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ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΛΟΥΚΟΥ 

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΟΙ* 

Οί Μαυρομιχαλαίοι φαίνονταν πρόθυμοι, έναντι ουσιαστικών ανταλ
λαγμάτων, να γίνουν στυλοβάτες του καθεστώτος το όποιο ό Ιω. Καπο
δίστριας εγκαθίδρυσε στην επαναστατημένη Ελλάδα τον 'Ιανουάριο του 
1828. Νόμιζαν ότι θα ήταν από τους πρώτους πού θα καλούνταν να βοηθή
σουν τον Κυβερνήτη στο έργο του. Αυτός όμως δέν επιθυμούσε να κυβερ
νήση τους "Ελληνες έχοντας ώς στήριγμα τους Μαυρομιχαλαίους ή άλλους 
καπεταναίους και προκρίτους, οί όποιοι, αν και πρόσφεραν πολλά στον Αγώ
να, είχαν, κατά τή γνώμη του, πάντοτε εκμεταλλευθή τό λαό καί με πείσμα 
αγωνίζονταν να τον κρατήσουν κάτω από τήν πολιτική τους κηδεμονία. Τό 
όραμα τ ο ύ Κυβερνήτη για τό σχηματισμό ενός κράτους μικρών καλλιεργη
τών καί βιοτεχνών, πού θα ζούσαν κάτω από τήν άγρυπνη φροντίδα της πα
τρικής του κηδεμονίας, ήταν ασυμβίβαστο μέ τή διατήρηση τών κοινωνικών 
μορφών πού δημιουργήθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας καί τις 
όποιες δέν μπόρεσε να ξεριζώση ή Επανάσταση. Αναμφίβολα ό στό
χος αυτός του Ιω. Καποδίστρια αποτελούσε μια άπό τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για τήν οργάνωση σύγχρονου κράτους, άλλα στην 
πράξη δέν εφαρμόστηκε μέ τήν αποφασιστικότητα πού χρειαζό
ταν. Τα εμπόδια υπήρξαν ομολογουμένως μεγάλα : ή ρευστή κατά
σταση της ελληνικής κοινωνίας καί ή στενή εξάρτηση τ ο ύ σχημα
τιζόμενου κράτους από τις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, πού μέ 
τις συχνές επεμβάσεις τους παρέλυαν τήν πρωτοβουλία της Κυβερνή
σεως. Ό Ιω. Καποδίστριας, εξάλλου, δέν αναζήτησε σέ άλλες κοινωνικές 
δυνάμεις τό έρεισμα για τήν εφαρμογή του προγράμματος του παρά μόνο 
σέ αφοσιωμένους οπαδούς ή στην παθητική αγάπη τ ο ύ λαού. Ή βασισμένη 

* Συντομογραφίες : ΓΑΚ = Γενικά Αρχεία του Κράτους· Συλλ. Βλαχ. = 'Ιστο
ρικόν Άρχείον Γιάννη Βλαχογιάννη, πού βρίσκεται στα ΓΑΚ· Αρχ. Καποδ. — 
Άρχείον Ιονίου Γερουσίας - Τμήμα Καποδιστριακόν ΑΙΕΕ — Άρχείον 'Ιστορι
κής καί Εθνολογικής Εταιρείας' Επιτομές = Έπιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού 
'Υπουργείου των Εξωτερικών, Γενική Αλληλογραφία — Ελλάς (Foreign Office 
32), τόμ. A' (F.O. 32, φάκελοι 1 - 34, 1827 - 1832), συνταχθείσαι ύπο Ε λ ε υ θ ε 
ρ ί ο υ Π ρ ε β ε λ ά κ η καί Φ ι λ ί π π ο υ Γ λ ύ τ σ η (ύπο έκτύπωσιν)· φάκ. = 
φάκελος· σχ. = σχέδιο' πρωτ. = πρωτότυπο- αντ. = αντίγραφο· ιδ. = ιδιαίτερο. 

Όλες οί χρονολογίες δίδονται σύμφωνα μέ τό παλιό ημερολόγιο. 
Ευχαριστώ τους Διευθυντές καί τό προσωπικό των Γενικών Αρχείων τού 

Κράτους, τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας καί τ ο ύ Ίστορικού Αρχείου 
Κερκύρας για τό ενδιαφέρον πού έδειξαν στην προσπάθειά μου να ερευνήσω τό 
σχετικό μέ τήν παρούσα εργασία αρχειακό υλικό. 
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2 Χρήστου Κ. Λούκου 

σε υψηλές αρχές αλλά πολλές φορές άκαμπτη πολιτική του, καθώς καί 
το ανελεύθερο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο όποιο κινήθηκε επέτρεψαν στή 
βαλλόμενη τάξη τών προκρίτων καί καπεταναίων νά μετάθεση σε άλλο 
πεδίο τή διαμάχη καί νά εμφάνιση τήν υπεράσπιση τών συμφερόντων 
της ώς αγώνα κατά του συγκεντρωτισμού καί της απολυταρχικής διακυ¬ 
βερνήσεως. Γενικά ή αντίσταση στα μέτρα τού Κυβερνήτη υπήρξε σφοδρή. 
Οι πρόκριτοι καί οπλαρχηγοί αισθάνθηκαν τον κίνδυνο πού τους απειλούσε 
καί οί περισσότεροι — μέ εξαίρεση κυρίως τον Θ. Κολοκοτρώνη καί τους 
συνεργάτες του — πάλεψαν μέ κάθε μέσο για νά εξουδετερώσουν τις κυ
βερνητικές προσπάθειες. Προβάλλοντας τις υπηρεσίες τους στον Αγώνα 
κέρδισαν τή συμπάθεια καί μερικές φορές τήν υποστήριξη τών συμπατριω
τών τους, οί όποιοι δέν μπορούσαν νά αντιληφθούν το βαθύτερο νόημα 
της συγκρούσεως. Τελικά πέτυχαν, μέ τή βοήθεια καί άλλων παραγόντων, 
νά παραμείνουν ή ηγετική τάξη καί στους επόμενους χρόνους, εμποδί
ζοντας έτσι τήν ανάπτυξη τών λοιπών κοινωνικών δυνάμεων. Οί παραπάνω 
διαπιστώσεις προκύπτουν σαφέστερα άπό τήν ανάλυση της διαμάχης 
ανάμεσα στον Κυβερνήτη καί τους Μαυρομιχαλαίους1. 

Τα αίτια της συγκρούσεως 

Συγκεκριμένη εικόνα για τους Μαυρομιχαλαίους σχημάτισε ό Ιω. Κα
ποδίστριας λίγο μετά τήν άφιξη του στην Ελλάδα (Ίαν. 1828). Ό Κων
σταντίνος Μαυρομιχάλης, αδελφός του αρχηγού της οικογένειας Πετρόμπεη, 
κατηγορήθηκε ώς ένοχος πειρατείας.2 Για το γιο τ ο ύ Πετρόμπεη Γεώργιο, 

1. Για τις επαφές των Μαυρομιχαλαίων μέ τον Ιω. Καποδίστρια πριν 
άπό τήν Επανάσταση βλ. Άπ. Β. Δ α σ κ α λ ά κ η , Ή Μάνη καί ή 'Οθω
μανική Αυτοκρατορία, Αθήνα 1923, σσ. 237 - 241· τ ο ύ ί δ ι ο υ , «Ή 
προπαρασκευή τής Ελληνικής Επαναστάσεως εις τήν Λακωνίαν», Λακωνικαί Σπουδαί 
Α' (1972) 26-29 . C. Μ. W o o d h o u s e , Capodistria. The Founder of Greek Inde
pendence, Λονδίνο 1973, σσ. 219-221, 226-227. Στή διάρκεια τού Αγώνα ό Πετρό¬ 
μπεης, όπως καί άλλοι πολιτικοί καί πολεμικοί αρχηγοί, έκανε έκκληση στον Ιω. Κα
ποδίστρια, πού τότε βρισκόταν στή Γενεύη απομακρυσμένος άπό τή ρωσική υπηρεσία, 
να έλθη στην αγωνιζόμενη χώρα. Βλ. Π. Μαυρομιχάλης κ.ά. (Ναύπλιο) προς Ιω. Κα
ποδίστρια, 1 Ίαν. 1824 : Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολές, εκδ. É. Α. Β é t a n t , 
μετάφρ. Μ. Σ χ ι ν ά , τόμ. Δ', Αθήνα 1843, σσ. 433 - 434, σημ. Τήν απάντηση 
του Ιω. Καποδίστρια βλ. αυτόθι, σσ. 427-433. Γιά τή στάση τών Μαυρομιχαλαίων 
κατά τήν εκλογή τ ο ύ Ιω. Καποδίστρια άπό τήν Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας 
βλ. Π. Μαυρομιχάλης (Τροιζήνα) προς Ιω. Καποδίστρια, 3 Απρ. 1827, πρωτ. : Αρχ. 
Καποδ., φάκ. 545. Βλ. καί παράρτημα έγγραφων άρ. 2, 6. Πρβλ. αντίθετη άποψη 
τ ο ύ Ρellion (La Grèce et les Capodistrias pendant l'occupation française 
de 1828 à 1834, Παρίσι 1855, σ. 112). Για τήν προθυμία πού έδειξαν οί Μαυρομι¬ 
χαλαίοι νά υπηρετήσουν κάτω άπό τις διαταγές τού Ιω. Καποδίστρια βλ. Π. Μαυ
ρομιχάλης (Αίγινα) προς Ιω. Καποδίστρια, 15 'Οκτ. 1827 : «Γενική Έφημερίς», άρ. 
86 (21 Δεκ. 1827), σ. 345. 

2. Δ έ σ π . Θ ε μ ε λ ή - Κ α τ η φ ό ρ η , Ή δίωξις τής πειρατείας καί το 
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πού διατέλεσε μέλος της Αντικυβερνητικής Επιτροπής, διατυπώθηκαν 
βάσιμες υπόνοιες οτι καταχράσθηκε χρήματα του Δημοσίου. 3 Ό άλλος 
αδελφός του Πετρόμπεη 'Ιωάννης (Κατσής), φρούραρχος τής Μονεμβα
σίας, δεν παρείχε εγγυήσεις οτι θα προστάτευε τα Ν.Α. παράλια τής Πε
λοποννήσου άπό τήν επανεμφάνιση πειρατών. Συγχρόνως οί περισσότεροι 
οπλαρχηγοί τής Μάνης, ανάμεσα στους οποίους διακρίνονταν ô Διονύ
σιος Μούρτζινος καί ό Τζαννετάκης Γρηγοράκης, έπαψαν να αναγνωρί
ζουν τον Πετρόμπεη ώς αντιπρόσωπο τους στην Κυβέρνηση καί τον κα
τηγόρησαν ευθέως οτι οικειοποιήθηκε, για τήν οικογένειά του μόνο, ολη 
τή δόξα άπό τους αγώνες των Μανιατών, ένώ παράλληλα εισέπραξε ολα 
τα χρήματα πού δόθηκαν για τή Μάνη άπό τίς ελληνικές κυβερνήσεις. 
Στους αδελφούς, εξάλλου, γιους καί ανιψιούς τ ο ύ Πετρόμπεη απέδωσαν 
τίς διαιρέσεις καί τίς εμφύλιες συγκρούσεις των Μανιατών. 4 

Ή ατμόσφαιρα ήταν επομένως βαριά, όταν οι Μαυρομιχαλαίοι, άφού 
πρώτα διαδήλωσαν τήν αφοσίωση τους στον Κυβερνήτη5, άρχισαν να 
ζητούν επίμονα «εξοικονόμηση» ώς αποζημίωση για όσα πρόσφεραν στο 
έθνος6. Βρίσκονταν, πράγματι, σέ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Με 
τήν Επανάσταση έχασαν τα περισσότερα εισοδήματα πού ό τίτλος τού 
μπέη τής Μάνης εξασφάλιζε στον Πέτρο Μαυρομιχάλη 7. Ό σ α εισπρά
χθηκαν, κυρίως άπό άλλες πηγές, στα χρόνια τ ο ύ απελευθερωτικού αγώνα 
ξοδεύτηκαν στις πολεμικές επιχειρήσεις καί στην προσπάθεια να διατη¬ 
ρηθή με γενναιοδωρίες ή πολιτική τους επιρροή στους φτωχούς Μα
νιάτες πολεμιστές. Έτσι στις άρχες τού 1828 βρίσκονταν χωρίς κτημα-

Θαλάσσιον Δικαστήριον κατά τήν πρώτην Καποδιστριακήν περίοδον (1828 - 1829), 
Αθήνα 1973, μέρος Β', σσ. 88 κέξ. 

3. Πανελλήνιο (Οικονομικό Τμήμα) προς Κυβερνήτη, 5 Όκτ. 1828, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 136. Πρβλ. αυτόθι: Πάνος Μπουτούνης κ.α. (Αίγινα) προς 
Κυβερνήτη, 5 Όκτ. 1828, πρωτ. Ή Βουλή τής Γ' Περιόδου, πριν ακόμα διαλυθή, 
είχε εγκρίνει τήν αναθεώρηση όλων των λογαριασμών πού επικυρώθηκαν κατά τήν 
περίοδο τής Αντικυβερνητικής Επιτροπής. Βλ. Βουλή προς Κυβερνήτη, αρ. 182, 
19 Ίαν. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 2. 

4. Πρόκριτοι τής Σπάρτης (= Μάνης) προς Κυβερνήτη, 28 Φεβρ. 1828, 
πρωτ., καί συνημμένο : Πρόκριτοι τής Σπάρτης προς Π. Μαυρομιχάλη, 28 Φεβρ. 
1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 22. 

5. Π. Μαυρομιχάλης κ.α. (Σπάρτη) προς Κυβερνήτη, 28 Μαΐου 1828, πρωτ.: 
Αρχ. Καποδ., φάκ. 7, αρ. 3. 

6. Π. Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς Κυβερνήτη, Ιούνιος 1828, πρωτ. : Αρχ. 
Καποδ., φακ. 545, αρ. 9 (βλ. παράρτημα εγγράφων άρ. 1). Βλ. καί Π. Μαυρομιχά
λης (Αίγινα) προς Κυβερνήτη, 18 Αύγ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 112. 

7. Ν ι κ . Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, εκδ. Γ ι ά ν ν η Βλα
χ ο γ ι ά ν ν η , τόμ. Γ', Αθήνα 1942, σσ. 444-445, σημ. 1 του εκδότη. Βλ καί 
παρακάτω, σ. 16. 
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τική περιουσία, μέ πολυμελή οικογένεια8, με υπέρογκα χρέη και με επι
τακτική τήν ανάγκη να συντηρούν τους πολυπληθείς ακολούθους των, πού 
ήταν και το σπουδαιότερο κοινωνικό τους έρεισμα9. 

Ό Κυβερνήτης ενδιαφέρθηκε ειλικρινά να προστατέψη τήν υπόληψη 
των Μαυρομιχαλαιων. Επιθυμούσε να τους βοηθήση να αποδείξουν τήν 
αθωότητα τους, όπως αυτοί διακήρυσσαν, άλλα δεν μπορούσε να έπέμβη 
στο έργο της Δικαιοσύνης, όταν μια τουλάχιστον υπόθεση πειρα
τείας μέ αυτούς υπόλογους έφθασε στο δικαστήριο10. Ήταν επίσης 
αδύνατο να ικανοποιήση αμέσως τις υπερβολικές απαιτήσεις του Πετρόμπεη. 
Ό τελευταίος υπολόγιζε σέ διόμισυ εκατομμύρια γρόσια το χρέος τού έθνους προς τήν οικογένεια του και ζητούσε από τα πρόσφατα εξοδά τους 
(400.000 γρ.) για τον Αγώνα τα μισά ή το ενα τρίτο να καταβληθούν αμέ
σως και τα υπόλοιπα να δοθούν σέ δόσεις. Ζητούσε επίσης νά καθοριστή 
ετήσιος μισθός γι' αυτόν και τους συγγενείς του ανάλογος «τού χαρακτή¬ 
ρος και των εκδουλεύσεων των Μαυρομιχάληδων» και επέμενε στην τοπο
θέτηση μελών της οικογένειας σέ δημόσιες θέσεις u . Ό Κυβερνήτης τού έδωσε μερικά χρήματα στην αρχή καί υστέρα συνέστησε υπομονή έωσό¬ 
του ελεγχθούν οί λογαριασμοί του, καί οί πόροι τ ο ύ κράτους επιτρέψουν 
τήν αποζημίωση όλων των πολιτών πού ξόδεψαν τις περιουσίες τους στην 
Επανάσταση 12. Όπως ό ίδιος ανέφερε, δέν είχε έλθει στην Ελλάδα μόνο 

8. Τα μέλη της οικογένειας, στο Ναύπλ ιο καί τή Μάνη, μαζί μέ τους συγ
γενείς τους έφθαναν το 1830 τα 70 άτομα. "Αλλοι 67 ήταν οι υπηρέτες. Βλ. Κων/¬ 
νος καί Γεώργιος Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 16 Όκτ. 1830, 
πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 159, άρ. 9. 

9. Πολύ ορθά ό καθηγητής J. A. P e t r o p u l o s (Politics and State
craft in the Kingdom of Greece, 1833 - 1843, Princeton 1968, σ. 69) τονίζε ι 
ότι : «Ό Πετρόμπεης ζητούσε συνεχώς χρήματα, όχι τόσο γιατί ήταν άπληστος... όσο 
γιατί βρισκόταν στην ανάγκη να χορηγή φιλοδωρήματα, ώστε να εξααφαλίζη πλατιά 
πολιτική επιρροή». Ή συντήρηση πολυπληθών οπαδών είχε οδηγήσει τίς μεγάλες 
οικογένειες της Μάνης σέ χρεοκοπ ία . Βλ. Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς 
Κυβερνήτη , 8 Μάρτ. 1829, πρωτ., συνημμένο σέ έγγραφο τοβ ίδιου προς τον ίδιο 
της 27 Ίαν . 1829 : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ. , φάκ. 82 (βλ. παράρτημα άρ. 4). 

10. Δ. Θ ε μ ε λ ή - Κ α τ η φ ό ρ η , ενθ' άνωτ., μέρος Β ' , σσ. 89- 90. 
11. Π . Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς Βιάρο Καποδίστρια καί Ιω. Γενατά, 

10 Σεπτ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220 (βλ. παράρτημα άρ. 2) . Βλ. 
καί τον ισχυρισμό του Πετρόμπεη ότι διεκδικούσε 1000 τάλληρα τα μήνα άπο 
τότε πού έφθασε στην Ε λ λ ά δ α ό Κυβερνήτης (β ' κατάθεση Π. Μαυρομιχάλη, 4 
Φεβρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 94). 

12. Στην αρχή ό Κυβερνήτης ανέλαβε τα έξοδα σπουδών στο εξωτερικό τού Δημητρίου (Δημητράκη) Μαυρομιχάλη, νεώτερου γιου του Πετρόμπεη. Βλ. Πέτρος 
καί Γεώργιος Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς Δημήτριο Μαυρομιχάλη (Παρίσι ) , 
25 Ί α ν . 1828, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 159, άρ. 10. Πρβλ. Κυβερνήτης (Αϊ-
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για τους Μαυρομιχαλαίους 13. Καθημερινά έβλεπε τις χήρες και τα ορ
φανά, τους φτωχούς ακτήμονες και τους πρόσφυγες, πού δέν είχαν ούτε 
ενα κομμάτι ψωμί για να συντηρηθούν στή ζωή. Έξαλλου ό Πετρόμπεης 
και οί συγγενείς του διεκδικούσαν τα «δικαιώματα» τους μέ τρόπο επί
μονο, πιεστικό και μερικές φορές απειλητικό. Αυτή ή συμπεριφορά μετέ
τρεψε γρήγορα τήν αρχική δυσπιστία του Κυβερνήτη σέ αντιπάθεια προς 
τους Μαυρομιχαλαίους14, τους οποίους φρόντισε να άπομακρύνη από καί
ρια δημόσια αξιώματα. Στον Γεώργιο και Κων/νο δέν πρόσφερε αξίω
μα, ένω αφαίρεσε άπό τον 'Ιωάννη, μέ διάφορες υποσχέσεις, τή φρου¬ 
ραρχία της Μονεμβασίας1δ. Μόνο τον Πετρόμπεη διόρισε στο Πανελλήνιο, 
θέση τιμητική άλλα χωρίς πραγματική πολιτική δύναμη. Ούτε δέχθηκε 
τήν πρόταση των Μαυρομιχαλαίων να άνατεθή σ' αυτούς ή στρατιωτική 
οργάνωση των κατοίκων της Λακεδαίμονος, Μάνης και Μεσσηνίας για 
τήν αντιμετώπιση των Αιγυπτίων16. Αντίθετα, προς μεγάλη οργή του 
Πετρόμπεη, ανέθεσε στον Θ. Κολοκοτρώνη τήν άμυνα της Πελοποννή-

γινα) προς Εϋνάρδο (Γενεύη), 5 Αύγ. 1828 : Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Ε π ι 
στολές, μετάφρ., τόμ. Β ' , Α θ ή ν α 1841, σ. 194. Γ ι α τα πρώτα χρήματα πού δόθη
καν στον Πετρόμπεη βλ. Κυβερνήτης προς Π. Μαυρομιχάλη, 13 και 26 'Οκτ. 
1828 : Αυτόθι, τόμ. Β ' , σσ. 271-273, 293. Βλ. και Κυβερνήτης προς Π. Μαυρομι
χάλη, άρ. 5602, 19 Αύγ. 1828, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 112. Ό Κ. Men¬ 
delssohn - Bartholdy (Geschichte Griechenlands, τόμ. 1 - 2, Λειψία 
1871-1874, έλλην. μετάφραση Αγγ. Βλάχου, τόμ. Β ' , Α θ ή ν α 1876, σσ . 380-381) 
ισχυρίζεται ότι ό τρόπος μέ τον όποιο ό Κυβερνήτης έδινε χρήματα στους Μαυ¬ 
ρομιχαλαίους δέν ήταν ούτε γενναίος ούτε πολιτικός, άλλα προσβλητικός. 

13. Ν . Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύματα, εκδ. Κ. Δ ι α μ α ν τ ή , τόμ. Δ ' , 
μέρος Α ' , Α θ ή ν α 1970, σ. 217, σημ. 2. 

14. Π. Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς Κυβερνήτη, 20 Νοεμ. 1828, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 157 : « ... "Αν δέν διορθωθούν τα τοιαύτα καθ' όν τρόπον 
σας προβάλλει [ό Κων. Μαυρομιχάλης], προβλέπω ολέθρια αποτελέσματα ... ». Βλ. και 
Ν . Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ ' , σ. 446, σημ. 1 Γ ιάννη 
Βλαχογιάννη. Βλ. επίσης παράρτημα άρ. 13, 15. 

15. Κυβερνήτης (Μονεμβασία) προς Ιω. Μαυρομιχάλη, 18 Ίουν . 1828 : Ιω. 
Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολές , μετάφρ., τόμ. Β', σ. 149. Βλ. καί Κυβερνήτης 
προς Ιω. Μαυρομιχάλη, άρ. 254, 10 Φεβρ. 1828, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φάκ. 15. 
Νέος φρούραρχος Μονεμβασίας διορίστηκε ό Κων . Κανάρης. Ό Ιω. Μαυρομιχά
λης υπέβαλε στον Κυβερνήτη (17 Αύγ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 111) 
τους λογαριασμούς της φρουραρχίας του , για να αντίκρουση τις κατηγορίες για 
κατάχρηση πού διατυπώθηκαν σέ βάρος του. 

16. Π . Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς Κυβερνήτη, 15 Μάρτ. 1828, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 32. Πρβλ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ Ψ ύ λ λ α , Απομνημονεύματα, 
εκδ. Ε λ . Π ρ ε β ε λ ά κ η , στή σειρά Μνημεία της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Ι σ τ ο ρ ί α ς , άρ . 
8, "Αθήνα 1974, σ. 175, 
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σου17. Συγχρόνως εφάρμοσε και στή Μάνη το συγκεντρωτικό του σύ
στημα, πού αποσκοπούσε στή σταδιακή συντριβή της δυνάμεως των προ
κρίτων καί οπλαρχηγών. 

Ή διοίκηση της Μάνης παρουσίαζε τα δυσκολώτερα προβλήματα. 
Ή κοινωνική της δομή δεν είχε αλλάξει με τήν Επανάσταση 18, αφού οί 
Κυβερνήσεις των ετών 1822 - 1827 δεν είχαν τολμήσει να επέμβουν στην 
αυτοδιοίκηση της. Λίγοι ισχυροί καπεταναίοι εξακολουθούσαν νά ασκούν 
ανεξέλεγκτη τοπική εξουσία. Έχοντας ώς στήριγμα αφοσιωμένους οπα
δούς — συγγενείς κυρίως —, τους οποίους αυτοί συντηρούσαν, κατα
πίεζαν τους λοιπούς Μανιάτες καί εκμεταλλεύονταν τους λίγους πό
ρους της ορεινής επαρχίας τους19. Στίς αρχές του 1828 ισχυρότερες οι
κογένειες ήταν στην Ανατολική Μάνη2 0 των Γρηγοράκηδων καί στή 
Δυτική Μάνη των Μαυρομιχαλαίων, του Μούρτζινου καί των Κου¬ 
μουνδουράκηδων. Ακολουθούσαν σε δεύτερη κατηγορία οί οικογένειες των 
Καπετανάκηδων, του Χρηστέα, των Δουράκηδων, του Κυβέλου καί τού Πατριαρχέα, όλες στή Δυτ. Μάνη. Μια τρίτη κατηγορία τέλος αποτελού
σαν οικογένειες με μικρότερη επιρροή 21. Σ' όλη τή διάρκεια τ ο ύ απελευ
θερωτικού πολέμου ή οικογένεια τ ο ύ Πέτρου Μαυρομιχάλη, τελευταίου 
μπέη της Μάνης, κατόρθωσε νά διατήρηση τήν πρώτη θέση ανάμεσα 
στίς άλλες οικογένειες. Τή δύναμη καί το κύρος της άντλησε από τήν οι
κονομική της υπεροχή, τους πολυπληθείς συγγενείς καί οπαδούς της πού κι
νητοποίησε, καί από τις μεγάλες θυσίες των μελών της στον Αγώνα. Έτσι 
πέτυχε να εκπροσώπηση αυτή όλους τους Μανιάτες στους διάφορους πολι
τικούς σχηματισμούς. Μέ τήν άφιξη όμως τ ο ύ Κυβερνήτη καί τήν άλ-

17. Αυτόθι. Βλ. καί παράρτημα άρ. 2. 
18. Για τήν κατάσταση της Μάνης λίγο πριν από τήν Επανάσταση βλ. Ά π. 

Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. Δ', Θεσ/νίκη 1973, 
σσ. 617 - 619. Για τήν εικόνα πού παρουσίαζε ή Μάνη τα 1828 - 1829 βλ. τις αξιό
λογες πληροφορίες του Γ. Ψ ύ λ λ α (Απομνημονεύματα, σσ. 142-183). Βλ. 
καί τά όσα αναφέρει ό G. L. M a u r e r , Das griechische Volk, τόμ. 1-3, 
Heidelberg 1835, έλλην. μετάφραση Χρ. Πράτσικα - Εύστ. Καραστάθη, τόμ. 
Α' - Β', Αθήνα 1943, σσ. 134 - 162 καί 26 αντιστοίχως. 

19. Κυρίως το λάδι καί τα βαλανίδια. Βλ. Ν ι κ . Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ε ν 
θυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ', σσ. 444 - 445, σημ. 1 Γιάννη Βλαχογιάννη. 

20. Για τή διαίρεση της Μάνης σέ Ανατολική καί Δυτική, καθώς καί για 
τις επαρχίες πού περιελάμβανε κάθε τμήμα βλ. Μ ι χ α ή λ Β. Σ α κ ε λ λ α 
ρ ί ο υ , Ή Πελοπόννησος κατά τήν δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715 - 1821), Αθήνα 
1939, σ. 113. Βλ. καί Νικήτα Νηφάκη, Μανιάτικα ιστορικά στιχουργή¬ 
ματα, εκδ. Σωκρ. Β. Κουγέα, Αθήνα 1964, σ. 48. 

21. Π. Α. Αναγνωστόπουλος προς Δημ. Υψηλάντη, 23 Ίαν. καί 6 Φεβρ. 1828, 
πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 545, άρ. 10, 
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λαγή του καθεστώτος οί Μαυρομιχαλαίοι έχασαν τα ερείσματα τους 
στην Κυβέρνηση και το στρατό, τα οποία εξασφάλιζαν και τους αναγ
καίους πόρους για άσκηση ισχυρής επιρροής, με αποτέλεσμα οί αντί
παλοι τους καπεταναίοι στή Μάνη να ενθαρρυνθούν και να συνασπιστούν 
εναντίον τους 22. 

Το σύστημα των καπετανιών ήταν ασυμβίβαστο με τήν επιθυμία του 
Ιω. Καποδίστρια νά ενίσχυση τη δύναμη τής κεντρικής εξουσίας. Δί
σταζε όμως να λάβη μέτρα αποφασιστικά, γιατί ô αγώνας κατά των 
Τούρκων δεν είχε λήξει καί ή οριστική τύχη τής Ελλάδος δέν είχε 
ακόμη άποφασιστή από τις τρεις Συμμαχικές Δυνάμεις2S. Ήταν υποχρεω
μένος να βαδίση προσεχτικά : διόρισε Έκτακτους Επιτρόπους στις διά
φορες επαρχίες, μέ σκοπό να απόσπαση προοδευτικά τους κατοίκους από 
τήν κηδεμονία των προκρίτων καί καπεταναίων. Ό λαός έπρεπε νά άντι¬ 
ληφθή οτι υπήρχε κράτος ικανό νά επιβάλη τό σεβασμό στους νόμους 
και νά προστατέψη τους πολίτες από τήν αυθαιρεσία των δυνατών. 

Σύμφωνα μέ τό νέο διοικητικό οργανισμό στή Ν. Πελοπόννησο στάλ
θηκαν δύο κυβερνητικοί αντιπρόσωποι: ό Γεώργιος Ψύλλας ώς Έκτ. Επίτρο
πος Κάτω Μεσσηνίας καί ό Ιωάννης Γενοβέλης ώς Έκτ . Έπίτροπος Λακω
νίας24. Στην αρχή κύρια φροντίδα τους ήταν ή κινητοποίηση του πληθυ
σμού για τήν αντιμετώπιση ενδεχόμενης εχθρικής επιθέσεως, ή καταπο
λέμηση τής πειρατείας καί του λαθρεμπορίου, καθώς καί ή οργάνωση των 
δημογεροντιων25. Ύστερα όμως από τήν αποχώρηση των Αιγυπτίων ή 

22. Βλ. αυτόθι τήν πληροφορία ότι γύρω από τον Μούρτζινο είχαν συνα
σπιστώ οί Κουμουνδουράκηδες, Γρηγοράκηδες, Χρηστέας, Δουράκηδες καί Πα¬ 
τριαρχέας, ένω οί Μαυρομιχαλαίοι είχαν συμμάχους τους Καπετανάκηδες καί τον 
Κυβέλο. 

23. Οί δισταγμοί του Κυβερνήτη φαίνονται χαρακτηριστικά από όσα είπε 
στον Γ . Ψ ύ λ λ α (Απομνημονεύματα, σ. 144) : «Δέν ήξεύρομεν... ότι ό Πέτρος 
Μαυρομιχάλης εϊναι πρώτος πειρατής; 'Αλλ' είμεθα αναγκασμένοι να τον εχωμεν εις το 
Πανελλήνιον... ». 

24. Σύμφωνα μέ τό υπ' άρ. 1698 Γ ψήφισμα τής 13 Ά π ρ . 1828 («Γενική 
Έφημερίς"), άρ. 27, 18 Ά π ρ . 1828, σ. 111) ή Πελοπόννησος διαιρέθηκε σέ 7 τμή
ματα. από αυτά ή Κάτω Μεσσηνία περιέλαβε τις επαρχίες Νησίου (Μεσσήνης) , 
Καλαμάτας, Έμ(π)λακίων, Ά ν δ ρ ο ύ σ η ς , Λεονταρίου, Μικρομάνης καί Δυτικής Μά
νης - ή Λακωνία τις επαρχίες τής Ανατολ ικής Μάνης , Μονεμβασίας, Μυστρά καί 
Πραστοδ. Βλ. αυτόθι (άρ. 28, 21 Ά π ρ . 1828, σ. 116) το υπ' άρ. 1758 διάταγμα 
(16 Ά π ρ . 1828) δ ιορισμού τ ο ύ Γ. Ψύλλα καί του Ιω. Γενοβέλη. 

25. Για τήν πειρατεία στή Μάνη καί τό λαθρεμπόριο μέ τους Αιγυπτίους βλ. 
Δ . Θ ε μ ε λ ή - Κ α τ η φ ό ρ η , ενθ ' άνωτ., μέρος Α ' , σσ . 9 3 - 9 4 . Βλ. καί 
Κυβερνήτης προς Ιω. Γενοβέλη, αρ. 817, 11 Μάρτ. 1828, σχ. : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., 
φάκ. 30. Τα μέτρα για τήν απόκρουση τυχόν επιθέσεως τ ο ύ 'Ιμπραήμ βλ. εις : Κυ-
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προσοχή τους στράφηκε αποκλειστικά στα εσωτερικά προβλήματα των 
επαρχιών πού διοικούσαν. 'Ιδιαίτερα ό Ιω. Γενοβέλης έδειξε υπερβολικό 
ζήλο στην εφαρμογή της κυβερνητικής επιθυμίας για τον περιορισμό της 
αυθαιρεσίας των ισχυρών. Α π ό τους τελευταίους απέσπασε τήν εκμετάλλευ
ση της μοναστηριακής περιουσίας 26. Συγκρότησε επιτροπές για τήν ανακά
λυψη και καταμέτρηση των δημοσίων κτημάτων, καθώς και για τήν ομαλή 
είσπραξη των εθνικών προσόδων 27. Έλαβε επίσης μέτρα για τήν εξάλειψη 
της ληστείας και τής πειρατείας28. Αυστηρότερο έλεγχο επέβαλε στις πρά
ξεις των Μαυρομιχαλαίων, ίσως γιατί οι τελευταίοι δεν έδειχναν τάσεις υπο
ταγής και αντιμετώπιζαν αγέρωχα τίς κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Ό Έκτ . 
Επίτροπος Λακωνίας ανακάλυψε ότι ό Ιω. Μαυρομιχάλης, όταν ήταν 
φρούραρχος Μονεμβασίας, κατακράτησε παράνομα πειρατική λεία29. 
Συγχρόνως κατήγγειλε στην Κυβέρνηση το γιο του Πετρόμπεη Αναστά
σιο ότι νοίκιασε εθνικές προσόδους και αρνιόταν, μέ διάφορες προφά
σεις, να πλήρωση τις δόσεις του στο Εθνικό Ταμείο 30. Αλλά και ή πι
στή εφαρμογή των διατάξεων γιά τήν είσπραξη των τελωνειακών δασμών 

βερνήτης προς Ιω. Γενοβέλη, αρ. 2305, 9 Μαΐου 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. 
Βλαχ., φάκ. 123. Για τίς δυσκολίες πού προέκυψαν στή σύσταση δημογεροντιων 
στή Μεσσηνία και Μάνη βλ. Γ . Ψ ύ λ λ α , Απομνημονεύματα, σσ . 147- 148, 149, 
150- 151. 

26. Κυβερνήτης προς Ιω. Γενοβέλη , 30 'Οκτ. 1828, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 147· Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, αρ. 1465, 21 Σεπτ. 1828, 
π ρ ω τ . : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 128. Βλ. και Ε λ έ ν η ς Μ π ε λ ι ά , «Μοναστή
ρια τής Λακωνίας. ("Οταν οί πρόκριτοι ένέμοντο τήν μοναστηριακή περιουσία και 
ό λαός πεινούσε)», περ. Λακωνικά, έτος Β ' , άρ. 9 (Μάιος - 'Ιούνιος 1965), σ. 75. 

27. Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 1067, 1284 και 1912, 
12 Αύγ. , 1 Σεπτ. και 22 'Οκτ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φάκ. 109, 119 και 
143. Βλ. αυτόθι (φάκ. 143) και τίς υπ' άρ. 5431 καί 5456 διαταγές του Κυβερνήτη. 
Ό Ιω. Γενοβέλης μάλιστα πρότεινε «τήν Ισομερή διανομήν των χωραφιών» (προς 
Κυβερνήτη, άρ. 1203, 24 Αύγ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 115). Βλ. καί 
σημ. άρ. 102. 

28. Ιω. Μπόγρης (Μυστράς) προς Ιω. Γενοβέλη, 10 Ίουν . 1828, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 124. 

29. Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη , 22 Αύγ. 1828, πρωτ. , καί 
συνημμένο έγγραφο του Π α ν . Μαρτζελάκου, 3 Αύγ. 1828 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 
114· Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Γραμμ. Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς , άρ . 1693, 5 
'Οκτ . 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 136. Πρβλ. Π. Ρ. Καλκανδής (Μαρα
θονήσι) προς Ιω. Γενοβέλη, 1 Δεκ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 125. 
Οι Μαυρομιχαλαίοι φαίνεται ότι είχαν οικειοποιηθή καί προσόδους στην επαρ
χ ία Μονεμβασίας. Βλ. Δ. Καλκαντής (Αίγινα) προς Κυβερνήτη, 15 'Οκτ. 1828, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 140. Πρβλ. απόψεις του ίδ ιου τ ο ύ Ιω. Μαυρομι
χάλη (προς Κυβερνήτη, 17 Αύγ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 111). 

30. Κυβερνήτης προς Π . Μαυρομιχάλη, 26 Ό κ τ . 1828 : Ιω. Κ α π ο δ ί 
σ τ ρ ι α , Ε π ι σ τ ο λ έ ς , τόμ. Β ' , g. 292. Πρβλ. Ε π ι τ ρ ο π ή Οικονομίας προς Κυβερ-
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έπληττε οικονομικά τους Μαυρομιχαλαίους καί λοιπούς καπεταναίους, πού 
είχαν συνηθίσει να εισπράττουν τα χρήματα αυτά για λογαριασμό τους. 
Παράλληλα ό Ιω. Γενοβέλης αντιλήφθηκε έγκαιρα τις αντιπολιτευτικές 
διαθέσεις των Μαυρομιχαλαίων καί φρόντισε να προσεταιριστή τους δυο 
άλλους ισχυρούς Μανιάτες οπλαρχηγούς : τον Δίον. Μούρτζινο και τον 
Τζαν. Γρηγοράκη. Δέχθηκε καί τήν σύμπραξη του Πιέρρου Μαυρομιχάλη 
καί του γιου του Νικολάκη (Πιερράκου), γιατί γνώριζε ότι ò κλάδος 
αυτός τών Μαυρομιχαλαίων βρισκόταν σέ θανάσιμη έχθρα μέ τήν οικο
γένεια τ ο ύ Πετρόμπεη. Πρέπει νά τονισθή όμως ότι ό Ιω. Γενοβέλης 
παρασύρθηκε από τον κυβερνητικό του ζήλο καί παρουσίασε όλες τις 
ενέργειες τών Μαυρομιχαλαίων ώς ύποπτες καί αντιπολιτευτικές, μέ απο
τέλεσμα νά μεγαλώνη συνεχώς ή δυσπιστία του Ιω. Καποδίστρια προς 
τους τελευταίους 81. 

Ό Πετρόμπεης δεν μπορούσε να παραμείνη αδιάφορος, όταν ή επιρ
ροή της οικογένειας του στη Μάνη κινδύνευε. Ζήτησε τήν άδεια τού 
Ιω. Καποδίστρια νά έπισκεφθή τή γενέτειρα του. Ό Κυβερνήτης μέ δι
πλωματική απάντηση αρνήθηκε 32. Οί είδήσεις από τή Μάνη, καθώς καί ή 
πρόσφατη συνάντηση του Κυβερνήτη μέ τον Δίον. Μούρτζινο καί τον Τζαν. 
Γρηγοράκη είχαν ανησυχήσει υπερβολικά τον Πετρόμπεη. Ούτε φαίνεται 
νά τον καθησύχασε ή κυβερνητική διαβεβαίωση ότι ή συνάντηση αυτή 
απέβλεπε μόνο στην επίτευξη ομόνοιας ανάμεσα στους Μανιάτες οπλαρ
χηγούς 33. Ό Ιω. Καποδίστριας όμως, τήν εποχή αυτή τουλάχιστον, έπι-

νήτη, αρ. 2329; 30 'Οκτ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 147. Βλ. καί Κυ
βερνήτης προς Επιτροπή Οικονομίας, αρ. 7552, 2 Νοεμ. 1828, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φάκ. 148. Συνολικά ό Αναστάσιος Μαυρομιχάλης κατακράτησε 24.250 γρ. 
από τις προσόδους. Για τις δικαιολογίες που πρόβαλε βλ. Επιτροπή Οικονομίας 
προς Κυβερνήτη, αρ. 906, 12 Φεβρ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. 

31. Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 26 Αύγ. 1828, πρωτ., καί 
συνημμένα έγγραφα : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 116. Κατά τον Mendelssohn¬ 
Bartholdy ('Ιστορία, μετάφρ., τόμ. Β', σσ. 379 - 380) οι ενέργειες κατά τών 
Μαυρομιχαλαίων κατευθύνονταν από τον Ιω. Καποδίστρια, ό όποιος νόμιζε ότι 
"ήθελε ταχέως δεσπόσει τής εν Μάνη αντιστάσεως, πατάσσων, ώς κεφαλήν αυτής, τήν 
μαυρομιχαλικήν οίκογένειαν». Βλ. καί G. F i n 1 a y , History of the Greek Revo
lution, τόμ. 1-2 , Εδιμβούργο - Λονδίνο 1861, έπιμ. έλλην. έκδ. Τάσου Βουρνά, 
τόμ. Β', Αθήνα 1954, σ. 230· Ρ e l l i o n , ενθ' άνωτ., σσ. 237- 240. 

32. Κυβερνήτης προς Π. Μαυρομιχάλη, 13 Όκτ. 1828 : Ιω. Κ α π ο δ ί 
σ τ ρ ι α , Επιστολές, μετάφρ., τόμ. Β', σσ. 271-273. Ή συγκεντρωτική πολιτική 
του Κυβερνήτη έπληξε όλους τους προκρίτους καί οπλαρχηγούς, ιδιαίτερα όμως 
τους Μαυρομιχαλαίους. Βλ. D. C. F 1 e m i n g , John Capodistrias and the 
Conference of London (1828 - 1831), Θεσσαλονίκη 1970, σσ. 198, 210. 

33. Κυβερνήτης προς Π. Μαυρομιχάλη, 26 Όκτ . 1828 ; Ιω. Κ α π ο δ ί 
σ τ ρ ι α , Επιστολές, μετάφρ., τόμ. Β' , σσ. 292 - 293· 
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θυμούσε τή συμφιλίωση των αντιπάλων οικογενειών στή Μάνη. Κάθε εμ
φύλια σύγκρουση θα δημιουργούσε δυσάρεστες εντυπώσεις στους Πλη
ρεξούσιους Πρεσβευτές των Συμμαχικών Δυνάμεων, οί όποιοι, συγκεντρω
μένοι στον Πόρο, ασχολούνταν μέ το μέλλον της Ελλάδος. Ό Ιω. Γενο¬ 
βέλης, πού από τον 'Οκτ. 1828 είχε αναλάβει προσωρινά, οσο δηλ. θα 
απουσίαζε ο Γ. Ψύλλας, και τή διεύθυνση της Κάτω Μεσσηνίας, πήρε οδη
γίες νά έπιτύχη διευθέτηση των διάφορων ανάμεσα στους Δίον. Μούρτζι¬ 
νο - Τζαν. Γρηγοράκη και τους Μαυρομιχαλαίους34. Συγχρόνως, για νά 
δοθή πόρος στους φτωχούς Μανιάτες και νά ίκανοποιηθή ή φιλοδοξία 
ορισμένων καπεταναίων, συζητήθηκε ή συγκρότηση σώματος 1500 περί
που ανδρών και ή αποστολή του στή Στερεά Ελλάδα 35. 

Απόπειρα δολοφονίας του Πιερράκου 

Κάθε προσπάθεια όμαλοποιήσεως προσέκρουσε στην αγέρωχη στάση 
του Γεωργίου Μαυρομιχάλη, πού στο μεταξύ είχε κατέβη στή Μάνη 3β. Ό 
μπεηζαντές, ô όποιος δέν έκρυβε πλέον τήν αντίθεση του προς το κυβερνη
τικό σύστημα του Ιω. Καποδίστρια37, αγωνιζόταν νά προστατέψη τήν ήγε-

34. Αυτόθι. Βλ. και Κυβερνήτης προς Ιω. Γενοβέλη, αρ. 7409, 24 Όκτ. 1828, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 144. Ό Ιω. Μαυρομιχάλης και ό Δίον. Μούρτζινος 
δέν κατέληξαν σε συμφωνία για τήν επίλυση των διάφορων τους. Βλ. Ιω. Γενο¬ 
βέλης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, αρ. 2583, 14 Δεκ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φάκ. 170. 

35. Αυτόθι. Βλ. και Κυβερνήτης (Πόρος) προς στρατηγό Maison, 27 Σεπτ. 
1828 : Ιω. Καποδίστρια, Επιστολές, μετάφρ., τόμ. Β', σ. 255- Δ. Θε¬ 
μελή - Κατηφόρη, ενθ' άνωτ., τμήμα Α', σσ. 96 - 97. 

36. Για τήν πρώτη συνάντηση Ιω. Καποδίστρια - Γ. Μαυρομιχάλη βλ. 
Γ ε ω ρ γ ί ο υ Τ ε ρ τ σ έ τ η , Απομνημονεύματα Αγωνιστών τ ο ύ 1821, έπιμ. Ν τ ί 
ν ο υ Κ ο ν ό μ ο υ , Αθήνα 1970, σσ. 257-260. Στην αρχή ό Γ. Μαυρομιχάλης, 
όπως και οί άλλοι συγγενείς του, απέφυγε νά εκδήλωση τά αντικυβερνητικά του 
αίσθήματα. Δέχθηκε μάλιστα, υστέρα από υπόδειξη τ ο ύ Βιάρου Καποδίστρια, νά 
συγκέντρωση υπογραφές από κατοίκους της Ν. Πελοποννήσου γιά τήν αποστολή 
ευχαριστήριας αναφοράς προς τήν Κυβέρνηση. Ή ενέργεια του όμως αύτη προκά
λεσε τή δυσαρέσκεια τ ο ύ Ιω. Καποδίστρια, που δέν ήθελε νά φανή ότι υπέθαλπε 
τήν υπογραφή παρόμοιων αναφορών. Ό Γ. Μαυρομιχάλης, δικαιολογούμενος, τόνισε 
ότι τήν ευθύνη δέν είχε ό ίδιος άλλα ό Βιάρος. Βλ. Σπ. Τ ρ ι κ ο ύ π η , Ιστορία της 
Ελληνικής Επαναστάσεως, φωτοτυπική επανέκδοση τής β' εκδόσεως (1860 - 1862), 
τόμ. Δ', Αθήνα 1968, σσ. 294-295, 398-399. Βλ. καί Αρχεία Λαζάρου καί Γεωρ
γίου Κουντουριώτου, εκδ. Κ. Δ ι α μ α ν τ ή , τόμ. 9ος, Αθήνα 1968, σσ. 296, 304. 

37. Τον Αυγ. 1828 δυο γιοι τ ο ύ Πετρόμπεη, προφανώς ό Γεώργιος καί ό 
Αναστάσιος, πήγαν επικεφαλής οπαδών τους στο Ναβαρίνο, όπου μόλις είχε 
φθάσει το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα. Ένας από τους δυό, ό Γεώργιος πιθα
νότατα, παρουσιάστηκε στον στρατηγό Maison καί πρόσφερε μαζί μέ τήν άφο-
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τική θέση των Μαυρομιχαλαίων ανάμεσα στους Μανιάτες. Αψηφώντας τις 
διαταγές του Ιω. Γενοβέλη δημιουργούσε συμμαχίες και απειλούσε τους 
αντιπάλους του. Οι απειλές στρέφονταν κυρίως εναντίον του εξαδέλφου του 
Νικολάκη Πιέρρου Μαυρομιχάλη (Πιερράκου), γιατί τόλμησε να συνεργα¬ 
στή μέ τον Ιω. Γενοβέλη 38. Στις 24 Όκτ. 1828 συναντήθηκαν ό Γ. Μαυ
ρομιχάλης και ό γιος τού Ιω. Μαυρομιχάλη Ηλίας Κατσάκος μέ τον Πιερ¬ 
ράκο. Επειδή ό τελευταίος αρνήθηκε να δεχθή τις προτάσεις των συγγε
νών του για συνεργασία, πυροβολήθηκε από τον Κατσάκο και τους άνδρες 
του και πληγώθηκε σοβαρά39. Ό μπεηζαντές, ώς ισχυρότερος, έσπευσε 
να έπιβάλη στον πληγωμένο εξάδελφο του, μέ ιδιότυπη μανιάτικη συμφω
νία, ανακωχή και διαιτησία, γιά να καλύψη έτσι τήν εγκληματική πράξη 40. 
Άλλα ό Ιω. Γενοβέλης κατήγγειλε τή συνδιαλλαγή ώς προϊόν «εξαναγκα
σμού» και ενίσχυσε μέ χρήματα τον Πιερράκο, πού κινδύνευε να δεχθή 
νέα επίθεση 41. Οί Μαυρομιχαλαίοι τότε κατέφυγαν στή γνωστή από τα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας μέθοδο : έπεισαν ή εξανάγκασαν πολλούς Μα
νιάτες να υπογράψουν αναφορά μέ τήν οποία ζητούσαν τήν απομάκρυνση 
τ ο ύ Έκτ. Επιτρόπου Λακωνίας. Τόν κατηγορούσαν οτι διαίρεσε τους 

σίωση τής οικογένειας του καί τή βοήθεια της για τήν εκδίωξη των Αιγυπτίων. 
Στην πραγματικότητα ήθελε να διαπίστωση το σκοπό της αποστολής των Γάλλων 
στην Ελλάδα. Σέ ιδιαίτερη συνομιλία του μέ τόν Th. Feburier, ειδικό απεσταλμένο 
της Γαλλικής Κυβερνήσεως, δεν δίστασε να καταγγείλη τόν Κυβερνήτη ώς 
«Ρώσο άντιβασιλιά» καί «τύραννο», καί απερίφραστα τόνισε ότι : «...Si la France ne 
nous sauve de V influence russa, du despotisme de St. Petersbourg auquel il 
[ό Ιω. Καποδ.] cherche à nous former, il est en Grèce de provinces qui ne 
s'y soumettront jamais...». Βλ. D. C. F l e m i n g , ενθ' άνωτ., σσ. 196- 198. 
Βλ. καί É d . D r i a u l t - M . L h é r i t i e r , Histoire diplomatique de !a Grèce, 
τόμ. Α', Παρίσι 1925, σσ. 416 - 417. 

38. Βλ. απόσπασμα επιστολής τ ο ύ Γ. Μαυρομιχάλη (Λιμένι) προς Ιω. Γενο
βέλη, 20 Όκτ. 1828, άντ., συνημμένο στο υπ' αρ. 1912 της 22 Όκτ. 1828 : ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φάκ. 143 (βλ. παράρτημα άρ. 3). 

39. Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 2099, 2 Νοεμ. 1828, 
πρωτ.· Πιέρρος Μαυρομιχάλης (Τσίμοβα) προς Ιω. Γενοβέλη, 25 Όκτ. 1828, άντ., 
συνημμένα μαζί μέ άλλα έγγραφα στό : Πιέρρος Μαυρομιχάλης (Τσίμοβα) προς Κυ
βερνήτη, 5 Νοεμ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 150. Πρβλ. Νικ. Πιέρρου 
Μαυρομιχάλης (Αργος) προς Πρωτ. Δικαστήριο "Αργους καί Ναυπλίου, 7 Ίαν. 
1831, άντ., συνημμένο στό υπ' άρ. 2490 της 2 Ίουν. 1831 : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, 
φάκ. 103. Βλ. καί Γ. Ψ ύ λ λ α , Απομνημονεύματα, σ. 166. 

40. Τό ελληνικό κείμενο τής συμφωνίας (29 Όκτ. 1828) βλ. στό Αρχ. Κα
ποδ., φάκ. 7, άρ. 5. Πρβλ. G. L. M a u r e r , ενθ' άνωτ., μετάφρ., τόμ. Α', 
σσ. 427 - 428. Βλ. καί Σ. Β. Κ ο υ γ έ α , «Ή ανθρωποκτονία (τό φονικό) ώς 
διεγγύημα τρίτου έν Μάνη», Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, Θεσ/νίκη 1953, 
σσ. 364 - 367. Βλ. επίσης Γ. Ψύλλα, Απομνημονεύματα, σσ. 166 - 167. 

41. Ιω. Γενοβέλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 19 Σεπτ. 1829, πρωτ., καί 
συνημμένο : Νικ. Πιέρρου Μαυρομιχάλης (Τσίμοβα) προς Ιω. Γενοβέλη, 4 Νοεμ. 
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κατοίκους καί προκάλεσε εμφύλιο πόλεμο, πού τον απέτρεψε ή μεσολά
βηση των Μαυρομιχαλαίων. Ώς αντικαταστάτη του Ιω. Γενοβέλη ζητού
σαν τον Γ. Ψύλλα42. 

Ό Κυβερνήτης πληροφορήθηκε με ανησυχία τή φονική απόπειρα 
κατά του Πιερράκου, καθώς καί τις κατοπινές ενέργειες του Γ. Μαυ
ρομιχάλη 43. Θα επιθυμούσε να ξεριζώση τα αίτια των ταραχών, άλλα οι 

περιστάσεις δέν επέτρεπαν παρά μόνο προσωρινά μέτρα, για να εμποδιστή 
τουλάχιστον ή επέκταση τους. Γι' αυτό διέταξε τον Γεώργιο καί τον Ηλία 
Μαυρομιχάλη να παρουσιαστούν στην έδρα της Κυβερνήσεως, επέ
σπευσε τήν επιστροφή του Γ. Ψύλλα στην Κάτω Μεσσηνία καί επανέ
λαβε τήν απόφαση του να στρατολόγηση μερικές εκατοντάδες Μανιατών. 
Συγχρόνως έστειλε καί τον πλοίαρχο Κ. Κοτζιά, για να εμπόδιση μέ τό 
πλοίο του τήν επανεμφάνιση της πειρατείας στα παράλια της Ν. Πελο
ποννήσου 44. Μέ αρκετή καθυστέρηση οι δύο Μαυρομιχαλαίοι, συνο
δευόμενοι από τον θείο τους Κων/νο, παρουσιάστηκαν στον "Εκτ. Επί
τροπο Γ. Ψύλλα καί έμειναν κοντά του μέ σκοπό να συναντήσουν τον 
ίδιο τόν Κυβερνήτη, πού αναμενόταν να επισκεφθή τή Μεσσηνία κατά 
τήν μετάβαση του στή Μεθώνη45. Ή συνάντηση έγινε στο Λεοντάρι 
(Μάρτιος 1829). Ό Γεώργιος καί ό Ηλίας έδωσαν αναφορά μέ τήν 
οποία δήλωσαν τήν υποταγή τους, ενώ συγχρόνως προσπάθησαν να 
επιρρίψουν στις ραδιουργίες τ ο ύ Ιω. Γενοβέλη τήν ευθύνη για τή φο
νική απόπειρα κατά του Πιερράκου46. Ό Κυβερνήτης τους διέταξε 

1828, αντ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 220. Βλ. καί τήν υπ' αρ. 2099 αναφορά του 
Ιω. Γενοβέλη της σημ. 39. 

42. Κάτοικοι Σπάρτης (Κίττα) προς Κυβερνήτη, 23 Δεκ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, 
Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220. 

43. Χωρίς διαταγή τ ο ύ Ιω. Γενοβέλη ό Γ. Μαυρομιχάλης προσπάθησε νά 
συγκρότηση συνέλευση στην Τσίμοβα για τήν εκλογή νέας δημογεροντίας. Βλ. 
παραπομπές σημ. 39. Για τις απειλές πού ό Γ. Μαυρομιχάλης μαζί μέ τον Κατσάκο 
εκτόξευαν κατά του πληγωμένου Πιερράκου βλ. επιστολή του τελευταίου (Τσί
μοβα) προς Κυβερνήτη, 24 Ίαν. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 183. 

44. Κυβερνήτης προς Ιω. Γενοβέλη, 25 Νοεμ. καί 4 Δεκ. 1828 : Ιω. Κα¬ 
ποδίστρια, Επιστολές, μετάφρ., τόμ. Β', σσ. 316 - 317, 337 - 338. Βλ. αυτόθι, 
σ. 336 (Κυβερνήτης προς πλοίαρχο Κοτζιδ, 4 Δεκ. 1828). Βλ. καί Κυβερνήτης 
προς 'Ηλία καί Γ. Μαυρομιχάλη, αρ. 8135 καί 8136, 5 Δεκ. 1828, σχ. : ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φάκ. 166. Πρβλ. Γ. Ψ ύ λ λ α , Απομνημονεύματα, σσ. 167 - 168. 

45. Γ. Ψύλλας (Καμάρι) προς Κυβερνήτη, άρ. 966, 18 Φεβρ. 1829, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ.'187. Βλ. καί Γ. Ψ ύ λ λ α , Απομνημονεύματα, σσ. 168-174. 

46. Γεώργιος καί 'Ηλίας Μαυρομιχάλης προς Κυβερνήτη, Μάρτιος 1829, 
πρωτ., συνημμένο στο υπ' άρ. 10191 της 23 Μαρτίου 1829 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 192. Βλ. καί Ηλίας Μαυρομιχάλης (Λιμένι) προς Κυβερνήτη, 17 Δεκ. 1828, 
πρωτ., συνημμένο στο υπ' άρ. 175 της 20 Δεκ. 1828 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 174. 
Πρβλ. Γ. Ψ ύ λ λ α , Απομνημονεύματα, σσ. 174 - 176. 
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να μεταβούν στην Αίγινα καί νά περιμένουν τήν επιστροφή του47. 
Τη συμμόρφωση στις κυβερνητικές εντολές φαίνεται ότι υπέδειξε στους 

συγγενείς του ό αρχηγός της οικογένειας Πετρόμπεης. Στις αρχές τ ο ύ 1829 
οί Μαυρομιχαλαίοι είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο. Οί καταγγελίες εναντίον 
τους συσσωρεύονταν από όλες τις μεριές. Ό Γεώργιος καί ό Ηλίας ήταν 
ένοχοι για απόπειρα φόνου- ό 'Ιωάννης βρισκόταν υπό κράτηση, γιατί βρέ
θηκε ένοχος πειρατείας καί συγχρόνως κατηγορήθηκε από τον Ιω. 
Γενοβέλη καί τον Κ. Κανάρη ότι σχεδίαζε τήν κατάληψη τ ο ύ φρου
ρίου της Μονεμβασίας48 ' ο Αναστάσιος χρεωστούσε χρήματα στο 
Δημόσιο Ταμείο από τις προσόδους του 1828 49· ή δίκη του Κων/νου 
για πειρατεία δέν είχε τελειώσει ακόμα, γιατί προέκυψε ενοχή για τον Ιω. 
Μαυρομιχάλη καί τον γιό του 'Ηλία 5°· ό Γεώργιος αποδείχθηκε τελικά 
οτι καταχράσθηκε, ώς μέλος της Αντικυβερνητικής Επιτροπής, μεγάλη 
ποσότητα χρημάτων 53. Παράλληλα τους πίεζαν οί δανειστές, ενώ τους έλει
παν τα απαραίτητα για τή συντήρηση τους 52. Ό Ιω. Καποδίστριας, εξάλλου, 
είχε τονίσει μέ σαφήνεια οτι από τή συμπεριφορά των Μαυρομιχαλαίων 
θα εξαρτιόταν καί ή ανταπόκριση της Κυβερνήσεως στις απαιτήσεις τους 53. 
Έπειτα ή Δ' Εθνοσυνέλευση πλησίαζε καί ό Πετρόμπεης χρειαζόταν τήν 
εύνοια τ ο ύ Κυβερνήτη, για νά εξασφάλιση από τους αντιπροσώπους τού 

47. Αυτόθι. Βλ. καί Κυβερνήτης (Λεοντάρι) προς Ύ π ο υ ρ γ . Συμβούλιο, αρ. 
10191, 23 Μάρτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 192. 

48. Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 17 Ί α ν . καί 5 Μάρτ. 
1829, πρωτ. , καί συνημμένα : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 182 καί 189. Οί αποδείξεις 
για τήν ένοχη τ ο ύ Κατσή ήταν αμφίβολες καί φαίνεται οτι όλα προήλθαν από τήν 
υπερβολική καχυποψία του φρουράρχου Μονεμβασίας Κων. Κανάρη. Τήν αγανά
κτηση των Μαυρομιχαλαίων για τή φυλάκιση τ ο ύ Κατσή στή Μονεμβασία βλ. εις : 
Π. Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς Κυβερνήτη, 20 Νοεμ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ. , φάκ. 157. Βλ. καί παράρτημα άρ. 5, 6, 7. 

49. Ε π ι τ ρ ο π ή Οικονομίας προς Κυβερνήτη, άρ. 906, 12 Φεβρ. 1830, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. 

