62 και ο ανώνυμος επιστολογράφος του Αυγου
στίνου επισημαίνει ότι οι κοριφέοι ετραβήχθησαν εις τάς εστίας των 
καταφρονεμένοι...» αλλά και εκεί δεν βρίσκουν ησυχία «τον Μαμούρην τον 
εβάσταξαν ενταύθα υποφυλακήν» του Κολοκοτρώνη του ζητούν «να πλήρω
ση πολαίς χηλιάδες οποίαις εδαπάνησε εν κερώ της Ανταρσίας» του Γε-
ναίου «του έπούλησαν το καφενείον» του Τζόκρη του έπούλησαν τα μα
γαζιά, του Νικήτα επούλησαν «ένα περιβολή του Άργους, του εσήκωσαν 
και το σερεμέτη, και τόσα αλλά αλόκοτα και παράνομα»63. 

Νέα προβλήματα δημιούργησε η απόφαση της Αντιβασιλείας για 
ανεξάρτητη ελληνική εκκλησία. οι καποδιστριακοί εκμεταλλεύθηκαν 
κατάλληλα την ευαισθησία των λαϊκών στρωμάτων, που στην πλειοψηφία 
τους αποτελούσαν τη βάση του καποδιστριακού κόμματος, στο θέμα της 
ορθοδοξίας. Χαρακτηριστικά ό ανώνυμος επιστολογράφος μεταφέρει στον 
Αυγουστίνο την άποψη ότι η Αντιβασιλεία και όλοι όσοι είναι υπέρ της 
ανεξαρτησίας της εκκλησίας «ενασχολούντε να χωρήσουν από την Με
γάλην Εκλησίαν, υπό το πρόσχημα, δηλαδή πολιτικής, και να κάμουν σύ
νοδον ξεχωρηστήν εδικήν τους αλλά υποκάτω εις το Ιερόν τούτο κά
λημα ο σκοπός είναι να καταπήσουν τους Αρχηερείς να κάμουν μεταρήθμησιν 
εις τίνα Άρθρα της θρισκείας. επαυτό τούτο εξώρησαν τον Προκόποιον...... 

60. Βλ. Ν. Κασομούλης, ο.π., σ. 614. 
61. Χρόνος. η φιλοκαποδιστριακή αυτή εφημερίδα του Ιωάννη Φιλήμωνα κυ

κλοφόρησε στο Ναύπλιο από την 1 Μαΐου ως τις 14 Σεπτεμβρίου 1833. 
62. Χρόνος, άρ. 33 (20 Αύγ. 1833) 131 - 132. 
63. Επιστολή «ανωνύμου» από το Ναύπλιο με ημερομηνία 15 Ιουλίου 1833 προς τον 

Αυγουστίνο. η επιστολή δημοσιεύεται στις σελίδες 111-114. 
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Αναφέρεται στον επίσκοπο Προκόπιο Δενδρινό τον όποιο εξόρισε ό 
Νομάρχης Ναυπλίου Φ. Μαύρος, ((επειδή ανακατώνεται εις διοικητικά πράγ
ματα, και επειδή με άλλους λόγους είναι ταραξίας»6*. με την άποψη του 
Προκόπιου, τον όποιο ό Maurer θεωρεί ((άνθρωπο με ύποπτη φήμη και 
σκοτεινό παρελθόν»65, ότι παραβιάζονται οι ιεροί κανόνες, συντάσσεται 
και ό Χρόνος66 και προτείνει τη σύσταση επιτροπής στην οποία θα μετεί
χαν ((οι κατά την ελευθεραν Ελλάδα Λόγιοι του κλήρου» και η οποία θα 
μελετούσε το εκκλησιαστικό πρόβλημα. 

αλλά η Αντιβασιλεία αποφασισμένη να λύσει το θρησκευτικό ζή
τημα επιτάχυνε τη διαδικασία: με το διάταγμα της 15/27 Μαρτίου 183367 

προχώρησε στη σύσταση επιτροπής, η οποία πρότεινε την ipso jure ανε
ξαρτησία της εκκλησίας της Ελλάδος· στηριγμένη στα πορίσματα αυτής 
της επιτροπής με το διάταγμα της 23 Ίουλ./4 Αυγούστου 183368 κήρυξε την 
ανεξαρτησία της ελληνικής Εκκλησίας, παρακάμπτοντας την πρόταση 
του Χρόνου ((να ενεργηθή ο αποχωρισμός δι αμοιβαίας συγκαταθέσεως και 
όχι αποσκίρτησις»69. 

Έτσι η Αντιβασιλεία όχι μόνο «απόβαλε» την Γερουσία και ενεγκαλή
σθη προσωρινώς τους ευρισκομένους της ανταρσίας και τους φθοραϊας του Έ
θνους εν τοις πράγμασι», όπως γράφει ό ανώνυμος στον Αυγουστίνο, αλλά 
(το Ρωσσικόν όνομα είναι τοσούτον μησιτόν, εν τω νυν από την παρούσαν 
Κνβέρνησιν εις τρόπον όπου δεν ημπορώ να της εξηγηθώ». 

Βέβαια ô Maurer αναφέρει επώνυμα τους καποδιστριακούς του 
τοποθετήθηκαν σε διοικητικές θέσεις όπως οι : Μεταξάς, Γλαράκης, 
Αινιάν, Σικελιανός, Ράλλης, Πάλμας κ.ά.70. οι διορισμοί αυτοί δεν ανα
τρέπουν το γενικό προσανατολισμό της Αντιβασιλείας κατά των οπαδών 
του Καποδίστρια. με την άποψη του ανώνυμου επιστολογράφου συντάσ
σεται και ό Ν. Δραγούμης που παρατηρεί ότι, κατά γενικήν ομολογία 
((....της αντιβασιλείας ai διαθέσεις ήσαν αντιρωσικαί....οι δε οπαδοί της μερί
δας απεστερήθησαν επί πολύ πάσης μετοχής εις τα δημόσια»''1. 

64. την επιστολή διαμαρτυρία του Προκόπιου δημοσιεύουν οι εφημερίδες Χρόνος, 
άρ. 22 (13 Ιουλίου 1833)90 και Αθηνά, αρ. 129 (12 Ιουλίου 1833) 520. Σ' αυτήν περι
γράφεται πως και γιατί του ανακοινώθηκε η εξορία. 

65. Maurer, ο.π., σ. 501. 
66. Χρόνος, άρ. 21 (9 Ιουλίου 1833) 83 - 84. 
67. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, άρ. 11 (31 Μαρτίου 1833) 72. 
68. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, άρ. 23 (1 Αύγ. 1833) 169-174. 
69. Χρόνος, αρ. 27 (30 Ιουλίου 1833) 107-108. 
70. Βλ. Maurer, δ.π., σ. 734. 
71. Βλ. Ν. Δραγούμης, Ιστορικοί Αναμνήσεις, τ. Α', Αθήνα, «Ερμής» 1973, σ. 

225. 
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Ο συνδυασμός αυτός της επικράτησης των πολιτικών τους αντιπάλων 
με τα μέτρα και τις νομοθετικές ρυθμίσεις της Αντιβασιλείας επιδείνωσαν 
τη θέση των καποδιστριακών. με το διάταγμα της 9/21 Φεβρουαρίου 1833 
θεσμοθετήθηκαν οι «Νομοθετικοί δροι περί τιμωρίας των κατά της κοινής 
ασφαλείας εντός της επικρατείας εγκλημάτων και σφαλμάτων». Για το 
σκοπό αυτό ιδρύθηκαν τα δικαστήρια Θηβών, Μεσολογγίου και Ναυπλίου. 
η διαδικασία της δίκης ορίστηκε «συνοπτική» και η εκτέλεση της μετά 
24 ώρες»72. η ανησυχία του ανώνυμου επιστολογράφου του Αυγουστίνου 
δεν περιορίζεται μόνο στο ότι «δικαστήρια δεν υπάρχουν, ειμί τρία εις 
όλον το Κράτος εγκληματικά, δηλαδή ονομαζώμενα προσωρινά» αλλά αγα
νακτεί και με τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης και τον κομματισμό 
των δικαστών. Έτσι αναφερόμενος στη δίκη του στρατηγού Γρίβα, προστα
τευόμενου του Ι.Κωλέττη, και κατηγορούμενου για το φόνο του Γ. Πρά
σινου, δεν αμφιβάλλει ότι «θέλει τον ελευθεράσουν». τη δίωξη του Θ. 
Γρίβα κίνησε ό ρώσος άντιπρέσβης Rückman κατηγορώντας τον για φόνο 
εκ προμελέτης. το δικαστήριο αθώωσε τον Γρίβα αλλά κατά τη διάρκεια 
της δίκης ό συνήγορος του κατηγορουμένου Ν. Σκούφος έκρινε με οξύ
τητα τη ρωσική πολιτική. Κατακρίθηκε η συμπεριφορά των Ρώσων και 
τους άποδώθηκαν όλες οι ταραχές που σημειώθηκαν το 1832. Ό Ν. Σκού
φος τιμωρήθηκε με εξάμηνη αφαίρεση της αδείας του επαγγέλματος του. 
Στο ρώσο άντιπρέσβη, ωστόσο, δεν επιτράπηκε να κάνει αναθεώρηση της 
δίκης παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του73. 

Και ενώ συνέβαιναν αυτά «κάποιον εξηκονόμησιν έλαβε ό Μπατήρ της 
δολοφωνείας7ί Πετρόμπεης, την οικογένεια του οποίου εϊχε καταδικάσει η 
Ε' Εθνοσυνέλευση75. Πράγματι η Αθηνά76 δημοσιεύει την είδηση για τον 
φημολογούμενο διορισμό του «σεβασμίου τωόντι και ήγαπημένου του Έ
θνους Πέτρου Μαυρομιχάλη ως Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρα
τείας», με το σχόλιο «τι δυσάρεστος αγγελία εις μερικούς» και εννοεί 
τους καποδιστριακούς. 

72. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, άρ. 4 (4 Μαρτίου 1833) 22-23. 
73. Αθώωση Γρίβα : Αθηνά, άρ. 108 (3 Μαΐου 1833) 436. Καταδίκη Ν. Σκούφου : 

Αθηνά, άρ. 142 (26 Αύγ. / Σεπτ. 1833) 568. Στοιχεία για τη δίκη : Επιστολή Dawkins 
προς Palmerston της 3/15 Αύγ. 1833. F.O. 32/37/164 βλ. Επιτομές τ . Β ' F.O. 32, φάκελλοι 
35 - 56, 1833 -1835, Αθήναι, 1979, Επιτομή 37/22. 

74. Επιστολή «ανώνυμου» προς Αυγουστίνο, ο.π., σ. 113. 
75. η Ε' Εθνική των 'Ελλήνων Συνέλευση με το ψήφισμα ΙΑ' της 8 Φεβρουαρίου 

1832 καταδίκασε τους (εθνοστυγείς Μαυρομιχάλαις και τους επιγόνους τους». Βλ. Γενική 
Εφημερίς, ετ. Ζ, άρ. 19 (9 Μαρτίου 1832) 110. 

76. Αθηνά, άρ . 109 (6 Μ αΐου 1833) 437. 
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οι πληροφορίες αυτές του ανώνυμου επιστολογράφου του Αυγουστίνου, 
ενισχυμένες από τον τύπο της εποχής και αλλά κείμενα, δίνουν παραστα
τικά τις συνθήκες ζωής των οπαδών του καποδιστριακου κόμματος τους 
πρώτους μήνες της Αντιβασιλείας, τίς αντιδράσεις τους και την ψυχολο
γία τους. Το κόμμα αυτό που για 4 - 5 χρόνια είχε την εξουσία τώρα βρι
σκόταν σε διωγμό. από τους οπαδούς του άλλοι έφυγαν, άλλοι κατέλαβαν 
δημόσιες θέσεις, άλλοι ιδιώτευσαν και άλλοι, όπως, ο ανώνυμος, αισθάνον
ται ότι «εάν τα πράγματα η κάλλιον ειπείν το σύστημα τούτο δεν αλλάξη.... 
δεν μπορούν να μείνουν άλλο στην Ελλάδα77. Μέσα στο κλίμα αυτό «εξυ
φαίνεται» και εκδηλώνεται η λεγόμενη «συνομωσία» του Θ. Κολοκοτρώνη. 
η σύλληψη του στις 7 Σεπτεμβρίου 183378 αποτελεί την κορύφωση της 
δίωξης των οπαδών του καποδιστριακου η ρωσικού κόμματος. 

