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IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ:
ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (†1831)

«Ἐκ μητρός Κύπριος, γιός τῆς Ἀδαμαντίνας Γονέμη ἀπό τή Λεμεσό».

«Ἀποτελεῖ ἐντροπή, ὄντας Ἕλληνες στήν καταγωγή, 
τό φρόνημα καί τή θρησκεία, νά ἀγνοεῖτε τήν εὐγενέστερη καί πλουσιότερη 

γλῶσσα τοῦ κόσμου, πού τήν διδάσκονται τόσοι ἄλλοι ἀλλοεθνεῖς...».

«Δέν ἦταν ἀρεστός στούς ξένους! Καί τόν σκότωσαν Ἕλληνες».

ὉἸωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στήν Κέρκυρα στίς 10 Φεβρουα-
ρίου τοῦ 1776 καί ἦταν τό ἕκτο παιδί τοῦ Ἀντωνίου-Μαρία Καποδί-

στρια, δικηγόρου στό ἐπάγγελμα, καί τῆς Ἀδαμαντίνας Γονέμη, κόρης ἀριστο-
κρατικῆς οἰκογένειας μέ καταγωγή ἀπό τήν Κύπρο. Ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τοῦ
Νικολάου καί Ἀντωνίου Καποδίστρια εἶχαν τό δικαίωμα νά φέρουν τόν τίτλο
τοῦ κόμη, τίτλος πού τούς εἶχε ἀπονείμει ὁ Κάρολος Ἐμμανουήλ Β΄, δούκας
τῆς Σαβοΐας καί βασιλιάς τῆς Κύπρου, τό 1689. Ἡ οἰκογένεια Γονέμη ἦταν
γραμμένη στή Χρυσή Βίβλο (Libro d΄Oro) ἀπό τό 1606. Ἀνάδοχός του ἦταν ὁ
Κώστας Ἀδάμης.

«Φοίτησε στό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Ἰουστίνης, ὅπου ἔμαθε τρεῖς ξένες γλῶσσες
(λατινικά, ἰταλικά καί γαλλικά) καί στή συνέχεια ἐγκαταστάθηκε στή Βενετία. Τήν
περίοδο 1795-1797 σπούδασε Ἰατρική στό πανεπιστήμιο τῆς Πάντοβα. «Μετά τό
πέρας τῶν σπουδῶν του ἐπέστρεψε στήν Κέρκυρα, ὅπου ἄσκησε τό ἰατρικό
ἐπάγγελμα ἀφιλοκερδῶς. Στό ἴδιο πανεπιστήμιο σπούδασε ἐπίσης Νομική
καί Φιλοσοφία. Στίς 12 Ἀπριλίου 1799 διορίστηκε ἀπό τόν ναύαρχο Καντίρ
διευθυντής τοῦ ὀθωμανικοῦ νοσοκομείου»1.  

1 Λάσκαρις, Σ. Θ., Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὡς Ρῶσος διπλωμάτης καί ὑπουργός τῶν ἐξωτε-
ρικῶν, σ. 118.

113

ΑΥΓΟΥΣΤΗ 113-120.qxp_Layout 1  12/11/2021  21:44  Page 113



Ἀναμείχθηκε μέ τήν πολιτική ἤδη ἀπό τό 1803, ὁπότε καί διορίστηκε γραμ-
ματέας τῆς ἐπικράτειας τῆς Ἰονίου Πολιτείας2. «Στίς 2 Ἰουνίου 1807 ἡ γερου-
σία τόν διόρισε ἔκτακτο ἐπίτροπο στήν Ἁγία Μαύρα (Λευκάδα) μέ οὐσιαστικό
σκοπό τήν ἄμυνα τοῦ νησιοῦ ἀπό τούς Ὀθωμανούς»3.

