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Η ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ « Ο ΑΠΟΑΑΩΝ» 

Το καλοκαίρι τοϋ 1830 δ 'Αναστάσιος Πολυζωίδης επέστρεψε 

στην Ε λ λ ά δ α , υστέρα άπο συμπληρωματικές σπουδές δύο χρόνων π ε 

ρίπου στο εξωτερικό. Κατά τή διάρκεια της Ε π α ν ά σ τ α σ η ς είχε δια

δραματίσει δευτερεύοντα ρόλο, τώρα δμως ένοιωθε αρκετά ικανός γ ι α 

ουσιαστικότερη παρουσία στο ελεύθερο πια κράτος. 1 Ή πολιτική κατά

σταση στο μεταξύ είχε αλλάξει: το σύνταγμα της Τροιζήνας, στη 

σύνταξη του οποίου καί ό ΐδιος συνέβαλε,2 είχε άνασταλή καί δλη ή 

εξουσία βρισκόταν στα χέρια του Κυβερνήτη Ί ω . Καποδίστρια. Ό 

Πολυζωίδης, σαν φιλελεύθερος, άνηκε ιδεολογικά στην αντιπολίτευση. 

Παρόλα αυτά θέλησε να υπηρέτηση κ ά τ ω άπο τις διαταγές του Κυ

βερνήτη, τον όποιο σεβόταν καί ευγνωμονούσε γ ια τή χρηματική ενί

σχυση των σπουδών του. 3 Στην αρχή προσπάθησε να καταλάβη υπεύ

θυνη θέση στον κρατικό μηχανισμό, άλλα οι ελπίδες του διαψεύστηκαν. 

Οι θέσεις πού τοϋ πρόσφερε ή Κυβέρνηση έθιγαν, κατά τή γνώμη του, 

τή φιλοτιμία του καί, το σπουδαιότερο, δέν του παρείχαν τήν ευκαιρία 

να χρησιμοποίηση γόνιμα δσα Ιμαθε σπουδάζοντας τόσα χρόνια. Ή 

πεποίθηση δτι σαν πνευματικός άνθρωπος είχε υψηλότερη αποστολή 

τον ώθησε στην απόρριψη τους. 4 Συγχρόνως άλλη απογοήτευση περί-

1. Βιογραφικά στοιχεία για τον Άν. 
Πολυζωίδη καί κυρίως πληροφορίες 
για τή δράση του στην 'Επανάσταση 
τοϋ 1821 βλ. στην πρόσφατη εργασία 
της Κατερίνας Γαρδίκα, Ό 'Αναστά
σιος Πολυζωίδης καί ή Ελληνική 
'Επανάσταση, «Μνήμων» 1 (1971) 
23-52. 

2. Κατ. Γαρδίκα, ενθ' άνωτ., σ. 

49-50. 
3. Α. Πολυζωίδης (Ναύπλιο) προς 

Κυβερνήτη, 16 'Ιουλίου 1830, εις Π.Θ. 
Πέννα, Ό Μακεδών 'Αναστάσιος 
Πολνζωίδης ως πολιτικός, ως δικαστής 

και ώς άνθρωπος των γραμμάτων, 
«Σερραϊκά Χρονικά» 1 (1953) 54-56, 
σημ. 1. Για τις αντίθετες, άλλα οπωσ
δήποτε εσφαλμένες καί γεμάτες εμ
πάθεια, κρίσεις τοϋ Μινωίδη Μηνά 
σχετικά μέ τις αρχικές προθέσεις τοϋ 
Πολυζωίδη βλ. Κατ. Γαρδίκα, έ"νθ' 
άνωτ., σ. 51-52. 

4. Α. Πολυζωίδης (Ναύπλιο) προς 
Γραμματέα Δικαιοσύνης, 27 'Οκτω
βρίου 1830, πρωτ., είς ΓΑΚ ( = Γενικά 
'Αρχεία τοϋ Κράτους), Γραμματεία 
Δικαιοσύνης, φακ. 84. Δύο άπο τίς 
τρεις θέσεις πού απέρριψε ό Πολύ-
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μένε τον νεαρό διανοούμενο: ή επιθυμία του να έκδώση μετάφραση 

της Πολιτικής Οικονομίας του Ιωσήφ Δροζίου δεν έγινε ευνοϊκά δε

χτή άπο τον Κυβερνήτη, ό όποιος θεώρησε τους "Ελληνες ανώριμους 

ακόμη γιά να ωφεληθούν άπο το έργο αυτό.5 Ή δημοσιογραφία πρόβαλε 

τότε στον Πολυζωίδη σαν το μόνο μέσο αξιόλογης προσφοράς στους 

συμπολίτες του. Στην απόφαση του αυτή θα παρακινήθηκε ασφαλώς 

άπο τους αντιπολιτευόμενους τήν Κυβέρνηση φίλους του και ιδιαίτερα 

άπο τον παλιό του προστάτη Άλ. Μαυροκορδάτο. Οι τελευταίοι επι

θυμούσαν να καλύψουν το κενό πού άφησε, υστέρα άπο τή δίωξη της, 

ή ανεξάρτητη εφημερίδα « Ή Ή ώ ς » του Έ μ μ . 'Αντωνιάδη.6 

Ό Πολυζωίδης γνωστοποίησε τήν έκδοση της εφημερίδας του 

« Ό Απόλλων» με τήν προκήρυξη της 13 Δεκεμβρίου 1830. Σ ' αυτή 

τόνιζε τήν ιερή αποστολή του τύπου: δτι είναι φύλακας όλων των ε

λευθεριών καί δτι συμβάλλει ουσιαστικά στο φωτισμό του έθνους. 

Υποσχέθηκε τήν καταχώριση ειδήσεων άπο το εξωτερικό καί δια

κήρυξε τήν άμετάτρεπτη απόφαση του να υπηρέτηση, μέσα στα δρια 

του νόμου καί χωρίς καμιά παρέκκλιση ή συγκατάβαση, τήν αλήθεια 

καί τή δικαιοσύνη.7 

Τα πρώτα αντίτυπα της προκήρυξης στάλθηκαν στον Γραμματέα 

της Δημόσιας Παιδείας Ν. Χρυσόγελο για να παραδοθούν στον Κυ

βερνήτη, ό όποιος ετοιμαζόταν τότε να αναχώρηση άπο το Ναύπλιο. 

Ή ενέργεια αυτή δεν σήμαινε αίτηση επίσημης άδειας για τήν έκδοση, 

άλλα αποτελούσε απλή γνωστοποίηση καί πρόσκληση συνδρομής. Ό 

Πολυζωίδης γνώριζε καλά δτι σύμφωνα με τις αρχές τών επαναστα

τικών Εθνοσυνελεύσεων, οι όποιες αποτέλεσαν τις συνταγματικές βά-

ζωίδης ήταν του προέδρου του Πρωτο
κλήτου Δικαστηρίου Σύρας καί Μυ
κόνου καί τοϋ επιστάτη στην πώληση 
τών τουρκικών κτημάτων της 'Ατ
τικής. 

5. Πρόλογος Δ. Μανασίδη στο έργο 
τοϋ Άν. Πολυζωίδη, Νεοελληνικά, τόμ. 
1-2, 'Αθήναι 1874-1875, σ. ια'· 
«Γενική Έφημερίς της Ελλάδος», 
έτος Ε', φ. 68, 23 Αυγούστου 1830* 
έφημ. « Ή Ήώς», έτος Α' , άρ. 10, 
30 Αυγούστου 1830. Βλ. καί τήν ανω
τέρω επιστολή του Πολυζωίδη προς 

τον Κυβερνήτη (σημ. 3), οπού τονί
ζεται οτι ή έκδοση της Πολιτικής 
Οικονομίας απέβλεπε στο φωτισμό 
της νεολαίας καί τή γενική ωφέλεια. 

6. Γιά τήν «Ήώ» βλ. Μ. Παπαϊωάν-
νου, Ή εβδομαδιαία εφημερίδα τον 
Ναυπλίου «Ή Ήώς» (1830), «Πε
λοποννησιακή Πρωτοχρονιά» 5 (1961 ) 
137-146. 

7. Βλ. προκήρυξη Α' στην αρχή 
τοϋ σώματος πού περιέχει δλα τα 
εκδοθέντα φύλλα του «Απόλλωνα». 
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σεις της Κυβέρνησης Ί ω . Καποδίστρια8 καί τις όποιες αναγνώρισε χωρίς 

τροποποιήσεις ή Δ' Εθνοσυνέλευση του "Αργούς (1829 ),9 ό εκδότης 

ενός εντύπου δεν ύπέκειτο σε κανένα περιορισμό παρά μόνο στην τή

ρηση των έξης όρων : να σεβαστή τη χριστιανική θρησκεία καί τις αρχές 

της ηθικής' νά άποφύγη κάθε προσωπική ύβρη καί συκοφαντία.10 Κατά 

συνέπεια ή άδεια ήταν περιττή καί αν τυχόν ή Κυβέρνηση διεκδικούσε 

το δικαίωμα συγκατάθεσης ή άρνησης στην έκδοση μιας εφημερίδας, 

θα ενεργούσε αντίθετα προς τή συνταγματική διάταξη πού όριζε τον 

τύπο ανεξάρτητο.11 Έ ξ άλλου είχε ήδη έκδοθή ή (('Ηώς» χωρίς να 

χρειασθή κυβερνητική άδεια.12 

Ό Κυβερνήτης έλαβε τήν προκήρυξη του «Απόλλωνα» μετά 

τήν αναχώρηση του άπο το Ναύπλιο (20 Δεκ. 1830) καί ενώ βρισκόταν 

στην Α'ίγινα. Ερμηνεύοντας τήν αποστολή της προκήρυξης σαν αίτηση 

άδειας για τήν έκδοση καί μή θέλοντας να συγκατατεθή στην έ'κδοση 

νέας εφημερίδας πριν γνωρίση «περί της νλης και τοϋ σκοποϋ αυτής», 

διέταξε τον Γραμματέα της Επικρατείας να πληροφόρηση τον Πολυ-

ζωίδη δτι θα λάβη απάντηση στο αϊτημά του μόλις ό ίδιος θα επέστρε

φε στο Ναύπλιο. Μέχρι τότε δμως απαγορευόταν ή έ'κδοση καί 6 αρμό

διος Πολιτικός Διοικητής Ναυπλίας θα έπρεπε να λάβη τις σχετικές 

οδηγίες.13 

Το πρώτο φύλλο του (('Απόλλωνα» θα κυκλοφορούσε, σύμφωνα 

μέ τήν προκήρυξη, τήν 1 Ιανουαρίου 1831. Τρεις ήμερες ενωρίτερα 

ό Διοικητής Ναυπλίας κάλεσε τον Πολυζωίδη καί μάταια προσπά-

8. Προκήρυξις προς τους Έλληνας, 

20 'Ιανουαρίου 1828, εις Ί ω . Καπο

δίστρια, Έπιστολαί, έκδ. E. Bé tan t , 

τόμ. 1-4, Γενεύη 1839, έλλην. μετά

φραση Μ. Σχινα, τόμ. Α ' , 'Αθήναι 

1841, σ. 278. 