77. Επιστολή «ανώνυμου» προς Αυγουστίνο, ο.π., σ. 113. 
78. Χρόνος, άρ. 39 (10 Σεπτεμβρίου 1833) 157. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ* 

1 
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ ΚΑΙ Τ Η Ν ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 1828 - 18331 

Χάος αμορφον και αδιαχώρητος κυκεών πολυειδών δυστυχημάτων και καταχρήσεων 
εσκέπαζε τον πολιτικόν ορίζοντα της Ελλάδος, όταν τα συμμαχικά πλοία των ευεργέτιδων 
της Ελλάδος δυνάμεων απεβίβασαν εις το παράλιον της Ναυπλίας τον αείμνηστον Κυβερ
νήτην της Ελλάδος Ι. Καποδιατριαν. Τοιαύτη ήταν η πραγματική κατάστασις του τόπου 
τούτου κατ' εκείνην την εποχήν, και τοιαύτη φαίνεται εκτεθημένη εις τας αναφοράς της 
επιτροπής της εκτελούσης τότε τα χρέη της Noμοτελεατικής αρχής, και τον Νομοθετικού 
σώματος. 

Βαρύτατος ήτον ο αγών, τον οποίον ανέλαβε, και ανυπέρβληται aι δυσκολίαι, όσας 
κατά φυσικόν λόγον έπρεπε να υπερνίκηση, δια να δυνηθή να είσάξη τάξίν τίνα και αρμονίαν 
είς την των εσωτερικών πραγμάτων της Ελλάδος διεύθυνσιν, και να επάξη την πολυ
πόθητον είς τον λαον αυτής ειρήνην και ευνομίαν, τα μόνα βάλσαμα, με τα οποία ηδύνατο 
να θεραπεύση τάς μακροχρόνιους του πληγάς. 

Τίποτε δεν ημέλησεν ό μέγας εκείνος άνήρ από όσα ηδύναντο να συντελέσωσιν είς τον 
σωτηριωδέστατον σκοπον του να διαμόρφωση το νέον κράτος, καταβάλων τάς θεμελιώδεις 
βάσεις της ευτυχίας του, τέλος επαυξάνων κόπους, καθ' όσον επολλαπλααιάζοντο ai δυσκο
λίαι κατώρθωσε να προσεγγήση είς το ποθούμενον τέρμα των πολυειδών αγώνων του, και 
να εισάξη την ευταξίαν εις την πατρίδα μας. εν μικρώ διαστήματι καιρού εκαθαρίσθη η 
ξηρά από ληστάς, και από πειρατάς η θάλασσα, εισήχθη ακριβώς πειθαρχεία εις το εως τότε 
αχαλίνωτον ελαφρόν στρατιωτικόν, συνηθροίσθη το διεσπαρμένον τήδε κακείσε τακτικόν 
σώμα, και αύξηθεν ελαβεν νέαν τάξιν και δύναμιν. εμορφώθη τακτικόν ιππικόν σώμα με 
όλας τάς αναγκαίας αποσκευάς και τά έπιπλα, εσυστήθη είς Πόρον καλώς συγκεκροτη
μένος ναύσταθμος, και τα ναυτικον έλαβε νέαν διάταξιν και δύναμιν. εξωστρακήσθη η κιβδηλο
ποιία, η οποία έλαβε καιρόν να είσδυση εν καιρώ της αναρχίας και εξηπλώθησαν με ακμά
ζουσαν δύναμιν τά κατά γήν και θάλασσαν εμπορικά συναλλάγματα, ήσυχα ο γεωργός είδε 
βρίθουσαν παντοίων καρπών την αρτιπαγή καλύβαν του, και άλλαξεν αταράχως ο τεχνίτης 
μετ αυτού τα έργα των χειρών του, ελεύθερος από τον φόβον της βίας και αρπαγής- εύρον 
άσυλον είς τά φιλανθρωπικά καταστήματα πολυάριθμα ορφανά, θύματα ελεεινά του μακρο
χρονίου πολέμου, και η οργώσα προς μάθησιν νεολαία εθεράπευε την φλογερήν αυτής 
δίψαν είς τά καθαρά νάματα σοφών διδασκάλων της Ελληνικής γλώσσης και των επιστή
μων. Δεν άμέλησεν ουδέ τάς πρώτας αρχάς της Γεωργίας να είσάξη, ουδέ την διευθέτησιν 
των δρόμων και τον διαγραμμισμόν των πόλεων. Ολα ταύτα επέσυραν τάς ευφημίας του 
Ελλ.. λαού, και ηύχοντο την σταθεράν του Έθνους αποκατάστασιν. 

Εν κόμμα ανθρώπων μόνον έβλεπε με θλίψιν εσωτερικήν την εύταξίαν εισαγομένην, 
και την αγαθοδότριαν είρήνην μεταξύ των Ελλήνων βασιλεύουσαν. oi άνθρωποι ούτοι 
παρεισφρήσαντες έξωθεν είς την Ελλάδα επί τω μόνω σκοπώ του να τρυγήσωσιν απόνως 

* Στα δημοσιευόμενα έγγραφα διατηρήθηκε η ορθογραφία και η στίξη τους. 
1. Ι.Α.Ε.Ε., Αρχείο Περρούκα, άρ. 98693. 
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τους καρπούς, τους οποίους με ποταμούς αιμάτων απέκτησαν οι Έλληνες, και μη δυνά
μενοι να φθάσωσιν εις τον ποθούμενον σκοπον ει μη δια της προς αλλήλους των Ελλή
νων διαιρέσεως, δεν ήμπορούσαν ίδωσιν εν ακαρεί εξαπατόμενον το προ πολλών ετών 
δια πολύπλοκων σκευωριών μηχανουργηθέν καταχθόνιον αυτών σύστημα, το οποίον έστε-
ρεούτο με τάς διαβολάς, ηύξανε με τάς διαιρέσεις και έκορυφούτο με τον έμφύλιον πόλεμον. 

Διa va προοδεύσωσιν είς το τολμηρόν αυτό επιχείρημα εξηπάτησαν και τινας των λεγο
μένων προκρίτων, πότε θέλγοντες με την απατηλήν ελπίδα λαμπρας επιτυχίας είς φιλό
δοξους επιχειρήσεις, και άλλοτε επισείοντες δι' αλλεπαλλήλων υποβεβλημένων συμβούλων 
το φόβητρον της πολιτικής εξουθενόσεως κυριωτέρως δε παριστάνοντες το δέλεαρ των 
Εθνικών εισοδημάτων προς τα όποια απευθύνοντο όλοι οι σκοποί, και προς περισσοτέραν 

ελπίδα επιτυχίας έκαμαν παντοίους τρόπους να συμπεριλάβωσι και τινας των στρατιοηικών, 
οίτινες είδον με θλίψιν της καρδίας των χαλιναγωγηθέντα τον ρουν της πρώην επιπολα
ζούσης ακρισίας, και συναγόμενα ειρηνικώς τα εθνικά και ιδιωτικά εισοδήματα. Διόλου δεν 
ήτον δύσκολον να επιτυχή έντέχνως διοργανισθεισα, και ενεργώς δραματουργηθείσα συνω
μοσία εις ανθρώπους κούφους, και αμαθείς, όταν μάλιστα η επιτυχία επαρουσίαζεν είς 
την αισχροκέρδειαν και δοξομανίαν άπεριόριστον στάδιον. 

η 27 του Σεπτεμβρίου του 1831 ήτον αποτρόπαιος ήμερα, καθ' ην ελύθη το προ 
πολλού καιρού με πολλάς περιπέτειας διαπλεκόμενον δράμα, και τά από βάθους καρδίας 
κρουνοχυθέντα δάκρυα του ελληνικού λιαού, επάνω είς το λαμπρον και ενδοξον της πατρί
δος σφάγιον προεμήνυον την έλεεινήν κατάστασιν, εις την οποίαν έμελλε να ύποπέση η 
Ελλάς. 

Με όλας τάς τρομεράς υποψίας μήπως γένη εκρηξις πλατείας και φονικής συνωμοσίας 
είς Ναύπλιον, η Γερουσία συνήλθεν είς τον τόπον των συνεδριάσεων της, δια να μεταφέρε 
είς άλλου χείρας τάς ηνίας της Κυβερνήσεως, και να προλάβη όσον τάχιστα εκ της επαπει
λούμενης αναρχίας τρομερά δυστυχήματα, παρέδωκεν λοιπόν την νομοτελεατικήν αρχήν 
είς τριμελή Επιτροπήν, της όποιας πρόεδρος ώνομάσθη ό αδελφός του αποθανόντος Κυ
βερνήτου Α. Καποδίστριας. 

Έν τοσούτω η επί των ημερών του αποθανόντος Κυβερνήτου ακόμη προκηρυχθείσα 
Συνέλευσις εγένετο υπέρ πάσαν αλλην έποχήν αναγκαιότερα, και νέαι προκηρύξεις αλλε
παλλήλως εκδοθείσαι παρά της συστηθείσης επιτροπής επετάχυνον την συγκρότησιν. ήτον 
περί τά τέλη 8βρίου του παρελθόντος έτους, ότε συνήλθαν εις Άργος οι νομίμως απαιτού
μενοι πληρεξούσιοι, ήτον αδύνατον να αφήσουν το αχέδιον τους ημιτελές οι πρωταγονισται 
της καταστροφής της επικρατησάσης τάξεως των πραγμάτων και να ιδούν Ισχύοντα τον 
νόμον την ειρήνην βασιλεύουσαν, δια τούτο ενώ ό νομίμως απαιτούμενος αριθμός των πλη
ρεξουσίων έκαμον έναρξιν της συνελεύσεως, και επροσπάθησαν με μύριους τρόπους να 
συμβιβάσωσι τάς διαφωνίας , οι ολίγοι ούτοι φατριασται έδωκαν εξαψιν σφοδράν είς το προ 
καιρού νποκρυφόμενον πύρ του εμφυλίου πολέμου, και άποσπασθέντες από την ολομέλειαν 
του έθνους, συνεκεντρώθησαν εις Μέγαρα, έν τοσούτο) οι πληρεξούσιοι μετέβησαν εις 
Ναύπλιον και έξακολουθούντες άταράχως εφερον είς τέλος τάς εργασίας των. 

Εύκολα διεακορπίζετο το μικρόν τούτο των ολίγων άπονενοημένον άθροισμα, επειδή 
ό λαός της Ελλάδος σεβόμενος την σκιάν του αποθανόντος και προαισθανόμενος τά ανέκ
φραστα κακά είς τά οποία υπέπεσε μετά ταύτα, δεν ηθέλησε διόλου να λάβη μέρος είς τοι
αύτα επαναστατικά κινήματα, αλλά κατά δυστυχίαν ο νευρώδης βραχίων του Ι. Καπο
δίστρια εξέλιπε, και η κρίσιμος θέσις των πραγμάτων της πατρίδος απαιτούσε δυνατην 
χείρα δια να κρατήση εναθενώς του ήδη κλυδωνιζομένου Ελληνικού σκάφους το τήδε 
κακείσε κλονιζόμενον πηδάλιον. 

Παραλήπομεν τά έν τω μέσω ανέκφραστα και ανήκουστα δεινά, των όποιων θέλει 
έχει καθ' έκάστην προ οφθαλμών τάς άνεξαλείπτους ουλάς και στίγματα, και μεταβαίνομεν 
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εις έκείνην την θλιβεράν εποχήν καθ' ην δια σφαγών και λεηλασίας εισήλθον εντός 
τον Κορινθιακού Ισθμού, οι είς μέγαρα συγκεντρωθέντες και ετοποθετήθησαν εις Άργος 
κατά τα τέλη τον παρελθόντος μαρτίου μηνός. 

Ό Κόμης Α. Καποδίστριας μετά την οδηνηράν ταύτην και αξιοδάκρυτον εποχήν, λα
βών συγχρόνως και το από 7 μαρτίου πρωτόκολλον, κοινοποιηθέν παρά των κ. Αντιπρέ
σβεων, δεν εκρινεν αρμόδιον να εξακολούθηση περαιτέρω την ενέργειαν της Noμοτελεατικής 
Αρχής, αλλά παρακατέθεσεν αυτήν, είς το Σώμα της Γερουσίας δια τον υπ' αρ. ( ) 2 

εγγράφου του. 
από τα επισυναπτόμενα έγγραφα υπό στιχοία ( ) 3 βλέπει η Αντιβασιλεία 

ότι η Γερουσία ευρέθη και αύθις είς την δεινοτάτην θέσιν του να φροντίση να μην αφήση 
το έθνος εκτεθημένον εις τα κακά της Αναρχίας, με όλονς τους τρομερωτάτους κινδύνους 
οι οποίοι εκρέμαντο επί της κεφαλής της. λαβούσα λοιπόν συνέντευξιν μετά των κ. Αντι
πρέσβεων κατά την 28 Μαρτίου, έμόρφωσε μίαν πενταμελή Διοικητικήν έπιτροπήν δια 
να μην απομακρννθή από τάς βάσεις τάς οποίας το από 7 Μαρτίου πρωτόκολλον υπηγό
ρευε. 

