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ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

 

• Η Ελλάδα, μάλλον το ελληνικό Έθνος, το Γένος όπως λεγόταν τότε,1 ευτύχησε να έχει τον Ιωάννη 
Καποδίστρια να έχει γεννηθεί στον ελλαδικό χώρο, και να έχει ως αποστολή του, αποστολή Ψυχής, 
την ανασυγκρότηση του Γένους και την απελευθέρωσή του.  
 

• Μερικοί χαρακτηρισμοί για την προσωπικότητά του από ιστορικούς, συγγραφείς, φιλολόγους, 
φίλους, συνεργάτες του κα.: διαύγεια νου, ευστροφία, ικανότητα να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, 
ταπεινότητα, ψυχραιμία/αταραξία, απόλυτη τιμιότητα/εντιμότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα που 
γεννούσε εμπιστοσύνη ακόμα και στους αντιπάλους του, ικανότητα να περιμένει, ακλόνητη και 
απόλυτη αφοσίωση στο έργο του, την αποστολή του, το Χρέος όπως το ονόμαζε, σιδερένια θέληση, 
ενεργητικότητα, αδαμάντινο ήθος, τόλμη, ηρωική πατριωτική αυταπάρνηση, ηθική 
αποφασιστικότητα, ανιδιοτέλεια, ηθικό ανάστημα, τεράστιο κύρος, ακαταπόνητος καταπληκτική 
εργατικότητα, γενναίο ήθος, καρτερία, πίστη, μετριοπάθεια, γενναιότητα, απλότητα, ιδιαίτερη 
ευφυΐα, δρα πάντα ισορροπημένα, μαθηματικό μυαλό, καλός διαπραγματευτής, συγκρατημένος και 
βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Ο Δημ. Αρλιώτης, ένας φίλος από τα παιδικά και νεανικά του 
χρόνια, και ο πρώτος που εξέδωσε βιογραφία για τον Ιωάννη Καποδίστρια στα ιταλικά, γράφει: «σαν 
φύση εξαιρετικά ευγενική και λεπτή, προικισμένος με σπάνια ψυχικά χαρίσματα, με χαρακτήρα 
σοβαρό και ανδροπρεπή παρά την νεαρή ηλικία του, ευαίσθητος και θερμός συμπαραστάτης στον 
κάθε ανθρώπινο πόνο».  
 

• Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε το 1776 στην Κέρκυρα. Ήταν το 6ο παιδί από εννέα της 
αριστοκρατικής οικογένειας των Καποδίστρια και είχε τον τίτλο του Κόμη όπως και όλα τα αδέλφια 
του. Οι γονείς του ήταν ευγενείς και οι δύο, το όνομά τους ήταν περασμένο στο libro d’oro, ανήκαν 
δηλαδή στην αριστοκρατία του νησιού. Η Κέρκυρα τότε, όπως και όλα τα Ιόνια νησιά ήταν στην 

 
1 Κι εδώ να πούμε ότι και ο όρος «Γένος» ξεκίνησε από την Κέρκυρα! 
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κυριαρχία της Βενετίας η οποία καθόριζε τους τίτλους ευγενείας. Επίσης, η Κέρκυρα δεν 
κατακτήθηκε ποτέ από τους Τούρκους όπως και όλα τα Ιόνια νησιά, και ακολούθησε μία εξέλιξη 
ριζικά αλλιώτικη από τον κεντρικό κορμό του Γένους, σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, πολιτικό, 
μορφωτικό. Ο πατέρας του ήταν από τους πιο αξιόλογους δικηγόρους της Κέρκυρας και είχε λάβει 
ενεργό μέρος σε όλα τα πολιτικά γεγονότα του νησιού. Η μητέρα του ήταν βαθιά θρησκευόμενη 
αριστοκράτισσα η οποία μετέδωσε στα παιδιά της και τον Ιωάννη τις αρχές και αξίες που τον 
ακολούθησαν στο υπόλοιπο της ζωής του. Ο νεαρός Ιωάννης μεγάλωσε σε ένα καθαρά πατριαρχικό 
περιβάλλον με έντονη θρησκευτική αγωγή.  

 
 

• Δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες από την παιδική και νεανική ζωή του, ούτε σε τι σχολείο πήγε εάν 
πήγε. Πιθανότατα διδάχθηκε τα γράμματα στο σπίτι από ιδιωτικούς δασκάλους όπως όλα τα παιδιά 
των ευγενών. Έμαθε όμως καλά τρεις γλώσσες λατινικά, ιταλικά και γαλλικά, όπως μουσική και 
πιάνο. Η αλληλογραφία του ήταν πάντοτε στην γαλλική γλώσσα την οποία κατά γενική ομολογία 
χρησιμοποιούσε αριστοτεχνικά. 
 

• Αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό συμβάν, ο νεαρός Καποδίστριας, 16 ετών, κάνοντας ιππασία στην 
Κέρκυρα έπεσε από το άλογο που έχει αφηνιάσει και τον παρέσυρε αρκετά σε χαλκοστρωμένο 
δρόμο. Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, και η διάσωσή του αποδόθηκε στο θαύμα της Παναγίας 
Πλατυτέρας και την προσευχή του ιερομόναχου Συμεών της μονής, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με 
την οικογένεια Καποδίστρια. Ο ιερομόναχος έβλεπε σαν σε όραμα το γεγονός, βγήκε έξω και 
ευλογώντας το αφηνιασμένο άλογο το σταμάτησε. Από τότε ο Καποδίστριας δεν ξέχασε ποτέ να 
ενδιαφέρεται για τον ιερομόναχο και έστελνε τους χαιρετισμούς του μέσω της αλληλογραφίας με τον 
πατέρα του σε όλη την λαμπρή σταδιοδρομία του. 
 

• Το 1794 18 ετών πήγε στην Πάντοβα της Βενετίας, όπως όλοι οι νέοι ευγενείς για  να σπουδάσει 
Ιατρική. Τότε δύο ήταν οι επιλογές για τους γόνους ευγενών που ήθελαν να σπουδάσουν, Νομικά ή 
Ιατρική. Τέλειωσε τις σπουδές του σε δύο χρόνια, και πήρε δίπλωμα και στην φιλοσοφία που 
περιλαμβάνει στοιχεία νομικών, πολιτικών και οικονομικών επιστημών. Η τόλμη όμως που είχε μαζύ 
με την ευφυΐα τον ώθησαν στην χειρουργική, που εκείνον τον καιρό χρειαζόταν θάρρος για να γίνει 
κάποιος χειρουργός εφ’ όσον η αναισθησία ήταν θέμα μυϊκής δύναμης και καλού δεσίματος των 
άκρων. Παρ’ όλο που βρέθηκε μαζύ με σπουδαστές επηρεασμένους από τις επαναστατικές ιδέες της 
Γαλλικής Επανάστασης, εκείνος παρέμεινε «πιστός στου Πνεύματος τις επιταγές και ακλόνητος στις 
αρχές του». Αποκαλούσε τον Θεό «η Θεία Πρόνοια». 
 

• Επέστρεψε στην Κέρκυρα το 1797 όπου ξεκίνησε να ασκεί το επάγγελμα του γιατρού αφιλοκερδώς 
διότι θέλησε να θέσει την επιστήμη του και τον εαυτό του στην ανακούφιση της ανθρώπινης 
δυστυχίας. Όχι μόνο επισκεπτόταν και θεράπευε δωρεάν τους φτωχούς, αλλά τους έδινε και χρήματα 
για την κατάλληλη τροφή και τα απαραίτητα φάρμακα. Έγινε έτσι αμέσως γνωστός και αγαπητός σε 
όλο το νησί, και οι Κερκυραίοι τον αποκαλούσαν «παρήγορο γιατρό, ευεργέτη, παρήγορο άγγελο, 
πατέρα», και ήταν μόλις 21 ετών. Έφερε στην Κέρκυρα την νέα επιστήμη της Χειρουργικής η οποία 
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μέχρι τότε δεν θεωρείτο κλάδος της Ιατρικής, διότι ο κόσμος την έβλεπε σαν κατώτερη απασχόληση 
ανάξια ενός επιστήμονα, και που αρμόζει σε κουρείς! 
 

• Παράλληλα ξεκίνησε να αναπτύσσει έντονη επιστημονική και φιλολογική δράση. Διορίστηκε 
διευθυντής του νοσοκομείου. 
 

• Βρήκε όμως στην Κέρκυρα τους Γάλλους, οι οποίοι πήραν στην κυριαρχία τους τα Επτάνησα από 
την Βενετία όταν την κατέλαβε ο Ναπολέων και κατέλυσε το αριστοκρατικό της πολίτευμα. Η Γαλλία 
κέρδισε επίσης και τις κτήσεις της Βενετίας στην Ήπειρο, το Βουθρωτό, την Πάργα, την Πρέβεζα 
και την Βόνιτσα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας όντας αριστοκράτης δεν κείτο ευμενώς προς τις 
φιλελεύθερες κινήσεις της Γαλλίας και η οικογένειά του θεωρήθηκε αντικαθεστωτική, δεν ήταν πια 
ευπρόσδεκτη στην πόλη της Κέρκυρας και εξορίσθηκε. Η πρώτη διπλωματική νίκη που πέτυχε ο 
νεαρός Ιωάννης ήταν μαζύ με τον αδελφό του Βιάρο να απελευθερώσουν τον πατέρα τους 
Αντωνομαρία. Οι Γάλλοι μένουν στα Επτάνησα για δύο περίπου χρόνια (20 μήνες).  
 

• Τον Μάρτιο του 1799 όμως τα Επτάνησα παραδόθηκαν στους Ρώσους, και επανήλθαν οι κοινωνικές 
διακρίσεις, και συντάχθηκε και πάλι η χρυσή βίβλος των ευγενών. Η οικογένεια Καποδίστρια 
συντάχθηκε στο πλευρό των Ρώσων. Οι Ρώσοι υποσχέθηκαν αυτονομία στα Επτάνησα. Ο πατέρας 
Αντωνομαρία Καποδίστριας ήταν μέλος της δωδεκαμελούς διπλωματικής αποστολής που είχε στόχο 
να διεκδικήσει όσα έχουν υποσχεθεί και να ζητήσει σύνταγμα, και την αναγνώριση της Επτανήσου 
πολιτείας ως ανεξάρτητης και υπό την προστασία όλων των δυνάμεων. Έφιπποι ο πατέρας 
Καποδίστριας και ο κόμης Νικόλαος Σιγούρος Δεσύλλας πήγαν στην Πόλη και παρέδωσαν στον 
σουλτάνο έγγραφο που διεκδικούσε την αναγνώριση της Επτανήσου πολιτείας ως ανεξάρτητης και 
υπό την προστασία όλων των δυνάμεων. Λέγεται «Επτάνησος Πολιτεία», υπό την προστασία των 
Ρώσων και την επικυριαρχία των Τούρκων, δηλαδή θα πλήρωναν φόρο υποτέλειας στον σουλτάνο. 
Η Τουρκία πήρε τα άλλα κάστρα της Ηπείρου, Πρέβεζα, Πάργα, Βόνιτσα και Βουθρωτό. Ήταν όμως 
το πρώτο αυτόνομο ελληνικό κράτος!  
 

• Την διακυβέρνηση της Επτανήσου Πολιτείας ανέλαβε η Γερουσία η οποία καθιέρωσε σύνταγμα, - 
το «Βυζαντινόν», και μόνο ο Ιωάννης Καποδίστριας αντέδρασε στα ανελεύθερα άρθρα του 
Βυζαντινού. Πολλοί τότε είπαν ότι ο νεαρός Καποδίστριας πρόδωσε την τάξη του. Άρχισαν πολλές 
αντιδράσεις σε όλα τα Επτάνησα για το σύνταγμα και κυρίως στην Κεφαλλονιά όπου υπήρχε και η 
μόνιμη διαμάχη ανάμεσα στο Αργοστόλι και το Ληξούρι και τις δύο μεγάλες οικογένειες του νησιού. 
Τότε ο πατέρας Καποδίστριας είχε μία φαεινή ιδέα: παραιτήθηκε από την θέση του και όρισε 
αντικαταστάτη τον γυιό του Ιωάννη. Έτσι ο νεαρός Καποδίστριας ανέλαβε την πρώτη πολιτική του 
θέση και απεστάλη στην Κεφαλλονιά ως επίτροπος, η Γερουσία του ανέθεσε την οργάνωση της 
διοίκησης στο νησί. Ήταν η πρώτη δοκιμή των διπλωματικών του ικανοτήτων, και ήταν μόλις 25 
ετών. Πήγε στην Κεφαλλονιά όπου έδωσε τον πρώτο του δημόσιο πολιτικό λόγο σε προύχοντες και 
λαό. Κάλεσε τον λαό να βοηθήσει στην ειρήνευση του τόπου, στην εδραίωση της πολιτικής τάξης 
και την ομαλή αποδοχή των νέων αρχών, και ζήτησε να αγωνισθούν μαζύ με ηρεμία για την βελτίωση 
των άρθρων του συντάγματος. Στην συνέχεια επέδειξε σπάνια γενναιότητα χαρακτήρα 
αποφασίζοντας να συναντήσει τον Μεταξά μόνο του στον κρησφύγετό του και τον έπεισε να 
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υποχωρήσει και να σταματήσει τις στασιαστικές του ενέργειες, και έτσι αποφεύχθηκαν οι 
συγκρούσεις. 
 

• Επέστρεψε στην Κέρκυρα και αντιμετώπισε την ίδια και χειρότερη κατάσταση αναταραχής, και τότε 
η Γερουσία προέβη σε αναθεωρήσεις του συντάγματος, που πάλι δεν ήταν αποδεκτές. Τότε ήρθε 
απεσταλμένος από την Ρωσία ως επίτροπος ο Γεώργιος Μοτσενίγος ο οποίος προκήρυξε εκλογές για 
την ανάδειξη νέων γερουσιαστών και με αυτόν τον τρόπο έλυσε θετικά την πολιτική και κυβερνητική 
αστάθεια στα νησιά. Κατάλαβε αμέσως την πολιτική και ηθική αξία του νεαρού Καποδίστρια και 
εκτίμησε τον ζήλο και τις ικανότητές του. Πρότεινε τον διορισμό του Καποδίστρια ως Γενικού 
Γραμματέως επικρατείας και η Γερουσία τον εξέλεξε αμέσως και ομόφωνα. 

• Ο Καποδίστριας ξεκίνησε αμέσως σκληρό αγώνα για την ριζική αναδιοργάνωση του νεοσύστατου 
κράτους. Σε έναν μήνα σε χρόνο ρεκόρ η Γερουσία ψήφισε ομόφωνα το νέο σύνταγμα που ετοίμασαν 
μαζύ ο Μοτσενίγος με τον Καποδίστρια. Ήταν το πρώτο σύνταγμα που ψηφίστηκε με την ελεύθερη 
θέληση των Ελλήνων των Επτανήσων χωρίς την παρέμβαση ξένων. Έθετε ως όρο συμμετοχής στα 
κοινά το ύψος των εισοδημάτων των πολιτών και όχι τους τίτλους ευγενείας. Η δράση του νεαρού 
Καποδίστρια στην διεκπεραίωση του νέου συντάγματος τον καθιέρωσε ως πολιτικό. Έμεινε στην 
θέση αυτή για τέσσερα χρόνια.  
 

• Τα έργα που προετοίμασε ο νεαρός Καποδίστριας από την θέση του Γενικού Γραμματέως στην 
Επτάνησο Πολιτεία: 
• Κατοχύρωσε συνταγματικά την εφαρμογή της ελληνικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας του 

κράτους.  
• Βοήθησε τον λαό των Επτανήσων να βγει από την αμορφωσιά, να ανέβει πνευματικά και να 

επανασυνδεθεί με την σκιασμένη ελληνική κληρονομιά και τον ελληνικό πολιτισμό. Το θέμα της 
εκπαίδευσης των Ελλήνων γίνεται ο ισόβιος καημός του, και μέσω της Γερουσίας αποφάσισε την 
εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων του κράτους και του κλήρου και ανέλαβε ο ίδιος να συντάξει 
τον κανονισμό των μαθημάτων και την μέθοδο διδασκαλίας, προσφέρθηκε μάλιστα να διδάξει ο 
ίδιος στοιχεία φιλοσοφίας. Προσπάθησε να πείσει τους σκορπισμένους Κερκυραίους δασκάλους 
να επιστρέψουν στον τόπο τους για να διδάξουν. 

• Ιδρύθηκαν 40 σχολεία, γυμνάσιο και επίσης Ελληνικό τυπογραφείο όπου τυπώθηκε ο Θούριος 
του Ρήγα. 

• Ιδρύθηκε επίσης η σχολή της Τενέδου, η πρώτη σχολή δημόσιας εκπαίδευσης (1805). Σ’ αυτήν 
ο ίδιος πήγαινε τα απογεύματα και δίδασκε σε παιδιά λατινικά, ενώ το πρωί εργαζόταν ως 
Γραμματέας Επικρατείας. Για πρώτη φορά πλούσια και φτωχά παιδιά φοιτούσαν μαζύ. 

• Ιδρύθηκε η Ιόνιος Ακαδημία, ένα πρόδρομο επιστημονικό ίδρυμα για την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου της Κέρκυρας. 

• Ιδρύθηκε από την Γερουσία το Ιόνιο στρατόπεδο που επανδρώνεται από εφέδρους, τακτικό 
στρατό και ενισχύεται με ρωσικά στρατεύματα, Σουλιώτες πρόσφυγες, αρματολούς και κλέφτες. 
(το Σούλι είχε ήδη πέσει, όπως έχει «χαλαστεί» και η Πρέβεζα από τον Αλή).  

• Με συνεργάτες και φίλους ίδρυσε έναν φιλολογικό σύλλογο την Φιλολογική Εταιρεία των Φίλων 
με σκοπό την διάδοση της παιδείας στους Έλληνες και τα Ελληνόπουλα, με σκοπό να 
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διεκδικήσουν στο μέλλον την ελευθερία τους. Ίδρυσε επίσης τον Εθνικό Ιατρικό Σύλλογο για την 
επιμόρφωση των μελών του. 
 

• Τον Μάιο 1807 ο Αλής με ανοιγμένη όρεξη ετοιμάστηκε να εισβάλλει στην Λευκάδα βοηθούμενος 
από τους Γάλλους. Η Γερουσία έκρινε τον Ιωάννη Καποδίστρια ως μόνο κατάλληλο αντιπρόσωπο 
της Πολιτείας για την οργάνωση της άμυνας της Λευκάδας και τον τοποθέτησε έκτακτο επίτροπο και 
στρατιωτικό διοικητή της Αγίας Μαύρας. Εκείνος δεν δίστασε να αποδεχθεί: «αισθάνομαι ότι αι 
δυνάμεις μου είναι απιστεύτως κατώτεραι προς το καθήκον εις το οποίον καλούμαι. Δεν θα παραλείψω 
μετά καθαρού ζήλου και προθυμίας όπως ανταποκριθώ εις το έργον και την εμπιστοσύνην μετά της 
οποίας γενναιψύχως με ετίμησεν η εξοχωτάτη Γερουσία». Ξεκίνησε με λίγους Ρώσους και πήγε στην 
Λευκάδα, ήταν μόλις 31 ετών και χωρίς στρατιωτική πείρα. Η πρώτη του ενέργεια ήταν να απευθύνει 
στον λαό της Λευκάδας φλογερή προκήρυξη για τόνωση του ηθικού και για να προσκαλέσει όλους 
να αντικρούσουν τον εχθρό ενωμένοι. Οργάνωσε την άμυνα του νησιού σε τρία επίπεδα: πρώτον τα 
οχυρωματικά έργα, χαρακτηριστικά έπιασε κι ο ίδιος την σκαπάνη για να εμψυχώσει τον λαό. 
Δεύτερον η δημιουργία τακτικού στρατιωτικού σώματος που θα αντιμετώπιζε τα τουρκικά 
στρατεύματα και τρίτον η δημιουργία αντιπερισπασμού στα μετόπισθεν. Γι’ αυτό ζήτησε βοήθεια 
και επιστράτευσε εθελοντές από τα υπόλοιπα Επτάνησα, όπως και από τους οπλαρχηγούς της 
Ρούμελης. Κατέφθασαν για βοήθεια οι Κατσαντώνηδες, μάλλον μαζύ τους και ο Καραϊσκάκης, ο 
Μπουκουβάλας, ο Κίτσος Μπότσαρης, ο Φώτος Τζαβέλας, διάφοροι άλλοι Σουλιώτες, ο Γρίβας, ο 
Σκυλοδήμος και ο Βαρνακιώτης. Παρευρέθη και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Αναγνωσταράς 
ερχόμενοι από την Ζάκυνθο, στην υπηρεσία της τότε Επτανησιακής Κυβέρνησης. Έστησε σκηνή και 
ο μητροπολίτης Ιγνάτιος που είχε υπηρετήσει στην Άρτα και πλέον ήταν διωγμένος από τον Αλή 
πασά. Εκεί ο Καποδίστριας γνώρισε για πρώτη φορά την επαναστατημένη Ελλάδα, μία Ελλάδα 
αποφασισμένη να κάνει γνωστή στον κόσμο την εθνική της υπόσταση και την απόφασή της για 
ανεξαρτησία. Εκεί συνειδητοποίησε τον ύψιστο εθνικό σκοπό που ονειρεύεται σαν έργο της ζωής 
του: την Ελλάδα. Η συνεργασία του Καποδίστρια με τους Έλληνες οπλαρχηγούς της κατεχόμενης 
Ελλάδας του αποκάλυψε έναν άλλον κόσμο, που στην συνέχεια έγινε και δικός του. Επίσης άρχισε 
να προβληματίζεται για το πού πράγματι ανήκε: μόνο στα Επτάνησα ή σε μία ευρύτερη ορθόδοξη 
ελληνική κοινότητα για την τύχη της οποίας έκτοτε δεν μένει αδιάφορος. Ο αγώνας της Λευκάδας 
έγινε πανιόνιος, και σιγά-σιγά πανελλήνιος, πήρε πανεθνικό χαρακτήρα. Για πρώτη φορά οι διάφορες 
τάξεις των Ελλήνων συνένωσαν τις δυνάμεις τους και μαζύ με τους συμμάχους τους απέκρουσαν τον 
εχθρό. Τελικά ο Αλή πασάς δεν τόλμησε να εισβάλλει στο νησί και η άμυνα της Λευκάδας πέτυχε 
απόλυτα. Η παράδοση λέει πως μετά την αποχώρηση του Αλή στήθηκε ένα ομηρικό γλέντι, ομηρικό 
κατά τα πρότυπα του Ομήρου, όπου ο Καποδίστριας σήκωσε το ποτήρι του και είπε στα παλληκάρια 
«σύντομα  η πατρίδα θα μας καλέσει όλους για έναν πολύ σοβαρότερο σκοπό». Σε μία από τις εκθέσεις 
του (20/7) ο Καποδίστριας περιγράφει στα ιταλικά πώς συναντήθηκε με τους Έλληνες οπλαρχηγούς στην θέση 
Μαγεμένο: «Ο σεβασμιώτατος Ιγνάτιος, αν και φιλάσθενος, πήγε στην εξοχική τοποθεσία που 
ονομάζεται Μαγεμένο και κάτω από τα δέντρα των κήπων της περιοχής στρατοπέδευσε ανάμεσα στους 
οπαδούς του που ξεπερνούν τους 400. Η ημέρα ήταν πολύ όμορφη. Καθισμένοι κάτω από την πυκνή 
σκιά μιάς πολύφυλλης καρυδιάς, ο σεβασμιώτατος Ιγνάτιος, ο στρατηγός Παπαδόπουλος και εγώ, 
είμαστε περιστοιχισμένοι από Έλληνες καπετάνιους, όπως ο φρόνιμος και γενναίος Μπότσαρης, ο 
υπερήφανος Κατσαντώνης και αρκετοί άλλοι που τα ονόματά τους, διόλου κοινά, δεν είναι εύκολο να 
συγκρατήσει κανείς… Περάσαμε το πρωί ακούγοντας τους πιο εύγλωττους να διηγούνται τις 
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επιχειρήσεις τους. Ύστερα ακολούθησε γεύμα που είχε όλα τα χαρακτηριστικά από τα ηρωικά συμπόσια 
που περιγράφει ο Όμηρος, με φινάλε την μουσική, το τραγούδι και τον χορό. Η Δημοκρατία μας και η 
προστασία που την στηρίζει έκαμαν προτάσεις συνεργασίας σε λίγους συνετούς και αυτοί έχουν πια 
πειστεί ότι η Δημοκρατία θα είναι παντοτινή πατρίδα τους, αφού της έδωσαν αποδείξεις αφοσιώσεως 
και της προσέφεραν στον τωρινό πόλεμο αξιοσημείωτες και σπουδαιότατες υπηρεσίες. Όταν ύστερα 
από λίγες μέρες θα φύγουν, θα έχουν υιοθετήσει ορισμένους κανόνες συμπεριφοράς που θα τους κάνουν 
πιο πειθαρχημένους. Μπορεί κανείς να ελπίζει ότι σε μεγαλύτερα γεγονότα θα είναι δυνατόν να 
αξιοποιηθεί ο γνήσιος ηρωισμός αυτών των ανθρώπων που είναι μοναδικοί σε ψυχική δύναμη, σε 
ικανότητα να υποφέρουν κάθε είδους στερήσεις και σε επιμονή στην προσπάθεια που θα αναλάβουν».  
 

• Όμως τον Ιούλιο 1807 υπογράφτηκε η συνθήκη του Τιλσίτ ανάμεσα σε Ρώσους και Γάλλους, 
μοίρασαν την Ευρώπη σαν να είναι ιδιοκτησία τους, και τα Επτάνησα τα πήραν εκ νέου οι Γάλλοι. 
Ο Καποδίστριας έλαβε το αναπάντεχο σημείωμα από την Γερουσία να σταματήσει κάθε πολεμική 
δραστηριότητα. Επέστρεψε στην Κέρκυρα πικραμένος, ενώ ο Μοτσενίγος μαζύ με τις ρωσικές 
δυνάμεις αναχωρούσε από το νησί και πρότεινε στον Καποδίστρια να τον ακολουθήσει. Εκείνος 
αρνήθηκε, όπως αρνήθηκε να υπηρετήσει και τους Γάλλους όταν του το πρότειναν διότι δεν 
εμπιστευόταν τον Ναπολέοντα. Έδειχνε ότι γνώριζε σε βάθος την σημασία της αναμονής όταν έκρινε 
ότι πρέπει να περιμένει, και αυτή ήταν μία από τις μεγάλες του αρετές. Η συνθήκη του Τιλσίτ σήμανε 
το τέλος της πολιτικής του σταδιοδρομίας στα Επτάνησα.  
 

• Επανήλθε στις ιατρικές ασχολίες για οκτώ μήνες και τις επιστημονικές ανακοινώσεις στην Ιόνιο 
Ακαδημία. Η νέα κατάσταση με τους Γάλλους ήταν δυσάρεστη για κείνον, και οι Κερκυραίοι ήταν 
διχασμένοι, άλλοι προτιμούσαν τους Γάλλους θεωρώντας τους Ρώσους αυταρχικούς, ενώ άλλοι 
αναπολούσαν τους Ρώσους. Μετά από 8 μήνες ήρθε τον Ιούλιο 1808 πρόταση από την Ρωσία, 
γραμμένη από τον τότε υπουργό εξωτερικών που του ζητούσε να αναλάβει υπηρεσία στο 
διπλωματικό σώμα της Ρωσίας. Εκείνος πείθεται ότι από την Ρωσία θα μπορέσει να υπηρετήσει και 
την πατρίδα. Χωρίς δισταγμό λέει το «ναι» και αναχωρεί από την Κέρκυρα στην ηλικία των 32 ετών.  

 
• Φθάνει στην Πετρούπολη τον Ιανουάριο του 1809 μετά από 6 μήνες. Μέχρι να τακτοποιηθεί 

υπηρεσιακά αφιερώνει τις ώρες του στην μελέτη, την αδιάκοπη επιμόρφωση και την εκμάθηση της 
ρωσικής.  Περιμένοντας να τον καλέσει ο υπουργός, μελετά εντατικά την ιστορία της Ρωσίας, τις 
διπλωματικές της σχέσεις με τις άλλες χώρες και τον τρόπο λειτουργίας του διοικητικού συστήματος 
και του υπουργείου εξωτερικών. Γνωρίζεται με την οικογένεια του Σκαρλάτου Στούρτζα και τα 
παιδιά του Αλέξανδρο και Ρωξάνδρα, τον τραπεζίτη Ιωάννη Δομπόλη και τα παιδιά του Κων/νου 
Υψηλάντη, τον Αλέξανδρο 16 ετών, τον Νικόλαο και τον Δημήτριο, όπως και τον επίσκοπο Ιγνάτιο. 
Με την Ρωξάνδρα Στούρτζα και τον Ιωάννη Καποδίστρια αναπτύσσεται ένα αμοιβαίο αίσθημα 
εκτίμησης, θαυμασμού και αγάπης που πληροί και τους δύο. Εκείνος χαίρεται να συνομιλεί μαζύ της 
και μοιράζονται το όραμα μίας πατρίδας ελεύθερης, της Ελλάδας. Συμμετέχει σε όλες τις κοσμικές 
εκδηλώσεις και τις επίσημες δεξιώσεις όμως κατά βάθος δεν τον ευχαριστούν. Ξεκουράζεται κοντά 
σε πνευματικούς ανθρώπους αλλά γνωρίζει ότι ο στόχος του είναι η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας 
και θα πρέπει να αποδεχθεί τον κοσμικό τρόπο ζωής, διότι πολλές αποφάσεις παίρνονται στα 
σαλόνια. Τις λεπτομέρειες για την ζωή του στην Πετρούπολη τις γνωρίζουμε από την αλληλογραφία 
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που κρατά με τον πατέρα του για την φάση της ζωής του στην Αγία Πετρούπολη, λεπτομέρειες από το 
ταξείδι του μέχρι την Αγία Πετρούπολη μέχρι τις συναναστροφές του στην νέα του ζωή και από αυτές 
γνωρίζουμε την ζωή του στην Πετρούπολη: «σας επαναλαμβάνω εκείνο που σας έγραψα πολλές φορές. 
Δεν θα ημπορούσα να ζήσω ούτε μία στιγμή χωρίς την ελπίδα και την βεβαιότητα ότι θα ξαναϊδώ την 
οικογένειά μας και την πατρίδα μου… κανένα γεγονός ή τύχη ή δυστύχημα δεν θα μπορούσε ποτέ να 
περιορίσει την ελευθερία μου… αυτές είναι οι αρχές μου και είμαι σταθερά αποφασισμένος… αυτή είναι 
η αυθόρμητη εξομολόγησή μου που βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς μου…». Γνωρίζουμε και στο βάθος 
τον άνθρωπο Καποδίστρια, την ψυχή αυτού του μεγάλου ανθρώπου που καμμιά αίγλη, τιμή και δόξα στον 
ευρωπαϊκό στίβο δεν θα σταθεί ικανή να την αλλοιώσει. Στις επιστολές προς τον πατέρα του  δεν παραλείπει 
να θυμάται τον πατέρα Συμεών της μονής Πλατυτέρας και να επισημαίνει την ακράδαντη εμπιστοσύνη του 
στην Θεία Πρόνοια, ενώ αφήνει να διαχέεται η μόνιμη νοσταλγία του για την Κέρκυρα. «Μονάχα περί τις 6 
ώρες την ημέρα δεν χρειάζεται κανείς κεριά και πάλι βλέπει με πολύ κόπο. Σκληρή ανάγκη που βλάπτει 
την όραση… σύντομα θα πρέπει να φορέσω γυαλιά… το καλοκαίρι είναι εδώ απλώς κατ’όνομα και όχι 
πραγματικό. Συχνές βροχές, κρύο το βράδυ. Μερικές φορές μέχρι το σημείο που να μην με δυσαρεστεί 
η γούνα. Οι εξοχές είναι όμορφες, η βλάστηση είναι θαυμάσια, ζωντανή, αλλά όχι αναβλύζοντα ύδατα! 
Όχι λουλούδια! Όχι λαχανικά! Όχι χόρτα! Όχι εσπεριδοειδή! Όχι, όχι, όχι».  

 
• Αν και προβιβάζεται στον βαθμό του κρατικού συμβούλου και τοποθετείται στο υπουργείο, δεν του 

ανατίθεται καμμία αρμοδιότητα για δύο χρόνια.  
 

• Λέγεται ότι την περίοδο αυτή ο Καποδίστριας ενδύθηκε μυστικά το μοναχικό σχήμα. Οι 
υποστηρικτές αυτής της άποψης αναφέρουν ότι σε αυτό οφείλεται ότι φορούσε πάντα μαύρα ρούχα 
και γι’ αυτόν τον λόγο δεν παντρεύτηκε ποτέ. Γεγονός είναι ότι κατά την διάρκεια των μεγάλων 
ταξειδιών του στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, ανάμεσα σε συνέδρια και τις απαραίτητες δεξιώσεις, 
πάντα βρίσκει να ξεκλέβει χρόνο για να επισκεφθεί μικρά εκκλησάκια της ορθόδοξης πίστης για 
στιγμές κατάνυξης και περισυλλογής. 

• Όντας στην Αγία Πετρούπολη απαντά στον πατέρα του όταν εκείνος επανέρχεται πιεστικά στο θέμα 
του γάμου του: εκθέτει την δύσκολη οικονομική του κατάσταση και παρουσιάζει τις τρεις επιλογές 
που του είναι ανοικτές, ή να περιορίσει τα έξοδά του πράγμα που θα σήμαινε ενταφιασμό στο χιόνι, 
ή να συνάψει μεγάλο δάνειο, ή να παραιτηθεί από την σταδιοδρομία του. Δηλώνει ότι αποστρέφεται 
και απεχθάνεται όλους τους άλλους πόρους που είναι μέσω γάμου με πλούσιες νύφες: «αντί χρυσού 
και κενοδοξίας εγώ δεν πουλάω την ελευθερίαν μου και δεν σπάζω τους ιερούς δεσμούς που ενώνουν 
την ύπαρξή μου και την τύχη μου με εκείνους της οικογενείας μου και της πατρίδας μου: ‘ένας νεαρός 
ξένος, ευγενής, κόμης, καλών ηθών και τρόπων, ευπρόσδεκτος από την Κυβέρνηση και αγαπητός από 
το Υπουργείον… χωρίς να αναζητεί αναζητείται από όλους: θα έχει σύζυγον, θα έχει υπηρέτας, θα έχει 
πολλά χρήματα… τι να τα κάμω όλα αυτά;… για μένα το ύψιστον αγαθόν, αν δεν ημπορέσω να 
πραγματώσω όλα αυτά που επιθυμώ είναι να ξαναγυρίσω στην Κέρκυρα, στα Επισκοπιανά. Σεις 
γνωρίζετε τις απόψεις μου και τις σταθερές μου επιδιώξεις. Θα είναι για μένα μεγάλη παρηγοριά να 
μου ειπείτε ότι τις επιδοκιμάζετε…» «Θα μπορούσα να συνάψω συνοικέσιο οικονομικού χαρακτήρα 
και συμφέροντος, εθεώρησα όμως τούτο πάντοτε ανάξιον εντίμου ανδρός. Το να ζει κανείς και να 
ασωτεύει εις βάρος της συζύγου του είναι φαυλότης για την οποία είμαι εντελώς ανίκανος και δοξάζω 
την Θείαν Πρόνοιαν γι αυτό…» Κάποια χρόνια μετά, το 1818 όταν ο πατέρας επανέρχεται, «αν 
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νυμφευόμουν στην Ρωσία θα δημιουργούσα μία νέα οικογένεια αλλά δεν θα έδινα διαδόχους στην ιδική 
μου, προσφέροντας άμεση και προσωπική παρηγορία στους γονείς μου. Όλα όσα κατέχω και όλος ο 
καρπός των κόπων μου θα έπρεπε να διατίθενται στην συντήρηση αυτής της νέας οικογενείας, ενώ η 
πατρική μου δεν θα είχε πια καμμιά βοήθεια από εμένα. Κατά δεύτερον λόγον αν συνέδεα τον εαυτό 
μου με τους δεσμούς του γάμου εδώ στην Ρωσία θα έχανα όλη την ηθική μου ανεξαρτησία. Αν τώρα 
ημπορώ να προσφέρω στην υπηρεσία του Αυτοκράτορος και στην πατρίδα μας, το επιτυγχάνω 
εξ’ολοκλήρου χάρη στην τελεία και μονήρη ανεξαρτησία μου… πιθανόν να σφάλλω, νομίζω όμως ότι 
είμαι ευτυχής όλες τις φορές που κοιμάμαι ήσυχος εφ’όσον μία συνείδηση καθαρή μου παρέχει ημέρες 
ειρηνικές και μου υπόσχεται γηρατεία χωρίς εσωτερικές τύψεις. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για όλα αυτά 
τα δώρα και τα αγαθά που μου παρέχει η Θεία Πρόνοια… κάνω ό,τι ημπορώ, κάνω τα πάντα, για να 
βοηθήσω την Πατρίδα μας, τους συμπολίτες μας και την οικογένειά μας. Στην εκπλήρωση αυτών των 
καθηκόντων και στην ευχαρίστηση με την οποία τα εκτελώ, οφείλω την μοναδική και βαθύτερη 
παρηγοριά της ζωή μου, της μοναξιάς μου και του ψυχικού πόνου μου… Σας βεβαιώ ότι θα ημπορούσα 
να ζω μεγαλοπρεπώς, να περιστοιχίζομαι από μεγαλύτερη λάμψη, να απολαμβάνω διασκεδάσεις και 
εορτές και κάθε είδους ηδονές, αλλά δεν θα ήμουν πια εγώ ο ίδιος. Θα προσέφερα στον εαυτό μου μία 
πλαστή φύση, που αν γινόταν, με την πάροδο του χρόνου δική μου, θα μου ήταν δύσκολο να την 
εγκαταλείψω, οπότε θα χανόμουν από πλήξη και δυσφορία. Εάν έφθανα σε έναν τέτοιο βαθμό 
εξαρτήσεως, θα ήμουν ο σκλάβος και ο υπηρέτης της πλαστής καταστάσεώς μου και θα θυσίαζα χίλιες 
φορές την συνείδησή μου και ίσως και την τιμή μου, αν δεν είχα την δύναμη να θυσιάσω εκείνη… σας 
εξέθεσα την πίστη και τις απόψεις μου για την στάση και την διαγωγή που επέλεξα και επέβαλα στον 
εαυτό μου. Πώς είναι επομένως δυνατόν, όπως μου επιμένετε, να προχωρήσω στον γάμο χωρίς να έλθω 
σε αντίθεση με τον εαυτό μου; Η μοναδική περίπτωση και η εξαίρεση θα ήταν το αποτέλεσμα ενός 
ισχυρού ερωτικού πάθους… αυτό όμως τώρα είναι δύσκολο, για να μην ειπώ αδύνατον όταν έχουν 
σημάνει τα 40 χρόνια μου και όταν ζω περιστοιχισμένος από τόσες ασχολίες και ευθύνες και με την 
επιθυμία της προσφοράς για να μην φυτοζωώ στην γη…» 
 

• Του γίνεται πρόταση να εργαστεί στο υπουργείο δικαιοσύνης λόγω της επιτυχίας του στην εκπόνηση 
του συντάγματος της Ιονίου πολιτείας αλλά εκείνος δεν σπεύδει να την αποδεχθεί. Πάλι προτιμά να 
περιμένει βασιζόμενος στην Θεία Πρόνοια ελπίζοντας ότι θα διοριστεί στην διπλωματική υπηρεσία 
του Τσάρου. – ο Τσάρος είναι ο Αλέξανδρος, ο εγγονός της Αικατερίνης της Μεγάλης. Άλλωστε δεν 
θέλει να παραμείνει μόνιμα στην Ρωσία. Είναι αξιοσημείωτη η πίστη που έχει προς τον Θεό, ίσως 
λόγω της θρησκευτικής εκπαίδευσής του, ίσως διότι είχε ήδη δεχθεί κρούσεις διαισθητικά. Είναι 
ενδεικτική η γραφή προς τον πατέρα του: «είναι γραμμένο Υψηλά,… αλλά ένα προαίσθημα ευνοϊκόν 
μ’ ενθαρρύνει να ελπίζω πολύ». Συντάσσει υπομνήματα που αφορούν σε διπλωματικά θέματα, τον 
πόλεμο εναντίον των Τούρκων, μία στατιστική εμπορική εργασία για την Κριμαία, τα οποία 
εντυπωσιάζουν το περιβάλλον του υπουργείου εξωτερικών και τον Ρώσο πρωθυπουργό, οι οποίοι τα 
παρουσιάζουν στον Τσάρο.  
 

• Τον Αύγουστο 1811 ο Καποδίστριας διορίζεται τελικά και πηγαίνει στην Βιέννη ως υπεράριθμος 
ακόλουθος στην πρεσβεία της Ρωσίας. Η θέση αυτή δεν ανταποκρίνεται στα προσόντα του ούτε στις 
προσδοκίες του, όμως την δέχεται με ικανοποίηση διότι ξεφεύγει από την Ρωσία, ενώ η Βιέννη είναι 
η εστία των διπλωματικών ανταγωνισμών. Τα οικονομικά του καλυτερεύουν και το κλίμα είναι 
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ευνοϊκότερο για κείνον. Φεύγοντας όμως αφήνει πίσω την Ρωξάνδρα Στούρτζα για την οποία δεν 
έχει ποτέ αναφερθεί στην αλληλογραφία με τον πατέρα του, και με την οποία υπόσχονται αμοιβαία 
να διατηρήσουν αλληλογραφία.  
 

• Όταν διορίζεται στην Βιέννη, γράφει, «Εκέρδισα καιρόν και θα διαρρεύσουν πολλοί μήνες πριν ή 
πιεσθώ να αποφασίσω… Θα προτιμήσω, και γενικώς θα ζητήσω εκείνες τις θέσεις οι οποίες θα 
ημπορέσουν ηθικώς και φυσικώς να με πλησιάσουν στην Πατρίδα και την Οικογένεια… Αφήνω τον 
εαυτό μου στις ενέργειες της Θείας Προνοίας… Αυτή η στάση δεν μου στοιχίζει ιδιαίτερον κόπον και 
απογοήτευση, γιατί είναι σύμφωνη με τις ηθικές αρχές μου». «Η κατάστασις της πτωχής μας χώρας 
δύναται να αλλάξει. Θα υπηρετήσω με όλον τον ζήλον και με όλην την αφιλοκέρδειαν… Η ευχή αύτη 
της εξυπηρετήσεως των συμφερόντων της πατρίδος μου αποτελεί την κορωνίδα των σκέψεών μου και 
περικλείει εν εαυτή όλας τας ευχάς της καρδίας μου». «Mου φαίνεται ότι αναγεννήθηκα. Οπωρικά και 
όσπρια για την τροφή μου… και παράθυρα ανοικτά όλη μέρα».  

 
• Φθάνοντας στην Βιέννη ασχολείται με την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας Ο πρέσβης της Ρωσίας 

στην Βιέννη τον υποδέχεται ψυχρά, αλλά σύντομα αλλάζει γνώμη όταν συζητά μαζύ του και διαβάζει 
τα πρώτα κείμενα που του υποβάλλονται. Ο Καποδίστριας βγάζει εξαιρετική εργασία και τα 
υπομνήματά του για την κατάσταση της Ελλάδας, τις Ιλλυρικές επαρχίες είναι πλήρη και 
καταπληκτικά. Ο πρέσβης στέλνει τα υπομνήματα στον Τσάρο, και του εμπιστεύεται την 
επεξεργασία διαφόρων σχεδίων και υπομνημάτων. Έκτοτε ο Καποδίστριας δεν παραλείπει ευκαιρία 
να τονίζει ότι η Ρωσία πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα στην απελευθέρωσή της. Και στην Βιέννη 
γνωρίζεται με Έλληνες επιφανείς λογίους και εμπόρους, όπως τον Γεώργιο Σταύρου, και τον Άνθιμο 
Γαζή που είναι ο εφημέριος της ορθόδοξης εκκλησίας και ο οποίος εκδίδει τον «Λόγιο Ερμή», τον 
Τσακάλωφ, και τον Χριστόφορο Περραιβό. Χαρακτηριστικά δίνει για δημοσίευση στον Λόγιο Ερμή 
ένα άρθρο με θέμα την δημόσια εκπαίδευση των Ελλήνων, - είναι η ασίγαστη επιθυμία της ζωής του. 
Οι καλές σχέσεις του με τους επιφανείς και μη Έλληνες της Βιέννης αλλά και με τους συναδέλφους 
του στην πρεσβεία, αρχίζουν να ανησυχούν τον Μέτερνιχ ο οποίος μαζύ με τον αρχηγό της 
αστυνομίας ανοίγουν φάκελο «Καποδίστριας». Σ’ αυτό τους είχε προκαταβάλει η πρότερη παρουσία 
του Ρήγα Φεραίου. Ο Μέτερνιχ, ευφυέστατος άνθρωπος, έχει οργανώσει μία τέλεια αστυνομία που 
παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα, μανιώδης εραστής που συνδέεται με επιφανείς κυρίες της 
αριστοκρατίας ώστε να τις έχει πληροφοριοδότες του, και επιβάλλει την δίωξη κάθε φιλελεύθερης 
κίνησης. Ο Καποδίστριας μένει στην Βιέννη συνολικά 7,5 μήνες. 
 

• Αλλά και ο πατέρας Καποδίστριας σχολιάζει αρνητικά τις συναναστροφές του γυιού του, και ο 
Ιωάννης απαντά «Δεν είμαι πέρα για πέρα βέβαιος για την τελειότητα των Ελλήνων. Έχω γνωρίσει από 
κοντά ο,τιδήποτε χρειάζεται εκείνος που μελετά τον κόσμο και τους ανθρώπους ώστε να ημπορεί να 
τους βλέπει, να τους συναναστρέφεται, ούτως ώστε να ευρίσκεται μαζύ τους σε αγαθές σχέσεις χωρίς 
να ευρεθεί στην ανάγκη να μετανοιώνει γι’ αυτήν την συναναστροφή και την γνωριμία. Εάν δεν 
συνδεθούμε με τους Έλληνες με ποιον θα συνδεθούμε; Έχουμε ανάγκη από μία πατρίδα, έναν τόπο, ένα 
σημείο στηρίγματος…» «Όταν προσπαθήσει κανείς να κάμει τους άλλους να καταλάβουν ότι είναι άξιος 
να επιτύχει και αλλού μία έντιμη ζωή και σταδιοδρομία, ότι δεν στερείται μέσων, ότι έχει μία γη (μία 
πατρίδα) δική του, ότι ξέρει να ζήσει σ’ αυτήν και ξέρει πώς να εργαστεί για να τον εκτιμήσουν, τότε 
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κερδίζει την εκτίμηση και τον σεβασμό των ξένων». Λόγια ανθρώπου που νοιώθει περήφανος για την 
ελληνική καταγωγή του, αποκαλυπτικά για την εμπιστοσύνη και τις ελπίδες που τρέφει για το μέλλον 
του ελληνισμού, για την συνειδητοποίηση του χρέους που ένοιωθε στην υπεράσπιση της 
σκλαβωμένης πατρίδας του, και για την αμετάκλητη απόφασή του να ζήσει και να μείνει Έλληνας, 
όσο ψηλά κι αν φτάσει. Ονειρεύεται όπως και πολλοί Έλληνες, μία επανάσταση με την βοήθεια της 
Ρωσίας, ήταν η μόνη «διαθέσιμη» μεγάλη δύναμη να σταθεί βοηθητικά προς τους υπόλοιπους 
ορθοδόξους λαούς της Βαλκανικής, και με σύνορα προς την Τουρκία.  

