
  

  Μνήμων

   Τόμ. 4 (1974)

  

 

  

  Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ
(1829-1830) 

  ΒΓΕΝΑ Α. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ   

  doi: 10.12681/mnimon.187 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Β. Α. (1974). Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ (1829-1830). Μνήμων, 4, 172–214.
https://doi.org/10.12681/mnimon.187

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:20:42



ΒΓΕΝΑ Α. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ (1829-1930)* 

Στη μνήμη τού παππού μου Αντρέα Γ. Τζανέτου 

Βασικές ήταν οι ιδεολογικές διαφορές ανάμεσα στον Κυβερνήτη Ιω. 
Καποδίστρια και τον ιερομόναχο Θεόκλητο Φαρμακίδη. Ό πρώτος είδε 
τήν ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας σαν απαραίτητη προϋπόθεση για 
τήν οργάνωση κράτους ελληνικού μέσα από τα ερείπια πού προκάλεσαν 
ή Επανάσταση και οί εμφύλιοι πόλεμοι. Ό δεύτερος, θρεμμένος μέ τις 
ιδέες τ ο ύ γαλλικού διαφωτισμού *, δεν άργησε να θεώρηση τυραννική 
και επικίνδυνη για τήν υλική και πνευματική πρόοδο τ ο ύ λαού κάθε από
πειρα κατάργησης τών συνταγματικών θεσμών, πού είχαν καθιερώσει οί 
Εθνοσυνελεύσεις. Φοβόταν εξ άλλου ότι ό Κυβερνήτης ήταν φορέας 
πολιτικών αντιλήψεων ρωσικών, τις όποιες ό Φαρμακίδης γνώριζε από 

προσωπική εμπειρία και διαφωνούσε ριζικά μαζί τους 2. 
Στην ιδεολογική διαφορά προστέθηκε και ή προσωπική : ό Φαρμα

κίδης απογοητεύτηκε από τήν άρνηση τ ο ύ Κυβερνήτη να τον χρησιμο-

* Συντομογραφίες : ΓΑΚ = Γενικά Αρχεία τ ο ύ Κράτους· σχ. = σχέδιο· 
πρωτ. = πρωτότυπο" αντ. = αντίγραφο. "Ολες οί χρονολογίες δίνονται μέ το παλιό 
ημερολόγιο. 

Ευχαριστώ τον συνάδελφο κ. Χρ. Λούκο γιά τή βοήθεια του στην εργασία 
αυτή. 

1. Βιογραφικά στοιχεία για τον Θ. Φαρμακίδη βλ. Αν. Γ ο ύ δ α , Βίοι 
Παράλληλοι , τόμ. Α ' , Α θ ή ν α 1869, σ. 207 - 246. Δ. Σ. Μ π α λ ά ν ο υ , Θεόκλη
τος Φαρμακίδης (1784- 1860), Αθήνα 1933. 

2. Ό Φαρμακίδης γνώρισε τή ρωσική πολιτική στή διάρκεια του ρωσοτουρ¬ 
κικού πολέμου του 1812, όταν βρισκόταν στο Ιάσιο της Μολδαβίας. Οί παρεκ
τροπές καί οί καταδυναστεύσεις του ρωσικού στρατού σέ βάρος τ ο ύ ντόπιου πλη
θυσμού τον πλήγωσαν κατάβαθα «και έκτοτε ένεφυτεύθη εις την όντως φιλελευθεραν 
ψυχήν του μεγάλη αντιπάθεια, διήκουσα μέχρι μίσους, κατά των απολυταρχικών μεθόδων 
τών Ρώσων, ήτις επέδρασεν επί τού μετέπειτα βίου του καί επί τών κατευθύνσεων περί 
της εθνικής καί εκκλησιαστικής πολιτικής του» (Δ. Σ, Μ π α λ ά ν ο υ , ενθ ' 
άνωτ. , σ. 8, 9). 

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



'Η δίκη τον Θεόκλητου Φαρμακίδη (1829- 1830) 173 

ποιήση στην εκκλησιαστική οργάνωση του νέου κράτους3 ή νά τον 
βοηθήση στις εκδοτικές του προσπάθειες4. Άπο τις αρχές του 1829 ό 
Φαρμακίδης φαίνεται πώς συμμεριζόταν την άποψη και άλλων δυσαρεστη
μένων μέ τον Ιω. Καποδίστρια Ελλήνων, ότι ή παραμονή του τελευταίου 
στην εξουσία ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα του έθνους και τά δικά 
τους. Μέ ενθουσιασμό λοιπόν πληροφορήθηκε ότι οι τρεις Συμμαχικές 
Δυνάμεις είχαν αποφασίσει, μέ το πρωτόκολλο της 10/22 Μαρτίου 1829, 
τήν οργάνωση της Ελλάδος σέ μοναρχία. είχε τήν ελπίδα ότι ή εκλογή 
ηγεμόνα θα απομάκρυνε τον Κυβερνήτη άπο τήν εξουσία καί θα επέτρεπε 
ανακατάταξη τών πολιτικών δυνάμεων. Παρόλα αυτά φοβόταν μήπως ό Ιω. 
Καποδίστριας χρησιμοποίηση τους αφοσιωμένους οπαδούς του καί τό 
λαό για νά εμπόδιση τήν εφαρμογή των αποφάσεων τών Δυνάμεων 5. Αυτές 
οί σκέψεις κυριαρχούσαν στο μυαλό του Φαρμακίδη, όταν μέ ημερομηνία 
7 Μαΐου 1829, έγραψε στον Μπενιζέλο Ρούφο επιστολή, στην οποία, άφού 
αναφερόταν στους ορούς του νέου πρωτοκόλλου, σημείωνε καί τά άκό-

3 . Ό Ν . Σπηλιάδης αναφέρει (Απομνημονεύματα, έπιμ. Κ. Διαμαντή, τόμ. 
Δ ' , μέρος Α ' , Α θ ή ν α 1970, σ. 148) ότι ό Κυβερνήτης δέν διόρισε σέ δημόσια 
θέση τον Φαρμακίδη, γιατί, «ώς φαίνεται, τον εγνώριζεν από την Αύστρίαν καί δεν 
ήθελε τον διορίσει ποτέ εις τα Ιερά της Ελλάδος. Δia τούτο καί αυτός θα όπλισθή 
εναντίον του . . . ». 

4. Ό Φαρμακίδης είχε ζητήσει από τον Κυβερνήτη (8 Αύγ. 1828, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 105) να χρηματοδότηση τήν επανέκδοση του συγγράμ
ματος του Γερμανού φιλολόγου Jacobs «Στοιχεία της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γλώσσης», μέ 
τήν υποχρέωση να εξόφληση σέ αντίτυπα τό ποσό πού θα δαπανιόταν. Συγχρόνως 
ζήτησε καί 2.000 γ ρ . , για «εξοικονόμησίν» του. Ό Ιω. Καποδίστριας δέχτηκε τήν 
πρόταση (προς Φαρμακίδη, 10 Αύγ. 1828, σχ. : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 107) καί 
διέταξε τήν Ε π ι τ ρ ο π ή της Οικονομίας να δώση στον Φαρμακίδη τα 2.000 γρ . , 
για τα έξοδα όμως της εκτύπωσης πρόσθεσε ότι «εν καιρώ δέοντι θέλει ειδοποιηθή ή 
Επιτροπή αυτή κατά τήν τάξιν» (αρ. 4985, 10 Αύγ. 1828, σχ. : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., 
φάκ. 107). Ό Κυβερνήτης δέν κράτησε τήν υπόσχεση του. «Τετράκις εζήτησα να 
παρουσιασθώ είς τον Κυβερνήτην καί δεν ήξιώθην», γράφει ô Φαρμακίδης, «τον έγραψα 
καί τον ενθύμισα τήν προς με ύπόσχεσίν του, αλλ' οϋτε είς το γράμμα μου έλαβα άπό¬ 
κρισιν και ή σιωπή του είναι βέβαια αρνησις και απορώ πλέον τί νά κάμω» (Δ. Σ. 
Μπαλάνου, «Περικοπαί έξ ανεκδότων επιστολών του Θεοκλήτου Φαρμακί¬ 
δου, αναφερόμενοι εις πολιτικά γεγονότα των ετών 1829 - 1834», Πρακτικά Ακα
δημίας Αθηνών Η' (1933), σ. 105). 

5. Για τ ις αντιδράσεις πού προκάλεσε στην απελευθερωμένη Ε λ λ ά δ α τό πρω
τόκολλο της 10/22 Μάρτ. 1829 βλ. D . C. F l e m i n g , John Capodis t r ias 
and the Conference of London (1828 - 1831), Θεσ/νίκη 1970, σ. 8 7 - 95. Είναι 
χαρακτηριστ ικό ότι τους ίδ ιους φόβους γ ια τίς προθέσεις του Κυβερνήτη διατύ
πωσε καί ό Ά γ γ λ ο ς Άντ ιπρέσβης Dawkins προς τήν Κυβέρνηση του (αυτόθι, σ. 
91). Το κείμενο του πρωτοκόλλου βλ. εις Απ. Δ α σ κ α λ ά κ η , Κείμενα - Πηγαί 
τής 'Ιστορίας της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Επαναστάσεως, τόμ. Β. , Α θ ή ν α 1967, σ. 876 - 881. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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λουθα : "Αν και το πρωτόκολλ.ον δεν εκφράζηται ώρισμένως περί του προσ
ώπου του ήγεμόνος, είναι βέβαιον όμως και εκτός πάσης αμφιβολίας ότι ο 
νυν Κυβερνήτης δεν μένει ήγεμών δια πολλούς και Ισχυρούς λόγους. Τις θέ
λει είναι ό μέλλων, άδηλον εις ημάς μέχρι τοϋδε. Λέγεται ότι ό Κυβερνήτης 
παρασκευάζεται εις άντίστασιν, άλλα δια τούτου δεν θέλει ωφελήσει τον εαυ
τόν του και είναι κίνδυνος μη βλάψη ημάς, αν άνοήτως εμπλεχθώμεν εις 
την οποίαν αυτός μελετά να κάμη άντίστασιν, και πρέπει να λάβη έκαστος 
"Ελλην φρόνιμα μέτρα και να πράξη κατά το κοινον συμφέρον. Ενώ ο λό
γος είναι περί Ελλάδος οι Ελληνες δεν ερωτώνται. Τούτο έχει καί καλόν 
και κακόν, ώς έκαστος ημπορεί να κρίνη. Τρεις δυνάμεις μεγάλως βουλεύον
ται και ενεργοϋσιν ύπερ Ελλάδος. Ή Ελλάς χάνεται εν μέσω αυτών και 
πρέπει να προσμένη την άπόφασιν της τύχης της από εκείνας. Αν αύται 
άποφασίσωσι καλά, εύδαιμονεί[ς] ή Ελλάς, αν κακά, κακοδαιμονει[ς]. 
Αλλά και το εν καί το άλλο θέλει προέλθει έξωθεν. Εις την εξουσίαν αυτής 

δεν μένει» 6. 
Ή επιστολή κλείστηκε καί παραδόθηκε στον Κ. Κεφάλα για να τή 

δώση στο Ρούφο περνώντας από την Πάτρα. Ήταν πιο σίγουρο οτι έτσι, 
χέρι μέ χέρι, θα έφτανε στον προορισμό της, παρά με το κρατικό ταχυ
δρομείο. Καί τοϋτο γιατί ήταν γνωστό πια πώς ό Κυβερνήτης, λίγο μετά 
τήν αφιξή του, έδωσε εντολή ή έστω ανέχθηκε "νά αποσφραγίζουν τά 

6. Ή επιστολή είναι συνημμένη στο υπ' αριθ. 12803 έγγραφο του Κυβερ
νήτη προς το Υπουργικό Συμβούλιο, 25 Μαΐου 1829 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 
202. Το πλήρες κείμενο βλ. στο παράρτημα άρ. 1. Στην επιστολή υπάρχουν όχι 
μόνο γενικές πληροφορίες για τα πρωτόκολλο της 10/22 Μάρτ. 1829, άλλα καί 
μερικές λεπτομέρειες. Αυτό ίσως να σημαίνη οτι ό Φαρμακίδης ή άνθρωπος δι
κός του είχε δει αντίγραφο της παραπάνω πράξης. Σέ επιστολή τού Ν. Γ. Παγκα¬ 
λάκη προς τον Γ. Κουντουριώτη, μέ χρονολ. 4 Ίουν. 1829, αναφέρεται ανάμεσα σ' 
άλλα : «Φαίνεται οτι οι Φαναριωται έβαλαν κάποιον Σπηλιωτοπουλον, υπογραμματέα 
τού Πανελληνίου εις το τμήμα των εσωτερικών, κι έκλεψαν από το πρωτόκολλ.ον αντί
γραφαν της μυστικής πράξεως, ήτις εγινεν εις εκτακτον συνεδρίασιν κατά συνέπειαν της 
επισήμου διακοινώσεως τού πρωτοκόλλου τού Λονδίνου της 3ης Μαρτίου, καί ότι έπιά¬ 
σθησαν γράμματα τού Φαρμακίδου προς τον Μπενιζέλον Ρούφον, ε'ις τα οποία τού έπε¬ 
ρίκλειε το ρηθέν άντίγραφον προσθέτων ότι : "επειδή ό Κυβερνήτης εξώνεται από τάς 
Δυνάμεις καί έρχεται πρίγκιψ είς τήν Ελλάδα, είναι τώρα καιρός να βάλωμεν εις πρά¬ 
ξιν τα σχέδια μας,,». Βλ. Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου, εκδ. Κ. 
Διαμαντή, τόμ. 10, Αθήνα 1969, σ. 35. Τα όσα αναφέρει ό Ν. Γ. Παγκαλάκης 
πρέπει να έξετάζωνται μέ προσοχή, γιατί γύρο από τήν υπόθεση Φαρμακίδη σχη
ματίστηκαν γρήγορα παραμυθεύματα. "Ετσι, είναι ανακριβές ότι στην επιστολή 
του τελευταίου προς τον Ρούφο ήταν συνημμένο καί αντίγραφο της παραπάνω πρά
ξης. Οϋτε βρισκόταν στην επίμαχη επιστολή ή φράση «είναι τώρα καιρός να βάλω
μεν είς πραξιν τα σχέδια μας». Αν καί δέν μπορεί να άποκλειστή ή περίπτωση ότι 
πράγματι εκλάπη αντίγραφο, το πιο πιθανό είναι ότι ό Dawkins θα γνωστο
ποίησε το κείμενο τού πρωτοκόλλου στους αντιπολιτευόμενους. 
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γράμματα πού ο κόσμος τα εμπιστευόταν στο ταχυδρομείο...» 7. Ό Κεφά
λας, περνώντας από την Κόρινθο, συναντήθηκε με τον Διονύσιο 'Ορφανό, 
Διοικητή Κορινθίας, και αποφάσισε νά δώση σ' αυτόν τήν επιστολή του 
Φαρμακίδη, γιατί, όπως είδε, ετοιμαζόταν νά στείλη κι' αυτός διάφορα 
έγγραφα στον Μπενιζέλο Ροϋφο 8. «Ό Ορφανός», γράφει ό Κεφάλας, 
«έμπροσθέν μου περικλείσας αυτά [τα έγγραφά του μαζί μέ τήν επιστολή 
του Φαρμακίδη] και σφραγίσας το γράμμα του τα εστειλεν εις Πάτρας με 
ενα πεζοδρόμον» 9. 

Ποτέ όμως ή επιστολή αυτή δεν έφτασε στα χέρια του Ρούφου. "Αν και 
ήταν σφραγισμένη και κλεισμένη, ανοίχτηκε καί διαβάστηκε. Μόλις εί
δαν τα κρατικά όργανα ότι περιέχονταν σ' αυτή λεπτομέρειες για τό πρω
τόκολλο καί κρίσεις γιά τό πρόσωπο του Κυβερνήτη καί τα σχέδια του, 
τον ενημέρωσαν αμέσως. Ό τελευταίος, από τό Ναύπλιο μέ έγγραφο του 
της 25 Μαΐου 1829, έδωσε εντολή στο Υπουργικό Συμβούλιο νά καλέση 
τον Φαρμακίδη, πού βρισκόταν στην Αίγινα, καί να τον ρωτήση εάν ή 
επιστολή ήταν δική του. Γιά τό σκοπό αυτό έστειλε στο Συμβούλιο καί 
αντίγραφο της επιστολής. Ζήτησε επίσης νά καταγραφή ή απάντηση του 
Φαρμακίδη στα πρακτικά του Συμβουλίου καί νά του κοινοποιηθή 
αμέσως 10. 

Μέ ταχύτητα κινήθηκε τό Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 27 Μαΐου κά
λεσε ενώπιον του τον Φαρμακίδη, ό όποιος, ά φ ο ύ διάβασε τό αντίγραφο 
της επιστολής του, απάντησε ότι δέν γνώριζε αν αυτός τήν έγραψε, γιατί 
δεν είχε τήν υπογραφή του ή σημείωση γιά τον παραλήπτη της. Ζήτησε 
τό πρωτότυπο καί τότε θά ήταν πρόθυμος νά απάντηση στις ερωτήσεις 
του Συμβουλίου. Δέν απόκρυψε όμως ότι καί τον Κεφάλα γνώριζε καί ότι 
κάποτε τού είχε δώσει συστατικές επιστολές για τήν Πάτρα. Τό Υπουρ
γικό Συμβούλιο, μέσω της Γραμματείας της Επικρατείας, έσπευσε να 
ενημέρωση τον Κυβερνήτη γιά τα παραπάνω u . 

7. Φ ρ . Τ ί ρ ς , Ή Ελλάδα τοδ Καποδίστρια, μετάφρ. Ά π . Σπήλιου, τόμ. 
Α ' , Α θ ή ν α 1972, σ. 73. 

8. Κ. Κεφάλας (Τρίκκαλα Κορινθίας) προς Θ. Φαρμακίδη, 19 Ί ο υ ν . 1829, 
πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56. 

9. Αυτόθι. 
10. Κυβερνήτης (Ναύπλιο) προς 'Υπουργικό Συμβούλιο (Αίγινα), ά ρ . 12803, 

25 Μαΐου 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 202. 
11. Γραμμ. Επ ικρατε ίας (Αίγινα) προς Κυβερνήτη (Ναύπλιο), άρ. 4657, 28 

Μαΐου 1829, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 203. Πρβλ. όσα αναφέρει ό Π. Νι¬ 
κολαΐδης σε επιστολή του (1 Ίουν. 1829) προς τον Γ. Κουντουριώτη : «Προ τεσ
σάρων ημερών επεμψεν ό Κυβερνήτης άντίγραφον της επιστολής ταύτης εις το συμβού¬ 
λιον, διατάξας αυτό να προσκαλέση τον Φαρμακίδην δια να είπη αν έγραψε τοιούτον 
γράμμα, καί αν άποκριθη καταφατικώς, τότε να δώση τους λόγους διατί το εγραψεν. 
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Μετά από λίγες μέρες, στις 31 Μαΐου 1829, ό Κυβερνήτης παρεμβαίνει 
για δεύτερη φορά. Στέλνει το πρωτότυπο της επιστολής τ ο ύ Φαρμακίδη 
και ζητάει άπο το Συμβούλιο να τον καλέση και πάλι και να τον ρωτήση 
αν είναι ο συντάκτης της. Στο έγγραφο του σημειώνει καί τα ακόλουθα : 
"Θέλετε αναμφιβόλως κρίνει, ώς καί εγώ, δικαιότατον το να πεμφθή ο λε
γόμενος ούτος ιερεύς εις το άρμόδιον δικαστήριον. Ει μεν δικαιολόγηση όσα 
είπε, εί απόδειξη ότι τω όντι ή Κυβέρνησις ετοιμάζεται να άντισταθή εις 
τάς εύρωπαϊκάς δυνάμεις, το δικαστήριον θέλει τον δώσει τελείαν ελευθερίαν 
δια να εξακολουθή το εις το όποιον καταγίνεται πατριωτικον έργον. Ειδεμή 
θέλει τον βάλει είς θέσιν, ώστε να ήμπορέση να άναλογισθή τα επακολου¬ 
θήματα της διαγωγής του, να διορθωθή και να επανέλθη εις τήν σφαϊραν των 
εκκλησιαστικών του χρεών. Αποδεχόμενον ταύτην τήν πρότασιν το Συμβού
λων θέλει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα [καί δεν θέλει αμελήσει ποσώς τήν 
χρεωστουμένην εις τον κατήγορούμενον εύμένειαν δια τον Ιερατικόν του χα
ρακτήρα» 12. Ό Φαρμακίδης κλήθηκε καί πάλι στο Συμβούλιο καί ανα
γνώρισε σαν δική του τήν πρωτότυπη επιστολή πού τ ο ύ έδειξαν 13. 

Άπο δώ καί πέρα υποχρέωση του Συμβουλίου ήταν να άποδειχτή 
αληθινή ή καθ' ύπόδειξιν κατηγορία πού διατύπωσε ό Ιω. Καποδίστριας. 
Χρειαζόταν επομένως μια δίκη, τήν κατευθυντήρια γραμμή της οποίας 
είχε δώσει ή ίδια ή εκτελεστική εξουσία επεμβαίνοντας στην αρμοδιό
τητα της δικαστικής. Ό Κυβερνήτης, πριν ακόμη άποφανθή το δικαστή
ριο, έσπευσε νά θεώρηση τον Φαρμακίδη ένοχο. Ούτε για μια στιγμή δεν 
πέρασε άπο τή σκέψη του ότι ή διατύπωση οποιασδήποτε γνώμης σε 
σφραγισμένη επιστολή κατοχυρωνόταν από το σύνταγμα τής Τροιζήνας14, 

Επροσκλήθη λοιπόν ό είρημένος, τον εγχείρισαν τήν επιστολήν, τήν ανέγνωσε, καί άφού 
ήρωτήθη, ώς ανωτέρω, απεκρίθη : "Κύριοι ! αυτό το γράμμα δεν είναι ίδιόγραφόν μου. 
Εγώ γράψω είς διαφόρους μου φίλους, αντίγραφα όμως δεν κρατώ διό και δεν ενθυμού
μαι πολλά άφ' όσα γράφω. Είς όσα μου γράμματα θέλετε σαφήνειαν, παρουσιάσετε με 
τα πρωτότυπα, καί ευθύς σας δικαιολογώ τα γεγραμμένα,,. Τον έγιναν έπειτα ερωτήσεις 
διάφοροι, είς τάς οποίας αυτός απεκρίθη με τόνον πάντοτε, είπών επί τέλους : "Κύριοι ! 
δέν σας λανθάνει δι' όλου ότι το μυστικόν τών επιστολών θεωρείται ως Ιερόν πανταχού, 
όπου υπάρχει νόμος και συνείδησις. Εγώ εννοώ ότι ζώ μεταξύ ενός έθνους, τό όποιον 
έχει Σύνταγμα ουχί τυραννικόν. Νοώ ότι δύναμαι να φρονώ όπως θέλω. Είμαι άξιος 
ποινής, όταν αποδειχθώ ταραξίας και δημεγέρτης, αλλ' όταν πέμπω επιστολάς προς 
άτομα, και εσφραγισμένας, δύναμαι ελευθέρως να γράφω τάς Ιδέας μου προς τους φίλους 
μου. "Εχετε, κύριοι, άλλο τι να με εϊπητε ; ,, Τον εΐπον, όχι, και άνεχώρησε.». Βλ. 
Αρχεία Λ. καί Γ. Κουντουριώτη, τόμ. 10, σ. 29 - 30. 