9. Πρακτικά Δ' Εθνοσυνελεύσεως, 

συνεδρίαση Γ (24 'Ιουλίου 1829), 

§ 1 0 , είς Ά ν δ ρ . Μάμουκα, Τα κατά 

τήν άναγέννησιν της Ελλάδος, τόμ. 

ΙΑ' , 'Αθήναι 1852, σ. 64. Πρβλ. τήν 

απόφαση ύ π ' αριθμ. 806 (9 'Απριλίου 

1831) τοϋ Έκκλήτου Δικαστηρίου της 

Πελοποννήσου, στην « Ή ώ » , ε'τος Β', 

φ. 16, 18 'Απριλίου 1831. 

10. Νόμος της 'Επιδαύρου, τμήμα 

Β' , κεφάλαιο Β' , § η ' καί Πολιτι-

κον Σύνταγμα τής Ελλάδος, κεφά

λαιο Γ' , § 26, Ά ν δ ρ . Μάμουκα, 

ενθ' άνωτ., τόμ. Β' , Πειραιεύς 1839, 

σ. 129 καί τόμ. Θ', 'Αθήναι 1841, 

σ. 132. 

1 1 . Έ φ η μ . « Ό 'Απόλλων», έτος 

Α', φ. 8, 4 'Απριλίου 1831. 

12. « Ό 'Απόλλων», φ. 1, 11 Μαρ

τίου 1831. 

13. Κυβερνήτης (Αίγινα)προς Γραμ

ματέα τής 'Επικρατείας (Ναύπλιο), 

άρ. 1724, 25 Δεκεμβρίου 1830, σχ., 

ΓΑΚ, Γενική Γραμματεία, φακ. 258. 

Πρβλ. Γραμματεία 'Επικρατείας 

(Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη (Αίγινα), 

άρ. 4281, 30 Δεκεμβρίου 1830, σχ., 

ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 258. 
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θησε να τον πείση ή να παραιτηθή άπο το εγχείρημα ή να άναβάλη 

την έκδοση ώς τήν επιστροφή του Κυβερνήτη. Οΰτε ή επέμβαση του 

Βιάρου Καποδίστρια, Γραμματέα των Ναυτικών και προσωρινά της 

Δικαιοσύνης, υπήρξε περισσότερο επιτυχής. Ό Πολυζωίδης απάντησε 

αποστομωτικά σ' δλα τα επιχειρήματα πού ό Βιάρος πρόβαλε γ ια να 

άποτρέψη τήν έκδοση του « Α π ό λ λ ω ν α » . Συγχρόνως δεν παρέλειψε 

να υπενθύμιση τα δικαιώματα πού του παρείχαν οι νόμοι, καθώς καί 

το χρέος πού ανέλαβε προς το κοινό, άφου οι συνδρομητές της εφημε

ρίδας ξεπερνούσαν ήδη τους εξακόσιους. Χωρίς αποτέλεσμα στάθηκε 

καί ή μεσολάβηση τού γερουσιαστή Γ. Αίνιάνα. 1 4 

Τήν 1 'Ιανουαρίου 1831 ό Διοικητής Ναυπλίας έ'στειλε τον αστυ

νόμο καί στρατιώτες στο τυπογραφείο Έ μ μ . 'Αντωνιάδη, όπου θα τυ

πωνόταν ή νέα εφημερίδα. Στην ερώτηση του αστυνόμου αν έχη κυβερ

νητική άδεια γ ι α τήν έκδοση, ό Πολυζωίδης απάντησε δτι «το .Σύνταγμα 

τον "Εθνους μας μοι δίοει τήν αδειαν». Τότε ό αστυνόμος διέταξε να 

άνασταλή ή εκτύπωση ωσότου ύπαρξη νεώτερη διαταγή, ενώ ό Τ ο π ο 

τηρητής της Έ θ ν . Τυπογραφίας μέτρησε 608 φύλλα μισοτυπωμένα. 

Ό Πολυζωίδης πείστηκε να θεώρηση προσωρινή τήν αναστολή, γ ιατί , 

δπως τον διαβεβαίωσε π ρ ώ τ α ό αστυνόμος καί στή συνέχεια ό Διοι

κητής, ό ταχυδρόμος πού στάλθηκε ακριβώς γ ι α τήν υπόθεση αυτή δεν 

θα αργούσε να φέρη τις εντολές τοϋ Κυβερνήτη. Συμφωνήθηκε λοιπόν, 

14. « Ό Απόλλων», φ. 2, 15.Μαρ
τίου 1831. Πρβλ. [ Ά . Μαυροκορδάτος] 
(Ναύπλιο) προς [Γ. Κουντουριώτη], 
5 'Ιανουαρίου 1831, είς Άρχεϊα Λα
ζάρου και Γεωργίου Κονντουριώτον, 
έ"κδ. Κ. Διαμαντή, τόμ. 10, 'Αθήναι 
1969, σ. 340-341. Τα επιχειρήματα 
τοϋ Βιάρου ήταν δτι δεν συμφέρει, 
ενώ δεν αποφασίστηκε ακόμα ή τύχη 
της Ελλάδας, ή εφημερίδα να δείξη 
με τις αναδημοσιεύσεις της προτίμη
ση για τήν πολιτική μιας ή καί δύο 
άπό τις Δυνάμεις, οί όποιες στα τέ
λη τοϋ 1830 βρίσκονταν στα πρόθυρα 
τοϋ πολέμου γιά τό βελγικό καί πο
λωνικό ζήτημα* δτι 15 ή 20 το πολύ 
Έλληνες μποροϋν να καταλάβουν τα 
γραφόμενα" καί δτι για την ε*κδοση 
χρειάζεται κυβερνητική άδεια. Ό Πο

λυζωίδης απάντησε δτι ή αναδημο

σίευση αποσπασμάτων άπο τις αγ

γλικές καί γαλλικές εφημερίδες δέν 

βλέπει σέ τί θα προκαλοΰσε τη δυ

σαρέσκεια της άλλης Δύναμης, της 

Ρωσίας" δτι ό μεγάλος αριθμός τών 

μέχρι στιγμής συνδρομητών τοϋ «Α

πόλλωνα» αποδεικνύει άτυχη τό δεύ

τερο συλλογισμό τοϋ Βιάρου καί μάλ

λον υβριστικό γιά τους Έλληνες' καί 

ότι δέν γνωρίζει κανένα νόμο è όποιος 

να ύποχρεώνη τόν εκδότη μιας εφη

μερίδας να ζητήση κυβερνητική άδεια 

γιά τήν έκδοση (βλ. « Ό Απόλλων», 

φ. 2, 15 Μαρτίου 1831. Πρβλ. Éd. 
Driault- Μ. hhéritier,Histoire Diplo
matique de la Grèce, τόμ. Β', Paris 

1925, σ. 54-55.) 

ι 
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μέχρι να φθάση δ ταχυδρόμος, ό Διοικητής να μην ενόχληση πλέον 

το τυπογραφείο και ό Πολυζωίδης να μην προχώρηση στην εκτύπωση. 

"Ομως την επομένη ό Διοικητής διέταξε τήν κατάσχεση της εφημερίδας. 

Ό αστυνόμος με δυο μάρτυρες και τον γραμματέα του ήλθε και πάλι 

στο τυπογραφείο 'Αντωνιάδη και ενώ απουσίαζε ό Πολυζωίδης, ό 

όποιος αρνήθηκε να παρευρέθη, προχώρησε στην κατάσχεση 60&- φύλ

λων μισοτυπωμένων και 3 με διορθώσεις. Άφου τυπώθηκε Ινα ολό

κληρο φύλλο, ό αστυνόμος διέταξε τή διάλυση τών στοιχείων τα υ

πόλοιπα φύλλα σφραγίστηκαν και μεταφέρθηκαν στην αστυνομία.15 Το 

φύλλο πού κατασχέθηκε περιείχε έκθεση τών πολιτικών γεγονότων 

στην Ευρώπη άπο τή μεγάλη Γαλλική Επανάσταση ως τα τελευταία 

γεγονότα της Πολωνίας, καθώς και λόγους επίσημων ανδρών πού εκ

φωνήθηκαν στα κοινοβούλια της Γαλλίας και της Αγγλίας τους τελευταί

ους μήνες του 1830.16 

Με δύο επιστολές του, στις 4 και 8 Ιανουαρίου 1831, ό Πολυζωί

δης διαμαρτυρήθηκε στον Βιάρο Καποδίστρια για τήν ενέργεια του Δι

οικητή, ό όποιος αθέτησε τήν υπόσχεση του, καθώς και για τήν κατα

πάτηση τών συνταγματικών δικαιωμάτων του. Παράλληλα ζήτησε άπο 

τήν Κυβέρνηση να αποσαφήνιση τή θέση της στο θέμα πού προέκυψε, 

άλλα μάταια περίμενε απάντηση. Δέν γνώριζε βέβαια ό συντάκτης 

δτι ό ίδιος ό Κυβερνήτης είχε διατάξει τό διωγμό του. 'Αντίθετα στίς 

διαμαρτυρίες του υπάρχει διάχυτη ή ελπίδα Οτι ή σύνεση του αρχηγού 

του κράτους δέν θα έπιτρέψη τήν παράβαση θεμελιωδών διατάξεων, 

τις όποιες έψήφισαν οι Εθνοσυνελεύσεις.17 

Στις 10 'Ιανουαρίου 1831 ό Πολυζωίδης διαμαρτυρήθηκε στή 

Γερουσία και υπενθύμισε το χρέος πού με όρκο είχαν αναλάβει οι περισ-

15. Διοικητής Ναυπλίας, "Αργούς 

και Κάτω Ναχαγιέ (Ναύπλιο) προς 

Κυβερνήτη (Αίγινα), άρ. 1340, 2 

'Ιανουαρίου 1831, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. 

Γραμμ., φακ. 259. Βλ. σέ αντίγραφο 

καΐ τις συνημμένες δύο πράξεις της 

αστυνομίας Ναυπλίας, ή οποία ενήρ

γησε τήν κατάσχεση. Τα ανωτέρω έγ

γραφα δημοσιεύτηκαν, χωρίς δμως να 

σημειωθη ή ακριβής προέλευση τους, 

εις Χρήστου Γ. Κωνσταντινόπουλου, 

Πώς κατεσχέθη ό «Απόλλων» τον 

ΙΊολνζωίδη στα 1831 άπο τήν αστυ

νομία Ναυπλίου (τρία ανέκδοτα έγ

γραφα), «Φιλολογική Πρωτοχρονιά» 

(1964) 37-40 και Α. Πολυζωίδη, 'Α

νέκδοτα κείμενα άπο τον «Απόλλωνα» 

"Υδρα 1831, έπιμ. Γ. Μαρκόπουλου, 

'Αθήνα 1971, σ. 15-20. Πρβλ. « Ό 

Απόλλων», φ. 2, 15 Μαρτίου 1831* 

'Αρχεία Α. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. 