50. Δ. Θ ε μ ε λ ή - Κ α τ η φ ό ρ η , ενθ' άνωτ. , μέρος Β ' , σσ . 90 - 93. 
51. Κυβερνήτης προς Γ. Μαυρομιχάλη, άρ. 8136, 5 Δεκ. 1828, σχ. : ΓΑΚ, 

Γεν. Γραμμ., φάκ. 166· Κυβερνήτης (Λεοντάρι) προς Ύ π ο υ ρ γ . Συμβούλιο, άρ. 10191, 
23 Μάρτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φάκ. 192. Βλ. καί «Απόσπασμα έκ τής 
προς το Πανελλήνιον αναφοράς τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς , συνισταμένης παρά των κ.κ. Τάτζη 
Μαγγίνα , Α. Παπαδοπούλου καί Χ. Αϊνιάν, διορισθείσης εις έπεξεργασίαν των λο
γαριασμών τής έπί τής Οικονομίας Γραμματείας έπί τής Αντικυβερνητικής Επιτρο
πής», 5 'Οκτ . 1828, ΓΑΚ, άντ . · Γραμμ. Επ ικρατε ίας προς Γ . Μαυρομιχάλη, άρ. 
3733, 3 Ά π ρ . 1829, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 194. Βλ. καί σημ. 3. 

52. Βλ, παράρτημα άρ. 6, 16. 
53. Κυβερνήτης προς Π. Μαυρομιχάλη, 10 Φεβρ. 1829 : Ιω. Κ α π ο δ ί 

σ τ ρ ι α , Ε π ι σ τ ο λ έ ς , μετάφρ., τόμ. Γ ' , Α θ ή ν α 1842, σ. 32. 
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έθνους αποζημίωση για τα έξοδα των Μαυρομιχαλαίων στην Επανάσταση. 
Την πολιτική του καθόριζε βασικά με γνώμονα τά συμφέροντα της οικογέ
νειας του, συμφωνούσε όμως τότε αυτή ή πολιτική με τή γενικότερη στάση 
τών δυσαρεστημένων με τον Κυβερνήτη προκρίτων, οί οποίοι, ανοργάνωτοι 
ακόμα, προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο περιμένοντας, πριν αντιπολι
τευθούν φανερά, τίς πρωτοβουλίες των Συμμαχικών Δυνάμεων για το μέλ
λον της Ελλάδος Μ. 

Τή νέα του τακτική εγκαινίασε ό Πετρόμπεης μέ τήν ομολογία ότι 
"συνήλθεν είς τον εαυτόν του καϊ έκαμε σταθεράν απόφασιν ν' άφοσιωθή 
αυτός καϊ όλη ή οικογένεια του εις την Κυβέρνησιν» 5δ. Δέν παρέλειψε όμως 
να προβάλη και τίς απαιτήσεις του, ώς αντάλλαγμα, κατά κάποιο τρόπο, για 
τήν αφοσίωση της οικογένειας του. Ζήτησε: χρήματα· τήν απελευθέρωση 
του άδελφού του 'Ιωάννη, πού ή φυλάκιση του ήταν όνειδος για όλους τους 
Μαυρομιχαλαίους· τή μεσολάβηση τ ο ύ Ιω. Καποδίστρια για τή συμφιλίω
ση τ ο ύ Ηλία Κατσάκου μέ τον Πιερράκο' τήν ίδρυση σχολείου στή Μάνη. 
Ζήτησε ακόμα να άνατεθή σέ συγγενείς του (τον Κων/νο ή τον Ιωάννη) 
ή στρατολογία Μανιατών, για να συμμετάσχουν στην απελευθέρωση της 
Στερεάς Ελλάδος 56, και πρότεινε νά διοριστούν ό αδελφός του Αντώνιος 
ή ό γιος του Αναστάσιος ώς γενικοί επιστάτες τών δασμοτελωνείων της 
Μάνης 57. Για τήν επιτυχία τών αιτήσεων του ô Πετρόμπεης επιδίωξε τή 
μεσολάβηση του Κώστα Μπότσαρη, πού θα συναντούσε τον Αυγου
στίνο Καποδίστρια, καϊ του Γ. Ψύλλα. Στον τελευταίο στήριζε πολλές ελ
πίδες οτι θα πείση τον Κυβερνήτη να «μετακαλέση τήν προτέραν του σοφον 
και συνετήν πατρικήν του εύνοιαν» προς όλους τους Μαυρομιχαλαίους και 
ιδιαίτερα προς τον Γεώργιο δ8. Ό Γ. Ψύλλας φαίνεται ότι τους άντιμε-

54. Τους Μαυρομιχαλαίους πλησίασαν οί Δεληγιανναίοι, άσπονδοι εχθροί του 
Ιω. Καποδίστρια. Βλ. Π. Νικολαΐδης (Αίγινα) προς Γ. Κουντουριώτη, 2 Φεβρ. 1829 : 
Άρχείον Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, τόμ. 9ος, σ. 384. 

55. Ν. Σπηλιάδης (Αίγινα) προς Κυβερνήτη, 20 Φεβρ. 1829, πρωτ. : Αρχ. 
Καποδ., φάκ. 186, άρ. 1. 

56. Π. Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς Κυβερνήτη (Μεσσηνία), 20 Μάρτ. 1829, 
πρωτ.· Π. Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς "Αντώνιο, Κων/νο και Γεώργιο Μαυρο
μιχάλη (Μεσσηνία), 20 καϊ 22 Μαρτίου 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 
82 (βλ. παράρτημα άρ. 5, 6, 7). 

57. Π. Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς Έπιτρ. Οικονομίας, 28 Φεβρ. 1829, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220. Βλ. αυτόθι : Π. Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς 
Έπιτρ. Οικονομίας, 5 Ίουν. 1829, πρωτ., συνημμένο στό : Έπιτρ. Οικονομίας 
προς Κυβερνήτη, άρ. 6435, 5 Ίουν. 1829, πρωτ. 

58. Βλ. παραπομπές της σημ. 56. Ό Πετρόμπεης, στην προσπάθεια 
του να κερδίση τήν εύνοια τ ο ύ Κυβερνήτη, είχε ζητήσει συστατική επιστολή 
και από τον Ribeaupierre, Ρώσο Πρεσβευτή στην Κων/πολη, πού στα τέλη του 
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τώπιζε με περισσότερη από τον Ιω. Γενοβέλη αντικειμενικότητα. Κυρίως 
είχε καταλάβει ότι για τή δεινή κατάσταση της Μάνης δεν ήταν μόνο αυτοί 
υπεύθυνοι, άλλα καί οί άλλοι οπλαρχηγοί της, τους οποίους όμως, ώς 
εχθρούς των Μαυρομιχαλαίων, υποστήριζε ό Ιω. Γενοβέλης και παρέ
βλεπε τά αδικήματα τους.59 

Δεν ικανοποιήθηκαν όλα τά αιτήματα του Πετρόμπεη. Ό Κυβερνήτης 
φρόντισε να διευθετηθούν πολλές από τις υποθέσεις πού ενοχοποιούσαν 
τους Μαυρομιχαλαίους 60, άλλα αρνιόταν επίμονα να τους άναθέση υπεύθυ
νο λειτούργημα. Δεν αμφέβαλλε μόνο για τήν ηθική τους ακεραιότητα, 

1828 συμμετείχε στη Διάσκεψη τ ο ύ Πόρου. Βλ. Ribeaupierre (Αίγινα) προς Κυβερ
νήτη, 28 Δεκ. 1827 (=1828) , πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 163, άρ. 3. 

59. Γ. Ψ ύ λ λ α , Απομνημονεύματα, σσ. 148, 165, 175, 180- 181. 
60. α) Θεώρησε ανεπαρκή τά στοιχεία πού ενοχοποιούσαν τον Ιω. Μαυρομι

χάλη ώς υποκινητή συνωμοσίας για τήν κατάληψη του φρουρίου της Μονεμβασίας 
(Κυβερνήτης προς Ιω. Γενοβέλη, άρ. 10105, 14 Μάρτ. 1829, σχ.: ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 191). β) Έδωσε άλλες 10.000 γρ. στον Πετρόμπεη (διαταγή άρ. 12370, 11 
Μαΐου 1829, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 200) «εις λογαριασμον των όσων έχει νà 
λαμβάνη, ώς λέγει, από το Έθνικον Ταμείον». γ) Διέταξε να πληρωθούν 50.000 φράγκα 
στον Γάλλο Godebout, όταν, υστέρα από πολύμηνη διαδικασία ενώπιον της Αντί 
Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπής, αποδείχθηκε άθωος πειρατείας ό Κων/νος 

Μαυρομιχάλης, αλλά ένοχοι ό αδελφός του 'Ιωάννης καί ό γιος του τελευταίου 
'Ηλίας. "Ετσι θα έπαυε το όνομα των Μαυρομιχαλαίων να διασύρεται για πρά
ξεις πειρατικές. Βλ. Δ. Θ ε μ ε λ ή - Κ α τ η φ ό ρ η , ένθ' άνωτ., μέρος Β', σσ. 
90 - 93). δ) Δεν επέτρεψε τή δίωξη τ ο ύ Γεωργίου Μαυρομιχάλη, αν καί τά επιχει
ρήματα πού αυτός προσκόμισε για να δικαιολόγηση τις καταχρήσεις του επί 
Αντικυβερνητικής Επιτροπής δέν ήταν καθόλου αδιάσειστα. Βλ. Γ. Μαυρομι
χάλης (Λιμένι) προς Κυβερνήτη, 17 Δεκ. 1828, πρωτ., συνημμένο στο υπ' άρ. 175 
τής 20 Δεκ. 1828 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 174· Γ. Μαυρομιχάλης (Αίγινα) προς 
Γραμμ. Επικρατείας, 8 Άπρ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 194. ε) "Οσον 
άφορα τήν απόπειρα κατά του Πιερράκου, ό Ιω. Καποδίστριας κάλεσε καί τον πα
θόντα στο Ναύπλιο μέ σκοπό να άποδοθή δικαιοσύνη, άλλα μέ τέτοιο τρόπο ώστε να 
μή Οιγή ή υπόληψη των Μαυρομιχαλαίων. Πάντως σιωπηλά άφησε να πέση τό βά
ρος τής ένοχης μόνο στον Κατσάκο, ένώ πολλά στοιχεία αποδείκνυαν ότι ό τελευ
ταίος κατευθυνόταν από τόν Γεώργιο. Βλ. Κυβερνήτης προς Γ. Μαυρομιχάλη, άρ. 
8136, 5 Δεκ. 1828, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 166· Κυβερνήτης (Λεοντάρι) 
προς Ύπουργ. Συμβούλιο, άρ. 10191, 23 Μάρτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 192. Βλ. καί Γ. Ψ ύ λ λ α , Απομνημονεύματα, σ. 168. 

Δέν είναι δύσκολο να έξηγηθή ή επιείκεια του Κυβερνήτη. Έγνώριζε ότι τά 
αδικήματα των Μαυρομιχαλαίων οφείλονταν σέ μεγάλο βαθμό στις ανώμαλες κατα
στάσεις πού δημιούργησε ό απελευθερωτικός αγώνας. Ήταν επομένως διατεθειμένος 
νάλησμονήση πολλά, αν οί Μαυρομιχαλαίοι αποδείκνυαν μέ συγκεκριμένες ενέργειες 
ότι σέβονταν τους νόμους τ ο ύ κράτους. "Οταν όμως τόν άντιπολιτεύθηκαν καί επέ
μειναν στις αυθαίρετες πράξεις τους, ξανάφερε στην επιφάνεια τις παλιές κατηγο
ρίες εναντίον τους, πού ό ίδιος είχε φροντίσει να ατονήσουν. Οί Μαυρομιχα-

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



16 Χρήστον Κ. Λούκον 

άλλα και για τή γνησιότητα της άφοσιώσεώς τους. "Εβλεπε ότι εξαρτούσαν, 
περισσότερο άπο κάθε άλλον, τή νομιμοφροσύνη τους άπο τήν προσφορά 
χρημάτων ή αξιωμάτων. Ή αναμενόμενη, εξάλλου, σύγκρουση μέ τήν Αντι
πολίτευση, καθώς και ή έμμονη ιδέα οτι ή Αγγλία υπονόμευε μέ πράκτορες 
και προσηλύτους τή θέση του 61, τον ωθούσαν στην αναζήτηση ασφαλέ
στερων στηριγμάτων για το καθεστώς του. Παρά τις επιφυλάξεις του δέχθη
κε τήν κομματική συμπαράσταση τ ο ύ Θ. Κολοκοτρώνη και των συνεργα
τών του, τους οποίους εμπιστευόταν περισσότερο καί γνώριζε τήν επιρροή 
τους στο λαό. Στή Δυτ. Ελλάδα έστειλε τον Γενναίο Κολοκοτρώνη καί τον 
Νικήτα Σταματελόπουλο επικεφαλής Πελοποννησίων για να βοηθήσουν 
τον αδελφό του Αυγ. Καποδίστρια στην κατάληψη της Ναυπάκτου62. 
"Ετσι οι Μαυρομιχαλαίοι έχασαν άλλη μια ευκαιρία νά προβληθούν καί 
συγχρόνως νά εξοικονομήσουν ορισμένα χρήματα από μισθούς καί σιτη¬ 
ρέσια. Δύσκολα έκρυβαν το φθόνο τους για τους Κολοκοτρωναίους. Οι 
τελευταίοι οχι μόνο είχαν κερδίσει τήν εύνοια τ ο ύ Κυβερνήτη καί είχαν 
χρησιμοποιηθή σέ στρατιωτικές υπηρεσίες από τήν αρχή του 1828, άλλα 
διέθεταν καί αρκετούς πόρους, ώστε νά ενοικιάζουν τις εθνικές προσόδους 
ολόκληρων επαρχιών 63. Σύμφωνα μέ τή λογική τ ο ύ Πετρόμπεη ήταν αδι
κία νά πεινούν οι Μαυρομιχαλαίοι, πού κάποτε ώς ηγεμόνες της Μάνης 
είχαν εισόδημα 450-500 χιλιάδες γρόσια, καί νά άμείβωνται μέ αξιώματα οί 
«κλέφτες», δηλ. οί Κολοκοτρωναίοι καί οί συνεργάτες τους, πού ήταν 
πάμφτωχοι όταν ήλθαν, στις παραμονές της Επαναστάσεως, από τα Επτά
νησα στην Πελοπόννησο64. 

λαίοι, αντίθετα, παραπονιούνταν ότι μόνο αυτούς κατέτρεξε ό Κυβερνήτης, ενώ 
τόσοι άλλοι πού διέπραξαν αδικήματα κατά τήν Επανάσταση παρέμεναν ατιμώρη
τοι. Βλ. Ν ι κ . Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ', σ. 346. 

61. Κυβερνήτης (Μεθώνη) προς Γ. Αθανασιάδη, αρ. 10229, 1 "Απρ. 1829, 
σχ., συνημμένο στο υπ' άρ. 10237 της 1 Απρ. 1829 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ , φάκ. 194. 
Βλ. καί Επιτομές 5/17, 10/3α, 10/18. Πρβλ. αυτόθι 11/18β. 

62. Γ ε ν ν α ί ο υ Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Απομνημονεύματα, έπιμ. Εμμ. 
Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η , στή σειρά Απομνημονεύματα Αγωνιστών του 21, αρ. 1, 
Αθήνα 1955, σσ. 201 - 202. Βλ. καί Ιω. Θ. Κολοκοτρώνης (στρατόπεδο Ναυπάκτου) 
προς Αυγ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 16 Απρ. 1829, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 21. 

63. Βλ. «Κεντρική Επιτροπή επί των προσόδων της Πελοποννήσου» (Τρι¬ 
πολιτσά) προς Κυβερνήτη, 24 Μαΐου 1829, πρωτ., ιδ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 
202. Βλ. καί Επιτροπή Οικονομίας προς Κυβερνήτη, άρ. 6318, 31 Μαΐου 1829, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 203. Για τήν περιουσία του Νικήτα Σταματελό¬ 
πουλου, άνιψιού τού Θ. Κολοκοτρώνη, βλ. Γ. Ψύλλα, Απομνημονεύματα, 
σσ. 160 - 161. 

64. Βλ. παράρτημα άρ. 2 καί 15. Βλ. καί Ν ι κ . Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ε ν 
θυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ ' , σσ. 362-363. 
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Συνωμοσία κατά τών Μαυρομιχαλαίων — Δ' Έθνοσυνέλευση 

Περισσότερο ευαίσθητοι ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι στις ενέργειες τού Ιω. Καποδίστρια να περιορίση τήν επιρροή τους στή Μάνη. Ό Πετρόμπεης 
μέ ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορήθηκε οτι οί αντίπαλοι του καπεταναίοι 
της Δυτ. Μάνης έσπευσαν να συναντήσουν τον Κυβερνήτη στην Κορώνη 
και εκεί έλαβαν οδηγίες για τον τρόπο εκλογής των πληρεξουσίων τους στην 
Δ' Εθνοσυνέλευση 65. Ό Δίον. Μούρτζινος μάλιστα διορίστηκε μέλος του 
Πολεμικού Συμβουλίου 66. Συγχρόνως ό Ιω. Γενοβέλης, άφού πέτυχε νά πεί¬ 
ση 'τον Κυβερνήτη νά αναβάλη τήν αντικατάσταση του 67, αγωνιζόταν μέ 
ζήλο υπερβολικό να εξασφάλιση τήν εκλογή κυβερνητικών πληρεξουσί
ων στή Μάνη 68. Για πρώτη φορά οί Μαυρομιχαλαίοι δεν ήταν απόλυτα 

65. Γ ι α τή συνάντηση βλ. Κυβερνήτης (Κορώνη) προς Ιω. Γενοβέλη, αρ. 
10211, 28 Μάρτ. 1829, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 193. 

66. Κυβερνήτης (Κορώνη) προς Δίον. Μούρτζινο, άρ. 10217, 28 Μάρτ. 
1829, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 193. Και ô Μούρτζινος βρισκόταν σέ απελ
πιστική οικονομική κατάσταση, άλλα είχε περισσότερη υπομονή από τους Μαυ¬ 
ρομιχαλαίους και δέν συνόδευε τις απαιτήσεις του μέ συνεχή υπόμνηση τών 
«δικαιωμάτων» του. Βλ. Δίον. Μούρτζινος (Σκαρδαμούλα) προς Κυβερνήτη, 16 
Μάρτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ. , Γεν. Γραμμ., φάκ. 191. 

67. Τον Ιω. Γενοβέλη είχε διορίσει ό Κυβερνήτης μέλος του Ανεκκλήτου Δι
καστηρίου και στή θέση του είχε αποστείλει τον Γ . Βαλτινό ώς Προσ. Δ/τή Λα
κωνίας. Βλ. Γραμμ. Επικρατε ίας προς Γ. Βαλτινό, άρ. 3480, 23 Μάρτ. 1829, 
σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 192· Κυβερνήτης (Μεθώνη) προς Γ . Βαλτινό, 
αρ . 10224, 30 Μάρτ. 1829, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. φάκ. 193. Ή απομάκρυνση 
του Ιω. Γενοβέλη από τή Μάνη πρέπει νά είχε σχέση μέ τις κατηγορίες πού δια
τύπωσαν εναντίον του οί Μαυρομιχαλαίοι και άλλοι παράγοντες της Μάνης και 
Λακεδαίμονος. Μέ τό ζήλο του ήταν επόμενο νά φθάση κι αυτός στις υπερβολές 
στ ις όποιες έφθασαν καί τόσα άλλα όργανα του κ α π ο δ ι σ τ ρ ι α κ ο ύ καθεστώτος. Βλ. 
Δανιήλ Χαριουπόλεως (Λακεδαίμονα) προς Κυβερνήτη, 20 Ίαν . 1829, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 183. Τον Ιω. Γενοβέλη όμως υποστήριζαν οί ισχυροί 
καπεταναίοι Δ ίον . Μούρτζινος, Τζαν. Γρηγοράκης, Στ. Καπετανάκης και Ά θ . 
Κουμουνδουράκης. Βλ. Γ . Βαλτινός (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, άρ. 465, 29 
Μαΐου 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 203 : " . . .Ε ίπαν [οί παραπάνω καπε
ταναίοι] ότι ό κ. Γενοβέλης συντελεί είς το κόμμα των καί καθ' όλους τους τρόπους 
θέλουσι τον ύπερασπισθή»• Έ τ σ ι εξηγείται ή υπαναχώρηση τ ο ύ Κυβερνήτη, ό όποιος 
διέταξε τον Ιω. Γενοβέλη νά παραμείνη προσωρινά στή θέση του. Βλ. Κυβερνή
της προς Ιω. Γενοβέλη, άρ. 12452, 17 Μαΐου 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., 
φάκ. 126. Βλ. καί Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 31 Μάρτ. 1829, 
πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 408, άρ. 6. 

68. Ιω. Γενοβέλης (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, 27 Ίουν. 1829, πρωτ. ιδ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φάκ. 207. 
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βέβαιοι οτι θα εκπροσωπήσουν την επαρχία τους στην Εθνοσυνέλευση 69. 
Ήταν όμως αποφασισμένοι να ματαιώσουν τα σχέδια των αντιπάλων τους. 
Ό Γ. Μαυρομιχάλης από το Ναύπλιο διαβίβαζε, με συνθηματικά γράμ
ματα70, οδηγίες στους συγγενείς του, ενώ ό Κων/νος κατέβηκε στη Μάνη. 

Τον 'Ιούνιο 1829 στην Τσίμοβα αποκαλύφθηκε συνωμοσία πού στρεφό
ταν κατά της ζωής τ ο ύ Κων/νου και άλλων Μαυρομιχαλαιων. Πιάστηκαν 
έπ' αυτοφώρω, υστέρα άπο προδοσία, μερικοί συνωμότες, αλλά διέφυγε ό 
οργανωτής της συνωμοσίας Ν. Βοϊδής Μαυρομιχάλης, παλιός εχθρός της 
οικογένειας τ ο ύ Πετρόμπεη. Οί Μαυρομιχαλαίοι εκμεταλλεύτηκαν επιδέ
ξια το γεγονός. Ό χ ι μόνο πέτυχαν να ανανεώσουν τήν προσήλωση σ' αυ
τούς των Μανιατών, οί όποιοι εξέλεξαν παμψηφεί τον Πετρόμπεη και τον 
γιό του Γεώργιο πληρεξούσιους της επαρχίας Μαΐνης, αλλά και προσπάθη
σαν να εμφανίσουν ώς υποκινητές τής επιβουλής τους σπουδαιότερους αντι
πάλους των : τον Δίον. Μούρτζινο, τόν Τζαν. Γρηγοράκη και άλλους καπετα
ναίους. Δεν παρέλειψαν νά ενοχοποιήσουν και τον Ιω. Γενοβέλη 71. Τόσο 
πολύ εξυπηρέτησε τα σχέδια τους ή ανακάλυψη τής συνωμοσίας, ώστε ό 
Προσ. Δ/τής τής Δυτ. Σπάρτης Κ. Πεταλάς δεν απέφυγε τον πειρασμό, μέ 
αφορμή πιθανώς ορισμένα σκοτεινά σημεία στην ολη υπόθεση, νά άναρω¬ 
τηθή μήπως ολα ήταν σχεδιασμένα 72. Το Πρωτόκλητο πάντως Δικαστήριο 
τής Μεσσηνίας, στο όποιο παραπέμφθηκε ή υπόθεση, έκρινε ένοχους και 
καταδίκασε τους συνωμότες. Ή διαδικασία απέδειξε ώς υποκινητή του 
εγκλήματος τον Ν. Βοϊδή, ό όποιος αρνήθηκε, παρά τις επανειλημμένες 

69. Βλ. παράρτημα άρ. 6. 
70. Ν. Σπηλιάδης (Αίγινα) προς Κυβερνήτη, 30 Μαΐου 1829, πρωτ. : Αρχ. 

Καποδ., φάκ. 186, άρ. 10. 
71. Κ. Πεταλάς (Αλμυρό) προς Κυβερνήτη, 16 Ίουν. 1829, πρωτ. : Αρχ. 

Καποδ., φάκ. 561, άρ. 11. Πρβλ. τις απόψεις των Μαυρομιχαλαιων : Κων/νος και 
Αναστάσιος Μαυρομιχάλης (Λιμένι) προς Πέτρο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη, 
17 Ίουν. 1829, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 159, άρ. 12 (βλ. παράρτημα άρ. 8). 
Τα πρακτικά τής εκλογής τ ο ύ Πέτρου και τ ο ύ Γεωργίου Μαυρομιχάλη ώς πλη
ρεξουσίων Μαΐνης (13 Ίουν. 1829) βλ. στά ΓΑΚ, "Εκτ. Επίτροποι, φάκ. 83. Πρέπει νά 
τονισθη ότι και στην εκλογή της Επαρχιακής Δημογεροντίας Μαΐνης, πού εϊχε γίνει 
λίγους μήνες νωρίτερα, οί κάτοικοι προτίμησαν ανθρώπους τ ο ύ Πετρόμπεη. Βλ. Γ. 
Ψύλλα, Απομνημονεύματα, σσ. 180 - 181. Για τήν έχθρα ανάμεσα στους 
Βοϊδήδες και τους Μαυρομιχαλαίους βλ. Ν. Βοϊδής Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς 
Γραμμ. Έπικρ., 14 Μαΐου 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 200. Βλ. και 
βιβλιοκρισία Σ. Κ ο υ γ έ α στο έργο τ ο ύ Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ , Ό Ίμβραήμ 
εναντίον τής Μάνης, Αθήνα 1961 : Πελοποννησιακά Ε' (1962) 366-367. 

72. Κ. Πεταλάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 7 Ίουλ. 1829, πρωτ. : Αρχ. 
Καποδ., φάκ. 561, άρ. 14. 
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προσκλήσεις του δικαστηρίου, να παρουσιαστή. Δεν προέκυψαν στοιχεία 
εναντίον άλλων πολιτών 73. 

Στην Δ' Εθνοσυνέλευση ('Ιούλιος - Αύγουστος 1829) οί αντιπρόσωποι 
του έθνους, υστέρα από εισήγηση του Ιω. Καποδίστρια, δέχθηκαν τήν έκ
κληση τ ο ύ Πετρόμπεη, αναγνώρισαν τις θυσίες της οικογένειας του 
στον Αγώνα και πρότειναν στην Κυβέρνηση νά «λάβη περί αυτής 
πρόνοιαν καί της εξοικονομήση τακτικον πόρον, καθώς τα χρημα
τικά μέσα τού κράτους το συγχωρήσωσιν» "4. Μέ βάση τήν πρόταση 
αυτή των πληρεξουσίων ό Πετρόμπεης ζήτησε αμέσως χρήματα 75. Ό Κυ
βερνήτης δεν απάντησε. Ό Πετρόμπεης επέμεινε καί μέ νέες αναφορές 
ξανατόνισε οτι ό ίδιος καί οί συγγενείς του βρίσκονταν σέ άθλια οικονομική 
κατάσταση. Χρειάζονταν ενίσχυση για νά πληρώσουν τους δανειστές τους 
καί ετήσιο εισόδημα γιά νά ζουν έντιμα, όπως ταίριαζε στην κοινωνική 
τους θέση. Τους ήταν επίσης απαραίτητη μιά ευρύχωρη οικία στο Ναύπλιο, 
οπού θα μπορούσε νά έγκατασταθή ολη ή οικογένεια. Τα αιτήματα αυτά 
συνοδεύτηκαν μέ τήν προειδοποίηση οτι, αν δεν ικανοποιηθούν, οί Μαυρο¬ 
μιχαλαίοι θα φύγουν σέ ξένη γη, γιατί τους ήταν αδύνατο πια νά ζουν στην 
Ελλάδα μέσα σέ τόση περιφρόνηση καί στέρηση. Διατυπώθηκε καί ό ισχυ
ρισμός οτι ήταν δίκαιο νά πληρώσουν όλοι οί Έλληνες, γιά νά αποζημιωθούν 
οί Μαυρομιχαλαίοι, πού τόσα πρόσφεραν στον κοινό σκοπό76. Ό Κυβερνή
της απάντησε μόνο μετά τήν τέταρτη καί δριμύτερη σέ υφός αναφορά τουΠε-

73. Πρωτόκλητο Δικαστήριο Κάτω Μεσσηνίας (Καλαμάτα) προς Κ. Πεταλά, 
άρ. 233, 26 Ίουλ. 1829, πρωτ. , καί συνημμένη ή υπ' άρ . κγ ' απόφαση τ ο ύ δικα
στηρίου (26 Ίουλ. 1829) : ΓΑΚ, Έ κ τ . Επ ίτροπο ι , φάκ. 84 (βλ. παράρτημα άρ. 9). 
Βλ. αυτόθι : 1) τήν υπ' άρ. κστ ' (27 Ίουλ . 1829) απόφαση τ ο ύ ίδιου δικαστη
ρίου, μέ τήν οποία κηρυσσόταν άθωος ô Πατρίκιος Γκιτάκος, πού αποκάλυψε τή 
συνωμοσία' 2) δ ικαστικά εντάλματα εμφανίσεως τ ο ύ Ν . Βοϊδή (9 Ί ο υ ν . καί 31 
Ίουλ . 1829). Δεν μπόρεσα νά ανακαλύψω στο ιχε ία πού νά αποδεικνύουν οτι ό Ν . 
Βοϊδής απαλλάχθηκε ενώπιον δικαστηρίου άπο τίς εναντίον του κατηγορίες. Κι 
όμως ό Κυβερνήτης τον διόρισε αργότερα σέ δημόσια θέση καί τον χρησιμο
ποίησε στον αγώνα του εναντίον τών Μαυρομιχαλαίων (βλ. παρακάτω σ. 41 , 56). 
Φαίνεται ύτί ή Κυβέρνηση θεώρησε ύποπτη όλη τήν υπόθεση της συνωμοσίας κατά 
τών Μαυρομιχαλαίων. "Εσφαλε όμως άν, όπως είναι πιθανότερο, απάλλαξε σιω
πηρά, χωρίς δηλ. δικαστική απόφαση, τον Ν . Βοϊδή από κάθε κατηγορία. Ά λ λ α 
μ' αυτό τον τρόπο αγνοήθηκε ή απόφαση τ ο ύ Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου καί οί 
Μαυρομιχαλαίοι οπλίστηκαν μέ ενα ακόμη επιχείρημα γιά νά καταγγείλουν τήν Κυ
βέρνηση οτι υπέθαλπε τήν εξόντωση τους. Βλ. Ρ e 1 1 i ο n , ενθ' άνωτ., σσ . 239-240. 

74. Βλ. Α ρ χ ε ί α της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Παλιγγενεσίας (1821 - 1832), άρ . 4 : Αί 
Έθνικαί Συνελεύσεις , τόμ. Β' (Δ' έν Ά ρ γ ε ι Ε θ ν ι κ ή Συνέλευσις), Α θ ή ν α 1973, σσ . 
578 - 581. 

75. Π. Μαυρομιχάλης ( Ά ρ γ ο ς ) προς Κυβερνήτη, 4 Αύγ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, 
Συλλ. Βλαχ., φάκ. 84. 

76. Π. Μαυρομιχάλης ( Α ρ γ ο ς ) προς Κυβερνήτη, 10 Αύγ. 1829, πρωτ., καί 
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τρόμπεη. Υπενθύμισε, σε αυστηρό τόνο, ότι ήΕθνοσυνέλευση, άν και αναγνώ
ρισε παμψηφεί τά «δίκαια» των Μαυρομιχαλαΐων, εν τούτοις δέν προσδιόρι
σε το χρόνο ούτε τον τρόπο για την ικανοποίηση τους. Δέν είχε χρήματα γιά 
να τους δώση· ούτε μπορούσε να παραχώρηση μόνο σ' αυτούς κατάλυμα 77. 
Ή συνείδηση του δέν του επέτρεπε να αποζημίωση μόνο τους Μαυρομι¬ 
χαλαίους και ν' άφήση πεινασμένους τους στρατιώτες του Καραϊσκάκη η 
τή φρουρά τ ο ύ Μεσολογγίου, πού μέ τις θυσίες τους δέν είχαν λιγότερα 
δικαιώματα. Μέ δυσκολία και μόνο για λόγους σκοπιμότητας δέχθηκε να 
συμπεριλάβη τον Πετρόμπεη στα μέλη της Γερουσίας 78, ή οποία μετά 
τήν Δ' Εθνοσυνέλευση αντικατέστησε το Πανελλήνιο, άλλα επιμελώς απέ
κλεισε τους άλλους Μαυρομιχαλαίους από κάθε διορισμό καί συνεπώς 
μέσο βιοπορισμού. Ή φτώχεια όμως καί ή κυβερνητική περιφρόνηση θα 
ωθήσουν τήν υπερήφανη μανιάτικη οικογένεια σέ πράξεις απελπισίας. 

Αυθαίρετες ενέργειες Ιω. Μαυρομιχάλη — Σχέδια της Κυβερνή
σεως για τήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων της Μάνης 

Πράγματι τον 'Οκτώβριο του 1829 στο Λιμένι ό Ιω.Μαυρομιχάλης (Κα¬ 
τσής)79 κατακράτησε τους δασμούς από τήν εξαγωγή βαλανιδιών καί στον 
δασμοτελώνη δικαιολογήθηκε : «Τα κρατώ δια λογαριασμον τών εξόδων 
μου τών έξοδευθέντων εις εθνικάς υπηρεσίας προς εξοικονόμησιν της πο
λυαρίθμου οικογενείας μου, δια τα όποια θέλω δώσει λόγον προς την Σ. 

συνημμένο : Άν . Μαυρομιχάλης (Καλαμάτα) προς Π. Μαυρομιχάλη, 3 Αύγ. 1829, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 214· Π. Μαυρομιχάλης προς Κυβερνήτη, 16 Αυγ. Καί 27 Σεπτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 215, 221 (βλ. παράρτημα άρ. 11). 
Βλ. καί Π. Μαυρομιχάλης (Άργος) προς Κυβερνήτη, 11 Όκτ. 1829, πρωτ., καί 
συνημμένο : Κων. Μαυρομιχάλης (Καλαμάτα) προς Πετρόμπεη, 5 Όκτ. 1829, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 222 (βλ. παράρτημα άρ. 13 καί 14). Ό Πετρό¬ 
μπεης παρόρμησε κι άλλους να υπενθυμίσουν στον Ιω. Καποδίστρια τήν άχρη¬ 
ματία του. Βλ. Κων. Ράδος προς Κυβερνήτη, 9 καί 11 Σεπτ. 1829, πρωτ. : Αρχ . 
Καποδ., φάκ. 225· Π. Μαυρομιχάλης (Άργος) προς Ρήγα Παλαμήδη (Ναύπλιο), 
12, 16 καί 19 Όκτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 254. Τά ίδια παρακά
λεσε καί ό αδελφός τ ο ύ Πετρόμπεη Κων/νος (προς Κυβερνήτη, 17 Αύγ. 1829, 
πρωτ. : Γεν. Γραμμ., φάκ. 215). 

77. Κυβερνήτης (Αίγινα) προς Π. Μαυρομιχάλη, 2 Όκτ. 1829, σχ., ιδ. : 
Αρχ. Καποδ., φάκ. 159, άρ. 8 (βλ. παράρτημα άρ. 12). 

78. Γ ε ν ν α ί ο υ Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Απομνημονεύματα, ενθ' άνωτ., 
σ. 204. 

79. Τον Κατσή οί κάτοικοι τής Μάνης ονόμαζαν βασιλιά τους. Βλ. 
Κ. Πεταλάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 3 Σεπτ. 1829, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., 
φάκ. 561, άρ. 18. Βλ. καί Σ. Β. Κουγέα, «Ό τάφος ενός Έλληνος άγωνιστού 

είς τό Μόναχον», Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος (1936) 436 - 437. 
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Κυβέρνησιν» 80. Αρνήθηκε επίσης να δεχθή το διορισμό νέου δασμοτε¬ 
λώνη στο Λιμένι λέγοντας ότι «ώδε είναι οικία μου και είς αυτήν δεν εύχα¬ 
ριστούμαι να στέλλετε οποίον θέλετε ... » 81. Δασμούς κατακράτησε και ò Άν . 
Μαυρομιχάλης 82. Στο Ναύπλιο ό Πετρόμπεης έσπευσε νά δικαιολογήση 
τους συγγενείς του και δεν δίστασε να ομόλογηση ότι αυτός έδωσε εντολή 
να οικειοποιηθούν τα δημόσια χρήματα για νά συντηρηθούν, έωσότου 
άποδοθή και σ' αυτούς δικαιοσύνη83. Ή Κυβέρνηση αντέδρασε μέ αυστηρή 
προειδοποίηση 84. 

Στο μεταξύ ô Ιω. Καποδίστριας είχε αποφασίσει νά άσχοληθή συστη
ματικότερα μέ τα προβλήματα της Μάνης 85. Οι ειδήσεις άπο τήν επαρ
χία αυτή δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές. Οι περισσότεροι Μανιάτες κα-

80. Ιω. Μαυρομιχάλης (Λιμένι) προς δασμοτελώνη Λιμενιοϋ, 11 Ό κ τ . 1829, 
πρωτ. : ΓΑΚ, "Εκτ. Ε π ί τ ρ ο π ο ι , φάκ. 87. Πρβλ. Κ. Πεταλάς (Καλαμάτα) προς Κυ
βερνήτη, 16 Ό κ τ . 1829, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 561, άρ. 21. Βλ. και Ιω. Μαυ
ρομιχάλης (Λιμένι) προς Κ. Πεταλά, 29 Ό κ τ . 1829, αντ. : ΓΑΚ, "Εκτ. Ε π ί τ ρ ο π ο ι , 
φάκ. 87 : «... Τά όσα χρήματα εκράτησα άπ* εθνικά δικαιώματα, δεν τα έκράτησα δυναστι¬ 
κώς, άλλα δικαιωματικούς...». Ό Κατσής καί για δεύτερη φορά κατακράτησε τους δα
σμούς άπο τήν εξαγωγή βαλανιδιών και τήν εισαγωγή ριζιοϋ. Βλ. Κ. Πεταλάς ( Κ α 
λαμάτα) προς Κυβερνήτη, 30 Ό κ τ . 1829, πρωτ . , εσφαλμένα συνημμένο στο υπ' άρ. 
1170 της 5 Μάρτ. 1830 : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. Δασμούς φαίνεται ότι 
άρπαζαν ή αρνούνταν νά πληρώσουν και άλλοι ισχυροί Μανιάτες , δεν έδειχναν 
όμως τήν προκλητικότητα των Μαυρομιχαλαίων. Βλ. δασμοτελώνης Αλμυρού κλπ. 
προς Κ. Πεταλά, άρ. 29, 8 Ίουλ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, "Εκτ. Ε π ί τ ρ ο π ο ι , φάκ. 84. 

81. Ιω. Μαυρομιχάλης (Λιμένι) προς Κ. Πεταλά, 23 Ό κ τ . 1829, αντ. : ΓΑΚ, 
"Εκτ. Ε π ί τ ρ ο π ο ι , φάκ. 87. Πρβλ. αυτόθι : Ε π α ρ χ ι α κ ή Δημογεροντία Μαΐνης (Λι
μένι) προς Κ. Πεταλά, άρ. 399, 29 Ό κ τ . 1829, αντ. Βλ. και Κ. Πεταλάς (Καλα
μάτα) προς Κυβερνήτη, 2 Νοεμ. 1829, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 561, άρ. 22. 

82. Βλ. απόδειξη στο όνομα του Αναστασίου Π . Μαυρομιχάλη, 24 Ό κ τ . 
1829, πρωτ., συνημμένη στό : δασμοτελώνης Ά λ μ υ ρ ο ύ κλπ. προς Κ. Πεταλά, άρ. 
87, 25 Ό κ τ . 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Έ κ τ . Ε π ί τ ρ ο π ο ι , φάκ. 87. Βλ. και Γ . Αθανα
σιάδης (Αλμυρό) προς Κυβερνήτη, άρ. 3, 1 Νοεμ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 225. Πρβλ. Κ. Πεταλάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, άρ. 1870, 2 Νοεμ, 1829, 
πρωτ., εσφαλμένα συνημμένο στό υπ' άρ. 1170 της 5 Μάρτ. 1830 : ΓΑΚ, Συλλ. 
Βλαχ. , φάκ. 221. Βλ. και σημ. 186. 

83. Π . Μαυρομιχάλης (Άργος) προς Γραμματεία Επ ικρατε ίας , 22 Ό κ τ . 1829, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 224 (βλ. παράρτημα άρ. 15). Πρβλ. Νικ. Σπη¬ 
λιάδου, Απομνημονεύματα, τόμ. Δ', μέρος Α', σσ. 216 - 217. Βλ. πως δικαιολογή
θηκαν ό Αντώνιος, Κων/νος και Αναστάσιος Μαυρομιχάλης (Καλαμάτα) προς Κυ
βερνήτη, 27 Ό κ τ . 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 224 (βλ. παράρτημα άρ . 16). 

84. Γραμμ. Επικρατε ίας προς Π. Μαυρομιχάλη, άρ. 127, 20 Ό κ τ . 1829, σχ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 224. 

85. Ή προετοιμασία της Δ' Εθνοσυνελεύσεως είχε εμποδίσει τήν Κυβέρνηση 
νά στρέψη ενωρίτερα τήν προσοχή της στή Μάνη. Βλ. Γραμμ. Επικρατε ίας προς 
Κ. Πεταλά, άρ. 5518, 9 Ίουλ . 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, "Εκτ. Ε π ί τ ρ ο π ο ι , φάκ. 84, 
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πεταναίοι δέν έκρυβαν τή δυσαρέσκεια τους προς τον Κυβερνήτη, γιατί μετά 
την Εθνοσυνέλευση έδωσε αξιώματα μόνο στον Δίον. Μούρτζινο και τον 
Π. Μαυρομιχάλη, πού διορίστηκαν μέλη της Γερουσίας 86. Ό Τζαννετάκης 
Γρηγοράκης μάλιστα τόσο πολύ πειράχθηκε πού δέν έγινε Γερουσιαστής, 
ώστε εγκατέλειψε τή συνεργασία του με τον Δίον. Μούρτζινο καί στράφηκε 
στους Μαυρομιχαλαίους 87. Το Μαραθονήσι έγινε κέντρο παρασκηνιακών 
ενεργειών. Σέ συνάντηση τ ο ύ Τζαννετάκη ήλθε ό Κων. Μαυρομιχάλης καί 
ό Π. Γιατράκος, ένώ φήμες κυκλοφόρησαν για επικείμενη συνωμοσία 
κατά των κυβερνητικών αρχών. Πολλοί φοβήθηκαν λεηλασία των γειτο
νικών επαρχιών από τους Μανιάτες 88. Ή επιμονή του Κυβερνήτη να μήν 
έξαιρεθή ή Μάνη από τή φορολογία της δεκάτης έδωσε στους καπεταναίους 
καί προκρίτους τήν ευκαιρία να ερεθίσουν τό λαό 89. Φαίνεται οτι ήθελαν, 
μέ τήν υποκίνηση τών φτωχών Μανιατών σέ λεηλασίες, να αναγκάσουν 
τήν Κυβέρνηση να άναθέση σ' αυτούς τήν ειρήνευση της επαρχίας 90. "Αν 
καί οί προσπάθειες τους δέν καρποφόρησαν, γιατί ό λαός κατάλαβε τα 
σχέδια τους 91, ή κατάσταση παρέμενε συγκεχυμένη : οί συγκρούσεις ανά
μεσα στις οικογένειες συνεχίζονταν και κατέληγαν, ώς συνήθως, σέ φό
νους 92. Παράλληλα παρατηρήθηκαν περιπτώσεις λαθρεμπορίου, ένώ ό 

86. Δίον. Μούρτζινος (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 18 Αύγ. 1829, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 215. Βλ. καί Κ. Πεταλάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 
21 Αύγ. 1829, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 561, άρ. 12. 

87. Ιω. Γενοβέλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 8 Σεπτ. 1829, πρωτ., καί συνημ
μένα : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 218. Βλ. καί Δίον. Μούρτζινος (Ναύπλιο) προς [Μα
νιάτες της επαρχίας Μονεμβασίας], 15 Δεκ. 1829, αντ., συνημμένο στό : Ιω. Κρα¬ 
νίδης προς Άν. Δεσποτόπουλο, 27 'Ιαν. 1830, το όποιο συνημμένο στό : Γ. Δε
σποτόπουλος προς Ά ρ . Μωραίτίνη, 4 Φεβρ. 1830 : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. 

88. Ιω. Γενοβέλης (Ναύπλιο) προς Γραμμ. "Επικρατείας, 22 Σεπτ. 1829, πρωτ., 
καί συνημμένα : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220. Βλ. καί Κ. Πεταλάς (Καλαμάτα) 
προς Κυβερνήτη, 13 'Οκτ. 1829, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 561, άρ. 20· Γ. Βαλ
τινός (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, 25 'Οκτ. 1829, άντ., συνημμένο στό υπ' άρ. 
202 τής 1 Νοεμ. 1829 : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220. 

89. Γ. Βαλτινός (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, άρ. 2138, 13 Νοεμ. 1829, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 225. Βλ. καί Κ. Πεταλάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 
2 Νοεμ. 1829, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 561, άρ. 22. 

90. Γ. Αθανασιάδης (Τζίμοβα) προς Κυβερνήτη, άρ. 5, 15 Νοεμ. 1829, 
πρωτ.': ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 226. 

91. Ιω. Γενοβέλης (Ναύπλιο) προς Γραμμ. Επικρατείας, 14 Σεπτ. 1829, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 219. 

92. Έπαρχ. Δημογεροντία Μαΐνης (Λιμένι) προς Κ. Πέταλο, άρ. 342, 12 
Σεπτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φάκ. 86. Πρβλ. Έπαρχ. Δημογεροντία 
Ζυγού προς Λυκ. Λογοθέτη, 21 Νοεμ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 127. 
Βλ. καί «Έκθεσιν εν συνόψει των κατά την Λακωνίαν ταραχών και άλληλομαχιών, όσων 
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κίνδυνος να έπανεμφανιστή ή πειρατεία ήταν μεγάλος83."Ολα αυτά, σε συσχε
τισμό με τις ενέργειες τ ο ύ Ιω. Μαυρομιχάλη, δημιουργούσαν την υπόνοια 
μήπως γίνονταν με βάση καλά προετοιμασμένο σχέδιο, πού απέβλεπε στην 
ένωση όλων των Μανιατών εναντίον της Κυβερνήσεως 94. Ό Ιω. Καπο
δίστριας τότε έσπευσε νά κάλυψη το κενό πού άφησε τελικά με τή μετάθε
ση του στο δικαστικό κλάδο ό Ιω. Γενοβέλης και διόρισε τον Λυκούργο 
Λογοθέτη ώς Έκτακτο Επίτροπο Λακωνίας καί Κάτω Μεσσηνίας 95. Επει
δή όμως ή αναχώρηση τ ο ύ τελευταίου καθυστέρησε, στάλθηκε στή Μάνη 
ώς επιθεωρητής ό Γ. Αθανασιάδης 96. 

Από τις οδηγίες πού έδωσε στον Έκτ. Επίτροπο Λυκ. Λογοθέτη 
φαίνεται ότι ό Ιω. Καποδίστριας προσπαθούσε νά άποφύγη δυναμικά μέτρα 
για τήν επιβολή της τάξεως στή Μάνη 97. Δεν σκεπτόταν μόνο τα υπέρογκα 
έξοδα από τήν κινητοποίηση δυνάμεων. Κυρίως φοβόταν μήπως ξεσπάση 
εμφύλιος πόλεμος με οδυνηρές συνέπειες για το μέλλον της Ελλάδος. Έ¬ 
γνώριζε ότι ή φτώχεια καί ή αμάθεια ωθούσαν τους περισσότερους Μανιά
τες σε παράνομες πράξεις, καί ότι λίγοι ήταν εκείνοι πού ύπέθαλπαν τήν 
αναταραχή για τα συμφέροντα τους. Κι όμως ή ιδιότυπη οργάνωση 
της μανιάτικης κοινωνίας επέτρεπε στους τελευταίους νά ασκούν σημαντική 
επιρροή στους συμπολίτες τους. Για νά σύντριψη ακριβώς αυτή τήν επιρ
ροή καί νά σταματήση οριστικά τήν οικονομική εξάρτηση των φτωχών 
Μανιατών πολεμιστών άπο τους καπεταναίους καί προκρίτους, ό Κυβερ
νήτης επιθυμούσε νά έγκαταστήση δύο χιλιάδες περίπου οικογένειες άπο τήν 

συνέβησαν άπο τού 1828 έτους», συνημμένη στο υπ' άρ. 14584 της 24 Σεπτ. 1829 : 
ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ. , φάκ. 220. 

93. Δασμοτελώνης Ά λ μ υ ρ ο ύ κτλ. προς Κ. Πεταλά, αρ. 49 καί 56, 13 καί 18 
Σεπτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, "Εκτ. Επίτροποι, φάκ. 86. Βλ. καί Γ. Βαλτινός (Μυ¬ 
στρας) προς Γραμμ. Επικρατείας, άρ. 1274, 10 Αύγ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φάκ. 214. 

94. Κ. Πεταλάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 13 Όκτ. 1829, πρωτ. : Αρχ. 
Καποδ., φάκ. 561, άρ. 20. 
95. Βλ. διάταγμα διορισμού (άρ. 13705, 14 Αύγ. 1829) εις : «Γεν. Έφημερίς» , 

άρ . 60 (31 Αύγ. 1829). 

96. Γραμμ. Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς προς Γ. Οικονόμου, άρ. 134, 21 Ό κ τ . 1829, σχ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 224. 

97. Κυβερνήτης προς Λυκ. Λογοθέτη, άρ. 14584, 24 Σεπτ. 1829, πρωτ. : 
ΓΑΚ, [Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220 (βλ. παράρτημα άρ . 10). Ή διαλλακτικότητα του 
Κυβερνήτη υπαγορευόταν άπο τή γενικότερη εκτίμηση των ελληνικών πραγμάτων 
(προς Κ. Πεταλά, άρ. 13479, 16 Ί ο υ λ . 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, "Εκτ. Ε π ί τ ρ ο π ο ι , φάκ. 
84) : «Αλλ' ή Κυβέρνησις οφείλει νά εκτιμά και τάς περιστάσεις, να εχη πάντοτε 
υπ' όψιν τα γενικά, τα μεγάλα τού έθνους συμφέροντα, καί νά συμβιβάζη τουλάχιστον 
προς το συμφέρον τα πράγματα, καθόσον είναι δυνατόν, υποχωρούσα είς τήν ανάγκην ώς 
προς τα βιαζόμενα δίκαια». 
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άγονη Μάνη στις εύφορες πεδιάδες της Μεσσηνίας καί της Μονεμβασίας 98. 
Στην αρχή είχε σκεφθή να στρατολόγηση χίλιους ή χίλιους πεντακόσιους 
Μανιάτες καί να τους χρησιμοποιήση στή Ρούμελη " . Με τό μέτρο αυτό 
θα απομάκρυνε τα πιο επικίνδυνα στοιχεία από τή Μάνη, θα έδινε πόρο 
ζωής στους φτωχότερους καί θά ικανοποιούσε τή φιλοδοξία ορισμένων 
καπεταναίων, πού θά γίνονταν αξιωματικοί. Ή στρατολογία σκόνταψε σε 
μεγάλες δυσκολίες, γιατί δέν ήταν εύκολο να συμβιβαστούν οι αντικρουό
μενες απαιτήσεις όλων των οικογενειών 10°. Άλλα καί ή σκέψη να συγκρο¬ 
τηθή διοικητική φρουρά αποκλειστικά από Μανιάτες, πού θά τους υποδεί
κνυαν αναλογικά οί σπουδαιότεροι καπεταναίοι, δέν κρίθηκε συμφέρουσα 
για τή διασφάλιση της τάξεως 101. Ή αποτυχία των παραπάνω λύσεων είχε 
καταστήσει επιτακτική τήν ανάγκη διανομής γης στους Μανιάτες. Ό Γ. Βαλ¬ 
τινός καί ό Ιω. Γενοβέλης είχαν επανειλημμένα αναφέρει στον Κυβερνήτη 
ότι μόνο με τήν μετατροπή των άγριων πολεμιστών σε ειρηνικούς γεωργούς 
θά ξέφευγαν οί Μανιάτες από τήν αθλιότητα καί θά ειρήνευε ή επαρχία 
τους 102. Αλλά ή εγκατάσταση σέ καλλιεργήσιμα εδάφη δύο χιλιάδων οι
κογενειών δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Υπήρχαν άφθονα εθνικά κτή
ματα για να μοιραστούν στους ακτήμονες, έλειπαν όμως τα χρήματα πού, 
υπό μορφή δανείου, θά χορηγούσε ή Κυβέρνηση στους καλλιεργητές για 
να αγοράσουν βόδια ή εργαλεία, να χτίσουν τις καλύβες τους καί γενικά 
να αντιμετωπίσουν τά βασικά τους έξοδα. Γι' αυτό ό Κυβερνήτης δέν τόλ
μησε να επιχείρηση τή διανομή των εθνικών γαιών, πρίν λάβη το δά
νειο των εξήντα εκατομμυρίων φράγκων πού μέ τόση αγωνία περίμενε 
από τις Συμμ. Δυνάμεις, άλλα τελικά δόθηκε στην Αντιβασιλεία. Άναγ-

98. Βλ. το υπ' άρ. 14584 (24 Σεπτ. 1829) έγγραφο του Κυβερνήτη (σημ. άρ. 97). 
99. Βλ. παραπάνω, σσ. 10, 12. Βλ. καί Κυβερνήτης (Μεθώνη) προς Γ. Βαλτινό, 

άρ. 10224, 30 Μάρτ. 1829, σχ.: ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 193. Βλ. αυτόθι καί τις υπ' 
άρ. 10225 καί 10226 διαταγές του Κυβερνήτη προς τον Ιω. Γενοβέλη καί Γ. Ψύλλα, 
30 Μάρτ. 1829, σχ. 

100. Κ. Πεταλάς (Αλμυρό) προς Κυβερνήτη, 18 Απρ. καί 15 Μαΐου 1829, 
πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 561, άρ. 1 καί 8. 

101. Αυτόθι. Πρβλ. Κ. Πεταλάς (Αλμυρό) προς Κυβερνήτη, άρ. 218, 20 
Απρ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 196. Βλ. καί Δ. Θεμελή - Κατη¬ 
φόρη, ενθ' άνωτ., μέρος Α', σσ. 99-100. 

102. Γ. Βαλτινός (Μαραθονήσι) πρός Κυβερνήτη, άρ. 119, 30 Απρ. 1829 : Δ. 
Θ ε μ ε λ ή - Κ α τ η φ ό ρ η , αυτόθι, σσ. 236-237. Βλ. καί Ιω. Γενοβέλης (Άργος) 
προς Κυβερνήτη, 2 Αύγ. 1829, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 408, άρ. 3. Πρβλ. καί ρι
ζοσπαστικότερες προτάσεις τ ο ύ Ιω. Γενοβέλη για αναδασμό τής γης καί μοίρασμα 
των έθν. χωραφιών της Λακωνίας σέ ίσους κλήρους (προς Κυβερνήτη, άρ. 3676, 
13 Μαΐου 1829 καί προς Γραμμ. της Επικρατείας, άρ. 3695, 16 Μαΐου 1829 : 
Δ, Θ ε μ ε λ ή - Κ α τ η φ ό ρ η, αυτόθι, σσ. 237 - 238), 
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κάστηκε λοιπόν από τα πράγματα να περιοριστή, προς το παρόν τουλάχι
στον, στη συγκέντρωση πληροφοριών πού ήταν απαραίτητες, γιά να γίνη 
στο μέλλον ή εγκατάσταση των ακτημόνων με δικαιοσύνη και ταχύτητα103. 
'Ώς τότε όμως έπρεπε να εξασφαλίση την τάξη στή Μάνη και να εξουδετέ
ρωση τις ενέργειες των αντιπολιτευομένων. Ενίσχυσε τή φρουρά των διοικη
τικών του οργάνων στην περιοχή και έδωσε εντολή στον Λυκ. Λογο
θέτη να μελετήση επί τόπου τα προβλήματα των Μανιατών και να προτεί¬ 
νη στην Κυβέρνηση τις αναγκαίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις 104. Αλλά 
τά προσωρινά αυτά μέτρα, ένω δέν κλόνιζαν σοβαρά τή θέση των καπετα
ναίων, έκαναν τους περισσότερους Μανιάτες να αναρωτηθούν αν πράγμα
τι ήθελε ή αν μπορούσε ή Κυβέρνηση να τους άπαλλάξη από τους τοπικούς 
δυνάστες. Τή διαλλακτικότητα, έξαλλου, ή τήν ανοχή, πού οί περιστάσεις 
επέβαλλαν στον Ιω. Καποδίστρια, εύκολα τις ερμήνευαν ώς κυβερνητική αδυ
ναμία 105 και τήν καθυστέρηση στή θεραπεία των αναγκών τους ώς εγκατά
λειψη τής επαρχίας τους. "Ετσι ή φτώχεια, ή διάψευση πρόωρων ελπίδων 
καί ή αμάθεια δημιουργούσαν το κατάλληλο κλίμα, γιά να βρίσκουν απήχηση 
στους Μανιάτες οί φήμες πού διαδίδονταν μέ σκοπό νά υποσκάψουν το κύ
ρος τής Κυβερνήσεως. 

Ή πληροφορία ότι ερχόταν στή Μάνη νέος Έκτακτος Επίτροπος 
ανέστειλε προσωρινά τις αυθαίρετες ενέργειες των Μαυρομιχαλαιων. Ό 
Κατσής, ύστερα από τή μεσολάβηση του αδελφού του Κων/νου καί τού 
ανιψιού του Αναστασίου 106, αναγκάστηκε νά δεχθή στο Λιμένι τό νέο 
δασμοτελώνη 107. 'Ώς τά τέλη τ ο ύ 1829 απέφυγε κάθε πρόκληση, περιμέ
νοντας νά δη ποιες θά ήταν οί ενέργειες τ ο ύ Λυκ. Λογοθέτη. Τήν ορμή 
των Μαυρομιχαλαιων δέν ανέκοψε λιγότερο καί ή εμφάνιση ρωσικής 
φρεγάτας στα παράλια τής Μάνης. Τό πλοίο αυτό είχε σταλή από τον Κυ
βερνήτη, γιά νά τρομοκράτηση τους Μανιάτες καί να εμπόδιση τή φημολο-

103. Κυβερνήτης προς Γ. Βαλτινό, αρ. 12302, 11 Μαΐου 1829, σχ. : ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φάκ. 200· Κυβερνήτης προς Ιω. Γενοβέλη, αρ. 12580, 19 Μαΐου 
1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 126" Κυβερνήτης προς Λυκ. Λογοθέτη, 
αρ. 14584, 24 Σεπτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220. 

104. Αυτόθι. 
105. Κ. Πεταλάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, άρ. 785, 4 Αύγ. 1829, πρωτ. : 

ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 213. 
106. Κων/νος καί Αναστάσιος Μαυρομιχάλης (Καλαμάτα) προς Κ. Πεταλά, 

1 Νοεμ. 1829, άντ., συνημμένο στο υπ' άρ. 1870 τής 2 Νοεμ. 1829, τό όποιο 
συνημμένο στο υπ' άρ. 1170 τής 5 Μάρτ. 1830 : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. 

107. Ιωάννης Σάντου (Λιμένι) προς Λυκ. Λογοθέτη, 16 Νοεμ. 1829, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220. Βλ. καί Κ. Πεταλάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 
20 Νοεμ. 1829, πρωτ. ; Αρχ. Καποδ., φάκ, 561, άρ. 23, 
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γούμενη συνένωση τους. Στο Μαραθονήσι ό διερμηνέας του ρώσικου στό
λου Ιω. Παπαρρηγόπουλος συνάντησε τον Τζαννετάκη καί έλαβε διαβεβαίω
ση της άφοσιώσεώς του στην Κυβέρνηση. Τα ίδια αισθήματα έσπευσαν να 
εκδηλώσουν μέ αναφορά τους καί πολλοί καπεταναίοι της Δυτ. καί Ανατ. 
Μάνης 1 0 8 . Ή ησυχία όμως πού φαινόταν νά επανέρχεται στην πολυτάραχη 
αυτή επαρχία αποδείχθηκε προσωρινή καί ανειλικρινείς οί διαβεβαιώσεις 
των Μαυρομιχαλαίων 1 0 9 καί άλλων καπεταναίων. Σέ λίγο, καί πριν ακόμη 
αρχίσουν νά αποδίδουν τα μέτρα πού ό Λυκ. Λογοθέτης έλαβε για τήν 
αποκατάσταση της τάξεως 110, ή είδηση για τήν επικείμενη εκλογή ηγεμό
να στο θρόνο της Ελλάδος θα δημιουργήση νέα κατάσταση πραγμάτων 
καί θα ένθαρρύνη τους αντικυβερνητικούς Μανιάτες σέ νέες παραμονές 
πράξεις. 

108. Λυκ. Λογοθέτης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, αρ. 301, 11 Δεκ. 1829, 
πρωτ., καί συνημμένη γραπτή ομολογία άφοσιώσεως κατοίκων από τή Δυτ. 
καί Ανατ. Μάνη, 8 Δεκ. 1829, αντ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 227. Βλ. καί Ιω. 
Παπαρρηγόπουλος (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 11 Δεκ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φάκ. 228. 