12. Κυβερνήτης (Ναύπλιο) προς Υπουργικό Συμβούλιο (Αίγινα), 31 Μαΐου 
1829, σχ. : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 203. 

13. Α σ τ υ ν ό μ ο ς Αίγινας προς Πρωτόκλητο Δικαστήριο Δυτικών Σποράδων 
(Σπέτσες), 18 Ί ο υ ν . 1829, αντ. : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ. , φάκ. 205. 

14. Το άρθρο 26 τ ο ύ συντάγματος τής Τροιζήνας αναφέρει : «Οι "Ελληνες 
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το οποίο ό ίδιος είχε ορκιστή να τηρή 15. Τήν απολυταρχική του νοο
τροπία αποδεικνύει επίσης το γεγονός οτι όχι μόνο δέν αντέδρασε στην 
παραβίαση τ ο ύ απορρήτου της επιστολής του Φαρμακίδη 16, άλλα χρη
σιμοποίησε το περιεχόμενο της για να θεμελίωση τήν κατηγορία του. 

Αναμφίβολα, τα γραφόμενα του Φαρμακίδη, όπως καί ή μετέπειτα 
δράση του, δείχνουν πολιτική εμπάθεια 17, πού, ως ενα βαθμό, εξηγείται 
άπο τή γενική έξαρση των πολιτικών παθών στα χρόνια του Καποδί
στρια — πράγμα για το όποιο ό Κυβερνήτης δέν ήταν αμέτοχος. Τό γεγο
νός όμως αυτό, όπως καί ή γνώση ότι ό Φαρμακίδης ήταν από τα βασικά 
στελέχη του «αγγλικού» λεγομένου κόμματος, πού αποτελούσε τον σπου
δαιότερο πυρήνα της εναντίον του αντιπολίτευσης, δέν έπρεπε να παρα¬ 
σύρη τον Κυβερνήτη στην παραβίαση θεμελιωδών άρθρων του συντάγμα
τος. Ή ταχτική αυτή έφερνε τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα, γιατί 
έδινε ιδεολογικά όπλα στους αντιπάλους του. 

Τό Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τήν ομολογία του Φαρμακίδη ότι 
δική του ήταν ή περιλάλητη επιστολή, αποφάσισε ότι ήταν «κριτέος» 

εχουσι το δικαίωμα, χωρίς, προεξέτασιν, να γράψωσι καί να δημοσιεύσωσιν ελευθέρως 
δια τον τύπου ή άλλέως τους στοχασμούς καί τάς γνώμας των, φυλάττοντες τους ακο
λούθους όρους' α'. Νά μην άντιβαίνωσιν εις τάς αρχάς της χριστιανικής θρησκείας, β'. 
Να μην άντιβαίνωσιν εις τήν σεμνότητα, γ'. Ν' άποφευγωσι πασαν προσωπικην ύβριν 
καί συκοφαντίαν». Βλ. Α ρ χ ε ί α της Ελλην ικής Παλιγγενεσίας, 1821 - 1832. Ai 
Έθν ικα ί Συνελεύσεις, τόμ. Α ' , εκδ. Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ε λ λ ή ν ω ν , 
Α θ ή ν α 1971, σ. 653. Βλ. παρακάτω, σ. 182, και τήν απόφαση τ ο ύ Έκκλήτου τής 
Πελοποννήσου. 

15. Προκήρυξη προς τους Ελληνες, 20 Ίαν. 1828, εις Ιω.. Καποδί¬ 
στρια, Έπιστολαί, εκδ. É. Bétant, τόμ. 1-4, Γενεύη 1839, έλλην. μετάφρ. Μ. 
Σχινά, τόμ. Α ' , Α θ ή ν α 1841, σ. 278. Πρβλ. απόψεις Ν . Νικολαΐδη εις Α ρ χ ε ί α 
Λ. καί Γ. Κουντουριώτη, τόμ. 10, σ. 29 - 30. 

16. Πρβλ. τί υποστήριζε ό Κυβερνήτης παλαιότερα (προς τήν Ε π ι τ ρ ο π ή 
τής Γεν ικής Διοικήσεως, άρ. 1, 27 Αύγ. 1828, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 
117) : «Δεν έδωκα ουδέποτε εις ούδένα ύπάλληλον τήν έξουσίαν να πατήσω] τήν μυστι
κότητα τής αλληλογραφίας καί θέλω να ελπίσω οτι όσοι υπάλλ.ηλοι ενόμισαν οτι ούτω 
πράττοντες δεικνύουν τον ζήλον των, δέν θέλουν τολμήσει πλέον να ανανεώσουν παρό
μοιας πράξεις, ai όποϊαι προφανώς αντικρούουν με τους σκοπούς τής Κυβερνήσεως...». 

17. Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει ό Φαρμακίδης μετά τή δολοφονία του 
Κυβερνήτη : «'Ιδού αυτός δεν υπάρχει, το σύστημα του ανετράπη καί ό αδελφός 
αίσχρώς εκρημνίσθη και φεύγει εκ τής υβρισμένης αδίκως Ελλάδος, συνοδευόμενος από 
μυρίων κατάρων καί άναθεματισμών. Εις τήν θαυμασίαν ταύτην μεταβολήν ήμουν καί 
έγώ εκ των πρώτων συνεργατών καί κατά τι ό πρώτος. 'Ιδού πώς εκδικήθην το μέρος 
μου». Βλ. Δ. Σ. Μ π α λ ά ν ο υ , «Περικοπαί . . .», ενθ ' άνωτ., σ. 106. Ό Κυ
βερνήτης αρνήθηκε να δεχθή τό πρωτόκολλο τής 10/22 Μάρτ. 1829 οχι γιατί φο
βόταν μήπως χάση το άξίωμά του άλλα γιατί δέν συμφωνούσε μέ τα περιορισμένα 
σύνορα πού προβλέπονταν σ' αυτό για τό ελληνικό κράτος. Βλ. D. C. Fle¬ 
ming, ενθ' άνωτ., σ. 89. 

12 
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άπα το Πρωτόκλητο Δικαστήριο. Έτσι, υπηρεσιακά πιά, κινήθηκε ανα
φορά (Ιούνιος 1829) του αστυνόμου της Αίγινας, πού ανέλαβε να διατύ
πωση το κατηγορητήριο, προς το Πρωτόκλητο Δικαστήριο των Δυτικών 
Σποράδων, το όποιο καλούνταν, μετά τήν εξέταση των σχετικών εγγράφων, 
να «διευθυνη το ανήκον ένταλμα» προς τον Φαρμακίδη 18. Χαρακτηριστικά 
για τον υπέρμετρο ζήλο των κυβερνητικών οργάνων στα χρόνια τ ο ύ Κα
ποδίστρια είναι τα συμπεράσματα στα όποια κατέληγε ό αστυνόμος στο 
παραπάνω έγγραφο του. Χαρακτήριζε τον Φαρμακίδη «εγκληματία» για 
τέσσερεις κυρίως λόγους : «δια τάς κατά της Κυβερνήσεως φανεράς ύβρεις 
του», «δια τάς κατά τού Αρχηγού τον Έθνους άποδεδειγμένας συκοφαντίας 
του», «δια τήν άπόκρυφον συνωμοσίαν εναντίον των καθεστώτων» και «δια 
το φατριαστικον πνεύμα του εναντίον της κοινής ησυχίας». Τήν πρώτη κα
τηγορία στήριζε στην πρώτη παράγραφο της επιστολής τ ο ύ Φαρμακίδη, 
οπού τονιζόταν οτι ό Κεφάλας, σαν τίμιος, δεν μπόρεσε να διοριστή σε 
υπούργημα. Τή δεύτερη στή φράση ότι ό Κυβερνήτης ετοιμαζόταν να 
άντισταθή στις αποφάσεις τ ο ύ πρωτοκόλλου. Τήν τρίτη στή φράση οτι 
κάθε Έλληνας πρέπει να πάρη «φρόνιμα» μέτρα για να μή συμμετάσχη 
στην αντίσταση πού παρασκεύαζε ό Κυβερνήτης- αυτή ή παραίνεση ήταν 
για τον αστυνόμο κρυφή παρακίνηση για ανταρσία και συνωμοσία. Τήν 
τέταρτη κατηγορία στήριζε στή διαπίστωση ότι ολη ή επιστολή διαπνεό
ταν από επαναστατικό πνεύμα. Ό αστυνόμος τόνισε επίσης τήν κρίσιμη 
πολιτική θέση της Ελλάδος καθώς και «το χρέος της Κυβερνήσεως δια 
να μήν αφαίρεση ο λαός το προσήκον προς τον κλήρον του σέβας» 19. 

Μέ ένταλμα τ ο ύ Πρωτοκλήτου ό Φαρμακίδης κλήθηκε στις Σπέτσες, 
όπου ήταν ή έδρα του δικαστηρίου. εκεί, όταν έφτασε, βρέθηκε «υπό 
φύλαξιν αστυνομικήν» 20 και έτσι δεν μπόρεσε να παρακολούθηση, αν καί 
ήταν εκλεγμένος πληρεξούσιος, τις εργασίες της Δ' Εθνοσυνέλευσης 21. 
Ή προσπάθεια του να ύποβάλη αίτηση στην Εθνοσυνέλευση, για να τού 

έπιτραπή να εκπροσώπηση σ' αυτή τους εκλογείς του22, δέν ένθαρρύν-

18. Βλ. παραπομπή σημ. 13. 

19. Αυτόθι . 
20. Πρωτόκλητον Δικαστήριον Δυτικών Σποράδων (Σπέτσες) προς Γενική 

Γραμματεία, αρ . 326, 4 Ίουλ . 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ., φάκ. 208. Ό 
ίδιος ό Φαρμακίδης λέει γιά τα γεγονότα αυτά : «Προ 8 ήμερων ήλθεν εις εμέ ό 
αστυνόμος καί μ' έπροσκάλεσεν εις το δικαοτήριον εις Πέτζας' τού έκαμα τάς παρατη
ρήσεις μου εις τήν ατακτον καί παράνομον πρόσκλησιν έκτοτε δέν μ' είπε τις τίποτε». 
Κι ' άλλου : «Σήμερον [19 Ί ο υ ν . 1829] αναχωρώ εις Πέτζας κατά πρόσκλησιν τού δι
καστηρίου». Βλ. Δ. Σ. Μ π α λ ά ν ο υ , «Περ ικοπα ί . . .», ενθ' άνωτ., σ. 106 

21. Γιά τους λόγους πού ώθησαν τον Κυβερνήτη να συγκάλεση τήν Δ' Ε θ ν ο 
συνέλευση, βλ. Τ. Β ο υ ρ ν α , 'Ιστορία της Σύγχρονης Ε λ λ ά δ α ς , Α θ ή ν α 1974, 
σ. 211 κέξ. 

22. Θ. Φαρμακίδης (Σπέτσες) προς Πρωτ. Δικ. Δυτ. Σποράδων (Σπέτσες), 3 
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θηκε άπο το δικαστήριο καί, όπως φαίνεται, δέν έγινε τελικά δεχτή άπο 
τήν Κυβέρνηση, στην οποία διαβιβάστηκε ή σχετική του αναφορά23. 

Ή δίκη ορίστηκε για τις 21 Σεπτεμβρίου 1829 στο δημόσιο κατά
στημα τ ο ύ Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου των Δυτικών Σποράδων, στις Σπέ
τσες. Με βάση τήν επιστολή του Φαρμακίδη, τήν αναφορά του Αστυνό
μου της Αίγινας καί τα πραχτικά των ανακρίσεων πού ενήργησε το 'Υπουρ
γικό Συμβούλιο, τό δικαστήριο μέ τήν υπ' αριθ. 715 απόφαση του έκρινε 
ένοχο τον Θεόκλητο Φαρμακίδη για έγκλημα καθοσιώσεως, παρακί
νηση σε ανταρσία καί ύβρεις για το πρόσωπο τ ο ύ Κυβερνήτη, καί τον 
καταδίκασε σ' ενα χρόνο περιορισμό 24. Ό Φαρμακίδης τότε μαζί μέ τον 
πιστό του υπηρέτη Γεώργιο Χλωρό «περιορίστηκε» στή μονή Κατακε¬ 
κρυμμένης, πού βρισκόταν πάνω άπο το Άργος, στην πελασγική Λάρισα. 
Λίγες μέρες αργότερα (29 Σεπτεμβρίου 1829), ζήτησε εγγράφως άπο τήν 

Ίουλ. 1829, άντ., συνημμένο στα υπ' άρ. 326 της 4 Ίουλ. 1829 : ΓΑΚ, Γεν 
Γραμμ., φάκ. 208. 

23. Πρωτ. Δικ. Δυτ. Σποράδων (Σπέτσες) προς Γραμμ. Επικρατείας, άρ. 326, 
4 Ίουλ. 1829, πρωτ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 208. Το θέμα, αν είχαν το δι
καίωμα οί υπόδικοι για διάφορα αδικήματα να εκλέγουν αντιπρόσωποι των επαρ
χιών, απασχόλησε τήν Κυβέρνηση καί τήν ίδια τήν Δ' Εθνοσυνέλευση. Βλ. Δ. 
Περρούκας (Αίγινα) προς Κυβερνήτη, 11 Ίουν. 1829, πρωτ., καί Κυβερνήτης (Ναύ
πλιο) προς Δ. Περρούκα, άρ. 15686, 15 Ίουν. 1829, σχ. : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 205. Βλ. καί Άρχείον Κοινότητος Υδρας, εκδ. Α. Λιγνού, τόμ. 15, Πει¬ 
ραιεύς 1931, σ. 18, 20. 

24. Ό Σπηλιάδης (ενθ' άνωτ., σ. 123) αναφέρει ότι ή ποινή τ ο ύ Φαρμακίδη 
ήταν δυο χρόνια φυλάκιση. Δυστυχώς, έγγραφα πού ν' αναφέρονται ειδικότερα στή 
δίκη αυτή — πρακτικά, απόφαση καί ο,τι άλλο — δέν μπόρεσα νά βρω. "Ετσι οί 
πληροφορίες προέρχονται από μεταγενέστερα έγγραφα του Ανεκκλήτου Δικαστη
ρίου καί από τους λόγους τ ο ύ συνηγόρου του Φαρμακίδη στή δεύτερη δίκη του. 
Βλ. παραπομπή σημ. 35 καί έγγραφα 2 καί 3 τ ο ύ παραρτήματος. 

Πρόεδρος τού Πρωτοκλήτου ήταν ό Νικ. Γερακάρης. Πάρεδροι ό Α. Κριε¬ 
ζής καί ô Α. Μαργέλλος (βλ. υπογραφές στο έγγραφο υπ' άρ. 326 της σημ. 23). 
Το έγκλημα καθοσιώσεως, πού σήμερα επεκράτησε να λέγεται έγκλημα εσχάτης 
προδοσίας (βλ. αρθρ. 134 τ ο ύ Ποιν. Κωδικός), αναφέρεται στό «Απάνθισμα τών 
Εγκληματικών της Β' των Ελλήνων Εθνικής Συνελεύσεως» (1823). Βλ. Κ. Κω
σ τ ή , Ερμηνεία τ ο ύ έν Ελλάδι ισχύοντος Ποινικού Νόμου, τόμ. Α', Αθήνα 
1926, σ. 2. Το κείμενο τ ο ύ «Απανθίσματος» βλ. εις Γ. Δ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ , 
«Κώδιξ των Νόμων της Ελληνικής Επαναστάσεως 1822 - 1828», Έπετ. Κέντρου 
Έρεύνης Ίστ. Ελλ. Δικαίου Άκαδ. Αθηνών 10 - 11 (1963 - 1964), Αθήνα 1966, σ. 

129 - 140. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι κανείς κρατικός υπάλληλος, έκτος 
από τον Χ. Κλονάρη αργότερα, δέν αντέδρασε στην παραβίαση κλειστής ιδιωτι

κής επιστολής· ούτε οί δικαστές διαμαρτυρήθηκαν γιά τήν επέμβαση του Κυ
βερνήτη στις αρμοδιότητες τους, πού έβαζε σέ κίνδυνο τήν κατοχυρωμένη από τό 
σύνταγμα ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Ή ατμόσφαιρα πού δημιούργησε 
ό ίδιος ό Κυβερνήτης καί οί συνεχείς προσωπικές του παρεμβάσεις είναι ή μόνη 
δικαιολογία πού ευσταθεί γιά τις παραβάσεις αυτές τών κρατικών οργάνων. 
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Γραμματεία Δικαιοσύνης τήν αποφυλάκιση του 25. Ό Κυβερνήτης, πού 
ειδοποιήθηκε σχετικά, υπέδειξε τήν παραπομπή της αίτησης τού Φαρμα¬ 
κίδη στο αναμενόμενο να λειτουργήση Ανέκκλητο Κριτήριο 26. 

Στο διάστημα πού μεσολάβησε από τήν καταδίκη του στο Πρωτό
κλητο ώς τή νέα εκδίκαση της υπόθεσης από το Ανέκκλητο, ό Φαρ¬ 
μακίδης, αν και περιορισμένος στο μοναστήρι, συνέχισε να κατακρίνη 
τον Ιω. Καποδίστρια. Οί δυσμενείς κρίσεις του για τον τελευταίο προ
κάλεσαν τήν αντίδραση των μονάχων και τήν επέμβαση του Εκτάκτου 
Επιτρόπου Αργολίδος Κ. Ράδου, ό όποιος διέταξε τον αστυνόμο του 
Άργους να ένεργήση τις σχετικές ανακρίσεις 27. 

Μόλις στις 27 Νοεμβρίου 1829 άρχισε τις εργασίες του τό Ανέκ
κλητο Δικαστήριο 28. "Οταν έφτασε σ' αυτό ή έφεση του Φαρμακίδη, 
ό Δημόσιος Συνήγορος Χριστόδουλος Κλονάρης βρέθηκε σέ πολύ δύσκολη 
θέση, γιατί ήταν φίλος με τον λόγιο κληρικό. Επίμονα τότε ζήτησε τήν 
«εξαίρεση» του2 9 από τή δίκη αυτή. Τελικά τό πέτυχε και αντικατα
στάτης του στή δίκη του Φαρμακίδη διορίστηκε ό Γ. Α. Ράλλης, στον 
οποίο διαβιβάστηκε όλη ή σχετική δικογραφία καθώς και τα νέα επιβα
ρυντικά στοιχεία για τον Φαρμακίδη, πού προέκυψαν από τις ανακρίσεις 
τοδ Έκτακτου Επιτρόπου Αργολίδος3 0 . Συνήγορος του Φαρμακίδη 

25. Δ η μ . Γ. Σ ε ρ ε μ έ τ η , Ή δικαιοσύνη επί Καποδίστρια, Α θ ή ν α 
1939, σ. 109 κέξ. 

26. Αυτόθι, σ. 111. Ή έφεση τ ο ύ Φαρμακίδη έγινε στ ις 16 'Οκτ. 1829. 
27. Ό Φαρμακίδης μεταξύ άλλων είπε ότι ό Κυβερνήτης πλήρωσε τους πλη

ρεξουσίους στή Δ' Εθνοσυνέλευση για να μήν έχουν αντίθετη γνώμη. Βλ. «Εξέ 
ταση» μοναχού Πολυκάρπου, αρ. 53, 29 Δεκ. 1829, άντ . , συνημμένο στό : Έ κ τ . 
Επ ί τροπος Αργολίδος (Ναύπλιο) προς Κυβέρνηση , άρ. 4463, 3 "Ιαν. 1830, πρωτ. : 
ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56. Βλ. αυτόθι : Έ γ γ ρ α φ ο [της Γραμμ. Δικαιοσύνης] 
προς τον Έ κ τ . Έ π ί τ ρ . Α ρ γ ο λ ί δ ο ς , 5 Ί α ν . 1830, σχ. · «Εξέταση» ηγουμένου τής 
μονής Κατακεκρυμμένης, αρ. 54, 8 Ί α ν . 1830, αντ. συνημμένο στό : Έ κ τ . Έ π ί τ ρ . 
Αργολ ίδος (Ναύπλιο) προς Κυβέρνηση, αρ. 4540, 11 Ί α ν . 1830, πρωτ. : ΓΑΚ, 
Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56. 

28. Για τήν ίδρυση τ ο ύ Ανεκκλήτου βλ. διάταγμα άρ. 9469 της 18 Φεβρ. 
1829 ε'ις «Γεν. Εφημερίδα», άρ. 25 (27 Μάρτ. 1829), σ. 95. Έ δ ρ α είχε τό Άργος 
και πρώτο Πρόεδρο τον Πανούτσο Νοταρά. Τή θέση Δημοσίου Συνηγόρου κατέ
λαβε ό Χριστόδουλος Κλονάρης. Βλ. τον εναρκτήριο λόγο τού τελευταίου εις : 
Ι. Β ι σ β ί ζ η , « Ή πρώτη εν Ε λ λ ά δ ι Εισαγγελική άγόρευσις», Έπετ. Αρχ. 
Ίστ. Ελλ. Δικαίου τής Άκαδ. Αθηνών, τεϋχ. 5 (1954) 144 - 149. 

29. Χρ. Κλονάρης ( Ά ρ γ ο ς ) προς Εγκληματικό Τμήμα τ ο ύ Ανεκκλήτου 
Κριτηρίου ( Ά ρ γ ο ς ) , 27 Δεκ. 1829, άντ . · απόφαση άρ. 13 τ ο ύ παραπάνω δικαστη
ρίου, 4 Ί α ν . 1830, άντ. , συνημμένα και τά δυο στό : Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό Τμήμα Α ν ε κ 
κλήτου Κριτηρίου ( Ά ρ γ ο ς ) προς Γραμμ. Δικαίου, άρ. 48, 4 Ίαν . 1830, αντ. : 
ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56. 

30. Γραμμ. της Δικαιοσύνης (Ναύπλιο) προς Γ . Α. Ράλλη, 7 Φεβρ. 1830, 
σχ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56. 
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ορίστηκε ό Δημήτριος Σούτσος31. 
Στις 7 Μαρτίου 1830 έγινε ή δίκη στο Ανέκκλητο Δικαστήριο τού 

Άργους. Το ενδιαφέρον του κ ο ι ν ο ύ ήταν μεγάλο, γιατί στή δίκη αυτή 
κρινόταν κατά κάποιο τρόπο καί το καθεστώς τ ο ύ Κυβερνήτη. Πρώτος 
μίλησε ό Δημήτριος Σούτσος καί στην αγόρευση του, πού χαρακτηρίστηκε 
σαν ό πρώτος δικανικός λόγος στην ελεύθερη Ελλάδα3 2 , υποστήριξε 
οτι αποτελεί «εσχατον βαθμον της καταφρονήσεως των συνταγματικών και 
εγκληματικών νόμων» ή χρησιμοποίηση του περιεχομένου ιδιωτικής επι
στολής, πού παραβιάστηκε, για τή θεμελίωση κατηγορίας. Απέδωσε τήν 
ευθύνη για τήν παραπάνω πράξη όχι στον Κυβερνήτη, ό όποιος κατά τό 
σύνταγμα (άρθρο 103) ήταν ανεύθυνος καί απαραβίαστος, άλλα στους κυ
βερνητικούς εκείνους υπαλλήλους πού «δεν ερυθριούν να μεταχειρίζωνται 
τα πλέον ούτιδανά μέσα δια να αρέσουν είς τους δυνατούς της ημέρας». 