• Από το 1811 η αλληλογραφία του Καποδίστρια προς τον πατέρα του είναι τυπική χωρίς να αποκαλύπτει την/ 
εργασία του ή τις υπευθυνότητές του. Περιγράφει την ζωή στο στρατόπεδο στην στρατιά του Δουνάβεως, 36 
ετών, όπου γράφει πως τα μαλλιά του ασπρίζουν από την μία μέρα στην άλλη, και προσθέτει «Περιέργως η 
άλλη μορφή μου δεν αναγγέλλει γηρατεία…» 
 

• Μάιος 1812: έρχεται γράμμα στην Βιέννη όπου εκδηλώνεται η επιθυμία του Τσάρου ο Καποδίστριας 
να αναχωρήσει αμέσως για το Βουκουρέστι σε εμπιστευτική θέση, και να τεθεί υπό τις διαταγές του 
στρατάρχη Κουτούζωφ ο οποίος προετοιμάζει τον στρατό για τις επιθέσεις του Ναπολέοντα. Ο 
Καποδίστριας ξαφνιάζεται και δεν γνωρίζει γιατί ακριβώς πρόκειται, απλά πιστεύει ότι πρέπει να 
είναι ευχαριστημένος γιατί γνωρίζει τον Κουτούζωφ από την Πετρούπολη. Ένα από τα υπομνήματα 
που είχε ετοιμάσει που περιέχει τις παρατηρήσεις του για τους κινδύνους που περικλείουν οι 
πολεμικές ενέργειες εναντίον των λαών του Μαυροβουνίου, του Τυρόλου και της Ιλλυρίας για την 
αποτίναξη των Γάλλων που καθιστούν τον Καποδίστρια ειδικό στα θέματα της Βαλκανικής είναι η 
αιτία που ο Τσάρος τον τοποθετεί στην διεύθυνση του διπλωματικού γραφείου του στρατάρχη. Τα 
υπομνήματα που συνέταξε ο Καποδίστριας είναι μέχρι σήμερα μελέτες πολιτικής επιστήμης. 
Παράλληλα ο Τσάρος στρέφει την προσοχή του στην δυτική Ευρώπη λόγω της προέλασης του 
Ναπολέοντα εναντίον της Ρωσίας και στέλνει διαταγές να σταματήσει ο πόλεμος με την Τουρκία 
στον Δούναβη και να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τον Ναπολέοντα.. Έτσι ο στρατάρχης συνάπτει 
μία βιαστική συνθήκη, αυτήν του Βουκουρεστίου με την Πύλη, όπου η Τουρκία αποσύρεται από την 
Βλαχία και την Μολδαβία, μέρος της Σερβίας γίνεται αυτόνομο, όπως και η Σάμος, με την 
επικυριαρχία της Πύλης. Στην ουσία οι όροι είναι επώδυνοι για τους Βαλκανικούς λαούς. Ο 
Καποδίστριας προσπαθεί να φροντίσει για την επικύρωση της συνθήκης αν κα την κρίνει 
ανεφάρμοστη, και μέσω αυτής έρχεται σε επαφή με την τουρκική διπλωματία και αποκτά τις πρώτες 
εμπειρίες των μεθόδων που ακολουθεί η Πύλη. Τον Κουτούζωφ διαδέχεται ο Τσιτσαγκώφ, αλλά ο 
Καποδίστριας παραμένει στην θέση του. Ο Καποδίστριας σύντομα γίνεται διευθυντής του 
διπλωματικού γραφείου του στρατάρχη. Ακολουθεί τον στρατό του Τσιτσαγκώφ και γνωρίζει από 
κοντά την ζωή του στρατοπέδου με όλες τις κακουχίες και τους κινδύνους, όπως και τους νόμους του 
πολέμου. Παρευρίσκεται σε όλες τις μάχες της στρατιάς στον Νότο. Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο 
δημιουργεί μία ρωσική «αντικατασκοπεία» παρακολουθώντας τα βήματα του γαλλικού στρατού, 
μελετώντας τις αντιδράσεις του και υπολογίζοντας τις επόμενές του κινήσεις, και επινοεί ένα εντελώς 
νέο σύστημα για την ταχεία συγκέντρωση πληροφοριών, ένα είδος courier, τόσο από τα μέτωπα του 
πολέμου όσο και από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, για την μετάδοσή τους με ταχύτερο τρόπο στα 
κέντρα αποφάσεων, κυρίως στην ρωσική κυβέρνηση και στον Τσάρο. Καταλαβαίνουμε ότι τα 
γράμματά του που δεν θέλει να διαβαστούν από κανέναν δεν διαβάζονται και δεν βρίσκονται ποτέ. 
Η αλληλογραφία με τον πατέρα του είναι πλέον τυπική. Είναι 36 ετών, και τα μαλλιά του έχουν 
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ασπρίσει εντελώς όπως γράφει στον πατέρα του. Στο τέλος του Νοεμβρίου απομακρύνεται ο 
Τσιτσαγκώφ και την θέση του παίρνει ο Barclay de Tolly, ο οποίος έχει ρητές εντολές να διατηρήσει 
στην διεύθυνση του διπλωματικού γραφείου τον Καποδίστρια. Έτσι εκείνος ακολουθεί τον νέο 
στρατάρχη για 8 μήνες στις μάχες του Bautzen και της Kulm. Τότε αρχίζει να φθίνει η υγεία του. Το 
1813 η Αυστρία μπαίνει στην συμμαχία των χωρών εναντίον του Βοναπάρτη και το γραφείο του 
Καποδίστρια γίνεται ακόμη πιο δραστήριο. Στην Kulm μαθαίνει για τις σφαγές των Τούρκων στην 
Σερβία και συντάσσει βαρυσήμαντο υπόμνημα που μεταβιβάζει στον Τσάρο για τις σχέσεις της 
Ρωσίας με τους λαούς της Ανατολής και τονίζει την ανάγκη να πιεστεί η Πύλη με έντονα διαβήματα 
για να σταματήσει τις αθρόες εκτελέσεις των Σέρβων. 
 

• Λίγο πριν την μάχη της Λειψίας, Οκτώβριος 1813, ο Τσάρος εμφανίζεται απροσδόκητα στο 
στρατόπεδο και λέει στον Καποδίστρια πως στο εξής δεν χρειάζεται να του γράφει υπομνήματα αλλά 
να του κάνει προφορικές ανακοινώσεις. Έχει εντυπωσιαστεί από την εργασία του και του ζητά να 
μην δίνει τα κείμενά του σε άλλον για να τα αντιγράφει ή να τα εγκρίνει, αλλά να τα δίνει στον ίδιον 
απ’ ευθείας. Είναι η ευκαιρία του Καποδίστρια να ανασυρθεί από την αφανή σχετικά θέση του 
διπλωματικού γραφείου του αντιστράτηγου και να χρησιμοποιηθεί απ’ ευθείας σε διπλωματικές 
αποστολές ως προσωπικός βοηθός του.  
 

• Και πράγματι, η άνοδος του Καποδίστρια στην ρωσική αυτοκρατορική αυλή πραγματοποιείται όταν 
ο Τσάρος τον επιλέγει ως διαπραγματευτή και τον στέλνει στην Ελβετία με συγκεκριμένες και σαφείς 
οδηγίες να αποσπάσει τους Ελβετούς από την γαλλική επιρροή, να επιτύχει την ενότητα και 
ειρήνευση της χώρας, και να πετύχει την ουδετερότητα της διαιρεμένης χώρας που μέχρι τότε ήταν 
στο πλευρό του Ναπολέοντα. Τέλος να προσεταιριστεί τους Ελβετούς την κατάλληλη στιγμή υπέρ 
των συμμάχων. Η κατάσταση στην Ελβετία ήταν απελπιστική. Ο Ναπολέων είχε προσπαθήσει να 
δημιουργήσει ελβετική δημοκρατία αλλά είχε αποτύχει, και προσάρτησε κάποια τμήματα ενώ τα 
υπόλοιπα παραχωρήθηκαν στην Ιταλία. Για δέκα χρόνια η χώρα ήταν διασπασμένη, εξαρτιόταν από 
την Γαλλία στην οποία ήταν υποχρεωμένη να προσφέρει ανθρώπινο δυναμικό για τον γαλλικό 
στρατό. Το 1813 εισβάλλουν στην Ελβετία τα συμμαχικά στρατεύματα, κυρίως τα αυστριακά, και 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της διάσπασης. Επίσης τα πλούσια καντόνια του βορρά δεν ήθελαν να ενωθούν 
με τα νότια ιταλόφωνα. Αρχίζει ο Μέτερνιχ να δρα παρασκηνιακά για να υποχρεώσει τους Ελβετούς 
να δεχθούν την διέλευση των αυστριακών στρατευμάτων από τα εδάφη τους και να φέρει εξουσία 
φιλική προς την Αυστρία. Ο Καποδίστριας θέλει να εξασφαλίσει την ελβετική ουδετερότητα 
ματαιώνοντας τα αυστριακά σχέδια. Σημειωτέον ότι και αρκετοί άλλοι και έμπειροι διπλωμάτες είχαν 
σταλεί από τις χώρες τους για να μεταπείσουν τα πλούσια καντόνια του βορρά να ενοποιήσουν την 
χώρα τους αλλά χωρίς αποτέλεσμα, και οι ναπολεόντειοι πόλεμοι είχαν οξύνει τα προβλήματα. Ο 
Καποδίστριας συντάσσει το σχέδιο των ενεργειών του σε 2! μέρες και το παραδίδει στον Τσάρο, σαν 
να γνώριζε το πρόβλημα εδώ και χρόνια. Συνεισφέρει τα μέγιστα στο ελβετικό σύνταγμα 
τροποποιώντας το επί το δημοκρατικότερο, και επαναφέρει την ομόνοια στην Ελβετία 
αποκαθιστώντας την Βέρνη ως ηγετικό καντόνι. Στην συνέχεια ανατρέπει μία πλάγια κίνηση του 
πανίσχυρου Μέτερνιχ, βλαπτική για την ειρήνη και την καλή συνεργασία ανάμεσα στα καντόνια. Η 
συμμετοχή της Γενεύης στο νέο κρατίδιο είναι δική του πρωτοβουλία, ενώ τα σύνορα της Ελβετίας 
βελτιώνονται και ενισχύονται τα μικρότερα και φτωχότερα καντόνια. Έκτοτε οι Ελβετοί τον έχουν 



  
ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 12 

 

σε ιδιαίτερη εκτίμηση και τον ανακηρύσσουν επίτιμο συμπολίτη τους σε δύο καντόνια. Οι δύο 
βουλευτές της Γενεύης που συνεργάζονται στενά μαζύ του ομολογούν: «από όλους όσους 
ενδιαφέρθηκαν για την επιτυχία μας, ουδείς το έπραξε με περισσότερη συνέπεια, εύνοια, ευφυΐα και 
αποτελεσματικότητα από τον κόμητα Καποδίστρια», και ο δεύτερος, «ο Καποδίστριας επέδειξε για την 
υποστήριξη των συμφερόντων της Γενεύης ένα πραγματικό εγκάρδιο ενδιαφέρον του οποίου πρέπει να 
ήταν κανείς μάρτυς για να το πιστέψει…» 
 

• Παράλληλα, όσο παραμένει στην Ελβετία, αξιοποιεί τον χρόνο του ταξειδεύοντας σε όλη την χώρα 
για να γνωρίσει από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα που εφάρμοζαν μεγάλοι Ελβετοί παιδαγωγοί, 
όπως και τον τρόπο λειτουργίας των ιδρυμάτων. Το όραμα της εκπαίδευσης στα Ελληνόπουλα τον 
ακολουθεί παντού. Σ’ αυτό το διάστημα φροντίζει και φέρνει με δικές του δαπάνες αρκετά παιδιά 
από την Ελλάδα για να μορφωθούν σε ελβετικά εκπαιδευτήρια. Επίσης μετακαλεί και αρκετά παιδιά 
Ρώσων πριγκήπων και αριστοκρατών, και ο Τσάρος δέχεται να παράξει χορηγία στον χώρο των 
εκπαιδευτηρίων για την ανέγερση ορθοδόξου ναού. 
 

• Απρίλιος 1814: Την είδηση της συντριβής του Ναπολέοντα την εισπράττει με ενθουσιασμό και 
προσδοκίες. Για πρώτη και μοναδική φορά είναι τόσο αισιόδοξος και εκδηλωτικός. Όμως ο 
δεσποτισμός στην Ευρώπη γίνεται όλο και πιο αδίστακτος, η ήττα του Ναπολέοντα έχει αποθρασύνει 
τους μονάρχες, που σαν αδηφάγα ζώα παίζουν με τα σύνορα και τους χάρτες. Ο Τσάρος και οι 
σύμμαχοι μπαίνουν θριαμβευτικά στο Παρίσι, και ο Καποδίστριας αναχωρεί από την Ζυρίχη για να 
τον συναντήσει. Φθάνοντας στο Παρίσι μαθαίνει πως ότι το ζήτημα των Επτανήσων έχει ήδη 
αποφασιστεί και ότι έχουν παραχωρηθεί στην Αγγλία μαζύ με την Μάλτα. Ο Καποδίστριας 
πικραίνεται βαθιά παρ’ όλο που ο Τσάρος προσπαθεί να τον πείσει πως το θέμα των Ιονίων θα 
ξανασυζητηθεί στο συνέδριο της Βιέννης. Ο Καποδίστριας δεν έχει πλέον ψευδαισθήσεις, γνωρίζει 
την σοβαρότητα της κατάστασης και της ανθελληνικής πολιτικής των Άγγλων. Γράφει 
χαρακτηριστικά στην Ρωξάνδρα Στούρτζα «δεν αγαπούν οι Άγγλοι να παραχωρούν τον λόγον εις 
εκείνους οι οποίοι δύνανται επιτυχώς να υπερασπίσουν τα εθνικά των συμφέροντα». 
 

• Μάιος 1814: υπογράφεται η πρώτη συνθήκη των Παρισίων. Ο Καποδίστριας ξεκινά να έχει 
φιλογαλλική πολιτική και συχνά παίρνει τολμηρές πρωτοβουλίες ωθώντας την εύνοια του Τσάρου 
και υπερβαίνοντας τις οδηγίες του ώστε να ευεργετήσει την Γαλλία και τον λαό της, και να κερδίσει 
την φιλία του γαλλικού έθνους για την Ρωσία. Επιστολές και απομνημονεύματα Γάλλων αυτής της 
εποχής είναι γεμάτες ευγνωμοσύνης και εγκωμίων για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δηλώνει την 
επιθυμία του να παραμείνει στην Ελβετία, αλλά όπως πάντα «ο άνθρωπος προτείνει και ο Θεός 
αποφασίζει».  
 

• Το καλοκαίρι του 1814 ιδρύεται φανερά η δική μας Φιλική Εταιρεία στην Οδησσό από τους Σκουφά, 
Αναγνωστόπουλο και Τσακάλωφ. Είναι μυστική εταιρεία, η οποία αποτείνεται σε πρόσωπα 
διαλεγμένα με προσοχή για την χρησιμότητά τους, για την εχεμύθειά τους. Το κάθε νέο μέλος έδινε 
όρκους. Η περίπου σύγχρονη ίδρυση των δύο εταιρειών, της Φιλικής και της Φιλομούσου έδωσε 
τροφή για σχόλια και αντιδράσεις στους κόλπους της αυστριακής αστυνομίας και των οπαδών του 
Μέτερνιχ. Οι εχθροί της Ελληνικής Ιδέας σκόπιμα ταύτισαν τις δύο εταιρείες.  
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• Ο Καποδίστριας παραμένει στην Ελβετία τελειώνοντας τις εκεί υποθέσεις και προετοιμάζεται να 
έρθει στην Βιέννη το φθινόπωρο για την έναρξη το πρώτου συνεδρίου. Όσο διαμένει στην Ελβετία 
γράφει στην Ρωξάνδρα: «…. Επιτρέψετέ μου να σας ειπώ μία λέξη για τις προσωπικές μου υποθέσεις, 
εφ’ όσον γνωρίζω ότι ενδιαφέρεσθε ειλικρινέστατα γι’ αυτό… Αλλά ο αυτοκράτωρ υπερβαίνοντας όλες 
τις ελπίδες μου με προειδοποίησε ότι με κανέναν τρόπο δεν έπρεπε να θεωρώ τον εαυτό μου 
αποκατεστημένο οριστικώς σε αυτήν την χώρα… μπορεί να φαντασθείς καλά με πόση δραστηριότητα 
αγωνίζομαι να τελειώσω το ταχύτερο τις ελβετικές περίπλοκες υποθέσεις… οι Ελβετοί με θεωρούν 
σύμφωνα με τον χαρακτήρα τους ως έναν πραγματικό δημοκράτη… γνωρίζεις άλλωστε ότι μονάχα το 
πρόσωπο του δημοκράτη μπορώ να έχω… μόνον αυτό το πρόσωπο είναι το ιδικό μου… έχω πάντοτε 
στον νου μου και με την γλυκύτερη ψυχική ευχαρίστηση το σχέδιο για το ταξείδι μου στην Καρλσρούη 
όπου θα σε συναντήσω… όλες οι δυσχέρειες και όλες οι στερήσεις του δυσκόλου αυτού ταξειδιού 
έβρισκαν εξαίρετη ψυχική ανακούφιση με την ύπαρξη αυτής της σκέψεως, ότι θα σε συναντούσα…» 
«…από την στιγμή που μου έγραψες ότι καταγίνεσαι με αυτό το έργο, το πνεύμα σου, εσύ η ιδία 
παρουσιάζεσαι ζωντανή στην φαντασία μου και με συνοδεύεις παντού. Όπου κι αν ταξειδέψω, στο 
Βερολίνο, στο Μπάουτσεν, στην Δρέσδη, στο Κουλμ, στην Λειψία, στην Φρανκφούρτη, και τελευταία 
στην Γαλλία, δεν είμαι ποτέ μονάχος στην άμαξά μου. Είσαι πάντοτε κοντά μου, σου κρατώ το χέρι και 
σου διηγούμαι όλα αυτά τα έξοχα γεγονότα που έζησα και προσθέτω τις παρατηρήσεις μου. Μερικές 
από αυτές είναι ήδη γραμμένες στο Ημερολόγιό μου που γράφω για σένα. Υπάρχουν και τόσες άλλες 
που δεν ημπορούν να γραφούν. Σου τις λέω νοερά και όταν συναντηθούμε θα τις προσφέρω όλες, και 
τις γραπτές και εκείνες που θέλω να σου ειπώ και δεν τις γράφω, εφ’ όσον όπως σου είπα και σε άλλο 
γράμμα μου, όλες είναι προορισμένες για σένα… Δέξου την διαβεβαίωση και την έκφραση για τα πιο 
βαθιά αισθήματά μου…» Η μεγάλη έκταση αυτής της επιστολής και οι τόσο τρυφερές και γεμάτες 
αίσθημα εκφράσεις του Καποδίστρια ξενίζουν τους γνώστες του σοβαρού και αυστηρά 
συγκρατημένου χαρακτήρα του και δεν αφήνουν καμμία αμφιβολία για το βαθύτερο νόημά τους και 
στόχο τους. Η Ρωξάνδρα επίσης το γράφει στα απομνημονεύματά της πως μετά από αυτές τις 
τρυφερές φράσεις δικαίως περίμενε να την ζητήσει σε γάμο και να ενώσουν την ζωή τους, όπως και 
όλο το κοινό τους περιβάλλον περίμενε ότι θα αρραβωνιαστούν. Τον Οκτώβριο ο Καποδίστριας 
αναχωρεί για την Βιέννη όπου θα συναντήσει τον Τσάρο για το συνέδριο της Βιέννης και … την 
Ρωξάνδρα. Της γράφει χαρακτηριστικά  «και αν μου ήταν δυνατόν να αναβάλω αυτές τις υποθέσεις 
που με αναγκάζουν να παρευρεθώ εκεί για συζητήσεις θα έφθανα αμέσως στο Schaff house με την 
ελπίδα να σε συναντήσω και να σου εκφράσω δια ζώσης όσα επιθυμώ…» Όμως η συνάντηση θα γίνει 
στην Βιέννη όπου η Ρωξάνδρα θα δει τον Ιωάννη Καποδίστρια μαζύ με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη 
να κατευθύνονται προς την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ο Καποδίστριας εμφανίζεται απόμακρος 
και μελαγχολικός στην Βιέννη. Οι πάντες καταλαβαίνουν ότι είναι αποτραβηγμένος στον εαυτό του 
ενώ θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά χαρούμενος μετά από την ανέλπιστη εύνοια του Τσάρου και τον 
διορισμό του ως ιδιαίτερο σύμβουλό του. Δεν ζητά να δει την Ρωξάνδρα αφού περάσουν αρκετές 
μέρες αγωνίας για κείνη, και την συναντά μόνο μαζύ με άλλους στο σπίτι των γονιών της. Όταν 
τελικά ζητά να την δει μόνη της της προσφέρει ένα δαχτυλίδι και της ζητά να το δεχθεί. Εξηγεί ότι 
το έχει κάνει ειδική παραγγελία στην Βιέννη, και αναπαριστά μία πεταλούδα που καίγεται επάνω σε 
τρεις φλόγες. Όμως δεν της εξηγεί τίποτα: «σ’ ευχαριστώ που το δέχθηκες. Θέλω να το φοράς πάντοτε. 
Και να με θυμάσαι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα στην καρδιά μου από όσα σου έγραφα. Και δεν θα 
αλλάξει ποτέ… δυστυχώς όμως, μόλις έφθασα στην Βιέννη άλλαξε η πορεία και η μοίρα της ζωής μου. 
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Πρέπει να θυσιάσω, ίσως για πάντα, όσα θα μου χάριζαν και προσωπική ευτυχία. Πρέπει να προσφέρω 
τον εαυτό μου ολόκληρο θυσία στους αγώνες για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα. Κι αυτόν τον δρόμο 
της θυσίας πρέπει να τον βαδίσω μόνος μου… Εντελώς μονάχος μου. Σε παρακαλώ μην ζητήσεις να 
σου ειπώ τίποτε άλλο. Δεν αντέχω…» Στην δεύτερη συνάντησή τους που την επιζητά εκείνη και τον 
ρωτά ευθέως εκείνος ξεφεύγει διπλωματικά! και υπόσχονται αμοιβαία να μην χαθούν και διατηρούν 
τουλάχιστον αλληλογραφία. Η Ρωξάνδρα στην συνέχεια περνά δύσκολες μέρες διότι είναι 
υποχρεωμένη να παντρευτεί, μάλιστα η Τσαρίνα στην οποία είναι μία από τις κυρίες των τιμών της 
προξενεύει έναν Γερμανό βαρώνο ξάδελφό της. Δεν είναι ένας ευτυχισμένος γάμος, δεν υπάρχουν 
παιδιά, και κάποια φορά εκείνη αποφασίζει και φεύγει, και πηγαίνει στο κτήμα της στην Βεσσαραβία. 
Δέκα χρόνια αργότερα, ο Καποδίστριας της γράφει όταν οι προσπάθειες να συναντηθούν στην 
Γερμανία αποτυγχάνουν: «Οι απέραντες αποστάσεις που σας χωρίζουν τώρα σας στερούν ταυτόχρονα 
και από κάθε χαρά της ζωής. Από τώρα και στο εξής μονάχα οι ελπίδες του μέλλοντος ημπορούν να 
σας βοηθήσουν να υποφέρετε το παρόν. Κανένας ίσως δεν γνωρίζει καλλίτερα από εμένα τον θλιβερό 
αυτόν τρόπο της ζωής, την μοναξιά. Και κανένας δεν τον αποστρέφεται περισσότερο από εμένα… Για 
μερικές όμως περιπτώσεις αναγνωρίζω και παραδέχομαι ότι έχει και μερικές θετικές πλευρές, μερικά 
πλεονεκτήματα. Και αυτές είναι όταν οι σταθερές και αμετακίνητες αρχές μας, μας βοηθούν στο να μην 
παρεκκλίνουμε ποτέ από την ευθεία οδό του καθήκοντος. Οι λίγες αυτές λέξεις θα σας εξηγήσουν και 
το πώς βρήκα την δύναμη και μπόρεσα να ανθέξω μέχρι τώρα στην σφοδρή επιθυμία μου να συναντήσω 
την οικογένειά σας, και να περάσω μαζύ της τις μακρές νύκτες του χειμώνα… θα σας εξηγήσουν επίσης 
γιατί μου φαίνεται αδύνατον ή τουλάχιστον πολύ δύσκολο να εύρω τώρα πια, έπειτα από το σβήσιμο 
τόσων ελπίδων να σας συναντήσω, καλλίτερο τρόπο ζωής και χρησιμοποίηση του χρόνου μου, εκτός 
από την μοναξιά μου μέσα στο απομονωμένο κελλί μου…τώρα γνωρίζετε την ψυχική μου κατάσταση… 
όπως κι εγώ γνωρίζω την δική σας…» Και οι τελευταίες του φράσεις: «γράφετέ μου συχνά. 
Ενημερώνετέ με για τα ταξείδια που θα κάνετε, για όλες τις κινήσεις σας… ίσως συμπέσουν κάποτε… 
και θέλω να πιστεύετε βαθιά ότι σας συνοδεύω πάντοτε και παντού, όπου κι αν είσθε, με τα πιο ειλικρινή 
αισθήματα της καρδιάς μου, με την σκέψη μου και με τις ευχές μου…» 
 

• Τον Νοέμβριο 1814 ξεκινά το συνέδριο της Βιέννης το οποίο διαρκεί αρκετούς μήνες, και είναι 
σημαντικό διότι είναι το πρώτο μίας σειράς συνεδρίων, και για πρώτη φορά οι ηγεμόνες αποφασίζουν 
να συζητήσουν αντί να κηρύξουν τον πόλεμο ο ένας στον άλλον. Ο Τσάρος, ικανοποιημένος από την 
επιτυχή αποστολή του Καποδίστρια στην Ελβετία ζητά την παρουσία του στο συνέδριο ως επίσημος 
εκπρόσωπος της Ρωσίας, αν και η ρωσική αντιπροσωπεία είναι αρκετά μεγάλη. Όταν ο Καποδίστριας 
φθάνει στην Βιέννη είναι το τελευταίο μέλος της αντιπροσωπείας, όμως σε σύντομο χρονικό 
διάστημα γίνεται ο πρώτος και ο Τσάρος τον τοποθετεί στην κορυφή της διπλωματικής ομάδας. 
Γίνεται αμέσως φανερή η εύνοια του Τσάρου στο πρόσωπό του, και γίνεται στόχος του διαβόητου 
Μέτερνιχ ο οποίος δεν διστάζει να εκδηλώσει αμέσως με ωμότητα την αντίδρασή του εναντίον της 
Ελλάδας και προσωπικά εναντίον του Καποδίστρια. Χαρακτηριστικός διάλογος που δείχνει την πάλη 
των δύο κορυφαίων διπλωματών και σώζεται στα αυστριακά αρχεία: Προσπαθεί ο Καποδίστριας να 
θέσει το Ελληνικό Ζήτημα στο Συνέδριο της Βιέννης, λέγοντας: «Νομίζω πως χρέος των 
Μεγαλειοτάτων, είναι να λάβετε οποιαδήποτε πρόνοια και δια το καταδυναστευόμενον Ελληνικόν 
Έθνος παρά της Οθωμανικής εξουσίας, το οποίον υποφέρει τόσους αιώνας τον τυρρανικόν οθωμανικόν 
ζυγόν και το οποίον διακινδυνεύει να πέσει εις την τελευταίαν εξόντωσιν και τον μηδενισμόν, όθεν δεν 
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μου φαίνεται δίκαιον το να αδιαφορήσουν οι Βασιλείς». Ο Μέτερνιχ αντιμάχεται τον Καποδίστρια ως 
φορέα δημοκρατικών αντιλήψεων και επικίνδυνο σύμβουλο του Τσάρου λαμβάνει το λόγο και 
απαντά με έντονο τρόπο: «Κύριε Κόμη! Η Ευρώπη δε γνωρίζει Έλληνας, γνωρίζει την Οθωμανικήν 
Αυτοκρατορίαν υπό της οποίας την εξουσίαν είναι οι κατοικούντες σ’αυτήν Έλληνες. Δια τούτο, 
φαίνεται, κύριε Κόμη, υποστήριξες τόσον και άφησες εκτός Συνδέσμου της Ιεράς Συμμαχίας, το 
απέραντον Οθωμανικό Κράτος, αλλά δεν θα επιτύχεις τις ελπίδες σου περί τούτων». 
 

• Ο Τσάρος του αναθέτει την μελέτη και την συμμετοχή στις συζητήσεις των πιο δύσκολων θεμάτων: 
τα χρονίζοντα προβλήματα της Πολωνίας της Πρωσίας, της Γερμανίας, της Σαξονίας, τις σχέσεις και 
την στάση της Ρωσίας απέναντι στην Αγγλία, για το θέμα της Σικελίας. Ο Καποδίστριας είχε γνώμη 
και απόψεις πρωτοποριακές και σε βάθος μελετημένες σε όλα ανεξαιρέτως τα θέματα. Επίσης ο 
Καποδίστριας αντιμετωπίζει την κακόβουλη και φιλότουρκη αγγλική πολιτική σε ό,τι αφορούσε την 
υπόδουλη Ελλάδα. Σ’ αυτό το συνέδριο γίνεται η πενταπλή συμμαχία: Αυστρία, Ρωσία, Πρωσία, 
Αγγλία και Γαλλία. Οι μονάρχες παίρνουν τα εδάφη που ήθελαν αφήνοντας τους Γερμανούς 
χωρισμένους και την Ιταλία μοιρασμένη, επαναφέρουν τους έκπτωτους βασιλείς στους θρόνους τους 
και δηλώνουν φανερά την έλλειψη σεβασμού στις διάφορες εθνότητες. Ο Καποδίστριας λέει 
χαρακτηριστικά: «Οι κυβερνήτες ξέχασαν ότι οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι δεν έγιναν από τους ηγεμόνες 
αλλά από τα έθνη… από τότε που έπεσε ο Ναπολέων ξέχασαν τα συμφέροντα των εθνών και 
ασχολούνται μονάχα με τα συμφέροντα των πριγκήπων… έτσι τα πάντα κατέληξαν σε σύγχυση, σε 
σύγκρουση συμφερόντων και σε αδυναμία να ικανοποιηθούν οι άνθρωποι». Επίσης υποστηρίζει τα 
δικαιώματα της γερμανικής ομοσπονδίας που οι Αυστριακοί κι οι Πρώσοι θέλουν να μοιράσουν 
μεταξύ τους. Προσπαθεί επίσης να υποδείξει στον Τσάρο να διεκδικήσει δραστήρια τα Επτάνησα 
αλλά εκείνος δεν το πήρε ζεστά, δίνει υποσχέσεις αλλά δεν δρα αποφασιστικά, δείχνει ευθυνοφοβία 
και αδυνατεί να αντιμετωπίσει τους Άγγλους. Έτσι η Αγγλία κατοχυρώνει τα Επτάνησα για τον εαυτό 
της. Δεν τα προσαρτά ως αποικία όπως προσπάθησε, αλλά υπό την προστασία της.  
 

• Κατά την διάρκεια του συνεδρίου ο Καποδίστριας προτείνει την ίδρυση Εταιρείας των Φίλων των 
Μουσών στην Βιέννη, αλλιώς Φιλομούσου, (όχι των Φιλομούσων που ίδρυσαν οι Άγγλοι για την 
διάσωση των αρχαιοτήτων), αλλά για την παροχή βοήθειας στους νεοέλληνες που διψούν για παιδεία. 
Ιδρύεται από τον Άνθιμο Γαζή, τον μητροπολίτη Ιγνάτιο, τον Αλ. Στούρτζα, τον Α. Βασιλείου, τον 
Γεώργιο Σταύρου, τον Γεώργιο Λεβέντη, τον Γ. Ραζή, τον Δ. Μόστρα και άλλους. Πρώτος ο Τσάρος 
δίνει το παράδειγμα και γίνεται μέλος, μέχρι και ο Μέτερνιχ αναγκάστηκε και έγινε μέλος, ο μόνος 
Αυστριακός! Η εταιρεία πρέπει να είχε βαθύτερο και απώτερο σκοπό την σταδιακή προετοιμασία και 
διαφώτιση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και την μυστική συνεργασία των Ελλήνων για την 
αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Για πρώτη φορά «διεθνοποιείται» το θέμα της υπόδουλης Ελλάδας 
μέσω της Φιλομούσου Εταιρείας, και γίνεται υπόμνηση και αναγνώριση της ύπαρξης ελληνικού 
έθνους το οποίο διεκδικεί την πολιτιστική του θέση μεταξύ των εθνών της Ευρώπης, με την 
προκάλυψη της μόρφωσης των Ελληνοπαίδων. Ο Καποδίστριας δεν σταματά να βρίσκει ευκαιρίες 
να ανοίγει συζήτηση για την Ελλάδα και την τραγική κατάστασή της, με τον πειστικό και γοητευτικό 
τρόπο που τον διακρίνει, σε όλα τα διαλείμματα των συνεδριάσεων, σε όλες τις ώρες των δεξιώσεων 
και γευμάτων που παρίσταται. Το ενδιαφέρον της Ευρώπης για τον υπόδουλο ελληνισμό 
αναζωογονείται, γι’ αυτό η αυστριακή αστυνομία παρακολουθεί τις δραστηριότητές της και διαδίδει 
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ότι έχει άλλους μυστικούς σκοπούς. Μήπως είχε πράγματι; Εξαιρετικά διαφωτιστική είναι η 
συζήτηση του Καποδίστρια που περιέχεται σε έκθεση της μυστικής αστυνομίας της Βιέννης: «Η 
Εταιρεία θα εξαπλωθή σιγά-σιγά και θα μπορέσει η Ελλάς να ξεσηκωθή. Το Έθνος είναι πάντοτε το 
ίδιο, δεν αναπνέει παρά την Ελευθερίαν. Έλληνες σκλάβοι δεν υπάρχουν, εκτός από εκείνους των 
Πριγκιποννήσων... Οι άλλοι Έλληνες των βουνών είναι άλλο είδος ανθρώπων. Και ακριβώς σε αυτούς 
στηρίζεται και απευθύνεται το εν Αθήναις Λύκειον της Εταιρείας των Φιλομούσων». 
 

• Στο Συνέδριο της Βιέννης ο Καποδίστριας συναντά για πρώτη φορά τον Εϋνάρδο, Ελβετό τραπεζίτη. 
Η γνωριμία τους ήταν καθοριστική, ο Εϋνάρδος γίνεται στενός φίλος και αρωγός του Καποδίστρια, 
και υπήρξε η ψυχή της ίδρυσης της Εθνικής Τράπεζας και ο πρώτος μεγάλος καταθέτης της το 1841. 
Στην Βιέννη επίσης συναντά τον παλιό του φίλο Φρειδερίκο North κόμητα Guilford, ο οποίος 
αργότερα αψηφώντας δυσκολίες και πάμπολλες αντιδράσεις αναλαμβάνει με ενθουσιασμό την 
πραγμάτωση των προτάσεων του Έλληνα φίλου του για την ίδρυση ανωτάτης σχολής στην Κέρκυρα, 
την Ιόνιο Ακαδημία το 1824, και ο οποίος προσφέρει γι’ αυτόν τον σκοπό την περιουσία του και την 
μόρφωσή του. 
 

• Επίσης στο συνέδριο της Βιέννης με την πρωτοβουλία του Καποδίστρια και τις προτάσεις του οι 
σύνεδροι διακηρύττουν ότι το εμπόριο των μαύρων είναι ενάντια στους νόμους της ανθρωπότητας 
και την παγκόσμια ηθική, αλλά δεν παίρνεται καμμία ουσιαστική και αποτελεσματική απόφαση χάρη 
στις αντιδράσεις των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων, και κυρίως της Αγγλίας, και η συζήτηση 
αναβάλλεται. Το υπόμνημα του Καποδίστρια για το τόσο σοβαρό και απάνθρωπο πρόβλημα 
εντυπωσιάζει όλους τους συνέδρους. 
 

• Ο Τσάρος συναντά την βαρώνη Κρούντενερ, η οποία του προκαλεί μεγάλη εντύπωση, και αρχίζει να 
εξαρτάται από αυτήν. Τον επηρεάζει έντονα στις μετέπειτα αποφάσεις του και διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ταραγμένη και διχασμένη ψυχική κατάστασή του. Σύμφωνα με την Ρωξάνδρα 
Στούρτζα, την είχαν πλαισιώσει αδίστακτοι και σκοτεινοί υποκριτές οι οποίοι κάτω από το πέπλο της 
θρησκευτικότητας ασκούσαν πάνω της επιρροή. Ο Καποδίστριας διαπιστώνει για πρώτη φορά τον 
αμφιλεγόμενο και αναποφάσιστο χαρακτήρα του Τσάρου, είναι μία οδυνηρή διαπίστωση για κείνον, 
παρ’ όλο που ο Τσάρος μετά από την μάχη της Λειψίας και το συνέδριο της Βιέννης του δείχνει 
απροκάλυπτα την εύνοιά του και απεριόριστη εμπιστοσύνη.  
  

• Με το που μπαίνει το 1815, και ενώ οι σύνεδροι εργάζονται επίσημα στο συνέδριο της Βιέννης, με 
την πρωτοβουλία του Ταλλεϋράνδου συνάπτεται μία μυστική συνθήκη μεταξύ Αυστρίας, Αγγλίας 
και Γαλλίας, και βγάζουν απ’ έξω την Ρωσία και την Πρωσία. Ο Καποδίστριας, ήδη από τους 
τελευταίους μήνες του 1814 «οσφραίνεται» την κατάσταση, και ειδοποιεί τον Τσάρο, αλλά εκείνος 
δεν δίνει σημασία.  
 

• Τον Μάρτιο 1815 ο Ναπολέων δραπετεύει από την Έλβα, μπαίνει θριαμβευτικά στο Παρίσι, και ο 
ενθουσιασμός των Γάλλων αναγκάζει σε φυγή τον Γάλλο βασιλιά. Η είδηση πέφτει σαν βόμβα στους 
συνέδρους της Βιέννης. Οι σύμμαχοι επιρρίπτουν ευθύνες στον Τσάρο παρ’ όλο που τον είχαν 
πετάξει έξω από την συμμαχία τους. Ξεχάστηκαν οι θρίαμβοί του σε τόσες μάχες και οι σωτήριες 



  
ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 17 

 

ενέργειές του. Ο Ναπολέων ξεσκεπάζει την τριμερή συμμαχία στέλνοντας στον Τσάρο το κείμενο 
της μυστικής συμμαχίας, αλλά ο κοινός κίνδυνος φέρνει τους συνέδρους να ανανεώσουν την 
στρατιωτική τους συμμαχία και να λύσουν ταχύτερα τις διαφορές τους. 9 Ιουνίου υπογράφονται οι 
τελικές πράξεις του συνεδρίου της Βιέννης, και κατά τον Καποδίστρια ήταν ένα συνέδριο χωρίς 
σοβαρές αποφάσεις. Τότε ο Καποδίστριας ξεκινά την επίλυση του προβλήματος της απομόνωσης της 
Ρωσίας από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Επιλέγει ένα εύστοχο μέτρο, να αποσπάσει την Γαλλία από 
την συμμαχία της Αγγλίας και Αυστρίας και έτσι να διασπάσει τον τριμερή αντιρωσικό συνασπισμό, 
και ξεκινά να υποστηρίζει σθεναρά τα γαλλικά συμφέροντα. Τον ακολουθεί ολόκληρη η ρωσική 
αντιπροσωπεία. Τον Ιούνιο γίνεται η μάχη του Βατερλώ όπου ο Ναπολέων ηττάται από τους 
συνασπισμένους Άγγλους και Πρώσους. Τα ρωσικά στρατεύματα δεν προλαβαίνουν να λάβουν 
μέρος και το χτύπημα είναι οδυνηρό για τον Τσάρο, γιατί φιλοδοξούσε να είναι ο εξουδετερωτής του 
Ναπολέοντα. Μαζύ με τον βασιλιά Φραγκίσκο της Αυστρίας και τον Φρειδερίκο Γουλιέλμο της 
Πρωσίας ξεκινά για το Παρίσι. Εκεί θα γίνει η συνάντηση των μεγάλων δυνάμεων μετά το Βατερλώ. 
Αυτήν την φορά οι Άγγλοι, οι Αυστριακοί, και κυρίως οι Πρώσοι επιδιώκουν να επιβάλλουν 
βαρύτατους όρους στην ηττημένη Γαλλία και δείχνουν πρόθυμοι να την διαμελίσουν. Ο 
Καποδίστριας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της Γαλλίας. Αρχικά προτείνει με γραπτό υπόμνημα 
την εδραίωση της τάξης και ειρήνης στην Γαλλία διότι αυτό συμφέρει στην Ευρώπη. Στην συνέχεια, 
μετά από παράκληση του Γάλλου πρωθυπουργού και του υπουργού εξωτερικών, παίρνει την 
πρωτοβουλία για μία ακόμη διπλωματική κίνηση η οποία στην κυριολεξία σώζει την Γαλλία από 
σίγουρο διαμελισμό των εδαφών της, παρά τις τεράστιες αντιδράσεις των τριών εκπροσώπων. Εκεί 
πετυχαίνει ανέλπιστα την ακεραιότητα της Γαλλίας. Ο βαθύτερος σκοπός του ήταν να εξασφαλίσει 
την συμμαχία της Γαλλίας με την Ρωσία και την σύμπραξή της στον ενδεχόμενο ρωσοτουρκικό 
πόλεμο για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Δικαίως θεωρείται ο «από μηχανής Θεός» για την 
Γαλλία. Τον Ιούλιο ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΗ΄ επιστρέφει στο Παρίσι και εγκαθίσταται στα 
ανάκτορα. Προσφέρει στον Καποδίστρια χρηματικό ποσό το οποίο εκείνος αρνείται. Όταν του ζητά 
τι θα ήθελε, εκείνος απαντά πως όταν γίνει το κράτος της Ελλάδας και αποκτήσει βιβλιοθήκη, ας του 
στείλει η Γαλλία τα δεύτερα βιβλία της, πράγμα που τελικώς ξεχάστηκε. 
 

• Επίσης ο Καποδίστριας επανειλημμένα προστατεύει τα γερμανικά κράτη και ματαιώνει μέσω του 
Τσάρου την επιβολή αυστηρών αστυνομικών μέτρων, όπως προσπαθεί να ματαιώσει την επέμβαση 
του αυστριακού στρατού για την καταστολή της επανάστασης στην Νεάπολη. Γενικά παλεύει 
εναντίον όλης της αντιδραστικής Ευρώπης που θέλει τα πράγματα να παραμείνουν ως έχουν.  
 

• Στο Παρίσι επίσης πετυχαίνει τα Επτάνησα να αναγνωριστούν ως ανεξάρτητο κράτος και ελεύθερο 
υπό την προστασία της Αγγλίας, πράγμα που η Αγγλία δεν σεβάστηκε και κυβέρνησε απολυταρχικά.  
 

• Σεπτέμβριος 1815: ο Τσάρος ζητά από τον Καποδίστρια να είναι ένας από τους υπουργούς 
εξωτερικών. Εκείνος αρχικά αρνείται, διότι είναι ο Έλληνας Καποδίστριας. Μένει άφωνος, και λέει 
«παρ’ ολίγον να μου λείψουν οι λέξεις. Βίασα τον εαυτόν μου και είπα στον αυτοκράτορα ότι η 
συγκίνησή μου απεδείκνυε την ένταση των συναισθημάτων της ευγνωμοσύνης που με κατείχαν». Και 
συνεχίζει: «Μεγαλειότατε, θέλω να γνωρίζετε ακόμη δύο πράγματα: ουδέποτε θα γίνω υπήκοός σας, 
αλλά μόνον υπάλληλός σας. Και οσάκις ευρεθώ προ του τραγικού διλήμματος να υπηρετήσω τα 
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συμφέροντα της αυτοκρατορίας σας ή τα συμφέροντα της σκλαβωμένης πατρίδος μου, εντίμως σας 
ομολογώ ότι θα ταχθώ με το μέρος της πατρίδος μου». Και η απάντηση του Τσάρου: «πολύ 
μεγαλοποιείτε τα πράγματα. Σέβομαι τα αισθήματά σας και προς την ιδιαιτέρα πατρίδα σας και προς 
την Ελλάδα και ακριβώς επειδή γνωρίζω αυτά τα αισθήματά σας επιθυμώ να σας κρατήσω κοντά μου. 
…Λοιπόν, θάρρος, ελπίδα εις τον Θεόν και καρτερία…» 
 

• Έτσι ο Καποδίστριας επιστρέφει στην Πετρούπολη στην θέση του Γραμματέα της Επικρατείας και 
υπουργού των εξωτερικών υποθέσεων της Ρωσίας. Είναι 39 ετών. Είναι η κορύφωση της πολιτικής 
ανόδου και η επίστεψη μίας λαμπρής σταδιοδρομίας, όσο και αφετηρία μίας ακόμη λαμπρότερης, 
όσο και επιβράβευση των μεγάλων του προσόντων. Μέσα σε 6 χρόνια ο Ιωάννης Καποδίστριας από 
άγνωστος και ξένος δόκιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών στην Πετρούπολη, προχώρησε 
στην ρωσική πρεσβεία της Βιέννης, διπλωματικός σύμβουλος της στρατιάς του Δουνάβεως, 
συμφιλιωτής και σύμβουλος των Ελβετών, σημαντικός παράγων ανάμεσα στους κορυφαίους 
διπλωμάτες στα συνέδρια της Ευρώπης, και κατέληξε στην κορυφή της ρωσικής διπλωματικής 
ιεραρχίας. Μοιράζεται το υπουργείο με τον κόμη Νέσσελροντ ενώ στην ουσία είναι ο πραγματικός 
υπουργός. Εργάζονται οι δύο μαζύ αρμονικά και με ειλικρινή συνεννόηση. Ο διορισμός του προκαλεί 
κατάπληξη στις ξένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Οι Castlereagh και Μέτερνιχ της Αγγλίας και της 
Αυστρίας αντίστοιχα ανησυχούν για τον νέο διορισμό του Καποδίστρια, για το τι θα έχουν να 
αντιμετωπίσουν μαζύ του στο μέλλον λόγω των φιλελεύθερων ιδεών του που είναι επικίνδυνες για 
τα σχέδιά τους.  
 

• Κάτω από την επιρροή της θρησκευόμενης βαρώνης ο Τσάρος αποδέχεται τις θεωρίες της πως η 
ειρήνη και η τάξη στην αναστατωμένη Ευρώπη θα επιτευχθούν με θρησκευτικές ενέργειες. Γράφει 
προς τούτο το κείμενο μίας συνθήκης που αργότερα αποκαλεί «Ιερή Συμμαχία». Είναι ένα κείμενο 
που περιγράφει μία παγκόσμια Εκκλησία που πρέπει να στεγάσει όλες τις αποχρώσεις του 
Χριστιανισμού. Θεωρητικά εμφανίζεται με το προσωπείο της συναδέλφωσης και της συνεργασίας 
όλων των λαών, στην ουσία όμως εξυπηρετεί και κατοχυρώνει τα συμφέροντα των ισχυρών και 
στραγγαλίζει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των μικρών λαών. Ο Καποδίστριας γνωρίζει πως δεν 
υπάρχει ούτε πολιτικό ούτε ιδεολογικό υπόβαθρο για έναν τέτοιον δεσμό ανάμεσα στους συμμάχους 
και τους λαούς της Ευρώπης, και προτείνει να γίνει διακήρυξη του κειμένου ως διάγγελμα προς τους 
συμμάχους, όμως δεν εισακούγεται. Ο Τσάρος εμφανίζει πολλές ψυχικές μεταπτώσεις.  
 

• Στα Επτάνησα οι Άγγλοι έχουν βάλει για τα καλά το πόδι τους. Ο πρώτος αρμοστής Thomas Maitland 
αψηφά τις αποφάσεις των συνέδρων στο Παρίσι, και πουλά την Πάργα στον Αλή πασά. Συντάσσει 
καταστατικό χάρτη τον οποίο επιβάλλει στα Ιόνια νησιά με απειλές και διαφθορές, και συγκεντρώνει 
στα χέρια του όλες τις εξουσίες ακυρώνοντας τα συμφωνηθέντα στο Παρίσι. 
 

• Πηγαίνοντας προς την Πετρούπολη, Ιαν.1816 για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο 
Καποδίστριας εκδηλώνει την μόνιμη πεποίθησή του πως οι Έλληνες πρέπει μόνοι τους να 
αγωνισθούν με όλες τις δυνάμεις τους για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού χωρίς να περιμένουν 
την ελευθερία τους από ξένες δυνάμεις. Διότι όλες ανεξαιρέτως οι δυνάμεις ενδιαφέρονται για τα 
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δικά τους συμφέροντα αδιαφορώντας για την δυστυχία ή την καταπάτηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, και ο Καποδίστριας είναι βαθύς γνώστης της ευρωπαϊκής πολιτικής.  
 