Αλλ' η πενταμελής αύτη επιτροπή όχι μόνον έτροπολογήθη δια της βίας κατά το 
προσωπικόν και τον αριθμόν κατασταθείσα επταμελής, άλλ' απέσπασε και πολλά καθήκοντα 
από το σώμα της Γερουσίας, με βίαν οχλαγωγικού κινήματος, και κατ' εξοχήν το περί 
συγκροτήσεως συνελεύσεως, την οποίαν εσπευδον παντοιοτρόπως να επιταχύνωσι. 

Ούτω μορφωθείσα η Νομοτελεστική αρχή εύκολα ηδύνατο να συμπεράνη τις όποια 
έμελλε να ήναι τά αποτελέσματα, δια τούτο αρχησαν αμέσως αντί να μετριάσουν να πολ
λαπλασιάζωνται τά δεινά, το ίππικον παρελύθη ολοτελώς, διηρπάγησαν οι ίπποι, με άλας 
τας αποσκευάς και τά έπιπλα, παρελύθη όλως διόλου το τακτικον, και επωλήθησαν τά 
εις οπλισμόν και ενδυμασίαν του χρήσιμα, οι ολίγοι μείναντες στρατιώται έπεριφέροντο 
λειμοκτονούντες είς Ναύπλιον, τά μικρά λείψανα τον ναυτικού όπου έμειναν εγυμνώθησαν 
έκτος ολίγων τινών ευρισκομένων είς την νήσον Πέτσων, τά όποια διεφύλαξαν παρά γνώ
μην της Κυβερνήσεως, ο ναύσταθμος εγυμνώθη ολοτελώς από τάς άνάγκας του ναυτικού, ai 
πρόσοδοι αντί να πωληθώσι τακτικώς εδόθησαν παρανόμως εις διαφόρονς οπλαρχηγούς 
εκ του οποίου aι επαρχίαι εδοκίμασαν ανήκουστα κακά, και οι στρατιώται μη λαμβάνοντες. 
μισθόν από τους αρχηγούς των έπεβάρυναν τον λαόν με αλλεπάλληλους φορολογίας και 
λαφυραγωγήματα. ό πόρος τον δασμοτελωνείου κατεδαπανήθη το περιασότερον εις πλη
ρωμήν και αθεώρητων ανόμων εξόδων της επαναστάσεως των Μεγάρων δια την οποίαν 
εδόθησαν επομένως και πολλά εθνικά κτήματα, επώλησαν τά κανόνια των φρουρίων, όσα 
είχον είς την εξουσίαν των, και αλλά πολλά εθνικά κτήματα ως και τά βιβλία της Εθνι
κής βιβλιοθήκης και με ολα τούτα ούτε στρατιωτικοί μισθοί επληρώθησαν, ούτε πολιτικοί, 
ούτε οι διδάσκαλοι των Εθνικών καταστημάτων, ούτε του σωζόμενου ναυτικού ναύται και 
αξιωματικοί ελαβον όβολόν. 

Πολλαί επαρχίαι και διάφοροι επίσημοι οπλαρχηγοί διεύθυναν διμαρτυρήσεις εις την 
Γερουσίαν, εναντίον της παρανόμου βίας και της Συνελ,εύσεως έλεεινολογούσαι ένταυτω 

2. Το έγγραφο παραιτήσεως του Αυγουστίνου Καποδίστρια προς την Γερουσία με 
ημερομηνία 28 Μαρτίου 1832 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Le moniteur Grec, άρ. 1 
(9/21 Ιουλίου 1832) 1-2. 

3. Τα έγγραφα αυτά, νομίζω ότι είναι εκείνα που οι Άντιπρέσβεις κοινοποίησαν 
στον Αυγουστίνο στις 27 Μαρτίου/ 8 Απριλίου 1832 (Le moniteur Grec, άρ. 1 (9/21 
Απριλίου 1832) 1) και η απάντηση του Αυγουστίνου στις 28 Μαρτίου 1832 (Le Moni
teur Grec, ö. π., σ. 1), δεδομένου ότι η παραίτηση του Αυγουστίνου και ο διορισμός της 
πενταμελούς Δ.Ε. (ψήφισμα 320 της 28 Μαρτίου 1832) έγιναν την ίδια μέρα. 
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και την δυστυχίαν την οποίαν εδοκίμαζεν ο λαός. η γερουσία μη δυνάμενη να βλέπη τάς 
καθ' έκάστην γενόμενος τρομερός δυστυχίας, και να άκούη τα θλιβερά του λαού ελεεινολο
γήματα, διεύθυνε το υπό Στοιχ. ( ) ι έγγραφον είς την Διοικ. Έπιτροπήν, προβάλ
λουσα να πασχήση να επιφέρει θεραπειαν εις τα δεινά, και να αναβάλη την συγκρότησιν 
της Συνελεύσεως, επειδή είς τοιούτον βρασμών παθών έμελλεν εξ άπαντος να φέρη ολέ
θρια αποτελέσματα, χωρίς να ύπάρχη η δύναμις της χειρός, την οποίαν διέταξεν η θεία 
πρόνοια να κράτη μονίμως το πηδάλιον του Ελληνικού Κράτους-σκάφους, αλλ' η διοικ. επι
τροπή αντί να θέση θεραπειαν είς τα δεινά, και να λάβη την ανήκουσαν πρόνιαν περί των 
εκ της συνελεύσεως επαπειλούμενων ολέθριων συνεπειών, αντέκρουσε δια σοφισμάτων και 
ανοικείων εις τον διοικητικόν χαρακτήρα εκφράσεων τάς είς το διάγγελμα της Γερουσίας 
προβαλλομένας περί θεραπείας των δεινών γνώμας της. 

Βεβαρυμένος τέλος πάντων ο λαός από τάς ανήκουστους βασάνους τάς οποίας καθ' 
εκάστην εδοκίμαζεν, απεφάσισεν να καταφυγή είς τα όπλα, δια να σώση ζωήν, τιμήν, και 
ιδιοκτησίαν, με την εδικήν του δύναμιν. Τότε διεμαρτυρήθη ο στρατηγός της Πελοποννήσου 
κ. Θ. Κολοκοτρώνης εναντίον των παρανομιών και της καταδυναστείας τον λαού, και ενώθη 
με τον αρχηγόν της Άνατολ. Ελλάδος Ι. Γούρα, αντιστάντα εξ' αρχής είς τάς παρανο
μίας της Α. Επιτροπής δια τά συμβάντα είς τάς επαρχίας εκείνας κακά, και κατ' αυτόν τον 
τρόπον ελευθερώθη η Πελοπόννησος από τά καταθλίβοντα αυτήν δεινά, όσον α'ι περιστά
σεις έσυγχώρησαν, και διετηρήθη είς την Ανατολ. Ελλάδα η ευταξία, ήτις διατηρείται 
ακόμη και μέχρι του νύν, ενώ είς την δυτικήν κατεστράφη το πολύπαθες μεσολόγγιον δια 
συμπράξεως του Ιδίου διοικητού της πόλεως ταύτης. Ι. Σούτζου, και εσπάραττεν από 
εμφυλίους πολέμους ακόμη και μέχρι της αφίξεως της Αυτού Μεγαλειότητος. Έκτοτε 
διεκόπη πλέον η πολιτική συνάφεια η συνάπτουσα τον άρχοντα με τον αρχόμενον, και επε
ριορίσθη η εξουσία της Δ. Επιτροπής εντός των τειχών του Ναυπλίου όπου ήτον η Γαλλική 
φρουρά. 

Επισυνάπτοντες την ύπο Στοιχ. ( ) 5 Προκήρυξιν της Γερουσίας, κρίνομεν περιτ
τόν να εκτανθώμεν είς τά περί της συναθροίσεως της γενομένης είς πρόνοιαν επί τίτλω 
Εθνικής συνελεύσεως, επειδή μη έχουσα βάσιν ουδέ την νομιμότητα και την θέλησιν του 

ελληνικού λαού, διελύθη παρά των ίδιων ατόμων, τά όποια την διοργάνησαν και την εδο
ρυφόρουν εως είς εκείνην την εποχήν, ως φαίνεται από των ίδιων μελών τά έγγραφα. 

Ήθελε παραβή ουσιωδώς τά καθήκοντα της η Γερουσία, εάν παρέδιδε την δύναμιν, 
την οποίαν ενεπιστεύθη είς ταύτην η ομόφωνος θέλησις του Έθνους είς την εν Αργεί Συν
έλευσιν του αειμνήστου Κυβερνήτου Ι. Καποδίστρια, δια τούτο όταν εξέδωκε παύσιν των 
χρεών του ο εν Πρόνοια, σύλλογος διεύθυνεν είς τους κ. Άντιπρέσβεις τάς υπό Στοιχ. ( )6 

διαμαρτυρήσεις της, οι οποίοι δια του υπό Στοιχ. ( ) η εγγράφου των αντέκρουσαν την 
πραξιν ταύτην, ως μη πηγάζουσαν από την όμόφωνον θέλησιν του Έθνους, και οχι μόνον 
εθεώρησαν την Γερουσίαν ως σώμα νομίμως υπάρχων, αλλ' επρόσθεσαν ότι γνωρίζουν το 

4. Ψήφισμα 360 της 24 Ιουνίου 1832. Γερουσία προς Δ.Ε., Εθνική, αρ. 42 (10 Σε
πτεμβρίου 1832) 228-229. 

5. Προκήρυξη 376 της 21 Σεπτεμβρίου 1832. η Γερουσία της 'Ελλάδος προς τους 
Έλληνας. Ελληνικός Καθρέπτης, άρ. 1 8 - 1 9 (Άστρος 18 Νεομβρίου 1832) 7 0 - 7 5 . 

6. Δ. Τσαμαδός προς Αντιπρέσβεις, αρ. 362, 27 Ιουλίου/8 Αυγούστου 1832: F.O 
32/30/302, Επιτομές 30/38ε και Δ. Τσαμαδός προς Αντιπρέσβεις, αρ. 363, 27 Ιουλίου/ 8 
Αυγούστου 1832: F.O. 32/30/305, Επιτομές 30/38ζ. 

7. Προκήρυξη της 21 Σεπτεμβρίου 1832. Ελληνικός Καθρέπτης, αρ. 18 -19 (Άστρος· 
18 Νοεμβρίου 1832) 7 0 - 7 5 . 
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δικαίωμα όπου έχει εις το να άναπληρή χρείας τυχούσης την ελλειψιν των μελών της Δ. 
Επιτροπής. 

Ολίγας ημέρας μετά την διάλυσιν του εν Πρόνοια συλλ.όγον απεστάλησαν δύω μέλη 
της Δ. Επιτροπής, και εν προλαβόντως είχεν αποθάνει ο κ. Δ. Υψηλάντης. Κατά τον κα
νονισμόν έπρεπε να ήναι πέντε μέλ.η δια va ήναι νόμιμος η απόφασις των επ' αύτη τη 
βάσει δύω μέλη αυτής εζήτησαν την αναπλήρωσιν από την Γερουσίαν ως φαίνεται από το 
υπό Στοιχ. ( J 8 εγγραφόν των, εν & τα λοιπά δύω επιστηρίζοντα τον εν Πρόνοια 
σύλλογον ως Έθν. Συνέλευσιν, δεν ήθελαν να δεχθούν ως νόμιμον σώμα την Γερουσίαν, μό
λον όπου άλλο δεν συνέστη, και χωρίς αντού διοίκησις ήτον αδύνατον να ύπαρξη. 

Ανεχώρησε μετέπειτα και άλλο μέλος ο κ. Γεώργιος Κουντουριώτης, και πάλιν δύω 
μέλη εζήτησαν επιμόνως με το υπό Στοιχ. ( ) 9 έγγραφον η αναπλήρωσιν του σώμα
τος η νέαν μόρφωσιν. τότε συνεννοηθείσα εκ νέου μετά των κ. Αντιπρέσβεων η Γερουσία, 
ως φαίνεται από τά υπό Στοιχ. ( ) 1 0 έγγραφα εξέδωκε το υπ' άρ. ( )1Χ ψήφισμα 
δι oυ έδιδε την δύναμιν εις τά παρόντα τρία μέλ.η να εκτελέσωσι τα χρέη της Νομοτελε
στικής αρχής. 