Αναφερόμενος στο κατηγορητήριο ό Σούτσος προσπάθησε να από
δειξη ότι ήταν νομικά ανυπόστατη ή κατηγορία οτι ό Φαρμακίδης εξύ
βρισε τον Κυβερνήτη, γιατί κι' αν ακόμα «εγράφοντο σαφέστατα ύβρεις 
κατά της Κυβερνήσεως εις το μερικόν, έσφραγισμένον γράμμα του, πάλιν δεν 
υπέκειτο εις έγκληματικήν καταδίωξιν, ούτε είς καταδίκην», ά φ ο ύ τό απα
ραβίαστο του απορρήτου τών επιστολών προστατευόταν από τό σύνταγμα 
καί τους ποινικούς νόμους. Αντέκρουσε σαν ανύπαρκτη καί τή δεύτερη 
κατηγορία, ότι δηλαδή ό Φαρμακίδης διέπραξε έγκλημα καθοσιώσεως, με 
τον ισχυρισμό ότι τέτοιο έγκλημα δέν προβλεπόταν από τήν ελληνική νομο
θεσία καί κατά συνέπεια δέν μπορούσε τό δικαστήριο να δεχτή παρόμοια 
κατηγορία. Ή τρίτη κατηγορία κατά του Φαρμακίδη, ότι δηλαδή παρα
κίνησε τους Έλληνες σε ανταρσία, ανασκευάστηκε με τό επιχείρημα οτι ή 
φράση «Λέγεται ότι ό Κυβερνήτης παρασκευάζεται εις άντιστασιν... καί 
πρέπει να λάβη έκαστος Ελλην φρόνιμα μέτρα καί να πράξη κατά το κοί¬ 
νον συμφέρον» ήταν απλώς έκφραση σκέψεων καί φρονημάτων, για τα 
οποία κανείς δέν μπορεί να τιμωρηθή, όταν μάλιστα έχουν διατυπωθή σέ 
ιδιωτική καί σφραγισμένη επιστολή. Ό Σούτσος, τελειώνοντας, κάλεσε 
τό δικαστήριο να σεβαστή τους νόμους τ ο ύ κράτους καί κυρίως τους συν
ταγματικούς, γιατί, «όταν αυτοί καταπατηθούν, δεν υπάρχει πλέον ελευθερία, 
δέν υπάρχει πλέον ασφάλεια καί, το χειρότερον, εκλείπει και αυτή ή ιδέα της 
ασφαλείας. . .» 33. 

Στο λόγο του ό Δημόσιος Συνήγορος Γ. Α. Ράλλης υποστήριξε οτι 

31. Ανέκκλητο Δικαστήριο, Τμήμα Α' (Άργος) προς Δ. Σούτσο, αρ. 39, 
11 Φεβρ. 1830, άντ., συνημμένο στο υπ' αρ. 2 (10 Μάρτ. 1830) έγγραφο τ ο ύ Γ. 
Α. Ράλλη (βλ. σημ. 40) : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56. 

32. Δ. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ , Κοινοβουλευτική 'Ιστορία της Ελλάδος, τόμ. 
Α', "Αθήνα 1935, σ. 431. 

33. Βλ. παράρτημα άρ, 2. 
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ορθά ή Κυβέρνηση έπραξε στην περίπτωση του Φαρμακίδη, γιατί πρέπει 
να παίρνωνται από τήν Πολιτεία προληπτικά μέτρα πού θα εμποδίσουν 
τή δημιουργία μεγάλου αριθμού αντιφρονούντων αν ή Κυβέρνηση δεν 
έπαιρνε τα παραπάνω μέτρα, θα ήταν αναγκασμένη αργότερα να κατα
φυγή σέ μεθόδους δραστικότερες. Χαρακτήρισε τον Φαρμακίδη σαν υβρι
στή, συκοφάντη, φατριαστή και αντάρτη. Αν και παραδέχτηκε οτι οί νό
μοι προστατεύουν το δικαίωμα των πολιτών να κοινοποιούν με επιστολές 
τα φρονήματα τους, παρόλα αυτά πρόσθεσε ότι ή μυστικότητα οχι μόνο 
δεν αίρει το αξιόποινο των κοινοποιουμένων άλλα το αυξάνει. Επικαλέ
στηκε τήν αρχή, ότι «ή ανάγκη είναι ο μεγαλύτερος νόμος τού ανθρώπου», 
για να τονίση οτι για το κοινό συμφέρον επιτρέπεται ή παραβίαση της 
μυστικότητας των επιστολών. Μεγάλο μέρος της αγόρευσης του αφιέρωσε 
σέ επαίνους για τον Κυβερνήτη και το έργο του. Μίλησε για τις ολέ
θριες φατρίες πού οδήγησαν τους Έλληνες σέ αδιέξοδο καί για τή λυ
τρωτική εμφάνιση του Κυβερνήτη. Είπε ότι ήταν ύβρις να υποστηρίζε
ται, όπως έκανε ό Φαρμακίδης, ότι ό Ιω. Καποδίστριας «ημπορεί να εχη 
συμφέροντα παρά τού Εθνους», ενώ θυσίασε για το Έθνος τήν περιουσία 
του και τήν υγεία του. Ήταν συνεπώς ένοχος όποιος αντιτασσόταν στο σω
τήριο έργο του. Τελειώνοντας ό Δημόσιος Συνήγορος έφερε σέ δίλημμα 
τους δικαστές. «Εχετε», είπε, «να αποφασίσετε σήμερον αναμέσον ενός πο¬ 

λίτου όστις παρέβη τα προς τήν Κνβέρνησιν χρέη του και άναμέσον αυτής 
της Κυβερνήσεως" 34. 

Στις 8 Μαρτίου δημοσιεύτηκε ή υπ' άρ. 36 απόφαση τ ο ύ Ανεκκλή
του. Στο σκεπτικό της αναφερόταν ότι το δικαστήριο έκρινε : «"Οτι τα 
εμπεριεχόμενα εις επιστολήν εσφραγισμένην είναι μυστική παρακαταθήκη 
καί ... έχουν τον χαρακτήρα των στοχασμών. . .. "Οτι ο Θ. Φαρμακίδης, 
εξηγούμενος δι' εσφραγισμένης επιστολής προς φίλον του, δέν παρέβη 
κανένα από τους καθεστώτας νόμους, επειδή το 26 άρθρον τού συντάγματος 
εννοεί όχι τους γραπτούς απλώς, άλλα καί τους γραπτούς και εν ταυτώ δη
μοσιευόμενους λόγους. "Οτι μ' όλον τούτο εις τάς περιστάσεις καθ' ας 
εγράφη ή επιστολή, ήτο χρέος τιμίου καί ήσυχου πολίτου να προσεχή ώστε 
να μήν εκθέτη εις γραφήν τοιαύτας ιδέας δια τον κίνδυνον... μήπως δημο¬ 
σιευθεισαι ήθελον προξενήσει σκάνδαλον και κοινήν δυσαρέσκειαν... "Οτι ελ.¬ 
λείψει τού χρέους τούτου, ο Θ. Φαρμακίδης... δεν έχει να μέμφεται άλλον 
παρά τον εαυτόν του μόνον. Δια ταϋτα δεν ευρίσκει τον Θ. Φαρμακίδην ενο¬ 
χον τού εγκλήματος, άλλά υπεύθννον πταίσματος, ώς ανωτέρω. "Οθεν απο
φασίζει τήν αναίρεσιν τής αποφάσεως τού Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου των 
Δυτικών Σποράδων... Α' ΝΑ είναι άπολελυμένος ο Θ. Φαρμακίδης τής εγ-

34. Βλ. παράρτημα αρ. 3, 
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κληματικής κατηγορίας. Β' Ό περιορισμός τον οποίον μέχρι τοϋδε υπέφερε 
να εννοείται ώς ικανή επιδιόρθωσις του προειρημένου πταίσματος...»zh. Ό 
Φαρμακίδης υποχρεωνόταν επίσης να πλήρωση τα δικαστικά έξοδα 36. 

Ά φ ο ύ εξέδωσαν την απόφαση, οί δικαστές παρέμειναν μόνοι τους για 
νά λάβουν θέση στα οσα ô Δημ. Σούτσος ανάφερε στο τέλος τού 
λόγου του. Ό συνήγορος είχε πει πώς οί γενναίοι στρατιώτες πού πολέ
μησαν τους Τούρκους τόσα χρόνια για τή δημιουργία ενός ελεύθερου και 
ευνομούμενου κράτους, βλέποντας οτι οι νόμοι παραβιάζονταν και οτι δεν 
υπήρχε ασφάλεια στην πατρίδα τους, «επρόκρινον να ενωθούν με τους 
εχθρούς τής πίστεως καί της πατρίδος», ενώ οί ναύτες «εφυγον μακράν... 
και υπήγον εις το βάθος τής Κωνσταντινουπόλεως» 37. Μέ την υπ' άρ. 38 
απόφαση του τό Ανέκκλητο αποφάνθηκε πώς αν λίγοι στρατιώτες έφυ
γαν προς τους Τούρκους, για να μή λογοδοτήσουν για τυχόν κακουργή
ματα πού διέπραξαν στον Αγώνα, και αν μερικοί ναύτες πήγαν στην 
Κωνσταντινούπολη για νά βρουν πόρους ζωής, «δεν είναι αληθές οτι πα¬ 
ρεκινήθησαν εις τοϋτο από τοιαύτας αιτίας, οποίας οι λόγοι τού Συνηγόρου 
αποδίδουν». Για τό λόγο αυτό τό δικαστήριο αποδοκίμασε τή σχετική 
παράγραφο του λόγου του Σούτσου, παραδέχτηκε όμως οτι, κατά τ' άλλα, 
ό συνήγορος «μέ δικανικήν αξιότητα εξετέλεσε τα καθήκοντα του». Ή από
φαση αυτή ανακοινώθηκε στον Σούτσο στις 9 Μαρτίου 1830 38. 

Ό Δημόσιος Συνήγορος μέ αναφορά του προς τή Γραμματεία τής 
Δικαιοσύνης δεν έκρυψε τήν απογοήτευση του για τήν αθωωτική απόφα
ση τ ο ύ δικαστηρίου 39· έστειλε και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων 40. 

"Ετσι έκλεισε ή υπόθεση Φαρμακίδη πού «συνετέλεσε πολύ εις τήν 
καθιέρωσιν τής αρχής τού απαραβίαστου των επιστολών» 41. 

35. Α π ό φ α σ η άρ. 36 του Α' Τμήματος τ ο ύ Ανεκκλήτου Κριτηρίου, 8 Μάρτ. 
1830, άντ., συνημμένο στο υπ' άρ. 2 (10 Μάρτ . 1830) έγγραφο τ ο ύ Γ . Α. Ράλλη 
(βλ. σημ. 40) : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56. Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν 
ό Π. Νοταράς, Συνδικαστές οί Μ. Λ. Καΐρης, Κ. Κωνσταντόπουλος καί Γ. Πραΐ¬ 
δης. Πάρεδροι οί Ν. Ζεγγίνης καί Θ. Μοθωνιός. Γραμματέας ό Γ. Σκούφος. 

36. Αυτόθι. 
37. Βλ. παράρτημα α ρ . 2. 
38. Είναι συνημμένη στο λόγο τ ο ύ Σούτσου. 
39. Γ . Α. Ράλλης ( Ά ρ γ ο ς ) προς Γραμματεία Δικαιοσύνης, άρ . 1, 9 Μάρτ. 

1830, πρωτ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56. Ό Ράλλης ανέφερε επίσης «ότι εις 
ταύτην τήν υπόθεσιν παρεβιάσθη το 87 άρθρον τής ενεστώσης Εγκληματικής Διαδικα
σίας, καί οτι οί δικασται έξήλθον από τό οίκημα τον συμβουλίου, πριν άποφασίσωσιν. 
Η άπόφασις εξεδόθη μετά μίαν ήμέραν». 

40. Γ . Α. Ράλλης (Άργος ) προς Γραμματεία Δικαιοσύνης, άρ. 2, 10 Μάρτ . 
1830, καί άρ. 3, Π Μάρτ. 1830, προ«. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56. 

41 . Δ· Σ. Μ π α λ ά ν ο υ . Θεόκλητος Φαρμακίδης, ενθ 'άνωτ . , σ. 20, 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν * 

Αρ. 1 

Επιστολη Θ. Φαρμακίδη προς Μπενιζέλο Ρούφο 
7 Μαΐου 1829, άντ., συνημμένο στό υπ' αρ. 12803 (25 Μαΐου 1829) έγγραφο 

του Ιω. Καποδίστρια προς το Υπουργ. Συμβούλιο : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 202 

Λαμβάνω το θάρρος να συστήσω εις τήν άγάπην σου τον κύριον 
Κ. Κεφαλαν, Κεφαλλήνα, νέον έλλόγιμον και τίμιον, έρχόμενον εις 
Πάτρας. Ό νέος ευρίσκεται άπο πολλού εις τήν Ελλάδα, άλλ' ώς τί
μιος έστάθη άτυχης και δεν έστάθη δυνατόν να διορισθή και αυτός 
είς μικρόν τι ύπούργημα. Προστάτευσέ τον καί σύνδραμέ τον εις ο,τι 
δίκαιον καί τίμιον. 

Έμαθες βέβαια μέχρι τούδε τα διατρέχοντα νέα, ήτοι τα περί του 
νέου πρωτοκόλλου, του άπο 10 / 22 Μαρτίου. Πρωτόκολλον διαδέχεται 
πρωτόκολλον καί πάλιν τίποτε ώρισμένον, επειδή το παν σχεδόν κρέ
μαται άπο τον Σουλτάνον. Κατά το νέον πρωτόκολλον διορίζονται τα 
δρια άπο Φτελιόν μέχρι τ ο ύ Μακρυνόρους, άλλα δέχεται ο Σουλτάνος ; 
Καί κατά δυστυχίαν κρέμαται πολύ άπο αυτόν. Διορίζεται ό φόρος εις 
100 χιλ. τάλληρα, άλλα στέργει ό Σουλτάνος; Λέγεται είς το νέον 
πρωτόκολλον οτι θέλει έκλεχθή άρχων ή ήγεμών των Ελλήνων χρι
στιανός, μή ανήκων εις καμμίαν των τριών συμμάχων δυνάμεων, καί ή 
Ελλάς θέλει κυβερνάσθαι παρά του ήγεμόνος κατά διαδοχήν καί θέλει 
απολαμβάνει έλευθερίαν θρησκευτικήν καί έμπορικήν, περί δε τ ο ύ λοι
πού είδους της Κυβερνήσεως εκφράζεται άσαφως καί δεν δίδει μεγά¬ 
λας ελπίδας ελευθερίας. Ή ιδιοκτησία των Τούρκων θέλει άποζημιωθή 
καί ή έκτίμησις της αποζημιώσεως θέλει αποφασισθή άπο έπιτροπήν 
σύμμικτον άπο Ελλήνων καί Τούρκων. Θέλει κηρυχθή αμνηστία καθο
λική άπο μέρος του Σουλτάνου. Οσοι Έλληνες , κάτοικοι της ελευθέ
ρας Ελλάδος ή της Τουρκίας, θέλουν να μετοικήσωσιν, ήτοι είς το εν 

* Κατά τήν έκδοση των εγγράφων τά ορθογραφικά σφάλματα διορθώθηκαν 
σιωπηρώς, εκτός άπο τις περιπτώσεις πού είναι αντιληπτά καί άκουστικώς. Ανα
πτύχθηκαν εντός παρενθέσεως οί βραχυγραφίες· δέν αναπτύχθηκαν οί συγκεκομμέ
νες λέξεις. Διορθώθηκαν ή στίξη καί σε ελάχιστες περιπτώσεις ή παραγραφο¬ 
ποίηση τού κειμένου, 
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μέρος ή / εις το άλλο, υποχρεώνονται εις ενός χρόνου διάστημα να 
πωλήσωσι τα κτήματα των και να μετοικήσωσιν. 

Αμα στέρξη ô Σουλτάνος είς διαπραγμάτευσιν, θέλει κηρυχθή 
ανακωχή. Αλλ ' , ως είπα, το παν σχεδόν κρέμαται από τον Σουλτάνον, 
διότι κατά το νέον πρωτόκολλον δύναται να κάμη παρατηρήσεις και 
τάς παρατηρήσεις αύτάς θέλει σκεφθή και ζυγίσει εκάστη των τριών 
δυνάμεων ιδιαιτέρως και θέλει δώσει γνώμην. Οι πρέσβεις διατάττον¬ 
ται να τελειώσωσιν όσον τό δυνατόν ταχύτερον, πλην, ώς φαίνεται, 
τό πράγμα θέλει προχωρήσει είς μάκρος καί προ της ρωσικής ειρή
νης ίσως δεν τελειώσει ή ελληνική. 

"Αν καί τό πρωτόκολλον δεν εκφράζηται ώρισμένως περί τού 
προσώπου του ήγεμόνος, είναι βέβαιον όμως καί εκτός πάσης αμφιβο
λίας ότι ο νυν Κυβερνήτης δεν μένει ήγεμών δια πολλούς καί ισχυρούς 
λόγους. Τίς θέλει είναι ό μέλλων, αδηλον είς ήμας μέχρι τούδε. Λέγε
ται οτι ό Κυβερνήτης παρασκευάζεται είς άντίστασιν, άλλα δια τού
του δεν θέλει ωφελήσει τον εαυτόν του καί είναι κίνδυνος μή βλάψη 
ήμας, αν άνοήτως εμπλεχθωμεν εις τήν οποίαν αυτός μελετά να κάμη 
άντίστασιν, καί πρέπει να λάβη έκαστος Έλλην φρόνιμα μέτρα καί να 
πράξη κατά τό κοινόν συμφέρον. Ε ν ώ ό λόγος είναι περί Ελλάδος, οί 
Ελληνες δεν ερωτώνται. Τούτο έχει καί καλόν καί κακόν, ώς έκαστος 

ημπορεί να κρίνη. Τρεις δυνάμεις μεγάλως βουλεύονται καί ένεργοϋσιν 
υπέρ Ελλάδος. Ή Ελλάς χάνεται εν μέσφ αύτων καί πρέπει να προσ¬ 
μένη τήν άπόφασιν της τύχης της από εκείνας. "Αν αύται άποφασί¬ 
σωσι καλά, εύδαιμονεί[ς] ή Ελλάς . Αν / κακά, κακοδαιμονεί[ς]. Αλλά 
καί τό εν καί τό άλλο θέλει προέλθει έξωθεν. Είς τήν έξουσίαν αυτής 
δεν μένει. 

Οί πρέσβεις εμελλον να άναχωρήσωσιν από Νεαπόλεως τήν 3/15 
του Μαΐου. Κατά τήν δια του Αιγαίου Πελάγους διάβασίν των ίσως μά¬ 
θωμεν κάτι μερικώτερον καί όριστικώτερον, καί μάλιστα περί τού μέλ
λοντος ήγεμόνος. Προ της ανακωχής ήμποροϋμεν να κατορθώσωμεν 
καί άλλα καλά εϊς τήν Στερεάν Ελλάδα. Έπιασαν οί ημέτεροι τον 
Άνηφορίτην καί έκοψαν ούτως τήν κοινωνίαν των εν Αθήναις καί εν 
Εύβοια Τούρκων, καί αν ογλήγορα έλευθερωθή τό Μεσολόγγιον, ελευ
θερώνονται καί άλλα στρατεύματα καί ούτως πολιορκούμεν Αθήνας 
καί Ευριπον στενότερον, π ρ ο τ ο ύ οί εν αύτοΐς εχθροί έμβάσωσι νέας 
ζωοτροφίας. "Οσα περισσότερα μέρη ελευθερώνομεν είς τήν Στερεάν 
Ελλάδα, τόσω περισσότερον εύκολύνομεν τάς μέλλουσας διαπραγμα
τεύσεις περί των ορίων. Ό Σουλτάνος δυσκολεύεται να παραχώρηση 
φρούρια είς τάς χείρας του ευρισκόμενα, αναγκάζεται όμως να έν¬ 
δώση, όταν δεν ορίζη τι. Ή Κρήτη, Σάμος καί τίνες άλλαι νήσοι 
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αποκλείονται καί ούτε γίνεται λόγος περί αυτών εις το νέον 
πρωτόκολλον. 

"Ο,τι έχει να γενή, είθε να γένη μίαν ώραν πρωτύτερον, δια να 
ήσυχάση ό κόσμος καί να ίδη έκαστος τήν τύχην του. Το προσωρινόν 
καί άβέβαιον καί ασταθές πάντοτε κακόν. Αντί του Λαφερροναί 1, Μι¬ 
νίστρου των Εξωτερικών της Γαλλίας, έδιωρίσθη άλλος, τον όποιον 
άγνοω τ ' όνομα. Λέγεται ότι είναι ικανός να συμβιβάζη γνώμας καί 
να μετριάζη φατρίας καί να ευχάριστη όλους. 

Ταϋτα εν συντόμω καί από μέρους μου, αν καί τα ήξεύρης ήδη. 
Εύδαιμόνει καί αγάπα τον άγαπωντα καί τιμωντα σε ώς χρηστόν καί 
άνθρωπον καί πολίτην. 

Εξ Αιγίνης 1829 Μαΐου 7. 

Αρ. 2 

Λόγος Δημητρίου Σούτσου 
7 Μάρτ. 1830, αντ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56 

Κύριοι Κριταί ! 
Ή προκειμένη κρίσις, περί της οποίας σήμερον μέλλετε να δώ

σετε τήν ψήφον σας, ελκύει τήν προσοχήν οχι μόνον των Ελλήνων, 
άλλα καί όλου του φωτισμένου κόσμου. Ό χαρακτήρ του κατηγορου
μένου καί ή φύσις τής υποθέσεως είναι αιτία τούτου. 

Ό κατηγορούμενος κύριος Θεόκλητος Φαρμακίδης είναι σεβά
σμιος λειτουργός του θεού, γνωστός καί εις αυτήν τήν Ευρώπην, 
όπου διέτριψε πολλούς χρόνους, δια τήν τιμιότητα του, δια τα φωτά 
του καί διά τον προς τήν πατρίδα ζήλον του. Άντικείμενον των σκέ
ψεων καί τών πράξεων του έχων πάντοτε τήν μετάδοσιν των φώτων, 
τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος καί τήν ώφέλειαν των συμπατριωτών 
του, είς ταϋτα ένησχολήθη άδιακόπως εκ νεαράς του ηλικίας. Μή αρ
κεσθείς να διδάσκη τον λόγον του θεού καί τα προς τήν κοινωνίαν 
χρέη των είς τους εν Βιέννη ομοθρήσκους του, έπεχειρίσθη καί έξη¬ 
κολούθησεν άρκετόν καιρόν τήν εκδοσιν του Λογίου Ερμού, τής μό
νης φιλολογικής εφημερίδος τήν οποίαν ποτέ εϊχαμεν καί τής οποίας 
ή ωφέλεια ήτον άπειρος. Μετέφρασεν είς τήν γλωσσαν μας πολλούς 
αξιόλογους συγγραφείς προς χρήσιν τής ελληνικής νεολαίας. 