10, σ. 341-342. 

16. « Ό Απόλλων», φ. 3, 18 Μαρ

τίου 1831. 

17. Αυτόθι. 
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σότεροι Γερουσιαστές, όταν έλαβαν μέρος στις Εθνοσυνελεύσεις, να 

υπερασπίζουν τις συνταγματικές αρχές και μάλιστα την ελευθεροτυ

πία, «τον στοιχειωόέστερον Νόμον, τήν ψνχήν τον Συντάγματος . . .». 

Στέλνοντας αντίγραφα της παραπάνω διαμαρτυρίας στον Γραμματέα 

της 'Επικρατείας και στον Προσωρινό Γραμματέα της Δικαιοσύνης, 

ο Πολυζωίδης δεν παρέλειψε να τονίση την αδιαφορία την οποία σαν 

μέλη της Κυβέρνησης έδειξαν κατά την παράνομη αυτή άσκηση βίας.1 8 

Στίς διαμαρτυρίες αυτές απάντησε μόνο ό Γραμματέας της Επικρα

τείας Ν. Σπηλιάδης: προσκάλεσε τον Πολυζωίδη καί του συνέστησε 

υπομονή ώς τήν επιστροφή του Κυβερνήτη.19 * 

Στο μεταξύ ό Ί ω . Καποδίστριας πληροφορήθηκε στην Αίγινα τα 

οσα συνέβησαν άπο αναφορά του Διοικητή Ναυπλίας. 'Επειδή ό Διοι

κητής ζήτησε έγκριση των ενεργειών του, ό Κυβερνήτης διαβίβασε 

τήν αναφορά του στή Γραμματεία της 'Επικρατείας, άφοϋ στο νώτο, 

μέ ημερομηνία 5 'Ιανουαρίου 1831, υπαγόρευσε καί υπέγραψε τα α

κόλουθα: «εγκρίνονται τα πραχθέντα τον Δ(ιοικητοϋ) καί ό Γραμ-

(ματεύς) της 'Επικρατείας να τον ειδοποίηση αυτό τοΰτο»20 

Η απόφαση του Ί ω . Καποδίστρια να απαγόρευση τήν έκδοση 

τοϋ «Απόλλωνα» δέν θεμελιωνόταν σέ κανένα νόμο. Γι' αυτό θεωρή

θηκε σαν προσβολή κατά του «Παλλαδίου τον "Εθνους, της ελευθερο

τυπίας»21 καί συγκίνησε τήν κοινή γνώμη, 2 2 ή οποία, αν καί βρισκόταν 

στή διαμόρφωση της τότε, είχε τήν ικανότητα να διακρίνη δτι διακυ

βεύονταν θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις. Οι πολιτικές απόψεις 

τοϋ Κυβερνήτη δέν συμφωνούσαν ασφαλώς μέ τις δημοκρατικές αρχές 

τών επαναστατικών συνταγμάτων.23 01 πεποιθήσεις του αυτές ένι-

18. Αυτόθι. Πρβλ. Αρχεία Λ. και 

Γ. Κονντονριώτον, τόμ. 10, σ. 343-

345. 

19. Αυτόθι, σ. 346. Πρβλ. Ν. Σ π η -

λιάδου, 'Απομνημονεύματα, έκδ. Κ. 

Διαμαντή, τόμ. Δ', 'Αθήναι 1970, σ. 

223, σημ. 1. 

20. Διοικητής Ναυπλίας, "Αργούς, 

καί Κάτω Ναχαγιέ (Ναύπλιο) προς 

Κυβερνήτη (Αίγινα), άρ. 1340, 2 

'Ιανουαρίου 1831, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. 

Γραμμ., φακ. 259. Πρβλ. Γραμματεία 

της Επικρατε ίας προς τον Διοικητή 

Ναυπλίου, άρ. 4322, 9 'Ιανουαρίου 

1831, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 

259. 

2 1 . Α. Prokesch-Osten, Geschichte 

des Abfalls der Griechen von Tür

kischen Reiche, τόμ. 1-6, Βιέννη 1867, 

έλλην. μετάφραση Γ. Έ μ μ . 'Αντω

νιάδη, τόμ. Β', 'Αθήναι 1869, σ. 482. 

22. Ά . Μαυροκορδάτος (Ναύπλιο) 

προς [ Δ . Κ α ρ α τ ζ ά ; ] , 16 'Ιανουαρίου 

1831, πρωτ., ΓΑΚ, Ιστορικόν Ά ρ -

χεϊον Ά λ . Μαυροκορδάτου, φακ. 17. 

23. Ν . Δραγούμη, ΊστορικαΙ ανα

μνήσεις, τόμ. Α', 'Αθήναι 1925, σ. 

52. 
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σχύθηκαν, δταν, φθάνοντας στην Ελλάδα, άντίκρυσε την οδυνηρή κατά

σταση της χώρας. 'Arcò τήν αρχή τόνισε Οτι μόνο μια κυβέρνηση με 

ευρύτερες δικαιοδοσίες θά μπορούσε να προχώρηση στην αναδιοργά

νωση τοϋ κράτους. "Αν και επέτυχε, με τή διάλυση της Βουλής, να 

συγκέντρωση ολη τήν εξουσία στα χέρια του, λόγοι πολιτικής τον ανάγ

κασαν να στήριξη το προσωρινό του καθεστώς στο σύνταγμα τής 

Τροιζήνας και πάντοτε κατέβαλε ιδιαίτερες φροντίδες για να δικαιο-

λογή τις παραβάσεις ή παρεκκλίσεις άπό τις συνταγματικές διατάξεις. 

Με κατάλληλες ενέργειες, αμέσως μετά τήν άφιξη του, είχε επι

τύχει νά καταστήση τον τύπο μονοπώλιο τής Κυβέρνησης.24 "Οταν, 

στις αρχές τοΰ 1830, κυκλοφόρησε ή « Ή ώ ς » , ή ανεξάρτητη και με 

φιλελεύθερες αρχές εφημερίδα τοϋ Έ μ μ . 'Αντωνιάδη, κινήθηκε εναν

τίον της ό δικαστικός μηχανισμός, πού δεν διακρινόταν πάντοτε για 

τήν ανεξαρτησία της γνώμης του. 2 5 Ή απροκάλυπτη Ομως, στην περί-

24. G. Her tzberg , Geschichte Grie

chenlands, τόμ. 1-4, G o t h a 1876 -

1879, έλλην. μετάφραση Π . Καρο-

λίδη, τόμ. Δ', 'Αθήναι 1906, σ. 95" 

Σ π . Τρικούπη, 'Ιστορία τής 'Ελ

ληνικής 'Επαναστάσεως, τόμ. Δ', 'Α

θήναι 1888, σ. 220. Βλ. επίσης Κυ

βερνήτης (Πόρος) προς Έ κ τ α κ τ ο ' Ε 

πίτροπο Δυτικών Σποράδων [Βιάρο 

Καποδίστρια], άρ. 2631, 25 Μαΐου 

1828, πρωτ., ΓΑΚ, Έ κ τ α κ τ ο ι Έ π ί τ ρ ο -

ποι - Προσωρινοί Διοικηταί, φακ. 14. 

Στο έγγραφο αυτό αποσαφηνίζονται κα

λύτερα οι λόγοι για τους οποίους παύτη

κε ή «'Ανεξάρτητος Έ φ η μ ε ρ ί ς » : «..'Ε

πισυνάπτεται ό άρ. 38 τής 'Ανεξαρτή

του, δστις περιέχει άρθρον, το όποιον α

ναντιρρήτως θεωρείται ώς στασιαστι-

κόν. Θέλεις μετακαλέσει τον Σνντάκτην 

αυτής τής 'Εφημερίδος και θέλεις τοΰ 

δώσει φιλικω τω τρόπω νά εννοήση 

τάς άπάτας, ai όποίαι σύρουσι τον 

κάλαμόν του και χαρακτηρίζουσι τάς 

δημοσιεύσεις του. 'Εάν διά πατρικής 

συμβουλής φέρης αυτόν εις τά χρέη 

του θέλεις τον κάμει μεγάλην δού-

λευσιν. Ευκόλως θέλεις τον κάμει 

νά καταλάβη, δτι εις εναντίον περί-

στασιν ή Κυβέρνησις δεν θέλει πε-

ριορισθή μόνον εις το νά τον δίδη 

συμβουλάς . . .». Στο 38 φύλλο της 

«Ανεξαρτήτου» δημοσιεύτηκε άρθρο 

για το όποιο ό έκδοτης τής εφημερίδας 

Παντελής Κ. Παντελής κατηγορήθηκε 

δτι προσπαθούσε «υπό το πρόσχημα 

τής Ισονομίας ν' άνακαλέση τήν επάρα-

τον και φθοροποιάν άναρχίαν και νά α

πόδειξη δτι ή Κυβέρνησις είναι δεσπο

τική» (Κ. Ράμφος (Αίγινα) προς Κυ

βερνήτη, 23 Μαΐου 1828, πρωτ., ΓΑΚ, 

Γεν. Γραμμ., φακ. 73). Πρβλ. «'Α

νεξάρτητος Έφημερίς τής Ελλάδος» 

άρ. 3-S, 22-5-1828· άρ. 39, 25-5-1828' 

άρ. 40, 29-5-1828. Τελικά ό ΐδιος ό 

Κυβερνήτης ανακοίνωσε προφορικά 

στον Π . Παντελή τήν παύση τής εφημε

ρίδας του καί, για νά τον αποζημίωση, 

τον διόρισε αργότερα δασμοτελώνη Σαν

τορίνης (Παντελής Κ. Παντελής προς 

Κυβερνήτη, άρ. 78, 26 Σ ε π τ . 1829, 

πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 221 

και « Ό Απόλλων», άρ. 11, 14 'Α

πριλίου 1831). 

25. Μ. Παπαϊωάννου, Ό διωγμός 

τοΰ τύπον επί Καποδίστρια (Ή εφη

μερίδα «Ήώς» τον Νανπλίον τοΰ 
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πτώση του Πολυζωίδη, παραβίαση των σχετικών με την ελευθερο

τυπία συνταγματικών διατάξεων, αποδεικνύει τον εκνευρισμό στον 

όποιο βρισκόταν ό Κυβερνήτης άπό την εποχή της Ίουλιανής επανά

στασης.26 Οι Γάλλοι είχαν καί πάλι δείξει στους λαούς πώς να διεκ

δικούν τα νόμιμα δικαιώματα τους: αλυσιδωτές υπήρξαν οί επαναστά

σεις σε πολλά μέρη της Ευρώπης.2 7 Ή ανανέωση αυτή τοΰ επαναστα

τικού πνεύματος δεν μπορούσε παρά να έπηρεάση καί τους "Ελληνες. 