109. Στις αρχές Ίαν. 1830 ό Ιω. Μαυρομιχάλης χτύπησε σοβαρά τον δα¬ 
σμοτελώνη στο Λιμένι, γιατί τόλμησε να εϊναι προσεκτικός στα καθήκοντα του 
( Ι. Λ. Άλαμάνης προς επιστάτη δασμοτελωνείου Αλμυρού, 4 Ίαν. 1830, άντ., 
συνημμένο στο υπ' άρ. 1621 της 8 Ίαν. 1830 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 229. 
Βλ. καί Επιτροπή Οικονομίας προς Κυβερνήτη, άρ. 464, 28 Ίαν. 1830, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221). Στο Ναύπλιο ή Κυβέρνηση χαρακτήρισε τις ενέρ
γειες τοο Κατσή ως «εσχάτης προδοσίας εγκλήματα» (Κυβερνήτης προς Λυκ. 
Λογοθέτη, άρ. 691, 17 Φεβρ. 1830, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. φάκ. 231. Βλ. καί 
Γραμμ. Επικρατείας προς Λυκ. Λογοθέτη, άρ. 895, 12 'Ιαν., πρωτ. : ΓΑΚ, 
Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220). Οί Μαυρομιχαλαίοι έδειξαν απορία γι' αυτό τα χαρα
κτηρισμό των πράξεων τους καί αρνήθηκαν ότι στράφηκαν εναντίον του καθεστώ
τος ( Λυκ. Λογοθέτης (Καλαμάτα) προς Ιωάννη, Κων/νο καί Αναστάσιο Μαυ
ρομιχάλη, άρ. 1009, 20 Φεβρ. 1830, άντ.· Ιωάννης καί Αναστάσιος Μαυ
ρομιχάλης (Λιμένι) προς Λυκ. Λογοθέτη, 26 Φεβρ. 1830, αντ. · Κων/νος Μαυ
ρομιχάλης (Καλαμάτα) προς Λυκ. Λογοθέτη, 5 Μάρτ. 1830, αντ. : ΓΑΚ, "Εκτ. 
Επίτροποι, φάκ. 90). Ό Κυβερνήτης διέταξε νά συλληφθή ό Κατσής, αν τολ
μούσε νά παρανομήση καί πάλι (προς Λυκ. Λογοθέτη, άρ. 872, 10 Μάρτ. 
1830, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 233), καί είδοποίησε τήν Επιτροπή της Οι
κονομίας (άρ. 840, 8 Μάρτ. 1830, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 233) νά 
χρέωση στον Πετρόμπεη τά χρήματα πού καταχράσθηκε ό Ιωάννης Μαυρομιχά
λης. Για τους δισταγμούς του Λυκ. Λογοθέτη νά συλλαβή μέ απευθείας ενέργεια 
τον Κατσή βλ. αναφορά του προς Κυβερνήτη, 7 Φεβρ. 1830, πρωτ., ιδ. : Αρχ. 

Καποδ., φάκ. 480, άρ. 5. 
110. Λυκ. Λογοθέτης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 26 Νοεμ. καί 15 Δεκ. 

1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 226 καί 227. Βλ. καί Δ. Β. Β α γ ι α κ ά 
κου, «Δύο σχέδια άφορώντα εις τήν διοίκησιν της Μάνης κατά τήν Καποδιστρι¬ 
ακήν περίοδον», Λακωνικαί Σπουδαί, τόμ. Α' (1972), Σύμμεικτα, σσ. 481-484. 
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Εκλογή τ ο ύ Λεοπόλδου — Στάση στην Τσίμοβα 

Μέ ενθουσιασμό πληροφορήθηκε ό Πετρόμπεης τήν εκλογή του πρίγκι
πα Λεοπόλδου στο θρόνο της Ελλάδος (πρωτόκολλο Λονδίνου 22/3 Φεβρ. 
1830). Το καποδιστριακό καθεστώς είχε παραμερίσει τελείως τήν οικογέ
νεια του, ενώ τώρα διάχυτη ήταν ή ελπίδα οτι ό ηγεμόνας θα συγκέντρωνε 
γύρο του αυτούς ακριβώς πού ή πολιτική του Κυβερνήτη είχε ωθήσει στην 
αντιπολίτευση. Ό Πετρόμπεης, πιστεύοντας οτι κάθε ενέργεια εναντίον τού 
Ιω. Καποδίστρια θα εξασφάλιζε τήν εύνοια τού Λεοπόλδου m , έστειλε οδηγίες 
στους συγγενείς του στο Λιμένι να επιδιώξουν, σε συνεννόηση μέ τους άλ
λους καπεταναίους, τή «γενική σύμπνοια και αρμονία» όλων τών Μανιατών 
για τή διεκδίκηση τών δικαιωμάτων τους112. Φαίνεται ότι ήθελε νά εμφάνιση 
ανύπαρκτη τήν εξουσία της Κυβερνήσεως στή Μάνη και μόνο τους Μαυρο¬ 
μιχαλαίους ικανούς νά διατηρήσουν τήν τάξη στην επαρχία αυτή. Μέ τήν 
άφιξη του Λεοπόλδου οί τελευταίοι θα έσπευδαν νά δηλώσουν τήν αφοσίω
ση τους και θά ζητούσαν τήν άδεια νά ειρηνεύσουν αυτοί, ώς εκπρόσωποι 
τ ο ύ ηγεμόνα, τήν επαρχία. "Ετσι θά εκβίαζαν τή χρησιμοποίηση τους και 
θά αποκτούσαν, μέ τήν επιτυχία τους, τήν απαραίτητη δύναμη, για νά προ
χωρήσουν στή διεκδίκηση τών αιτημάτων τους. Οί περιστάσεις φαίνονταν 
νά ευνοούν τα σχέδια τών Μαυρομιχαλαίων. Μέ τό θάνατο τ ο ύ στρατηγού 
Δίον. Μούρτζινου (12 Φεβρ. 1830) εϊχαν απαλλαγή από τον ικανότερο εχθρό 
τους στή Δυτ. Μάνη, ό όποιος είχε ώς τότε αποτελέσει τό σπουδαιότερο 
έρεισμα της Κυβερνήσεως στην περιοχή και πόλο έλξεως αρκετών καπε
ταναίων. Στην Ανατ. Μάνη ό Τζαν. Γρηγοράκης, βλέποντας οτι ή Κυ
βέρνηση Καποδίστρια κλονιζόταν, παραμέρισε τους δισταγμούς του και 
άρχισε νά συνεργάζεται συστηματικά μέ τους αντικυβερνητικούς113. 

Οί ύποπτες κινήσεις τών Μαυρομιχαλαίων στή Μάνη, παράλληλα μέ 
τή δράση αντιπολιτευτικών παραγόντων στή Μεσσηνία, ανησύχησαν τον 
Κυβερνήτη, πού αποφάσισε νά άναθέση και πάλι στον Ιω. Γενοβέλη τή 
διοίκηση της Κάτω Μεσσηνίας και Λακωνίας. Ό τελευταίος θά άντικαθι-

111. Χ ρ . Κ. Λ ο ύ κ ο υ , «Ή περιοδεία τ ο ύ Ανδρέα Μεταξά στην Πελο
πόννησο (1830)», Μνήμων 2 (1972) 187 - 189. Ό Πετρόμπεης ήταν ανάμεσα στους 
επιφανείς Έλληνες πού έσπευσαν μέ επιστολές να διακηρύξουν τήν αφοσίωση τους 
στον Λεοπόλδο. Βλ. Επιτομές 11/15. 

112. Πετρόμπεης προς συγγενείς του, [Μάρτιος 1830], αντ. (βλ. παράρτημα 
αρ. 17), εσφαλμένα συνημμένο στό : Π. Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς "Ανα
στάσιο Π. Μαυρομιχάλη (Λιμένι), 28 "Ιουλ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 
220. Για τή χρονολόγηση τ ο ύ παραπάνω εγγράφου βλ. Πέτρος Σεκούρης (Καλα
μάτα) προς Κυβερνήτη, 19 Άπρ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 237. Πρβλ. 
κατάθεση Π. Σεκούρη, 22 Δεκ. 1830, αντ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 91. 

113. Χ ρ . Κ. Λ ο ύ κ ο υ , ενθ' άνωτ., σσ. 189 - 190, 
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στουσε τον Λυκ. Λογοθέτη, του οποίου ή παρουσία ήταν απαραίτητη 
στή Σάμο μετά τον αποκλεισμό της άπο τά σύνορα της Ελλάδος. Ό Ιω. 
Γενοβέλης φαίνεται ότι προτιμήθηκε, γιατί μόνο αυτός είχε επιτύχει παλαι
ότερα να συνένωση τους πιστούς στην Κυβέρνηση Μανιάτες και να ματαί
ωση έτσι τους σκοπούς ορισμένων καπεταναίων. Ή απόφαση όμως του Ιω. 
Καποδίστρια νά στείλη στή Μάνη ακριβώς τον υπάλληλο πού οί Μαυρομι¬ 
χαλαίοι είχαν καταγγείλει ως φατριαστή και μισητό στο λαό τους έδωσε την 
πρόφαση για νά αναλάβουν δράση. Μέ απειλές ό Πετρόμπεης ζήτησε από τον 
Γενοβελη νά παραιτηθη και δέν δίστασε νά φωνάξη μέσα στή Γερουσία 
οτι σε αντίθετη περίπτωση ήταν «έτοιμος ν' ανοίξη τουφέκι». Έφθασε μά
λιστα στο σημείο νά ζητήση τήν επέμβαση των Άντιπρέσβεων της Γαλλίας, 
της Αγγλίας και της Ρωσίας, για νά άκυρώση το διορισμό του Έκτ. Επιτρό
που. Παράλληλα στην Τσίμοβα ό Ιω. Μαυρομιχάλης, επισείοντας τον κίνδυνο 
της δεκάτης, κινητοποίησε (Άπρ. 1830) τους Μανιάτες καί απέσπασε τήν 
πληρεξουσιότητα νά υπερασπιστή τά δικαιώματα τους. Μέ λίγους άνδρες 
έφθασε στο Μαυροβούνι της Ανατ. Μάνης, συνάντησε τον Τζαννετάκη 
καί προσπάθησε νά συγκρότηση γενική συνέλευση όλων των Μανιατών. 
Όμως, παρά τις προσπάθειες του, ή συνέλευση απέτυχε. Λίγοι μόνο κά
τοικοι παρασύρθηκαν άπο τά συνθήματα του καί μέ αναφορά τους ζήτησαν 
τήν αντικατάσταση του Ιω. Γενοβελη 114. 

Ό Ιω. Καποδίστριας δέν υποχώρησε στις απειλές των Μαυρομιχα¬ 
λαίων. Οί διοικητικοί του υπάλληλοι τον πληροφορούσαν ότι μόνο λίγοι 
καπεταναίοι καί οί οπαδοί τους δέν ήθελαν τον Ιω. Γενοβελη, ένω ό λαός 
επικροτούσε τήν εκλογή ή έμενε απαθής 115. Έγνώριζε πάντως πόσο κρί
σιμη ήταν ή κατάσταση στή Μάνη καί ήθελε νά μεταβή ό ίδιος εκεί, για 
να διάταξη τά κατάλληλα μέτρα 116. Πολλά όμως προβλήματα τον κρατού
σαν στο Ναύπλιο. Έπρεπε νά ματαίωση τις ενέργειες των αντιπολιτευομέ
νων, οί όποιοι, ύστερα από τήν εκλογή τ ο ύ Λεοπόλδου, είχαν ανακτήσει 
τό θάρρος τους καί ήταν προκλητικοί, καί κυρίως νά αγωνιστή για τή βελτί-

114. Αυτόθι. Για τις απειλές τ ο ύ Πετρόμπεη εναντίον του Ιω. Γενοβελη καί 
για τή δήλωση του στή Γερουσία βλ. Ιω. Γενατάς (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 
18 Άπρ. 1830, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 532, άρ. 42. Τήν επιστολή τ ο ύ Πετρό
μπεη προς τους Άντιπρέσβεις των Συμμ. Δυνάμεων (24 Άπρ. / 6 Μαΐου 1830) βλ. 
εις : Εθνική Βιβλιοθήκη, Τμήμα Χειρογράφων, Άρχείον Α', αρ. 6993. Βλ. καί 
Επιτομές 11/15 - 11/15β. Βλ. επίσης καί σημ. 186. 

115. Γεώργιος Οικονόμου [αντιπρόσωπος στην Ανατ. Μάνη του Ιω. Γενο
βελη] (Μαραθονήσι) προς Ιω. Γενοβελη, αρ. 749, 15 Άπρ . 1830, αντ. : ΓΑΚ, 
Συλλ. Βλαχ., φάκ. 128. 

116. Κυβερνήτης (Ναύπλιο) προς Ν. Σπηλιάδη, 20 Άπρ . 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φάκ. 237. 
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ωση των ορών του πρωτοκόλλου τής 3 Φεβρ.117. Είχε, εξάλλου, εμπιστοσύνη 
στον Ιω. Γενοβελη, πού ήταν ίσως ο μόνος κατάλληλος, για να αποκάλυψη αν 
πράγματι κάποια «μεγάλη αρχή» ή «ξένος δάκτυλος» υποκινούσε τους Μα¬ 
νάτες. Για τον υπερβολικά ευαίσθητο στις κινήσεις τών "Αγγλων Κυβερνή
τη οί επαφές στο Ναύπλιο του Πετρόμπεη με τον R. Church ή τους οπαδούς 
τ ο ύ λεγομένου «αγγλικού» κόμματος ήταν, το λιγότερο, ανησυχητικές 118. 
Επειδή όμως οί δυσκολίες πού θα αντιμετώπιζε ό Ιω. Γενοβέλης φαίνονταν 
μεγάλες, ό Ιω. Καποδίστριας φρόντισε να ενίσχυση το κύρος του Δ/τή του 
με τήν έγκαιρη αποστολή ρωσικών πλοίων στα παράλια τής Μάνης. 

Πρώτος ήλθε ό Ρώσος ναύαρχος Ρ. Ricord στο Μαραθονήσι. Συνάντησε 
τον Τζαννετάκη και άλλους καπεταναίους, τους οποίους προσπάθησε να από
σπαση από τους Μαυρομιχαλαίους. Τους υπενθύμισε, όπως είχε ζητήσει 
ô Κυβερνήτης, οτι οί Συμμ. Δυνάμεις εξακολουθούσαν και μετά τήν εκλογή 
του Λεοπόλδου να αναγνωρίζουν τήν Ελληνική Κυβέρνηση και ήταν απο
φασισμένες να τήν υποστηρίξουν, αν χρειαστή, με τίς ναυτικές τους δυ
νάμεις. Τα ίδια επανέλαβε και ό διοικητής του ρωσικού πλοίου «Αλέξανδρος 
Νιέφσκη» πού έφθασε λίγο μετά τήν αναχώρηση τού Ricord 119. Ό Τζαννε¬ 
τάκης Γρηγοράκης και ό Πιέρρος Μαγγιόρος Γρηγοράκης υποσχέθηκαν 
αφοσίωση στην Κυβέρνηση. Οί Μαυρομιχαλαίοι, αντίθετα, αν και φοβήθη
καν στην αρχή, άνέκτησαν τήν προηγούμενη ορμή τους, αμέσως μόλις 
έφυγαν τα ρωσικά πλοία. Για να ενθαρρύνουν μάλιστα τους οπαδούς των 
διακήρυξαν οτι οί Ρώσοι αναχώρησαν, γιατί τους αθώωσαν καί έκριναν δί
καια τα αιτήματα τους 120. Πιο επικίνδυνες ήταν οί διαδόσεις πού ό Ιω. 
Μαυρομιχάλης έθεσε σέ κυκλοφορία : ότι ό ηγεμόνας θα άμνηστεύση όλα 
τα αδικήματα πού θα πραχθοϋν ως τον ερχομό του 121. Παράλληλα έφθασε 
στή Μάνη ό νεώτερος γιος τ ο ύ Πετρόμπεη Δημήτριος. Μόλις είχε επιστρέ
ψει από τή Γαλλία καί διαβεβαίωσε τους Μανιάτες οτι ό Λεοπόλδος θά 
ερχόταν στην Ελλάδα ώς το Σεπτέμβριο 122. Γενικά οί Μαυρομιχαλαίοι φαί
νεται οτι προσπαθούσαν να πείσουν τους συμπολίτες τους ότι δεν υπήρχε 
πλέον Κυβέρνηση καί επομένως δέν είχαν καμιά ίσχύ τα διοικητικά της όρ
γανα- ότι μόνο μ' αυτούς επικεφαλής θά μπορούσαν να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματα τους από τον ηγεμόνα, τή μόνη πια πηγή εξουσίας. 

117. Χ ρ . Κ. Λ ο ύ κ ο υ , ενθ' άνωτ. , σσ. 1 9 2 - 1 9 3 . 
118. Γεώργιος (Βαθύ) προς Ιάκ. Κ ο ρ ν ή λ ι ο , 4 Μαΐου 1830, αντ. : ΓΑΚ, "Εκτ. 

Ε π ί τ ρ ο π ο ι , φάκ. 90. 
119. Χ ρ . Κ. Λ ο ύ κ ο υ , ενθ ' άνωτ. , σ. 191, κυρίως σημ. 15. 
120. Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 37, 12 Μαΐου 1830, 

πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ. , φάκ. 239. 
121. Χ ρ . Κ. Λ ο ύ κ ο υ , ενθ ' άνωτ., σσ. 191 - 192. 
122. Μιχ. Πικουλάκης (Τσίμοβα) προς Ν ι κ . Πιέρρου Μαυρομιχάλη, 13 Μαΐου 

1830, «Έκθεσις χρονολογική», άρ. έγγρ. 34 : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ. , φάκ. 222. 
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Ή αυξανόμενη ανησυχία του Κυβερνήτη γιά τα όσα συνέβαιναν στη 
Μάνη φαίνεται από τήν απόφαση του νά στείλη εκεί τον αδελφό του Αυ
γουστίνο 123. Στο Μαραθονήσι ό Αυγουστίνος ανέλυσε στον Ιω. Γενοβέλη 
το σχέδιο πού το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε κατάλληλο για τήν ειρήνευση 
της περιοχής : προβλεπόταν ή συγκρότηση επαρχιακού συμβουλίου για 
όλη τή Μάνη μέ πέντε ή εξη μέλη, τα οποία θά πρότειναν οί τρεις μεγάλες 
οικογένειες του Μαυρομιχάλη, τ ο ύ Μούρτζινου καί τ ο ύ Τζαννετάκη. Ό Ιω. 
Γενοβέλης δέν συμφώνησε. Θεώρησε ανεφάρμοστο το σχέδιο καί πρότεινε 
τήν απομάκρυνση όλων των Μαυρομιχαλαίων από τή Μάνη. Συγχρόνως 
προσπάθησε νά παρουσίαση τή δύναμη των τελευταίων μικρότερη άπ' οση 
διαδιδόταν καί τους Μανιάτες απρόθυμους νά ανεχθούν περισσότερο τήν 
τυραννία τών μεγάλων οικογενειών124. Είναι φανερό οτι αγωνιζόταν 
νά εμπόδιση τή χρησιμοποίηση των Μαυρομιχαλαίων στή διοίκηση τής 
Μάνης, γιατί φοβόταν ότι ή υποχώρηση αυτή τής Κυβερνήσεως θά ενίσχυε 
τους καπεταναίους καί θά αποθάρρυνε τους απλούς Μανιάτες. Μέ επιμονή ε
πίσης υποστήριζε ότι οί συγγενείς του Πετρόμπεη κινούνταν από "ξένο δάκτυ¬ 
λο» καί σάν απόδειξη ανέφερε τήν πληροφορία οτι ό 'Ιταλός έμπορος Μοντε¬ 
λάτιτζης, πού ήταν εγκατεστημένος στην Καλαμάτα καί είχε εμπορικές σχέ
σεις μέ Επτανησίους, δάνεισε χρήματα καί σιτηρά στους Μαυρομιχαλαίους 
Κατσάκο, Κων/νο καί Αναστάσιο. Τό σχέδιο σκόνταψε καί στην άρνηση τού 
Τζαννετάκη νά δεχθή ενιαίο συμβούλιο καί γιά τα δυό τμήματα τής Μάνης125. 
Σέ λίγο ό Αυγουστίνος αναχωρούσε άπρακτος, ενώ δυό χιλιάδες περίπου 
Μανιάτες ξεχύνονταν (τέλη Μαΐου - αρχές Ιουνίου 1830) στις πεδιάδες τού 
Έλους καί τής Μονεμβασίας γιά νά αρπάξουν τα γεννήματα, εθνικά ή τών 
ιδιωτών. "Αν καί δέν ήταν ή πρώτη φορά πού οί φτωχοί κάτοικοι τής Μάνης 
λεηλατούσαν τις γειτονικές επαρχίες, τα συνθήματα πού επικράτησαν ενί
σχυαν τή γνώμη τ ο ύ Ιω. Γενοβέλη οτι ή εισβολή ήταν κατευθυνόμενη. 
Οί επιδρομείς έλεγαν οτι ό τόπος τους άνηκε, γιατί τον έβαψαν μέ τό αίμα 
τους· οτι, εφ' όσον ή Κυβέρνηση δέν τους μοίραζε κτήματα, είχαν κάθε δι-

123. Κυβερνήτης προς Ιω. Γενοβέλη, 26 Μαΐου 1830, σχ. : Αρχ. Καποδ., 
φάκ. 408, άρ. 12. 

124. Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Αυγ. Καποδίστρια, 28 Μαΐου 1830, 
πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 59. Βλ. καί Ιω. Γενοβέλης (Μαραθονήσι) προς Κυβερ
νήτη, 29 Μαΐου 1830, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 408, άρ. 5. 

125. Αυτόθι. από καιρό ό Ιω. Καποδίστριας παρακολουθούσε μέ προσοχή 
τις κινήσεις Επτανησίων έμπορων στην Πελοπόννησο (βλ. Γ. Ψύλλα, Απομνη
μονεύματα, σσ. 178-179). Δέν δίστασε λοιπόν νά πιστέψη τήν άποψη τ ο ύ Ιω. Γενο
βέλη για τον Μοντελάτιτζη. Βλ. Κυβερνήτης (Ναύπλιο) προς στρατηγό Schneider, 
9 Ίουν. 1830 : Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολές, μετάφρ., τόμ. Δ', σ. 42. 
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καίωμα στην αρπαγή. Αποκαλούσαν τον Ιω. Μαυρομιχάλη «βασιλιά» 
τους και δικαιολογούνταν οτι μέ τήν άδεια του κρατούσαν τους καρπούς 
ώς αντάλλαγμα για τίς στρατιωτικές τους υπηρεσίες126. 

Στην αποχώρηση των Μανιατών από τίς πεδιάδες του Έλους και της 
Μονεμβασίας συνέβαλε αποφασιστικά ή δράση τού Νικήτα Σταματελό¬ 
πουλου, πού ώς Γενικός Αρχηγός της Πολιτικής Φρουράς της Πελοπον
νήσου έφθασε στή Λακωνία 127, κυρίως όμως ή είδηση ότι ό Λεοπόλδος πα
ραιτήθηκε από το θρόνο της Ελλάδος. Οι αντιπολιτευόμενοι τον Ιω. Καπο
δίστρια θορυβήθηκαν, ιδιαίτερα όσοι είχαν σπεύσει νά εκδηλώσουν τα 
αντικυβερνητικά τους αισθήματα128. Ό Πετρόμπεης ήταν ανάμεσα στους 
περισσότερο αισιόδοξους, πού έλπιζαν οτι σέ λίγους μήνες οι Συμμ. Δυνά
μεις θά προέβαιναν στην εκλογή νέου ηγεμόνα 129. "Ως τότε όμως έπρεπε 
και πάλι νά ύποκριθή τον νομιμόφρονα, για νά προστατευθή ή και νά 
επωφεληθή από τα νέα μέτρα πού ή Κυβέρνηση, ενισχυμένη υστέρα από 
τήν παραίτηση τ ο ύ Λεοπόλδου, ετοιμαζόταν να λάβη γιά τήν ειρήνευση 
τής Μάνης. Επειδή οι κατηγορίες των Μαυρομιχαλαίων και των οπαδών 
τους εναντίον του Ιω. Γενοβέλη είχαν φθάσει ώς τον στρατηγό Schneider, 
αρχηγό του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στο Μοριά, ο Ιω. Καποδί
στριας αποφάσισε νά αφαίρεση από τους αντιπάλους του και το τελευταίο 
πρόσχημα για τίς αντικυβερνητικές τους ενέργειες. Αφού ανέπτυξε στο 
Γάλλο στρατηγό τά πραγματικά κίνητρα των Μαυρομιχαλαίων και των υπο
κινητών τους 130, ανακάλεσε τον Ιω. Γενοβέλη. Διόρισε έπειτα τον Άνδρ. 
Μεταξά Έκτακτο Επίτροπο τής Πελοποννήσου και τον διέταξε νά άρχίση 
τήν περιοδεία του από τή Λακωνία, όπου ή τάξη είχε διασαλευτή περισσό
τερο από κάθε άλλη περιοχή τής χερσονήσου. Ό Έκτ. Επίτροπος έλαβε 
οδηγίες νά άποστείλη στο Ναύπλιο τον Ιω. Μαυρομιχάλη και τους επικίν
δυνους συγγενείς του, και συγχρόνως νά επιχείρηση τή διοικητική οργά
νωση τής Μάνης σέ στέρεες βάσεις 131. 

Αποστολή τ ο ύ Άνδρ . Μεταξά στή Μάνη 

Μέ τήν απομάκρυνση του Ιω. Γενοβέλη ό Πετρόμπεης εσφαλμένα νό
μισε ότι θά άλλαζε και ή πολιτική τής Κυβερνήσεως. "Εφθασε μάλιστα 

126. Χ ρ . Κ. Λ ο ύ κ ο υ , ενθ' άνωτ., σ. 192. 
127. Αυτόθι . 
128. Αυτόθι, σ. 193. 
129. Βλ. παράρτημα άρ. 18. 
130. Κυβερνήτης προς Schneider, 9 Ί ο υ ν . 1830 : Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 

Ε π ι σ τ ο λ έ ς , μετάφρ., τόμ. Δ ' , σσ . 40 - 43. Ό Κων . Μαυρομιχάλης είχε γράψει 
επ ιστολή στον Schneider. Βλ. Κ. Ράμφος (Μεθώνη) προς Κυβερνήτη, 11 Ίουν. 
1830, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 228. 

131. Χ ρ . Κ. Λ ο ύ κ ο υ , ενθ' άνωτ., σσ. 194- 196. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



32 Χρήστου Κ. Λούκου 

νά πιστέψη οτι ο Άνδρ. Μεταξάς θα χρησιμοποιούσε τους Μαυρομιχα¬ 
λαίους στή διοίκηση της Μάνης 132. Αμέσως έστειλε νέες οδηγίες στους 
συγγενείς του στο Λιμένι τονίζοντας τήν ανάγκη συνεργασίας μέ τον Έκτ. 
Επίτροπο Πελοποννήσου, άλλα μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά κατοχυρώσουν 
τα συμφέροντα της οικογένειας τους. Ό Κων/νος και ό Κατσάκος, παρερ
μηνεύοντας τις οδηγίες, έσπευσαν νά συναντήσουν τον Άνδρ. Μεταξά 
στο Μαραθονήσι και δέχθηκαν πρόθυμα νά μεταβούν μέ συνοδεία στο Ναύ
πλιο 133. Ό πρωταίτιος όμως των ταραχών Ιω. Μαυρομιχάλης δεν εμφανι
ζόταν, άλλα μέ τις επεμβάσεις του υπέρ των αδελφών Χρηστέα στίς διενέ
ξεις τών διαφόρων φατριών στή Δυτ. Μάνη δημιουργούσε κινδύνους γενι
κότερης συγκρούσεως. Ό Άνδρ. Μεταξάς έστειλε (αρχές Αυγούστου) κυ
βερνητικές δυνάμεις για νά τον συλλάβουν, αυτός όμως σώθηκε μέ τήν 
ένοπλη επέμβαση του Αναστασίου Μαυρομιχάλη. Ό Έκτ . Επίτροπος 
τότε εισηγήθηκε στον Κυβερνήτη σειρά ολόκληρη μέτρων για τήν τιμωρία 
τών Μαυρομιχαλαίων. Συγχρόνως ζήτησε νά περιοριστούν και όσοι από 
τους τελευταίους βρίσκονταν στο Ναύπλιο, γιατί δεν ήταν αμέτοχοι στις 
ενέργειες τών συγγενών τους 134. Πράγματι ô Πετρόμπεης, πού τόσο παρά
λογες ελπίδες είχε στηρίξει στον Άνδρ. Μεταξά, είχε δει μέ αγωνία οχι 
μόνο νά άποκλείωνται οί συγγενείς του από τή διοίκηση της ιδιαίτερης 
πατρίδας τους, άλλα και νά στέλνωνται μέ συνοδεία ενόπλων στην πρω
τεύουσα. Αποφασισμένος να υπεράσπιση τήν επιρροή της οικογένειας του 
στή Μάνη, είχε παραγγείλει στο γιό του Αναστάσιο νά εμπόδιση και τήν 
αποστολή του Ιω. Μαυρομιχάλη στο Ναύπλιο 135. 

Στον Κυβερνήτη δινόταν ή ευκαιρία νά σύντριψη τους Μαυρομιχα¬ 
λαίους. Απέφυγε όμως και πάλι δυναμική λύση και απέρριψε τις προτάσεις 
τ ο ύ Άνδρ. Μεταξά. Στο μεταξύ οί Μαυρομιχαλαίοι πού βρίσκονταν στο 
Ναύπλιο έσπευσαν νά προλάβουν αυστηρότερα μέτρα εναντίον τους και 
πρότειναν τή μεσολάβηση τους για νά πεισθή ό Ιω. Μαυρομιχάλης νά ελθη 

132. Βλ. β' κατάθεση του Πέτρου Μαυρομιχάλη, 4 Φεβρ. 1831, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 94. 

133. Χρ . Κ. Λ ο ύ κ ο υ , ενθ' άνωτ., σ. 204. 
134. Αυτόθι, σσ. 207-215. 
135. Βλ. τις έξης τέσσερεις επιστολές του Πετρόμπεη : 1) προς Κων/νο και 

Αναστάσιο Μαυρομιχάλη, 26 Ίουλ. 1830, πρωτ.· 2) προς Αναστάσιο Μαυρο
μιχάλη, 28 Ίουλ. 1830, πρωτ.· 3) προς Ιω. Μαυρομιχάλη κ. ά., 28 Ίουλ. 1830, 
πρωτ.· 4) προς Αναστάσιο, [Ιούλιος 1830] (βλ. παράρτημα άρ. 18). Και τά τέσσερα 
έγγραφα βρίσκονται στά ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220. Οί παραπάνω επιστολές πιά
στηκαν από τίς κυβερνητικές δυνάμεις πριν φθάσουν στον προορισμό τους. 
Ωστόσο φαίνεται πιθανό ότι οί εντολές τ ο ύ Πετρόμπεη έγιναν γνωστές στον Ανα
στάσιο από άλλη οδό και προκάλεσαν τήν επέμβαση του. Βλ. και Χρ. Κ. Λού¬ 
κου, ένθ' άνωτ., σσ. 213-214. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



"Ο Κυβερνήτης Ίω· Καποδίοτριάς και οι Μαυρομιχαλαίοι 33 

στην πρωτεύουσα. Ό Ιω. Καποδίστριας δέχθηκε. Στη Μάνη στάλθηκε ό Ιω. 
Μελάς ώς αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως και ό Γεώργιος Μαυρομιχάλης, 
πού θα ενεργούσε ώς μεσολαβητής. Στίς 15 Αύγ. 1830 έφθασαν με πλοίο 
στο Λιμένι. Ό Ιω. Μαυρομιχάλης, άφοδ πληροφορήθηκε τις νέες εντολές 
του Πετρόμπεη, υπάκουσε στη διαταγή τ ο ύ Κυβερνήτη και αναχώρησε 
μαζί μέ τον ανιψιό του Γεώργιο για τήν πρωτεύουσα. Στή Μάνη έμεινε ô 
Ιω. Μελάς για να εξέταση πώς είχαν τα πράγματα και νά ενημέρωση σχε
τικά τήν Κυβέρνηση 136. 

Όταν ό Κυβερνήτης δέχθηκε τή μεσολάβηση των Μαυρομιχαλαίων 
για νά έπιτύχη και τον ερχομό του Κατσή στο Ναύπλιο, φαίνεται οτι δεν 
δεσμεύθηκε μέ υποσχέσεις. Απλώς τόνισε ότι μέ τήν ενέργεια τους αυτή 
απέφευγαν τις οδυνηρές συνέπειες από τα αυστηρά μέτρα πού σέ αντίθετη 
περίπτωση έπρεπε νά διάταξη. Ήταν επομένως αδικαιολόγητη ή προσδο
κία του Πετρόμπεη οτι τώρα " θα γύριζε δεξιά ή ειμαρμένη " 137. Ό Κυβερ
νήτης, αντίθετα, πίστευε οτι οί ενέργειες των Μαυρομιχαλαίων υπήρξαν 
μέρος ενός γενικότερου σχεδίου της Αντιπολιτεύσεως για τήν ανατροπή 
του138. Γι' αύτό δεν δέχθηκε τις προτάσεις τ ο ύ Ιω. Μελά, πού είδε μέ συμπά
θεια τους Μαυρομιχαλαίους και εισηγήθηκε τή χρησιμοποίηση τού μπεη¬ 
ζαντέ Γεωργίου για τήν ειρήνευση της Μάνης, αλλά προτίμησε νά υιοθέτη
ση, στα περισσότερα τουλάχιστον σημεία, το διοικητικό σύστημα πού πρό
τεινε ό Ανδρ. Μεταξάς. Συγχρόνως απομάκρυνε άπο τήν Ανατ. Μάνη τον 
Τζαννετάκη, τον όποιο διόρισε μέλος της Γερουσίας, και επικύρωσε τήν από
φαση του Άνδρ. Μεταξά νά όρίση ώς Δ/τή όλης της Σπάρτης (Μάνης) 
τον Ιάκ. Κορνήλιο 139. 

Οί προσδοκίες των Μαυρομιχαλαίων διαψεύστηκαν απότομα, όταν ή 
Κυβέρνηση δέχθηκε τήν παραπομπή σέ δίκη τ ο ύ Ιω. Μαυρομιχάλη, Στράτη 
Χρηστέα καί των συνεργατών τους Άναστ. Μαυρομιχάλη, Δημ. Χρηστέα κ.ά. 
μέ τήν κατηγορία ότι υπήρξαν υπεύθυνοι για φόνους και ληστείες πού συνέ
βησαν στή Μάνη κυρίως τον Ιούλιο - Αύγουστο 1830 140. Ό Ιω. Μαυρο
μιχάλης αρνήθηκε νά παρουσιαστή, χωρίς διαταγή τ ο ύ Κυβερνήτη, στο 

136. Αυτόθι, σσ. 217 - 218, 220 - 221. 
137. Αυτόθι, σσ. 217 σημ. 100, 221 σημ. 109. 
138. Αυτόθι, σσ. 215-216, 237. 
139. Αυτόθι, σσ. 218-219, 221-222, 224-225. Τις διοικητικές μεταρρυθμί

σεις πού εισηγήθηκε ό Άνδρ. Μεταξάς για τή Μάνη βλ. αυτόθι, σσ. 204-207. 
140. Για τα γεγονότα τ ο ύ 'Ιουλίου - Αυγούστου 1830 βλ. αυτόθι, σσ. 207 - 211. 

Ώ ς κατήγοροι κατά τ ο ύ Ιω. Μαυρομιχάλη κ. α. εμφανίστηκαν στο Ναύπλιο 
οί πληρεξούσιοι τών επαρχιών Μηλέας και Ζυγού της Δυτ. Μάνης Π. Σεκούρης, 
Ιω. Γιαννουλέας και Ευστρ. Ιατρού. Στην αρχή ό Κυβερνήτης σκέφθηκε 
νά παραπέμψη τή διαφορά στό αναμενόμενο νά συσταθή δικαστήριο της Μά-
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Πρωτόκλητο Δικαστήριο των Δυτ. Σποράδων, πού τελικά ανέλαβε τήν υπό
θεση, και προσπάθησε νά ρίςη τήν ευθύνη για τα γεγονότα στους κατηγό
ρους του 141. Ό Κυβερνήτης δέν ήταν διατεθειμένος νά έπέμβη στο έργο 
της Δικαιοσύνης 142 και μέ εντολή του ανάγκασε τον Ιω. Μαυρομιχάλη 
νά μεταβή στις Σπέτσες, όπου ήταν ή έδρα τ ο ύ Πρωτοκλήτου, για νά αντί
κρουση τις εναντίον του κατηγορίες 143. Παράλληλα ό Πιερράκος αγωνι
ζόταν νά συγκέντρωση ολα τα απαραίτητα στοιχεία για νά είσαγάγη σέ 
δίκη τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη και τον Κατσάκο μέ τήν κατηγορία ότι 
προμελέτησαν τή δολοφονία του 144. Ό ορίζοντας γινόταν και πάλι ζοφερός 
για τους Μαυρομιχαλαίους. Συγχρόνως ή έλλειψη χρημάτων τους πίεζε 
φοβερά, ένω τό χρέος τους τήν εποχή αυτή πλησίαζε τις 14.000 τάλληρα 145. 
Έτσι τα 1.000 τάλληρα πού ό Κυβερνήτης διέταξε νά δώσουν στόν Κων/νο 

νης (προς Έπιτρ. Οικονομίας, αρ. 2312, 12 Σεπτ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φάκ. 251). Ύστερα άλλαξε γνώμη καί ανέθεσε τήν υπόθεση στο Πρωτ. 
Δ/ριο Δυτ. Σποράδων (δ/μα άρ. 175, 18 Σεπτ. 1830, αντ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, 
φάκ. 80). Στις 22 Όκτ . 1830 ό Π. Σεκούρης, μέ υπόδειξη τής Γραμματείας Δι
καιοσύνης, πέρασε στις Σπέτσες καί εγκάλεσε στο εκεί δικαστήριο τον Ιω. Μαυ
ρομιχάλη κ.α. Βλ. Π. Σεκούρης προς Πρωτ. Δ/ριο Δυτ. Σποράδων, 22 Όκτ. 1830, 
αντ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 84. 

141. Ιω. Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Πρόεδρο Πρωτ. Δ/ρίου Δυτ. Σπο
ράδων, 26 Όκτ. 1830, αντ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 105. Βλ. καί Ιω. Μαυρο
μιχάλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 7 Δεκ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, 
φάκ. 88, όπου καί συνημμένο έγγραφο τ ο ύ Ιω. Μαυρομιχάλη (5 Δεκ. 1830, άντ.), 
μέ το όποιο τόνιζε οτι τό παραπάνω δικαστήριο των Δυτ. Σποράδων ήταν αναρ
μόδιο νά τόν δικάση καί οτι έπρεπε, ώς Μανιάτης, νά δικαστή στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του. Τήν ίδια δικαιολογία επικαλέστηκε καί ό Αναστάσιος Μαυρομι
χάλης (προς Πρωτ. Δ/ριο Ύδρας καί Σπετσών, 4 Ίαν. 1831, αντ. : ΓΑΚ, Γραμμ. 
Δικαίου, φάκ. 92). 

142. Βλ. Κυβερνήτης προς Ιάκ. Κορνήλιο, 6 Όκτ. 1830, πρωτ. : ΑΙΕΕ, αρ. 
2290. Βλ. καί σημείωση τής Γραμμ. Δικαιοσύνης στο νώτο τ ο ύ εγγράφου : Ιω. Μαυ
ρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 7 Δεκ. 1830, πρωτ. : Γραμμ. Δικαίου, 
φάκ. 88. 

143. Ιω. Μαυρομιχάλης (Σπέτσες) προς Κυβερνήτη, 18 Δεκ. 1830, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220. Ενδιαφέρουσες είναι οί καταθέσεις τ ο ύ Π. 
Σεκούρη, κατηγόρου, καί τ ο ύ Ιω. Μαυρομιχάλη, κατηγορουμένου. Βλ. τις καταθέ
σεις αυτές συνημμένες στό : Π. Σεκούρης (Σπέτσες) προς «εξεταστικό δικα
στή» Πρωτ. Δ/ρίου Ύδρας καί Σπετσών, 24 Δεκ. 1830, αντ. : ΓΑΚ, Γραμμ. 
Δικαίου, φάκ. 91. 

144. Νικ. Πιέρρου Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Γραμμ. Δ/σύνης, 4 Δεκ. 
1830, πρωτ., καί συνημμένο τής 28 Όκτ . 1830 : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 88. 

145. Κων/νος καί Γεώργιος Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 16 
Όκτ. 1830, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 159, άρ. 9. 
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Μαυρομιχάλη «ώς δώρον αντί σπάθης» 146 ξοδεύτηκαν γρήγορα. Σέ λίγο 
άρχισαν νέες αιτήσεις για περίθαλψη 147. Περισσότερο όμως και από τή 
φτώχεια ή το διασυρμό στα δικαστήρια, ή περήφανη οικογένεια του Πε¬ 
τρόμπεη δέν ανεχόταν τήν ταπείνωση της μέσα στή Μάνη, εκεί οπού είχε 
συνηθίσει να εξουσιάζη. 

Στάση στο Λιμένι. Φυγή και σύλληψη τ ο ύ Πετρόμπεη 

Ό νέος Δ/τής της Σπάρτης Ιάκ. Κορνήλιος χρησιμοποίησε τήν πειθώ 
άλλα και τή βία για να έπιβάλη τήν τάξη στή Μάνη. Νόμιζε οτι σ' ενα 
«βάρβαρο» λαό, όπως οί Μανιάτες, ή αυστηρότητα και οχι ή ηθική δύναμη 
φέρνει αποτελέσματα 148. Συνεχώς ζητούσε να του σταλούν κανόνια, για νά 
τρομάξη τους Μανιάτες και νά τους εμπόδιση νά ασφαλίζονται στους οχυ
ρούς πύργους των149. Συνέλαβε τον ληστή Β. Ν. Ξηροβάσιλα καί, επειδή 
δραπέτευσε, για νά τον έξαναγκάση νά παραδοθή, έκαψε το σπίτι του, δή
μευσε τήν περιουσία του καί φυλάκισε τον πατέρα του 150. Στον Κυβερνήτη 
πρότεινε να ληφθούν έκτακτα μέτρα στή Μάνη, ώστε νά τιμωρούνται έπί 
τόπου τα αδικήματα151. Θεωρούσε, επίσης, ώς απαραίτητη προϋπόθεση για 
τήν ειρήνευση της επαρχίας τήν απομάκρυνση των ισχυρών οικογενειών. 
Επίμονος ήταν στην προτροπή του νά τιμωρηθούν οί υπόδικοι Μαυρομι¬ 
χαλαίοι, γιατί μόνο τότε θα ησύχαζαν οί οπαδοί τους καί θα ενθαρρύνονταν 
οί «καλοί» πολίτες 152. Ό Κυβερνήτης αρνήθηκε νά στείλη κανόνια στον 
Ιάκ. Κορνήλιο καί δέν ενέκρινε τήν εφαρμογή τ ο ύ μωσαϊκού νόμου ακόμα 
καί στην περίπτωση ληστών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δέν είναι 

146. Κυβερνήτης προς Επιτρ. Οικονομίας, άρ. 1691, 16 Ό κ τ . 1830, σχ. : 
ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 254. Κατά τήν πληροφορία τ ο ύ [ Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν α ] 
(Επ ιστολή τ ο ύ κυρίου Α. Θ. Δημητρίου προς τον εις Τριέστιον Κύριον * * *, Έ κ 
Πέτσων, 15/27 'Οκτωβρίου 1831, σ. 17) ό Κων/νος Μαυρομιχάλης ονομάσθηκε 
υπασπιστής της Κυβερνήσεως, άλλα ήθελε τήν αρχηγία τ ο ύ Τυπικού «μ' όλην τήν 
αμάθειαν καί τήν άγνοιάν του εις τήν τακτικήν». 

147. Κων . Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 5 καί 28 Νοεμ. 1830, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 255 καί 256. 

148. Ιάκ. Κορνήλιος (Κοτρώνι) προς Κυβερνήτη, 3 Νοεμ. 1830, πρωτ.: ΓΑΚ, 
Συλλ. Βλαχ. , φάκ. 220. 

149. Ιάκ. Κορνήλ ιος (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, άρ. 157, 8 Σεπτ. 1830, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 251. Βλ. καί Ιάκ. Κορνήλ ιος (Σκαρδαμούλα) προς 
Κυβερνήτη, 26 Σεπτ. 1830, πρωτ., ιδ. : Αρχ. Καποδ. , φάκ. 242, άρ . 23. 

150. Ιάκ. Κορνήλ ιος προς Κυβερνήτη, 11 Νοεμ. 1830, πρωτ., καί συνημμένα : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 255. 

151. 14 Νοεμ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 255. 
152. Βλ. σημ. 148. 
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άληθινον το συμπέρασμα ότι αι αυστηροί ποιναί ολιγοστεύουν τα εγκλή
ματα» και τόνισε οτι «είς μόνην την δικαστικήν εξουσίαν απόκειται να 
εφαρμόζη τάς ποινάς κατά τον νόμον» 153. Ό Δ/τής προσπάθησε να δικαιο
λόγηση τα αυστηρά μέτρα πού έλαβε154. Συγχρόνως φρόντισε να σταλή 
αναφορά ορισμένων Μανιατών προς την Κυβέρνηση, μέ τήν οποία εκφρά
ζονταν επαινετικά για τη διοικητική του δράση 155. Δεν του έλειψαν και οί 
επιτυχίες : ô Χρηστέας παρέδωσε τους πύργους του και εκεί, καθώς και 
σε άλλα οχυρά σημεία της περιοχής, εγκατέστησε στρατιώτες. Έτσι οί 
επαρχίες Ζυγού και Μηλέας βρέθηκαν κάτω από κυβερνητικό έλεγχο. Ό 
Ιάκ. Κορνήλιος ενθαρρύνθηκε και πίστεψε οτι δέν θα ήταν δύσκολο νά 
έφαρμόση τα ίδια μέτρα και στή Μέσα Μάνη, όταν, συνεχίζοντας τήν 
περιοδεία του, θα έφθανε εκεί. Χρειαζόταν μόνο χρήματα, μέ τα όποια θα 
μπορούσε νά πείση τους ισχυρότερους καπεταναίους νά του παραδώσουν 
τους πύργους των και συγχρόνως να περίθαλψη τους φτωχότερους από 
τους πιστούς στην Κυβέρνηση Μανιάτες 15β. 

Οί αντικυβερνητικοί Μανιάτες εκμεταλλεύτηκαν επιδέξια τα αυστηρά 
μέτρα του Δ/τή τής Σπάρτης, καθώς και τήν εκτέλεση ενός συμπατριώτη 
τους, πού είχε καταδικαστή σε θάνατο από τό δικαστήριο τής Καλαμάτας, 
για νά εμφανίσουν ώς εκδικητικούς και τυραννικούς τους στόχους τής Κυ
βερνήσεως 157. Συγχρόνως διέδωσαν οτι ό Δ/τής είχε μυστικές οδηγίες να 
είσπραξη τό δέκατο από τις προσόδους τής επαρχίας και νά στρατολόγηση 
μέ τή βία Μανιάτες για τον τακτικό στρατό 158. Άλλοι ενθάρρυναν τους 

153. Κυβερνήτης προς Ιάκ. Κορνήλιο, άρ . 2716, 21 Νοεμ. 1830, σχ. : ΓΑΚ, 
Γεν . Γραμμ., φάκ. 256. 

154. Ιάκ. Κορνήλιος προς Κυβερνήτη , 27 Νοεμ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν . 
Γραμμ., φάκ. 256. 

155. Κάτοικοι των επαρχιών Ανδρούβιστας, Σταυροπηγίου και Ζ υ γ ο ύ προς 
Κυβερνήτη, 29 Νοεμ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φάκ. 256. 

156. Ιάκ. Κορνήλιος (Κουτήφαρι) προς Κυβερνήτη, 17 Νοεμ. 1830, πρωτ. : 
Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 242, άρ. 10α. Ό Κυβερνήτης, αντίθετα, έβλεπε επικίνδυνη τή 
βιαστική χορήγηση μισθών στους Μανιάτες, γιατί «πιθανόν να εμβή είς τον νουν τον 
λαού ή ιδέα ότι, δια ν' άπολαύση μισθον πολίτης τις, είναι άρκετον νά ταράξη τήν κοι¬ 
νήν ήσυχίαν ή νά δείξη ότι είναι άξιος να κάμη τούτο» (προς Ιάκ. Κορνήλιο, 24 
Νοεμ. 1830, πρωτ. : ΑΙΕΕ, αρ. 2291). 

157. Για τήν εντύπωση πού προκάλεσε στους Μανιάτες ή εκτέλεση στην Κα
λαμάτα τ ο ύ Δημ. Κασιμάκου, ό οποίος κρίθηκε ένοχος ληστείας μετά φόνου, βλ. 
Δημ. Ταγκόπουλος (Δ/τής Καλαμάτας και Νησίου) προς Γραμμ. Δ/σύνης, άρ. 873, 18 
Νοεμ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 86. Βλ. και Ν. Σπηλιάδης προς 
Αυγ. Καποδίστρια, 5 Ιαν. 1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 11, άρ. 2. 

158. Ιάκ. Κορνήλιος (Σκαρδαμούλα) προς Κυβερνήτη, 26 Σεπτ. 1830, πρωτ., 
ιδ . : Αρχ. Καποδ., φάκ. 242, άρ. 23. Βλ. και Ιω. Κρανίδης προς Ν . Μπούκουρα 
(Δ/τή Λακεδαίμονος κλπ.) , 2 Ίαν . 1831, άντ., συνημμένο στο υπ' άρ. 2357 τής 12 
Ιαν. 1831 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 259. 
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οπαδούς των λέγοντας οτι σύντομα θά ελθη ό Πετρόμπεης ως Δ/τής της 
Μάνης 159. Στον Ιάκ. Κορνήλιο έφθασε και ή φήμη ότι οι Μαυρομιχαλαίοι 
δέν τον «δέχονταν» στο Λιμένι και γι' αυτό αποφάσισε να μεταβή εκεί, 
για να άποδείξη ψευδή οσα διαδίδονταν 16°. "Ετσι, για νά προστατέψη ό 
Δ/τής της Σπάρτης τήν υπόληψη του αξιώματος του, ανέλαβε μια επιχεί
ρηση για τήν οποία δέν διέθετε τις απαιτούμενες δυνάμεις, ώστε να επιβάλη, 
σέ περίπτωση απείθειας, δια της βίας τή θέληση της Κυβερνήσεως. Ή τε
λευταία, μέ τή βιαστική ενέργεια τ ο ύ διοικητικού της οργάνου, σύρθηκε 
σέ μια αναμέτρηση μέ τους αντιπάλους της στην πιο ακατάλληλη γι' αυτήν 
περίοδο. 

Ό Ιάκ. Κορνήλιος έγινε δεχτός (μέσα Δεκ. 1830) στο Λιμένι μέ φανερή 
ψυχρότητα. Μαζί του είχε 2 εθνικά πλοία και 110 περίπου άνδρες, ανάμεσα 
στους οποίους βρίσκονταν και προσωπικοί εχθροί των Μαυρομιχαλαίων. 
Στα σπίτια των τελευταίων παρατηρήθηκε συρροή οπλοφόρων. Ό Αναστά
σιος Μαυρομιχάλης, ô όποιος φοβόταν μήπως ό Δ/τής πιάση τους πύρ
γους της οικογένειας του και συλλαβή τον ίδιο, πού δικαζόταν τότε στο 
Πρωτ. Δικαστήριο Δυτ. Σποράδων, δέν φάνηκε διατεθειμένος νά ύποκύψη. Μέ 
βάση, όπως είναι πιθανό, οδηγίες του Πετρόμπεη, καλούσε τους Μανιάτες 
νά «κάμουν πατρίδα» και νά ελευθερώσουν τή Μάνη. Τόνιζε οτι ή Κυβέρ
νηση μέ όργανο τον Δ/τή ήθελε νά υποδούλωση τους Μανιάτες και νά 
τους άναγκάση νά πληρώνουν δέκατο. Και για νά ενθαρρύνη τους οπα
δούς του, ανέφερε τήν επανάσταση των Πολωνών εναντίον των Ρώσων, τών 
'Ιταλών κατά της Αυστρίας, τους αγώνες τών Ισπανών και Πορτογάλων 
για τήν ελευθερία τους, τον επικείμενο ευρωπαϊκό πόλεμο κλπ. Προσπα
θούσε δηλ. νά εντάξη τό κίνημα του μέσα στή γενικότερη απελευθερωτική 
προσπάθεια τών καταπιεζόμενων λαών της Ευρώπης. Ή ένταση δέν άργησε 
νά κορυφωθή. "Αρχισε μέ ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στα δύο μέρη και 
κινδύνευε νά κατάληξη σέ ανοιχτή σύγκρουση τών αντικυβερνητικών 
μέ τους στρατιώτες της φρουράς τ ο ύ Δ/τή. Ό Άναστ. Μαυρομιχάλης 
μάλιστα, συνοδευόμενος από πολλούς οπλοφόρους, παρουσιάστηκε στον 
Ιάκ. Κορνήλιο και παραπονέθηκε για τήν υποστήριξη πού έδινε ή Κυβέρ
νηση στους αντιπάλους του. Στο τέλος πλήθος Μανιατών, μέ επικεφαλής 
έναν επίσκοπο και άλλους ιερείς, συγκεντρώθηκαν μπροστά από τό κατά
λυμα του Δ/τή και απαίτησαν τήν αναχώρηση του για τό Μαραθονήσι, ενώ 
παράλληλα έστειλαν αναφορά στην Κυβέρνηση ζητώντας τήν αντικατάστα
ση του. Ό Ιάκ. Κορνήλιος, προσπαθώντας νά διάσωση τό κύρος του, άρνή-

159. Ιάκ. Κορνήλιος προς Κυβερνήτη, 27 Νοεμ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν . 
Γραμμ., φάκ. 256. 

160. Ιάκ. Κορνήλιος προς Κυβερνήτη , 12 Δεκ. 1830, πρωτ. ; ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 258.. 
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θηκε να ύποκύψη. Αμέσως έγραψε στον Κυβερνήτη προτείνοντας τή χρη
σιμοποίηση βίας, τήν απομάκρυνση όλων των Μαυρομιχαλαιων, την παρά
δοση των πύργων τους στην Κυβέρνηση και τήν εγκατάσταση του διοικη
τηρίου στο Λιμένι161. 

Μέ ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορήθηκε ή Κυβέρνηση τα γεγονότα τού 
Λιμενιού. Ό Ιω. Καποδίστριας έλειπε στον Πόρο 1β2 καί, πριν φθάσουν 
οι οδηγίες του, ό αδελφός του Αυγουστίνος ασχολήθηκε μέ τήν υπόθεση. 
Όρισμένες ενδείξεις ενισχύουν τήν άποψη ότι μέ τή συγκατάθεση ή έστω 
τήν ανοχή τ ο ύ τελευταίου κατέβηκε στή Μάνη ό Κων. Μαυρομιχά
λης ως ασυμβίβαστης»163. Ήλθε σέ επαφή (τέλη Δεκ. 1830 / άρχές Ιαν. 
1831) μέ τον Ιάκ. Κορνήλιο καί προσφέρθηκε να μεσολάβηση, ώστε να 
άποτραπή ή σύγκρουση. Ή αισιοδοξία που επικράτησε τις πρώτες ήμερες 164 

διαλύθηκε, όταν ο Κων. Μαυρομιχάλης δήλωσε οτι δέν μπορούσε νά 
διασκόρπιση τους συγκεντρωμένους συμπατριώτες του, παρά μόνο αν ό 

161. Ιάκ. Κορνήλ ιος προς Κυβερνήτη, άρ. 844 της 21 Δεκ. 1830, αρ. 908 της 
23 Δεκ. 1830 καί άρ. 921 τής 26 Δεκ. 1830, πρωτ. , καί συνημμένα : ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φάκ. 258. Βλ. αυτόθι καί τήν αναφορά τών κατοίκων της επαρχίας Μαΐ¬ 
νης προς τον Κυβερνήτη, 21 Δεκ. 1830, πρωτ. Βλ. καί τά συνημμένα έγγραφα στην 
ύπ' άρ . 1022 (22 Ίαν . 1831) αναφορά τ ο ύ Δ/τή της Σπάρτης : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 260. Γενικές πληροφορίες για τή στάση στο Λιμένι βλ. στην έκθεση τού 
Μ. Σικελιανού, Γραμματέα της Δικαιοσύνης , προς τήν Ε ' Ε θ ν ι κ ή Συνέλευση 
[7 Ί α ν . 1832] : Α ρ χ ε ί ο ν Κοινότητος Υδρας, τόμ. ΙΕ ' (Πειραιεύς 1931), σ. 500. 
Πρβλ. μέ προσοχή οσα αναφέρει ό Ρ e 1 1 i o n , ενθ' άνωτ., σσ . 242-243 . Ό 
Ιάκ. Κορνήλ ιος δέν έδειξε σύνεση, όταν μεταβαίνοντας στο Λιμένι περιέλαβε 
στή φρουρά του Μανιάτες πού ήταν εχθροί τών Μαυρομιχαλαιων. Βλ. Ν ι κ . Κ α 
σομούλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ', σσ. 348-349, σημ. 4. Για τις 
προγενέστερες σχέσεις μεταξύ Κορνηλίων καί Μαυρομιχαλαιων βλ. Σ τ α ύ ρ ο υ 
Σ κ ο π ε τ έ α , «Οι Κορνήλ ιο ι τ ο ύ Εικοσιένα», περ. Ηώς, άρ . 44 (Μάρτιος 1961) 
2 1 - 2 3 · άρ. 45 ( Α π ρ ί λ ι ο ς 1961) 4 9 - 5 0 - άρ. 46 (Μάϊος 1961) 68 -69 - άρ. 4 8 - 4 9 
('Ιούλιος - Αύγουστος 1961) 100-101. Βλ. καί Δ. Β. Βαγιακάκου, Ό Ίμ¬ 
βραήμ εναντίον της Μάνης, σσ. 63 - 64, σημ. 30. Οϊ Μαυρομιχαλαίοι, όπως ανα
φέρει ό Κασομούλης (ενθ ' άνωτ., σ. 361), δέν άνέχονταν νά τους καταδιώκη ό 
Ιάκ. Κορνήλ ιος , πού στην Επανάσταση υπηρέτησε κάτω από τις διαταγές τους. 

162. Είχε μεταβή εκεί γ ια νά διαπραγματευθή μέ τον αντιπρόσωπο της Πύ
λης καί τους Ά ν τ ι π ρ έ σ β ε ι ς τών Συμμ. Δυνάμεων τήν εκκένωση τής Α τ τ ι κ ή ς καί 
Ευβοίας από τους Τούρκους. 

163. Γραμμ. Επικρατείας προς Δ/τή Σπάρτης, άρ. 4297, 3 Ί α ν . 1831, σχ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 259. Βλ. καί Ιάκ. Κορνήλιος (Λιμένι) προς Αυγ. Κ α π ο 
δίστρια, 3 Ί α ν . 1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ. , φάκ. 578 : " Εχω τήν τιμήν ν' απαν
τήσω τήν από 26 τον ήδη πνεύσαντος εκλαμπρον επιστολήν σας, εγχειρισθείσαν μοι 
παρά του κυρίου Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη τήν 2 του άρξαμένου», 

164. Αυτόθι. 
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Δ/τής μετέβαινε σε άλλο μέρος της Μάνης, όπου και ό ίδιος ήταν πρόθυμος 
να τον άκολουθήση. Ζήτησε επίσης να χαλάση ό Δ/τής τα ταμπούρια του 
και να άπολύση το μεγαλύτερο μέρος της φρουράς του 165. Ό Ιάκ. Κορνή
λιος όμως επέμεινε στο αίτημά του να διαλυθούν οί οπαδοί των Μαυρο¬ 
μιχαλαίων, ενω μέ αγωνία περίμενε τις διαταγές της Κυβερνήσεως για να 
άναλάβη δράση. Οί μικροσυμπλοκές συνεχίστηκαν. Οί κάτοικοι του Λιμε¬ 
νιοδ έκοψαν τα παλαμάρια των εθνικών πλοίων, πού φαίνεται ότι μέ εντολή 
του Ιάκ. Κορνηλίου τους κανονιοβολούσαν, καί κάλεσαν τους πλοιάρχους 
να πλεύσουν στο Αλμυρό, γιατί ό Δ/τής μέ τήν επιμονή του θα προκαλού
σε εμφύλια σύγκρουση 1β6. 