• Τι πραγματοποιεί στην Πετρούπολη ως υπουργός εξωτερικών:  
• Οργανώνει το ανύπαρκτο μέχρι τότε υπουργείο εξωτερικών, το οποίο δεν είχε μόνιμη 

εγκατάσταση, και οι υπάλληλοί του ακολουθούσαν τον Τσάρο στις μετακινήσεις του. 
• Χαράσσει την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας η οποία κρατά για εκατό περίπου χρόνια.  
• Φροντίζει για την εφαρμογή της συνθήκης του Βουκουρεστίου: η Πύλη την έχει αθετήσει αν 

και ήταν κατ’ εξοχήν ευνοϊκή γι’ αυτήν. Καταπατά τις ασυλίες σε Βλαχία και Μολδαβία και 
διαπράττει φρικαλεότητες στην Σερβία. Επιπλέον αρνείται να επανορθώσει τις ζημιές στο 
ρωσικό εμπόριο. Ο Καποδίστριας προτείνει την ακύρωση της συνθήκης και την αποστολή 
στρατιωτικής δύναμης στα σύνορα με την Τουρκία. Διαβλέπει ένα ανεξάρτητο κράτος με 
πυρήνα την Σερβία υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου και την προστασία της Ρωσίας, 
ελπίζοντας ότι εν καιρώ θα γίνει το ίδιο και για τους Έλληνες. Γενικά ο Καποδίστριας πιστεύει 
και διαβλέπει πως η απειλή πολέμου και η ένοπλη επέμβαση θα ανάγκαζε την Τουρκία να 
προβεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών λαών της Ανατολής και όχι οι 
διαπραγματεύσεις. Ο Τσάρος όμως αποκρούει το σχέδιο του υπουργού του, δεν θέλει να είναι 
αυτός η αιτία ενός νέου ευρωπαϊκού πολέμου, προτιμά την συντηρητική και μετριοπαθή λύση 
των δύο συνθηκών, και βασικά θέλει να διατηρήσει την ειρήνη με τους Τούρκους. Επιπλέον 
είναι δέσμιος της Ιεράς Συμμαχίας που μόνος είχε συντάξει και ζητά την αναβολή του 
συγκεκριμένου θέματος. Εδώ ο ίδιος ο Καποδίστριας σημειώνει ότι ίσως φανέρωσε τον πόθο 
του για την απελευθέρωση της πατρίδας του πολύ γρήγορα, ενώ θα μπορούσε να δείξει 
επιφυλακτικότητα. 

• Επίσης φροντίζει για την εφαρμογή των συνθηκών στην Βιέννη και στο Παρίσι, ώστε να 
υπάρχει ομαλή συνεργασία με τους εκπροσώπους των άλλων χωρών. 

• Φροντίζει για τις διπλωματικές σχέσεις της Ρωσίας με την Περσία που το μήλο της έριδος 
ήταν η Γεωργία. 

• Όταν ο βασιλιάς της Ισπανίας ζητά την βοήθεια των ευρωπαϊκών χωρών επειδή η Πορτογαλία 
προσάρτησε την σημερινή Ουρουγουάη που ήταν ισπανική, η μόνη δύναμη που 
ανταποκρίθηκε ήταν η Ρωσία. Ο Καποδίστριας με γενναία διπλωματική παρρησία τονίζει σε 
γραπτά υπομνήματα πως εάν η Ισπανία ασκεί την ίδια πολιτική και δεν παραχωρεί στους 
λαούς των αποικιών της ανθρώπινα δικαιώματα και συνταγματικές ελευθερίες τότε σύντομα 
οι αποικίες θα επαναστατούσαν. Αυτό επαληθεύτηκε το 1825! 

• Η εφαρμογή της Ιεράς Συμμαχίας ήταν από τις πιο δύσκολες και ψυχικά επώδυνες υποθέσεις 
που ανατέθηκαν στον Καποδίστρια. Επανέρχεται όπως και στην Ισπανία τονίζοντας ότι 
χρειάζεται να παρέχονται στα μικρά κράτη σταδιακές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και 
συνταγματικές ελευθερίες. Γενικώς για τους λαούς υποστηρίζει τους σταδιακούς πολιτικούς 
μετασχηματισμούς που τελικά θα τους οδηγούσαν στην απελευθέρωσή τους. Γι’ αυτό και 
αγωνίζεται τόσο πολύ για την επέκταση της παιδείας και στα Επτάνησα και στην υπόδουλη 
Ελλάδα, και γι’ αυτό σπουδάζει με δικά του έξοδα δεκάδες Ελληνόπουλα στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια: «Πρέπει πρώτα να μορφωθούν οι Έλληνες και έπειτα να δημιουργηθεί η Ελλάς. 
Ένας μορφωμένος λαός θα ημπορούσε να διατηρήσει και να αξιοποιήσει την ελευθερία του με 
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τον πιο δημιουργικό τρόπο».  Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό για την αφιλοκέρδειά του και 
πόσο αγαπούσε την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα και την εκπαίδευση των νέων: στην 
Μαριούπολη Χερσώνος στην Ουκρανία υπήρχε ολόκληρη ελληνική παροικία που κόντευε να 
εκρωσισθεί. Με εισήγηση του Καποδίστρια παραχωρούνται αξιόλογα προνόμια στην 
κοινότητα για να αναπτυχθεί. Οι Έλληνες τότε της πόλης στέλνουν επιτροπή στην 
Πετρούπολη να τον ευχαριστήσουν με ένα χρηματικό ποσό για δώρο, το οποίο εκείνος 
αρνείται. Αυτοί το παίρνουν ως προσβολή και τότε εκείνος ζητά να μάθει εάν εκείνοι και τα 
παιδιά τους μιλούν την ελληνική γλώσσα. Στην αρνητική τους απάντηση απαντά, «δέχομαι 
το δώρο αλλά με τον όρο να το καταθέσετε σε τράπεζα και με τους τόκους να προσλάβετε 
‘Έλληνα διδάσκαλο να σας διδάξει την μητρική σας γλώσσα. Γιατί είναι αίσχος όντας Έλληνες 
στην καταγωγή και στο φρόνημα να αγνοείτε την ευγενέστερη γλώσσα του κόσμου που την 
διδάσκονται τόσοι αλλοεθνείς...» 

• Το ελληνικό στρατιωτικό σώμα. Τον 17ο αιώνα ο βασιλιάς της Νεαπόλεως Κάρολος Ε΄ είχε 
χρησιμοποιήσει Έλληνες για να συγκροτήσει στρατιωτικές μονάδες που ονομάστηκαν 
«μακεδονικά τάγματα» με θαυμάσια αποτελέσματα. Ο Καποδίστριας θέλοντας να βοηθήσει 
τους Έλληνες κλέφτες κι αρματολούς προτείνει στον πρεσβευτή της Νεαπόλεως στην 
Πετρούπολη την οργάνωση ενός στρατιωτικού σώματος από Έλληνες. Έτσι θα απορροφούσε 
τους πολεμιστές από τις εστίες τους και θα μετριάζονταν οι διώξεις των Τούρκων εναντίον 
των αμάχων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα οι πολεμιστές θα οργανώνονταν με σύγχρονες 
στρατιωτικές μεθόδους. Δυστυχώς η Αγγλία και η Αυστρία αντιδρούν σφοδρά και το σχέδιο 
δεν προχωρά. 

• Για την Βεσσαραβία: Μετά την παραχώρησή της στην Ρωσία, η Βεσσαραβία βρισκόταν σε 
πρωτόγονη κατάσταση. Ο Τσάρος αναθέτει στον Καποδίστρια χωρίς κανέναν περιορισμό την 
διοικητική οργάνωση της νέας αυτής ρωσικής επαρχίας. Η υπόθεση της Βεσσαραβίας 
απασχολεί τον Καποδίστρια ιδιαίτερα, και σε τρία χρόνια δημιουργεί ένα θαύμα προόδου και 
ανάπτυξης σε όλους τους τομείς: εσωτερική οργάνωση, κοινωνικοί θεσμοί και γενική 
ευημερία. Τότε μοιράστηκε γη σε ανθρώπους κάθε τάξης, συμπεριλαμβανομένων και της 
Ρωξάνδρας Στούρτζα και του ίδιου του Καποδίστρια. 

• Για την Πολωνία: μετά το συνέδριο της Βιέννης οι νικήτριες δυνάμεις μοιράζουν μεταξύ τους 
τα εδάφη της Πολωνίας και η Ρωσία λαμβάνει το μεγάλο δουκάτο της Βαρσοβίας που 
αποτελεί ιδιαίτερο βασίλειο με ιδιόρρυθμη ανεξαρτησία και βασιλιά τον Τσάρο. Ο 
Καποδίστριας δεν συμφωνεί με κανέναν τρόπο στον διαμελισμό της Πολωνίας, και με την 
δική του επιμονή πετυχαίνει να καθιερώσει ο Τσάρος στο πολωνικό βασίλειο ένα 
αντιπροσωπευτικό σύστημα το οποίο διευρύνει με την παραχώρηση ενός πολύ φιλελευθέρου 
συντάγματος για την εποχή, το οποίο συντάσσει ο ίδιος. 

• Για την Γερμανική Ομοσπονδία καταθέτει εμπεριστατωμένο υπόμνημα όπου αναπτύσσει τις 
απόψεις του για το θέμα της οργάνωσης της συγκεκριμένης ομοσπονδίας διότι δυσκολεύει 
την ενοποίηση της Ευρώπης και αντιδρά στις επιδιώξεις της Αυστρίας και Πρωσίας που 
θέλουν να υποτάξουν τον γερμανικό λαό. Προτείνει την αναδιάρθρωση της παλαιάς 
γερμανικής αυτοκρατορίας μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα υπό το σκήπτρο της Αυστρίας, υπό 
την προϋπόθεση οι Γερμανοί ηγεμόνες να παραχωρήσουν στους λαούς τους σύνταγμα που θα 
κατοχύρωνε τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους. Ο Καποδίστριας θεωρεί πως η ρίζα του 
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κακού των γερμανικών κρατιδίων βρίσκεται στα ανελεύθερα γερμανικά συντάγματα που 
ψηφίστηκαν με την απολυταρχική επιβολή της Αυστρίας.  

• Για την κατάργηση του δουλεμπορίου των Μαύρων: ο Καποδίστριας αφιερώνει πολύχρονους 
αγώνες για την κατάργηση του επαίσχυντου θεσμού του δουλεμπορίου των Μαύρων. 
Θεωρείται άγνωστη αλλά παρ’ όλ’ αυτά λαμπρή σελίδα στο έργο της ζωής του. Εναντιώνεται 
στην «πολιτισμένη» Αγγλία που χρησιμοποιεί σαν σκλάβους ανθρώπους μόνο επειδή είναι 
μαύροι, με δική του πρωτοβουλία αναφέρεται το πρόβλημα αρχικά στο συνέδριο της Βιέννης 
και επανέρχεται στο συνέδριο της Aix-la-Chapelle το 1818. Και στα δύο συνέδρια η Αγγλία 
αντιδρά έντονα και ο Καποδίστριας αντιμάχεται έντονα στα συμφέροντά της. Με αυτόν τον 
αγώνα επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την αγάπη στον άνθρωπο.  

• Για την Ενωμένη Ευρώπη: Ο Καποδίστριας απασχολείται με την ευρωπαϊκή ένωση από το 
1812 με την αφορμή της ανεπίτρεπτης συνθήκης του Βουκουρεστίου που άφηνε την Ευρώπη 
διχασμένη και τους λαούς των Βαλκανίων σκλάβους στην τουρκική βαναυσότητα. Τώρα σαν 
υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας αγωνίζεται με καταπληκτική ευστροφία να ανοίξει νέους 
δρόμους στην δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος. Το ζήτημα του στρατού 
κατοχής στην Γαλλία και η πολεμική αποζημίωση που οφείλει να καταβάλει τον απασχολεί 
ενώ συγχρόνως προσπαθεί να διατηρήσει την φιλική της διάθεση προς την Ρωσία. Οι αγώνες 
του κορυφώνονται στο Συνέδριο της Aix-la-Chapelle το 1818 όπου καταθέτει βαρυσήμαντο 
υπόμνημα το οποίο δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται διεθνώς «ως το προσχέδιο για μία 
πανευρωπαϊκή συνεργασία και ενότητα». Τις πρωτοποριακές απόψεις του θα επαναλάβει και 
στα δύο μεθεπόμενα συνέδρια του Troppau και Laibach. Όλες οι προσπάθειες του 
Καποδίστρια προσκρούουν σε μεγάλες δυσχέρειες, διότι έπρεπε να ενεργεί μέσα στο 
διπλωματικό πλαίσιο της Ιεράς Συμμαχίας και της Τετραπλής Συμμαχίας, ενώ ανάμεσα στους 
συμμάχους δεν υπήρχε σύμπνοια και συμφωνία ως προς την σημασία και τους σκοπούς της 
τότε ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο Τσάρος, επηρεασμένος ψυχικά από τις τεράστιες ανθρώπινες 
απώλειες που κόστισαν οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι, και βρίσκοντας υπαίτια για όλα τα δεινά 
την γαλλική επανάσταση, διέπεται από θρησκευτικές τάσεις και επιρροές και θέλει την 
διατήρηση του καθεστώτος status quo πάση θυσία. 
 

• Τον Σεπτέμβριο 1816 ο Καποδίστριας προτείνει την δημοσίευση του μυστικού κειμένου της Ιεράς 
Συμμαχίας παρ’ όλο που δεν συμφωνεί μ’ αυτήν, και η δημοσίευσή του προσδίδει στην συμφωνία 
αυτή πολιτικό χαρακτήρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η λειτουργία της συμφωνίας αυτής είναι ο 
προάγγελος της Κοινωνίας των Εθνών 1919 ή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 1945. 
 

• 1817: παίρνει μία άδεια για ανάρρωση, και αναρωτιέται εάν ο Τσάρος την διακόψει και τον καλέσει 
επειγόντως στην Πετρούπολη: «παρά την επιθυμία μου όμως θα εξακολουθήσω την πορεία μου, θα 
επιστρέψω στην υπηρεσία μου,… και ας συμβεί ό,τι θέλει ο Θεός. Υποτάσσομαι…» κάτι που τον 
χαρακτηρίζει σε όλη του την ζωή. 
 

• 1817: κάποιος Γαλάτης, Ιθακήσιος, έρχεται στην Οδησσό και ζητά από τον Καποδίστρια ακρόαση 
στην Πετρούπολη, ενώ διαδίδει ότι είναι συγγενής του. Ερχόμενος στην Πετρούπολη εμφανίζεται ως 
εκπρόσωπος της Φιλικής Εταιρείας και αποκαλύπτει στον Καποδίστρια τους σκοπούς της Εταιρείας. 
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Δείχνει φλύαρος, και κατά συνέπεια επικίνδυνος. Ο Καποδίστριας τον αποδοκιμάζει, και ζητά να 
σταματήσει τις επαφές που έχει και να διαδίδει ό,τι διαδίδει. Συγχρόνως ενημερώνει τον Τσάρο ο 
οποίος διατάζει την σύλληψή του. Αλλά εκεί ο Καποδίστριας εξασφαλίζει την συγκατάθεση του 
Τσάρου για την αποπομπή του Γαλάτη εκτός της Ρωσίας και το θέμα να μην κοινοποιηθεί και το 
μάθει ο Άγγλος πρεσβευτής και κατ’ επέκταση η Πύλη. Δεν ενημερώνεται ούτε ο πρέσβης 
Στρογγανώφ στην Πόλη. Ο Γαλάτης οδηγείται τελικά υπό επιτήρηση στην Μολδαβία, καταλήγει 
στην Πελοπόννησο όπου δολοφονείται από Φιλικούς. Ο Καποδίστριας συστήνει στους επιφανείς 
Έλληνες της Οδησσού να προσέχουν και να αντιδρούν σε επαναστατικές σκευωρίες. Αρχίζουν να 
λογοκρίνονται τα γράμματά του από την ρωσική αστυνομία. Μπορεί να έγινε έτσι, μπορεί και όχι. 
Σίγουρα είπε πως καμμία από τις Δυνάμεις δεν είναι πρόθυμη να συνδράμει τους Έλληνες. Η στιγμή 
δεν ήταν κατάλληλη. Η μάχη για τα Επτάνησα είχε χαθεί, και την θέση της Βενετίας την πήρε η 
φιλότουρκη Αγγλία. Μήπως επίσημα έπρεπε να αποκηρύσσει την επανάσταση και κρυφά να την 
ενθαρρύνει; Πολλά «μήπως». Διότι όταν πλέον δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής, ο Καποδίστριας 
αγωνίστηκε με κάθε τρόπο να πείσει τον Τσάρο Αλέξανδρο για άμεση πολεμική παρέμβαση. Εδώ να 
πούμε ότι η σχέση του Καποδίστρια με την Φιλική Εταιρεία μένει καλυμμένη με αυστηρή 
μυστικότητα, αναγκαία λόγω της Εταιρείας και λόγω της θέσης του. Ο Καποδίστριας είναι 
υποχρεωμένος μέχρι τέλους για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας έναντι των συντηρητικών 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να μην αποκαλύψει τα πραγματικά του αισθήματα. Οι ιστορικές πηγές 
είναι αντιφατικές για την σχέση του με την Εταιρεία, χώρια ότι τα πολιτικά κατόπιν πάθη οδήγησαν 
συχνά στην διαστροφή της ιστορικής αλήθειας. Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, από την 
συγκριτική μελέτη των ιστορικών πηγών γι’ αυτό το θέμα, εξάγεται ότι ο Καποδίστριας όχι μόνο 
γνώριζε πλήρως τα της Φιλικής Εταιρείας και συγκάλυψε την δράση και ύπαρξή της, προστάτεψε 
αποφασιστικά κορυφαία μέλη και την όλη της οργάνωση με προσωπικές επεμβάσεις στον Τσάρο. 
Είναι χαρακτηριστικό πως όταν έγινε Κυβερνήτης στην Ελλάδα επαναφέρει το σύμβολο της Φιλικής 
και χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη εμπιστοσύνη παλαιούς Φιλικούς σε έμπιστες θέσεις. Όμως σαν 
υπεύθυνος πολιτικός γνωρίζει από πρώτο χέρι τις άκρως δυσμενείς διεθνείς συνθήκες, όπως και το 
μη προετοιμασμένο του ελληνικού έθνους πολιτικά και στρατιωτικά για ένοπλη εξέγερση, αν και 
ποτέ δεν την απέκλεισε.  
 

• Το φθινόπωρο 1817 μαθαίνει το κείμενο τους συντάγματος που η αγγλική «προστασία» παραχώρησε 
στο Επτάνησα, και η απογοήτευση γεμίζει την καρδιά του όταν βλέπει εκ νέου την ύπουλη, 
αντιδραστική και απολυταρχική πολιτική της Αγγλίας. Παρ’ όλ’ αυτά συνιστά στην οικογένειά του 
και τους φίλους την αποδοχή της νέας τάξης πραγμάτων. Πηγαίνει στην Μόσχα και διαμένει 5 μήνες 
και έρχεται σε επαφή με τον ελληνισμό της διασποράς, αρκετούς πλούσιους Έλληνες αλλά και 
μεγάλο αριθμό φτωχών και δυστυχούντων στους οποίους προσφέρει από τον μισθό του. Είναι κάτι 
που θα συνεχίσει να πράττει σε όλη του την ζωή σε όποιες συνθήκες κι αν βρίσκεται. Είχε βάλει 
στόχο να επανασυνδέσει τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων με την γενέτειρα χώρα τους, με τις 
εθνικές τους ρίζες, με την ορθόδοξη θρησκεία και την ελληνική γλώσσα.  
 

• Το φθινόπωρο 1818 αρχίζουν να εκδηλώνονται τα πρώτα στασιαστικά κινήματα, με πρώτο την 
Γερμανία όπου οι ηγεμόνες λησμονούν τα υποσχεθέντα και συνεχίζουν την απολυταρχική και 
ανελεύθερη πολιτική τους.  
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• 1818: κάποιοι οπλαρχηγοί, μεταξύ των οποίων και ο Αναγνωσταράς έρχονται στην Πετρούπολη για 

να ζητήσουν την προστασία του Τσάρου, τα διπλώματα των βαθμών τους και υλική βοήθεια εφ’ όσον 
οι Άγγλοι τους είχαν απολύσει. Διερχόμενοι την Οδησσό μυούνται στην Φιλική από τον Σκουφά, 
ενώ στην συνάντησή τους με τον Καποδίστρια αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία. 
  

• Ο Καποδίστριας μαζύ με τον Τσάρο πηγαίνει στην Βαρσοβία, όπου ο Τσάρος εκφωνεί λόγο 
ακυρώνοντας τον υπουργό του και αγνοώντας την συνεργασία τους στην εκπόνηση συνταγματικής 
πράξεως και τις παρατηρήσεις του. Για δεύτερη φορά ο Τσάρος παραβλέπει τον Καποδίστρια 
δείχνοντας έναν απολυταρχικό αυτοκράτορα. 
 

• Στην συνέχεια ο Καποδίστριας πηγαίνει στην Βεσσαραβία για υποθέσεις της Ρωσίας και συναντά 
εκπροσώπους των Ελλήνων ηγεμόνων της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Συναντά για πρώτη φορά τον 
Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο ο οποίος είχε έρθει να χαιρετήσει τον Τσάρο ως εκπρόσωπος της Βλαχίας 
εκ μέρους του θείου του Ιωάννη Καρατζά. Ο Μαυροκορδάτος μαζύ με τον εκπρόσωπο της 
Μολδαβίας ρωτούν τον Καποδίστρια εάν ο Τσάρος και οι Ρώσοι είναι διατεθειμένοι να διαβούν τα 
σύνορα στον Προύθο ποταμό. Εκείνος, γνωρίζοντας τις αμετακίνητες θέσεις του Τσάρου αφ’ ενός 
και τις απαιτήσεις τους από την Ρωσία για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες αφ’ ετέρου τους απαντά 
με επιφυλακτική γλώσσα «ως Έλλην ποθώ την ελευθερία που θα αποκτούσαν οι Έλληνες δια των 
ιδίων των δυνάμεων και δια της προηγουμένης προόδου των εις τον αληθινόν πολιτισμόν».  
 

• Τον Ιούλιο 1818 πεθαίνει ο Σκουφάς και οι οκτώ πρώτοι Φιλικοί ανησυχούν για την εξέλιξη των 
πραγμάτων της Εταιρείας και μεταφέρουν την έδρα της στην Πόλη.  
 

• Ιούλιος 1818: γίνεται το συνέδριο των βασιλέων της Ευρώπης στο Aachen (Aix-la-Chapelle). Για 
πρώτη φορά στην ιστορία έρχονται δημοσιογράφοι, κυρίως Άγγλοι, για την κάλυψη της διεθνούς 
διάσκεψης. Εκεί η Αυστρία μέσω Μέτερνιχ προσπαθεί να υποσκελίσει την Γαλλία, να θεωρηθεί 
υποσύμμαχος και έτσι να παραλύσει την επιρροή της Ρωσίας στα ευρωπαϊκά, ενώ η Αγγλία θέλει να 
ρυθμίσει μόνη της και ανενόχλητη τα ισπανικά θέματα της Νοτίου Αμερικής. Ο Καποδίστριας με 
εντολή του Τσάρου αποκρούει τις προτάσεις Αυστρίας και Αγγλίας, πετυχαίνει να θεωρηθεί η Γαλλία 
ισότιμο μέλος της Ευρώπης, να αποσυρθούν τα στρατεύματα κατοχής και οι οικονομικές της 
υποχρεώσεις να ρυθμιστούν ευνοϊκά παρά τις αντιδράσεις του Μέτερνιχ.  Προτείνει η συμμαχία των 
Ευρωπαίων να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ώστε να θεωρηθεί 
αλληλέγγυος συμμαχία, Alliance Solidaire, ένας υπερεθνικός οργανισμός που θα εγγυάται την 
εσωτερική και εξωτερική ειρήνη και ασφάλεια όλων των κρατών της Ευρώπης. Είναι ο πρόδρομος 
της Κοινωνίας των Εθνών και του ΟΗΕ. Όλο αυτό το θέμα χαρακτηρίζει την πολιτική τόλμη και την 
προβαδίζουσα της εποχής σκέψη του Καποδίστρια. Επανέρχεται στο θέμα της βελτίωσης των 
συνθηκών των μαύρων και της κατάργησης του δουλεμπορίου στις ακτές της Αφρικής, και καταθέτει 
υπόμνημα γι’ αυτό. Τον υποστηρίζει σ’ αυτό η Γαλλία, ενώ οι Άγγλοι προσπαθούν να αποδείξουν 
πως οι προτάσεις Καποδίστρια είναι ανεφάρμοστες και σκοτεινές. Η Αυστρία και Πρωσία αρνούνται 
τα αγγλικά σχέδια αλλά δεν υποστηρίζουν τα ρωσικά. Ο Καποδίστριας δικαιώνεται αργότερα στο 
συνέδριο του Βερολίνου το 1884 με την ίδρυση της Association Internationale Africaine. Επίσης 
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πετυχαίνει να μην αποφασίζεται τίποτα για τα μικρά κράτη χωρίς αυτά να έχουν προσκληθεί να 
λάβουν μέρος στις συνδιασκέψεις και να εκθέσουν τις απόψεις τους. Όμως ο Τσάρος ξεκινά να μην 
τολμά να υποστηρίξει τις προτάσεις του υπαλλήλου του, ενώ ο Μέτερνιχ θορυβημένος ξεκινά να 
προσεγγίζει παρασκηνιακά τον Τσάρο. 
 

• 1819: ο Καποδίστριας ζητά τετράμηνη άδεια για να επισκεφθεί την Κέρκυρα και τους γονείς του, ο 
Τσάρος το δέχεται και του την προσφέρει, κι εκείνος ετοιμάζεται για το ταξείδι. Μιλά στον Τσάρο 
καθαρά για την θέση του απέναντι στο πρόβλημα της Ελλάδας, και εκείνος του συνιστά να μην δώσει 
ελπίδες στους συμπατριώτες του, και να μην περιμένουν βοήθεια από την Ρωσία διότι ο κόσμος έχει 
ανάγκη ησυχίας. Φθάνει στην Κέρκυρα τον Μάρτιο 1819 μετά από απουσία 11 ετών. Βρίσκει την 
πολιτική κατάσταση στην Κέρκυρα αποκαρδιωτική, και την υποδοχή από τους Άγγλους ψυχρή αν 
όχι εχθρική. Οι Άγγλοι δεν σεβάστηκαν τις υπογραφές τους στο Παρίσι το 1815 και δεν εφάρμοσαν 
κανένα από τα άρθρα της συνθήκης. Η πικρία του μεγαλώνει βλέποντας το πρώτο αυτό μικρό 
ελληνικό κράτος να μην μπορεί να έχει ελεύθερη συνταγματική κυβέρνηση όπως εκείνος είχε 
φροντίσει μετά από τόσους κόπους, διπλωματικές και άλλες μάχες. Προόριζε αυτό το μικρό κράτος 
να είναι ο προάγγελος του μεγάλου στόχου της ζωής του, της δημιουργίας ελεύθερου ελληνικού 
κράτους. Στην Κέρκυρα έρχονται και πάλι και τον συναντούν οπλαρχηγοί από την Πελοπόννησο, ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που ήταν τότε στην Ζάκυνθο, από την Ήπειρο και την Ακαρνανία ο 
Μάρκος και ο Κίτσος Μπότσαρης που τα βάσανά τους είχαν χειροτερέψει με την παρουσία των 
Άγγλων στα Επτάνησα, οι παληοί συναγωνιστές από την Κεφαλλονιά και την Λευκάδα, από τα νησιά 
και την Στερεά. Επιθυμούν να του περιγράψουν την τραγική κατάσταση της σκλαβωμένης Ελλάδας 
και έχουν στην έγνοια τους να μάθουν εάν η Ρωσία θα τους βοηθούσε. Ο Καποδίστριας βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση διότι γνωρίζει την θέση του Τσάρου. Εδώ αμφισβητείται από ιστορικούς ότι ο 
Καποδίστριας έκανε τον κόπο να κατέβει στην Κέρκυρα για να συμβουλεύσει μόνο υπομονή και 
καρτερία σε οπλαρχηγούς και Φιλικούς, - ο αδελφός του Βιάρος ήταν ήδη Φιλικός. Ούτε ότι κατέβηκε 
μόνο για να ξαναδεί την πατρίδα του και τους γονείς του. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι γνώριζε 
πολύ καλά για την Φιλική Εταιρεία και την δράση της, αλλά όφειλε να προσέχει ως υπουργός του 
Τσάρου τι θα έλεγε και πού. Για την ιστορική αυτή συνάντηση συντάσσει επιστολή η οποία περιέχει 
γραπτώς ό,τι τους είπε προφορικά και την δίνει στους οπλαρχηγούς, και στέλνει και αντίγραφο στον 
πρέσβη Στρογγανώφ στην Πόλη και σε άλλους προξένους της Ρωσίας στην Τουρκία. Ο Woodhouse 
επίσης γράφει ότι παρόμοια πολιτική εκ μέρους του Καποδίστρια θα ήταν υποκρισία εκ μέρους του 
που δεν ταίριαζε στον χαρακτήρα του. Πολλά έχουν γραφτεί γι’ αυτήν την επιστολή, εάν και κατά 
πόσον ο Καποδίστριας ήθελε με αυτήν να αποδοκιμάσει την Φιλική ή ήθελε να παραπλανήσει τους 
Τούρκους και την εκδικητικότητά τους. Ο Θ. Κολοκοτρώνης που υπαγορεύει τα απομνημονεύματά 
του το 1836 γράφει ότι πήγε στους Κορφούς με την πρόφαση να ζητήσει τους χρωστούμενους 
μισθούς από τον αρμοστή και για να ανταμώσει τον Καποδίστρια. «Τον αντάμωσα, εκεί ομιλήσαμε 
πολλά περί της υποθέσεως». Ο Φωτάκος όμως, υπασπιστής του Κολοκοτρώνη και ιστοριογράφος σε 
μελέτη αναφέρει περισσότερα για την συνάντηση αυτή που του την είχε διηγηθεί ο Γέρος. Έφαγαν 
μαζύ το Πάσχα, και ενθουσιασμένος με όσα λέγονταν για την Ελλάδα ο Κολοκοτρώνης δίνει με τα 
χέρια του την πλάτη του αρνιού και την προσφέρει στον Καποδίστρια λέγοντάς του «έτσι τρώνε τα 
παλληκάρια τα ψητά κρέατα». Ο Καποδίστριας ενθουσιάστηκε, και όλη η συντροφιά ήπιε για την 
μέλλουσα ελευθερία, και ο Καποδίστριας πλησιάζει τον Κολοκοτρώνη και του λέει στ’ αυτί: «φέτος 
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κάνουμε Πάσχα εδώ στους Κορφούς, και του χρόνου στην πατρίδα σου, τον Μωριά», «με φιλεύεις αρνί 
ψητό, κι εγώ θα σε φιλέψω τον μόσχον τον σιτευτόν στην πατρίδα μου» ήταν η απάντηση του 
Κολοκοτρώνη. Επίσης, όλοι οι οπλαρχηγοί που παρευρίσκονται στο πασχαλινό τραπέζι του 
Καποδίστρια είναι Φιλικοί, όπως και ο αδελφός του Βιάρος είναι φιλικός από την αρχή του 1819. 
Κρίνοντας από τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς που ένωναν την οικογένεια Καποδίστρια, και 
οι Βιάρος και Αυγουστίνος δεν προέβαιναν σε καμμία πολιτική ενέργεια χωρίς την έγκριση του 
διάσημου αδελφού τους, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Ιωάννης θα πρέπει να γνώριζε για την 
προσχώρηση του αδελφού του στην Φιλική.  
 

• Πίσω στην Πετρούπολη προσπαθεί να υποδείξει στον Τσάρο τους χειρισμούς που χρειαζόταν για να 
αποσπαστούν η Σερβία, η Βλαχία και η Μολδαβία από την οθωμανική αυτοκρατορία και να γίνουν 
αυτόνομα κράτη υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου, ελπίζοντας ότι έτσι θα έρθει και η σειρά της 
Ελλάδας. Σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι το ξέσπασμα της Επανάστασης διατηρεί σχέσεις με τα 
Επτάνησα και τους Ρωμηούς, παρακολουθεί την πρόοδο της Εταιρείας των Φίλων των Μουσών, μιλά 
παντού για τα βάσανα των Ελλήνων, προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα, ενώ μελετά νέα 
συστήματα για την εκπαίδευση που πιστεύει ότι χρειάζονται ο Έλληνες. 
 

• Παράλληλα η Φιλική Εταιρεία ανδρώνεται και δραστηριοποιείται, και δημιουργεί την εντύπωση ότι 
η Ρωσία υποστηρίζει την Επανάσταση, ότι ο Πατριάρχης δεν είναι αντίθετος, και ότι επικεφαλής 
είναι ένα πολύ υψηλό πρόσωπο. Με το που μπαίνει το 1820 οι πλούσιοι Έλληνες και οι πρόκριτοι 
αρχίζουν να απαιτούν να μάθουν το όνομα του αρχηγού. Πολλοί πίστευαν ότι είναι ο Καποδίστριας, 
ή τον θεωρούσαν σαν τον μοναδικό άξιο επειδή γνώριζαν τους αγώνες του για την απελευθέρωση 
του τόπου τους. Τον προτείνουν ομόφωνα σε μυστική σύσκεψη και ο κλήρος πέφτει στον Ξάνθο να 
του ανακοινώσει την απόφαση των Φιλικών.  
 

• 1820: Μπαίνοντας το 1820 επαναστάσεις εκδηλώνονται σε όλη την Ευρώπη, στην Ισπανία, στην 
Πορτογαλία, αναταραχές στην Γαλλία, αναταραχές και στα πανεπιστήμια των γερμανικών κρατών, 
όπως και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες που τις διοικούσαν Έλληνες ηγεμόνες, την Ιταλία, την 
Νεάπολη και το Πιεμόντε. Ο Καποδίστριας κατορθώνει να αποτρέψει την ανάμειξη του Τσάρου στις 
γερμανικές υποθέσεις παρ’ όλο που ο Τσάρος είναι θορυβημένος με τις επαναστατικές κινήσεις και 
θεωρεί πως κάποιο διευθυντήριο από το Παρίσι απλώνει την επιρροή του σε όλη την Ευρώπη. Οι 
ηγεμόνες και οι εκπρόσωποί τους θορυβούνται, και ο Τσάρος ζητά να γίνει μία νέα διάσκεψη.  
 

• Ο ηγεμόνας της Βλαχίας Ιωάννης Καρατζάς δραπετεύει στην Ελβετία, ο Καραγεώργης φεύγει κρυφά 
από την Ρωσία και εμφανίζεται στην Σερβία για να επαναστατήσει τους Σέρβους. Ο σουλτάνος 
υποπτεύεται δάκτυλο της Ρωσίας και η θέση του πρεσβευτή στην Πόλη γίνεται δυσχερής. 
Παράλληλα η Φιλική φουντώνει και προσχωρούν σ’ αυτήν οι τρείς αδελφοί Υψηλάντη. Ο Ξάνθος 
πηγαίνει στην Πετρούπολη και ζητά από τον Καποδίστρια να αναλάβει την αρχηγία της Φιλικής 
μεταφέροντας τις ευχές των Φιλικών. Εκείνος τον ακούει με προσοχή και κατανόηση αλλά αρνείται 
λέγοντας ότι θα διέπραττε φοβερό λάθος με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ελληνική υπόθεση εάν 
αποδεχόταν. Τέλος υποδεικνύει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη για την θέση αυτή. Πολλοί ιστορικοί 
επικρίνουν τον Καποδίστρια για την άρνησή του, πως έδειξε δειλία και έλλειψη πατριωτισμού! Ο 
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Καποδίστριας μένοντας στην θέση του και αρνούμενος την αρχηγία της Φιλικής έχει ασύγκριτα 
περισσότερες δυνατότητες να βοηθήσει την Ελλάδα, α) διατηρεί την ελπίδα μεταστροφής του 
Τσάρου, β) ελπίζει ότι μπορεί να κατευνάσει την αντίδραση του Τσάρου, ακόμα κι αν δεν γίνει 
προστάτης των Ελλήνων, τουλάχιστον να μην γίνει εχθρός τους, γ) από την υπεύθυνη θέση που 
κατέχει μπορεί καλλίτερα να μαθαίνει τις εχθρικές αποφάσεις των Ευρωπαίων, και θα αγωνιζόταν να 
τις ματαιώσει ή να τις προλάβει όπως κάνει αργότερα στο Λάιμπαχ. Και δ) μαθαίνοντας έγκαιρα τις 
παρασκηνιακές ενέργειες των εχθρών και φίλων της Ελλάδας θα μπορούσε να κατευθύνει τους 
πρωτεργάτες της Επανάστασης. Το να αποδεχόταν την αρχηγία της Φ.Ε. θα ήταν τελικά μεγάλο 
πολιτικό σφάλμα. Τα περί εχθρικής στάσεως του Καποδίστρια έναντι των Φιλικών και της Φ.Ε. 
σήμερα θεωρούνται άδικα. Η αντικειμενική και αμερόληπτη μελέτη όλων των μετέπειτα πολιτικών 
του ενεργειών αποτελεί την μεγαλύτερη δικαίωσή του.  
 

• Ο Ξάνθος ζητά από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη να γίνει αρχηγός της Φιλικής κι εκείνος δέχεται. Τις 
συνδιαλέξεις Καποδίστρια, Ξάνθου και Υψηλάντη γνωρίζουμε από το «περί ελληνικής 
επαναστάσεως δοκίμιο» του Ιω. Φιλήμονος το οποίο δυστυχώς έμεινε ατελές. Πολλοί μέμφονται την 
διαγωγή του Καποδίστρια και την καταδικάζουν ως απατηλή. Ο Καποδίστριας πρέσβευε τότε ότι δεν 
είχε έρθει η ώρα του πολεμικού αγώνος και την ίδια γνώμη είχαν τότε οι Κοραής, Μαυροκορδάτος 
και Ιγνάτιος. Όταν όμως μαθαίνει τα καθέκαστα από τον Ξάνθο ο οποίος του μίλησε σοβαρά για το 
μέγεθος της εταιρείας, για την ανυπομονησία των συμπατριωτών του, καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται 
πια να σταματήσουν οι προετοιμασίες της εξέγερσης, πως ο κύβος ερρίφθη και κυττάζει πώς γίνεται 
τελικά να παρέμβει η Ρωσία. Επίσης, το ότι αποτρέπει τον Υψηλάντη από την αρχηγία της Φιλικής 
και να συνομιλήσει με τον Τσάρο τα γράφει ο ίδιος σε υπόμνημά του το 1826 στον νέο Τσάρο 
Νικόλαο. Ο ίδιος ο Υψηλάντης γράφει πως ο Καποδίστριας συμφώνησε μαζύ του στο να ξεκινήσει 
από την Μολδοβλαχία και πως τον ενεθάρρυνε, και τα γράφει αυτά σε υπόμνημα στον Τσάρο 
Νικόλαο μετά από επταετή εγκλεισμό στο αυστριακό φρούριο και λίγες μέρες πριν πεθάνει. Πολλοί 
ιστορικοί πιστεύουν πως τα ουσιαστικά νήματα της Εταιρείας τα κινεί ο Καποδίστριας. Η Φιλική από 
καθαρή «τύχη» δεν αποκαλύπτεται διότι πολλά μέλη της φέρονται ασυλλόγιστα και υπάρχουν και 
μερικοί προδότες. 
 

• Καλοκαίρι 1820 εκδηλώνεται επανάσταση στο βασίλειο της Νεαπόλεως, οι Αυστριακοί θέλουν να 
την καταπνίξουν στο αίμα, και ζητούν από τον Τσάρο την σύμπραξή του. Ο Καποδίστριας εισηγείται 
στον Τσάρο, αντί να πάει μόνος του στην Αυστρία να ζητήσει επείγουσα σύγκληση των δυνάμεων 
για να συζητήσουν συνταγματικές παραχωρήσεις. Έτσι ο Τσάρος καλεί τους ηγεμόνες σε διάσκεψη 
στο Τροππάου.  
 

• Παράλληλα γίνεται η ρήξη του Αλή πασά με την Πύλη, και ο σουλτάνος στέλνει στρατό εναντίον 
του. 
 

• Οκτώβριος 1820, γίνεται η νέα διάσκεψη στο Τροππάου, που βρίσκεται στην σημερινή Τσεχία, από 
τους ηγεμόνες της Ευρώπης. Η γενική ατμόσφαιρα είναι εντελώς αρνητική για τα επαναστατημένα 
μέρη και οι δυνάμεις θέλουν να διατηρήσουν την ησυχία τους καταπνίγοντας τις στάσεις με όποιο 
τρόπο. Ο Τσάρος προτείνει την μεσολάβηση του Πάπα για την εύρεση λύσης στην Νεάπολη, και ο 
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Καποδίστριας, ο οποίος έχει στην έγνοια του τον γενικό αναβρασμό που επικρατεί στην Ελλάδα και 
την προετοιμασία του κινήματος από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες, και 
φοβούμενος ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί η επανάσταση στην πατρίδα του, εμφανίζεται 
τραυματισμένος από τον Μέτερνιχ, ο οποίος είναι οπαδός της καταστολής με βία και επιβολή. Δεν 
επικροτεί τις επαναστάσεις και έχει την γνώμη ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σταδιακές 
μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τα δικαιώματα των λαών, και προσπαθεί να 
αποδείξει ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς των παλαιών κυβερνήσεων στην Ισπανία και την 
Νεάπολη είναι χιμαιρική. Ο Καποδίστριας υποστηρίζει «Μονάχα η συνετή και έλλογη επικράτηση των 
φιλελευθέρων ιδεών και όχι η επιστροφή σε παλιούς και ξεπερασμένους θεσμούς είναι εκείνο που 
πρέπει να αποφασιστεί». Ο Τσάρος υπαναχωρεί και αρνείται να γίνει δημόσια συζήτηση των δικών 
του προτάσεων για συνταγματικές παραχωρήσεις. Ο Μέτερνιχ τον έχει αρκετά πλησιάσει και 
εκμεταλλεύεται τους φόβους του. Τότε ο Τσάρος μαθαίνει ότι ένα αγαπημένο του σύνταγμα στην 
Πετρούπολη στασίασε. Κλονίζεται και στρέφεται στον Καποδίστρια με δυσπιστία, «το βλέπει κανείς 
κύριε Κόμη ότι και σεις απατάσθε όπως οι άλλοι άνθρωποι»! Έτσι, μετά από «μακράς και ακανθώδεις 
διασκέψεις» κατά τον Καποδίστρια, οι αποφάσεις του συνεδρίου φέρουν την σφραγίδα των 
αυστριακών απόψεων, και οι ηγεμόνες Αυστρίας, Ρωσίας και Πρωσίας υπογράφουν τον αποκλεισμό 
οποιουδήποτε κράτους από την ευρωπαϊκή συμμαχία που θα υφίστατο αλλαγή του πολιτεύματός του 
από επανάσταση, και το δικαίωμα χρησιμοποίησης στρατιωτικής βίας εκ μέρους των κρατών της 
συμμαχίας. Η στρατιωτική επέμβαση σε μία επαναστατημένη χώρα αναγνωρίζεται ως νόμιμη και 
επιβαλλόμενη! Έτσι η προσπάθεια του Καποδίστρια να επαναφέρει το ζήτημα της γενικής 
ευρωπαϊκής συμμαχίας πέφτει εκ νέου στο κενό, και διεξάγει τον αγώνα του φιλελευθερισμού 
τελείως μόνος. 
 

• Οι σύνεδροι συμφωνούν στην αλλαγή τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου και επιλέγουν την πόλη 
Λάιμπαχ, σημερινή Λιουμπλιάνα, αρχές 1821. Ο Τσάρος με υπόδειξη του Καποδίστρια προτείνει εκ 
νέου την μεσολάβηση του Πάπα για την κατάπαυση της επανάστασης, αλλά ο Μέτερνιχ που 
καταλαβαίνει ότι η μεσολάβηση έχει σκοπό να αποτρέψει την επέμβαση της Αυστρίας πετυχαίνει με 
διπλωμάτη του την άρνηση του Πάπα. Και τελικά η Νεάπολη καταπνίγεται στο αίμα. 
 

• Η Ελληνική Επανάσταση ξεσπά σ’ αυτές τις αντίξοες συνθήκες. Στην πολιτική του Μέτερνιχ είναι 
αντίπαλος ο Καποδίστριας ο οποίος πρεσβεύει πως πρέπει να γίνει παραχώρηση δικαιωμάτων στους 
λαούς και όχι καταστολή με στόχο την ειρήνη. Επικρατούν οι απόψεις του Μέτερνιχ ο οποίος 
κατορθώνει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του με τον Καποδίστρια και γνωρίζοντας τον παθολογικό 
φόβο του Τσάρου για κάθε επαναστατική ενέργεια καυχάται ότι κερδίζει διαρκώς έδαφος έναντι του 
αντιπάλου του. Έρχεται τότε η είδηση για το επαναστατικό κίνημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην 
Μολδοβλαχία σαν μία βόμβα, ενώ η λέξη «επανάσταση» είναι κόκκινο πανί για τους συνέδρους. Τον 
Φεβρουάριο ο Υψηλάντης στέλνει επιστολή στον Τσάρο κάνοντας έκκληση για την συνδρομή του. 
Με την παραλαβή του γράμματος όλοι στρέφονται καχύποπτα προς το μέρος του Τσάρου, 
υπονοώντας ότι αυτή η επανάσταση είναι δικό του έργο για να κατέβει στην Κωνσταντινούπολη. Η 
συμμαχία κλονίζεται, και οι ηγεμόνες αναστατώνονται, ο Τσάρος οργίζεται διότι πιστεύει πως ο 
Υψηλάντης τον πρόδωσε και τον εξέθεσε, ο δε Μέτερνιχ εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να 
παρασύρει τον διστακτικό Τσάρο με το μέρος του. Τότε ο Καποδίστριας έπρεπε να μετριάσει την 
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οργή του Τσάρου, να δώσει ταχύτατα στους άλλους αποδείξεις για την αθωότητα του Τσάρου, και 
παράλληλα να προστατέψει κατά το δυνατόν τον Ελληνισμό διασώζοντας αφ’ ενός την Ελληνική 
Επανάσταση και προστατεύοντας τους ελληνικούς πληθυσμούς από την εκδικητικότητα των 
Τούρκων αφ’ ετέρου. Υποδεικνύει λοιπόν στον Τσάρο 1) να αποκηρύξει τον Υψηλάντη, και 2) να 
δώσει ο Τσάρος την άδεια στους Τούρκους να μπουν στις Ηγεμονίες να καταστείλουν την εξέγερση. 
Τα δύο αυτά μέτρα κρίθηκαν αναγκαία για να μην σταλεί ευρωπαϊκός στρατός εναντίον των 
Ελλήνων. Ο τραγικός κλήρος για την αποκήρυξη του κινήματος του Υψηλάντη πέφτει στον 
Καποδίστρια, και το γράμμα της δήλωσης έχει την υπογραφή του. Θεωρείται ότι το γράμμα αυτό 
προς τον Υψηλάντη ο Καποδίστριας το έγραψε με πόνο καρδιάς. Οι συμμαχικές δυνάμεις και η Πύλη 
ικανοποιούνται με το καταδικαστικό κείμενο της επιστολής του Καποδίστρια, για τον ίδιο όμως είναι 
από τις κρισιμότερες περιστάσεις στην διπλωματική του σταδιοδρομία. Ο Καποδίστριας στο 
συνέδριο τονίζει πως η Ελληνική Επανάσταση δεν γινόταν εναντίον κάποιου ηγεμόνος όπως η 
γαλλική, δηλαδή δεν είναι μία επανάσταση κοινωνική, αλλά ήταν το ξεσήκωμα ενός λαού που είχε 
υποστεί τα πάνδεινα από τα χέρια ενός βάρβαρου κατακτητή, ενός δυνάστη, που επεμβαίνει στην 
Ελλάδα για 400 χρόνια. Οι εύστοχες και πειστικές ενέργειές του πετυχαίνουν τελικά την τήρηση της 
«αυστηράς ουδετερότητος». Ο Μέτερνιχ ουρλιάζοντας απαιτεί άμεση επέμβαση στην Ελλάδα και 
επιμένει: «το κίνημα του Υψηλάντη είναι αμελητέο, διότι, για ποιο ελληνικό έθνος μιλά ο Καποδίστριας 
και οι φίλοι του; Το Έθνος των Ελλήνων ‘τούτους τους τελευταίους αιώνες έχει ξεπέσει στις τελευταίες 
βαθμίδες της εθνικής υπόστασης’». Οι σύνεδροι καταλήγουν ότι δεν πρέπει να δηλητηριαστούν οι 
σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους, ο Τσάρος εμφανίζεται πτοημένος και η φιλελεύθερη πολιτική της 
Πετρούπολης θάβεται οριστικά στο Λάιμπαχ. Ενώ αποφασίζουν να καταδικάσουν τα κινήματα στην 
Ιταλία, το κίνημα του Υψηλάντη αποσιωπάται. Αυτό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και 
ουσιαστικότερες προσφορές του Καποδίστρια στο ελληνικό έθνος και την διάσωση της 
επανάστασης. Με αυτόν τον τρόπο αφήνει τον απαραίτητο χρόνο να ανδρωθεί η Επανάσταση στην 
Πελοπόννησο που τελικά οδηγεί στην επικράτησή της και στην δημιουργία του Ελληνικού Κράτους. 
Ο Κων/νος Τσάτσος γράφει χαρακτηριστικά: «πόσοι είναι εκείνοι που μπορούσαν, τότε μάλιστα, να 
συλλάβουν σε όλη του την έκταση το πρόβλημα της ανάστασης του ελληνικού Γένους που από νέο 
απασχολούσε τον Καποδίστρια; Πόσοι μπορούσαν τότε να εκτιμήσουν κατά την αξία του το επίτευγμά 
του στο Laibach, όταν αυτός κατόρθωσε να πάρει ο Τσάρος και οι άλλοι τότε σύνεδροι μία θέση 
ουδέτερη απέναντι του ελληνικού απελευθερωτικού κινήματος, ενώ την ίδια ώρα άλλα ανάλογα 
κινήματα στην Ιταλία ρητά καταδικάστηκαν;» Οι σύνεδροι επιμένουν στην διατήρηση του status quo 
και θεωρούν ότι σε λίγες μέρες δεν θα γίνεται πλέον κουβέντα για Τούρκους και Έλληνες. Δίνουν 
συγχαρητήρια στον Καποδίστρια, τον γεμίζουν παράσημα, αλλά η αυστριακή κυβέρνηση τον έχει 
καταδικάσει ότι συμπαθεί τα επαναστατικά κινήματα, και ο Μέτερνιχ χρησιμοποιεί κάθε μέσον για 
να τον δυσφημήσει και να τον υποβιβάσει.  
 