Κατανοώντας τούτο ό Κυβερνήτης θέλησε με τον περιορισμό της ελευ

θερίας τού τύπου όχι μόνο να άποφύγη τον έλεγχο τών πράξεων του, 

αφού οί αρχές τού εκδότη καί ό σύνδεσμος του με τήν αντιπολίτευση 

δέν άφηναν καμιά αμφιβολία γι' αυτό, άλλα καί να άποκλείση τή 

διάδοση ειδήσεων πού αναφέρονταν στή γενική τότε εναντίον τών αυ

ταρχικών καθεστώτων εξέγερση τών λαών της Ευρώπης. Οί ειδήσεις 

αυτές θα ενίσχυαν ιδεολογικά τήν αντιπολίτευση, ένώ συγχρόνως θα 

δυσαρεστούσαν τον Ρώσο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, αφού ή ίδια 

ή Ρωσία αγωνιζόταν τότε να κατάπνιξη τήν επανάσταση τών Πο

λωνών.28 Ή σύγχρονη εξ άλλου εξέγερση τών Μανιατών στην Τζίμοβα 

καί το Λιμένι29 ενίσχυσε τους φόβους τού Κυβερνήτη, ό όποιος έβλεπε 

Έμμ. Αντωνιάδη), «Πελοποννησιακή 

Πρωτοχρονιά» 4 (1960) 177-181' 

Σοφίας 'Αντωνιάδη, 'Εμμανουήλ 'Αν

τωνιάδης. Ό αγωνιστής, ο δημοσιο

γράφος (1791-1863), 'Αθήναι 1971, σ. 

49· Δέσποινας Κατηφόρη, Ό Έμμ. 

'Αντωνιάδης και τα περί αναμείξεως 

του εις τήν πειρατείαν, «Μνήμων» 1 

(1971) 133-135. 

26. G. Her tzberg , Ινθ' άνωτ., με

τάφραση, τόμ. Δ', σ. 95. Τον 'Ιού

λιο τοϋ 1830 ό λαός τοϋ Παρισιού 

ανέτρεψε μέ επανάσταση τον βασιλιά 

Κάρολο Χ, δταν αυτός, μέ εισήγηση 

τοΰ πρωθυπουργού του Pol ignac, 

θέλησε να διάλυση πραξικοπηματικά 

το νέο κοινοβούλιο, στο όποιο πλειο

ψηφούσαν οί φιλελεύθεροι, να περιορίση 

το εκλογικό δικαίωμα καί να καταργή -

ση την ελευθεροτυπία. 

27. Οί Βέλγοι επαναστάτησαν εναν

τίον τών 'Ολλανδών (Αύγουστος 1830) 

καί οί Πολωνοί εναντίον τών Ρώσων 

(29 Νοεμβρίου 1830). Μικρές επα

ναστάσεις παρατηρήθηκαν στην ' Ιτα

λία, Γερμανία καί Ι σ π α ν ί α . 

28. Ή προσπάθεια τοϋ ήρωϊκοΰ 

Πολωνικού λαοϋ για τήν απόκτηση της 

ανεξαρτησίας του συγκινούσε βαθύ

τατα τους Έλληνες. 'Αντίθετα ή ημι

επίσημη «Γενική Έφημερίς της Ε λ 

λάδος» δημοσίευε τακτικά εξωτερικές 

ειδήσεις στις όποιες οί Πολωνοί εμ

φανίζονταν σαν αντάρτες κατά της 

ελέω Θεοϋ εξουσίας του Ρώσου αυτο

κράτορα («Γεν. Έφημερίς», έτος Σ Τ ' , 

φ. 7, 28 Ί α ν . 1831 ' φ. 11, 11 Φεβρ. 

1831· φ. 20, 14 Μαρτίου 1831" φ. 

27, 8 'Απριλίου 1831 καί άλλου). 

29. Το Δεκέμβριο 1830 - 'Ιανουάριο 

1831 οί Μανιάτες τοΰ Λιμενιοΰ καί της 

Τζίμοβας αρνήθηκαν, μέ παρακίνηση 

τών Μαυρομιχάληδων, νά δεχτούν 

τήν εγκατάσταση τοϋ Διοικητή της 

Σπάρτης στο Λιμένι καί ήλθαν σε 

ένοπλη σύγκρουση μέ τά κυβερνητικά 
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τον όλεθρο της Ελλάδας, αν συνέβαινε αναταραχή στο εσωτερικό. Φαί

νεται δμως δτι οι αρχικοί του φόβοι ήταν υπερβολικοί, ενώ ή τακτι

κή πού ακολουθούσε δέν απέτρεπε, άλλα, αντίθετα, Ικανέ αναπόφευκτη 

τή βίαιη σύγκρουση με τήν αντιπολίτευση. 

"Ηταν οπωσδήποτε υπερβολικά δσα ό Κυβερνήτης έγραφε στις 

27 'Ιανουαρίου 1831 προς τον πρίγκιπα Σούτσο, δτι δηλ. απαγόρευσε 

τήν έκδοση της νέας εφημερίδας, επειδή «έμελλε να κηρνξγ) τήν άττο-

στασίαν είς δλας τάς επαρχίας»30. Τήν εποχή αυτή ό Πολυζωίδης δέν 

είχε καμιά πρόθεση να κηρύξη επανάσταση, άλλα σαν ελεύθερος πο

λίτης διεκδικούσε το αναφαίρετο δικαίωμα να συντέλεση νόμιμα καί δσο 

μπορούσε στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του έθνους. Ό Ί ω . 

Καποδίστριας, προσηλωμένος μόνο στο δικό του δράμα για το μέλλον 

της Ελλάδας 3 1 καί κατανοώντας καλά τις μεγάλες του υπηρεσίες στην 

στρατεύματα. Ή εξέγερση αυτή δέν 

κατεστάλη παρά τις επίμονες προσ

πάθειες της Κυβέρνησης. Βλ. Διοι

κητής Σπάρτης (Λιμένι) προς Κυβερ

νήτη, άρ. 908, 23 Δεκεμβρίου 1830 

καί άρ. 921, 26 Δεκεμβρίου 1830, 

πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 

258· Διοικητής Σπάρτης (Σκαρδα-

μούλα) προς Κυβερνήτη, άρ. 1022, 

22 'Ιανουαρίου 1831, πρωτ., ΓΑΚ, 

Γεν.Γραμμ., φακ. 260. Πρβλ. Κ. Men

delssohn - B a r t h o l d y , Geschichte 

Griechenlands, τόμ. 1 - 2 , Leipzig 

1873-1874, έλλην. μετάφραση Ά γ γ . 

Βλάχου, τόμ. Β', 'Αθήναι 1876, σ. 

361-362. 

30. Ί ω . Καποδίστρια, Έπιστολαί, 

μετάφραση, τόμ. Δ ' , 'Αθήναι 1843, σ. 

153-154. Στην ϊδια επιστολή σημειώ

νονται καί τα έξης χαρακτηριστικά: 

«Το παρελθόν έτος εκινονντο [οί αντι

πολιτευόμενοι] εις προνπάντησιν δήθεν 

τον ήγεμόνος, ήδη δε κινούνται, ίνα 

συμβφάσωσιν τήν Ελλάδα με τους 

λαούς τους άποστατονντας κατά των 

κυβερνήσεων των καί τη προμηθεν-

σωσι σύνταγμα δημοκρατικον καί 

κνβέρνησιν όμόσπονδον». 

3 1 . Ό Ί ω . Καποδίστριας οραματι

ζόταν έ'να κράτος στο όποιο οί πολίτες 

θα ήταν πραγματικά ελεύθεροι, γιατί 

θα διέθεταν ατομική ιδιοκτησία. Γι ' 

αυτό επέμενε δτι χωρίς οικονομικές 

καί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις ήταν 

αδύνατο νά λειτουργήσουν ουσιαστικά 

οί δημοκρατικοί θεσμοί. Ε π ί σ η ς πί

στευε δτι τήν αλλαγή αυτή μόνο μια 

συγκεντρωτική κυβέρνηση μπορούσε 

νά έπιτύχη, ή οποία συγχρόνως θά 

καθοδηγούσε πατρικά τους "Ελληνες 

στην ηθική καί πολιτική τους ωριμό

τητα μέχρις δτου μπορέσουν νά κυβερ

νηθούν μόνοι τους. Βλ. Ί ω . Καποδί

στρια, Έπιστολαί, μετάφραση, τόμ. Δ', 

σ. 9 6 - 9 9 · Ά(λεξάνδρου) Σ(τούρζα), 

Βιογραφική άφήγησις περί τον Κνβερ-

νήτον της 'Ελλάδος I.A. Καποδί

στρια, πρόλογος στον πρώτο τόμο 

τών επιστολών τοΰ Ί ω . _ Καποδίσ

τρια, μετάφραση, τόμ. Α ' , σ. 78-79* 

Ν . Kal tchas , Introduction to the 

Constitutional History of Modern 

Greece, Columbia 1940, σ. 64 κ. εξ. 

Πρβλ. όμως τή γνώμη τοΰ Douglas 

D a k i n δτι στην κρίση μας για το 

έργο τοΰ Κυβερνήτη πρέπει νά δια-

κρίνωμε τις προθέσεις άπο τα πραγ

ματικά επιτεύγματα (βιβλιοκρισία στο 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 16/12/2017 21:13:28 |

http://epublishing.ekt.gr


Χ. Κ. Λοΰκος, Η ΔΙΩΞΗ Τ Η Σ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» 209 

ανόρθωση της χώρας, αρνιόταν επίμονα να συμμεριστη τΙς ανησυχίες 

ανθρώπων δπως ό Πολυζωίδης* γι' αυτόν ήταν απλώς «φνλλαοιογράφοι ή 

ερασταΐ της εφημεριδογραφίας» και νέοι «ερχόμενοι είς την Ελλάδα 

με τα εξωτερικά μαθήματα».32 'Αλλά ό Πολυζωίδης ανησυχούσε, 

γιατί νόμιζε δτι ό Κυβερνήτης κινιόταν σ' ενα κόσμο ιδεών τελείως 

διαφορετικό άπα τους δημοκρατικούς στόχους πού έΌεσε ή Επανάσταση 

του, 1821. Ά π α πεποίθηση συνταγματικός πίστευε οτι μόνο ενα πολί

τευμα σαν της Γαλλίας ή της 'Αγγλίας, δηλ. ή συνταγματική μοναρχία, 

παρείχε ασφαλείς εγγυήσεις για τήν απρόσκοπτη ανέλιξη τών ελεύ

θερων Ελλήνων. 3 3 'Αντίθετα ή επάνοδος σέ οποιαδήποτε μορφή αυ

θαίρετης διακυβέρνησης θα έπνιγε τή γνήσια έπαναστατικότητα του 

λάου και έτσι θα εμπόδιζε τή δημιουργική συμμετοχή του στην οικο

δόμηση του νέου κράτους. Για τον Πολυζωίδη, δπως και για πολλούς 

άλλους "Ελληνες, το «ρωσικό» καθεστώς πού δημιούργησε ό Ί ω . 