Στο Ναύπλιο, στο μεταξύ, δέν παρατηρήθηκε ομοφωνία στην αντιμε
τώπιση της κρίσεως. Ό Αυγουστίνος Καποδίστριας είχε αμφιβολίες αν 
πράγματι ό Δ/τής της Σπάρτης χειρίστηκε το ολο θέμα μέ τήν προσοχή 
πού έπρεπε. Αντίθετα ό Ν. Σπηλιάδης, Γραμματέας της Επικρατείας, υπερ
ασπίστηκε τον Ιάκ. Κορνήλιο, τονίζοντας ότι ό τελευταίος δέν πήγε στο Λι¬ 
μένι για να συλλαβή τον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη, άλλα επειδή ήταν ένας 
από τους σταθμούς της περιοδείας του. Ηταν πεπεισμένος οτι ό Αναστά
σιος ενήργησε μέ οδηγίες πού έστειλαν οί συγγενείς του από το Ναύπλιο 167. 
Ό Κυβερνήτης, από τήν άλλη μεριά, έτσι όπως ήλθαν τα πράγματα δέν 
μπορούσε να άφήση αβοήθητο τον αντιπρόσωπο του στή Μάνη. Τον διέταξε 
να παραμείνη στο Λιμένι, εωσότου φανή αν έφερε αποτέλεσμα ή μετάβαση 
εκεί του Κων. Μαυρομιχάλη168. Συγχρόνως προσκάλεσε τον Τζαν. 
Γρηγοράκη να άσκηση κι αυτός τήν επιρροή του για τήν επίτευξη 
συνδιαλλαγής. Εδωσε επίσης εντολή να προτρέψουν έντονα τον Πετρόμπεη 
να αναιρέση οσα διέδιδαν οί συγγενείς του ότι τους συμβούλευε καί νά τους 
καλέση όλους στο Ναύπλιο. Ό Πετρόμπεης έλαβε καί τήν προειδοποίηση 
ότι αυτή ήταν ή τελευταία «συγκατάβαση» της Κυβερνήσεως προς αυτόν 

165. Βλ. τις επιστολές πού αντάλλαξαν ô Ιάκ. Κορνήλιος μέ τον Κων/νο 
Μαυρομιχάλη, 30 Δεκ. 1830, 1 καί 2 Ίαν. 1831, άντ., συνημμένες στο υπ' αρ. 400 
της 4 Ίαν. 1831 : ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φάκ. 95. 

166. Νικ. Δέμπης (Λιμένι) προς Ιάκ. Κορνήλιο, 7 Ίαν. 1831, αντ.' Δ. 
Φωκάς (Λιμένι) προς Ιάκ. Κορνήλιο, άρ. 14, 10 Ίαν. 1831, άντ.· «Πληρεξούσιοι 
του ενταύθα λαού συναχθέντος της Σπάρτης» (Λιμένι) προς «τους γενναιότατους 
πλοιάρχους τών ενταύθα εθνικών πλοίων», 10 Ίαν . 1831, άντ., συνημμένα στο 
υπ' άρ. 400 της 4 Ίαν. 1831 : ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φάκ. 95. Βλ. μέ προσοχή 
καί τίς πληροφορίες τ ο ύ Κ. M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y, Ιστορία, μετάφρ., 
τόμ. Β', σσ. 382- 383. 

167. Ν. Σπηλιάδης (Ναύπλιο) προς Αυγ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 5 Ίαν. 1831, πρωτ. : 
Αρχ. Καποδ., φάκ. 11, άρ. 2. 

168. Κυβερνήτης (Αίγινα) προς Ιάκ. Κορνήλιο, άρ. 2913, 5 Ίαν. 1831, σχ. ; 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 259, 
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και τα μέλη της οικογένειας του 169. Ή σύγχυση πάντως γύρο άπο τις προ
θέσεις των Μαυρομιχαλαίων άρχισε να ξεκαθαρίζεται μόνο όταν ο Πετρό¬ 
μπεης και ό ανιψιός του Κατσάκος έφυγαν κρυφά για τήν Μάνη. 

Στις 8 Δεκ. 1830 ô Πετρόμπεης είχε ζητήσει άπο τον Κυβερνήτη άδεια 
για να μεταβή στή Μάνη. Ηθελε να δη, όπως είπε, τήν οικογένεια του πού 
υπέφερε. Υποσχέθηκε ότι κατά τήν απουσία του θα φύλαγε «τα καθεστώτα» 
καί τις κυβερνητικές διαταγές «ώς κόρην οφθαλμού» 170. Φαίνεται οτι δέν 
έγινε δεχτό τό αίτημά του, γιατί δυο μέρες αργότερα (10 Δεκ. 1830) ζητούσε 
επίμονα να συνάντηση τον Κυβερνήτη 171. Νέα σιωπή του Ιω. Καποδίστρια, 
ενώ ή αγωνία τ ο ύ Πετρόμπεη αυξανόταν, καθώς έφθαναν οι πληροφορίες 
ότι ό Δ/τής της Σπάρτης μετέβαινε στο Λιμένι έχοντας στή φρουρά του 
μερικούς από τους άσπονδους εχθρούς των Μαυρομιχαλαίων172. Ό Πετρό
μπεης στις 28 Δεκ. 1830 χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, όταν γράφοντας 
στον Αυγ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ζήτησε : να ελευθερωθή ό Κατσάκος, γιατί, όπως 
ισχυρίστηκε, ή υπόθεση του ήταν δεδικασμένη· νά πάψη ή στρατιωτική 
επιτήρηση τ ο ύ γιου του Γεωργίου- νά άπολυθή από τις Σπέτσες ό Κατσής· 
να τους δοθούν γρήγορα χρήματα173. Δέν έλαβε ούτε απάντηση. Αντίθετα 
στις 7 Ίαν. 1831 ό Πιερράκος άπήγγειλε στο δικαστήριο του Αργους 
σύνολο άπο κατηγορίες εναντίον του Γεωργίου Μαυρομιχάλη και του 
Κατσάκου 174. Τήν ίδια ακριβώς ήμερα, τό απόγευμα, ό Πετρόμπεης έπι-

169. Κυβερνήτης (Αίγινα) προς Γραμματέα της Επικρατείας, 5 Ίαν. 1831 : 
Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολές, μετάφρ., τόμ. Δ', σσ. 145 - 146. 

170. Π. Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 8 Δεκ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φάκ. 257. 

171. Π. Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 10 Δεκ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φάκ. 257. 

172. Βλ. παραπάνω, σ. 37. 
173. Π. Μαυρομιχάλης (Άργος) προς Αυγ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 28 Δεκ. 1830, πρωτ. : 

Αρχ. Καποδ., φάκ. 7, άρ. 1 (βλ. παράρτημα άρ. 19). Δέν ανακάλυψα στοιχεία πού νά 
αποδεικνύουν σωστή τήν άποψη τ ο ύ Πετρόμπεη ότι ή υπόθεση της απόπειρας φόνου 
κατά τ ο ύ Πιερράκου ήταν δεδικασμένη τον Δεκ. 1830. Έκτος αν έννοοϋσε τή 
μανιάτικη συμφωνία πού υπογράφηκε από τά αντίπαλα μέρη λίγο μετά τήν από
πειρα. Βλ. παραπάνω, σ. 11. 

174. Νικ. Πιέρρου Μαυρομιχάλης (Άργος) προς Πρωτόκλητο Δικαστήριο 
"Άργους καί Ναυπλίου, 7 Ίαν. 1831, άντ., συνημμένο στο υπ' άρ. 2445 της 29 
Μαΐου 1831, τό όποιο συνημμένο στο υπ'άρ. 2490 της 2 Ίουν. 1831 : ΓΑΚ, Γραμμ. 
Δικαίου, φάκ. 103. Οί κατηγορίες πού διατυπώθηκαν ήταν : 1) «έγκλημα προμελε¬ 
τισμένης δολοφονίας»- 2) «εσχάτη προδοσία»· 3) «σφετερισμός δημοσίου εξουσίας»· 
4) «εμπαθής βιαία παρθενοφθορία»· 5) «προσπάθεια δολεράς φαρμακεύσεως καί 
προσπάθεια εμπρησμού»· 6) «γύμνωσις τ ο ύ μοναστηρίου τ ο ύ Αγίου Φιλίππου». Βλ. 
καί ένταλμα υπ' άρ. 2445 (27 Μαΐου 1831) τ ο ύ παραπάνω δικαστηρίου : «Γεν. 
Εφημερίς», άρ. 48 (27 Ίουν. 1831), σ. 280, 
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βιβάστηκε στο πλοίο τ ο ύ Αγγλου φιλέλληνα Th. Gordon καί αναχώρησε 
για το Λιμένι. Πίσω του άφησε επιστολή για τον Κυβερνήτη. Σ' αυτήν 
τόνιζε ότι ή οικογένεια του όχι μόνο πεινούσε αλλά δέν βρισκόταν ούτε 
σε ασφάλεια. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στον Ν. Βοϊδή, ό όποιος, αν καί απο
δείχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ήταν αρχηγός συνωμοσίας εναντίον 
των Μαυρομιχαλαίων, παρόλα αυτά ή Κυβέρνηση τον αντάμειψε με «τρί¬ 
πλά υπουργήματα». Τέλειωνε το γράμμα του με τήν έξης φράση : «... σ' 
αφίνω κριτήν της συνειδήσεώς σου και κριτήν των Ιστοριών, δια να κρί
νουν τάς πράξεις της εξοχότητός σου καί τάς εδικάς μου» 175. Ό Πετρό¬ 
μπεης έστειλε επιστολή, προφανώς αντικυβερνητική, καί προς τον Γάλλο 
βασιλιά Λουδοβίκο Φίλιππο 176. Στις 7 Ίαν. 1831 δραπέτευσε από το 
Άργος και ό Κατσάκος 177. 

"Αν καί θα μπορούσε να υποστηριχθή ότι ή φυγή τ ο ύ Πετρόμπεη 
ήταν πράξη απελπισίας, πολλές ενδείξεις πείθουν ότι δέν ήταν μεμονωμένη 
ενέργεια. Ή αντιπολίτευση εναντίον τ ο ύ Ιω. Καποδίστρια είχε αρχίσει 
να οργανώνεται υστέρα από τήν Ιουλιανή Επανάσταση στο Παρίσι καί τίς 
εξεγέρσεις πού αυτή προκάλεσε στην Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία καί άλ
λου. Ό επαναστατικός άνεμος επηρέασε καί τους Ελληνες, άλλα τό αί
τημα για πολιτικές ελευθερίες μπόρεσε, όπως στην περίπτωση των Μαυρο
μιχαλαίων, νά κάλυψη καί άλλα κίνητρα. Ηδη οί αντιπολιτευόμενοι είχαν 
καί πάλι δοκιμάσει τό καποδιστριακό καθεστώς με τήν προσπάθεια τοϋ 

175. Π. Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 6 Ίαν. 1831 : Η λ ί α Πα
π α θ α ν α σ ο π ο ύ λ ο υ , «Οί Μαυρομιχαλαίοι καί ό Καποδίστριας», περ. Λακωνικά, 
έτος Θ', τεύχ. 53 (Σεπτ. - Όκτ. 1972), σσ. 172 - 174. Τό έγγραφο αυτό, αλλά με χρο
νολογία 8 Ίαν. 1831, βλ. στα ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 91. Βλ. καί β' κατάθεση Π. Μαυ
ρομιχάλη, 4 Φεβρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 94. "Υστερα από 
άγρια καταδίωξη των Μαυρομιχαλαίων ό Ν. Βοϊδής κατέφυγε στο Ναύπλιο 
(Μάρτιος 1830) καί πέτυχε να διοριστή από τήν Κυβέρνηση υγειονομολιμενάρχης 
Νησίου. Αργότερα κατατάχθηκε, με πρόταση τ ο ύ Ά . Μεταξά, στο ταξιαρχικό 
σώμα καί υπηρέτησε κοντά στον Δ/τή της Σπάρτης Ιάκ. Κορνήλιο. Βλ. Ν. Βοϊδής 
Μαυρομιχάλης προς Κυβερνήτη, 14 Μάρτ. 1830, πρωτ.' διάταγμα άρ. 952, 20 Μάρτ. 
1830, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 234· Ά . Μεταξάς προς Κυβερνήτη, άρ. 442, 
7 Σεπτ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 251· Ιάκ. Κορνήλιος (Αλμυρό) 
προς Γραμμ. Στρατ., άρ. 1181, 7 Φεβρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φάκ. 64. 
Βλ. καί παραπάνω, σημ. 73. Για τή φυγή καί σύλληψη τ ο ύ Πετρόμπεη βλ. καί Κ. 
Mendelssohn - Barthold y, Ιστορία, μετάφρ., τόμ. Β', σσ. 383 - 385. 

176. D. C. F l e m i n g , ενθ' άνωτ., σ. 353, σημ. 3. 
177. Γραμμ. Επικρατείας προς Δ/τή Τριπόλεως καί Λεονταρίου, άρ. 4312, 8 

Ίαν. 1831, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 259. Ό Κατσάκος είχε προφυλακιστή 
από τίς 21 Δεκ. 1830 για τήν απόπειρα κατά τ ο ύ Πιερράκου. Ό Γ. Μαυρομιχάλης 

πιάστηκε ώς συνένοχος, άλλα απολύθηκε μέ εγγύηση. Βλ. Ά . Μαυροκορδάτος 
(Ναύπλιο) προς Γ. Κουντουριώτη, 23 Δεκ. 1830 : Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου 
Κουντουριώτου, τόμ. 10ος, Αθήνα 1969, σσ, 328 - 329. 
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Αν. Πολυζωίδη νά εκδώση φιλελεύθερη εφημερίδα, τον «Απόλλωνα». Ή 
αστυνομία Ναυπλίου επενέβη και σταμάτησε τήν έκδοση 178. Είναι πολύ 
πιθανό οτι ορισμένοι αντίπαλοι του Ιω. Καποδίστρια εκμεταλλεύτηκαν 
τον πληγωμένο εγωισμό τών Μαυρομιχαλαίων, για να τους ωθήσουν σε 
αντικυβερνητικές ενέργειες, πού οπωσδήποτε θα μείωναν το κύρος του 
Κυβερνήτη στο εσωτερικό και εξωτερικό. Ό φόβος του Πετρόμπεη μήπως 
συντριβή ή επιρροή της οικογένειας του στη Μάνη, ή αγανάκτηση του 
για τον παραμερισμό των συγγενών του και για το διασυρμό τών περισσο
τέρων στα δικαστήρια, ή πεποίθηση πού του καλλιέργησαν οτι ή νέα κα
τάσταση πραγμάτων στην Ευρώπη ευνοούσε επαναστατικές ενέργειες, 
τέλος ίσως και ή υπόσχεση οτι θα υπάρξουν και άλλες εστίες αντιστάσεως, 
εξηγούν γιατί ό αρχηγός τών Μαυρομιχαλαίων αποφάσισε νά ελθη 
σέ φανερή σύγκρουση μέ τήν Κυβέρνηση. Δέν είναι εύκολο νά έξακρι¬ 
βωθή αν ξένος παράγοντας έπαιξε μεγάλο ή μικρό ρόλο στο νά πει¬ 
σθή ô Πετρόμπεης νά άναλάβη δράση. Το γεγονός πάντως οτι χρησι
μοποιήθηκε το πλοίο τ ο ύ Th. Gordon ήταν για τον Κυβερνήτη αρκετό για 
νά σύνδεση τον Αγγλο Αντιπρέσβη Dawkins καί τους Αγγλους φιλέλλη
νες στην Ελλάδα μέ τα γεγονότα της Μάνης 179. Ό Πετρόμπεης, λίγο πριν 
αναχώρηση, προσπάθησε, χωρίς όμως νά το επιτυχή, νά κερδίση μέ το 
μέρος του τον Θ. Κολοκοτρώνη, στον όποιο παρήγγειλε οτι «αυτοί οι δυο, 
έχοντες και τον Μιαούλην, άποκατασταίνουν τήν έλευθερίαν εις τήν δουλω¬ 

μένην Ελλάδα»180. Όσον άφορα τα σχέδια του, φαίνεται πιθανό οτι, φθά
νοντας στο Λιμένι, είχε σκοπό νά συγκέντρωση γύρο του τους πιστούς 
σ' αυτόν Μανιάτες καί μέ τή δύναμη πού θα αποκτούσε νά εξουδετέρωση 
τις ενέργειες του Δ/τή Ιάκ. Κορνηλίου καί τών αντιπάλων του οπλαρχη
γών, καί νά επιβάλη στην Κυβέρνηση τά αιτήματα του. Υπάρχει ή πληρο
φορία οτι ό Πετρόμπεης σκόπευε νά ίδρυση στο Λιμένι τυπογραφείο, για 
νά καταγγείλη το καποδιστριακό καθεστώς ως αυθαίρετο 181. 

178. Χρ. Κ. Λ ο ύ κ ο υ , «Ή δίωξη της εφημερίδας " Ό Απόλλων '' », 
Ερανιστής Θ' (1971), τεύχ. 53, σσ. 200 - 204. 

179. Κυβερνήτης (Ναύπλιο) προς πρίγκιπα Σούτσο (Παρίσι), 27 Ίαν. 1831 : 
Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολές, μετάφρ., τόμ. Δ', σ. 157. Ό Νικ. Κασο
μούλης (Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ', σ. 349, σημ. 1) κατονομάζει τον 
Gordon καί τον Dawkins ώς υποκινητές τών Μαυρομιχαλαίων. Βλ. αυτόθι σσ. 354¬ 
355, 360 - 361 πώς δικαιολόγησαν οί Μαυρομιχαλαίοι τή φυγή τους από το Ναύ
πλιο, καθώς καί ποια ερμηνεία έδωσαν στα γεγονότα τ ο ύ Λιμενιοϋ. Κατά τον 
Dawkins (Επιτομές 20/15) ό Ιω. Καποδίστριας απέδιδε τις ταραχές της Μάνης 
στην επίδραση τών επαναστατικών γεγονότων της Γαλλίας. 

180. Ν. Σπηλιάδης (Ναύπλιο) προς Αυγ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 8 Ίαν. 1831, πρωτ. : 
Αρχ. Καποδ., φάκ. 11, άρ. 3. 

181. Δ έ σ π . Κ α τ η φ ό ρ η , «Ενέργειες τού Ιωάννου Φιλήμονος για 
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Ό Ιω. Καποδίστριας έσπευσε να καταγγείλη μέ εγκύκλιο του τή φυ
γή των Μαυρομιχαλαίων. Φαινόταν αποφασισμένος να μή χαριστή πιά 
σ' αυτή τήν οικογένεια, ιδιαίτερα τώρα πού ήταν βέβαιος οτι πίσω από τις 
ενέργειες της κρύβονταν σπουδαιότεροι αντίπαλοι του. Οί Διοικητές των 
επαρχιών πήραν οδηγίες να παρουσιάσουν στο λαό ώς Ιδιοτελείς τις αντι
κυβερνητικές ενέργειες των Μανιατών τ ο ύ Λιμενιου καί ώς ακλόνητη τήν 
επιθυμία των Συμμ. Δυνάμεων να διατηρηθή ή Κυβέρνηση Καποδίστρια 182. 
Μ' αυτό τον τρόπο προετοιμαζόταν το έδαφος για τήν υπογραφή «αυθόρ
μητων» αναφορών στις όποιες θα καταδικάζονταν "μετ' άγανακτήσεως» όσοι 
επιχειρούσαν να διαταράξουν για «προσωπικά συμφέροντα» τήν ησυχία τού 
κράτους 18S. Συγχρόνως, και πριν ακόμη συλληφθή ό Πετρόμπεης, άρχισε, 
υστέρα από πρόταση της Γραμματείας Δικαιοσύνης184, ή διαδικασία για τήν 
παραπομπή του σέ δίκη. Ό Ιω. Καποδίστριας τόνισε στή Γερουσία το 
αμετανόητο τών Μαυρομιχαλαίων καί πόσο αυτοί καταχράστηκαν τή μα¬ 
κροθυμία της Κυβερνήσεως, καί ανέφερε ότι για τήν οικογένεια αυτή ξοδεύ
τηκαν συνολικά 120.000 φοίνικες. Διόρισε στή συνέχεια επιτροπή από 
δύο Γερουσιαστές καί τον Γραμματέα της Δικαιοσύνης για να κρίνουν αν 
υπήρχε "ύλη εγκληματική» στις ενέργειες του Πετρόμπεη185. Ή τριμελής 

τήν έκδοση φιλοκαποδιστριακής εφημερίδας», Μνήμων 2 (1972) 276 - 277. Ό Ιω. 
Φιλήμων ( Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο ύ κυρίου Α . Θ . Δημητρίου . . . , σ. 17) τονίζει ότι ό Πετρό
μπεης παρακινήθηκε από τους αντιπολιτευόμενους τον Κυβερνήτη «να μή γίνη ο 
ένοπλος κήρυξ μερικού, άλλα γενικού συμφέροντος». 

182. Κυβερνήτης προς Έ κ τ . Ε π ι τ ρ ό π ο υ ς καί Δ/τές της Πελοποννήσου, άρ. 
2993, 18 Ίαν . 1831 : «Γεν. Έφημερ ί ς» , άρ. 7 (28 Ίαν- 1831), σ. 31 . Φυγάς ήταν 
κατά τήν κυβερνητική εγκύκλιο καί ό Κων. Μαυρομιχάλης. 

183. Κυβερνήτης προς Ιάκ. Κορνήλιο , 27 Ί α ν . 1831, πρωτ., ίδ . : Α1ΕΕ, άρ. 
2294. Πρβλ. Κυβερνήτης προς Δ/τή Άνδρούσης κλπ. , 26 Ίαν . 1831, πρωτ. : ΑΙΕΕ, 
άρ. 91 . Βλ. καί Ν ι κ . Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ ' , 
σ. 350, σημ. 3 τ ο ύ έκδοτη. 

184. Ή Γραμματεία Δικαιοσύνης θεωρούσε τον Πετρόμπεη ένοχο εσχάτης 
προδοσίας. Βλ. ανυπόγραφο καί άχρονολόγητο Εγγραφο στα ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., 
φάκ. 222. 

185. Κυβερνήτης προς Γερουσία, άρ. 3021, 21 Ί α ν . 1831, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 260. Οί Γερουσιαστές πού διορίστηκαν στην τριμελή επιτροπή ήταν ό Π . Δ. 
Δημητρακόπουλος καί ό Ιω. Κωλέττης. Ό τελευταίος «εξηρέθη αφ' εαυτού». Πα
ραιτήθηκε καί ό Γ . Αίνιάν πού τοποθετήθηκε στή θέση του Κωλέττη. Τελικά διο
ρίστηκε ό Ά . Σ. Χαραλάμπης. Προσωρινός Γραμματέας της Δικαιοσύνης ήταν 
τότε ό Βιάρος Καποδίστριας , γιατί ό Ιω. Γενατας έλειπε μέ άδεια στην Κέρ
κυρα. Βλ. άχρονολόγητο καί ανυπόγραφο έγγραφο στα ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 222, 
όπου καταχωρίζονται πληροφορίες σχετικά μέ τή συγκρότηση επιτροπών για την 
παραπομπή σέ δίκη τών Μαυρομιχαλαίων. Πρβλ. άχρονολόγητο καί ανυπόγραφο 
έγγραφο (ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221 καί Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 96) μέ τίτλο ; 
«Όσαι πράξεις έγιναν είς τήν υπόθεσιν τού Πέτρου Μαυρομιχάλη». 
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επιτροπή έδωσε καταφατική απάντηση καί απαρίθμησε τα «εγκλήματα» 
των Μαυρομιχαλαίων186. Ύστερα άπο τη γνωμάτευση αυτή, ό Πετρό¬ 
μπεης παύθηκε άπο Γερουσιαστής187, ενω παράλληλα συγκροτήθηκε 
πενταμελής γερουσιαστική επιτροπή (εξαιρετικό δικαστήριο) για νά τον 
δικάση 188. Ή ίδια πενταμελής επιτροπή ανέλαβε να δικάση καί τον Ιωάν
νη, Κων/νο, Αναστάσιο κ. ά. Μαυρομιχαλαίους, καθώς καί τους οπαδούς 
των1 8 9 . Ό μηχανισμός της Δικαιοσύνης είχε ήδη κινηθή εναντίον του, 
όταν ό Πετρόμπεης, πού ή τρικυμία τον εμπόδισε να φθάση στο Λιμένι, 
πιάστηκε στο Κατάκωλο άπο τον Π. Αναγνωστόπουλο, Εκτακτο Επίτροπο 
Ήλιδος 190. Ό Πετρόμπεης μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο καί στις 2 Φεβρ. 
1831 άρχισε ή ανάκριση του 191. Δεν υπήρχαν γραπτά στοιχεία πού νά απο
δεικνύουν οτι αυτός υποκίνησε τα τελευταία γεγονότα της Μάνης. ούτε 
μπορούσε νά στηριχθή σοβαρή κατηγορία μέ βάση το γεγονός ότι έφυγε 
χωρίς νά ζητήση διαβατήριο ή ότι έγραψε επιστολή προς τον Κυβερνήτη 
σέ υφός ανάρμοστο. Γι' αυτό ή ανάκριση στράφηκε στα περασμένα γεγονό
τα (1829 - 1830) καί προσπάθησε νά άποδείξη ότι μέ εντολή τ ο ύ Πετρόμπεη 

186. Βλ. «Αναφορά τής διορισθείσης Επιτροπής να κρίνη αν υπάρχη ύλη εγκλή
ματος εις ευθύνην τού Γερουσιαστού Π. Μαυρομιχάλου», 25 'Ιαν. 1831 : «Γεν. Έφη¬ 
μερίς», αρ. 9 (4 Φεβρ. 1831), σσ. 42-43. Το πρωτότυπο της αναφοράς βλ. στα ΓΑΚ, 
Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 93. 

187. Δ/μα αρ. 3071, 26 Ίαν . 1831, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φάκ. 260. 
188. Στην πενταμελή επιτροπή διορίστηκαν οί Γερουσιαστές : Γ . Αινιάν, Ά . 

Ν. Ανδρούτσος, Ά . Μεταξάς, Ά . Λιδωρίκης καί Ιω. Καράπαυλος. Ό Ά . Μετα
ξάς παραιτήθηκε καί τή θέση του πήρε ό Ά. Καλαμογδάρτης. Βλ. τα άχρονολό¬ 
γητα καί ανυπόγραφα έγγραφα τής σημ. 185. 

189. Αυτόθι . Πρβλ . άχρονολόγητο καί ανυπόγραφο έγγραφο (ΓΑΚ, Συλλ. 
Βλαχ., φάκ. 221 καί Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 96) μέ τίτλο : «Όσαι πράξεις έγιναν 
εις την υπόθεσιν των λοιπών Μαυρομιχάληδων καί άλλων στρατιωτικών τής Μάνης». 
Κατηγορούσα αρχή ήταν ό Δ/τής τής Σπάρτης, ό όποιος κατηγόρησε τα μέλη τής 
οικογένειας Μαυρομιχάλη (εκτός άπο τον Γεώργιο) γ ια εγκλήματα καθοσιώσεως. 
Βλ. καί τήν αναφορά του Γ. Α. Ράλλη (Δημοσίου Συνηγόρου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου) προς τή Γραμματεία τής Δ/σύνης, άρ. 266, 1 Φεβρ. 1831, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 94. 

190. Έ μ μ . Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η , «Μία δραματική σελίς τής διαμάχης μεταξύ 
Ι. Καποδ ίστρ ια καί Πέτρου Μαυρομιχάλη», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά» Ζ (1963) 
59 - 64. Βλ. καί Ε π ι τ ο μ έ ς 20/22 - 20/22 β. Για τις ενέργειες τ ο ύ Κυβερνήτη προς 
σύλληψη του Πετρόμπεη βλ. έγγραφο του προς Dawkins , 23 Ί α ν . 1831 : Ιω. Κ α 
π ο δ ί σ τ ρ ι α , Ε π ι σ τ ο λ έ ς , μετάφρ., τόμ. Δ ' , σσ . 146-147 . Βλ. καί Επ ι τομές 
20/16 - 20/16 στ. 

191. Τις δύο γραπτές καταθέσεις τ ο ύ Πετρόμπεη (2 καί 4 Φεβρ. 1831) βλ. 
στα ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 94. Τήν κατάθεση τ ο ύ Ιω. Μαυρομιχάλη (13 Μάρτ. 
1831) βλ. αυτόθι, φάκ. 96. 
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ό Ιωάννης καί ό Αναστάσιος Μαυρομιχάλης οικειοποιήθηκαν τελωνειακούς 
δασμούς στή Μάνη καί τήν εποχή της εκλογής του Λεοπόλδου ξεσήκωσαν 
τους Μανιάτες εναντίον της Κυβερνήσεως. Άλλα σε λίγο ό Ιω. Καποδί
στριας έκρινε προτιμότερο να άποφύγη μια δημόσια δίκη του Πετρόμπεη, 
διέταξε όμως να συνεχιστή ή προφυλάκιση του στο Παλαμήδι192. 

Επιθυμία του Κυβερνήτη ήταν οί ίδιοι οί κάτοικοι τής Μάνης να αναγ
κάσουν τους Μαυρομιχαλαίους νά εγκαταλείψουν το Λιμένι. Έτσι θα φαι
νόταν στο εξωτερικό οτι λίγοι ήταν εκείνοι πού μέ κίνητρο τα προσωπικά 
τους συμφέροντα αρνούνταν νά ζήσουν κάτω από νόμους, ενώ οί πολλοί 
είχαν καί σύνεση καί πειθαρχία. Σύμφωνα μέ αυτούς τους στόχους ό Δ/τής 
τής Σπάρτης διατάχθηκε νά μεταφέρη τήν έδρα του από το Λιμένι στις Κι¬ 
τριές ή το Μαραθονήσι κι από εκεί νά επιδίωξη τή συνένωση όλων 
των φιλοκυβερνητικών Μανιατών. Για τήν ενθάρρυνση τους ό Ιω. Καποδί
στριας επέτρεψε στον Πιερράκο καί τον Πανάγο Πικουλάκη, εχθρούς θανά
σιμους των Μαυρομιχαλαίων, νά κατεβούν στή Μάνη 193. Μαζί τους έστει
λε, ώς προσωπικό του απεσταλμένο, τον Ιω. Τομπακάκη. Παράλληλα έδωσε 
εντολές νά υποθάλψουν τις προσδοκίες τών οπαδών του Τζαν. Γρηγο¬ 
ράκη 194. "Αν καί αποφασίστηκε νά μή χρησιμοποιηθούν, παρά μόνο σέ 
έσχατη ανάγκη, κυβερνητικές δυνάμεις, διατάχθηκε, για τήν ασφάλεια τών 
γειτονικών επαρχιών, ή προώθηση δύο ελαφρών ταγμάτων ώς τήν Καλαμάτα 
καί το Μυστρά195. Συγχρόνως έφθασαν στα παράλια τής Μάνης εθνικά 

192. Αυτόθι. Πρβλ. ανυπόγραφο καί άχρονολόγητο έγγραφο (ΓΑΚ, Συλλ¬ 
Βλαχ., φάκ. 221) μέ τίτλο : «Εις τίνα κεφάλαια της κατηγορίας [κατά των Μαυρο
μιχαλαίων] υπάρχονσιν ή όχι αποδείξεις». Βλ. καί τήν αναφορά πού έστειλε ό Πε¬ 
τρόμπεης από τή φυλακή (προς Κυβερνήτη, 6 Φεβρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φάκ. 261) (βλ. παράρτημα άρ. 20). Στο διάστημα τής προφυλακίσεως του 
Πετρόμπεη ή Γραμμ. Δ/σύνης προσπαθούσε να συγκέντρωση ενοχοποιητικά στοι
χεία για τους Μαυρομιχαλαίους. Βλ. Γ. Α. Ράλλης (Άργος) προς Ιω. Γενατά, 
31 Μαΐου 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. Βλ. αυτόθι (φάκ. 222) περι
λήψεις εγγράφων πού άφορούν τους Μαυρομιχαλαίους. Προφανώς συντάχθηκαν μέ 
σκοπό τή θεμελίωση κατηγορίας σέ βάρος τους. Ό Α. Παπαδόπουλος¬ 
Βρετός (Mémoires biographiques - historiques sur le Président de la Grèce le 
Comte Capodistrias, τόμ. Β', Παρίσι 1837, σσ. 292-295) θεωρεί τή χωρίς δίκη 
φυλάκιση του Πετρόμπεη ώς τή μόνη αυθαίρετη πράξη τ ο ύ Ιω. Καποδίστρια. 

193. Κυβερνήτης προς Ιάκ. Κορνήλιο, 17 Ίαν. 1831, πρωτ. : ΑΙΕΕ, άρ. 2292. 
Βλ. καί Κυβερνήτης προς Δ/τή Άνδρούσης, 26 Ίαν. 1831, πρωτ. : ΑΙΕΕ, άρ. 91. 

194. Ιω. Τομπακάκης (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 24 Ίαν . 1831, πρωτ., 
καί συνημμένο : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221· Κυβερνήτης προς Ιάκ. Κορνή
λιο, 26 Ίαν. 1831: Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολές, μετάφρ., τόμ. Δ', σ. 148. 

195. «Γεν. Έφημερίς», άρ. 19 (11 Μάρτ. 1831), σ. 93. Τό Δ' ελαφρό τά
γμα διατάχθηκε νά μεταβή από τήν Τριπολιτσά στο Μυστρά, ένώ τό ΙΘ' από 

τον Πύργο στην Καλαμάτα. Βλ. Κυβερνήτης προς Δ/τή Λακεδαίμονος κλπ., άρ. 
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πλοία καί μέ επικεφαλής τον δραστήριο μοίραρχο Κ. Κανάρη ανέλαβαν 
τον αποκλεισμό τ ο ύ Λιμενιου άπο τή θάλασσα καί τήν προστασία των εμπο
ρευομένων από τήν επανεμφάνιση πειρατών 196. 

Άκαρπη μεσολάβηση τ ο ύ Κων. Μαυρομιχάλη καί σύλληψη του 

Πριν άποφασιστή οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον των στασια
στών, εμφανίστηκε στις Κιτριές ό Κων. Μαυρομιχάλης καί πρότεινε 
συμβιβασμό. Επιβιβάστηκε (τέλη Ίαν. 1831) στην κορβέτα του Κ. Κανάρη 
καί πήγαν μαζί στην Καλαμάτα, όπου συνάντησαν τον Δ/τή Δ. Ταγκόπουλο. 
Συμφωνήθηκε : ό Κων. Μαυρομιχάλης νά εξασφάλιση τήν εγκάρδια 
υποδοχή του Ιάκ. Κορνηλίου στο Λιμένι καί νά του παραχώρηση 
ενα πύργο των Μαυρομιχαλαίων για τήν εγκατάσταση του διοικη
τηρίου της Σπάρτης· ό Δ/τής νά διάλυση τήν παλιά του φρουρά καί 
νά παραλαβή μαζί του στρατιώτες από το ελαφρό τάγμα πού ήταν 
στην Καλαμάτα. Α φ ο ύ γίνουν όλα αυτά, ό Κων. Μαυρομιχάλης υπο
σχέθηκε νά αναχώρηση μαζί μέ τους ανιψιούς του (Κατσάκο, Αναστάσιο 
καί Δημήτριο) για το Ναύπλιο. Τή συμφωνία δέχθηκε καί ό Ιω. Τομπακά¬ 
κης 197. Για τήν επίτευξη της φαίνεται οτι κάποιο ρόλο έπαιξε καί ό Νικ. 
Κασομούλης, όταν, ώς απεσταλμένος της Κυβερνήσεως, βρέθηκε στην 
Καλαμάτα198. Αντιρρήσεις έφερε ό Ιάκ. Κορνήλιος, γιατί πίστευε οτι οί 
Μαυρομιχαλαίοι δέν ήταν ειλικρινείς, άλλα προσπαθούσαν νά κερδίσουν 
χρόνο, για νά αυξήσουν τους οπαδούς των. Φοβόταν μάλιστα μήπως εξαπα
τήσουν τον Κ. Κανάρη 199. Συνεχώς ζητούσε διαταγές από τον Κυβερνήτη 

2953, 16 Ίαν. 1831, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 259. Βλ. καί οδηγίες προς 
Δ/τές Καλαμάτας καί Λακεδαίμονος για να επαγρυπνούν, ώστε να μή βρουν οί 
Μανιάτες συμμάχους ανάμεσα στους κατοίκους των γειτονικών επαρχιών (αρ. 
3005 καί 3006, 17 Ίαν. 1831, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 259). 

196. Κ. Κανάρης (Αλμυρό) προς Γραμμ. Ναυτικών, 24 Ίαν. 1831 : «Γεν. 
Έφημερίς», άρ. 8 (31 Ίαν. 1831), σ. 38. Για τον υπερβολικό υπηρεσιακό ζήλο τού 
Κ. Κανάρη βλ. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ' , σ. 360, 
σημ. 1 τού εκδότη. 

197. Ιω. Τομπακάκης (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 29 Ίαν. 1831, πρωτ. : 
Αρχ. Καποδ., φάκ. 340, αρ. 1. Βλ. καί τα έγγραφα της σημ. 199. 

198. Ν ι κ . Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ ' , σσ. 351 κ.έξ. 
Ό Νικ. Κασομούλης προσπάθησε στην αφήγηση του νά ύπερτονίση το δικό του 
μεσολαβητικό ρόλο. Για τήν αποστολή του βλ. καί Νικ. Κασομούλης (Ναύπλιο) 
προς Γραμμ. Στρατιωτικών, 1 καί 8 Φεβρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατιω
τικών, φάκ. 63 καί 64. 

199. Ιάκ. Κορνήλιος (Αλμυρό) προς Αυγ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 31 Ίαν. 1831, πρωτ. : 
Αρχ. Καποδ., φάκ. 578. Βλ. καί Ιάκ. Κορνήλιος (Αλμυρό) προς Κυβερνήτη, 31 
Ίαν . καί 5 Φεβρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221· Ιω. Τομπα-
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για να άναλάβη δράση προς συντριβή των Μαυρομιχαλαίων. Προσπαθούσε 
μάλιστα να εμφάνιση τή δύναμη των στασιαστών μικρότερη άπ' όση 
διαδιδόταν200. Συγχρόνως συγκέντρωσε τις απαραίτητες υπογραφές 
για να παρουσίαση τις επαρχίες Ζυγού, Σταυροπηγίου και Μηλέας αντί
θετες προς τα κινήματα του Λιμενιου 201. Τις απόψεις του Ιάκ. Κορνηλίου 
συμμερίζονταν ό Πιερράκος και ό Παν. Πικουλάκης 202. 

Οι παρατηρήσεις του Δ/τή της Σπάρτης άλλα και του Ιω. Τομπακάκη 
σχετικά μέ τις πραγματικές προθέσεις των Μαυρομιχαλαίων 203 φαίνεται 
ότι ανησύχησαν σέ λίγο τον Κ. Κανάρη, ό οποίος φοβήθηκε μήπως έξαπα¬ 
τηθή και έκτεθή απέναντι στην Κυβέρνηση του 204. Έτσι ίσως εξηγείται 
ή υπαναχώρηση του και ή άρνηση του να έπιτρέψη τήν έξοδο τ ο ύ Κων. 
Μαυρομιχάλη στο Λιμένι. Ηθελε, αντίθετα, να παρασύρη μέ δόλο στο 
πλοίο του και τους άλλους Μαυρομιχαλαίους για να τους συλλαβή 205. 

κάκης (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη , 31 Ί α ν . 1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ . , φάκ. 
340, άρ. 3. 

200. Ιάκ. Κορνήλ ιος (Αλμυρό) προς Κυβερνήτη, 22 και 24 Ί α ν . 1831, πρωτ. : 
Α ρ χ . Καποδ., φάκ. 242, άρ. 9 και 8. 

201. Αυτόθι. Τις αναφορές των επαρχιών της Δυτ. Μάνης βλ. στην «Γεν. 
Εφημερ ίδα» , άρ. 10 (7 Φεβρ. 1831), παράρτημα (8 Φεβρ. 1831), σσ. 4 9 - 5 1 . 

202. Νικ. Πιέρρου Μαυρομιχάλης καί Παν . Πικουλάκης (Αλμυρό) προς Κυ
βερνήτη, άρ . 14, 31 Ίαν . 1831, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 159, άρ. 14. 

203. Βλ. Ιάκ. Κορνήλιος (Αλμυρό) προς Αυγ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 31 Ίαν . 1831, 
πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 578 : «Πολύ φοβούμαι να μην άπατήση [ό Κων/νος 
Μαυρομιχάλης] την άγαθήν καί τιμιωτάτην ψυχήν τού μοιράρχου κυρίου Κωνσταν
τίνου Κανάρη...». Βλ. καί Ιω. Τομπακάκης (Καλαμάτα) προς Ιω. Καποδίστρια, 31 
Ί α ν . 1831, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ., φάκ. 340, άρ. 3 : «.Εβαλα ύπ όψιν τού μοι
ράρχου και τού Διοικητού Καλαμάτας ότι δύναται ό Κωνσταντίνος να τους άπατήση 
εβγαίνοντας είς το Λιμένι καί ούτε εις το κορβέτον πλέον να θέληση να εμβη, αλλ' επειδή 
και μοί είπον ότι έχουν τήν βεβαιότητα είς όσα τοις ύπεσχέθη, εύχομαι το αίσιον απο
τέλεσμα». 

204. Δέν αποκλείεται στη μεταστροφή αυτή τ ο ύ Κ. Κανάρη να έπαιξε κάποιο 
ρόλο καί ό γνωστός για τόν υπέρμετρο ζήλο του υπέρ της Κυβερνήσεως Ιω. Κα
ποδίστρια Κ. Ράμφος, Δ/τής Μεσσηνιακών Φρουρίων, ό όποιος συνάντησε τόν 
μοίραρχο λίγο μετά τήν αναχώρηση του από τήν Καλαμάτα. Βλ. Ιω. Τομπακάκης 
(Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 2 Φεβρ. 1831, πρωτ. : Αρχ . Καποδ . , φάκ. 340, 
άρ . 4 . "Οσο βρισκόταν ό Κ. Κανάρης στην Καλαμάτα, επηρεαζόταν από τις συμ
βιβαστικές απόψεις τού Δημ. Ταγκόπουλου, ό όποιος, όπως φαίνεται, είχε άν¬ 
τιληφθή ότι για τα γεγονότα τού Λιμενιου δέν ευθύνονταν μόνον οί Μαυρομιχα
λαίοι άλλα καί ό Δ/τής Ιάκ. Κορνήλιος. Για τή σύγκρουση απόψεων ανάμεσα στον 
τελευταίο καί τόν Δημ. Ταγκόπουλο βλ. Ιω. Τομπακάκης (Καλαμάτα) προς 
Κυβερνήτη, 31 Ί α ν . 1831, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 340, άρ. 3. Πρβλ. Ν. 
Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ ' , σ. 353. 

205. Ιάκ. Κορνήλιος (Αλμυρό) προς Κυβερνήτη , 3 Φεβρ. 1831, πρωτ. : Α ρ χ . 
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Αυτό όμως ήταν κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας πού έγινε στην Κα
λαμάτα και ίσως δικαιολογήθηκε άπο το γεγονός οτι στο Λιμένι γίνονταν 
οχυρώσεις και ό Δημ. Μαυρομιχάλης, επικεφαλής μερικών δεκάδων ενό
πλων, πλησίαζε απειλητικά το Μαραθονήσι, ενέργειες πού κάθε άλλο παρά 
διάθεση συνδιαλλαγής έδειχναν206. Όπως ήταν φυσικό, ή μεσολαβητική 
προσπάθεια του «υπό κράτησιν» Κων. Μαυρομιχάλη έπεσε στο κενό : 
"Αν και έγραψε στους οπαδούς του στις Κιτριές να παραδώσουν σε άνδρες 
του μοιράρχου τό φρούριο πού κρατούσαν, αυτοί αποκρίθηκαν ότι μόνο 
στις διαταγές του Άναστ. Μαυρομιχάλη ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν 207. 

Ή σύλληψη του Κων. Μαυρομιχάλη, καθώς και ή είδηση οτι πιά
στηκε και φυλακίστηκε ό Πετρόμπεης, ψύχρανε πολλούς στο Λιμένι208, 
έκανε όμως περισσότερο αποφασιστικούς τον Άναστ. Μαυρομιχάλη 
και τον Κατσάκο. Οί τελευταίοι, για να ενθαρρύνουν τους οπαδούς των, 
διέδωσαν οτι για τον Πετρόμπεη έδειξαν ενδιαφέρον οί αντιπρόσωποι των 
Συμμ. Δυνάμεων στην Ελλάδα - οτι σε λίγο θα φθάσουν στή Μάνη ό Γεώρ
γιος και ό 'Ιωάννης Μαυρομιχάλης· οτι και άλλα μέρη του κράτους συμπαρα¬ 
στέκονταν τους Μανιάτες στον αγώνα τους και άλλα πολλά 209. Συγχρόνως 

Καποδ. , φάκ. 242, άρ. 6 : « Ό Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης ευρίσκεται εντός της 
κορβέτας και δεν θέλει έκβή πλέον εκείθεν μάλιστα θέλει προσπαθήσει ο Μοίραρχος με 
τον πλέον πολιτικόν και δραστηριον τρόπον, εάν σταθη δυνατόν, να συλλαβή δι' αύτού 
και τους άλλους, Αναστάσιον και Ηλίαν Κατζάκον, κατά την εγγραφον τον Μοιράρχου 
είδησιν". 

206. Αυτόθι. Βλ. και Ιω. Τομπακάκης (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 31 Ίαν . 
1831, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 340, άρ. 3· Ιάκ. Κορνήλιος (Αλμυρό) προς 
Κυβερνήτη, άρ. 1132, 3 Φεβρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. 
Πρβλ. όσα αναφέρει ό Ν . Κασομούλης (Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ ' , σσ . 
365, 368), καθώς και ό έκδοτης των Ενθυμημάτων Γιάννης Βλαχογιάννης (αυτόθι 
σσ . 368 - 369, σημ. 2 ) , ό όποιος προσπαθεί να έντοπίση τήν ευθύνη του Κ. Κα
νάρη στή σύλληψη του Κ ω ν . Μαυρομιχάλη. 

207. Ιάκ. Κορνήλ ιος (Αλμυρό) προς Κυβερνήτη, 17 Φεβρ. 1831, πρωτ. : 
Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 242, άρ . 5. Βλ. και Κ. Κανάρης (Κιτριές) προς Δ/τή Σπάρτης, 
άρ. 295, 16 Φεβρ. 1831, αντ. και συνημμένα : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. 

208. Ιω. Τομπακάκης (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 8 Φεβρ. 1831, πρωτ. : 
Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 340, άρ. 5. 

209. Φήμες επ ίσης κυκλοφόρησαν για τήν άφιξη νέων γαλλικών δυνάμεων 
στή Μεθώνη, γ ια νέες επαναστάσεις στην Ευρώπη. "Αλλοι ανέφεραν επαφές τ ο ύ Γ. 
Μαυρομιχάλη μέ 'Υδραίους και διέδωσαν οτι τον Πετρόμπεη ζητούσαν αγγλικά πλοία. 
Βλ. Ιάκ. Κ ο ρ ν ή λ ι ο ς (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 27 Φεβρ. και 4 Μάρτ. 
1831, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 242, άρ. 4 και 1- Ιω. Τομπακάκης (Καλαμάτα) 
προς Κυβερνήτη, 21 Φεβρ. 1831, πρωτ. , και συνημμένο : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., 
φάκ. 221. Βλ. και Στέφανος Μουράκης (Τζίμοβα) προς Δ/τή τής Σπάρτης, 28 
Φεβρ. 1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ. , φάκ. 242, άρ. 20. Διαδόθηκε επίσης οτι οί 
στασιαστές πήραν «βοηθήματα» άπο Αγγλους και χρήματα από τή Ζάκυνθο. Ό λ α 
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μέ διάφορους απεσταλμένους προσπαθούσαν να ξεσηκώσουν τους συμπα
τριώτες τους εναντίον της Κυβερνήσεως. Χρησιμοποίησαν τον επίσκοπο 
Λαγίας και τους παπάδες της περιοχής, οι όποιοι μέ τήν απειλή του αφορι
σμού καί τής αιώνιας καταδίκης παρωθούσαν τους θρησκόληπτους κατοί
κους να ακολουθήσουν τους Μαυρομιχαλαίους210 . Ο ίδιος ό Κατσάκος, μαζί 
μέ τον ληστή Μπόγρη, προχώρησαν στή Μέσα Μάνη, για να στρατολογήσουν 
οπαδούς. Πέτυχαν να συγκροτήσουν αξιόμαχο στρατιωτικό σώμα καί μέ τήν 
εικόνα τ ο ύ Λυκούργου καί του Λεωνίδα ζωγραφισμένη στή σημαία τους 
μπήκαν στην Ανατ. Μάνη καί χτύπησαν το Μαραθονήσι211. Ή αντίσταση 
τ ο ύ Δ/τή τής Σπάρτης, πού τον ενίσχυε το Δ' τάγμα καί ιππικό, καθώς καί 
οί κανονιοβολισμοί των πλοίων τ ο ύ Κ. Κανάρη από το λιμάνι, δέν μπόρεσαν 
νά ανακόψουν τήν ορμή των αντικυβερνητικών. Ό Κατσάκος μέ τους 
άνδρες του διέσπασε τελικά τήν άμυνα καί κατέλαβε (13 Μαρτίου 1831) 
τα πρώτα σπίτια στο Μαραθονήσι212. Δέχθηκε όμως νά άποσύρη τις δυνά
μεις του, ά φ ο ύ πρώτα απέσπασε από τους κατοίκους τής κωμοπόλεως ανα
φορά μέ τήν οποία ζητούσαν πρόνοια για τους φτωχούς Μανιάτες (εθνική 
γη, δικαιώματα, δικαστήρια κλπ.), τήν απελευθέρωση τών Μαυρομιχαλαίων 
καί τήν επάνοδο του Τζαννετάκη213. Αναφέροντας τον τελευταίο ό Κατσά
κος προσπαθούσε νά τον ρίξη στή δυσμένεια τής Κυβερνήσεως καί έτσι 
νά τον άναγκάση νά αγωνιστή για τήν ιδιαίτερη πατρίδα του. Διέδωσε 
μάλιστα οτι ανάμεσα στον Πετρόμπεη καί τον Τζαννετάκη υπήρχε εγ-

αύτά αποδείχθηκαν ψευδή. Βλ. Ν. Γ. Παγκαλάκης (Μαραθονήσι) προς Αυγ. Κ α 
ποδίστρια, 31 Μάρτ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φάκ. 95. 

210. Ιάκ. Κορνήλιος (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 6 Μάρτ. 1831, πρωτ. : 
Αρχ . Καποδ., φάκ. 242, άρ. 3. Βλ. καί Ιάκ. Κορνήλιος (Μαραθονήσι) προς Κυ
βερνήτη, άρ. 1523, 25 Μάρτ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ., φάκ. 264. 

211. Ιάκ. Κορνήλιος (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 1408, 9 Μάρτ. 
1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 263. 

212. Δ/τής Λακεδαίμονος κλπ. προς Κυβερνήτη, αρ. 2767, 14 Μάρτ. 1831, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 264. Βλ. καί τίς αναφορές τ ο ύ Δ/τή Ιάκ. Κορ
νηλίου, πού προσπαθούσε, επιρρίπτοντας τήν ευθύνη σέ λίγους «κακόφρονες» Μα¬ 
ραθονησιώτες, νά δικαιολόγηση τήν αποτυχία του (προς Κυβερνήτη, αρ. 1443 καί 
1468, 14 καί 17 Μάρτ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 264). Πρβλ. τίς 
απόψεις του ίδιου τ ο ύ Κατσάκου (Λιμένι) προς Ηλία [Δημητρακαράκο], 20 
Μάρτ. 1831, πρωτ., συνημμένο στό : Νικ. Πιέρρου Μαυρομιχάλης προς Παν. Πι¬ 
κουλάκη, 5 Απρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. Βλ. αυτόθι καί Ή. 
Σαλαφατίνος προς Δ. Χρηστίδη, 22 Μάρτ. 1831, πρωτ. 

213. Δ/τής Λακεδαίμονος κλπ. προς Κυβερνήτη, άρ. 2806, 17 Μάρτ. 1831, πρωτ., 
καί συνημμένο : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 264. Πρβλ. Μαραθονησιώτες προς Κυβερ
νήτη, 15 Μάρτ. 1831, πρωτ., συνημμένο στό : Ιάκ. Κορνήλιος (Μαραθονήσι) προς 
Κυβερνήτη, άρ. 1496, 22 Μάρτ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 264. 
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γραφή συμφωνία για τήν από κοινού προάσπιση των συμφερόντων της 
Μάνης 214. 

Σέ ενίσχυση των κυβερνητικών δυνάμεων έφθασε στο Μαραθονήσι ό 
στρατηγός Ν. Σταματελόπουλος επικεφαλής δύο ρουμελιωτικων ταγμάτων. 
Μαζί με τον Δ/τή Ιάκ. Κορνήλιο και τον Κ. Κανάρη αποφάσισαν νά απο
κλείσουν το Λιμένι και από τήν ξηρά και νά απομονώσουν έτσι πλήρως τους 
στασιαστές 21ä. Για τήν εφαρμογή του σχεδίου τους στηρίχθηκαν βασικά στις 
δυνάμεις των κυβερνητικών Μανιατών, ιδιαίτερα στους αντιπάλους των Μαυ¬ 
ρομιχαλαίων. Ή απόπειρα όμως του Π. Πικουλάκη και τού Πιερράκου 
να καταλάβουν τήν Τσίπα, τήν Τσίμοβα και το Λιμένι δέν έφερε αποτέλε
σμα 216. 'Οπωσδήποτε περισσότερο αποτελεσματική θά ήταν ή χρησιμο
ποίηση των ταγμάτων, άλλα ό Κυβερνήτης είχε διατάξει νά εξαντληθούν 
πρώτα όλα τα «έμμεσα» μέτρα για τήν ειρήνευση της Μάνης 217. Εξάλλου 
υπήρχε κίνδυνος από τή διείσδυση των ρουμελιωτικων στρατευμάτων στα 
χωριά της Μάνης νά προκληθή αντίδραση όλων των κατοίκων, κυβερνητι
κών καί αντικυβερνητικών. Ή δ η οί Μαυρομιχαλαίοι ύπέθαλπαν τήν αντί
δραση αυτή 218, καί δέν ήταν δύσκολο ό ισχυρός τοπικισμός νά όδηγήση 

214. Αστυνόμος Τρινήσων προς Δ/τή Λακεδαίμονος κλπ., 13 Μάρτ. 1831, 
άντ., συνημμένο στο υπ' αρ. 2764 της 14 Μάρτ. 1831. Τήν υπεράσπιση τού Τζαν¬ 
νετάκη βλ. στην προηγούμενη (σημ. άρ. 213) αναφορά των Μαραθονησιωτών. Ό 
Πετρόμπεης στη β' κατάθεση του (4 Φεβρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, 
φάκ. 94) ανέφερε ότι ô Τζαννετάκης τ ο ύ είχε ύποσχεθή «να είναι σύμφωνος είς ολα 
τα καλά της ομονοίας διά τα μέλλοντα καλά της Σπάρτης». Βλ. καί παράρτημα άρ. 17. 

215. Ιάκ. Κορνήλιος (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 1522, 25 Μάρτ. 
1831, πρωτ., καί συνημμένα : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 264. Βλ. καί Ν. Γ. Παγ¬ 
καλάκης (Μαραθονήσι) προς Αυγ. Καποδίστρια, 31 Μάρτ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, 
Έκτ, Επίτροποι, φάκ. 95. 

216. Ν. Γ. Παγκαλάκης (Καλαμάτα) προς Ιω. Γενατά, 7 Άπρ. 1831, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 98. Βλ. καί Πινγνυος (;) προς Α. Π. Μαγνιατόπου¬ 
λον (Ναύπλιο), 7/8 Άπρ. 1831, πρωτ., συνημμένο μαζί με ενα άλλο έγγραφο 
στο υπ' άρ. 42 τής 15 Άπρ. 1831 : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 98. 

217. Για τον Ιω. Καποδίστρια επιθυμητό θά ήταν νά λάβουν μέρος στον 
αποκλεισμό των στασιαστών οί πρόκριτοι τής Μάνης «κινούμενοι από αυθόρμητον 
θέλησιν». Βλ. Κυβερνήτης προς Ιάκ. Κορνήλιο, 12 Μάρτ. 1831, πρωτ., ιδ. : ALEE, 
άρ. 2295. 

218. Ιάκ. Κορνήλιος (Αλμυρό) προς Κυβερνήτη, 17 Φεβρ. 1831, πρωτ. : 
Αρχ. Καποδ., φάκ. 242, άρ. 5. Βλ. καί τήν ύπουλη καί για αντίποινα δολοφονία 
ενός Ρουμελιώτη είκοσιπένταρχου στο Μαραθονήσι, επειδή σέ φιλονικία ανάμεσα 
σέ στρατιώτες των ταγμάτων καί Μανιάτες πληγώθηκε ένας από τους τελευταίους : 
Νικ. Σταματελόπουλος (Μαραθονήσι) προς Γραμμ. Στρατιωτικών, άρ. 666, 26 
Μάρτ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. Βλ. καί Ιάκ. Κορνήλιος (Μαρα
θονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 1545, 26 Μάρτ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 264. 
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όλους τους Μανιάτες σε ένοπλη αντίσταση. Κάτω άπ' αυτές τις συνθήκες 
δέν έδειχναν καθόλου φρόνηση οί συνεχείς απειλές του Κ. Κανάρη καί Ιάκ. 
Κορνηλίου, οί όποιοι μέ προκηρύξεις καλούσαν τους Μανιάτες νά συλλά
βουν μόνοι τους τους ταραξίες, διαφορετικά θά θεωρούνταν συνένοχοι καί 
θα τιμωρούνταν από τα κυβερνητικά στρατεύματα 219. 

Ό Κυβερνήτης στη Μάνη. Επαφές στασιαστών μέ αντιπολιτευό
μενους 

Στις αρχές Απριλίου 1831 ό Κυβερνήτης έφθασε μέ το ατμόπλοιο 
«Ερμής» στο Μαραθονήσι. Βρήκε τα πράγματα τής Μάνης πολύ διαφορε
τικά άπ' ό,τι τα παρουσίαζαν οί αισιόδοξες, τις περισσότερες φορές, ανα
φορές των διοικητικών του οργάνων ή των προσωπικών του απεσταλμέ
νων 22°. Ά φ ο ύ έδωσε οδηγίες στον Ν. Σταματελόπουλο, τον Ιάκ. Κορνήλιο 
καί τον Κ. Κανάρη, τους κάλεσε νά φροντίσουν ώστε οί πληρεξούσιοι 
τής Μάνης νά τον συναντήσουν στα Μεσσηνιακά Φρούρια γύρο στις 
13 - 14 Απριλίου 221. Ό ίδιος παρέλαβε μερικούς πληρεξουσίους τής Δυτ. 
Μάνης καί απέπλευσε για τή Μεθώνη. Είχε πληροφορηθή μέ ιδιαίτερη ανη
συχία τις επαφές ορισμένων Γάλλων μέ τους Μανιάτες του Λιμενιού καί 
φοβόταν μήπως οί Μαυρομιχαλαίοι εξαπάτησαν τους φιλελεύθερους ξέ
νους ως προς τα πραγματικά αίτια του κινήματος τους. Υπήρχε μάλιστα ή 
είδηση οτι δυο μέλη τής γαλλικής τοπογραφικής υπηρεσίας, πού βρέθηκαν 
στο Λιμένι, οχι μόνο έδειξαν κατανόηση στον αγώνα των στασιαστών, 

219. Κ. Κανάρης προς Μανιάτες, αρ. 410, 20 Μάρτ. 1831 καί Ιάκ. Κορνή
λιος προς Μανιάτες, αρ. 1486, 21 Μάρτ. 1831, αντ., συνημμένα στο υπ' αρ. 1491 
τής 22 Μάρτ. 1831 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 264. Βλ. καί «Γεν. Έφημερίς», 
αρ. 24 (28 Μάρτ. 1831), σσ. 129 - 130, όπου παρατίθενται αποσπάσματα τής προ
κηρύξεως του Κ. Κανάρη. Μέ τις παραπάνω προκηρύξεις τόσο ο Ιάκ. Καρνήλιος 
οσο καί ό Κ. Κανάρης προσπαθούσαν νά υποκινήσουν καί το ταξικό μίσος των 
φτωχών Μανιατών εναντίον τών μεγάλων οικογενειών. 

220. Βλ. παραπάνω τις αναφορές τού Ιάκ. Κορνηλίου καί του Ιω. Τομπα¬ 
κάκη. Πρβλ. τις εκθέσεις τού Ν. Π. Παγκαλάκη, πού έφθασε τελευταίος μέ μυ
στική αποστολή στή Μάνη, στα ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 98· "Εκτ. Επίτροποι, 
φάκ. 95' καί Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. Ό Παγκαλάκης διαπίστωσε ασυμφωνία ανά
μεσα στον Κ. Κανάρη, Ν. Σταματελόπουλο καί Ιάκ. Κορνήλιο (προς Ιω. Γενατά, 
1 Απρ. 1831, πρωτ., ίδ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 22!). Για τή μετάβαση τού 

Ιω. Καποδίστρια στο Μαραθονήσι βλ. Επιτομές 21/6, 21/12. 
221. Κυβερνήτης προς Ν. Σταματελόπουλο κ. ά., αρ. 3505, 11 Απρ . 1831, 

σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 265. Οί πρόκριτοι τής Άν. Μάνης δέν παρουσιά
στηκαν αμέσως για νά αναχωρήσουν μέ τους συναδέλφους των τής Δυτ. Μάνης για 
τή Μεθώνη. Βλ. Ιάκ. Κορνήλιος κ. ά. (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 9 Μάρτ. 
( = Απρ.) 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. 
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άλλα και τούς βοήθησαν να αποκρούσουν μέ κανόνια τήν επίθεση του Π. 
Πικουλάκη και τούς υπέδειξαν, σε περίπτωση κινδύνου, να υψώσουν για προ
στασία τήν τρίχρωμη σημαία της Γαλλίας 222. Ό Κυβερνήτης συνάντησε 
(16 Άπρ.) τον στρατηγό Schneider και τον μοίραρχο Lalande και προσ
πάθησε να τούς άποδείξη πόσο κινδύνευε ή τάξη και ησυχία στην Ελλάδα, 
αν φαινόταν οτι ό γαλλικός στρατός και στόλος βοηθούσαν μέ οποιοδήποτε 
τρόπο τους «ταραξίες». Ό Schneider έσπευσε να άνακαλέσή αμέσως τούς 
δύο τοπογράφους, ένω ό Lalande υποσχέθηκε να στείλη πλοίο στο Λιμένι 
μήπως φρονηματίση μέ υποδείξεις τούς Μαυρομιχαλαίους. Ή συμπαρά
σταση όμως αυτή των δύο αρχηγών δέν αρκούσε. Κατά τον Κυβερνήτη οι 
"επαναστατικές παρωδίες» θα έπαυαν αμέσως, μόνο αν οι Συμμ. Δυνάμεις 
έδιναν κοινές οδηγίες στους διπλωματικούς αντιπροσώπους των (αντιπρέ¬ 
σβεις και μοιράρχους) ότι, έωσότου άποφασιστή ή οριστική τύχη της Ελ
λάδος, δέν θα αναγνώριζαν καμιά άλλη Κυβέρνηση εκτός από «τήν καθε¬ 
στώσαν εκ των ψηφισμάτων της εν Άργεί Συνελεύσεως» 223. 

