Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Το θέμα της ενοικίασης των προσόδων στην περίοδο του 1821 και
στις πρώτες δεκαετίες του ελεύθερου κράτους δεν έχει, άπ' όσο γνωρίζω,
απασχολήσει συστηματικά τους ερευνητές. η διερεύνηση του θα μπο
ρούσε, όπως νομίζω, να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση βασικών
προβλημάτων της νεοελληνικής κοινωνίας, π.χ. της φορολογίας, του α
γρότικού πλεονάσματος, των οικονομικών συμπεριφορών, της κοινωνικής
διαστρωμάτωσης κ. α. 'Αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι η αγορά προσόδων
αποτέλεσε, ως την κατάργηση της, το σπουδαιότερο «νόμιμο» μέσο πλου
τισμού για τις παραδοσιακές ηγετικές ομάδες.
Στο σημείωμα αυτό αναζητείται η πολιτική διάσταση που έλαβε το
ζήτημα των προσόδων κατά την καποδιστριακή περίοδο. Εκτίθενται μό
νον ορισμένες απόψεις· η περαιτέρω επεξεργασία τους, που προύποθέτει
εκτεταμένη έρευνα στο αρχειακό υλικό των σχετικών οικονομικών υπη
ρεσιών, θα μπορούσε να επιτρέψει συγκεκριμένες μετρήσεις των φαινο
μένων που εδώ επισημαίνονται.
Για την ενοικίαση των προσόδων στη διάρκεια του Αγώνα οξύτα
τος φαίνεται ότι ήταν ô ανταγωνισμός ανάμεσα στους προκρίτους, κα
πεταναίους και ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους. "Αν και απόλυτη, είναι
ενδεικτική η παρακάτω άποψη που καταχωρίστηκε το 1833 στην 'Αθη
νά: «....Τάς δημοσίας προσόδους της Ελλάδος, και πριν της επαναστάσεως
τάς ενοικίαζαν οι Ισχύοντες και οι προύχοντες. Μετά την επανάστασιν όσοι
εμφύλιοι πόλεμοι και εσωτερικαι ταραχαι ήκολούθησαν a i τ ί αν
πρω
τίστη
ν είχον τον σφετερισμον των δημοσίων προσόδων, με άλλους λό
γους ήτον προσοδοπόλεμοΐϊ).1
Λίγο πριν παραδώσει την εξουσία της στον Ι. Καποδίστρια, η Αν
τικυβερνητική 'Επιτροπή είχε, σε πολύ χαμηλές τιμές, πουλήσει (τέλη
Δεκεμβρίου 1827) τις προσόδους του Αιγαίου. 2 Ό Κυβερνήτης ακύρω
σε τις πωλήσεις αυτές, αποζημίωσε τους αγοραστές και προχώρησε σε
νέο πλειστηριασμό με σημαντικά κέρδη για το δημόσιο ταμείο. η Επι
τροπή Οίκονομίας, που τότε συστήθηκε, ανέλαβε να επανεξετάσει το δλο
ζήτημα με στόχο την αύξηση των κρατικών εσόδων. 'Αποφασίστηκε ot
δασμοί και τα λιμενικά τέλη να μην ενοικιάζονται πλέον, αλλά να είσ1. Άρθρο του Κ. με τίτλο «Περί των Δημοσίων Προσόδων της Ελλάδος» : Αθηνά,
αρ. 88, 18 Φεβρ. 1833, σ. 326.
2. Ν. Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα, τ.Δ', μέρος πρώτο, εκδ. Κ. Διαμαντή, Αθήνα
1970, σ. 66 - 67. Για «ανωμαλίες» στην ενοικίαση προσόδων επί Αντικυβερνητικής
'Επιτροπής βλ. και : η επί των Εθνικών λογαριασμών Λογιστική Επιτροπή προς
Καποδίστρια, 18 Νοεμ. 1829 : ΓΑΚ, Γραμματεία Δικαίου, φ. 48.
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πράττονται από κρατικούς υπαλλήλους. Το μέτρο αυτό δεν μπορούσε να
γενικευτεί, για να περιλάβει και τους έγγειους φόρους, γιατί η Κυβέρνη
ση βασιζόταν στις προκαταβολές των ενοικιαστών για να καλύπτει τα
τρέχοντα εξοδά της - δεν διέθετε άλλους πόρους ώστε να μπορεί να περι
μένει το θερισμο η τη συλλογή των καρπών για να εισπράξει η ίδια τη
δεκάτη και να την ρευστοποιήσει. Εξάλλου, μια μεταρρύθμιση του φορο
λογικού συστήματος δεν φαινόταν, τουλάχιστον άμεσα, εφικτή. Εκείνη
που επιχειρήθηκε το 1830 αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. 3 Διατηρήθηκε,
επομένως, το σύστημα της ενοικίασης, το όποιο και το κράτος στερού
σε από βασικά έσοδα και τους φορολογουμένους επιβάρυνε με μια σειρά
δυσβάσταχτων υποχρεώσεων στους ενοικιαστές: μετακόμιση των γεννη
μάτων για καταμέτρηση, αυθαιρεσίες στον υπολογισμό του φόρου κ.ά.