Καποδίστριας δέν αποτελούσε πια προσωρινή λύση, άλλα καθημερινά 

δημιουργούσε μόνιμη κατάσταση και απειλούσε να εμπόδιση τήν έν

ταξη τών Ελλήνων στον δμιλο τών πολιτισμένων ευρωπαϊκών λαών.3 4 

έργο τοϋ W . P . Kaldis , John Capo-

distrias and the Modern Greek State, 

«Balkan Studies» 4 (1963) 449-450). 

32. Ί ω . Καποδίστριας (Ναύπλιο) 

προς πρίγκιπα Σοΰτσο (Παρίσι), 27 

'Ιανουαρίου 1831 και 9 Μαρτίου 1831, 

Ί ω . Καποδίστρια, Έπιστολαί, μετά

φραση, τόμ. Δ', σ. 154, 171 . Ό Κυ

βερνήτης δέν μπόρεσε νά ξεφύγη άπο 

το σύστημα ιδεών της πεφωτισμένης 

δεσποτείας μέσα στο όποϊο ανατράφη

κε και σταδιοδρόμησε. "Ετσι το αξιό

λογο έργο του για τήν οικοδόμηση 

συγκροτημένης πολιτείας υπονομεύτη

κε σημαντικά άπο τήν επιμονή σέ 

μορφές διακυβέρνησης πού ήταν αν

τίθετες στή δημοκρατική πολιτική 

παράδοση της Επανάστασης τοϋ 1821. 

33 . « . . . Το έλληνικον έθνος δεν 

επιθυμεί άλϊχος να κυβερνάται ειμή 

Συνταγματικώς. Προς τοΰτο το τέλος 

άπετίναξε τον ζυγον τοϋ βαρβάρου, και 

λυπηρά πείρα το έπληροφόρησεν αρκε

τά, πόσον ή απεριόριστος θέλησις μιας 

εξουσίας, και με φώτα Ικανά περι

στοιχισμένης, εγγυάται ολίγον τον παν

τελή άπομακρυσμον του άποτειναχθέν-

τος ζυγοϋ...» ( « Ό Απόλλων», φ. 

4, 21 Μαρτίου 1831) . Βλ. καί « Ό 

Απόλλων», φ. 15, 29 'Απριλίου 1831. 

34. C. W . Crawley, The Question 

of Greek Independence, Cambr idge 

1930, σ. 192-193. Βλ. και τους φόβους, 

υπερβολικούς ασφαλώς, τοϋ 'Αδ. Κοραή 

μήπως ό Κυβερνήτης καταντήση τους 

Έλληνες μουζίκους σαν αυτούς της Ρ ω 

σίας: Δ.Α. Μιαούλης (Ναύπλιο) προς 

[ Γ . Κουντουριώτη], 13 Φεβρουαρίου 

1831, 'Αρχεία Λ. και Γ. Κουντουριώ-

τον, τόμ. 10, σ. 365. Πρβλ. Π . Κοντο-

γιάννη, Ανέκδοτος επιστολή τοϋ Α 

Κοραή περί Δημοκρατίας, «Ελληνικά» 

Η ' (1935) 189-190 καί Κ. Άμάντου, 

Κοραής καί Καποδίστριας, «Ελληνικά» 

Η ' (1935) 289-295, δπου σχέδιο ανέκ

δοτης επιστολής του Κοραή προς τον 

Πολυζωίδη μέ ημερομηνία 20 Μαΐου 

1 8 3 1 . 
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Ευγενή συνεπώς ήταν τ α κίνητρα της αντιπολιτευτικής διάθεσης του 

νεαρού δημοσιογράφου 3 5 και την εποχή πού κατασχέθηκε ό « Α π ό λ λ ω ν » 

δεν τον διέκρινε ή γνωστή βιαιότητα των επόμενων μηνών, προϊόν 

ασφαλώς τών γεγονότων πού μεσολάβησαν. Τρέφοντας σεβασμό στο 

πρόσωπο του Κυβερνήτη φιλοδοξούσε, παράλληλα με το φωτισμό τών 

ομογενών, να υπόδειξη τις ανησυχίες ορισμένων πολιτών γ ιά το μέλλον 

της Ε λ λ ά δ α ς . Ά λ λ α ή βία ήλθε να διάλυση τις ελπίδες του. Ή Κυ

βέρνηση, μή επιτρέποντας να ακουστή διαφορετική άπο τήν ιδική της 

γ ν ώ μ η , ακόμη καί αν εκφραζόταν νόμιμα, εξωθούσε τους διωκόμενους 

σε ριζοσπαστικότερες αποφάσεις. Συγχρόνως στερούσε τα μέλη της 

άπο τήν απαραίτητη εκείνη κριτική πού εμποδίζει τήν δημιουργία αγε

φύρωτου χάσματος ανάμεσα στους κυβερνήτες καί κυβερνώμενους. 

Ή αντιπολίτευση, 3 6 πού τρεφόταν συνεχώς άπο τα σφάλματα τής 

Κυβέρνησης, εκμεταλλεύτηκε κατάλληλα τή νέα παραβίαση τών συν

ταγματικών διατάξεων. Έ ν ώ στην αρχή είχε περιοριστή στην ηθική 

καί με συνδρομές υποστήριξη του εγχειρήματος του Πολυζωίδη, 3 7 τώρα 

έγκολπώθηκε τήν υπόθεση καί εμφάνισε τον « Α π ό λ λ ω ν α » σαν σύμ

βολο τής διωκόμενης πολιτικής ελευθερίας. Έ ξ άλλου τ α γεγονότα 

τής Ευρώπης είχαν ενισχύσει σημαντικά τήν ιδεολογική της θέση: 

Σ τ ή Γαλλία ή Ίουλιανή επανάσταση είχε ανεβάσει στην εξουσία φιλε

λεύθερη Κυβέρνηση, ή όποια δεν βρισκόταν πλέον κ ά τ ω άπο τήν κηδε

μονία τής Ρ ω σ ί α ς . 3 8 Ή πεποίθηση οτι έκτος άπο τήν 'Αγγλία, τής 

όποιας ή έχθρα εναντίον του Κυβερνήτη υπήρξε πάντοτε σταθερή, ή 

Γαλλία θα έδινε τώρα τήν ηθική της τουλάχιστον επιδοκιμασία στην 

προσπάθεια γ ι α τήν αποκατάσταση τών πολιτικών δικαιωμάτων στην 

Ελλάδα, ενθάρρυνε όσο τίποτε άλλο τους αντιπολιτευόμενους και τους 

οδήγησε σε γενναιότερες σκέψεις. Τότε αποφασίστηκε να άναζητηθή 

άλλο, με μεγαλύτερη ασφάλεια, καταφύγιο γ ια το διωκόμενο τύπο. 

Ή "Τδρα παρείχε τις περισσότερες εγγυήσεις, άλλα χωρίς τή συγκα

τάθεση τών Κουντουριωτών, πού ήταν ή ισχυρότερη οικογένεια στο 

νησί, τίποτε δέν μπορούσε να έπιχειρηθή. Ή περίσταση εμφανιζόταν 

35. Π.Θ. Πέννα, ενθ' άνωτ., σ. 
18-19, 33-34. 

36. Γιά τήν οργάνωση καί δρά
ση της αντιπολίτευσης στην καποδι-
στριακή περίοδο ετοιμάζω ειδική με
λέτη. 

37. Ά . Μαυροκορδάτος (Ναύπλιο) 

προς [Γ. Κουντουριώτη], 23 Δεκεμ
βρίου 1830 καί 5 Ιανουαρίου 1831, 
Άρχεϊα Λ. και Γ. Κουντονριώτον, 
τόμ. 10, ο. 326 καί 340. 

38. Κ. Mendelsshon - Bartholdy, 
ενθ' άνωτ., μετάφραση, τόμ. Β', σ. 
311-312, 315-316. 
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ευνοϊκή, γ ιατί οι διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης με τα ναυτικά 

νησιά γ ια το θέμα των αποζημιώσεων είχαν φθάσει σε αδιέξοδο και 

βάραιναν τήν ατμόσφαιρα. 3 9 

Μια από τις πρώτες ενέργειες προς την κατεύθυνση αύτη έγινε 

στις 15 'Ιανουαρίου 1831. Ό Δ. Α. Μιαούλης, γιος του ναυάρχου, 

γράφοντας άπο το Ναύπλιο στον Γ. Κουντουριώτη, εμφάνιζε τήν πρόσ

κληση της διωκόμενης τυπογραφίας στην "Υδρα σαν «επισφράγιση' όλων 

τών ενδόξων κατορθωμάτων» του νησιού. 4 0 Ά λ λ α και ό Ά λ . Μαυρο

κορδάτος, πού βρέθηκε τίς ήμερες εκείνες στην "Υδρα, 4 1 δεν θα παρέ

λειψε να προτείνη παρόμοια. Οι Κουντουριώτες είχαν λόγους να είναι 

δυσαρεστημένοι με τον Κυβερνήτη, άφοϋ και τα συμφέροντα τους είχε 

πλήξει και οι απόψεις του για το μέλλον της Ε λ λ ά δ α ς δεν τους εύρισκαν 

πάντοτε σύμφωνους. Παρόλα αυτά δίσταζαν να δώσουν προστασία στον 

« Α π ό λ λ ω ν α » γνωρίζοντας οτι ή πράξη αυτή θα τους έφερνε σε ανοιχτή 

ρήξη μέ τήν Κυβέρνηση. 

Οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στο Ναύπλιο και το "Αργός 4 2 δια

σκέδασαν και τους τελευταίους δισταγμούς των Κουντουριωτών. "Οχι 

μόνον εμφάνισαν τήν κατάσταση στην Ευρώπη ευνοϊκή γ ια τή διεκδί

κηση των συνταγματικών δικαιωμάτων, άλλα επιδέξια ύπέθαλψαν τον 

πατριωτισμό πού τόσο εύκολα καλύπτει άλλα κίνητρα. Χαρακτηρι

στικοί, στην περίπτωση αυτή, είναι οί λόγοι του Κ. Καρατζά. Σ ε επι

στολή του προς τον Γ. Κουντουριώτη παρακινούσε τους 'Υδραίους 

προκρίτους να μή μείνουν απαθείς, απλοί θεατές τών κατορθωμάτων 

των ευρωπαϊκών λαών, ούτε να ανεχτούν, ύστερα άπο τόσες υπηρεσίες 

στην πατρίδα, να τυραννιώνται, άλλα μέ μια ακόμη θυσία να κερδί

σουν «τον στέφανον της δόξης» ως «σωτήρες τον έθνους και στηρί

γματα της ελευθερίας της φιλτάτης πατρίδος».43 "Ετσι τήν επιθυμία 

39. Αυτόθι, σ. 318-320· J.A. Pe-
tropoulos, Politics and Statecraft in 
the Kingdom of Greece (1833-1843), 
Princeton 1968, σ. 121· 'Αρχεία Λ. 
και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. 10, σ. 330, 
351, 354, 367, 378-9. 