«Ὁ Καποδίστριας οὐσιαστικά βρισκόταν ὑπό τίς διαταγές τοῦ Ρώσου στρα-
τηγοῦ, ἀνῆκε δηλαδή στή ρωσική ὑπηρεσία. Μαζί μέ τόν Καποδίστρια ἔφτασαν
300 Ρῶσοι στρατιῶτες, καθώς καί ὁ μητροπολίτης Ἄρτας Ἰγνάτιος. Ὑπό τήν
προστασία τῶν Ρώσων συνεργάστηκε μέ τούς Ἀρματωλούς, ὀργανώνοντας
μάλιστα καί τήν περίφημη μυστική συνέλευση τῶν κλεφτοαρματωλῶν, ὅπου
συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ ὁπλαρχηγοί πού εἶχαν καταφύγει στή Λευκάδα. Στή συνέ-
λευση αὐτή, ὁ Καποδίστριας ἀναγνώρισε τόν Ἀντώνη Κατσαντώνη ὡς γενικό
ἀρχηγό τῶν κλεφτῶν στή Δυτική Ἑλλάδα. Μέ τή συνθήκη τοῦ Τίλσιτ (1807),
πού συνομολογήθηκε μεταξύ Ρώσων καί Γάλλων, ἐπανῆλθε τό παλαιό καθε-
στώς, μέ ἀποτέλεσμα ὁ Καποδίστριας νά ἀνακληθεῖ πίσω στήν Κέρκυρα καί οἱ
Ἕλληνες ὁπλαρχηγοί νά ἀπομονωθοῦν, παρά τίς ρητές ὁδηγίες του πρός τή
γερουσία μέ τίς ὁποῖες συμβούλευε τό σῶμα νά κρατήσει ἀνεκτική στάση ἀπέ-
ναντι στούς κλέφτες, ἔτσι ὥστε οἱ τελευταῖοι, ἀφενός νά φθείρουν τά στρατεύ-
ματα τοῦ πασᾶ, καί ἀφετέρου νά τόν κρατοῦν μακριά ἀπό τή Λευκάδα»4.

Στή συνέχεια ἐντάχθηκε στή ρωσική διπλωματική ὑπηρεσία, ἀναλαμβάνον-
τας σπουδαῖες θέσεις καί ἀξιώματα στή Ρωσία καί τό ἐξωτερικό, καταφέρνον-
τας νά φτάσει μέχρι τό ἀξίωμα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσικῆς Αὐτο-
κρατορίας ἀπό τό 1815 ἕως τό 1822, ὁπότε καί ὑποχρεώθηκε σέ παραίτηση
λόγω τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821. 

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1813 παρασημοφορήθηκε ἀπό τόν Τσάρο μέ τόν μεγα-
λόσταυρο τῆς Ἁγίας Ἄννας.

Τό 1815 ἵδρυσε τή Φιλόμουσο ἑταιρεία μαζί μέ τόν Μητροπολίτη Ἰγνάτιο,
τόν Ἄνθιμο Γαζῆ, τόν Στούρτζα κ.ἄ. μέ σκοπό νά βοηθήσει νεαρούς Ἕλληνες
νά σπουδάσουν. Μέ δική του παρέμβαση πέτυχε οἱ Ἡνωμένες πολιτεῖες τῶν
Ἰόνιων Νήσων νά ἀποκτήσουν τά βασικά χαρακτηριστικά κράτους, δηλαδή
σύνταγμα, ἔνοπλες δυνάμεις, ἐκλεγμένη κυβέρνηση καί σημαία. 

«Ἀπό τή θέση τοῦ ἔκτακτου ἀπεσταλμένου καί πληρεξούσιου ὑπουργοῦ

2 Ἡ θέση τοῦ γραμματέα, ἐλλείψει ὑπουργικῆς θέσης, ἀντιστοιχοῦσε μέ αὐτή τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξω-
τερικῶν. Ἐπίσημα ὁ Καποδίστριας περιβλήθηκε μέ τό ἀξίωμα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν το 1815.
3 Μαρκεζίνης Σπ., Πολιτική Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος 1828-1964, τόμ. 1, σ. 43.
4 Ροῦσσος Γ., Νεώτερη ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμ. A´, σ. 53.
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τοῦ Τσάρου Ἀλέξανδρου στήν Ἑλβετία, ἔφτιαξε τό ἑλβετικό Σύνταγμα πάνω
στίς ἀρχές τῆς ἀρχαιοελληνικῆς δημοκρατίας καί συνεισέφερε μέ προσωπικά
προσχέδια στό ἑλβετικό πολιτειακό σύστημα τό ὁποῖο προέβλεπε αὐτόνομα
κρατίδια (καντόνια) σάν μέλη τῆς Ἑλβετικῆς ὁμοσπονδίας. Ἀνέλαβε καί
ἔφτιαξε δηλαδή ἕνα νέο ὁμοσπονδιακό πολιτειακό σύστημα πού ἕνωσε ἐπι-
τυχῶς τά διάφορα καντόνια. Θεωρεῖται πάντα ὁ πρῶτος ἐπίτιμος πολίτης τῆς
Ἑλβετίας. Μέ δικά του χρήματα σπούδασαν 300 Ἑλληνόπουλα στήν Εὐρώ-
πη, μεταξύ αὐτῶν καί ἕνας ἐκ τῶν δύο δολοφόνων του»5.  