Άπό τή Μεθώνη ό Ιω. Καποδίστριας αντικατέστησε στή διοίκηση 
της Μάνης τον Ιάκ. Κορνήλιο μέ τον Ιω. Ευγενίδη, μέχρι τότε Δ/τή Άν¬ 
δρούσης. Και ό νέος Δ/τής διατάχθηκε να επιδίωξη τήν απαλλαγή της Μά
νης από τούς στασιαστές "δια μέσον των ιδίων Σπαρτιατών». Μέ τή σύμπρα
ξη των προκρίτων ό Ιω. Ευγενίδης θα οργάνωνε ένα είδος όριοφυλακής 

από τριακόσιους περίπου Μανιάτες και θα απέκοπτε κάθε επικοινωνία 
του Λιμενιου καί της Τσίμοβας μέ τήν υπόλοιπη Μάνη. Ή αυστηρή απομό
νωση ήταν βέβαιο οτι θα απέλπιζε τούς Μαυρομιχαλαίους καί τούς οπαδούς 
των. Αν σέ 30 - 40 ήμερες δέν απέδιδαν τα μέτρα αυτά, ή Κυβέρνηση θα 
πειθόταν οτι οί πρόκριτοι της Ανατ. καί Δυτ. Μάνης σιωπηρά ήταν σύμφω
νοι μέ τούς «ταραχοποιούς», καί θα απομόνωνε μέ τα τάγματα της όλη τή 
Μάνη από τήν υπόλοιπη Πελοπόννησο, ενώ συγχρόνως θα απέσυρε τούς 
υπαλλήλους της. Όσοι πρόκριτοι της Δυτ. Μάνης βρέθηκαν στή Μεθώνη 
άκουσαν από τον ίδιο τον Κυβερνήτη τις παραπάνω οδηγίες καί προειδο
ποιήσεις και υποσχέθηκαν τή σύμπραξη τους. Τούς υπόλοιπους, της Ανατ. 
κυρίως Μάνης, θά ενημέρωνε ό Ιω. Ευγενίδης 224. 

222. Ιάκ. Κορνήλιος κ. ά. (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 6 Άπρ. 1831, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. Πρβλ. αυτόθι : Νικ. Πιέρρου Μαυρομιχά
λης (Κάβαλλος) προς Παν. Πικουλάκη (Μαραθονήσι), 5 καί 7 Άπρ . 1831, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. 

223. Κυβερνήτης (Μεθώνη) προς πρίγκιπα Σούτσο (Παρίσι), 16 Άπρ. 1831 : 
Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολές, τόμ. Δ', σσ. 175-178. Κατά τον Dawkins 
(Επιτομές 21/12) ό Schneider απέρριψε ώς αβάσιμη τήν κατηγορία τ ο ύ Ιω. Καπο
δίστρια οτι Γάλλοι αξιωματικοί συνεργάζονταν μυστικά μέ τους στασιαστές της 
Μάνης. 

224. Κυβερνήτης (Μεθώνη) προς Ιω. Ευγενίδη, αρ. 3516 καί 3518, 16 καί 
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Τα νέα μέτρα τής Κυβερνήσεως δέν φόβισαν τους στασιαστές. Απέτυ
χαν και όλες οί προσπάθειες πού έγιναν για να δελεασθούν μερικοί άπο αυ
τούς. Αντίθετα παρέμειναν ακλόνητοι, άρρηκτα δεμένοι μεταξύ τους με 
φοβερούς όρκους 225. Οί ενέργειες τους ήταν συντονισμένες και κατευθύνον
ταν στην αρχή άπο σώμα 80 «αντιπροσώπων του λάου», το όποιο αργό
τερα παραχώρησε τη θέση του σε τριμελή προσωρινή επιτροπή (Αν. Μαυ
ρομιχάλης, Δ. Πικουλάκης, Πασχάλης Γερακαράκης). Στις 24 Απρ. 1831 
συνέλευση Μανιατών στην Τσίμοβα εξέλεξε στή θέση τής τριμελούς νέα 
πολυμελή επιτροπή πού ονομάστηκε «Συνταγματική Επιτροπή τής Σπάρ
της» 22β. Με τον ορο «Συνταγματική» οί Μαυρομιχαλαίοι, πού φαίνεται ότι 
κατεύθυναν απόλυτα τις ενέργειες των συμπολιτών τους, επιχειρούσαν να 
δώσουν άλλη διάσταση στην ανταρσία τους σε μια περίοδο πού ή εντεινό
μενη αντιπολίτευση κατά τ ο ύ καποδιστριακού καθεστώτος μπορούσε νά 
στέγαση στους κόλπους της καί νά δικαιολόγηση κάθε αντικυβερνητική 
ενέργεια. Ή δ η είχαν αρχίσει οί πρώτες επαφές με τους ηγέτες τής Αντιπο
λιτεύσεως στο Ναύπλιο. Από τους τελευταίους ό Θ. Φαρμακίδης πιθανότατα 
με επιστολές του παρωθούσε τους Μανιάτες νά αγωνιστούν για τά "καταπατού¬ 
μενα δίκαια του έθνους καί τα εδικά» τους. Τους προέτρεπε νά μή δεχθούν συμ
βιβασμό, γιατί θά τους εξαπατούσαν καί θα τους έκαναν είλωτες, άλλα νά 
ζητήσουν τήν προστασία τών φιλελεύθερων Γάλλων καί πολεμοφόδια από 
τους Υδραίους. Τόνιζε μάλιστα οτι με τήν προσχώρηση τών τελευταίων 
στον αντικυβερνητικό αγώνα δέν θά αργούσε ή πραγματοποίηση του επι
θυμητού σκοπού. Συγχρόνως τους έστειλε καί τά πρώτα αντίτυπα του «Απόλ
λωνος», πού υστέρα από τήν κατάσχεση του στο Ναύπλιο είχε βρή ασφαλές 

17 Α π ρ . 1831, πρωτ. : ΑΙΕΕ, αρ. 95 καί 96. Το υπ' άρ. 3517 (18 Α π ρ . 1831) διά
ταγμα διορισμού τ ο ύ Ί ω . Ευγενίδη βλ. στή «Γεν. Εφημερίδα» , αρ. 39 (27 Μαΐου 
1831). Βλ. καί Κυβερνήτης (Μεθώνη) προς πληρεξουσίους Δυτ. Μάνης, άρ . 3515, 
16 Α π ρ . 1831, σχ . · Κυβερνήτης (Μεθώνη) προς Κ. Κ α ν ά ρ η , άρ. 3513, 16 Α π ρ . 
1831, σχ. : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 265. 

225. Νικήτας Σταματελόπουλος (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 30 Α π ρ . 
1831, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 85: «...και συνοικέσια επροβάλαμεν και χρήματα 
ικανά υπεσχέθημεν, άλλα εστάθη αδύνατον νά ήμπορέσωμεν νά καταλάβωμεν τήν παρα¬ 
μικροτέραν θέσιν περί το Λιμένι...». Βλ. καί παραπομπές σημ. 228. 

226. Ν ι κ . Πιέρρου Μαυρομιχάλης (Κάβαλλος) προς Παν. Πικουλάκη, 7 Α π ρ . 
1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221. Βλ. καί παραπομπές στις σημ. 228, 
230, 231. Ώ ς μέλη τής «Συνταγματικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς τής Σπάρτης» εμφανίζονται στα 
διάφορα έγγραφα οί : Ά. Π. Μαυρομιχάλης, Δημήτριος Πικουλάκης, Π. Κοσονά¬ 
κος, Δημήτριος Πουλικάκος, Πασχάλης Γερακαράκης, Θωμάς Τζουμάκος, Νικολός 
(Ν)τεκουλάκος, Γιαννούτσος Δεμέστιχας, Γ ιάννης Καπετανάκης, ' Ιωάννης Κ. Μαυ
ρομιχάλης. Βλ. καί Επ ιτομές 21/21β, σημ. 1. Ό αριθμός πάντως των μελών δέν 
φαίνεται ότι ήταν σταθερός. Βλ. καί έκθεση Μ. Σικελιανού προς Ε' Ε θ ν ι κ ή 
Συνέλευση, [7 Ι α ν . 1832] : Ά ρ χ ε ί ο ν Κοινότητος Υδρας, : τόμ . ΙΕ ' , σ, 500. Δέν 
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καταφύγιο στην Ύδρα.227 Στις απαντήσεις τους οι στασιαστές τόνιζαν την 
απόφαση τους νά αγωνιστούν για το "καταπατηθέν σύνταγμα τής Ελλάδος» 
και ειδοποιούσαν ότι έστειλαν επιστολή στον Γάλλο στρατηγό από φόβο 
μήπως ό Κυβερνήτης παρουσίαση το φιλελεύθερο κίνημα τους ώς «μερικό 
και κλεπτικό». Συγχρόνως ζητούσαν επίμονα πολεμοφόδια καί χρήματα228. 
Έκκληση για ενισχύσεις καί κοινή δράση υπέρ τ ο ύ συντάγματος απηύθυ
ναν στους Υδραίους πολλοί οπαδοί των Μαυρομιχαλαίων 229, καθώς και 
ή «Συνταγματική Επιτροπή» 23°, ή οποία παράλληλα με προκηρύξεις της 
καλούσε καί τους άλλους Μανιάτες νά ενωθούν μαζί της καί να στείλουν 
τους πληρεξουσίους των στο Λιμένι231. Πολλά από τα έγγραφα τών στασια
στών πιάστηκαν από τους κυβερνητικούς 232. Ένα από αυτά πού ξέφυγαν 

επιβεβαιώνεται από άλλου ή πληροφορία του Pel l ion (ενθ' άνωτ., σ. 243) ότι 
στην αρχή της στάσεως ό Κων. Μαυρομιχάλης ονομάστηκε αρχηγός των στρα
τιωτικών δυνάμεων στο Λιμένι. 

227. [Θεόκλητος] Φ[α]ρμ[ακίδης] (Ναύπλιο) προς [Μανιάτες], [αρχές Μάρτ. 1831], 
άντ., συνημμένο στό: Σ. Θεαγένης (Αλμυρό) προς Βιάρο Καποδίστρια, 24 Μάρτ. 1831: 
ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221 (βλ. παράρτημα άρ. 21). Βλ. καί [Θεόκλητος] Φ[α]ρ¬ 
μ[ακίδης] προς άγνωστο (Μάνη), [Μάρτ. / Απρ. 1831], αντ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 322, 
άρ. 6α (βλ. παράρτημα άρ. 22). Για την επανέκδοση του «Απόλλωνα» βλ. Χρ. 
Κ. Λούκου, « Ή δίωξη της εφημερίδας " Ό Απόλλων,,», ενθ' άνωτ., σσ. 210¬ 
214. Για τήν ανάγνωση ελληνικών καί γαλλικών Εφημερίδων στο Λιμένι βλ. Ιω. 
Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 30 Α π ρ . 1831, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ . , 
φάκ. 322. Για τις επαφές Λιμενιωτών μέ αντιπολιτευόμενους βλ. καί Προσ. Γραμμ. 
Δ/σύνης προς Κυβερνήτη, άρ. 7011, 13 Αύγ. 1831 : Ά ρ χ ε ί ο ν Κοινότητος Ύ δ ρ α ς , 
τόμ. ΙΕ ' , σ. 416. Για τις προσπάθειες τών Μαυρομιχαλαίων νά δώσουν άλλο πε
ριεχόμενο στή σύγκρουση τους μέ τον Κυβερνήτη βλ. τήν έξοχη ανάλυση τ ο ύ J. 
Α. P e t r o p u l o s , ενθ' άνωτ., σσ . 120- 121. 

228. Πινγνυος (;) προς Α. Π. Μαγνιατόπουλον (Ναύπλιο), 7/8 Α π ρ . 1831, 
πρωτ. δυσανάγνωστο όνομα προς αγνώστους, 9 Α π ρ . [1831], πρωτ., συνημμένα 
καί τα δύο στο υπ' άρ. 42 της 15 Ά π ρ . 1831 : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 98. 
Πρβλ. το έγγραφο της σημ. 233. Βλ. κυρίως το έγγραφο άρ. 4896 της σημ. 233. 

229. Κλήρος, πρόκριτοι , οπλαρχηγοί κ . ά . Σπάρτης προς προκρίτους καί 
πλοιάρχους Υδρας, 8 Ά π ρ . 1831, πρωτ., συνημμένο στό υπ' άρ. 42 τής 15 
Ά π ρ . 1831 : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 98. 

230. Συνταγματική Επιτροπή τής Σπάρτης (Λιμένι) προς προκρίτους καί 
πλοιάρχους Υδρας, άρ . 29, 23 Μαΐου 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221 
(βλ. παράρτημα άρ. 25). 

231. Συνταγματική Επιτροπή τής Σπάρτης (Λιμένι) προς Σπαρτιάτες, εγκύ
κλιος άρ. 1, 4 Μαΐου 1831, αντ. : Αρχ. Καποδ. , φάκ. 444, ά ρ . 2 (βλ. παράρτημα 
άρ. 24). Βλ. καί Συνταγματική Ε π ι τ ρ ο π ή τής Σπάρτης (Λιμένι) προς κατοίκους 
τής επαρχίας Ζυγού, άρ . 14, 9 Μαΐου 1831, αντ. : Αρχ. Καποδ . , φάκ. 444, άρ . 3 . 

232. Δ/τής Σπάρτης προς Κυβερνήτη, άρ. 1677, 17 Ά π ρ . 1831, πρωτ., καί 
συνημμένα : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 265. Βλ. καί Δ/τής Καλαμάτας καί Νησίου 
προς Γραμμ. τής Επ ικρατε ίας , άρ . 42, 15 Ά π ρ . 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δι
καίου, φάκ, 98, 
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βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Άλ . Μαυροκορδάτου 233 και ενισχύει την 
άποψη ότι ό Φαναριώτης πολιτικός δεν ήταν αμέτοχος στα γεγονότα της 
Μάνης. Ό Θ. Φαρμακίδης, εξάλλου, βρισκόταν κάτω από την πολιτική του 
καθοδήγηση. 

Σέ αδιέξοδο κατέληξε καί ή μεσολαβητική προσπάθεια του Γερουσια
στή Τζαννετάκη Γρηγοράκη. Ό Κυβερνήτης, με πολλές επιφυλάξεις, είχε 
επιτρέψει τήν επάνοδο του στο Μαραθονήσι. Δίσταζε, γιατί κυκλοφόρησαν 
φήμες οτι ό Γερουσιαστής υποσχέθηκε στους αρχηγούς της Αντιπολι
τεύσεως νά έπιτύχη τήν αποστολή αναφορών υπέρ του συντάγματος από 
όλες τις επαρχίες της Μάνης και έτσι νά αναίρεση τις φιλοκυβερνητικές 
αναφορές πού είχε αποσπάσει ό Ιάκ. Κορνήλιος από τους Μανιάτες, καί 
νά δώση χαρακτήρα νομιμότητας στο κίνημα τ ο ύ Λιμενιου234. Ό 
Τζαννετάκης ήλθε στή Μάνη στις αρχές Μαΐου φανερά δυσαρεστη
μένος πού δέν μπόρεσε νά διάλυση τις κυβερνητικές υποψίες για 
τήν ειλικρίνεια των προθέσεων του. Επιθυμούσε τήν ειρήνευση της 
ιδιαίτερης πατρίδας του, αλλά μέ τέτοιο τρόπο ώστε ό ίδιος να αύ
ξηση τή δύναμη του. "Ηθελε τήν εξασθένιση των Μαυρομιχαλαίων αλλ' 
οχι τή συντριβή τους, γιατί φοβόταν οτι θα ακολουθούσε καί ή δική του 
συντριβή 235. Παρουσιάστηκε ως ανεξάρτητος στις ενέργειες του, κρυφά 
όμως συνεργαζόταν μέ τον Δ/τή της Σπάρτης. Στα μέσα Μαΐου ό Τζαν
νετάκης συναντήθηκε μέ τον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη καί αλλά μέλη 
της «Συνταγματικής Επιτροπής». Πρότεινε : ό Αναστάσιος μαζί μέ τον 
Κατσάκο νά μεταβούν στο Ναύπλιο καί νά ζητήσουν τή συγγνώμη της Κυ
βερνήσεως. "Αν γινόταν αυτό, υπήρχε βάσιμη ελπίδα νά συγχωρηθούν οί 
υπόδικοι συγγενείς τους καί να μην παραμεληθούν τα συμφέροντα της Μά
νης. Για νά πεισθη μάλιστα ή Κυβέρνηση, θα στελλόταν ίκετική αναφορά 
άπ' όλους τους Μανιάτες, πού θα ζητούσαν νά «χαρισθούν» σ' αυτούς ολα 
τά αδικήματα των Μαυρομιχαλαίων. Ό Αναστάσιος δέν έφερε αντίρρηση 

233. Φάκ. 17, αρ . εγγράφου 4896 (17 Α π ρ . 1831). Στο περιθώριο τ ο ύ εγγρά
φου υπάρχει ή έξης ιδιόγραφη σημείωση του Πετρόμπεη : «Δώσετε το του άρχι¬ 
ναυάρχου κυρίου Μιαούλη, δια να [ν] το στείλη εις τους φιλοπάτριδας και φιλελευθέ
ρους, φιλόνομους ήρωας της ακαταμάχητου λανπρας Υδρας, δια νά καταχωριστή καί 
το παρόν είς τήν εφημερίδα, όσα κρίνει εύλογο ό συντάκτης». Φαίνεται οτι ή επιτή
ρηση του Πετρόμπεη στο Ίτς - Καλέ δέν ήταν καί τόσο αυστηρή. Ό Ά . Παπαδόπου
λος - Βρετός (Mémoi res , τόμ. Β ' , σσ. 169 - 170) προσπάθησε νά ύπερτονίση το 
ρόλο του Ά λ . Μαυροκορδάτου στην προετοιμασία της εξεγέρσεως των Μανιατών. 

234. Κυβερνήτης (Ναύπλιο) προς Ιω. Ευγενίδη (Μαραθονήσι), 6 καί 14 
Μαΐου 1831, πρωτ., ιδ. : ΑΙΕΕ, αρ. 100, 102. Βλ. καί Κυβερνήτης προς Τζαννετά
κη, 18 Μαΐου 1831, αντ. : ΑΙΕΕ, άρ. 104, συνημμένο στο υπ' άρ. 103. 

235. Ιω. Ευγενίδης (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 8 Μαΐου 1831. πρωτ. : Α ρ χ . 
Καποδ . , φάκ, 322. 
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στην αρχή, επιφυλάχθηκε όμως να απάντηση, γιατί έπρεπε να άκούση καί 
τή γνώμη του Κατσάκου236. Ή απάντηση ήλθε λίγες ήμερες αργότερα 
καί ήταν αρνητική : φοβούνταν νά παρουσιαστούν στην Κυβέρνηση. Μέ 
ανησυχία πληροφορήθηκε τήν ακαμψία των συγγενών του ό Κων. Μαυ
ρομιχάλης, πού ήταν ακόμη φυλακισμένος στο πλοίο του Κ. Κανάρη. 
Παρακάλεσε να του επιτραπή ή έξοδος στην ξηρά, άπ' οπού πίστευε ότι θα 
μπορούσε νά ελθη σε επαφή μέ τον Αναστάσιο ή τον Κατσάκο καί να τους 
πείση νά φανούν φρονιμότεροι. Υστερα από πιέσεις ό Κ. Κανάρης δέχθη
κε καί ό Κων. Μαυρομιχάλης αποβιβάστηκε στο Μαραθονήσι. Δρακόντεια 
μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθή 237. Όπως ήταν φυσικό, κανείς από τους 
αντικυβερνητικούς δεν τόλμησε να παρουσιαστή 238. 

Βλέποντας ό Κυβερνήτης ότι οί στασιαστές παρέμεναν αδιάλλακτοι, 
έδωσε εντολή στον Δ/τή της Σπάρτης να καλέση μέ εγκύκλιο όλους τους 
πιστούς στην Κυβέρνηση Μανιάτες να απομονώσουν τους Μαυρομιχαλαίους 
καί τους οπαδούς των, καί να τους αναγκάσουν έτσι σέ υποταγή καί μετά
νοια 239. Οί κυβερνητικοί όμως Μανιάτες, αν καί έδειχναν προθυμία στην 
υπογραφή αναφορών πού καταδίκαζαν τις ενέργειες των Λιμενιωτών, ζητού
σαν οί περισσότεροι μισθούς, πολεμοφόδια καί τρόφιμα ώς αντάλλαγμα 
για νά αναλάβουν δράση 240. Έτσι οί φράσεις του Κυβερνήτη για «χρέος 
πατριωτικο» καί οτι «αφίνει εις μόνους τους Σπαρτιάτας τήν εντιμον φρον
τίδα τού ν' αποκαταστήσουν οί ίδιοι τήν ευταξίαν εις Λιμένι και Τζίμοβα» 
δεν έφεραν τά αναμενόμενα αποτελέσματα 241. Ζήλο έδειξαν μόνο οί δη
λωμένοι εχθροί των Μαυρομιχαλαίων Πιερράκος, Π. Πικουλάκης καί 
Ν. Βοϊδής, οί όποιοι δημιουργούσαν μέ τις ενέργειες τους αντιπερισπασμούς 
στους αντικυβερνητικούς, χωρίς όμως να μπορούν νά απειλήσουν 

236. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 12 Μαΐου 1831, πρωτ. : 
"Αρχ. Καποδ. , φάκ. 322, αρ. 7. 

237. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 14 Μαΐου 1831, πρωτ. : 
Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 322, αρ . 9. Βλ. καί Κ. Κανάρης (Μαραθονήσι) προς Κυβερ
νήτη, άρ. 6, 11 Μαΐου 1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ . , φάκ. 151 άρ. 6. 

238. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 15 Μαΐου 1831, πρωτ. : 
Αρχ. Καποδ . , φάκ. 322. 

239. Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, άρ. 3701, 21 Μαΐου 1831, σχ . , και 
συνημμένο σχέδιο εγκυκλίου τήν όποια ό Δ/τής θα έστελνε στους προκρίτους, 
κλήρο, οπλαρχηγούς καί δημογέροντες Άνατολ . καί Δυτ. Σπάρτης : ΓΑΚ, Γεν . 
Γραμμ., φάκ. 267. Τήν έκδοση της εγκυκλίου αυτής είχε ζητήσει επίμονα ό Δ/τής 
της Σπάρτης. Βλ. Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 18 Μαΐου 1831, πρωτ. , ίδ . : 
ΑΙΕΕ, άρ. 103. 

240. Βλ. σημ· 242. 
241. Βλ. το υπ' άρ. 3701 (21 Μαΐου 1831) έγγραφο του Κυβερνήτη στην 

σημ. 239, 
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αποφασιστικά το κέντρο της στάσεως. Συνεχώς πρόβαλλαν σχέδια 
δράσεως και ήταν αχόρταγοι στις απαιτήσεις τους. Ό Πιερράκος 
είχε ήδη στρατολογήσει 300 άνδρες, άλλα δέν προχώρησε περισσότερο 
άπο τον Μέζαπο. Μπροστά σ' αυτή τήν κατάσταση ό Δ/τής της Σπάρτης 
πίστεψε οτι μόνο ο Τζαννετάκης θα μπορούσε, αν έπαιρνε βοήθεια, νά κινη
τοποίηση περισσότερους Μανιάτες για νά εξαναγκάσουν τους στασια
στές σέ υποταγή. Στίς αναφορές του συνεχώς τόνιζε οτι ό Τζαννετάκης 
έγγυόταν επιτυχία, ενώ οί άλλοι οπλαρχηγοί ξόδευαν τά εθνικά χρήματα 
σέ αψιμαχίες. Αντίθετη ήταν ή γνώμη του Ν. Σταματελόπουλου καί του 
Γ. Αθανασιάδη, οί οποίοι επέμεναν στην υποστήριξη τών κινημάτων 
του Πιερράκου 242. Ό Κυβερνήτης θέλησε νά χρησιμοποίηση τον τελευταίο, 
άλλα ενθάρρυνε παράλληλα καί τον Τζαννετάκη, ό όποιος πήγε στο Ναύ
πλιο για νά έκθεση αυτοπροσώπως τά σχέδια του για τήν ειρήνευση τής Μά
νης 243. Σέ κανέναν όμως δέν έδινε τίς απαραίτητες δυνάμεις για νά άναλάβη 
αποφασιστική δράση 244. 

Ή Μάνη δέν ήταν το αποκλειστικό αντικείμενο της προσοχής του Ιω. 
Καποδίστρια. Στή Στερεά Ελλάδα είχε στασιάσει ό Τσάμης Καρατάσος, 
ενώ ή Υδρα δέν υπάκουε πλέον στις κυβερνητικές διαταγές. Το Ταμείο 
είχε ελάχιστους πόρους, πού έπρεπε νά ξοδευτούν για τίς απόλυτα απαραί
τητες ανάγκες τ ο ύ κράτους. Ό Κυβερνήτης, εξάλλου, περίμενε τή «θερα
πεία» τών ελληνικών πραγμάτων άπ' εξω, άπ' όπου, όπως έλεγε, είχε έλθει 
καί ή «ασθένεια» 245. Ή αξιοπρέπεια του όμως καί ή συναίσθηση ότι ή 
πλειοψηφία τών Ελλήνων ήταν μέ το μέρος του δέν τ ο ύ επέτρεψαν, προς το 

242. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 18, 22 Μαΐου, 2, 5, 9, 
26 καί 30 Ί ο υ ν . 1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ . , φάκ. 322. Πολύ αργότερα ό Ιω. Ευ
γενίδης άλλαξε γνώμη γιά τον Τζαννετάκη (προς Κυβερνήτη, 29 Αύγ. 1831, 
πρωτ. : Αρχ. Καποδ. , φάκ. 322, άρ. 47). Γιά τίς απόψεις τ ο ύ Ν . Σταματελόπουλου 
βλ. αναφορά του προς Κυβερνήτη, άρ. 839, 16 Ί ο υ ν . 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. 
Βλαχ., φάκ. 221. Βλ. καί αυτόθι Ν . Σταματελόπουλος (Μαραθονήσι) προς Ιω. 
Ευγενίδη, άρ. 823, 8 Ί ο υ ν . 1831, άντ . 

243. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 22 Μαΐου 1831, πρωτ.: 
Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 322· Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 28 Μαΐου καί 1 Ίουν . 
1831, πρωτ. , Ιδ. : ΑΙΕΕ, άρ. 107, 108. Γιά τα σχέδια του Τζαννετάκη βλ. Ιω. Ευγε
νίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 26 Μαΐου 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., 
φάκ. 221. 

244. Καί ό Δ/τής της Σπάρτης, καίτοι τόνιζε τήν ανάγκη νά χρησιμοποιηθή 
ό Τζαννετάκης, έγραψε στον Κυβερνήτη (5 Ίουν . 1831, Αρχ. Καποδ. , φάκ. 322) νά 
μή δώση στον Γερουσιαστή τόση «εξουσία, ώστε να κινη τα πράγματα κατά τήν 
αρέσκειάν του, διότι είναι Μανιάτης, άπληστος συνάμα καί ιδιόρρυθμος...». 

245. Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 18 Ίουν . 1831. πρωτ., ιδ. : ΑΙΕΕ. 
άρ. 111., 
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παρόν τουλάχιστον, νά στηριχθή στή στρατιωτική βοήθεια πού του πρόσ
φερε ή Γαλλική Κυβέρνηση246. Χρησιμοποίησε πάντως τήν πρόταση 
για να άποθαρρύνη τους στασιαστές του Λιμενιου 247. Οί ελπίδες του όμως 
ματαιώθηκαν, γιατί, πριν φθάση ή σχετική εγκύκλιος του στή Μάνη, 
ήλθε (Μάϊος 1831) στο Λιμένι γαλλικό πολεμικό μπρίκι και ό διοικητής του, 
αντί νά προτρέψη τους Μαυρομιχαλαίους σέ υπακοή, φαίνεται ότι άκουσε 
μέ εύμένεια τις δικαιολογίες τους. Ή «Συνταγματική Επιτροπή» άρπαξε 
τήν ευκαιρία για νά ένθαρρύνη τους οπαδούς της και μέ εγκύκλιο της δια¬ 
σάλπισε σ' όλη τή Μάνη ότι οί φιλελεύθεροι Γάλλοι επαίνεσαν τους αγώ
νες της για συνταγματικές ελευθερίες. "Εστειλε μάλιστα και δυο επιστολές 
στον μοίραρχο Laiande μέ τις όποιες ζητούσε τή βοήθεια των Γάλλων 
για τήν επιτυχία του αντικυβερνητικού της αγώνα και εξέφραζε τήν αγα
νάκτηση των Μανιατών γιά τήν σύλληψη των Μαυρομιχαλαίων248. Συγ
χρόνως ανανέωσε τις προσπάθειες της γιά νά εξασφάλιση βοήθεια από 
τους Υδραίους 249. 

Τελευταία προσπάθεια συμβιβασμού αποτυγχάνει 

Τον Μάϊο - 'Ιούλιο 1831 καταβλήθηκε προσπάθεια γιά τήν επίτευξη 
συμβιβασμού ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τους Μαυρομιχαλαίους πού 
βρίσκονταν στο Ναύπλιο και τό Άργος. Πρώτος ό Ιω. Μαυρομιχάλης, 
φυλακισμένος στο Παλαμήδι, ζήτησε επιείκεια γιά τήν οικογένεια του 
και υποσχέθηκε αφοσίωση. Παραπονέθηκε γιατί έμεναν ελεύθεροι ό Μαυ
ροκορδάτος, ό Ζωγράφος, ό Ζαΐμης, ό Τρικούπης, ό Δεληγιάννης, οί όποιοι, 
όπως έλεγε, εξαπάτησαν τον «απλοϊκό» Πετρόμπεη και τον έφεραν σέ 
σύγκρουση μέ τήν Κυβέρνηση 250. Στή συνέχεια ό Γ. Μαυρομιχάλης, πού 

246. Κυβερνήτης προς Schneider, 8 Ίουν. 1831 : Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 
Επιστολές, μετάφρ., τόμ. Δ', σσ. 202-203. Βλ. και Επιτομές 21/20. 

247. Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 28 Μαΐου και 1 Ίουν. 1831, πρωτ., Ιδ. : 
ΑΙΕΕ, αρ. 107, 108. Βλ. και Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 5 Ίουν. 
1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 322. 

248. Συνταγματική Επιτροπή της Σπάρτης (Λιμένι) προς Σπαρτιάτες, αρ. 41 
(εγκύκλιος), 27 Μαΐου 1831, αντ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 322, αρ. 14β. Βλ. και Επι
τομές 21/21 - 21/21ε. Τήν αντίδραση τ ο ύ Κυβερνήτη βλ. σέ έγγραφο του προς Ιω. 
Ευγενίδη, 9 Ίουν. 1831, πρωτ., ϊδ. : ΑΙΕΕ, αρ. 109· Επιτομές 21/21α. Βλ. καί Κυ
βερνήτης προς Laiande, 1 Ίουλ. 1831 : Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολές, με
τάφρ., τόμ. Δ', σ. 216. 

249. Ν. Σταματελόπουλος (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 26 Μαΐου 1831, 
πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 85. 

250. Ιω. Μαυρομιχάλης (φυλακή Παλαμηδίου) προς Κυβερνήτη, 10 Μαΐου 
1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221 (βλ. παράρτημα άρ. 23), 
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βρισκόταν υπόδικος στο Άργος, άφησε να έννοηθή οτι επιθυμούσε νά με
σολάβηση για να παύση ή σχάση στο Λιμένι. Ό Ιω. Καποδίστριας είχε 
αμφιβολίες για τήν ειλικρίνεια των Μαυρομιχαλαίων. Παρόλα αυτά αποφά
σισε νά μήν απόκρουση τις προτάσεις τους 2δ1. Ενέκρινε τήν αίτηση του 
Γ. Μαυρομιχάλη νά έγκατασταθή οικογενειακώς στο Ναύπλιο252, οπού με
ταφέρθηκε καί ό Kωv. Μαυρομιχάλης, και ανέθεσε στον ευρισκόμενο τό
τε στην πρωτεύουσα Τζαννετάκη τή διεξαγωγή τών σχετικών συνομιλιών 253. 
Ή ογκούμενη αντιπολίτευση σε πολλά μέρη του κράτους καθιστούσε επι
τακτική, έστω καί μέ θυσίες, τήν ειρήνευση της Μάνης. Ό Ιω. Καποδίστριας 
ήταν διατεθειμένος νά συγχώρηση τους Μαυρομιχαλαίους, αν αναγνώριζαν 
τα σφάλματα τους καί έφευγαν όλοι άπο τή γενέτειρα τους. Οί Μαυρομι¬ 
χαλαίοι όμως φαίνεται οτι αρνήθηκαν νά ομολογήσουν οτι έσφαλαν καί ή 
μεσολαβητική προσπάθεια του Τζαννετάκη δέν κατέληξε σέ ουσιαστικά 
αποτελέσματα254. Ό Γερουσιαστής επέστρεψε στή Μάνη καί μάταια προσ
πάθησε καί πάλι νά πείση τή «Συνταγματική Επιτροπή» νά διαλυθή προ
τείνοντας ώς αντάλλαγμα τήν παράλληλη διάλυση των ένοπλων σωμάτων 
του Πιερράκου καί των άλλων κυβερνητικών οπλαρχηγών 255. Άπογοητευ-

251. Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 21 Μαΐου 1831, πρωτ. , ιδ . : ΑΙΕΕ, άρ. 
105 : «'Eàv oi εδώ Μαυρομιχάλαι δέν ψεύδωνται, φαίνονται καί αυτοί ευδιάθετοι νά 
ίδωσι τελειωμένον τού Λιμενίου το σκάνδαλον. Ό Γεώργιος Μ(αυρομιχάλης) μ' εμήνυσε 
σήμερον οτι δέν τολμά να ζητήση τήν αδειαν νά τον άκροασθώ. Εκαμα να τον αποκριθούν 
ότι δεν αρνούμαι τήν άκρόασιν εις κανένα. Θέλει λοιπόν προσφέρει πάλιν τάς εκδουλεύσεις 
του και ίσως υποσχεθή νά κάμη τους εδικούς του να παραιτήσωσι το Λιμένι. Κανένα 
λόγον δέν έχω δια να τον δώσω εμπιστοσύνην. Μ' όλα ταύτα θέλω τον ακούσει...». 

252. Γ. Μαυρομιχάλης (φυλακή Αργους) προς Τοποτηρητή Αργους, 27 Μαΐου 
1831, ά ν τ . , συνημμένο στο υπ' άρ . 2502, της 29 Μαΐου 1831 : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., 
φάκ. 267· Γραμμ. Επικρατε ίας προς Τοποτηρητή Άργους, άρ. 5423, 2 Ί ο υ ν . 
1831, σχ . : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 268. 

253. Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 9 Ίουν . 1831, πρωτ . , ιδ. : ΑΙΕΕ, άρ. 109. 
254. Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 23 Ίουν . 1831, πρωτ., ιδ . : ΑΙΕΕ, άρ. 

112 : «Πρώτον πάντων σας λέγω οτι οι Μαυρομιχάλαι επιμένουν εις τήν τυφλήν των 
ισχυρογνωμοσννην, μηδέ είναι πλέον ελπις να τους δώσωμεν να καταλάβουν τα αληθινά 
των συμφέροντα δια της πειθούς. Ολα τα προς τούτο μέσα είναι ήδη έξηντλημένα...». 
Πρβλ. μέ προσοχή τις πληροφορίες τ ο ύ Ά ν . Κ ο ν τ ά κ η (Απομνημονεύματα, 
στή σειρά «Απομνημονεύματα των Αγωνιστών τ ο ύ 21», άρ. 11, Α θ ή ν α 1957, 
σ. 73) καί τ ο ύ Ιω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η (Απομνημονεύματα, τόμ. Β' τ ο ύ Α ρ 
χείου τ ο ύ Στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη, εκδ. Γ . Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η , Α θ ή ν α 
1907, σσ . 264-265). Βλ. καί έφημ. « Ό Α π ό λ λ ω ν » , άρ . 22 (23 Μαΐου 1831), σσ . 
8 9 - 9 0 · Ε π ι τ ο μ έ ς 21/20. 

255. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 3 Ί ο υ λ . 1831, πρωτ. : 
Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 322, άρ. 27. Βλ. καί άλλες προτάσεις τ ο ύ Τζαννετάκη προς 
τους Λιμενιωτες : Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 14 Ίουλ. 1831, 
πρωτ : Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 322, 
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μένος πρότεινε στην Κυβέρνηση τό ακόλουθο σχέδιο : νά συγκληθη συνέ
λευση των κατοίκων της Ανατ. και Δυτ. Μάνης για να απαίτηση τη διάλυση 
της «Συνταγματικής Επιτροπής» και τη συγγνώμη τής Κυβερνήσεως για 
τους στασιαστές· αν οί τελευταίοι αρνούνταν νά διαλυθούν, ή συνέλευση 
θα αποφάσιζε πόλεμο εναντίον τους. Για τήν επιτυχία όμως του σχεδίου 
χρειάζονταν χρήματα, μέ τα όποια θα τρέφονταν και θά εξοπλίζονταν οί 
Μανιάτες που θά συγκεντρώνονταν. Ό Δ/τής τής Σπάρτης συνεβούλευσε 
τήν Κυβέρνηση ή να δεχθή το σχέδιο του Τζαννετάκη ή νά προχώρηση 
στον αποκλεισμό τής Μάνης από τήν υπόλοιπη Πελοπόννησο 25β. 

Ό Ιω. Καποδίστριας δεν έσπευσε νά απάντηση στον Τζαννετάκη. Στο 
Ναύπλιο ό Γεώργιος και ό Κων. Μαυρομιχάλης επανέλαβαν τις προτάσεις 
τους για ειρήνευση. Μέ τή μεσολάβηση του Γ. Αίνιάν ζήτησαν να μετα
βούν μαζί μέ κυβερνητικό αντιπρόσωπο στή Μάνη και υποσχέθηκαν, άφου 
ή Κυβέρνηση δώση στους συγγενείς τους αμνηστία, νά τους φέρουν όλους 
στην πρωτεύουσα257. Ό Κυβερνήτης δέχθηκε καί έδωσε εντολή στον 
Γ. Αινιάν νά παραλαβή τους δυο Μαυρομιχαλαίους και νά αναχωρήσουν για 
τή Μάνη. Ό Γ. Αίνιάν ήταν εξουσιοδοτημένος νά ύποσχεθή οτι ή Κυβέρ
νηση συγχωρούσε τους στασιαστές, άφου όμως οί Μαυρομιχαλαίοι πού βρί
σκονταν στο Λιμένι (Κατσάκος, Αναστάσιος, Δημήτριος) θα δήλωναν εγ
γράφως μεταμέλεια καί μαζί μέ τόν Κων/νο καί Γεώργιο θά έρχονταν στο Ναύ
πλιο. Εκεί θά συναντούσαν τον Πετρόμπεη καί τον Ιω. Μαυρομιχάλη καί 
όλοι μαζί θά μετέβαιναν «εν πλήρει ελευθερία" στην Αίγινα, όπου ή Κυβέρ
νηση θά φρόντιζε νά ζήσουν αξιοπρεπώς 258. Μέ τήν απομάκρυνση όλων 
των Μαυρομιχαλαίων από τή Μάνη φαινόταν επόμενο οτι θά έπαυαν οί 
συγκρούσεις καί θά ήταν δυνατό νά ληφθούν προσωρινά μέτρα διοικήσεως, 
έωσότου ή Έθν. Συνέλευση, πού είχε όριστή για τον 'Οκτώβριο, άσχοληθή 
μέ τα προβλήματα αυτής τής επαρχίας 259. 

Πριν όμως αναχώρηση ό Γ. Αίνιάν μέ τους Μαυρομιχαλαίους για τό 
Λιμένι, οί Υδραίοι κατέλαβαν τό ναύσταθμο του Πόρου (14/15 Ίουλ. 1831). 

256. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 7 Ίουλ. 1831, πρωτ. : 
Αρχ. Καποδ., φάκ. 322, άρ. 28. 

257. Γεώργιος καί Κων/νος Μαυρομιχάλης προς Κυβερνήτη [5 Ίουλ. 1831], 
πρωτ., συνημμένο στό : Γ. Αινιάν (Ναύπλιο) προς Αυγ. Καποδίστρια, 5 Ίουλ. 1831, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 93 (βλ. παράρτημα αρ. 26)· Κυβερνήτης προς Ιω. 
Ευγενίδη, 20 Ίουλ. 1831, πρωτ., ίδ. : ΑΙΕΕ, άρ. 117.Βλ. καί Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ , Ή 

Ελληνική Έπανάστασις, τόμ. 6ος, Αθήνα 1969, σσ. 671-672. 
258. Γ. Αίνιάν (Ναύπλιο) προς Δημ. Αινιάνα (Μύκονο), 18 Ίουλ. 1831: Ά ρ 

χείον Κοινότητος "Υδρας, τόμ. ΙΕ', σσ. 346-347· Κυβερνήτης προς [Γ . ] Αινιάνα 
καί Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 21 Ίουλ. 1831 : Ιω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 
Επιστολές, μετάφρ., τόμ. Δ', σσ. 241 - 243. 

259. Αυτόθι. 
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Το πλήγμα ήταν μεγάλο για τήν Κυβέρνηση,πού κινδύνευε να χάση τον έλεγ
χο της θάλασσας. Αμέσως συγκέντρωσε όλη της τήν προσοχή στην από
κρουση της επιδρομής και έφθασε στην ανάγκη να ζητήση τή συμπαρά
σταση τών αντιπροσώπων των Συμμ. Δυνάμεων. Μέσα στα γεγονότα αυτά 
ο Ιω. Καποδίστριας ανέβαλε τήν αποστολή των Μαυρομιχαλαίων στή 
Μάνη 260 και όταν, μετά τή δραματική ανατίναξη των εθνικών πλοίων από 
τον Μιαούλη (1 Αύγ. 1831), ήλθε σε ανοιχτή ρήξη με τους αντιπολιτευόμε
νους της Ύδρας, φαίνεται ότι εγκατέλειψε οριστικά τή μεσολαβητική 
προσπάθεια του Γ. Αινιάν 261. Στην απόφαση του αυτή σημαντικό ρόλο 
θα έπαιξαν οί αναφορές τ ο ύ Δ/τή της Σπάρτης, ο όποιος τόνιζε οτι τίποτε 
ωφέλιμο δέν μπορούσε νά πρόκυψη από τήν μετάβαση των δύο Μαυρομι
χαλαίων στο Λιμένι. Υπήρχε μάλιστα κίνδυνος νά ελευθερωθούν από τους 
συγγενείς τους και νά συλληφθή ό κυβερνητικός αντιπρόσωπος πού τους συν
όδευε 262. Έπειτα ό Τζαννετάκης έβλεπε με δυσαρέσκεια ολη αυτή τή 
μεσολάβηση, πού εξουδετέρωνε τά δικά του σχέδια για τήν ειρήνευση της 
Μάνης, και για νά αύξηση τήν υποψία της Κυβερνήσεως, αποκάλυψε στον 
Ιω. Ευγενίδη ότι οί Μαυρομιχαλαίοι του έστειλαν κρυφά από τό Ναύ
πλιο φύλλα τ ο ύ «Απόλλωνος» και τ ο ύ παράγγειλαν "νά εχη έτοιμους τάς 
επαρχίας είς συνέλευσιν και, άμα κατεβώσι, να συγκροτηθη, δια νά τελείωση 
ό γνωστός των σκοπός» 263. Ό Τζαννετάκης όμως παρά τον ζήλο του δέν 
κέρδισε τήν απόλυτη εμπιστοσύνη τ ο ύ Κυβερνήτη, ό όποιος φοβόταν νά 
τ ο ύ έπιτρέψη τήν εφαρμογή τ ο ύ σχεδίου του γιά συνέλευση όλων των 
Μανιατών. Ό Ιω. Καποδίστριας, εξάλλου, δέν είχε πόρους γιά νά χρηματο
δότηση ολη αυτή τήν προσπάθεια. Τήν ειρήνευση της Μάνης ανέθεσε στον 

260. Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 23 Ί ο υ λ . 1831, πρωτ. : ΑΙΕΕ, αρ. 118 : 
«Το μέτρον το όποιον δια του παρελθόντος ταχυδρόμου σας εκοίνοποιησα, τουτεστι τήν 
τών Μαυρομιχ(άληδων) άποστολήν, δεν θέλει ληφθή, ειμή όταν ϊδωμεν όπωσούν ποίαν 
μορφήν λαμβάνουν τα του Πόρου πράγματα...». Για τα γεγονότα τ ο ύ Πόρου βλ. 
Επ ι τομές 22/7 - 22/7κβ, 22/9 - 22/9ζ. 

261. Ό έκδοτης των επιστολών τ ο ύ Ιω. Καποδίστρια σημειώνει σέ υποση
μείωση (έλλην. μετάφραση, τόμ. Δ ' , σ. 242) οτι «τούτο [δηλ. ή αποστολή τ ο ύ Γ. 
Αίνιάν και των δύο Μαυρομιχαλαίων στή Μάνη] εγένετο μέν, αλλ' άπετέλεσεν ουδέν». 
Τα ίδια φαίνεται νά ύποστηρίζη και ό Prokesch - Osten (Επανάσταση , με
τάφρ., τόμ. Β ' , σ. 500). Δέν βρήκα στοιχεία πού νά ενισχύουν αυτή τήν άπο
ψη . Αντ ίθε τα , είναι πολύ πιθανότερο οτι ματαιώθηκε ή μεσολάβηση. Ό Ιω. Ευγε
ν ίδης , ό όποιος λεπτομερώς αναφέρει στον Κυβερνήτη όλα τά συμβαίνοντα στή 
Μάνη, δέν θα παρασιωπούσε στα έγγραφα του ενα τόσο σπουδαίο γεγονός . 

262. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 24 και 31 Ίουλ. 1831, 
πρωτ. : Αρχ. Καποδ . , φάκ. 322, άρ. 41 και 34. 

263. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 17, 24 Ίουλ . και 7 Αύγ. 
1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 322, αρ. 31, 41 και 38. 
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Παν. Αναγνωστόπουλο, πού ήταν από τους περισσότερο αφοσιωμένους 
συνεργάτες του. Ό τελευταίος θα αντικαθιστούσε τον Ιω. Ευγενίδη, πού πα
ραιτήθηκε, και θα προσπαθούσε να συνένωση όλες τις πιστές στην Κυ
βέρνηση δυνάμεις, ώστε να επιτύχη τήν εκλογή κυβερνητικών πληρεξου
σίων από τή Μάνη για τήν προσεχή Εθνική Συνέλευση. Οί πληρεξούσιοι, 
αμέσως μετά τήν εκλογή τους, θα ζητούσαν από τήν Κυβέρνηση να 
συγχώρηση τους Μαυρομιχαλαίους, και αυτή θα δεχόταν264. "Ολα αυτά 
ήταν ημίμετρα, άλλα και τα μόνα πού μπορούσε να διάταξη ό Ιω. Καποδί
στριας. Ή Ύδρα, πού ήταν το κέντρο της Αντιπολιτεύσεως, έπρεπε πρώτα 
νά άναγκαστή σέ υποταγή. Μόνη της ή Μάνη δέν αποτελούσε σοβαρή 
απειλή. "Αν μάλιστα καταλάβαιναν οί Μαυρομιχαλαίοι ότι δέν είχαν νά 
ελπίσουν κανένα κέρδος από μια συμμαχία με τους Υδραίους, θά έσπευδαν 
νά ζητήσουν τή μεσιτεία των άλλων Μανιατών για νά επιτύχουν αμνηστία. 
Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ενθαρρύνθηκε καί ό Τζαννετάκης να έπαναλάβη 
τις μεσολαβητικές του προσπάθειες 265. 

Ό συσχετισμός δυνάμεων στή Μάνη άλλαξε απότομα, όταν οί αρχηγοί 
της Αντιπολιτεύσεως στην "Υδρα αποφάσισαν νά χρησιμοποιήσουν τους 
αντικυβερνητικούς Μανιάτες για τή δημιουργία άντιπερασπασμού, ώστε νά 
έξασφαλιστή ή εκλογή «συνταγματικών» πληρεξουσίων από τις νότιες 
επαρχίες της Πελοποννήσου. Τό υδραϊκό μπρίκι «Απόλλων» με πλοίαρχο 
τον Εμμ. Γ. Βούλγαρη κατόρθωσε νά συλλαβή ή νά έπιτύχη τή λιποταξία 
τριών εθνικών πλοίων, στα όποια υπηρετούσαν κυρίως Υδραίοι, καί όλα 
μαζί έπλευσαν στο Λιμένι. Ή «Συνταγματική Επιτροπή της Σπάρτης» 
ανέκτησε τήν αυτοπεποίθηση της και στηριζόμενη στα χρήματα και πολε
μοφόδια πού έφεραν οί Υδραίοι άρχισε νά στρατολογή άνδρες από τή 
Μέσα Μάνη. Τό συντονισμό όλων τών ενεργειών είχε μια τριμελής επιτρο
πή πού ήλθε μέ τον «Απόλλωνα» καί ήταν φορέας τών οδηγιών της υδραϊ¬ 
κής κοινότητας 266. Μέ τήν κάλυψη τών αντικυβερνητικών πλοίων οί έξε-

264. Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 10 Αύγ. 1831, πρωτ., Ιδ. : ΑΙΕΕ, αρ. 
121. Για το διορισμό του Π. Αναγνωστόπουλου βλ. δ/μα αρ. 4194 (5 Αύγ. 1831) : 
«Γεν. Έφημερίς», αρ. 62-63 (19 Αύγ. 1831), σ. 388. Βλ. καί Γραμμ. Επικρατείας 
προς Ιω. Ευγενίδη, άρ. 6032, 6 Αύγ. 1831, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 272. 

265. Κυβερνήτης προς Ιω. Ευγενίδη, 13 Αύγ. 1831, πρωτ., ιδ. : ΑΙΕΕ, αρ. 
122. Για τα παράπονα τ ο ύ Τζαννετάκη βλ. αναφορές του προς Κυβερνήτη, 13 καί 
31 Ίουλ. 1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 353. Πρβλ. απάντηση Κυβερνήτη 
(προς Ιω. Ευγενίδη, 3 καί 10 Αύγ. 1831, πρωτ., ιδ. : ΑΙΕΕ, αρ. 120, 121). 

266. Χρ. Κ. Λ ο ύ κ ο υ , «Ή κατάληψη της Καλαμάτας από τους Μανιάτες 
το 1831 καί ή επέμβαση τών Γάλλων στις διενέξεις των Ελλήνων», Μνήμων Α' (1971) 
75-77. Πρβλ. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 9, 14 καί 17 Αύγ. 1831, 
πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 322, άρ. 40, 42, 37. Μετά τήν άφιξη ενισχύσεων από 

τήν Υδρα ό Αναστάσιος Μαυρομιχάλης παράτησε κάθε προσπάθεια συμφιλι-

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



Ό Κυβερνήτης Ιω. Καποδίστριας και οι Μαυρομιχαλαίοι 63 

γερθέντες Μανιάτες κατέλαβαν πρώτα το Αλμυρό και στις 2 - 3 Σεπτ. 1831 
μπήκαν στην Καλαμάτα, τήν οποία λεηλάτησαν φοβερά. Σε λίγο όμως αναγ
κάστηκαν να αποχωρήσουν, γιατί κατέφθασαν γαλλικές δυνάμεις πού έστει
λε ό στρατηγός Guéhéneuc για νά προστατεύσουν τους αθώους πολίτες. 
Ή επέμβαση των Γάλλων έγινε χωρίς νά ειδοποιηθή προηγουμένως ή 
Ελληνική Κυβέρνηση και αντί νά φρονηματίση, φαίνεται οτι ενθάρρυνε 
τους αρχηγούς των στασιαστών. Οί περισσότεροι Γάλλοι αξιωματικοί δέν 
έκρυβαν τή συμπάθεια τους για τους συνταγματικούς στόχους της Αντιπο
λιτεύσεως και με τή συμπεριφορά τους έδιναν τήν εντύπωση οτι είχε αλ
λάξει και ή επίσημη πολιτική της Γαλλίας απέναντι στην Κυβέρνηση Ιω. 
Καποδίστρια. Ό στρατηγός Guéhéneuc μάλιστα αρνήθηκε νά παραδώση 
στα κυβερνητικά στρατεύματα τήν Καλαμάτα2β7. Τα πράγματα έγιναν δύσ
κολα για τους επιδρομείς, όταν έφθασαν στην περιοχή ô Θ. Κολοκοτρώ
νης μέ τους άντρες του και ό Ρώσος ναύαρχος Ricord. Ό τελευταίος απο
μόνωσε τα αντικυβερνητικά πλοία στο λιμάνι του Αλμυρού και δυο συνέλαβε¬ 

άλλα δυο κατατράφηκαν από τους ίδιους τους Υδραίους, πού διέφυγαν στην 
ξηρά. Χάνοντας τον έλεγχο της θάλασσας οί στασιαστές κρύφτηκαν και 
πάλι στα βουνά τους. Πολλοί εγκατέλειψαν τους Μαυρομιχαλαίους. Κοντά 
τους έμειναν λιγότεροι από εκατό συγγενείς και αφοσιωμένοι οπαδοί τους. 
Ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α ό μ ω ς τ ο υ Θ . Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ν ά ε ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ η ο ρ ι σ τ ι κ ά τ α κ ε ν 
ώσεως μέ τήν Κυβέρνηση. Στον Τζαννετάκη είπε οτι, αν σταθεροποιηθή ô Κυ
βερνήτης, «δέν μένει τίποτες άλλο εις τους έχοντας επιρροήν και φέροντας τα πρω
τεία εις τήν Ελλάδα είμή να πέσουν είς τήν θάλασσαν αλλ' ελπίζει [ό Αναστά
σιος] οτι τα πράγματα είναι τελειωμένα κατά τήν επιθυμίαν των, και ας στοχασθή 
[6 Τζαννετάκης] οτι τότε θέλει μείνει μόνος του ...» : Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) 
προς Κυβερνήτη, 22 Αύγ. 1831, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 322, αρ . 45. 
Βλ. αυτόθι μέ προσοχή τήν πληροφορία οτι, όπως ανέφερε ό Τζαννετάκης, ό Α ν α 
στάσιος Μαυρομιχάλης «τω επαρουσίασε με τον χαρακτήρα τού Γεωργάκη [Μαυρο
μιχάλη] εν γράμμα άνευ υπογραφής, με το οποίον τους προτρέπει νά συνδεθώσι καλώς 
μέ τους Υδραίους, να τους περιποιηθώσι και να στοχασθούν ώς ίδιον των πρόσωπον 
τον Εμμαν. Γ. Βουλγαρην, και τα κινήματα των να γινωνται μέ δραστηριότητα και 
άνευ βραδύτητος». Πρβλ. αυτόθι, στα υπ' άρ. 36α έγγραφο, και τή γνώμη τού Γ. Δη¬ 
μητρακαράκου, πού ήταν συγγενής τού Πετρόμπεη : «Αν παρουσιασθή καμμία άλλη 
αρχή είς τήν Ελλάδα, τότε ελπίζομεν κάποιαν μεταβολήν είς τήν τύχην μας' ει δέ και 
μείνει ό Καποδίστριας, άλλοίμονον εις ημάς». 

267. Χ. Κ. Λ ο ύ κ ο υ , 6νθ' άνωτ. , σσ. 7 7 - 8 7 , 8 9 - 9 0 . Πρβλ. Ιω. Ευγενίδης 
(Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 19 και 28 Αύγ. 1831, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 
322, άρ. 44, 46. Για ύποπτες επαφές Γάλλων μέ Λιμενιώτες βλ. Ιω. Ευγενίδης (Μα
ραθονήσι ) προς Κυβερνήτη, 14 και 22 Αύγ., 1831, πρωτ. : Α ρ χ . Καποδ . , φάκ. 
322, άρ. 42, 45. Βλ. και Νικόλαος Κουτζουλιέρης (Τζίμοβα) προς Τζαννετάκη, 
11 Αύγ. 1831, αντ. : Α ρ χ . Καποδ. , φάκ. 322, άρ. 37α. 
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τρα της ανταρσίας δεν καρποφόρησε. Παρά τις υποσχέσεις του ό ναύαρχος 
Ricord δέν κατέστρεψε μέ τα πυροβόλα των πλοίων του τους πύργους των 
Μαυρομιχαλαίων στο Λιμένι και άλλου, άλλα προτίμησε, υστέρα από 
συνάντηση μέ τή μητέρα και άλλους συγγενείς τ ο ύ Πετρόμπεη, να μεσο
λάβηση για τή συμφιλίωση τ ο ύ Κυβερνήτη μέ τή μεγάλη οικογένεια της 
Μάνης. Διαλλακτικός παρουσιαζόταν, από ανάγκη, και ο μέχρι τότε αγέ
ρωχος Κατσάκος 268. 

Ή δολοφονία τ ο ύ Κυβερνήτη 

Ό Ricord φθάνοντας στο Ναύπλιο συνάντησε τον Πετρόμπεη και 
τον Κυβερνήτη και πέτυχε μια φόρμουλα συνδιαλλαγής. Ό Πετρόμπεης 
θα ομολογούσε οτι έσφαλε και ό Κυβερνήτης θα συγχωρούσε τους Μαυ¬ 
ρομιχαλαίους για τα ατοπήματα τους. Ό Πετρόμπεης αποφυλακίστηκε και 
οδηγήθηκε στη ναυαρχίδα τ ο ύ Ricord, πού είχε όριστή ώς τόπος συναν
τήσεως. Άντικαποδιστριακο όμως δημοσίευμα αγγλικής εφημερίδας έκανε 
τον Κυβερνήτη να άλλάξη γνώμη και διέταξε να όδηγηθή και πάλι ό 
Πετρόμπεης στο Ίτς - Καλέ. Τον εξευτελισμό αυτόν του γέροντα Μαυ
ρομιχάλη παρακολούθησαν μέ αγανάκτηση ό αδελφός του Κων/νος και 
ό γιος του Γεώργιος, οί όποιοι παρέμεναν στο Ναύπλιο ύπό αστυνομική 
επιτήρηση 269. Φαίνεται οτι τότε παραμέρισαν και τους τελευταίους δι
σταγμούς και λίγες μέρες αργότερα, στις 27 Σεπτ. 1831, δολοφόνησαν τον 
Ιω. Καποδίστρια. 

Δύσκολο είναι να εξακριβωθούν τα πραγματικά κίνητρα των δύο δο
λοφόνων. Ενδιαφέρουσα εϊναι ή άποψη των υποστηρικτών τ ο ύ Κυβερνήτη 
οτι ό φόνος υπήρξε αποτέλεσμα συνωμοσίας, τήν οποία οργάνωσε ή Αντι
πολίτευση σε συνεργασία μέ ορισμένους Γάλλους αξιωματικούς 27°. 

268. Χ. Κ. Λ ο ύ κ ο υ , ενθ' άνωτ., σσ. 84 - 86, 87 - 88, 91 - 92. Για τή δρα
στηριότητα τ ο ύ Ricord υπέρ της Κυβερνήσεοος Ιω. Καποδίστρια βλ. Ρ. Ricord 
(Αλμυρό) προς Τζαννετάκη, 11 Σεπτ. 1831, άντ., και απάντηση τ ο ύ Τζαννετάκη, 16 
Σεπτ. 1831, αντ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 322, αρ. 51α. Για τις επαφές τ ο ύ Ricord 
μέ τους Μαυρομιχαλαίους βλ. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 15 
Σεπτ. 1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 322, άρ. 49. Για τή δύσκολη θέση στην 
οποία είχε περιέλθει ό Κατσάκος βλ. Ιω. Ευγενίδης (Μαραθονήσι) προς Κυβερ
νήτη, 18 Σεπτ. 1831, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 322, άρ. 51. 

269. Βλ. F r . T h i e r s c h , De l 'État Actuel de la Grèce, τόμ. 1-2, Λειψία 
1833, έλλην. μετάφρ. Ά . Σπήλιου, τόμ. Α', Αθήνα [1972], σσ. 76-77· Ά. Πα
π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Β ρ ε τ ο ύ , Mémoires, τόμ. Β', σσ. 319 κ.έξ." G. F i n 1 a y , 
Επανάσταση, μετάφρ., τόμ. Β', σσ. 232-233· Κ. M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , 
'Ιστορία, μετάφρ., τόμ. Β', σσ. 385-389· Ρ e 1 1 i o n , ένθ' άνωτ., σσ. 245-246. 