• Γίνονται φριχτά αντίποινα στην Κωνσταντινούπολη, και ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Πόλη 
στέλνει απανωτά μηνύματα και εκθέσεις για τα παθήματα των Ελλήνων όσο διαρκεί το συνέδριο. Αν 
και ο Καποδίστριας εκμεταλλεύεται τα γεγονότα, και ο Τσάρος διαμαρτύρεται στον σουλτάνο με ένα 
αυστηρό γράμμα, ο σουλτάνος όμως έχει τις πλάτες της Αυστρίας και της Αγγλίας και τον αγνοεί. Ο 
Τσάρος κλονίζεται αλλά δεν δρα, και μόνο αποσύρει τον πρεσβευτή του από την Πόλη.  
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• Ο Καποδίστριας μαντεύει την συνέχεια της θέσης του κοντά στον Τσάρο, και καταλαβαίνει ότι δεν 
μπορεί να υποστηρίζει τα συμφέροντα της Ελλάδας και να εργάζεται και ως υπουργός της Ρωσίας. 
Αν και δεν ήταν υπέρ της Επανάστασης για πολύ συγκεκριμένους λόγους, από την στιγμή που ξεσπά  
κάνει ο,τιδήποτε μπορεί για να την στηρίξει. Ο Μέτερνιχ συνεχίζει να παρακολουθεί τις κινήσεις του 
Καποδίστρια μέσω της αυστριακής αστυνομίας όλο και περισσότερο.  
 

• Η θέση του Καποδίστρια στο υπουργείο γίνεται προβληματική, παρ ’όλ’ αυτά συνεχίζει να 
αγωνίζεται να μεταπείσει τον Τσάρο υποστηρίζοντας ότι μόνο η δύναμη των όπλων θα μπορούσε να 
αναγκάσει την Τουρκία να σεβαστεί τις υποσχέσεις της και τις συνθήκες και όχι οι διαπραγματεύσεις, 
οι οποίες στην πραγματικότητα αυξάνουν την «αυθάδειά» της πέραν παντός ορίου. Προσθέτει ότι θα 
αποτελούσε τιμή γι’ αυτόν να συνεχίσει την πολιτική των προκατόχων του στον χώρο των 
Βαλκανίων. Ζητά από τον Τσάρο να μετακινήσει στρατεύματα προς τα σύνορα με την Τουρκία, και 
πως τότε η Αγγλία και η Αυστρία θα τον ακολουθούσαν. Ενώ εκείνες ενθαρρύνουν την Πύλη να 
καταπνίξει την Επανάσταση που εν τω μεταξύ φούντωνε και στην Μακεδονία.  
 

• Μετά το κίνημα του Υψηλάντη και την άτυχη μάχη στο Δραγατσάνι η Τουρκία ενισχύει με στρατό 
τις φρουρές στο Ίστρο, και αυτό θεωρείται άλλη μία συγκυρία βοηθητική για την εξέγερση στην 
Ελλάδα. Όμως οι παραδουνάβιες ηγεμονίες συντρίβονται από τις τουρκικές ορδές.  Ο Καποδίστριας 
δεν διστάζει να εκφράσει τις απόψεις του σε όλους τους γνωστούς του που αλληλογραφεί μαζύ τους. 
Μαθαίνει τα νέα της Επανάστασης ανελλιπώς και εκφράζει την ικανοποίησή του.  
 

• Τον Αύγουστο 1821 στο θερινό ανάκτορο του Τσάρου, ο Καποδίστριας, αν και προσκεκλημένος, 
παίζει το τελευταίο το χαρτί και προσπαθεί να αποσπάσει τον Τσάρο από τις επιρροές διαφόρων και 
της πολιτικής του Μέτερνιχ τονίζοντας ότι η αποφασιστική και έγκαιρη δράση της Ρωσίας θα έσωζε 
την κατάσταση στην Ανατολή, ενώ η έλλειψη δράσεως εκ μέρους της θα έθετε σε κίνδυνο την 
επιρροή της σε όλη την Βαλκανική και θα άφηνε την Αγγλία και Αυστρία να αναμειχθούν. Όμως ο 
Τσάρος συνεχίζει να διστάζει, δεν τολμά και δεν μεταπείθεται, δεν θέλει να διακινδυνεύσει τους 
συμμαχικούς δεσμούς, και προτείνει πάλι διαπραγματεύσεις. Οι ξένοι διπλωμάτες στην Πετρούπολη 
παρακολουθούν με άγρυπνο μάτι τις συνομιλίες του Τσάρου με τον Καποδίστρια, και οι πρέσβεις 
παρακολουθούν τις ενέργειες του Καποδίστρια και ανησυχούν δεόντως.  
 

• Ο Καποδίστριας καταλαβαίνει ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την θέση του στο 
υπουργείο. Αρχίζει να αγωνιά ότι η εξοπλισμένη Τουρκία από τους Ευρωπαίους φίλους της θα 
κατέπνιγε τον αγώνα των Ελλήνων. Ο Τσάρος επίσης καταλαβαίνει ότι ο σύμβουλός του βάζει πρώτα 
το συμφέρον της πατρίδας του όπως τον είχε προειδοποιήσει αρχικά και ότι δεν θα θυσίαζε το χρέος 
του απέναντι στους αγωνιζόμενους συμπατριώτες του. Ξεκινά το χάσμα ανάμεσά τους, το οποίο 
φαίνεται σε διάφορες ενέργειες που ο Τσάρος παραγκωνίζει τον υπάλληλό του, δεν δέχεται τις 
προτάσεις του, οι συνάδελφοί του δεν τον ενημερώνουν, ακόμα και για τα ελληνικά θέματα. Στην 
πραγματικότητα η Ρωσία εγκαταλείπει την ελληνική Επανάσταση και έτσι δίνει τον αναγκαίο χρόνο 
στους Τούρκους να πετύχουν την καταστολή της. Ο Καποδίστριας περνά ένα δύσκολο φθινόπωρο 
1821 ενώ παράλληλα με γράμματα κρυφά και σταλμένα με χίλιες προφυλάξεις συνιστά περίπου τα 
εξής στους Έλληνες: «τώρα που απελευθερώσατε ένα μέρος της πατρίδας μας είναι ανάγκη, 
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προκειμένου να επιζήσουμε, να μας αναγνωρίσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Οι ηγέτες όμως της 
Ευρώπης απεχθάνονται και υποψιάζονται κάθε τι που έχει σχέσεις με μυστικές εταιρείες και ανταρσίες. 
Μην αναφέρεστε λοιπόν στην Φιλική Εταιρεία. Η Επανάσταση πρέπει να δείχνει το πρόσωπο ενός 
αρχαίου και σπουδαίου λαού που έμεινε αδούλωτος και που τώρα πολεμά για να ανακτήσει τα δίκαιά 
του. Δεν πρόκειται για ανταρσία εναντίον ενός καθεστώτος, αλλά για έναν εθνικό και ιερό πόλεμο». 
Μπαίνοντας το καινούργιος χρόνος 1822 η κατάσταση για τον Καποδίστρια συνεχίζει να είναι δεινή 
καθ’ ότι αρχίζουν και οι συκοφαντίες εις βάρος του από διαφόρους συναδέλφους και ξένους 
πρεσβευτές. Ο Μέτερνιχ πανηγυρίζει που πέτυχε τον σκοπό του, ενώ ο Καποδίστριας γράφει στον 
πρεσβευτή της Ρωσίας στο Λονδίνο Λίβεν: «είμαι σταθερά αποφασισμένος να μην εγκαταλείψω ποτέ 
και σε καμμία περίπτωση τα συμφέροντα της πατρίδος μου. Καμμιά απολύτως τροπή των πραγμάτων, 
οποιαδήποτε κι αν θα ήταν αυτή δεν θα μπορούσε να με απομακρύνει από τα καθήκοντα που μου 
επιβάλλει η τιμή μου». Περνά μία ταπεινωτική άνοιξη. 
 

• Τον Ιούνιο 1822 ο Καποδίστριας υποβάλλει την παραίτησή του. Χωρίς κανέναν δισταγμό 
εγκαταλείπει τιμές και δόξες και πρωτοφανή αίγλη διαλέγοντας την «έντιμη πορεία του Χρέους». Ο 
Τσάρος δεν την δέχεται, τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του και του δίνει άδεια με σημαντικές 
αποδοχές. Έτσι ο Καποδίστριας παύει να δρα στην ρωσική σκηνή. Αφήνει πίσω του ένα μεγάλο έργο 
για το οποίο ο Grunwald λέει χαρακτηριστικά: «ο Καποδίστριας είναι ο άντρας ο οποίος εκτός των 
άλλων έθεσε στην ημερήσια διάταξη της Ευρώπης το ανατολικό ζήτημα σε όλη την ευρύτητά του, και 
χάραξε με αυτόν τον τρόπο την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας την οποία θα ακολουθούσε επί έναν 
αιώνα».  
 

• Φεύγοντας συντάσσει ακόμη ένα υπόμνημα προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες και τους κατατοπίζει 
για την γενική κατάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής και την στάση της στο ελληνικό ζήτημα: «Όσον 
κατ’ εμέ δεν φοβούμαι την εγκατάλειψιν της Ευρώπης αλλά και την επιθυμώ. Εν μόνον φοβούμαι, 
μήπως αι φιλότουρκοι δυνάμεις δώσουν χείρας βοηθείας εις τους ολοθρευτάς μας. Αλλά και τότε η 
γνώμη μου δεν αλλάζει. Είναι συμφερώτερον, είναι ενδοξότερον να αποθάνωμεν με τα άρματα εις τα 
χείρας, παρά να υποπέσωμεν υπό το γιαταγάνι των Τούρκων, ζωή μυριάκις φοβερωτέρα από τον 
θάνατον... Δεν είναι σήμερον αφ’ου κατά πρώτον εσυλλογίσθην πώς ημπορούσε να ελευθερωθή η 
Ελλάς, και εφρόντισα να αποκτήσω προ καιρού τας αναγκαίας γνώσεις, ώστε να έχω εύλογον και ορθήν 
γνώμην περί της ελευθερίας μας. Προέβλεπα τα εκ της ιδίας επαναστάσεως κακά, και επρόκρινα να 
προσμένωμε εξωτερικάς βοηθείας. Αλλά τέλος πάντων αι μεγάλαι θυσίαι έγιναν, και χωρίς όπλα, χωρίς 
πολεμικάς έξεις, χωρίς επιστήμονας στρατιωτικούς, χωρίς χρήματα, και το χειρότερον γέμοντες από τα 
ελαττώματα πολλών αιώνων δουλείας, ηναγκάσθημεν να αρχίσωμε το μέγα και γιγαντιαίον της 
ελευθερίας μας επιχείρημα. Πέρυσι σας ομολογώ, δεν ήλπιζα μήτε ότι ένα μήνα θα εβαστούσατε, 
αλλ’ήδη εμβήκαμε εις το δεύτερον έτος της ανεξαρτησίας μας...» «Βλέπετε, η ελευθερία μας κρέμεται 
από ημάς τους ιδίους, και εάν δεν την αποκτήσωμεν, μέλλομεν να κατηγορηθώμεν και να 
καταφρονηθώμεν από όλον τον κόσμον». «Ο πόλεμός μας δεν είναι πόλεμος πλεονεξίας, αλλά πόλεμος 
ιερός υπέρ της υπάρξεως, σωτηρίας και ελευθερίας μας. Τα ούτω πολεμήσαντα έθνη ήσαν όλα πτωχά 
και όμως ενίκησαν τους πλουσίους και πολυαριθμοτέρους τυράννους των». «Πέρυσιν αγνοούσεν ο 
κόσμος ότι υπήρχον Έλληνες και οι πεπαιδευμένοι της Ευρώπης εθρηνούσαν την πτώσιν μας. Οι 
περισσότεροι των αλλογενών περιηγητών ήταν εις γνώμην ότι μας ήτο αδύνατον όχι μόνον να 
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ελευθερωθώμεν αλλά μήτε να συλλάβωμεν ιδέαν ελευθερίας». «Όθεν, έλεγον, πώς είναι δυνατόν να 
αναγεννηθή τόσον δυστυχές γένος; Αλλ’ιδού, εδείξατε ότι είσθε καλύτεροι, αφ’ότι επιπολαίως σας 
εγνώρισαν οι αλλογενείς. Χωρίς όπλα, χωρίς αρχηγούς, χωρίς προετοιμασίαν, χωρίς χρήματα, και 
κατατρεχόμενοι από μύρια εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια, κατωρθώσατε να κυριεύσετε σχεδόν όλην 
την Ελλάδα, να εκπολιορκήσετε διάφορα φρούρια, να απαντήσετε με βάρκας εις τον τρομερόν στόλον 
της Τουρκίας και της βορείου Αφρικής, και το πάντων δυσκολώτερον ημπορέσατε να συστήσετε 
υπερτάτην εθνικήν διοίκησιν, της οποίας και το προσωρινόν πολίτευμα και αι άλλαι πράξεις 
εχαροποίησαν τους φίλους μας και έδειξαν εις όλον τον κόσμον ότι μετά δύο χιλιάδας χρόνια η Ελλάς 
ανίσταται και οι Έλληνες είναι άξιοι των αειμνήστων προγόνων των. Αι Γαζέται και της Ευρώπης και 
της Αμερικής αντηχούν από τα κατορθώματά σας...» «Τις λοιπόν, νουν έχων ομογενής ημπορεί να 
καταφρονήση παρομοίαν αθανασίαν;... πλήρης υπολήψεως εις τα ελληνικά σας φρονήματα, και 
εγκαρδιούμενος από την ομόφωνον γνώμην των σοφωτέρων της Ευρώπης, τολμώ να σας ευαγγελίσω 
ότι κάμνοντες τα ανωτέρω δεν θέλει σας λείψει τίποτε και θέλετε αναστήσει την πολυπαθή Ελλάδα». 
 

• Τον Αύγουστο 1822 ο Καποδίστριας φεύγει από την Ρωσία σε ηλικία 46 ετών, και κατευθύνεται στην 
Γενεύη όπου νοικιάζει ένα μικρό σπίτι δύο δωματίων, και αρχίζει να ξοδεύει ελάχιστα βάζοντας ένα 
αυστηρό πρόγραμμα οικονομίας. Αν και φιλάσθενος διάγει ασκητικό τρόπο ζωής, τόσο που δύο 
χρόνια μετά συναντά την βαρώνη Charlotte de Sor, γνωστή του κυρία, η οποία εξέφρασε τον 
θαυμασμό της για την αυτοθυσία του, και τότε της απαντά: «Μα όχι κυρία μου, είμαι απλώς συνεπής 
προς τον εαυτό μου. Όταν όλα τα διαβήματα και οι ενέργειές μου, όλες οι γραπτές μου εκκλήσεις ζητούν 
από τις γενναιόδωρες ψυχές ψωμί και ενδύματα για τους συμπατριώτες μου, όταν αφού χτύπησα τις 
πόρτες των παλατιών των πλουσίων, χτύπησα μετά και τις πόρτες των καλυβιών των φτωχών για να 
συλλέξω τον οβολό του φτωχού, πρέπει να μπορώ να τους λέω με παρρησία: έδωσα τα πάντα πριν 
ζητήσω και την δική σας βοήθεια για τους αδελφούς μου». 
 

• Τον Οκτώβριο 1822 γίνεται ένα επόμενο συνέδριο των ηγεμόνων στην Βερόνα, όπου αποστέλλεται 
ελληνική αντιπροσωπεία με τους Ανδρέα Μεταξά, Π.Π. Γερμανό και Γιωργάκη Μαυρομιχάλη με 
ιδιαίτερη επιστολή στον Τσάρο και με αναφορά προς τους ηγεμόνες για την ακρόασή τους στο 
συνέδριο. Η αυστριακή διοίκηση στην Ιταλία όμως συστήνει στον Πάπα να τους αρνηθεί το 
διαβατήριο που χρειάζονται, και αντ’ αυτού να τους απελάσει. Ο Καποδίστριας δεν συμμετέχει στο 
συνέδριο, και παρ’ όλο που δεν μετανοιώνει για την παραίτησή του, στενοχωριέται πάρα πολύ. Τον 
Δεκέμβριο οι σύνεδροι αποκηρύσσουν την ελληνική Επανάσταση με διακήρυξη, και χαρακτηρίζουν 
τον Καποδίστρια, αν και απόντα, ως υποκινητή της. Με το που μπαίνει ο Ιανουάριος 1823 ο 
Καποδίστριας αρρωσταίνει βαριά με πνευμονία και χαροπαλεύει για 15 μέρες. 
 

• Ο Καποδίστριας παραμένει στην Γενεύη για 5 χρόνια, όπου το χέρι του πέφτει κάτω παράλυτο από 
τις συνεχείς επιστολές που συντάσσει και αποστέλλει σε όλους τους γνωστούς του, συναδέλφους και 
φίλους, γνωστοποιώντας το ελληνικό ζήτημα, μαζεύοντας χρήματα, ξυπνώντας το φιλελληνικό 
κίνημα, ιδρύοντας εταιρείες. Πολλοί τον αποκαλούν «η αόρατη δύναμη του φιλελληνισμού». 
Συνεχίζει το αυστηρό πρόγραμμα οικονομίας που έχει θέσει, μάλιστα ζητά από τον αδελφό του να 
επιστρέψει σύντομα στην Κέρκυρα για να μην στερείται όπως αυτός, και αποτρέπει τον άλλον να 
έρθει να τον επισκεφθεί στην Ελβετία. Εργάζεται ενθαρρύνοντας και συντονίζοντας τις προσπάθειες 
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αποστολής βοήθειας και συγκέντρωσης πληροφοριών. Εργάζεται νυχθημερόν, και μελετά όσα 
προέβλεπε ότι θα χρειαζόταν η ελεύθερη χώρα Ελλάδα, διοίκηση, ελέγχους, εκπαίδευση, δημιουργία 
στελεχών και διπλωματικές σχέσεις. Συνεχίζει με έξοδά του να σπουδάζει νέους Έλληνες που 
φαίνονται έξυπνοι και ικανοί για να προσφέρουν στην πατρίδα. Χαρακτηριστικά, πολλά από τα 
παιδιά που ήσαν στον Ιερό Λόχο και σκοτώθηκαν μέχρι ενός ήταν παιδιά που σπούδαζε ο 
Καποδίστριας. Προετοιμάζει τους φίλους της Ελλάδας να έρθουν και να εργαστούν στο μέλλον για 
το καλό της Ελλάδας. Κοντά του βοηθός και αρωγός ο Γαβριήλ Εϋνάρδος, έρχεται και ο Μιχαήλ 
Σούτσος, - Μιχαήλ Βόδας, - ο οποίος κυνηγημένος φθάνει στην Ελβετία όπου εργάζεται δραστήρια 
μαζεύοντας δωρεές για τον Αγώνα. Αρχίζει μεγάλο φιλελληνικό κίνημα πρώτα στην Γερμανία κι από 
κει στην Ελβετία, αλλά και στην Γαλλία και την Αγγλία. Ο Καποδίστριας έχει επιλέξει για σύνδεσμό 
του με την μαχόμενη πατρίδα τον επίσκοπο Ιγνάτιο ο οποίος είναι πλέον εγκατεστημένος στην Πίζα 
της Ιταλίας και διατηρεί οργανωμένο κέντρο πληροφοριών και προπαγάνδας από την Ελλάδα στην 
Ευρώπη.  
 

• Σ’ αυτό το διάστημα, πολλοί συμπατριώτες και φίλοι του ζητούν να επιστρέψει για να μείνει στην 
Κέρκυρα αλλά εκείνος αρνείται, διότι δεν έχει πλέον επίσημη ιδιότητα και δεν θα είχε καλή υποδοχή 
από τις αγγλικές αρχές, ενώ θα γεννούσε υπόνοιες ότι εκτελεί μυστική αποστολή. Επιπλέον 
παραμένει υπάλληλος της Ρωσίας. Τον Αύγουστο 1822 ο Δημ. Υψηλάντης μαζύ με τον Οδυσσέα 
Ανδρούτσο υπέγραψαν σχετική πρόσκληση όταν ο Καποδίστριας απεχώρησε από την Ρωσία. 
Αργότερα συντάσσεται επιστολή από την προσωρινή διοίκηση της Ελλάδας που την υπογράφουν ο 
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Σωτήρης Χαραλάμπης και ο Ανδρέας Μεταξάς, η οποία αποστέλλεται 
στον Καποδίστρια προσκαλώντας τον ικετευτικά να έρθει στην Ελλάδα για να αναλάβει την διοίκησή 
της. Και πάλι ο Καποδίστριας απαντά με πύρινο γράμμα λέγοντας ότι δεν αποδέχεται για το καλό της 
πατρίδας, και ζητά απεγνωσμένα να σταματήσουν τις μεταξύ τους έριδες, αλλά να ενωθούν και να 
ομονοήσουν για χάρη της Ελλάδας : «κανένα έθνος δεν απέσεισε τον ζυγόν της δουλείας δια να 
αναλάβει την ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν του χωρίς να απαντήσει τα δεινά της διαφωνίας» που τα 
περνούσε τώρα η Ελλάδα. Θα έπρεπε όμως να ανατρέξουν στην ιστορία τους για να αντλήσουν 
δύναμη και παραδείγματα: «οι Τούρκοι υπεδούλωσαν και διέφθειραν το θνητόν μέρος της Ελλάδος… 
αλλ’ η ψυχή της και δι εκείνης το πνεύμα του Έθνους έμεινε πάντοτε ελεύθερον και ανεξάρτητον…» 
Και σε άλλο σημείο της επιστολής: «Αποδείξατε στους Ευρωπαίους το εντελώς αντίθετον, Κύριοι, ότι 
ακριβώς αυτή η ιδία εθνική αρετή που οπλίζει τους βραχίονές σας, κατευθύνει και στηρίζει τα 
συμβούλιά σας και τις αποφάσεις σας… μείνετε ακλόνητοι στην απόφασή σας να μην συγχωρήσετε σε 
κανένα ξένο συμφέρον ή στις εξαπατήσεις των ξένων να παραβιάσουν τους όρκους που συνδέουν το 
ελληνικόν έθνος με τους νόμους τους οποίους αποδέχθηκε το έθνος… σταματήστε λοιπόν πάσαν 
λογοτριβήν και διχόνοιαν μεταξύ σας, ξεχάσετε τις προσωπικές σας απαιτήσεις και την ατομική σας 
προβολή… Τελευταίον Κύριοι! Η ελπίς μου είναι εις τον Θεόν, καθώς και η δική σας. Η Θεία Πρόνοια 
δεν σας εσυγχώρησε ώστε να εμφανισθεί η Ελλάς εις τας όψεις και τα βλέμματα του κόσμου με τα 
σημεία των δυστυχιών της από την τουρκική δουλεία, των σφαλμάτων της και της απάτης, της οποίας 
πολλάκις έγινε θύμα, για να την παραδώσουν εκ νέου στα ίδια τέκνα της, μέσω της διχονοίας και 
διαφωνίας, εις ολοκληρωτικός όλεθρον ή στον ξένον δεσποτισμόν, ο οποίος πολλάκις είναι το 
αναπότρεπτον επακολούθημα!... όχι Κύριοι! Εσείς θα την σώσετε και από τον φοβερόν αυτόν κίνδυνον 
που διατρέχει… η θρησκεία σας, ο ζήλος σας και η τιμή σας το εγγυώνται. Και οι απανταχού 
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καλοπροαίρετοι άνθρωποι δεν αμφιβάλλουν πλέον!...» Τον Οκτώβριο του 1824 λαμβάνει μία δεύτερη 
επιστολή/παράκληση από την Ελλάδα: «σε ικετεύω, έλα να βάλεις μία τάξη, εσύ που γνωρίζεις τους 
κανόνες της διακυβέρνησης. Εμείς που ξέρουμε τους κανόνες του πολέμου θα σε βοηθήσουμε». 
Υπογραφή Γεώργιος Καραϊσκάκης. Επίσης ο Ιω. Βαρβάκης τον Δεκέμβριο 1824 προβάλλει την 
υποψηφιότητα του Καποδίστρια ως Εθνάρχη αλλά δεν συνάντησε τότε την ευμενή ανταπόκριση των 
υπευθύνων του Ναυπλίου. 
 

• Μέσα στο 1825 το φιλελληνικό κίνημα ανάβει κυριολεκτικά από την μία άκρη της Ευρώπης ως την 
άλλη, και μυστική κινητήρια δύναμη είναι ο Καποδίστριας. Την διαφώτιση του λαού του Παρισιού 
αναλαμβάνει ο Εϋνάρδος ο οποίος ταξειδεύει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Γαλλία και παραμένει εκεί 
για 4 μήνες. 
 

• Εν τω μεταξύ αρχίζουν να συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα, δύσκολα και συχνά απελπιστικά, που 
όμως καταδεικνύουν ότι ο Θεός της Ελλάδας είναι κοντά μας, παρά τις δυσκολίες και τις 
αντιξοότητες: 
• Η Ελλάδα σπαράσσεται από εμφύλιες συγκρούσεις και η κυβέρνηση αδυνατεί να κάνει 

ο,τιδήποτε. Το 1823 ξεσπά ο πρώτος εμφύλιος, το 1824 ο δεύτερος πιο συντριπτικός και 
συγκρουσιακός. 

• Ο Ιμπραήμ με τους Αιγυπτίους του εισβάλλει στην Πελοπόννησο το 1825, όπου καίει και 
λεηλατεί.  

• Το 1825 ξεκινά και η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, και ο Καποδίστριας με την βοήθεια 
του Εϋνάρδου και του Γερμανού φιλέλληνα βαρώνου Stein, και οι δύο στενοί συνεργάτες και 
φίλοι, οργανώνει σημαντική βοήθεια για τους αποκλεισμένους, με συναυλίες, καλλιτεχνικές 
εκθέσεις, δωρεές και πολλές εισφορές. 

• Ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας Castlereagh αυτοκτονεί και την θέση του παίρνει ο G. 
Canning. 

• Τον Οκτώβριο 1825 και όσο διαμένει στην Γενεύη, ο Καποδίστριας δέχεται την επίσκεψη του 
Stratford Canning, ξαδέρφου του George Canning, στον δρόμο προς την Πόλη όπου είχε διοριστεί 
πρέσβης της Αγγλίας. Εκθέτει στον Καποδίστρια πως το χρήμα θα είναι ένα αποτελεσματικό 
μέσον διαπραγμάτευσης με την Πύλη, πως οι Έλληνες δεν είναι σε θέση να συγκροτήσουν ένα 
ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος, και πως καλό θα ήταν η Ελλάδα να δεχθεί την αποκλειστική 
προστασία της Αγγλίας όπως έπραξαν τα Επτάνησα. Με αυτόν τον τρόπο και οι άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες θα έδιναν την συγκατάθεσή τους. Ο Καποδίστριας απαντά πως η Ελλάδα έχει 
κάθε δικαίωμα να αποβλέπει στα περισσότερα και στα καλλίτερα παρά σε μία αποικιακή ζωή 
όπως έχουν καταδικαστεί τα Επτάνησα, και εάν οι Ευρωπαϊκές χώρες δεν συμφωνήσουν να έχουν 
ενιαίο μέτωπο έναντι της Πύλης, το ελληνικό ζήτημα δεν θα λυθεί ποτέ με διαπραγματεύσεις. 
Καταλαβαίνει πως αυτό είναι το νέο «πονηρό» σχέδιο της Αγγλίας μετά την περίεργη 
εγκατάλειψη του πειράματος της αφιερώσεως της Ελλάδας στην Μ. Βρεταννία τον περασμένο 
Ιούλιο. Ο Canning προσπαθώντας να τον πείσει υπαινίσσεται άστοχα πως πιστεύει ότι μιλά σε 
συμπατριώτη του, επειδή ο Καποδίστριας είναι Κερκυραίος, πράγμα που προκαλεί την έντονη 
αντίδρασή του: «έχετε κι άλλους συμπατριώτες εκτός από αυτούς που γεννήθηκαν στην Αγγλία; 
Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω κανέναν. Ούτε είμαι ακόμα υποχρεωμένος να ζητήσω διαβατήριο 
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από τον στρατηγό Adam. Αλλά και σ’ αυτήν την περίσταση να είστε σίγουρος πως δεν θα άλλαζα 
ποτέ πεποιθήσεις και δεν θα θυσίαζα ποτέ τα συμφέροντα των άλλων, κι ακόμα λιγότερο εκείνων 
που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους για τα δικά μου συμφέροντα. Η καλή γνώμη που έχετε για 
μένα είμαι σίγουρος ότι στηρίζεται επάνω σ’ αυτήν την βεβαιότητα…» 

• Τον Δεκέμβριο 1825 πεθαίνει ο Τσάρος Αλέξανδρος και τον διαδέχεται ο αδελφός του Νικόλαος 
γνωστός για τα φιλοπόλεμα αισθήματά του. Ενώ ο Αλέξανδρος θυσίασε το ελληνικό ζήτημα 
χάριν της διατήρησης της ειρήνης όπως επιθυμούσαν οι ευρωπαίοι ηγεμόνες, ο Νικόλαος 
κηρύττει ότι απορρίπτει κάθε ξένη μεσολάβηση και δίνει τελεσίγραφα στην Πύλη. Τον Μάρτιο 
1826 ο νέος Τσάρος στέλνει ξαφνικά τελεσίγραφο στην Πύλη αξιώνοντας την αποκατάσταση του 
καθεστώτος στην Μολδοβλαχία και την παραχώρηση στην Σερβία ό,τι είχε συμφωνηθεί για την 
αυτονομία της στην συνθήκη του 1812. Η στάση του Τσάρου προκαλεί συντριπτικές εντυπώσεις 
στην Ευρώπη. 

• Συγκαλείται η Γ’ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο. 
 

• Τον Απρίλιο 1826 γίνεται η πτώση και η έξοδος του Μεσολογγίου. Ο αντίκτυπος στην Ευρώπη είναι 
φοβερός. Και ενώ η άλωση του Μεσολογγίου «δικαιώνει» τρόπον τινά τον Μέτερνιχ που βλέπει ότι 
τερματίζεται η «ελληνική περιπέτεια», το φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη που ήταν σε ύφεση λόγω 
του αλληλοσπαραγμού των Ελλήνων αναζωπυρώνεται.  Γίνεται πραγματική έκρηξη στην ευρωπαϊκή 
κοινή γνώμη. Συρρέονται τρόφιμα από Ευρώπη και Αμερική. Ο Καποδίστριας αν και 
απογοητευμένος γράφει στον Εϋνάρδο: «Αντί ν’αποθαρρυνθώμεν οφείλομεν ν’αντλήσωμεν από τον 
πόνο μας νέες δυνάμεις για να βοηθήσωμεν ταχέως τους αδελφούς μας στην απελπισία τους και στο 
πένθος… Θάρρος αγαπητέ μου φίλε. Η κρίσις είναι βαθειά. Αλλά έχω πολλήν εμπιστοσύνη στον Θεόν 
για να μην προσδοκώ την πληρέστερη και την ενδοξότερη επιτυχία». Στον αδελφό του Βιάρο γράφει 
«παρά ταύτα δεν απελπίζομαι… θα πίστευα εντελώς το αντίθετο: η πτώσις της οχυράς εκείνης θέσεως 
θα εσήμαινε την απαρχή της σωτηρίας της Ελλάδος. Απόδειξη γι’ αυτό έχω την εντύπωση που 
προκάλεσαν αυτά τα δυσάρεστα νέα σε όλον τον κόσμο… η Θεία Πρόνοια θα κάνει τα υπόλοιπα».  
 

• Η Γ’ Εθνοσυνέλευση έντρομη μαθαίνει την πτώση του Μεσολογγίου, παραμερίζει τις αντιζηλίες και 
διακόπτει τις εργασίες της. Καταργεί την κυβέρνηση δια βοής και ιδρύεται η «Διοικητική Επιτροπή 
της Ελλάδος». Εκλέγει επίσης επιτροπή, την «Επιτροπή της Συνελεύσεως», με μυστική αποστολή 
την διαπραγμάτευση της αποχώρησης των Τουρκοαιγυπτίων. Το αντάλλαγμα που θα πρόσφερε η 
ελληνική πλευρά θα ήταν η απεμπόληση της εθνικής ανεξαρτησίας που είχε διακηρυχθεί τον 
Ιανουάριο του 1822. Είναι μία πράξη προερχόμενη από τους προκρίτους, οι οποίοι, έντρομοι, έχοντας 
δοκιμάσει τις αθλιότητες των εμφυλίων οδηγούνται στην προδοσία. Έτσι αποφασίζεται η αγγλική 
διαμεσολάβηση ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους. Μεθοδεύεται η πρόσκληση προς τους 
Άγγλους με σκοπό τον συμβιβασμό μεταξύ Ελλάδας και Πύλης με την διαμεσολάβηση του Stratford 
Canning. Ο Δημήτριος Υψηλάντης αντιδρά και χαρακτηρίζει την πράξη αυτή «ανθελληνική και 
παράνομη», και θεωρεί ότι έτσι απεμπολείται η εθνική και πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας. Η 
Εθνοσυνέλευση του αφαιρεί «κάθε πολιτικό και στρατιωτικό υπούργημα», και γλυτώνει την εξορία 
χάρη στην μεσολάβηση του Θ. Κολοκοτρώνη. Ακολουθούν άλλες πολλές αθλιότητες και οι 
συζητήσεις διαρκούν έναν χρόνο! Ο George Canning απορρίπτει επίσημα την πράξη αφιερώσεως της 
Ελλάδας στην Μ. Βρετανία, αλλά εκμεταλλεύεται την επιθυμία της ηγεσίας διότι δεν θέλει τους 
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Τουρκοαιγυπτίους του Μεχμέτ Αλή στην Ελλάδα και την πιθανότητα να εμπλακούν οι Γάλλοι, και 
έτσι να έχει δύο αντιπάλους στις μεσογειακές του βλέψεις. 
 

• Η στάση του νέου Τσάρου προβληματίζει τους Ευρωπαίους ηγεμόνες και τους εκπροσώπους τους, 
και ο George Canning στέλνει στην Πετρούπολη τον στρατηγό Wellington για βολιδοσκόπηση και 
για να διαπραγματευθεί το ελληνικό θέμα με τον Τσάρο Νικόλαο. Το πρόσχημα ήταν τα 
συγχαρητήρια της στέψης του, αλλά είχε ήδη ετοιμάσει με τον Ρώσο πρέσβη στον Λονδίνο Lieven 
σχέδιο αγγλορωσικής κοινής ενέργειας. Αποτέλεσμα της συνάντησης είναι η υπογραφή του 
πρωτοκόλλου της Πετρούπολης τον Απρίλιο 1826 ανάμεσα σε Ρωσία και Αγγλία που δεσμεύει τους 
δύο μονάρχες να συμπράξουν από κοινού στην αναγνώριση ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους υπό 
την επικυριαρχία του σουλτάνου. Το πρωτόκολλο της Πετρούπολης είναι η πρώτη διπλωματική 
πράξη αναγνώρισης της Ελλάδας ως κράτους, και στην ουσία δίνει ένα ισχυρό πλήγμα στον 
μηχανισμό της Συμμαχίας μέσω του οποίου ο Μέτερνιχ επέβαλε το δικό του σύστημα για την ειρήνη 
και την νομιμότητα στην Ευρώπη. Ξεκινά απροκάλυπτα η ρήξη Μέτερνιχ/ Canning. Η Γαλλία 
αιφνιδιάζεται με την είδηση της υπογραφής του πρωτοκόλλου και διαμαρτύρεται που είναι εκτός. Ο 
σουλτάνος έμαθε την υπογραφή του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης από τον Stratford Canning και 
φρύαξε για την επέμβαση στα εσωτερικά του. 
 

• Ο Κιουταχής μετά την πτώση του Μεσολογγίου μπαίνει στην ανατολική Στερεά και επιχειρεί την 
κατάληψη της Ακρόπολης της Αθήνας. Ο σουλτάνος δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα δεχθεί το 
τελεσίγραφο του Τσάρου ή αν θα το απορρίψει, και θέλοντας να επιδείξει αποφασιστικότητα και 
ακολουθώντας το σχέδιο αναμόρφωσης του κράτους διαλύει το σώμα των Γενιτσάρων τους οποίους 
σφάζει και το αντικαθιστά με σύγχρονο εθνικό στρατό. Με την συμβουλή της Γαλλίας αποδέχεται 
τελικά το τελεσίγραφο του Τσάρου ελπίζοντας να ματαιώσει τις μηχανορραφίες του Stratford 
Canning και αποκρούει κάθε συζήτηση για το ελληνικό ζήτημα.  
 

• Τον Ιούνιο 1826 ο Καποδίστριας παίρνει άδεια και πηγαίνει στο Παρίσι, φαινομενικά για την υγεία 
του, αλλά στην πραγματικότητα για την οργάνωση των φιλελληνικών δράσεων. Συναντά εκεί τον 
νέο αρμοστή των Επτανήσων Frederic Adam  και του λέει τα ίδια που είχε πει στον Stratford Canning: 
«εάν φοβάσθε την ρωσική υπεροχή στην ανατολή, αφήνετε δε να σφάζονται οι Έλληνες, τότε δεν έχετε 
παρά να διακηρύξετε τον διαχωρισμόν de facto των Ελλήνων από την Τουρκία υπό τους όρους που θα 
καθορίσουν οι δυνάμεις». Επιμένει πως καμμιά άλλη λύση δεν θα δέχονταν ούτε ο ίδιος ούτε οι 
Έλληνες παρά την πλήρη απελευθέρωση και ανεξαρτησία της Ελλάδος. Στις απόψεις των Άγγλων 
που θεωρούν ότι η Ελλάδα θα διασωθεί μέσω των διαπραγματεύσεων, ο Καποδίστριας ανένδοτος 
αναπτύσσει την άποψή του πως η λύση είναι η μονομερής κήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδας 
από τις δυνάμεις, και στην πιθανή απόρριψη της διακήρυξης από τους Τούρκους, η δύναμη των 
πραγμάτων θα επικρατούσε των απόψεών τους. Κυκλοφορεί στο Παρίσι αφανώς φυλλάδιο γραμμένο 
στην γαλλική με τον τίτλο «περί του μέλλοντος της Ελλάδας» όπου το υπογράφει «Κ». Εκεί τοποθετεί 
το ελληνικό ζήτημα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής λέγοντας ότι σε καμμία από τις ισχυρές 
δυνάμεις δεν συμφέρει να αφεθούν οι Έλληνες αβοήθητοι να παραδοθούν στους Τούρκους ή να 
γίνουν υποτελείς, και πως μόνο η πλήρης ανεξαρτησία της Ελλάδας θα μπορούσε να ασφαλίσει την 
ισορροπία της Ευρώπης και να προλάβει συγκρούσεις μεταξύ των χριστιανικών δυνάμεων. Επίσης 
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ψέγει την πολιτική της ουδετερότητας που επιδεικνύουν όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και δεν εξαιρεί 
καμμία. Εκθέτει επίσης σε γενικές γραμμές τους ελληνικούς πόθους, δηλαδή νόμους που 
προστατεύουν την θρησκεία, την τιμή και την περιουσία των πολιτών, πολιτική ενότητα που θα 
βασίζεται στις εγγυήσεις θεμελιώδους συνταγματικού νόμου. 
 

• Ο Ιμπραήμ λυμαίνεται την Πελοπόννησο και αρχίζουν τα κρούσματα προσκυνήματος στην Στερεά 
στον Κιουταχή και στην Πελοπόννησο στον Ιμπραήμ. Τότε, τον Ιούνιο 1826 ο Καραϊσκάκης ορθώνει 
το παράστημά του δίπλα στον Κολοκοτρώνη, αποκηρύσσει ευθαρσώς το παρελθόν του και 
φανερώνει την φιλοπατρία του και την στρατηγική του ιδιοφυΐα.  

• Εν τω μεταξύ οι Έλληνες ναυτικοί χωρίς καράβια και χωρίς πολεμική απασχόληση τυραννούν τους 
νησιώτες και ληστεύουν τα ξένα πλοία, οι πολεμιστές δηλαδή γίνονται ληστές. Οι πληρεξούσιοι της 
συνελεύσεως τσακώνονται για το πού θα γίνει η εθνοσυνέλευση και οι διαφωνίες τους διαρκούν τρεις 
μήνες!, και ο Άγγλος μοίραρχος Hamilton αγανακτεί. Ο Ιμπραήμ συνεχίζει τις επιδρομές και τις 
καταστροφές. Η Στερεά προσκυνημένη, η κατάσταση της Ελλάδας απογοητευτική. Ο Καποδίστριας 
ενημερώνεται για την αποστολή στην Ελλάδα των δύο Άγγλων τυχοδιωκτών Church και Cohrane 
ανησυχεί και προβληματίζεται. Γράφει στον Εϋνάρδο περιγράφοντας τις δράσεις τους στο παρελθόν, 
πιστεύει ότι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα και έρχονται με σκοτεινή αποστολή, και κάνει έκκληση 
να προλάβει αυτός να ενημερώσει τους Έλληνες αφού ο ίδιος δεν έπρεπε να επέμβει για 
διπλωματικούς λόγους.  
 

• Τον Ιούλιο 1826 ο Καποδίστριας βλέποντας ότι δεν είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει, ούτε στην 
Πετρούπολη, ούτε στο Λονδίνο, αποφασίζει να υποβάλλει την παραίτησή του στον Τσάρο και γι’ 
αυτό στέλνει επιστολή ζητώντας ακρόαση, και την συνοδεύει με ένα υπόμνημα που συντάσσει, το 
οποίο αποκαλεί «η πολιτική μου καριέρα από το 1798 έως το 1822», αυτό που λανθασμένα 
ονομάζεται «αυτοβιογραφία», και που είναι πολύτιμο για την ιστορία της διπλωματικής του 
σταδιοδρομίας. Στο γράμμα αυτό εξηγεί ότι είναι απαραίτητο να απομακρυνθεί από την ενεργό 
υπηρεσία του στην Ρωσία, γιατί οι Έλληνες πρέπει «να πάψουν να τρέφουν αυταπάτες για την βοήθεια 
που θα μπορούσε να τους προσφέρει, ενώ εκείνος γνωρίζει τις θέσεις της ρωσικής πολιτικής». Στην 
πραγματικότητα ο Καποδίστριας συνεχίζοντας την ίδια πολιτική, προσπαθεί να πείσει και να επιτύχει 
από τον Νικόλαο ό,τι δεν στάθηκε δυνατόν να πραγματοποιήσει με τον Αλέξανδρο. Περιμένει με 
αγωνία την πρόσκληση για την Πετρούπολη. Παίρνει απάντηση τον καινούριο χρόνο ότι τον 
αναμένουν στην Πετρούπολη την άνοιξη του 1827! Το πράσινο φως για την Ελλάδα έχει ανάψει! 
Προγραμματίζει να ξεκινήσει το ταξείδι του τον Μάρτιο 1827. 
 