Για τον περιορισμό των μειονεκτημάτων αυτών πάρθηκαν ορισμένα
μέτρα : οι φορολογικές περιοχές χωρίστηκαν σε μικρότερες ενότητες
ώστε το απαιτούμενο ποσό για την ενοικίαση τους να μην είναι πολύ
υψηλό και να μπορούν περισσότεροι, κυρίως ντόπιοι, να διεκδικούν την
αγορά προσόδων. Ό στόχος εδώ ήταν να πάψει η μονοπώληση της ε
νοικίασης προσόδων από λίγα άτομα που συνασπισμένα σε «εταιρίες»,
«συντροφιές» η «συνεργατικές» πετύχαιναν, με τα κεφάλαια που είχαν
συγκεντρώσει, να παραμερίζουν κάθε άλλον άνταπαιτητή, να κρατούν τις
τιμές σε πολύ χαμηλά επίπεδα και να κερδίζουν έτσι σημαντικά ποσά. 4
3. Αποφασίστηκε, για την καλύτερη είσπραξη τους, να πληρώνονται οι φόροι
σε χρήμα και οχι σε είδος. Το νέο αυτό φορολογικό σύστημα δεν απέδωσε, γιατί σπάνιζε
το μεταλλικό νόμισμα και οι χωρικοί ήταν υποχρεωμένοι, για να εκπληρώσουν τις υπο
χρεώσεις τους, να καταφεύγουν στους τοκογλύφους για δανεισμό. η Κυβέρνηση αναγ
κάστηκε, λίγους μήνες αργότερα, να επανέλθει στο παλιό σύστημα φορολογίας. Βλ.
σχετικά κυβερνητικά διατάγματα στη Γενική Εφημερίδα, άρ. 24, 22 Μάρτ. 1830, σ.
93 - 94 και άρ. 98, 13 Δεκ. 1830, σ. 459 - 460. η προοπτική να είσπράττει η Κυβέρνηση
όλους τους φόρους αντί να τους πωλεί είχε δυσαρεστήσει τις ανώτερες τάξεις που κιν
δύνευαν να χάσουν μια βασική πηγή κέρδους· βλ. Lee προς Adam, 9/21 Νοεμ. 1829 :
CO ( = Colonial Office) 136/59/4. (οι παραπομπές στο CO και το FO γίνονται με βάση
τις μικροταινίες που βρίσκονται στο ΚΕΙΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών.) για κατα
χρήσεις ενοικιαστών σε βάρος χωρικών βλ. ενδεικτικά : Θ. Κολοκοτρώνης προς Γραμμ.
Δικαίου, 13 Φεβρ. 1830, και συνημμένα : ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φ. 54 (: ό Παναγ.
Παπατσώνης εξαπάτησε χωρικούς κατά τον υπολογισμό των φόρων)· Κ. Ράμφος προς
Καποδίστρια, 16 Μαΐου 1831 : Αρχ. Καποδ. (=Αρχείο Ιονίου Γερουσίας — Τμήμα
Καποδιστριακό), φ. 228 ( : οι επιστάτες Γενναίου Κολοκοτρώνη περιφέρονται με έν
οπλους για να εισπράξουν φόρους, ενώ μόλις οι χωρικοί άρχισαν να θερίζουν και
ούτε «αλώνια έγιναν ακόμη ούτε γεννημάτων συνάξεις»).
4. Αναγνώστης Ν. Μόστρας (Αίγινα) προς Καποδίστρια, 21 Φεβρ. 1828 : ΓΑΚ,
Αρχείο Βλαχογιάννη, φ. 122 Fr. Thiersch, De l' état actuel de la Grèce et des moyens
d'arriver à sa restauration, τ. 1 - 2, Λειψία 1833 έλλην. μετάφραση Α. Σπήλιου, τ. Α',
Αθήνα «Τολίδης» [1972], σ. 199. Φαίνεται ότι τά περιθώρια κέρδους ήταν τόσο μεγάλα
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Παράλληλα, εντάθηκε ό κυβερνητικός έλεγχος για να περιοριστούν οι
καταχρήσεις κατά την ενοικίαση των προσόδων και κατά την απόδοση
των οφειλομένων στο δημόσιο (τα χρεωστούμενα καταβάλλονταν σε 3
δόσεις). Επιχειρήθηκε, επίσης, μια πρώτη εξακρίβωση των εθνικών κτη
μάτων, γιατί μεγάλο μέρος τους εΐχαν σφετερισθεί ιδιώτες.5
Δεν φαίνεται τα μέτρα αυτά να έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσμα
τα. οι προσφορές που δόθηκαν για την αγορά προσόδων στο τοπικό επί
πεδο, με τον καταμερισμό των φορολογικών περιοχών, ήταν, τις περισ
σότερες φορές, τόσο χαμηλές ώστε οι οικονομικοί υπάλληλοι αναγκά
ζονταν να πλειοδοτούν αυτοί κατά τον πλειστηριασμό, για να αφήνουν
την είσπραξη των φόρων στο δημόσιο. 6 οι διάφορες «εταιρίες» συνέχι
σαν να υπάρχουν. Πάντως, είναι γεγονός ότι η άγρυπνη προσπάθεια της
Επιτροπής Οικονομίας να προφυλάξει τα συμφέροντα του κράτους έφε
ρε, σε συνδυασμό με την ησυχία που εξασφάλισε το καποδιστριακό
καθεστώς, σημαντική αύξηση των δημόσιων εσόδων.