40. Αυτόθι, σ. 348. 
41. Αυτόθι, σ. 347, 350. 
42. 'Ανάμεσα σ' αυτούς οί σπουδαιό

τεροι ήσαν: Άλ. Μαυροκορδάτος, Κ. 
Καρατζάς, Δ. Υψηλάντης, 'Α. Καν

τακουζηνός, 'Α. Μιαούλης, Σπ. Τρι
κούπης, Μ. Σούτσος, Κ. Ζωγράφος, 
Ά . Ζαίμης καΐ άλλοι. Τα σχέδια τους 
υποστήριζε ό Άγγλος άντιπρέσβης 
Dawkins. 

43. Κ. Κ(αρατζας) (Ναύπλιο) προς 
[Γ. Κουντουριώτη], 8 Φεβρουαρίου 
1831, 'Αρχεία Λ. και Γ. Κουντου
ριώτου, τόμ. 10, σ. 361-362. Θα 
είχε κανείς αντιρρήσεις σχετικά με τή 
γνησιότητα τών φιλελεύθερων αρχών 
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του Πολυζωίδη να έκδώση και πάλι την εφημερίδα του, έσπευσαν να 

ενθαρρύνουν οι 'ίδιοι οι Υδραίοι προσκαλώντας τον να μεταφέρη την τ υ 

πογραφία του στο νησί τους, κ ά τ ω άπα τήν άμεση προστασία τ ο υ ς . 4 4 

Το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 1831, το τυπογραφικό υλικό 

τοϋ Πολυζωίδη βρισκόταν στην "Υδρα. 4 5 

Σ τ ι ς 6 Μαρτίου 1831 ό Πολυζωίδης με νέα προκήρυξη γνωστο

ποίησε τήν επανέκδοση του « Α π ό λ λ ω ν α » . Ά φ ο ϋ αναφέρθηκε π ρ ώ τ α 

στή βίαιη παύση της εφημερίδας του στο Ναύπλιο, στή συνέχεια έ

πλεξε το εγκώμιο των 'Υδραίων, οι όποιοι, θέλοντας να προστατεύσουν 

τα δικαιώματα τών ομογενών άπό τήν αυθαιρεσία, έδωσαν άσυλο και 

προστασία στο διωκόμενο τύπο. Συγχρόνως υποσχέθηκε να τηρήση 

τις ϊδιες αρχές πού διατύπωσε στην π ρ ώ τ η του προκήρυξη. 4 6 Μέσα 

τοϋ Καρατζά ή μερικών άπό τους ο
μοίους του. 'Ανάμεσα στους αντιπολι
τευόμενους δέν βρίσκονταν μόνον ιδεο
λόγοι - υπερασπιστές τοϋ συντάγματος, 
άλλα και φιλόδοξοι ή άνθρωποι πού 
τα συμφέροντα τους έπληξε καίρια το 
καποδιστριακο καθεστώς και οι όποιοι 
δέν θα δίσταζαν να θυσιάσουν τα συμ
φέροντα τοϋ έθνους για να επιτύχουν 
τήν επιθυμητή πολιτική αλλαγή. Ό 
Κυβερνήτης έσφαλλε, όταν μέ τήν ε
πιμονή του στην αυταρχική διακυβέρνη
ση έδινε τή δυνατότητα στην αντιπολί
τευση να ξεπεράση προσωρινά τις αντι
θέσεις τών μελών της μέ τήν προβολή 
τοϋ κοινοΰ αγώνα για τις συνταγμα
τικές ελευθερίες. 

44. « Ό Απόλλων», φ. 4, 21 Μαρ
τίου 1831. 

45. 'Αρχεία Λ. και Γ. Κουντονριώ-
του, τόμ. 10, σ. 362, 377-378. Για 
τον τρόπο μεταφοράς βλ. Διοικητικός 
Τοποτηρητής "Αργούς προς Γραμμα
τεία Δικαιοσύνης, άρ. 1999, 23 Μαρ
τίου 1831, πρωτ., ΓΑΚ, Γραμμ. Δι
καιοσύνης, φακ. 127, Οπου και ή 
πληροφορία Οτι «έγινε μία συνει
σφορά εις "Υδραν εκατόν χιλιάδων ταλ-
λήρων δια να εκδίδεται εφημερίς...». 
Τό ποσό εϊναι προφανώς υπερβολικό. 

Πρβλ. και αβάσιμες πληροφορίες δτι 
τάχα σχεδιάστηκε άπο κυβερνητικούς 
ή δολοφονία τοϋ Πολυζωίδη: Ν. Δ. 
Σπετσεροπούλου, Λόγος εκφωνηθείς επί 
τον τάφου τον ΆΡ. Πολυζωΐδου κατά 
την 7· 'Ιουλίου 1873, [Άθηναι 1873], 
σ. 7 και τή νεκρολογία πού δημο
σίευσαν οί έφημερίδςς «Χρόνος» και 
«Πλάστιγξ». Βλ. και Δ. Γατοπού-
λου, 'Ιστορίες τοϋ τόπου μας. Ή άντί-
δρασις τοϋ «Απόλλωνος», 'Αθήναι 
1934, σ. 179-181. Τή μεταφορά της 
τυπογραφίας του στην "Υδρα είχε 
ζητήσει πρώτος ό Έμμ. 'Αντωνιάδης. 
Βλ. 'Αρχεία Λ. και Γ. Κουντουριώτου, 
τόμ. 10, σ. 341-342. 

46. Βλ. προκήρυξη Β' στην αρχή 

τοϋ σώματος πού περιέχει όλα τα εκ

δοθέντα φύλλα τοϋ «Απόλλωνα». *Η 

δίωξη Ομως έκανε τον Πολυζωίδη α

διάλλακτο εχθρό τοϋ καποδιστριακοΰ 

καθεστώτος: Ή «απελευθέρωση» άπό 

τα πολιτικά δεσμά γίνεται τώρα γι' 

αυτόν δ κύριος σκοπός της εφημερίδας 

του. Βλ. σχετικά Α. Πολυζωίδης 

(Ύδρα) προς Δρόσο Μανσόλα (Σύρα), 

άρ. 3501, 23 Μαρτίου 1831, πρωτ., 

Εθνική Βιβλιοθήκη - Τμήμα Χειρο

γράφων, 'Αρχείο Α'. 
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στην ανομοιογένεια της άντικαποδιστριακής παράταξης ό Πολυζωίδης 

αγωνίστηκε, δχι πάντοτε με επιτυχία, να διατήρηση την ανεξαρτησία 

των φρονημάτων τ ο υ . 4 7 Ή μετέπειτα πάντως στάση του απέδειξε δτι 

αντιμαχόμενος τον Κυβερνήτη ήταν ειλικρινής στις επιδιώξεις του και 

δέν έχρησιμοποίησε, όπως άλλοι, τις λέξεις «σύνταγμα» καί «συνέ-

λενσις» ως «μηχανην πολέμου».** 

"Οταν ό Κυβερνήτης πληροφορήθηκε τή νέα προκήρυξη, π α ρ ά γ 

γειλε στο Διοικητή "Υδρας καί Σ π ε τ σ ώ ν να εξακρίβωση αν πράγματι 

ό Πολυζωίδης τύπωσε στην "Υδρα το ανωτέρω πρόγραμμα* έπειτα να 

διαπίστωση εάν οι δημογέροντες της "Υδρας δέχονταν, με γνώση των 

συνεπειών, δσα ό έφημεριδογράφος διακήρυξε, δτι δηλαδή «ασφαλίζει 

τήν δημοσίενσιν της εφημερίδος τον, άπαγορενθείσης εις την καθέδραν 

της Κυβερνήσεως, υπό την προστασίαν της Κοινότητος». "Επρεπε, 

συγχρόνως, να γίνη σαφές στή δημογεροντία δτι ή Κυβέρνηση α π α γ ό 

ρευε τήν έκδοση της εφημερίδας καί στην "Υδρα, μέχρις δτου ό Πολυ

ζωίδης, στέλνοντας το πρόγραμμα του, ζητήση κυβερνητική άδεια. 4 9 

Ό Διοικητής, πριν ακόμα λάβη τις παραπάνω διαταγές τοϋ Κυβερνήτη, 

είχε ενεργήσει προς αυτή τήν κατεύθυνση. Ε ί χ ε μάλιστα ρητώς προσκα

λέσει τή δημογεροντία να χρησιμοποίηση τήν αστυνομική δύναμη σε 

περίπτωση πού ό Πολυζωίδης θα επιχειρούσε τήν έκδοση της εφημερί

δας του χωρίς κυβερνητική άδεια, «διότι το επιχείρημα του υπήρχε 

εναντίον των καθεστώτων και τής πολιτικής Koivowiaç».50 Σ τ ι ς 11 

Μαρτίου 1831 ή δημογεροντία της "Υδρας τοϋ ανέφερε δτι ό Πολυ-

47. Πρβλ. οσα ό ίδιος ό Πολυζωίδης 
υποστήριξε («Ό Απόλλων», φ. 60, 
7 'Οκτωβρίου 1831). Είναι πάντως 
αναμφίβολο δτι το πολιτικό του πάθος 
τον έσπρωξε σε υπερβολικές καί άδι
κες πολλές φορές κατηγορίες εναντίον 
τοϋ Κυβερνήτη. Έφτασε στο σημείο 
να θεωρή εθνικό δ,τι ήταν άντικαποδι-
στριακό. Ούτε μπόρεσε να διακρίνη 
τους πραγματικούς στόχους πού έκρυ
βε ό υποκριτικός φιλελευθερισμός μερι
κών συναγωνιστών του. 

48. Γ. Τερτσέτη, 'Απομνημονεύ
ματα Άγοονιστών τον 1821. Λόγος της 
25 Μαρτίου 1874, έπιμ. Ντίνου Κονό-
μου, 'Αθήνα 1970, σ. 396. Πρβλ. 

Π. Θ. Πέννα, ένθ' άνωτ., σ. 33. 
49. Κυβερνήτης προς "Εκτακτο Δι

οικητή "Υδρας καί Σπετσών, άρ. 3365, 
12 Φεβρουαρίου 1831, σχ., ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 261. Ή χρονολογία τοϋ 
εγγράφου πρέπει να διορθωθή σέ 12 
Μαρτίου 1831' τοΰτο δικαιολογούν ό 
αριθμός πρωτοκόλλου καθώς καί το 
περιεχόμενο της επιστολής. 