• Ο George Canning ανησυχεί για την μονομερή κίνηση της Ρωσίας εναντίον της Πύλης, και προσπαθεί 
να πείσει και τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις να προσυπογράψουν το πρωτόκολλο της Πετρούπολης. 
Η Αυστρία και η Πρωσία αρνούνται, αλλά η Γαλλία δέχεται να συμπράξει. Τότε βασιλιάς ήταν ο 
Κάρολος Ι’ που ήθελε την ειρήνευση στην Ελλάδα. Το σχέδιο ήταν η κάθε μία από τις δυνάμεις να 
στείλει στόλο στην Μεσόγειο για να επιβλέψει την ανακωχή, με την αιτιολογία ότι ο πόλεμος βλάπτει 
το εμπόριό τους. Οι Άγγλοι κωλυσιεργούν, αλλά ο νέος Τσάρος δεν «μασάει», στέλνει τον στόλο του 
που περνά από την Μάγχη και το Πόρτσμουθ ως ένδειξη ότι είναι αποφασισμένος να επέμβει, έστω 
και μόνος του. 
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• Εν τω μεταξύ ξεκινά η δεύτερη περίοδος της εθνοσυνέλευσης στην Τροιζήνα. Το συμφέρον της 

πατρίδας απαιτούσε να συγκεντρωθεί η νομοτελεστική εξουσία στα χέρια ενός μόνο ανθρώπου, ενώ 
μέχρι τότε μοιραζόταν σε πολλούς. Γι’ αυτό την 30 Μαρτίου: Η Εθνοσυνέλευση εκλέγει τον Ιωάννη 
Καποδίστρια «Κυβερνήτη της Ελλάδος» με επταετή διάρκεια θητείας. Αυτή η εκλογή δυσαρέστησε 
πολλούς πολιτικούς, και κυρίως τους Υδραίους, νησιώτες και άλλους πλοιοκτήτες, διότι θεωρούν 
πως η εξουσία ανήκει σε αυτούς που έχουν προσφέρει στην Επανάσταση, έχουν χύσει αίμα, και όχι 
σε κάποιον ξένο που τουλάχιστον δεν πολέμησε στα πεδία των μαχών. Αλλά κανείς δεν τολμά να 
εκφράσει άλλη γνώμη. Ο Hamilton, ένας Βρετανός ναύαρχος επικεφαλής μίας αγγλικής μοίρας, και 
ο πρέσβης της Αγγλίας στην Πόλη Stratford Canning δεν την αποδοκιμάζουν, αν και στην 
πραγματικότητα δεν τον θέλουν. Ξέρουν ότι η Αγγλία δεν τον θέλει και τον θεωρεί όργανο της 
Ρωσίας. Η χαρακτηριστική βολή ήρθε από τον Κολοκοτρώνη ο οποίος από καιρό προετοίμασε και 
προετοιμαζόταν γι’ αυτήν την στιγμή.2 Η Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος αναγράφει: «ο κόμης 
Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται παρά της Συνελεύσεως ταύτης, εν ονόματι του Ελληνικού έθνους, 
Κυβερνήτης της Ελλάδος και εμπιστεύεται την νομοτελεστικήν αυτής δύναμιν». Η απόφαση της 
Τροιζήνας με πολιτικό τρόπο αναφέρει την «πολλήν πείραν και πολλά φώτα» για να μην θίξει τους 
άλλους πολιτικούς της χώρας, οι οποίοι συνεπάγεται ότι δεν τα διαθέτουν, άρα χρειάζεται να 
παραχωρήσουν την θέση τους σε κείνον που τα έχει, και τα έχει αναδείξει εκτός της Ελλάδας. Την 
4η Απριλίου 1827 ο πρόεδρος της Συνέλευσης Γ. Σισίνης με διακήρυξή του προς τον ελληνικό λαό 
τον καλεί να αναθαρρήσει, να αναπτερώσει τις ελπίδες του, διότι «η Συνέλευσις ανηγόρευσε 
Κυβερνήτην επί κεφαλής της Ελληνικής Πολιτείας έναν και μόνον, τον κόμητα Ιωάννη 
Καποδίστριαν, άνδρα πολιτικόν κατά την πράξιν και την θεωρίαν, εις του οποίου τα προτερήματα 
ημπορεί δικαίως να καυχηθεί η Ελλάς και από τον οποίον ημπορεί να ελπίσει θαρρούντως την 
σωτηρίαν και ευδαιμονίαν της…» 

 
• Όμως ο Καποδίστριας δεν ήταν μόνο ο «κατά πράξιν και θεωρίαν πολιτικός Έλλην», ήταν και ο 

έξοχος Ευρωπαίος πολιτικός με διάσημο όνομα. Δεν διαθέτει μόνο την εξαίρετη ικανότητα και 
πολυμερή εμπειρία για τα πολιτικά πράγματα μετά την μακρά του σταδιοδρομία, διαθέτει και την 
ειδική προετοιμασία για την αποστολή του στην Ελλάδα. Μία αποστολή για την οποία 
προετοιμάζεται πολλά χρόνια. Την ανασυγκρότηση του ελληνικού Έθνους, την αναγνώριση του 
κράτους της Ελλάδας από την Ευρώπη, την κατάρτιση συντάγματος, την σύνταξη αστικής 

 
2 Πλησιάζει ο Κολοκοτρώνης τον Hamilton και τον ρωτά «μας δίνει η Αγγλία βασιλέα;» όχι, απαντά ο Η. Η Ρωσία, η 
Πρωσία, η Νεάπολις, η Ισπανία; Όχι απαντά ο Η. Ζητήστε να βρείτε έναν Έλληνα. «Αλλά Έλληνα δεν έχουμε 
αξιώτερο του Καποδίστρια. Η Αγγλία είναι η σκέπη μας, Άγγλο έχουμε ναύαρχο και αρχιστράτηγο, θα θέλαμε να 
δεχθούμε και Άγγλο ηγεμόνα, αλλά αφού δεν γίνεται αυτό, μας χρειάζεται ο Καποδίστριας». «Λοιπόν», αναφωνεί ο 
Η. «εκλέξατε τον Καποδίστρια ή όποιον διάβολο θέλετε διότι αλλιώς χαθήκατε». Επίσης ο Κολοκοτρώνης σε 
αναφορά του προς την συνέλευση με ημερομηνία 28 Μαρτίου θα γράψει: «ένας λοιπόν πρέπει να είναι ο Κυβερνήτης 
μας, ο των νόμων εκτελεστής, και ούτος ανήρ ειδήμων της πολιτικής του φωτισμένου κόσμου. Άνδρα τοιούτον, κατ’ 
ευχήν και άνδρα μάλιστα Έλληνα, έμπειρον, κατά καλήν τύχην της υψηλής αυτής επιστήμης έχομεν τον περίφημον 
Ιωάννην Καποδίστριαν, του οποίου τας ειρημένας υπεροχικάς αρετάς κανείς δεν αγνοεί. Δυνάμεθα λοιπόν επίσης να τον 
μεταχειρισθώμεν επί τούτω. Ιδού η γνώμη μου»! 
Σύμφωνα με τον Κ.Παπαρρηγόπουλο η Ρωσία μετά το πρωτόκολλο της Πετρουπόλεως αρχίζει να λαμβάνει κάποια 
επιρροή προς την Ελλάδα μέσω των ενεργειών των Φιλικών. Ιδρύεται μία μυστική εταιρεία ονομαζόμενη «Φοίνιξ» 
στην Πελοπόννησο και πήρε μαζύ της τον Κολοκοτρώνη, και μέσω αυτής της συνδρομής «ανηρπάγη» η ψήφος υπέρ 
του Καποδίστρια.  
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νομοθεσίας, ποινικής και εμπορικής, την οργάνωση και την εξυγίανση των οικονομικών, την ίδρυση 
σχολείων και την παρακολούθησή τους, την εξυγίανση της διοίκησης, είναι προβλήματα που έχει να 
αντιμετωπίσει στην Ελλάδα και έχει ήδη γνωρίσει και επιλύσει αποτελεσματικά στην Επτάνησο, την 
Ελβετία και την Βεσσαραβία. Ο Καποδίστριας έχει το μοναδικό προσόν να είναι συγχρόνως Έλληνας 
και Ευρωπαίος, και μάλιστα κορυφαίος Έλληνας και κορυφαίος Ευρωπαίος, και το ελληνικό ζήτημα 
κρίνεται και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αν και ήταν μακρυά από την Ελλάδα, γνωρίζει πολύ 
καλά την ελληνική ψυχολογία, τα προβλήματα και την κατάσταση της χώρας. Εξ’ ίσου είναι βαθύς 
γνώστης των ευρωπαϊκών πραγμάτων και της νοοτροπίας των Ευρωπαίων πολιτικών. Επιπλέον, ο 
εξαίρετος χαρακτήρας του και το υψηλό ήθος που τον διακρίνει, η απέραντη αγάπη που έχει επιδείξει 
προς τους δυστυχείς και απόκληρους, και τους απλούς ανθρώπους του λαού, τον καθιστούν ικανό να 
αντέξει ψυχικά την δυστυχία και την εξαθλίωση απίστευτης έκτασης που πρόκειται να αντιμετωπίσει 
ερχόμενος στην πατρίδα, και να εργαστεί υπεράνθρωπα για να την υπερνικήσει. Το ηθικό του 
ανάστημα είναι απαραίτητο για την ανόρθωση της ηθικής ζωής της χώρας σε μία εποχή που λόγω 
της Επανάστασης και της γενικής αναστάτωσης που επακολούθησε τους εμφυλίους, τις έριδες και 
τον αιγυπτιακό κίνδυνο τα ήθη έχουν ιδιαίτερα χαλαρώσει και οι συνειδήσεις έχουν πέσει στο ναδίρ, 
και στον δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο. Αλλά και ως προς τα πολιτικά φρονήματα και την 
ηθικοκοινωνική ιδεολογία παρουσιάζεται κατ’ εξοχήν ενδεδειγμένος για να τοποθετηθεί στην 
κεφαλή της Κυβέρνησης της επαναστατημένης Ελλάδας. Είναι 51 ετών, σε πλήρη ωριμότητα, και 
θυμίζει την ηλικία και την προπαίδεια των αρχόντων, - των «τελέων φυλάκων» - , της Πολιτείας του 
Πλάτωνος, της οποίας ήταν βαθύς γνώστης. Μαθαίνει τα νέα της εκλογής του στο Βερολίνο καθ’ 
οδόν προς την Πετρούπολη. Ο Καποδίστριας δεν διστάζει ούτε στιγμή. Έχοντας υπηρετήσει στην 
ζωή του υψηλά Ιδανικά, να υπακούει στην φωνή του καθήκοντος την οποία είχε πάντα την ικανότητα 
να διαγιγνώσκει ορθά, αποφασίζει να αποδεχθεί ασυζητητί. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία είχαν 
οδηγήσει την επαναστατημένη Ελλάδα οι διάφοροι σωτήρες με τις διχόνοιες και τις προσωπικές 
φιλοδοξίες τους όπως και η στάση των δυνάμεων που αυτοαποκαλούνται «προστάτιδες» τον θέτουν 
σε προβληματισμούς. Γράφει στον αγαπημένο του φίλο Εϋνάρδο: «αγωνιώ να προγνωρίσω τι θέλω 
απογίνη και αν μοι είναι προωρισμένον να άρω τον ουρανόθεν επικαταβαίνοντά μου σταυρόν, ψήφω 
της εν Τροιζήνι συνελεύσεως». Επίσης σε επιστολή του στον Εϋνάρδο γράφει αναγγέλλοντας την 
σύμπραξη Αγγλίας, Ρωσίας και Γαλλίας για την ρύθμιση του ελληνικού ζητήματος. Αυτό τρεις μήνες 
πριν την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου, πράγμα που δείχνει πόσα πολλά γνωρίζει, μαθαίνει 
και ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν στα πολιτικά παρασκήνια.  
 

• Στον βαρώνο Stein γράφει, «εν μέσω ταλαιπωριών και οδυνών αναριθμήτων, εν μέσω λαού τον οποίον 
η πείνα καταβιβρώσκει, η συμφορά καταδιώκει, η μουσουλμανική ρομφαία απειλεί να εξολοθρεύση, 
τον οποίον ουδεμία ίλεως επιρροή διευθύνει ευτυχούντα, και ουδεμία χειρ αληθώς ευμενής 
αντιλαμβάνεται δυστυχούντα, αλλά δια τον οποίον πάσα γενναία ψυχή εις αιώνας θέλει αισθάνεσθα 
βαθυτάτην συμπάθειαν, και υπέρ ου άπαντες κατανύγονται, όσους τα ιερά ονόματα θρησκείας, πατρίδος 
και ανθρωπότητος επιθέλγουσιν, αναμφιβόλως δύσκολον θέλει είσθαι το έργον μου. Τολμώ δε να το 
επιχειρησθώ, διότι έχω την συνείδησιν των χρεών μου, και κραταιάν θέλησιν να τα εκπληρώσω, και 
ελπίδα ότι ο Κύριος κατά την δικαιοσύνην του και το έλεός Του, και οι μεγάλοι της γης δια της 
χριστιανικής αυτών φιλανθρωπίας, δεν θέλουσι με εγκαταλείψει». Εδώ γράφει την φράση που κλείνει 
όλην την ιστορία της πορείας του Ελληνικού Έθνους: «τον ελληνικό λαό καμμιά ευσπλαχνική και 
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ψυχόπονη επιρροή δεν τον κατευθύνει όταν ευτυχεί, και κανένα χέρι αληθινά φιλικό και ευμενές δεν 
τον συμπαραστέκει όταν δυστυχεί».  
 

• Απρίλιος 1827: στην Ελλάδα συστήνεται τριμελής αντικυβερνητική επιτροπή που θα κυβερνήσει τον 
τόπο μέχρι την άφιξη του Καποδίστρια, και ένας από τους τρεις είναι ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης.  
 

• Απρίλιος 1827, και στην Ελλάδα οι Κόχραν και Church διαφωνούν με τον Καραϊσκάκη, ο Κόχραν 
απειλεί ότι θα σηκωθεί και θα φύγει εάν δεν γίνει έφοδος όπως εκείνος κρίνει. Ο Καραϊσκάκης 
τραυματίζεται θανάσιμα και πεθαίνει ανήμερα της γιορτής του. Μετά από δύο ημέρες γίνεται η πιο 
φριχτή μάχη του Αγώνα στον Ανάλατο όπου οι Έλληνες για πρώτη φορά υφίστανται τέτοιου 
μεγέθους απώλειες. Επανέρχεται ο φόβος και ο πανικός, η Στερεά που με τόσον κόπο είχε ανακτήσει 
ο Καραϊσκάκης χάνεται εκ νέου και πέφτει στην δουλεία. Τα ελληνικά στρατιωτικά σώματα 
αφήνονται αβοήθητα. Η Κάσος και τα Ψαρά έχουν καεί, η επανάσταση στην Κρήτη έχει καταπνιγεί, 
ο Ιμπραήμ αλωνίζει στην Πελοπόννησο και η Αττική έχει χαθεί. Χιλιάδες εξαθλιωμένων προσφύγων 
από παντού συρρέουν στο Ναύπλιο, στην Αίγινα και στον Πόρο. Ο στρατός κι ο στόλος διαλύονται. 
 

• Επίσης, τον ίδιο μήνα στην Αγγλία ο πρωθυπουργός της αρρωσταίνει σοβαρά και πρέπει να 
αντικατασταθεί. Ο βασιλιάς, απροσδοκήτως δεν δίνει εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης στον 
Wellington όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά στον αντίπαλό του George Canning.  
 

• Τον Μάιο ο Καποδίστριας φθάνει στην Πετρούπολη μετά από απουσία 5 ετών. Η υποδοχή από τους 
πάντες είναι εξαιρετικά θερμή, όπως και από την αυτοκρατορική αυλή. Εκεί παραλαμβάνει τα 
επίσημα έγγραφα της εκλογής του ως Κυβερνήτης της Ελλάδας. Ξεκινά η αγωνία του εάν οι 
κυβερνήσεις της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας θα εγκρίνουν την εκλογή του και στην συνέχεια 
αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της Ελλάδας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόσκληση 
αυτή. Η αυτοκρατορική οικογένεια υποδέχεται τον Καποδίστρια πολύ θερμά και ο Τσάρος συνομιλεί 
μαζύ του επί μακρόν, και δεν δείχνει αμέσως εάν θα αποδεχθεί την παραίτησή του. Συγχρόνως 
γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών δυνάμεων για την νέα συμφωνία/πρωτόκολλο στο 
Λονδίνο. Ο Τσάρος τελικά αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια μετά από 5 
ακροάσεις, και του προσφέρει μεγάλο χρηματικό ποσό που θα λαμβάνει ετησίως. Εκείνος το 
αποποιείται γενναία διότι δεν θεωρεί ότι μπορεί να είναι αρχηγός ενός κράτους και μισθωτός ενός 
άλλου. Επίσης δεν θέλει να δώσει το δικαίωμα στους αντιπάλους του να τον κατηγορήσουν ως 
οικονομικά εξαρτώμενο από την Ρωσία. Στην μητέρα του Τσάρου που προσπαθεί κι εκείνη να τον 
πείσει να παραμείνει στην Ρωσία: «Εάν ήσασταν στην θέση μου και η πατρίδα σας ύψωνε το χέρι της 
και σας ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια και σεις δεν απλώνατε το δικό σας χέρι για να την βοηθήσετε, 
πώς θα με κρίνατε;…εάν δεν δεχθώ την εκλογή μου και η Ελλάς γονατίσει από την εγκατάλειψη και τις 
τουρκικές βιαιότητες, τι θα πουν δικαίως για μένα; Να ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να την 
βοηθήσει να σωθεί και όμως προτίμησε μία λαμπρή θέση στην Ρωσία από την σωτηρία της πατρίδας 
του και την άφησε να χαθεί. Μεγαλειοτάτη, αφιέρωσα μέρος της νεότητός μου στην υπηρεσία του 
αειμνήστου μεγαλόψυχου γυιού σας κατά κύριο λόγο. Έτσι μπορώ σήμερα να προσφέρω στην πατρίδα 
μου την Ελλάδα την θυσία των γηρατειών μου!...»  Και στον Τσάρο Νικόλαο: «Η απόφασή μου είναι 
αμετάκλητη. Πάνω από όλα ανήκω στην χώρα μου. Δεν έχω την ψευδαίσθηση να πιστεύω ότι εγώ 
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μονάχος μπορώ να την σώσω από την τραγική θέση στην οποία την κατήντησε η τουρκική μακραίωνη 
δουλεία και ο επτάχρονος πόλεμος. Όταν όμως βλέπω και όπως πληροφορούμαι σε ποιών ανθρώπων 
τα χέρια βρίσκεται τώρα η τύχη της, δεν μπορώ να αποκρύψω ότι ίσως διαθέτω περισσότερες 
δυνατότητες και εχέγγυα μέσα απ’ αυτούς για την σωτηρία της. Πιστεύετε Μεγαλειότατε ότι θα 
εγκατέλειπα μία τόσο λαμπρή θέση, μία τόσο ένδοξη υπηρεσία και μία τέλεια εξασφάλιση στην Ρωσία... 
εάν δεν ένοιωθα ότι με προστάζει η επιτακτική ανάγκη των περιστάσεων της χώρας μου και η έλλειψη 
των ανθρώπων;...» Και προσθέτει: «Δεν ανήκω στους ανθρώπους που τρέφουν αυταπάτες. Δεν έχω 
καμμία ψευδαίσθηση ως προς τα γεγονότα που οδήγησαν σ’ αυτά τα αποτελέσματα. Η κάθε μία από τις 
δυνάμεις επεδίωξε την δική της αποκλειστικά σωτηρία. Καμία δεν σκέφτηκε την σωτηρία της Ελλάδας». 
Ο Τσάρος δακρύζει συγκινημένος και του απαντά ότι οφείλει να εκπληρώσει το Χρέος του 
ακολουθώντας με την δική του ηρωική θέληση την μοίρα του. Τότε ο Καποδίστριας ξεκαθαρίζει: 
«Μεγαλειότατε! Μην πιστέψετε ποτέ και μην ελπίζετε ότι πηγαίνω στην Ελλάδα προκειμένου να την 
βοηθήσω στην ανασυγκρότησή της με την ρωσική λιβρέα στους ώμους μου. Δεν είμαι εγώ εκείνος που 
θα σας βοηθούσε να στήσετε εκεί, στο ματωμένο έδαφός της τις δικές σας σημαίες…και δεν είμαι εγώ 
εκείνος που θα σας δάνειζε το χέρι του για να εκτελεσθεί από σας ένα δεύτερο πολιτικό έγκλημα σαν 
εκείνο που έγινε με τον διαμελισμό της πολυπαθούς Πολωνίας»! 
 

• Καταπιάνεται αμέσως με την προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για την Ελλάδα και την αναγνώρισή της 
ως ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος χωρίς υποτέλειες και προστασίες, πράγμα που αποδεικνύει πως 
αυτό που θεωρεί ο Καποδίστριας καθήκον προς την πατρίδα δεν το εξαρτά από το αν θα κατείχε μία 
σπουδαία θέση ή όχι. Όπως σιωπηρά είχε υπηρετήσει αδιάκοπα την ελληνική υπόθεση με όλες του 
τις δυνάμεις από την αρχή της σταδιοδρομίας του, έτσι και τώρα έρχεται προς την Ελλάδα για να της 
προσφέρει. Αντί να παραμείνει στην εξέχουσα λαμπρή θέση κοντά στον νέο Τσάρο, ή τουλάχιστον 
να διατηρήσει την ησυχία και την ευμάρεια της ιδιωτικής του ζωής οπουδήποτε ήθελε στην Ευρώπη, 
επιλέγει τον αιχμηρό δρόμο της Ελλάδας. Θεωρεί την εκλογή του ως την κλήση της Θείας Πρόνοιας. 
Δέχεται την εκλογή του ως Κυβερνήτης παρ’ όλο που είχε βαθειά επίγνωση της κατάστασης που θα 
αντιμετωπίσει. Έχει επίγνωση ότι καλείται να κυβερνήσει αποκαΐδια. «Αποκαΐδια» όμως που έχουν 
γι’ αυτόν, ακόμα και για μας σήμερα, μία αίγλη σπαραχτικά ακαταμάχητη. Η εκπλήρωση του Χρέους, 
κι αν ακόμα οδηγήσει στην θυσία, είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει για τον Καποδίστρια, και ο 
δρόμος του Χρέους είναι η έκφραση της ύψιστης μορφής της εντιμότητας. Σημειωτέον ότι ο 
Καποδίστριας δεν αντιμετωπίζει μοιρολατρικά το μέλλον του, ούτε έχει άρρωστη ψυχική διάθεση 
όπως υποστηρίζουν μερικοί. Αν και έχει βαθιά συναισθηματική φύση, αντιμετωπίζει τις καταστάσεις 
της ζωής του με ψύχραιμη ρεαλιστικότητα, με γενναιότητα και καρτερία, με αξιοπρέπεια και 
ειλικρινή αφοσίωση. Ολημερίς γράφει ασταμάτητα ζητώντας την συνδρομή από όλους τους 
πλούσιους ομογενείς και τους φιλέλληνες. 
 

• Ο Καποδίστριας ξεκινά την επιστροφή του από την Πετρούπολη προς την Ελλάδα, αλλά περνά πρώτα 
από τις πρωτεύουσες των δύο άλλων δυνάμεων, πρώτα από το Λονδίνο και μετά από το Παρίσι, κατ’ 
αρχάς να εισπράξει την αποδοχή τους για την εκλογή του, και στην συνέχεια να ζητήσει οικονομική 
βοήθεια ή και δάνειο για την Ελλάδα. Κατά την διάρκεια του ταξειδιού του υπογράφεται στο Λονδίνο 
τον Ιούλιο η συνθήκη του Λονδίνου για την ειρήνη στην Ελλάδα. Είναι μία επανάληψη των όρων 
του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης με την συμμετοχή της Γαλλίας. Σ’ αυτήν καθορίζεται ο τρόπος 
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επιβολής των όρων, δηλαδή άμεση ανακωχή των δύο μερών, και οι τρείς δυνάμεις προσφέρουν την 
διαμεσολάβησή τους για την επίτευξη της ειρήνης. Η συνθήκη όμως είναι αόριστη σε πολλά ουσιώδη 
θέματα, κυρίως στα όρια του νέου κράτους, και άδικη και για τα δύο μέρη, διότι ζητά από την Πύλη 
να παραχωρήσει την αυτονομία στην Ελλάδα ενώ κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της, και από τους 
Έλληνες να αναγνωρίσουν την επικυριαρχία του σουλτάνου πληρώνοντας σταθερό ετήσιο φόρο. Η 
συνθήκη αυτή όμως έχει ένα επιπλέον άρθρο από πρωτοβουλία του G. Canning, που φοβερίζει την 
Πύλη πως αν δεν ακολουθήσει τις επιθυμίες των δυνάμεων, εκείνες θα μεταχειρίζονταν βία: «εάν 
όλα δεν αποδώσουν, ας ηχήσουν τα κανόνια». Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ρωσία φυσικά θα 
υπέγραφε μία τέτοια συνθήκη εφ’ όσον έχει ήδη δώσει τελεσίγραφο στην Πύλη, το ίδιο και η Γαλλία 
που θέλει να βελτιώσει το προφίλ της για να βάλει έναν δικό της πρίγκηπα ως βασιλιά στο καινούριο 
κράτος. Όμως είναι απίθανο ότι άλλος Άγγλος ηγέτης εκτός από τον G. Canning θα είχε υπογράψει 
τέτοιο κείμενο. Η συνθήκη του Λονδίνου φέρνει τους στόλους των τριών δυνάμεων στα ελληνικά 
νερά για την υπηρεσία των δικών τους συμφερόντων, όμως βοήθησαν μέσω αυτής της επίτευξης και 
τους σκοπούς της Ελλάδας. Ο G. Canning διέκρινε ότι το συμφέρον της Αγγλίας ήταν να μην αφήσει 
στην Ρωσία ελεύθερα τα χέρια να χειριστεί όπως ήθελε την ειρήνευση στην Ανατολή, και γι’ αυτό 
προώθησε το ελληνικό ζήτημα. 
 

• Για την συνθήκη του Λονδίνου πολλοί κατηγόρησαν τον Καποδίστρια ότι ενώ γνώριζε τα δυσμενή 
στοιχεία για την Ελλάδα, τελικά την αποδέχθηκε, ανάμεσα τους επικριτές του και ο Γ. Κορδάτος. 
Δεν αναφέρουν καθόλου εάν μπορούσε να ενεργήσει διαφορετικά ή να επιτύχει κάτι καλλίτερο, και 
αποσιωπάται εντελώς ότι η επανάσταση περνούσε κρίσιμες και θανάσιμες στιγμές, ότι η 
Πελοπόννησος και η Στερεά και η Αττική είχαν χαθεί, ότι ο ελληνικός κόσμος είχε βουτήξει στις 
εμφύλιες διαμάχες και είχε κουραστεί, εξαθλιωθεί και βουτήξει στην πείνα. Ο Καποδίστριας ορθώς 
καταλαβαίνει ότι ο μεγάλος εχθρός της επανάστασης είναι η απομόνωση στην οποία τα ευρωπαϊκά 
κράτη, μαζύ και το Βατικανό, την είχαν καταδικάσει από την αρχή. Αφού δεν κατόρθωσαν να 
στείλουν στρατεύματα για να την καταπνίξουν όπως ήθελαν αρχικά, αποφασίζουν «αυστηρά 
ουδετερότητα» και την αγνοούν επισταμένα. Ο Καποδίστριας αγωνίζεται λοιπόν να διεθνοποιήσει 
τον αγώνα των Ελλήνων και να τον φέρει στην διεθνή επικαιρότητα, και θεωρεί πως το πρωτόκολλο 
της Πετρουπόλεως και η συνθήκη του Λονδίνου είναι σημαντικά βήματα για την διαρραγή του 
φράγματος της απομόνωσης και την προσέγγιση του ελληνικού ζητήματος. Ενεργεί με μεγάλη 
πολιτικότητα γνωρίζοντας να μην εκφράζει εξ’ αρχής τις απόψεις του, γι’ αυτό δέχεται την συνθήκη 
του Λονδίνου αδιαμαρτύρητα, αποδέχεται την επικυριαρχία του σουλτάνου και δεν αναφέρεται 
καθόλου στα όρια της Χώρας. Γι’ αυτόν τον λόγο από το Λονδίνο κρίνει αναγκαίο να συμβουλεύσει 
τους Έλληνες να αποδεχθούν και να την εφαρμόσουν πρόθυμα. Παράλληλα ζητά από τον Εϋνάρδο 
να εντείνει τις προσπάθειές του για εξεύρεση οικονομικής ενίσχυσης για την Ελλάδα και να φροντίσει 
για την σύναψη επωφελούς δανείου. 
 

• Την συνθήκη του Λονδίνου κοινοποιούν οι τρεις πρεσβευτές στον σουλτάνο, ο οποίος αφρίζει από 
το κακό του, και δηλώνει ότι δεν θα αποδεχθεί αυτό το κείμενο με κανέναν τρόπο. Οι πρεσβευτές 
επιμένουν ότι το ζήτημα της Ελλάδας έχει γίνει ευρωπαϊκό, και δίνουν τελεσίγραφο 15 ημερών, το 
οποίο η Πύλη εξακολουθεί να αρνείται. Η Ελλάδα αποδέχεται την συνθήκη, και έχει ένα προβάδισμα 
ως προς την Πύλη. Οι πληροφορίες που φθάνουν στον Καποδίστρια από την Ελλάδα είναι 
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απελπιστικές. Ελάχιστα φρούρια της Πελοποννήσου ανήκουν στους Έλληνες, και αυτά ακόμα είναι 
σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έρχονται ακόμα μεγάλες ενισχύσεις από την Αίγυπτο. Η Τουρκία, μετά 
το τελεσίγραφο των πρεσβευτών βιάζεται να καταπνίξει την επανάσταση προτού επέμβουν οι 
δυνάμεις. 
 

• Ο Καποδίστριας φθάνει στο Λονδίνο όπου η υποδοχή από τον πολιτικό κόσμο είναι ψυχρή. Μόλις 
έχει υπογραφεί η συνθήκη του Λονδίνου και μαθαίνει ότι μόλις έχει πεθάνει ο G. Canning! τον οποίο 
ήθελε να συναντήσει και βάσιζε σ’ αυτόν τις ελπίδες του για αγγλική υποστήριξη. Οι Άγγλοι δεν τον 
θέλουν ούτε θα τον εκτιμήσουν ποτέ, δεν του έχουν εμπιστοσύνη, και πάντα βλέπουν στο πρόσωπό 
του έναν Ρώσο πράκτορα. Θυμούνται άλλωστε το πώς είχε παραπονεθεί για τον αρμοστή τους στα 
Επτάνησα και του το φύλαγαν αφού η στάση του τους είχε εκπλήξει, πώς ένας «μικρός» τολμά και 
μιλά και υψώνει φωνή διαμαρτυρίας. Ο Wellington που πήρε την θέση του πίσω μετά τον θάνατο του 
Canning έχει μεταβληθεί σε δριμύτατο κατήγορο της πολιτικής του προκατόχου του, παραμένει 
αμετάπειστος και τον παραπέμπει στον υπουργό αποικιών! Ο υφυπουργός αποικιών Χόρτον τον 
ρωτά: «τι θα πρέπει να εννοήσωμεν ακούγοντας ‘Ελλάδα’»… 
 

• Ο βασιλιάς τον συναντά και τον προσβάλλει αγνοώντας τον. 
 

• Όσο είναι στο Λονδίνο συναντά τον πρέσβη της Αυστρίας Εστερχάζυ: «εγκατέλειψα για πάντα τις 
μεγάλες ευρωπαϊκές και διπλωματικές υποθέσεις, τις λαμπρές θέσεις και αξιώματα. Από τώρα και στο 
εξής θα αφιερώσω τον εαυτό μου και τις δυνάμεις μου αποκλειστικά και μόνον στα καθήκοντά μου 
απέναντι στην πολυβασανισμένη και κατερειπωμένη πατρίδα μου. Για να επιτύχω όμως τους σκοπούς 
που έχω ως στόχο για την συγκρότηση του ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους και για να υπερνικήσω τις 
τεράστιες δυσκολίες που θα συναντήσω στα πρώτα μου σκληρά βήματα, έχω ανάγκη από την ηθική 
συμπαράσταση και υποστήριξη του τεραστίου αυτού έργου και των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων… 
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έκανα το ταξείδι αυτό και στο Λονδίνο. Να πείσω την αγγλική κυβέρνηση 
ότι πρέπει να υποστηρίξει θετικά την οργάνωση του ελληνικού κράτους όπως και οι δύο άλλες μεγάλες 
χώρες. Ο άλλος λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ είναι για να χτυπήσω όλες τις πόρτες, να κάνω 
κατά κάποιο τρόπο το έργο του ‘ζητιάνου’ για να απευθύνω έκκληση προς τους πάντες να βοηθήσουν 
θετικά και να αγαπήσουν τον γενναίο ελληνικό λαό να ξεπεράσει, όσο γίνεται πιο ανώδυνα, τις 
καταστροφές και την αφάνταστη τραγωδία του πολέμου… Δεν έχω καμμιά ψευδαίσθηση ως προς τα 
γεγονότα και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η καθεμιά από τις τρεις δυνάμεις επεδίωξε 
το δικό της συμφέρον και την δική της σωτηρία, καμμιά δεν σκέφθηκε και δεν κινήθηκε για την σωτηρία 
της Ελλάδος. Οι αντιζηλίες και οι καχυποψίες ανάμεσα στην Ρωσία και την Αγγλία οδήγησαν στο 
πρωτόκολλο του Λονδίνου 1826, που απετέλεσε μία πρώτη ένδειξη για την αναγνώριση των θυσιών του 
ελληνικού λαού. Η φιλαυτία της Γαλλίας το μετέτρεψε σε συνθήκη. Η υπόθεση και η ανεξαρτησία της 
Ελλάδος δεν αποτελούσε καθόλου τον σκοπό τους. Ως ένα σημείο όμως προέκυψε παρά την θέλησή 
τους… κάνω έκκληση στην Αυστρία, από τα βάθη της καρδιάς μου, και της επαναλαμβάνω ότι ούτε τα 
συμφέροντά της ούτε η θέση της στην ευρωπαϊκή διπλωματία της επιτρέπουν να μένει ξένη και αδιάφορη 
προς την ελληνική υπόθεση…όλα τα γεγονότα και οι εξελίξεις συγκλίνουν και παροτρύνουν την Αυστρία 
να αλλάξει πολιτική και να πάρει ενεργό θέση στην τριπλή Συνθήκη του Λονδίνου του 1827…» 
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• Τέλη Σεπτεμβρίου ο Καποδίστριας φθάνει στο Παρίσι όπου συναντά πολλούς παράγοντες, 
φιλέλληνες, διπλωμάτες, πρέσβεις και άλλα εξέχοντα μέλη της παρισινής κοινωνίας οι οποίοι του 
επεφύλαξαν θερμή και φιλική υποδοχή. Οι πολιτικοί και ο βασιλιάς Κάρολος Ι΄ είναι αρχικά 
επιφυλακτικοί, διότι είναι προειδοποιημένοι από τους Άγγλους, και αρνούνται να παράξουν δάνειο 
λέγοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη νόμιμη ελληνική κυβέρνηση για να το χειριστεί. Όμως μετά από 
συνομιλίες μαζύ του ο βασιλιάς Κάρολος τον δέχεται με εύνοια και τον διαβεβαιώνει ότι και εκείνος 
είναι θερμός υποστηρικτής της συνθήκης του Λονδίνου. Σ’ αυτό το διάστημα μαθαίνουν ότι ο 
Ιμπραήμ πραγματοποίησε νέα απόβαση στο Ναυαρίνο με στόλο 80 πλοίων εκ των οποίων τα μισά 
ήταν αυστριακά. Οι σύμμαχοι προσπαθούν να ματαιώσουν την απόβαση με φιλικά διαβήματα αλλά 
δεν το καταφέρνουν. 
 

• Ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα που αποστέλλει ο Καποδίστριας όσο βρίσκεται στο Παρίσι είναι 
οι γραπτές απαντήσεις που στέλνει στον υφυπουργό αποικιών της Αγγλίας R. Horton, στο ερώτημά 
του υφυπουργού «τι πρέπει να εννοήσωμεν λέγοντες Ελλάδα σήμερον». Ο Καποδίστριας απαντά: «το 
ελληνικόν έθνος σύγκειται εκ των ανθρώπων οίτινες από αλώσεως της Κωνταντινουπόλεως δεν 
έπαυσαν ομολογούντες την ορθόδοξην πίστιν, και την γλώσσαν των πατέρων αυτών λαλούντες, και 
διένειμαν υπό την πνευματικήν ή κοσμικήν δικαιοδοσίαν της εκκλησίας των, όπου ποτέ της Τουρκίας 
και αν κατοικώσι». Όσον αφορά στα γεωγραφικά όρια τους Ελλάδας τονίζει: «τα όρια της Ελλάδος 
από τεσσάρων αιώνων ουδέποτε ίσχυσαν να παραγράψουν, διεγράφησαν δε από του 1821 δια του 
αίματος του χυθέντος εις τας σφαγάς των Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, 
του Μεσολογγίου, και εις τας πολυαρίθμους ναυμαχίας τε και πεζομαχίας, εν αις εδοξάσθη το γενναίον 
τούτο έθνος». Είναι χαρακτηριστική η τόλμη του τρεις μήνες μετά την συνθήκη του Λονδίνου που 
αναφέρει στα όρια της Χώρας τον Θερμαϊκό, δηλαδή την Θεσσαλονίκη όπως και την Μικρά Ασία. 
Και καταλήγει: «Η Τουρκία δεν γνώριζε ποτέ και δεν θα γνωρίσει ποτέ την γλώσσα των 
διαπραγματεύσεων. Μονάχα με την δύναμη των όπλων θα μπορούσε να πεισθεί…» 
 

• Όσο είναι στο Παρίσι, τον ενημερώνει ο πρέσβης της Αγγλίας πως η κυβέρνησή του απεφάσισε να 
παράξει στον Καποδίστρια την δυνατότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα με αγγλικό πολεμικό πλοίο. 
Η αγγλική διπλωματία υπολογίζει πως αυτό είναι μία επιπλέον ευκαιρία επιρροής στο νέο κράτος με 
ένα προβάδισμα έναντι των άλλων δύο δυνάμεων. Αυτή όμως η απόφαση είναι μία έμμεση 
αναγνώριση του αξιώματος του Καποδίστρια και της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, και ο Καποδίστριας 
το επισημαίνει ως νίκη. Γι’ αυτό και κείνος ζητά την άδεια να σταματήσει για λίγο στην Κέρκυρα 
προτού κατέβει στην Αίγινα. 
 

• Οκτώβριος 1827: Γίνεται η ναυμαχία στο Ναυαρίνο, και ο Κόδριγκτον χρησιμοποιεί την απάντηση 
του Canning «εάν δεν εισακουσθεί ο λόγος σας μεταχειριστείτε τα πολυβόλα». Σημειωτέον ο 
Canning  έχει πεθάνει εδώ και τρεις μήνες, αλλά οι οδηγίες του δεν είχαν αλλάξει. Σημειωτέον, η 
Αυστρία συμπαραστέκεται στον Ιμπραήμ και αποστέλλει αρκετά πλοία. Οι προστριβές και 
μικροσυγκρούσεις μεταξύ οθωμανικών και συμμαχικών δυνάμεων και ο θάνατος ενός Άγγλου είναι 
η αφορμή για την ναυμαχία που καταλήγει στην καταστροφή του οθωμανικού στόλου. Η ναυμαχία 
του Ναυαρίνου και το αποτέλεσμά της ξεσηκώνουν θύελλα αντιδράσεων στην Κωνσταντινούπολη. 
Ο Ιμπραήμ συνεχίζει να καταστρέφει ακάθεκτος και μαζεύει αιχμαλώτους που στέλνει στην Αίγυπτο 
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μαζύ με τους ασθενείς και πληγωμένους του στρατού του. Όλη η Ελλάδα αναπέμπει ευχαριστίες στον 
Θεό για την καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, στην ουσία σώζεται η Επανάσταση. Στην 
Ρωσία η είδηση της καταστροφής του τουρκικού στόλου επιδοκιμάζεται με ανακούφιση και χαρά, 
και ο Τσάρος Νικόλαος στέλνει συγχαρητήρια επιστολή στον Κόδριγκτον λέγοντας ότι η πολιτισμένη 
Ευρώπη του χρωστά διπλή ευγνωμοσύνη. Στην Γαλλία ο λαός πανηγυρίζει το γεγονός και επιβάλλει 
την γνώμη του στην κυβέρνησή του, και μόνη η κυβέρνηση της Αγγλίας δείχνει κεραυνόπληκτη για 
το ανεπιθύμητο τετελεσμένο γεγονός και δηλώνει ότι λυπάται! Ο Wellington την αποκαλεί 
«ανάρμοστο συμβάν» (untoward event) και ο βασιλιάς της Αγγλίας διακηρύσσει την αποδοκιμασία 
του στην ομιλία του θρόνου. Μάλιστα δρομολογούνται εκδηλώσεις αγανάκτησης εναντίον του 
Κόδριγκτον ο οποίος τελικά τιμωρείται με ανάκληση από την θέση του. Ας είναι σαφές πως η 
ναυμαχία του Ναυαρίνου ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή προς τους Έλληνες αλλά δεν έγινε προς χάριν 
τους, αλλά για να επιβάλλουν οι δυνάμεις την θέλησή τους στην Πύλη και να εξασφαλίσει η κάθε 
μία όσο γίνεται μεγαλύτερο μερίδιο επιβολής στην ανατολική Μεσόγειο. Με τον ίδιο στόχο είχαν 
κινηθεί πολιτικά μεταξύ των Ελλήνων, και έτσι δημιουργήθηκαν τα κόμματα γαλλόφιλο με 
εξασφαλισμένο τον Κωλέττη, αγγλόφιλο με τους Μαυροκορδάτο, Μιαούλη και τους τους Υδραίους 
ενώ ο Κολοκοτρώνης είχε στραφεί προς τους Ρώσους.  
 

• Ο Καποδίστριας περνά από την Ελβετία και αποχαιρετά τον Εϋνάρδο. Για την επίσκεψή του στην 
έπαυλη του Εϋνάρδου σώζεται και ένα σημείωμα προσωπικό της Ελισσάβετ Eynard, νύφης του 
Εϋνάρδου, προς τον γυιό της: «σήμερα 31 Οκτωβρίου ο κόμης Καποδίστριας πέρασε από το Beaulieu 
και μας τίμησε με την επίσκεψή του. Όταν τον είδα να παίρνει ένα απλό κάθισμα για να καθήσει μετά 
τους χαιρετισμούς που ανταλλάξαμε, του είπα ‘κύριε Κόμη, καθήστε στον καναπέ κι εμείς θα καθήσουμε 
σε μία απόσταση. Με την προεδρία σας είστε κάτι περισσότερο κι από βασιλιάς’! κι εκείνος απάντησε 
‘όχι, είμαι απλά ένας άνθρωπος που κάνει το καθήκον του. Δεν τρέφω αυταπάτες. Δεν κολακεύομαι 
φιλοδοξώντας επιτυχίες πηγαίνοντας στην Ελλάδα. Μονάχα δυσκολίες περιμένω. Αλλά πηγαίνω 
πρόθυμα γιατί πρέπει να πάω. Ποτέ κανένας δεν κάνει όσα πρέπει για τον καθήκον και το χρέος του. 
Τα υπόλοιπα ανήκουν στον Θεό… Τώρα με βλέπετε ότι είμαι καλά στην υγεία μου, αν όμως ήμουν 
αναγκασμένος να κατοικώ άπρακτος σε μία πόλη θα σας προκαλούσα τον οίκτο… από την στιγμή της 
εκλογής μου δεν στάθηκα πουθενά… γνωρίζετε τι έκανα. Δεν έχασα ούτε στιγμή για να δω παντού όλους 
εκείνους που έκρινα ότι κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι στην πατρίδα μου. 
Άρχισα με τους ηγεμόνες. Αν κάποιος από τους ιδιώτες που έπρεπε να δω κατοικούσε σε απόσταση 200 
λεύγες πήγαινα να τον συναντήσω χωρίς δισταγμό, έστω κι αν είχα χάσει την αντοχή μου. Κάποιος 
άλλος που έπρεπε να τον εξευμενίσω για την Ελλάδα βρισκόταν στην αντίθετη κατεύθυνση, πήγαινα κι 
εκεί. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα όλων αυτών των κόπων; Δεν γνωρίζω περισσότερα από σας… 
εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν παρέλειψα τίποτα από εκείνα που είχα χρέος να ξεπληρώσω…» Στην 
συνέχεια ο Καποδίστριας αναφέρει με περισσότερες λεπτομέρειες τις ενέργειές του για να βρει 
ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι προς την Ελλάδα. Αναφέρει το περιστατικό με έναν 
Παρισινό τεχνίτη που ζητά από τον Καποδίστρια, για ένα πρόγραμμα εργασιών αμοιβή 5.000 
φράγκων, και εκείνος απαντά «είναι πολύ καλό, αλλά πρέπει να το ελαττώσεις κατά τα 4/5 γιατί είμαστε 
πτωχοί…», και συνεχίζει η Ελισσάβετ Eynard προς τον γυιό της: «αυτές οι λέξεις που ειπώθηκαν με 
τόση χάρη και γαλήνη, ‘είμαστε πτωχοί’, από το στόμα ενός ανθρώπου που είχε ζήσει χρόνια μεγαλείου 
και λαμπρότητας στην αυλή του Αλεξάνδρου, που είχε στην διάθεσή του ό,τι πιο θελκτικό μπορούσε να 
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του προσφέρει η χλιδή της Ασίας συνδυασμένη με την ευρωπαϊκή καλαισθησία, που μπορούσε να έχει 
στην διάθεσή του 60.000 ρούβλια μισθό και τον απαρνήθηκε για να μην τον θεωρούν εξαρτημένο από 
την Ρωσία, που υπέγραφε συνθήκες από τις οποίες εξαρτιόταν η τύχη της Ευρώπης, τώρα θυσιάζει το  
παν για την πατρίδα του, αυτές οι λέξεις ‘είμαστε πτωχοί’ έπαιρναν ξεχωριστή σημασία ψυχικής 
ευγένειας με τον τρόπο που ειπώθηκαν…»  
 

• Στην συνέχεια ο Καποδίστριας πηγαίνει στην Αγκώνα και εκεί περιμένει το αγγλικό πολεμικό πλοίο 
που του έχουν υποσχεθεί, και το οποίο καθυστερεί 40 μέρες! Κάθε μέρα αγναντεύει να δει μήπως και 
φανεί. Ζητά την άδεια να σταματήσει στην Κέρκυρα καθ’ οδόν προς την Ελλάδα αλλά οι Άγγλοι 
αρνούνται. Και στην Αγκώνα δεν μένει άπρακτος, συνεχίζει την αποστολή επιστολών με 
συγκινητικές εκκλήσεις προς τους Έλληνες της διασποράς και τους φιλέλληνες, και την οργάνωση 
των πραγμάτων και καταστάσεων που θα έβρισκε στην Ελλάδα. Για παράδειγμα γράφει στον 
προσωπικό του φίλο Κερκυραίο Αντρέα Μουστοξύδη και του ζητά την αρωγή του στην περίθαλψη 
και εκπαίδευση των ορφανών ελληνόπουλων στα διάφορα λιμάνια της Ιταλίας, την έκδοση σχολικών 
και εκκλησιαστικών βιβλίων για την μόρφωση των παιδιών και την τόνωση του θρησκευτικού 
συναισθήματος. Το πρόβλημα της απεθνοποίησής τους τον απασχολεί περισσότερο κι από την 
περίθαλψή τους. «Πρέπει να νοιώσουν πως η Πατρίς αγρυπνεί στο προσκέφαλό τους. Μόνον έτσι θα 
της ανήκουν και μίαν ημέρα θα της το ξεπληρώσουν με μεγάλες υπηρεσίες». Και για τα ελληνόπουλα 
γράφει: «είναι τα μόνα μου ρόδινα όνειρα». 
 

• Του γίνονται συστάσεις από πολλές μεριές να κατέβει στην Ελλάδα συνοδευόμενος από ισχυρή 
σωματοφυλακή ξένων, αλλά εκείνος τις αποκρούει ρητά και απερίφραστα. Τέλος Νοεμβρίου 1827 
και όσο περιμένει στην Αγκώνα αναλαμβάνει προσωπικά το θέμα της αποστολής παξιμαδιών αντί 
των αλεύρων στην Ελλάδα, με έμβασμα από το Παρίσι, εξηγώντας ότι προτιμά τα παξιμάδια διότι 
«πρόκειται περί τροφής ανθρώπων που λιμοκτονούν». Επίσης τον απασχολεί το θέμα της διατροφής 
του ελληνικού λαού, και γράφει στον γεωπόνο Πικτέτ Καζενόβα στην Γενεύη διατυπώνοντας την 
γνώμη ότι θα ήταν φρόνιμο να καταβληθεί προσπάθεια να μάθει ο ελληνικός λαός την «τροφήν των 
γεωμήλων, τροφήν άγνωστον στην Ελλάδα, μόλις προ ολίγου εις τας Ιονίους νήσους αξιωθείσαν 
τινος προσοχής». Τον παρακαλεί να μελετήσει την πρότασή του και εάν την εγκρίνει να του στείλει 
βιβλία για την καλλιέργεια της πατάτας και άνθρωπο ικανό και ειδικό να αναλάβει στην Ελλάδα 
πρακτικά την γεωργική αυτή επιχείρηση, όπως και «ποσότητα πολλών γεωμήλων δια να σπείρωμεν». 
 

• Τελικά έρχεται μία αγγλική κορβέτα αντί για πολεμικό πλοίο, και αντί να κατευθυνθεί προς την 
Ελλάδα, μεταβιβάζεται σε άλλο πλοίο στην μέση της θάλασσας και φθάνει απροσδόκητα στην 
Μάλτα, μετά από εντολή του Κόδριγκτον. Ο Κόδριγκτον εξηγεί πως ήταν καθηλωμένος εκεί 
περιμένοντας την επισκευή των πλοίων του και πως ήθελε να τον γνωρίσει προσωπικά γιατί το 
υπουργείο του στην Αγγλία του είχε συστήσει να τον προσέχει ως πανούργο και πλάνο. Και στην 
Μάλτα ο Καποδίστριας κερδίζει τις εντυπώσεις με τον Κόδριγκτον μετά από σύντομη συνομιλία, και 
αφού του υπόσχεται ότι θα τηρήσει την συνθήκη του Λονδίνου. Ο Κόδριγκτον προσφέρεται να τον 
συνοδεύσει στην Ελλάδα με το πλοίο του, και τότε ο Καποδίστριας ζητά και από τους άλλους δύο 
ναυάρχους να τον συνοδεύσουν μαζύ με το αγγλικό πλοίο, διότι δεν θέλει να δώσει το προβάδισμα 
σε καμμία από τις τρεις χώρες, και σε όλη την πολιτική του ήταν εξαιρετικά προσεκτικός ως προς 
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αυτό το θέμα. Παράλληλα φροντίζει για την απελευθέρωση του ελληνικού πλοίου «Έκτωρ» και των 
120 ναυτών που εκρατούντο ως ύποπτοι πειρατείας. Είναι χαρακτηριστική η ικανότητά του να 
ασχολείται με πολλά θέματα και να βρίσκει γρήγορες λύσεις. Αυτό θα γίνει κατανοητό και θαυμαστό 
στην δράση του ως Κυβερνήτης.  
 

• Ο Καποδίστριας έχει ακόμα την ελπίδα ότι θα του επιτραπεί να σταματήσει στην Κέρκυρα αλλά 
δυστυχώς για κείνον οι Άγγλοι το αρνούνται. Η απαγόρευση της προσέγγισης στην Κέρκυρα στερεί 
από τον Καποδίστρια την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με τους τρεις πρεσβευτές των 
τριών δυνάμεων οι οποίοι έχοντας εγκαταλείψει την Πόλη μετά το Ναυαρίνο και την κατηγορηματική 
άρνηση του σουλτάνου να δεχθεί συμβιβασμό με τους Έλληνες, περίμεναν αργόσχολοι στην 
Κέρκυρα τις εντολές των κυβερνήσεών τους. Μεταξύ τους και ο Stratford Canning. 
 

