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ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΑΑΧΕΝ (AIX LA CHAPELLE) ΤΟ 1818:
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΤΑΞΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Τό νά χαρακτηριστεῖ σήμερα ἕνας διπλωμάτης «Εὐρωπαῖος» εἶναι συνη-
θισμένο. Εἶναι πρωτοποριακό ὅμως νά χαρακτηρίζεται «Εὐρωπαῖος»,

ἕνας διπλωμάτης ὅπως ὁ μετέπειτα Πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, πού
ἔζησε καί ἔδρασε στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 19ου αἰώνα. 

Εἶναι ὁ πρῶτος «Εὐρωπαϊστής», γιατί ἀσχολεῖται μέ τήν ἑνότητα τῆς «Γηραιᾶς
Ἠπείρου», 100 περίπου χρόνια πρίν τό συγκεκριμένο θέμα τεθεῖ στό τραπέζι τῶν
διαπραγματεύσεων.

Τό 1812 λοιπόν, γιά πρώτη φορά στή Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου μιλᾶ ὁ
ἴδιος γιά τά «Εὐρωπαϊκά πράγματα», μία Συνθήκη πού δυστυχῶς ἄφηνε πάλι
τήν Εὐρώπη διχασμένη καί τούς μικρούς λαούς τῶν Βαλκανίων σκλάβους στήν
τουρκική βαναυσότητα.

Τί συμβαίνει ὅμως σ’ αὐτήν τήν Εὐρώπη πού δραστηριοποιεῖται ὁ Κορυ-
φαῖος Ἕλληνας Διπλωμάτης, τό πρῶτο τρίτο τοῦ αἰῶνα;

Ὥς τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1812, ὅταν ὁ γαλλικός στρατός μπῆκε νικητής στή
Μόσχα, ὁ Μ. Ναπολέων δέν εἶχε γνωρίσει τήν ἥττα. Ἡ ἐκστρατεία του ἐναντίον
τῆς Ρωσίας ὑπῆρξε ταυτόχρονα τό ἀπόγειο τῆς δόξας του καί ἡ ἀρχή τῆς
παρακμῆς του, ὁ τάφος τῆς στρατιωτικῆς καί πολιτικῆς του καριέρας. Μετά
τήν πυρπόληση τῆς Μόσχας, ἡ γενική ὑποχώρηση τῶν Γάλλων μέσα στό φοβε-
ρό χειμωνιάτικο κρύο ἔδωσε τό σύνθημα σ’ ὅλες σχεδόν τίς Εὐρωπαϊκές δυνά-
μεις νά συνασπιστοῦν γιά ν’ ἀποτινάξουν τήν κηδεμονία τοῦ Ναπολέοντα. Ὁ
γαλλικός αὐτοκρατορικός στρατός, ἡ περίφημη μεγάλη στρατιά γύρισε στήν
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πατρίδα του τρομερά ἀποδεκατισμένος. Δέν ὑπάρχει ὅμοιο παράδειγμα στήν
Παγκόσμια Στρατιωτική Ἱστορία: ἀπό τίς 533.000 ἄνδρες πού εἶχαν περάσει
τόν ποταμό Νιέμεν, ξαναεῖδαν τό Παρίσι 20 μέ 30 χιλιάδες ἄνδρες.

Συνασπισμός Αὐστρίας – Πρωσίας – Ρωσίας – Ἀγγλίας καί στίς 19 Ὀκτωβρίου
1813 ἔρχεται γιά τόν Γάλλο Στρατηλάτη ἡ καταστρεπτική ἥττα στήν περιώνυμη
Μάχη τῶν Ἐθνῶν κοντά στή Λειψία. Οἱ συμμαχικές δυνάμεις περνοῦν τό Ρῆνο
καί εἰσβάλλουν στό γαλλικό ἔδαφος – ἀρχές τοῦ 1814.

Τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Μαρτίου τοῦ 1814 οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν τεσσάρων
Δυνάμεων συναντιοῦνται στό Σωμόν τοῦ  Ἄνω Μάρνη καί ὑπογράφουν συμ-
φωνία μέ τήν ὁποία ἀναλάμβαναν τήν ὑποχρέωση νά μή σταματήσουν τόν
πόλεμο παρά μόνο ἀφοῦ θά ἐξανάγκαζαν τή Γαλλία νά δεχθεῖ τά γεωγραφικά
ὅρια τοῦ 1789 (πρίν ἀπό τή Μεγάλη Ἐπανάσταση). Καθόριζαν ἀκόμη μέ τή συμ-
φωνία αὐτή τίς γενικές ἀρχές πού θά ἀποδέχονταν καί θά ἐπέβαλαν μετά τήν
τελική νίκη, γιά τή νέα ὀργάνωση τῆς Εὐρώπης.

Γι’ αὐτό καί ἡ Συμφωνία ἤ Συνθήκη τοῦ Σωμόν θεωρεῖται ὡς ἡ Πρώτη Πρά-
ξη τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τῆς Εὐρώπης ὡς πρός τήν ἐφαρμογή τῆς ἀρχῆς τῆς
εὐρωπαϊκῆς ἰσορροπίας καί τήν καθιέρωση τοῦ λεγόμενου Διευθυντηρίου, τό
ὁποῖο θά διαμορφωθεῖ λεπτομερέστερα μέ τή Συνθήκη τῶν Παρισίων στίς 20
Νοεμβρίου 1815.

Στά τέλη Μαρτίου 1814 οἱ Σύμμαχοι μπαίνουν στό Παρίσι – ἡ Γαλλική
Γερουσία κηρύττει ἔκπτωτο τόν Μ. Ναπολέοντα καί καλεῖ τόν κόμη τῆς Προ-
βηγκίας, γνωστό ὡς Λουδοβίκο ΙΗ´, στόν θρόνο τῆς Γαλλίας. Ἔτσι ἔχουμε τή
λεγόμενη παλινόρθωση τῆς Παλαιᾶς Βασιλικῆς Οἰκογενείας τῶν Βουρβόνων.

Ὁ Γάλλος Αὐτοκράτορας διατηρεῖ τόν τίτλο του καί ἐκτοπίζεται στό μικρό
νησί τῆς Ἔλβας.

Συμφωνεῖται νά συγκληθεῖ Διεθνές Συνέδριο στή Βιέννη, τό ὁποῖο ξεκινάει
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1814. Τήν ἴδια ἐποχή ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὡς ἀπεσταλ-
μένος τοῦ Τσάρου ὁλοκληρώνει τό ἑλβετικό θαῦμα καί μετέχει κι ἐκεῖνος στό
Συνέδριο τῆς Βιέννης ὡς διπλωματικός ἀκόλουθος μέ ἁρμοδιότητα στό ἑλβετι-
κό ζήτημα.

Ἐπιδίωξη στή Βιέννη τῶν τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων τῆς Τετραπλῆς
Συμμαχίας –ὅπως εἶχε καθιερωθεῖ νά ὀνομάζεται ἀπό τό 1813– ἦταν νά διαμορ-
φώσουν τόν νέο χάρτη τῆς Εὐρώπης, ὅπως αὐτές ἤθελαν, καί νά ἐπιβάλουν
τίς ἀποφάσεις τους στή Γαλλία καί στά μικρότερα κράτη.

