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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΛΕΣ 

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ TOY I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ 

Σεπτέμβριος 1831. Τα πολιτικά πάθη στην Ελλάδα είχαν φτάσει στο 
αποκορύφωμα τους μετά το πρόσφατο δραματικό κάψιμο του στόλου στον 
Πόρο. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Καποδίστρια είχαν οριστικά αχρηστέ
ψει κάθε ελπίδα συνδιαλλαγής με την κυβέρνηση.1 Και ο λαός, αδύναμος 
να αντιδράσει, περίμενε με αγωνία την εξέλιξη των γεγονότων χωρίς κανείς 
να μπορεί να προβλέψει το τέλος της εμφύλιας διαμάχης. 

Στις 6 το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου ο Καποδίστριας ξεκί
νησε για να παρακολουθήσει τον όρθρο στην εκκλησία του Αγίου Σπυ
ρίδωνα. Τον συνόδευαν ο μονόχειρας, απόμαχος πια, στρατιώτης Γεώργιος 
Κοζώνης και ο Δημήτριος Λεωνίδης. Μόλις πριν λίγο είχαν πάρει θέση 
στις δύο πλευρές της εισόδου της εκκλησίας ο Γεώργιος και ο Κωνσταν
τίνος Μαυρομιχάλης, οι οποίοι, ως ύποπτοι για αντικυβερνητική δρα
στηριότητα, βρισκόντουσαν κάτω από την αστυνομική επιτήρηση του 
Ιωάννη Καραγιάννη και του Ανδρέα Γεωργίου. Οι άφθονες περιγραφές 
που διασώθηκαν από τους αυτόπτες μάρτυρες απέδωσαν με κάθε λεπτομέ
ρεια τη δολοφονία : 2 Τα πιστόλια του Καραγιάννη και του Κωνσταντί
νου Μαυρομιχάλη εκπυρσοκρότησαν μαζί. Ο Καραγιάννης αστόχησε - η 
τρύπα από τη σφαίρα βρίσκεται ακόμη στον τοίχο της εκκλησίας. Ταυ
τόχρονα ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης χτυπούσε τον Καποδίστρια με το 
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μαχαίρι του. Μερικοί από το εκκλησίασμα που βγήκαν έντρομοι έξω, 
είδαν τον Καποδίστρια να πέφτει χωρίς το χέρι του Κοζώνη να μπορεί 
να τον συγκρατήσει. Μέσα σε τέσσερα λεπτά ήταν νεκρός. Μία γυναίκα 
του έκλεισε τα μάτια. Αλλες σκούπισαν με τα μαντήλια τους το αίμα 
του που είχε κυλίσει στο λιθόστρωτο. Η ώρα ήταν 6.35' το πρωί. Είχε 
έρθει το τέλος της πρώτης —και βραχύβιας— Ελληνικής Δημοκρατίας. 

* 
* * 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν 51 χρονών όταν η Γ' Εθνοσυνέλευση 
της Τροιζήνας με το ΣΤ' ψήφισμα της της 2 Απριλίου 1827, τον εξέλεξε 
κυβερνήτη της Ελλάδας για επτά χρόνια. Η εκλογή αυτή δεν έγινε χωρίς 
αντιρρήσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Από την πλευρά ιδιαίτερα 
των Υδραίων πλοιοκτητών εκφράστηκαν τότε ζωηρές επιφυλάξεις3, που 
5μως κάμφθηκαν κάτω από την επείγουσα ανάγκη της εκλογής κάποιου 
πολιτικού, ο οποίος δεν συνδεόταν με καμιά από τις αντιμαχόμενες παρα
τάξεις του εμβρυακού πολιτικού κόσμου της Ελλάδας. Οι αντιδράσεις 
στο εξωτερικό υπήρξαν σαφέστερες για όσους γνώριζαν τη διπλωματική 
γλώσσα. Στο Παρίσι η εκλογή του Καποδίστρια αντιμετωπίστηκε με επι
φύλαξη και στο Λονδίνο με απροκάλυπτη εχθρότητα.4 Για τον οξυδερκή 
Καποδίστρια οι ενδείξεις αυτές ήταν αποκαλυπτικές για τη μελλοντική 
στάση που θα κρατούσαν οι δύο αυτές δυνάμεις απέναντι στην κυβέρνηση 
του. Οι φόβοι του ενισχύθηκαν και από την κατηγορηματική άρνηση της 
Αγγλικής και —προσωρινά— της Γαλλικής 5 κυβέρνησης να τον ενι
σχύσουν οικονομικά. Η αντίδραση της Ρωσίας ήταν θετική αλλά συγ
κρατημένη — το πρόσωπο του Καποδίστρια ήταν γνωστό στους διπλω
ματικούς κύκλους της Πετρούπολης και οι προοπτικές για ομαλές πολι
τικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη ήταν ευνοϊκές. Παράλληλα όμως 
η ανεξαρτησία γνώμης και ενεργειών που έδειξε ο Καποδίστριας κατά 
το 1821 πιστοποιούσαν ότι η νέα Ελληνική κυβέρνηση θα ακολουθούσε 
την πολιτική της Ρωσίας μόνο στο βαθμό που δεν θα ερχόταν σε σύγ
κρουση με τα ελληνικά συμφέροντα. Τέλος οΐ Ρώσοι μή τρέφοντας αυτα
πάτες σχετικά με τη στάση της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στον 
Καποδίστρια ήταν σε θέση να προβλέψουν ότι η κυβέρνηση του θα αντι
μετώπιζε προβλήματα στις σχέσεις της με τις δυνάμεις αυτές. 

Μία όμως από τις πηγές των προβλημάτων βρισκόταν ήδη στην Ελλά
δα. Η αντιπολίτευση κατά του Καποδίστρια άρχισε ευθύς αμέσως μετά 

3. Κόκκινος, ό.π., τ. 5, σ. 625 - 26. Ν. Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα, τ. 4, Αθήνα 
1971, σ. 50-51. 

4. Ενδεικτικά τα άρθρα της Morning Post (12/8/1827) και Times (17/8/1827). 
5. Αργότερα η Γαλλία χορήγησε οικονομική βοήθεια ως τον Ιούνιο 1830 συνο

λικού 6ψους 3.500.000 φράγκων. 
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την άφιξή του στη χώρα, παρά τη διαλλακτική στάση του Κυβερνήτη, 
ο οποίος επιδίωξε να χρησιμοποιήσει σε καίριες διοικητικές θέσεις τους 
πολιτικούς αρχηγούς της Επανάστασης του 1821 κατανικώντας τη δυσπι
στία του. Σύντομα όμως έγινε φανερό ότι η συγκεντρωτική πολιτική της 
κυβέρνησης του, απαραίτητη για τις περιστάσεις όπως πίστευε 6 ίδιος, 
δεν άφηνε παρά ελάχιστα περιθώρια για άσκηση πραγματικής εξουσίας 
στους παλαιούς πολιτικούς. Οι περισσότεροι από αυτούς παραιτήθηκαν μετά 
από λίγους μήνες, εγκαινιάζοντας έτσι μια περίοδο έντασης ανάμεσα σ' 
εκείνους και τον Καποδίστρια, έντασης που δεν μειώθηκε ούτε κατά τη 
διάρκεια της Δ' Εθνοσυνέλευσης του Αργούς, η οποία πανηγυρικά επι
κύρωσε το μέχρι τότε έργο του και του παραχώρησε πλήρη σχεδόν εξου
σιοδότηση στην άσκηση της μελλοντικής πολιτικής του. 6 Εξ άλλου ορι
σμένα διοικητικά και οικονομικά μέτρα που υποχρεώθηκε να πάρει ο Καπο
δίστριας δεν μπορούσαν παρά να δυσαρεστήσουν τους κοτζαμπάσηδες, 
τους πλοιοκτήτες και τους Φαναριώτες, οι οποίοι αποτελούσαν μέχρι τότε 
την ηγέτιδα τάξη στην Ελλάδα και που, για διαφορετικούς λόγους ο καθέ
νας, έβλεπαν να θίγονται τα συμφέροντα τους, πολλά από τα οποία είχαν 
τις ρίζες τους στην εποχή της Τουρκοκρατίας.7 

Από την αρχή της Επανάστασης, αλλά και από νωρίτερα, τα συμ
φέροντα των τάξεων που προαναφέρθηκαν έσπευσαν να συνδεθούν με ξένους 
παράγοντες. Οι δεσμοί αυτοί, ιδιαίτερα με τους αγγλικούς κυβερνητικούς 
κύκλους και το αγγλικό κεφάλαιο, έγιναν στενότεροι μετά την, κάτω από 
δυσμενείς όρους, σύναψη των δανείων του 1824 - 25 που είχαν κατά γενική 
εκτίμηση αρνητικά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Οι διασυνδέσεις αυτές 
αποτέλεσαν ταυτόχρονα αφορμή για επέκταση των επεμβάσεων των ξένων 
στην Ελλάδα και για αύξηση της επιρροής των Αγγλων και των Γάλλων, 
οι οποίοι, εκτός των άλλων πίστευαν τώρα ότι ο Καποδίστριας θα εργα
ζόταν στην Ελλάδα προς όφελος των ρωσικών επεκτατικών επιδιώξεων 
στη Μεσόγειο θάλασσα. "Ηδη από το 1828 η πολιτική των επεμβάσεων 
ιδιαίτερα από την πλευρά της Αγγλίας εντάθηκε όταν έγιναν αντιληπτές 
οι προσπάθειες του Καποδίστρια να επεκτείνει τα όρια της Ελλάδας και 
πέρα από την Πελοπόννησο, μη διστάζοντας να προχωρεί και σε πολεμι
κές ενέργειες κατά των Τούρκων. Και τούτο παρά τις αλλεπάλληλες δια
μαρτυρίες και απειλές των Αγγλων, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι σκοπός 
της πολιτικής των Συμμάχων «δεν ήταν η ίδρυση κράτους αντίροπου προς 
την Τουρκία αλλά ένας συμβιβασμός για την επιβολή της ειρήνης στην 