«Στίς 14 Ἀπριλίου 1827 ἡ Ἐθνική Συνέλευση τῆς Τροιζήνας τόν ἐπέλεξε
πρῶτο κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας. Στίς 18 Ἰανουαρίου 1828, δέκα μῆνες μετά
τήν ἀπόφαση τῆς Γ’ Ἐθνοσυνέλευσης τῆς Τροιζήνας, ἔφτασε στό Ναύπλιο»6,
«ὅπου ἔτυχε ἐνθουσιώδους ὑποδοχῆς καί τέσσερεις μέρες ἀργότερα στήν
Αἴγινα, πρώτη πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους»7. 

Λίγο ἀργότερα ἀποφασίστηκε τό Ναύπλιο  να ξαναγίνει πρωτεύουσα  τοῦ
ἑλληνικοῦ κράτους.

Ἐρχόμενος στήν Ἑλλάδα, ὁ Καποδίστριας δέν ἦταν καθόλου εὐχαριστημέ-
νος μέ τό πρωτόκολλο τῆς 18ης Νοεμβρίου 1828 πού ἔθετε τόν Μοριά καί τίς
Κυκλάδες ὑπό τήν προσωρινή ἐγγύηση τῶν συμμάχων. Μέ τόν φόβο ὅτι οἱ
Ἄγγλοι θά περιόριζαν τήν Ἑλλάδα σέ αὐτά τά σύνορα, ὀργάνωσε τακτικό
στρατό συνεχίζοντας τόν πόλεμο κατά τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὀργάνωσε τήν κάθε κρατική ὑπηρεσία μέ λογι-
στική τάξη καί ἀκρίβεια, ὥστε νά γίνεται ἔλεγχος γιά τη διαχείριση τοῦ δημο-
σίου χρήματος καί νά ἐπιβάλλονται κυρώσεις κατά τῆς διαφθορᾶς. Πρῶτο
μέλημά του ἦταν πάντα ἡ χρηστή διαχείριση τοῦ δημοσίου χρήματος.  

Ὡς Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδας προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις γιά τήν
ἀνόρθωση τῆς κρατικῆς μηχανῆς, καθώς καί γιά τή θέσπιση τοῦ νομικοῦ πλαι-
σίου τῆς πολιτείας, ἀπαραίτητου γιά τήν ἐγκαθίδρυση τῆς τάξης. Ἐπίσης, ἀνα-
διοργάνωσε τίς ἔνοπλες δυνάμεις ὑπό ἑνιαία διοίκηση.  

Στό ἐσωτερικό τῆς χώρας ὁ Καποδίστριας εἶχε νά ἀντιμετωπίσει τήν πει-
ρατεία, τούς ἀνύπαρκτους θεσμούς, τή διάλυση τοῦ στρατοῦ, καθώς καί τήν
κακή οἰκονομική κατάσταση τῆς χώρας. Στήν προσπάθεια ἀναδιοργάνωσης
τοῦ στρατοῦ περιλαμβάνεται καί ἡ ἵδρυση τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπί-

5 Δραγούμης Νίκ., Ἱστορικαί Ἀναμνήσεις, τόμ. Α´, σ. 45.
6 Δραγούμης Νικόλαος Ἱστορικαί Ἀναμνήσεις, τομ. Α´, σ. 87. 
7 Χειρόγραφο ἀπό τά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, Κεντρική Ὑπηρεσία Γ.Α.Κ., Φάκελος #290.
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δων. Ἵδρυσε Ἐθνικό Νομισματοκοπεῖο καί καθιέρωσε τόν Φοίνικα ὡς ἐθνικό
νόμισμα, ἀντικαθιστῶντας τό τουρκικό γρόσι. 

«Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐκπαίδευση κατασκεύασε νέα σχολεῖα, εἰσήγαγε τή
μέθοδο τοῦ ἀλληλοδιδακτικοῦ σχολείου, ἵδρυσε ἐκκλησιαστική σχολή στόν
Πόρο, καθώς καί τό Ὀρφανοτροφεῖο Αἴγινας, σέ μιά προσπάθεια νά ὀργανώ-
σει τό σχεδόν ἀνύπαρκτο ἐκπαιδευτικό σύστημα. 