οι ως τότε ενοικιαστές βρέθηκαν στην αρχή σε αδυναμία να ασκή
σουν, όπως παλιά, πίεση, μέσω πολιτικών προσώπων, για διευκολύνσεις
και απαλλαγές. με το νέο κυβερνητικό σύστημα που σταδιακά επιβλή
θηκε αποκλείστηκαν από νευραλγικές θέσεις του κρατικού μηχανισμού
οι σπουδαιότεροι εκπρόσωποι των ηγετικών ομάδων, ενώ στις επαρχίες
τοποθετήθηκαν ως διοικητές άτομα που ήταν ξένα προς αυτές (ετερόχθο
νες κυρίως) και εμφανίζονταν, τις περισσότερες φορές, πρόθυμα, για να
διατηρήσουν τη θέση τους, να εφαρμόσουν ως τά ακραία τους όρια τις
κυβερνητικές εντολές για εξάλειψη η περιορισμό των τοπικών επιρροών.
με τη νέα κατάσταση πραγμάτων ορισμένοι ενοικιαστές, κυρίως πρόκρι
τοι και οπλαρχηγοί που δεν διέθεταν ρευστό χρήμα για να προκαταβά
λουν τις πρώτες δόσεις, αποκλείστηκαν τελείως από την αγορά προσόδων
άλλοι προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα με την ελπίδα να ελέγξουν και
πάλι τον όλο μηχανισμό ενοικίασης· νέοι, τέλος, ενοικιαστές, με τον
παραμερισμό παλαιών, εμφανίστηκαν στο προσκήνιο και θέλησαν να εκ
μεταλλευτούν το νέο διοικητικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε για να εδραι
ωθούν. η διαμάχη αυτή για επικράτηση συνδέεται άμεσαμετηναυξανόμενη
ώστε μερικοί δανείζονταν χρήματα με υψηλό τόκο για να μπορέσουν να συμμετάσχουν
στην αγορά προσόδων. Κατά μια πληροφορία τά κέρδη έφθαναν τα 100%· βλ. Dawkins
προς Aberdeen, 15/27 Ίουν. 1829 : FO ( = Foreign Office) 32/5/54.
5. Βλ. έγγραφο Γ. Σταύρου στη σημ. 12.
6. Βλ. «Δημοπρασία της επαρχίας Γαστούνης. Τμήμα της Γούβας», 19 Απρ. 1830:
ΓΑΚ, Έκτακτοι Επίτροποι - Προσωρινοί Διοικηταί, φ. 90. οι κάτοικοι της Γαστούνης
ζητούσαν, για να μπορούν να αγοράσουν προσόδους, να πληρώνουν την πρώτη δόση
του ενοικίου μαζί με τη δεύτερη· βλ. έκτακτος επίτροπος Ήλιδος προς Καποδίστρια, 22
Άπρ. 1830 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 237.
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αντίθεση ανάμεσα στην Κυβέρνηση Καποδίστρια και την αντι
πολίτευση που σχηματίστηκε εναντίον του.
Το καποδιστριακο καθεστώς, όταν οι αντίπαλοι του ενέτειναν τις
προσπάθειες τους για την υπονόμευση και ανατροπή του, όχι μόνον απο
μάκρυνε από τις κυβερνητικές θέσεις όλους όσους δεν του ήσαν αφο
σιωμένοι, αλλά προχώρησε και σε μέτρα που απέβλεπαν στην οικονομι
κή τους εξασθένηση. Ανάμεσα σ'αύτα το σπουδαιότερο ήταν η παρεμ
βολή ποικίλων εμποδίων στην ενοικίαση προσόδων. Αντίθετα, ευνοήθη
καν όσοι εμφανίζονταν πιστοί στην Κυβέρνηση.