Τέλος πάντων, κατά τήν άξιομνημόνευτον δια κάθε Ελληνα έπο¬ 
χήν του 1821 άκουσας τήν φωνήν τής πατρίδος, προσκαλούσης παν
ταχόθεν τα τέκνα της προς βοήθειάν της, ετρεξεν είς αυτήν, κατα-

1. La Ferronays. 
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φρονήσας τήν ήσυχίαν και τήν άνάπαυσίν του. Ή Βουλή και ή Κυ¬ 
βέρνησις, τιμώσαι τάς άρετάς και τα προτερήματα του, τον εδιόρισαν 
Έφορον των Σχολείων, Έπιστάτην της Εθνικής Τυπογραφίας καί με
τέπειτα συντάκτην της Ελληνικής Εφημερίδος1 εως είς το 1827. 

Ή τ ο ν πάντοτε σχετικός καί φίλος των τιμίων και πεπαιδευμένων 
πολιτών, οί όποιοι δεν έπαυσαν να τον σέβωνται καί κανείς εως τήν 
σήμερον, τεσσαρακοστον εβδομον χρόνον της ηλικίας του έχοντα, δέν 
ένήγαγεν εις κριτήριον. 

Πρώτη κρίσις, Κύριοι, ή, δια να είπω καλύτερον, πρώτη κατη
γορία είναι ή κινούμενη κατ' α ύ τ ο ύ σήμερον. Είς αυτήν έδωκε λαβήν 
μία μερική συστατική επιστολή, εσφραγισμενη, προσδιωρισμενη να 
μείνη δια παντός μυστική, διευθυνομένη είς τίμιον, ήσυχον καί ευϋπό¬ 
ληπτον πολίτην φίλον του, τον κύριον Μπενιζέλον Ρούφον, ό όποιος, 
καθώς λέγει ό ίδιος έξοχώτατος Κυβερνήτης εις το υπ' αριθ. 1492 
εγγραφόν του, απολαμβάνει της "απεριορίστου εμπιστοσύνης της Κυ
βερνήσεως» 

"Αν είς τήν σειράν του λόγου μου μεταχειρισθώ το όνομα Κυβέρ¬ 
νησις, δέν θέλω εννοήσει πλέον, Κύριοι, τον έξ. Κυβερνήτην, ό 
όποιος / κατά το σύνταγμα μας 3 είναι ανεύθυνος καί απαραβίαστος, 
άλλα τους υπουργούς του καί τους υπαλλήλους αυτών, οί όποιοι είναι 
υπεύθυνοι δι' ολας τάς πράξεις των. 

Ή μερική φιλική αυτή επιστολή του κ. Φαρμακίδου, πριν φθάση 
είς τάς χείρας του φίλου του, επιβουλευθείσα από τίνα τών άξιοκατα¬ 
φρονήτων εκείνων όντων τα όποια, μήν έχοντα τίποτε ιερόν, δέν ερυ¬ 
θριούν να μεταχειρίζωνται τα πλέον ουτιδανά μέσα δια να αρέσουν 
είς τους δυνατούς της ημέρας, ανοιχθείσα καί βιασθείσα κατήντησεν 
είς χείρας της Κυβερνήσεως, ή οποία οχι μόνον δέν ετιμώρησε κατά 
τους νόμους τον παραβιαστήν αυτής, άλλα μάλιστα, αποδεχθείσα αυ
τήν, τήν εμεταχειρίσθη ως βάσιν εγκληματικής κατηγορίας. 

Ή μυστικότης τών επιστολών έθεωρήθη πάντοτε ώς απαραβία
στος. Ή καλή πίστις, ή ηθική, ή ασφάλεια τών σχέσεων μεταξύ συμ
πολιτών μάλιστα το ύπαγόρευον. Ολοι οί τόποι, όλοι οί καιροί, έσε¬ 
βάσθησαν τήν ιεράν ταύτην αρχήν. 

Οί Αθηναίοι, καθώς αναφέρει ό φιλαλήθης Πλούταρχος είς τα 
πολιτικά του παραγγέλματα (τόμ. Β', σελ. 799), ενώ εύρίσκοντο είς 

1. Εννοεί τήν Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος. 
2. Στο χφ. υπογραμμισμένα. 
3. Πολιτικον Σύνταγμα της Ελλάδος κατά τήν εν Ερμιόνη καί Τροιζήνι 

(κατ' επανάληψιν) Γ' Έθνικήν Συνέλευσιν, άρθρα 103, 131 : Αρχεία της Ελλη
νικής Παλιγγενεσίας, 1821-1832. Αι Έθνικαί Συνελεύσεις, τόμ. Α', εκδ. Βιβλιο
θήκης της Βουλής τών Ελλήνων, Αθήνα 1971, σ. 658, 659. 

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



188 Byéva A. Βαρ&ολομαίου 

πόλεμον μέ τον Φίλιππον, πιάσαντες γράμματα αύτού προς τήν σύζυ¬ 
γόν του Ολυμπιάδα, δεν τα ήνοιξαν, δέν τα ανέγνωσαν, άλλα τα έσε¬ 
βάσθησαν καί τα έστειλαν ασφαλώς. 

Ό Καίσαρ εις τον βρασμόν του εμφυλίου πολέμου καί μετά τήν 
περίφημον μάχην τών Φαρσάλων, γενόμενος κύριος των γραμμάτων 
του Πομπηίου, τα εκαυσε, χωρίς να τ' αναγνώση, μή θέλων, λέγουν οί 
ιστορικοί, να μάθη δια της αλληλογραφίας του εχθρού του τα ονόματα 
όσων έσχεδίασαν να τον προδώσουν. 

Ή Κολομβία εις το 170 άρθρον του συντάγματος της έκήρυξεν 
οτι τα ιδιαίτερα έγγραφα των πολιτών καί ή αλληλογραφία των είναι 
απαραβίαστα καί οτι δέν είναι ποτέ συγχωρημένον να τα ερευνήσουν 
μήτε νά τα πιάσουν, έκτος εις τάς προβλεφθείσας άπο τον νόμον 
περιστάσεις. 

Αι Ομόσπονδοι Πολιτείαι της Αμερικής δια του 14 άρθρου του 
συντάγματος των (Massachusetts) έγγυήθησαν είς κάθε πολίτην τήν 
άσφάλειαν τών εγγράφων καί τών άλλων ιδιοκτησιών του άπο πάσαν 
ερευναν καί κατάσχεσιν. 

Ό Ποινικός Κώδιξ τής Γαλλίας του 1791 έτιμωρουσε μέ τήν εκ¬ 
πτωσιν άπο τα αστικά δικαιώματα οποίον ήνοιγεν εκουσίως γράμμα 
καί έβίαζε τό μυστικόν του. 

Το 181 άρθρον του νυν Ποινικού Κωδικός τής Γαλλίας δέν τιμω
ρεί όλιγώτερον αυστηρά τήν παραβίασιν τών γραμμάτων. / 

Ένω λοιπόν συμφώνως ό Παλαιός καί ό Νέος Κόσμος, ενω αι 
Αθήναι καί ή Ρώμη, ένω ή πατρίς του ενδόξου Βολιβάρ καί του αθα

νάτου Βάσιγκτων, ένω ή Γαλλία, ένω όλα τα ευνομούμενα έθνη έσεβά¬ 
σθησαν τήν μυστικότητα τών γραμμάτων, ένω τέλος πάντων ημείς οί 
ίδιοι, Κύριοι, έκηρύξαμε δια του κστ' αρθρ. του συντάγματος μας1 , 
οτι «οί Έλληνες έχουν το δικαίωμα, χωρίς προεξετασιν, νά γράφωσι 
καί νά δημοσιεύωσιν ελευθέρως δια του τύπου ή άλλέως τους στοχα
σμούς καί τάς γνώμας των», ένω τό οζ' αρθρ. τ ο ύ Απανθίσματος τών 
Εγκληματικών 2 τιμωρεί όποιον άνοιξη ή κράτηση δολίως γράμμα 
άλλου τινός, οχι μόνον δέν ετιμωρήθη ό παραβιαστής τής επιστολής 

1. Πολιτικον Σύνταγμα τής Ελλάδος : Α ρ χ ε ί α τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Παλιγγενε
σίας, ενθ ' άνωτ., σ. 653. 

2. Απάνθισμα των Εγκληματικών, αρθρ. οζ' : «Οποιος φωραθή οτι ήνοι¬ 
ξεν ή έκράτησε δολίως γράμμα άλλου τινός, να φυλακώνεται ενα μήνα, αν τό 
γράμμα είναι μερ ικόν , ειδέ καί είναι κοινόν, νά φυλακώνεται έξ μήνας». Βλ. 
Γ . Δ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ , «Κώδιξ τών Νόμων τής Έ λ λ . Επαναστάσεως 1822 - 1828», 
Έπετ. Κέντρου Έρεύνης Ιστορίας Έλλ. Δικαίου τής Άκαδ. Αθηνών 10- 11 (1963 ¬ 
1964), Αθήνα 1966, σ. 138. " 
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του κ. Φαρμακίδου, άλλα κατήντησαν καί να τήν μεταχειρισθούν ως 
βάσιν να κατηγορήσουν τον ίδιον έγκληματικώς. 

Έλησμόνησα, Κύριοι, να σας εϊπω ότι ο Πομπήιος σταλείς άπο 
τήν Βουλήν της Ρώμης εις τήν Ίσπανίαν να καταπολέμηση τον 
Σερτώριον, ό όποιος ένεψύχωνε τήν φατρίαν του Μαρίου, κηρυχθέντος 
έ χ θ ρ ο ύ του Δήμου των Ρωμαίων, λαβών τάς έπιστολάς τ ο ύ Σερτωρίου 
άπο τον δολοφονήσαντα αυτόν Περπένναν 1, μολονότι ήξευρεν ότι εύρί¬ 
σκοντο μεταξύ αυτών πολλαί γραμμέναι ιδιοχείρως άπο σημαντικούς 
άνδρας, έχοντας μεγίστην δύναμιν εις τήν Ρώμην καί έπιθυμοϋντας να 
κινήσουν τα καθεστώτα καί νά αλλάξουν το πολίτευμα, φερθείς, λέγει 
ό Πλούταρχος εις τον βίον τ ο ύ Σερτωρίου, όχι ως παιδί, άλλ' ώς άν
θρωπος φρόνιμος, τ ο ύ οποίου επηξεν ό μυελός, τάς εκαυσεν όλας χω
ρίς νά τάς ανάγνωση μήτε αυτός μήτε ν ' άφήση κανένα άλλον, καί 
ού'τως άπήλλαξε τήν Ρώμην από μεγάλους κινδύνους καί μεταβολάς. 

«Εργον ούν ό Πομπήιος2 ου νέας φρενός, άλλ' εύ μάλα βεβη¬ 
κυίας καί κατηρτυμένης έργασάμενος, μεγίστων άπήλλαξε τήν Ρώμην 
φόβων καί νεωτερισμών τάς μεν γαρ έπιστολάς έκείνας καί τά γράμ
ματα τ ο ύ Σερτωρίου συναγαγών, άπαντα κατέκαυσεν, ουτ' άναγνούς 
ουτ' εάσας έτερον». 

Άχ ! Αν ήτον εδώ τώρα παρών ό ρήτωρ της Ρώμης, ήθελε φω
νάξει κατά τήν συνήθειάν του «ο tempora ! ο mores!» «ώ καιροί! ω 
ήθη !». "Αλλοτε εις αιώνας βαρβαρότητος οι εχθροί εν τω μέσω των / τα
ραχών καί των εμφυλίων πολέμων, γινόμενοι κύριοι τών γραμμάτων 
των εχθρών των, δέν τά ήνοιγον, δέν τά άνεγίνωσκον, δια νά μή συλ
λάβουν καμμίαν ύποψίαν κατά τίνος τών συμπολιτών των, άλλα τά έρ¬ 
ριπτον εις τό πυρ. Καί σήμερον, σήμερον είς τον ιθ' αιώνα, αιώνα 
φώτων καί πολιτισμού, αιώνα καυχώμενοι δια τήν γλυκύτητα τών 
ηθών του, είς έθνος τό όποιον χύνει εννέα χρόνους άδιακόπως τό 
αίμα του δια ν' απόλαυση τήν έλευθερίαν του καί νά τινάξη τον ζυ¬ 
γόν της τυραννίας καί τού αυθαιρέτου, αφού εσύνταξε νόμους έγγυω¬ 
μένους είς τους πολίτας τήν έλευθερίαν τών φρονημάτων καί επιτρέ
ποντας είς αυτούς τήν χωρίς έξέτασιν καί δια τ ο ύ τύπου δημοσίευσιν, 
α φ ο ύ εξασφάλισε τήν τύχην τών ιδιαιτέρων γραμμάτων δια ποινικών 
νόμων, πιάνεται ή μερική, έσφραγισμένη, φιλική επιστολή τ ο ύ κ. 
Φαρμακίδου, ανοίγεται, βιάζεται εναντίον καί τού γράμματος καί τού 
πνεύματος τούτων τών ρητών καί σαφέστατων νόμων, καί δέν συστέλ
λονται έπειτα νά τήν μεταχειρισθούν δημοσίως δια νά τον ένάξουν δια 
τά εις αυτήν δικαιωματικώς έκφρασθέντα φρονήματα του. Τοϋτο είναι 

1. Το ορθό Περπέρναν. 
2. Χφ. Πομποήϊος. 
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ό κολοφών της παραβιάσεως και ô έσχατος βαθμός της καταφρονή¬ 
σεως των συνταγματικών και εγκληματικών νόμων μας. 

Έζησα, Κύριοι, αρκετούς χρόνους και εις απόλυτα καί εις συντα
γματικά κράτη, καί έζησα παρατηρών. Εις τα απόλυτα, καθώς εις την 
Αυστρίαν, αν πιάσουν κανέν γράμμα καί αν τούτο περιέχη σχέδια εγ
κλήματος καί οχι απλώς φρονήματα, καθώς το του κ(υρί)ου Φαρμακί¬ 
δου, ποτέ δέν καταντούν να το μεταχειρισθούν ώς βάσιν εγκληματικής 
κατηγορίας, καί τούτο δια να μην γνωστοποιήσουν είς τό κοινόν το 
χαμερπές μέτρον της παραβιάσεως της ιεράς παρακαταθήκης των επι
στολών. Το στέλλουν κατά τήν διεύθυνσίν του καί περιορίζεται μόνον 
ή αστυνομία είς το να παρατηρή καί να περιεργάζεται τα διαβήματα 
τ ο ύ γράψαντος. Είς τα συνταγματικά, καθώς εις τήν Γαλλίαν, ποτέ δέν 
πιάνουν γράμμα καί αν πιάσουν, ποτέ δέν θεωρούν ώς έγκλημα τους 
είς αυτό καί σαφέστατα εκφραζόμενους εγκληματικούς σκοπούς καί 
ποτέ δέν το μεταχειρίζονται δια να κατηγορήσουν τον γράψαντα 
εγκληματικώς. 

Είς τα χρονικά της συνταγματικής Γαλλίας δέν ευρίσκεται παρά 
εν καί μόνον παράδειγμα γράμματος περιέχοντος τω οντι εγκληματικά 
σχέδια καί δώσαντος αιτίαν είς έγκληματικήν καταδίωξιν. Τούτο ήκο¬ 
λούθησε / είς τό 1816, έποχήν κατά τήν οποίαν τα πάθη εβραζον εις 
τήν Γαλλίαν καί οι Βουρβώνοι δέν είχον ακόμη στερεωθή είς τον θρό¬ 
νον των προγόνων των. Ό γράψας κατεδικάσθη από εν αφανές έπαρ¬ 
χιακόν δικαστήριον, άλλ' αναφερθείς έπειτα είς τό Άκυρωτικόν, τούτο 
το φωτισμένον κριτήριον, δια τό όποιον δικαίως οί Γάλλοι καυχώνται 
οτι δέν έσφαλε ποτέ, ακύρωσε τήν άπόφασιν τ ο ύ επαρχιακού δικαστη
ρίου τήν 6 Δεκεμβρίου 1816. Αι βαθείαι καί ωραίαι παρατηρήσεις τού 
Ακυρωτικού Κριτηρίου πρέπει να γνωρίζωνται από κάθε πολίτην καί 
είναι ανάγκη να είναι βαθέως έγκεχαραγμέναι μέ άνεξάλειπτα γράμ
ματα εις τήν καρδίαν κάθε δικαστού, <ό> όποιος άμαρτάνει αν δέν τάς 
άκολουθήση κατά γράμμα. Ακούσατέ τας, κύριοι. 

«Το Άκυρωτικόν Κριτήριον θεωρούν ότι μία επιστολή είναι παρα
καταθήκη ουσιωδώς μυστική· οτι εκείνα τα όποια είναι είς αυτήν γε¬ 
γραμμένα δέν έχουν παρά τον χαρακτήρα τού στοχασμού, έως ότου από 

πράξιν, άλλην παρά της ανωτέρας δυνάμεως, το μυστικόν παύση- οτι 
έκτος των προσδιωρισμένων από τους νόμους περιστάσεων, εκείνα τα 
οποία περιέχει μόνον δια της δημοσιεύσεως ημπορούν να γενώσι βά
σεις εγκληματικής αγωγής, δι' αυτούς τους λόγους το κριτήριον 
ακυρώνει...». 

«Attendu qu' une lettre est un dépôt essentiellement 1 secret ; que 
ce qui y est écrit, n' a que le caractère de la pensée, jusqu' à ce que 

1. Χφ. essensiellement. 
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par un fait, autre que celui de la force majeure, le secret en ait cessé ; 
que hors les cas déterminés par la loi, ce n' est que par la divulgation, 
qui peut en être faite, que ce qu' elle contient peut devenir la base 
d' une action criminelle ; par ces motifs la cour casse». 

Κύριοι! Ή αρτισύστατος πολιτεία μας είναι συνταγματική. Ήξεύρω 
οτι πολλοί τήν ονομάζουν απόλυτον και τήν θεωρούν ώς τοιαύτην, αλλ' 
αυτοί ευρίσκονται εις άπάτην. Ό έξοχώτατος Κυβερνήτης ώρκίσθη να 
φυλάξη τάς συνταγματικός βάσεις τάς οποίας εθεσεν ή έν Τροιζήνι και 
αί προλαβοϋσαι Έθνικαί Συνελεύσεις. Επομένως δεν μένει καμμία περί 
τούτου αμφιβολία. / 

Ώ ς συνταγματικόν λοιπόν κράτος πρέπει να πράξωμεν ό,τι κά
μνουν και αλλαι συνταγματικοί κυβερνήσεις· πρέπει το πρώτον κριτή¬ 
ριον της Ελλάδος, μιμούμενον το ενδοξον Άκυρωτικόν Κριτήριον της 
Γαλλίας, να συμμορφωθή μέ τους νόμους μας, να ευχαρίστηση τήν 
κοινήν ύπόληψιν, να εξασφάλιση τους καραδοκοϋντας πολίτας και νά 
δικαίωση τόν εναντίον των νόμων κατηγορούμενον. 

Έδώ, Κύριοι, έπρεπε νά τελειώσω τον λόγον μου. Ά λ λ ' επειδή 
έγινε μία άδικος, παράνομος, μέ ενα λόγον τερατώδης άπόφασις τού 
Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου των Δυτικών Σποράδων, εκδοθείσα τήν 21ην 
Σεπτε<μ>βρίου 1829, τήν οποίαν εκκάλεσεν ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης, 
είναι ανάγκη νά είπω τι και περί αυτής, ζητών τήν άκύρωσίν της. 

Το γράμμα του κυ(ρί)ου Φαρμακίδου, το διευθυνθέν προς τον 
κύ(ρι)ον Μπενιζέλον Ρούφον, το όποιον επιάσθη και ήνοίχθη εναντίον 
των συνταγματικών και εγκληματικών νόμων μας, είναι το άντικείμε¬ 
νον το όποιον, κατά το Δικαστήριον τών Δυτικών Σποράδων, περιέχει 
τα πολυάριθμα εγκλήματα τα όποια έδωκαν χώραν είς τήν άπό¬ 
φασίν του. 

Αναγνώσατέ το, κύριε Γραμματεύ 1. 
Ιδού, Κύριοι, οποία είναι ή πολυθρύλητος επιστολή, περί της 

οποίας γίνεται καθημέραν λόγος είς τάς εύρωπαϊκάς εφημερίδας. Αυτής 
της συστατικής επιστολής, είς τήν οποίαν έκ περιστάσεως ανεφέρθη
σαν, κατά το σύνηθες, και τα διατρέχοντα νέα της ημέρας, παρεξηγη¬ 
θέν καί βασανισθέν το γράμμα καί άποδοθέντων είς τόν γράψαντα σκο
πών τους οποίους ούτε καν έφαντάσθη, εξήχθησαν τρία τρομερά κεφά
λαια κατηγορίας καί ακολούθως τρία εγκλήματα, δια τα όποια κατεδι¬ 
κάσθη. Αλλά, δια νά καταδικασθή κανείς δι' έγκλημα, πρέπει νά προϋ¬ 
πάρχη αυτό. 

1. Βλ. το υπ' άρ. 1 έγγραφο τού παραρτήματος. 
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Οδηγούμενοι από τους ενδοξότερους δημοσιογράφους καί εγκλη
ματικούς συγγραφείς, ας έξετάσωμεν τί εστίν έγκλημα. 

Ό Βλόκστων1 εις τα υπομνήματα του είς τους αγγλικούς νόμους το 
ορίζει ούτως : «Έγκλημα είναι ή παράβασις του δημοσίου δικαίου, 
άπαγορεύοντος ή διατάττοντός τι» (Blackston, Commentaires sur les 
lois Anglo. L. 4, chap. 1 § 1). 

Ό Φιλαγγέρης είς τήν έπιστήμην της νομοθεσίας του λέγει : «Το 
έγκλημα / συνίσταται εις τήν παράβασιν του νόμου συνωδευμένην με 
τήν θέλησιν τ ο ύ να τον παραβούν : Il delitto consiste nella violatione 
della legge, accompagnata della volontà di violarla. «Ή πραξις», προσ
θέτει, «χωρισμένη από τήν θέλησιν δεν είναι κατηγορητέα, ή θέλησις 
χωρίς τήν πραξιν δεν είναι τιμωρητέα : L' azione disgiunta della 
volontà, non è imputabile ; la volontà disgiunta dell' azione non è pu
nibile» (lib. 3, cap. 37). 