Ὡστόσο ὁ Ταλλεϋράνδος καταφέρνει νά ματαιώσει τά σχέδιά τους καί νά
διασπάσει τήν ἑνότητα τῆς Τετραπλῆς Συμμαχίας. Ἀσυναγώνιστος ὁ Ταλλεϋ-
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ράνδος στήν παρασκηνιακή δραστηριότητα, ἐκμεταλλεύεται τίς ἀντιζηλίες καί
τίς διαφορές τῶν Τεσσάρων Δυνάμεων πού προέκυψαν εἰδικά στά θέματα τῆς
Πολωνίας καί τῆς Σαξονίας.

Ἐνῶ συνεχίζονται οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου, ὁ Μ. Ναπολέων ἀποδρᾶ ἀπό
τήν Ἔλβα τήν 1η Μαρτίου 1815 καί ἀποβιβάζεται στίς γαλλικές ἀκτές. Εἶναι οἱ
περιβόητες 100 ἡμέρες τῆς Βασιλείας του πού τελειώνουν μέ τή συντριβή του
στό Βατερλώ (16-18 Ἰουνίου 1815).

Οἱ συνθῆκες πού ὑπογράφτηκαν στά 1815 εἶναι τρεῖς:
1. Ἡ Τελική Πράξη τῆς 9ης Ἰουνίου 1815 μέ τήν ὁποία κλείνει τό Συνέδριο

τῆς Βιέννης.
2. Ἡ λεγόμενη Συνθήκη τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας στίς 26 Σεπτεμβρίου 1815 καί
3. Ἡ Συνθήκη Εἰρήνης τῆς 20ῆς Νοεμβρίου 1815 στό Παρίσι.

Ἡ Ἱερά Συμμαχία οὐσιαστικά δημιουργεῖται μέ πρωτοβουλία τοῦ Τσάρου
Ἀλέξανδρου καί εἶναι Συμμαχία μεταξύ Αὐστρίας – Πρωσίας – Ρωσίας – Γαλ-
λίας (ἡ Γαλλία γίνεται δεκτή μετά τό Συνέδριο τοῦ Ἄαχεν).

Ξεκινᾶ σάν ἕνα ἔγγραφο προσωπικό τῶν Μοναρχῶν οἱ ὁποῖοι ἐπικαλοῦνται
τίς ἀρχές τοῦ Χριστιανισμοῦ, δηλ. ὅτι ἑνωμένοι μέ δικαιοσύνη – ἀγάπη – εἰρήνη
θά ἀντιμετωπίσουν ὁποιοδήποτε πρόβλημα καί θά εἶναι ἀλληλέγγυοι ὁ ἕνας
στόν ἄλλο.

Πρόκειται ἀναμφισβήτητα γιά ἕνα κείμενο πού δέν ἔχει τό προηγούμενό του
μέσα στήν ἱστορία τῶν διπλωματικῶν πράξεων.

Οἱ κρυφές προθέσεις τῶν ἡγεμόνων πού συνέστησαν τήν Ἱερά Συμμαχία
ἦταν ὅμως ἡ ἐπέμβαση στά ἐσωτερικά τῶν μικρῶν κρατῶν, ὁ στραγγαλισμός
τῶν ἐθνικῶν διεκδικήσεων τῶν ὑπόδουλων λαῶν καί, κυρίως, τό ἀπαραβίαστο
τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συνεδρίου τῆς Βιέννης. 

Κατά τή διάρκεια τοῦ χρόνου οἱ λαοί ἀπέδωσαν στήν Ἱερά Συμμαχία τόν
χαρακτήρα συνωμοσίας τῶν ἰσχυρῶν κατά τῶν λαϊκῶν ἐλευθεριῶν.

Ἡ Συνθήκη Εἰρήνης τῶν Παρισίων οὐσιαστικά βάζει τέλος στήν πολιτική
σταδιοδρομία τοῦ Μ. Ναπολέοντα, συμμαχικός στρατός θά ὑπάρχει ὡς στρα-
τός κατοχῆς γιά μεγάλο διάστημα σέ στρατηγικές θέσεις μέσα στή Γαλλία, ἡ
ὁποία ὑπόκειται καί σέ μεγάλη πολεμική ἀποζημίωση.

Ὁ Καποδίστριας τό 1815 ἀναλαμβάνει Γραμματέας ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ὑπο-
θέσεων στή Ρωσική Αὐτοκρατορία. Οὐσιαστικά ἀναδιοργανώνει μία νεκρή
διπλωματική ὑπηρεσία πού κινεῖται ἀσυντόνιστα ἀπό τό 1802-1803 πού ἱδρύ-
θηκε. Διπλωματικά ἀρχεῖα, Ἐπετηρίδα Ρώσων διπλωματῶν, ἀνακοινώσεις στίς
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ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς ὡς ΥΠΕΞ, καινοτομίες πρωτόγνωρες γιά τήν ἐποχή πού
διανύουμε, ἀλλά, ταυτόχρονα, καί τεράστιες ὑπηρεσίες γιά τήν Πατρίδα του.

Φτάνουμε λοιπόν στό 1818 ὅταν ὠθεῖ οὐσιαστικά τόν Τσάρο Ἀλέξανδρο νά
σκεφτεῖ ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ μελλοντική στάση τῶν Συμμάχων ἀπέναντι στή
Γαλλία. Ὁ Καποδίστριας θεωρεῖ ἀπαραίτητη τήν ἐπιστροφή τῆς Γαλλίας στίς
Συμμαχίες τῶν Μεγάλων Δυνάμεων γιά τή διατήρηση τῆς εὐρωπαϊκῆς εἰρήνης
καί ἰσορροπίας. Ἄλλωστε τό 1815 εἶχε προσφέρει τεράστιες ὑπηρεσίες σώζον-
τας τή Γαλλία ἀπό τόν κατατεμαχισμό τῶν ἐδαφῶν της, κάτι πού ἀναγνώρισαν
οἱ Γάλλοι.

Ἔτσι προκαλεῖται τό Συνέδριο τῆς Αἴξ λά Σαπέλ (Ἄαχεν) μέ ἀποκλειστικό
ἔργο νά ἐξετάσει καί νά ρυθμίσει τό θέμα τῆς συμμαχικῆς κατοχῆς στή Γαλλία.

Στά τέλη Σεπτεμβρίου ἄρχισαν νά καταφθάνουν στό Ἄαχεν οἱ ἀντιπροσω-
πεῖες. Ποιά θέματα χώριζαν τίς Μεγάλες Δυνάμεις; Ὅλα καί κανένα. Οἱ Ἀγγλο-
αυστριακοί φοβοῦνταν τή γαλλορωσική προσέγγιση, πού τή θεωροῦσαν ἐξαι-
ρετικά ἐπικίνδυνη γιά τήν ἐλευθερία τῆς Εὐρώπης. Τελικά, ὅλοι προσπάθησαν
νά καλοπιάσουν τούς Γάλλους. Ἡ τελική ἀπόφαση τοῦ Συνεδρίου εἶναι μία νίκη
γιά τόν Καποδίστρια. Τά συμμαχικά στρατεύματα ἀποσύρονται ἀπό τή Γαλλία
καί μειώνεται ἡ πολεμική ἀποζημίωση, ἡ ὁποία οὐσιαστικά τακτοποιεῖται. 