Από τους πρώτους που έσπευσαν να επωφεληθούν ήταν οι Κολοκο
τρωναΐοι και οι συνεργάτες τους. Στην αρχή ό Καποδίστριας είχε δεχθεί
με επιφυλάξεις τη σύμπραξη τους. Γρήγορα, όμως, παραμέρισε κάθε δι
σταγμό, όταν διαπίστωσε ότι η επιρροή τους ήταν απαραίτητη για να
περιοριστούν οι αντικυβερνητικές ενέργειες των προκρίτων της Πελοπον
νήσου και να εξασφαλισθούν κυβερνητικοί υποψήφιοι για την Δ' Εθνο
συνέλευση. Στην κρίσιμη αυτή φάση για την εξουσία του Καποδίστρια,
ό Θ. Κολοκοτρώνης ζήτησε πίστωση του δημόσιου ταμείου για να αγο
ράσει προσόδους ώστε «να οίκονομήση όπωσοβν το ψωμί του όσπιτίου
του, και άλλων ανθρώπων του, και αξιωματικών». Ζήτησε, επίσης, να
πληρώσει την οφειλή του «με διορίας μακρυτέρας από έκείνην την οποίαν
δίδει ό περί δημοπρασίας νόμος εις τους λοιπούς». Έτσι, θα μπορούσε
από τις εισπράξεις να καταβάλει τα χρεωστούμενα. 7 Ό Καποδίστριας
δέχθηκε να δοθεί πίστωση στον Κολοκοτρώνη 50.000 γροσιών, αλλά με
τρόπο που δεν θα προκαλούσε παρόμοιες απαιτήσεις και από άλλους
ενοικιαστές. 8 Ικανοποίησε, επίσης, αίτηση του Γενναίου Θ. Κολοκοτρώ
νη να καθυστερήσει την πληρωμή της τρίτης δόσης. 9
7. Θ. Κολοκοτρώνης (Τριπολιτσά) προς Καποδίστρια, ιδιαίτερο, 12 Ά π ρ . 1829 :
Ά ρ χ . Καποδ., φ. 157, άρ. 7.
8. Καποδίστριας προς Θ.Κολοκοτρώνη, 21/3 Μαΐου 1829: Ά ρ χ . Καποδ., φ. 511,
άρ. 37· Θ. Κολοκοτρώνης (Καρίταινα) προς Καποδίστρια, 2 Ίουν. 1829 : Ά ρ χ . Καποδ.,
φ. 157, αρ. 4.
9. Καποδίστριας προς Γενναίο Κολοκοτρώνη, 20 Νοεμ. 1829 : ΓΑΚ, Χφ. 78 ( Α π ο 
μνημονεύματα Γενναίου Κολοκοτρώνη), φυλλ. Δ ' ( = έγγραφα), ο. 80 (Α) : α... Λέγεις
ότι είναι των αδυνάτων να πληρώσης εις την προθεσμίαν την τρίτην δόσιν. Τα
ίδια λέγει και ό Κύρ. Κολ.ιόπουλος. Σχεδόν όλοι οι ενοικιασταί ακολουθούν τούτο το
παράδειγμα. Σε ερωτώ λοιπόν πώς ημπορεί η Κυβέρνησις να παραχώρηση εις τους μεν
αναβολήν της πληρωμής, και να μη παραχωρήση και εις τους άλλους, και αν χαρισθή εις
όλους, πώς θα ημποοέση να απάντηση τάς κατεπείγουσας ανάγκας της επικρατείας;
Έπειτα
ποίον καιρόν ευρίσκεις δια να βάλ.λης την Κυβέρνησιν εις αυτήν την θεσιν; τον καιρόν,
οπότε οι ραδιούργοι κινούν ούρανόν και γήν, δια να καταπείσονν τον κόσμον, ότι μετα
βάλλονται εντός ολίγου τα καθεστώτα;. . . Ό κύριος Βλαχόπουλος [διοικητής Αρκαδίας]
διατάττεται να μη Σας στενοχωρήση, και γράφοι προς την Οικονομίαν να Σας παραχωρήση
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η εύνοια προς τους Κολοκοτρωναίους φαίνεται ότι ήταν ειδικού
χαρακτήρα και δεν πρέπει να παραχωρήθηκε και σ' άλλους, τουλάχιστον
πολλούς. η πολιτική που κυρίως αποκρυσταλλώθηκε απέβλεψε στον
αποκλεισμό, με κάθε τρόπο, των αντιπολιτευομένων από την αγορά προ
σόδων, ώστε να τους αφαιρεθεί η δυνατότητα επιρροής του γεωργικού
πληθυσμού η η οποιαδήποτε συγκέντρωση χρημάτων. Ορισμένοι διοι
κητές είχαν κατευθύνει την Κυβέρνηση στη λήψη παρόμοιων μέτρων.