6. C. Μ. Woodhouse, Capodistria. The Founder of Greek Independence, Λον
δίνο 1973. σ. 405-440. 

7. Για τη δυσαρέσκεια των Υδραίων το 1828 βλ. C. Ο.136/51 G. Lee (Αγγλος πρά
κτορας στην Ελλάδα) στον F. Adam (Ύπατο αρμοστή των Ιονίων νήσων) 15/7/1828. 
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Ανατολική Μεσόγειο».8 Στους αγγλικούς ισχυρισμούς αντέδρασε η ρωσική 
κυβέρνηση, η οποία σταθερά ήταν υπέρ της παραχώρησης του συνόλου 
της Ρούμελης καθώς και της Κρήτης στο νέο ελληνικό κράτος. Είναι επί
σης ενδεικτικό των ενδοσυμμαχικών διαφορών το γεγονός ότι οι Γάλλοι, 
ως προς το συγκεκριμένο θέμα, κρατούσαν ανεκτικότερη στάση, ίσως 
επειδή η παρουσία στην Πελοπόννησο του γαλλικού εκστρατευτικού 
σώματος υπό τον στρατηγό Ν. Μαιζόν ενεργούσε κατευναστικά στις επι
φυλάξεις τους σχετικά με την εξωτερική πολιτική του Καποδίστρια.9 

Στο μεταξύ οι σχέσεις του Καποδίστρια με τη Ρωσία παρέμειναν ομα
λές και φιλικές καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρίας του, όπως φαίνεται 
από την εκτεταμένη σχετική αλληλογραφία των διπλωματικών υπηρεσιών 
που βρίσκονται στα Αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ρωσίας. 
Αυτό, όπως ήταν επόμενο, είχε και τον αντίκτυπο του στις σχέσεις του 
με τους διπλωματικούς αντιπροσώπους της χώρας αυτής στην Ελλάδα. 
Κάτω από ρεαλιστικό πνεύμα αμοιβαίας βοήθειας, οι δύο χώρες βρήκαν 
χωρίς δυσκολία κοινό έδαφος συνεννόησης που είχε και την πρακτική 
του πλευρά. Στο διάστημα του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828 - 1829 
ο Καποδίστριας εφάρμοσε πολιτική ευμενούς ουδετερότητας προς τη Ρωσία, 
παρέχοντας στο στόλο της χώρας αυτής στη Μεσόγειο λιμενικές και άλλες 
διευκολύνσεις, σε μια εποχή που η Ελλάδα, η οποία βρισκόταν επίσης 
σε κατάσταση πολέμου με την Τουρκία, είχε κάθε λόγο να επιζητεί τις 
λιγότερες δυνατές διεθνείς περιπλοκές. Η υπογραφή της Συνθήκης της 
Αδριανούπολης στις 14 Σεπτεμβρίου 1829—χωρίς να θέτει τέρμα στον 
διπλωματικό πόλεμο μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών σχετικά με το 
Ελληνικό ζήτημα— ήταν το πιο αποφασιστικό βήμα για την οριστική 
χειραφέτηση της Ελλάδας. Ταυτόχρονα όμως η υπογραφή της Συνθήκης 
ενίσχυσε την από καιρό αυξανόμενη αντίδραση της αγγλικής κυβέρνησης, 1 0 

τα περισσότερα από τα μέλη της οποίας θεωρούσαν τον Καποδίστρια ως 
προσωπικό τους εχθρό. 1 1 Οι Αγγλοι δεν συγχωρούσαν στους Ρώσους 
το ότι μπόρεσαν, με τη δύναμη των δικών τους όπλων, να υπαγορεύσουν 
στο πεδίο της μάχης την επίσημη αποδοχή από την Τουρκία της νέας 
Ελληνικής πραγματικότητας, εκεί όπου, παρά τις τεράστιες αγγλικές 

8. Α.Ε.Π.Ρ. ο. 897 Βούλγαρης στο Νέσελροδε 29/5/1829 και Φ. 12963 Λίβεν στον 
Νέσελροδε 21/8/1829. 

9. Υπήρχαν ωστόσο και περίοδοι έντασης στις σχέσεις του Καποδίστρια με τους 
Γάλλους, Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Πόρου (Α.Ε.Π.Ρ. Φ. 895 Βούλ
γαρης στον Νέσελροδε 16/10/1828). 

10. Ήδη από τον Φεβρουάριο 1829 εξαιτίας της δράσης του Καποδίστρια στη 
Ρούμελη, "l'exaspération des Anglais est immense" (Α.Ε.Π.Ρ. Φ. 12963 Βούλγαρης στον 
Νέσελροδε 28/2/1829). 

11. Α.Ε.Π.Ρ. Φ. 12964 Λίβεν στον Πάνιν 11/2/1830. 
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προσπάθειες για «ειρηνικό διακανονισμό», τόσα πρωτόκολλα και πολυμε
ρείς διαπραγματεύσεις είχαν αποτύχει κατά κραυγαλέο τρόπο. Ο Καπο
δίστριας ήταν το εξιλαστήριο θύμα της αναμφισβήτητης διπλωματικής 
ήττας των δυτικοευρωπαϊκών δυνάμεων και κατά κύριο λόγο της Αγγλίας. 
Η αντιπάθεια προς το πρόσωπο του Κυβερνήτη μεταβιβάστηκε και στους 
διπλωματικούς εκπροσώπους των κρατών αυτών, Ε. Ντώκινς και Α. Ρουάν, 
οι οποίοι δεν άργησαν να βρουν κοινά σημεία συνεννόησης με την αντι
πολίτευση στο εσωτερικό της χώρας. 1 2 

Με την πάροδο του χρόνου η αντιπολίτευση κατά του Καποδίστρια 
ξεκινώντας «δια του καλάμου» πήρε σύντομα απειλητικές διαστάσεις κατά 
την άνοιξη του 1830. Μόνιμη εστία δυσαρέσκειας η Μάνη, και Ιδιαίτερα 
η ισχυρή οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων, έδωσε πρώτη το σύνθημα 
της απειθαρχίας προς την κεντρική κυβέρνηση. Η ουσιαστική εχθρότητα 
των Μαυρομιχαλαίων προερχόταν, κατά την κυβέρνηση, από την από
φαση του Καποδίστρια —μέσα στα πλαίσια του συγκεντρωτικού συστή
ματος που επεδίωκε να εφαρμόσει στο νέο κράτος—να καταργήσει τα 
προνόμια που απολάμβανε η Μάνη κατά την Τουρκοκρατία σε ό,τι αφο
ρούσε την αποφυγή της φορολογίας και την αυθαίρετη κατακράτηση των 
εσόδων των τελωνείων της νότιας Μεσσηνίας από την ισχυρή αυτή οικο
γένεια. «Εύλογες» ήταν οι αντιδράσεις των Μαυρομιχαλαίων στους ισχυ
ρισμούς αυτούς, εάν ληφθεί υπ' όψη ότι είχαν υποστεί αναμφισβήτητες 
θυσίες και είχαν δώσει πολλά θύματα κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Από 
τις πρώτες αντιδράσεις ήταν η αιφνίδια σύσταση επαναστατικής κυβέρνη
σης στο Λιμένι της Μάνης, που αν και σύντομα αυτοδιαλύθηκε, ο από
ηχος της παρέμεινε διατηρώντας την ένταση στην περιοχή. Παράλληλα 
οι Υδραίοι πλοιοκτήτες, για παρόμοιους λόγους, υποκινούμενοι από τον 
Μαυροκορδάτο και άλλους Φαναριώτες «συνταγματικούς», αμφισβήτησαν 
την εξουσία της κυβέρνησης του Καποδίστρια στην Ύδρα και έδωσαν 
άσυλο στην αντικυβερνητική εφημερίδα Απόλλων του Α. Πολυζωίδη, 
που με τα εμπρηστικά άρθρα της και τη δημοσίευση πλαστών, κατά το 
πλείστον, αναφορών υποδαύλιζε την εξέγερση. 1 3 Μικρή όμως ήταν η απή
χηση της ανταρσίας στον στρατό, με εξαίρεση τον διοικητή του 14ου 
τάγματος Δ. Τσάμη - Καρατάσο, του οποίου το κίνημα απέτυχε και ο ίδιος 
κατέφυγε στο τουρκικό έδαφος και κατόπιν στην Ύδρα. 

12. Βλ. Αλληλογραφία I. Καποδίστρια, Αθήνα 1842, τ. 4ος (passim). Επίσης 
Κ.Κ.Α.Π.Ε. Φ. 3/57. Καποδίστριας στον Νέσελροδε 5/9/1830. 