Τό σημαντικότερο ὅμως εἶναι ὅτι σύντομα ἡ Γαλλία θά γινόταν καί πάλι
ἀποδεκτή ὡς ἰσότιμη σύμμαχος. Ἔτσι ἡ Τετραπλή Συμμαχία γίνεται Πενταπλή.

Ὁ Βασιλιάς τῆς Γαλλίας Λουδοβίκος ΙΗ΄, θέλοντας νά δείξει τήν εὐγνωμο-
σύνη του στόν Ἰωάννη Καποδίστρια, τοῦ ὁποίου ἡ σθεναρή στάση σώζει γιά
ἄλλη μία φορά τή Γαλλία ἀπό τήν οἰκονομική καταστροφή, ἐπαναφέροντάς
την στούς ἰσχυρούς τῆς Εὐρώπης, τοῦ προσφέρει μέσω τοῦ Ὑπουργοῦ τοῦ
Ρισελιέ ἕνα μεγάλο χρηματικό ποσό. 

Ὁ Καποδίστριας ἀρνεῖται καί, κατόπιν ἐπιμονῆς τῶν Γάλλων, ζήτησε νά
προσφέρουν ἀπό ἕνα ἀντίτυπο ὅσων βιβλίων ὑπῆρχαν εἰς διπλοῦν στή βιβλιο-
θήκη τῶν Παρισίων γιά τίς βιβλιοθῆκες τῆς Ἑλλάδος πού σκόπευε νά ἱδρύσει.
«Τό περιττόν σας», εἶπε, «θά γίνει κεφάλαιον τῆς βιβλιοθήκης, τήν ὁποία ἐπι-
θυμῶ νά συστήσω εἰς τήν πατρίδα μου καί ἄλλον οὐδέν ὑπάρχει εἰς ἐμέ χαριέ-
στερον».

Ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος, ἐπιβραβεύοντας τούς ἀγῶνες του στό Συνέδριο τοῦ
Ἄαχεν, ἀπένειμε στόν Καποδίστρια τό παράσημο τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου Α´
τάξης, ἐνῶ ἡ Γαλλία τοῦ ἀπένειμε τόν Μεγαλόσταυρο τῆς Λεγεώνας τῆς Τιμῆς.

Μεγάλες ὅμως εἶναι οἱ προσπάθειες τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια γιά τήν ἐγκα-
θίδρυση τῆς πρώτης Γερμανικῆς Ὁμοσπονδίας.
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Σχετικά λοιπόν μέ τό γερμανικό ζήτημα προαποφασίστηκε ἀπό τό Διευθυν-
τήριο ἡ πρόσκαιρη λύση τῆς Συνομοσπονδίας, λύση πού φυσικά βρῆκε ἀντίθε-
τη τήν Αὐστρία, πού ἀπέβλεπε στόν ρόλο τοῦ ἰσχυροῦ στήν Κεντρική Εὐρώπη. 

Ὁ γερμανικός λαός ἤθελε τήν ἑνότητα, ἀλλά πολλές ἀπό τίς Μεγάλες Δυνά-
μεις ἤθελαν τόν κατακερματισμό τῆς Γερμανίας σέ μικρά κρατίδια, γιατί ἔτσι
θά αὔξαναν τήν ἐπιρροή τους στήν περιοχή.

Ἀπό τό 1815 ἕως τό 1818 καί τά Συνέδρια τῆς Βιέννης καί τοῦ Ἄαχεν, ὁ
Καποδίστριας ὑποβάλλει τουλάχιστον τέσσερα ὑπομνήματα γιά τίς γερμανικές
ὑποθέσεις, τονίζοντας καταρχήν τήν ἀδιαμφισβήτητη ὑπεροχή τῆς Γερμανικῆς
Αὐτοκρατορίας στήν Εὐρώπη, καθώς καί ὅτι πρέπει νά ἀποκατασταθεῖ τό
Γερμανικό Ἔθνος ἀφενός πρός ὄφελός του, ἀφετέρου δέ χάριν τῆς ἐξασφαλί-
σεως τῆς ἠρεμίας καί γαλήνης στήν Εὐρώπη. 

«Ὁποιαδήποτε κι ἄν εἶναι τά ἰδιαίτερα συμφέροντα τῶν ἡγεμόνων πού
κυβερνοῦν», διακήρυξε, «ὀφείλουν ὑπό τήν πίεση τῶν γεγονότων νά παρά-
σχουν στή χώρα τους ἑνιαῖο Σύνταγμα».

Στή σύγκρουσή του μέ τήν Ἀντιπροσωπεία τῆς Αὐστρίας, ὁ Καποδίστριας
σέ ἕνα ξέσπασμά του λέει: «Τό γεγονός πού θά ἐξασφάλιζε μία αἰώνια εἰρήνη
στήν Εὐρώπη θά ἦταν ἡ διακήρυξη τῆς ἀρχῆς τῆς οὐδετερότητας ὡς θεμέλιο
τῆς Γερμανικῆς Ὁμοσπονδίας καί ἡ ὑπαγωγή στό καθεστώς αὐτό ὅλων τῶν
ὁμόσπονδων δυνάμεων μαζί μέ τή Δανία. Ποιός θά πολεμοῦσε τότε καί γιατί;
Θά βλέπαμε τότε τή μάστιγα τῶν μόνιμων στρατευμάτων νά ἐξαφανίζεται ἀπό
παντοῦ… Ἀλλά αὐτό εἶναι μία χίμαιρα». 

Μετά ἀπό ἔντονες συζητήσεις ὑπογράφηκαν στή Βιέννη ἀρχικά, στίς 8 Ἰου-
νίου 1815, οἱ συνθῆκες γιά τή Γερμανική Ὁμοσπονδία πού ἀναγνώριζαν, σύμ-
φωνα πρός τίς ὑποδείξεις τοῦ Καποδίστρια, μιά ἕνωση κρατῶν πού σεβόταν
τήν κυρίαρχη ἐξουσία τῶν μελῶν της καί ἡ ὁποία περιελάμβανε 41 γερμανικά
κράτη. 

Ὅμως τό Συνέδριο τοῦ  Ἄαχεν θά μείνει στήν Ἱστορία τῆς Διπλωματίας μονα-
δικό γιά τίς τολμηρές ἰδέες τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια γιά τά πράγματα τῆς Εὐρώ-
πης, τήν καταπολέμηση τῆς πειρατίας καί τήν κατάργηση τοῦ δουλεμπορίου.

Ξεχώρισα ἀπό τό Ἀρχεῖο τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια τρία ὑπομνήματα μέ
προτάσεις καί διπλωματικές ἀναφορές πρός τόν Ἀνώτατο Προϊστάμενό του,
τόν Τσάρο Ἀλέξανδρο.