Έγραψε χαρακτηριστικά ο διοικητής Καλαβρύτων Κ. Πελοπίδας ότι
«ραδιούργοι» και «σπερμολόγοι», για να ανακτήσουν την επιρροή τους
στους κατοίκους και να ωφελήσουν την «αισχροκέρδεια» τους, αποφάσι
σαν «συσσωματωθέντες» να αγοράσουν τις προσόδους των επαρχιών Κα
λαβρύτων και Βοστίτσας. Πρόσθεσε ότι «η αγορά των προσόδων εθεωρήθη
άπ' αρχής το μόνον μέσον, το οποίον έχρησίμευσε δια την επιρροήν του
λαού», και τόνισε ότι στην προσπάθεια αυτή των αντικυβερνητικών αντι
δρούσαν οι «καλοί πατριώτες». 10 Αυτά γράφονταν όταν, με την αναγ
γελία (αρχές 1830) της εκλογής του Λεοπόλδου ως βασιλιά της Ελλά
δας, οι αντιπολιτευόμενοι εϊχαν αναθαρρήσει και προσπαθούσαν να
εδραιώσουν τις θέσεις τους, ώστε να αποτελέσουν το διάδοχο σχήμα. Πα
ράλληλα, επειδή αναμενόταν πτώση του καποδιστριακού καθεστώτος,
οι τιμές των προσόδων έπεσαν πολύ, όσοι χρεωστούσαν (κυρίως ενοικια
στές) στο δημόσιο ταμείο άνέβαλαν με διάφορες προφάσεις να πληρώ
σουν, 11 ενώ ολόκληρες επαρχίες αρνήθηκαν να καταβάλουν φόρους.
όλας
τάς δυνατάς ευκολίας, Δια την μεγάλην ταύτην παράβλεψιν ό ζήλος και η
καλή Σας διαγωγή
θέλει ανταμείψει το Έθνος με δαψίλειαν . . .». Επανειλημμένες
ήταν οι κατηγορίες των αντιπολιτευομένων για την εύνοια που ό Καποδί
στριας έδειχνε προς τους Κολοκοτρωναίους· βλ. π.χ. Le Courrier de Smyrne, άρ. 120,
18 Ίουλ. 1830· άρ. 124, 15 Αύγ. 1830 άρ. 127, 5 Σεπτ. 1830. Ό Γενναίος Κολοκοτρώνης
προσπάθησε να αντικρούσει την κατηγορία ότι ευνοήθηκε από τον Κυβερνήτη στο
θέμα της αγοράς των προσόδων βλ. Γενναίου Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα
(Χει
ρόγραφον δεύτερον 1821 - 1862), έπιμ. Έμμ. Πρωτοψάλτη, στη σειρά «Βιβλιοθήκη Γενι
κών Αρχείων του Κράτους» άρ. 2, Αθήνα 1961, σ. 65 : « . . . κ α θ ώ ς πολλών έδίδοντο
μικραί προθεσμίαι με τόκον, ούτως εδόθη και προς τόν Γ ε ν ν α ί ο ν . . . » . για τις ενέργειες
του Δ. Πλαπούτα να μην πληρώσει στην προθεσμία της την τρίτη δόση από την αγορά
προσόδων της επαρχίας Καρίταινας βλ. έγγραφο του προς Ρ. Παλαμήδη, 26 Οκτ.
1829 : ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φ. 254. οι Κολοκοτρωναίοι και οι συνεργάτες τους Δημ.
Πλαπούτας και Νικ. Σταματελόπουλος ήταν οι μόνοι από τους Πελοποννήσιους στρα
τιωτικούς που συντηρούσαν, με δημόσια δαπάνη, ένοπλα σώματα.
10. Κ.Πελοπίδας (Καλάβρυτα) προς Καποδίστρια, 26 Απρ. 1830: Αρχ. Καποδ.,
φ. 471, άρ. 5. με την ίδια λογική είχε ζητήσει ό Ν. Σπηλιάδης, Γραμματέας της Επι
κρατείας, να διορίζονται μόνο «πατριώτες» ως δικαστές· βλ. Σπηλιάδης προς Καποδί
στρια, 28 Φεβρ. 1829: Αρχ. Καποδ., φ. 511, άρ. 9.
11. οι ενοικιαστές των προσόδων του 1829 χρεωστούσαν το Μάιο 1830 566.000 γρ.