Μερίμνησε ἐπίσης γιά τόν ἐπανασχεδιασμό καί τήν ἀνοικοδόμηση τῶν
ἑλληνικῶν πόλεων, ὅπως τό Ναύπλιο, τό Ἄργος, τό Μεσολόγγι καί ἡ Πάτρα.
Σημαντική ἦταν καί ἡ συμβολή του στό ἐμπόριο μέ τήν παραχώρηση δανείων
στούς νησιῶτες γιά τήν ἀγορά πλοίων καί τήν κατασκευή ναυπηγείων στόν
Πόρο καί τό Ναύπλιο. Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1829 ἵδρυσε τό πρῶτο ἀρχαιολογικό
μουσεῖο στήν Αἴγινα.  

Ὁ Καποδίστριας ἐπέδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τή γεωργία, βασική
πηγή πλούτου τῆς Ἑλλάδας. Ἵδρυσε τή Γεωργική Σχολή τῆς Τίρυνθας καί
ἐνθάρρυνε τήν καλλιέργεια τῆς πατάτας. Πέραν τῶν πιεστικότατων οἰκονο-
μικῶν, κοινωνικῶν καί διπλωματικῶν προβλημάτων, ὁ Καποδίστριας εἶχε νά
ἀντιμετωπίσει δύο σημαντικά ἐμπόδια στήν πολιτική του γιά τήν οἰκοδόμηση
τοῦ νεοπαγοῦς ἑλλαδικοῦ κράτους: πρώτον, τήν ἐχθρότητα Γαλλίας καί
Ἀγγλίας, τά γεωστρατηγικά συμφέροντα τῶν ὁποίων στήν Ἀνατολική Μεσό-
γειο κινδύνευαν ἀπό τήν προοπτική δημιουργίας ἑνός νέου καί δυναμικοῦ
ναυτικοῦ καί ἐμπορικοῦ κράτους ἔξω ἀπό τόν ἔλεγχό τους ἤ, χειρότερα, ὑπό
τήν ἐπιρροή τῆς Ρωσίας καί, δεύτερον, τούς φατριασμούς καί τά τοπικιστικά,
οἰκονομικά καί πολιτικά συμφέροντα τῶν κοτζαμπάσηδων, Φαναριωτῶν καί
πλοιοκτητῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἐπεδίωκαν διατήρηση τῶν προνομίων καί συμμε-
τοχή στή νομή τῆς ἐξουσίας. Ἐν τέλει ὁ συνδυασμός τῶν παραπάνω παραγόν-
των προετοίμασε τό ἔδαφος καί ὁδήγησε στήν πολιτική καί φυσική ἐξόντωση
τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας»8.

Ἐκπληκτικά ἐπίκαιρες ἀποδεικνύονται οἱ 37 ἰδιόχειρες ἐπιστολές τοῦ Ἰωάννη
Καποδίστρια, οἱ ὁποῖες ἀπευθύνονται στόν στενό συνεργάτη καί φίλο του Ἀλέ-
ξανδρο Κοντόσταυλο καί ἀναφέρονται σέ τρέχουσες κρατικές ὑποθέσεις, κυρίως
οἰκονομικοῦ χαρακτῆρα, τῶν ἐτῶν 1828-1830. Οἱ ἐπιστολές αὐτές καταδεικνύουν
τίς ἀγωνιώδεις προσπάθειές του νά βάλει τάξη στήν πρωτοφανῆ ἀταξία πού ἐπι-
κρατοῦσε στίς ὑποθέσεις τοῦ νεοσύστατου ἑλληνικοῦ κράτους, χωρίς νά ὑπολο-
γίζει τό ὁποιοδήποτε προσωπικό κόστος. Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, δολοφονήθηκε!

8 Κορνιλάκης Ι., Ἰωάννης Α. Καποδίστριας, ὁ Ἅγιος της Πολιτικῆς.
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Ἔγραφε στίς 29  Φεβρουαρίου 1828, γιά τούς οἰκονομικά ἰσχυρούς Ἕλλη-
νες τῆς ἐποχῆς: «...Θά μέ λυποῦσε πολύ ἄν ὁ ἐγωισμός καί ἡ φιλοχρηματία
τῶν οἰκονομικά ἰσχυρῶν, τῶν ἀνθρώπων μέ ὑπόληψη καί τῶν γαιοκτημόνων
μέ ἀνάγκαζε νά καταφύγω στή βία. Ὅμως, ἄν πρέπει να τό κάνω δέν θά διστά-
σω, γιατί μοῦ εἶναι ἀδύνατον νά σταματήσω ἤ νά κάνω πίσω…»9.