Ό περίφημος Βενθάμ 2, ό όποιος έξέτεινε τα όρια της νομικής επι
στήμης καί έγνώρισε τάς αληθείς βάσεις της, λέγει ότι «έγκλημα είναι 
ό,τι ό νομοθέτης άπηγόρευσε : délit, c'est tout ce que le législateur 
a prohibé» (Traité de législation civile et pénale, tome 2, chap. 1er). 

Ό Βερριάτ - Σέν - Πρί το ορίζει «παράβασιν ποινικού νόμου : un délit 
est une infraction à une loi pénale» (Cours de droit criminel, chap. Ier)· 

Ό Καρμινιάνης, ο περιφημότερος νομοδιδάσκαλος της εγκλημα
τικής επιστήμης είς τήν Ιταλίαν, δίδει τούτον τον ορισμόν : «Έγκλημα 
είναι ή παράβασις τ ο ύ πολιτικού θετού νόμου, προερχομένη από πρα
ξιν θετικήν ή άποθετικήν ηθικώς κατηγορητέαν : delictum definitum 
legis civilis latae infractio ab actione seu positiva seu negativa morali¬ 
ter inputabile proficiscens» (Juris Crim., vol. 1, pars 1, sect. 1, tit. 2). 

Καθ' όλους αυτούς τους περίφημους συγγραφείς τρεις όροι (con
ditions) είναι απαραιτήτως αναγκαίοι δια τήν υπαρξιν ενός εγκλήμα
τος : 1ον. Ένας νόμος, καλός ή κακός, άπαγορεύων μίαν πραξιν καί 
κηρύττων αυτήν ώς έγκλημα. 2ον. Μία πράξις της προαιρέσεως, δια 
της οποίας ό ενεργών αποφασίζει να πράξη / τό άπαγορευθέν από τον 
νόμον. 3ον. Μία φυσική, υλική πράξις, δια της οποίας ενεργείται 
αυτό. Χωρίς της συνδρομής τούτων των απαραιτήτων τριών όρων, 
έγκλημα δέν υπάρχει καί ακολούθως ούτε καταδίκη, ή οποία τότε εί
ναι παράνομος. 

Ας ίδωμεν λοιπόν πρώτον, υπάρχει κανείς νόμος ό όποιος καθυ¬ 
ποβάλλει όποιον έγραψε μερικήν, έσφραγισμένην έπιστολήν προς φί¬ 
λον του είς τό να δώση λόγον δια τα εις αυτήν γραφέντα καί να κα¬ 
ταδικασθη δι' αυτά ; Έσυμβουλεύθην, Κύριοι, όλους τους νόμους μας, 

1. Το ορθό Βλάκστων G. Blackstone (1723-1780). 
2. J. Bentham (1748-1832). 
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δεν απήντησα όμως καμμίαν τοιαύτην διάθεσιν. Έξ εναντίας εύρον 
εις το 26ον άρθρον του συντάγματος μας1 ότι «Οί "Ελληνες έχουν το 
δικαίωμα, χωρίς προεξέτασιν, να γράφωσι και να δημοσιεύωσιν ελευ
θέρως δια του τύπου ή άλλέως τους στοχασμούς και τάς γνώμας των, 
φυλάττοντες τότε τους τρεις αυτούς όρους : α ο ν να μήν άντιβαίνωσιν 
εις τάς αρχάς της χριστιανικής θρησκείας- β ο ν να μήν άντιβαίνουσιν 
είς τήν σεμνότητα- γ ο ν ν' άποφεύγωσι πάσαν προσωπικήν υβριν και 
συκοφαντίαν». 

Αυτός ό νόμος, Κύριοι, είναι περί δημοσιότητος και οχι περί μυ¬ 
στικότητος των εγγράφων. Λέγει ρητώς :«ΟΙ Ελληνες έχουν το δικαίωμα, 
χωρίς προεξέτασιν, να γράφωσι και να δημοσιεύωσιν ελευθέρως δια τού 
τύπου ή άλλέως τους στοχασμούς και τάς γνώμας των"2 Μόνον λοιπόν 
όταν δημοσιεύωσι, τότε υπόκεινται είς μετεξέτασιν και εις τό να δώ
σουν λόγον, αν άντιβωσιν είς τους είς αυτό αναφερομένους τρεις 
όρους. Αν δέν δημοσιεύσωσι, δεν υπόκεινται ποσώς είς καμμίαν έξέ¬ 
τασιν ούτε είς καταδίκην. Αλλ' ή επιστολή του κυ(ρί)ου Φαρμακίδου 
δέν ήτον δημοσία, δέν ήτον εγκύκλιος, δέν ήτον άρθρον καταχωρισμένον 
είς εφημερίδας, δέν ήτον διακήρυξις προς τον λαόν, δέν ήτον σίλλος 
τοιχοκολλημένος, ήτον μερική, έσφραγισμένη καί διευθύνετο προς ενα 
και μόνον τίμιον καί ευϋπόληπτον πολίτην φίλον του, χαιρόμενον καί 
αυτόν τήν άπεριόριστον έμπιστοσύνην της Κυβερνήσεως. 

"Οθεν το Δικαστήριον των Δυτικών Σποράδων εφήρμοσε κάκιστα 
τό 26ον άρθρον του συντάγματος μας, το όποιον εύαρεστήθη να μήν 
έννοήση ή, δια να εϊπω καλύτερα, τό παρέβη προφανώς, καθώς καί τό 
77ον άρθρον του Απανθίσματος των Εγκληματικών 3 . 

Αλλά 4, θεωρώντες απολύτως ταύτην τήν φράσιν του γράμματος 
του κυ(ρί)ου Φαρμακίδου, «ό νέος ούτος ευρίσκεται από πολλού είς τήν 
Ελλάδα, αλλ' ως τίμιος έστάθη άτυχης καί δέν έστάθη δυνατόν να 
διορισθή καί αυτός είς μικρόν τι ύπούργημα. Προστάτευσε τον καί 
σύνδραμέ τον", τί εξάγει; "Οχι βέβαια υβριν καί συκοφαντίαν καθ' 
όλων τών εν ύπουργήμασι καί αυτής της Κυβερνήσεως, καθώς παρά
λογος τό εξήγησε τό Δικαστήριον τών Δυτικών Σποράδων, άλλα τί; "Ας 
τό έξηγήσωμε μέ τους γενικούς περί ερμηνείας τών εγγράφων νομι
κούς κανόνας. Ό 114ος νόμος τών Πανδεκτών περί νομικών κανόνων 

1. Βλ. παραπάνω, σ. 188, σημ. 1. 
2. Στο χφ. υπογραμμισμένα. 
3. Βλ. παραπάνω, σ. 188, σημ. 2. 
4. Το κείμενο πού ακολουθεί δέν συνδέεται οργανικά με το προηγούμενο. 

Φαίνεται οτι ô αντιγραφέας παρέλειψε μέρος τοο κειμένου, ίσως μια παράγραφο. 
Ή απουσία ολόκληρης σελίδας δέν είναι πιθανή, γιατί τό χφ. δέν παρουσιάζει 
ανωμαλία. 13 
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(de regulis juris) λέγει : «in obscuris inspici solet quod verisimile 
est, aut quod plerumque fieri solet». Δηλ. «είς τα ασαφή συνηθίζεται 
να θεωρήται το πιθανόν ή εκείνο το όποιον ακολουθεί ώς επί τό πλεί
στον». Είς αυτήν τήν περίστασιν επρόκειτο λόγος περί συστάσεως 
ενός νέου. Το γράμμα ήτον συστατικον και τον έσύστηνεν εις τόν φί¬ 
λον του δια να τον προστατεύση και να τον συνδράμη. Ή πιθανότης 
είναι οτι ήθελε να τον επαινέση. Διότι τοϋτο ακολουθεί ως επί τό 
πλείστον εις τα συστατικά γράμματα. Λέγων λοιπόν οτι «ώς τίμιος 
έστάθη ατυχής και δεν έστάθη δυνατόν να διορισθή και αυτός είς μι
κρόν τι υπούργημα», δεν εννοεί άλλο τι παρά ότι ώς μή κόλαξ δέν 
έμβήκεν είς υπούργημα. "Οτι δέ ή κολακεία εμφωλεύει είς τάς αύλας 
τό είπον ήδη προ καιρού όλοι οι φιλόσοφοι, μάλιστα ό Κονδιλιάκ 1 

προσθέτει : «και αί αληθείς άρεταί γεννώνται μακράν από ταύτας». 
Ό θ ε ν ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης ούτε συνέλαβε τόν σκοπόν να ύβρίση 
κανένα, ούτε τόν εβαλεν εις πράξιν. Επαίνεσε μόνον, κατά τό σύνη
θες, εις τό συστατικον γράμμα του τόν συστηνόμενον. Αλλά και αν 
έγράφοντο σαφέστατα ύβρεις κατά της Κυβερνήσεως είς τό μερικόν, 
έσφραγισμένον γράμμα του, πάλιν δέν υπέκειτο εις έγκληματικήν κα¬ 
ταδίωξιν ούτε είς καταδίκην, διότι τό γραμμάτιον δέν έδύνετο να πα¬ 
ραβιασθή, ώς προστατευόμενον από συνταγματικούς καί εγκληματικούς 
νόμους. 

Εις τάς συνταγματικός μοναρχίας δημοσιεύουν καθημέραν δια των 
εφημερίδων ύβρεις κατά των κυβερνήσεων καί μ' όλον τούτο οι δημο¬ 
σιεύοντες αύτάς μένουν ήσυχοι καί άκαταζήτητοι. Προς υποστήριξιν 
των λόγων μου θέλω αναφέρει τί είπον αί εφημερίδες δια τά νυν 
υπουργεία τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας. 

Ό τ α ν ό δούξ Βέλιγκτων2 έκλέχθη από τόν Βασιλέα τής Αγγλίας 
πρώτος υπουργός, μία φιλελεύθερα έφημερίς τ ο ύ Λονδίνου είπεν : « Ό 
Καλιγούλας άγαποϋσε τόν ίππον του, τόν έδιώρισεν εις διάφορα 
ύπουργήματα, άλλα δέν έκατήντησε ποτέ νά τόν κάμη ύπατον ούτε 
ύπουργόν του». Βαρυτέραν καί πικροτέραν υβριν διά τόν Βασιλέα καί 
διά τόν ύπουργόν δέν ημπορούσε κανείς νά έφεύρη : έσύγκρινε τόν 
μεν Βασιλέα μέ τόν πλέον σκληρόν καί άπάνθρωπον τύραννον, τόν 
όποιον αυτός μόνος ό λόγος ότι έλυπεϊτο, διότι ό δήμος των Ρωμαίων 
δέν είχε μίαν μόνην κεφαλήν, διά νά τήν κόψη διά μιας, αποδεικνύει 
τόν μισητόν χαρακτήρα του, τόν δέ ύπουργόν μέ άλογον ζώον. 

Αί γαλλικαί εφημερίδες ονομάζουν τό νυν ύπουργείον τ ο ύ Βασι-

1. Condillac. 
2. Wellington. 
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λέως le triumvirat, τριαρχίαν. Tό όνομα μόνον της τριαρχίας ανακα
λεί εις τήν μνήμην τάς πλέον φρικτός σφαγάς καί τάς πλέον τρομε¬ 
ράς προγραφάς. Αυτά γράφονται εις βασιλευόμενα κράτη, τυπώνονται, 
δημοσιεύονται, άναγινώσκονται από τους λαούς των καί από όλον τον 
κόσμον καί μ' όλον τοϋτο οι γράφοντες τα δέν ενοχλούνται. Καί εις 
ημάς, συνταγματικόν καί μη βασιλευόμενον κράτος, διότι έγράφη μία 
συστατική έσφραγισμένη επιστολή από ενα φίλον προς άλλον, διότι 
έπαινέθη ό συστηνόμενος, παρεξηγούν, βασανίζουν τον επαινον, τον 
στρέφουν κατά της Κυβερνήσεως, περί της οποίας δέν αναφέρεται 
ούτε γρυ καί καταδικάζεται έπειτα ό γράψας. Αφίνω, Κύριοι, εις τάς 
σκέψεις σας να συλλογισθήτε τα λυπηρά αποτελέσματα ταύτης της 
διαγωγής. 

Μεταβαίνω τώρα εις το δεύτερον κεφάλαιον της κατηγορίας της 
γεννησάσης το κατά φαντασίαν έγκλημα καθοσιώσεως, δια το οποίον 
προς τοις άλλοις κατεδικάσθη κατ' επιείκειαν ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης 

από τό επιεικές Δικαστήριον των Δυτικών Σποράδων. 
Είδατε, Κύριοι, ότι, δια να καταδικασθή κανείς δι' έγκλημα, είναι 

απαραιτήτως αναγκαία ή συνδρομή τριών όρων: 1ον ενός νόμου απα
γορευτικού· 2ον της προαιρέσεως· 3ον της φυσικής πράξεως· καί ότι 
είς ελλειψιν ενός εξ αυτών έγκλημα δέν υπάρχει καί ακολούθως ούτε 
καταδίκη. Ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης κατεδικάσθη δι' έγκλημα καθοσιώ
σεως. Αλλ ' εχομεν αρά γε νόμον άπαγορεύοντα αυτό ; Ούτε ή λέξις 
έγκλημα καθοσιώσεως δέν ευρίσκεται, Κύριοι, είς τήν νομοθεσιαν 
μας. / Οί νομοθέται μας, οί όποιοι προεϊδον τά ουσιωδέστερα εγκλή
ματα, εκρινον ευλογον να τό απορρίψουν. Τούτο ήτο φυσικόν έπακο¬ 
λούθημα τού είδους τής κυβερνήσεως τό όποιον ένηγκαλίσθημεν. Είς 
τούτο, καθώς είς άλλα πολλά, ήκολουθήσαμεν τό σύνταγμα των Όμο¬ 
σπόνδων Πολιτειών τής Αμερικής, κατά τό όποιον τα προς τον πρόε¬ 
δρον εγκλήματα δέν θεωρούνται ώς εγκλήματα καθοσιώσεως, άλλ' ως 
άπλα εγκλήματα. Είς τό ευτυχές εκείνο έθνος οί απλοί πολίται καί ό 
πρόεδρος υπερασπίζονται από τους αυτούς νόμους καί μ' όλον τούτο 
ή κοινωνία των δέν διαλύεται, αλλ' έξεναντίας ανθεί καί εύδαιμονεΐ. 

Αλλ' επειδή δέν υπήρχε νόμος δι' έγκλημα, τό όποιον έσυλλογί¬ 
σθησαν μέν οί νομοθέται μας, δέν ηθέλησαν όμως ν' αποδεχθούν, τό 
Δικαστήριον των Δυτικών Σποράδων κατεδίκασε κατ' επιείκειαν, έφαρ¬ 
μόζον κακώς τό 38 άρθρον τού 268 ψηφίσματος. 

Κύριοι, δικαιοσύνη είναι ή συμμόρφωσις μέ τους θετούς νόμους 
τού έθνους. Επιείκεια (equité) ή συμμόρφωσις μέ τους φυσικούς νό
μους. Ό φόνος, ή κλοπή είναι φυσικά εγκλήματα καί δύνανται κατά 
τήν νομοθεσιαν μας να τιμωρηθούν κατ' επιείκειαν. Αλλά τό έγκλημα 
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της καθοσιώσεως δέν είναι φυσικόν έγκλημα, είναι κατά συνθήκην 
έγκλημα, είναι έγκλημα το όποιον πλάθουν αί κοινωνίαι. Επε ιδή λοι
πόν ημείς δέν τό εκηρύξαμεν ώς τοιούτον, δέν ήμπορούμεν κατ' ου¬ 
δένα τρόπον να τό τιμωρήσωμεν. Ό πρώτος απαραίτητος όρος δια 
τήν υπαρξιν ενός εγκλήματος δέν υπάρχει λοιπόν. Δέν εχομεν νόμον 
άπαγορεύοντα αυτό. Αλλ' υπάρχει αρά γε ό δεύτερος ; Υπάρχει ό τρί
τος ; Τούτο θέλω [ν] εξετάσει. 

Άφού ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης έξέθεσεν εν συνόψει εις τό μερικόν 
γράμμα του, τό άνοιχθέν εναντίον των νόμων, τα περί του πρωτοκόλ
λου των 22 Μαρτίου και εϊπεν ο,τι τω οντι αναφέρεται εις τούτο, ότι 
δηλαδή "θέλει έκλεχθή άρχων ή ήγεμών των Ελλήνων χριστιανός μή 
ανήκων είς καμμίαν των τριών συμμάχων δυνάμεων και οτι ή Ελλάς 
θέλει κυβερνασθαι παρά τούτου κατά διαδοχήν» («L'administration (de 
la Grèce) sera confiée à un Chef au Prince chrétien, dont l'autorité 
sera héréditaire, par ordre de primogeniture»)1, προσθέτει : «αν και τό 
πρωτόκολλον δέν εκφράζεται ώρισμένως περί του προσώπου του ήγε¬ 
μόνος, είναι βέβαιον όμως καί εκτός πάσης αμφιβολίας οτι ό νϋν Κυ
βερνήτης δέν μένει ήγεμών δια πολλούς καί ισχυρούς λόγους· άλλα 
τίς θέλει / είναι, άδηλον εις ημάς μέχρι τούδε». 

'Ιδού, Κύριοι, τό κατά τό Δικαστήριον των Δυτικών Σποράδων 
έγκλημα καθοσιώσεως. Επε ιδή ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης έγραψε μερικώς 
ότι ό νυν Κυβερνήτης δέν μένει κατά διαδοχήν ήγεμών της Ελλάδος, 
επραξεν άθέμιτον πράξιν καί κατεδικάσθη είς ενός χρόνου φυλακήν. 
Τί δικαιοσύνη ! Τί θαυμαστή λογική ! Καί μ' όλον τούτο με αυτήν 
αποφασίζεται περί της τύχης των Ελλήνων. Α λ λ ' όλος ό κόσμος 
ήξευρεν ότι ό εξ. Κυβερνήτης δέν μένει κατά διαδοχήν. Μέ τοιαύ¬ 
την συνθήκην τό έθνος τον έπροσκάλεσε- μέ τοιαύτην συνθήκην τον 
ένεπιστεύθη τάς ήνίας της κυβερνήσεως. Τό 121ον αρθρ. του συντά
γματος μας λέγει ρητώς : « Ή διάρκεια τ ο ύ Κυβερνήτου είναι επταε
τής»2 . Γράφων λοιπόν προς φίλον του ό,τι περιέχεται είς τό σύντα
γμα μας, ο,τι κάθε πολίτης πρέπει να ήξεύρη εκ στήθους, δέν ήμαρτεν 
ούτε έσχεδίασεν ούτε επραξεν έγκλημα καθοσιώσεως, καί μ' όλον 
τούτο δι' αυτό κατεδικάσθη. 

«Αρκεί», λέγει ό αθάνατος Μοντεσκιέ είς τό «Πνεύμα των Νόμων» 
του, «τό έγκλημα της καθοσιώσεως να είναι άπροσδιόριστον δια να 

(1) Βλ. Α. Papers relative to the affairs of Greece. Protocols of Conferen
ces held in London. Presented to both Houses of Parliament by Command of 
His Majesty, May 1830 : 1830, XXXII, σ. 109. Βλ. καί Απ. Δ α σ κ α λ ά κ η , Κεί
μενα..., ενθ' άνωτ., σ. 878. 

2. Βλ. Πολιτικον Σύνταγμα της Ελλάδος : Αρχεία της Ελληνικής Παλιγ
γενεσίας, ενθ' άνωτ., σ. 659. 

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



Ή δίκη τον Θεόκλητου Φαρμακίδη (1829 - 1830) 197 

έκπέση ή κυβέρνησις εις δεσποτισμόν» («C'est assez que le crime de 
lésse majeste soit vague pour que le gouvernement dégénere au despo
tisme.») (Montesquier 1 , liv. 10, chap. 7). Τα χρονικά τών δυστυχών εκεί
νων καιρών, εις τους οποίους ή άνθρωπότης άνεστέναζεν ύπό τήν μά
στιγα της τυραννίας, αναφέρουν μύρια παραδείγματα. Ο Μαρσίας, 
διότι είδεν εις τον ύπνον του, λέγει ο Πλούταρχος εις τον βίον του 
Δίωνος, ότι έφόνευσε τον Διονύσιον, έθανατώθη άπ' αυτόν, όστις δια 
μόνην αίτίαν τ ο ύ φόνου του εϊπεν ότι δεν ήθελεν ονειρευθή τήν νύκτα 
ό,τι δέν έσυλλογίζετο τήν ήμέραν. 

Ό αυτοκράτωρ Κωνστάντιος είχεν ενα Πέρσην έξηγητήν τών 
ονείρων ονομαζόμενον Έρμήν και επειδή αυτός είσχωρών είς τάς 
συναναστροφάς των πολιτών ήκουε τα ονειρά των και έπειτα παρεξη¬ 
γων αυτά ώς εγκλήματα καθοσιώσεως κατεδιώκοντο, τοβτο έπροξέ¬ 
νησε τοιούτον τρόμον, ώστε μακράν του νά λέγουν πλέον τα ονειρά 
των οι πολϊται κατήντησαν νά μήν ομολογούν ούτε ότι έκοιμωντο. 

Ό ιστορικός Κρέμος Κόρδος κατεδικάσθη ώς πράξας έγκλημα 
καθοσιώσεως, διότι εγραψεν είς τήν ίστορΐαν του ότι ό Βρούτος και 
ό Κάσσιος ήσαν οί τελευταίοι Ρωμαίοι. 

Ό Σουητώνιος (εν βίω Τιβερίου, κεφ. 58) διηγείται ότι είς τον 
καιρόν τού Τιβερίου ένας λόγος προφερθείς εις τους κόλπους της οι¬ 
κειότητος και / της φιλίας, ένας στεναγμός, εν δάκρυον χυνόμενον διά 
τήν τύχην της Ρώμης, ήσαν εγκλήματα καθοσιώσεως, τά όποια έτιμω¬ 
ρουντο με τήν έξορίαν και τον περιορισμόν. 