Τά τρία αὐτά ὑπομνήματα μέ ἡμερομηνίες 6 Ἰουλίου – 1 Νοεμβρίου καί 31
Δεκεμβρίου 1818 εἶναι κυριολεκτικά μνημειώδη. Θά πρέπει, κατά τήν ἄποψή
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μου, νά μελετῶνται καί νά διδάσκονται σέ ὅλες τίς Διπλωματικές Ἀκαδημίες
τοῦ σύγχρονου κόσμου. Εἶναι τά ὑπομνήματα πού μᾶς ἐπιτρέπουν νά τόν ὀνο-
μάσουμε «Πρῶτο Εὐρωπαϊστή».

Ἀναφέρομαι στά τρία Ὑπομνήματα μέ τίς προτάσεις του πρός τόν Τσάρο
Ἀλέξανδρο, γιατί αὐτούσιες οἱ ἰδέες του περιλαμβάνονται στά ἀρχικά αὐτά
Ὑπομνήματα.

Στό πρῶτο ἀπ’ αὐτά (τῆς 6ης Ἰουλίου 1818), ἐκθέτει τίς ἀπόψεις του γιά
ὅλα τα εὐρωπαϊκά ζητήματα.

Καταγγέλλει τήν τάση τῆς Αὐστρίας καί τῆς Ἀγγλίας γιά «κατ’ ἰδίαν» ἀντι-
μετώπιση τῶν διαφόρων θεμάτων ἔξω ἀπό τά πλαίσια τῆς μεγάλης συμμαχίας.
Προσπαθεῖ μέ ὅλες του τίς δυνάμεις νά πείσει τίς ἀντιπροσωπεῖες τῶν μεγά-
λων κρατῶν νά συζητήσουν τά τεράστια προβλήματα τῶν μικροτέρων κρατῶν,
ὅπως τῆς Ἰσπανίας, τῶν ἰταλικῶν κρατιδίων, τῆς Γερμανίας. Τονίζει ὅτι, παρα-
σκηνιακά, δέν μποροῦν νά ἀντιμετωπιστοῦν αὐτά τά προβλήματα, πού θά ἐξε-
λιχθοῦν σέ μεγάλα καί θά διακινδυνεύσει γιά ἄλλη μιά φορά ἡ εἰρήνη στήν
Εὐρώπη.

Χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὅτι ἡ Ρωσία, ἔχοντας συμβάλει μέ ἀνιδιοτέλεια
στήν ἀποκατάσταση τῆς συνταγματικῆς βασιλείας στή Γαλλία, στήν ἑδραίωση
τῆς διαρκοῦς οὐδετερότητας καί ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλβετίας καί στήν ἐξασφά-
λιση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας τῆς Πολωνίας, ἐπιβεβαίωνε τήν καλή της πίστη
καί τόν σεβασμό στήν τήρηση τῶν συνθηκῶν. Δέν εἶχε ἀποδώσει ἡ ἐπιμελημένη
«φαλκίδευση» τῶν παραπάνω ἀπό μέρους τῶν Ἄγγλων καί τῶν Αὐστριακῶν.
Ὁ Μέττερνιχ μάλιστα ἤλπιζε, ὅτι μέ τήν ἀνανέωση τῆς Τετραπλῆς Συμμαχίας,
θά μποροῦσε ν’ ἀνατεθεῖ στή Γαλλία ὁ ρόλος τοῦ «ἐνδιάμεσου». Στόχος πάντα
ἡ μείωση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Ρωσίας στά εὐρωπαϊκά ζητήματα.

Ἀναφερόμενος ἀργότερα ὁ Καποδίστριας στά διπλωματικά «παιχνίδια» τοῦ
Μέττερνιχ, γράφει: «Ἀπομονώνων ἀφ’ ἑνός τήν Γαλλίαν, καί δεσμεύων ἀφ’ ἑτέ-
ρου τήν Ρωσίαν διά τῆς Τετραπλῆς Συμμαχίας, ἤλπιζε, χρείας τυχούσης, νά
ἀναγκάση τήν Αὐλήν τῶν Παρισίων νά προσχωρήση ἐκ νέου εἰς τήν διαβόητον
συνθήκην τῆς 3ης Ἰανουαρίου 1815. Ἀφ’ ἑτέρου, διά τῆς ἀποκλείσεως παντός
ἄλλου ζητήματος ἐκ τῶν ἐν Ἄαχεν συζητήσεων, ἐπετυγχάνετο ἐν τοῖς πράγμα-
σιν ἡ μέν Ἀγγλία νά ρυθμίση μόνη της τά ἐν Νοτίῳ Ἀμερικῇ ἱσπανικά ζητήματα,
ἡ δέ Αὐστρία νά πράξη τό αὐτό διά τά ζητήματα τῆς Γερμανίας καί Ἰταλίας
ἀπομακρύνουσα τά δευτερεύοντα κράτη ἀπό τῆς Ρωσίας».

Ὁ Καποδίστριας ὅμως μέ τό πραγματικά μεγαλοφυές αὐτό Ὑπόμνημα, τό
ὁποῖο μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ δίκαια «τό προσχέδιο γιά μία πανευρωπαϊκή
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συνεργασία», ἀμφισβητεῖ ἐπίσημα τήν παγκόσμια κυριαρχία τῶν τεσσάρων
Μεγάλων Δυνάμεων πού ἀπέρρεε ἀπό τίς συνθῆκες τοῦ 1815. Καί τό κάνει ὡς
Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν ἴσως τῆς μεγαλύτερης ἀπό αὐτές τίς Δυνάμεις.

Λέει, ὅτι, «ἄν δεχτοῦμε ὅτι ἡ Συνθήκη τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας νομιμοποιεῖ τήν
ἀδελφοσύνη ἀνάμεσα σέ Μονάρχες καί λαούς, πῶς θά διατηροῦνταν τότε ἡ
ἀμοιβαιότητα ἐφόσον μία Κυβέρνηση ὅριζε τά συμφέροντα τῶν ἄλλων χωρίς τή
δική τους συμμετοχή. «Δέν δεχτήκαμε ποτέ», ὑπογραμμίζει, «τήν ὕπαρξη
δικαιώματος τῶν συμβαλλόμενων Δυνάμεων νά παρεμβαίνουν στίς σχέσεις πού
ἀφοροῦν τά ἄλλα κράτη, ἀκόμη λιγότερο στίς σχέσεις ἐκεῖνες πού δέν ὁρίζον-
ται ἀπό συνθῆκες».

Καί συνεχίζει, προτείνοντας τήν ἵδρυση μίας «γενικῆς συμμαχίας». Ἡ Τετρα-
πλή Συμμαχία ἀναφέρει ὅτι εἶναι καταδικασμένη ἀπό τή φύση της νά σπείρει
τή διχόνοια ἀνάμεσα στούς λαούς. Πρέπει λοιπόν νά διευρυνθεῖ μέ τήν ἔνταξη
σ’ αὐτήν ὅλων των Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καί νά καθιερωθεῖ ἡ «ἀλληλέγγυος καί
συνυπεύθυνος συμμαχία (Alliance Solidaire), πού θά ἐγγυᾶται τήν ἐσωτερική
καί ἐξωτερική εἰρήνη καί ἀσφάλεια ὅλων τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης.