Διότι κατ' εκείνας τάς ημέρας δεν ημπορούσε να εκτέλεση κανένα χρέος η Νομοτελε
λεστική αρχή, και ο λαός εθεωρούσε με λύπην του την παντελή αναρχίαν, η Γερουσία έσπευσε 
να δημοσιεύση το ψήφισμα είς την καθέδραν της Κυβερνήσεως, ολίγοι οχλαγωγοί ερεθιζό
μενοι από το αναρχικόν των Μεγάρων κόμμα εζήτησαν να αποσπάσωσι το ψήφισμα από 
την θύραν του Διοικητηρίου την δευτέρα ήμέραν της τοιχοκολλήσεως, και πολλοί πολίται 
και αξιωματικοί, και στρατιώται του τυπικού σώματος τους εμπόδιααν. αλλά παρά πάσαν 
ελπίδα η Γαλλική φρουρά, εν ω άφησε τους πρωταιτίους να περιφέρωνται ανενόχλητοι εις 
Ναύπλιον εφυλάκωσε τον εφημεριδογράφον τον τυπόσαντα το ψήφισμα, και αφοπλήσασα 
αδίκως και παραλόγως την δευτέραν ημέραν το τυπικόν σώμα το έδιωξαν άοπλον έξω 
της πόλεως. 

Είδε με θλίψιν της η Γερουσία το αυθαίρετον τούτο κίνημα και εξηγήθη είς τους κ. 
Αντιπρέσβεις, αλλά μετ' ολίγας ημέρας είς λοχαγός της Γαλλικής φρουράς χωρίς την πα
ραμικραν αιτίαν υπήγεν είς την οίκίαν του προέδρου, τον μετέφερεν είς το κατάλυμα του 
φρουράρχου, οπού έμεινε δύω περίπου ώρας είς φυλακήν. από το υπό Στοιχ. ( ) 1 2 

έγγραφον προς τους κ. Αντιπρέσβεις βλέπει η Αντιβασιλεία την θλίψιν, την οποίαν εδοκί
μασεν η Γερουσία δια το αυθαίρετον τούτο και υβριστικόν είς την εθνικήν αξιοπρέπειαν 
Μνήμα ιδούσα ότι ήτον συστηματική καταδρομή δια να διαλύσωσι το σώμα, και ό πρόεδρος 
μη δυνάμενος να νποφέρη την ατιμίαν, ανεχώρησε με απόφασιν να μην επιστρέψη πλέον, 
απεφάσισαν να συγκεντρωθώσιν είς άλλο μέρος και μετέβησαν εις αστρος, ως φαίνεται 

8. Ά ν . Ζαΐμης και Ά ν . Μεταξάς προς Γερουσία, 26 Αύγούστου/7 Σεπτεμβρίου 1832: 
F.O. 32/31/87, 'Επιτομές 31/7η. 

9. Dawkins προς Palmerston, 22 Σεπτ./4 Ό κ τ . 1832: F.O. 32/31/55, 'Επιτομές 31/7. 
10. Δ. Τσαμαδός (Πρόεδρος της Γερουσίας) προς Άντιπρέσβεις, άρ. 370, 29 Αυγ./-

10 Σεπτ. 1832: F .O. 32/31/84 Επιτομές 31/7ζ. Άντιπρέσβεις προς Δ. Τσαμαδό. 21 
Σεπτ- β Ό κ τ . 1832: F .O. 32/31/142, Επιτομές 31/7κδ. Δ. Τσαμαδός προς Αντιπρέσβεις, 
αρ. 375, 21 Σεπτ./30 Ό κ τ . 1832: F.O. 32/31/144, 'Επιτομές 31/7κε. 

11. Ψήφισμα της Γερουσίας άρ. 373 με ημερομηνία 21 Σεπτ./3 Ό κ τ . 1832. Δημοσιεύ
εται σε δύο συνέχειες στον Ελληνικό Καθρέπτη, άρ. 20 (1 Δεκ. 1832) 80 και άρ. 21 (5 
Δεκ. 1832) 81. 

12. Έγγραφον άρ. 378 της 20 Οκτωβρίου 1832 προς τους αντιπρέσβεις. Ελληνικός 
Καθρέπτης άρ. 18 - 19 (18 Νοεμβρίου 1832). 75. 
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από την υπό Στοιχ. ( J13 προκήρυξιν και μετ' ολίγας ημέρας είς την φιλόνομον και φι
λ.ήσυχον νησοντών Πέτσων. 

Το πρώτον έργον όπου επεχείρησε μετά την εξοδόν της η Γερουσία ήτον va διευθύνη 
έγγραφα εις τους κατά τόπους οπλαρχηγούς να φυλάξωσι την εύταξίαν, να μη καταθλί
βωσι τον λ,αόν και να μη φέρωσι καμμίαν ταραχήν εις τα πράγματα, ως φαίνεται από τα 
υπό Στοιχ. ( ) 1 4 έγγραφα και τάς προκηρύξεις της. 

Επειδή μετά ταύτα πλήθος παρανομιών και καταχρήσεων εχαρακτήριζε τά βήματα 
της Δ. Επιτροπής και των Γραμματέων, τάς οποίας εις διαφόρους περιστάσεις η Γερουσία, 
μ' όλον όπου εταράττετο καθ' έκάστην από στρατιωτικός άπειλάς, και εδοκίμασαν προσω
πικός ύβρεις και καταδρομής τα μέλη της, ανέφερεν εις την Δ. Επιτροπήν και δεν είσα
κούσθη. Τέλ.ος ελευθερωθείσα από τον φόβον κινδύνου, καϊ φθάσασα εις Πέτζας πέντε ημέ
ρας μετά την αναχώρησίν των εδημοσίευσε δια της εφημερίδος το υπό Στοιχ. ( ) 1 5 

ψήφισμα, δια τον όποιου, καταργούσα τάς παρανόμους πράξεις της Δ. Επιτροπής, και προ
σκαλούσα τά μεν μέλη αυτής να δώσωσι λόγον ενώπιον της Αντιβασιλείας, oι δε Γραμ
ματείς ενώπιον της Γερουσίας κατά το ύπο Στοιχ. ( ) 1 6 ψήφισμα, τα κανόνιζαν τα 
χρέη των. αλλ΄ ούτε η επιτροπή, ούτε οι Γραμματείς έκαμαν θεραπείαν τίνα και διόρθωσιν 
εις τα παρανομήματα. 

Αύτη είναι Κύριοι η καθαρά και αδέκαστος εκθεσις των εις την πατρίδα μας κατά τους 
έσχατους τούτους, γερανούς συμβάντων, την οποίαν θέτει η Γερουσία κατά χρέος ενώπιον της 
Υ.Β. Ύψηλότητος, και ο χρόνος ο ανακαλύπτων πάντα τά αφανή, και ό γενικός διδάσκαλος 
τού ανθρωπίνου νοός η πείρα, θέλει δικαιώσει μίαν ήμέραν το Σώμα τούτο εις όλα τα γρα
φόμενα ήδη, οτε η θεία Πρόνοια λαβούσα συμπάθειαν εις τά ανέκφραστα δεινά, τα οποία 
εδοκίμαζε αδίκως και παρανόμως ό ελληνικός λαός, ενευσε εις τάς καρδίας των ευεργετών 
της Ελλάδος, απέστειλ,ε την Α. Μεγαλειότητα διά να σώση το πολύπαθες τούτο εθνος 
και να στερέωση διά παντός την εύδαιμονίαν του, η Γερουσία προσφέρει την βαθυτάτην 
αυτής υπόκλισιν είς την Α. Μ. και το όφειλόμενον σέβας εις την Β. υμών Υψηλότητα, 
έτοιμη να συντέλεση το κατά δύναμιν είς το μέγα έργον, το όποιον ήδη αναλαμβάνετε, 
είς ό,τι ήθελε κριθή κατάλληλον. 

13. Προκήρυξη άρ. 383, Άστρος, 10 Νοεμβρίου 1832. η Γερουσία της Ελλάδος 
προς τους Έλληνες, Ελληνικός Καθρέπτης, άρ. 18 -19 (18 Νοεμβρίου 1832). 69 - 70. 

14. Τα έγγραφα αυτά και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στην Εθνική αλλά ούτε 
και στον Ελληνικό Καθρέπτη. η αποσιώπηση από την Εθνική προφανώς οφείλεται 
στο ότι η κυβερνητική αυτή εφημερίδα δεν θεωρεί την Γερουσία μετά την παραίτηση της 
φορέα εξουσίας. Ό Ελληνικός Καθρέπτης δέ φαίνεται ότι δεν κρίνει αναγκαία την κοινο
ποίηση τους, μολονότι δημοσιεύει αλλά έγγραφα της Γερουσίας, που συντάσσονται αυτήν 
την περίοδο. Εξάλλου το αρχείο της Γερουσίας (Βλ. Δημακόπουλου, «Αί κυβερνητικοί 
άρχα ί . . . » δ.π., σ. 134, ύπ. 14) καϊ ιδιαίτερα το βιβλίο εξερχόμενων περιλαμβάνει έγγραφα 
ως τις 24 Ιουνίου 1832. Συνακόλουθα το περιεχόμενο των εγγράφων αύτων και των προ
κηρύξεων μας είναι άγνωστο. 

15. Ψήφισμα 391 της 21 Νοεμβρίου 1832. Δημοσιεύθηκε σε δυο συνέχειες στον Ελ
ληνικό Καθρέπτη, άρ. 20 (1 Δεκ. 1832) 80 και άρ. 21 (5 Δεκ. 1832) 81. 

16. Πρόκειται για το άρθρο Ζ ' του ψηφίσματος 337 της 7 Απριλίου 1832, το οποίο 
δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Καθρέπτη, άρ. 20 (1 Δεκ. 1832) 7 8 - 8 0 . 
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2 

τη 15/27 Δεκεμβρίου 1832 εκ Σπετζών1 

Σεβαστέ μου Κόμη 

Όσον αν εστάθη μεγαλητέρα η επιθυμία μου να ερωτήσω και Ιδιαιτέρως την εφετήν 
μοι ύγείαν σας και τα καθ" υμάς, τόσον βαθύτερον κατήντησε το πέλαγος των κινδύνων, 
θυσιών και αγώνων εις τα οποία ερρίφθην άφ' ής ανεχωρήσατε εντεύθεν, φνλάττων ακρι
βέστατα και υπερασπιζόμενος ελευθέρως το πασίγνωστον σύστημα μου της αληθείας και 
Δικαιοσύνης άνθ' ών η εν τοις πράγμασι κακουργία ένόμισεν εύλογον να μη μοι δώση ούτε 
στιγμήν ευκαιρίας δια να εκπληρώσω και αυτό μου το χρέος. Ανενδότως όμως ασχολού
μενος εις τα ιερότατα εκείνα χρέη μου, τα οποία εφερον βέβαια εις τάς όψεις και ακοάς 
σας τα δημόσια έγγραφα των φίλων σας εξόχων και αδιάφορων ξένων, εχω ήδη αναπαν
μένην την συνείδησιν μου πληρέστατα ότι και μ' όλον ότι έμεινα εις τα πράγματα μόνος 
άφ' όλους τους ζηλούντας την πατρίδα ποτέ συνάδελφους μου ελκών όλα τα βέλ.η της κα
κουργίας διότι δεν ήδυνήθη να με παρασύρη εις τα φρονήματα της ουδέποτε δεν απέτυχα 
τω ελέω του θεού και ουτ' αισχύνομαι να το εϊπω δταν τα πράγματα αποδεικνύουσι ψη
λαφητήν αυτήν την άλήθειαν. Πέποιθα δ' εξ αυτών ότι και η περί την εξοχότητά Σας σιωπή 
μου είναι συγχωρητέα και απ' αρχής θα την αποδώσατε βέβαια εις τάς δεινάς αύτας περι
στάσεις μου. Σεβαστέ μου Κόμη, έπέπρωτο να ύποφέρη η Ελλάς όσα δεν υπέφερε ούτε 
είς την δονλ.είαν της υπό τους κατακτητάς της ούτε είς τον κατ' αυτών επταετή της αγώνα 
δια να αποδειχθή λαμπρότερον είς την ιστορίαν το όνομα του αειμνήστου Αυταδέλφου 
σας και της οικογενείας Σας. Ας εχη δόξαν η θεία πρόνοια, και ας τη αποδώαωμεν μυ
ρίας δαας ευχαριστίας, διότι κατεπολεμηθη η κακουργία βήμα προς βήμα, εμηδενίαθησαν 
aι πράξεις της όλαι. Απεδείχθη και εστηλιτεύθη δημοσίως ο χαρακτήρ της. Ανετρά
πησαν οι ολέθριοι δια την πατρίδα σκοποί της, και ο Μ. Βασιλεύς της μετά της Αντιβα
σιλείας έρχεται κατ' αυτάς τέλος πάντων. η Ελλάς δλη από μιας εως άλλης άκρας, 
εξαιρουμένων των γνωστών σας δέκα ατόμων, ξένων ως επί το πλείστον, Απάτριδων και 
μη χαιρόντων το ελάχιστον δικαίωμα είς τούτον τον τόπον, καθώς και οι τριάκοντα η τεσ
σαράκοντα φερέοικοι επίσης και τυχοδιώκται δορυφόροι των, των οποίων όλων η φωνή 
επεριορίσθη προ καιρού εις το Ναύπλιον μόνον όπου εσυνηθροίσθηααν υπό την Αιγίδα της 
φρουράς του, περιμένει μ' ανοικτάς τας αγκάλας να τους θποδεχθή και να τοις εξήγηση 
με δάκρυα τους εκ των ρηθέντων ατόμων τελευταίας αύτας συμφοράς της. η Γερουσία 
έχει ετοίμην την εκθεσίν της2 ύπαγορευμένην από την ιδίαν συνείδησίν της και στηρι
ζομένην εις αυτά τά πράγματα και τα επισημότερα έγγραφα, είς δε τους βασιλεύσοντας 
μένει να ενισχύσωσι τον Νόμον υπερασπιζόμενοι την Δικαιοσύνην και την άλήθειαν εάν 
το κρίνωαιν άρμόδιον είς τάς σημερινός περιστάσεις τούτου του τόπου ως περί τον μέγαν 
κόσμον. 