270. Βλ. [ Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς ] , Επιστολή τ ο ύ κυρίου Α. Θ. Δημητρίου..., 
σσ. 35-36' Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Απομνημονεύματα, εις Γ ε ω ρ γ ί ο υ Τ ε ρ -
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Όμως οί ανακρίσεις πού έγιναν από τήν Κυβέρνηση Αυγ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α 
καί οί όποιες παρατάθηκαν ώς τους πρώτους μήνες τ ο ύ 1832 δέν φαίνεται 
οτι κατέληξαν, παρά τις πολλαπλές ενδείξεις, σέ πειστικά στοιχεία πού 
να αποδεικνύουν τήν παραπάνω άποψη 271. Ό εμφύλιος, εξάλλου, πόλε
μος πού ακολούθησε και ή επικράτηση των «συνταγματικών» εμπόδι
σαν παραπέρα έρευνα τής υποθέσεως αυτής. Έτσι, χωρίς νά αποκλει
σθούν συνωμοτικές επαφές των δύο Μαυρομιχαλαίων μέ ορισμένους 
αντικυβερνητικούς, κυρίως Πελοποννήσιους προκρίτους272, είναι πιθα
νότερο ότι τα κίνητρα των δολοφόνων ήταν μάλλον προσωπικά παρά 
ιδεολογικά. "Ηθελαν μέ τήν πράξη τους αυτή νά εκδικηθούν, σύμφωνα 
μέ πανάρχαιο έθιμο τής Μάνης, τον υπεύθυνο για τήν ταπείνωση τής 

τ σ έ τ η , Απομνημονεύματα Αγωνιστών του 1821, έπιμ. Ντίνου Κονόμου, Α θ ή ν α 
1970, σσ . 218 - 221· Ά . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Βρετού, ενθ. άνωτ. , σσ . 289 κέξ.· 
Έ κ θ ε σ η Μ. Σικελιανού προς τήν Ε ' Εθνοσυνέλευση, [7 Ί α ν . 1831] : Ά ρ χ ε ί ο ν 
Κοινότητος Υδρας, τόμ. ΙΕ', σσ . 511-512· É d . D r i a u l t - M . L h é r i t i e r , ενθ' 
άνωτ., τόμ. Β ' , Παρίσι 1925, σ. 71 - P r o k e s c h - O s t e n , Ε π α ν ά σ τ α σ η , μετάφρ., 
τόμ. Β ' , σ. 502- Ε π ί τ ο μ ε ς 24/42α. Ό Ν . Σπηλιάδης στον τελευταίο τόμο των Α π ο 
μνημονευμάτων του, που δέν έχει ακόμα έκδοθη, αναφέρει πολλές μαρτυρίες οί όποιες 
κατά τή γνώμη του αποδεικνύουν τήν ύπαρξη συνωμοσίας. Βλ. σημειώσεις Γιάννη 
Βλαχογιάννη στα Ενθυμήματα Στρατιωτικά τ ο ύ Νικ . Κασομούλη (τόμ. Γ ' , σσ. 
430-465) . Ό Γ. Μαυρομιχάλης δέν αποκάλυψε στή διαθήκη του τα αίτια 
τΐίς πράξεως του. Βλ. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α , « Ή διαθήκη τ ο ύ έκ των φονέων τ ο ύ Καπο
δίστρια Γεωργίου Μαυρομιχάλη», Πελοποννησιακά Α' (1956) 347 - 377. Σέ ση
μαντικές, αντίθετα, αποκαλύψεις προέβη ό συνεργός των Μαυρομιχαλαίων Ιω. 
Καραγιάννης. Οι αποκαλύψεις όμως αυτές δέν μπορούν νά αποτελέσουν αδιά
σειστο αποδεικτικό υλικό, γιατί έγιναν ύστερα από τήν καταδίκη τού Καρα¬ 
γιάννη σέ θάνατο καί επομένως όταν αυτός βρισκόταν σέ ιδιάζουσα ψυχολογική 
κατάσταση καί προσπαθούσε νά άποφύγη τ ή ν εκτέλεση. Ό Καραγιάννης, μεταξύ 
άλλων, κατέθεσε : « . . . Εγώ, όταν ήκουσα ότι θα σκοτώσουν τον Κυβερνήτην, τους 
[Μαυρομιχαλαίους] ήρωτούσα αν έχουν τήν δουλειάν καλά δεμένην, καί αυτοί μ' άπε¬ 
κρίθησαν : "Πρέ, τρελλος είσαι, δεν λυπούμεθα καί ημείς τήν ζωήν μας; Μήπως θέλωμεν 
και ημείς να σκοτωθώμεν; Ημείς εχομεν ακόμη να φάγωμεν και να πίωμεν, και αν δεν 
είμεθα συναγροικημένοι μέ τα γράμματα καί ορκισμένοι μέ τον Πολιτάρχην, μέ τον 
Καλαμογδάρτην, μέ τον Λόντον και μέ τους Ιγγλέζους καί Φραντσέζους, άπεφασίζαμεν 
ποτέ νά κάμωμεν κανέν τέτοιον πράγμα ;...» (: «Εξακολούθησις τής Δικογραφίας αφο¬ 
ρώσης τήν δολοφονίαν τής Α. Ε. τού Αειμνήστου Κυβερνητου τής Ελλάδος Κόμητος 
Κυρίου Ιωάννου Αν. Καποδίστρια» : Αρχ. Καποδ. , φάκ. 362, αρ . 3). 

271. Αυτόθι, όπου οί καταθέσεις καί άλλων υπόπτων ή μαρτύρων. Πρβλ. καί 
τις καταθέσεις πού βρίσκονται στα ΓΑΚ, Α ρ χ . Μάμουκα (Κ 80Γ), φάκ. 122. Βλ. 
καί «Γεν. Έφημ .» , άρ . 8 4 - 8 5 (4 Νοεμ. 1831)· άρ. 9, 10, 12, 13, 14 (3 , 6, 13, 17, 
20 Φεβρ. 1832)· άρ . 20, 21, 23 (12, 16, 23 Μάρτ. 1832). 

272. Τό πρόβλημα, αν συμμετείχαν ή όχι ή επίσημη Αντ ιπολίτευση καί ξένοι 
παράγοντες στή δολοφονία τ ο ύ Κυβερνήτη, θα εξετάσω αναλυτικότερα στή μονογραφία 
πού ετοιμάζω μέ θέμα τήν Αντ ιπολ ί τ ευση κατά τ ο ύ Ιω. Καποδίστρια (1828-1831). 

5 
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οικογένειας τους 273. Ή προσωπική όμως εκδίκηση πήρε πολιτικό περιε
χόμενο μέσα στην ατμόσφαιρα πάθους καί εντάσεως πού καλλιέργησε 
με τα συνθήματα της ή Αντιπολίτευση καί πού απέτυχε να εκτόνωση ή 
Κυβέρνηση μέ τήν ακαμψία της. 

273. Βλ. όσα αναφέρουν οί : Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, 
τόμ. Γ', σσ. 431 -465· Ιω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς , Απομνημονεύματα, ενθ' 
άνωτ., σ. 273' Ρellion, ενθ' άνωτ., σσ. 246 - 250· Κ. Mendelssohn¬ 
Bartholdy, Ιστορία, μετάφρ., τόμ. Β', σσ. 396-399' Eπ. Κυριακίδης, 
Ιστορία του Συγχρόνου Ελληνισμού, τόμ. Α', Αθήνα 1972, σσ. 159-164. Βλ. καί 
Επιτομές 23/10. Πρβλ. τις ενδιαφέρουσες απόψεις τ ο ύ Α. Π ο λ υ ζ ω ί δ η (έφημ. «O 
Απόλλων», άρ. 59, 30 Σεπτ. 1831, σ. 243) καί τ ο ύ Σ. Β. K o υ γ έ α (ενθ' άνωτ , σσ. 
360-361, σημ. 2). Όπως τονίστηκε ήδη (βλ. παραπάνω, σ. 1), οί Μαυρομιχαλαίοι 
ήταν πρόθυμοι να στηρίξουν το καθεστώς τού Ιω. Καποδίστρια, αν αυτός τους 
εξασφάλιζε στό νέο κράτος τήν κοινωνική θέση πού διεκδικούσαν. Οί ιδεολογικές 
ή πολιτικές προτιμήσεις φαίνεται ότι είχαν γι' αυτούς δευτερεύουσα σημασία. 
Έτσι υπηρέτησαν πιστά τό βαυαρικό καθεστώς, όταν ή Αντιβασιλεία καί ο 
Όθων, πού κυβέρνησαν αυταρχικότερα άπο τον Ιω. Καποδίστρια, παραχώρησαν 
σ' αυτούς γαίες καί αξιώματα. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τ ο ύ Κατσάκου, 
πού έγινε υπασπιστής τού Όθωνα. Βλ. Σ. Β. Κουγέα, «Ό τάφος ενός Έλλη¬ 
νος άγωνιστού εις τό Μόναχον», Ημερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος (1936) 433 - 446. 
Για τις γαίες πού δόθηκαν στους Μαυρομιχαλαίους βλ. Μ α ν . Π. Δ ρ ε π α 
ν ι ά , «Τό κράτος προικοδοτεί τους Μαυρομιχαλαίους», Λακωνικά, έτος Ε' , τεύχ. 
27 (Μάιος - Ιούν. 1968), σσ. 87 - 88 - Ε. Γ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η , «Η διαθήκη 
του Πετρόμπεη», Λακωνικά, έτος Γ, τεύχ. 57 (Μάϊος - Ιούν. 1973), σσ. 82 - 84. 
G. L. Maurer, ενθ' άνωτ., μετάφρ., τόμ. Α', σ. 150 σημ. 32. Τήν έλλειψη 
ιδεολογικού περιεχομένου στην αντιπολίτευση των Μαυρομιχαλαίων τονίζει καί ό 
C. M. Woodhouse (Capodistria. σσ. 387 - 388). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ * 

Αρ. 1 
Επιστολή Πετρόμπεη προς Ιω. Καποδίστρια 
Ιούνιος 1828, πρωτ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 545, άρ. 9 

Έξοχώτατε! 
Ευχαρίστως έδέχθην τήν υπ' αριθ. 2.985 άξιοσέβαστόν μοι δια¬ 

ταγήν σας καί, άναπτύξας αυτήν με το προσήκον σέβας, είδον έμπε¬ 
ριέχουσαν εν συνόψει άπάντησίν τίνα μόνον εις τό περί τ ο ύ εν Παρι¬ 
σίοις σπουδάζοντος υ ί ο ύ μου μετά του διδασκάλου του κεφάλαιον, 
περί δέ των όσων άλλων άνεφερόμην προς τήν έξοχότητά σας ούδε¬ 
μίαν άπάντησίν, ούτε καταφατικήν ούτε άποφατικήν, ουδέ καί αυτόν 
τον μέσον όρον εχουσαν, δηλαδή τήν παραμυθίαν εις τάς περιστοι¬ 
χούσας με κατεπείγουσας άνάγκας. 

Καί περί μέν του πρώτου, οπού είναι ή υπόθεσις του υ ί ο ύ μου καί 
δούλου σας Δημητράκη μετά του διδασκάλου του, θεωρών τρόπον τινά 
τήν οποίαν εκθέτετε δυσκολίαν ώς προερχομένην εκ της άνεχείας τού 
Έ θ ν ι κ ο ύ Ταμείου, του οποίου ή κατάστασις, μή δυναμένη να άνταπ[ρ]ο¬ 
κριθή μέ τήν προθυμίαν της, μόλις ημπορεί να σκεφθή ή Κυβέρνησις 
περί τούτου, όταν ό δούλος σας θέλη άναφερθή προς αυτήν περί της πο
σότητος των εξόδων των, μέ έκαμε τόσην θλιβεράν έντύπωσιν αυτό, ώστε 
δέν έξαρκεί ή δύναμίς μου μήτε να σας τήν παραστήσω- καθότι ή έξοχό¬ 
τη<ς> σας, καθώς δέν αμφιβάλλω οτι τό ενθυμείσθε πολλά καλά, προ τεσ
σάρων ήδη μηνών εξ οικείας σας προαιρέσεως έλάβατε τήν καλωσύνην 
καί άναδέχθητε τήν πατρικήν κηδεμονίαν των ρηθέντων, εις τους οποίους 
συγχρόνως έγραψε καί ό δούλος σας, δια της έξοχότητός σας, οτι εις το 
έξης θέλει οδηγούνται παρ' αυτής, ένώ από τό άλλο μέρος διετάξατε μέ 

* Κατά τήν έκδοση των εγγράφων τα ορθογραφικά σφάλματα διορθώθηκαν 
σιωπηρώς, έκτος άπο τις περιπτώσεις πού είναι αντιληπτά καί άκουστικώς. Ή 
ανωμαλία ώς προς τή χρήση τ ο ύ εύφωνικού ν στο τρίτο ενικό πρόσωπο τακτο
ποιήθηκε σιωπηρώς. Στα κύρια ονόματα ακολουθήθηκε ή επικρατούσα σήμερα ορ
θογραφία, εκτός από τις υπογραφές. Αναπτύχθηκαν εντός παρενθέσεως οι βραχυ
γραφίες· δέν αναπτύχθηκαν οι συγκεκομμένες λέξεις. Διορθώθηκαν ή στίξη καί ή 
παραγραφοποίηση τού κειμένου. 

Άπό τό πλήθος των σχετικών προς τό εξεταζόμενο θέμα εγγράφων προτιμή
θηκαν κυρίως έγγραφα τού Πετρόμπεη, για να φανούν καλύτερα οί απόψεις των 
Μαυρομιχαλαίων, πού είναι καί οι λιγότερο γνωστές. 
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ρητήν διαταγήν σας δια να έλθουν και άλλοι δώδεκα νέοι ακόμη άπο 
τήν Σπάρτην επ' αύτω τούτω, δια να καθυποβληθούν και αυτοί ύπο τήν 
πατρικήν σας κηδεμονίαν. Και τώρα να βλέπω και δι ' αυτόν τον 
ίδιον δυσκολίας, απορώ και τί να υποθέσω δέν ήξεύρω ! Βέβαια κανένα 
άλλο, ειμή οτι εχω τήν άτυχίαν εις ολας τάς περιστάσεις δια νά υπο
φέρω και σωματικώς και ηθικώς. "Αν ήθελεν έλθουν και οί άλλοι δώ
δεκα νέοι άπο τήν Σπάρτην, κατά τήν άπόφασίν σας, τί έμελλε να γένη; 

Έξοχώτατε, εγώ δεν εχω μήτε τόσην πεϊραν μήτε τήν άπαιτουμέ¬ 
νην ικανότητα, δια να σας είπώ πόσα έξοδα έξαρκούν δια τήν τελειο¬ 
ποίησιν του υ ί ο ύ μου και διδασκάλου του ή εις τα Παρίσια ή εις 
τήν Έλβετίαν,1 άλλα, καυχώμενος οτι έστάθην πάντοτε φίλος της πα
τρίδος, ιδιαιτέρως δε και προς τήν εξοχότητά σας άφωσιωμένος και 
πρίν και τώρα και εσαεί, μένω αναπαυμένος, εις αυτό το φρόνημα μου 
επιστηριζόμενος, και όπως σας φωτίση ô θεός κάμετε καί δι' αυτούς 
και δια τάς λοιπάς ιδιαιτέρας μου άνάγκας, περί των οποίων σας προα¬ 
ναφερόμην. Δέν θέλει όμως καταδεχθώ νά βαρύνω το Έθνικον Ταμείον, 
άλλα άπο τα οσα εχω νά λαμβάνω άπ' αυτό ας εκπεσθούν τα οσα έξαρ¬ 
κέσουν δια τήν άποπεράτωσιν της σπουδής των ρηθέντων./ 

Μήν καταδέχεσθε περί πλέον νά ενοχλούμαι καί έγώ τώρα είς τά γη
ρατειά μου άπο τους χρεωφειλέτας καθημερινώς, εκ των οποίων πρώτος 
είναι ό κύριος Πρασακάκης, άλλα διατάξετε ή άπο το Ταμείον ή άλλαχό¬ 
θεν, πόθεν εγκρίνετε, δια νά λάβω τουλάχιστον πεντακόσια τάλληρα, δυ
νάμει τών οποίων νά ελευθερωθώ από τάς καθημερινός ενοχλήσεις τών 
χρεωφειλέτων, καί ας εκπεσθοϋν καί αυτά από τά οσα εχω νά λαμβάνω. 
Καί ούτως θέλει δυνηθώ νά αποπληρώσω καί τήν πόλιτζαν 2 τ ο ύ κυρίου 
Πρασακάκη άπο διακόσια τάλλαρα οπού μ ο ύ έτράβηξε τώρα δια έξοδα 
τ ο ύ Δημητράκη καί διδασκάλου του. 

Παρακαλώ λοιπόν θερμώς νά διατάξετε νά θεραπευθούν αί ρηθεί¬ 
σαι άνάγκαι μου, πρίν αναχωρήσετε άπ' αυτού, διότι ευρίσκομαι είς 
μεγάλην άμηχανίαν. Καί εν τοσούτω μένω μέ το βαθύτατον σέβας 

Τη 'Ιουνίου 1828, Αίγεναν ό πατριώτης καί δούλος σας 
π. μαυρομηχάλης 

Αρ. 2 
Επιστολή Πετρόμπεη προς Βιάρο Καποδίστρια καί Ιω. Γενατά 

10 Σεπτ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220 
Πανευγενέστατοι κύριοι ! 
Αρχύτερις σας έδωσα αιτίαν νά όμιλήσωμεν προφορικώς καί 

1. Στο χφ. Έβελτίαν. 
2. Polizza· συναλλαγματική. 
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αδιαφορήσατε. Σας εγραψον και μέ τον υιόν μου και δούλον σας 
Γεωργακην εις τον Πόρον, ειδοποιώντας σας τάς αναπόφευκτους 
άνάγκας μας και υπέρογκα χρέη. Ουδέν άπάντησίν σας ήξιώθην. Πολ
λάκις έπαραστήσαμεν και εις τον Σ. Κυβερνήτην μας ενγράφως και 
δια ζώση φωνή. Παρομοίως και ή έξοχότης του αδιαφορεί. Λοι
πόν και μέ το παρόν μοι άδελφικον λαμβάνω τό θάρρος και σπεύδω να 
σας είδοποιήσω τά εφεξής : 

Μέ τήν αισιαν ελευσιν της έξοχότητός του εις τήν φίλην πα
τρίδα μας εγώ και ό υιός μου Γεωργάκης είμεθα έξωδευμένοι εδώ 
εις τήν Αίγινα σαράντα τρεις χιλιάδες γρόσια, δηλαδή τους οκτώ 
μήνας, και σχεδόν τα χρεωστάμεν. Εχομεν λάβει οκτώ χιλιάδες επτα
κόσια γρόσια και τρεις χιλιάδες οπού έδωσε τ ο ύ Πρασακάκη δια 
χρέος <τού> εις τα Παρίσια υίού μου, τά δέ έξοδα τού γενικού 
όσπιτίου μας είς τους οκτώ μήνας, εάν ορίζετε, πάρετε λογαρια¬ 
σμον και θέλει γνωρίσητε τό δίκαιον, θεωρώντας τά υπέρογκα ανα
πόφευκτα εξοδά μας και τήν ύστέρησιν. Τα υπέρογκα έξοδα και χρέη 
τ ο ύ φρουρίου Μονεμβασίας, ελευθερώνοντας το από τους κακούργους 
καί ληστάς, έξοδα εως να τό έλευθερώσωμεν μέ πολιορκίαν, όπου είναι 
τοις πασι γνωστόν, μαντινίροντάς1 το εξ ιδίων μας καί μήνας δέκα 
οκτώ, μένει να λαμβάνωμεν έξ αυτών διακόσιες δέκα χιλιάδες γρόσια, 
καί μόνον χίλια τάλληρα εδωσεν ό Σ. Κυβερνήτης μας τ ο ύ αύταδέλφου 
μου κα(πετά)ν Ιωάννη[ν]. Εδικά μου ξεχωριστά από τά πρόπερσι έξω¬ 
δευμένα είς τους πολέμους τού Ίμβραήμη, άφίνοντάς με ό κύ(ρι)ος 
Κουντουριώτης είς τό ποδάρι του καί πεσόντες ένδόξως τα παιδιά 
μου, Ιωάννης καί Θανασούλης 2, καί ο εξάδελφος μου κα(πετά)ν Πιέρρος 
Βοϊδής μέ άλλους εκατόν πενήντα ανθρώπους μας επίλεκτους, πεσόντας 
είς τον πόλεμον τ ο ύ Αρχιμανδρίτη Φλέσσα καί είς τό Νεόκαστρον, 
καθώς καί είς τήν αίχμαλωσίαν τού υίού μου καί δούλου σας Γεωργά¬ 
κη[ν], συμποσούνται εκατόν δέκα χιλιάδες γρόσια. Τά περυσινά εις τήν 
Αντικυβερνητικήν Έπιτροπήν, βαστώντας καί μέ τό σπαθί τα καθε
στώτα, εως να φθάση ό Κυβερνήτης μας, έξοδα εδικά μου, τ ο ύ υ ί ο ύ μου 
Γεωργάκη καί αύταδέλφου μου Κωνσταντίνου τώρα εις τήν Δυτικήν 
Ελλάδα υπερβαίνουν τάς εκατόν χιλιάδας. Συμποσούμενα όλα υπέρ τάς 
τετρακοσίας χιλιάδες γρόσια, εξόν από τήν αρχήν τού έξολοθρευτι¬ 
κού αγώνος, κατ' εξοχήν δια τους Μαυρομιχάληδες, ευτυχία όμως δια 
τους κλέπτας, μπιρμπάντας καί πολλούς άλλους, οπού σχεδόν εχομεν 

1. Mantenere· διατηρώ, συντηρώ, εφοδιάζω. 
2. Προφανώς εννοεί τον Θανασούλη Καπετανάκη, πού έπεσε στο Μανιάκι. 

Ό 'Ιωάννης Μαυρομιχάλης, γιος τ ο ύ Πετρόμπεη, πληγώθηκε θανάσιμα στην πο
λιορκία τού Νεοκάστρου από τους Αιγυπτίους (1825). 
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να λάβωμεν ολη ή οικογένεια μου δύο ήμισυ μιλιούνια γρόσια, έξωδευ¬ 
μένα εις τους κατά καιρόν πολέμους και εκστρατείας, καί μέ τήν χύ¬ 
σιν τ ο ύ πολυτιμότερου αίματος μας. Αυτά θέλει ζητήσωμεν καί να τα 
λάβωμεν δια της Θείας Προνοίας εις τήν άποκατάστασιν της φίλης 
πατρίδος μέσον του Σ. Κυβερνήτου μας. 

Λοιπόν, ώς άνωθεν, από τάς τετρακόσιας περίπου χιλιάδας τα 
γρόσια, τώρα σιμά έξωδευμένα είς τους πολέμους καί εις τάς περι
στάσεις δια τήν ώφέλειαν της πατρίδος καί των καθεστώτων, έχον
τας αποδείξεις καί των κατά καιρόν Διοικήσεων, από αυτά ζητά¬ 
μεν μίαν ίκανήν δόσιν τώρα εκ τού προχείρου, δηλαδή τα ήμισυ 
ή το ενα τρίτον να μας δοθούν, έξοικονο[υ]μούντες είς όλα τα μέρη 
οπού βαστάμεν τα υπέρογκα αναπόφευκτα εξοδά μας, οπού καί αυτά 
τα δαπανώμεν εις τήν δούλευσιν της πατρίδος, βαστώντας μπούν¬ 
τους από τήν μίαν άκραν έως τήν αλλην, διαφεντεύοντας το έσω¬ 
τερικόν δια τάς καταχρήσεις καί έξωτερικώς από τον κοινόν έχθρόν, 
οπού καί αυτά είναι τοις πασι γνωστόν, όταν άθφα καί πατριωτικώς 
έξετάζωνται. Λοιπόν να είμεθα καί είς το έξης ικανοί, / εκτελώντας πρό
θυμος καί μέ τον ομοιον ζήλον τα πατριωτικά χρέη καί διαταγάς του 
Κυβερνήτου μας μέ περισσοτέραν ευχαριστησιν καί γενναιότητα. Τα 
δε λοιπά ρέστα οπού μένουν να λαμβάνωμεν από τές τετρακόσιες πε
ρίπου χιλιάδες τα γρόσια θέλει μας δίδονται εις ράτες 1, οπού μέ αυτά να 
άπαντώμεν όλα τής οικογένειας μου τα έξοδα, πληρώνοντας καί μέρος 
από το μπόρτζι 2 μας, ώς είναι καί αυτό άναπόφευκτον, χρεωστώντας 
πολλά καί είς Ευρωπαίους μέ ομολογίας. Λοιπόν από τα παρόντα ίδιά 
μας χρήματα λαμβάνοντας τα ευχαρίστως να τα δαπανώμεν καί είς το 
έξης δουλεύοντας τήν πατρίδα καί τον έξοχώτατον Κυβερνήτην μας. 

Επομένως θέλει άποφασισθή δια τον άδελφόν καί δούλον σας γέρον 
Μαυρομιχάλην, σύν τοις λοιποίς όλοις τής οικογένειας μου, έναν έτή¬ 
σιον κατ' έτος μισθόν, άνάλογον τού χαρακτήρος καί των έκδουλεύ¬ 
σεων των Μαυρομιχάληδων, ώς ελεύθεροι καί ανεξάρτητοι απ' αιώνος 
καί εν ταυτω ήγεμών τής ελευθέρας Σπάρτης, θυσιάσαντες ταϋτα 
πάντα δια τήν πατρίδα, οπού μέ αυτά να ζώμεν καί να μαντινίρωμεν 
τήν πολυάριθμον οικογένειάν μας, χήρας καί ορφανά των θυσιασθέν¬ 
των συγγενών μας, κατά το ί'διον του επαγγέλματος μας, αποδίδοντας 
ή πατρίς τήν εύγνωμοσύνην της καί ό Σ. Κυβερνήτης μας κατά το 
πατρικόν καί τής παλαιάς φιλίας μας χρέος του, μένοντας καί όλη ή 
πατρίς είς κάθε καιρόν κατά τούτο ευχάριστη καί υπόχρεη· μήτε γρύ 
ποτέ δέν θέλει ακούσει εναντίον από τους πατριώτας. 

1. Rata· αναλογία, δόση. 
2. Borç· χρέος, 
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Στοχασθήτε λοιπόν, κύριοι, τάς πολλάς έλαφράς δικαίας αιτήσεις 
μου, ά φ ο ύ ζυγίσετε με τα αισθήματα της ειλικρινούς φρονήσεώς σας 
τα πολλά μεγάλα μου δικαιώματα, εκδουλεύσεις και θυσίας, και εις τήν 
έλευθέραν ήγεμονίαν οπού ευρισκόμεθα, με τετρακόσιες πενήντα χιλιά
δες γρόσια ιράτι 1 κατ' έτος· και έπαριθμήσατε τήν κατάστασιν των Κο¬ 
λοκοτρωναίων εις τήν Ζάκυνθον καί άλλων πολλών Μοραϊτών καί 
Ρουμελι<ω>τών εις Κορφούς, δια να κάμετε κρίσιν όρθήν καί δικαίαν, 
οπού τολμώ να ειπώ, ά φ ο ύ τους εβγαλον είς τήν Ελλάδα, δέν είχον 
τζαρούχι καί τήν σήμερον πώς βρίσκονται σάς είναι γνωστόν, όπου 
σχεδόν όλοι αυτοί είναι πληρωμένοι από τήν πατρίδα πολλά περισσό¬ 
τερον από τάς έκδουλεύσεις των, καθώς καί τήν σήμερον τρώγουν 
ταΐνι σιτηρέσιον 2 καί μισθόν όλοι αυτοί. Όμοίως καί Κολοκοτρώνης, 
Κολιόπουλος, ά φ ο ύ έγιναν υπέρπλουτοι με τήν ληστείαν, τρώγοντας 
επτά χρόνια είς τάς επαρχίας, χωρίς νά λύση ή μύτη τους εις θυσίαν, 
ιδού καί τήν σήμερον τρώγουν εξακόσια ταΐνια καί σιτερέσια από τον 
Κυβερνήτην μας, ίσως καί μισθούς, οι δέ Μαυρομιχάληδες, ανεξάρτη
τοι καί ήγεμών, θυσιάσαντες το παν δια τήν πατρίδα, νά δανείζονται, 
δια να έξοδεύουν, καί τήν σήμερον νά ύστερώνται μεγάλως. 

Οθεν, παρακαλώ σας θερμώς, κάμετε σκέψιν με τήν όρθήν καί δι
καίαν σας φρόνησιν καί γενήτε εργοτελεσταί εις τάς πολλάς έλαφράς δι
καίας προτάσεις μου. Δέν αμφιβάλλω ότι θέλει προσπαθήσετε επί πόνου 
εις τά παρόντα δικαιότατα καί θεάρεστα έργα, εκτελώντας όσον τάχιστα 
τάς ωφελίμους γενικώς δικαίας αιτήσεις μου κοντά εις τον Σ. Κυβερνή
την μας, ώς νόμιμον καί δικαιότατη ή αίτησίς μας, τολμώ νά ειπώ, 
προξενώντας το γενικόν καί μερικόν όφελος καί μήν υποφέροντας είς 
το έξης τήν τόσην ανάγκην καί ενδειαν, οπού εξετάσετε, παρακαλώ, 
καί βεβαιωθήτε. Όμοίως θέλει δώσετε καί διαταγήν νά ελευθερωθώ 
καί ό αυτάδελφός μου Κωνσταντίνος μέ τό πλοίον από τήν άδικον 
συκοφαντία καί περιφρόνησιν, μήν υποφέροντες νά δοκιμάζουν οι 
Μαυρομιχάληδες παρόμοιας περιφρονήσεις είς τάς λαμπράς ημέρας 
τ ο ύ Καποδίστρια[ν]. Θέλει δώσετε καί άλλην διαταγήν νά πάρωμεν το 
σπίτι είς τό Ναύπλιον, οπού έκαθήμεθα πέντε χρόνια, ή καί άλλο ομοιον 
αυτού, δια νά τό εχωμεν κατοικίαν μας. Άλλέως καί μή τούτου γενομέ
νου, ο μή γένοιτο, οι Μαυρομιχάληδες δέν δύνονται είς τό έξης μέ τήν 
όμοιαν υπόληψίν των νά ζήσουν είς τήν Ελλάδα, άλλα ίσως είς τήν 
Αμέρικα, αναχωρώντας μέ χιλιάδας ψυχάς, καί ας δώσουν λόγον οί αίτιοι. / 

Ήθελε δώσει μεγαλωτάτην ώφέλειαν καί εύχαρίστησιν είς τους 
λαούς της Μεσσηνίας ό Σ. Κυβερνήτης μας καί χαλινον τών Σπαρτια-

1. Irad· εισόδημα, πρόσοδος. 
2, Μια έννοια αποδίδεται μέ δυο λέξεις, Ταΐνι (tayin) = σιτηρέσιο, 
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των, εάν απεφασίση να διορίση διευθυντή των τρίων φρουρίων της Μεσ
σηνίας, τολμώ να είπώ, τον ενάρετον, δίκαιον, φιλήσυχον καί εύπειθέστα¬ 
τον είς τους νόμους, δουλεύσαντα καί αυτόν 1 τήν πατρίδα μέ κινδύνους 
καί άριστείας, τον αύτάδελφόν μας καί δούλον σας κα(πετά)ν Αντωνά¬ 
κην, οπού καί όλοι οί λαοί τον υπεραγαπούν. Διορίζοντας καί άπασαν 
τήν οίκογένειάν μας να καθίσουν είς το φρούριον Κορώνης, είς τα 
σπίτ<ι>α του Αχμέτμπεη, μας υποχρεοίτε τα μέγιστα, οπού να απο
λαύσουν καί οί δυστυχείς είς των οκτώ ετη βασάνων μίαν ήμέραν 
ήσυχη καί ευχάριστη, δια να λυτρωθούν από τήν ξηράν καί άνυδρον 
γήν της Μάνης καί από άλλα πολλότατα δεινά. Έχοντας πεποίθησιν 
καί αύτη ή αίτησις μου να έκτελεσθή, τόσον καί μένω μ' όλον τό σέβας 

Τη 10 Σεμπτεβρίου 1828 ό δούλος σας καί αδελφός 
εξ Αιγίνης π. μαυρομηχάλης 

Αρ. 3 
Άπόσπασμα επιστολής Γ. Μαυρομιχάλη προς Ιω. Γενοβέλη 

20 Οκτ. 1828, αντ., συνημμένο στο υπ' άρ. 1912 της 22 Οκτ. 1828 : ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φάκ. 143 

Απόσπασμα έκ της επιστολής του κ. Γ. Μαυρομιχάλη 

Ευγενέστατε, 
Προς τούτοις σας παρακαλώ καί δι ' εν άλλο, ότι εγώ να λαμβάνω 

διαταγάς σας δια οποιανδήποτε [υ]υπόθεσιν εμπεριεχόμενον τό 
όνομα του Νικολάκη2 μέ τό ίδικόν μου, δεν μοί είναι ύποληπτικόν, καί 
μάλιστα τό τοιούτον φέρει μεγάλην διαίρεσιν καί είς τους επίλοιπους 
συγγενείς μου, οίτινες υπερέχουν τού Νικολάκη. Έγώ καί όλοι οί συγ
γενείς μου τούτο δέν τό δεχόμεθα, διότι αυτόν δεν τον αριθμούμε 
ούτε είς τον είκοστόν της οικογενείας μας- καί σας παρακαλώ σφο¬ 
δρώς τούτο να παύση, διότι ημπορεί να ύποπέσωμεν άνευ βραδύτητος 
είς φόνους. Σας τό είπον, άμαρτίαν δέν εχω, καί διορθώσατε το. 

Τη 20 8 βρίου, Λιμένι Ώ ς υιός σας 
Γεώργιος Μαυρομιχάλης 

Ά ρ . άντιγρ(ά)φ(ου) Ίσον απαράλλακτον τω πρωτοτυπω 
388 Ό Γραμ(ματεύς) τού Εκτ. Επιτρ. 

Λακ(ωνίας) καί πρ. της Κάτω Μεσ(σηνίας) 
Τη 22 8 βρίου, Μαραθ. Γεώργιος Οικονόμου 

<Τ.Σ.> 

1. Χφ. δουλεύσαντες καί αυτός. 
2. Νικόλαος Πιέρρου Μαυρομιχάλης. 
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Αρ. 4 
Αναφορά Ιω. Γενοβέλη προς Ιω. Καποδίστρια 

8 Μάρτ. 1829, πρωτ., συνημμένο σέ έγγραφο τού ίδιου προς τον ίδιο τής 27 Ίαν. 
1829 : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 82 

Προς τον έξοχώτατον Κυβερνήτην, κύριον Ι. Α. Καποδίστριαν 
Τή 8 Μαρτίου 1829, Μαραθον(ήσι) 

Ή τ ο ν ολότελα περιττόν να εξιστορή<σω> τήν οποίαν ό κύριος 
καπετάν Τζαννετάκης έκαμε της παρελθούσης ευπίστου 1 του δια
γωγής, διότι αρκεί τό άμεπτον τής παρούσης του, δια να τήν αποδείξη. 
Εγώ τον συμβούλευσα ν' αναβάλη, τουλάχιστον κατά τώρα, τήν διεξο¬ 
δικήν του αναφοράν καί νά περιμείνη καιρόν αρμοδιώτερον, οτε τό 
πολυφρόντιστον τής εξοχότητός της μετριώτερον οπωσούν αλλ' ή 
επιμονή του μ' έκαμε νά τής τήν διευθύνω. 

Αι τρεις οίκογένειαι τής Σπάρτης, Μαυρομιχάλη, Μούρτζινου καί 
Τζαννετάκη, ενόσω άκολουθούν τό παλαιον φατριαστικον των πνεϋμα 
καί εφ' όσον ζώσι εντός τής πατρίδος των, θέλουσιν είσθαι δυστυχείς, 
διότι είναι βιασμένοι νά προμηθεύη έκαστος τάς χρείας τ ο ύ κόμματος 
του εξ ιδίων του. Ό Μούρτζινος εκ τούτου εφθασεν εις τήν άπελπισίαν 
καί ό Τζαννετάκης κρούει τα πρόθυρα της, ό δέ Μαυρομιχάλης θέλει 
καταντήσει είς τήν ίδίαν κατάστασιν, διαρκοϋντος τ ο ύ συστήματος των, 
αναγκασμένοι οντες, ευρισκόμενοι εντός τής πατρίδος των, νά περιθάλ
πουν, ως ειπον, τα κόμματα των μ' έξοδα υπερβαίνοντα τάς δυνάμεις 
των. Ενεκα τούτου λοιπόν πάσα θεραπεία αποκαθίσταται περιττή καί 
ανωφελής είς αυτούς. Τό καθαυτό πανάκειον τής ιάσεώς των κρέμαται 
είς τήν θέλησίν των, καί πριν καταστρέψη ή ευνομία τό άξιομίσητο 
σύστημα των. Αλλά κακή τύχη τα πάθη των / είναι τόσον κορυφωμένα, 
ώστε, εάν δεν είναι αδύνατος ή μεταξύ των διαλλαγή, τουλάχιστον κατά 
τό παρόν πολλά δύσκολος. Ευχής άξιον ήθελεν είσθαι, εάν συνέπιπτε πε¬ 
ρίστασις δια νά ζήσουν προς καιρόν εκτός τής πατρίδος των μέ τίνα νό¬ 
μιμον ή εύλογον πόρον εξοικονομήσεως. Τούτο ήθελε τους απαλλάξει 
από αυτά τα έξοδα τα όποια είναι αί πρώτισται αίτίαι καί πηγαί τ ο ύ αφανι
σμού των καί επροξένησαν τήν ρύσιν τόσων αιμάτων, καί επομένως ήθελεν 
επιφέρει καί άλλα καλά αποτελέσματα, πολιτικώς θεωρούμενον τό πράγμα. 

Δέν μοί εφάνη άδιάφορον δια τήν Σεβ. Κυβέρ. νά τής γνωστοποιήσω 
τα προκαθαρκτικά αίτια εκ τών οποίων προέκυψαν καί προκύπτουν αί 
χρείαι αυτών τών τριών οικογενειών καί παρακαλώ τό ευμενές τής 
εξοχότητός της να μοί συγχώρηση τήν τόλμην. Έ ν τοσούτω δέ τής 
ύποσημειούμαι μέ βαθύτατον σέβας 

τής εξοχότητός της 
ταπεινός καί υπόχρεος δούλος 

Ι. Γενοβέλης 
1. Χφ. απίστου. 
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Άρ. 5 
Επιστολή Πετρόμπεη προς Ιω. Καποδίστρια (Μεσσηνία) 

20 Μάρτ. 1829, πρωτ., συνημμένο στο υπ' άρ. 7 

Εξοχώτατε ! 
Οτε έμελλες ν' αποδήμησης το τελευταίον απ' έδώ, ένθυμείσθε, 

νομίζω, όπου ελαβον τήν τιμήν της προσωπικής σας έντεύξεως, καθ' όν 
καιρόν σας έπευχήθην το αΐσιον ευόδιόν σας οπού τα χρέη σας ύπα¬ 
γόρευον τότε, λέγω, ένθυμείσθε όπου σας έκαμα μίαν σύντομον έπεξή¬ 
γησιν των αισθημάτων μου και τήν τελείαν άφιέρωσιν τής οικογε
νείας μου εις τα νεύματα σας. Σύμφωνοι μ' αυτά τα διατρέξαντα οί 
αύτάδελφοί μου καί υιοί μου, πριν τους δώσω τήν παραμικράν νύξιν 
εγώ περί αυτών, έτρεξαν όλοι ομοθυμαδόν προς ύπάντησιν τής έξοχό¬ 
τητός σας, όδηγηθέντες από τα ίδια αισθήματα τα όποια είναι εμφω
λευμένα προ πολλού εις τάς ψυχάς των Μαυρομιχάληδων, έφ' όσον απο
βλέπει τήν έξοχότητά σας. Ευρίσκονται λοιπόν όλοι προ πολλών ήμε
ρων εις τα Φρουντζαλοκάμαρα, περιμένοντες να λάβουν τήν τιμήν εις 
προϋπάντησιν τής έξοχότητός σας καί να δώσουν καί ήδη πραγμα
τικά δείγματα τής ύποκλίσεώς των καθ' όλην τήν εκτασιν. 

Χρεωστώ λοιπόν να σας παρακαλέσω πάλιν θερμώς, έξοχώτατε, κατ ' 
επανάληψιν τών όσων συντόμως σας έκφράσθην εις τήν στιγμήν τής εν
τεύθεν αποδημίας σας, δηλαδή να εύαρεστηθήτε να διατάξετε καί από 
τήν οίκογένειάν μου δια ν ' άπεράσουν εις τάς οδηγίας του κόμητος Αυ
γουστίνου με όσους στρατιώτας αποφασίσετε, καί να μή καταδεχθήτε 
παραιτέρω να είναι αμέτοχοι οί Μαυρομιχάληδες από τήν σημαντικήν 
ταύτην στρατιωτικήν ύπηρεσίαν επάνω εις τήν Ρούμελην, ενώ παντού 
συνεισέφερον με τό αίμα των εις τους παρελθόντας δεινότατους χρό
νους, καί τώρα, επί τών λαμπρών ήμερων τής εξοχότητός σας, είναι 
άνυπόφερτον πράγμα να στέκονται εξω από τό λαμπρόν αυτό στάδιον, 
τό όποιον διέτρεξαν ένδόξως μέχρι τούδε. Επομένως παρακαλώ πάλιν 
θερμώς να λάβετε τήν πατρικήν πρόνοιαν δια να φέρετε εις τήν πρώ¬ 
την αρμονίαν καί ενωσιν τα άνιψίδιά μου, ελευθερώνοντας καί τον 
αύτάδελφόν μου καί δούλον σας κ(α)π(ετάν) Γιάννην. 

Τα ζητήματα μου είναι ελαφρά καί δίκαια καί ελπίζω νά τα εκτελέ
σετε, καί εσεσθε βέβαιοι ότι θέλετε μ' αναπαύσει καθ' όλην τήν εκτα
σιν, όταν εύαρεστηθήτε νά μοί τό ειδοποιήσετε. Α ύ τ ο ύ περιορίζεται 
ή ησυχία μου καί εύλαβηθήτε τήν γεροντικήν μου ήλικίαν, δια νά 
μέ χαροποιήσετε. Έ ν τοσούτω δέ μένω με βαθύτατον σέβας 

Τη 20 Μαρτίου 1829 ό δούλος σας 
εν Αιγίνη π. μαυρομηχάλης 
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Άρ. 6 
Επιστολή Πετρόμπεη προς Αντώνιο, Κωνσταντίνο και Γεώργιο 

Μαυρομιχάλη (Μεσσηνία) 
20 Μάρτ. 1829, πρωτ., συνημμένο στο υπ' άρ. 7 

Φίλτατοί μοι αυτάδελφοι μέ τα παιδία μας, σας ασπάζομαι. 
Καί τήν προχθές, εις τάς 16 του ισταμένου, σας έγραφον έκτετα¬ 

μένως δια θαλάσσης μέ τον φίλον μας κ(α)π(ετάν) Τραχηλάκην, Σάμιον, 
περικλείοντας σας καί τάς προκηρύξεις δια τήν Εθνοσυνέλευσην του 
Σ. Κυβερνήτη μας, εκ των οποίων πληροφορείσθε σαφέστερα, ακολου
θώντας καί ενεργώντας προθύμως τάς πατρικάς μοι οδηγίας, αποβλέ
ποντας εις τήν κοινήν σωτηρίαν καί άθάνατον δόξαν, ως απαρχής 
καυχώμενος τοιούτος άπεδείχθην. 

Σπεύδω δε καί μέ το παρόν μοι τα όμοια να σας ενθυμίσω καί 
οδηγήσω πατρικώς κατά το χρέος μου, καί δια του ταχυδρομείου σας 
έρχεται μέσον του παιδιού μου καί ά δ ε λ φ ο ύ σας κ. Ψύλλα, όν καί 
ασπάζομαι πατρικώς. Έ χ ω καί χρηστός ελπίδας οτι θέλει ενεργήσει καί 
ή ευαίσθητος του πατριωτική[ν] ψυχή[ν] κοντά εις τον Σ. Κυβερνήτην 
μας να μετακαλέση τήν προτέραν του σοφον καί συνετήν πατρικήν 
του ευνοιαν εις όλους ημών, κατ' εξοχήν εις τον ξεχωριστόν του Γε¬ 
ωργάκην μας, Άντικυβερνήτην του, οπού καί από τον Αγκώνα ήτον ό 
πρωταίτιος δια τήν αίσιαν ελευσίν του εις τήν Ελλάδα. 

Όθεν , παιδιά μου, συμφώνως μέ τον άδελφόν σας κ. Ψύλλαν θέλει 
εκτελέσετε τήν ευθείαν όδόν καί άγαθήν δια τήν κοινήν ημών ύπόληψιν 
καί ευτυχίαν, άφωσιωμένοι 1 καθ' ολην τήν εκτασιν εις τήν γεν. ώφέλειαν 
της φίλης πατρίδος, είς τήν κυριότητα καί ισχύν τών νόμων καί λαμπράς 
ύπολήψεως του Σ. Κυβερνήτου μας. Ένεκα τούτων θέλει πασχίσετε δια 
προσταγής της Α. Ε. να αγαπηθούν τα ανίψια μας είλικρινώς καί 
άθώως, να έλευθερωθή ό αύτάδελφός μας κ(α)π(ετάν) Γιάννης, να γένη 
έκστρατεία[ν] καί από τήν Σπάρτην, πολλούς ή ολίγους, υπό τήν όδη¬ 
γίαν του κόντε Αυγουστίνου, εβγαίνοντας από το σπίτι μας ό Κων
σταντίνος, ό Διομήδης, αν έδυνάμωσεν, ô Κ. Πιερράκος ή ό Γεωργάκης 
Καπετανάκος, ό Κωνσταντίνος Ροδιτάκος, Στέφανος Πικουλάκος καί 
άλλοι άξιοι πολεμισταί μέ φρόνησιν καί στρατηγηματικοί υπό τήν 
άρχηγίαν του αύταδέλφου μας Κωνστ(αντίνου)· να γένη καί εν σχο¬ 
λείον της Σπάρτης εις τήν Παλιόχωραν, οπού δέν έχει καταλληλον καί 
ώραιότερον μέρος ή Ελλάς, καί δια επαινον καί μνημόσυνον άθάνα
τον. / Προς τοις άλλοις να μας δανείση ή Α.Ε. καί τουλάχιστον πενήντα 
χιλιάδες γρόσια, πληρώνοντας αναπόφευκτα μερικά μας χρέη, προ¬ 
φθάνοντας καί τήν πολυάριθμον οίκογένειάν μας, μάλιστα είς τάς 

1. Χφ. αφοσιωμένος. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



76 Χρήστου Κ. Λονχου 

αγίας ημέρας οπού έρχονται, έχοντας ελλειψιν καθ' ολα, καί άπο άλλου 
δέν έλπίζομεν. 

Ταύτα πάντα ενεργήσετε δραστήριος μέ όλην την φρόνησιν, καθ' 
ην πολλάκις κ' εγώ τα ενέργησα καί προφορικώς καί εγγράφως, πλην 
δια της ατυχίας άπέτυχον. Εάν όμως καί τώρα, ο μή γένοιτο, άπετύχω¬ 
μεν, τετέλεσται καί ό θεός βοηθός. Τότε γράψετε μοι να έλθω κ' εγώ 
κάτω, δια να φύγωμεν άπο τήν Ελλάδα, όθεν βλέπουν τα ομμάτια μας, 
καί ας βασιλεύσουν όσοι ήλθαν εφέτος μέ τάς μεγάλας θυσίας. 

Εάν δέν εύκολυνθη ό κ(α)π(ετάν) Τραχηλάκης να πιάση καί άπο 
τήν Μονεμβάσιαν, βλέποντας ό άτυχης αύτάδελφός μας κ(α)π(ετάν) 
Γιάννης τα γράμματα δια παρηγορίαν του, οπού δέν του εγραψον τό
σον καιρόν καί στοχασθή οτι τον αλησμόνησα, αμέσως άπο αύτού επί
τηδες να τ ο ύ τα στείλετε, ενεργώντας καί αυτός κατά τάς οδηγίας 
μου τήν άπελευθέρωσίν του, καί να διορισθή πληρεξούσιος της Σπάρ
της μας των όπλων, οπού εάν συγχωρηθή εις τήν Συνέλευσιν να είναι 
καί άλλοι πληρεξούσιοι των όπλων, να είναι κ' αυτός έχων το μεγα¬ 
λύτερον δικαίωμα <είς> τα ανδρεία όπλα της Σπάρτης μας. 

Προλαβόντως σας εγραφον οτι θέλει στείλω άπ' εδώ τάς παραγ
γελίας οπού μ ο ύ εγραφον αί γερόντεσσες, καί επειδή εστάθη αδύνα
τον νά οικονομηθώ χρήματα, ύστερημένος καί τα καθαυτό καθημε
ρινά ιδιαίτερα μου έξοδα, έπάσχισα καί μέ διορίαν νά τους τά απο
κριθώ· δέν εστάθη δυνατόν, καί ας το ήξεύρουν δια ρεγουλάν σας. 
Καί αν ô Σ. Κυβερνήτης μας, ώς άνωθεν, σας εύρεθή άπο όσα 
χρειάζονται, τά βρίσκετε α ύ τ ο ύ καλλιώτερα καί φθηνότερα. Άλλέως 
κ' εγώ παιδιά μου δέν ήξεύρω τί νά κάμω καί τί άλλο νά σας είπω, καί 
ό θεός βοηθός. Υγιαίνοιτε. 

Έ ν Αιγίνη 20 Μαρτίου 1829. ό αδελφός καί πατήρ σας 
πετρόμπεης μαυρομηχάλης / 

Έπήγαινε ό κ(α)π(ετάν) Κώστας Βότζαρης εις τ ο ύ κόντε Αυγου
στίνου καί τον έπαρακάλεσα θερμώς νά προσφέρη τά πατρικά σεβάσμα¬ 
τά μοι καί ασπασμούς προς τήν έκλαμπρ(ότητά) <του>, καί εκ μέρους 
όλης της οικογένειας μας καί όλης τής Σπάρτης καί σχεδόν όλης της 
Ελλάδος νά τον παρακάλεση δια νά γράψη προς τον Σ. Κυβερνήτην 
μας, ελευθερώνοντας τον αύτάδελφόν μας κ(α)π(ετάν) Γιάννη εκ του 
φρουρίου Μονεμβασίας, οπού τότε καί ό ίδιος νά κινήση είς τήν έκ¬ 
στρατείαν μέ τά λοιπά αδέλφια μας καί παιδία καί μέ όσους αγαπά 
ανδρείους Σπαρτιάτας. Πλην αγνοώ το αποτέλεσμα,1 καί ό θεός βοηθός 
είς τά μεγάλα μας δικαιώματα. 

1. Χφ. αποτέλασμα. 
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Λοιπόν, έάν δέν άποφασισθή ή εκστρατεία και ά φ ο ύ εκλεχθούν οί 
πληρεξούσιοι της Σπάρτης μας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, έρχεσθε όλοι 
αντάμα, ό αδελφός μας κ(α)π(ετάν) Γιάννης, Κωνσταντίνε και Γεωργάκη, 
οπού συν θεω έλπίζομεν να είσθε και διορισμένοι πανψηφεί από την 
Σπάρτην μας και πληρεξούσιοι, προσπαθώντας δια την γεν. ωφέλειαν και 
δόξαν της Ελλάδος και Σπάρτης. Οσον μέν δια λόγου μου, έάν μεν διο¬ 
ρίση ομοφώνως πανψηφεί ή Σπάρτη μας, δια νά πρετεντέρω 1 τήν ίσχύν 
των συνετών νόμων και τα μεγαλώτατα δικαιώματα της Σπάρτης, δέν 
τό αποφεύγω. Άλλέως καί, φθόνος γαρ ουκ οίδεν, προτιμά το συμφέρον, 
υπερισχύοντας ό αληπασάνικος οργανισμός τ ο ύ Γενοβέλη, άξια τους 
οί ίδιοι θέλει το μετανοήσουν εγώ, όπως καί αν ελθη, πρώτα ό θεός, 
τα δικαιώματα μου δέν χάνονται. 

Έ κ τούτου πασχίσετε ώς εν συντόμω μέ ολην τήν φρόνησιν εις 
έκτέλεσιν των πατρικών μοι οδηγιών, προπάντων τήν άπόκτησιν έκ 
ψυχής πατρικήν εύνοιαν τ ο ύ Σ. Κυβερνήτη μας σύν τα λοιπά αποτε
λέσματα, δια νά έλθουν οί νόμοι, δικαιοσύνη εις τήν ευθείαν όδόν καί 
άγαθήν. Ταύτα καί θεόθεν καλήν μας άντάμωσιν 

ό αυτός 
π. μ. 

<Στο αριστερό περιθώριο της πρώτης σελίδας :> 
Έάν ελθη ράστι 2 καί οικονομήσετε δανεικώς από τον Σ. Κυβερ¬ 

νήτην μας γρόσια, οτι από άλλο μέρος δέν έλπίζομεν, μήτε από τό 
μανοσούπι3 μας, άλλ' ούτε από ιράτι4 μας, οικονομώντας τό σπίτι μας¬ 
καί σύν θεω μέ τον έρχομόν σας ενταύθα εχω σκοπόν, πρώτα ό θεός, 
καί δια τών ταπεινών μας ευχών νά στεφανωθής Γεωργάκη τήν άρρα¬ 
βωνιαστική σου, καί είθε κατά τήν έπιθυμίαν μας γένοιτο. 

Αρ. 7 
Επιστολή Πετρόμπεη προς Αντώνιο, Κωνσταντίνο καί Γεώργιο 

Μαυρομιχάλη (Μεσσηνία) 
22 Μάρτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 82 

Καί αύθις σας εύχομαι ! 
Γραμμένα τα παρόν καί βουλωμένα, οπού τήν προχθές ήλθεν από 

Κρανίδι ô υιός τ ο ύ Γιάννη Κρανιδιώτη, λείπων από Μονεμβάσιαν 
δέκα ημέρας, παρασταίνοντάς μας μέ άπαρηγόρητον λύπην τήν άθλιο

ι. Pretendere· διεκδικώ, απαιτώ, υποστηρίζω, υπερασπίζω. 
2. Ευκαιρία. 
3. Mansip· ύπούργημα, αξίωμα. 
4. Βλ. σημ. 1 της σ. 71. 
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τητάτην κατάστασιν του αύταδέλφου μας κ(α)π(ετάν) Γιάννη, οπού 
καί Περσιάνος να ήτον ή προδότης τής πατρίδος, είς τήν τοιαύτην 
περιφρόνησιν δέν ήθελεν υποπέσει Μαυρομιχάλης, χαριζόμενος δια τάς 
τόσας έκδουλεύσεις καί τα εξής. Σχεδόν οπού δέν ημπορεί κανείς να 
ύπάγη να τον ιδή· εξι βάρδιες μακρόθεν, τριγύρω εις τήν θύραν καί 
παράθυρα, φυλάττουν. Γράμμα δέν λαμβάνει, άλλ' ούτε ημπορεί να δώση. 

Αυτά μέ διηγείται ο Κρανιδιωτάκος, τ ο ύ οποίου τα έπαρήγγειλε 
να μου τα είπη, μήν ήξεύροντας καί ημείς εδώ πως ευρισκόμεθα, μήπως 
καί δοκιμάζωμεν καί ημείς τα παρόμοια. Κάπως είμεθα προδόται τής 
Ελλάδος καί τής Κυβερνήσεως, χωρίς να το ήξεύρωμεν; Καί τή αλή
θεια πως είμαι ζωντανός εϊναι καί αυτό ένα από τα μεγαλιώτερα 
θαύματα. Ό Μαυρομιχάλης να δοκιμάζη τα παρόμοια, καί εις τας ημέ
ρας του Καποδίστρια! 

Οθεν μέ χαμένα ολα μου τα ήπατα σας γράφω, οδηγώντας σας 
πατρικώς, δια να φανερώσετε καί αυτά τ ο ύ Κυβερνήτη, καί ετι μάλλον 
καί αυτό τό ίδιόν μου γράμμα, καί ας δώση μίαν καί σταθεράν άπό-
φασιν, όπως τον φωτίση ό θεός, πλην τάχιστα, δια να γλυτώσωμεν, 
διότι παρηγορίαν καί υπομονήν δέν εχω είς τό έξης. Τόσον καί μέ 
άπελπισίαν σας γράφω 

Εν Αιγίνη 22 Μαρτίου 1829 ό αδελφός καί πατήρ σας 
π. μ. 

<Στό περιθώριο αριστερά : > 
Επομένως μέ λέγει ό Κρανιδιωτάκος, οπού τ ο ύ έλεγεν ό δυστυχής 

αδελφός μας, εάν φανερωθή εμπράκτως παραμικρόν έγκλημα, ό θάνατος 
είναι εύτυχία[ν] είς έναν φιλότιμον άλλα επιθυμεί να τ ο ύ βγαίνουν τα 
ομμάτια καί να περιπατή είς ολην του τήν ζωήν δια παράδειγμα όλου 
τ ο ύ κόσμου, καί ό θεός ίλεως. 

Αρ. 8 
Επιστολή Κωνσταντίνου καί Αναστασίου Μαυρομιχάλη προς 

Πέτρο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη 
17 Ίουν. 1829, πρωτ. : Αρχ. Κ α π ο δ . , φάκ. 159, άρ. 12 

Έκλαμπρότατε αδελφέ καί σεβαστέ μοι πάτερ, 
Τό από 5 τ ο ύ παρόντος σημειωμένον πατρικόν ημίν γράμμα σας 

τήν προχθές ασμένως έλάβομεν καί τα έν αύτω είδομεν καλώς. Ή φήμη 
ίσως σας έφερε μέχρις ώρας είς τάς άκοάς σας τό τραγικώτατον έργον 
τό όποιον είχον σχεδιάσει τα εύπειθή τέκνα τής Κυβερνήσεως, τα 
όποια πείθονται είς τάς διαταγάς της μέ άπλας λέξεις καί οχι μέ έργα. 
Διό σας έξιστορούμεν έν συνόψει τήν συνωμοσίαν τήν οποίαν έκίνη¬ 
σαν εναντίον μας. 
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Ό Μούρτζινος, Κουμουνδουράκης καί Σταυριανός Καπετανάκης, 
φθάσαντες εις Μαραθονήσι, αντάμωσαν τους ομοίους των, Τζαννετάκη, 
Νικολάκαρον καί Βοϊδή, καί μέσα εις το Νησάκι συνωμόσαντο δια 
τον τέλειον άφανισμόν μας, δια να πιάσουν πρώτον το Λιμένι καί να 
φονεύσουν οποίους ευρουν καί συγχρόνως να κάμουν τα όμοια καί 
εις τα άλλα μέρη, Κιτριές καί Καλαμάταν. Έργάτην ταύτης της απάν
θρωπου μιαράς πράξεως απεφάσισαν τον εν κακοίς γηράσαντα Νικό¬ 
λαον Βοϊδή, δια να ευρη τον τρόπον με άπιστίαν να πιάση το Λιμένι 
καί νά φονεύση οποίους ευρη. Ά φ ο ύ έβαλαν τοϋτο εις ενέργειαν, επή
γαν όλοι είς τον Μυστρά καί αντάμωσαν τον Γενοβέλη, καί φαίνεται οτι 
συνεμέθεξε καί ούτος εις τάς μυσαράς των πράξεις. Ά φ ο ύ δε εκείθεν 
διεσκορπίσθησαν έκαστος εις τα ίδια, κατέβη καί ό Βοϊδής μετά του 
Τζαννετάκη είς Μαραθονήσι καί εύρε τον Πατρίκαρον από Χαριά, ό 
όποιος του ύπεσχέθη μέ άλλους 6 στρατιώτες νά πιάση το Λιμένι καί 
νά φονεύση έμέ τον Κωνσταντΐνον καί ούτως ό Βοϊδής του εδωσεν 
εγγραφον εις χείρας του, ά φ ο ύ εμβουν εις Λιμένι, νά του δίδη τόσα 
γρόσια, των δε λοιπών νά λαμβάνουν τα μερίδια των από το πράγμα 
το όποιον ήθελεν εύρεθή. Ό Πατρίκαρος κατ' αρχάς έδίσταζε, λέγων 
προς τον Βοϊδή οτι, ά φ ο ύ κάμωμεν τοϋτο, είμεθα χαμένοι άνθρωποι, 
καί ούτος τον έπληροφόρει ότι, είς αυτήν τήν ύπόθεσιν, ενώ ενέχονται 
όλοι οί καπεταναίοι τής Σπάρτης, είναι καί μέ τήν αδειαν τ ο ύ Γενοβέλη, 
καί τέλος καταντούσε τήν ύπόθεσιν ότι καί ή Κυβέρνησις το ήξεύρει. 