Αὐτή θά εἶναι «ἡ βάση ἑνός συστήματος ἀμοιβαίας ἐγγύησης γιά τήν ὑφιστά-
μενη κρατική ὑπόσταση τῶν συμβαλλομένων δυνάμεων».

Ἐγγύηση ἐδαφική; Ναί, ἀλλά ἐγγύηση καί τῶν ὑφισταμένων πολιτικῶν
καθεστώτων.

Στό κείμενο αὐτό γιά πρώτη φορά ἀναφέρεται τό διεθνές δίκαιο καί ἡ τήρη-
σή του.

Τόν ἀπασχολεῖ ἡ μακραίωνη εἰρήνη καί εὐημερία.
Συνεχίζει νά βάζει ἐρωτήματα συνεχῶς γιά τήν Αὐστρία καί τή Ρωσία: «Ἡ

ζήλεια», λέει, «ἀκόμη καί ὁ φόβος πού προκαλεῖ ἡ κραταιά στάση τῆς Ρωσίας
καί ἡ παρέμβαση τῆς Κυβέρνησής της σέ ὅλες τίς Εὐρωπαϊκές ὑποθέσεις, συνι-
στοῦν τήν κύρια αἰτία διαφωνίας».

Γιά τόν Καποδίστρια ἡ σταθερότητα στό εὐρωπαϊκό σύστημα κινδυνεύει
ἀπό τήν ἐπιστροφή τῶν ἐπαναστάσεων καί τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου. Πρέπει
νά προστατευθεῖ ἡ Εὐρώπη ἀπό τή χρήση βίας καί ἐπίσης νά περιοριστοῦν οἱ
ἐπεκτατικές βλέψεις τῶν μεγάλων σέ βάρος τῶν μικρῶν κρατῶν.

Ἡ ἀλληλέγγυος, δέ, αὐτή Συμμαχία πού προτείνει, ἕνας ὑπερεθνικός θά
λέγαμε σήμερα Ὀργανισμός, σάν τόν Ὀργανισμό Ἡνωμένων Ἐθνῶν, θά μπο-
ροῦσε νά ἐπεμβαίνει μόνο κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Διευθυντηρίου τῶν Δυνάμεων
(ἕνα ἄλλο Συμβούλιο Ἀσφαλείας θά λέγαμε σήμερα) γιά διευθέτηση τῶν
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διεθνῶν διαφορῶν καί ὅταν ὑπῆρχε ἀπειλή κατά τῆς διεθνοῦς εἰρήνης.
Καταργεῖ δηλαδή οὐσιαστικά τήν ἀρχή τῶν ἐπεμβάσεων καί δέν θεωρεῖ νόμι-

μη τήν ἐπέμβαση ὕστερα ἀπό μονομερῆ ἀπόφαση ἑνός ἤ περισσοτέρων κρατῶν.
Βασικός του στόχος, νά μποροῦν καί τά μικρά κράτη νά ἔχουν τό δικαίωμα

ν’ ἀντιμετωπίζουν τά ἐθνικά τους προβλήματα μέ τή συνεργασία καί μόνο των
μεγάλων κρατῶν.

Στό βάθος τοῦ μυαλοῦ του μέσα ἀπ’ ὅλες αὐτές τίς προοδευτικές καί ρηξι-
κέλευθες προτάσεις ὑπάρχει ἡ σκλαβωμένη του πατρίδα. Τήν κατάλληλη στιγ-
μή θά τεθεῖ πρός συζήτηση καί τό Ἑλληνικό Ζήτημα. Ἄλλωστε αὐτό τό προ-
ετοιμάζει ὁ ἴδιος σιγά σιγά, ξεκινώντας ἐπίσημα νά τό θέτει ἀπό τό Συνέδριο
τῆς Βιέννης. Ἡ ὑλοποίηση καί τελειοποίηση τῶν σκέψεων τοῦ Ρήγα Βελε-
στινλῆ! «Ἑλληνικόν Ἔθνος» ὑπάρχει, «εἶναι ὑπόδουλο» καί πρέπει ν’ ἀπελευθε-
ρωθεῖ.

Βάζει συνεχῶς ὑποθέσεις στά κείμενά του γιά νά ἐξηγήσει ποῦ θά ὁδη-
γοῦνταν τά πράγματα ἄν καταλήγαμε στό ἀντίθετο συμπέρασμα ἀπό τό δικό
του. Ἕνας πράγματι μαθηματικός τρόπος σκέψης προσαρμοσμένος στή διπλω-
ματία.

Ἡ γαλλική γλῶσσα πού χρησιμοποιεῖ στά διπλωματικά του κείμενα δέν
μπορεῖ νά κατανοηθεῖ εὔκολα ἀπό κάποιον πού δέν τήν ἔχει τουλάχιστον
μητρική του γλῶσσα! Παίζει μέ τίς λέξεις, μέ τά νοήματα, ἕνα διπλωματικό ὑπο-
χρεωτικά καί συνωμοτικό παιχνίδι πού τό κερδίζει τίς περισσότερες φορές.

Στό Ὑπόμνημα τῆς 1ης Νοεμβρίου 1818, ἐνῶ τό Συνέδριο βρίσκεται σέ ἐξέ-
λιξη, ὁ Καποδίστριας γράφει ὅτι οἱ θέσεις του γιά μία γενικότερη συμμαχία
ἔχουν τρομοκρατήσει τούς συνέδρους. Ἡ διχογνωμία εἶναι οὐσιαστική. Ἀγγλία
καί Αὐστρία, ἀποβλέποντας μόνο στήν ἀστυνόμευση τῆς Εὐρώπης, ὑποστήρι-
ξαν τήν ἰσχύ τῆς κλειστῆς συμμαχίας καί σέ καιρό εἰρήνης. Ἀναρωτιέται, ἀπευ-
θυνόμενος στόν Αὐτοκράτορα καί ἐκφράζοντας τήν ἀγωνία του, ποιά θά εἶναι
ἄραγε ἡ τελική ἔκβαση τῶν διαπραγματεύσεων.

Στό Ὑπόμνημα τῆς 31ης Δεκεμβρίου, μετά τή λήψη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνε-
δρίου, ἀναφέρεται στίς «προόδους» τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συστήματος. Εἶναι ἕνα
μοναδικό ὑπόμνημα πού πράγματι δικαιολογεῖ τήν ἄριστη ἐπιλογή τοῦ Αὐτο-
κράτορα νά τοποθετήσει τόν Ἰωάννη Καποδίστρια Ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν,
μόνο σέ ἕξι χρόνια διπλωματικῆς σταδιοδρομίας στή Ρωσία.

Ἕνα πρωτοποριακό γιά τήν ἐποχή του Ὑπόμνημα μέ βαθιά ἀνάλυση γιά
τήν πολιτική πού ἀκολουθεῖ κάθε κράτος τοῦ κόσμου, καθώς καί τίς ἐπιδιώ-
ξεις του. Ἀνάλυση, δηλαδή, τῆς τότε παγκόσμιας πολιτικῆς σκηνῆς.
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Τελειώνοντας αὐτή τή θαυμάσια πολιτική ἐπισκόπηση, τονίζει ὅτι ἡ Κυβέρ-
νηση τῆς Ρωσίας ὀφείλει νά ἐπαγρυπνεῖ μέ μεγάλη προσοχή γιά τά ὅσα δια-
δραματίζονται στή Βιέννη καί τό Λονδίνο.