"Εφθασα τέλος πάντων εις το τρίτον καί εσχατον κεφάλαιον της 
κατηγορίας δια το όποιον κατεδικάσθη ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης ώς πα¬ 
ρακινών τάχα είς άνταρσίαν. Από τήν άκόλουθον φράσιν του γράμμα
τος του εξήχθη τοϋτο το έγκλημα : «Λέγεται ότι ό Κυβερνήτης παρα
σκευάζεται εις άντίστασιν άλλα διά τούτου δέν θέλει ωφελήσει τον 
εαυτόν του καί είναι κίνδυνος μή βλάψη ήμας, αν άνοήτως περιπλε¬ 
χθώμεν είς τήν οποίαν αυτός μελετά νά κάμη άντίστασιν, καί πρέπει 
νά λάβη έκαστος Έ λ λ η ν φρόνιμα μέτρα καί νά πράξη κατά το κοινόν 
συμφέρον». Αλλά κάθε άνθρωπος, ό όποιος ήξεύρει μόνον νά άναγι¬ 
νώσκη καί νά σκέπτεται ολίγον, πρέπει νά παρατήρηση ότι ό κύ(ρι)ος 
Φαρμακίδης γράφει προς τον φίλον του «λέγεται ότι ό Κυβερνήτης 
ετοιμάζεται είς άντίστασιν», το γράφει ώς άδόμενον, ώς άβέβαιον. "Αν 
τοϋτο τό άδόμενον, το άβέβαιον άληθεύση, λέγει ότι το φρόνημα του 
είναι νά λάβη έκαστος φρόνιμα μέτρα, δηλαδή νά ήσυχάση καί νά 
προσμείνη ήσύχως τήν άπόφασιν τών τριών συμμάχων δυνάμεων τών 
προστατευουσών τήν Ελλάδα, από τάς οποίας μόνας κρέμαται ή τύχη 
της, καί νά μή περιπλεχθή είς πράγματα. "Αν δέν άληθεύση, πίπτει 

1. Το ορθό Montesquieu. 
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το φρόνημα του. Επειτα πρέπει να παρατηρήσητε ότι τούτο ήτον 
απλώς φρόνημα και κανείς δεν δύναται να τιμωρηθή δια τά φρονή
ματα του. «Cogitationis poenam1 nemo patitur» λέγει ό 18ος νόμος τών 
Πανδεκτων περί ποινών (de poenis2). Έκτος τούτου τό απλούν τούτο 
φρόνημα έμπεριέχετο εις γράμμα ίδιαίτερον, διευθύνετο προς ένα και 
μόνον ήσυχον και τίμιον πολίτην, ό όποιος χαίρεται, καθώς είπεν ό 
ίδιος εξ. Κυβερνήτης, τήν άπεριόριστον έμπιστοσύνην της Κυβερνή
σεως, και δεν ήτον διακήρυξις προς τον λαόν. Ή τ ο ν προς τούτοις 
έσφραγισμένον και επροστατεύετο από ποινικούς και συνταγματικούς 
νόμους, οί όποιοι κατεπατήθησαν. 

Κύριοι ! 
Οί νόμοι και μάλιστα οί συνταγματικοί νόμοι είναι τό μόνον μέ

σον τό όποιον εξασφαλίζει τήν τύχην τών πολιτών. Οταν αυτοί κατα
πατηθούν, δεν υπάρχει πλέον ελευθερία, δεν υπάρχει πλέον ασφάλεια, 
και τό χειρότερον εκλείπει και αυτή ή ιδέα της ασφαλείας. Τό πρώτον 
βήμα είς τήν παράβασιν των νόμων είναι τό δυσκολώτερον όταν τούτο 
γένη, τ' άλλα είναι εύκολα. Ή καταπάτησις του 77ου άρθρου / τού 
Απανθίσματος των Εγκληματικών 3, τ ο ύ 26ου άρθρου του συντάγματος 

μας 4 και ή παράνομος κατηγορία του κυ(ρί)ου Φαρμακίδου εφερον τον 
τρόμον και τήν ταραχήν εις όλων των πολιτών τάς ψυχάς, των οποίων 
αί προσδοκίαι έψεύσθησαν και οί όποιοι δεν έχουν πλέον καμμίαν 
έγγύησιν ότι οί ίερώτεροι νόμοι δεν θέλουν καταπατηθή. Αυτή μόνη ή 
τρομερά υποψία έγέννησεν ήδη λυπηρότατα αποτελέσματα. 

Οί γενναίοι πολεμισταί μας, εκείνοι οι ήρωες οί οποίαι εννέα 
χρόνους αδιάκοπος τρέχουν είς τους πολέμους, καταφρονούν τους κιν
δύνους, χύνουν προθύμως τό αίμα των δια τήν ελευθερίαν της πατρί
δος των και θυσιάζουν τό πάν δι' αυτήν, θεωρουντες ότι οί νόμοι πα¬ 
ραβαίνουνται, ότι δεν υπάρχει πλέον ασφάλεια, έπρόκρινον να ενωθούν 
με τους εχθρούς της πίστεως καί της πατρίδος. Οί ανδρείοι ναύται 
μας, εκείνοι οί όποιοι κατεβύθιζον τους στόλους τών εχθρών είς τό 
βάθος της θαλάσσης, έτίναζον τους ναυάρχους αυτών εις τον αέρα καί 
εκαμνον τον Σουλτάνον να τρέμη είς τον θρόνον του, βλέποντες τους 
νόμους παραβιαζομένους καί τήν δυστυχή τύχην τών αγαθών πολιτών, 
εφυγον μακράν από τήν πατρίδα των, ή οποία δέν έχει πλέον θέλγη
τρα δι ' αυτούς, καί ύπήγαν είς το βάθος της Κωνσταντινουπόλεως. 
"Αν δέν άκυρώσητε τήν άπόφασιν τ ο ύ Δικαστηρίου τών Δυτικών Σπο
ράδων, άλλα τελειώσετε ο,τι εκείνο αδίκως άρχισε, θέλετε ιδεί εντός 

1. Χφ. panam. 
2. Χφ. panis. 
3. Βλ. παραπάνω, σ. 188, σημ. 2. 
4. Βλ. παραπάνω, σ. 188, σημ. 1, 
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ολίγου όλον τον πληθυσμον της Ελλάδος εις φυγήν, θέλετε ιδεί τον 
εαυτόν σας περικυκλωμένον άπο εύρύχωρον ερημον καί, καθήμενοι εις 
το ύψος τών δικαστικών καθεδρών σας, δεν θέλετε έχει πλέον ποίον να 
καταδικάσητε. 

Είς σας απόκειται να έξασφαλίσητε τους πολΐτας, εις σας να 
καθησυχάσητε τας πεφοβισμένας καρδίας καί τα τεταραγμένα πνεύ
ματα, άπολύοντες τον κύ(ρι)ον Φαρμακίδην. 

Συλλογισθήτε ότι όλη ή Ευρώπη, ότι όλος ό φωτισμένος κόσμος 
έχει προσηλωμένους τους οφθαλμούς του εις τήν άπόφασιν τήν οποίαν 
θέλετε εκδώσει. 

Συλλογισθήτε ότι, άν καταδικάσετε, αί επερχόμενοι γενεαί, είς 
των οποίων τήν τύχην θέλει έχει επήρειαν ή άπόφασίς σας, θέλουν 
ειπή ότι το Άνέκκλητον κριτήριον της Ελλάδος, ά φ ο ύ παρέβη / τους 
όρκους του, κατεπατησε τους ποινικούς καί συνταγματικούς νόμους 
μας, καθιέρωσε τήν εναντίον της ηθικής αρχήν της παραβιάσεως της 
ίερας παρακαταθήκης τών επιστολών καί κατεδίκασεν ενα χρηστόν 
πολίτην, ενα σεβάσμιον λειτουργόν του θεού, διότι στηριζόμενος είς 
τους νόμους εξέφρασε δικαιωματικούς τα φρονήματα του. 

Έ ν Άργεί 7 Μαρτίου Δημήτριος Σούτζος 1 

1830 
ίσον απαράλλακτον τώ πρωτοτύπω 

τη 10 Μαρτίου 1830 Ό Γραμματεύς του Ανεκκλήτου 
έν Άργει Αου Τμήματος 

<Τ.Σ.> Γ. Σκούφος 

Αρ 3 

Λόγος Γ. Α. Ράλλη 
7 Μάρτ. 1830, αντ. : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 56 

Λόγος 
εκφωνηθείς τήν 7 Μαρτίου 1830 παρά του κ. Γ. Α. Ράλλη 
τόπον επέχοντος του Δημόσιου Συνηγόρου είς τήν περί τού 

κ. Θεοκλήτου Φαρμακίδου δίκην. 

Ό μέγας ρήτωρ τών Ρωμαίων τον όποιον άνέφερεν ό Συνήγορος 
τ ο ύ εκκαλούντος λέγων ότι αν έζη σήμερον ήθελε καταλλήλως ειπή 
περί της Ελλάδος το περίφημόν του «ο tempora ! ο mores !» «ώ και
ροί ! ώ ήθη !», στοχάζομαι ότι αν εύρίσκετο είς τήν σημερινήν συνεδρίασιν 

1. Ή υπογραφή, όπως φαίνεται, είναι ιδ ιόχειρη. 
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και ήτον επιφορτισμένος να φέρη τον λόγον κατά του έκκα¬ 
λούντος, γνωρίζων ακριβώς τα εκ των φατριών δεινά και απορών δι
καίως διά τήν ύπερβολικήν μακροθυμίαν της Κυβερνήσεως, ήθελε 
πολύ πιθανώτερον ως ποτέ εις τήν ρωμαϊκήν Γερουσίαν βροντοφωνή¬ 
σει κατά του σημερινού φατριασμού τάς τρομερός έκείνας φράσεις 
οπού διεύθυνε τότε κατά του Κατιλίνα : «Quo usque tandem abutere, 
Catilina, patientia nostra ?» «Έως πότε, ω Κατιλίνα, θα καταχρασθής 
της υπομονής μας». «Quem ad finem sese efîrenata jactabit audacia ?». 
«Έως πότε θέλει κινείται ή μανιώδης και αχαλίνωτος αναίδεια σου ;». 
Και τω οντι, Κύριοι Δικασταί, από όλα τα κακά τα όποια ημπορεί νά 
δοκιμάση ενα έθνος, ομολογουμένως αί φατρίαι είναι τό δεινότερον 
και το μεγαλύτερον, και μ' όλον τούτο ή αρχή των πάντοτε ασήμαν
τος είναι, ώς επί το πλείστον αόρατος. 

Τό φως δεν είναι τό στοιχείον τών φατριαστών. Τα φρονήματα 
των εναντία πάντοτε με τάς ιδέας της καθεστώσης εξουσίας, οι λόγοι 
των θεμέλιον έχοντες τήν άνταρσίαν, αί πράξεις των ύποπτοι εις 
όλους τους φίλους της ευταξίας και των νόμων, δεν τολμούν να ανα
πτυχθούν είμή μακράν των οφθαλμών τ ο ύ κοινού καί υπό τό κάλυμμα 
τ ο ύ μυστηρίου. 

Τούτο είναι της ουσίας των φατριών καί μία κυβέρνησις ή οποία 
εκπληροί με άκρίβειαν τά χρέη της οφείλει με κάθε τρόπον νά επα¬ 
γρυπνή εις τά σκοτεινά κινήματα εκείνων οι όποιοι προδίδονται ώς 
τοιούτοι από αυτήν τήν μυστικότητα των. / από τήν όξυδέρκειαν τών 
υπουργών της κρέμαται έπειτα νά κάμουν τήν αναγκαίαν διαστολήν 
μεταξύ τών ήσυχων πολιτών, οι οποίοι με άπάθειαν καί φιλοσοφικώς 
κρίνουν τάς πράξεις της κυβερνήσεως, καί εκείνων οί όποιοι πλήρεις 
τών φατριαστικών εννοιών των καί συρόμενοι από τήν εξιν της γλώσ
σης των φέρουν καί εις το κοινόν το περισσεύον τών ανταρτικών 
συνδιαλέξεων των. 

Αλλέως ομιλεί ένας πολίτης όστις εν καλή πίστει δέν αποδέχε
ται τό σύστημα ή εν μέρος τ ο ύ συστήματος οπού επικρατεί, καί άλ
λέως ομιλεί ό ταραξίας ό όποιος διυλίζει ολας τάς διοικητικός πρά
ξεις μόνον καί μόνον δια νά έπικρίνη καί νά κατηγορήση. 

Ό πρώτος, εκφράζων τό ίδιόν του φρόνημα, μένει αδιάφορος, αν 
καί οί άλλοι είναι ή οχι της γνώμης του. 

Ό δεύτερος, εκφράζων ίσως ξένον φρόνημα, τό φρόνημα τ ο ύ ανω
τέρου του, τό φρόνημα τ ο ύ διδασκάλου του, ζητεί νά φαίνηται οτι εκ
φράζει ιδικόν του καί προσπαθεί νά άποκαταστήση καί τους άλλους 
όμόφρονάς του. 

Αύτη ή διάθεσις, τού νά προσπαθή δηλαδή νά καταστήση και 
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τούς άλλους όμόφρονάς του, είναι μάλιστα το χαρακτηριστικον του 
φατριαστού, και ευθύς οπού μία Κυβέρνησις ήθελε τήν ανακαλύψει, 
οφείλει να μη διστάξη ούτε μίαν στιγμήν. Το πρώτον χρέος της, το 
χρέος της συντηρήσεως της, τη υπαγορεύει νά εκκόψη αμέσως το κα
κόν από τήν ρίζαν, καθότι άμελούμενον ημπορεί να εκτανθή εις τόσους 
κλάδους οσους ήθελεν ίσως πλέον πάρωρα προσπαθή να δαμάση. 

Ήξεύρει όλος ό κόσμος οποία έστάθη ή μανία των φατριών εις 
τήν Ελλάδα. Το γνωρίζετε ακόμη καλύτερα ημείς, Κύριοι Δικασταί, 
διότι οι περισσότεροι έστάθητε μάρτυρες, μερικοί θύματα αυτών. Δια 
τούτο στοχάζομαι περιττόν νά ανακαλέσω σήμερον μνημόσυνα τόσον 
λυπηρά, τα όποια, και χωρίς νά θέλωμεν, τα εύρίσκομεν με χαρακτήρας 
αίματος έγχαραγμένα εις τήν ένθύμησίν μας. 

Ή ένεστωσα Κυβέρνησις, ευθύς μετά τήν αίσίαν σύστασίν της, 
άνεδέχθη τό δυσχερέστατον έργον να ιατρεύση τάς εκ τούτων των 
φατριών γενομένας πολλάς και βαθείας πληγάς εις τό έλληνικόν 
έθνος. Αί πράξεις του αρχηγού της, όσον λαμπροί και μεγάλαι, άλλο 
τόσον γνωσταί είναι είς όλον τον εύνομούμενον κόσμον. 

Εις ενα τόπον όπου γνωρίζουν καλώς τί έστι τό διοικείν και / 
όποίαι είναι αί άρεταί ενός έθναρχηγού, είς τήν Άγγλίαν, ιδού πώς 
ένας έφημεριδογράφος ομιλεί περί του Σ. προσώπου του Κυβερνήτου 
τής Ελλάδος. 

«Είς τον εντιμον βαθμόν», λέγει, «τον όποιον κατέχει ό Κυβερ
νήτης, ύψώθη από τήν εφεσιν του ελληνικού λαού και πολύ πρότερον 
ή διακηρυχθή ή ευρωπαϊκή μεσολάβησις. 

Έλθών είς τήν Ελλάδα τήν 8 Ιανουαρίου 1828 δέν έλαβε τάς 
ήνίας τής Κυβερνήσεως ειμή με τήν όμόψυχον συναίνεσιν των συμμά
χων αυλών. Περιττόν είναι νά εϊπωμεν τήν επί ξυρου ακμής στάσιν 
είς τήν οποίαν εύρε τον τόπον του. Ελλην το γένος ό κόμης Καποδί
στριας1 γίνεται εμπαθής δια τήν άνεξαρτησίαν τής πατρίδος, υπέρ τής 
οποίας έθυσίασε περιουσίαν και προσωπικά συμφέροντα ως ουδείς 
άλλος. Από τήν ήμέραν τής είς τήν Ελλάδα άφίξεώς του δέν έπαυσε 
μεταχειριζόμενος τα πλέον άξιοσήμαντα διοικητικά προτερήματα καί 
άποδεικνύων σύνεσιν καί πολιτικήν δεξιότητα, τάς οποίας είναι σπά¬ 
νιον νά εχη τινάς είς τηλικούτον βαθμόν. Οταν αυτός ήλθεν, ό τόπος 
διεσπαράττετο από φατρίας. Αλλά μόλις έπεφάνη καί παραχρήμα έγινε 
μεταβολή, τά πάντα ήνώθησαν περί αυτόν. Οί απειθείς αρχηγοί ελη¬ 
σμόνησαν τάς έχθροπαθείας των καί ό λαός ύπετάχθη μέ πραότητα, 
μάλιστα δε μέ χαράν. 

1. Στο χφ. μέ μεγαλύτερα γράμματα. 

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



202 Βγένα Δ. Βαρ&ολομαίον 

Ό Κυβερνήτης, δια προτερήματος όλως διόλου ίδικού του, κατε¬ 
πράυνε τήν μανίαν των φατριών καί ως δια μαγείας άφώπλισε τον λαον 
εκείνον τον δια μακρού χρόνου αυθαιρέτως κινούμενον. Αϊ εξαίρετοι 
διατάξεις τάς οποίας είσήξεν είς το Ναυτικόν θαυμασίως συνέβαλον 
είς έξάλειψιν της πειρατείας. Ευθύς συνέστησε κατά τήν Πελοπόννη¬ 
σον τακτικήν άστυνομίαν καί πολλάκις τα δραστικά αύτού μέτρα 
έστησαν τάς ολέθριους προόδους της πανώλους. Είπε καί παντού άνη¬ 
γέρθησαν νοσοκομεία, καταφύγια των ορφανών καί σχολεία, όπου άνε¬ 
τράφη μία γενεά, της πατρίδος ή ελπίς. Ποίος ήθελεν έκπλαγή δια τον 
ένθουσιασμόν τον οποίον διεγείρει μεταξύ των Ελλήνων ό Μέγας ούτος 
Έπανορθωτής της Πατρίδος των ; 

Προτιθέμενος πάντοτε το συμφέρον των Ελλήνων, άπηρνήθη μετά 
σταθερότητος το νά μετακαλέση τα στρατεύματα του είς τήν Πελο¬ 
πόννησον καί νά εγκατάλειψη τάς εν τη πατρώα αυτών γη κατακτήσεις 
των. Ή ανεξαρτησία της ελληνικής ηπείρου1 υπήρξε το δίκαιον 
επαθλον τ ο ύ πατριωτισμού του. 

"Ολην της ψυχής του τήν ενέργειαν, όλην τ ο ύ πνεύματος του τήν 
δραστικότητα μετεχειρίσθη εις το νά ύποτάξη τάς φατρίας, νά φέρη 
τήν ενωσιν, νά συστήση τήν εύταξίαν, νά ενίσχυση τήν άνατροφήν, 
νά πλάση στράτευμα εθνικόν καί νά οργανίση τέλος πάντων μίαν κυ¬ 
βέρνησιν. 

Τοιούτων λαμπρών αγώνων, Κύριοι Δικασταί, ποια υπήρξαν τά 
αποτελέσματα ; Αι από το πυρ καί το ξίφος έρημωθείσαι πόλεις της 
Ελλάδος άνηγέρθησαν ή ανεγείρονται. Οί αδύνατοι φυγάδες επιστρέ
φουν νά κατοικήσουν τάς παλαιάς εστίας των. Ή γεωργική ενθαρρυ¬ 
νομένη άναζή. Αί τέχναι βοηθούμενοι αναπτύσσονται2, το εμπόριον 
προστατευόμενον άναζωπυροϋται. Εις πολυάριθμα σχολεία φωτίζεται 
ή νέα γενεά. Ή Ελλάς, τέλος πάντων, υπάρχει καί υπάρχει ελευθέρα. 

Μία τοιαύτη λαμπρά στάσις, άδιαφιλονίκητον αποτέλεσμα των 
πολυτίμων κόπων, των αθανάτων αρετών, της υψηλής συνέσεως ενός 
άνθρωπου επρεπεν αναμφιβόλως νά σβύση κάθε σπινθήρα έναντιότητος, 
νά ένωση περί τον δημιουργόν της τάς καρδίας όλου τ ο ύ έθνους· καί 
οϋτως τω οντι ήκολούθησεν. Α λ λ ' επειδή όμως ό φθόνος τής αλλότριας 
δόξης, ή ιδιοτέλεια καί ή κενοδοξία φθείρουν πολλάκις καί τους πλέον 
ενάρετους, εϊδομεν "Ελληνας να άμβλυωπούν ή τουλάχιστον νά ύπο¬ 
κρίνωνται άμβλυωπίαν προς τάς άνελπίστους βελτιώσεις τής πατρίδος 
των καί έκ συστήματος, καί τρόπον τινά δια πείσμα, νά επιθυμούν ή 

1. Προφανώς εννοεί τή Στερεά Ελλάδα. Στο χφ. «Ελληνικής Ηπείρου». 
2. Στο χφ. άναπτύγονται, 
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τα πρώτα κακά ή, ώς οι μυθολογούμενοι βάτραχοι της Αίσωπείου λί
μνης, νέα, πάντοτε νέα, φθάνει μόνον να ήθελαν είσθαι νέα. 

Αυτή ή διάθεσις μερικών κεφάλων δέν έπρεπε να διαφυγή, δέν διέ
φυγε τήν όξυδέρκειαν της Κυβερνήσεως. Καθώς ή μεγαλύτερα της δόξα 
έστάθη το να έπράϋνε τάς προ τής συστάσεως της έξαφθείσας φατρίας, 
ούτως έστοχάσθη έπάξιον τής ιδίας ταύτης δόξης της να προλάβη 
έκείνας αϊ όποΐαι έφαίνοντο ότι εμελλον να γεννηθούν. 

Ναί, Κύριοι Δικασταί, ή Κυβέρνησις έχρεωστοϋσεν εις τήν δό¬ 
ξαν της, εις τήν άσφάλειαν τού έθνους, να άκολουθήση τα ϊχνη τού 

κ. Θεοκλήτου Φαρμακίδου. Αν τα παρέβλεπε και αν, κινούμενα εν 
κρύπτω, κατώρθωναν με τον καιρόν, δέν λέγω να εξάψουν μίαν φα¬ 
τρίαν, διότι τούτο τό στοχάζομαι αδύνατον εις τήν λαμπράν στάσιν 
εις ην ό Σ. Κυβερνήτης έφερε το έλληνικόν έθνος, αλλά νά φθεί
ρουν πέντε ή δέκα εύστροφους κεφάλας, είς τρόπον ώστε να βιάσουν 
τήν Κυβέρνησιν να μεταχειρισθή κατ' αυτών δραστήρια μέτρα, ήθελε 
τρόπον τινά είσθαι υπεύθυνος ή Κυβέρνησις τής αύστηρότητος των 
δευτέρων τούτων μέτρων, ωσάν όπου δια κρείττονος και ακριβεστέρας 
προνοίας ήθελεν / ήμπορέσει νά προλάβη και το έγκλημα και τήν ποι¬ 
νήν. Αυτήν τήν εύθύνην δέν τήν επεφορτίσθη ή Κυβέρνησις. Αι προ¬ 
γραφαί δέν ήσαν, δέν είναι του συστήματος της. Δέν έπερίμενε να 
σχηματισθή ή φατρία, νά τραφή ή ανταρσία, δια να τιμωρήση φα¬ 
τριαστάς και άντάρτας. Έσπευσε νά προλάβη τό κακόν είς τήν σύλ¬ 
ληψίν του καί, χάρις εις τήν έπιμέλειαν τών υπουργών της, ή σημε
ρινή δίκη αποδεικνύει ότι τό επρόλαβεν. 