Εύχεσθε λοιπόν Σεβαστέ μου Κόμη να δείξωαι τοιαύτα έργα ταχέως η αργότερα 
δια να λυτρωθή η Ελλάς και από μέλλουσας ίσως αλλάς ταραχάς και δυστυχίας της. 

Ο δούλος Σας μεταβάς ενταύθα μετά των υπολοίπων συνάδελφων μου, όσοι ομοιο
φρόνησαν εσχάτως δια τά αίτια τα όποια έξηγούσιν ai εγκλειόμεναι πράξεις τού σώματος 
τυπωμένοι, θέλω διαμείνει μέχρι της παρουσίας της Α. Μεγαλειότητος τού Βασιλέως και 
της Αντιβασιλείας ασχολούμενος είς όσα χρέη υπαγορεύουσι τα τόσα δίκαια της πατρίδος 

1. Ι.Α.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας, φακ. 87, αρ. 13. 
2. Το κείμενο δημοσιεύεται στις σ. 101-106. 
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εις τάς κρίσιμους αυτός περιστάσεις της, επειδή μάλιστα η εξολεατάτη κακουργία των εν 
Ναυπλίω ατόμων εις τάς έξεις της, μόλ.ις εσυμπέρανεν εκ των έργων της τά δίκαια μέτρα 
τον Μ. Βασιλέως της Παυαρίας και ετόλμησαν εις μεν το 72 φύλλον της αναιδέστατης 
εφημερίδας η Αθηνά3 να καταχώρηση στασιαστικον και υβριστικόν εγγραφον κατά των 
τελευταίων πράξεων τον εν Λονδίνω Συμβουλίου των Σ. Συμ. Δυνάμεων και κατά τον 
Μ. Βασιλέως της Παναρίας μετά των αξιότιμων Μελών της Αντιβασιλείας προσωπικώς. 

Εις δε το 58 της Κυβερνητικής επονομασθείσης Εθνική να επιλέξη το ίδιον εκείνο εγγραφον 
εν εϊδει αντικρούσεως τάχα, αλλ' είς τρόπον ώστε να διεγείρη αλλην επανάστασιν και κατ' 
αυτής της ιδίας Βασιλείας κοινοποιούσα δολίως το πνεύμα και σύστημα της μελλούσης 
Κυβερνήσεως ως απίστευτον τάχα αλλά χρωματισμένον με την αυτήν πικρίαν και αθωούσα 
τον κακούργον εκδότην της Αθηνάς μ' όλον ότι αυτός ό ίδιος διεκήρυξεν είς το δημόσιον 
ότι ελαβεν την ρηθείσαν εκθεσιν από το Μόναχον και από πηγήν πάσης εμπιστοσύνης 
αξίαν καθώς θέλετε παρατήρηση είς το Αντίγραφον αυτής το όποιον εγκλείω ωσαύτως δια 
περιέργειαν. η Γερουσία έσπευσε να προσκαλέση επισήμως την Δ. Έπιτροπήν5 δια να 
λάβη τ' ανήκοντα μέτρα περί του αντικειμένου τούτου, αλλά και αν δεν τά λάβη εστέ βέ
βαιος Σ[εβαστέ] μου Κόμη ότι ai τοιανται εκθέσεις και νέαι έταιρεΐαι τάς οποίας ήρξαντο 
να σχηματίσωσιν εις Ναύπλιον, Ύδραν και Σύραν, καθώς με πληροφορούαιν, επί τη βάσει 
των εν αύταίς περιεχομένων θέλουν ισχύση ολιγώτατα είς το εξής εάν η Αντιβασιλεία λάβη 
τ' ανήκοντα μέτρα. 

Παρακαλών σας να σνγχωρήσητε την πολυλογίαν μου ως αποτέλεσμα της προλαβού-
σης σιωπής μου, και να θελήσητε να με τιμήσητε μ' απάντησίν σας τίνα δια να πληροφο
ρηθώ την έφετήν μοι ύγείαν Σας και τά καθ' υμάς, μένω μ' όλον το Σέβας. 

της εξοχότητάς σας 

ετοιμότατος Δούλος 

Δ. Περρούκας 

3. 29 Νοεμβρίου 1832, σ. 286-7. 
4. 7 Δεκεμβρίου 1832, σ. 30. 
5. Το ύπ' άρ. 405 και ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 1832 έγγραφο της Γερουσίας δημο

σιεύτηκε στον Ελληνικά Καθρέπτη, άρ. 22 (13 Δεκ. 1832) 86, που εκδόθηκε στίς Σπέτσες. 
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Πετρούπολις 22 Φεβρουαρίου 18331 Ε.Π. 

Ευγενέστατε Κύριε ! Πάνυ ευχαρίστως δεξάμενος την από 17 του παρελθόντος δε-
κεμβρίου2 ποθητήν μοι επιστολήν σας δεν οκνώ ούτε στιγμήν να σας αποκριθώ, ωφελού
μενος του εις Νεάπολιν μεταβαίνοντος ταχυδρόμου. 

Σας είμαι ευγνώμων δια τάς κοινοποιήσεις ας μοι εκάμετε καίτοι και εγνώριζον αυτάς 
προ πολλού. η αρετή σας, δ Πατριωτισμός σας, και δ ζήλος σας μού είτον ικανώς γνωστά 
ώστε να ελπίσω ότι κινούμενη η Γερουσία άπδ τα χρέη της, άπδ τδ κοινόν συμφέρον, και 
άπδ τον διάπηρον ζήλον σας ήθελε πράξει τα δσα συνετώς ενέργησε, ετι δε και περισσό
τερα. Συγχωρήσατε μοι όμως να σας κάμω δύω μικρός παρατηρήσεις επάνω είς δύω των 
επισημότερων πράξεων σας. 

Πρώτον μεν ερωτώ διατί είς την προς τον Βασιλέα της Μπαυαρίας επιστολήν σας δεν 
αναφέρετε ούτε τα περί της πίστεως μας, ούτε εκφράσατε, ως ήτο πρέπον, την δικαίαν του 
Έθνους επιθυμίαν να έναγκαλασθη αυτήν ο νέος Βασιλεύς; η ελλειψις αύτη δεν μού φαί
νεται μικρά, και αν ήθέλετε ένθυμηθή τα προς τον Λεοπόλδον εν καιρώ γραφέντα δεν ηθέ
λετε παρατρέξει τδ κεφάλαιον τούτο τδ ούσιοδέστατον, τδ όποιον είς το έξης ημπορεί να 
σας έπιφέρη όχι μικρός ταραχάς και ενοχλήσεις !!! 

Η δεύτερη παρατηρησίς μου αποτείνεται εις την παρ' υμών προς το έθνος γινομένην 
εκθεσιν, είς την οποίαν αναφέρετε πλαγίως πώς την παραιτησίν μου, ην ο Κύριος Ράλης με
ταφρασας άστίως démission, άλλ' έστω! Παρακαλώ μόνον να με ειπήτε τι σας εμπόδιζεν 
εις το άρθρον τούτο, όπερ ορθώ τω λόγω έπρεπε να ήναι η αρχή και η βάσις δλης της 
εκθέσεως σας, να φανερώσητε πληρεστάτην και έναργεστάτην όλην την αλήθειαν; Είναι 
πασιφανές και ίκανώς νομίζω άποδεδειγμένον ότι το πρωτόκολον των επτά μαρτίου με 
ηναγκασε να παραιτηθώ, επειδή εν φ υπαγόρευε την σύατασιν νέας διοικήσεως όνομάζων 
σχεδόν τα μέλη της και καθυβρίζων ούτως πάν εθνικδν δικαίωμα, διέταττεν εν ταυτώ 
τας συμμαχικός δυνάμεις να είσχωρέσουν εις τδ μέσον, και να εμποδίσουν δια των 
οπλών την εξακολούθησιν των πολεμικών πράξεων, και εις ένα λόγον ο σκοπός όλος 
τον ενδόξου πρωτοκόλου εκείνου ήτο, να βιάση την Κυβέρνησιν να δεχθή εν των δύω 
τούτων, η τον ζηγδν και την αίσχύνην συμπεριλαμβάνονααν τους φονεϊς και Λοιμεώνας, 
η εναντιουμένην να ύποπέση εις την εύθύνην και εις την προδιαθεμένην κατηγορίαν, ότι 
αυτή, δηλαδή εγώ, είμουν ο αίτιος όλων των κακών. Ενθυμάσθαι βέβαια τα όσα καίτοι 
ραρεως ήσθενισμένος ελαβον την τιμήν να σας εκφράσω είς την δεινήν εκείνην περί-
στασιν δια να σας δώσω τους άποχρόντας λόγους της παραιτήσεως μου. Διατί λοιπόν 
να αποσιωπήσητε όλα ταύτα, δείχνοντας τρόπον τινά ότι έπραξα, είτε άπδ φόβον κι
νούμενος, είτε κατά δόκησιν ; Όχι Κύριοι, ούτε φόβος, ούτε δόκησις ήθελε ποτέ με 
αναγκάσουν να παραιτηθώ, και παρατρέχων αλλά πολλά ατινα δεν σας λανθάνουν, είμ
πορω ασυστόλως να είπω ότι ο πρώτος λόγος της πράξεως μου ήτον, να μην κατάπο
σ η ο Εθνικός νόμος και δικαίωμα, ο δε δεύτερος ότι επειδή δια την γενικήν ψυχρότητα 
και δια την μοχθηρίαν ολίγων, τδ κακόν είχε κορυφωθεί, ήτον αναγκαία η άναχωρησίς 
μου δια va φανερωθη καθ' δλην την εκτασίν του, και πίπτοντας ούτω καθεκάστου τδ 

1· Ι.Α.Ε.Ε., Αρχείο Περρούκα, αρ. 48692. 
2. από το περιεχόμενο της επιστολής και τα σχόλια γίνεται φανερό ότι ό Αυγου

στίνος άπαντα στην επιστολή που του έστειλε ό Δημ. Περρούκας στις 15/27 Δεκεμβρίου 
και κατά συνέπεια η ημερομηνία «17 του παρελθόντος δεκεμβρίου» είναι λανθασμένη. 
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προσωπίον va γνωρισθούν oi καθ' αυτό αυτουργοί όλων των παλαιών και νέων δυστηχη-
μάτων. Δεν εννοώ δια προσωπία τα των εν ύδρα και μεγάροις ευρισκομένων τότε μη
δαμινών καθαρμάτων, αλλά τους Κυρίους Αντιπρέσβεις οϊτινες εμίσθωνων ερέθιζων και 
οδηγούσαν αυτά, καθώς και τα έστεψαν. Εις το Ναύπλιον δεν έδύνασθαι βέβαια να φανερώ
σητε δλην την αλήθειαν, αλλ' άπαλλαχθέντες τέλος πάντων της αισχρός και μιαράς εκείνης 
τυρανίας και των ξένων οπλών, εχρεοστούσετε απαραιτήτως, όχι εις την Μνήμην του Κυ
βερνήτου, και είς έμέ, αλλ' εις τον εαυτόν σας, και εις το Εθνικόν συμφέρον και υπόληψιν, 
να δημοαιευσητε τρανώς τα πάντα, έπαθε και πάσχει δεινώς η τάλαινα Ελλάς. αλλά τις 
είδεν τάς κρίσεις του θεού! όλοι όμως γνωρίζομεν και βλέπομεν την πηγήν του κακού και 
τα όργανα, εϊθε και το ένα και τα αλλά να παύσουν. 