Ἀξίζει ὅμως ν’ ἀναφερθοῦμε στό τί λέει γιά τήν Ἀγγλία καί τήν ἀγγλική πολι-
τική.

Ἐάν ἡ Γαλλία καί ἡ Ἱσπανία ἀναζητοῦν μέ κόπο μία κατευθυντήρια γραμμή
στήν ἀντίστοιχη βάση τους ἡ καθεμία, ἡ Ἀγγλία καταβάλλει μεγάλες προσπά-
θειες γιά νά μήν χάσει τήν δική της. Τό ἀγγλικό ὑπουργεῖο γνωστοποίησε τίς
θέσεις του. Ἡ τρέχουσα σύνοδος τοῦ Κοινοβουλίου θά τό ἐκτιμήσει. Ὅποιες
καί νά εἶναι οἱ ἐπιτυχίες τῆς παρούσας διοίκησης, ἤ ἐάν θά ἔπρεπε νά συγκρο-
τηθεῖ μία νέα, δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία πώς ἡ φύση καί ἡ ἔκταση τῶν
ἐμπορικῶν συμφερόντων αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἔθνους δέν θά εἶναι καθόλου
ἀσύμβατα μέ τήν ἀνεξαρτησία τῶν πολιτικῶν ἀπόψεων τῆς κυβέρνησής της.

Ἐάν αὐτές οἱ ἀπόψεις δέν προέρχονται καθόλου ἀπό ἀνεξάρτητα πνεύ-
ματα, εἶναι ἀκόμα πιό δύσκολο νά συμμορφωθοῦν μέ τό καθῆκον. Ὅταν μάλι-
στα ἡ ἐκπλήρωση ἑνός καθήκοντος σέ σχέση μέ ἄλλα κράτη δέν σημαίνει οὔτε
νά εὐνοηθεῖ οὔτε κάν νά μήν συμβιβαστοῦν τά συχνά ὑπερβολικά ἤ κακῶς
ἐννοούμενα συμφέροντα τοῦ ἔθνους ἤ τοῦ ὑπερισχύοντος κόμματος πού τό
ἐκπροσωπεῖ.

Ἡ ἀγγλική πολιτική βρίσκεται ὁλόκληρη μέσα σέ αὐτή τήν ἀλήθεια. Μόνο
αὐτή περικλείει ὅλα τα σπέρματα τοῦ κολοσσιαίου μεγαλείου αὐτοῦ τοῦ κρά-
τους, καθώς καί αὐτά τῆς καταστροφῆς μέ τήν ὁποία ἀπειλεῖται.

Οἱ ἀξιώσεις της στό ἐξωτερικό εἶναι τόσο ἀκραῖες ὅσο σοβαρά εἶναι καί τά
προβλήματά της στό ἐσωτερικό. Μετριάζοντας τά μέν, μποροῦν νά ἐλαττωθοῦν
τα δέ. Μόνον, ἑπομένως, μέ τήν σταθερότητα καί τήν καρτερία μέ τίς ὁποῖες
θά ἐπιδιωχθεῖ αὐτός ὁ πρῶτος στόχος, οἱ Ἄγγλοι θά μπορέσουν νά φανοῦν
χρήσιμοι σέ αὐτήν τή δύναμη καί νά τήν καταστήσουν χρήσιμη μέ τή σειρά της
στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια.

Ἀποβλέπει σέ μία ἀπόλυτη αὐτοκρατορία στήν θάλασσα καί στίς ἐμπορι-
κές σχέσεις τῶν δύο κόσμων. Δέν περιφρονεῖ τήν ἤπειρο. Στή Γερμανία ἐνεργεῖ
μέσω τοῦ Ἀνόβερου καί μέσω τῶν στενῶν σχέσεων μέ τήν Αὐστρία καί τήν
Πρωσία. Κατέχει τήν Πορτογαλία, ἐπηρεάζει τό Βέλγιο, βασανίζει τήν Γαλλία,
ἐξευτελίζει τήν Ἰσπανία, διαπραγματεύεται μέ τούς ἐξεγερμένους, χρονοτριβεῖ
μέ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί ταράζει τά δυστυχῆ συμβούλια τῆς Πύλης καί
τῆς Περσίας.

Ποτέ μία δύναμη δέν ὤθησε τήν φιλοδοξία οὔτε τόσο πέραν τῶν ὁρίων οὔτε
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τόσο ἀνοιχτά. Ἐπίσης, ποτέ μία δύναμη δέν πάλεψε τόσο πολύ μέ τόν ἑαυτό
της γιά νά διατηρήσει τήν ἰσορροπία της. Ἡ σημερινή ἰσορροπία της εἶναι προ-
σωρινή. Τήν πραγματική δέν μπορεῖ νά τήν βρεῖ παρά μέ μετριοπάθεια. Αὐτή
ὅμως ἡ μετριοπάθεια δέν μπορεῖ νά τῆς ἐπιβληθεῖ παρά βαθμιαία, μέ τήν ἐπιρ-
ροή τῆς γενικῆς συμμαχίας. Ἐάν ἀποδεχθοῦμε αὐτούς τούς ἐπαγωγικούς συλ-
λογισμούς, εἶναι εὔκολο νά ἐξαγάγουμε ὡς σχετικό συμπέρασμα πώς, ὑποστη-
ρίζοντας τήν κυβέρνηση τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, δέν εἶναι δυνατόν νά τήν ὁδηγή-
σουμε στήν μετριοπάθεια.

Οἱ στόχοι αὐτοί τοῦ Καποδίστρια δέν περνοῦν ἀπαρατήρητοι ἀπό τήν
ἄγρυπνη παρακολούθηση τοῦ Μέττερνιχ, πού ἀνησυχεῖ γιά τίς προοδευτικές
καί φιλελεύθερες τάσεις τῆς ρωσικῆς ἀντιπροσωπείας γιά τήν προστασία καί
ὑποστήριξη τῶν μικρῶν λαῶν.

Μέ τή συνεργασία τοῦ  Ἄγγλου Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Κάσλρη, κατα-
πολέμησαν μέ πεῖσμα ὅλες τίς προσπάθειες τοῦ Ρώσου Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξω-
τερικῶν γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν ἀδυνάτων καί τό δικαίωμα τοῦ κάθε λαοῦ νά
ὑπερασπίζεται ἐλεύθερα τά δίκαιά του. Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν ἦταν τό
Συνέδριο νά μήν πάρει καμία ἀπόφαση γιά τήν τύχη τῶν μικρῶν κρατῶν.

Τά Συνέδρια ὅμως, τῶν πέντε πλέον Δυνάμεων, πού ἀκολούθησαν στό
Troppau καί Laibach, ἀπό τό Φθινόπωρο τοῦ 1820 ὥς τό τέλος τῆς  Ἄνοιξης
τοῦ 1821 συνῆλθαν δυστυχῶς γιά νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἔκρυθμη κατάσταση
πού δημιουργεῖται σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη ἀπό τήν ἔκρηξη τῶν κοινωνικῶν
ἐπαναστάσεων στήν Ἰσπανία, στή Νεάπολη καί τό Πεδεμόντιο.