Ἡ ἀγωνία τοῦ Καποδίστρια γιά τή δυστυχία τῶν φτωχῶν πολιτῶν ἀποτυ-
πώνεται ἀνάγλυφα σέ ἐπιστολή του, μέ ἡμερομηνία 13 Ἀπριλίου 1828, στήν
ὁποία ἀπαντᾶ στή διαβεβαίωση τοῦ Ἀλέξανδρου Κοντόσταυλου, ὅτι ὁ προ-
ϋπολογισμός τοῦ κράτους εἶναι ἰσοσκελισμένος: «...Δέν συμμερίζομαι τή γνώμη
σας σχετικά μέ τούς ἐθνικούς πόρους καί τήν ἰσορροπία πού βρίσκετε ἀνά-
μεσα στά ἔξοδα καί τά ἔσοδα. Ἄν συνυπολογίσετε τή φοβερή δυστυχία τοῦ
λαοῦ καί τήν ἀφορία πού θά μποροῦσε νά πλήξει ἐπί μακρόν τό ἔδαφος τῆς
Ἑλλάδας, ἐλλείψει πιστώσεων καί κεφαλαίων, θά βλέπατε ὅτι τά μέσα πού
διαθέτουμε εἶναι τελείως δυσανάλογα πρός τίς ἀνάγκες μας, πράγμα πού μέ
ἀνησυχεῖ, διότι μπορῶ καί συμπάσχω, καί ὑποφέρω περισσότερο ἀπό τούς
δυστυχεῖς πού μοῦ ζητοῦν ψωμί καί δέν μπορῶ νά τούς δώσω…»10. 

Ὁ Ἀλέξανδρος Κοντόσταυλος ἦταν ὁ ἐπιχειρηματίας καί πολιτικός πού
ἐμπιστευόταν περισσότερο ἀπ’ ὅλους ὁ Καποδίστριας. Ἦταν ἀκόμα αὐτός
πού ἀγόρασε τά μηχανήματα τοῦ πρώτου νομισματοκοπείου μέ ἐντολή τοῦ
Κυβερνήτη, γιά νά ἐκδοθεῖ τό πρῶτο νόμισμα τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κρά-
τους. Ἡ Ἑλλάδα εἶχε μόλις τήν προηγούμενη χρονιά γίνει κράτος, ἔπειτα ἀπό
μιά ἔνδοξη ἐπανάσταση πού διῆλθε μέσα ἀπό τεράστιες περιπέτειες, σχεδόν
ἀποτυγχάνοντας. Τώρα, ὅμως, ἔχει, γιά πρώτη φορά στή σύγχρονη ἱστορία της,
ἀποκτήσει σύνορα, νόμισμα, διεθνῆ ἀναγνώριση καί χτίζει τίς πρῶτες της δομές. 

Ὁ Καποδίστριας προσπαθεῖ νά ἀνορθώσει τήν κατεστραμμένη ἑλληνική
οἰκονομία μέ τή βοήθεια τοῦ φίλου του ἀπό τήν Ἐλβετία Ἐϋνάρδου, Jean-
Gabriel Eynard. Ὁ Ἐϋνάρδος, ὅπως διαβάζουμε σέ ἀπόσπασμα ἀπό τή μακρο-
σκελῆ ἐπιστολή, μέ ἡμερομηνία 30 Νοεμβρίου 1832 πρός τόν Ὄθωνα, πού
μόλις εἶχε ἐπιλεγεῖ ἀπό τίς Μ. Δυνάμεις ὡς πρῶτος Ἕλληνας βασιλιάς, δέν
εἶχε καθόλου καλή ἄποψη γιά τούς Ἕλληνες πολιτικούς:  «Οἱ πληγές τῆς
Ἑλλάδος εἶναι οἱ ἀρχηγοί της. Ἅπαντες ἔχουν γλῶσσαν χρυσωμένην. Ἀσχο-
λοῦνται (κατά τό πλεῖστον τουλάχιστον) ἀποκλειστικῶς μέ τά ἰδιαίτερα συμ-
φέροντά των. Καί τοῦτο ὑπό τό πρόσχημα τοῦ ἁγνοτέρου πατριωτισμοῦ.