Περί των ενεστώτων δεν εχω τι να είπω. Άφ ού αναχωρήσουν οι Γάλλοι! τότε βλέ
πομεν. Προσέξατε όμως μη η εσχάτη πλάνη εσεται χειρών της πρώτης. 

Ελπίζω ότι γνωρίζοντες την σταθεράν και ζέουσαν έπιθυμίαν μου περί της κοινής 
και ατομικής ευδαιμονίας σας και καλλής ύπολήψεως, θέλετε δεχθή ευμενώς την ελευθέραν 
εξήγησιν της γνώμης μου. 

Πιστεύσατε ότι δεν θέλω παύσει ποτέ από το να τρέφω τα αισθήματα της πλέον ειλι
κρινούς αγάπης τόσον προς υμάς, καθώς και προς τους συναδεφλούς σας απαντάς και φί
λους, ούς και ήδιστα προσηγορεύω. Ιδιαιτέρως προσφέρω είς την Εύγενείαν σας την βα
θείαν ύποληψίν μου 

ο δούλος σας 

Α. Καποδίστριας 

θέλει λάβει την τιμήν να σας διευθύνε την παρούααν ο κοινός και καλός φίλος Κος 
Μουατοξίδης3 προς τον όποιον είμπορεϊτε ασφαλώς να ατείλητε τα γράμματα σας οσάκις 
θελήσητε να με τιμήσητε. θέλω τάς δεχθή πάντοτε με χαραν και εύχαρίστησιν. 

Προ; τον Εύγενέατατον Κον Δημήτριον Περούκαν Γερουσιαστήν είς Ναύπλιον 

3. αλλά οι σχέσεις του Αυγουστίνου με τον «κοινό και καλό φίλο» δεν διατηρή
θηκαν, όπως φαίνεται από το ακόλουθο απόσπασμα της επιστολής του Α. Μουστο
ξύδη την οποία έστειλε στον Α. Παπαδόπουλο-Βρεττό, όταν εκείνος του παραπονέθη
κε ότι ό Αυγουστίνος έκανε ότι δεν τον γνώριζε. «δεν παραξενεύομαι για ότι μού 
γράφεις σχετικά με τον Αυγουστίνο. Τι να σού πώ ; δεν έχει πια κανένα φίλο....» και μι
λώντας για τον εαυτό του συμπληρώνει «από δύο χρόνια πάνω κάτω απαντιώμαστε στο 
δρόμο και δεν χαιρετιώμαστε» (Γ. Π. Στεργιώτη, δ.π., σ. 122-123). 
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Ναύπλιον τη 15 'Ιουλίου 1833 

Έκλαμπρότατε Κώμι χ ! 

Μην έχων ασφαλήν εύκαιρίαν να εξαποατείλω τα γράμματα μου, εις απάντησιν των 
εσχάτων 3 ποθητών μοι γραμμάτων της όπου έλαβα, 29 Ιανουαρίου, 6 Φεβρουαρίου και 
12 άπριλίου δεν ημπόρεσα πριν της ώρας να της κάμω την άπάντησιν εις τα περιεχόμενα 
των αυτών ειμί δια της παρούσης ασφαλούς ευκαιρίας όπου αναχωρεί δια Βενετία διευθύ
νοντας την παρούσαν μου προς τον εκείσε φίλον Καβον Ναράντζη 2 ως με διατάξατε. 

αλλά τι να της πρότο σημειώσω, από όσα ανέλπιστα εϊδομεν, και βλέπομεν άχρι 
της ώρας από την πρώτην ήμέραν, σχεδόν ειπείν, της ελεύσεως του Βασιλέως και της Αντι
βασιλείας εις τά ενταύθα, δεν ήξεύρω όμως ποιαν τύχην ελαβον τά ύστερα πρόλαβαν μου, 

1. Ευχαριστώ την κ. Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη για την υπόδειξη του έγγραφου 
και για τη βοήθεια της στην πορεία της εργασίας. 

η επιστολή περιέχεται στον φάκελλο 87 του I.A.Κ. (Αρχε ίο Ιονίου Γερουσίας, 
με ταξινομικό άρ. 112) και είναι η μόνη ανυπόγραφη. Για την ανεύρεση του πιθανού επι
στολογράφου στηρίχτηκα σε εσωτερικές ενδείξεις, γιατί η προσπάθεια προσδιορισμού 
του από τον γραφικό χαρακτήρα ήταν άκαρπη. 

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι ό επιστολογράφος είναι καποδιστριακός και 
μάλιστα ανήκει στο στενό κύκλο των ανθρώπων της οικογενείας Καποδίστρια, δεδομένου 
ότι διατηρεί συχνή αλληλογραφία με τόν Αυγουστίνο, όπως δηλώνεται στην αρχή της 
επιστολής, και του έχει ανατεθεί η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων της οικογενείας στην 
Ελλάδα. 

Το δικαίωμα που η ευγενής οικογένεια εμπιστεύθηκε στον επιστολογράφο, όπως ό 
ίδιος αναφέρει, και η δήλωση του σχετικά με την προθυμία του Κατακάζη, με τόν όποιο 
μίλησε «δίς και τρεις»... αποτέλεσαν τις ενδείξεις για πιθανή ταύτιση του. Στο Ι.Α.Ε.Ε. 
(άρ. 48691) βρήκα επιστολή του Βιάρου Καποδίστρια με ημερομηνία 24 Άπριλ ίου 1833 
(βλ. σ. 115 - 116). Στην επιστολή αυτή ό Βιάρος απευθυνόμενος προς «φίλους» του 
στην 'Ελλάδα τους ορίζει με ((το θάρρος το οποίον δίδει η ειλικρινής φιλία...ως επιτρόπους 
εδικούς του και του αυταδέλφου τον Αυγουστίνου» για να ζητήσουν ((όσα το έθνος τους χρε
ωστεί», προσθέτοντας ότι ((εις τοιαυτην ύπόθεαιν άλλους αύτού δεν εχομεν εις τους όποιους 
να επιφορτίσωμεν τοιούτον βάρος». Πληροφορεί δέ τους «φίλους» του ότι ό Κατακάζη 
θα τους δώσει τη σχετική με τις οικονομικές τους απαιτήσεις αναφορά, και τους παρα
καλεί να ακολουθούν τις οδηγίες του ((κατά γράμμα».. Οι «φίλοι» προς τους οποίους 
απευθύνεται ό Βιάρος και τους οποίους ορίζει ως επιτρόπους, αποκαλύπτονται από το 
συμπληρωματικό ((δημόσιο επιτροπικό» του Γεώργιου Καποδίστρια της 18/30 Σεπτεμ
βρίου 1833, που βρίσκεται στο ίδιο αρχείο (άρ. 48684) (βλ. σ. 116). Είναι δέ οι πρώην 
γερουσιαστές που πήγαν στις Σπέτσες Δημ. Περρούκας και Γ. Μ. Αντωνόπουλος. Έάν 
στηριζόμενοι στην ομολογία του Βιάρου Καποδίστρια και στο συμπληρωματικό ((δημό
σιο επιτροπικό» του Γεώργιου Καποδίστρια δεχθούμε ότι έκτος από τους δυο επιτρόπους 
δεν υπάρχουν άλλοι στους οποίους ανατέθηκε η διεκπεραίωση των οικονομικών εκκρε
μοτήτων της οικογενείας Καποδίστρια στην 'Ελλάδα, τότε συντάκτης της ανώνυμης είναι 
ένας από τους δύο επιτρόπους. 

Από αυτούς ό Γ.Μ. 'Αντωνόπουλος αναφέρεται επώνυμα από τόν επιστολογράφο 
και συνακόλουθα συντάκτης της ανώνυμης επιστολής είναι ό Δημήτριος Περρούκας. 
Βέβαια ό γραφικός χαρακτήρας είναι διαφορετικός από εκείνον των ενυπόγραφων επι
στολών του, όμως την εποχή εκείνη χρησιμοποιούνται και γραμματείς. 

2. Πρόξενος της Ρωσίας στη Βενετία. 
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με τα οποία εως τότε της έδιδα άκριβήν πληροφωριαν δια τα εως τότε διατρέξαντα το οντι 
αξία λύπης, όλοι ένομίζαμε, ότι απόβαλαν την Γερουσίαν, και ένεγκαλήσθησαν προσωρινώς 
τονς ευρισκομένους της ανταρσίας και τους φθοραίας του Έθνους εν τοις πράγμααι, δια 
υψηλής πολιτικής, αλλά ήμερα τη ημέρα επαρησιάζετο η αληθηνή εικώνα του σκοπού εις 
τον όποιον εκατήντησαν το δυστυχές έθνος, έπειτα τέλος πάντων από έναν δοδεκαετή εμα
τώδη αγώνα, επικύρωσαν αυτούς από προσωρηνούς εν τοις πράγμασι υπουργούς, τους υπε
ρίψωσαν με αξιώματα υψηλά και τους εστάλησαν με λαμπρά ειμάτεια του αξιώματος, ουδίς 
από τους πρότο άγωνιστάς άλλ' ούτε της δευτέρας και τρίτης τάξεως, εδιωρίαθη εις τινά 
υπούργημα πολεμικόν, και πολιτικόν. και τέλος εδιάλησαν όλον τα έλληνικόν στρατόπαιδον, 
το οποίον καταντήσας εις τά έσχατα της απελπισίας, τινές αξιωματικοί θεορώντας τάς 
πληγάς όπου έλαβον από τους εχθρούς διά την έλευθερίαν της πατρίδος των, και την κατα
φρόνησιν με την οποίαν τους απόβαλαν από το Ιερόν δικαίωμα τους, έγιναν ειμιόφωνοι, 
οι δε κοριφέοι ετραβήχθησαν εις τάς εστίας των καταφρονεμένοι, δηλαδή Κολ(οκοτρών)ης, 
Τζαβέ(λ)λας, Μαμ(ούρ)ης, Νικήτας και έτεροι οπλαρχηγοί, το δέ στρατιωτικόν άφ' ού 
έχασε πάσαν ελπίδα, εξήλθε των ορίων, και ενοθής μετά του Ταφηλμπούζη, ελεηλάτησαν 
πόλεις και χωρία Τούρκων και ομογενών τους δια να ευρούν ψομί να φάγουν, και άχρι 
της ώρας πλανώμενοι διά της απελπισίας περιέρχονται εσω και εξω των ώριων. Γνωστά 
ισύν τά τοιαύτα είς την Υ. Αντιβασιλεία, αλλά τι προς αυτό. Κάθε ψήφισμα τελειώνει, 
ακούσας και την γνώμην του υπουργικού μας, συμβουλίου», ψηφίζωμεν, διατάτωμεν και 
τά λοιπά, ένενοί λόγω οι φαναριώτε3 με τους οπαδούς των ενθασαν εις τοιούτων βαθμόν, 
όπου αυτοί διοικούν την έλλάδα κατά αρεακείαν τους, η μαλον ειπήν κατά το σχέδιόν τους, 
υποστηριζόμενοι κοντά είς την Αντ(ιβασιλείαν) από τον ενταύθα Π.Δ , όλος ό λαός της 
Ελλάδος και κάθε τάξης ελλήνων, έφθασαν είς την πλαϊον μεγαλητέραν αγανάκτησιν, ο γωγ 

γισμός είναι μέγας; Τι θέλει άκονσθή μετά έναν μήναν, εàv δεν παρθούν τά αναγκαία μέτρα, 
βαβέ της δυστυχίας του έθνους, και έστω η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Οι χωρικοί 
εισέρχοντε να κλαύσουσι τά δικαιά τους παράπονα και τους βάνουν είς φυλακήν, τοιαύτη 
είναι η παρηγωρία και η περίθαλψις οπού είς αυτούς δίδουν, ό οργανισμός Γενικός του Κρά
τους επί ώρας δεν έγινε, δικαστήρια δεν υπάρχουν, ειμί τρία είς όλον το Κράτος εγκλη
ματικά, δηλαδή όνομαζώμενα προσωρινά, αλλά η τύχη του κρινόμενου, από τους δικα
σταϊς κρεμάτε, από την απόφασιν της όποιας η εκτέλεσης, είναι ζωή η θάνατος μετά 24 
ωρών διωρίαν να έκτελεσθή. ό δέ Κύριος Μάσων ο Γενικός συνήγορος του κράτους, κατα-
διώκη το έγκλημα....και πάλην λέγω βέβαια της δυστυχίας του έθνους. 