περίπου - βλ. Καποδίστριας, «Όδηγίαι δια την έπιτροπήν, ήτις θέλει αποφασίσει
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Ωστόσο, πίσω από τις λέξεις «καλοί πατριώτες» θα μπορούσε, ϊσως, να
ανιχνεύσει κανείς ορισμένους ενοικιαστές που με την π ρ ο β ο λ ή της αφο
σίωσης τους στην Κ υ β έ ρ ν η σ η προσπαθούσαν να επικρατήσουν έναντι
ισχυρότερων οικονομικά ανταγωνιστών. δεν αποκλείεται, επίσης, στους
οικονομικούς στόχους των «αφοσιωμένων» αυτών ενοικιαστών να συμμε
τείχαν και κάποιοι διοικητές. Μερικοί από τους τελευταίους, αν και η
Κ υ β έ ρ ν η σ η έσπευσε να απαγορεύσει στους υπαλλήλους της να ενοικιά
ζουν προσόδους, φαίνεται ότι δεν σταμάτησαν, χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς αντι
προσώπους, την επικερδή αυτή ε π ι χ ε ί ρ η σ η . 1 2
με αφετηρία τις παραπάνω εισηγήσεις, που, όπως φαίνεται, έγιναν
και από αλλά διοικητικά όργανα, ό Καποδίστριας έδωσε τις ακόλουθες
εντολές στον εκτ. επίτροπο Ή λ ι δ ο ς : 1 3
((.Μεταξύ των ενοικιαστών,
οι όποιοι παρουσιάζονται
δια τάς
εθνικάς
προσόδους των επαρχιών, πρέπει να πρότιμούνται οι εγνωσμένοι δια τα ει
λικρινή και πατριωτικά
των φρονήματα διότι αν οι τοιούτοι είναι από τους
άντενεργούντας
[διαγραμμένο : Ιδιοτελείς και κακόφρονας], έπεται όχι μόνον
να προξενήσουν
άνησυχίαν κάί ταραχών εις την έπαρχίαν άλλ.ά και ζημίαν
εις το ταμεϊον και δυσκολίας ανυπέρβλητους
να επιφέρουν, όθεν δια να προ
καταλάβωμεν
τα ενδεχόμενα κρίνομεν αναγκαίον να ληφθώσι
τ'
αναγκαία
μέτρα [διαγραμμένο : διατάξωμεν ότι, εάν δοθή τοιαύτη περίστασις]
ώστε
οι μέλλοντες να ενοικιάσουν τάς προσόδους
οποιασδήποτε
επαρχίας
αν δεν
είναι άνθρωποι άξιοι της όλης εμπιστοσύνης
της Κυβερνήσεως, και εγνωσμέ
νοι δια τον πατριωτισμόν
των, η Κεντρική
Επιτροπή
δεν θέλει
παραχωρή
σει εις αυτούς τάς προσόδους, αλλά θέλει κάμει παντοίους
τρόπους, δια να
τάς ενοικιάσουν εκείνοι, οι όποιοι [διαγραμμένο : όχι μόνον δεν αποτολμούν
να βλάψουν την πατρώα] αγαπούν την πατρίδα των και
υπερασπίζονται
τα συμφέροντα της. αν δε κατά δυστυχίαν δεν εύρεθώσι τοιούτοι ενοικιασταί
οριστικώς περί των διαφορών των μεταξύ των ενοικιαστών των περυσινών προσόδων, του
Ταμείου και των φορολογουμένων», 8 Μαΐου 1830 : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 238.
12. Ό Γ. Σταυρός, μέλος της Επιτροπής Οικονομίας, ό όποιος είχε παρευρεθεί,
για την προστασία του δημόσιου ταμείου, στην πώληση προσόδων σε διάφορες επαρχίες
της Πελοποννήσου κατά την άνοιξη του 1829, είχε παρατηρήσει ότι ηγούμενοι, έκτα
κτοι επίτροποι και διοικητές αγόραζαν προσόδους. Διαπίστωσε, επίσης, ότι σε μεγάλο
βαθμό είχε γίνει «καταπλάκωση» της εθνικής γης. Βλ. Γ. Σταυρός (Τριπολιτσά) προς
Καποδίστρια, 2 Μαΐου 1829 : 'Αρχ. Καποδ., φ. 511, άρ. 3. Για την εκδίωξη δύο υπαλλή
λων της Γραμματείας Επικρατείας επειδή αγόρασαν, παρά την κυβερνητική απαγό
ρευση, προσόδους βλ. Θ. Σχινάς προς Γραμματέα Επικρατείας, 3 Ίουν. 1829 και Θ.
Σχινάς, Ν. Λουριώτης προς Καποδίστρια, 8 Ίουν. 1829: ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 204 και
205. Περίπτωση ενοικιαστή που κατέλαβε διοικητικές θέσεις αποτελεί ό Άν. Κονδάκης- βλ. Απομνημονεύματα του στη σειρά «Απομνημονεύματα των αγωνιστών του '21»
άρ. 11, εκδ. Γ. Τσουκαλά, Αθήνα 1957, σ. 72.
13. 22 Μαΐου 1830, σχέδιο : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φ. 240.
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από τους όποίους η Κυβέρνησις να μην εχη καμμίαν υποψίαν, τότε al πρό
σοδοι των επαρχιών εκείνων δσαι κινδυνεύουν να παραδοθούν εις τάς άντενεργείας της κακοβουλίας, είναι ανάγκη να συναχθούν υπό επιστατών
της Κυβερνήσεως δια λογαριασμον του ταμείου.. .)).