13. Βλ. ενδεικτικά αρ. 43, 5/8/1831 και αρ. 53, 9/9/1831. Κατά το παρελθόν το 
ρόλο του Απόλλωνα έπαιζε η εφημερίδα της Σμύρνης Courrier de Smyrne του Γάλλου, 
Blague, η οποία το 1830 σταμάτησε προσωρινά να εκδίδεται. 
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Μετά από άκαρπες προσπάθειες συνδιαλλαγής, για τις οποίες ενημέ
ρωνε πάντοτε τη ρωσική κυβέρνηση, ο Καποδίστριας αποφάσισε να απο
κλείσει την Ύδρα, ως τη μεγαλύτερη εστία της αναταραχής, αλλά τα μέσα 
που διέθετε δεν επαρκούσαν. Σε έκκληση του προς τις συμμαχικές δυνά
μεις συνάντησε θετική στάση μόνο από τον Ρώσο ναύαρχο Π. Ν. Ρικόρντ, 
ο οποίος μαζί με τον επιτετραμμένο της Ρωσίας Π. I. Ρύκμαν δήλωσε πλήρη 
και ανεπιφύλακτη συμπαράσταση στον Κυβερνήτη, που έφτασε μέχρι την 
απροκάλυπτη υποστήριξη, με πλήρη κάλυψη από το ρωσικό υπουργείο 
των Εξωτερικών.14 Οι αρχηγοί της αγγλικής και γαλλικής ναυτικής μοί
ρας Λάιονς και Λαλάντ απέφυγαν να δεσμευτούν με συγκεκριμένες ενέρ
γειες, ενώ ο Ρουάν με τον Ντώκινς περιορίστηκαν μεν να αποδοκιμάσουν 
φραστικά την ανταρσία,1 5 ταυτόχρονα όμως συνέστησαν στον Καποδί
στρια να υποχωρήσει στις αξιώσεις της αντιπολίτευσης. Ο Καποδίστριας 
αρνήθηκε πιστεύοντας ότι υποχώρηση στις αξιώσεις αυτές και μάλιστα 
κάτω από πίεση, θα σήμαινε κατάλυση της κυβέρνησης του. Οι Υδραίοι, 
οι οποίοι γνώριζαν με ανθρώπους τους όλες τις κινήσεις του Καποδίστρια, 
θέλοντας να εκβιάσουν την κατάσταση κατέλαβαν τον ναύσταθμο του Πόρου 
και—όπως είναι γνωστό—το πρωί της 1 Αυγούστου 1831 έκαψαν τα δύο 
πιο αξιόμαχα πλοία του στόλου μέσα σε καθολικό σχεδόν κλίμα αποδο
κιμασίας.1 6 

Ύστερα από το γεγονός αυτό, οι αντιπολιτευόμενοι με κέντρο την 
Ύδρα και όχι πια με την ανοχή αλλά με την επιδοκιμασία και την συμ
παράσταση των Α γ γ λ ω ν 1 7 και των Γάλλων, έστελναν τα πλοία τους προς 
κάθε κατεύθυνση προτρέποντας η και εκβιάζοντας τον πληθυσμό σε εξέ
γερση. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ανάλογα με τις προσπάθειες τους, αλλά 
σ' ολόκληρη τη χώρα είχε επικρατήσει ατμόσφαιρα αγωνίας και ανασφά
λειας. Μέσα σ' αυτό το κλίμα της έντασης άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες 
για σχέδια δολοφονίας του Καποδίστρια.18 Οι αντιπολιτευόμενοι υποδαύ
λιζαν συστηματικά την εχθρότητα των Μαυρομιχαλαίων, των οποίων ο 
αρχηγός Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης βρισκόταν κλεισμένος στο Παλα
μήδι με την κατηγορία της ανοχής, αν όχι της υποκίνησης της εξέγερσης 
στη Μάνη. Ο γιος του Γεώργιος και ο αδελφός του Κωνσταντίνος βρι-

14. ΑΕΠΡ Φ. 234 (1831) Ρύκμαν στον Νέσελροδε 29/7/1831. 
15. Σε σύσκεψη των Ντώκινς, Ρουάν, Ρύκμαν, Λάιονς και Λαλάντ με τον Καπο

δίστρια στις 17/8/1831 (ΑΕΠΡ Φ. 234 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 4/7/1831). 
16. Πολλές συζητήσεις προκάλεσε η ξαφνική αναχώρηση του Λάιονς προς άγνω

στη κατεύθυνση στις 2 το πρωί της προηγούμενης μέρας (ΑΕΠΡ Φ. 12960 Ρύκμαν 
στον Νέσελροδε 3/8/1831,), 

17. F.O. 32/23 Ντώκινς στο Πάλμερστον 6/9/1831. 
18. Courrier Français αρ. 150 30/5/1831. 
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βρισκόντουσαν για τους ίδιους λόγους κάτω από στενή αστυνομική επιτήρηση, 
πολύ λίγο αποτελεσματική, όπως αποδείχτηκε τελικά. 

Ο Καποδίστριας αρνήθηκε να πιστέψει στις φήμες αυτές, ακόμη και 
όταν στις 20 Σεπτεμβρίου 1831 του καταγγέλθηκε το συγκεκριμένο περι
στατικό της αγοράς έξι όπλων από τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Είχε επί
σης αρνηθεί να δεχτεί την πρόταση του Γάλλου στρατηγού Σνάιντερ, 
τον Ιούνιο 1831, ο οποίος προσφέρθηκε να διαθέσει 500 Γάλλους στρα
τιώτες ως προσωπική φρουρά του Κυβερνήτη. «Ως πρόεδρος της Ελλά
δας» —είχε απαντήσει τότε ο Καποδίστριας— «ανήκει στους Έλληνες να 
με φυλάξουν». Περισσότερο την κυβέρνηση έδειξε να ανησυχεί η ύπαρξη 
και η δράση των μυστικών εταιριών με ανατρεπτικούς σκοπούς. Ήδη 
από τον Ιανουάριο του 1830 είχε επισημανθεί η σύσταση ενός συνδέσμου 
ανάμεσα στον «Αγγλομανή» —κατά τους Ρώσους—· Α. Ζαΐμη, τον Α. 
Λόντο και τον Μπενιζέλο Ρούφο με την καθοδήγηση του Αγγλου Φιλέλ
ληνα συνταγματάρχη Τόμας Γκόρντον, χωρίς όμως η έρευνα που διεξά
χθηκε να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα.19 Ο Καποδίστριας πάντως αρνή
θηκε να πάρει αστυνομικά μέτρα παρά τις συμβουλές του περιβάλλοντος 
του για το αντίθετο. Περιορίστηκε αργότερα να ζητήσει την επέμβαση του 
Ντώκινς —από τον οποίο τον χώριζε αμοιβαία προσωπική αντιπάθεια 2 0— 
όταν ο Ρίτσαρντ Τσώρτς, αρχιστράτηγος των Ελλήνων κατά την τελευ

ταία φάση του πολέμου, περιόδευε στην Αιτωλοακαρνανία με αντικαποδι¬ 
στριακά συνθήματα.21 

Η αποκάλυψη της μυστικής «Εταιρίας του Ηρακλέους» τον Αύγου
στο 1831, που, κατά τις ρωσικές πληροφορίες είχε ιδρυθεί στο Παρίσι, 
προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στην κυβέρνηση, επειδή πιστευόταν ότι 
είχε πάρει ευρύτερες από το συνηθισμένο διαστάσεις, με πιο συγκεκριμέ
νους στόχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατείχε η κυβέρνηση, η εται
ρία αυτή διέθετε περί τα 1.500 μέλη και μυστικό ταμείο χωρισμένο σε 
τρία μέρη (στην Ύδρα, τη Μεθώνη —όπου βρισκόταν και ο γαλλικός 
στρατός— και το Ναύπλιο) με συνολικό ποσό τον απίθανο αριθμό των 
3.000.000 φράγκων, που, κατά τις πληροφορίες, προερχόταν κυρίως από 
τη Γαλλία. 2 2 Ο Καποδίστριας έσπευσε να δώσει στη δημοσιότητα το 
καταστατικό της εταιρίας, το οποίο διακήρυσσε ότι «χειρ κραταιά» Οά 
υποστήριζε τις επιδιώξεις των μελών της. Αυτές ήταν συνοπτικά «η απο
κατάσταση των δικαιωμάτων των προμάχων, των κληρικών και των στρα-

19. ΑΕΠΡ Φ. 198 Πάνιν στον Νέσελροδε 21/1/1830. 
20. ΑΕΠΡ Φ. 234 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 6/6/1831. 
21. ΑΕΠΡ Φ. 198 Πάνιν στον Νέσελροδε 17/9/1830. 
22. ΙΡΦ, Αρχείο Α. Σ. Στούρτζα Φ. 288/1/13. Βλ. και Β. Κρεμμυδά, «Η Δολοφο

νία του Καποδίστρια», Ερανιστής 14 (1977) σ. 241 - 242. 
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στρατιωτικών», που, όπως υποστήριζαν οι ιδρυτές της εταιρίας, κινδύνευαν 
να χαθούν από ανθρώπους «οίτινες ούτε έπαθον, ούτε επεθύμησαν να φρον
τίσουν υπέρ πατρίδος». 2 3 

Στους κυβερνητικούς κύκλους της Πετρούπολης είχαν μεταβιβαστεί 
όλες οι σχετικές πληροφορίες και η γνωστή ευαισθησία των Ρώσων σε 
ό,τι αφορούσε «μυστικές εταιρίες» συντέλεσε στο να δοθεί ιδιαίτερη προ
σοχή στις εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο Ρύκμαν πήρε εντολή να διερευνήσει 
περισσότερο την πιστότητα των πληροφοριών αυτών 2 4 και ίσως να μην 
ήταν αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία η προειδοποίηση του προς τον 
Καποδίστρια ότι η ζωή του κινδύνευε. Δεν είναι όμως γνωστό αν η «Εται
ρία του Ηρακλέους» είχε καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάμιξη στο έγκλημα 
της 27 Σεπτεμβρίου 1831. Ίο βέβαιο είναι ότι έγιναν συντονισμένες ενέρ
γειες προς αναζήτηση επιδόξων δολοφόνων και πέρα από την οικογένεια 
των Μαυρομιχαλαίων.25 Προσφέρθηκαν μάλιστα, όπως αναφέρουν ορι
σμένοι ιστορικοί σημαντικά για την εποχή ποσά, προϊόν εράνων μεταξύ 
των ευπορότερων μελών της αντιπολίτευσης.2 6 Σύμφωνα με μια ρωσική 

πληροφορία συγκεντρώθηκε τελικά το ποσό των 2.000 ισπανικών ταλλή¬ 
ρων, που φαίνεται ότι τότε ήταν αρκετά για να προσελκύσουν 29 υποψή

φιους εκτελεστές.27 Η συνέχεια της προσπάθειας αυτής στο όνομα πάντα 
των «συνταγματικών ελευθεριών» χάνεται στην ιστορία... 