9 Κορνιλάκης Ἰ., Ἰωάννης Α. Καποδίστριας, ὁ Ἅγιος της Πολιτικῆς.
10 Κορνιλάκης Ἰ., Ἰωάννης Α. Καποδίστριας, ὁ Ἅγιος της Πολιτικῆς.
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Ἅπαντες εἶναι ἰκανότατοι εἰς τό νά προβάλλουν τόν ἑαυτόν των καί νά ἐκμη-
δενίζουν τούς ἀντιπάλους των μέ ἐκθέσεις πλήρεις ὑπερβολῆς». 

Ὁ Καποδίστριας ἀπηύθυνε πάμπολλες ἐκκλήσεις πρός τούς Ἕλληνες καί
φιλέλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ νά βοηθήσουν οἰκονομικά τή χώρα: «...Ἄρτου καί
χρημάτων ἀνάγκην ἔχομεν. Ἐγώ ἐκ τῶν λειψάνων τῆς μικρᾶς μου περιουσίας
ἔδωκα ἤδη. Κάμετε καί ἐσεῖς, Κύριοι, πᾶν ὅ,τι δύνασθε πρός βοήθειάν μας,
στέλλοντες σῖτον, ἀραβόσιτον, ὄρυζαν καί ἄλευρα καί ὅ,τι ἐξοδεύσετε θά σᾶς
πληρωθεῖ ἐν καιρῷ καί παρά τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης...»11. 

Ἡ προσωπική του ζωή ἦταν πρότυπο ἤθους καί χριστιανικῶν Ἀρχῶν. Ζοῦσε
μυστηριακά καί ὄχι ἐπιφανειακά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν ὁ καγκελάριος
Μέττερνιχ ἔστελνε πράκτορες γιά νά τόν παρακολουθήσουν, ἐκεῖνοι τόν ἔβρι-
σκαν (ὅταν δέν ἀσκοῦσε τά καθήκοντά του) σέ κάποιο παρεκκλήσι νά προ-
σεύχεται. Ἄλλωστε τό ὅτι δολοφονήθηκε στά σκαλιά τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα
προσερχόμενος στή Θεία Λειτουργία, αὐτό λέει πολλά. 

Ἕλληνες ἀπό τή Μαριανούπολη, θέλοντας νά τόν εὐχαριστήσουν γιά τή
βοήθειά του πρός τήν κοινότητά τους, τοῦ ἔδωσαν ἕνα μεγάλο χρηματικό
ποσό. Ἀρνήθηκε νά τό δεχτεῖ καί γιά νά μήν τούς προσβάλει τούς
εἶπε: «...δέχομαι τό δῶρο σας. Ἀλλά μέ τόν ὄρο νά καταθέσετε αὐτά τά χρή-
ματα σέ Τράπεζα καί μέ τούς τόκους νά προσλάβετε Ἕλληνα διδάσκαλο, γιά
νά σᾶς διδάσκει τή μητρική σας γλῶσσα. Γιατί ἀποτελεῖ  ἐντροπή, ὄντας
Ἕλληνες στήν καταγωγή, στό φρόνημα καί στή θρησκεία, νά ἀγνοεῖτε
τήν εὐγενέστερη καί πλουσιότερη γλῶσσα τοῦ κόσμου, πού τήν διδά-
σκονται τόσοι ἄλλοι ἀλλοεθνεῖς...»12. 

Πρίν ἔρθει στήν Ἑλλάδα, ἔστειλε ἐπιστολή στόν Τσάρο, ὁ ὁποῖος τοῦ πρό-
σφερε μισθό 60.000 ρούβλια τόν μῆνα, τόν ὁποῖο δέν ἀποδέχτηκε ξεκαθαρί-
ζοντας: «στήν Ἑλλάδα θά ὑψώσω τήν ἑλληνική σημαία καί ὄχι τήν ρωσική». 

Μέ τήν ἐπιμονή καί τή μεθοδικότητά του, ἔφτασε τά σύνορα τῆς Ἑλλάδας
πολύ πιό μακριά ἀπό ἐκεῖ πού τά ἤθελαν οἱ μεγάλες δυνάμεις τῆς ἐποχῆς. Κι
αὐτό οἱ Ἄγγλοι δέν τοῦ τό συγχώρεσαν ποτέ! Γι’ αὐτό καί ἀπέρριπταν ὅλα τά
ἀγωνιώδη αἰτήματά του γιά παραχώρηση δανείου! Καί μέ ἄδεια ταμεῖα
ἀσφαλῶς ἦταν δύσκολο νά λειτουργήσει τό πρῶτο ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος. 