• Ο Ιωάννης Καποδίστριας φτάνει στο Ναύπλιο τον Ιανουάριο 1828, όπου η πόλη είχε γεμίσει με 
δάφνες και ο κόσμος έκλαιγε. Η υποδοχή είναι αποθεωτική και ο κόσμος τον υποδέχεται σαν Μεσσία. 
Πάλι με την οξυδέρκειά του καταφέρνει να σταματήσουν τις ταραχές οι δύο πρωταίτιοι οπλαρχηγοί 
και να υποσχεθούν ότι θα τηρήσουν την ησυχία και την ευταξία. Διανυκτερεύει στο πλοίο διότι η 
επίσημη υποδοχή έπρεπε να γίνει στην Αίγινα, και όλοι οι οπλαρχηγοί, δημογέροντες και φρούραρχοι 
τον επισκέπτονται και τον χαιρετούν στο πλοίο. Αποβιβάζεται στην ελληνική γη στο Ναύπλιο μετά 
από δύο μέρες και παρακολουθεί την δοξολογία στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Πηγαίνει στην 
Αίγινα τρεις μέρες μετά που είναι η έδρα της προσωρινής κυβέρνησης και πρώτη πρωτεύουσα της 
ελεύθερης Ελλάδας. Εκεί τον περιμένουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Βουλής και οι λοιπές 
αρχές. Η επίσημη και συγκλονιστική έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στην προκυμαία της Αίγινας, 
«αι πυροβολικαί αντιχαιρετήσεις» όλων των πλοίων, ελληνικών και ξένων, ήταν μία μεγάλη ώρα, 
μία ιστορική και μοναδική ώρα για την Αίγινα, για την Ελλάδα. «Ήχησεν ο κανονιοβολισμός από όλα 
τα κανονιοστάσια ενώ συγχρόνως ανεπετάσθη για πρώτη φορά η ελληνική σημαία στον ιστόν! Τα τρία 
ξένα πολεμικά πλοία ανεπέτασαν επίσης την ελληνικήν σημαίαν επί των ιστών τους και 
εκανονιοβόλησαν. Ήταν η πρώτη εκ μέρους των συμμάχων δημοσία αναγνώρισις της ελληνικής 
σημαίας…» έγραφε η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος. Και στην Αίγινα τον υποδέχονται ως λυτρωτή. 
Και εκεί εκκλησιάζεται στην εκκλησία της Παναγίας όπου αρνείται τον «θρόνο» που του είχαν 
ετοιμάσει και στέκεται όρθιος. Βρίσκει την κατάσταση πολύ χειρότερη από ό,τι περίμενε.  
 

• Ο Γ. Τερτσέτης διασώζει τις λίγες επιγραμματικές φράσεις του Κυβερνήτη όταν φθάνει στην Αίγινα, 
όπου περιγράφεται το τραγικό πρόσωπο της Ελλάδας, το πρόσωπο που θ’ αγωνιζόταν να το δει να 
χαμογελά ως τον τραγικό του θάνατο: «Είναι καιροί που πρέπει να φορούμε όλοι ζώνη δερματένια και 
να τρώμε ακρίδες και μέλι άγριο. Είδα πολλά εις στην ζωήν μου, αλλά σαν το θέαμα όταν έφθασα εδώ 
εις την Αίγινα δεν είδα παρόμοιο ποτέ, και άλλος να μην το ιδεί. Προείδα μεγάλα δυστυχήματα για την 
πατρίδα… ζήτω ο Κυβερνήτης, ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας, εφώναζαν γυναίκες αναμαλλιάρες, 
άνδρες με λαβωματιές πολέμου, ορφανά γδυτά, κατεβασμένα από τες σπηλιές. Ανατρίχιαζα, μου 
έτρεμαν τα γόνατα, η φωνή του λαού μου έσκιζε την καρδιά μου. Δεν ήτο το συναπάντημά μου φωνή 
χαράς, αλλά θρήνος. Η γη εβρέχετο από δάκρυα. Έβρέχετο η μερτιά και η δάφνη του στολισμένου 
δρόμου από τον γυαλό εις την εκκλησία. Ανατρίχιαζα, μου έτρεμαν τα γόνατα, η φωνή του λαού έσχιζε 
την καρδιά μου. Μαυροφορεμένες, γέροντες, μου εζητούσαν να αναστήσω τους αποθαμένους τους, 
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μανάδες μου έδειχναν εις το βυζί τα παιδιά τους και μου έλεγαν να τα ζήσω, ότι δεν τους απέμεναν 
παρά εκείνα κι εγώ και με δίκαιο μου τα εζητούσαν όλα αυτά, διότι εγώ ήλθα και με προσκαλέσατε να 
οικοδομήσω, να θεμελιώσω κυβέρνησιν και κυβέρνησις ως πρέπει να ζει, ευτυχεί τους ζωντανούς, 
ανασταίνει τους αποθαμένους διατί διορθώνει την ζημία του θανάτου και της αδικίας. Δεν ζει ο 
άνθρωπος, ζει το έργο του, καρποφορεί, αν ο διοικητής είναι δίκαιος, αν το κράτος έχει συνείδησι, 
ευσπλαχνία μέτρα σοφίας…» 
 

• Ο Τερτσέτης επίσης μας σώζει και την ομιλία του προς τον Γιωργάκη Μαυρομιχάλη, τον έναν από 
τους τρεις της αντικυβερνητικής επιτροπής: «Ως ψάρι εις το δίχτυ σπαράζει εις πολλούς κινδύνους 
ακόμη η ελληνική ελευθερία. Μου εδώσατε τους χαλινούς του κράτους. Τίνος κράτους; Μετρούμε εις 
τα δάχτυλα την επικράτειάν μας. Τ’ Ανάπλι, την Αίγιναν, Πόρο, Ύδρα, Κόρινθο, Μέγαρα, Σαλαμίνα. Ο 
Ιμπραΐμης κρατεί τα κάστρα και το μεσόγειο της Πελοποννήσου, ο Κιουτάγιας την Ρούμελη, πολλά 
νησιά βασανίζονται από αυτεξούσιο στρατό και από πειρατείαν, τα δύο μεγάλα πολεμικά καράβια μας 
είναι αραγμένα ξαρμάτωτα εις τον Πόρο, η Αθήνα έφαγε πέρυσι τους ανδρειότερους των Ελλήνων. Πού 
το θησαυροφυλάκιον του Έθνους; Ακούω επουλήσατε και την δεκατία του φετεινού έτους πριν σπαρθή 
ακόμα το γέννημα, ο τόπος είναι χέρσος, σπάνιοι οι κάτοικοι, σκόρπιοι εις τα βουνά και εις τα σπήλαια. 
Το δημόσιο είναι πλακωμένο από δύο εκατομμύρια λίρες στερλίνες χρέος, άλλα τόσα ζητούν οι 
στρατιωτικοί, η γη είναι υποθηκευμένη εις τους Άγγλους δανειστάς. Ανάγκη να την ελευθερώσωμε με 
την ίδια απόφαση ως την ελευθερώσομε και από τα άρματα του Κιουτάγια και του Αιγυπτίου. Δεν 
λυπούμαι, δεν απελπίζομαι, προτιμώ αυτό το σκήπτρο του πόνου και των δακρύων παρά άλλο. Ο Θεός 
μου τάδωσε, το παίρνω, θέλει να με δοκιμάση. Είμαι από την φυλή σας, εις ένα μνήμα μαζύ με σας θα 
θαφτώ. Ό,τι έχω, ζωή, περιουσία, φιλίες εις την Ευρώπην, κεφάλαια γνώσεων αποκτημένα από τόσα 
θεάματα και ακροάματα συμβάντων του κόσμου εις τας ημέρας μου, τα αφιερώνω εις την κοινήν 
πατρίδα. Ας υψώσω το μεγαλείον της, ώστε όποιος θελήσει, δυσκόλως να το ταπεινώσει. Στερεωμένο 
εις ρίζες αρετής είναι ακαταμάχητο. Εκάματε έργα πολεμικά αθάνατα. Βασιλείς και έθνη σας επαίνεσαν, 
αλλά πίστευσέ μου, δια πολυετίαν ακόμη, η ζώνη του Προδρόμου πρέπει να είναι στολισμός μας, όχι 
χρυσοΰφαντη χλαμύδα. Ως οι παλαιοί ήρωες ή βασιλείς της Ελλάδος πρέπει να φυτεύουμε δένδρα, να 
ανοίγουμε δρόμους, να παλεύουμε με τα θηρία του δάσους, να δέσομε την κοινωνίαν μας με νόμους 
σύμφωνους προς το έθνος μας. Ούτε οπίσω, ούτε εμπρός του καιρού μας. Μη μου ζητείτε ζωγραφιές 
πολύτιμες εις οικοδόμημα ακόμη ατελείωτο. Μέτρο μας και άστρο εις δεινά ελληνικά, θεραπεία 
ελληνική. Με το στόμα μας, όχι ως χειρουργοί της Ευρώπης κόπτοντες, αλλά με στο στόμα μας να 
βυζαίνομε το έμπυο της πατρίδος μας δια να την γιάνομε. Εάν δεν μας αποστραφεί ο Μεγαλοδύναμος, 
και αξιωθούμε την ευλογία Του, τα ακροθαλάσσιά μας θα στολιστούν από εύμορφες πολιτείες. Η σημαία 
η ελληνική θα δοξάζεται εις τα πελάγη. Ήμερα δένδρα θα ανθίσουν εις τα άγρια βουνά, και οι ερημιές 
θα πληθύνουν από κατοίκους. Και όχι εις τις όψιμες ημέρες των απογόνων όσα σου προλέγω, αλλά εσύ 
θα ιδείς που είσαι νέος, θα ζήσεις και θα γεράσεις. Ένα μόνο φοβούμαι πολύ και με δέρνει η υποψία: 
τρέμω την απειρία σας. Εάν η νέα Κυβέρνηση τύχει να συγκρουστεί με συμφέροντα ξένων δυνάμεων, 
επειδή κάθε τόπος έχει χωριστά το μυστήριο της ζωής του, τον νόμο της ευτυχίας του, αν πλανεθεί ο 
Ελληνισμός και σηκώσει σκοτάδι μεταξύ μας, ώστε εσείς να μην διαβάζετε εις την καρδίαν μου, 
θολωθούν κι εμένα οι οφθαλμοί, ποιος ηξεύρει πού θα πάμε, τι θα γενούμε… Κατεβαίνω πολεμιστής 
εις το στάδιον, θα πολεμήσω ως κυβέρνησις, δεν λαθεύομαι τον έρωτα των προνομίων που είναι 
φυτευμένα εις ψυχές πολλών, τα ονειροπολήματα των λογιωτάτων, ξένων πρακτικής ζωής, το 
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φιλύποπτο, κυριαρχικό και ανήμερο αλλοεθνών ανδρών. Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύση εις 
την καρδίαν μας το αίσθημα το ελληνικό, ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης». Θα έλεγε κάποιος 
ότι είναι ο λόγος, αν όχι ενός ποιητή, πάντως ενός καθαρού ιδεαλιστή, αφοσιωμένου στο καθήκον 
και στο ιδανικό που έχει αναλάβει να υπηρετήσει. 3 

• Στην πρώτη του λαμπρή προκήρυξη προς τους Έλληνες ο Κυβερνήτης αρχίζει με την χαρακτηριστική 
φράση «Εάν ο Θεός μεθ’ημών, τις καθ’ημών»;και συνεχίζει απευθυνόμενος στον λαό: «Ευχαριστώ 
τον Θεόν που έφθασα επιτέλους ανάμεσά σας… σας ευγνωμονώ βαθύτατα για την χαρά με την οποίαν 
με δεχθήκατε… δεν ήλθε ακόμη ο καιρός για να σας φανερώσω ολόκληρη την απόδειξη της 
αφοσιώσεώς μου και της φιλοπατρίας μου…» Και στην εγκύκλιο προς τους στρατιωτικούς 
διαβεβαιώνει και γράφει: «Θα είμαι αφοσιωμένος στην εκπλήρωση των ιερών χρεών μου και ο 
μοναδικός μου σκοπός θα είναι η σωτηρία και η ευδαιμονία της αγαπητής μας Πατρίδος» αλλά τους 
προειδοποιεί «μονάχα η εφαρμογή και ο σεβασμός των νόμων θα ημπορούσε να εξασφαλίσει εις το 
έθνος την εσωτερική ειρήνη και ευταξία. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο ήταν απαραίτητο όπως όλοι τους 
υπακούουν και ευπειθούν στους νόμους και στις διαταγές της κυβερνήσεως αδιακόπως, αποδεικνύοντας 
τον χαρακτήρα χρηστού πολίτου…» «…ο δε βίος μου όλος και η πολιτεία υπέρ τα τριάκοντα έτη… σας 
εγγυώνται ότι σκοπόν άλλον δεν θέλουσιν έχει αι πράξεις μου, ειμή να σας φυλάττω από τας 
καταχρήσεις αυτεξουσίου κυβερνήσεως, βάλλων υμάς υπό την σκέπην των νόμων». Υπογράφει Ι. Α. 
Καποδίστριας και ο τίτλος του κόμητος δεν συνοδεύει πλέον την υπογραφή του. Σιγά-σιγά θα πάρει 
τον τίτλο του «μπάρμπα Γιάννη». Έχει φέρει μαζύ του τεράστιες ποσότητες τροφίμων και οργανώνει 
αμέσως συσσίτια για να θρέψει όσους πέθαιναν από την πείνα.  

 
• Κινητοποιούνται όλες ο τότε εξουσίες του τόπου, στρατιωτικοί και πολιτικοί αρχηγοί, οπλαρχηγοί 

και Φαναριώτες, πρόκριτοι και αγωνιστές κάνουν αγώνα δρόμου για να παρουσιαστούν στον 
Κυβερνήτη. 

 
• Για το σύνταγμα: ακόμη και στην υποδοχή που έγινε προς τιμήν του ο Θεόφιλος Καΐρης του ζητά 

προς το σύνταγμα. Ο Καποδίστριας όμως είχε δηλώσει εκ των προτέρων και ξεκάθαρα προς όλους 
ότι θα αποδεχόταν το αξίωμα του Κυβερνήτη, υπό δύο προϋποθέσεις: να εγκρίνουν οι Μ. Δυνάμεις 
το πρόσωπό του και να του παρασχεθούν από τους Έλληνες οι αναγκαίες κατ’ αυτόν εξουσίες για να 
κυβερνήσει την Ελλάδα. Ήδη ο πρώτος όρος είχε εκπληρωθεί, ενώ ο δεύτερος εξαρτιόταν από την 
καλή θέληση της ηγεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών. Έτσι λοιπόν συγκαλεί σε μυστική 
σύσκεψη όλα τα μέλη της Βουλής για να δηλώσει τις αποφάσεις του. Ανέλυσε τους λόγους για τους 
οποίους επιβαλλόταν χωρίς χρονοτριβή να ανασταλεί προσωρινά το σύστημα της εκτελεστικής 
εξουσίας που είχε ψηφιστεί στην Τροιζήνα και να του δοθούν οι αναγκαίες εξουσίες για να 
κατορθώσει η Ελλάδα να συνεχίσει τον πόλεμο, εμπνέουσα εμπιστοσύνη στις συμμαχικές 
κυβερνήσεις. Δήλωσε στα μέλη της Βουλής ότι αδυνατεί να αναλάβει τα καθήκοντά του και να 
κυβερνήσει κατά το Σύνταγμα της Τροιζήνας, το οποίο στο άρθρο 150, που αναφέρεται στον όρκο 
του Κυβερνήτη, έλεγε ότι πρέπει να θέσει το χέρι του επί του Ιερού Ευαγγελίου, ορκιζόμενος στο 
όνομα του Υψίστου: «…να διατηρήσει απαρασάλευτα τους θεμελιώδεις νόμους της Ελληνικής 

 
3 Μίλησε έτσι ο Καποδίστριας στον Γιωργάκη Μαυρομιχάλη διότι ήταν ντυμένος με χρυσά, πλουμιστά και διάφορα 
ακριβά κεντίδια. Λέγεται πως ο Γιωργάκης είπε μετά στους δικούς του «σήμερα ο Κυβερνήτης μ’ έκανε να ντραπώ».  
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Πολιτείας και να υπερασπίσει και να διατηρήσει με όλες του τις δυνάμεις την Ανεξαρτησία του 
Ελληνικού Έθνους». 
 

• Κώλυμα νομικό και ουσιαστικό! Η λανθάνουσα αντίθεση μεταξύ Συντάγματος και Συνθήκης του 
Λονδίνου δεν διέλαθε βεβαίως της προσοχής του Καποδίστρια. Το Σύνταγμα της Τροιζήνας που είχε 
ψηφιστεί το Μάϊο του 1827 - πριν την Συνθήκη του Λονδίνου - μιλούσε για ανεξαρτησία και η 
Συνθήκη του Λονδίνου για υποτέλεια της Ελλάδος έναντι του Σουλτάνου. Η Συνθήκη λοιπόν 
ανέτρεπε την αρχή του Συντάγματος της Τροιζήνας. Τι θα έπρεπε να κάνει ο Κυβερνήτης; Η ορθή 
νομική λύση θα ήταν η σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων του λαού, του μόνου 
δηλαδή αρμοδίου οργάνου να καταργήσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει για ορισμένο χρόνο το 
προοδευτικότερο Σύνταγμα για την εποχή εκείνη. Αυτή όμως η νομική λύση τη δεδομένη στιγμή θα 
προκαλούσε ατελείωτο πολιτικό σάλο με καθυστερήσεις, ατελείωτες συζητήσεις, διαμάχες, την ώρα 
που η Ελλάδα ψυχορραγούσε. Η απομένουσα λύση του πολιτικού αδιεξόδου είναι η προσωρινή 
αναστολή του Συντάγματος για ορισμένο χρόνο. Ο Καποδίστριας όμως δεν θα έπαιρνε ποτέ μόνος 
του μία τέτοια απόφαση. Θα έπρεπε να συμφωνήσουν τα μέλη της Βουλής. Έτσι απευθύνει 
διακοίνωση προς τα μέλη της Βουλής την 17η Ιανουαρίου 1828. Στην διακοίνωση αυτή τονίζει, ότι 
λυπάται γιατί η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας δεν είχε εφοδιάσει τη Βουλή με τις δυνατότητες 
εκείνες που θα επέτρεπαν την κύρωση της επιβαλλόμενης κατ’ αυτόν αναστολής του Συντάγματος, 
μόνης ικανής, κατά την πεποίθησή του «να προφυλάξει την πατρίδα μας από τους επικείμενους 
κινδύνους με τους οποίους η ενεστώσα κρίση την επαπειλεί». Η λύπη του, αναφέρει, θα μετριαζόταν, 
αν οι βουλευτές που τιμήθηκαν με την εμπιστοσύνη των συμπολιτών τους, συμφωνούσαν με εκείνον 
στην προσωρινή αναστολή του Συντάγματος γιατί «αυτήν την κρίσιμη στιγμή μπαίνουν σε κίνδυνο τα 
ουσιωδέστερα συμφέροντα της Ελλάδος. Επιθυμώ, ευδιάθετοι να μεθέξετε των έργων και του 
υπευθύνου της νέας προσωρινής κυβερνήσεως. Οι υποθέσεις επισωρεύονται. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. 
Σας παρακαλώ,γι’ αυτό να σκεφθείτε το ταχύτερο δυνατόν και να μου γνωστοποιήσετε την απόφασή 
σας στην παρούσα επιστολή». Τέλος, δήλωσε, ότι τα πάντα θα εθυσίαζε υπέρ της Ελλάδος, αλλά ποτέ 
την υπόληψή του και ότι εάν εκείνοι δεν ήθελαν να τον ακούσουν, αυτός θα έφευγε από την Ελλάδα 
με το πλοίο που τον είχε φέρει, ενώ εκείνοι θα αναλάμβαναν βαρύτατες ευθύνες απέναντι στο Θεό 
«γιατί σαν ψάρι στο δίχτυ σπαράζει εις πολλούς κινδύνους ακόμη και η ελληνική ελευθερία». Αυτά 
είπε ο Καποδίστριας και η Βουλή τα δέχεται, διαλύεται η ίδια και ιδρύεται η «Προσωρινή Διοίκησις 
της Επικράτειας» η οποία θα διαρκέσει μέχρι την σύγκληση Εθνικής Συνέλευσης. Την ίδια ημέρα 
ιδρύεται το «Πανελλήνιον» ένα 27μελές γνωμοδοτικό σώμα, - δηλαδή έχει μόνο γνωμοδοτικό 
χαρακτήρα, το οποίο διαιρείται σε τρία τμήματα, διοικητικό, οικονομικό και στρατιωτικό. Η 
νομοθετική εξουσία συγκεντρώνεται στο πρόσωπο του Κυβερνήτη, και υπάρχει και ο Γραμματέας 
της Επικράτειας ως δεύτερο πρόσωπο στην κυβερνητική ιεραρχία που συνυπογράφει με τον 
Κυβερνήτη τα ψηφίσματα και την αλληλογραφία. Το Ελληνικό κράτος φέρει τον τίτλο «Ελληνική 
Πολιτεία» ή «Republique Grècque» και ο Κυβερνήτης ονομάζεται προς τους ξένους  «Président de 
la Grèce». Στην ουσία δημιουργεί ένα συγκεντρωτικό και προσωποπαγές σύστημα διακυβέρνησης, 
το οποίο όμως σε αντίθεση με τις δήθεν δημοκρατικές εθνοσυνελεύσεις είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματικό, και παράγει τα θαύματα του πρώτου και δευτέρου έτους.  
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• Τι αντιμετωπίζει ο Καποδίστριας ερχόμενος στην Ελλάδα: Η κατάσταση που βρίσκει είναι πολλαπλά 
δεινή. Έρχονται οι γραμματείς και αναφέρουν το τι έχουν να παραδώσουν: 
 
• Η εξόντωση του πληθυσμού από τους επαναστατικούς πολέμους, τους εμφυλίους και την 

επέλαση του Ιμπραήμ έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια σχεδόν 1/3 του πληθυσμού. 
• Οι υλικές καταστροφές ανυπολόγιστες, στην Πελοπόννησο δεν υπάρχει χωριό πόλη ή κωμόπολη 

με παραμικρό στέγασμα, και λόγω του Ιμπραήμ οι ελαιώνες και οι αμπελώνες αποχερσωμένοι, 
οι κοιλάδες πλημμυρισμένες και χιλιάδες οικογένειες ζουν σε σπηλιές ή σε ερείπια, νεκρωμένη 
οικονομική ζωή, οι γεωργικές εργασίες εγκαταλελειμμένες, το εμπόριο αδύνατον λόγω της 
ληστείας και της πειρατείας, ισχύει ο νόμος του ισχυρότερου, ανθούν το λαθρεμπόριο και η 
κιβδηλοποιία, και σφετερισμός των δημοσίων πόρων από τους πρόκριτους και τους 
ισχυρότερους. 

• Οι υπουργοί τον ενημερώνουν για την κατάσταση του υπουργείου τους, η οποία είναι παραπάνω 
από αποκαρδιωτική. Η κρατική εξουσία ανύπαρκτη, δεν υπάρχει νόμισμα, άδειο δημόσιο ταμείο, 
ανύπαρκτος στρατός και στόλος, ανύπαρκτα σχολεία και δικαστήρια. Το βάρος των δανείων του 
24 και 25 συνεχίζει να υφίσταται, αλλά η καταβολή των δόσεων έχει διακοπεί, γι’ αυτό δεν είναι 
εύκολο να βρεθεί άλλο δάνειο στις ευρωπαϊκές αγορές. 

• Οι κοινωνικοί θεσμοί έχουν παραλύσει, ληστείες και πειρατείες με τα συμπαραμαρτούντα,  και 
οι πολίτες δεν απολαμβάνουν του νόμου την υπεράσπιση. 

• Τι παραλαμβάνει ο Καποδίστριας ως Ελλάδα: ελεύθερα μέρη είναι η Αίγινα, η Σαλαμίνα, ο 
Πόρος από την Αττική η Ελευσίνα και τα Μέγαρα, και το Ναύπλιο. Η Μάνη, μερικά φρούρια της 
Πελοποννήσου όπως η Μονεμβάσια, και η Καρύταινα, η Ύδρα, οι Σπέτσες, κάποια νησιά από τις 
βόρειες Σποράδες και τις Κυκλάδες είναι επίσης ελεύθερα αλλά χωρίς επαφή με κεντρική 
διοίκηση. Ο Κιουταχής έχει καταλάβει όλη την Στερεά και Αττική, ο Ιμπραήμ βρίσκεται ακόμα 
στην Πελοπόννησο και ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της. 

• Τέλος, έχουν αρχίσει ήδη οι σκοτεινές ενέργειες των τριών συμμάχων, των ναυάρχων και των 
εκπροσώπων τους. Πολλοί δήθεν φιλέλληνες άρχισαν να συρρέουν στην Ελλάδα, όταν μάλιστα 
οι κυβερνήσεις τους έβλεπαν πως ο ελληνικός Αγώνας συνεχίζεται παρά τις δυσοίωνες 
προβλέψεις τους, αρχίζουν να στέλνουν τα όργανά τους που εμφανίζονται ως φιλέλληνες αλλά 
δεν είχαν καμμία διάθεση να εξυπηρετήσουν τους Έλληνες. Είχαν δικούς τους σκοπούς και 
εχθρικούς προς τον Αγώνα. Δυστυχώς πολλοί από τους πεινασμένους Έλληνες τους 
εξυπηρέτησαν και προτίμησαν την ψευδοφιλία τους. 

• Μόνον ένας από τους γραμματείς έχει το θάρρος να αναφέρει στον Κυβερνήτη ότι η κυβέρνηση 
θα μπορούσε να έχει ωφέλεια από άλλες πηγές, αλλά οι διαρκείς διαφωνίες, οι παρατεινόμενες 
επ’ άπειρον συζητήσεις, η διαρκής πάλη των κομμάτων, οι αντιθέσεις μεταξύ Church και Cohrane 
ήταν τα μεγαλύτερα εμπόδια. Συγχρόνως η Κυβέρνηση δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σύμφωνα 
με το σύνταγμα της Τροιζήνας, διότι έπρεπε να έχει την συγκατάθεση του Νομοθετικού σώματος, 
και ουσιαστικά δεν την είχε ποτέ. Δηλαδή στον πλήρη χωρισμό της εξουσίας, η παντοδύναμη 
Βουλή αφ’ ενός, δηλαδή οι προεστοί και στρατιωτικοί, και του αδύναμου εκτελεστικού σώματος 
αφ’ ετέρου. Από αυτό διαφαίνεται ότι η Βουλή των κοτζαμπάσηδων και των στρατιωτικών θέλει 
το εκτελεστικό σώμα να είναι όργανό της, και εκ των προτέρων και εσκεμμένα θέλησε να είναι 
κι αυτός ο Κυβερνήτης αδύναμος, αν και τον εξέλεξε για μία επταετία. 
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• Επομένως ο Καποδίστριας, αναλαμβάνοντας την εξουσία χρειάζεται παράλληλα να εργασθεί στο 

πολεμικό πεδίο, (για την απελευθέρωση των εδαφών), το διπλωματικό, (για την αναγνώριση της 
Ελλάδας), στην διοικητική οργάνωση του νεοσύστατου κράτους, φροντίζοντας συγχρόνως και την 
οικονομία, και είναι όλα κατεπείγοντα. Η δημιουργία κράτους και η συνέχιση του πολέμου είναι οι 
δύο πρώτοι σκοποί του Κυβερνήτη, και η ταυτόχρονη αντιμετώπιση και των δύο, κυρίως χωρίς 
οικονομικά μέσα, μέσα στα γενικά ερείπια μίας πλήρως κατεστραμμένης χώρας και εν μέσω πολλών 
δυσχερειών και αντιξοοτήτων ήταν ένας άθλος, που υπερέβη τις ανθρώπινες δυνάμεις. Επιπλέον ο 
ελληνικός λαός βρίσκεται σε δεινή θέση, είναι βυθισμένος στην έσχατη πενία, στην απόγνωση και 
την απελπισία, υποδέχεται τον Καποδίστρια ως Μεσσία, και αυτή η προβολή είναι ένας από τους 
ισχυρότερους παράγοντες της μεγάλης επιτυχίας του Καποδίστρια, κυρίως τους πρώτους μήνες της 
έλευσής του στην Ελλάδα, μήνες που ήταν αποφασιστικοί για την εκπλήρωση της αποστολής του.  
 

• Τα έργα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα ως Κυβερνήτης:  
 

• Φθάνοντας στην Ελλάδα ο Καποδίστριας μοιράζει καθήκοντα και εξουσίες σε όλες τις 
δυνάμεις και τους δυνατούς της χώρας για να τους δραστηριοποιήσει, χωρίς εξαιρέσεις και 
προκαταλήψεις. Αναθέτει θέσεις σε κάθε άνθρωπο αξίας. Όταν του είπαν πως πολλοί από 
εκείνους που τον περιτριγύριζαν για να πάρουν αξιώματα είναι άνθρωποι ανίκανοι ή 
ακατάλληλοι, ο Καποδίστριας απαντά: «δεν πειράζει, από το χώμα που έχουμε θα φτιάξουμε 
και τα τσουκάλια μας». Σύντομα πολλοί αποτραβιώνται με διάφορες προφάσεις, αλλά στην 
ουσία η αιτία είναι η μεγάλη δυσαρέσκειά τους που το κράτος που ο Καποδίστριας προσπαθεί 
να δημιουργήσει βλάπτει τα συμφέροντά τους.  

• Με ελάχιστους δημόσιους υπαλλήλους  που εργάζονται εξοντωτικά αλλά αμείβονται λίγο 
πετυχαίνει την αποφυγή του λιμού (πείνας) αλλά και του λοιμού της πανώλους δύο φορές.  

• Οργάνωση του στρατού, τακτικού, ιππικού και τάγματος πυροβολικού. Με αυτόν τον τρόπο 
πετυχαίνει την ευνοϊκή έκβαση του Αγώνα και η συμβολή του Καποδίστρια σ’ αυτό είναι 
ανεκτίμητη. Ιδρύει την Σχολή των Ευελπίδων. 

• Ασκεί πράξη παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας αποσπώντας από τα διάφορα στρατιωτικά 
σώματα τους ανήλικους ψυχογυιούς των στρατιωτών που είναι ορφανά κατά κανόνα και 
εγκαταλελειμμένα παιδιά, τα συγκεντρώνει στον Πόρο σε καλύβια κατ’ αρχάς και μετά στο 
μοναστήρι του νησιού.  

• Η πολεμική πολιτική του Καποδίστρια: κατ’ αρχάς επέβαλε την ηθική μεταβολή κατά την 
διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο ίδιος επαγρυπνούσε και απαιτούσε φιλάνθρωπο 
συμπεριφορά στους Τούρκους αιχμαλώτους και τα γυναικόπαιδα και επέβαλε αυστηρή 
τήρηση των όρων συνθηκολόγησης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ανύψωση του κύρους της 
Επανάστασης στην Ευρώπη.  

1. Στις πολεμικές επιχειρήσεις ξέρει τι τον περιμένει στις απόψεις των συμμάχων, γι’ 
αυτό θέλει να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο με στρατιωτική κατοχή στα εδάφη που 
είναι ακόμη υπό κατάληψη. Καταργεί τον Church από αρχιστράτηγο και τον τοποθετεί 
στην δυτική Στερεά, και αναθέτει την αρχηγία του στρατού στον Κολοκοτρώνη και 
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στην ανατολική Στερεά τον Δ. Υψηλάντη. Επίσης τιμά τον φιλέλληνα Άγγλο Hastings 
και του δίνει την αρχηγία της μοίρας του Κορινθιακού. Καλεί τους Στερεοελλαδίτες 
που ληστεύουν και κακοποιούν και τους αναδεικνύει στρατιώτες της Κυβέρνησης 
αποσπώντας τους από τους οπλαρχηγούς.  

2. Οργανώνει ένοπλο στρατό ιδρύοντας χιλιαρχίες και αποκαθιστά 40.000 περίπου 
στρατιώτες και ναύτες που τις συγκροτούν, ενώ επιμένει στην εξασφάλιση της τάξης 
και της ακρίβειας των διανομών και των λογαριασμών, και επισημαίνει με 
αυστηρότητα, διατάσσει και εξορκίζει τους υπεύθυνους της υπηρεσίας για την 
καθιέρωση άτεγκτης και ομαλής διαχείρισης. Με την ανάπλαση της διοίκησης, την 
γενική βελτίωση της ζωής στην Ελλάδα, και την μέριμνα της κυβέρνησης για τους 
άπορους και γενικά ενδεείς η ληστεία ως δια μαγείας εξαλείφεται σε όλην την 
επικράτεια και η ασφάλεια αποκαθιστάται, πράγμα που παραδέχονται ακόμα και οι 
αντίπαλοι της κυβέρνησης.  

3. Με σταθερή απόφαση και  με μετριοπάθεια αναλαμβάνει ο ίδιος το Κυβερνήτης την 
επανένταξη στην  ελληνική πλευρά των «προσκυνημένων» οπλαρχηγών της Στερεάς. 
Το καταφέρνει χωρίς αντιδράσεις ή αιματοχυσίες, ή φόβους ότι θα υπάρξουν τιμωρίες 
ή αντίποινα. Χρειάστηκε γι’ αυτό αρκετός χρόνος και λεπτός χειρισμός εκ μέρους του 
Καποδίστρια αυτοπροσώπως.  

4. Επίσης ζήτησε από τους τρεις αρχιστρατήγους, Κολοκοτρώνη, Church και Δ. 
Υψηλάντη την προέλαση για την ανάκτηση των εδαφών και τα τελεσίγραφα, δηλαδή 
να γίνει η ανάκτηση αναίμακτα διότι δεν έχει περιθώριο ο λαός να χάσει κι άλλο 
ανθρώπινο δυναμικό. Ο ίδιος ο Κυβερνήτης διηύθυνε τις πολεμικές επιχειρήσεις, και 
η μεγάλη του εμπειρία και έμπνευση συνέβαλε στην επιτυχία της προσπάθειας του 
Έθνους κατά τα δύο τελευταία έτη του Αγώνα 1828 και 1829 και στην αίσια έκβαση 
των προσπαθειών του για την ανάκτηση της Στερεάς Ελλάδας και τον καθορισμό των 
συνόρων. Αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις υπό ενιαία διοίκηση, πετυχαίνοντας 
αφ’ ενός να καταπολεμήσει το κατεστημένο των οπλαρχηγών και αφ’ ετέρου να 
παρεμποδίσει την Οθωμανική προέλαση. Πρώτη αποστολή του ανασυγκροτημένου 
στόλου είναι η εξάλειψη της πειρατείας στην Γραμβούσα με τον Κόδριγκτον και στις 
Βόρειες Σποράδες με τους Μιαούλη και Κανάρη. Η κατάσταση είχε εκτραχυνθεί τόσο  
στις Σποράδες, που οι πειρατές λάτρευαν και μία δικής τους επινόησης προστάτιδα, 
την Παναγία κλεφτρίνα! Η εξάλειψη έγινε κατορθωτή σε λίγες εβδομάδες ενώ είχε 
ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή ναυτιλία και δυσφημίσει τον ελληνικό αγώνα. 
Το Αιγαίο γίνεται σιγά-σιγά και πάλι κυψέλη του εμπορίου και της ναυτιλίας. Ο 
Καποδίστριας προχώρησε σ’ αυτές τις ενέργειες με θάρρος γνωρίζοντας ότι θα έχει 
αντιμέτωπους καλά ριζωμένες συνήθειες ανθρώπων με τεράστια οικονομικά 
συμφέροντα. Πίστευε όμως ότι οι Έλληνες έπρεπε να είναι ίσοι απέναντι στους νόμους 
χωρίς καμμία απολύτως εξαίρεση. Ανυπολόγιστης αξίας υπηρεσία στην πατρίδα. 

5. Ζητά και πετυχαίνει να παραδοθούν από την Μάλτα στην ελληνική Κυβέρνηση οι 
συλληφθέντες ως πειρατές και να δικαστούν στην Ελλάδα, όπως και να επιστραφούν 
τα πειρατικά πλοία που διακομίσθηκαν στην Μάλτα. Τον Φεβρουάριο 1828 ο 
Ιμπραήμ εξορμά καίγοντας, λεηλατώντας και απάγοντας αιχμαλώτους, μπαίνει στην 
Τρίπολη που ήδη την διαθέτει, διατάζει την κατεδάφισή της και μετά την πυρπολεί. Ο 
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Καποδίστριας παραμένει ψύχραιμος και επιδιώκει την νίκη κατά των Τούρκων και 
του Ιμπραήμ χωρίς να γίνουν μάχες ή επιθέσεις εναντίον οχυρών θέσεων, αλλά με την 
«έμμεσο προσπέλαση», δηλαδή κίνηση στα μετόπισθεν του εχθρού και κατάληψη 
ασφαλών θέσεων από όπου θα μπορούσαν οι ελληνικές δυνάμεις να επιτεθούν 
αιφνιδιαστικά και να αποκόψουν εχθρικά τμήματα, και συγχρόνως τον αποκλεισμό 
των γραμμών εφοδιασμού. Επίσης πείθει τους Τουρκαλβανούς να εγκαταλείψουν τον 
Ιμπραήμ, και πράγματι εκείνοι περνούν τελικά το Αντίρριο και επιστρέφουν στον τόπο 
τους. Περιμένει την επικείμενη ρωσοτουρκική σύγκρουση ενώ προετοιμάζεται για την 
ευκαιρία να διώξει τον Ιμπραήμ και να κερδίσει τον κρητικό αγώνα χωρίς να 
προκαλέσει τον θυμό της Αγγλίας, αφού η συνθήκη του Λονδίνου επέβαλλε ακινησία 
και ειρήνη. Ζητά από τον Υψηλάντη να μετακινηθεί προς την Ελευσίνα για να 
πολιορκήσει την Αθήνα, ενώ ζητά από τον Church να αποκλείσει το Μεσολόγγι. Τον 
Απρίλιο 1828 τρεις μήνες μετά την άφιξη του Καποδίστρια στην Ελλάδα, ο Τσάρος 
Νικόλαος διακόπτει τις άγονες διαπραγματεύσεις και κηρύττει τον πόλεμο κατά της 
Τουρκίας, πράγμα που εξασφαλίζει τον ελληνικό Αγώνα, αν και οι τρεις δυνάμεις 
συγκρούονται. Ο Καποδίστριας αδράχνει την ευκαιρία και ζητά την αποστολή 
συμμαχικών ταγμάτων που θα συνεργάζονταν με τις ελληνικές δυνάμεις. 
Ανταποκρίνεται η Γαλλία, και ο βασιλιάς της Κάρολος Ι΄ προθυμοποιείται να στείλει 
ειρηνευτικό σώμα και μηνιαίο χρηματικό ποσό για τον Κυβερνήτη. Έτσι έρχεται ο 
στρατηγός Maison με στρατό, και σε δύο μήνες, με τελεσίγραφα και αμαχητί, 
καταλαμβάνει όλα τα κάστρα της Πελοποννήσου. Παράλληλα ο Καποδίστριας 
παρακινεί τον Κόδριγκτον να μεταβεί με λίγα πλοία στην Αλεξάνδρεια και να 
πειθαναγκάσει τον Μεχμέτ Αλή να συνυπογράψει συνθήκη όπου παραδίδει τους 
Έλληνες αιχμαλώτους, συναινεί στην αποχώρηση του Ιμπραήμ από τον Μωριά, αλλά 
να διατηρήσει την σημαία του σε μερικά φρούρια. Ο Μεχμέτ Αλή πείθεται μόλις 
μαθαίνει την γαλλική αποστολή στον Μωριά. Ο Καποδίστριας κερδίζει τις εντυπώσεις 
με τους Γάλλους και τον Maison, επιδεικνύει άλλη μία φορά άριστους χειρισμούς στο 
ζήτημα των σχέσεων με τον γαλλικό στρατό και αποφεύγει την πιθανότητα να γίνει 
γαλλική κατοχή στον Μωριά.  

6. Τον Ιούλιο 1828 ιδρύεται η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων στο Ναύπλιο με διάταγμα 
του Καποδίστρια και αποτελεί σχολή αξιωματικών. Παράλληλα με την διάσκεψη των 
πρέσβεων στον Πόρο ο Καποδίστριας κάνει αγώνα δρόμου να καταλάβει την Στερεά 
ώστε να δημιουργήσει τετελεσμένο, αν και ματαιώθηκε η βοήθεια εκ μέρους του 
Maison  εξ’ αιτίας των Άγγλων, και ο ίδιος επιστατεί των επιχειρήσεων με σαφείς 
οδηγίες προς τους Church και Υψηλάντη. Συγχρόνως οι Ρώσοι προελαύνουν στα 
Δαρδανέλλια πράγμα που ταράζει τους Άγγλους που φοβούνται τον ρωσικό 
επεκτατισμό. Οι αγγλικές εφημερίδες καταδικάζουν το Ναυαρίνο και την φιλελεύθερη 
πολιτική του Canning. Μέχρι το τέλος του 1828 έχει καταληφθεί το μεγαλύτερο μέρος 
της Στερεάς, αλλά η μη πλήρης επιτυχία για την ολοκληρωτική κατάληψή της βάζει 
τον Καποδίστρια να διορίσει τον αδελφό του Αυγουστίνο ως πληρεξούσιο 
τοποτηρητή στην Στερεά, πράγμα που επικρίνεται σφοδρά. Τον Μάρτιο 1829 
συνάπτεται νέο πρωτόκολλο στο Λονδίνο όπου η Αγγλία απαιτεί να φύγουν οι 
Έλληνες από την Στερεά και να λυθούν οι θαλάσσιοι αποκλεισμοί. Ο Καποδίστριας 



  
ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 54 

 

αρνείται να εφαρμόσει αυτό το νέο πρωτόκολλο ελπίζοντας στις στρατιωτικές νίκες 
των Ρώσων και στο ότι η Πύλη δεν θα δεχόταν ούτε εκείνη αυτό το πρωτόκολλο. Η 
στάση του έναντι της παντοδύναμης Αγγλίας, και μάλιστα όσο μαίνεται ο 
ρωσοτουρκικός πόλεμος που η έκβασή του είναι ακόμα αβέβαιη, καθιστά την αγγλική 
πολιτική και τα ελληνικά τσιράκια της καθαρά αντικαποδιστριακή. Τον Μάιο 1829 
καταλαμβάνεται το Μεσολόγγι, το τελευταίο μέρος που ήταν τουρκικό στην Στερεά, 
και ο Καποδίστριας ανακοινώνει με υπερηφάνεια στον Άγγλο αντιπρέσβη πως όλες 
οι πόλεις της Δυτικής Στερεάς ανήκουν σε ελληνικά χέρια όταν εκείνος απαιτεί την 
εκκένωση της Στερεάς σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Η προσοχή του τώρα στρέφεται 
στην Ανατολική Στερεά και τον Υψηλάντη. Παράλληλα γίνονται παρασκηνιακές 
συζητήσεις για τον ηγεμόνα που θα έρθει στην Ελλάδα και η προετοιμασία για την Δ΄ 
Εθνοσυνέλευση. Μετά από πολλές συγκυρίες, αντιδράσεις, εγκαταλείψεις θέσεων 
κτλ., που κοντεύει να καταρρεύσει το στράτευμα, ο Καποδίστριας παραμένει 
ψύχραιμος και δρα αποτελεσματικά. Τον Σεπτέμβριο 1829 γίνεται η Μάχη της 
Πέτρας, η τελευταία μάχη του Αγώνα,4 για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, όπου ο 
ελληνικός στρατός εμφανίσθηκε πειθαρχημένος και συγκροτημένος υπό την 
αρχιστρατηγία του Δ. Υψηλάντη. Υπογράφεται συνθήκη ανάμεσα σε Έλληνες και 
Τούρκους και γίνεται ανταλλαγή αιχμαλώτων. Μάλιστα οι Έλληνες βοήθησαν και 
πέραν των υποχρεώσεών τους στην μεταφορά Τούρκων ασθενών και τραυματιών. Η 
μάχη της Πέτρας είναι μία λαμπρή νίκη των Ελλήνων, αν και δεν έφερε την 
καταστροφή στον εχθρό. Όμως οι Τούρκοι, αν και με μικρές απώλειες, έχουν χαμηλό 
ηθικό και φεύγουν οριστικά από την Βοιωτία. Οι ιστορικοί αναφέρουν πως με την 
μάχη της Πέτρας ο Καποδίστριας ετοίμασε την «ωραία ιστορική σύμπτωση» να 
τερματίσει ο Δημήτριος Υψηλάντης τον ένοπλο Αγώνα των Ελλήνων εννέα χρόνια 
μετά από την έναρξή του που είχε ξεκινήσει ο αδελφός του Αλέξανδρος στην 
Μολδοβλαχία, και τιμά μ’ αυτόν τον τρόπο και τους δύο αδελφούς. Είναι επίσης η 
κορύφωση των προσπαθειών του Κυβερνήτη στο πολεμικό πεδίο, είκοσι μήνες μετά 
την άφιξή του στην Ελλάδα. Μέσα σ’ αυτό το διάστημα οργάνωσε τις ένοπλες 
δυνάμεις, τις ανασυγκρότησε και τις ανέπτυξε με τρόπο ώστε να γίνουν ικανό όργανο 
και επαρκές για την ολοκλήρωση της αποστολής του. Όλα αυτά με ελάχιστα μέσα, με 
κακές συνήθειες από το παρελθόν, τεράστιες δυσχέρειες από το εσωτερικό και τις 
δυνάμεις, πολλές αντιδράσεις και αντιξοότητες. Μετά την μάχη της Πέτρας εφαρμόζει 
την εύστοχη διπλωματική πολιτική και απαντά στους Άγγλους πως μία δυνατή 
Ελλάδα μπορεί να γίνει ανάχωμα στην προέλαση των Ρώσων, ενώ από τους Ρώσους 
ζητά να τον αφήσουν να κρατήσει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο και την 
Στερεά αφήνοντας την Κωνσταντινούπολη σε κείνους. Ο Καποδίστριας παρέλαβε τον 
ένοπλο αγώνα στα λοίσθια, τον αναζωπύρωσε και τον τερμάτισε νικηφόρα. 
Αξιοποίησε τις θυσίες των αγωνιστών όχι μόνο για την ελευθερία της Ελλάδας, αλλά 
και την ανεξαρτησία της. 

 
4 Γι’ αυτό ο Αγώνας θεωρείται εννεατής και όχι επταετής. 
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• Φρόντισε για την σύσταση δικαστηρίων: Ερχόμενος στο Ναύπλιο, ο Καποδίστριας βρήκε την 
Ελλάδα χωρίς δικαστική οργάνωση. Γνωρίζοντας ότι η απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί 
θεμέλιο για την δημιουργία μίας ευνομούμενης πολιτείας, ενδιαφέρθηκε προσωπικά για την 
δημιουργία δικαστηρίων και την στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό. Ίδρυσε 
δικαστήρια διαφόρων βαθμίδων και δημοσίευσε ψήφισμα «περί του διοργανισμού των 
Δικαστηρίων», και ήταν η πρώτη οργάνωση της Δικαιοσύνης στον τόπο. Μέχρι τότε η 
κυβέρνηση κατέφευγε σε ειδικές και έκτακτες επιτροπές για την επίλυση  άμεσων 
προβλημάτων και διαφορών. Βέβαια το ψήφισμα, που το χαρακτήριζε απλότητα και λιτότητα, 
ορίστηκε ότι εισήγαγε προσωρινή οργάνωση λόγω του ότι ελάχιστοι νομικοί υπήρχαν στην 
χώρα. Συνέστησε αρχικά στο Πανελλήνιο επιτροπή από τρεις νομομαθείς για την ίδρυση των 
δικαστηρίων. Τον Νοέμβριο 1829 κηρύχθηκε επίσημα η έναρξη των εργασιών των 
δικαστηρίων. Η πολιτική του Καποδίστρια και στον τομέα της Δικαιοσύνης έδειχνε σαφώς 
τον προοδευτικό του χαρακτήρα και την ανθρωπιστική μέριμνα όπως άλλωστε είχε επιδείξει 
σε όλη την ευρωπαϊκή του σταδιοδρομία. Σε μία εποχή που επικρατούσε ο πλήρης 
ατομικισμός του ρωμαϊκού δικαίου σε όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, οι οδηγίες του 
Κυβερνήτη και του υπουργού Δικαιοσύνης Γεννατά, όριζαν τα δικαστήρια ν’ αναγνωρίζουν 
δικαίωμα διατροφής στην περίπτωση εξώγαμου παιδιού, με την αφορμή πολλών γεννήσεων 
εξ’ αιτίας των Γάλλων του Maison. Το πνεύμα προστασίας του αδύνατου φάνηκε και στην 
τροπολογία για την εξόφληση παλαιών χρεών χωρίς την καταβολή τόκων. Θέσπισε την 
αναγκαία νομοθεσία, προβλέποντας για την σύνταξη ποινικού και αστικού κώδικος, ίδρυσε 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, οργάνωσε σε νέες σύγχρονες βάσεις το Βουλευτικό Σώμα, την 
Γερουσία, τα πρώτα υπουργεία, την Γραμματεία της Επικρατείας. Οργάνωσε ακόμη, την 
διοίκηση του κράτους και ίδρυσε Στατιστική Υπηρεσία, η οποία διενήργησε την πρώτη 
απογραφή. Λειτούργησε Εθνικό Τυπογραφείο όπου εκτυπωνόταν η επίσημη «Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως» και τα αναγκαία σχολικά βιβλία. Σύστησε επίσης και γαλλικό τυπογραφείο 
στην Αίγινα.  