* 

Λεπτομερέστατες περιγραφές που διασώθηκαν στα ρωσικά αρχεία 
μας δίνουν εκτεταμένη εικόνα της ατμόσφαιρας που επικράτησε στο Ναύ
πλιο αμέσως μετά τη σκηνή της δολοφονίας. 2 8 Μέσα στη σύγχιση που 
επακολούθησε οι δράστες της προσπάθησαν να διαφύγουν προς κάθε κατεύ
θυνση. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης ζητώντας να διαφύγει πυροβο
λήθηκε από τον Κοζώνη, ο οποίος αφού άφησε το σώμα του Καποδίστρια 
στο έδαφος, τον καταδίωξε μαζί με μια ομάδα στρατιωτών που με τον θόρυ
βο των σφαιρών έτρεξαν από ένα γειτονικό καφενείο. Ο Μαυρομιχάλης, 
παρά τον τραυματισμό του προσπάθησε για λίγο να αποφύγει τους διώκτες 

23. ΑΕΠΡ Φ. 234, σσ. 425 - 428. 
24. ΑΕΠΡ Φ. 12965 Ρύκμαν στον Λίβεν 24/8/1831. 
25. Οι δυσανάλογες για τα οικονομικά της χώρας χρηματικές παροχές προς τους 

Μαυρομιχαλαίους δεν μετέβαλαν την έχθρα τους. Κατά αγγλική κρίση ο Πετρόμπεης 
Μαυρομιχάλης «μπορούσε να εξαγοραστεί» (CO. 136/54, σ. 106, G.Lee στον Adam). 

26. Α. Prokesh - Osten, Geschichte des Abfalls der Griechen..., Βιέννη 1862, 
σ. 456. Βλ. και Σπηλιάδης ό.π., σ. 267. 

27. ΙΡΦ Αρχείο Στούρτζα Φ. 288/2/13, Α. Στούρτζα στον Πότσο ντι Μπόργκο 
6/2/1832. 

28. Ibid (Βλ. αναφορά Φρουράρχου Αντ. Αλμέιδα προς τη νέα Κυβέρνηση). 
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του, μέχρι τη στιγμή που ένας πυροβολισμός από το σπίτι του στρατηγού 
Φωτομάρα τον σταμάτησε. 

Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης με τους δύο φρουρούς του και συνεργά
τες του στο έγκλημα, κατευθυνόταν προς το σπίτι του Γάλλου στρατηγού 
Ζεράρ, διοικητή του τακτικού στρατού, αλλά βλέποντας το πλήθος που 
προσέτρεχε από παντού και του έκλεινε το δρόμο, κατέφυγε στο σπίτι 
του Θ. Βαλλιάνου, λοχαγού του Μηχανικού, και μετά στο γειτονικό σπίτι 
του Ρουάν όπου παρέδωσε τον εαυτό του και τα όπλα του στην «τιμή της 
Γαλλίας». 2 9 Αργότερα η καταφυγή και η παραμονή ενός από τους δολο
φόνους στο σπίτι του Γάλλου επιτετραμμένου θα ερμηνευόταν από τους 
Ρώσους ως ακόμη ένα στοιχείο ενισχυτικό της άποψης ότι η Γαλλία δεν 
ήταν αμέτοχη της ηθικής τουλάχιστον αυτουργίας στη δολοφονία. 3 0 

Στο μεταξύ η είδηση του εγκλήματος είχε διαδοθεί με ταχύτητα στην 
πόλη, αλλά και σ' ολόκληρη τη χώρα. 3 1 Ο Φρούραρχος του Ναυπλίου 
Αντόνιο Αλμέιδα, Πορτογαλικής καταγωγής, πήρε τα πρώτα μέτρα για 
τη διατήρηση της τάξης κλείνοντας τις πύλες της πρωτεύουσας και στέλ
νοντας περιπόλους σε όλα τα επίκαιρα σημεία της. Ένας λόχος πυροβο
λικού με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Γ. Μομφεράτο διατάχθηκε να 
σπεύσει στον τόπο της δολοφονίας. Στο δρόμο ο λόχος συναντήθηκε με 
το πλήθος, που είχε καταδιώξει τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Οι στρα
τιώτες με δυσκολία απέσπασαν τον Κωνσταντίνο από τα χέρια του, ο οποίος 
από τα κτυπήματα που είχε δεχτεί πέθανε μέσα σε λίγη ώρα. 

Ο Αλμέιδα διευθύνθηκε κατόπιν προς το σπίτι του Καποδίστρια, 
όπου είχε ήδη μεταφερθεί το σώμα του Κυβερνήτη. Εκεί βρήκε τον Αυγου
στίνο Καποδίστρια, που με έκδηλη ταραχή και αμηχανία του ανέθεσε 
τη στρατιωτική εξουσία στην πόλη και ταυτόχρονα τον προειδοποίησε 
για ορισμένες ύποπτες κινήσεις του στρατηγού Ζεράρ. Πράγματι ο Αλμέ
ιδα φεύγοντας, συνοδευόμενος από τους συνταγματάρχες Σάμπουργκ 3 2 

και Ράικο, 3 3 συναντήθηκε με τον Ζεράρ και τον Γάλλο αντισυνταγματάρχη 
Πελιόν , 3 4 οι οποίοι προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να του επιβάλουν να 
παραιτηθεί. Μετά την αποτυχία τους οι δύο Γάλλοι αξιωματικοί έσπευσαν 

29. Γ.Ε.Ε., αρ. 84-85 (1831). 
30. ΑΕΠΡ Φ. 234 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 18/10/1831. 
31. Στο Μεσολόγγι έφτασε μέσα σε 36 ώρες, το μισό διάστημα από το συνηθι

σμένο με τα μέσα της εποχής. 
32. Διοικητής του Μηχανικού. Ήταν Ολλανδικής καταγωγής και πρώην αξιω

ματικός του ρωσικού στρατού. 
33. Ρωσικής καταγωγής, διοικητής Πυροβολικού και της Σχολής Ευελπίδων. Στο 

Rouski Archiv (Ρωσικό Αρχείο, Πετρούπολη 1869, σσ. 882-919) σώζεται αφήγηση 
του σχετική με τη δολοφονία του Καποδίστρια. 

34. Αρχηγός του Επιτελείου και πρώην διοικητής του Ιππικού. 
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στο σπίτι του Ρύκμαν, όπου βρίσκονταν οι Ντώκινς με τον Ρουάν και ζήτη
σαν από τους διπλωμάτες των Μεγάλων Δυνάμεων να αναλάβουν εκείνοι 
•—οι διπλωμάτες—τη διακυβέρνηση της χώρας και να αναθέσουν στον 
στρατηγό Ζεράρ τη στρατιωτική εξουσία. Ο Ντώκινς και ο Ρουάν δεν 
πρόβαλαν αντιρρήσεις στην πρόταση αυτή η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε 
εξαιτίας της αποφασιστικής αντίδρασης του Ρύκμαν, που τόνισε ότι οι 
Έλληνες ήταν μόνοι τους σε θέση να ρυθμίσουν την διάδοχο κατάσταση. 
Στη συνέχεια ο Ρουάν πρότεινε στον Ρύκμαν να συγκατατεθεί στην πρόσ
κληση γαλλικού στρατού για να καταλάβει το Παλαμήδι προσθέτοντας 
ότι η «Δυναστεία των Καποδίστρια τελείωσε»! Ο τελευταίος αντί για 
απάντηση του έδειξε τον κόσμο που θρηνούσε στην κεντρική πλατεία 
—γεγονός που ο Ρουάν θεώρησε ασήμαντο—και αρνήθηκε να συμφωνήσει 
με την πρόταση του. 8 5 Οι Ντώκινς και Ρουάν ζήτησαν κατόπιν από τον 
Αλμέιδα να τους εξασφαλίσει ελεύθερη επικοινωνία με τα πλοία τους. 
Εκείνος συμφώνησε αλλά τους σύστησε για λόγους ασφαλείας να χρησι
μοποιήσουν γι' αυτό αποκλειστικά μέλη των πρεσβειών τους. Οι ξένοι 
διπλωμάτες δυσανασχέτησαν και απείλησαν να εγκαταλείψουν την πόλη' 
αλλά ο Αλμέιδα δεν υποχώρησε. 3 0 