3. με τον τίτλο «Φαναριωτισμός· ποίον εν γένει το σύστημα του φαναριωτισμού 
και ποία καλ.ά η κακά προμηνύει τούτο εις την Ελλάδα» δημοσιεύεται σειρά άρθρων 
στο Χρόνο (άρ. 10, 1 Ιουνίου 1833, σ. 38 - 39, αρ. 12, 8 Ιουνίου 1833, σ. 47, άρ. 15, 18 
Ιουνίου 1833, σ. 57 - 58 και άρ. 22, 13 'Ιουλίου 1833, σ. 87 - 88). 

4. Πρόκειται πιθανώτατα για τον Πρέσβη Δώκινς (Dawkins) η ενεργός ανάμειξη 
του οποίου στα ελληνικά πράγματα από την εποχή της δολοφονίας του Ι. Καποδίστρια 
είναι γνωστή. Παρ' όλο που οι αντιπρόσωποι των Μ. Δυνάμεων ονομάζονται «άντιπρέ-
σβεις», ό επιστολογράφος και σε άλλο σημείο τους αποκαλεί «πρέσβεις». 

5. Εισαγγελέας στη δίκη των Κολοκοτρώνη-Πλαπούτα. Βλ. Λ. Ρός, Αναμνήσεις 
και ανακοινώσεις από την Ελλάδα 1832 - 1833, μετάφρ. Α. Σπήλιου, Αθήνα «Άφοί Το
λίδη» 1976, σ. 87. Σύντομο διάγραμμα της δραστηριότητας του Σκώτου Ed. Masson από 
τον Νοέμβριο του 1824 που ήρθε στην 'Ελλάδα ως το 1873 που πέθανε, βλ. Ι. Βαρδου-
νιώτης, «Εδουάρδος Μάσσων», Επετηρίς του Παρνασσού, 'Αθήνα 1915, τ. Π, περίοδος 
δευτέρα, σ. 225-235. 
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Tò Νέον Νόμισμα εως ώρας δεν κυκλοφορεί, και σπανίως φέναιτε από εκείνα όπου εξω
δεύει το Βαβαρικόν στράτευμα, και κάηοιαν εξηκονόμησιν όπου η Αντιβασιλεία έκαμε προς 
τον Μπατήρ της δολ.οφωνείας, και προς τινας άλλους σηνονήμονς αύτού. Ο Δυστυχής Δαμαλον 
όστις υποφέρει εσχάτην πτωχίαν εως ώρας ουδέν του εδόθη μετά τρίτης αναφωράς του, όστις 
κάί την ευχετε εκ βάθους ψυχής και δέαιτε, ανενάος δια την νγείαν της και μακροημέρευσιν 
της, του όποιον την παράγραφαν της ανέγνωσα. Μησθούς παλαιούς πολεμικών ούτε πολυ
τικών ουδένα έξερούμενον επλήρωσαν. περί χρεών της οικονομίας δηλαδή τον ταμείου, 
προς όσους εχουν να λάβουν, και περί χαρτονομησμάτων ούδε μίαν άκρόασιν δίδονν, τι 
λοιπόν δυναμαι να κάμω, δια τα όσα του δικαιοματός της μού ενεμπιστεύθητε, επιπόνου 
επιθυμούσα να της αποδείξω ενεργών την ακοαν μου προθυμιαν, δια να ημπορέσω να εκτε
λέσω τάς διαταγάς της, και της λοιπής ευγενής οικογενείας της. περί των οποίων δμή-
λησα δις και τρεις με τον φίλον Κατακάση, και το όντι μού εδιξε πάσαν προθυμιαν, αλλά 
με εϊπε, ότι δεν είναι καιρός εως ότου το δάνειον δεν φθάση είς το ενταύθα Βασηλικόν τα
μείον. από δε αλλιους ουδέν ελπίζω κατά το παρόν, Άντωνόπουλον6 Μαυρομάτην7 σηχορε
μένον Δημητρακόπουλον, δια τα οποία έδωσαν αναφωράν, ούδε μίαν άκρώασιν δεν ελαβον. 
Το οσπήτιον το μεγάλο εις το αργός, το κατηκή ο Καλέργης κατά το εγγραφον όπου τον 
αφήσετε δια το εν και δια το αλλ.ο, δστις το ανόρθωσε από την κατάστασιν εις την οποίαν 
το αφησε το σύνταγμα, το αίτερον όπου εξηδίον της εκτησε, τδ βαστά ο Χατζηχρήστος 
εως από εκείνην την έποχήν του συντάγματος, αλλά ο Καλέργης ούδεμίαν ζήτησιν έκαμε, 
αυτός μάλιστα ήλθε προς έμέ διάφοραις φοραίς και με είπε ότι τές συναλαγματικές δπού 
έλαβε δια την αποπληρωμήν του οσπητίου δεν ημπόρεσε να τές εζαργηρώαη, και κατά 
τούτο οικιοποιείτε το όσπίτιον ος έδικόν του, εξών τα εξωδα όπου λέγει ότι έκαμε 
να το ανόρθωση, τούτη είναι η απάντησης δπού μού έκαμε δια όσες φωραίς και αν του 
ομίλησα. 

Πρέπει εισέτι να της σημειώσω ότι το Ρωσσικόν όνομα είναι τοσούτον μησιτόν, 
εν τώ νύν από την παρούσαν Κνβέρνησιν εις τρόπον όπου δεν ημπορώ να της εξηγηθώ, 
και εάν τα πράγματα η κάλιον ειπήν το σύστημα τούτο δεν αλάξη, ουχί μόνον δεν εβλέπω 
καμμίαν καλ,ήν εκβασιν των τοιούτων υποθέσεων άλλ.' ούτε και εγώ δεν ημπορώ να σταθώ 
ενταύθα' διορησατέμε λοιπόν τι να κάμω. Εύθασε να έξεφράση δ Γραμματεύς των Εξω
τερικών υποθέσεων ότι Νομήμως δεν ημπορεί να γνωρίση τάς παρά του εδικού μας πρέ
σβεως Κατακάση, οποιαδήποτε ζητίματα κάμι, επειδή και άπδ τδν ήμέτερον Αυτοκρατορά 

6. Καταγόταν από το Ναύπλιο. Άνηκε στον κύκλο του Ι. Καποδίστρια, όπως οι 
Μουστοξύδης και Βρεττος (Γ. Π. Στεριώτη, ο.π., σ. 115). Με διάταγμα της 14-8-1829 διο
ρίστηκε στο Β' τμήμα της Γερουσίας, στον πυρήνα της οποίας παρέμεινε μέχρι τη διά
λυση της (Ιανουάριος 1833). Οι σχέσεις του όμως με την οικογένεια Καποδίστρια συνε
χίστηκαν και αργότερα, όταν σαν «επίτροπος» της ανέλαβε την διεκπεραίωση των οικο
νομικών της διεκδικήσεων. από το 1837 ως το 1842 ήταν δήμαρχος Ναυπλίου. Βλ. Σπ. 
και Κων. Βοβολίνη, Μέγα Έλληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, τ. Α ' , Αθήνα 1958, σ. 
445-452 και Ι. Κ. Παπαθεοδωρόπουλου, Πελοποννησιακή Εγκυκλοπαίδεια, t. Γ' , Αθή
να 1965, σ. 86-87. 

7. Καταγόταν από το Ξηρόμερο. Διορίστηκε από τον Καποδίστρια με το διάταγμα 
της 14-8-1829 στο Α' τμήμα της Γερουσίας. Παρέμεινε στον πυρήνα της μέχρι τη διάλυση 
της ('Ιανουάριος 1833). 

8. Καταγόταν από την Πάρο (1780-1832). Διορίστηκε από τον Καποδίστρια με 
το διάταγμα της 14-8-1929 στο Α' τμήμα της Γερουσίας. Νεκρολογία του με πολλά βιο
γραφικά στοιχεία δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Καθρέπτη, άρ. 24 (22 Δεκεμβρίου 1832)96. 
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μας δεν ήφερε τα συνήθη τακτικά συστατικά, προς τον ενταύθα Μεγαλειότατον Ό
θωνα. εκ τούτον κατάλαβε τά λοιπά, έως πού εύθασεν η φαντασία τους. η έξωρία άρχηαε 
και έξω του ελληνικού Κράτους, εκκλησιαστικούς και πολιτικούς, το αυθέρετον εύθασεν 
εις τοιούτον βαθμον όπου είναι απαραδειγμάτιστον, όλοι οι τίμιοι Πατριώτες όπου εβά
σταξαν χαρακτήρα, οι μεν άνεχώρησαν από το Ναύπλιον, οι δε επεριορήσθησαν να ζουν 
μοναδικώς, δια να μην τους επισυνάψουν πλαστός κατηγορίας, και τους εξωρήσουν καθώς 
επρούπα εξω του Κράτους, καθώς τον ιεροδιδάακαλον Προκόπιον υπερασπιζώμενος την 
θρησκείαν εχθές τα εσπέρας τον έξώρησαν χωρίς να τον ειπούν καν την αιτίαν. ό Κολοκοτρό
νης, Νικήτας και Γεναίος ετραβήχθησαν από Ναύπλ.ιον, και ζουν οι μέν πατήρ και υιός 
εις Τριπολ.ιτζά, ό δέ τρίτος εις Άγιον Πετρον. Ό Τζαβέλ.ας με την οίκογένειάν του και 
αίτεροι μετ' αυτού εις τον Ναύπακτον, δ Μαμούρης εις τον Σάλωνα, και όλοι καταφρονεμέ
νοι, άρα τους αφήνουν άνευ καταδρομην. τον Μαμούρην τον εβάσταξαν ενταύθα ύποφυλακην 
δηλ,αδή υπό έγγίησιν δια να μην εύγη εξω τον Ναυπλίου, εως ότι έδικεώθη, η άδικος κατη-
γωρια τον. του Κολοκοτρόνη του προσάπτουν μεγαλητέραν δηλαδή να πλήρωση πολαϊς 
χηλιάδες οποίαις έδαπάνησε εν κερώ της Ανταρσίας, εις τους υπό την οδηγίαν του στρα
τιώτας, δια να προφύλαξη καν μέρος της Πελοπονήσου από την φθοράν των Ανταρτών, 
του νιού του Γεναίου του επούλησαν το καφενείον όπου είχε αγωρασμένο προχρόνων. του 
Τζόκρι τα μαγαζιά, του Νικήτα ένα περιβολή του Άργους, του εσήκωσαν και το σερεμέτη, 
και τόσα άλλα αλόκοτα και παράνομα, νύν δέ ενασχολούντε να χωρήσουν από την Μεγάλην 
Εκλησίαν, υπό το πρόσχημα, δηλαδή πολιτικής, και να κάμουν σύνοδον ξεχωρηστήν 

έδικήν τους. εκάλεσαν λοιπόν όλους τους Αρχηερείς της Έλλάδος, και τονς παροίκους τους 
ενταύθα ευρισκομένους δια να συγκροτήσουν περί τούτου συνέλευσιν. αλλά υποκάτω εις το 
ιερόν τούτο κάλημα à σκοπός είναι να καταπήσουν τους Αρχηερείς να κάμουν μεταρή
θμησιν εις τινά Άρθρα της θρισκείας. επαυτό τούτο έξώρησαν τον Προκόποιον, όστις 
ητον ό μόνος όπου εμελε να τονς άντιπολεμήση, με τά όπλα των αποστόλων, και των ιερών 
Συνόδων. αλλά τι μέλει γενέσθε, ό θεός ηξεύρη. κακόν και όλέθριον περί της θρισκείας κε
φάλαιον, θέλει είσθε προς τον λαόν. ένω ό Αγαθής ψυχής Βασιλεύς με την πρώτην προκύ
ρηξιν του, άσφαλεΐ την θρησκείαν του Έθνους αμίαντον και απαραβίαστον εις όλα της τά 
μεροι. αλλά ό Βασιλεύς αγαθής ψυχής μέν, δίκαιος και ενάρετος το όντι άξιος υιός του εν
δόξου Πατρός του, και του έθνους τούτου Βασιλεύς, πλην δεν κρεμάτε από αυτόν εως ότου 
αναβη εις τον θρύνον, και κατά δυστυχίαν, αντί να τον στερεόσουν εις τον θρόνον πάσχουν 
να τον κατεβάσουν, οι έπιστάτε και ύπουγροί του Κράτονς τον. 