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας δολοφονήθηκε στά πενῆντα πέντε του χρόνια,
στις 9 Ὀκτωβρίου 1831, στό Ναύπλιο ἀπό τόν ἀδελφό καί τόν γιό τοῦ Πετρόμπεη

11 Φωτιάδης Δ., ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ, σ. 126.
12 Φωτιάδης Δ., ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ, σ. 123.
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Μαυρομιχάλη. Αὐτός ὁ τεράστιος ἡγέτης δολοφονήθηκε ἀπό χέρι ἑλληνικό,
κατ’ ἐντολή τῶν Ἄγγλων (μέ τό ἀζημίωτο ἀσφαλῶς), πού δέν ἤθελαν ποτέ μιά
πραγματικά ἀνεξάρτητη καί ἐλεύθερη Ἑλλάδα! 

Τή δολοφονία του τήν ὑποδέχτηκαν μέ πανηγύρια οἱ ξένοι «προοδευτικοί».
Στά ὀρφανοτροφεῖα τοῦ Πόρου καί τῆς Αἴγινας ἔκαναν γιορτή καί ἔβγαλαν τά
ὀρφανά πού εἶχε περιμαζέψει ὁ ἴδιος ὁ Καποδίστριας στούς δρόμους, νά τρα-
γουδοῦν καί νά δοξάζουν τόν Θεό, πού πέθανε ὁ τύραννος!  

Πανηγύριζαν γιά τά συνταγματικά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων ἐφημερίδες
τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἑλλάδας. Ὁ γαμπρός τοῦ Μαυροκορδάτου
ἦταν ἤδη στήν Ἀγγλία γιά νά πάρει δάνειο... Ἔκτοτε τά δάνεια τῆς Ἀγγλίας
ἔπεφταν βροχή! 

Μετά τή δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ὁ ἀδελφός του Αὐγουστῖνος πῆρε
τή σορό του, γιά νά τή μεταφέρει (μέ ρωσικό πλοῖο!) στήν Κέρκυρα, ὥστε νά
ταφεῖ δίπλα στόν τάφο τῶν γονέων του. Ὁ Ἄγγλος ἁρμοστής δέν ἐπέτρεψε
νά βγεῖ ἡ σορός του ἀπό τό καράβι κατά τή διάρκεια τῆς μέρας! Γιά νά μή
γίνουν φασαρίες! Καί τόν ἔθαψαν κρυφά, νύχτα! Οὔτε τήν ταφή τοῦ πρώτου
Κυβερνήτη τοῦ πρώτου ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ὁ ὁποῖος παρέλαβε
πραγματικά μιά διαλυμένη χώρα καί προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά τήν ἀνορ-
θώσει μέσα ἀπό τά ἐρείπια, δέν σεβάστηκαν οἱ Ἄγγλοι! Ὁ Καποδίστριας ἐνο-
χλοῦσε τούς ξένους! Οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι καί λιγότεροι οἱ Ρῶσοι δέν τόν ἤθε-
λαν. Καί τόν σκότωσαν Ἕλληνες!

Αὐτή εἶναι ἡ τεράστια διαφορά τοῦ Καποδίστρια ἀπό τούς πλείστους
σημερινούς πολιτικούς της Μεταπολίτευσης, ἀλλά καί προγενέστερα. Ὁ
Καποδίστριας ἀπευθυνόταν σέ Ἕλληνες καί ξένους, γιά νά βοηθήσουν τήν
Ἑλλάδα, ἐνῶ οἱ σημερινοί πολιτικοί ἀπευθύνονται στούς ξένους, γιά νά ὑπο-
θηκεύσουν τή χώρα…   

Ὑστερόγραφο: Ἡ παρακαταθήκη τοῦ Καποδίστρια 

Στό Παρίσι συνέταξε καί τό περίφημο κείμενο γιά τά σύνορα πού ἔπρεπε
νά ἔχει τό ἑλληνικό κράτος, δίνοντας κατηγορηματικές ἀπαντήσεις στό ἐρω-
τηματολόγιο πού τοῦ ἔστειλε ὁ Ἄγγλος ὑφυπουργός τοῦ Πολέμου καί τῶν
Ἀποικιῶν Wilmot-Horton, σχετικά μέ τήν τότε γενική κατάσταση τῆς Ἑλλάδας.
Στό ἐρώτημα τοῦ Ἄγγλου ὑφυπουργοῦ «Τί πρέπει νά ἐννοήσωμεν λέγοντες
Ἑλλάδα σήμερον;», ὁ Καποδίστριας ἀπάντησε: 