Ό αποκλεισμός από την ενοικίαση προσόδων, ο μη διορισμός σε
αξιώματα, η μεγάλη δυσκολία για δανεισμό 14 και η άρνηση της Κυβέρ
νησης να καταβάλει αποζημιώσεις για τις προσφορές τους στον Αγώνα,
φαίνεται ότι είχαν οδηγήσει πολλούς προκρίτους και οπλαρχηγούς σε
οικονομικό αδιέξοδο. 1δ η αίτηση του Ανδρέα Ζαΐμη να του δοθεί κυ
βερνητικό δάνειο 16.000 φοινίκων για την αγορά προσόδων δεν έγινε
δεχτή, αν και υποβλήθηκε σε περίοδο που εμφανιζόταν πρόθυμος να α
ποθαρρύνει κάθε αντικυβερνητική ενέργεια. 16 Ό Αναστάσιος Λόντος
στράφηκε για δάνειο στον Γ. Κουντουριώτη. 17 Σύμφωνα με μαρτυρία
συνεργατών τους, οι Δεληγιανναϊοι επιδίωκαν, μέσω της εκλογής ηγεμό
να, την ανατροπή του Καποδίστρια για να εξασφαλίσουν, ανάμεσα σε
αλλά, και τη δυνατότητα να «νέμονται» τις προσόδους. 18
14. Υ π ά ρ χ ο υ ν μαρτυρίες ότι ό Καποδίστριας θέλησε να εμποδίσει τη σύναψη
εξωτερικού δανείου για τις ανάγκες γαιοκτημόνων της Πελοποννήσου (Λόντου, Ζαΐμη,
Δεληγιάννη κ.α.) η άλλων ιδιοκτήτων βλ. Lee προς Adam, 24/6 Δεκ. 1829 : CO 136/59/14·
βλ. και Lee προς Adam, 17/1 Μάρτ. 1830 : CO 136/60/17" πβλ. όμως: Ν . Σπηλιάδης,
'Απομνημονεύματα,
τ. Δ', μέρος δεύτερο, εκδ. Κ. Διαμαντή, Αθήνα 1974, σ. 711.
15. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Μαυρομιχαλαίων οι όποιοι, έχοντας
χάσει τά έσοδα που η οικογένεια τους εισέπραττε από τη Μάνη, είχαν φτάσει, με την
άρνηση του Καποδίστρια να ικανοποιήσει τις συνεχείς απαιτήσεις τους για αποζημίωση
η τοποθέτηση σε επικερδή αξιώματα, να στερούνται ακόμα και τά απαραίτητα προς
το ζην.
16. Α. Ζαΐμης προς Καποδίστρια, 9 και 28 Φεβρ. 1831 : Αρχ. Καποδ., φ. 369.
Πβλ. τί έγραψε σχετικά ό Σπηλιάδης (ρ.π., τ. Δ', μέρος πρώτο, σ. 227 σημ. 2) :
((Ούτοι [οι ολιγαρχικοί] <V ελλειψιν χρημάτων άπήντων πολλά εμπόδια εις, τα κινήματα
των. Διά τούτο ό Ζαΐμης γράφων τον Κυβερν. ζητεί πίστωσιν πενήντα χιλιάδων γροαίων
δια ν' αγοράση προσόδους. Ο σκοπός του απέβλεπε δια να πορισθή χρήματα πωλών τάς
όποιας ήθελεν αγοράσει προσόδους. 'Αλλ' ο Κυβερν. δεν εκρινεν εύλογον να τον κάμη την
χάριν ταύτην και δια να μη τον δώση όπλα κατά των καθεστώτων, και δια να μη φανή
ότι ενέδιδεν εις την αϊτησίν του δια φόβον, και δια να μη τον άφήση ν' άπατήση τους πο
λίτας με τάς προσόδους». Μια άλλη πληροφορία αναφέρει ότι ό Ζαΐμης είχε δανειστεί
7.000 τάλληρα από τον Th. Gordon : «Έγγραφα κατασχεθέντα Ά ν δ ρ . Καλαμογδάρτη»,
στο : Β. Κρεμμυδας, « η δολοφονία του Κυβερνήτη 'Ιωάννη Καποδίστρια», Ό
Ερανι
στής 14 (1977) 253 σημ.
17. Ά ν . Λόντος προς Γ.Κουντουριώτη, 13 Νοεμ. 1829 : Αρχεία Λαζάρου και
Γεωργίου Κουντουριώτου, εκδ. Γενικών 'Αρχείων Κράτους, έπιμ. Κ. Διαμαντή, τ. Γ,
"Αθήνα 1969, σ. 121 : ζήτησε 600 δίστηλα με την υπόσχεση να τά επιστρέψει μόλις που
λούσε την παραγωγή σταφίδας από τά κτήματα του.
18. Κ. Μεγαλόφωνος (Ναύπλιο) προς Καποδίστρια, 6 'Οκτ. 1830 : Ά ρ χ . Καποδ.,
φ. 218, αρ. 53.