Στο διάστημα αυτό είχε γίνει γνωστό ότι ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης 
και οι συνένοχοι του είχαν καταφύγει στο σπίτι του Ρουάν. Ο Γάλλος 
επιτετραμμένος όταν μετά την πάροδο αρκετής ώρας διαπίστωσε ότι το 
κρυσφύγετο των ενόχων είχε ανακαλυφθεί, ανέφερε στον διοικητή του 
Ναυπλίου Κ. Αξιώτη ότι «κατά κακή σύμπτωση» οι δολοφόνοι του Καπο
δίστρια βρίσκονταν στο σπίτι του και ότι περίμενε από την κυβέρνηση 
να τους απομακρύνει από εκεί. Η Κυβερνητική Επιτροπή, αποτελούμενη 
από τους Αυγουστίνο Καποδίστρια, Ιωάννη Κωλέττη και Θεόδωρο Κολο
κοτρώνη, που είχε διοριστεί με το διάταγμα 238ο της Γερουσίας, ύστερα 
από δίωρη συζήτηση, ανέθεσε στον Αλμέιδα την αποστολή αυτή. Ο Ρουάν 
όμως υπαναχώρησε, και όταν λίγο αργότερα ο Αλμέιδα του παρουσίασε 
γραπτή την αίτηση της νέας κυβέρνησης, απάντησε ότι του ήταν δύσκολο 
να παραδώσει άτομο που ζήτησε τη γαλλική προστασία και που ο ίδιος 
τον θεωρούσε αθώο! 3 7 Παρέδωσε όμως τον Καραγιάννη και τον Γεωργίου, 
οι οποίοι φυλακίστηκαν στο Μπούρτζι. Το ίδιο απόγευμα ο Αλμέιδα 
παρουσίασε και άλλη αίτηση της Κυβερνητικής Επιτροπής και προειδο
ποίησε ότι αν δεν παραδίδονταν ο Μαυρομιχάλης ως τη δύση του ήλιου, 

35. ΑΕΠΡ Φ. 234 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 16/10/1831. Αργότερα όμως αποβι
βάστηκαν στην πόλη αγγλικά και γαλλικά αγήματα ενώ ο Ρύκμαν έσπευδε να ειδο
ποιήσει τον Ρικόρντ (Ibid). 

36. Ι.Ρ.Φ. Αρχείο Στούρτζα Φ. 288/2/13 (αναφορά Α. Αλμέιδα). 
37. ΑΕΠΡ Φ. 234 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 18/10/1831. 
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θα άφηνε το πλήθος, που συγκεντρωμένο αδημονούσε έξω από την Γαλλική 
πρεσβεία, να δώσει μόνο του τη λύση. Τέλος, στην τρίτη προσπάθεια ο 
Ρουάν πείστηκε να παραδώσει τον Μαυρομιχάλη, παρά τις διαμαρτυρίες του 
τελευταίου, που ζητούσε να παραδοθεί μόνο στην Εθνοσυνέλευση ως μέλος 
της. Ο Αλμέιδα και ο Πελιόν προστάτευσαν τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη 
από τις απειλητικές διαθέσεις του συγκεντρωμένου κόσμου και τον οδή
γησαν στο Μπούρτζι. Αργότερα όμως μεταφέρθηκε για περισσότερη 
ασφάλεια στο φρούριο του Παλαμηδιού. 3 8 

για πολλούς Έλληνες ευθύς εξ αρχής δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία 
ότι η συνωμοσία για τη δολοφονία του Καποδίστρια είχε τουλάχιστον 
την ανοχή των Άγγλων και των Γάλλων. Η εντελώς άκαιρη δημόσια δια
κήρυξη του στρατηγού Ζεράρ, λίγο μετά τη δολοφονία, ότι «παίρνει την 
Ελλάδα κάτω από την προστασία του», έγινε δεκτή από τον κόσμο με απο
δοκιμασίες και συγκαλυμμένες απειλές. Ο Φαναριώτης πρίγκιπας Κ. 
Καρατζάς —το σπίτι του οποίου είχε εξελιχθεί σε κέντρο διαβουλεύσεων 
των αντιπολιτευομένων— όταν εμφανίστηκε στην κεντρική πλατεία, μόλις 
απέφυγε την οργή του πλήθους χάρη στην επέμβαση του επισκόπου της' 
Αθήνας. 3 9 Στη συνέχεια φυλακίστηκε και προσπάθησε να δωροδοκήσει 
τους φρουρούς του για να τον φυγαδεύσουν στην Γαλλική πρεσβεία. Τελικά 

με επέμβαση του Ρουάν αφέθηκε ελεύθερος.40 Ο Αντώνιος Καλαμογδάρ¬ 
της, υπασπιστής του Ζεράρ και από τους σφοδρότερους αντιπάλους του 

Καποδίστρια, που εμφανίστηκε επίσης για να ειρωνευτεί τον Κοζώνη, 
αντιμετώπισε τις ίδιες εχθρικές διαθέσεις και αναγκάστηκε να καταφύγει 
στο οίκημα που συνεδρίαζε η Γερουσία. Την γενική ανησυχία επεξέτεινε 
η εμφάνιση ενός γαλλικού πλοίου, 4 1 που πλησίασε στα τείχη του Ναυ
πλίου με ύποπτους, όπως φάνηκε σκοπούς. "Υποπτη ήταν ακόμη η συνε
χιζόμενη δραστηριότητα του Ζεράρ, ο οποίος μετά την αποτυχία του να 

προσεταιριστεί τους Έλληνες αξιωματικούς, παρουσιάστηκε στον Κωλέτ¬ 
τη επαναλαμβάνοντας και σ' αυτόν το αίτημα του, να του ανατεθεί η ανώ

τατη διοίκηση του ελληνικού στρατού. Ο Κωλέττης όμως, παρά τα γνωστά 
γαλλόφιλα αισθήματα του αρνήθηκε, γνωρίζοντας ότι σε αντίθετη περί
πτωση οι αντιδράσεις του λαού θα ήταν δύσκολο να συγκρατηθούν. 

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια ξεπέρασε τα σύνορα του 
μικρού Ελληνικού κράτους και εξαιτίας της σοβαρότητας της ξανάφερε 

38. ΑΕΠΡ Φ. 234 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 18/10/1831 και 1ΡΦ (αναφορά Αλμέιδα). 
Ο Ρουάν κατηγόρησε αργότερα τον Αλμέιδα ότι αθέτησε τον λόγο του, προκαλώντας 
έτσι τις ειρωνικές παρατηρήσεις του τελευταίου (Ibid). 

39. ΑΕΠΡ Φ. 234 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 18/10/1831. 
40. Ράικο, Bouski Archiv, σ. 891. 
41. Κρεμμυδάς, σ. 265. ΑΕΠΡ Φ. 234 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 18/10/1831. 

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

ΜΝΗΜΩΝ 10 (1985)



για λίγο το ελληνικό ζήτημα στην επικαιρότητα. Η πρώτη εφημερίδα 
του εξωτερικού που ανέφερε το γεγονός της δολοφονίας ήταν η Gazette 
de Gouvernement της Μάλτας στις 22/10/1831. Τέσσερεις μέρες αργό
τερα η είδηση μεταβιβάστηκε από την Τουλόν στο Παρίσι, όπου ο εκεί 
Ρώσος πρεσβευτής Πότσο ντι Μπόργκο έσπευσε να ενημερώσει την Πετρού
πολη. Καθολική σχεδόν ήταν η αποδοκιμασία της δολοφονίας από επίση
μες κυβερνήσεις και από γνωστές προσωπικότητες.4 2 Ο φίλος του Καπο
δίστρια Ελβετός τραπεζίτης Ζαν Γκ. Εϋνάρ σε διαδοχικά άρθρα του 
στη γαλλική εφημερίδα Journal des Débats κατηγόρησε τις Μεγάλες 
Δυνάμεις ως υπεύθυνες για τη δολοφονία διότι με την απαράδεκτη ολιγω
ρία τους επέτρεψαν να δημιουργηθεί στην Ελλάδα κατάσταση προσωρι
νότητας και αβεβαιότητας.4 3 Η ίδια εφημερίδα δημοσίευσε και γράμμα 
του Γάλλου στρατηγού Σνάιντερ —πρώην διοικητή του γαλλικού στρατού 
στην Πελοπόννησο— στο οποίο θεωρούσε ως ηθικά υπεύθυνη για την 
δολοφονία την αγγλική πολιτική, που το μόνο το οποίο φοβόταν ήταν 
«η στερέωση της κυβερνητικής εξουσίας σ' ένα ανεξάρτητο ελληνικό 
κράτος». 4 4 

Η είδηση της δολοφονίας μεταδόθηκε και από τους διπλωματικούς 
εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ελλάδα προς τις κυβερνή
σεις τους με έκτακτους ταχυδρόμους. Από τα ευρωπαϊκά κράτη τελευταία 
έγινε γνωστό στη Ρωσία και, όπως ήταν επόμενο, προκάλεσε συγκίνηση 
και ανησυχία στους κυβερνητικούς κύκλους. Το γεγονός της δολοφονίας 
ήταν χωρίς αμφιβολία μια διπλωματική αποτυχία της ρωσικής διπλωμα
τίας, κυρίως διότι στη διεθνή κοινή γνώμη θα μπορούσε να ερμηνευθεί 
ως ακραία αποδοκιμασία της τσαρικής πολιτικής στην Ελλάδα, όπως 
διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του ανταγωνισμού της με την Αγγλία 
και τη Γαλλία για την εξασφάλιση της επιρροής της στην Ελλάδα. Ωστόσο 
είναι υπερβολική η αντίληψη ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τον Καποδί
στρια ως το κυριώτερό της όπλο για την στερέωση της πολιτικής της στο 
νέο ελληνικό κ ρ ά τ ο ς . Για τη ρωσική διπλωματία είχε καταστεί σαφές 
ευθύς εξ αρχής ότι οι δυτικές δυνάμεις, και όχι μόνον αυτές, δεν επρόκειτο 
να δεχτούν τον Καποδίστρια παρά αποκλειστικά ως μεταβατική κατάσταση 
πριν από τον διορισμό του ξένου κληρονομικού ηγεμόνα. Η αδυναμία 
για την εξεύρεση του, καθώς και ο προσωρινός προσανατολισμός της 
πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων προς άλλα περισσότερο επείγοντα 

42. Με μοναδική εξαίρεση τη Σοφία Μαρμπουά, δούκισσα της Πλακεντίας, η οποία, 
για προσωπικούς λόγους, μεταπήδησε στο στρατόπεδο των αντιπάλων του Καποδίστρια. 