Προσεγγίζουσα δέ ή ύπόθεσις αυτή νά λάβη τό τέλος της, ήλθεν 
είς αίσθησιν ό Πατρίκαρος καί τό προπαρελθόν Σάββατον ήλθεν εν
ταύθα καί τό έξωμολογήθη είς έμέ, τον άδελφόν σας Κωνσταντίνον, 
καί είς τον έξάδελφόν μας κ. Δημητράκη, ότι ή απόφασίς των ήτον 
δια τήν προπαρελθούσαν Κυριακήν τής Άποκρέας νά εκτελέσουν τήν 
μιαράν των πράξιν. Αλλά, μήν ελπίζοντες / είς τοιαύτην έποχήν εν τοι
ούτον άπάνθρωπον καί εναντίον των νόμων έργον, είπομεν τού Πα¬ 
τρικάρου ότι, αν είσαι αληθής, πρέπει νά ελθης μέ τους έξ ανθρώπους, 
καθώς μας λέγεις, τους οποίους νά συλλαβωμεν καί νά μαρτυρήσουν 
καί αυτοί τήν Αλήθειαν, δια νά παρρησιασθή εις τήν Σ. Κυβέρνησιν, 
καί τότε είμεθα χρεώσται τής ζωής μας είς [σ] έλόγου σου καί θέλει 
σε γνωρίζωμεν χάριν δια παντός. Μας είπε δέ ότι καί ό Βοϊδής θέλει 
έλθει από πάνω από τήν βάρδια τοϋ Λιμενίου νά κάθηται καί, άμα άκού¬ 
ση εν ντουφέκι να πέση από τον πύργον μας, τότε νά κατέβη καί 
αυτός. Άνεχώρησε λοιπόν ό Πατρίκαρος από τό εν μέρος καί από τό 
άλλον έστειλα εγώ Κωνσταντίνος δια μερικούς ανθρώπους άπό Κελεφά, 
Βοίτυλον καί Καρέα, οϊτινες άψηφώνοντας ήλθον, καί μερικούς έβγαλα 
νά φυλάξουν δια τον Βοϊδή. 
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Τήν Κυριακήν, πριν της λειτουργίας, έφθασαν οί φίλοι και 
καθώς ήτον ώδηγημένοι ακολούθησαν, τρεις δια τον πύργον και 
τέσσαρες δια τα κάτω όσπίτια. Άφού έμβήκαν εις τό παλάτι, εί¬ 
δον τους στρατιώτας όπου είχομεν, έμειναν νεκροί καί ούτω τους 
έπιάσαμεν όλους, τους έπήραμεν τα άρματα καί τους εβάλαμεν εις 
τήν φυλακήν. Έπειτα ήλθεν ή δημογεροντία μέ τόν υγειονομολιμενάρ¬ 
χην καί ελαβεν ιδιαιτέρως τάς εξομολογήσεις έκαστου καί, άφου έκαμε 
τήν άναφοράν της προς τον Διοικητήν κ. Πεταλά, συνεπιστέλλουσα 1 

καί τάς εξομολογήσεις των συλληφθέντων, δια να τα πέμψη τήν 
Δευτέραν πρωί, αίφνης, τήν Κυριακήν, είς τάς 5 ή ώρα της νυκτός, εφθα¬ 
σεν ενταύθα ή πολεμική γολέτα Ελπίς μέ τον Διοικητήν καί άνεψιόν 
μας Άναστάσιον δια τήν έκλογήν των πληρεξουσίων της επαρχίας 
μας. Ό Διοικητής, πληροφορηθείς τα ρηθέντα, εμεινεν εκστατικός καί 
ακίνητος, καί, ξημερώνοντας τήν Δευτέραν, αμέσως εδόθη είς τήν έξέ¬ 
τασιν ταύτης της υποθέσεως. Έλαβε μαρτυρίας άπ' εκείνους οϊτινες 
είδον τόν Βοϊδή είς τό Μοναστηράκι της Τζίπας, διότι εκ της αμε
λείας των στρατιωτών δεν έδυνήθησαν να τόν συλλάβουν. Έπε ι τα έκα
με δευτέραν έξομολόγησιν των συλληφθέντων έμπροσθεν της επαρ
χιακής δημογεροντίας καί, ά φ ο ύ έκπλήρωσεν έν άκριβεία όλα τα είς 
τούτο απαιτούμενα χρέη του, εξέδωσε διαταγάς δια τήν συνάθροισιν 
των εκλογέων. 

Καί τήν παρελθούσαν Τρίτην τό εσπέρας άνέβημεν μετά του 
Διοικητού είς Τζίμοβαν, τήν Τετράδη έσυνάχθησαν όλοι οι εκλο
γείς, τήν Πέμπτην εγινεν ή συνέλευσις μέσα είς τον ναόν των Αγίων 
Ταξιαρχών. / Καί, άφού ό Διοικητής μας μας άνέγνωσε κατά τάξιν τάς 
απαιτούμενας οδηγίας της Σ. Κυβερνήσεως, προσεκλήθη παρ' όλων 
τών εκλογέων να τους παραχώρηση όλίγην ώραν να συνομιλήσουν μό
νοι των καί ημπορεί να εύρουν δύο άτομα να τα προβάλουν παμψη
φεί, χωρίς να γένη ψηφηφορία. Εδέχθη ό Διοικητής τήν πρότασίν των 
καί ανεχώρησε, μείναντες δέ μόνοι οί εκλογείς, δεν εδυσκολεύθησαν 
να εύρουν τους πληρεξουσίους των, άλλ' αμέσως έφώναξαν «τον μπέη 
μας καί τον πεηζαδέ Γεωργάκη», ολίγη δέ άργητα έγινε δια τό περί δε¬ 
κατίας κεφάλαιον, μήπως οί πληρεξούσιοι δεχθώσι τό πρόβλημα τούτο, 
καθώς καί άλλα τινά, τα όποια δέν έχουν υλην. Άφου τους διεσκεδάσαμεν 
τάς ιδέας των μέ αληθείς λόγους, προς περισσοτέραν των εύχαρίστησιν 
τους έκάμαμεν καί τό εγγραφον τό όποιον σας στέλλεται παρ' όλων 
των εκλογέων ύπογεγραμμένον, τό όποιον έγινε μετά τήν έκλογήν 
τών πληρεξουσίων. Διασκεδασθέντων τών ιδεών των, ώς είρηται, έκρά-

1. Χφ. συνεπιστέλλων. 
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ξαμεν τον Διοικητήν να είσέλθη εις τον ναόν, καί, ά φ ο ύ άνεγνώσθη 
ό όρκος, εφώναξαν άπαντες : «Γνωρίζομεν άξιους δια πληρεξουσίους 
μας τον μπέη καί πεηζαδέ Γεωργάκη», καί, είπόντες τρίς το «άξιοι», 
ετελείωσεν ή συνέλευσις. 

Τήν Παρασκευήν το πρωί κατέβημεν μέ τον Διοικητήν ενταύθα 
καί προς το γεϋμα έφθασε καί ο αδελφός καί θείος μου κ. Ιωάν
νης από Μαραθονήσι μετά της φαμίλιας του, τον όποιον έπερί¬ 
μενεν ό Διοικητής από το πρωί να ελθη να τον ίδη καί τον εδέ
χθη μέ τρεις κρότους κανονιών, καί, συνομιλήσαντες ολίγον, 
άνεχώρησεν ό Διοικητής προς το δειλινόν δι' Αλμυρόν, υποσχεθείς να 
μας στείλη μετά δύο ήμερων τα έγγραφα της πληρεξουσιότητος. Ημείς 
δέ, συσκεφθέντες, έκρίναμεν ευλογον καί ιδού στέλλομεν τον ήμέτερον 
Εύστάθιον να διαβή από Καλαμάταν να λάβη τα πληρεξουσιότητος 
έγγραφα καί να σας τα φέρη, διότι ημείς τώρα δεν ήξεύρομεν τόσοι 
να ελθωμεν καί πόσοι να μείνωμεν, μέ τό άνέλπιστον οπού έμελλε 
να μας συνέβη. Πλην κατά τούτο θέλει όδηγηθωμεν από νέα γράμματα 
σας, καί όπως ακολουθήσουν οί φίλοι μας, αν έλθουν καί αυτοί επάνω, 
ή πόσοι θα έλθουν καί ποίοι, καί αν είναι ανάγκη, να μας ίδεάσητε 
μέ πρώτον να ελθωμεν, καθότι ημπορεί να κινήσωμεν καί πριν λά¬ 
βωμεν τήν άπόκρισιν της παρούσης μας· ημπορεί καί να μείνωμεν, καί 
καθ' όλα να μας οδηγήσετε. 

Τους συλληφθέντος επίβουλους της ζωής μας τους ελαβεν ό Διοι
κητής είς τήν γολέταν, δια να τους παραδώση εις τό Πρωτόκλητον 
Κριτήριον καί παρά του Κριτηρίου να προσκληθούν οί άποδειχθέντες 
ένοχοι της συνωμοσίας. Οί εξομολογήσεις τών συλληφθέντων παρα¬ 
σταίνουν ότι ό Βοϊδής τους ελεγεν ότι είναι συμμέτοχοι ταύτης της 
υποθέσεως άπαντες οί ρηθέντες, άλλα πραγματικώς καί άποδεικτικως 
δεν φαίνονται, αλλά μόνον ό Βοϊδής, του οποίου έπιάσθη εγγραφον. 

Εγώ αδελφός σας Κωνσταντίνος ανεφέρθην εις τον Διοικητήν, δί
δων είς τήν έξουσίαν του τους συλληφθέντος συνωμότας, καί συγχωρώ 
ως έκ μέρους μου τόσον αυτούς καθώς καί όσοι άλλοι ενέχονται. / 
Ταϋτα καί θεόθεν είητε υγιαίνοντες καί ευημερούντες. 

Εν Λιμένι τη 17 Ιουνίου 1829 Οί αδελφοί σας καί ευπειθής υίός σας 

Κωνστ(αντίν)ος μαυρομηχάλις 
Ανα Π. Μαύρο 

6 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



82 Χρήστου IC. Λούχοϋ 

Αρ. 9 
Απόφαση κγ' τού Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Κάτω Μεσσηνίας 

σχετικά με τη συνωμοσία κατά των Μαυρομιχαλαίων 
26 Ίουλ. 1829, αντ., συνημμένο στο υπ' άρ. 233 της ίδιας χρονολογίας : 

ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φάκ. 84 
Αρ. κγ' 

Ελληνική Πολιτεία 
Το Πρωτόκλητον Δικαστήριον της Κάτω Μεσσηνίας 

Θεώρησαν τήν υπ' άρ. 205 άναφοράν της Δημογεροντίας Μαΐ¬ 
νης προς τον κατά τήν Δυτικήν Σπάρτην Προσωρινον Διοικητήν, είδο¬ 
ποιούσης ότι, άνακαλύψασα συνωμοσίαν τινά κινημένην κατά της οικο
γενείας Μαυρομιχάλη, συνέλαβε τους επί τούτω ενόπλους παραγενο¬ 
μένους εις Τζίμοβαν καί Λιμένι καί έξετάσασα αυτούς ελαβεν 1 εγγρά
φους τάς ομολογίας των. 

Θεώρησαν καί τάς υπ' άρ. 25, 26 καί 27 εξετάσεις, γενομένας 
παρά της Δημογεροντίας Μαΐνης καί του Διοικητού της Δυτικής Σπάρ¬ 
της είς Τζίμοβαν, εν αις δείκνυται οτι ό Πατρίκιος Γκιτάκος, Κουτράρος 2 

Τζιριγωτάκος, Κυριάκης Δικαιάκος, Παναγιώτης Δημητρακαράκος, Νι
κόλαος Παυλάκος, Μπουκουβάλας Χαριάτης καί Τζιλιβής Γεωργακά¬ 
κος, παρακινημένοι από τον Νικόλαον Μαυρομιχάλην Βοϊδήν, συνώ¬ 
μοσαν εναντίον της οικογενείας των Μαυρομιχάληδων, εφ' φ καί παρε¬ 
γένοντο ένοπλοι εις Λιμένι, ό δε Πατρίκιος Γκιτάκος, μεταμεληθείς, 
έδωσε τήν είδησιν προς τε τον κύριον Κωνσταντίνον Μαυρομιχάλην 
καί προς τον Δημογέροντα Μαΐνης κύριον Δημήτριον Πικουλάκη. 

Θεώρησαν καί τήν υπ' άρ. 56 άναφοράν του κυρίου Κωνσταντί
νου Μαυρομιχάλη, εν ή φαίνεται οτι εκ των συλληφθέντων συνωμοτών 
ό μεν Μπουκουβάλας άσθενεία περιέπεσεν, ό δε Τζιλιβής διέφυγε τάς 
χείρας των στρατιωτών καί εδραπέτευσε, καί οτι ο κύριος Κωνσταν
τίνος, συγχωρων άνεξικάκως όλους αυτούς τους έπιβουλευθέντας τήν 
ζωήν α ύ τ ο ύ καί της οικογενείας αυτού, ιδίως έξαιτείται τήν άφεσιν 
τ ο ύ Πατρικίου λόγφ ευγνωμοσύνης, ώς είδοποιήσαντος αύτω τα της 
προδοσίας. 

Θεώρησαν καί το εις χείρας του Πατρικίου εύρεθέν εγγραφον του 
Νικολάου Βοϊδή γεγραμμένον εις Μελίσσι τη 5 Ιουνίου 1829 καί βε¬ 
βαιωμένον με τήν υπογραφήν του, δι' ού υπόσχεται προς τον Πατρί¬ 
κιον χίλια γρόσια, εάν εμβωσιν είς Λιμένι. 

Θεώρησαν καί το υπ' άρ. 530 εγγραφον τ ο ύ Διοικητηρίου Δυτικής 
Σπάρτης καί Καλαμάτας, δι ' οδ καί τά ανωτέρω έγγραφα διευθύνθησαν 

1. Χφ. έλαβαν. 
2. Παρακάτω (σ. 84) αναφέρεται ώς Κουτράκος. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



Ό Κυβερνήτης Ιω. Καποδίστριας καί οί Μαυρομιχαλαίοι 83 

προς το Δικαστήριον καί αι άφορώσαι τήν ύπόθεσιν ταύτην ειδοποι
ήσεις έγένοντο. 

Θεώρησαν καί τάς υπ' αρ. 201 καί 276 αναφοράς των κυρίων Αν
τωνίου καί Αναστασίου Μαυρομιχάληδων, δι' ών, συγχωρούντες τους 
κατ' αύτων κινηθέντας, εξαιτοϋνται δι' ευγνωμοσύνην τήν αφεσιν του 
Πατρικίου, καί τήν έπ' αυταίς γενομένην πράξιν του Δικαστηρίου 
υπ' άρ. Θ'. 

Έ χ ο ν υπ' όψιν καί τήν υπ' άρ. 80 πρόσκλησιν, δι' ής διωρίσθη 
Εξεταστικός Δικαστής των εγκληματιών ό Συνδικαστής κύριος Χαρά

λαμπος Μιλιάνης, τήν ύπ' άρ. 174 άναφοράν αυτού, δι' ής προβάλλει 
πρωταίτιον της συνωμοσίας αυτής τον Νικόλαον Βοϊδήν, καί το κατ' 
α ύ τ ο ύ έκδεδομένον τή 9 Ιουλ(ίου) ένταλμα εμφανίσεως υπ' άρ. 107. 

Θεώρησαν καί τήν υπ' άρ. 237 άναφοράν του Εξεταστικού Δικα
στού, δι ' ής, κατήγορων ώς συναιτίους καί συνενόχους καί τους επτά 
έξονοματισθέντας, έξαιτείται των μέν απόντων δύο, Μπουκουβάλα καί 
Τζιλιβή, τήν σύλληψιν, εφ' ώ εξεδόθη καί τό υπ' άρ. 174 κατ' αυτών 
ένταλμα, των δε παρόντων πέντε τήν άνήκουσαν παιδείαν. 

Θεώρησαν καί τάς παρ' α ύ τ ο ύ γενομένας εξετάσεις, εν αίς οί μέν 
τέσσαρες, ό Κουτράρος Τζιριγωτάκος, ό Κυριάκος Δικαιάκος, ό Πανα
γιώτης Δημητρακαράκος καί ο Νικόλαος Παυλάκος, επιβεβαιούσιν 
αυτοστοματεί το ενοχον αύτων καί ύπεύθυνον, ό δέ Πατρίκιος κηρύττει 
αυτόν άθωον, ώς μεταμεληθείς καί έξομολογησάμενος τήν συνωμοσίαν. 

Έ χ ο ν υπ' όψιν καί τήν υπ' άρ. 359 άναφοράν των υπευθύνων, 
έξαιτουμένων τήν άδειαν εις τό να διορίσωσι συνήγορον εις ύπερά¬ 
σπισιν εαυτών, καί τήν υπ' άρ. 175 πρόσκλησιν προς τον Διοικητήν 
της Δυτικής Σπάρτης καί Καλαμάτας, δια να κοινοποίηση προς αυτούς 
τό έγκλεισθέν αύτω άντίγραφον της αναφοράς τ ο ύ Εξεταστικού 
Δικαστού. 

Θεώρησαν καί τήν υπ' άρ. 398 εγγραφον αύτων άπολογίαν, δι' ής, 
όμολογούντες εαυτούς ενόχους καί υπευθύνους, εξαιτούνται τό έλεος 
των νόμων καί τήν εύσπλαγχνίαν. 

Άκουσαν καί τα προφορικά προβλήματα αύτων, εξ ών οί μέν 
τέσσαρες ομοφώνως έζήτουν συμπάθειαν είς τό έγκλημα των, ό δέ / 
Πατρίκιος έπρόβαλεν ότι είναι ανεύθυνος, όχι μόνον διότι μετεμε¬ 
λήθη καί δια της ειδοποιήσεως του διεσκέδασε τα μελετηθεντα καί 
ενδεχόμενα δεινά, άλλ' απάντων είς τήν κατηγορίαν τ ο ύ Εξεταστικού 
Δικαστού, επρότεινεν οτι έξησφάλισε δι' ορκωμοσίας καί τήν ζωήν των 
συνωμοτών, τους μετέφερε δέ είς Λιμένι μόνον είς παράστασιν της 
αληθείας, υποσχόμενος ν ' απόδειξη αυτό τούτο καί δι' αξιόπιστου 
μαρτυρίας. 

Έ χ ο ν υπ' όψιν καί τους περί εγκλημάτων έκδεδομένους διαφόρους 
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νόμους ρητώς διαλαμβάνοντας : «Έν τοις έγκλήμασιν ου το γεγονός, άλλ' 
ή διάθεσις σκοπείται»· και «ουδέν διαφέρει το φονεύσαι και το παρα¬ 
σχείν αίτίαν φόνου και το έντείλασθαι»· και «έάν τις συνομοσάμε¬ 
νος μετά στρατιωτών ή ιδιωτών ή βαρβάρων φονεύση, καθοσιώσεως 
κρινέσθω και κεφαλικως τήν δι' αίματος ύπομενέτω τιμωρίαν». 

Παρατήρησαν δέ και το Απάνθισμα των Εγκληματικών Νόμων, 
τους εκ προμελέτης φονεϊς, είτε έπιτυχόντας είτε άποτυχόντας, είς πο¬ 
λυχρόνιον φυλακήν καταδικάζον, ομοίως δέ και τους ληστάς, τού 

άρχηγού αύτων μόνον φονευομένου. 
Δικάζει κατ' έπιείκειαν 

Α'. Οι αύτοστοματεί όμολογήσαντες εαυτούς υπευθύνους είς το τής 
συνωμοσίας καί επιβουλής έγκλημα Κουτράκος Τζιριγωτάκος, άπο τού 
χωρίου Δρυαλί τής επαρχίας Ανατολικής Σπάρτης, Κυριακής Δικαιά¬ 
κος, άπο τ ο ύ χωρίου Δρυάλο τής επαρχίας Μαΐνης, Παναγιώτης Δημη¬ 
τρακαράκος, άπο χωρίου Νύφι τής επαρχίας Ανατολικής Σπάρτης, καί 
Νικόλαος Παυλάκος, άπο τ ο ύ χωρίου Άλικα τής επαρχίας Μαΐνης, να 
μένωσιν άπο τής εκδόσεως τής παρούσης αποφάσεως τρεις ολόκλη
ρους χρόνους είς φυλακήν εντός τού φρουρίου τής Μοθώνης. 

Β'. Να έκδοθωσι δεύτερα εντάλματα συλλήψεως κατά τον τύπον 
τής διαδικασίας κατά τ ο ύ Νικολάου Βοϊδή, τ ο ύ κατηγορουμένου / ως 
πρωταιτίου τής συνωμοσίας, καί κατά των συναιτίων, Μπουκουβάλα 
Χαριάτη καί Τζιλιβή Γεωργακάκου. 

Γ'. Να μένη είς φυλακήν ô Πατρίκιος Γκιτάκος, εως ού παρα¬ 
στήση υπέρ τής αθωότητας του τήν οποίαν έν τω μέσω τής δίκης υπέ¬ 
σχετο μαρτυρίαν. 

Δ'. Αντίγραφα τής παρούσης να δημοσιευθωσι, τοιχοκολλούμενα 
είς τήν άγοράν τής Καλαμάτας καί Τζίμοβας καί όπου άλλου δει. 

Τή 26 Ίουλ(ίου) 1829, Καλαμάτα 
( Τ. Σ. ) Ό Πρόεδρος 

Γ. Σκαλίδης 
Αθανάσιος Κυριακός 

Βενετζάνος Γ. Καπετανάκη 
Ιωάννης Καλογερόπουλος 

Ό Γραμματεύς καί αντ' αυτού 
Κωνσταντίνος Αθ. Κυριακός 

Ισον άπαράλλακτον τω πρωτοτύπω 
Τή 26 Ιουλ(ίου) 1829, Καλαμάτα 

Ό Γραμματεύς καί άντ' αυτού 
<Τ.Σ.> Κωνσταντίνος Αθ. Κυριακός 
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Αρ. 10 
Οδηγίες Ιω. Καποδίστρια προς Λυκούργο Λογοθέτη, 

Εκτακτο Επίτροπο Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας 
24 Σεπτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220 

Αρ. 14584 Ελληνική Πολιτεία 
Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος 

Προς τον Έκτακτον Έπίτροπον των τμημάτων της Λακωνίας 
καί της Κάτω Μεσσηνίας 

Έμπιστεύουσα εις σε τήν διεύθυνσιν των δύο τμημάτων της Λα
κωνίας καί τής Κάτω Μεσσηνίας ή Κυβέρνησις ελπίζει ότι θέλεις εν
νοήσει ως εκ τούτου οποίαν ύπόληψιν έχει περί της ικανότητος, του 
ζήλου καί της άφοσιώσεώς σου εις τα συμφέροντα της πατρίδος. 

Της αγαθής ταύτης ύπολήψεως θέλεις βέβαια άναδειχθή άξιος δια 
του αποτελέσματος των φροντίδων σου υπέρ της άποκαταστάσεως της 
ευταξίας καί ησυχίας εις τάς επαρχίας ταύτας, τάς οποίας ή ένδεια, 
το πνεύμα της στάσεως καί τής πονηρίας, ως καί ή έξ αρχαίας εξεως 
κλίσις προς τήν ληστείαν καταπιέζουσιν έλεεινως. 

Επισυνάπτεται ενταύθα σύντομος εκθεσις 1 αξιοθρήνητων συμβε¬ 
βηκότων καί εγκλημάτων. Ή Κυβέρνησις δεν έλαβε μέχρι τούδε κανέν 
αύστηρόν μέτρον προς τιμωρίαν των ενόχων, διότι ηθέλησε καί θέλει 
προ πάντων να πληροφορηθή περί των αιτίων από τα όποια παρεσύρ¬ 
θησαν οι δυστυχείς ούτοι εις τα περί ών ό λόγος εγκλήματα. Αν τά 
αίτια ταύτα είναι τρόπον τινά προσωπικά, το κακόν θέλει έκκοπή 
πρόρριζον, συλλαμβανομένου καί τιμωρουμένου τ ο ύ ένοχου. Έάν δε τά 
γενόμενα προήλθον από το πνεύμα τής φατρίας ή από αλλην τινά 
γενικήν αιτίαν, τά μερικά μέτρα θέλουν αυξήσει μάλλον το κακόν, 
άναγκάζοντα τήν Κυβέρνησιν να περιπέση εις εν από τά δύο, δηλ(αδή) 
ή να δείξη άνοχήν ανοίκειον του χαρακτήρας της ή να μεταχειρισθή 
αυστηρά μέσα έπισχετικά εκτελεστικής δυνάμεως, τά όποια καί έξοδα 
απαιτούν υπερβαίνοντα τους χρηματικούς της πόρους καί θέλει τήν 
κάμει να φανή τρόπον τινά πολεμία ώς προς τάς επαρχίας ταύτας. 
Πριν δέ να καταντήση εις τοιούτον άκρον, ανάγκη, καθώς προείπο¬ 
μεν, να πληροφορηθή περί των αληθών αίτιων τών εις τήν είρημένην 
εκθεσιν αναφερομένων συμβάντων. 

'Οφείλεις άρα να άσχοληθής περί τήν εξέτασιν ταύτην καί να 
μας διευθύνης τάς αναγκαίας πληροφορίας, οτε καί θέλομεν σε δώσει 
ανάλογους οδηγίας. / 

Έ ν τοσούτω προυργιαίτατον είναι να προσπαθήσης, άμα φθάσης 

1 . «Έκθεσις εν συνάψει τών κατά τήν Λακωνίαν ταραχών καί αλληλομαχιών όσαι 
συνέβησαν από τού 1828 έτους», αχρονολόγητο : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220, 
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εις τα δύο τμήματα, να περιστείλης τήν όρμήν των παθών, διαλάττων 
τάς φατρίας ή τουλάχιστον έμποδίζων τάς προς αλλήλους συγκρού
σεις. Επειδή δε οί νόμοι απεφάσισαν να διευθετώνται δι' αιρετοκρι¬ 
σίας τα κατά τάς αποζημιώσεις τάς οποίας χρεωστεί ό είς εις τον 
άλλον, θέλεις προσπαθήσει ολαις δυνάμεσι ώστε να ένεργήται το μέ
τρον τούτο. 

Θέλεις μεταχειρισθή επομένως τήν έξουσίαν των δικαστηρίων, εις 
τα όποια θέλεις διευθύνει τους ενάγοντας, συντελών συγχρόνως εις τό 
νά έμφανίζωνται οί εναγόμενοι είς τα δικαστήρια καί είς το να ένερ¬ 
γώνται τα της σωτηρίου δικαιοσύνης. 

Μεταξύ των είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπαγομένων υποθέσεων 
είναι αναντιρρήτως καί τίνες αί οποίαι πηγάζουν από τό πνεύμα της 
φατρίας. Ό τ α ν συμπίπτουν τοιαϋται, πρέπει, πριν τάς καθυποβάλης 
είς τα δικαστήρια, να λαμβάνης παρ' ημών ιδιαιτέρας οδηγίας. 

Τον λαόν θέλεις ευρει βέβαια εύπειθή, άλλα θέλει κατασταθή μάλ
λον ή καί εντελώς εύάγωγος, όταν απαλλαγή του ζυγού, τον όποιον 
μακρά δουλεία καί πολυετής δυστυχία επέβαλον εις αυτόν. 

Δια να προμηθεύση δε ή Κυβέρνησις είς τον λαόν τό τοιούτον 
αγαθόν, επιθυμεί νά λάβη τα μέσα όσα απαιτούνται, δια να δώση εις 
τινας έκατοστύας σπαρτιάτικων οικογενειών εκ των ανατολικών καί 
δυτικών επαρχιών γήν προς καλλιέργειαν είς τήν Κάτω Μεσσηνίαν 
καί είς τήν Μονεμβασίαν. 

Τοιούτος δέ πρέπει νά είναι ό τρόπος της εκλογής των οικογε
νειών καί τ ο ύ μετοικισμού των, ώστε καί εις τήν επαρχίαν από τήν 
οποίαν θέλουν αναχωρήσει νά παρεισαχθή διαρκώς νόμιμος εσωτε
ρική διοίκησις καί ό τόπος όπου θέλουν άποκατασταθή αί οίκογέ¬ 
νειαι αύται νά ευδαιμονήση. 

Δέν δυνάμεθα νά επιχειρήσωμεν ήδη πράγμα τό όποιον απαιτεί 
τόσα έξοδα, αλλ' επιθυμούμεν καν νά προπαρασκευάσωμεν τήν εκτέ¬ 
λεσίν του. Επομένως σε παραγγέλλομεν νά άσχοληθής περί τούτο, 
λαμβάνων τάς αναγκαίας πληροφορίας με φρόνησιν άμα καί προσο¬ 
χήν, δια νά μας προβάλης τό σχέδιον κατά τό όποιον ή Κυβέρνησις 
ήθελε δυνηθή νά ενεργήση τό ουσιώδες τούτο μέτρον, άμα λάβη εις 
χείρας τα απαιτούμενα χρήματα. 

Επί υποθέσει ότι πρόκειται νά μετοικισθωσι δυσχίλιαι οικογέ¬ 
νειαι, χίλιαι εκ τών άνατολικων καί ισάριθμοι εκ των δυτικών επαρ
χιών, θέλεις μας ειπεί πόσα χρήματα είναι ανάγκη νά προκαταβολή ή 
Κυβέρνησις, δια νά δώση εις αύτάς τα μέσα τ ο ύ νά καλλιεργούν τάς 
κληρουχίας των, προσδιορίζων συγχρόνως καί τήν εκτασιν της χορη¬ 
γηθησομένης γης. 

Εκτος τούτου θέλεις μας εκθέσει καί τον τρόπον καθ' όν εκλέ-
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γουσα ή Κυβέρνησις τάς οικογενείας ταύτας, ημπορεί να είναι βεβαία 
περί της επιτυχίας του σκοπού. 

Μετά τάς γενικάς ταύτας θεωρίας όφείλομεν να σε κοινοποιήσω¬ 
μεν την γνώμην μας περί όσων ανάγονται εις την έσωτερικήν διοίκη¬ 
σιν τών επαρχιών. 

Ό Γραμματεύς της Επικρατείας θέλει σέ δώσει τάς γενικάς οδη
γίας όσας είχε λάβει ό προκάτοχος σου, συγχρόνως δέ και κατάλογον 
των κατ' αμφότερα τα δύο τμήματα υπαλλήλων της Κυβερνήσεως. Ά φ ο ύ 
δέ περιέλθης άπαξ τάς υπό τήν διεύθυνσίν σου επαρχίας και επι¬ 
σκεφθης τα πάντα, θέλεις μας προβάλει τάς διοικητικάς μεταρρυθμί
σεις, όσας ήθελες κρίνει αρμοδιότερος εις τήν ακριβή έκτέλεσιν της 
δημοσίου υπηρεσίας και ίκανάς να ευχαριστήσουν τους κατοίκους- εως 
τότε δεν θέλει<ς> επιχειρήσει καμμίαν μεταβολήν. 

Άπό τάς αναφοράς τάς οποίας έλάβομεν εσχάτως έπληροφορήθη¬ 
μεν άποχρώντως οτι εις τα διάφορα μέρη τών υπό σέ τμημάτων, μά
λιστα είς τον Μυστράν, υπάρχουν έριδες περί τών δημογεροντιών. 
Επειδή δέ, μακράν οντες, δέν δυνάμεθα να κρίνωμεν ποίοι πταίουν, ήθε¬ 
λεν είσθαι καλόν να μή γενούν εις κανέν μέρος μεταβολαί, εως οτου 
λάβωμεν παρά σου τ ο ύ ιδίου θετικός πληροφορίας περί της καταστά
σεως τών πραγμάτων είς εκάστην επαρχίαν. Αν όμως άναγκασθής 

από το κατεπείγον τών περιστάσεων, έχεις τήν αδειαν να διορίσης 
προσωρινώς δημογεροντίας. 

Οι Σπαρτιαται φρονούν οτι μόνοι αυτοί πρέπει να είναι έξηρη¬ 
μένοι τών φόρων και τήν όλογον ταύτην άπαίτησιν έπροσπάθησαν οι 
πληρεξούσιοι των, καθώς δέν αγνοείς, να επικυρώσουν δια νόμου είς 
τήν εν Άργει Εθνικήν Συνέλευσιν. 

Ή επί της Οικονομίας Επιτροπή θέλει σέ δώσει σύντομον, άλλ' 
ακριβή άπογραφήν όσων φόρων πληρώνουν ή δέν πληρώνουν οί Σπαρ
τιαται. Ά φ ο ύ έπέλθης τήν άπογραφήν ταύτην και φθάσης εν ταυτώ 
εις τον προς όν όρον σου, θέλεις μας αναφέρει περί του ουσιώδους 
τούτου αντικειμένου. / 

Το Γενικόν Φροντιστήριον παρηγγέλθη ήδη νά σέ δηλοποιήση 
τήν διάταξιν τήν οποίαν έξεδώκαμεν δια τήν υπηρεσίαν της εσωτε
ρικής τών τμημάτων φρουράς, και μετ' α ύ τ ο ύ ανάγκη νά συνεννοηθής 
περί τών Σαμίων στρατιωτών, όσοι μέλλουν νά σέ συνοδεύσουν. 

Ό Γραμματεύς της Επικρατείας θέλει σέ κοινοποιήσει όλας τάς 
εις τους συνάδελφους σου εσχάτως σταλείσας εγκυκλίους. 

Εν Αιγίνη τή 24 7βρίου 1829 
Ό Κυβερνήτης Ό Γραμματεύς τής Επικρατείας 

<Τ. Σ·> Ι. Α. Καποδίστριας Ν. Σπηλιάδης 
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Αρ. 11 

Επιστολή Πετρόμπεη προς Ιω. Καποδίστρια 
27 Σεπτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 221 

Έξοχώτατε ! 

Καταθλιβόμενος άπαρηγορήτως καί είς άηδίαν έκατήντησα, βαρύ
νοντας καί τήν ιδίαν μου ζωήν, οπού, ά φ ο ύ εγινεν ή ελευσίς σας είς 
τήν Ελλάδα μέχρι τούδε, πάντοτε με θάρρος υίικον εγγράφως σας έκ
θετα, καθώς καί προφορικώς σας έκφραζόμην συνεχώς, τήν άναπόφευ¬ 
κτον ανάγκην καί ελλειψιν της πολυαρίθμου οικογενείας μου, ωσαύ
τως καί τα ειλικρινή, σταθερά καί γενναία αισθήματα της άφοσιώ¬ 
σεώς μας είς τήν πατρίδα καί Κυβέρνησιν, υπερασπιζόμενοι μέχρι θα
νάτου· πλην ούδεμίαν εκτέλεσιν απόλαυσα. Ανεφέρθην καί είς τήν 
Συνέλευσιν του έθνους μας, οπού καί ομοφώνως παμψηφεί απεφάσισαν 
να λάβω τα δίκαια μου. 

Οθεν καί, μήν έχοντας είς το έξης ύπομονήν καί παρηγορίαν είς 
τήν άνυπόφορον στέρησιν, προστρέχω καί αύθις δια της ταπεινής μου 
επιστολής να εμφανισθώ προς τήν ύμετέραν έξοχότητα μέ τήν τελείαν 
άπόφασιν, ήτις θέλει είναι ή πρώτη καί ή τελευταία. 

Προ πάντων θερμώς σας παρακαλώ δια να μας προφθάσετε όσον 
το συντομώτερον ανάλογα τών δικαίων μας καί ανάγκης χρηματικά 
μέσα, δυνάμει τών οποίων να προφθασθώμεν καί παρηγορηθώμεν είς 
τήν μεγίστην μας ταύτην άναπόφορον στέρησιν, καθότι όφείλομεν 
καί άπειρον χρέος, μάλιστα καί είς Ευρωπαίους. Όμοίως θέλει μας δώ¬ 
σητε καί εν όσπίτιον ευρύχωρον από τα καλλιώτερα εις Ναύπλιον, φέ
ροντας τήν οίκογενείαν μου να κατοικήσωμεν. Τα δε χρηματικά μέσα 
καί το όσπίτιον θέλει έκπεσθούν άπ' όσα εχομεν λαμβάνειν, άπεφασί¬ 
ζοντας προς τούτοις καί εν άνάλογον καί σταθερον πόρον, δια να 
ζώμεν τιμίως κατά το ίδιον τ ο ύ χαρακτήρος μας καί επαγγέλματος. 
Αλλέως καί, ο μή γένοιτο, μας άπεράσετε μέ το σήμερον καί με το 
αυριον καί είς το έξης, είμεθα είς τελείαν άπελπισίαν ν' άναχωρήσω¬ 
μεν από τήν Ελλάδα καί ν' άποθάνωμεν είς ξένην γήν, οί δε αίτιοι 
ας δώσουν λόγον είς θεόν καί άνθρώποις. / 

Σας ενθυμίζω όμως ενα γράμμα σας, το οποίον μέ άποκρένεσθε 
από τήν Τζενέβραν 1 καί το φυλάττω από τα 1826 καί εις τήν τελευ¬ 

ταίαν περίοδον μοί λέγητε : «Εύχομαι να διαφυλάττη ό άγιος θεός άδι¬ 
άσειστον τήν ύγιείαν σας δι' ύπηρεσίαν καί καύχημα της Ελλάδος». 
Επομένως δέ καί είς τα στατιστικά άρθρα τα όποια εδόθησαν είς 

1, Χφ. Τζενέρβαν. 
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τούς πρέσβεις των φιλάνθρωπων καί προστατών μας συμμάχων βασι
λέων, είς το εικοσιοκτώ άρθρον έπροσαφαιρέσατε, παρασταίνοντας με¬ 
γάλην φήμην δια τον δούλον σας καί της Σπάρτης, τα όποια θέλει 
είναι αιωνίως άνεξάλειπτα εις τήν ίστορίαν. Διατί λοιπόν τόσον και
ρού διάστημα τοσαύτην άδιαφορίαν είς τον πιστόν σου καί παλαιόν 
φίλον γέρον Μαυρομιχαλην καί οίκογενείαν του ; Είκοσι έξι ήδη μή
νας δοκιμάς καί εκζάμινα1 δέν ύποφέρεται. 

Εις τα εννέα επήγα εις Κόρφους, συνθέτοντας με τον γκενεράλ 
Ντορτζιλόν 2 μεγάλα καρτέγια 3 καί συμφωνίας, ακορδάροντας4 ευχαρί
στως τα όσα έζήτησα δια τήν άντίκρουσιν τ ο ύ Βελή πασά, όπου τότε 
ήτον είς τον Μορέα έναντιούμενος εις πόλεμον μέ τό τζιράκι του, 
έναν μπέγη τής Μάνης ονόματι Ζερβάκος 5, καί δια τής Θείας Προνοίας 
μέ πόλεμον ένικήθησαν καί τελείως άφανίσθησαν. Επήγα καί είς Κων¬ 
σταντινούπολιν δύο χρόνια καί εκεί δια τής παντοδυναμίας του ουρα
νού κατά κράτος δια πάντα έξωντώθησαν, κατά τα έπίχειρα τής ασε
βής των κακίας. 

Λοιπόν ό γκενεράλ Τζορτζιλόν μόνον εξήντα τέσσερες ήμερες μέ 
έκζαμινάρησε, έπειτα έκορδάρησε όλα τα πατριωτικά μου ζητήματα, 
βοηθώντας από τότε τήν Ελλάδα καί υπερασπιζόμενοι, δίδοντας με 
καί δύο μιλιόνια πολεμοεφόδια καί είς μετρητά. Τώρα δέ ό κοινός καί 
μερικός μας πατέρας να παραμελή μόνον εις τον Μαυρομιχαλην τάς 
μεγάλας του θυσίας καί έκδουλεύσεις ; Ό ουρανός καί ή γή δέν θέλει 
τό υποφέρει, άλλ' ούτε ô Μαυρομιχάλης να ζή είς τήν Ελλάδα μέ 
τοιαύτην περιφρόνησιν καί στέρησιν αλλά μυριάκις είπον καί ελάλη¬ 
σον, άμαρτίαν καί εντροπή ουκ είχον. 

Έξοχώτατε ! Ένώ εκπληροίτε τήν εκτέλεσιν των μεγάλων μου δι
καιωμάτων καί νομιμότητος, κατά τοϋτο θέλει μείνουν υπερευχάριστοι 
πάντες οί Έλληνες , σχεδόν καί ή Ευρώπη. 

Ευελπις ών αναμένω όσον τάχος τήν εκτέλεσιν τής πατρικής σας 
κηδεμονίας. Υποσημειούμαι μέ όλον τό βαθύτατον σέβας 

Τή 27 Σεπτεμβρίου 1829 πρόθυμος καί των επιταγών σας 
εν Άργει δούλος 

π. μαυρομηχάλης 

1. Εξετάσεις, ανακρίσεις. 
2. Φραγκίσκος - Ξαβέριος Δονζελώ (Donzelot) : Γάλλος στρατηγός (1764 ¬ 

1843), ό όποιος διατέλεσε Διοικητής Ιονίων Νήσων (1807 - 1814). 
3. Πιθανώς από τό carteggio· αλληλογραφία. 

4. Accordare - παραχωρώ, παρέχω, συμφωνώ. 
5. Κωνσταντ ίνος Ζερβάκος, μπέης τής Μάνης από 1808- 1810, 
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Αρ. 12 
Επιστολή Ιω. Καποδίστρια προς Πετρόμπεη 
2 Οκτ. 1829, ιδ., σχ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 159, αρ. 8 

Ιδιαιτέρα 
Προς τον Πετρόμπεην Μαυρομιχάλην 

Εν Αιγίνη τή 2 Οκτωβρίου 1829 
Απαντώ εις το γράμμα σας των 27 7β(ρίου). Εις αυτό βλέπω μέ λύ¬ 

πην μου οτι συγχέετε πολλά πράγματα καί, συγχέων αυτά, αποβλέπετε 
εις ένα σκοπόν, εις του οποίου τήν έκπλήρωσιν μέ είναι αδύνατον να 
συντελέσω. 

Εάν ή Συνέλευσις απεφάσισε παμψηφεί να λάβετε τα δίκαια 
σας, αυτή δέν έπροσδιώρισε μήτε τον καιρόν μήτε τους πόρους. 
Αλλά σεις ζητείτε παρευθύς καί πόρους χρηματικούς καί κατάλυμα εις 

το Ναύπλιον. Οσον μέν δια τους πόρους, δέν υπάρχουν πόροι εις τήν 
έξουσίαν μου καί οσα βοηθήματα ελάβετε εως τώρα, ό μ ο ύ μέ τάς 10 
χιλ(ιά)δ(ας) φράγκα, τα πληρωθέντα εις τον Γάλλον Γκοδεμπού 1 δια τήν 
πειρατείαν τήν αποδοθείσαν εις τον άδελφόν σας Ιωάννην, αυτά ελήφθη
σαν μέρος από τα γαλλικά βοηθήματα καί μέρος εκ των ιδίων μου χρη
μάτων. Τα βοηθήματα της Γαλλίας έπαυσαν καί τα εδικά μου / μέσα έξη ν¬ 
τλήθησαν. Όσον δε περί του κα<τα>λύματος, ή Κυβέρνησις δέν εδωκεν 
εως τώρα είς ούδένα εκ των έν τοις πραγμασι- καί, αν ήθελε να τους 
δώση, δέν ήξεύρει πού να τό ευρη, επειδή μόλις ημπορεί να οίκονο¬ 
μήση τα άναγκαιουντα δια τήν δημόσιον ύπηρεσίαν. 

Δια των ανωτέρω αποκρίνομαι εις τό γράμμα σας καί σας παρα
καλώ να μήν επανέλθετε είς τα ίδια. 

Σας ασπάζομαι 
Αρ. 13 

Επιστολή Πετρόμπεη προς Ιω. Καποδίστρια 
11 Ό κ τ . 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φάκ. 222 

Έξοχώτατε, 
Επε ιδή κ' εύαρεστήθητε ήξιώνοντάς με απαντήσεως σας των 2 

τ ο ύ ισταμένου, ελαβον άφορμήν καί θάρρος να σας ξαναγράψω τήν 
παρουσαν μου ταύτην δουλικήν μου έπιστολήν, έχοντας άποχρωντας 
λόγους καί δικαιότατους· μολοντούτο ζητώ συγγνώμην. 

Μέ γράφετε, έξοχώτατε, οτι «συγχέετε πολλά πράγματα» ή επι
στολή μου «καί συγχέων αυτά αποβλέπετε εις έναν σκοπόν», είς τού 

οποίου τήν έκπλήρωσιν σας είναι αδύνατον να συντελέσητε 2. Αληθώς 
1. Godebout. 
2. Ό Πετρόμπεης έδώ δέν μπόρεσε να άποδώση ορθά σε πλάγιο λόγο όσα 

τού έγραψε ô Κυβερνήτης (βλ. προηγούμενο έγγραφο), 
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είπας ότι εις έναν σκοπόν πολλά δικαιότατον αποβλέπει, καί μάλιστα λέ
γει μία[ν] χωρική παροιμία[ν] : «Οταν πεινάη ό λαός κ' όταν στενοχωρή¬ 
ται, κανείνεν δεν εντρέπεται, κανείνε δέν φοβείται». Εξόχως τους εδι
κούς μας αγώνας καί θυσίας να τους γοδέρουν 1 οί τοις πασι γνω
στοί, ό θεός ίλεως καί βοηθός εις το δίκαιον. 

Έγώ δέ καί προσωπικώς θέλει λάβω την τιμήν μίαν ήμέραν να σέ 
τα εκφρασθώ καί έπειτα να σέ ζητήσω τήν συγχώρησιν καί ô θεός 
συγχωρέσαι, καί αμέσως ν ' αναχωρήσω από τήν Ελλάδα. Είναι αδύνα
τον εις τό έξης να ζήσω εις τήν πατρίδα μέ παρόμοιον ενδειαν καί τα 
λοιπά, ά φ ο ύ σας είναι αδύνατον να συντελέσητε εις τα μεγαλώτατα 
δικαιώματα μου, λέγοντας μου καί τόσα άλλα πικρά, ότι δέν περισ
σεύουν καταλύματα εις Ναύπλιον από τα δημόσια. Ημείς δέν είμεθα οί 
πρώτοι δημόσιοι, άλλα αυτοί όπου κάθονται εις τά σεράγια μέ μπερ¬ 
τέδες καί τζάμια ό μέν καί ό δέ ; 

Δια πειρατείαν, παρακαλώ, μήν λέγης, οτι δέν καταδεχόμεθα, αλλά 
ό Μπουφάντης είναι ό αίτιος καί εις τήν Πάτραν ευρίσκεται, ας άπο¬ 
λογηθή- τό δέ κριτήριον αδίκησε μεγάλως τον άδελφόν μου καί δού¬ 
λον σας Κωνσταντίνον, κρατώντας τό πλοίον του καί αρέστο πέντε 
μήνας καί τον άλλον 2 εις Μονεμβάσιαν εννέα, καθότι αυτών τους 
επρεπον βραβεία καί αμοιβαί. 

Μέ φανερώνετε οτι καί ή Συνέλευσις «δέν επροσδιώρισε μήτε τον 
καιρόν μήτε τους πόρους». Ό καιρός, Σ. Κυβερνήτα μας, είναι προσδιο
ρισμένος άπ' όλον τό έλληνικόν έθνος, άφου εστειλον τον υίόν μου 
καί δούλον σας Άναστάσιον εις Τριπολιτζάν, θυσιάσας αυτόν δια τήν 
πατρίδα εκουσίως, οπού καί των Τούρκων τά όμματα έσφαλίσθησαν 
μέ κατράμι καί δέν έφωδιάσθησαν. / 

Κατά τους 1821, Φεβρουαρίου 10, καί πάλιν αμέσως εστειλον επί
τηδες έναν μου άνεψιόν εις Κωνσταντινούπολιν, δίδοντας τήν είδη¬ 
σιν του υίού μας καί δούλου σας Γεωργάκη, καί μέ μεγάλον κίνδυνον 
τής ζωής του έδραπέτευσε, καθότι ό ερχομός του Γεωργάκη έπροξέ¬ 
νησε τήν έπανάστασιν εις τήν Ελλάδα- και έπειτα κατά διαφόρους 
πολέμους καί άρίστευσε καί έκινδύνευσεν είς τέλειον θάνατον, άφού 
επεσεν είς χείρας του Ιμβραήμη, άλλα ή Θεία Πρόνοια μ' έλυπήθη καί 
τον ελευθέρωσεν. 

Επειτα εις τό αυτό έτος, 23 Μαρτίου, όπου έδιώρισα εις δύο κο
λόνας τα έμπειροπόλεμα όπλα τής Σπάρτης από τό μέρος τής δυνατής 
θέσεως Μπαρδούνιας καί Μυστρός, αρχηγούς διορίζοντας τους αύτα¬ 
δέλφους μου Κυριακούλη καί Κωνσταντίνον, κυριεύοντας δια τής 
παντοδυναμίας τ ο ύ υψίστου εκείνα τά απόρθητα μέρη άναιμωτί, οπού 

1. Godere · χαίρομαι, απολαύω, καρπούμαι, νέμομαι. 
2, Τον Ιωάννη Μαυρομιχάλη. 
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βέβαιον ήθελον πολεμούν ακόμη, με το να είναι δύσβατοι τόποι καί 
πύργοι φοβεροί, καί εις τήν ιδίαν στιγμήν αμέσως έπροχώρεσαν εως 
το Καλογεροβούνι, εξω της Τριπολιτζάς. Έγώ δε μετά των λοιπών 
έκυριεύσαμεν τήν Μεσσήνιαν, σχεδόν όλην τήν Πελοπόννησον, έπο¬ 
λιορκήσαμεν τα φρούρια καί τού Λάλα, ένδυναμώσαμεν και τά εξω 
Μεγάλα Δερβένια της Ρούμελης, ά φ ο ύ εγινεν ή φοβερή καί λαμπρά 
μπατάγια του Βαλτετζίου, ήτις επισφράγισε δια της Θείας Προνοίας 
τήν τύχην της Ελλάδος. 

Ό δε Κυριακούλης καί Ηλίας , έπειτα από τήν νίκην του Βαλ
τετζίου, έβεβαιώθημεν ότι κατεβαίνει ό Μερβεργιώνης 1 καί διάφοροι άλ
λοι πασάδες με αρκετά στρατεύματα να εμβουν είς τον Μορέα, όπου 
βέβαιον καί έπροχωροόσαν, αμέσως τους έδιώρισα καί επήγαν καί 
τους άντίκρουσαν έξ μήνας μέ απείρους καί φοβερούς πολέμους, κρα
τώντας εκείνα τά μέρη, οπού ήτον ή σωτηρία της Ελλάδος, εως ότου 
έκυριεύσαμεν τήν Τριπολιτζάν καί Κόρινθον, όπου ήμουν καί ό ίδιος 
ίν τέστα 2. Τά δέ λοιπά μύρια τοιαύτα, μέχρι τήν σήμερον, σιωπώ. 

Μοι φαίνεται, εξοχώτατε, ότ' είναι το δίκαιον από τότε νά ύπάρχη 
ό προσδιορισμένος καιρός καί πόρος άπ ' όλον τό έλληνικόν έθνος 
είς ημών, καί επομένως τά μέσα του πόρου είναι άπ' όλην τήν Ε λ 
λάδα, οπού ή Θεία Πρόνοια καί οί τρεις σωτήρες μας φιλάνθρωποι 
μονάρχαι ασφάλισε καί έλευθέρωσεν. Είναι αρκετή ή επικράτεια αύτη 
νά άνταμείψη καί βράβευση τους έχοντας δικαιώματα ωσάν ημάς. / 

Λοιπόν άπ' αυτά ζητώ, αύθέντα μοι καί αδελφέ, από τά όσα εχω 
λαμβάνειν ωσαύτως ανάλογον καί σταθερόν πόρον καί δόξαν, δια 
νά ζώμεν τιμίως, κατά τό ίδιον του χαρακτήρος μας καί τά λοιπά. 
Άλλέως καί έχετε, ό μή γένοιτο, τάς ιδίας προφάσεις, θέλει έλθω 
καί προσωπικώς ζητώντας σας τήν συγχώρησιν καί τήν εύχήν σας, 
εί δυνατόν, ότι άφεύκτως θέλει υπάγω είς τους τρεις προστάτας μας 
καί φιλάνθρωπους μονάρχας, ζητώντας έλεος καί βοήθεια, ότι ή πα
τρίς μου Ελλάς δεν έχει πόρον ζωής. 

Τό νά μήν υπάγω είς τά ίδια καί μή παρακαλής. Ωσάν ορίσης, 
φέρνω καί τους λοιπούς, οπού συνεχώς σας παρακαλώ 3. 

Συγχωρώντας με είς τήν πολυλογίαν μου ταύτην, καί μέ όλον τό 
βαθύ καί πεφυλαγμένον μοι σέβας υποσημειούμαι 

Εν Άργει τήν 11 'Οκτωβρίου πρόθυμος καί τών επιταγών σας 
1829 δούλος 

π. μαυρομιχάλης 

1. Ομέρ Βρυώνης. 
2. In tes ta- επικεφαλής. 
3. Ό Πετρόμπεης εδώ παρανόησε τελείως τήν τελευταία φράση του προηγού

μενου εγγράφου τ ο ύ Κυβερνήτη. 
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Άρ. 14 
Επιστολή Kων/νου Μαυρομιχάλη προς Πετρόμπεη 

5 Οκτ. 1829, πρωτ., συνημμένο στο υπ' άρ. 13 
Έκλαμπρότατε αδελφέ, 
Έλάβομεν άπαντα τα γράμματα σας, έξ ών είδομεν τα εν αύτοίς, 

καί, άποκρινόμενοι, σας λέγομεν οτι είναι περιττον νά μας γράφητε τα 
αυτά εις τά γράμματα σας, οδηγώντας μας να έξακολουθωμεν άόκνως 
είς τάς σ. διατάξεις τ ο ύ Σ. Κυβερνήτου μας. Ημείς, έχοντες προ 
οφθαλμών έξ αρχής τάς οδηγίας σας, δεν ελείψαμεν ούτε λείπομεν από 
του να ένεργώμεν καί υπέρ δύναμιν τα προς στήριξιν καί εντελή εύπεί¬ 
θειαν των διαταγών της Σ. Κυβερνήσεως, μολονότι ή Σ. Κυβέρνησις 
δεν μας άντήμειψε μέχρις ότου αναλόγως τών προς το έθνος έκδου¬ 
λεύσεών μας, χορηγούσα ανάλογα μέσα τής οικονομίας τής οικογε
νείας μας καί βαθμούς πολιτικούς ανάλογους τών χαρακτήρων μας. 
Ημείς όμως, πεποιθότες εις το φιλοδίκαιον τής Σ. Κυβερνήσεως μας, 
θέλει ενεργωμεν καί είς το έξης μέχρι τέλους τα ίδια με άοκνίαν καί 
ζήλον πατριωτικόν, καί δέν έλπίζομέν ποτέ να άποτύχωμεν τών αλη
θών δικαίων μας. Τοϋτο όμως να προσπαθήσετε εις τήν Σ. Κυβέρνη¬ 
σιν, δια νά μας προμηθεύση τα ανάλογα μέσα τών κατεπειγουσών πα¬ 
ρουσών αναγκών μας, οπού δι' αυτών νά έρεθισθή κατά δίκαιον λόγον 
ή προθυμία μας. Ταϋτα καί θεόθεν υγιαίνοιτε 

Εν Καλαμάτα τη 5 Οκτωμ. 1829 οί αδελφοί σας Χ 

Κωνστ(αντίν)ος μαυρομιχάλις 

Αρ. 15 
Επιστολή ΙΙετρόμπεη προς Γραμματεία τής Επικρατείας 

22 Ό κ τ . 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 224 
Προς τήν Γενικήν Γραμματείαν τής Επικρατείας, 
Εχθές προς το εσπέρας ήξιώθην έπιστολήν της σημειωμένη τών 

20 τ ο ύ ήδη πνέοντος περιέχουσαν 2 καί άντίγραφον του Σ. Κυβερνήτου 
μας διατάττοντας τον κ. Πεταλά, ωσαύτως καί του αύταδέλφου μου 
Ιωάννη γράφοντας είς τον δασμοτελώνη, άπο τά όποια έκατάλαβον 

καί τη άληθεία έμεινα έκθαμβος, μάλλον καί εκστατικός εις το ύφος 
τής διαταγής, δια τήν τοσαύτην άσπλαχνίαν προς εύπειθή καί αιμα
τοκυλισμένα τέκνα της. Διό καί, άποκρινόμενος, λέγω, το μείζον πάν
των τών αρετών έστι ή διάκρισις, προ πάντων ή δικαιοσύνη είς τους 
πάντας καί είς οίκογένειαν θυσιασθείσα ένεκα ταύτης. 

1. Προφανώς λείπει ή υπογραφή του Αντωνίου Μαυρομιχάλη, πού έμενε 
στην Καλαμάτα. 

2. Χφ. περιέχων. 
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Άφού, κύριε, ήμουν ήγεμών ανεξάρτητος εις όλην τήν Σπάρτην, 
άπο Τρίνησα εως Αγιάσω 1, μέ πεντακόσιας χιλιάδας γρόσια εισόδημα 
κατ' έτος, και ως πρώτος της επαναστάσεως μέ τοσαύτας δουλεύσεις 
καί θυσίας, δέν είναι δίκαιον άπο τήν πατρίδα να ζώμεν ευτυχώς κατά 
το ίδιον τ ο ύ χαρακτήρος μας, επαγγέλματος καί τά λοιπά; Αλλά να 
καταντήσωμεν εις τοσαύτην ενδειαν καί άνοικονομησίαν, τούτο 
δέν περιγράφεται. Αλλ' ούτε δύναμαι να εκθέσω, υποφέρων τά καθη
μερινά πικρά γράμματα των γεροντισσών καί λοιπών, όπου μέ γρά
φουν, βγάνοντας μου τήν ψυχήν, δια να τους προφθάσω καί τά έξης· 
ακαταπαύστως μέ ανησυχούν άπαρηγορήτως. 

Οθεν κ' έγώ, κατά χρέος βιαζόμενος,2 παρακαλώ θερμώς συνεχώς τον 
Σ. Κυβερνήτην μας δια να μας δώση άπ' οσα εχομεν έξωδευμένα καί μέ 
ποταμηδόν αίματα ζυμωμένα, άπεφασίζοντας καί σταθερόν πόρον. Δέν 
έστάθη εισέτι δυνατόν να εύσπλαχνισθή κατά χρέος, τολμώ ειπείν, είς 
δίκαια πασιφανή καί είς τήν εμφρονον σύνεσιν καί εύεργεσίαν τού 
Σ. Κυβερνήτου μας αφιερωμένα· στέλλων καί ολίγα άπο τά πολλά 
γράμματα των παιδίων καί πληροφορείται συχνά καί ή Α. Ε. τήν με¬ 
γίστην ανάγκην. 

Αλλά δύο χρόνια άπο τήν αισιαν ελευσιν της Α. Ε. έκαταντήσα¬ 
μεν πένητες πενήτων, βιαζόμενοι ούτω πως ν' άναχωρήσωμεν άπο τήν 
Ελλάδα αποθνήσκοντες είς ξένην γ ή ν καί αυτή ή απελπισία μέ πα
ρακινεί να είπω δια βέβαιον οτι ή κατάρα του σουλτάνου μέ παι
δεύει, μέ το να έγινα πρωταίτιος δύο φοράς τ ο ύ άφαν ισμού του, 
παραγγέλοντας καί κατά τούτο ή αγία καί ίερά ημών πίστις, 
οτι ούτε είς πιστόν ούτε είς αλλοεθνή να έπιβουλευώμεθα. / Καί το 
λέγω, κύριε, τούτο ουχί δι ' άλλο, διότι είμαι πολλά ευχάριστος είς 
τάς πράξεις έ μ ο ύ καί της οικογενείας μου, θυσιάσαντες τά πάντα 
υπέρ της φίλης μας πατρίδος καί υπέρ τ ο ύ Σ. Κυβερνήτου μας. 
Ουχί λέγω δι' άλλο, είμή διότι δέν δύναμαι να ευρω είς άλλο τι ύπεύ¬ 
θυνον τον εαυτόν μου ή τά μέλη της οικογενείας μου παρά είς μόνον 
το κατά τ ο ύ σουλτάνου. 

Λοιπόν άπο όλα τά προρρηθέντα δίκαια έβιάσθην εκ τ ο ύ άρτου να 
γράψω εις τήν οίκογένειάν μου δια νά λάβη άρτον, καί άρτον έφήμερον, 
τακτικώς άπο τήν Σπάρτην, δυνάμει τών οποίων νά θεραπεύσουν τήν 
ανάγκην, εως ότου ή Θεία Πρόνοια έμπνευση εις τήν καρδίαν τ ο ύ Σ. 
Κυβερνήτου μας, άπεφασίζοντας καί είς ημάς το δίκαιον καί θεάρεστον 
της ευεργεσίας του άνταπόδομα, καθώς καί ή Συνέλευσις απεφάσισε 
δια της συναινέσεως της Α. Ε. Ημείς εχομεν νά λαμβάνωμεν αρκετά, τά 

1. Για το τοπωνύμιο αυτό βλ. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α , «Συμβολαί εις τήν ίστορίαν 
καί τήν τοπογραφίαν της ΒΔ. Μάνης», Ελληνικά 6 (1933) 321. 

2. Χφ. βιοζόμενος. 
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οποία είναι καί σας είναι γνωστά, καί άπο την Σάμον, άπο το χωρίον 
Μυστρος Γεωργίτζι, άπο τον Πραστόν μήτε άπ' αυτά ουδείς τρόπος 
έγινε. 