Ό Θ. Γρήβας είναι υποφυλακήν δια τον θάνατον του Πράσηνου. Κρένετε δέ από ετούτο 
το εγκληματικόν δικαστήριον, έν φ κατά Νόμον έμελε να κρηθή από εκείνο του Μησολογγίου, 
όθεν το έγκλημα του φόνου έπραξε, αλλά τι προς αυτό θέλουν να κρηθή έδώ. επειδή και έδώ 
υπερασπίζετε από τονς υπουργούς και δικαστας. διό και δεν αμφιβάλω ότι θέλει τον ελευ
θερόσουν. τέλος πάντων πού γλώσα να τά διηγηθή, και κάλαμος να τά περιγράψη. 

Ο Φρεδερήκος εφθασεν εδώ προημερών, και ελαβε παρά το Κυρίω Βαρόνω τά τρεϊα 
σπίτια όπου είχε εις παρακαταθήκην εις αυτόν, δεν ελυψε όμως να κάμη παράπονα είς τινά 
μέρος, κατά του ύποκημένου της, πλην τον έκραξα και μού το εκρηψε. 

Ό Κύριος Βαρόν Ρούκμαν προπολού άνεχώρησε, καθώς και ό Νάβαρχος Ρήκορδ, 
με τά υπό την οδηγίαν του πολεμικά πλοία, άφησε όμως ένταύθα δύω ήμπρικια δια την αντα
πόκρησιν με την Κωνσταντηνούπολην. παύω δια να μην την βαρύνω περετέρω και δια να 
της προσφέρω το σέβας μου. 

δια βίου ειληκρινής φίλος της όν ϊδας 

[δυσανάγνωστος] 

(Προς τον 'Εκλ.αμπρότατον Κόμη Αυγουστίνο Καποδίστρια) 
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εν Βενετία τη 24 Άπριλλίου 1833 1 Ε.Π 
φίλιοι,2 

Κατά το θάρρος το όποιον δίδει η ειλικρινής φιλία, άνευ ουδεμιάς προσερωτήσεώς 
σας, σας εξέλεξα και τους δύο σήμερον δι επιτρόπους εδικούς μου, και του αυταδέλφου 
μου Αυγουστίνου, ίνα ζητήσετε τα όσα το έθνος μας χρωστεί, και επομένως, χρείας τυ
χούσης, προστατεύσητε τα δικαιώματα μας. φίλοι, καταλαμβάνετε, χωρίς πολλά, ότι εις 
την υπόθεσιν αυτήν, δεν είναι τόσον το συμφέρον, καθώς είναι η ύπόληψις του αυταδέλφου 
μου Ιωάννου, οπού εγώ, και οι αδελφοί μου, υπερ παντός θεωρούμεν. 

Το χρέος είναι άληθέστατον, ουδείς ανερεθριάστως δύναται να το ανεραίση, ούτε καν 
να θέση είς άμφιβολ.ίαν. Ο φίλτατάς μοι Κύριος Δημήτριος, γνωρίζει την αναφοράν της 
οικονομίας είς την Συνέλευσιν, και δια παν ενδεχόμενον, εάν τα άποφασισθέντα δεν ισχύουσι, 
και χρεία είναι να γίνη νέα ανάκρισις, η υπόθεσις μένει πάντα η αυτή, και το αποβησόμε
νον πρέπει να είναι πάντοτε το ίδιον. 

Πολλάκις είχον γράψει προς τάν Κύριον Σταυρόν, ότε κατά δυστυχίαν ήτον είς Ναύ
πλιον ο Αυγουστίνος, ότι να προσέξη εις την εκκάθαρσιν του χρέους, να μη γίνη χάρις εις 
το παραμικρόν, και με ακρίβειαν εντελή να έξεταχθή το παν, διότι ούτε οικείον είναι είς 
την υπόληψιν του θυσιασθέντος, ούτε αρμόζον με την συνείδησιν των ζώντων Καποδίστρια, 
οντε η χάρις, ούτε η συγκατάβασις, είς τοιούτον πράγμα. 

Ό ίδιος μ' άπεκρίθη, και μ' εστειλ.ε λ,ογαριασμον διακεκρυμμένον, ησυχάζωντάς με, 
ότι ουδεμία παρατήρησις προς κατηγορίαν δύναται να γίνη, ει ο,τι η οικονομία έκαμε. 

Πρέπει να πιστεύσητε, ότι αγνοώ την λεπτομέρειαν αυτής της αθλίας υποθέσεως, 
μόνον εν γένει ήξεύρω, πόσα ήτον τα χρήματα, τα όποια δ αυταδελφός μου είχεν όταν ήλθεν 
είς την Ελλάδα, και πλησίον του, και είς Ελβετίαν, Γαλλίαν και Αγγλίαν, και εξ αυτών 
όχι μόνον δεν άπέμεινεν ούτε οβολός, αλλ εύρον χρέη, τα οποία επλήρωσα, και εχω τάς 
αποδείξεις. 

Επικαλούμαι είς την περίστασιν ταύτην εις την μνήμην των Κυρίων Σπηλιάδη3 και 
Σταύρου, οι οποίοι πρέπει να ηξεύρουν περισσότερον αφ' ότι ήξεύρω εγώ, ίνα δακτυλο
δείξωσι τα πάντα. 

Σας πέμπεται αναφορά την οποίαν θέλετε παρουσιάσει, και την οποίαν θέλετε λάβη 
από τον έξοχώτατον Κύριον Κατακάζη, τάς οδηγίας του οποίου θέλετε κατά γράμμα ακο
λουθήσει, διότι θέλ,ει είμεθα σύμφωνοι είς το να θεωρήσωμεν ώφέλιμον την προατασίαν 
την οποίαν η εξοχότης του είναι πρόθυμος να μας κάμνη, εάν και η δικαιοσύνη δεν φυλ.άττη 
τον φυσικόν της χαρακτήρα. 

η αμηχανία τον Βασιλικού Ταμείον δεν είναι δυσκολία δια να κυρωθή από τον Βα
σιλέα το χρέος, αύτη θέλει είναι ίσως μια, όταν γίνη λόγος περί πληρωμής. 

Ήμεις, φίλοι, πολλά δύναμαι να είπω, εθυσιάσαμεν δια την Ελλάδα. την Ελλάδα 

1. Ι.Α.Ε.Ε., Αρχείο Περρούκα, αρ. 48691. 
2. Πρόκειται για τους Δημ. Περρούκα και Γ.Μ. Αντωνόπουλο, όπως φαίνεται από 

το συμπληρωματικό «επιτροπικό» της 18'30 Σεπτ. 1833 που τους Εστειλε ô Γεώργιος Κα
ποδίστριας από την Κέρκυρα. Βλ. σ. 116. 

3. Στις 5 Μαΐου 1828 διορίστηκε προσωρινό μέλος της Επιτροπής της Οικονομίας 
(Γ. Δημακόπουλος, ο.π., σ. 153, ύπ. 38) και στις 5 Φεβρουαρίου 1829 Γραμματέας Επι
κρατείας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 28 Μαρτίου 1832 (Γ. Δημακόπουλος, 
δ.π., σ. 149, ύπ. 13) Βλ. Ν . Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα, τ. Δ', Βιβλιοθήκη Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, άρ. 9, Αθήνα 1970. 
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δεν μισώμεν, ούτε αποστρεφόμεθα, και δεν θέλομεν ποτέ, όχι επιθυμήσει, αλλ1 ούτε υπο
φέρει να κακοπάθη, ίνα χρηματολογησωμεν. Όχ ι , όχι, τούτο δεν θέλει γίνη ποτές. Όμως 
δεν λέγω, ούτε έχετε εξουσίαν να ειπήτέ τι εις ουδένα, διότι δεν δέχομαι ονδένα αυμβιβα
σμον περι ποσότητος, και πρέπει να αποφεύγωμεν, και να αποφύγητε, από κάθε τι το όποιον 
ήθελ.ε υπονοήσθαι, ως τρόπος πλάγιος, ίνα πείσωμεν όπως δοθή το κύρος, εις το χρέος. 
Αφού το χρέος διαγνωρισθή εθνικόν, και γίνη λόγος περί πληρομής, τότε θέλ,ομεν εξομα

λίσει δυσκολίας, και θέλομεν δείξει όχι δια των λόγων, και των γραφών, αλλά δια θετικών 
πράξεων, πώς ai δυσκολίαι αύται έξομαλίζονται. 

Φίλοι, η υπόληψίς μας επακουμβίζεται εις την άγάπην σας, προς την μνήμην τον θυ
σιασθέντος, και τολμώ να προσθέσω, και είς την προς εμε της όποιας εχω γλύκας μαρτυ
ρίας. 

Ό αύταδελφός μου Γεώργιος θέλει προσθέσει είς την έδικήν μον, και την εδικήν του 
επιτροπικήν. 

Οσάκις λάβετε ανάγκην να μ' ειδοποιήσετε τι περί της παρούσης υποθέσεως, τάς 
επιστολάς σας θέλετε εγχειρίζει είς τον εξοχώτατον Κατακάζη, διότι είμεθα εικουσμένοι, 
όπως η οδηγία ακολουθήσει πάντα το αυτό πνεύμα, και τονς αυτούς κανόνας. 

Είς τοιαύτην νπόθεσιν, άλλους αύτού δεν εχομεν, είς τους όποιους να επιφορτίσωμεν 
τοιούτο βάρος, και είμαι εύελπις ότι θέλ.ετε, το δεχθή χωρίς άγανάκτησιν, ίνa ετι μάλλον, 
προς υμάς ύποχρεώσητε μετά των αύταδέλφων του. 

τον δια βίου ειλικρινή φίλ.ον σας [δυσανάγνωστο] 
Β. Α. Καποδίστριας 

6 

Κέρκυρα τη 18/30 7μβρίου 18331 

Φίλ.τατέ μοι φίλε 
0ι ανταδελφοί μον Βιάρος και Αυγουστίνος εκλεξαν δι επιτροπόν τους το υποκεί

μενόν Σας και τον Κον Γ.Μ. Αντωνόπουλον ίνα πράξετε τα δέοντα δια την διαγνωρισιν 
και σνναξιν τον όφειλομένον παρά του Έθνους χρέους προς τον Μακαρίτην Αυταδελφόν 
μας Ιωάννην. 

Τοιουτοτρόπως και εγώ ήθελα να κάμω, όμως κατά λάθος έγεινε το Επιτροπικόν εις 
τάς 30 τον παρελθόντος Ιουλίου είς το όνομα μόνον τον φίλου Κυρίου Γ. Μ. Αντωνοπούλου, 
και επειδή δεν δύναται τώρα να γενή άλλο Έπιτροπικόν, γράφω τω ιδίω την εσωθεν επι
στολών ίνα Σας γνωρίση την Ευγενείαν Σας ως Συνάδελφος τον είς την αυτήν ύπόθεσιν 
και να πράξετε συμφώνως είς τά πάντα, διό το παρά Σας των δύο πραχθέν, θέλει νομίζετε 
ως απ' εμέ τον ίδιον πεπραγμένον, και θέλει εχω δια στέρεον και άμετάβλητον, δια το οποίον 
έργον η παρούσα θέλει έχει τόπον δημοσίου 'Επιτροπικού 

Βεβαίως ων εις την φιλικήν Συνδρομήν Σας υπέρ του δικαιοματός μας, Σας προσφέρω 
την εύγνωμοσύνην μου, και δεχθήτε παρακαλώ εντοσούτω την διαβεβαίωσιν της εξαίρετου 
μου υπολήψεοις και φιλίας. 
Ε.Γ. Παρακαλείσθε να 
διευθύνετε το είρημένο έσώκλειατον ο φίλος σας 
τον Κον Αντωνοπούλου.— Γεώργιος Α. Καποδίστρια; 
Προς τον Ενγενέστατον 
Κύριον Δημήτριον Περρούκαν 
είς Ναύπλιον 

1. Ι.Α.Ε.Ε., Αρχείο Περρούκα, άρ. 48648. 