• Οικονομική πολιτική: Ο νέος Κυβερνήτης έθεσε ως στόχο να βάλει τέλος στις εμφύλιες 
διαμάχες και επιδόθηκε αμέσως στο έργο της δημιουργίας Κράτους εκ του μηδενός, 
επιδεικνύοντας αξιοζήλευτη δραστηριότητα. Ο Καποδίστριας ερχόμενος στην Ελλάδα έχει 
φέρει μαζύ του 300.000 φράγκα από τις φιλελληνικές εταιρείες και τα προόριζε για την 
περίθαλψη των πεινασμένων και την εξαγορά των αιχμαλώτων. Λόγω της απόλυτης ανάγκης 
χρησιμοποίησε το άνω ποσόν για την μερική και άμεσο οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων. 
Επειδή γνώριζε ότι αυτό το ποσόν δεν θα επαρκέσει παρά για λίγες μέρες, άρχισε να 
απευθύνεται όπου μπορούσε για να βρει οικονομικές ενισχύσεις. Προχώρησε στην 
συγκρότηση διαφόρων επιτροπών και ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα με την 
βοήθεια του φίλου του Ελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, η οποία δεν ευδοκίμησε για πολύ, αν 
και θεωρήθηκε το γενναιότερο οικονομικό μέτρο με το οποίο εξασφαλίστηκε κατά κύριο λόγο 
η ζωή της κυβέρνησης της χώρας. Κατέθεσε πρώτος ο ίδιος 1.000 φράγκα, και κάλεσε τους 
πλούσιους Έλληνες να συμμετάσχουν. Ρύθμισε το νομισματικό σύστημα, καθ’ ότι ακόμη 
κυκλοφορούσαν τουρκικά και ξένα νομίσματα εντός της επικράτειας. Στις 28 Ιουλίου 1828 
καθιέρωσε ως εθνική νομισματική μονάδα τον Φοίνικα και ίδρυσε Εθνικό Νομισματοκοπείο. 
Επέβαλλε επίσης αυστηρή οικονομία και επέμενε σ’ αυτήν για την πραγματοποίηση 
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οποιουδήποτε έργου, αυτό ήταν το δεύτερο σκέλος της οικονομικής πολιτικής του 
Κυβερνήτη. Έτσι κατάφερε να εξυπηρετήσει πλήθος επιτακτικών αναγκών της χώρας που 
ήταν κρίσιμες για την σωτηρία της. Κατόρθωσε να καθιερώσει λογιστική τάξη και ακρίβεια 
σε κάθε κρατική υπηρεσία, φειδώ του δημοσίου χρήματος, απόδοση λογαριασμών από 
πολιτικούς και στρατιωτικούς, και γενικά έλεγχο σε κάθε διαχείριση, πράγματα άγνωστα 
μέχρι τότε. Επέμενε αμείλικτα για την πάταξη των καταχρήσεων για λόγους ηθικής τάξης. 
Επίσης ίδρυσε το Γενικόν Φροντιστήριον, μία τριμελή επιτροπή η οποία θα επαγρυπνούσε  
και θα βεβαίωνε την οικονομία και τους λογαριασμούς όλων των υπηρεσιών που ανάγονταν 
στα θέματα του πολέμου. Στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου οργάνωσε και την πρώτη 
ταχυδρομική υπηρεσία και τα πρώτα ταχυδρομικά γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη και στην 
Επίδαυρο, και τον Απρίλιο 1829 εξέδωσε τον πρώτο ταχυδρομικό κανονισμό. 5 

• Τον Απρίλιο 1828 εμφανίστηκε επιδημία πανώλους πρώτα στην Ύδρα και μετά στις Σπέτσες 
και στην Πελοπόννησο, στο ίδιο το Ναύπλιο και το Άργος  ακόμα και στα ορεινά Καλάβρυτα, 
φερμένη από τους Άραβες του Ιμπραήμ. Κι ο ίδιος ο Ιμπραήμ παρέμεινε στο καράβι του και 
δεν κατέβηκε στην ξηρά. Ο Καποδίστριας εφάρμοσε την πρακτική της απομόνωσης 
(καραντίνας) των κοινοτήτων που πλήττονταν από την πανώλη αλλά και από τις επιδημίες 
του τύφου, της ελονοσίας και άλλων μολυσματικών ασθενειών. Χάρη στην αντίληψη της 
κυβέρνησης ο μολυσμός εξαλείφθηκε εντός ολίγου. Ενεργοποίησε αμέσως την ιατρική του 
ιδιότητα και παρά τις δικαιολογημένες αντιρρήσεις των συνεργατών του, επισκεπτόταν ο ίδιος 
τα νησιά για να δώσει οδηγίες για τον περιορισμό του τρομερού κινδύνου και την περίθαλψη 
των αρρώστων. Έλαβε προς τούτο έκτακτα υγειονομικά μέτρα απομονώνοντας ορισμένες 
ζώνες. Ίδρυσε σε πολλές πόλεις και χωριά πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία, 
λοιμοκαθαρτήρια και υγειονομεία σε όλα τα λιμάνια παρά τα τεράστια οικονομικά 
προβλήματα που αντιμετώπιζε.  

• Ιδιαίτερη ευαισθησία έδειξε για την αναγνώριση και περίθαλψη του σημαντικού αριθμού 
νόθων παιδιών που αυξήθηκαν ανησυχητικά με την παρουσία του γαλλικού στρατού και 
θέσπισε ειδικό νόμο γι’ αυτά. Οργάνωσε ειδικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν οι γυναίκες 
«που έπασχαν από τα γαλλικά πάθη», δηλαδή τα αφροδίσια νοσήματα που τους είχαν 
μεταδώσει οι Γάλλοι.  

• Προσπάθησε να ανοικοδομήσει το κατεστραμμένο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, 
θεμελιώνοντας τον γενικό οργανισμό για την εκπαίδευση. Έδωσε βάση στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και όχι στην ίδρυση πανεπιστημίων.6 Έθεσε την στοιχειώδη εκπαίδευση 
υποχρεωτική. Ίδρυσε πολλά αλληλοδιδακτικά σχολεία, το Κεντρικό Σχολείο στην Αίγινα, το 
πρώτο πρότυπο σχολείο της Ελλάδας για την επιμόρφωση όλων των δασκάλων που δίδασκαν 
στα αλληλοδιδακτικά, και για την εκπαίδευση νέων δασκάλων, καθώς και το Ορφανοτροφείο 
της Αίγινας για 500 παιδιά (το κτίριο υπάρχει ακόμα). Ίδρυσε θεολογικό σχολείο στον Πόρο, 
στρατιωτικό στο Ναύπλιο, νομικό στην Αθήνα, και ναυτικό στην Ύδρα. Ήθελε αυτά τα 
σχολεία να διδάξουν υπό την επίβλεψη της κυβέρνησής του και εκεί να διδάσκονται μαθητές 

 
5 Για τα έξοδα είπε: «πάσα πομπή συνεπαγομένη δαπάνας είναι ασυμβίβαστος προς την δυστυχή κατάστασιν της 
Πατρίδος, και αν δυνάμεθα να διαθέσωμεν χρήματα τινα, έχομεν πολλάς άλλας ανάγκας να επουλώσομεν». 
6 Γι’ αυτήν του την επιλογή, μερικοί τον αποκάλεσαν «φωτοσβέστη»! 
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που προορίζονταν να γίνουν δάσκαλοι. Την εποχή αυτή η αναλογία παρακολούθησης των 
παιδιών στην Ελλάδα ήταν 1:15. Στο τέλος της διακυβερνήσεως του Καποδίστρια η αναλογία 
αυτή μετριάστηκε και έγινε 1:5! Στην πραγματικότητα ο Καποδίστριας έκανε τα πάντα για να 
σβήσει η άγνοια από το μυαλό των Ελλήνων, μία πραγματική επανάσταση πολιτισμού και 
μόρφωσης. Η βιβλιοθήκη του Κεντρικού Σχολείου εμπλουτίστηκε σιγά-σιγά από δωρεές 
όπως του Κοραή, των Ζωσιμάδων και άλλων ομογενών του εξωτερικού, ενώ ο ίδιος ο 
Κυβερνήτης παρακολουθούσε προσωπικά την επίδοση στα γράμματα των παιδιών του 
Μάρκου Μπότσαρη, του Τομπάζη, του Καραϊσκάκη και άλλων που είχαν σταλεί στο Μόναχο 
και το Παρίσι για σπουδές με υποτροφίες από επιφανείς φιλέλληνες.  

• Έφερε πολεοδόμους, μηχανικούς και αρχιτέκτονες, Έλληνες και ξένους για την σωστή 
ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων και την εκ θεμελίων ίδρυση άλλων, για την 
σωτηρία πολλών αρχοντικών και πύργων. Έλαβε πρωτοποριακά για την εποχή μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος, και έκανε την πρώτη διανομή εθνικών γαιών σε ακτήμονες 
αψηφώντας τις απειλές του Άγγλου και του Γάλλου πρέσβη. 

• Αναδιοργάνωσε την Εκκλησία και ίδρυσε την πρώτη Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο για 
την δημιουργία μορφωμένου κλήρου. Στον μορφωμένο κλήρο και τους μορφωμένους 
δασκάλους στήριξε τις ελπίδες του για την αναγέννηση και την αναμόρφωση του ελληνικού 
λαού. 

• Ο Καποδίστριας ενδιαφέρθηκε αποφασιστικά για την Γεωργία, που αποτελούσε τον 
ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας. Στην ουσία επανεκκίνησε την Γεωργία. Ζήτησε 
από τους δημογέροντες και τους εκτάκτους επιτρόπους να ανακαλέσουν και να φέρουν στα 
σπίτια τους γεωργούς κάθε χωριού. Όταν επανήλθε η ασφάλεια, μυρμηγκιές οι χωρικοί 
ξεπρόβαλαν από τα καταφύγιά τους. Άντρες, γυναίκες και παιδιά ρίχτηκαν να ξεχερσώσουν 
τα εγκαταλελειμμένα εδάφη, να οργώσουν και να σπείρουν. Ο Καποδίστριας μοίρασε 
σπόρους, ζώα και άροτρα. Χρειαζόταν να βγει ο χειμώνας χωρίς λιμό, και γι’ αυτό δεν δίστασε 
να εξαναγκάσει σταροκάραβα διαφόρων εθνικοτήτων και μάλιστα Αυστριακών με προορισμό 
την Κωνσταντινούπολη, να προσεγγίσουν ελληνικά λιμάνια και να αφήσουν ένα μέρος του 
φορτίου τους, πράγμα που το πλήρωσε πολύ ακριβά, αλλά ο κόσμος γλύτωσε και ο πρώτος 
χειμώνας βγήκε χωρίς λιμό, ενώ συγχρόνως κατέφθασαν πλοία ναυλωμένα από φιλελληνικές 
εταιρείες φορτωμένα με ρούχα και τρόφιμα, πολλά μάλιστα από την Αμερική. Εισήγαγε 
πρώτος την καλλιέργεια της πατάτας. Ίδρυσε την Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα για την 
εκπαίδευση των αγροτών, όπου οι νέοι σπουδαστές θα διδάσκονταν τις σύγχρονες μεθόδους 
για την ανάπτυξη της Γεωργίας και την επιστημονική εκμετάλλευση της γης. Έβαλε 
διευθυντή της σχολής έναν νέο ικανό Έλληνα που τον είχε επί τούτου σπουδάσει στην 
γαλλική Γεωπονική Σχολή της Ρονβίλ με έξοδα του φιλελληνικού κομιτάτου του Παρισιού. 
Ο Καποδίστριας είχε μελετήσει διεξοδικά το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης.  

• Όσο του επέτρεψαν οι δυσμενείς καταστάσεις οργάνωσε την έρευνα και αξιοποίηση του 
ορυκτού πλούτου και των άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, δημιούργησε νέα 
επαγγέλματα με την μετάκληση ειδικών από την Ελβετία. Διευκόλυνε την διακίνηση του 
εμπορίου και αναθεώρησε τους τελωνειακούς δασμούς καθώς και την φορολογία στην κινητή 
και ακίνητη περιουσία.  

http://www.sansimera.gr/articles/117
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• Πρότεινε την ψήφιση ειδικής αυστηρής νομοθεσίας για την διαφύλαξη των αρχαιοτήτων, και 
καθιέρωσε αμοιβή για όσους θα παρέδιδαν αρχαιότητες που διαρκώς ανεκάλυπταν στα 
χωράφια τους, στην ειδική αρχαιολογική υπηρεσία και στο πρώτο Αρχαιολογικό Μουσείο 
που ίδρυσε στην Αίγινα το 1829 όπου διόρισε διευθυντή τον Κερκυραίο λόγιο και ιστορικό 
Ανδρέα Μουστοξύδη, φίλο και στενό συνεργάτη του.7 Απαγόρευσε την εξαγωγή 
αρχαιοτήτων, γλυπτών, νομισμάτων και εγγράφων και έλαβε αυστηρά μέτρα για την λαθραία 
εξαγωγή και την κλοπή αρχαιοτήτων από τους Γάλλους και τους Άγγλους. Τότε έγινε έρανος 
στην Σύρο για να οικοδομηθεί παρθεναγωγείο/σχολείο για κορίτσια.  

• Καθόρισε την διοικητική διαίρεση της χώρας: διαίρεσε την επικράτεια σε διοικητικά 
τμήματα, περιέλαβε σ’ αυτά την Κρήτη, την Σάμο και τα Δωδεκάνησα παρ’ όλο που δεν 
περιελήφθησαν στο κράτος. Διόρισε εκτάκτους επιτρόπους και τους ζήτησε να συστήσουν 
δημογεροντίες ενώ τους δίδαξε τα καθήκοντά τους. 

• Ίδρυσε ναυπηγείο στον Πόρο και στο Ναύπλιο. Εν ολίγοις, δεν υπάρχει θεσμός που να μην 
εγκαθιδρύθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια.  

• Στον διπλωματικό στίβο επέδειξε υψηλόφρονα πολιτική της ίσης φιλίας προς τις τρεις 
δυνάμεις, αν και πολλοί τον κατηγόρησαν για ρωσοφιλία ή για πράκτορα των Ρώσων. 
Χειρίσθηκε σχεδόν μόνος του την εξωτερική πολιτική του νεοσύστατου κράτους με την 
πολύχρονη πείρα του στον διπλωματικό στίβο. Είχε το χάρισμα να μην ανακατεύει αισθήματα 
στην εξωτερική πολιτική. Έβλεπε το ελληνικό συμφέρον και αυτό υπηρετούσε προσπαθώντας 
να μεταχειριστεί προς τούτο εκείνη την ξένη δύναμη της οποίας το συμφέρον συνέκλινε κατά 
περίπτωση με το ελληνικό. Με φωνή ικανή και δυναμένη να ακουστεί και με διπλωματική 
ευστροφία και περίνοια επανέφερε συχνά το ελληνικό ζήτημα στην επικαιρότητα και στην 
αντίληψη των τριών δυνάμεων. Έδωσε σκληρές μάχες για την επέκταση των συνόρων της 
Ελλάδας κερδίζοντας ολόκληρη την Πελοπόννησο και ανακτώντας την Στερεά και πέτυχε 
διπλωματικά την ανεξαρτησία της, να μην είναι δηλαδή φόρου υποτελής στον σουλτάνο. Στο 
τέλος του 1828 ήρθαν οι τρεις πρέσβεις των δυνάμεων στον Πόρο σε διάσκεψη με τον 
Καποδίστρια και την κυβέρνηση για τα όρια του κράτους. Τότε θεωρήθηκε δεδομένο ότι θα 
ήταν υποτελές στον σουλτάνο και οι πρέσβεις θα αποφάσιζαν το μέγεθος του φόρου, όπως 
και το ότι θα δινόταν αποζημίωση για τις τουρκικές ιδιοκτησίες στην Ελλάδα. Ο 
Καποδίστριας έχει ήδη στείλει υπομνήματα και συνέχιζε να στέλνει αναφορές. Μάλιστα 
προσκάλεσε και εκπρόσωπο της Πύλης αλλά εκείνη δεν το δέχθηκε διότι δεν παραδεχόταν 
κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ο Καποδίστριας ζήτησε τα όρια της Ελλάδας να είναι βορείως της 
Στερεάς, στην γραμμή Βόλου/Άρτας, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Κρήτη 
και την Σάμο. Διεξήγαγε σκληρό αγώνα για να πετύχει όσα ζητούσε και για να ματαιώσει και 
να ανατρέψει τις δυσμενείς αποφάσεις των δυνάμεων, ενώ συγχρόνως είχε να αντιπαλέψει 
και εσωτερικές καταστάσεις, όπως οι συκοφαντίες και οι μυστικές επιστολές εκ μέρους των 
προκρίτων και μάλιστα ανθρώπων της κυβέρνησης. Γράμματα, υπομνήματα και επιστολές 
ήταν στην καθημερινή του πρακτική. Η μάχη της Πέτρας συνέπεσε με την λήξη του 
ρωσοτουρκικού πολέμου, οι Ρώσοι προέλαυσαν και έφθασαν στην Αδριανούπολη και την 
κυρίευσαν. Τότε μόνο ο αγέρωχος σουλτάνος ταπεινωμένος παραδέχθηκε την συμμαχική 

 
7 Ο Ανδρέας Μουστοξύδης ήταν και πρόεδρος του Ορφανοτροφείου στην Αίγινα.  
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συνθήκη άνευ όρων, δέχθηκε να υπογράψει τα πρωτόκολλα του Λονδίνου και για τα σύνορα 
της Ελλάδας. Οι σύμμαχοι ήρθαν τελικά προ τετελεσμένου μετά την μάχη της Πέτρας και την 
αποχώρηση των Τούρκων από την Στερεά. Οι Άγγλοι εξέλαβαν την συνθήκη της 
Αδριανούπολης ως την καταστροφή της οθωμανικής αυτοκρατορίας και λόγω της 
ρωσοφοβίας που τους διακατείχε άλλαξαν ύφος και προέτειναν την Ελλάδα ως κράτος 
ανεξάρτητο. Τότε εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση της Πύλης για την πολιτική αυθυπαρξία 
της Ελλάδας με σύνορα που περιελάμβαναν και την Στερεά αφήνοντας απ’ έξω την 
Ακαρνανία και μέρος της Αιτωλίας. Παρ’ όλ’ αυτά ο Καποδίστριας συνέχισε να αγρυπνά 
προσπαθώντας να βρει δρόμους και διεξόδους για να πετύχει την οροθεσία Βόλος/Άρτα 
δηλαδή Παγασητικός/Αμβρακικός. Αντέκρουσε με γενναιότητα και σθένος τις δόλιες 
επεμβάσεις των ξένων δυνάμεων, κυρίως της Αγγλίας αλλά και της Γαλλίας. Παρ’ όλ’ αυτά 
κράτησε άψογες σχέσεις και προς τις τρεις δυνάμεις, συνεργάστηκε εντίμως με τους εκάστοτε 
εκπροσώπους τους, εκεί που υπήρχε πεδίο συνεργασίας, και αγωνίστηκε με διπλωματική 
ευελιξία και γνώση να αποτινάξει την ξενική ασφυκτική «προστασία» διαβλέποντας ότι θα 
αποτελούσε την μελλοντική κατάρα της Ελλάδας. Οι κυβερνήσεις των δύο αυτών χωρών 
γνώριζαν τις ικανότητές του και ότι θα μπορούσε πολύ καλά να το πετύχει, γι’ αυτό ξεκίνησαν 
να καλλιεργούν ύπουλα το έδαφος για την εξόντωσή του, με αποδέκτες, ως συνήθως, Έλληνες 
πρόθυμους να παίξουν τον απεχθή ρόλο τους.  

• Μία από τις ωραιότερες και βαθιά ανθρώπινες επιδιώξεις του Καποδίστρια ήταν η 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αδυνάτων κοινωνικών τάξεων. Οι ενέργειές του αυτές 
μοιραία τον έφεραν σε φοβερές συγκρούσεις με τους πλούσιους πλοιοκτήτες των νησιών και 
τους προκρίτους της Πελοποννήσου και άλλων περιοχών, οι οποίοι είχαν αναγάγει την 
πειρατεία, την φοροδιαφυγή, την άρνηση καταβολής δασμών, και την μη αποδοχή των νόμων 
σε κεκτημένα δικαιώματα. Γνώριζε σε βάθος όλες τις συνέπειες των αποφάσεών του να 
δημιουργήσει ένα κράτος νομιμότητας χωρίς χαριστικές και παράνομες διακρίσεις, παρ’ όλ’ 
αυτά προσπάθησε να δημιουργήσει ένα κράτος έντιμο, ένα κράτος δικαίου και ισότιμης 
αντιμετώπισης όλων των τάξεων. Το όνειρό του ήταν να βοηθήσει τους Έλληνες να γίνουν 
έντιμοι, να αναγνωρίσουν την αξία και σημασία της εντιμότητας, αφήνοντας πίσω τις 
οθωμανικές συνήθειες.  

• Όσον αφορά στην χρηματοδότηση, δεν κατάφερε να πάρει σημαντικό δάνειο από τις 
δυνάμεις, και μεταχειρίστηκε φειδωλά τα λίγα που του παραχώρησαν οι Γάλλοι και οι Ρώσοι 
ως προκαταβολές, και όσα κατόρθωνε να συλλέγει από δωρεές. Η έλλειψη χρημάτων τον 
βασάνιζε συνεχώς, όμως δεν διανοήθηκε να συνάψει δάνεια που να βουλιάξουν την πατρίδα 
όπως τα προηγούμενα του Μαυροκορδάτου.  

• Ξαναχτίζει την πόλη του Ναυπλίου τηρώντας με ευλάβεια τον προϋπολογισμό. Χτίζονται 
πάρα πολλά κτίρια σε πολύ λίγα χρόνια ενώ το κρατικό ταμείο είναι σχεδόν πάντα άδειο. Η 
πραγματοποίησή τους γίνεται χάρη στις δωρεές Ελλήνων του εξωτερικού. Για το Κυβερνείο 
στο οποίο έμενε ο ίδιος ο Κυβερνήτης σώζεται ο προϋπολογισμός του, και δεν έχει χαθεί ούτε 
ένα νόμισμα.  

• Η αγάπη και η εμπιστοσύνη του απλού λαού ενισχύει τον Καποδίστρια και δίνει ελπίδες για την αίσια 
έκβαση της κατάστασης. Η αφοσίωση αλλά και η μεγάλη δυστυχία του λαού δημιουργεί στον ηθικά 
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ευαίσθητο Κυβερνήτη πρόσθετη υποχρέωση να παραμείνει και να αγωνισθεί παρά τις χίλιες 
δυσκολίες και δυσχέρειες. Όμως η μοναξιά του είναι μεγάλη και η ιδιωτική ζωή ανύπαρκτη. 
Εργάζεται σκληρά και ακατάπαυστα για να βάλει τα θεμέλια του ανύπαρκτου ακόμη κράτους από 
τις 5 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ή και 12 τα μεσάνυχτα. Ἡ λάμπα του δωματίου του έσβηνε στις 
4 μετά τα μεσάνυχτα και άναβε ξανά στις 7 το πρωί. Είχε αδυνατίσει φοβερά από τον κόπο και τις 
κακουχίες. Ο γιατρός του είπε να βελτιώσει λίγο την τροφή του, ήταν επείγουσα ανάγκη για την υγεία 
του. Κι εκείνος απάντησε αποφασιστικά, «τότε μονάχα θα βελτιώσω την τροφή μου όταν θα είμαι 
βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε ένα Ελληνόπουλο που να πεινά…» Κάθε πρωί παίρνει το υποτυπώδες 
πρωινό και μετά κάθεται κοντά στο τραπεζάκι όπου σκύβουν οι δύο ξενόγλωσσοι γραμματείς του, 
και αρχίζει η υπαγόρευση στα γαλλικά. Αυτή συνεχιζόταν μέχρι την νύχτα! Ένα-ένα τα έγγραφα 
φεύγουν για να πάνε στους 11 γραφείς που τα μεταφράζουν, τα αντιγράφουν και τα φέρνουν πίσω 
για να υπογραφούν. Με αυτό τον τρόπο διεκπεραιώνονται όλες οι υποθέσεις του κράτους, από την 
εξωτερική πολιτική, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τα θέματα της οικονομίας, τα πιο απλά ζητήματα 
της δημόσιας διοίκησης και τις ευχαριστήριες επιστολές. Ο Καποδίστριας όχι μόνο στέλνει διαταγές 
προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά παρακολουθεί στενά για να διαπιστώσει εάν εφαρμόζονται οι 
οδηγίες του για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που ανακύπτουν. Με αυτόν τον τρόπο στήνει ένα 
ολιγομελές όργανο κεντρικής διοίκησης με όλες τις εξουσίες συγκεντρωμένες στα χέρια του. Έτσι 
είναι σε θέση να δρα γρήγορα, να αντιδρά ακαριαία, με μεγάλη ευελιξία και απόλυτη μυστικότητα. 
Πολλοί τον κατηγόρησαν και τον κατηγορούν ότι το σύστημά του δεν ήταν δημοκρατικό. Όμως ο 
τόπος τότε χρειαζόταν σύστημα αποτελεσματικό, και παρά τους επιδέξιους χειρισμούς του 
Κυβερνήτη, τίποτε δεν ήταν σίγουρο και ασφαλές, «το πλοίο της Ελλάδας ήταν κακοπαθημένο, 
κλυδωνιζόταν, και κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να καταποντισθεί». Προσηνής με τον απλό λαό, 
συγκρουσιακός ή και απότομος με τους κοτζαμπάσηδες με τα μόνιμα αιτήματά τους για χρήματα, 
συνήθιζε να τους αποκαλεί ζήτουλες. Συνήθως γευμάτιζε μόνος ή με κάποιον καλεσμένο. Ήταν 
γνωστό ότι όσοι μετείχαν σε γεύματα εργασίας με τον Κυβερνήτη μετά πήγαιναν για φαγητό. Μετά 
από σύντομη ανάπαυση συνέχιζε την δουλειά. Όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες περπατούσε ή έκανε 
ιππασία για καμμία ώρα. Σχεδόν δεν δειπνούσε, το βραδυνό του ήταν φρούτα ή γιαούρτι. Όπως 
μαρτυρεί ο Θ. Κολοκοτρώνης, που τον διόρθωνε και ενδυματολογικά – «Πού πας Γιάννη ντυμένος 
γραφιάς» - , στις περιοδείες τους επέμενε να πληρώνει τους λογαριασμούς του. «Χαράς δε και 
παρηγορίας επλήρωσε τας καρδίας των κατοίκων των μερών όθεν διήλθεν. Η ανόρθωσις των ερειπίων, 
η εγκαθίδρυσις στοιχειωδών σχολείων και η εμψύχωσις της φιλοπονίας ήσαν το σύνηθες θέμα των 
λόγων του. Οι λαοί, απολαμβάνοντες μετά την έλευσίν του ευνομίαν και ασφάλειαν ενθουσιάσθησαν 
υπέρ αυτού και τον εθεώρουν φιλόστοργο πατέρα». Και ο Μακρυγιάννης γράφει: «έβγαιναν οι 
άνθρωποι και τον προϋπαντούσαν μίαν ώραν δύο μακρυά και έστρωναν δάφνες. Δεν τον είχε νοιώσει 
ακόμη ο μικρός λαός. Τους σύναζε όλους κι έκανε με τα λόγια του τους φτωχούς πλούσιους. Τον καθένα 
τον ανάπαυε εις την αίτησίν του, και κατάφερε τον κόσμον, όταν έγιναν οι εκλογές να τον κάμουν 
πληρεξούσιο και ό,τι λέγη αυτός εκείνο να κάνουν οι πληρεξούσιοί τους».  
 

• Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια φάνηκε υποδειγματική για το ήθος της. Αναγνωρίζοντας ότι η 
αρχή επιβάλλει την πληρωμή από το κράτος σε όποιον υπάλληλο εργάζεται στο Δημόσιο, απευθύνει 
έκκληση προς τους δυναμένους υπαλλήλους να παραιτηθούν προσωρινά ή και οριστικά από τον 
μισθό τους, μερικά ή ολικά, όπως και να επιδείξουν εργατικότητα πέραν της κανονικής μέχρις ότου 
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η Πατρίδα καταφέρει να ξεπεράσει τις δεινές στιγμές. Ο Κυβερνήτης πάντως εργαζόταν και 
εργάστηκε μέχρι τέλους χωρίς αποδοχές παρέχοντας ο ίδιος υψηλό παράδειγμα εργατικότητας, 
αφοσίωσης στα κοινά και αυταπάρνησης. Όταν το Πανελλήνιο του πρότεινε να αποδεχθεί ετήσια 
χορηγία εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά λέγοντας: «ευγνωμονώ διότι ελάβατε φροντίδα περί 
μισθού του Κυβερνήτου, πλην εγώ παραιτούμαι τον μισθόν αυτόν, και νομίζω ευτυχίαν μου αν το έθνος 
δυνηθή εις καιρούς λιγότερον κρισίμους να με χορηγήση τους τρόπους να το υπηρετήσω αξίως των 
ευχών μου και των ιδικών σας». Το ήθος και η ακεραιότητα της κυβέρνησης Καποδίστρια: Αρνείται 
να παίρνει μισθό, αρνείται και την χορηγία που προτείνει ο Κολοκοτρώνης στην Εθνοσυνέλευση και 
απαντά «αποστρέφομαι από το να προμηθεύω εις τον εαυτό μου τας αναπαύσεις του βίου, αι οποίαι 
προϋποθέτουν την ευπορίαν, ενώ ευρισκόμενα εις το μέσον ερειπίων, περικυκλωμένοι από πλήθος 
ολόκληρον ανθρώπων βυθισμένων εις την εσχάτην αμηχανίαν». Ζει με άκρα λιτότητα σε ένα μικρό 
σπίτι με δύο υπηρέτες που τον φρόντιζαν από χρόνια. Το μπαούλο με τις επίσημες φορεσιές δεν το 
άνοιξε ποτέ. Ντύνεται πάντα απλά, που ο κόσμος στις περιοδείες επευφημεί τον εύζωνα που τον 
συνοδεύει και όχι τον ίδιο που φορά απλά και μαύρα ρούχα. Αυτό ήταν το καποδιστριακό υπόδειγμα 
ήθους για τα όργανα της διοίκησης. 
 

• Η αντιπολίτευση: Οι πάντες παραδέχονται, κυρίως για την πρώτη περίοδο, ότι επιβάλλεται η 
εγκαθίδρυση κυβερνητικού συστήματος διαφορετικού από τα προηγούμενα που ίσχυαν ως τότε. 
Όμως η κοινωνική τάξη των προκρίτων οι οποίοι είχαν συστήσει ολιγαρχία με την ανοχή των 
Τούρκων προτιμούν το «κομμάτιασμα» της Ελλάδας και δεν καλοβλέπουν την δημιουργία κεντρικής 
κυβέρνησης. Η συγκεκριμένη τάξη είναι επίσης διαιρημένη στα δύο, η μία μερίδα των πλουσίων 
ναυτικών οικογενειών κυρίως της Ύδρας και η άλλη των γαιοκτημόνων της Πελοποννήσου. Η 
σύγκρουση των συμφερόντων των δύο αυτών ομάδων και η μεταξύ τους διαμάχη προσδιορίζει κατά 
μέγα μέρος την πολιτική ιστορία της Επανάστασης, εκτός του ότι ήταν η κύρια αιτία των εμφυλίων 
πολέμων, και γενικά προξένησε πολλές συμφορές στην Ελλάδα και την εξασθένιση του Αγώνα. Σ’ 
αυτούς προστίθεται η τάξη των οικονομικά ισχυρών και οι πολιτικοί εκπρόσωποί τους, οι 
Φαναριώτες, βλέπε Μαυροκορδάτος, οι οποίοι αναγκάζονται να συμπράξουν αν και είχαν αντιδράσει 
στην εκλογή του Καποδίστρια στην εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, και βλέπουν την παρουσία του 
στην Ελλάδα με αυξανόμενη ανησυχία διότι φοβούνται την απώλεια της εξουσίας και τα 
πλεονεκτήματά της από τα χέρια τους. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα από τις αποτυχίες τους, δεν 
αισθάνονται υπεύθυνοι στο παραμικρό για την κατάσταση που οι ίδιοι δημιούργησαν στον τόπο, και 
στην ουσία δεν αναγνωρίζουν ότι κάποιος άλλος μπορεί να έχει ικανότητες μεγαλύτερες από ό,τι οι 
ίδιοι, βιάζονται ιδιαίτερα να δουν τον Καποδίστρια να φεύγει και να πάρουν την θέση του. Επίσης οι 
«λόγιοι», οι άνθρωποι του πνεύματος, που είχαν σπουδάσει και ζήσει στην Ευρώπη, αλλά χωρίς 
καμμία πείρα εργασίας, διοίκησης ή διπλωματίας, με στενούς ορίζοντες, που υιοθετούν τις ξένες 
απόψεις και τις υποστηρίζουν παθιασμένα. Επηρεασμένοι από τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης 
είναι εξοικειωμένοι με την λιβελλογραφία, τον εμπρηστικό λόγο, την υπερβολή και την 
μεγαλοστομία. Μιλούν για ιδεώδη για ώρες και μέρες και δεν υλοποιούν τίποτα. Τα δημοσιεύματά 
τους είναι συχνά παιδαριώδη και μαρτυρούν την μεγάλη τους άγνοια αλλά και μία απωθητική 
μοχθηρία. 
 

• Οι αιτίες που αντιδρούν στην φιλολαϊκή κυβέρνηση του Καποδίστρια: α) ακριβώς επειδή είναι 
φιλολαϊκή, β) η αποκατάσταση της Φιλικής Εταιρείας της οποίας το σύμβολο ο Μαυροκορδάτος είχε 
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καταργήσει στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το επαναφέρει ο Καποδίστριας στο εθνικό 
νόμισμα και οι Τσακάλωφ και Αναγνωστόπουλος χρησιμοποιούνται σε εμπιστευτικές θέσεις, γ) η 
αποκατάσταση του Υψηλάντη και ο διορισμός του ως αρχιστράτηγος της Ανατολικής Στερεάς που 
έχει το μεγαλύτερο μέρος του στρατού ενώ περιορίζονται οι αρμοδιότητες του Church είναι πλήγμα 
για τους πρόκριτους, δ) το μεγαλύτερο πλήγμα για τους πρόκριτους είναι η δημιουργία τακτικού 
στρατού ως εθνικού στρατού ο οποίος τελεί υπό τις διαταγές της Κυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο 
καταργεί τελείως τους τοπικούς στρατούς, ε) η ίδρυση δικαστηρίων όπου έναντι της δικαιοσύνης 
όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, ενώ επί Τουρκοκρατίας οι πρόκριτοι στην ουσία απένεμαν την δικαιοσύνη 
και ήταν υπεράνω κάθε νόμου ξεχειλίζει το ποτήρι, στ) όσο για την επιβολή φόρων, και η είσπραξη 
να γίνεται κατ’ ευθείαν από την κυβέρνηση χωρίς την μεσολάβησή τους, ε, αυτό παραήταν, οι 
πρόκριτοι πια δεν θα είχαν καμμία επιρροή σε κανέναν. ζ) τέλος η ανάπτυξη της παιδείας που έχει 
σαν αποτέλεσμα την χειραφέτηση του λαού στρέφεται έμμεσα κατά των προκρίτων. Το θλιβερό όμως 
των αντιπολιτευόμενων κατά του Καποδίστρια είναι ότι συνδυάζονται πρόθυμα με πράκτορες ξένων 
δυνάμεων, συνεχίζοντας έτσι συνήθειες αιώνων που οι ραγιάδες αντιπάλευαν με πασάδες. Στην 
πραγματικότητα γίνονται οι ίδιοι υπηρέτες ενός μικρού εκπροσώπου μίας ξένης δύναμης, του οποίου 
ο λόγος ίσως δεν δέσμευε καθόλου τους ανωτέρους του. Οι ολιγαρχικοί και δήθεν φιλελεύθεροι αλλά 
στην πραγματικότητα Αγγλόφιλοι κυκλοφορούν τις απόψεις που δυστυχώς γίνονται πιστευτές ότι οι 
Άγγλοι είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν τους Έλληνες για να γίνει η Ελλάδα σπουδαίο κράτος. Η 
αντιπολίτευση λοιπόν έχει σαν έμβλημα το σύνταγμα, ζητούν «σύνταγμα» και «σύνταγμα».  
 

• Ο Καποδίστριας δεν αποκλείει την χορήγηση συντάγματος στους Έλληνες, αλλά πιστεύει ότι η 
θέσπιση συντάγματος είναι πρόωρη, και μάλιστα επικίνδυνη πολιτικά. Η Ελλάδα είναι ακόμη σε 
πόλεμο, ο σουλτάνος δεν αποδέχεται τίποτα από τις συνθήκες, ούτε κηρύττει ανακωχή των 
επιχειρήσεων, ούτε συνεννοείται με τους συμμάχους και δη με την Ρωσία με την οποία βρίσκεται σε 
εμπόλεμη κατάσταση. Τα σύνορα της Χώρας είναι αβέβαια, το μόνο βέβαιο είναι ότι η Αγγλία θέλει 
την Ελλάδα μέχρι τον Ισθμό, οι δε κυβερνήσεις της Γαλλίας και Ρωσίας επιφυλάσσονται να 
προτείνουν ευρύτερα όρια. Προφανώς, το μόνο που δεν έλειπε τότε από την Ελλάδα για να ευτυχήσει 
είναι κάποιο σύνταγμα. Ο Καποδίστριας όμως έχει την παρρησία να υποστηρίξει την γνώμη του πως 
οι Έλληνες είναι ανώριμοι να υποταχθούν σε συνταγματική κυβέρνηση ύστερα από την στυγνή 
δουλεία τριακοσίων εβδομήντα ετών και μετά από οκταετή φριχτό Αγώνα για την κατάκτηση της 
ελευθερίας τους. Χρειάζεται πρώτα να ωριμάσουν με την παιδεία και την εμπειρία του ελεύθερου 
βίου, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι της πολιτείας και της άσκησης των δικαιωμάτων 
τους ως πολίτες. Να μάθουν όχι μόνο να διατάζουν αλλά και να υπακούουν όπως ακριβώς δίδαξε ο 
Αριστοτέλης. Ο Καποδίστριας δεν υπήρξε ποτέ οπαδός της μοναρχίας, αντιθέτως από τα πρώτα του 
βήματα στην πολιτική ζωή, στα Ιόνια νησιά είχε σαφώς εκδηλωθεί υπέρ της συμμετοχής των λαϊκών 
μαζών στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας, και εναντίον των απόλυτων διεκδικήσεων των 
αριστοκρατών που ήταν και ο ίδιος! Και στην Ελβετία, μετά την λύση της διχόνοιας και την 
παλινόρθωση των καντονίων, τους παραχώρησε ιδανικό σύνταγμα. Επιπλέον, σε όλες του τις θέσεις 
ως υπουργός του Τσάρου, προέτεινε την παροχή συνταγματικών ελευθεριών στους λαούς για την 
αποφυγή επαναστάσεων.  Ο Καποδίστριας ήθελε να γίνουν όλοι οι αγρότες γαιοκτήμονες έτσι ώστε 
αφ’ ενός να ευημερήσουν, αφ’ ετέρου να μπορέσουν, απαλλαγμένοι από τον εκάστοτε προύχοντα 
που ήταν ο ιδιοκτήτης της γης, να εξασκήσουν ελεύθερα το δικαίωμα της ψήφου που τους είχε 
θεσπίσει. Για να μοιραστεί η γη στους αγρότες, έπρεπε πρώτα να καταγραφούν οι εκτάσεις που 
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ανήκαν στο δημόσιο. Στην διάρκεια της Τουρκοκρατίας η γη ανήκε στον σουλτάνο ο οποίος 
παραχωρούσε περιστασιακά την χρήση της. Τώρα η γη ανήκει στο ελληνικό κράτος, αλλά πολλά 
εδάφη έχουν περάσει με πλάγιους τρόπους σε χέρια ιδιωτών. Δηλαδή, ο Καποδίστριας ήθελε για το 
σύνταγμα ιδιοκτησία γης, δυνατότητα εργασίας, και δικαίωμα ψήφου. Το τελευταίο μάλιστα 
θεωρούσε ότι ήταν «ακρογωνιαίος λίθος παντός κοινωνικού οικοδομήματος». 
 

• Έτσι οι άνθρωποι που ομόφωνα επέλεξαν τον Καποδίστρια για να έρθει να τους διοικήσει, δεν 
αντελήφθησαν ότι έδωσαν τόση εξουσία σε έναν ενάρετο άνθρωπο. Η νοοτροπία τους, αυτή της 
επιβίωσης πάση θυσία για αιώνες, τους έλεγε πως ακόμη και με τους Τούρκους τα είχαν βρει, δεν θα 
τα έβρισκαν με αυτόν που είχαν οι ίδιοι επιλέξει; Δεν είναι ικανοποιημένοι και βλέπουν σε κάθε, μα 
κάθε δράση του Καποδίστρια ύποπτες κινήσεις και επιλήψιμες επιλογές που αποσκοπούν στην 
εξόντωσή τους. Το μίσος τους γίνεται θανάσιμο και τροφοδοτείται από τον φθόνο των Φαναριωτών. 
Μετανοιώνουν τώρα που εξέλεξαν έναν Κυβερνήτη και του εμπιστεύθηκαν την άσκηση των δικών 
τους εξουσιών, που του έδωσαν απερίσκεπτα τα δικαιώματά τους σε μία στιγμή πατριωτικής έξαρσης 
επειδή απειλείτο η πατρίδα. Αυτό που βλέπουν τώρα μπροστά τους είναι η ανάγκη να ομονοήσουν 
για να τον ανατρέψουν. Η Ύδρα μεταβάλλεται σε καταφύγιο των εχθρών της Κυβέρνησης και σε 
δυναμική αντιπολιτευτική εστία. Εκεί καταφεύγουν οι στασιαστές όπως ο Καρατάσος, οι λόγιοι όπως 
ο Πολυζωίδης που έχοντας λάβει απαγόρευση στο Ναύπλιο, εκδίδει πλέον στην Ύδρα την εφημερίδα 
του «Απόλλων» και συνεχίζει τις ύβρεις κατά του Κυβερνήτη, και βεβαίως ο Μαυροκορδάτος ο 
οποίος πολύ έξυπνα χειραγωγεί τους αντιδραστικούς και διοργανώνει τα όσα επακολούθησαν. Έτσι 
ξεκινά ένας απίστευτος σωρός άδικων κρίσεων εναντίον του Καποδίστρια, πλήρης παρανοήσεων και 
συκοφαντιών.  
 

• Όμως ο Καποδίστριας ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ήταν πραγματικά ηθικός Κυβερνήτης. Για τον 
ασκητικό ευπατρίδη που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα, που παραχώρησε τα περιουσιακά 
του στοιχεία για την Επανάσταση, που προσέφερε όλον του τον χρόνο, την προσωπική του ζωή και 
την τεράστια καριέρα του προς χάριν της Ελλάδος, η στυγνή διεκδίκηση των παλιών αγωνιστών, των 
προκρίτων και μεγαλοκαραβοκύρηδων, αποτελούσε μία οδυνηρή και αναγκαστική παραδοχή της 
ελληνικής πραγματικότητας που τον αποξένωνε από τους Έλληνες και τον αποθάρρυνε. Σαν 
υπεύθυνος ηγέτης δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τις στενόκαρδες σκέψεις, τις έριδες και τις 
δολοπλοκίες στις οποίες μετείχαν όλοι της αντιπολίτευσης. Αφιέρωνε τον χρόνο του στα μεγάλα και 
παραμέριζε τα μικρά. Δεν αποκρινόταν στις κατηγορίες τους, ενώ έβγαζε τεράστιο όγκο εργασίας 
αδιάκοπα. Εργαζόταν ασταμάτητα επί τρισήμισυ χρόνια, έτρωγε ελάχιστα, ξεκουραζόταν λίγο, δεν 
είχε καμμία βοήθεια και χωρίς την παραμικρή αναψυχή, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, τον έναν μήνα 
μετά τον άλλον, μόνος και αβοήθητος. Δεν είχε κανέναν δίπλα του να μοιραστεί μαζύ του το όραμα 
μίας Ελλάδας κράτους ευρωπαϊκού, κανέναν που να μπορεί να τον απαλλάξει από ένα μέρος της 
εργασίας του. Δεν μπορούσε ούτε να ξεγνοιάσει, γιατί ήταν πολλοί, θλιβερά πολλοί εκείνοι που δεν 
το είχαν για κακό να μεταφέρουν στους πράκτορες των ξένων δυνάμεων ό,τι άρπαζε το αυτί τους, 
ακόμη και από όσα λέγοντας μέσα στο Πανελλήνιο. Ήταν ένας άνθρωπος που δεχόταν την μία 
απογοήτευση μετά την άλλη, ενώ συσσώρευε πάνω του κόπο, κι άλλο κόπο, απέραντο κόπο.  
 

• Τον Ιούνιο 1828 που ήρθαν τα πρώτα χρηματικά βοηθήματα από την Γαλλία και την Ρωσία, ο 
Καποδίστριας γράφει στον μητροπολίτη Ιγνάτιο στην Πίζα: «…μόνον λίγοι τινές απατώνται 
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νομίζοντες ότι τα χρήματα ταύτα (η χρηματική βοήθεια της Γαλλίας και της Ρωσίας) είναι δι’ αυτούς 
και μέλλωσι να πάθωσι ό,τι και αι λίραι του δανείου. Ότι μεν κλέπτουσι παντού, όπου διοίκησις υπάρχει, 
είναι αναμφίβολον. Αλλά δεν ευρίσκεται τόπος εις εμέ γνωστός, όπου πλησίον των κλεπτών να 
υφίστανται χιλιάδες και χιλιάδες οικογενειών, αγαίων, ανεστίων, και καταπείνων καθώς εν Ελλάδι. 
Στοχασθήτε δεσπότη μου ότι αι άθλιαι αυταί οικογένειαι πάσχουσιν εξ αιτίας των κλεπτιστάτων 
αρχόντων, υπουργών τε, και ενθαρρύνατέ με, αν δύνασθε, να είμαι συγκαταβατικός προς μίαν δράκα 
ανθρωπαρίων μεταλλοθέων, επ’ουδενί των οποίων όμως ουδέ κατέστησα την βαρείαν χείρα της 
δικαιοσύνης, ουδέ καταστήσω, αρκούμενος να τους γνωρίσω καλώς και να τους παραδώσω ποτέ ει 
χρεία εις τας αράς του λαού». 
 

• Μόνο η τάξη των φτωχών ναυτών και τεχνιτών και του φτωχού αγροτικού λαού βλέπει τον 
Καποδίστρια ως ελευθερωτή από τους Τούρκους και προστάτη από τους πρόκριτους. Στους 
τελευταίους συνυπολογίζονται και τα ένοπλα τμήματα. Η ασφάλεια επανέρχεται στην Ελλάδα, και η 
δουλειά ξαναρχίζει. Η παραγωγή σημειώνει άνοδο και ο λαός λατρεύει τον μπάρμπα-Γιάννη. Οι 
αγρότες και οι τσομπάνοι τον βλέπουν ως φύλακα Άγγελο.  
 