43. Βλ. Journal des Débats 26/10/1831 και 6/11/1831. 
44. Ibid 6/11/1831. 
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θέματα 4 5 ήταν εκείνο που παρέτεινε την κυβέρνηση του Καποδίστρια 
μέχρι την ημερομηνία της δολοφονίας του. Η διπλωματική αποτυχία 
της Ρωσίας έγκειται στην διάψευση των ελπίδων του ρωσικού υπουργείου 
των Εξωτερικών, ότι η κατ' ανάγκη παρατεινόμενη παραμονή του Καπο
δίστρια στην προεδρία της Ελλάδας θα δημιουργούσε κλίμα ευνοϊκό 
προς τη Ρωσία στη χώρα, το οποίο με τη σειρά του θα επηρέαζε τη διάδοχη 
κυβέρνηση. 

Χαρακτηριστικό της ρωσικής αντίδρασης ήταν η αυτοσυγκράτηση. 4 6 

Οπωσδήποτε για τους Ρώσους δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η δολοφονία 
του Καποδίστρια είχε τη σιωπηρή έγκριση, έστω και εκ των υστέρων, 
των κυβερνητικών κύκλων των δυτικοευρωπαϊκών δυνάμεων.4 7 Μακριά 
από τα ελληνικά σύνορα, από την εποχή της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, 
διεξάγονταν αδυσώπητος διπλωματικός πόλεμος με στόχο την υπονόμευση 
του Καποδίστρια και τον περιορισμό της έκτασης της Ελλάδας στο ελά
χιστο δυνατό. Τώρα, πίστευαν οι Ρώσοι, για την Γαλλία και την Αγγλία 
η δολοφονία αυτή φαίνεται πως απλοποίησε και διευκόλυνε το κλείσιμο 
του ελληνικού προβλήματος. 4 8 Στο Παρίσι ο Πότσο ντι Μπόργκο πήρε 
εντολή να διαμαρτυρηθεί στο γαλλικό υπουργείο των Εξωτερικών, για 
την πρωτοφανή στα διπλωματικά χρονικά στάση του Ρουάν. Ο Ρώσος 
πρεσβευτής επέμενε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Ρουάν, όπως δήλωνε, 
δεν πίστευε στην ανάγκη της κοινής στάσης των διπλωματικών αντιπροσώ
πων των Μεγάλων Δυνάμεων προς την κυβέρνηση του Καποδίστρια, πρά
γμα που τον βοηθούσε στην απρόσκοπτη υποστήριξη των αντιπολιτευο
μένων, αλλά ταυτόχρονα υπονόμευε την απαραίτητη σύμπνοια μεταξύ 
των συμμάχων. Ο Ρώσος πρεσβευτής κατάγγειλε ακόμη την αντικυβερ
νητική στάση ορισμένων Γάλλων αξιωματικών του εκστρατευτικού σώμα
τος στην Ελλάδα. 4 9 Ο Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών Β. Σεμπαστιανί 
υποχρεώθηκε να αποδοκιμάσει τη στάση του Ρουάν και ισχυρίστηκε ότι 
οι αντικαποδιστριακές ενέργειές του οφείλονταν σε προσωπικές του πρω
τοβουλίες και αντίθετα προς την επίσημη γαλλική πολιτική. Ο Πότσο 
ντι Μπόργκο μεταβιβάζοντας στον Νέσελρόδε τις εξηγήσεις της γαλλι
κής κυβέρνησης, πρόσθετε ότι η γαλλική κυβέρνηση αγνοούσε τις λεπτο
μέρειες της κατάστασης και ο πρόεδρος της Καζιμίρ Περιέ δεν ήξερε 
καν τι συνέβαινε στην Ελλάδα!. . . 5 0 

45. Όπως λ.χ. η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Βελγίου και η εξέγερση στην 
Πολωνία. 

46. ΚΚΑΠΕ Φ. 15/657 Νέσελροδε στον Ρύκμαν 16/11/1831. 
47. ΙΡΦ Αρχείο Στούρτζα Φ. 288/1/185 (15/10/1831). 
48. ΑΕΠΡ Φ. 12965 Πότσο Ντι Μπόργκο στον Λίβεν 22/10/1831. 
49. Βλ. γι" αυτό Ibid Ρύκμαν στον Νέσελροδε 13/6/1831 και 29/8/1831. 
50. Ibid Πότσο ντι Μπόργκο στον Λίβεν 27/11/1831. 
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Η Ρωσία απέφυγε τότε, όπως και αργότερα, να δώσει μεγαλύτερες 
διαστάσεις στις διπλωματικές της ενέργειες. « Η στιγμή δεν είναι κατάλ
ληλη για σχίσμα ανάμεσα στις συμμάχους δυνάμεις», έγραφε ο Νέσελροδε 
στον Ρύκμαν.5 1 Έκδηλη ήταν η πρόθεση της Ρωσίας να κλείσει το ελλη
νικό ζήτημα αποφεύγοντας διεθνείς π ε ρ ι π λ ο κ έ ς . Για την Ελλάδα ο Νέσελ
ροδε ζήτησε από τον Ρύκμαν να συστήσει στην προσωρινή κυβέρνηση 
του Αυγουστίνου Καποδίστρια —την οποία η Ρωσία αναγνώρισε αμέ
σως 5 2— να πάρει όλα τα μέτρα για την διατήρηση της εσωτερικής ησυχίας 
στη χώρα. Ο Ρύκμαν οφείλε ακόμη να τονίσει στους Έλληνες κυβερνητι
κούς ότι «μόνον οι Μεγάλες Δυνάμεις είναι σε θέση να αποφασίσουν για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ελλάδας». Διπλό ήταν 
κατέληγε ο Νέσελροδε, το καθήκον των Μεγάλων Δυνάμεων: «Να μην 

ξαναπέσει η Ελλάδα κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό και —το σπουδαιό
τερο— να μην εξελιχθεί σε φωλιά πειρατών». 

Στην Αγγλία η είδηση της δολοφονίας δημοσιεύθηκε χωρίς σχόλια 
στις περισσότερες εφημερίδες, μερικές από τις οποίες είχαν με δριμύτητα 
κατηγορήσει τον Καποδίστρια στο παρελθόν για τη φιλορωσική, όπως 
ισχυρίζονταν, πολιτική του. 5 3 Οι συγκεκριμένοι στόχοι της Αγγλικής 
πολιτικής σε σχέση με την Ελλάδα, δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν όσο 
το «αγγλικό κόμμα» βρισκόταν μακρυά από την εξουσία, όπως συνέβαινε 
κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του Καποδίστρια.8 4 Ήδη από το 
1824 είχε δοθεί ανεπιφύλακτη υποστήριξη στο κόμμα αυτό από την κυβέρ
νηση του Λονδίνου αλλά υπό τον όρο να περιοριζόταν η επαναστατική 
δραστηριότητα αποκλειστικά στην Πελοπόννησο. Η ρωσική κυβέρνηση 
είχε υποψίες ότι με αγγλικές υποδείξεις είχαν εγκαταλειφθεί αβοήθητα 
και τελικά καταλήφθηκαν από τους Τούρκους το Μεσολόγγι και το κάστρο 
της Αθήνας. 5 5 Αγγλικές αντιδράσεις είχαν ματαιώσει τη χρησιμοποίηση 
του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην απελευθέρωση της Ρούμελης.5 6 

Αναφέρθηκε ήδη ότι οι Αγγλοι επίσημοι καταπολέμησαν με κάθε τρόπο 
τις προσπάθειες του Καποδίστρια προς τον σκοπό αυτό. Επιπρόσθετα, 
στο διπλωματικό πεδίο η κυβέρνηση των Συντηρητικών αντιδρούσε μόνιμα 

51. ΚΚΑΠΕ Φ. 15/657 Νέσελροδε στον Ρύκμαν 6/10/1831 και Φ. 11/1185 18/11/1831. 
52. X.E.B. No 7916 Νέσελροδε στον Α. Καποδίστρια 15/12/1831. Οι Αγγλοι ωστό

σο είδαν με δυσαρέσκεια την εκλογή του (F.O. 32/23, Ντώκινς στον Πάλμερστον 7/ 
10/1831). 