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Τα «πατριωτικά» φρονήματα των ενοικιαστών στους οποίους θέλησε
να στηριχθεί η Κυβέρνηση υποχώρησαν γρήγορα, όταν διαπίστωσαν ότι
η τελευταία κλονιζόταν από την ανοιχτή πλέον (από τις αρχές του 1831)
επίθεση των αντιπολιτευομένων. η Μάνη είχε στασιάσει, η Ύδρα αρ
νιόταν να υπακούσει, ό Τσάμης Καρατάσος επιχειρούσε να εξεγείρει τους
Ρουμελιώτες στρατιωτικούς, ληστές εμφανίστηκαν σε διάφορα σημεία της
Πελοποννήσου. Ό Καποδίστριας θέλησε να αποδώσει στους αντιπάλους
του τη δράση των ληστών : ισχυρίστηκε ότι ό «καθ' αυτό σκοπός των
μηχανορραφων υφίσταται εις το να παραλύσουν την Κυβερνησιν, και να την
στερήσουν από τους χρηματικούς πόρους της. Εάν τω όντι δεν δυνηθή να
σύναξη τας προσόδους του κράτους, όλα θέλουν ανατροπή, διότι δεν πρέπει
να εχη τινάς μεγάλας ελπίδας εις ξένην βοήθειαν. Δια να της αφαιρέσουν
λοιπόν τάς προσόδους εσήκωσαν εις τα άρματα τους λεγόμενους κλέπτας».19
Δεν υπάρχουν, ωστόσο, ισχυρές ενδείξεις ότι η ηγεσία της αντιπολίτευ
σης, που βρισκόταν στην Ύδρα, υποκίνησε τα ληστρικά κινήματα. Είναι,
όμως, πιθανό ότι ορισμένα άτομα, που θα μπορούσαν να είναι και ενοι
κιαστές και οχι κατ' ανάγκην αντιπολιτευόμενοι, να θέλησαν, με την εν
θάρρυνση της ληστείας, να αποκομίσουν οφέλη οικονομικά (π.χ. τη μείω
ση της τιμής των προσόδων) η πολιτικά (π.χ. την απομάκρυνση κάποιου
ανεπιθύμητου διοικητικού οργάνου). Γεγονός, πάντως, είναι ότι η αδυναμία
της Κυβέρνησης να εκποιήσει τις προσόδους σε ικανοποιητικές τιμές 20
και η απροθυμία, με διάφορες δικαιολογίες που η συγκεχυμένη κατάσταση
πρόσφερε, των ενοικιαστών να καταβάλουν τα οφειλόμενα η τις πρώτες
δόσεις του 1831, αύξησε σε μεγάλο βαθμό το έλλειμμα του δημόσιου τα
μείου και ανάγκασε τον Καποδίστρια να καταφύγει, για την πληρωμή
του στρατού και των υπαλλήλων, στην κοπή ακάλυπτου χαρτονομίσμα
τος και σε έκτακτες ρωσικές οικονομικές ενισχύσεις : ισχυρές ενδείξεις
του αδιεξόδου στο όποιο είχε οδηγηθεί το καθεστώς.
Οι ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του
Καποδίστρια περιόρισαν στο ελάχιστο τη δυνατότητα της κεντρικής ε
ξουσίας να διαχειρίζεται τα κρατικά έσοδα. οι αντικυβερνητικοί που
σχημάτισαν Κυβέρνηση τον Μάρτιο - Απρίλιο 1832 επιχείρησαν και αυτοί
να ενοικιάσουν τις προσόδους με κριτήρια πολιτικά. Ωστόσο, δεν έλεγ
χαν παρά μόνο την πρωτεύουσα. Στην ύπαιθρο τα στρατεύματα του
19. Καποδίστριας προς Π. Αναγνωστόπουλο, 21 Μαΐου/2 Ίουν. 1831 : Εθνική
Βιβλιοθήκη, Τμήμα Χειρογράφων, 'Αρχείο Α', άρ. 7920.
20. Οι τιμές των προσόδων του 1831 ήταν κατά 4 0 % μικρότερες σε σύγκριση μ
αυτές του 1830· βλ. Dawkins προς Adam, 22/3 'Απρ. 1831 : CO 136/605/97.
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Κολοκοτρώνη, του Θ. Γρίβα και άλλων οπλαρχηγών εισέπρατταν για λο
γαριασμό των τους διαφόρους φόρους. Οι προσπάθειες της Αντιβασιλεί
ας και του "Οθωνα για κάποια εκλογίκευση του συστήματος των φόρων
και του τρόπου είσπραξης του θα προσκρούσουν στα εδραιωμένα συμφέ
ροντα των ηγετικών ομάδων, οι όποιες, με θαυμαστή προσαρμοστικότη
τα, θα συνεχίσουν να νέμονται τις κρατικές προσόδους και υπό αυταρχι
κό και υπό συνταγματικό καθεστώς.
Χ. Κ.

ΛΟΥΚΟΣ
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