Όλη ή Αίγινα αντηχούσε προ πολλού από τάς ανταρτικός άδολε¬ 
σχίας τού κ. Θεοκλήτου Φαρμακίδου. Δέν ύπήρχεν οικία οπωσδήποτε 
φιλική προς αυτόν, δέν ύπήρχεν αγορά, καφενείον όπου νά μήν 
έφοίτα ό κ. Θ. Φαρμακίδης, δια νά καθάπτηται οχι ώς πολιτικός καί 
φιλόσοφος, άλλ' ώς πολέμιος καί υβριστής τ ο ύ συστήματος της Κυ
βερνήσεως καί προσωπικώς α υ τ ο ύ τ ο ύ ιδίου Ά ρ χ η γ ο ύ τ ο ύ Κράτους. 
Ολην τής παιδείας του τήν πομπήν, όλην τής πολιτικής του τήν έπι¬ 
στήμην, όλην τής ρητορικής του τήν εύγλωττίαν μετεχειρίζετο εις 
τό να προπηλακίζη τής Κυβερνήσεως τα κινήματα. Αι πλέον λαμπραί 
πράξεις της εσυκοφαντούντο, τα πλέον έθνοσωτήρια σχέδια της διε¬ 
στρέφοντο, ή δικαιοσύνη της έλάμβανεν όνομα εύνοιας ή αύστηρό
τητος καί ή πρόνοια της μετεμορφούτο με κακίαν είς τυραννίαν ή 
δεσποτισμόν. 

Τών εκφράσεων μου ή γενικότης δέν ημπορεί φυσικά νά σας ζω¬ 
γραφήση ειμή μίαν έναντιότητα συστηματικήν, τοιαύτην οϊαν τήν εν¬ 
νοοϋν τα ελεύθερα έθνη, οι Αγγλοι, οι Γάλλοι καί καθεξής· "Αν 
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ημπορούσα, Κύριοι Δικασταί, να σας αναφέρω άσκανδάλως τάς λέξεις 
αύτας του κ. Θ. Φαρμακίδου, αν ετολμούσα να σας απαριθμήσω τάς 
λεπτομέρειας της πολιτικής διαγωγής του, ήθέλατε ιδή όχι πλέον μίαν 
φιλοσοφικήν έναντιότητα, άλλα άνταρσίαν,' άλλα τήν άναίδειαν τού 
φρονείν και του λέγειν εις τήν άνωτάτην άκμήν της. 

Πλην τί χρησιμεύει να μακρυλογω ; Γνωρίζετε όλοι σας τον άν¬ 
θρωπον και το σύστημα του ή, μάλλον ειπείν, ή περί τα πολιτικά ολίγη 
φρόνησίς του σας είναι ακόμη πλέον γνωστή παρά είς εμέ. Αρκούμαι 
νά σας αναφέρω εν περιστατικόν, δια νά λάβητε το μέτρον ή της κατά 
του Αρχηγού του Κράτους λύσσης της ψυχής του ή τής απίθανου 
κουφότητας του. 

Ό κύ(ρι)ος Θ. Φαρμακίδης, Κύριοι Δικασταί, ήλθεν είς Άργος 
δια νά καθυποβάλη τήν άπόφασιν του Εγκληματικού Πρωτοκλήτου 
Δικαστηρίου είς τά φώτα σας, ελπίζων νά εύρη είς αυτά ελάφρωσίν 
τίνα τής ποινής του. Και τίς ήθελε το πιστεύσει ; Ένω έσύνθετεν 
ίσως τήν προς υμάς άπολογίαν του, ένώ έπροσπαθοϋσε νά καλύψη μέ 
τής / ρητορικής του τήν λαμπρότητα το σκότος τής πολιτικής διαγω
γής του και να άποδείξη εις το Άνέκκλητον ότι δέν έστάθη υβριστής, 
συκοφάντης, φατριαστής, αντάρτης, άνενέωνεν ή, άληθέστερον, εξα
κολουθούσε τάς ασυστόλους φλυαρίας του. Και υπό τήν όψιν σχεδόν 
του Ανεκκλήτου Κριτηρίου, είς τήν μονήν ταύτην τήν οποίαν βλέπετε 

από τάς έδρας σας, ηύθαδίαζε πάλιν κατά τ ο ύ Σ. προσώπου του Κυ¬ 
βερνήτου, δίδων καθ' έ α υ τ ο ύ νέαν ύλην κατηγορίας και έπισσωρεύων 
αυτόχρημα άνθρακας κατά τής ιδίας κεφαλής. 

Αλλά τά βέλη τής αυθάδους γλώσσης του δέν φθάνουν είς τό 
ηθικόν υψος όπου κάθηται ό Κυβερνήτης. Προδίδουν τά κρυπτά μόνα 
τής καρδίας του και παρέχουν είς τον Άρχηγόν του Κράτους νέαν 
άφορμήν να δοξασθή και πάλιν δια τής μακροθυμίας του. Καν τώρα 
ας μή άμβλυωπήση προς τήν άπαραδειγμάτιστον έπιείκειαν τής Ά . Έ . 
και τούτο ας τον χρησιμεύση είς σωφρονισμόν δια το μέλλον. 

Υστερον από μίαν τοιαύτην διαζωγράφησιν τής πολιτικής διαγω
γής τ ο ύ κ. Θ. Φαρμακίδου ήθελεν είσθαι περιττόν, Κύριοι Δικασταί, 
νά προσθέσω τι εις απολογίαν των αστυνομικών μέτρων τά όποια ελή
φθησαν κατά τής ανταποκρίσεως του. 

Τό γράμμα του, ώς υπόπτου, ως ήδη σχεδόν εγνωσμένου άντάρτου, 
έσυλλήφθη, ημπορώ νά εϊπω, συμφώνως μέ τό πνεϋμα τ ο ύ πέμπτου άρ
θρου τής Εγκληματικής Διαδικασίας, και επομένως ετάχυνε, δεν έγέννησε1 

Ι. Στο χφ . υπογραμμισμένα, 
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τήν έγκληματικήν άγωγήν τήν οποίαν ή Κυβέρνησις έπρεπε προ πολλού 
να κινήση κατ' αυτού. 

Εις μάτην ό κύ(ρι)ος συνήγορος του εζήτησε να τον άθωώση άπο¬ 
λογούμενος ότι το γράμμα ήτον μερικόν, μυστικόν, έσφραγισμένον. 
Ή τοιαύτη απολογία ήθελεν εΐσθαι ωφέλιμος εις αυτόν, αν ήθελε κα¬ 
τηγορηθή ώς δημοσιεύσας ύβρεις 1. Αλλ' ό Θ. Φαρμακίδης έκατηγορήθη 
ώς πράττων κατά των καθεστώτων, κρυφίως βέβαια και μυστικότατα, 
καθώς όλοι τα παρόμοια πράττοντες, και ώς προσπαθών να διασπείρη 
κατά του Ά ρ χ η γ ο ύ τ ο ύ Κράτους μίσος, δυσπιστίαν, άνυποταξίαν καί 
άνταρσίαν. Και άπόδειξις τούτου το προς τον κ. Βενιζέλον γράμμα 
του. Είς μάτην εκτείνεται εις ρητορείας υπέρ της ελευθερίας του φρο¬ 
νείν καί του γράφειν. Ή συζήτησις δέν ήτον, δέν είναι τήν σήμερον 
αν ήμπορή τις να κοινοποίηση τα φρονήματα του προς τον φίλον του. 
Κανείς ποτέ δέν εννόησε να απαγόρευση τοιούτον φυσικωτατον καί 
νομικώτατον δικαίωμα. Ό συνταγματικός νόμος το παραχωρεί ρητώς 
είς τους Ελληνας και ή ένεστωσα Κυβέρνησις απέδειξε πολλαπλα
σίως οτι δέν ήλθε καταλύσαι τον νόμον άλλα πληρώσαι. / Ό λόγος, Κύ
ριοι Δικασταί, ήτον πάντοτε αν νόμιμοι είναι αί πράξεις εκείνου όστις 
μυστικώς καί δια γραμμάτων έσφραγισμένων πράττει κατά των καθε
στώτων. "Αν το πράγμα είχεν ούτως, αν ήδύνατο ποτέ να ύποτεθη μό
νον οτι ή μυστικότης της πράξεως παύει τήν παρανομιαν της, πού 
πλέον καί πώς ημπορούσε να ύπαρξη νομιμότης, ευταξία, κοινωνία ; 
Τοιαύτη ανατρεπτική αρχή δέν καθωσιώθη ποτέ καί δέν εγεννήθη 
ακόμη ό Μακιαβέλης εκείνος όστις μέλλει να διϊσχυρισθή οτι ολίγον 
βουλλοκέρι ημπορεί να άλλάξη τήν έγκληματικήν φύσιν τών μηχα¬ 
νουργιών, δημεγερσιών, τών συνωμοσιών. 

Κύριοι Δικασταί ! Το μυστικόν είναι μία από τάς πολυτιμωτέρας 
ιδιοκτησίας τού άνθρωπου. Οι νόμοι οι όποιοι προστατεύουν τον πο¬ 
λίτην, καθώς ασφαλίζουν τα κτήματα του, τήν ζωήν του, ασφαλίζουν 
καί το μυστικόν του. Τιμωρείται ο παραβιάζων τήν άλλοτρίαν ιδιοκτη¬ 
σίαν, ό προσβάλλων τήν ζωήν τού πλησίον του, τιμωρείται καί ό προ¬ 
δίδων τον άλλον ή καταχρώμενος τ ο ύ μυστικού του. Α λ λ ' ούτοι είναι 
οι γενικοί κανόνες. Κατ' έξαίρεσιν εις αυτούς ô νόμος οχι μόνον δέν 
τιμωρεί εκείνον όστις δια να ύπερασπισθή τον εαυτόν του, τήν ζωήν 
του, παραβιάζει το προς τ ' αλλότρια σέβας, βλάπτει καί αυτήν τήν 
ϋπαρξιν τ ο ύ άλλου, άλλα καί παραχωρεί τοιαύτην έξουσίαν είς οποίον 
ευρίσκεται είς παρομοίαν περίστασιν. Ή ανάγκη, Κύριοι Δικασταί, 
είναι ό μεγαλύτερος νόμος τ ο ύ άνθρωπου καί αυτός ό μεγάλος νόμος 

1. Όπως παραπάνω. 
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μας απολύει άπο το χρέος της υπακοής προς όλους τους άλλους μι
κρότερους του νόμους. Κατά τούτο συμφωνούν όλοι οί νομοδιδάσκαλοι 
καί, δια να προλάβουν τάς εκ ταύτης της αρχής ένδεχομένας να προ
κύψουν καταχρήσεις, έπροσδιώρισαν μόνον τον χαρακτήρα τής τοιαύ
της ανάγκης καί είπαν : ότι υπάρχει ανάγκη οπότε τα συνήθη μέτρα 
δέν αρκούν προς διαφένδευσίν μας, άλλα βιαζόμεθα να μεταχειρισθώ¬ 
μεν έκτακτα καί ασυνήθιστα. 

Ούτω δια τήν ανάγκην θυσιάζομεν εν μέλος σεσηπός άπο γαγγραί¬ 
ναν, δια να συντηρήσωμεν το όλον σώμα. 

Ούτως ό φυσικός νόμος, ή βάσις κάθε νομοθεσίας, μας συγχωρεί 
να προσβάλωμεν καί αυτήν τήν ζωήν τ ο ύ άλλου, όταν αυτός ζητή να 
μας αφαίρεση τήν έδικήν μας καί εύρισκώμεθα εις περίστασιν καί εις 
τόπον οπού μήτε ή νόμιμος αρχή ημπορεί να ελθη εις βοήθειάν μας, 
μήτε άλλον κανένα μετριώτερον τρόπον εχομεν να άποφύγωμεν τον βέ
βαιον τούτον θάνατον. 

Εφαρμόζω τώρα τήν ανωτέρω αρχήν είς το προκείμενον θέμα. / 
Αναμφιβόλως εγώ ό πολίτης, εν οσω είμαι εις τήν γενικήν θέσιν παν
τός πολίτου, εχω τό δικαίωμα να εγκαλέσω ενα άλλον πολίτην ή καί 
αυτόν τόν ύπουργόν τής Κυβερνήσεως όστις παρεβίασε τό μυστικόν τού 
γράμματος μου. Διαμαρτύρομαι εναντίον του έμπροσθεν τής Κυβερνή
σεως καί εναντίον τής Κυβερνήσεως, αν χρειασθή, έμπροσθεν των νό
μων. Πλην όταν δια τής διαγωγής μου εβγήκα μόνος μου από τήν γε
νικήν κατηγορίαν τ ο ύ πολίτου, όταν δια των τρόπων μου, δια των λό
γων μου, έδωσα αίτίαν ευλογοφανή υποψίας, εν ένί λόγω λαβήν συζη
τήσεως κατ' εμού, δέν ημπορώ πλέον να προσκλαυθώ, αν κατ' έξαίρε¬ 
σιν τού γενικού κανόνος τα μυστικά μου παρεβιάσθησαν. 

Δια να γένη ή αρχή αυτή εύληπτοτέρα, ας παρατηρήσωμε τί ακο
λουθεί μεταξύ δύο μαχόμενων εθνών. Κανείς βέβαια δέν έφαντάσθη ποτέ 
να απαγόρευση είς τό εν τό δικαίωμα να συλλαμβάνη τήν άνταπόκρι¬ 
σιν τού άλλου και να ώφελήται από τα σχέδια του καί από τα μυστικά 
του. Καί τούτο διότι βασιλεύει τότε τό δικαίωμα τ ο ύ πολέμου καί τής 
αναγκαίας αμύνης. 

Καί εσύ ό πολίτης όστις όχι μόνον δέν κρύπτεις άλλα καί νομί
ζεις δόξαν σου να κηρύττης ότι είσαι πολέμιος των καθεστώτων καί 
τής Κυβερνήσεως, τολμάς να φαντασθής ότι ή εξουσία δέν έχει τό 
δικαίωμα να προφυλαχθή κατά των μηχανουργιών σου καί να θέση 
πέρας είς τάς κρυπτουργίας σου, σχίζουσα τό κάλυμμα τό όποιον τάς 
προστατεύει ; 

Τω όντι εις μίαν περίστασιν ημπορούσες να εχης τό δικαίωμα να 
παραπονεθής από τοιούτον εκτακτον τής εξουσίας μέτρον καί τούτο 
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ήθελεν είσθαι, όταν αδίκως ήθελε σε στοχασθή ή εξουσία υποπτον, 
δηλαδή όταν τα μυστικά σου, παραβιασθέντα, δεν ήθελαν ανακαλύψει 
ίχνη των ύποπτευθεισών μηχανουργιών σου. 

Ά λ λ ' ό Θ. Φαρμακίδης, άλλο τόσον ένοχος εις τα γραφόμενά του 
όσον έσυνήθισε να είναι είς τους λόγους του, έμπιστεύει εις τον χάρ¬ 
την τάς πλέον ασυστόλους ύβρεις κατά τού συστήματος όλων των εν 
τοις πράγμασι, τάς πλέον αθέμιτους συκοφαντίας κατά του Άρχηγού του Κράτους, 

ζητεί να έμπνευση είς τους άλλους τάς δημεγερτικάς 
του εννοίας καί τολμά ακόμη να έπικαλήται τήν προστασίαν των νό
μων! Είναι έργον σας, Κύριοι Δικασταί, να τον άποκριθήτε οτι οί νό
μοι μακράν του να βοηθούν τους τοιούτους, τους τιμωρούν. / Ούτω του
λάχιστον έπραξε το Πρωτόκλητον Δικαστήριον των Δυτικών Σπορά
δων καί είναι καιρός να έξετάσωμεν αν έπραξε δικαίως καί σύμφωνα 
με τους καθεστωτας νόμους. 

Το πρώτον κεφάλαιον της κατηγορίας τήν οποίαν απεδέχθη ή 
άπόφασις τ ο ύ Πρωτοκλήτου είναι ότι ό κύ(ρι)ος θ . Φαρμακίδης είς 
τήν αρχήν του γράμματος του υβρισεν όλους τους εν ύπουργήμασι 
καί αυτήν τήν Κυβέρνησιν. 

'Ιδού ό πρώτος παράγραφος τούτου του γράμματος : «Λαμβάνω τό 
θάρρος να συστήσω είς τήν άγάπην σου τον κ. Κ. Κεφαλάν, Κεφαλ¬ 
λήνα, νέον έλλόγιμον καί τίμιον, έρχόμενον είς Πάτρας. Ό νέος ευρί
σκεται από πολλού είς τήν Ελλάδα, αλλ' ως τίμιος εστάθη ατυχής 
καί δεν εστάθη δυνατόν να διορισθή καί αυτός είς μικρόν τι ύπούρ¬ 
γημα». 

Αναμφιβόλως, Κύριοι Δικασταί, μέ όλα τα σοφά επιχειρήματα 
τ ο ύ συνηγόρου τ ο ύ κ. Θ. Φαρμακίδου, πρέπει να είναι τις πολλά 
απλούς διά να καταπεισθή οτι ή περίοδος αυτή περιέχει έννοιαν περι¬ 
ποιητικήν διά τους εν ύπουργήμασι καί διά τήν Κυβέρνησιν. Ό έπι¬ 
στέλλων λέγει ότι ό Κεφάλας δέν ελαβεν ύπούργημα καί αιτιολογεί 
τοϋτο τό φρικτόν δυστύχημα του επί της τιμιότητος τού χαρακτή¬ 
ρος του. Τί άλλο θέλει να είπή τοϋτο, ειμή ότι, αν ήτον άτιμος, ήθελε 
διορισθή είς ύπούργημα, καί τοϋτο πάλιν τί άλλο, εί μή ότι, όσοι 
έχουν σήμερον τα ύπουργήματα, είναι άτιμοι; "Οτι τοϋτο είναι αρ
κετή ύβρις κατά των εν ύπουργήμασι, στοχάζομαι πώς δέν είναι δύσκο¬ 
λον να πεισθήτε. "Οτι πάλιν αυτή ή ύβρις αναβαίνει είς τήν Κυβέρνη
σιν, καί τοϋτο είναι ευκολώτατον να έννοηθή. 

Τα ύπουργήματα διανέμονται από τήν Κυβέρνησιν, είναι χρέος 
της Κυβερνήσεως να ένδύη μέ αυτά οχι μόνον τους πλέον άξιους άλλα 
καί τους πλέον τίμιους. Οταν λοιπόν ό Θ. Φαρμακίδης λέγη ότι οί τί
μιοι αποβάλλονται, ύπαινίττεται σαφέστατα ότι ή Κυβέρνησις, έκλέ-
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γουσα τους άτιμους, λείπει εις τα κυριώτερα των καθηκόντων της. Το 
δε δικαιολόγημά του, οτι ώς τίμιος σημαίνει ως μή κόλαξ, είναι αυτό 
τούτο. αλλαις λέξεσι νέα ύβρις κατά της Κυβερνήσεως. 

Και αύτη μεν ή περίοδος δέν αναφέρεται είμή πλαγίως εις τήν 
Κυβέρνησιν. Είναι παρακάτω μία άλλη ή οποία πολύ δικαιότερον 
ακόμη εκίνησε κατά του έκκαλουμένου τήν αμυναν της κατηγορίας. 
Εννοώ έκείνην ή οποία αναφέρει περί πρωτοκόλλου, περί Κυβερνή
σεως και περί ήγεμόνος. 

Καί της μεν όρθότητος ταύτης της φράσεως ή διαφιλονίκησις, 
ούσα όλως διόλου άντικείμενον της υψηλής πολιτικής, δέν στοχάζο
μαι ούτε κατάλληλον ούτε δυνατόν να ομιλήσω ακριβώς περί αυτής. 
Εκείνο όμως τό όποιον κατασταίνει το έγκλημα τ ο ύ κυ(ρί)ου Θ. 
Φαρμακίδου δέν είναι βέβαια ούτε τό πρωτόκολλον ούτε ή αναφερο
μένη εννοιά του, άλλ' ή βεβαιότης μεθ' ής ό έπιστέλλων εκφράζει 
πράγμα τόσον αγνωστον καί τόσον απίθανον είς έκείνην μάλιστα τήν 
εποχήν. 

«Είναι βέβαιον», λέγει, «καί έκτος πάσης αμφιβολίας οτι ό νυν 
Κυβερνήτης δέν μένει ήγεμών δια πολλούς καί ισχυρούς λόγους». 
Άλλα πόθεν ή τοσαύτη βεβαιότης, αν δέν υπόθεση τις ανταπόκριση» 
ίδιαιτέραν, έξωτερικήν, σημαντικήν, επί τής οποίας ο κ. Θ. Φαρμακί¬ 
δης να είχε δίκαιον να έπιστηρίξη τους λόγους του. Ένας άνθρωπος, 
ας ήτον καί μετρίας κρίσεως καί ολίγων γνώσεων, δέν ήθελε ποτέ 
δώσει πίστιν τόσον εύκολα καί μέ τόσην στερρότητα, περί τοιαύτα 
μάλιστα πράγματα, είς τα γραφόμενα ενός ά π λ ο ύ ιδιώτου, τ ο ύ οποίου 
τό πρόσωπον δέν ήθελεν έχει ούτε επισημότητα ούτε τινά έπιρροήν. 
Καί ό κύ(ρι)ος Θ. Φαρμακίδης, άνθρωπος καί μέ παιδείαν καί μέ γνώ
σεις όχι κοινάς, όστις έπρόφερε τοιούτον πράγμα μέ τοσαύτην πεποί¬ 
θησιν, είς τοιαύτην έποχήν, δέν στοχάζεσθε ότι άναγκαίως πρέπει να 
έζύγιασε πρότερον καί τήν ύπόληψιν καί τον χαρακτήρα τ ο ύ ανταπο
κριτού του ; Ή άπόφασις λοιπόν τ ο ύ Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου, φέ
ρουσα εις τάς σκέψεις της ότι ή τοιαύτη βεβαιότης δέν ημπορούσε να 
ύπαρξη χωρίς εξωτερικής επισήμου πληροφορίας, μακράν του να 
εσφαλεν, εξέφρασε μάλιστα καί κατά τοϋτο μίαν ήθικήν βεβαιότητα 
ίσοδύναμον είς τοιαύτας περιστάσεις μέ μίαν άπόδειξιν. 

Α λ λ ' ά φ ο ύ ό κύ(ρι)ος Θ. Φαρμακίδης έκλεξε νέον ηγεμόνα, ακύ
ρωσε τό έκτον ψήφισμα1 τής Γ' Εθνικής Συνελεύσεως καί τή κραταιά 
δυνάμει τ ο ύ άφαίρεσεν είς τήν Α. Ε. τήν παρά τ ο ύ έθνους αυτο
προαιρέτως παραχωρηθείσαν αύτη επταετή κυριαρχίαν, ωσάν να έπε-

1. Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ενθ' άνωτ., σ. 585. 
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τηδεύετο να σχηματίση μίαν κλίμακα / εγκλημάτων καί προβαίνων πάν
τοτε έπ' αυξησιν καί προσθέτων πήμα επί πήματι έχει τήν άναίδειαν 
να είπή, το τί δέν ημπορείτε βέβαια, Κύριοι, να το ύποθέσητε, ότι ή 
Α. Ε. παρασκευάζεται επί τούτφ εις άντίστασιν. 