• Ήδη από το φθινόπωρο του 1828 αρχίζουν αντιδράσεις εναντίον του Καποδίστρια και αρχίζουν οι 
παραιτήσεις από το Πανελλήνιο, το σώμα που ίδρυσε ο Καποδίστριας αντί της Βουλής. Οι Υδραίοι 
και οι Κουντουριώτηδες ζητούν υπέρογκα ποσά για αποζημιώσεις ενώ δεν έχουν καν ελεγχθεί. 
Αντιδρά και το ίδιο το Πανελλήνιο όταν δεν έχει λάβει το οριστικό κείμενο του υπομνήματος προς 
τους πρέσβεις στον Πόρο. Αντιδρούν διάφοροι οπλαρχηγοί όπως οι Μαυρομιχάληδες ότι δεν 
πραγματοποιήθηκε η Εθνοσυνέλευση όπως είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, όπως ζητούν και 
συχνά απαιτούν χρηματικά βοηθήματα ενώ παράλληλα στασιάζουν ή υποκινούν στάσεις 
βοηθούμενοι από τους Γάλλους, στους οποίους οι ίδιοι είχαν προστρέξει. Με την προσπάθεια 
δημιουργίας κτηματολογίου εκδηλώνονται οι δυσαρμονίες με τους Αγωνιστές και τους προύχοντες. 
Έτσι ανακόπτεται η προσπάθεια να συνταχθεί κτηματολόγιο. Αρχίζει και αντιδρά και ο Church το 
καλοκαίρι 1829 και εκφράζεται δυσμενώς κατά του Καποδίστρια και τον αποκαλεί «ατύχημα». Μετά 
την Δ’ Εθνοσυνέλευση η αντιπολίτευση και οι ολιγαρχικοί δεν θέλουν να παραδεχθούν την ήττα τους 
και συσπειρώνουν γύρω τους όλα τα αντικαποδιστριακά στοιχεία.   

 
• Τον Μάρτιο 1829 ο Γκαίτε κάνει μία θλιβερή και απαισιόδοξη πρόβλεψη: «θα σας φανερώσω ένα 

πολιτικό μυστικό, που αργά ή γρήγορα δυστυχώς θα πραγματοποιηθεί. Ο Καποδίστριας δεν θα μπορέσει 
να κρατηθεί για μακρό χρονικό διάστημα στην διοίκηση των ελληνικών πραγμάτων, γιατί δεν διαθέτει 
την απαραίτητη γι’ αυτές τις καταστάσεις ιδιότητα: δεν είναι στρατιωτικός. Δεν έχουμε κανένα 
παράδειγμα, κατά το οποίο άνθρωπος του γραφείου και του πνεύματος να μπορέσει να διοικήσει ένα 
επαναστατημένο κράτος και να υποτάξει σε νόμους στρατιωτικούς και στρατηγούς και κοτζαμπάσηδες. 
Με το σπαθί στο χέρι, και ως αρχηγός του στρατού, μπορείς να διατάσσεις, να νομοθετείς και να 
επιβάλλεις τήρηση των νόμων, οπότε ημπορείς να είσαι βέβαιος ότι θα σε υπακούσουν και θα 
πειθαρχήσουν. Χωρίς όμως την στρατιωτική σπάθη είναι αμφίβολη η επιτυχία… και ο Καποδίστριας 
δεν κρατάει σπαθί…σας το προλέγω… δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά…» 

 
• Το καλοκαίρι 1829 γίνεται η Δ΄ Εθνοσυνέλευση και μετά την ίδρυση της Γερουσίας που αντικαθιστά 

το Πανελλήνιο, πολλοί διαφωνούντες σ’ αυτήν παραιτούνται με διάφορες προφάσεις. 
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• Παραιτείται και ο Μιαούλης, ο οποίος με την παραίτησή του ζητά να του παραχωρηθεί κτήμα στην 

Αργολίδα. Ο Καποδίστριας που τον εκτιμούσε και είχε μέχρι τότε συνεργαστεί μαζύ του πραγματικά 
στενοχωρήθηκε, αλλά φρόντισε αυτοπροσώπως να του δοθεί αυτό που ζητούσε και του έγραψε και 
επιστολή ελπίζοντας ότι ο Μιαούλης θα αλλάξει γνώμη. Όμως εκείνος δεν άλλαξε ούτε γνώμη ούτε 
πολιτική στάση. Την 30η Μαρτίου 1830 ο Καποδίστριας στέλνει επιστολή στον Μιαούλη λέγοντας 
ότι η τύχη της Ελλάδας έχει αποφασιστεί από τις τρεις δυνάμεις: «…οι μέχρι τούδε σκέψεις μου επ’ 
αυτού δεν είναι ρόδινες, διότι καίτοι θέλουν να μας διασφαλίσουν την ανεξαρτησίαν μας, το πράττουν 
με έναν τρόπον που δυσαρεστεί όλον τον κόσμον. Με σφίγγει η καρδιά μου. Εκείνο εν τούτοις που μ’ 
ενθαρρύνει, είναι προ παντός η ελπίς μου στην βοήθεια του Θεού και ύστερα η σταθερή μου απόφασις 
να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου κατά τρόπον δικαιολογούντα την εμπιστοσύνη με την οποίαν με τιμά 
το Έθνος. Τέλος είναι οι καλές προθέσεις που εκδηλώνει υπέρ της Ελλάδος ο νέος της κυρίαρχος». 
 

• Το 1830 έγινε νέο πρωτόκολλο/συνθήκη στο Λονδίνο το οποίο ήταν δυσμενές για την Ελλάδα. Τα 
όρια της χώρας δεν ήταν τα αναμενόμενα και τα υποσχεθέντα στον Καποδίστρια, οι δυνάμεις δεν 
αναγνώριζαν όλη την Ακαρνανία και μέρος της Αιτωλίας, και έγινε η επιλογή του Λεοπόλδου 
πρίγκηπα του Σαξ Κόμπουργκ ως ηγεμόνα για την Ελλάδα. Απαιτούσαν μάλιστα τα ελληνικά 
στρατεύματα να φύγουν αμέσως από την Στερεά. Η ικανότητα του Κυβερνήτη και διπλωματική 
ευστροφία συνετέλεσαν στην υπαναχώρηση των δυνάμεων, και μετά από επίμονες και επίπονες 
διαπραγματεύσεις εκ μέρους του Κυβερνήτη στην αποδοχή των προτάσεών του, που η τελική 
αποδοχή θα γινόταν μετά τον θάνατό του.  
 

• Τον Ιούλιο 1830 έγινε πολιτικό πραξικόπημα στο Παρίσι και ανετράπη ο βασιλιάς Κάρολος Ι΄ και 
την θέση του πήρε ο Λουδοβίκος Φίλιππος, ο οποίος επεδίωκε στενότερο σύνδεσμο με την 
κυβέρνηση της Αγγλίας. Ο Καποδίστριας ήταν αρχικά αισιόδοξος διότι γνώριζε προσωπικά και τους 
δύο, όπως και τον υπουργό εξωτερικών, όμως ο αντιπρέσβης Ρουάν στο Ναύπλιο δεν του 
κοινοποίησε επίσημα την αλλαγή στην χώρα του όπως ώφειλε, και ευθυγραμμίστηκε με τον Άγγλο 
αντιπρέσβη. Έτσι άλλαξε η γαλλική πολιτική προς την Ελλάδα και τον Καποδίστρια, και σταμάτησε 
το χρηματικό βοήθημα. Βρήκε αφορμή και ο Φαβιέρος να στείλει υπόμνημα στον υπουργό πολέμου 
στην Γαλλία κατηγορώντας τον Καποδίστρια και την κυβέρνησή του με τα μελανότερα χρώματα. 
Ευτυχώς οι παράγοντες του υπουργείου δεν συμμερίστηκαν τις απόψεις του, και έκριναν απαραίτητη 
την παρουσία του Κυβερνήτη μέχρι την έλευση κάποιου ηγεμόνος. Όμως οι Γάλλοι άρχισαν να 
βλέπουν με συμπάθεια τους αντιπολιτευόμενους. Η στάση αυτή των Γάλλων εκδηλώθηκε σταδιακά 
και κορυφώθηκε το 1831. Συνεχίζονταν οι ραδιουργίες των ξένων, κι ο Καποδίστριας άρχισε να 
ανησυχεί σοβαρά.  
 

• 1831, οι αντιπρέσβεις Γαλλίας και Αγγλίας αναγνώρισαν στον εαυτό τους αυξημένα δικαιώματα, 
δοσμένα από την αντιπολίτευση και έκριναν ότι πρέπει να λένε στον Καποδίστρια τι να κάνει! Η 
ανάμειξή τους κατάντησε σκανδαλώδης. Αρχικά ζήτησαν την μεσολάβησή τους με τους Υδραίους, 
συνομίλησαν με τους μεν και τον Καποδίστρια, αναγνώρισαν την ορθότητα των λόγων του 
Καποδίστρια, αλλά πήραν το μέρος των στασιαστών! Οι ναύαρχοι Αγγλίας και Γαλλίας πήραν 
πρωτοβουλίες ανάλογα με τις προσωπικές τους συμπάθειες με τους αντιπολιτευόμενους. 



  
ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 66 

 

Χαρακτηριστικά ο Γάλλος αντιπρέσβης Ρουάν το καλοκαίρι 1830 υπέδειξε στον Κυβερνήτη να 
υποχωρήσει, και να καλέσει σε ανώτερες θέσεις της κυβέρνησης τους σπουδαιότερους άνδρες της 
αντιπολίτευσης για να την αποδυναμώσει, αλλά ο Καποδίστριας αρνήθηκε. Στην συνέχεια πρότεινε 
στον Καποδίστρια την έλευση γαλλικού στρατού στο Ναύπλιο. Εκείνος του απάντησε, «η μέρα κατά 
την οποία θα μπει ξένος στρατός στην πρωτεύουσα για την ασφάλεια της κυβέρνησης, εκείνη η ημέρα 
θα είναι η τελευταία του προσωρινού Κυβερνήτη».  
 

• Η Υδραίικη αντιπολίτευση πήρε με το μέρος της τους κατοίκους της Σύρου, τους Χίους που είχαν 
διαφύγει εκεί. Η Σύρος που πλήρωνε φόρους κατ’ ευθείαν στην κυβέρνηση, σταμάτησε να πληρώνει 
και παρέσυρε μαζύ της και άλλα νησιά των Κυκλάδων πλην της Τήνου. Αυτό ήταν πλήγμα για τον 
Κυβερνήτη. Επίσης η Ύδρα προσπάθησε να εισέλθει στις ένοπλες δυνάμεις διαβάλλοντας για να 
προσεταιριστεί ένοπλα τμήματα, και τα κατάφερε μόνον με τον Τσάμη Καρατάσο. Αυτός 
προσπάθησε να παρασύρει κι άλλα στρατιωτικά τμήματα, έφυγε δύο φορές κυνηγημένος στα 
τουρκικά εδάφη, και τελικά κατέληξε στην Ύδρα. Εκεί συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε 
στρατοδικείο. Ο Καποδίστριας έδωσε αμνηστία στους καταδικασθέντες σε θάνατο και αυτό 
μεταφράστηκε σε αδυναμία να κυβερνήσει. Οι Υδραίοι συνέχισαν να ζητούν υπέρογκες 
αποζημιώσεις και ενέταξαν το θέμα της αποζημίωσης στο αίτημα για την αποκατάσταση των 
συνταγματικών δικαιωμάτων. Ο Καποδίστριας πρότεινε λύση για τις αποζημιώσεις, αλλά οι Υδραίοι 
με την βοήθεια του Μαυροκορδάτου, απέρριψαν τις κυβερνητικές προτάσεις.  
 

• Επίσης πήρε με το μέρος της τον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος αν και είχε μοιραστεί το όραμα της 
εκπαίδευσης των Ελληνόπουλων με τον Καποδίστρια, εκδήλωσε από το Παρίσι την ανησυχία του 
για την εκλογή του ως Κυβερνήτη. Έμαθε ότι η απόφαση ελήφθη μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας και 
υποψιάστηκε ότι ήταν προϊόν κάποιας φατρίας. Αγνοούσε την πραγματικότητα της Ελλάδας, 
αγνοούσε το κείμενο του συντάγματος της Τροιζήνας όπως και τα γεγονότα με την χρονολογική τους 
σειρά. Θεωρεί απαράδεκτο για μία Δημοκρατία να έχει ένα πρόσωπο ως Κυβερνήτη που να 
συγκεντρώνει και τις τρεις εξουσίες. Είχε ελπίδες βέβαια για το καλλίτερο, διότι είχε γνωρίσει 
προσωπικά τον Καποδίστρια και συνομιλήσει μαζύ του. Από το 1815 που τον είχε πρωτογνωρίσει, 
δεν παρέλειπε να σπέρνει επαίνους γι’ αυτόν στα γράμματά του προς τους φίλους των ελληνικών 
παροικιών. Γνώριζε ότι ήταν τιμιότερος από ό,τι φημολογείτο. Και ο ίδιος ο Καποδίστριας 
εμπιστεύθηκε στον Κοραή το πρόβλημά του για την εκπαίδευση: «η δημόσια εκπαίδευσις δεν είναι 
δυνατόν να οργανωθή όσον ταχέως αι χρείαι το απαιτούσι και ημείς το επιθυμούμεν. Δια τα σχολεία 
χρειάζονται οικήματα, εγώ δε φθάσας ενταύθα ευρήκα μόνον καλύβας όπου εσκεπάζοντο πλήθος 
οικογενειών πειναλέων». Όμως ο Κοραής έγινε πλέον κι αυτός εχθρός του Κυβερνήτη και τον 
αποκαλούσε κι αυτός «τύραννο», «όργανο της Ρωσίας», και «απερίτμητο Τούρκο». Εξέφραζε τις 
αρχές της γαλλικής επανάστασης και ονειρευόταν ένα καθεστώς με σύνταγμα, ελευθερίες κτλ. 
υιοθετώντας ανεπιφύλακτα όλες τις κατηγορίες των αντικαποδιστριακών. Έγραφε και δημοσίευε 
λιβελογραφήματα κατά του Καποδίστρια, και μάλιστα δημοσίευσε λιβελογράφημα μετά την 
δολοφονία του Κυβερνήτη.  
 

• Η αντιπολίτευση πήρε μαζύ της και τον Γεώργιο Σισίνη ο οποίος ως πρόεδρος της Γερουσίας 
υπέγραψε το υπόμνημα για τον Λεοπόλδο, όμως μετά υπέγραψε και την αντικυβερνητική αναφορά! 
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Και στην συνέχεια απολύθηκε από την θέση του. Ο Σισίνης δικαιολογήθηκε ότι η Γερουσία 
παραπλανήθηκε υπογράφοντας το υπόμνημα, και στην ουσία εξυπηρέτησε τα σχέδια του 
Καποδίστρια. Έγραψε μάλιστα επιστολή εκθέτοντας την θέση του, την μετάφρασή της στα γαλλικά 
την έδωσε στον Μαυροκορδάτο, και στην συνέχεια την επέδωσε στους αντιπρέσβεις Ρουάν και 
Ντώκινς, όπως και στον ναύαρχο Ντερινιύ, με την παράκληση να σταλεί εμπιστευτικά στις 
κυβερνήσεις τους και να τηρηθεί η σχετική μυστικότητα. Στην Ύδρα συνέρρεαν κορυφαίοι 
αντικυβερνητικοί που κατέστρωναν αντιπολιτευτικές στρατηγικές. Μία από τις ελπίδες τους ήταν ότι 
οι Γάλλοι θα βοηθούσαν την εξεγερμένη Πολωνία και η αναπόφευκτή τους σύγκρουση με την Ρωσία 
θα μεταφερόταν στην Ελλάδα. Όταν αυτό δεν έγινε και απετράπη νέος ευρωπαϊκός πόλεμος, 
προχώρησαν σε δυναμική αναμέτρηση με τα γεγονότα στον Πόρο. 
 

• Για την στάση της αντιπολίτευσης, ο Καποδίστριας έγραψε στον Μιχαήλ Σούτσο, (Μιχαήλ Βόδα) ο 
οποίος βρισκόταν τότε στο Παρίσι: «Οι ίδιοι εκείνοι άνθρωποι που ηθέλησαν να διαταράξουν την 
τάξιν και την ηρεμίαν κατά την περίοδον της εκλογής του Λεοπόλδου το προηγούμενον έτος, αυτοί και 
πάλιν δεν αποκρύπτουν τα σχέδιά τους να ευθυγραμμίσουν και την Ελλάδα προς την κίνησιν των λαών 
που επαναστατούν κατά των κυβερνήσεών τους, ούτε δε να απολαύσουν των ευεργετημάτων ενός 
δημοκρατικού συντάγματος και μίας ομοσπονδιακής κυβερνήσεως». Και περιγράφει ο ίδιος ποιοι είναι 
οι άνθρωποι που κινούνται και ραδιουργούν: «είναι, - επιτρέψατέ μοι να τους ονομάσω με το 
συλλογικόν τους όνομα, - οι φαναριώτες, μερικοί ξένοι που δεν πέτυχαν να πραγματοποιήσουν τους 
πόθους των, μερικοί κοτζαμπάσηδες που θα ήθελαν να διαμοιράσουν μεταξύ των τα ισχνά εισοδήματα 
του κράτους δια της αναδείξεως του καθ’ενός εξ’αυτών στην κεφαλή της επαρχίας του και μερικοί νέοι 
που έρχονται γεμάτοι από δογματισμούς του εξωτερικού». «…Σας παραγγέλλω να πληροφορήσετε τους 
πάντες ότι εγώ με κανέναν τρόπο δεν θα απσπαστώ από την διαγεγραμμένην εθνικήν πορείαν μου και 
ότι δεν θα προδώσω ποτέ κανένα από τα χρέη μου απέναντι στην Πατρίδα μας. Όλα θα τα εκπληρώσω 
μέχρι την τελευταία μου στιγμή. Όταν δε καταλάβω ότι δεν ημπορώ να σώσω τον δυστυχή αυτόν τόπον 
από τα δεινά του εμφυλίου πολέμου και της αναρχίας, - που υποκινούνται από τους ξένους, - τότε θα 
θέσω υπ’ όψιν του Ελληνικού Έθνους και όλου του άλλου κόσμου την αληθινή και ειλικρινή ιστορία 
των γεγονότων και των ανθρώπων και θα αποτραβηχτώ αμέσως, παίρνοντας μαζύ μου το μεγαλύτερο 
αγαθό: την καθαρότητα και την ανάπαυση της συνειδήσεώς μου»! Και προσθέτει: «όλοι οι Έλληνες 
είναι πεπεισμένοι ότι οι Μανιάτες κινούνται με ξένες προτροπές. Οι Μαυρομιχαλαίοι και οι Υδραίοι 
που μένουν στην Καλαμάτα είναι σήμερα υπό την σκέπη και την προστασία των γαλλικών 
στρατευμάτων… το γεγονός αυτό δεν αποτελεί άραγε σκάνδαλο στο πνεύμα του Ελληνικού Έθνους το 
οποίο τους αποδοκιμάζει, τους πολεμά και τους καταράται, επειδή ταράττουν την εσωτερική ησυχία την 
οποία ενθαρρύνουν και παροτρύνουν οι συμμαχικές δυνάμεις»; 

• Στον κόμη Γεώργιο Μοτσενίγο έγραψε, «εν τούτοις εγώ δεν αποθαρρύνομαι. Βαδίζω ίσια και θα γίνει 
ό,τι ο Θεός θελήσει. Αγνοώ πότε και πώς εν τη ευσπλαχνία Του θα με απαλλάξει από τις υποθέσεις. Θα 
επωφεληθώ τότε από την χάρη Του αυτή για να ανορθώσω την υγεία μου. Χωρίς αυτήν, θα καταλήξει 
να μη μπορεί να κρατηθεί. Αυτό που φοβούμαι περισσότερο είναι ένα γήρας συνοδευόμενον από 
ασθένεια, που βαρύνει όχι μόνον τον ίδιον, αλλά και όσους τον περιβάλλουν». 
 

• Μίλησε και στους αντιπρέσβεις, γνωρίζοντας πολύ καλά την στάση τους: «Αλλά τα αισθήματα του 
ανθρώπου οφείλουν να σιγούν οσάκις τα καθήκοντα του άρχοντος ομιλούν εις τόνον υψηλόν. 
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Καταδικασμένος ως είμαι ακόμη ο αρχηγός αυτής της χώρας, θα παρέλειπα πάντα τα καθήκοντά μου, 
εάν θα είχα δεχθεί να προϋπαντήσω μίαν δράκα πολιτών οι οποίοι αναγνωρίζουν εις εαυτούς το 
δικαίωμα ν’ αντιτάξουν ένοπλο αντίστασιν και ραδιουργίες κατά την εκτέλεσιν των κυβερνητικών 
πράξεων τις οποίες εκείνοι κρίνουν ως παράνομες». Και κατέληξε: «Είναι εν τούτοις δυνατόν, όπως 
το πείσμα υπερβεί παν όριον και το σκάνδαλον να μην περιορισθεί. Στην περίπτωση αυτή η Κυβέρνησις 
θα υποχρεωθεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά της και θα τα εκπληρώσει χωρίς να φοβηθεί την ευθύνην 
εκ των συνεπειών που θα εβάρυναν αυτήν». 
 

• Στάσις στον Πόρο: Οι Υδραίοι και ο Μαυροκορδάτος τον Ιούλιο 1831 έστειλαν τον Αντώνη Κριεζή 
στον Πόρο να καταλάβει τα κυβερνητικά πλοία, και στην συνέχεια έστειλαν τον Μιαούλη και του 
ζήτησαν να καταλάβει τον ναύσταθμο του Πόρου, πριν προλάβει ο διοικητής του Κανάρης να έλθει 
εναντίον της Ύδρας. Ο Καποδίστριας χαρακτήρισε την όλη δράση «πειρατική» και ζήτησε επίσημα 
μέσω των αντιπρέσβεων την αρωγή των αρχηγών των συμμαχικών μοιρών για να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση. Ανταποκρίθηκε μόνο ο ναύαρχος Ρίκορντ της Ρωσίας και προέβη να επιτεθεί κατά των 
στασιαστών. Πράγματι, ο Ρώσος ναύαρχος απέκλεισε το ναύσταθμο, και προ του κινδύνου να 
συλληφθεί ο Μιαούλης ανατίναξε την φρεγάτα «Ελλάς» και την κορβέτα «Ύδρα», τα δύο πιο 
αξιόπλοα πλοία του ελληνικού στόλου, και διέφυγε στην Ύδρα. Από καθαρή τύχη και την αυτοθυσία 
ναυτών γλύτωσαν η «Καρτερία» και ολόκληρος ο ναύσταθμος. Ο Μιαούλης είπε ότι προτίμησε να 
τα ανατινάξει παρά να τα αφήσει να παραδοθούν στον Κυβερνήτη που είναι Ρώσος και τύραννος. 
Αργότερα παραδέχθηκε ότι παρασύρθηκε από τον Μαυροκορδάτο. Η αντίδραση κατά του 
Κυβερνήτη διογκωνόταν. Οι Μανιάτες αρνούνταν να πληρώσουν τους φόρους προς την κεντρική 
εξουσία και στασίασαν με την σειρά τους. Ο Καποδίστριας συγκάλεσε Εθνοσυνέλευση στο Άργος 
για την 8η Σεπτεμβρίου και απέκλεισε τα πλοία της Ύδρας από όλα τα λιμάνια. Παρέπεμψε να 
δικαστούν σε εξαιρετικό δικαστήριο για εγκλήματα εσχάτης προδοσίας όλα τα μέλη του κοινού της 
Ύδρας και εξορίστηκαν οι αντιφροντούντες στο Ναύπλιο. 
 

• Μετά τα επεισόδια στον Πόρο άλλαξαν πλεύση οι αντιπρέσβεις. Θεώρησαν ότι οι αντιπολιτευόμενοι 
το παράκαναν, και οι Υδραίοι πρόκριτοι διαχώρισαν την θέση τους από τους υπόλοιπους 
αντιπολιτευόμενους και επεδίωξαν προσέγγιση του Κυβερνήτη. 
 

• Μοιραία στάθηκε η αντιπαλότητα του Καποδίστρια με τους Μαυρομιχάληδες, την ισχυρότερη 
οικογένεια της Μάνης. Ο Καποδίστριας διέταξε την σύλληψή του Πετρόμπεη και τον εγκλεισμό του 
στη φυλακή μετά από την διαγωγή του που ήταν υποστηρικτική στις επαναστάσεις των Μανιατών 
ενώ μετείχε της Γερουσίας. Τον αδελφό του Κωνσταντίνο και τον υιό του Γεώργιο τους κρατούσε 
στο Ναύπλιο, όπου είχε μεταφερθεί η πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους. Το γεγονός αυτό 
εξέθρεψε το μίσος και την ανάγκη για εκδίκηση από την πλευρά των Μαυρομιχαλαίων. Συν το ότι 
ήθελαν η Μάνη να έχει δικό της τελωνείο και να μην υπάγεται στους νόμους του κράτους. Ο Ρώσος 
ναύαρχος Ρίκορντ υποσχέθηκε στην μητέρα του Πετρόμπεη, την Μαυρομιχάλαινα, να προσπαθήσει 
να πείσει τον Κυβερνήτη να συναντήσει τον γυιό της που ήταν επτά μήνες στην φυλακή. Ο 
Καποδίστριας δέχθηκε την συνάντηση και την όρισε για το μεσημέρι της 25ης Σεπτεμβρίου. Όμως το 
πρωί της 25ης ήρθε το ταχυδρομείο με την εφημερίδα «Ταχυδρόμος» της Αγγλίας όπου διάβασε ένα 
μακροσκελές άρθρο, συκοφαντικό, γραμμένο με ύφος βίαιο, που χαρακτήριζε τον Καποδίστρια 

http://www.sansimera.gr/biographies/341
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δεσπότη που υποστηρίζεται από τους Ρώσους, που η Αγγλία κοιμάται και η Γαλλία διαπράττει 
σφάλμα τακτικής όσο στηρίζει τον «Ρώσο ανθύπατο», πως σαν πρόεδρος παραβίασε όλα τα 
δικαιώματα, φυλάκισε, δήμευσε, εξόρισε χωρίς δίκη πολιτικούς άντρες, φίμωσε τον τύπο, κατήργησε 
τα δικαστήρια, εισέπραξε φόρους που είχαν καταργηθεί, και άφησε τα καράβια να σαπίζουν στα 
λιμάνια λόγω των υπέρογκων φορολογιών. Πως η λαϊκή δυσαρέσκεια είχε κορυφωθεί μετά την 
παραίτηση του πρίγκηπα Λεοπόλδου εξ’ αιτίας των δολοπλοκιών του Κυβερνήτη, όπως και εξ’ αιτίας 
των καταδιώξεων και των φυλακίσεων μελών της οικογένειας Μαυρομιχάλη η ο οποία είχε χάσει 41 
μέλη υπέρ της υπόθεσης των Ελλήνων. Το δε έγκλημα του Πετρόμπεη, του αρχηγού της οικογένειας 
συνίστατο στην αναχώρησή του από το Ναύπλιο χωρίς διαβατήριο. Πικραμένος ο Καποδίστριας 
ακύρωσε την συνάντηση, όταν ήδη ο Πετρόμπεης αλυσοδεμένος και με συνοδεία έχει βγει από την 
φυλακή πηγαίνοντας να τον συναντήσει.  
 

• Στις 14 Σεπτεμβρίου ο Καποδίστριας έγραψε στον Εϋνάρδο: «Οι ναύαρχοι και οι πρέσβεις της 
Γαλλίας και της Αγγλίας προσφέρουν ξεχωριστή φιλία στους Υδραίους επαναστάτες, ενώ απαξιούν να 
στηρίξουν ηθικώς την ελληνική κυβέρνηση… είναι φανερό ότι τα ελληνικά κινήματα, Μανιατών και 
Υδραίων, είναι καρποί και αποτέλεσμα των αγώνων ξένων ανθρώπων, που τα δημιούργησαν για την 
εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, και εναντίον της Ελλάδος!... Ας λέγουν και ας γράφουν ό,τι 
θέλουν. Θα έλθη όμως κάποτε καιρός ότε οι άνθρωποι κρίνονται όχι σύμφωνα με όσα είπον ή έγραψαν 
περί των πράξεών των, αλλά κατ’ αυτήν την μαρτυρίαν των πράξεών των. Υπ’ αυτής της πίστεως, ως 
αξιώματος, δυναμούμενος έζησα μέσα εις τον κόσμον μέχρι τώρα, οπότε ευρίσκομαι εις την δύσιν της 
ζωής μου, και υπήρξα πάντοτε ευχαριστημένος δια τούτο. Μου είναι αδύνατον πλέον να αλλάξω τώρα. 
Θα συνεχίσω εκπληρών πάντοτε το χρέος μου, ουδόλως φροντίζων περί του εαυτού μου, και ας γίνη 
ό,τι γίνη».  
 

• Είχαν συστήσει στον Καποδίστρια να φυλάγεται, γιατί είχε ακουστεί πως ετοιμάζονταν να τον 
δολοφονήσουν. «Δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω σκοτώσει κανέναν» είπε στον Κανέλλο Δεληγιάννη 
πρόκριτο της Πελοποννήσου, απαντώντας του πλαγίως όταν εκείνος τον απεκάλεσε «δήμιο», 6 
ημέρες πριν την δολοφονία του.  
 

• Οι προεστοί της οικογένειας Γούλενου από τον Πραστό Λεωνιδίου, Φιλικοί και αγωνιστές της 
Επανάστασης, προειδοποίησαν τον Κυβερνήτη: «αντενέργειαι μεγάλαι εναντίον της εξοχότητός σας 
και εναντίον πάσης εθνικής εισπράξεως των επιτοπίων πόρων. Αν θέλεις να μάθης ακόμη, ήλθομεν να 
σας είπωμεν ότι αναφανδόν εις το δημόσιον υβρίζεσαι καθ’ ημέραν από κακοβούλους και φατριαστάς, 
οι οποίοι έκαμαν έργο τους το τοιούτον και εκατάντησεν εις την επαρχίαν μας η μεγαλυτέρα αναρχία, 
διότι έως τώρα δεν τιμώρησες κανέναν».  
 

• Στο Άργος οι συνωμότες διενήργησαν μυστικά εράνους για να πληρώσουν τους δολοφόνους του 
Καποδίστρια. Μέχρι που ζήτησαν οικονομική συνδρομή από τον Δημήτριο Υψηλάντη, ο οποίος τους 
απάντησε «όχι, ο Καποδίστριας δεν είναι τύραννος και η τυραννοκτονία δεν είναι αρετή. Εάν ήτο, εγώ 
ο ίδιος θα τον εφόνευα, δεν θα εμίσθωνα δολοφόνους». Λέγεται πως ο υπηρέτης του κάποιες μέρες 
πριν την δολοφονία του ομολόγησε πως είχε πληρωθεί για να του ρίξει φαρμάκι στο πρωινό του, 
αλλά την τελευταία στιγμή μετάνοιωσε και το ομολόγησε στον ίδιο. Επίσης ο τελάλης στο Ναύπλιο 
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του είπε, «κύτταξε, Κυβερνήτη μου, θα σε σκοτώσουν». Λέγεται επίσης ότι την παραμονή της 27ης 
Σεπτεμβρίου η Ελληνίδα φίλη ενός Γάλλου αξιωματικού πληροφορήθηκε από τον ίδιο ότι 
ξημερώνοντας οι Μαυρομιχαλαίοι θα τον δολοφονούσαν όταν ο Κυβερνήτης θα πήγαινε στην 
εκκλησία. Οι Γάλλοι ήταν καλά ενημερωμένοι. Αλαφιασμένη και έντρομη και χωρίς να πει τίποτα 
στον Γάλλο φίλο της έτρεξε στο Κυβερνείο και χτύπησε την πόρτα με αγωνία. Κατ’άλλους το 
ομολόγησε στον διοικητή του Ναυπλίου Κ. Αξιώτη και εκείνος, τρεις μέρες πριν την Κυριακή 27/9, 
πήγε να ενημερώσει τον Καποδίστρια. Εκείνος καθόταν ακόμη στο γραφείο του και μελετούσε τα 
έγγραφα με τις αγωνιώδεις πληροφορίες που έφθαναν από όλη την Ελλάδα για τις επαναστατικές 
ταραχές στην Σπάρτη, στο Λιμένι, στην Μάνη, στην Καλαμάτα, στην Σύρο, την Ύδρα, Θήβα, 
Ελευσίνα και αλλού. Μαθαίνοντας τα νέα προσπάθησε να τον καθησυχάσει λέγοντας «δεν θα 
τολμήσουν να το κάνουν αυτό το έγκλημα οι Μαυρομιχάλες, θα σεβαστούν τα άσπρα μου μαλλιά. Είμαι 
αποφασισμένος να θυσιάσω την ζωή  στην Ελλάδα. Εάν οι Μαυρομιχαλαίοι θέλουν να με σκοτώσουν, 
τόσον το χειρότερο γι’ αυτούς. Κάποιαν ημέραν οι Έλληνες θα εκτιμήσουν την απώλειάν μου». Λέγεται 
επίσης ότι οι πιστοί συνεργάτες του είχαν πληροφορηθεί τις προθέσεις των δύο Μαυρομιχαλαίων, 
ένας από αυτούς και ο Νικόλαος Σπηλιάδης τον παρακάλεσαν να απομακρυνθεί από το Ναύπλιο, και 
εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά λέγοντας να μην «του αφαιρούν με τους φόβους τους πολύτιμον 
χρόνον για τις ανάγκες του Έθνους…» Με άλλα λόγια, ήταν διάχυτο στην ατμόσφαιρα ότι θα 
δολοφονηθεί. Ο αδελφός του ο Αυγουστίνος πληροφορημένος, τον εμπόδισε την προηγούμενη 
Κυριακή να πάει στην εκκλησία γι’ αυτόν τον λόγο. Λέγεται μάλιστα πως για να αποφύγει μία 
επανάληψη αυτής της αποτροπής ο Καποδίστριας ξεκίνησε ακόμη νωρίτερα την Κυριακή 27.9. για 
να πάει στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος. Πήγαινε και εκκλησιαζόταν στον Άγιο Σπυρίδωνα 
για να βρίσκεται σε επαφή με την γενέτειρά του, - με συνοδεία δύο ατόμων, ο ένας ο μονόχειρας 
Κοζώνης. Οι δύο Μαυρομιχάληδες τον περίμεναν ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά της εισόδου, 
και ο ένας τον πυροβόλησε στο κεφάλι ενώ ο δεύτερος τον μαχαίρωσε στην κοιλιά. Πυροβόλησε 
εναντίον του Κυβερνήτη και ο Καραγιάννης, ο ένας από τους δύο φύλακες των Μαυρομιχαλαίων οι 
οποίοι γίνανε στην συνέχεια φίλοι και συνεργοί, αλλά αστόχησε, το ίχνος της σφαίρας σώζεται δίπλα 
από την είσοδο της εκκλησίας. Ο μονόχειρας Κοζώνης πυροβόλησε τον Κων/νο και τον πλήγωσε, ο 
οποίος στην συνέχεια, αδυνατώντας να διαφύγει πιάστηκε από το οργισμένο πλήθος και θανατώθηκε 
φριχτά. Ο Γεώργιος διέφυγε τελικά στο σπίτι του αντιπρέσβη Ρουάν, όπου ανεφώνησε «τον 
σκοτώσαμε τον τύραννο», ζητώντας άσυλο. Ο Ρουάν του πρόσφερε άσυλο, αλλά τελικά τον παρέδωσε 
στον φρούραρχο, όταν εκείνος του είπε πως αδυνατεί να συγκρατήσει το οργισμένο πλήθος που 
απαιτούσε την παράδοσή του, και δεν εγγυάτο πλέον την ασφάλειά του. Χάρη στις ενέργειες του 
φρουράρχου και την ψυχραιμία του τακτικού στρατού αποφεύχθηκαν αντίποινα στους 
αντικυβερνητικούς από το πλήθος.  
 

• Ο λαός θρήνησε πικρά τον τραγικό θάνατο του Καποδίστρια. Οι εκδηλώσεις οδύνης ξεπέρασαν κάθε 
προηγούμενο. Ο Κολοκοτρώνης μας περιγράφει πως όταν έμαθαν την δολοφονία οι πολίτες της 
Τριπολιτσάς έμειναν νεκροί, άφησαν τα εργαστήριά τους, τις δουλειές τους, και περπατούσαν σαν 
τρελλοί. Μικροί και μεγάλοι ντύθηκαν στα μαύρα στο Ναύπλιο. Τα κατάλευκα σεντόνια από τις 
προίκες των κοριτσιών βάφτηκαν μαύρα για να καλύψουν τις προσόψεις των σπιτιών τους από τα 
μπαλκόνια έως το έδαφος και τα παντζούρια έκλεισαν. Τα γραφεία της Κυβέρνησης γέμισαν από τα 
πολυπληθή γράμματα που άρχισαν να καταφθάνουν από όλη την επαρχία, Πελοπόννησο και Στερεά, 
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από πόλεις ιδιαιτέρως όπως το Μεσολόγγι, για να εκφράσουν τον πόνο τους για τον θάνατο του 
φιλόστοργου πατέρα.  

 
• Ένας φίλος του Κοραή, ονόματι Παγκαλάκης, γράφει στον φίλο του Κοραή έναν χρόνο αργότερα 

από τον θάνατο του Καποδίστρια, τον Σεπτέμβριο 1932: «όλοι οι τίμιοι Έλληνες, γυναίκες και παιδιά, 
ζώντος του Κυβερνήτου εφώναζαν καθ’ εκάστην από καρδίας: ‘ο Θεός να κόπτη ημέρας μας και να 
του δίδει χρόνους. Στον θάνατό του, και μετ’ αυτόν, όλοι οι ευρεθέντες την Ελλάδαν ξένοι, εκτός 
μερικών τυχοδιωκτών, μωρών και διεφθαρμένων Γάλλων, δύνανται να ομολογήσωσι τας οιμωγάς των 
ποιμένων, των γεωργών, των τεχνιτών, των εμπόρων, των κτηματιών, και πάσης άλλης τάξεως τιμίων 
πολιτών, και καταγίνονται ολονέν πώς έκαστος να του αποδώση το οφειλόμενος προς την αθάνατον 
μνήμην του σέβας». Δεν είναι γνωστή η απάντηση του Κοραή, εάν απάντησε.  

• Στο γραφειάκι του βρίσκεται ένα τελευταίο σημείωμα προς κάποιον κύριο Ν.Ν. γραμμένο την 
παραμονή του θανάτου του, όπου ο Καποδίστριας τον διαβεβαιώνει πως η «υπόθεσις» θα ρυθμιστεί 
κατά την επιθυμία του, και προσθέτει: «τα αισθήματα που σας παρακινούν να μην δεχθείτε τίποτε 
έναντι των υπηρεσιών σας προς την χώραν, τιμούν τον ευγενή χαρακτήρα σας και με κάμουν να 
δοκιμάζω μίαν αληθή ικανοποίησιν δια την οποίαν σας είμαι υπόχρεως εσαεί. Είναι βάλσαμον της 
ψυχής μου ποτιζομένης κάθε στιγμή με πικρίες. Σας σφίγγω το χέρι, Καποδίστριας».  
 

• Χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι από όσους πολέμησαν τον Καποδίστρια και το πολιτικό του 
σύστημα διαφοροποίησαν τις θέσεις τους μετά το 1832. Συνεργάστηκαν στην ενίσχυση του 
απολυταρχικού καθεστώτος, και ούτε λέξη για σύνταγμα, και άλλοι σταμάτησαν τις απαιτήσεις τους.  
 

• Επτά μήνες περίπου μετά την δολοφονία του Κυβερνήτη, ο Αυγουστίνος Καποδίστριας παραιτήθηκε 
από την θέση του στην Κυβέρνηση, και πήρε την άδεια από τον Άγγλο αρμοστή των Ιονίων νήσων 
να μεταφέρει την σωρό του Κυβερνήτη στην Κέρκυρα και να τον θάψει στην Μονή Πλατυτέρας 
όπως είχε ο ίδιος ο Καποδίστριας εκφράσει την επιθυμία του. Οι Άγγλοι δέχθηκαν και έδωσαν την 
άδεια, αλλά με τον όρο να γίνει ήσυχα και μυστικά χωρίς τιμές και κόσμο. Μάλιστα επέλεξαν την 
τρίτη μέρα του Πάσχα που ο κόσμος γιόρταζε ακόμα την Λαμπρή και δεν πρόσεχε άλλα πράγματα.  

• Οι Ελβετοί τιμούν τον Καποδίστρια και τον ευγνωμονούν γιατί ό,τι έκανε για την χώρα τους. Όταν 
οριστικά στο Παρίσι επικυρώθηκαν οι συμφωνίες για την Ελβετία, ο αρχηγός της Ελβετικής 
Αντιπροσωπείας  είπε τα εξής: «Τι είναι δυνατόν να κάνουμε γι’ αυτόν τον εξαίρετο Καποδίστρια; 
Είναι ο Φοίνικας της Δημοκρατίας, χωρίς αυτόν το Συνέδριο της Βιέννης και τα άλλα θα ήταν 
διαφορετικά, χωρίς αυτόν η Ελβετία θα είχε εξ’ ολοκλήρου ανατραπεί. Αν περάσει ποτέ από την Γενεύη 
χτυπήστε όλες τις καμπάνες των εκκλησιών και χαιρετήστε την άφιξή του δια του κεραυνού του 
πυροβολικού μας». 
 

• Ο Ιωάννης Καποδίστριας απέδειξε ότι υπάρχει «Έθνος Ελληνικόν, και έθνος αγαθόν, τίμιον, ενάρετον, 
δεκτικότατο να κυβερνηθεί όπως όλα τα πολιτισμένα έθνη» είπε ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος σε μία 
ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τη δεκαετία του ’80, και ο οποίος ετοίμασε μία διατριβή το 
1954 την οποία στην συνέχεια εξέδωσε σε βιβλίο. Όταν ερωτάται από έναν φοιτητή, γιατί 
ασχολήθηκε με το έργο του Πρώτου Κυβερνήτη, απάντησε:  «Η μορφή, η ζωή, η λαμπρή 
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σταδιοδρομία και το άδοξο τέλος του Ιωάννη Καποδίστρια, προσφέρουν ένα παραδειγματικό πεδίο 
στοχασμού για τις τύχες και το μέλλον του Ελληνισμού». 
 

• Στην πραγματικότητα, το Ελληνικό Έθνος, αφού διατήρησε ακμαία την συνείδηση του Έλληνα και 
την ηθική του συνοχή κατά τους αιώνες της δουλείας, αφού αναπτύχθηκε οικονομικά και πνευματικά, 
ιδίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες πριν το 1821, αφού επέδειξε κατά την διάρκεια της Επανάστασης 
θαυμαστή ευψυχία, αντοχή, απαράμιλλο θάρρος και αυτοθυσία, ανέδειξε στρατιωτικούς αρχηγούς 
τεράστιας αξίας, ευτύχησε στα τελευταία χρόνια του Αγώνα να αποκτήσει μέσω του Ιωάννη 
Καποδίστρια μία εξαίρετη πολιτική ηγεσία, και μοναδική διπλωματική εκπροσώπηση. 
 

• Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν τελικά μία ιδιαίτερη προσωπικότητα. Χαρακτηρίστηκε για το 
αδαμάντινο ήθος του, την ανιδιοτέλειά του, τον απόλυτο τρόπο που υπετάγη στο μεγάλο Χρέος, το 
έργο που ανέλαβε να πραγματοποιήσει και να φέρει σε πέρας. Αυτός ό άνθρωπος, που όλη σχεδόν ή 
αλληλογραφία του είναι γραμμένη στα γαλλικά, αυτός ό κόντες του Libro d'oro, που τα περισσότερα 
χρόνια του τα έζησε έξω από την Ελλάδα, ήταν κατ' έξοχήν Έλλην, Έλληνας πραγματικά φέροντας 
φως, βαθύτατα κατά το ήθος και την σκέψη Έλληνας, προικισμένος με τις ευγενέστερες αρετές της 
Φυλής, φορεύς εκείνων των αρετών που κάνουν την ελληνική ιστορία, την ελληνική τέχνη και την 
ελληνική σκέψη, βάθρο του πολιτισμού όλων των λαών της Ευρώπης. Εάν η ύψιστη εντολή της 
ελληνικής σοφίας είναι η υποταγή στο μέτρο, «μέτρον άριστον», ο Ιωάννης Καποδίστριας μπορεί να 
μας γίνει υπόδειγμα, ζωντανή παρουσία του ελληνικού μέτρου. 
Η ύπαρξή του, ή παρουσία του στις πρώτες ώρες της νέας εθνικής μας ζωής πρέπει όλους να μας 
εμπνέει με υπερηφάνεια. Μας γεμίζει όμως και με πίστη και με ελπίδα. Γι’ αυτό έχουμε χρέος, όλοι 
μας να πιστεύουμε και να ελπίζουμε. 
 
 
Μερικά ακόμη χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα λόγια του: 

 
• Για την Ελλάδα: «Είμαι έτοιμος να προσφέρω και την τελευταία ρανίδα του αίματός μου αρκεί αύτη 

να συντελέσει στην απελευθέρωση της Ελλάδος, στην πλήρη ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, 
στην μόρφωση των Ελληνοπαίδων και στην ευτυχία του ελληνικού λαού». 

• Για την εκπαίδευση: «Σημειώσατε ότι τα μέγιστα με ενδιαφέρει να επιδίδονται τα παιδιά, όχι μόνον 
εις την άλλην μόρφωσιν, αλλά και εις την ηθικήν μόρφωσιν του χαρακτήρος».  

• Στον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, έναν από τους δύο μετέπειτα δολοφόνους του, όταν έφτασε στην 
Αίγινα και ο Μαυρομιχάλης τον υποδέχθηκε μαζύ με τους άλλους δύο της αντικυβερνητικής 
επιτροπής, ανάμεσα σε άλλα, «η νίκη θα είναι δική μας εάν στην καρδιά μας υπερισχύσει το πνεύμα 
το ελληνικόν. Ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης».  

• Σε επιστολή του προς ομογενείς μεγαλεμπόρους της Μόσχας το 1827: «και επειδή πολλοί από σας 
δεν μπορούν να εκτιμήσουν, και δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται η αληθινή βάση της ευτυχίας τους, ας 
μάθουν ότι βρίσκεται στο ότι είναι και ονομάζονται Έλληνες».  
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• Σε γράμμα του στην Ρωξάνδρα το 1822: «Οικτείρω τις ευτελείς ψυχές και τις καρδιές που είναι 
γεμάτες από χαμερπή πάθη. Δεν έχω όμως κάτι εναντίον τους. Δεν τους μισώ…δεν φταίνε αυτοί αν 
δεν είναι καλλίτεροι…αν και τώρα ημπορούσα να τους φανώ χρήσιμος και ωφέλιμος θα το έκανα 
ευχαρίστως και προθυμότατα θα πήγαινα να τους προσφέρω την βοήθειά μου…» 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 

 

• Ιωάννης Καποδίστριας του Διονυσίου Μαντζουλίνου, τόμοι Α και Β 
Βιβλιοπωλείο της Εστίας. 

• Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως του Σπυρίδωνος Τρικούπη Τόμος Δ΄ 
εκδοτικός οίκος Χρ. Γιοβάνη 1968. 

• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κ. Παπαρρηγόπουλου, πέμπτος και 
έκτος τόμος, εκδόσεις Σεφερλή Αθήνα 1955. 

• «1821 η αρχή που δεν ολοκληρώθηκε» της Αθηνάς Κακούρη εκδόσεις 
Πατάκη. 

• Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος του. 
Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου 1954 Μορφωτικόν ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 

• Ιόνιος Ακαδημία-Παιδεία από τον Ντένη Κονταρίνη, - ίντερνετ 
• Ιωάννης Καποδίστριας, Ρωξάνδρα Στούρτζα μία ανεκπλήρωτη αγάπη της 

Ελένης Κούκκου. 
• Ιωάννης Καποδίστριας του Χρήστου Λούκου. 
• Καποδίστριας, ο Ιωάννης πίσω από τον Ιωάννη του Π. Πασπαλιάρη. 
• «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» τόμος ΙΒ΄ ελληνική επανάσταση και 

Ιω.Καποδίστριας. 
• Ιωάννης Καποδίστριας «Αυτοβιογραφία» του Μ. Λάσκαρη. 
• «Καποδίστριας και Όθων» του Δημητρίου Βερναρδάκη. 
• Ομιλία Κωνσταντίνου Τσάτσου «Ιωάννης Καποδίστριας 200 χρόνια από την 

γέννησή του» Κέρκυρα 1976. 
• Η μηχανή του Χρόνου, Α΄ και Β΄ μέρος. 
• Μεγάλοι Έλληνες, Καποδίστριας από τον Θάνο Βερέμη. 
• Αχελώος, Καποδίστριας. 
• Συνέντευξη: Ανδρέας Κούκος: ο Καποδίστριας ως στρατιωτική ιδιοφυΐα. 

 