50. Έκτακτος Διοικητής "Υδρας καί 

Σπετσών (Σπέτσες) προς Δημογερον

τία "Υδρας, άρ.1338,10 Μαρτίου 1831, 

άντ., συνημμένο στο ύπ* αριθ. 1361 

της 13 Μαρτίου 1831, ΓΑΚ, Γεν. 

Γραμμ., φακ. 263. 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 16/12/2017 21:13:28 |

http://epublishing.ekt.gr


214 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , Θ' (1971), αρ. 53 

ζωίδης εγκατέστησε στο νησί τυπογραφείο, εξέδωσε προκήρυξη και 

σε λίγο θα κυκλοφορούσε το πρώτο φύλλο του (('Απόλλωνα»' δτι δεν εί

χε τη συγκατάθεση της Κυβέρνησης και δτι, γ ια να αντιμετώπιση το 

ενδεχόμενο νέας δίωξης, συγκρότησε φρουρά, στην οποία κ α τ α τ ά χ τ η -

καν γ ια τον αδρό μισθό και μερικοί άπο τους άνδρες της τοπικής 

φρουράς. 5 1 Με τήν τελευταία παρατήρηση ή δημογεροντία τόνιζε την 

αδυναμία της να εμπόδιση το τόλμημα τοϋ δημοσιογράφου. Ό Διοι

κητής, γνωστοποιώντας -Ολα αυτά στον Κυβερνήτη, υπέδειξε τήν α

νάγκη να ληφθούν γρήγορα τα αναγκαία μέτρα γ ια τήν κατάπαυση της 

«στασ ιώδους ταύτης πράξεως».52 

Ό Ί ω . Καποδίστριας δέν θέλησε να λάβη αμέσως αυστηρά μέτρα, 

αν και ή προστασία πού χορηγήθηκε άπο τους 'Υδραίους στον τύπο 

θεωρήθηκε σαν αντικυβερνητική πράξη και πρώτη εναντίον τοϋ καθε

στώτος φανερή ενέργεια της αντιπολίτευσης. 5 3 " Ο π ω ς ό ϊδιος έγραφε, 

τα μέτρα αυτά οχι μόνο «ήθελον περιπλέξει εις τα αυτά δεινά, τόσον 

τους ενόχους, ώς και τους αθώους, άλλα και δεν ήθελον έχει βάσιν α

κριβώς νόμιμον. Διότι δεν υπάρχει πράξις της Κυβερνήσεως ψηφίζουσα 

περί τών καταχρήσεων της ελευθερίας τοϋ τύπου, και περί τοϋ, το 

όποιον εϊναι το μεγαλύτερον απ όλο, εις δσα κατέστη ένοχος ό Κύριος 

Πολυζωίδης, δημοσιεύων εφημερίδα, χωρίς να λάβη άδειαν της Κυ

βερνήσεως».^ Με αυτά δμως τά λόγια εκείνος ακριβώς πού διέταξε 

τήν παύση του (('Απόλλωνα», ομολογούσε δτι ή εφημερίδα κατασχέ

θηκε παράνομα στο Ναύπλιο. Σ τ ο μεταξύ ό Κυβερνήτης, επιθυμώντας 

το νομότυπο περιορισμό της ελευθεροτυπίας, είχε ζητήσει άπο τή Γε

ρουσία να ρυθμίση με ιδιαίτερο νόμο τή συνταγματική αρχή πού όριζε τον 

τύπο ανεξάρτητο. 5 5 Συγχρόνως ό « Α π ό λ λ ω ν » , πού άρχισε να κυκλοφορή 

51. Δημογέροντες "Τδρας προς Έ κ τ . 
Διοικητή "Τδρας και Σπετσών, άρ. 
2242, 11 Μαρτίου 1831, άντ., συνημ
μένο στο υπ'αριθ. 1361 της 13 Μαρτίου 
1831, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 263. 

52. Έ κ τ . Διοικητής "Τδρας και 
Σπετσών (Σπέτσες) προς Κυβερνήτη, 
άρ. 1361, 13 Μαρτίου 1831, πρωτ., 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φακ. 263. 

53. Προσωρινός Γραμματέας της 
Δικαιοσύνης προς Κυβερνήτη, άρ. 
7011, 13 Αυγούστου 1831, «Γεν. Έ -
φημερίς», έτος ΣΤ', φ. 62-63, 19 

Αυγούστου 1831. 
54. Κυβερνήτης (Πόρος) προς 

Μαυρομμάτη, Διοικητή "Τδρας και 
Σπετσών, άρ. 3392, 21 Μαρτίου 1831, 
σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 264. 

55. Κυβερνήτης προς Γερουσία, άρ. 
2028, 12 Μαρτίου 1831, σχ., ΓΑΚ, 
'Αρχείο Γιάννη Βλαχογιάννη, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 92. Ή Γερουσία εϊχε 
προσκληθή και παλαιότερα, τον 'Οκτώ
βριο 1830, να σκεφτη τήν ψήφιση 
νέου νόμου περί τύπου, τήρησε Ομως 
σιωπή στο διάστημα πού μεσολάβησε. 
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κανονικά άπο τις 11 Μαρτίου 1831, εμφανίστηκε σαν όργανο της κακο-

βουλίας και της ιδιοτέλειας, με μοναδικό του σκοπό «να ενίσχυση τήν 

επαναστατικήν πλάνην εν μέσω των Ελλήνων».56 

Οι προσπάθειες της Κυβέρνησης να στέρηση τον « Α π ό λ λ ω ν α » 

άπο την προστασία των νησιωτών δεν κατέληξαν σε ουσιαστικό αποτέ

λεσμα. Μόλις 40 'Υδραίοι υπέγραψαν τήν αναφορά πού προσκόμισε ει

δικός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μ' αύτη στιγματιζόταν ή έκδοση της 

εφημερίδας στο νησί και τονιζόταν ή ανησυχία των «φιλήσυχων καί 

άκακων πολιτών» γ ια τον επαπειλούμενο εμφύλιο σπαραγμό. 'Επίσης 

οι αναφερόμενοι ζητούσαν τη μεσολάβηση της Κυβέρνησης, γ ιατί ή 

ένοπλη φρουρά τοϋ Πολυζωίδη ήταν ανώτερη άπο τη δύναμη πού διέ

θετε ή δημογεροντία. 5 7 Τήν ΐδια τύχη είχε και ή αναφορά πού συνέ

ταξε ό Διοικητής "Τδρας και Σ π ε τ σ ώ ν : οι περισσότεροι Σ π ε τ σ ι ώ τ ε ς 

αρνήθηκαν να τήν υπογράψουν μή θέλοντας να καταδικάσουν τους Υ δ ρ α ί 

ους γ ια τήν τόλμη τους να υπερασπίσουν τήν ελευθεροτυπία. 5 8 Δεν έλ

λειπαν, γ ια εκφοβισμό, και οι φήμες οτι ή Κυβέρνηση σκόπευε να λάβη 

μέτρα αυστηρά, αν οι Υ δ ρ α ί ο ι δεν δέχονταν να υπακούσουν στο νέο 

νόμο περί τύπου πού θα ψηφιζόταν. Σ τ α μέτρα αυτά δεν αποκλειόταν 

και ή άρνηση της Κυβέρνησης να χορήγηση ναυτιλιακά δ ι π λ ώ μ α τ α . 5 9 

Ή διαδικασία στο μεταξύ γ ια το νομότυπο περιορισμό της ελευ

θεροτυπίας προχωρούσε. "Υστερα άπο επανειλημμένες συνεδριάσεις 

56. Βλ. σημ. άρ. 54. Πρβ>. τον 
ενθουσιασμό πού προκάλεσε ή επα
νέκδοση τοϋ «Απόλλωνα» στους αντι
πολιτευόμενους: 'Αρχεία Λ. και Γ. 
Κουντονριώτον, τόμ. 10, σ. 382, 384-
385, 386-387. 

57. Διοικητής "Τδρας και Σπετσών 
(Σπέτσες) προς Κυβερνήτη, άρ. 1400, 
25 Μαρτίου 1831, πρωτ., καθώς και 
τα συνημμένα δύο αντίγραφα, ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 264. Πρβλ. Διονυσί
ου Κόκκινου, Ή 'Ελληνική Έπανάστα-
σις, τόμ. 12, 'Αθήναι 1960, σ. 423" Κ. 
Mendelsshon-Bartholdy, ένθ' άνωτ., 
μετάφραση, τόμ. Β', σ. 323. 

58. « Ό Απόλλων», φ. 6, 28 Μαρ
τίου 1831. Παρόμοια αναφορά είχε 
τήν ί'δια τύχη και στον Πόρο, βλ. 
'Αρχεία Α. και Γ. Κουντονριώτον, 

τόμ. 10, σ. 424-426. 

59. Αυτόθι, σ. 388, 395 και 402. Τήν 

εποχή αυτή ό Ί ω . Φιλήμων, για να 

βοηθήση τήν Κυβέρνηση στον αγώνα 

της εναντίον τοϋ «Απόλλωνα», προσ

φέρθηκε να έκδώση, μέ κρατικά Ιξοδα, 

τήν εφημερίδα « Ό Ειρηνικός». Ή 

εφημερίδα αυτή θά εμφανιζόταν σαν 

ανεξάρτητη καί θά προσπαθούσε να 

άποδείξη φατριαστικά καί ιδιοτελή 

τά συνταγματικά κινήματα της αντι

πολίτευσης. Φαίνεται πάντως δτι ό 

Κυβερνήτης δέν έδωσε τή συγκατάθε

ση του. Για τον «Ειρηνικό» ετοιμάζει 

μελέτη ή κ. Δέσποινα Κατηφόρη, ή 

όποια ερεύνησε σχετικά στο Καποδι-

στριακο τμήμα τοϋ Αρχείου της 

'Ιονίου Γερουσίας. 
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και παρά τή σθεναρή αντίσταση λίγων Γερουσιαστών, ή πλειοψηφία 

της Γερουσίας ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της Κυβέρνησης.60 Το 

υπ' αριθμ. 2085 ψήφισμα της 26 'Απριλίου 1831 έπληττε καίρια την 

ελευθεροτυπία πού θεμελίωσαν τόσες 'Εθνοσυνελεύσεις. Παρά το γε

γονός ότι δέν επιτρεπόταν ή προληπτική λογοκρισία, ή δεύτερη παρά

γραφος του παραπάνω ψηφίσματος περιείχε τόσες δεσμεύσεις, ώστε 

να φαίνεται αδύνατη ή ύπαρξη πραγματικής αντικυβερνητικής δημο

σιογραφίας : 'Απαγορευόταν ή εκτύπωση κάθε συγγράμματος το ο

ποίο «καθήπτετο τάς εύεργέτιδας της 'Ελλάδος δυνάμεις» ή «εκίνει 

εις άνατροπήν τών καθεστώτων προσωρινώς της 'Επικρατείας πρα

γμάτων» ή «προεκάλει εις άπείθειαν προς τους νόμους», ενώ οποίος 

παρέβαινε τις διατάξεις αυτές υποβαλλόταν σε αυστηρές χρηματικές 

ποινές και φυλάκιση.61 Δέν μένει αμφιβολία Οτι μέ τον πρώτο αυτό 

ελληνικό νόμο κατά του τύπου δεσμευόταν ή ελευθερία της γνώμης, 

άφοΰ, στην τότε ένταση τών πολιτικών παθών, και ή πιο αθώα κριτική 

μπορούσε να περιληφθη στις απαγορευτικές του διατάξεις.62 

60. « Ό Απόλλων», φ. 3, 18 Μαρ

τίου 1831· φ. 4, 21 Μαρτίου 1831 ' 

φ. 7, 1 'Απριλίου 1831· φ. 9, 8 'Απρι

λίου 1831. Βλ. και 'Αρχεία Λ. και Γ. 