Σας ερωτώ, Κύριοι Δικασταί, ποϊος είναι εκείνος εξ υμών όστις αν 
έμάνθανεν οτι ελέχθησαν ή εγράφησαν τοιαύτα πράγματα περί του Κυ¬ 
βερνήτου, χωρίς να μάθη οτι είναι λόγοι ή γραφόμενα ενός πεπαιδευ
μένου, ενός σοφοϋ, του κυ(ρί)ου Θ. Φαρμακίδου, δέν ήθελε διϊσχυρι¬ 
σθή ότι ô ειπών ή γράψας ταύτα πρέπει να ήτον ή εσχάτης ανοησίας 
άνθρωπος ή καί μαινόμενος ; Πως να όνομάση τις τό αίσθημα το 
όποιον έκυρίευε τον γράψαντα εις τήν σύνθεσιν ταύτην της φράσεως ; 
Ό κύ(ρι)ος Θ. Φαρμακίδης βάλλει εδώ τον κολοφώνα εις τα αμαρτή
ματα του. Οι λόγοι εις τους οποίους αναφέρομαι περιέχουν τήν μεγα¬ 
λυτέραν, τήν δεινοτέραν ϋβριν κατά τού Άρχηγού του Κράτους. Υπο
θέτει καί ζητεί να παραπείση καί άλλους ότι ή Α. Ε. ημπορεί να εχη 
άλλα συμφέροντα παρά τα του έθνους καί, δια νά εϊπω άληθέστερον, 
συμφέροντα εναντία με εκείνα του έθνους. Αναφανδόν τολμά καί λέ
γει ότι ό Κυβερνήτης θέλει μεταχειρισθή τάς δυνάμεις του έθνους 
εις σκοπούς ιδιοτελείς, ό Κυβερνήτης όστις, καθώς τό ήξεύρουν καί 
τα μωρά παιδιά, καθώς θέλουν τό φωνάξει καί αί πέτραι, έθυσίασε δια 
τους Ελληνας καί τα προσωπικά του συμφέροντα καί τήν περιουσίαν 
του, ως δέν τό αγνοείτε, καί μέγα μέρος αυτής τής ζωής καί ύγιείας του. 

«Είναι κίνδυνος», λέγει, «μή βλάψη ημάς, αν άνοήτως έμπλεχθω¬ 
μεν εις τήν οποίαν αυτός μελετά νά κάμη άντίστασιν καί πρέπει να 
λάβη έκαστος Έλλην φρόνιμα μέτρα καί νά πράξη κατά τό κοινόν 
συμφέρον». 

Αί! βέβαια, Κύριε Φαρμακίδη, αν ή φιλέλλην ψυχή του Κυβερ¬ 
νήτου ήθελέν ποτέ μελετήσει ηθικήν τίνα άνθίστασιν, δέν ήθελεν 
εΐσθαι δια να ώφελήση τον εαυτόν του καί να βλάψη τους Έλληνας . 
Ή άνθίστασις αύτη, έσο βέβαιος, ήθελεν είσθαι όλως διόλου υπέρ των 
ελληνικών συμφερόντων, υπέρ τής ελληνικής ελευθερίας, υπέρ των 
ελληνικών δικαιωμάτων. "Αν ήθελεν επιθυμήσει τίνα άνθίστασιν, ήθε
λεν είσθαι αυτή παρόμοια μέ έκείνην / τήν οποίαν επαινεί ό αδέκαστος 
αγγλικός έφημεριδογράφος καί τής οποίας, ώς τό λέγει πολλά καλά, 
«τό δίκαιον επαθλον έστάθη ή ελευθερία τής ελληνικής ηπείρου 1». 

Δέν σε φθάνει ή γνώμη του έφημεριδογράφου; Καί επιθυμείς νά 
μάθης ποίον εϊναι καί τό αίσθημα των Ελλήνων περί ταύτης τής άντι-

1. Βλ. σ. 202, σημ. 1. 
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στάσεως ; Ερώτησε όλους τους κατοίκους1 τους διαφενδευτάς, τους 
ήρωας της Ανατολικής καί Δυτικής Ελλάδος. Τί ήθελαν άποκριθή, 
αν ό Κυβερνήτης, ένδίδων είς τα περιοριστικά μέτρα τα οποία αί 
σύμμαχοι δυνάμεις μας ύπηγόρευον τότε, προσεκάλει το ύπόλοιπον μέ
ρος των υπέρ τής πατρώας των γής φονευθέντων Στερεοελλαδιτων να 
παραιτήσωσι καί τα κόκκαλα των αδελφών των καί τήν γήν όπου εζύ¬ 
μωσαν μέ το αίμα των καί να έλθουν, αν θέλουν ελευθεριαν, να τήν 
ευρουν μόνον εις τήν Πελοπόννησον ; 

Πλην κατ' εύτυχίαν, Κύ(ρι)οι Δικασταί, καί δια τήν τιμήν των 
ελληνικών αισθημάτων, ό κ. Φαρμακίδης δέν είναι ή Ελλάς καί τήν 
άχαριστίαν των αισθημάτων του τήν επιφορτίζεται μόνος του. Ή Ελ
λάς εγνώρισε τάς πολύτιμους και πολυάριθμους θυσίας τής Α. Ε.2. Ή Ε λ 
λάς γνωρίζει τάς διαθέσεις ολας τ ο ύ Κυβερνήτου της. Ήξεύρει τί 
έπραξε καί τί δικαίως προσδοκεί από τον άπεριόριστον πατριωτισμόν 
εκείνου είς τήν φρόνησιν καί άρετήν του οποίου παρεκατέθεσε τήν 
φροντίδα τής υπάρξεως της καί τής ευδαιμονίας της. Ή Ελλάς ενθυ¬ 
μείται3 ότι ή εκλογή τής Α. Ε. δέν έζητήθη από τήν φιλοδοξίαν, 
δέν επεβλήθη από τήν δύναμιν, άλλ' εγινεν από τήν έλευθέραν, φιλο¬ 
καλίαν των αντιπροσώπων της, συνηγμένων μέ πληρεξουσιότητα επί 
τούτω. Αναγνωρίζει καί θέλει πάντοτε αναγνωρίζει τον Κυβερνήτην 
ώς τον εκλεκτον αυτής. 

"Ας φωνάζη ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης. Ήξεύρει ή Ελλάς ότι δια 
τήν Ελλάδα φρόνιμα μέτρα δέν υπάρχουν παρά τα του Κυβερνήτου 
της, μέ τά όποια σύμπνουν καί συνεργόν θέλει πάντοτε ευρει ό κόσμος 
το έλληνικόν έθνος. Ή Ελλάς ήξεύρει καί δέν θέλει ποτέ βέβαια 
λησμονήσει οτι μήτε ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης μήτε κανείς άλλος από 
τους πολλά φωνάζοντας σήμερον έσωσε τήν Ελλάδα, άλλ' αυτός ό 
προς τον όποιον το έθνος προσκαλείται από τον κύ(ρι)ον Φαρμακίδην 
νά άχαριστήση, <ό> ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. 

Ώ ς τόσον έδώ ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης φαίνεται νά ομόλογη το 
έγκληματικόν τών λόγων του, καθότι δέν τολμά πλέον νά τους δικαιο
λόγηση. Προβάλλει μόνον, ώς έξαίρεσιν, οτι δέν τους εκφράζει ώς εδι
κούς του, αναφερών αυτούς ώς μίαν άπλήν φήμην. Αλλά καί ούτω θέ
λετε ίδή αμέσως οτι ό γράψας δέν είναι όλιγώτερον υπεύθυνος. 

Πρώτον δέν αναφέρει παρά τίνος λέγεται, δέν ονομάζει πρόσωπον 
το όποιον λέγει τά τοιαύτα. Ό τρόπος ούτος είναι έπειτα γενικός όλων 
τών στασιαστών καί δημηγερτών, οί όποιοι ήξεύρουν / πολλά καλά ότι 

1. Στο χφ. μεγαλύτερα γράμματα. 
2. Οπως παραπάνω. 
3. Όπως παραπάνω. 
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αν ήθελαν είπή εγώ λέγω, ημείς λέγομεν1, δεν ήθελε κανείς δώσει πί¬ 
στιν είς τους λόγους των. 

Δια να πείσουν τους άλλους καί νά τους φέρωσιν εις τους σκο
πούς των, βιάζονται να πλάσουν τήν κοινήν φήμην καί να διϊσχυρι¬ 
σθούν ότι όλοι βεβαιούν καί όλοι αποδέχονται εκείνο το όποιον ίσως 
μόνοι των έπενόησαν καί μόνοι των ακόμη γνωρίζουν. Περιπλέον, Κύ
ριοι Δικασταί, είμαι είς τήν ήθικήν βεβαιότητα καί ημπορώ να διϊσχυ¬ 
ρισθώ ότι τούτο το πράγμα δέν ελέγετο, δεν είπώθη ποτέ είς τήν Αίγι¬ 
ναν. Έξω μόνον, αν ύπήρχον κύκλοι καί συναναστροφαί μεμυημένων, 
απρόσιτοι είς ήμας τους βέβηλους, όπου βέβαια διεφιλονικουντο τα 
δικαιώματα καί αί πράξεις των ηγεμόνων, των βασιλέων τών εθνών. 

Όμολογώ είλικρινως ότι είς τοιούτους ναούς δέν ευρίσκω πλέον 
ολότελα παράξενον να έλέγοντο τα τοιαύτα πράγματα. Δέν ήμπορω μά
λιστα να αμφιβάλλω οτι εκείνων τών ναών μέγας ιερεύς έπρεπε να ήτον 
ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης, όστις είχεν ούτως άφορμήν να γυμνάζη άκω¬ 
λύτως καί άφόβως καί τρόπον τινά εξ επαγγέλματος τήν εύγλωττίαν 
έκείνην της οποίας ήκουσαν μερικούς ήχους καί τα καφενεία της Αίγί¬ 
νης καί αί άγοραί της. 

Τέλος πάντων καί αν ύποθέσωμεν οτι τούτο ελέγετο καί εξω, πρά
γμα τό όποιον δέν είναι δύσκολον να τό πιστεύση τις, όταν στοχασθή 
οτι ό κύ(ρι)ος Φαρμακίδης ήτον πανταχού παρών, τούτο δέν όλιγο¬ 
στεύει τήν ένοχήν εκείνου όστις πολλαπλασιάζει τοιαύτην φήμην καί 
τήν αντλεί είς τήν Αϊγιναν δια να τήν διάχυση καί διασπείρη εις τάς 
Πάτρας. 

Έπί τέλους ή συμβουλή τήν οποίαν προσθέτει πρώτον προς τον 
κύ(ρι)ον Βενιζέλον καί δεύτερον προς εκαστον τών Ελλήνων, δια να 
λάβη ô καθείς φρόνιμα μέτρα, δέν έχει χρεΐαν μήτε αναλύσεως μήτε 
επιχειρημάτων δια να άποδειχθή ισοδύναμος μέ τήν πλέον χαρακτηρι¬ 
σμένην προτροπήν είς συνωμοσίαν. 

Τοιαύτη είναι ή φύσις της καί ή μυστικότης του γράμματος αυ
ξάνει, δέν ολιγοστεύει τό εγκληματικόν της. Ολαι αί συνωμοσίαι γί
νονται μυστικω τω τρόπω καί δέν ήξεύρω αν από τ ο ύ πρώτου εως του 
τελευταίου συνωμότου έστάθη κανείς τόσον άφρων, ώστε να κηρύξη 
δι' εφημερίδος ή να πολλαπλασιάση δι' εγκυκλίου προς τάς επαρχίας 
συμβουλάς καί μέτρα τα όποια αυτή ή δημοσιότης ήθελεν ούδετερώ¬ 
σει, εξαποστέλλουσα καί τον άρχηγόν των είς τήν άγχόνην. Λοιπόν 
τό μέγα οπλον τ ο ύ έκκαλούντος, ή μυστικότης της επιστολής του, 
στρέφεται κατ' αύτού τ ο ύ ιδίου είς τήν περί της προτροπής επί τήν 

1. Στο χφ. υπογραμμισμένα. 
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συνωμοσίαν κατηγορίαν. Ας ιδώμεν αν τον ώφελή εις το περί ύβρεως 
και συκοφαντίας κεφάλαιον. 

Δεν έχει άμφιβολίαν οτι ή δια γραμμάτων μυστικών ύβρις και συ
κοφαντία δέν ημπορεί να δώση άφορμήν είς εγκληματικήν άγωγήν, 
έν οσω το γράμμα μένει μυστικόν. Ευθύς όμως όπου ήθελε το δημο
σιεύσει ή ό γράψας ή ό ανταποκριτής του ή όπου δι' άλλα περιεχό
μενα εγκλήματα, ώς δια μηχανουργίας κατά των καθεστώτων, ήθελε 
συλληφθή δια να χρησιμεύση είς σώμα εγκλήματος δια μίαν κυρίαν 
άγωγήν, αί ύβρεις αί όποΐαι περιέχονται εις αυτό κατά της Κυβερνή
σεως εϊναι άναγκαίως μία επιβαρυντική περίστασις δια τον γράψαντα. 
Και τοιαύτη είναι ή προκειμένη ύπόθεσις. 

Το γράμμα του κυ(ρί)ου Φαρμακίδου εδωσεν ΰλην είς τήν κατ' αύ¬ 
τού άγωγήν ώς περιέχον προτροπήν έπί τήν άνταρσίαν και ίχνη επι
βουλής και συνωμοσίας, ό δέ Δημόσιος Κατήγορος του Πρωτοκλήτου 
Δικαστηρίου ήθελε λείψει είς τα χρέη του, εάν εις τάς άλλας αποδεί
ξεις τών αντάρτικων φρονημάτων και κινημάτων του κατηγορουμένου 
δέν ήθελε προσθέσει τήν έκ τών μυστικών τούτων ύβρεων και συκο
φαντιών συναγομένην άναγκαίως προς το Σ. πρόσωπον τον Κυβερνήτου  
άντιπάθειάν του. 

Α π ό ολα λοιπόν τα προειρημένα συνάγεται οτι δικαίως ή πρωτό
κλητος άπόφασις ώνόμασε το έγκλημα τ ο ύ κυ(ρί)ου Φαρμακίδου έγκλη
μα καθοσιώσεως. Και μ' όλον οτι τοιαύτης φύσεως εγκλήματα τιμω
ρούνται από άλλας νομοθεσίας με τάς τελευταίας ποινάς, επειδή δέν 
εμπεριέχεται ρητώς είς το Απάνθισμα τών Εγκληματικών, έπρεπε 
φυσικά οί δικασταί να προστρέξουν είς τήν επιείκειαν. 

Είς μάτην ό συνήγορος τού κυ(ρί)ου Φαρμακίδου ηθέλησε να δι¬ 
ϊσχυρισθή οτι, επειδή δέν υπάρχει νόμος ελληνικός προβλέπων τα 
καθοσιώσεως εγκλήματα, δέν ημπορούν μήτε να τιμωρηθώσι. 

Ή νομοθεσία μας εϊναι μακράν του να ήμπορή να όνομασθή εντε
λής. Ή ατέλεια της όμως είναι πολύ πλέον αισθαντική είς τα εγκλη
ματικά. / Αυτήν τήν άτέλειαν, αυτήν τήν ελλειψιν προείδεν ή Κυβέρνη¬ 
σις και εξέδωκε το 38 άρθρον του περί Οργανισμού τών Δικαστηρίων 
ψηφίσματος 2, το όποιον διατάττει οτι τα δικαστήρια, εως ού εκδοθή 
Ποινικός Κώδιξ, χρεωστούν να κρίνουν εις τα επανορθωτικά και εγκλη-

1. Στο χφ. μέ μεγαλύτερα γράμματα. 
2. Βλ. Ψήφισμα υπ' αριθ. 15 τής 15 Δεκ. 1828 περί του Διοργανισμού των 

Δικαστηρίων είς : Γ. Δημακοπούλου, Κωδιξ των Ψηφισμάτων της Ελληνικής 
Πολιτείας, Α' 1828- 1829, άνάτυπον έκ τής Επετ. Κέντρου Ερεύνης Ιστ. Ελλ. Δι
καίου Ακαδ. Αθηνών 14(1967), Αθήνα 1970, σ. 133 - 137. Το άρθρο 38 τ ο ύ παρα
πάνω ψηφίσματος έχει ώς έξης : «Τα δικαστήρια άκολουθοϋν εις μέν τα πολιτικά 
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ματικά κατά το Απάνθισμα των Εγκληματικών καί κατ' έπιείκειαν. 
Λοιπόν οπού το Απάνθισμα σιωπά, ό δικαστής χρεωστεί να ερώ

τηση τήν συνείδησίν του καί τον ορθόν λόγον. 
Υπάρχει άρα νόμος εις τήν Ελλάδα όστις τιμωρεί το καθοσιώ¬ 

σεως έγκλημα· καί ούτος ô νόμος είναι ή επιείκεια. Πλην, παραχωρων 
καί τούτο ό κύ(ρι)ος συνήγορος, προσπαθεί νά εφεύρη άλλο καταφύγιον. 

Διαιρεί τα εγκλήματα είς φυσικά καί εις πολιτικά, δηλαδή εκ συν
θήκης, καί διϊσχυρίζεται οτι ή επιείκεια, ούσα ή φωνή του φυσικού 
δικαίου, δεν ημπορεί να εχη χώραν ειμή εις τα φυσικά εγκλήματα, είς 
δέ τα έκ συνθήκης πρέπει να σιωπά. 

Αυτήν τήν διαστολήν όμως μήτε ή νομοθεσία μας απεδέχθη μήτε 
ή γενικότης των εκφράσεων του 38 άρθρου σας συγχωρεί, Κύ(ρι)οι Δι¬ 
κασταί, να τήν αποδεχθήτε περισσοτερον. Καί όμως, αν ήθελα να 
έμβω είς τήν ούσίαν της διαστολής ταύτης, δεν ήθελεν με εϊναι δύσ¬ 
κολον να αποδείξω είς τον κύ(ρι)ον συνήγορον οτι καί ή ανταρσία 
(τούτο το καθοσιώσεως έγκλημα), οόσα ανάλογος μέ τήν προς τον πα
τέρα παρακοήν του υίού, ημπορεί ώς εκείνη να θεωρηθή ως φυσικόν 
έγκλημα. Ακολούθως μήτε κατά ταύτην τήν διαστολήν ημπορεί νά 
έξαιρεθή από τήν γενικότητα του 38 άρθρου. 

Αυτό το άρθρον έδιδε πλέον πλατύτατον στάδιον είς τήν φιλαν¬ 
θρωπίαν των Πρωτοκλήτων Δικαστών. Ή άπόφασίς των αποδεικνύει 
οτι το μετεχειρίσθησαν μεγάλως προς όφελος του εγκαλουμένου. Καί 
βέβαια το φιλάνθρωπον τοϋτο άρθρον τού ψηφίσματος της Α. Ε. ήμ¬ 
πορούσε νά λάβη καταλληλοτέραν έφαρμογήν παρά είς παρομοίαν πε¬ 
ρίστασιν; 

Έδω, Κύ(ρι)οι Δικασταί, τελειώνουν τα καθήκοντα μου καί αρχί
ζουν τα εδικά σας. Έχετε νά άποφασίσητε σήμερον άναμέσον ενός 
πολίτου όστις παρέβη τα προς τήν Κυβέρνησιν χρέη του καί άναμέ
σον αυτής της Κυβερνήσεως. Πολλαί γνωμαι, πολλά πάθη κινούνται 
περί τήν ύπόθεσιν ταύτην, πλην σεις, είμαι βέβαιος, δεν θέλετε συμ¬ 
βουλευθή άλλον από τήν καρδίαν σας καί τήν συνείδησίν σας./ 

Μή φοβηθήτε τήν ερημον μέ τήν οποίαν ηθέλησε νά σας φοβε¬ 
ρίση ό κύ(ρι)ος συνήγορος. Εκείνος σας είπεν οτι, αν καταδικάσετε 
τον Φαρμακίδην, θέλετε ίδή τα πέριξ ύμων ερημωμένα από πολίτας 
καί δεν θέλετε πλέον έχει τίνα νά κατακρίνητε καί τίνα νά κα¬ 
ταδικάσητε. 

τους νόμους των αυτοκρατόρων, περιεχόμενους εις τήν πρόχειρον εξάβιβλον τού 
Αρμενοπούλου, είς δέ τα εμπορικά τον της Γαλλίας Εμπορικόν Κώδικα. 

Έως να εκδοθή ό προπαρασκευαζόμενος Ποινικός Κώδιξ, είς τα διορθωτικά 
καί εγκληματικά κρίνουν κατά το Απάνθισμα των Εγκληματικών καί κατ' έπιεί
κειαν» (αυτόθι σ. 137). 
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Εγώ και όλοι οι τίμιοι 1 πολίται κηρύττομεν οτι είναι ευχής έργον 
να μείνη ή πατρίς έρημος άπο φατριαστάς και να μήν είσθε πλέον και 
σεις είς τήν σκληράν ανάγκην να καταδικάζητε. 

Ή επιεικής Κυβέρνησις άπέδειξεν άποχρώντως οτι δεν έζήτησε 
ποινήν άνάλογον με το έγκλημα, αλλ' απλώς μόνον εν παράδειγμα. 
Είς μίαν αλλην πρόσφατον περίστασιν τήν οποίαν έλαβα τήν τιμήν να 
σας αναφέρω εν παρόδω, ελαμψεν ακόμη καθαρωτερον το πνεϋμα και 
ή διάθεσίς της. Έλπίζομεν οτι ή τόση μακροθυμία δεν θέλει παρεξη¬ 
γηθή και οτι ή άκρα μεγαλοψυχία του Αρχηγού του Κράτους δέν θέλει 
έχει άλλα αποτελέσματα άπο εκείνα οπού είναι σύμφωνα με τήν φύ¬ 
σιν της. 

Ή Κυβέρνησις ύβρίσθη, έσυκοφαντήθη, άνεκάλυψεν ίχνη συνω
μοσίας και επιβουλής. Ό Φαρμακίδης κατεδικάσθη είς ένας μόνου 
ένιαυτου περιορισμόν είς εν μοναστήριον. Ή Κυβέρνησις δέν ήξίωσε 
να κάμη τήν μετρίαν ταύτην άπόφασιν εκκλητον, αλλ' ήρκέσθη με τήν 
ως προς το έγκλημα άσήμαντον καταδίκην του Φαρμακίδου. Αυτής μό
νης ζητεί σήμερον άπο σας τήν επικύρωσιν. 

Είμαι ένδομύχως πεπεισμένος οτι επιεικείς ώς οί πρώτοι, πλην 
και δίκαιοι ώς εκείνοι, θέλετε αποφασίσει συμφώνως με αυτούς, και 
τούτο προς μικρόν σωφρονισμόν ενός άνθρωπου ό οποίος μετά το τέ
λος της έλαφράς ποινής του, προσθέτων τήν φρόνησιν καί τό προς τα 
καθεστώτα σέβας είς ην έχει παιδείαν, θέλει βέβαια εξαλείψει δια του 
πατριωτισμού και των επωφελών πόνων του τα ίχνη της καταδίκης, 
είς τήν οποίαν τον ερριψε μία στιγμή αφροσύνης. 

1, Στο χφ. με μεγαλύτερα γράμματα, 
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