53. Βλ. Courier (Λονδίνου) 3/9/1831. 
54. Βασικά στελέχη του «κόμματος» αυτού ήταν οι Μαυροκορδάτος, Ζαΐμης και 

Τρικούπης με την περιστασιακή συνεργασία του Γ. Κουντουριώτη. 
55. Ι.Ρ.Φ. Αρχείο Στούρτζα Φ. 288/7/13. 
56. Βλ. Δ. Λουλέ, Ο ρόλος της Ρωσίας στη διαμόρφωση του Ελληνικού Κράτους 

Αθήνα 1981, σ. 29 - 40. Και Α.Υ.Ε. Φ. 5, 12/5/1829. 
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στην επέκταση των ελληνικών συνόρων και η ίδια τακτική συνεχίστηκε 
από τους Συντηρητικούς, όταν το κόμμα αυτό πέρασε στην αντιπολίτευση.5 7 

Ω ς προς το θέμα της παραχώρησης της Κρήτης στην Ελλάδα, η στάση 
της επίσημης Αγγλίας ήταν επιδεικτικά αρνητική. Ο Καποδίστριας κατάγ
γειλε το 1829 με συγκεκριμένα στοιχεία ότι αγγλικά πλοία είχαν μεταφέ
ρει Τούρκους στρατιώτες στην Κρήτη για να καταπνίξουν το, μόνιμο 
στο νησί, επαναστατικό κίνημα. 5 8 Σε άλλη περίπτωση ο Καποδίστριας 
κατάγγειλε στον Νέσελροδε ότι ο Ντώκινς διατηρούσε ύποπτες σχέσεις 
με τον Τούρκο φρούραρχο της Αθήνας. Στο διάβημα του τόνιζε ότι, χωρίς 
τις αγγλικές ραδιουργίες, οι Έλληνες θα μπορούσαν να πάρουν από τους 
Τούρκους την Ακρόπολη με διαπραγματεύσεις.59 Τέλος η Ελληνική 
κυβέρνηση είχε πληροφορίες ότι αγγλικά πλοία διατηρούσαν επαφή με 
τουρκικές φρουρές των παραλίων της Ρούμελης και ότι Αγγλοι πράκτο
ρες είχαν σταλεί για διαβρωτική δραστηριότητα στον ευαίσθητο στρατό 
του Δ. Υψηλάντη. 6 0 

Τις καταγγελίες αυτές του Καποδίστρια είχαν πληροφορηθεί οι Αγγλοι , 
οι οποίοι περισσότερο απ' όλα θεωρούσαν απαράδεκτη την εμμονή του 
Κυβερνήτη να ακολουθεί σε κάθε εθνικό ζήτημα την δική του εξωτερική 
πολιτική, ευνοϊκή μεν για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά που ερχόταν 
σε ριζική αντίθεση με τις αγγλικές επιδιώξεις στην περιοχή της Ανατο
λικής Μεσογείου. Μέσα στα πλαίσια της αντικαποδιστριακής πολιτικής 
της Αγγλίας, ο σύντομος παραμερισμός του, που θα μπορούσε, κάτω από 
τις συνθήκες εμφυλίου πολέμου που επικρατούσαν, να φτάσει ως τη φυσική 
του εξόντωση, ήταν απλά ζήτημα χρόνου και καταλλήλων περιστάσεων. 
Ο Γάλλος επιτετραμμένος, παρασυρμένος από την προς το φιλελεύθερο 
πολιτική αλλαγή στη χώρα του, αντίθετη προς κάθε μορφής απολυταρχία, 
καθώς και από προσωπική εμπάθεια προς τον Καποδίστρια δέχτηκε να 
καλύψει, έστω και εκ των υστέρων, τους δράστες της δολοφονίας, αποφεύ
γοντας—όπως και ο Ντώκινς—να καταδικάσει την πράξη, και ακόμη, 
κατά τον Ρύκμαν, να παίξει κάποιο ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. 
Πρώτο βήμα ήταν ά προσεταιρισμός και αργότερα ο αποτελεσματικός 
έλεγχος της αντιπολίτευσης. Ο Ρύκμαν ανέφερε στον Νέσελροδε ότι ο 
Ρουάν και ο Ντώκινς είχαν στενές επαφές, σε προσωπικό επίπεδο, με τα 

57. Ελληνικός Καθρέπτης 10/9/1832. 
58. ΑΕΠΡ Φ. 198 Πάνιν στον Νέσελροδε 20/11/1829. Βλ. επίσης για το θέμα των 

ορίων, Αλληλογραφία τ. 3, σ. 326 Καποδίστριας στον Εϋνάρδο 25/12/1829. 
59. ΑΕΠΡ Φ. 2128 Καποδίστριας στον Νέσελροδε 8/5/1829. 
60. ΚΚΑΠΕ Φ. 3/57 Καποδίστριας στον Νέσελροδε 6/6/1829. Υπήρχε ειδική 

δαπάνη του Βρετανικού υπουργείου των Εξωτερικών για τις ανάγκες της Βρετανικής 
μυστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα (Ρ.Ο. 32/21 Ντώκινς στον Πάλμερστον 1/4/1831). 
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πιο αξιόλογα από τα μέλη της, επαφές που διατηρήθηκαν και μετά την 
δολοφονία. 6 1 Αρνητικά καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του Αγγλου πρε
σβευτή στην Κωνσταντινούπολη Στράτφορντ Κάννιγκ, του οποίου η εμ
φανής εχθρότητα προς τον Καποδίστρια είχε τις ρίζες της στη σταθερή 
στάση του τελευταίου, να υπερασπίσει τις ελληνικές θέσεις κατά τη διάρ
κεια της Συνδιάσκεψης του Πόρου. Κατά τη γνώμη του Ρώσου συναδέλ
φου του Ριμπωπιέρ, η αντικαποδιστριακή πολιτική «του μανιακού αυτού 
Άγγλου, είχε οπλίσει το χέρι των δολοφόνων». 6 2 Η δολοφονία της 27 
Σεπτεμβρίου 1831 ήταν αποτέλεσμα προσεκτικά οργανωμένου σχεδίου και 
η έχθρα των Μαυρομιχαλαίων προμήθευσε τους φυσικούς αυτουργούς 
της. Η επικείμενη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης, κατά την οποία όλοι 
γνώριζαν ότι ο Καποδίστριας θα διατηρούσε την πλειοψηφία, θεωρήθηκε 
από την Ρωσική κυβέρνηση ως ένας από τους βασικούς λόγους της σπου
δής των αντιπολιτευομένων να προχωρήσουν στα άκρα. 6 3 

Οι ρωσικές αρχειακές πηγές δεν επεκτείνονται στις επίπονες ανακρί
σεις για τη δολοφονία που διήρκεσαν ως τους πρώτους μήνες του 1832. 
Οι δολοφόνοι του Καποδίστρια, ως στρατιωτικοί, δικάστηκαν στις 9 Οκτω¬ 
βρίου 1831 από έκτακτο στρατοδικείο με πρόεδρο τον στρατηγό Φωτο¬ 
μάρα, αντιπρόεδρο τον συνταγματάρχη Τσώκρη και μέλη τους ταγματάρ
χες Π. Φωκά, Χ. Ταργό και Δ. Κουροκάφα και τους λοχαγούς I. Φωτεινό, 
Κ. Φαρμάκη και Κ. Αξελό, που ήταν και ο εισηγητής του κατηγορητηρίου. 
Εισαγγελέας ορίστηκε ο Κ. Κάρπος Παπαδόπουλος. Ο Γεώργιος Μαυρο
μιχάλης, με τη βοήθεια του Ντώκινς διόρισε ως συνήγορο του τον Σκώτο 
«φιλέλληνα» δικηγόρο Ε. Μάσον, ο οποίος είχε αρνηθεί στην αρχή από 
φόβο για τη ζωή του και, κατά τον Ρύκμαν, δέχτηκε μόνον όταν του δόθη
καν εγγυήσεις από την νέα κυβέρνηση 6 4 

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι την προηγούμενη μέρα 
της δολοφονίας, εορτή του Αγίου Ιωάννη οι Μαυρομιχαλαίοι είχαν στή
σει ενέδρα στον Καποδίστρια κοντά στην ομώνυμη εκκλησία αλλά χωρίς 

61. ΛΕΠΡ Φ. 198 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 25/6/1831 και Φ. 12965 Ρύκμαν στον 
Λίβεν 10/12/1831. 

62. ΙΡΦ Ριμπωμπιέρ, Mémoires, βιβλ 2, σ 5) Ωστόσο ο Στ Κάννιγκ είχε εγκατα
λείψει την Έλλαδα στα τέλη του 1828. 

63. Κ.Δ.Β.Λ. (τμήμα χειρογράφων Φ. 542/717) Α. Παπαδόπουλου Βρεττού, "Journal 
des événements qui ont procédé l'assassinat du président de la Grèce le comte J. Capo¬ 
distrias". Βλ. και F Ο. 32/22 Ντωκινς στον Πάλμερστον 6/8/1831. 