Οἱ τραγικές προβλέψεις τοῦ Καποδίστρια ἐπαληθεύονταν πολύ σύντομα,
ἀπό τήν ἄρνηση τῶν ἰσχυρῶν νά κατανοήσουν τήν ὀρθότητα τῶν προτάσεών
του στό Ἄαχεν.

Στό Συνέδριο τοῦ Ἄαχεν ὅμως ὁ Καποδίστριας δίνει σκληρό διπλωματικό
ἀγώνα καί γιά τήν κατάργηση τοῦ δουλεμπορίου τῶν μαύρων.

Καταθέτει λοιπόν ἕνα τολμηρό ὑπόμνημα, ὅπου ἀναπτύσσει ἕνα ὁλόκληρο
σχέδιο γιά τήν καταπολέμηση τῆς δουλεμπορίας τῶν μαύρων πού βρίσκεται
στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνα σέ μεγάλη ἔξαρση.

Τό ὑπόμνημα πρότεινε τή δημιουργία στίς ἀκτές τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς μέ τή
συνεργασία ὅλων των Κρατῶν, ἑνός Εἰδικοῦ Ὀργανισμοῦ μέ τήν ἐπωνυμία
Ἀφρικανικός Ὀργανισμός. Ὁ Ὀργανισμός αὐτός θά διευθυνόταν ἀπό δικό του
Ἀνώτατο Συμβούλιο καί θά διέθετε δικαστική ἐξουσία καί δική του στρατιωτι-
κή δύναμη.

Ὅμως τά συμφέροντα ὁρισμένων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς δέν ἐπέτρεψαν τήν
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ἵδρυση αὐτοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ. Τά θλιβερά γεγονότα πού ἀκολούθησαν ὅμως
μέ τήν ἐπέκταση τοῦ δουλεμπορίου καί τήν ἀπαθλίωση τῆς ζωῆς τῶν λαῶν τῆς
Ἀφρικῆς ὁδήγησαν μετά ἀπό 67 χρόνια το Εὐρωπαϊκό Συνέδριο τοῦ Βερολίνου
ν’ ἀποφασίσει τήν ἵδρυση μιᾶς περίπου ἴδιας ὀργάνωσης σάν κι αὐτή πού πρό-
τεινε ὁ Καποδίστριας!

Τέλος, στό ἴδιο ὑπόμνημα προτείνει τή βαθμιαία ἀνεξαρτητοποίηση τῶν
ἀποικιῶν καί τήν ἵδρυση νέων Κρατῶν. 

Ἐπιγραμματικά μποροῦμε νά ὑπογραμμίσουμε μερικές ριζοσπαστικές θεσμι-
κές προτάσεις τοῦ Καποδίστρια στή συγκυρία 1818-1820, πού εἶναι: α) ἡ ὕφεση
καί ὁ σταδιακός ἀφοπλισμός, β) ἡ συρρίκνωση τοῦ δουλεμπορίου, γ) ἡ κατάρ-
γηση τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καί τοῦ ρατσισμοῦ, δ) ἡ υἱοθέτηση πολιτει-
ακοῦ μοντέλου οὐδέτερων συνομοσπονδιῶν, ε) ἡ ἀναθεώρηση τῶν «κλειστῶν»
στρατιωτικῶν συνασπισμῶν, στ) ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἀρχῆς τῶν ἐπεμβάσεων, ζ)
ἡ καθιέρωση ὑπερεθνικῶν ὀργανισμῶν, η) ἡ υἱοθέτηση τοῦ θεσμοῦ τῆς διε-
θνοῦς διαιτησίας, θ) ἡ βαθμιαία ἀνεξαρτητοποίηση τῶν ἀποικιῶν. 

Θά ἤθελα σ’ αὐτό τό σημεῖο ν’ ἀναλύσω σέ μεγαλύτερο βάθος τήν πολιτική
σκέψη τοῦ Ἕλληνα Διπλωμάτη καί Πολιτικοῦ, βασιζόμενος στό Εὐρωπαϊκό
του Ὅραμα.

Δύο εἶναι, κατά τόν Καποδίστρια, οἱ βασικοί κίνδυνοι τῆς εἰρήνης στήν
Εὐρώπη: οἱ κίνδυνοι πού πηγάζουν ἀπό τήν ἔκρηξη κοινωνικῶν ἐπαναστάσεων
καί ἡ ἐπικράτηση μέ τή βία μίας μόνο δύναμης.

Ἡ ἐξουδετέρωση πρῶτα των κοινωνικῶν ἀναστατώσεων δέν μπορεῖ νά γίνει
παρά μόνο μέ σοβαρές μεταρρυθμίσεις στήν κεντρική διοίκηση τῶν κρατῶν.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ μεταρρυθμίσεις προϋπέθεταν τήν ἀποδοχή ἐκ μέρους
τῶν ἡγεμόνων μίας νέας πραγματικότητας, πού πηγάζει ἀπό τήν ἀνάδυση
ἐθνικῶν κρατῶν καί τήν ἀξίωση τῶν λαῶν γιά πολιτικές ἐλευθερίες.

Σχετικά μέ τήν ἐπικράτηση μέ τή βία μίας μόνο δύναμης, ἑνός ἰσχυροῦ δηλα-
δή καί τή μετατροπή του σέ «τύραννο» (π.χ. Βοναπάρτη) μπορεῖ ν’ ἀποτραπεῖ
μέ τή δημιουργία τῆς «Συμμαχίας» πού πρότεινε ὁ Καποδίστριας. Ριζοσπαστι-
κές θέσεις πού δέν πέρασαν καί στήν Εὐρώπη. Μετά ἀπό δύο μόλις χρόνια
ξεσπᾶ ἡ μία ἐπανάσταση μετά τήν ἄλλη. Γράφει τό 1820 (μετά τήν ἐξέγερση
στή Νεάπολη): «Γιά τίς ἐπαναστάσεις δέν εὐθύνονται οἱ λαοί, ἀλλά οἱ Κυβερ-
νήσεις πού εἶχαν ἀποτύχει νά ἐξασφαλίσουν στούς λαούς τούς θεσμούς πού
θά τούς πρόσφεραν τή γαλήνη».

Ἡ μεγάλη δραστηριότητα πού ἀνέπτυξε τότε ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν της
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Ρωσίας (ὑπομνήματα, πραγματοποίηση Συνεδρίων) ἐνόχλησε τόν σύγχρονο
ὑμνητή τοῦ Μέττερνιχ, Henry Kissinger, πού εἰρωνικά τόν ἀποκαλεῖ: «συνταγ-
ματικό διαιτητή τῆς Εὐρώπης». 

Στήν Ὀργάνωση τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Συστήματος» κατά τόν Καποδίστρια,
δύο εἶναι οἱ βασικοί παράγοντες πού τό ἐπηρεάζουν: ὁ ἐδαφικός καί ὁ πολι-
τειακός.