Περί δέ τού Γοδεβούτ, Γάλλου, ημπορείτε να πεισθήτε ότι ô Μπου¬ 
φάντης είναι ό αίτιος, όστις ευρίσκεται είς την Πάτραν, καί αυτός ας 
άπολογηθή. Περί δέ τ ο ύ αύταδέλφου μου Κωνσταντίνου λέγω πώς αδίκως 
επαθεν, ύστερον από ενδοξον καί έπικίνδυνον άγωνα, έξοδεύσας ίδίως 
πολλά αγωνιζόμενος εϊς την Δυτικήν Ελλάδα, καί έζημιώθη ύστάτως 
καί το πλοίον του με ούκ ολίγην καταφρόνησιν είς Αίγ ιναν καί τέ
λος όλοι ημείς έκ διαβολών ανύπαρκτων καί ψευδών έπάθαμεν καί πά¬ 
σχομεν τόσα ώς ποτέ, είς έλεεινήν στάσιν έλθόντες. 

Οθεν καί ή μόνη στιγμή είναι καί υπάρχει, κύριε Αρχιγραμμα¬ 
τέα, τώρα, καί αν εύχαριστηθή καί θελήση ô Σ. Κυβερνήτης μας, δια 
να γενώμεν καί δια να μένωμεν αιωνίως αληθή προβάτων ποίμνη καί 
ποιμήν είς όλους ημάς να είναι ή έξοχότης του, ας άποφασίση. Καί, ώς 
Άρχιγραμματεύς οπού είσαι καί γνωρίζεις τήν έξ αρχής ευπειθή άπά¬ 
θειάν μου, αν ήμπορής, ομίλησε τό δίκαιον εις Α. Ε. Έγώ μάλιστα, αν 
εϊχον κατάλυμα άνάλογον, ήθελεν / είμαι αυτού νά σας τα ειπώ καί 
προφορικώς, καί αν εύαρεστείτο καί ή Α. Ε., να τα άκούση. 

Μάθετε καί αυτό, ότι ό υίός μου Δημήτριος είς τα Παρίσια δοκι
μάζει τα όμοια, καί, ώς με εΐπεν ό Σ. Κυβερνήτης μας από τα πέρυσι, 
ό κύριος Έϋνάρδος μέχρι τον παρελθόντα Αυγουστον δέν τον είχε 
δώσει τίποτες. Χρεωστωνται καί τοβ κ. Πρασακάκη αρκετά, όστις μέ 
τα ζητεί άνυπομόνως. Έ ν τοσούτω δέ ύποσημειουμαι μέ σέβας 

1829 8βρίου 22, Άργος ό εύπειθής πολίτης 
π. μαυρομηχάλης 

Αρ. 16 

Επιστολή Αντωνίου, Κωνσταντίνου καί Αναστασίου 
Μαυρομιχάλη προς Ιω. Καποδίστρια 

27 'Οκτ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 224 

Έξοχώτατε καί σεβαστέ ημίν Κυβερνήτα, 
Δια της παρούσης ημών ταπεινής αναφοράς λαμβάνομεν τήν τι

μήν καί τόλμην οί ύποσημειούμενοι δούλοι σας νά άναγγείλωμεν 
προς τήν Α. Ε. καί νά καθυποβάλωμεν δεινοπαθώς υπ' όψιν της τα 
ακόλουθα. 

Έξοχώτατε, καιρίως είναι καταπεπληγωμένη ή ψυχή μας καί 
δυσφόρητον κατήντησεν είς ημάς τό παράπονον είς τήν καταδρομήν 
της ειμαρμένης, διότι επί των λαμπρών ήμερων σας ύστερούμεθα τήν 
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κυβερνητικήν σας εΰνοιαν και έμπιστοσύνην, τήν οποίαν ελπίζομεν 
βασίμως να πλουτώμεν υπέρ πάντα άλλον και ένεκα ταύτης της απευ
κταίας ύστερήσεως μας έχετε καί απομεμακρυσμένους άπο τους ανά
λογους εις ήμας διοικητικούς χαρακτήρας, δια να φανωμεν, ώς εξ αρ
χής έδείχθημεν, άξιοι της κυβερνητικής εμπιστοσύνης καί πρόθυμοι 
εις τήν ώφέλειαν καί σωτηρίαν του έθνους μας. Άλλα κατά κακήν τύ¬ 
χην θεωρούμεν με δυσαρέσκειάν μας δικαίαν πολλούς, τους οποίους 
Ημείς εκ πρώτης αφετηρίας τής ενάρξεως τού ιερού αγώνος διατάττον¬ 
τες όδηγούσαμεν, να έξακολουθωσι το προς τήν πατρίδα ιερόν χρέος 
των καί ήδη χαίρονται τήν κυβερνητικήν σας έμπιστοσύνην, διά τής 
οποίας ένεδύθησαν καί τους διοικητικούς χαρακτήρας, οϊτινες άνή¬ 
κουσιν εις ημάς μάλλον διά τάς γνωστάς σας προς τήν πατρίδα πι
στός έκδουλεύσεις καί θυσίας μας. 

Ημείς μολαταύτα, βλέποντες ότι ή Α. Ε. επιθυμεί ούτως, ύπο¬ 
φέρομεν γενναίως τήν ύστέρησιν όλων εκείνων των οποίων δύνανται 
να θεραπεύσουν άποχρώντως τήν δικαίαν φιλοτιμίαν μας και τήν 
παντελή ελλειψιν τών αναγκαίων μέσων τής οικογενείας μας. Αλλ' 
ήδη εσχάτως καταντήσαντες εις το άνοικονόμητον καί μή έχοντες 
άλλον τινά πόρον εξοικονομήσεως, τούτου ένεκα καί οχι δια καμμίαν 
άλλην ύπόψογον αιτίαν άπεράσθησαν επάνω μας άπο το Δασμοτε¬ 
λώνειον του Λιμενίου περί τάς τεσσάρας χιλιάδας γρόσια, μέ τα 
όποια εθεραπεύσαμεν εν μέρος των κατεπειγουσών αναγκών μας. / Αλλά 
μέ μεγάλην μας δυσαρέσκειάν εϊδομεν το ϊσον τής σ. διαταγής σας 
προς τον Προσ. Διοικητήν τής Δυτικής Σπάρτης κ.τ.λ. διά τάς 2048 
γρ(όσια) τα όποια ελαβεν ό αδελφός μας καί θείος μου 'Ιωάννης, καί 
δέν ελπίζαμεν πώποτε να εκλάβη ο Σ. Κυβερνήτης μας μέ αυτόν τον 
τρόπον τήν ρηθεΐσαν πράξιν μας, ώς συμβασαν έκ μόνης τής μεγάλης 
ελλείψεως τών προς το ζήν αναγκαίων μας. 

Διό παρακαλούμεν τήν Σ. Κυβέρνησιν οτι οχι μόνον να μή δυσα¬ 
ρεστηθή ετι προς, άλλ' έπικαμπτωμένη τών δικαίων μας, να στρέψη 
καί προς τήν οίκογένειαν τών Μαυρομιχάλη δων εν ίλαρόν όμμα καί 
να μήν ύποφέρη να διαρκέση τ ο ύ λοιπού ή μέχρι τούδε ύστέρησις 
τής κυβερνητικής προς τήν οίκογένειαν μας προστασίας σας. Καί μέ 
το βαθύτατον σέβας ύποσημειούμεθα 

Τη 27 Όκτωμβρίου 1829, δούλοι σας 
έν Καλαμάτα άντώνιος μαυρομιχάλης 

Κωνστ(αντΐν)ος μαυρομιχάλης 
Ανα. Π. Μαύρο. 
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Αρ. 17 
Οδηγίες Πετρόμπεη προς τους συγγενείς του 

[Μάρτιος 1830], άντ., 1 συνημμένο στό : Πετρόμπεης προς Αναστάσιο 
Π. Μαυρομιχάλη, 28 Ίουλ. 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220 

Καί αύθις σας ασπάζομαι όλοψύχως, πρώτον ό θεός, καί δια των 
ταπεινών μας ευχών. 

Προσέχετε ακριβώς δια την άσφάλειάν σας, ότι οί ασεβείς, παράνο
μοι, άνοσιούργοι ελύσσιαξαν, όπου δια της βουλής τής Θείας Πρόνοιας 
καί τό ξίγκωμα των φαλαγγών παρά των προμαχώνων, κατ' εξοχήν τής 
προμαχομένης, έσκοτώθησαν καί ούκ έχουν που τήν κεφαλήν κλΐναι. 
Άλλα συν θεώ προσπαθεΐσθε τήν γενικήν σύμπνοιαν και τα παρόν γρα¬ 
φόμενά μου έχετε κάτω εις τήν ψυχήν σας μυστικά. Εϊπετε τού Λυμ
περάκη, εδικού μας καί κάποτε γραμματέα του μακαρίτου Μούρτζινου, 
ότι δεν του ήλθε ράστι2 τ ο ύ Μπουκουβαλέα καί Ντουράκη, καί, αν είναι 
εις τάς υποσχέσεις τους πιστοί, ενεργείτε καί μέ τους αδελφούς Πα¬ 
τριαρχέους καί Τζαννεταίους τήν γενικήν σύμπνοιαν καί άρμονίαν δια 
τήν παντοτινήν δόξαν καί εύτυχίαν τής Σπάρτης μας, όπου εϊς αυτό εν 
αγρυπνία καί επί πόνου καταγινόμεθα γράφοντες καί ένεργού<ν>τες 
δραστηρίως δθεν ανήκει- καί πρώτα ό θεός, καί ά φ ο ύ είναι σύμπνοια 
καί υπακοή, άφεύκτως εκτελείται. 

Εϊτε καί, ο μή γένοιτο, επιμένουν εις τά ανόητα συνηθισμένα τους 
παθηκά καί κακίες, άλλοίμονον εις αυτούς όπου θέλει καταντήσουν 
είλωτας καί ας οψωνται. Είμεθα εκ τής αμαρτίας καί εκτροπής, δια δέ 
τον εαυτόν μας, πρώτα ό θεός, κατά τήν θείαν παροιμίαν, «πλούσιοι έπτώ¬ 
χευσαν καί έπείνασαν, οί δέ έκζητουντες τον Κύριον ούκ έλαττωθήσον¬ 
ται παντός αγαθού». Να έχετε τάς ένγκαρδίους μας καί των σεβαστών 
γεννητόρων μας εύχάς, εις όλα ταύτα νά καταγίνεσθε μέ τον καπιτάν 
Τζαννετάκη, ώς σας προέγραφον έμείναμεν σταθεροί καί ακλόνητοι εις 
πυρ καί εις θάνατον, τ ο ύ έμπνευσα είς τήν ψυχήν του αγαθό, αρετή, 
πίστη, τιμήν, καί ύποσχέθη νά φυλάξη εως εσχάτη<ς> του αναπνοής 
καί τήν χύσιν τής υστέρας σταλαματιάς τ ο ύ αϊματός του καί θενά τό 
φυλάξη. Ωμίλησα καί μέ τήν έξαδέλφην μου Άθανασούλαινα Κουμουν¬ 
τουράκινα, οπού ήλθε εδώ καί κατεβαίνει. Ύπεσχέθη καί αυτή δια τά 
νέα παιδία τους νά βρίσκωνται καί αυτά εις τήν πατρικήν μας εύνοιαν 
καί άκλόνητον εύπειθεΐς. Λοιπόν οδηγήσετε τα εις τήν ευθείαν όδόν καί 
άγάπην. Νά βαστούν τά άπερασμένα συνηθισμένα τους νομίζοντας τους 

1. Δυο άλλα αντίγραφα τ ο ύ ίδιου εγγράφου βλ. στα ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, 
φάκ. 82 (συνημμένο στό : Ιω. Τομπακάκης προς Γραμμ. Δικαιοσύνης, 5 Ό κ τ . 
1830) καί Γεν. Γραμμ., φάκ. 237 (συνημμένο στό : Π. Σεκούρης προς Κυβερνήτη, 
19 Α π ρ . 1830). 

2. Βλ. σημ. 2 της σ. 77, 7 
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άλλους Σταυροπηγιώτες ώς είλωτες καί τα λοιπά 1. Τώρα θέλει υπάρξουν 
νόμοι σ ο φ ο ύ καί συνετού μέ δικαιοσύνην. Λοιπόν οδηγήσετε τα κατά 
χρέος πατρικόν ομοίως καί τους Χριστοδουλιάνους ελκύσατε, δια να 
έλθουν εις μεταμέλειαν καί αΐσθησιν, δια να μή το μετανώσουν 
άνωφελώς. 

Μάθετε, μάθετε όμως καί αυτοί οπού βέβαιον καθώς καί ημείς 
θέλει αγανακτήσετε δια τήν άπόφασιν των ορίων, αποφασίζοντες οί 
σύμμαχοι πολλά τιποτένια καί ανύπαρκτα, εξόν από τό Μισολόνγγι, τα 
όρια μίαν ώρα καί μόνον, ό Έπακτος χαμηλά, ό χασαπάς 2 τ ο ύ Σαλώνου, 
ή Φήβα, Λιβάδια καί ή Αθήνα μέ τήν Εύβοιαν, πλην οί Τούρκοι είς τήν 
Εΰβοιαν κάμνουν να έχουν τάς ιδιοκτησίας των. Ώστόσον πομπιεμένα 3 

όρια καί από πολλούς τους σεβαστήτους γίνεται θρήνος. Εξόχως εγώ 
πρετεντέρω 4 αναφανδόν τα όρια από Βόλον εως τα Πέντε Πηγάδια 
καί τήν Κρήτην καί τα μερίδια τής Τζίπας μας. 

Β. Β. 5 Μέ σύνταγμα σοφού καί συνετού. 
Πλην εσάς πατρικώς οδηγώ νά πορεύεστε είς αυτό σιωπηλώς μέ 

ολην τήν φρόνησιν σοβαρά, χωρίς νά δείχνετε τήν γνώμην σας, επειδή 
καί άδεται λόγος νά είναι ελπίς οί τρεις οπού είναι διωρισμένοι νά έλ
θουν δια νά άναχωρίσουν τα σύνορα, ό Ρούσος ô Ανγγλος καί Γάλλος, 
θέλει τα αποφασίσουν ως είναι ή γνώμη μας καί τό δίκαιον, είδε 
αυτά τα σύνορα οχι του όλοσπόνδου δέν τ ο ύ είναι εϊτε ζούνε, άλλα δέν 
φθάνει- / καί τό έδικόν σας αυτό. Β. Π . 6 του Κουλουμίου καί τής Κυ
πάρισσος μέ όλα ταύτα, κατά τήν χ<ω>ρικήν παροιμίαν «επήγε ή πλώρη, 
ας ύπάγη καί ή πρύμη», καί ό θεός βοηθός μας είς τήν προπάντων δια 
άγάπην θεοϋ. Προσέχετε, Κωνσταντίνο, δια τής Θείας Πρόνοιας καί 
των ταπεινών μας ευχών. Τό περαστικόν τής κυρά νύμφης μου· μ' 
έβεβαίωσεν ό καπιτάν Τζαννετάκης περί τήν άρρωστη γυναίκα οπού ευρί
σκεται είς Μαραθονήσι καί ευθύς στείλετε νά ελθη, άλλ<ά> καί δια 

1. Τη φράση αυτή, όπως καί άλλα σκοτεινά σημεία τής επιστολής του (σημ. 
5, 6) διευκρίνησε ό Πετρόμπεης κατά τήν ανάκριση τ ο ύ αργότερα. Συγκεκριμένα 
ανέφερε : «Πρέπει νά είναι σφάλμα τού γραφέως, διότι εγώ εννοούσα να μή νομίζουν 
τους άλλους Σταυροπηγιώτας . . . ώς είλωτας, άλλα νά τους θεωρούν ως πατριώτας». Βλ. 
β' κατάθεση Π. Μαυρομιχάλη, 4 Φεβρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 94. 

2. Προφανώς εννοεί κασαμπάς (kasaba) · κωμόπολη. 
3 . Αξ ια πομπεύματος, χλεύης. 
4. Βλ. σημ. 1 τής σ. 77. 
5. Ε ν ν ο ε ί τον Βασιλιά τής Ελλάδος Λεοπόλδο. 

6. Ε ν ν ο ε ί τον ' Ιωάννη Μαυρομιχάλη, τον οποίο ονομάζει «Βασιλέα Πάσης 
Ξεροκαμπίας, του Κουλουμίου καί τής Κυπάρισσος». 
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τον εαυτόν σου, Κωνσταντίνε, ακριβώς να προσεχής μ' όλην τήν ρέγου¬ 
λαν, διότι μανθάνω να άχάμνυσες· και ο θεός μεθ' ημών. Υγιαίνετε 

ό πατήρ σας και αδελφός 
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 

Αρ. 18 
Επιστολή Πετρόμπεη προς Αναστάσιο Μαυρομιχάλη 

[ Ιούλιος 1830], πρωτ., ιδ ιόγραφο, συνημμένο σέ έγγραφο τ ο ύ ίδιου προς τον ίδ ιο 
της 28 Ίουλ . 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220 

Φίλτατε υιέ μου Ανάσταση, εύχομαι σε πατρικώς και όλοψύχως. 
Ά φ ο ύ ήλθον καί βρίσκονται ακόμη είς [σ] Άργος ό θείο<ς> σου 

Κωσταντΐνος μέ τον Κατζάκο, εως να ελθη ό Κυβερνήτης, οπού 
έμίσεψε προ εξι ήμερες μέ το βαπόρε δια Νιόκαστρο, τά γενόμενα 
ουκ άπογένονται. Καί άπο το εκτεταμένο γράμμα μου εις [σ] ονομά 
σου καί θείου σου Κωσταντίνου πληροφορείσαι, άλλα του θείου σου 
κ(α)π(ετάν) Γιάννη να μήν του διάβασης όσα εσυνβούλευα καί ώδη¬ 
γούσα το θείο σου Κωσταντΐνο, δια να μήν ελθη κανείς ένταυτα καί 
καλά να προσεχή τήν κεφαλονίτικη ενωμένη μέ της Σπηλιάς φιά¬ 
κα 1 καί όσα λοιπά είναι ενάντια να παροξύνουν τήν άλλόκοτον καί 
άνόητον φαντασίαν του. Α λ λ ά έσύ καί ό Ροδίτης 2, εάν φρονή καλώς 
καί πιστώς, ô θεϊο<ς> σου Δημητράκης Πικουλάκης, νάν τον οδηγή
σετε, δια να φερθή μέ όλην τήν φρόνηση της πολιτικής καί διπλωμα
τικής, καθώς του γράφω καί οδηγώ εις ξεχωριστό γράμμα μου κοινώς 
μέ του Μανκιόρου 3, Τζαννετάκη καί λοιπών. Τώρα θέλει φανή καί 
ή Β 4, φιάκα καί προκοπή άπανταίνοντας οί φιάκες τής Σπηλιάς, Κεφα¬ 
λονιάς καί τού Κουσκουνίου. 

Προπάντων εσείς όλοι να είστε μαζί του, όταν πάγετε εις Μαρα
θονήσι, δια να μήν τον καταφέρουν καί αυτόν νάν τόν κουβαλήσουν 
εδώ καί δια να μήν κάμη τα όσα θέλει ό Τζαννετάκης μέ τόν κου<μ>¬ 
πάρο του Κορνήλιο. Αλλά έσύ Ανάσταση, ό ξάδελφό<ς> σου Γιαννά
κης καί ό θείο<ς> σου Δημητράκης να είστε μαζί του καί όσοι άλλοι 
ακόμα άξιοι καί πιστοί από τό χάσικο 5 ύπήκοόν του, οί σταθεροί 
καί άξιοι μπουλουξήδες, καπεταναίοι καί λοιποί όσοι πιστοί. Ά ς 
ξοδεύση ακόμα δια τήν γενικήν δόξαν τής Σπάρτης καί τής οικο
γένειας μας, τώρα μάλιστα είς το κρισιμώτερον ποϋντο, καθώς έξώ-

1. Ε ν ν ο ε ί τον Ά ν δ ρ . Μεταξά καί τόν Ιω. Καποδίστρ ια . Σπηλιά = τοποθεσία 
στην πόλη τής Κέρκυρας. Βλ. καί άλλες διευκρινήσεις στη β' κατάθεση του Πετρό¬ 
μπεη, 4 Φεβρ. 1831, πρωτ. :ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 94. 

2. Πιθανότατα πρόκειται για τον Ιωάννη Κ. Μαυρομιχάλη. 
3. Πιέρρος Μαγγιόρος Γρηγοράκης. 
4. Βλ. σημ. 6 της σ. 98. 
5. Has · καθαρός, γνήσιος, ειδικός. 
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δευσε εις το Βαθύ δια τον μπάλιο - Γενοβέλη, πάντοτε όμως και δια 
τα γενικά δίκαια της Σπάρτης. Νά πρετεντέρη πρώτον καί τα μεγά
λα της οικογένειας μας οπού δέν τα έχουν άλλοι πολλοί εις τήν Ε λ 
λάδα μαζευμενοι από τήν μίαν άκρα εως τήν άλλη, μένοντας αδικημένοι 
καθ' όλα καί μας <κα>ταχράστησαν οί τυχοδιωκται καί κλέφ[π]ται καί 
ημείς ύστερημένοι λιμοκτονούμε. Άνκαλά μυριάκις οδηγίας απαρχής σας 
προέγραψον περί τούτου καί άλλων, προσέχοντας ακριβώς καί έπαγρύ¬ 
πνως δια τή σύνπνοιαν, προπάντων ότι <εΐ>ναι φιάκα, δια νά διαιρεθή ή 
ανόητος καί αχάριστος Σπάρτη, αν δυνηθούν νά σηκώσουν καί της οικο
γένειας μας τήν επιρροή, σέβας καί υπόληψη, οτι έτρόμαξαν οί λα[γ]οί 
είς το κίνημα τους, Έ λ ο ς καί Μονεβάσια, μόλον όπου ήτον ακα
τάστατο καί χαμερπές δια το κουβέλι1 το γέννημα. Ωσαύτως νά μετα¬ 
χειριστή ό καπετάν Γιάννης καί όλοι σας τή γλώσσα οπού είχε / είς τήν 
Αίγενα, δίδοντας ελεημοσύνη των πτωχών νά κάνουν δώδεκα μετάνοιες 
δια τον Κυβερνήτη, εξι δια τον μπέη καί δύο δια τον Σαλαφατίνο. 

Αυτά νά μεταχειριστη καί καλά νά τραβά καί νά ξεστριλώνη τα 
μάτια, δια νά μήν τον ένπλέξη ό Μεταξάς είς τή φιάκα, επειδή 
καί χρειάζεται νά έξαγοράσωμε τών δύο μηνών ήμερων καί καιρόν, ότι 
αί ήμέραι πονηραί τών αχάριστων Ιουδαίων. Καί από τότε καί υστε¬ 
ρις, πρώτα ό θεός, αυτή τετέλεσται, ας τους συνχωροϋν μέ κρύο φάβα 
της Μάνης. Αλλά εως τους δύο μήνες χρειάζεται μεγάλη φρόνηση μέ 
τήν πολιτική καί διπλωματική. Τώρα θέλει φανή όλονών σας ή προκο
πή, εξόχως της Β.Π. 2. 

Καί νά σε χαρώ, Ανάσταση μου, υπόφερε γενναίως ακόμη, μήν όλι¬ 
γοπιστης. Μιμήσου τον Σ. πατέρα σας, πόσα εχω τραβισμένα σαράντα 
χρόνια. Μερικά τα έφθασες καί τά ενθυμασαι. Χάρις είς τάς βούλας τής 
Θείας Προνοίας πώς [σ]έστάθην ώς ήρωας μέ πολέμους καί θανάτους 
απαρχής καί χωρίς καρβέλι. Επήγα καί είς τήν Μπόλη μέ χωρίς 
ναύλο καί μέ μισό βρακί καί, σύν θεώ, έβγήκα καί εκεί τροπαιούχος 
καί νικητής είς τό μπεηλίκι μου, πρώτα ô θεός, ένδόξως καί είς ολη 
τήν Ευρώπη είς τήν Επανάσταση ύπερένδοξος. / 

Ελπίζω είς τήν κυρίαν μας Θεοτόκον καί είς τάς θερμάς αδιαλεί
πτως δεήσεις τών σεβαστών μας γεροντισσών, όπου καί εις τό έξης 
νά μείνωμε υπέρλανπροι, φθάνει α ύ τ ο ύ τώρα νά μήν κάμετε λάθη, καθώς 
μας βασανίζει <τ>ό λάθος του Γιωργάκη καί ή άκροασίλα, οπού δέν 
μέ ήκουσε νά στεφανωθή τή γεναίκα του, ά φ ο ύ τήν άρρεβωνιάσαμε, 
καθ' ην έπαρακαλοϋσαν οί γέροντες όλημερινώς κ' εγώ τον εβίαζα ανυ
πομόνως. Έ χ ω μάρτυρα τον μέντορα του καί κουμπάρο σου Κάλαμο

ι. Χφ. θουβέλι. 
2. Εννοεί τον Ιωάννη Μαυρομιχάλη (βλ. σημ. 6 της σ. 98). 
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γδάρτη. Αλλά ήθελε χαρές μεγάλες, έξοδα κατοστές χιλιάδες, όπου δέν 
τα οικονομούσαμε ποτέ και εις τές τοιαϋτες περιστάσεις. Λοιπόν το 
λάθος αυτό μας κινδυνεύει εις τό παρόν. Και άρχύτερις τριάντα μήνες 

από τον ερχομόν ένεκα τούτου και άλλα μύρια παραδείγματα, οπού δέν 
μέ ήκουγαν. Και ό Β 1 ήθελε να κάθεται εις τή Μονεβάσια. Ιδού τί 
εδοκίμασε. Ό Κωνσταντίνος να πάγη είς τή Δυτικήν Ελλάδα μέ τό 
καράβι του χωρίς διαταγή και έξοδα· ήτον φερμένος και ό Κυβερνήτης, 
ένπήκε στο φθόνο. Εδιωρθώθημεν2 και είς αυτό. Είς [σ]έμέ θέλω να μέ βρή¬ 
τε έναν φάλλο 3 προξενώντας απαρχής ενα κακό. Άλλα σύν θεώ πάντα 
ένδόξως και νικητής χωρίς ποτέ έντροπή. Ά ν σταθήτε όμως και σεις 
τώρα α ύ τ ο ύ άξιοι, ωφελείτε και ημάς εδώ μεγάλως δια τας ενεργείας 
και ελπίδας τ ο ύ Κωσταντίνου, μένει κερδεμένος και ό Γιωργάκης 
τήν κρίση. 

Αρ. 19 
Επιστολή Πετρόμπεη προς Αυγ. Καποδίστρια 

28 Δεκ. 1830, πρωτ. : Αρχ. Καποδ. , φάκ. 7, άρ . 1 
Έκλαμπρότατε ! 
Ώ ς εντόνως διετάξατε δια τήν είς αλλην οικίαν μεταφοράν του 

ανεψιού μου Ηλία, ασθενούς οντος, απαιτώ εκ μέρους της ευαίσθητου 
ψυχής σας και τήν άπελευθέρωσίν του, ούσαν μάλιστα και κατά πάντα 
λόγον δικαιοτάτην, ώς δεδικασμένης ούσης της υποθέσεως, καθώς και 
τήν άποβολήν της στρατιωτικής φυλάξεως τ ο ύ υ ί ο ύ μου Γεωργάκη 
και τήν εκ Πετσών άπόλυσιν τ ο ύ αδελφού μου κ(α)π(ετάν) Γιάννη, 
διότι ταϋτα, ώς καλώς έπίστασθε, είναι ανάρμοστα και άδικα. 

Ε π ί σ η ς δέ γνωρίζετε και τήν δεινοτάτην της ελλείψεως μου ανάγ
κην και κάμετε να προφθασθώ όσον τάχος και επαξίως των αναγκών 
και δεινών έ μ ο ύ τε καί τής αναξιοπασχούσης πολυαρίθμου οικογενείας 
μου, έξ όπου έχω άπειρα τα δίκαια, ώς ή Δ' Εθνική Συνέλευσις τό 
απεφάσισε καί ώς ή Α. Ε. πολλάκις μας ύπεσχέθη. 

Τάς δύο ταύτας αιτήσεις μου, ώς δικαίας, σας παρακαλώ θερμώς 
να τάς ένεργήσητε αμέσως, καί τάς απαιτώ να εκπεραιωθοϋν πάραυθα 
δι' υμών. Ύποσημειούμαι δέ μ' όλον τό σέβας 

Έ ν Ά ρ γ ε ι τή 28 Δεκεμβρίου 1830 ό ταπεινός δούλος σας 
π. μαυρομηχάλης 

Αρ. 20 
Αναφορά Πετρόμπεη προς Ιω. Καποδίστρια 
6 Φεβρ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 261 

Έξοχώτατε, 
Λέγει τό άψευδέστατον στόμα τού Κυρίου μας είς τό άγιόν του 

1. Ιωάννης Μαυρομιχάλης. 
2. Χφ. εδιωρθώθημα. 
3 . Fallo" σφάλμα, αμαρτία. 
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Εύαγγέλιον : « Ό γνους καί ποιήσας πολλά δαρήσεται, ό μη γνούς καί 
ποιήσας ολίγα δαρήσεται». Καί πάλιν λέγουν οί σοφώτεροι άνδρες του 
κόσμου. «Ό καταδιώκων τους αγαθούς ανθρώπους καταπολεμεί τον ού¬ 
ρανόν, καί το καλλιώτερον μάθημα να μάθη ό άνθρωπος είναι να 
μάθη να άλησμονη τα κακά». Μολαταύτα τολμώ να εϊπω οτι ημείς 
ποτέ δεν έπταίσαμεν εις τήν φίλην πατρίδα, άλλ' εθυσιάσαμεν το παν 
δι' αυτήν καί πάντοτες εις ολας τάς κατά καιρόν Κυβερνήσεις είμεθα 
πρόθυμοι να έπιστηρίζωμεν τους νόμους, τήν σύμπνοιαν καί εύτα¬ 
ξίαν της πατρίδος, εξόχως είς τάς ημέρας της έξοχότης σας, καθότι 
καί ô μισευμός μου εις τά δέκα έξι εγινεν αθώος, δια να υπάγω είς 
τήν δυστυχήν οίκογένειάν μου, οπού μέ θερμά δάκρυα αί γερόντισ¬ 
σαι καθ' έκάστην μ' έβίαζον, καί μέ τήν παρουσίαν μου να τους περι
θάλψω καί ασφαλίσω από τάς συχνάς έπιβουλάς καί συνωμοσίας τών 
εναντίων παλιανθρώπων Μανιατών, καθήμενος είς τήν έξορίαν τών 
Κιτριών, όδυρόμενος πικρώς απέναντι τών αγώνων μου καί θυσιών. 

Ταϋτα πάντα έφύλαξα μεθ' όλης της οικογενείας μου από [εκ] νεα¬ 
ράς μου ηλικίας, ώς είναι τοις πάσι γνωστά. Ποίαν ημίν χάρις εστί; Είς 
τον Ίτζ - Καλέ ό γέρων Μαυρομιχάλης είς άνταμοιβήν, ώς κατάδικος 
καί κατάκοιτος από ανυπόφορους πόνους είκοσι ήδη ημέρας από τα 
δεινά μου πάθη του ρευματισμού, μήν έχοντας παρηγορίαν καί ούτε 
στιγμήν άνάπαυσιν, ευρισκόμενος καί είς εν κονάκι, ώς να ήτον 
ανεμόμυλος. / 

Διατί τόσην σκληράν άσπλαχνίαν ; Καί να μας βάνετε καί είς 
τάς εφημερίδας ! Δεν εχω καί τάς αισθήσεις μου από τους πόνους μου. 
Τί άλλα νά σας γράψω, άλλα καί τοϋτο τολμώ να σας παρακαλέσω, 
δια νά κυβέρνησης πατρικώς τους Έλληνας όπου σέ ήφερον. Καί νά 
ελευθέρωσης τον υιόν μου Γεωργάκην, καθίζοντας εις το σπίτι του μέ 
τήν αδύνατον φαμιλίαν του- νά ελευθέρωσης παρομοίως καί τους δού
λους μου Παναγιωτάκην καί Ματθαίον, ώς μήν έχοντας διόλου πταίσι¬ 
μον νά φέρης καί τον άδελφόν μου κ(α)π(ετάν) Ιωάννην από τές 
Σπέτζες· νά διορίσης καί εμένα εις το πρώτον κονάκι νά ησυχάσω 

από τά δεινά μου πάθη, μέ τό νά είναι ζεστό. Σέ λέγω προς τούτοις, 
αν όρίσης, να δείξης πατρικήν εύνοιαν καί είς ολην τήν Σπάρτην, καί 
σέ υπόσχομαι νά θερίσης γλυκύτατους καρπούς. Καί ελπίζω τήν πα¬ 
τρικήν σας ευνοιαν καί έκτέλεσιν είς τάς δικαίας καί ωφελίμους προ
τάσεις μου είς τήν πατρίδα τάχιστα. καί υποσημειοϋμαι μέ σέβας 

Τη 6 Φεβρουαρίου 1831 ό ταπεινός δούλος σας 
Έκ της φυλακής τ ο ύ Ίτζ -Καλέ Ναυπλίου π. μαυρομηχάλης 
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Άρ. 21 
Επιστολή [Θεόκλητου Φαρμακίδη] προς [Μανιάτες] 

[αρχές Μάρτ. 1831], άντ., συνημμένο στό : Σ. Θεαγένης προς Βιάρο Καποδίστρια, 
24 Μάρτ. 1831 : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221 

Χαίρετε ! 
Μάθετε ότι προχθές 1 εβγήκε προκήρυξις από τον Πολυζωΐδη 

από τήν Ύδραν καί είς τήν Ύδραν άρχισεν ή έφημερίς εναν
τίον της αυθαιρεσίας καί ζητούν το σύνταγμα. Λοιπόν καί εσείς 
αυτού, Σπαρτιαται, με γενναιότητα καί άνδρείαν νά επιμένετε είς 
τά καταπατούμενα δίκαια του έθνους καί εδικά σας. Μή δώσετε εϊς 
κανένα πίστιν, εκτός αν έλθουν από εδώ οί συγγενείς σας ή κανένας 

από ημάς τους φίλους σας. Είς άλλον ποτέ πίστιν νά μή δώσητε, διότι 
βεβαίως είσθε χαημενοι· διότι, ενώ έχει αδίκως τους συγγενείς σας είς 
τάς φύλακας, ποίαν δικαιοσύνην ελπίζετε; Εσε ίς μάθετε οτι καμμία τώρα 
δεν μένει άλλο είς εσάς αύτού παρά ενωσιν, έπιμονήν καί το σύστημα 
νά κρατήτε, καί, όσον είναι δυνατόν, νά κατατρέξητε τους εις τήν 
Σπάρτην υπαλλήλους της Κυβερνήσεως. Καί τώρα όπου ήρχισεν ή 
Ύδρα τελειώνει ογλήγορα το πράγμα. Αν οί συγγενείς σας δέν σας 
γράφουν, μήν ύποπτεύεσθε, διότι τους φυλάττουν καί δέν ημπορούν 
πλην εϊναι καλά, καί α ύ τ ο ύ νά εργάζεσθε γενναίως. Καί μένω 
Ναύπλιον ό γνωστός σας 

Πελασγός 
φ. ρ. μ. 

Αρ. 22 
Επιστολή [Θεόκλητου Φαρμακίδη] προς άγνωστο (Μάνη) 

[Μάρτιος / Απρίλιος 1831], άντ.: Αρχ. Καποδ., φάκ. 322, άρ. 6α 
Φίλε αγαπητέ ! 
Έλαβον το γράμμα σου καί εϊδον τα εν αύτώ καί τά όσα έβρεξαν 

αυτού, καί βεβαιωθήτε οτι, εάν παραχωρήσετε είς το παραμικρόν, οχι 
μόνον με άπιστίαν θέλει σας σκοτώνουν οί Ρουμελιώται καί λοιποί, 
πουλημένα κρέατα διά τριάντα γρόσια, άλλα καί παντελή άφανισμόν 
θέλει πασχίσουν νά φέρουν καί είς τές γυναίκες όλες της λαμπράς 
Σπάρτης. Σας βεβαιώ, φίλε, οτι είς ολίγες ήμερες παίρνει τέλος τό 
πράγμα, διότι ή λαμπρά Ύδρα είναι μέ άμετάθετον άπόφασιν εναντίον 
της αυθαιρεσίας καί κατά της ένεστώσης αρχής. Αι εφημερίδες σας 
βεβαιούν ότι αυτοί κατ' ούδένα τρόπον καί λόγον δέν ευχαριστούνται 
είς υποσχέσεις καί δοσίματα, άλλα μέ μεγάλην φωνήν ζητοϋν συνέ-

1. Στίς 6 Μάρτ. 1831 κυκλοφόρησε στην Υδρα ή προκήρυξη τ ο ύ Πολυζωίδη, 
εκδότη της έφημ. «'Ο Απόλλων». 
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λευσιν καί σύνταγμα. Τέλος πάντων ιδού σας στέλνω τας εφημερίδας 
καί βεβαιωθήτε. 

Το Μισολόγγι έδιωξε τον Διοικητήν, ετζι ήκούσαμεν, πλην βε
βαιωθήτε ότι εντός ολίγου θα κινηθούν όλοι. Εις εσάς τώρα κρέ
μεται πολύ να σταθήτε γενναίοι καί σύμφωνοι. Προσέξετε όμως να 
μή δώσητε πίστιν σε κανέναν λαοπλάνον, ώς εδωσεν ο Κωνσταντίνος1 

εις τον Χασάνη Κανάρην, ό όποιος ομοιάζει τού Ιούδα κατά τήν προ¬ 
δοσίαν, κατά δε τήν άξιότητα του πλέον αναξίου- όστις κατήσχυνε 
καί τό όνομα Ψαριανός καί, καθώς φαίνεται βέβαιον, αυτός είναι μού
λος. Λοιπόν να είσθε βέβαιοι ότι θέλει μεταχειρισθούν μύριους απατη
λούς τρόπους, δια να σας διαιρέσουν καί απατήσουν, άλλα σεις, γενναίοι 
Σπαρτιαται, να προσέξετε καί νά προτιμήσητε μυριάκις τον ενδοξον 
θάνατον παρά τον άτιμον θάνατον, ό όποιος θέλει σας γένει μέ άπά¬ 
την, καί θα σας καταντήσουν είλωτας. Ό κόσμος, άκούων έδώ ότι στέ¬ 
κεσθε γενναίοι, ενθουσιάζεται καί δεν κάμνει άλλο παρά να έπαινή 
καί νά ενεργούν παντού δια νά σας μιμηθούν. Μήν αμφιβάλλετε ότι 
θέλουν σας στείλουν καί πολεμοφόδια. Τέλος πάντων ô Κυβερνήτης 
έρχεται αυτού2, δια νά σας άπατήση, άλλα σεις να μή δώσητε πίστιν, 
χωρίς πρώτον νά ίδήτε αυτού τους συγγενείς σας, οϊτινες όλοι είναι 
καλώτατα καί υγιέστατα, πλην ό μεν στον Ίτζ-Καλέ, ό δέ στο Παλα
μήδι καί ό τρίτος στο Άργος περιφρουρούμενοι. Προσέξετε καλώς 
τάς έπιβουλάς, γενναίοι Σπαρτιαται, καί όσους πιάσετε σπαθί καί 
φυλακή- καί, αν σας κάμουν τον φίλον, νά μή πιστεύετε καί νά μή δέ¬ 
χεσθε στρατιώτας κοντά σας από εκείνους των εναντίων, δια να μή 
σας φθειάσουν καμμίαν. 

Περί τού Λουκά φθάνει ότι σας λέγω ότι τον έκατάλαβα, διότι έπή¬ 
γαινε συχνά καί έπρόδιδεν όσα ό καπετάν Γιάννης τού έλεγε, καί είναι 
βέβαιον, βέβαιον, καί νά τό πιστεύσετε· καί, αν δεν ήλθεν αυτού, φαί
νεται νά τον έμπόδισεν ό καπ(ετάν) Αντωνάκης στην οίκίαν του, δια 
νά μή πάθη αύτού. Εσε ί ς αυτού, χωρίς νά ίδήτε τους συγγενείς σας 
αυτού, νά μή στέρξετε, γενναίοι Σπαρτιαται, εις τίποτε, διότι τετέλεσθαι. 
Αν έβγάλουν καί τον Κωνσταντΐνον, νά μή στέρξετε χωρίς τους άλλους. / 

Αν ό Κυβερνήτης ελθη αυτού, νά μή τ ο ύ κάμητε άναφοράν καί 
εις τούτο νά φυλαχθήτε καλά, άλλα τα ζητήματα σας νά υπάγουν δύο 
ή τρεις μικροί νά τα ειπούν, πλην όχι εγγράφως· καί εις τούτο προσέ
ξετε καλά καί πολύ. Δια τ ο ύ Τζιρίγου αν στείλετε εις τήν Ύδρα 
καΐκι μέ εγγλέζικη παντιέρα, σας φέρνει άνυπόπτως πολεμοφόδια, καί 

1. Κων/νος Μαυρομιχάλης. 
2· Ό Ιω. Καποδίστριας έφθασε στό Μαραθονήσι στις αρχές Απριλίου 1831. 
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κάμετε το, διότι μόνον αυτό έδυσκόλευε, δηλ. το καΐκι. Κατόπι θέλω 
σας στείλει καί τάς εφημερίδας της Σμύρνης1, όπου λέγουν τα εξ αμά
ξης κατά τ ο ύ Καποδίστρια, κατά τ ο ύ Κανάρη καί υπέρ της οικογε
νείας του Μαυρομιχάλη καί όλης της Σπάρτης. 

Έδωσα στο παιδάκι δύο τάλληρα καί όταν, φίλε, θέλης να μέ γρα
φής, δια να ειδοποιώ τους συγγενείς σου 2 , νά μέ στέλλης δια του ιδίου 
μέσου οπού έρχονται καλύτερα καί ανύποπτα, διότι μέ παιδιά ημπορεί 
νά πιασθοϋν, καί νά μέ γράφετε έκτεταμένως τα τρέχοντα αυτού, καί 
ας μάθουν οί γενναίοι καί φιλοπάτριδες Σπαρτιαται οτι, αν δέν επιμεί
νουν, δέν είναι πλέον νά σταθούν είς τον κόσμον καί όποιοι γένουν 
ζωλοτιάρηδες, θα χάσουν καί ζωήν καί ατιμίας περισσοτέρας θέλει 
δοκιμάσουν καί δεκατιές καί ξερματώματα, δια νά περπατούν ωσάν 
είλωτες. Ή παρούσα στιγμή είναι ή πλέον κρίσιμος καί αναγκαία, καί 
ογλήγορα τελειώνουν. Ό θ ε ν ό θεός μαζί σας καί αναμφιβόλως θέλει 
είναι μαζί σας, επειδή, ώς δίκαιος οπού είναι, βοηθεΐ τους δικαίους. 

Ό γνωστός σας 
Πελασγός φ. ρ. μ. 

Οί Υδραίοι προφορικώς απάντησαν καί όχι εγγράφως. Λοιπόν καί 
εσείς, γενναίοι Σπαρτιαται, ετζι νά κάμετε καί όσα γίνονται αυτού νά 
τα γράφετε είς τήν εφημερίδα, δια νά έμβαίνουν, καί νά τα προκηρύτ¬ 
τετε συνεχώς- μάλιστα καί προς τον άρχηγόν των Γαλλικών στρατευ
μάτων νά κάμετε γράμμα καί νά έσωκλείετε διακηρύξεις, λέγοντες ότι 
τήν αρχήν τήν οποίαν ή λαμπρά Γαλλία εκαθιέρωσε της μή μεσολαβή
σεως υπέρ της αυθαιρεσίας, οί Σπαρτιαται, ζητοϋντες τα εθνικά δικαιώ
ματα, απαιτούν τήν προστασίαν των λαμπρών καί φιλελευθέρων Γάλ
λων κατά της αυθαιρεσίας καί υπέρ των δικαίων τ ο ύ λαού. Τούτο νά 
γένη καί μέ οσα άλλα, πλην γενικά, εγκρίνετε. Είς τήν Υδραν νά 
στείλετε καί νά γράψουν οί αρχιερείς καί γέροντες μέ τήν έπικύρω¬ 
σιν της δημογεροντίας καί νά λέγουν, «προς τους ένδοξους προκρίτους 
καί γενναίους καπεταναίους της λαμπράς Ύδρας», καί νά ζητήτε μό
νον πολεμοφόδια, καί βεβαίως σας στέλλουν. 

Αρ. 23 
Αναφορά Ιω. Μαυρομιχάλη προς Ιω. Καποδίστρια 

10 Μαΐου 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221 

Έξοχώτατε ! 
Διατί μέ άρεστάρατε εις το Ανάπλι, εϊς τές Πέτζες καί είς το 

1. Έφημ . «Le Courr ier de Smyrne». 

2. Ό παραλήπτης της επιστολής ήταν πιθανότατα Μαυρομιχάλης, 
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Παλαμήδι, και τώρα οκτώ μήνες με κρατείτε άδικα, ενώ εγώ δέν 
πταίω ; Και ô Ζαΐμης, ο Ντεληγιάννης, ό Ζωγράφος, ό Τρικούπης και 
ό Μαυροκορδάτος να ευρίσκονται κάτω, οπού αυτοί με τήν ψευδοπο¬ 
λιτικήν τους εγελουσαν πάντα τον κόσμον και έγέλασαν και τώρα τον 
άδελφόν μου, επειδή τον εύρήκαν απλόν και καλόν. Ή στείλετε και 
αυτούς επάνω να τους εχω συντροφιά, και τότε ευχαριστούμαι να καθί
σω δέκα χρόνους, και μήν τους φυλάγετε κάτω να τρώγουν και να 
πίνουν και να δουλεύουν το κακόν τής Σ. Κυβερνήσεως και να κά
μνουν χάζι με τον Πετρόμπεην και να τον γελοϋν ή, ώς πολυεύσπλα¬ 
χνος και δίκαιος, ελεηθήτε τήν οίκογένειάν μας, ή οποία έκαμε τό¬ 
σας θυσίας δια το γένος, ή κατεβάσετε και εμένα κάτω και τότε βλέ
πετε αν είμεθα των Μαυρομιχαλαίων το σπίτι κόντρα τής Σ. Κυβερνή
σεως ή θυσιάζεται δια αυτήν. Μένω δε με το βαθύτατον σέβας 

Από τήν φυλακήν Παλαμηδίου Ιωάν(νης) Μαυρομηχαλης 
τη 10 Μαΐου '831 

Αρ. 24 
Εγκύκλιος τής Συνταγματικής Επιτροπής τής Σπάρτης 

προς τους Μανιάτες 
4 Μαΐου 1831, αντ. : Αρχ. Καποδ., φάκ. 444, άρ. 2 

Αριθ(μός) 1 Ή Συνταγματική Επιτροπή τής Σπάρτης 
Εγκύκλιος Προς τους Σπαρτιάτας 

Ή κατά τάς 24 του παρελθόντος Απριλίου κροτηθεΐσα εις Τζίμο¬ 
βαν συνέλευσις των πληρεξουσίων τής πατρίδος μας Σπάρτης έκρινε 
νά παραλαβή τα χρέη τής τριμελούς επιτροπής μία έννεαμελής επι
τροπή ύπό τό όνομα συνταγματική, έχουσα διάρκειαν εως εις τήν τε¬ 
λείωσιν του προκειμένου σκοπού μας τού συντάγματος δια Εθνικής τής 
Ελλάδος Συνελεύσεως, ή δέ εκλογή των ατόμων, από τα όποια έμελλε 
νά συνίσταται το σύστημα τούτο, ενεκρίθη δια νά γενή κατά κάθε 
έπαρχίαν. 

Ή εκλογή, κύριοι, έγινε, και κατ' αυτήν, άναλαβόντες τα καθή
κοντα τής παυσάσης τριμελούς επιτροπής, ή οποία έξετέλεσε τα χρέη 
της τόσον εσωτερικώς όσον καί έξωτερικώς πρεπόντως και συμφε¬ 
ρόντως καθ' όλον το μικρόν διάστημα τής διαρκείας της, άρχίζομεν 
ήδη τήν έργασίαν των. 

Ό θ ε ν καί, σπεύδοντες νά σας άποδώσωμεν τήν εύγνωμοσύνην 
μας, δέν κρίνομεν περιττόν νά σας εϊπωμεν ότι ή σημερινή κρίσιμος 
περίστασις τής φίλης μας Ελλάδος μας υπόσχεται μεγάλα πράγματα. 
Αύτη, αδελφοί Σπαρτιαται, είναι εκείνη ή εύδοκίμησις τής οποίας υπό
σχεται εις όλους τους Ελληνας τήν άπόλαυσιν των καρπών όλων των 
άπερασμένων λαμπρών θυσιών μας καί εγγυάται καί τήν φύλαξιν τής 
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ελευθερίας μας, τήν οποίαν άποκτήσαμεν μέ πόσα αίματα, και τήν 
προσωπικήν και κτηματικήν μας άσφάλειαν. 

Αυτή, αδελφοί, έχουσα τοιαύτην δύναμιν, εκινδύνευσε να μας απο
στέρηση άπ' όλα αυτά και να μας ρίψη εις ζυγον χειρότερον από 
τόν ζυγόν της Τουρκίας, εάν, κοιμώμενοι οπνον βαθύν, δέν έξυπνούσα¬ 
μεν εγκαίρως και εάν οι γενναίοι Υδραίοι καί Ψαριανοί δέν ακολου
θούσαν τό έπαινετόν τοϋτο παράδειγμα μας. 

Ή επιμονή είναι καί θέλει είναι, άλλ' επειδή καί τόσον οι υπάλ
ληλοι της αυθαιρεσίας, καθώς καί ή ίδία δέν έντρέπονται να σας υπό
σχονται καθημερινώς πράγματα σημαντικά, άλλα χαμερπέστατα καί 
απατηλά, καθώς παραδείγματος χάριν αυτός ό Κυβερνήτης ύπεσχέθη 
εις τον κύριον Ιωάννην <Γ>λήγορακάκην νά του δώση τήν έπαρχίαν 
Μαΐνης ως ίδιοκτησίαν του, δια νά τον έμβάση εις τα όσπίτιά του, καί 
τα λοιπά, άλλα τ ο ύ κ α κ ο ύ εδειξεν αυτήν τήν μικροπρέπειαν. 

Ή επιτροπή κατά χρέος της σπεύδει να σας συμβουλεύση οτι δέν 
πρέπει νά δίδετε καί εις τό έξης, καθώς εως τώρα, καμμίαν άκρόασιν 
καί πειθώ είς τάς υποσχέσεις του Κυβερνήτου καί των άρχων του, 
διότι είναι όλως διόλου ψευδείς, ή, καί αν είναι αληθείς, μολοντούτο 
πρόσκαιροι καί αί όποΐαι προξενούν κατηγορίαν είς τόν χαρακτήρα 
μας / καί ανωφελή μετάνοιαν, καί ότι πρέπει, αν σας έρχεται καμμία 
διαταγή ή από τον Κανάρην ή από τόν Νικήταν ή από τον κόλακα 
Ιωάννην Ευγενίδην, δεσποτάκον, από τήν πολυπειρίαν των οποίων 
έλαβε τήν τύχην ή Σπάρτη νά διευθύνεται, νά μήν δίδετε καμμίαν 
προσοχήν είς αυτήν, άλλ' εύθυς νά τήν στέλλετε είς τήν επιτροπήν 
ταύτην, δια νά ενεργή τά πρέποντα, καθώς νά μήν έχετε καί καμμίαν 
συναναστροφήν καί άντάμωσιν οί αληθείς πατριώται μέ τους άντιπα¬ 
τριώτας καί υπουργούς της αυθαιρεσίας. 

Αυτά, αδελφοί, είναι εκείνα τά όποια ημπορούν νά φέρουν είς 
τελειωτικήν μορφήν τήν έπιθυμίαν μας, τά όποια εύχεται ή επιτροπή 
νά φυλάξητε εως είς τό τέλος άπαραμοίωτας. 

Εν Λιμένι τη 4 Μαΐου 1831 ή επιτροπή 
Σ.Φ.Γ. Α. Π. Μαυρομιχάλης 

Δημήτριος πικουλάκης 
Ισον απαράλλακτ.1 Π. Κοσονάκος 

Δημήτριος Πουλικάκος 
Ίσον απαράλλακτον τω πρωτοτυπώ πασκάλης γερακαράκης 
Έ ν Κουτήφαρη επαρχία Ζυγού θομας τζουμάκος 

1831 Μαΐου 17 νικόλας ντεκουλάκος 
Γιανούζος δερεστίχας 2 

1. Παρατίθεται σχεδιογράφημα της σφραγίδας. 
2. Πρόκειται γιά τον Γιαννούτσο Δεμέστιχα. 
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Αρ. 25 

Επιστολή της Συνταγματικής Επιτροπής της Σπάρτης 
προς τους προκρίτους και πλοιάρχους της Ύδρας 

23 Μαΐου 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 221 

Αρ(ιθμός) 29 Ή Συνταγμ. Επιτροπή της Σπάρτης 

Προς τους φιλελευθέρους προκρίτους καί γενναίους πλοιάρχους 
της λαμπράς νήσου Ύδρας 

Όποιοι άμεσοι λεγεώνες εκινήθησαν εκ μέρους της αυθαιρεσίας 
μέχρι τούδε, δια να πιέζωσι τον υπέρ του συντάγματος αγαθόν σκοπόν 
μας, είναι γνωστοί σας, κύριοι, καθώς καί αι γενναίαι αποκρούσεις τού 

ελευθερόφρονος λαού της Σπάρτης δεν διαφεύγουσι της γνώσεως σας. 
Ούτοι, αρκετοί οντες δια να διαβεβαιώσωσι είς κάθε εύαίσθητον 

Ελληνα τήν βδελυράν διάθεσιν της εξουσίας, καθώς καί άλλα διάφορα 
πραχθέντα καί απαύστως πραττόμενα είς τήν αιματόφυρτον Ελλάδα, 
αναμφιβόλως δέν έμπνέουσιν εις τήν καρδίαν του έξαλειπτικάς τήξεις 
κατ' αυτής, άλλα καθημερινώς μίσος άσπονδον καί εγείρον είς τό επί 
τήν ματαίωσιν τ ο ύ απάνθρωπου πόθου της στάδιον. 

Τούτο είναι ικαναί να μας κάμουν να προσδοκώμεν αί συνεχείς 
κατά του αυθαιρέτου εκρηγνυόμεναι επαναστάσεις των διαφόρων λαών 
της πολύπαθους μητρός μας Ελλάδος. 

Ή διεύθυνσις του κοινού της Σπάρτης, καταδιωχθέντος τ ο ύ Διοι
κητού κατά τά τέλη τ ο ύ παρελθόντος Δεκεμβρίου, ανετέθη εις τι σώμα 
συνιστάμενον από ογδοήκοντα αντιπροσώπους τ ο ύ λαού, τό οποίον 
διήρκεσε τρεις σχεδόν μήνας. Τό σύστημα τούτο είναι αληθές ότι έπε¬ 
θύμει τήν μεθ' υμών άλληλογραφίαν, είναι όμως καί αναντίρρητον οτι 
ή κατά τε ξηράν καί θάλασσαν πολιορκία κατέσταινε ματαίαν τήν έφε¬ 
σίν του. Κατά τάς αρχάς τού παύσαντος Απριλίου, τυχούσης ευκαι
ρίας, επροθυμοποιήθη να εκπλήρωση τήν επιθυμίαν του, άλλ' έστάθη 
άδύνατον να διαφύγη τάς αυθαιρέτους παγίδας. 

Τά χρέη τ ο ύ συστήματος τούτου άνεδέχθη προσωρινώς διά συνε
λεύσεως μία τριμελής επιτροπή, ήτις, συλλαβούσα τον ίδιον σκοπόν καί 
σπεύδουσα εις τήν εκτέλεσίν του, υπέπεσεν είς τήν αυτήν της άπωλείας 
τύχην. Άναλαβούσα δε ήδη ή επιτροπή αύτη τά χρέη της είρημένης 
τριμελούς επιτροπής, εκρινεν άπαρομοιώτως επωφελή ταύτην τήν συν¬ 
υπάκουσιν καί δη, τυχούσης τής παρούσης ευκαιρίας, σπεύδει είς τήν 
έκτέλεσίν τ ο ύ οποίου προ π ο λ λ ο ύ σ κ ο π ο ύ είχε. 

Δια να σας είπη ότι ή φιλαρχία τ ο ύ αυθαιρέτου, καταφρονούσα 
πάσαν κατ' α ύ τ ο ύ λοιδορίαν, κωλύει του να παραχώρηση είς τους δυσ-
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τύχεις δια τάς θυσίας Ελληνας εκείνο δια τήν απόκτησιν του οποίου 
έχυσαν τηλικαύτα αίματα, εϊναι περ ιττόν αλλά να σας εϊπη ότι συγ
χρόνως με το κίνημα της Σπάρτης, το όποιον θέλει γένειν τήν επιού¬ 
σαν έβδομάδαν, πρέπει να εμφανισθούν καν πέντε πλοία σας είς τα 
μέρη μας, δυνάμει των οποίων να δυνηθωμεν ώστε να διαλύσωμεν τήν 
θαλασσίαν πολιορκίαν, από τήν οποίαν πιεζόμεθα τεσσάρας ήδη μή
νας. Και πράγμα δυσάρεστον είναι τό να καταντήσωμεν είς τον άπευ¬ 
κταίον πόλεμον, άλλ' εύάρεστον είναι το να παραβλέπωμεν τον καρπον 
των πολυειδών παθών μας κατανεμόμενον από τινας οί όποιοι εθεώ¬ 
ρουν τον επταετή υπέρ της ελευθερίας πόλεμόν μας μέ όμμα αναλγη
σίας και τήν φιλόστοργον μητέραν μας Ελλάδα ύβριζομένην και άδι¬ 
κουμένην ; Όχι βέβαια ! Διό και άναγκαίως έπεται άφ' ενός μέρους, ως 
εΐρηται, να παραπλεύση εις τα παράλια μας οσονούπω ή ανωτέρα βοή
θεια, προς ταχείαν εργοτέλεσιν του προκειμένου επιχειρήματος, άφ' 
ετέρου δέ δέν φαίνεται άπεικός τό να έξαιτήση ή επιτροπή τήν γεν¬ 
ναίαν σας συνδρομήν, άποβλέπουσαν τα πολεμεφόδια καί ολίγα τινά 
χρηματικά μέσα, δια τα όποια χρεώνεται τό κοινόν της Σπάρτης. 

Έπιστηριζομένη δέ είς τα φιλόπατρι αισθήματα σας, πείθεται εις 
τήν αίτησίν της· καί τούτοις υποσημειούται 

Τη 23 Μαΐου 1831 ή Επιτροπή 
εν Λιμένι <Τ.Σ.> Α. Π. Μαυρομιχάλης 

δημήτριος πικουλάκης 
Ιω(άννης) Κ. μαυρομιχάλης 
Π. Κοσονακος 
Δημητριος Πουλικακος 
πασκαλις γερακαρακις 
Θομάς τζουμάκος 
γιάνης Καπετανακις 
Γιανούζος δεμέστιχας 
νικολος τεκουλάκος 

Αρ. 26 

Επιστολή Γ. Aιvιάv προς Αυγ. Καποδίστρια 
5 Ιουλ. 1831, πρωτ. : ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 93 

Έκλαμπρότατε, 
Ήλθα το πρωί να σας ομιλήσω καί, επειδή δέν εϊχετε καιρόν, σας 

περικλείω τό παρόν άντίγραφον αναφοράς οπού οί Μαυρομιχάληδες κά
μνουν εις τήν Κυβέρνησιν, τό όποιον είναι καθώς έλαβα τήν τιμήν να 
όμιλήσωμεν. Ή εξοχότης του εκρινεν άρμοδιώτερον να υπογραφούν μό-
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νον οί δύο, δια να μην άφαιρεθή ή ένοχη από τους άλλους. Ελπίζω ότι 
θέλετε συμπράξει είς το επωφελές τοϋτο κίνημα κατά τον τρόπον τον 
οποίον υπαγορεύει ή βαθεία φρόνησίς σας. Μένω μέ το ανήκον σέβας 

Έ ν Ναυπλ. τη 5 Ιουλ. 1831 ô εύπειθέστατος δούλος σας 
Γεώργιος Αινιάν 

<Συνημμένο στο προηγούμενο : > 

Έξοχώτατε, 
Εσχάτως ανεφύησαν ταραχαί είς τήν πατρίδα μας και πολλοί των 

οικείων μας παρεξετράπησαν από τήν ευθείαν όδον και άντέπραξαν είς 
τα καθεστώτα. Ημείς, άποφασίσαντες να είμεθα ευπειθείς και αφωσιω¬ 
μένοι εις τήν Κυβέρνησιν, παρακαλούμεν τήν Υμ. Εξ. να διατάξη να 
πηγαίνωμεν εις Σπάρτην όμού μέ ενα άνθρωπον εμφρονα και έμπιστευ¬ 
μένον της Κυβερνήσεως· καί, αφού οί πταίσαντες ζητήσουν τήν συγχώ¬ 
ρησιν από τήν Σεβ. Κυβέρνησιν δι' αναφοράς των καί έγκρίνη / ή Σεβ. 
Κυβέρνησις να τους δοθή αμνηστία, υποσχόμεθα να φέρωμεν όλους αυ
τούς εις τήν καθέδραν της Κυβερνήσεως καί να είναι είς το έξης εύ¬ 
πειθέστατοι είς τάς διαταγάς της. 

Γεώργιος Μαυρομιχάλης 
Κωνσταντίνος Μαυρομ. 
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