Κουντονριώτον, τόμ. 10, σ. 389, 398, 

402-403, 408, 410-411, 414-415, 

416. Στην ελληνική μετάφραση ομιλίας 

τοϋ Μιραμπώ για τήν ελευθερία τοϋ τύ

που, ή οποία τυπώθηκε στο Ναύπλιο το 

1831, βρίσκεται ή ακόλουθη αφιέρωση: 

«Είς τους πέντε εκ τών Γερουσιαστών 

της Έλλάόος, τους νπερ της ελευθερο

τυπίας γενναίως άγωνισθέντας, και κα

τά της τνποκτόνου γνώμης διαμαρτυ-

ρηθέντας. Aia τον πατριωτισμόν». 

Πρβλ. Ν. Σπηλιάδου, 'Απομνημονεύ

ματα, τ. Δ', σ. 237-240, καθώς και την 

εισηγητική έκθεση τοϋ Γραμματέα της 

Δημόσιας Παιδείας προς τή Γερουσία 

μέ ημερομηνία 12 'Απριλίου 1831, 

«Γεν. Έφημερίς», έτος Σ Τ ' , φ. 32, 2 

Μαΐου 1831. Βλ. επίσης στα ΓΑΚ 

(Γραμμ. Δικαιοσύνης, φακ. 91, ύπο-

φάκελος άχρονολόγητα 1830) ανυπό

γραφη - άχρονολόγητη πραγματεία πε

ρί τύπου, δπουκατα βάλλεται προσπά

θεια να άποδειχτή δτι τα νέα μέτρα 

αποβλέπουν στην προστασία τοϋ έκδο

τη ή συγγραφέα. 

6 1 . «Γεν. Έφημερίς» , έτος Σ Τ ' , 

φ. 31, 29 'Απριλίου 1831. Δέν ήταν λι-

γώτερο περιοριστική και ή μεγάλη εγ

γύηση τήν οποία έπρεπε, σύμφωνα μέ 

το νέο νόμο, να προκαταβάλη ό έκ

δοτης μιας εφημερίδας. 

62. Αρ. Dascalakis , La Presse 

Néo-hellénique (Le Journalisme et la 

Renaissance Hellénique, Journaux 

et Journalistes, La Liberté de la Pres

se), Par is 1930, σ. 108-109· Κώστα 

Μάγερ, 'Ιστορία τοϋ Ελληνικού τύπου, 

τόμ. Α', 'Αθήναι 1957, σ. 38- 'Αρχεία 

Α. και Γ. Κουντουριώτον, τόμ. 10, σ. 

416. Βλ. και 'Αλεξάνδρου Σούτσου, 

Ό περί ελευθερίας κανονισμός η το 

τυποκτόΐ'ον ψήφισμα τον Ίω. Καπο

δίστρια (Τον Μάϊον τον 1831), είς 

"Απαντα, 'Αθήναι 1916, σ. 38-39. Ό 

νέος νόμος έπληξε καίρια τήν « Ή ώ » , 

πού μόλις εϊχε αρχίσει να κυκλοφορή 
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"Υστερα άπο την γνωστοποίηση του νέου νόμου,63 ή Κυβέρνηση 

διέταξε ολα τα διοικητικά της όργανα να απαγορεύσουν την κυκλοφορία 

του (('Απόλλωνα» και να προειδοποιήσουν τους τυχόν συνδρομητές 

αύτης της εφημερίδας «δτι τον λοιπόν δεν δύνανται να την λαμβάνονν 

οντε να την διαδίδονν χωρίς να βλάψουν εαντονς καθνποβαλλομένονς 

εις άστννομικά μέτρα».6* Οι άπογορευτικές διατάξεις κοινοποιήθηκαν 

στους πολίτες των επαρχιών, ενώ οι ύγειονομολιμενάρχες, πού έπιστα-

τοϋσαν στις αποστολές του ταχυδρομείου, και οι αστυνόμοι επιφορ

τίστηκαν να κρατούν δσα αντίτυπα της «στασιώδονς εφημερίδος» 

περιέρχονταν στα χέρια τους και να επισημάνουν όσους τα προμηθεύονταν 

μέ οποιοδήποτε τρόπο.6 5 Σε μερικούς γνωστούς συνδρομητές του «Α

πόλλωνα» έγινε ιδιαίτερη υπόμνηση των νέων μέτρων πού έλαβε ή 

Κυβέρνηση για τον τύπο. Μερικά πάντως όργανα της επαρχιακής δι

οίκησης είχαν, άπο υπερβολικό ζήλο, απαγορεύσει την κυκλοφορία 

της εφημερίδας μέ δική τους πρωτοβουλία, πριν ψηφιστη ό νέος νό

μος.6 6 

Ό νέος νόμος περί τύπου έδειχνε την απόφαση της Κυβέρνησης 

να μήν ελθη, προβαίνοντας σέ μερικές παραχωρήσεις, σέ συνδιαλλαγή 

μέ τους Υδραίους.67 Ό Πολυζωίδης και οι λοιποί στην "Υδρα άντιπο-

ξανά, και ό φιλελεύθερος εκδότης 

της «άλλότριον "Ελληνος λογιζόμενος 

την εις τον νόμον τούτον η μάλλον 

εις την παρανομίαν ύπακοην» έπαυσε 

οικειοθελώς την εφημερίδα του. Σέ 

λίγο επιχείρησε να μεταφέρη τα τ υ 

πογραφικά μηχανήματα σ' άλλο μέ

ρος, άλλα εμποδίστηκε ( « Ό Α π ό λ 

λων», φ. 26, 6 'Ιουνίου 1831). 

63. «Γεν. Έφημερίς» , έτος Σ Τ ' , φ. 

32, 2 Μαΐου 1831. 

64. Κυβερνήτης προς τους κατά την 

Έπικράτειαν Έ κ τ α κ τ ο υ ς 'Επιτρό

πους, τους Διοικητάς και Τοποτη-

ρητάς, άρ. 3647, 12 Μαίου 1831, σχ., 

ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. φακ. 266. 

65. Διοικητής Κορινθίας προς Κυ

βερνήτη, άρ. 1549, 15 Μαΐου 1831, 

πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 266' 

Διοικητής Τήνου καί Θερμίων προς 

Γραμματέα της Επικρατε ίας, άρ. 

1419, 21 Μαίου 1831, πρωτ., καθώς 

καί τα συνημμένα έγγραφα, ΓΑΚ, Γεν. 

Γραμμ., φακ. 267. 

66. Διοικητικός Τοποτηρητής Κέας 

προς Κυβερνήτη, άρ. 235, 25 Μαΐου 

1831, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 

φακ. 267. 

67. Στις αρχές 'Απριλίου 1831 ό 
Ί ω . Καποδίστριας, σέ μια προσπά

θεια συμβιβασμού μέ τους Τδραίους, 

κάλεσε τους προκρίτους των να τον συν

αντήσουν στον Πόρο. Αυτοί όμως αρνή

θηκαν τονίζοντας οτι καμιά συνδιαλ

λαγή δέν ήταν δυνατή, αν ό Κυβερ

νήτης δέν υποσχόταν δτι θα παρα

χώρηση ελεύθερους θεσμούς στους Έ λ 

ληνες καί θα σεβαστή τήν ελευθερία 

τοϋ τύπου. Βλ. D . C. F leming, John 

Capodistrias and the Conference of 

London (1828-1831), Thessaloniki 

1970, σ. 156. 
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λιτευόμενοι αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν αυτό το νόμο, γ ιατί εμπόδιζε 

την ελεύθερη εξέταση τών δημοσίων πράξεων. 6 8 Κατά τη γνώμη τους 

οΰτε ή Γερουσία, ή οποία σαν υπάκουο όργανο του Κυβερνήτη δέν μ π ο 

ρούσε πια νά έκπροσωπή το έ'θνος, οΰτε ή Κυβέρνηση είχαν το δικαίωμα 

να ακυρώσουν ή τροποποιήσουν θεμελιώδεις (δηλ. συνταγματικούς) 

νόμους παρά μόνο μια νέα Εθνοσυνέλευση. Συγχρόνως διακήρυξαν δτι 

«εις παρανόμους πράξεις κανείς πολίτης γνήσιος δεν χρεωστεϊ ενπεί-

θειαν».69 Ή αντιπολίτευση ωθούνταν στην παρανομία και ό εμφύλιος 

πόλεμος διαγραφόταν στον ορίζοντα, γ ια την έκρηξη του όποιου σε λί^ο 

δέν ήταν ασφαλώς μόνοι υπαίτιοι οι αντιπολιτευόμενοι τον 'Ιωάννη 

Καποδίστρια. 

Χρήστος Κ. Λονκος 

68. 'Αναφοράτοϋ Προσωρινού Γραμ
ματέα της Δικαιοσύνης προς τον 
Κυβερνήτη, άρ. 7011, 13 Αυγούστου 
1831, «Γεν. Έφημερίς», έτος· ΣΤ', 
φ. 62-63, 19 Αυγούστου 1831. 

69. « Ό Απόλλων», φ. 8, 4 'Απρι
λίου 1831· φ. 11, 14 'Απριλίου 1831' 
φ. 13-14, 25 'Απριλίου 1831" φ. 20-
21, 20 Μαΐου 1831· φ. 22, 23 Μαΐου 
1831· φ. 23, 27 Μαΐου 1831. Πρβλ. 
την κυβερνητική άποψη είς Ν. Σπη-

λιάδου, 'Απομνημονεύματα, τόμ. Δ', 
σ. 242, σημ. 1. Το Πολιτικον Σύν
ταγμα της Ελλάδος, ΙΕ' ψήφισμα 
1) Μαΐου 1827), άρθρον β προέβλεπε: 
«Έπ' ονδεμιφ προφάσει και περιστά-
αει δύναται ή Βουλή ή ή Κυβέρνησις 
νά νομοθέτηση ή να ενεργήση τι εναν
τίον είς το παρόν Πολιτικον Σύνταγ
μα». Βλ. Γ. Δ. Δημακοπούλου, Ή 
Διοικητική Όργάνωσις της Ελληνι
κής Πολιτείας, Άθηναι 1970, σ. 42. 
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