«Τό ἑλληνικόν Ἔθνος σύγκειται ἐκ τῶν ἀνθρώπων, οἵτινες ἀπό ἁλώσεως
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τῆς Κωνσταντινουπόλεως δέν ἔπαυσαν ὁμολογοῦντες τήν ὀρθόδοξον πίστην,
καί τήν γλῶσσαν τῶν πατέρων αὐτῶν λαλοῦντες, καί διέμειναν ὑπό τήν πνευ-
ματικήν ἤ κοσμικήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἐκκλησίας των, ὅπου ποτέ τῆς Τουρ-
κίας καί ἄν κατοικῶσι». 

Ὅταν ρωτήθηκε ποιά ἔπρεπε νά εἶναι τά γεωγραφικά σύνορα τῆς Ἑλλά-
δος, ξεκαθάρισε: 

«Τά ὅρια τῆς Ἑλλάδος ἀπό τεσσάρων φεῦ αἰώνων διεγράφησαν ὑπό
δικαιωμάτων, τά ὁποῖα οὔτε ὁ χρόνος, οὔτε αἱ πολύμορφοι συμφοραί,
οὔτε ἡ δορικτησία, οὐδέποτε ἴσχυσαν νά παραγράψουν, διεγράφησαν δέ
ἀπό τοῦ 1821 διά τοῦ αἵματος τοῦ χυθέντος εἰς τά σφαγάς τῶν Κυδωνιῶν,
τῆς Κύπρου, τῆς Χίου, τῆς Κρήτης, τῶν Ψαρῶν, τοῦ Μεσολογγίου καί εἰς
τά πολυαρίθμους ναυμαχίας τε καί πεζομαχίας, ἐν ταῖς ὁποίαις ἐδοξάσθη
τό γενναῖον τοῦτο Ἔθνος… Χρέος ἱερόν καί ἀπαραβίαστον ἐμποδίζει τήν
Ἑλλάδα νά συστείλει τό ὀλιγώτερον τά ὅρια τῆς χώρας της». 

Ἄν γιά τό αἴσθημα αὐτοῦ τοῦ χρέους τά ὠμά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν τόν
ἀνάγκαζαν «νά σιγήσει», οἱ Ἕλληνες θά εἶχαν δικαίωμα νά ἀναρωτηθοῦν:
«Ἄραγε χάριν τῆς εἰρήνης αἱ μεσίτριαι αὐλαί τούς ἀναγκάζουν νά ἐγκαταλεί-
ψουν ἔτι πολλούς τῶν ὁμογενῶν των ὑπό τόν μωαμεθανικόν ζυγόν;». Στήν
περίπτωση αὐτή, οἱ «προστάτιδες» δυνάμεις θά καταλάβαιναν σύντομα ὅτι ἡ
εἰρήνευση τῆς Ἀνατολῆς δέν θά μποροῦσε ποτέ νά γίνει «στερεά καί διαρκής»,
ἄν δέν στηριζόταν ἐπάνω στήν ἐδαφική δικαιοσύνη καί οὔτε θά ἦταν δυνατό
νά πραγματοποιηθεῖ μονάχα «διά τῆς ἰσχύος τῶν διαπραγματεύσεων»13.

Γιά νά κατοχυρώσει περισσότερο τά ἐπιχειρήματά του, ὡς πρός τήν ἔκταση
τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, ὁ Καποδίστριας ἐπικαλέστηκε τίς μαρτυρίες τοῦ
Ἕλληνα γεωγράφου Στράβωνα, πού ὁριοθετοῦσε τήν «κυρίως λεγομένην
Ἑλλάδα» ἀπό τήν Πελοπόννησο καί τή Θεσσαλία καί ὅλη τή Μακεδονία καί
τήν Ἤπειρο, ὥς τά νησιά τῶν δύο πελάγων, Ἰονίου καί Αἰγαίου, ὡς καί τή
Μικρά Ἀσία. Αὐτά ἦταν τά ἱστορικά καί φυσικά σύνορα τῆς Ἑλλάδας, τά
ὁποῖα οἱ Ἕλληνες εἶχαν ἱερό χρέος νά διεκδικήσουν.

13 Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο μου ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΙ.
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