64. Ο Μάσον μετέφραζε τα αντικαποδιστριακά άρθρα των Βρετανικών εφημερίδων 
τα οποία αναδημοσίευε ο Απόλλων. 
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αποτέλεσμα. Επίσης αποδείχτηκε ότι ορισμένοι Γάλλοι στρατιωτικοί 
ήταν τουλάχιστον γνωστές του σχεδίου της δολοφονίας. Ο στρατηγός 
Ζεράρ είχε από το προηγούμενο βράδυ ειδοποιήσει τα Τακτικό τάγμα 
να είναι συγκεντρωμένο στις 6 το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 
στην κεντρική πλατεία του Ναυπλίου για ασκήσεις, πράγμα ασυνήθιστο. 
Όταν χάρη στην άμεση αντίδραση του Αλμέιδα οι ύποπτες, όπως γενικά 
πιστευόταν, ενέργειες του Ζεράρ ματαιώθηκαν, ο ίδιος μαζί με τον Πελιόν 
και τον Καλαμογδάρτη έσπευσαν στο σπίτι του Ρουάν όπου είχε ήδη κατα
φύγει ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης με τους συνενόχους του. 6 6 

Οι πληροφορίες σχετικά με την απολογία των ενόχων που έφθασαν 
στο Ρωσικό υπουργείο των Εξωτερικών, είναι πανομοιότυπες με εκείνες 
των άλλων πηγών. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης αρνήθηκε την ενοχή γι' 
αυτόν και τους φυλακές του, οι οποίοι «δωροδοκηθέντες και φθαρέντες» 
είχαν γίνει άβουλα όργανα του, και έρριξε όλο το βάρος της ευθύνης για 
την δολοφονία στον νεκρό θείο του Κωνσταντίνο. Ο Μάσον απέφυγε να 
τον υπερασπιστεί —οι αποδείξεις ήταν συντριπτικές— αλλά περιορίστηκε 
να υποστηρίζει την αναρμοδιότητα του στρατοδικείου, ισχυρισμός που 
απορρίφθηκε. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη και 
τον Ιωάννη Καραγιάννη σε θάνατο και τον Ανδρέα Γεωργίου σε δεκα
ετή καταναγκαστική εργασία, για τον λόγο ότι δεν κατάγγειλε, αν και 
εγνώριζε, το σχέδιο της δολοφονίας. 6 6 Η απόφαση για τον Καραγιάννη 
αναστάλθηκε γιατί υποσχέθηκε να προβεί σε αποκαλύψεις. Πράγματι» 
ομολόγησε ότι είχε σχεδιαστεί καταμερισμός δράσης μεταξύ των δολοφό
νων, σύμφωνα με τον οποίο ο Γεώργιος και ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης 
θα κτυπούσαν τον Κυβερνήτη και ο ίδιος με τον Γεωργίου τους συνοδούς 
του. Αργότερα αποκάλυψε ότι ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης τον είχε δια
βεβαιώσει πως ο Ζεράρ «ήταν μαζί τους» και ότι θα τους βοηθούσε με τον 
τακτικό στρατό. Τέλος ο Καραγιάννης επιβεβαίωσε ότι είχε συμφωνηθεί 
αμέσως μετά τον φόνο να καταφύγουν οι ένοχοι στο σπίτι του Ζεράρ μέχρι 
την ώρα της επέμβασης των γαλλικών αγημάτων.67 

Διάχυτη ήταν η εντύπωση στους Έλληνες ότι η ενέργεια των Μαυρο¬ 
μιχαλαίων αποτελούσε προϊόν κοινής συνεργασίας της αντιπολίτευσης 

με τους ξένους. Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν ως την Πετρούπολη, 
κατά τη διάρκεια της δίκης ορισμένα στοιχεία της δικογραφίας που αφο¬ 
ρούσαν αλληλογραφία, έδειξαν ότι υπήρχε μυστική επαφή της συνωμοσίας 

με το εξωτερικό. Η δικαιοσύνη όμως μή θέλοντας να προκαλέσει στην 

65. Κ.Δ.Β.Λ. Α. Βρεττού, "Journal des evenements.. .". Βλ. επίσης Κρεμμυδάς, 
ό.π., σ.246. 

66. Γ.Ε.Ε., αρ. 84-85. 
67. Ibid, ΚΚΑΠΕ Φ. 235/62 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 14/11/1831. 
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Ελλάδα διπλωματικές δυσχέρειες, «δεν τόλμησε να προχωρήσει στον 
επικίνδυνο αυτόν λαβύρινθο» 6 8 και έτσι οι έρευνες που συνεχίστηκαν 
δεν ξεπέρασαν τα όρια της διαδικασίας του δικαστηρίου της 9/10/1831. 
Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να αποδοκιμάσει έμμεσα η 
επίσημη Αγγλία την αδικαιολόγητη αντικαποδιστριακή της δράση, η 
οποία αποδόθηκε σε «κακές πολιτικές εκτιμήσεις».. . 6 9 

Η απόφαση για την θανατική καταδίκη του Γεωργίου Μαυρομιχάλη, 
ύστερα από άρνηση του Ρύκμαν να επέμβει για τη ματαίωση της, εκτελέ
στηκε στις 10 Οκτωβρίου 1831 και η προσωρινή κυβέρνηση έδειξε την 
πρόθεση της να μην οξύνει περισσότερο την κατάσταση. Αυτό ήταν επι
δίωξη και της ρωσικής πολιτικής η οποία κατά τους μήνες που ακολού
θησαν αποδόθηκε στην προσπάθεια για την εξεύρεση του νέου ηγεμόνα, 
που θα έδινε την οριστική λύση στο ελληνικό πρόβλημα. Ωστόσο η διαλ
λακτική στάση που έδειξε η κυβέρνηση του Αυγουστίνου Καποδίστρια 
ελάχιστα συντέλεσε στον κατευνασμό των πολιτικών παθών, η στην αλλαγή 
της στάσης του Ντώκινς και του Ρουάν, που εξακολουθούσαν να κατηγο
ρούν τον νεκρό πια Κυβερνήτη. 7 0 Τον Μάιο του 1832 πολλοί συγγενείς 
των Μαυρομιχαλαίων έφτασαν στο Ναύπλιο για να εκδικηθούν τους δικα
στές τους, οι οποίοι αναζήτησαν καταφύγιο στο σπίτι του Ρύκμαν.7 1 Οι 
Καποδιστριακοί από την πλευρά τους δεν έδειχναν λιγώτερη αδιαλλαξία, 
ακόμη και μετά την σύγκληση της Ε' Εθνοσυνέλευσης, της οποίας όμως 
η νομιμότητα αμφισβητήθηκε από τους «συνταγματικούς». Μέσα στο συνε
χιζόμενο κλίμα της αβεβαιότητας ο Βαυαρός καθηγητής Φρ. Τιρς περιό
δευε στην Ελλάδα προπαγανδίζοντας την, βέβαιη όπως αποδείχτηκε, 
εκλογή του Όθωνα, ταυτόχρονα όμως κατηγορούσε τον Καποδίστρια 
και τη Ρωσία σε βαθμό που προκάλεσε τις ρωσικές διαμαρτυρίες και την 
ανάκληση του στο Μόναχο. 7 8 Ο εμφύλιος πόλεμος, με την ενεργό συμ
μετοχή των ξένων, συνεχίστηκε αμείωτος ως την άφιξη του Όθωνα στο 
Ναύπλιο τον Ιανουάριο του 1833, οπότε εγκαινιάστηκε η περίοδος της 
Βαυαροκρατίας στην Ελλάδα. 

Στο διάστημα αυτό ο νεκρός του Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη 
της Ελλάδας, είχε μεταφερθεί και ενταφιαστεί αθόρυβα στην Κέρκυρα, 

68. ΙΡΦ Αρχείο Στούρτζα Φ. 288/2/38 (Βιογραφία του I. Καποδίστρια από τη 
Ρωξάνη Στούρτζα σ. 42). 

69. Σ. Τρικούπη, "Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα 1888, τ. 4 σ. 339. 
70. ΑΕΠΡ Φ. 105 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 15/12/1831. Βλ. και Τ. Ευαγγελίδη, 

Ιστορία του Καποδιστρίου, Αθήνα 1894, σ. 501. 
71. ΑΕΠΡ Φ. 106 Ρύκμαν στον Νέσελροδε 19/5/1832. 
72. ΑΕΠΡ Φ. 12966 Νέσελροδε στον Ρύκμαν 9/8/1832 και Ρύκμαν στον Νέσελροδε 

30/9/1832. 
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την ιδιαίτερη πατρίδα του. 7 3 Η απώλεια του δεν άργησε να γίνει αισθητή 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά τους μήνες της αναρχίας που επακολού
θησαν, δικαιώνοντας έτσι τις ανησυχίες του Νέσελροδε. « Η Ελλάδα» 
—έγραφε στον Ρύκμαν, μόλις έφτασε στην Πετρούπολη η είδηση για τη 
δολοφονία του «θα νοιώσει με την πάροδο του χρόνου όλο και περισ
σότερο την απώλεια ενός αναντικατάστατου άνδρα, τον οποίο 6 Τσάρος 
είχε περιβάλλει με όλη του την εκτίμηση». 

Είναι δύσκολο να συμπεράνουμε με βεβαιότητα κατά πόσον η δολο
φονία του Καποδίστρια ανέτρεψε μια διαφορετική προοπτική, καθοριστική 
για την ιστορία της μετεπαναστατικής Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά στην κρίση 
για τον Κυβερνήτη και το έργο του, πολλοί από τους ιστορικούς, κρίνοντας 
έξω από το κλίμα και την πραγματικότητα της εποχής εκείνης, υιοθέτησαν 
αβασάνιστα διάφορες κατηγορίες, οι οποίες εντάθηκαν λίγο πριν —και 
συνεχίστηκαν για καιρό μετά - τον θάνατο του. Απομένει στην σύγχρονη 
έρευνα να δείξει αν, πέρα από κάθε πολιτική σκοπιμότητα που οδήγησε 
στη δολοφονία του, ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε το θύμα εκείνων 
που τον αποδοκίμασαν πριν τον γνωρίσουν και που τον καταδίκασαν πριν 
ακόμη τον κρίνουν. 

73. Βλ. Α. Ιδρωμένου, Καποδίστριας, Αθήνα 1900, σ. 145. 
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