Τό ἐδαφικό καθεστώς πρέπει νά μείνει ἀπαραβίαστο. Ἀλλά καμία ἀναμόρ-
φωση δέν πρέπει ν’ ἀποκλειστεῖ. Ἡ βάση γιά ἀλλαγή συνόρων πρέπει νά εἶναι
ἡ ἀναγνώριση τοῦ ἔθνους, τῆς αὐτονομίας, τῆς ἱστορικῆς παράδοσης καί τῆς
ἰδιαιτερότητας κάθε λαοῦ.

Τό πολιτειακό καθεστώς τῆς μεταναπολεόντειας Εὐρώπης πρέπει ἐπίσης
καταρχήν νά γίνει σεβαστό. Ἀλλά ὁ σεβασμός αὐτός προϋποθέτει μεταρρυθμί-
σεις. Ἀναμόρφωση, μεταρρυθμίσεις, ἀλλά χωρίς βία. Βία εἶναι ἡ ἐπαναστατική
δράση, ἀλλά καί ἡ ἔνοπλη ἐπέμβαση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Ἐδῶ συγκλίνουν
ὁ ἐδαφικός καί ὁ πολιτειακός παράγοντας: ἡ ἀρχή τῆς ἐπέμβασης καταδικά-
ζεται, ὅταν περιέχει στή νομική της ἔννοια ὁποιοδήποτε στοιχεῖο καταναγκα-
σμοῦ μέ τή βία.

Ἡ ἀναγνώριση ἄλλωστε τοῦ ἱστορικοῦ ρόλου τῶν μικρῶν λαῶν, μέ τόν
σεβασμό τοῦ ἐθνισμοῦ καί τῆς αὐτονομίας τους, ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι
καμία ἰσορροπία δέν εἶναι δυνατή χωρίς τή σταθερή καί οὐσιαστική τους
παρουσία στό «Εὐρωπαϊκό Σύστημα». Συνεπῶς ἡ ἰσχυροποίηση τριῶν-τεσσά-
ρων Μεγάλων Δυνάμεων στόν εὐρωπαϊκό χῶρο προκαλεῖ τήν ἀστάθεια, ὑπο-
νομεύει τήν εἰρήνη καί τελικά συντρίβει τήν ἑνότητα.

Μέσα σέ ὅλο αὐτό τό σύστημα εἶναι ἐμφανής ἡ θέση πού ὁ Καποδίστριας
ἐπιφυλάσσει γιά τό Ἑλληνικό Ἔθνος. Ἐφόσον ἀναγνωρίζονται ὡς ἀρχές ἡ ἀνα-
γνώριση τοῦ Ἔθνους καί τῆς ἱστορικῆς παράδοσης θά ἔλθει σύντομα ὁ χρόνος
τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ ἐδαφικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἑλληνικῆς χερσονήσου.
Σεβαστές καί οἱ ἀξιώσεις τῶν Ἑλλήνων νά γίνουν ἐνεργά καί αὐτόνομα μέλη
τῆς Εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας. Ὅταν ἀποκατασταθεῖ τό Ἑλληνικό Κράτος, θά
πρέπει ν’ ἀκολουθήσει ἡ ἀνασυγκρότηση τῶν θεσμῶν, ἄρα καί ἡ ἀνάγκη συν-
τάγματος.

Ὁ Καποδίστριας πιστεύει ὅτι ὅσο ὁ λαός συμμετέχει στήν παιδεία καί ἀνα-
πτύσσεται πολιτικά, τόσο περιορίζεται ὁ πατερναλιστικός ρόλος τοῦ ἡγεμόνα
καί ὡριμάζει πολιτικά. Ἡ τεράστια ἐκπαιδευτική του προσπάθεια τόσο στά
Ἰόνια νησιά ὅσο καί ἀργότερα στήν τουρκοκρατούμενη καί ἐλεύθερη Ἑλλάδα
βασίστηκε σ’ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀρχή.
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Ἡ «Φιλόμουσος Ἑταιρεία» λοιπόν πού ἵδρυσε ὁ Καποδίστριας στή Βιέννη
καί τήν ὑποστήριξε τόσο πολύ, περιέχει καί τό πολιτικό στοιχεῖο. Γι’ αὐτό
ἄλλωστε τήν ὑποπτευόταν ὁ Μέττερνιχ καί ὁλόκληρη ἡ Αὐστριακή Ἀστυνομία
παρακολουθοῦσε τόν Κερκυραῖο διπλωμάτη.

Γιατί μέ τήν πολιτιστική ἀνάπτυξη τῶν Ἑλλήνων ἐπιδιωκόταν σαφῶς ἡ
πολιτική τούς ὡρίμανση, πού θά ὁδηγοῦσε ἀναπόφευκτα στήν ἐνίσχυση τοῦ
ἐθνισμοῦ τους, στήν ἐθνική τους ἀποκατάσταση καί τελικά στήν πολιτική τους
χειραφέτηση.

Παράλληλα ὅμως μέ τίς πολιτικές ἐνέργειές του, «καλύπτει» τή δράση τῆς
Φιλικῆς Ἑταιρείας στή Ρωσία, ἀρχικά, καί σώζει τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση
στό Συνέδριο τοῦ Laybach, ὅταν αὐτή ξεσπάει. Γιατί πέρα ἀπό τίς ἀρχές του,
γνωρίζει ὅτι μόνο μέ τή χρήση βίας καί τή διεξαγωγή πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων
μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα ν’ ἀποκτήσει τήν ἐλευθερία της.

Προσαρμόζεται ἀμέσως στόν νέο στόχο, πού εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τῆς
χώρας. Παραιτεῖται ἀπό Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν το 1822, ὅταν δέν μπορεῖ
νά προσφέρει τίποτα ἄλλο ἀπό τή θέση του καί κάνει τή Γενεύη Κέντρο τοῦ
Φιλελληνικοῦ Κινήματος στήν Εὐρώπη.

Ἡ πολιτική του αὐτή ἰδεολογία γιά τήν Εὐρώπη καί τήν Ἑλλάδα δέν εἶναι
μία ἁπλή θεωρία, ὅπως ἤθελαν νά πιστεύουν οἱ ἀντίπαλοί του. Εἶναι γιά τόν
Κερκυραῖο διπλωμάτη ὁλόκληρο ἰδεολογικό σχῆμα, στό ὁποῖο μορφο-
ποιοῦνταν ἰδέες καί καυτά κοινωνικά προβλήματα τῶν λαῶν τῆς εὐρωπαϊκῆς
ἠπείρου στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα.

Δύο θέσεις, δύο θεωρίες ἀναμετρῶνται στήν Εὐρώπη τήν ἐποχή ἐκείνη: ἡ
συντηρητική καί ἡ φιλελεύθερη.

Βασικοί στόχοι τῆς πρώτης, ἡ διατήρηση τοῦ ἐδαφικοῦ status quo ante καί
ἡ ἐξασφάλιση μέ κάθε τρόπο τοῦ δυναστικοῦ καθεστῶτος, ὅπως εἶχε διαμορ-
φωθεῖ μετά τήν παλινόρθωσή του, ὕστερα ἀπό τήν πτώση τοῦ Ναπολέοντα.
Κύριοι ἐκφραστές τοῦ ὁ Καγκελλάριος τῆς Αὐστρίας Μέττερνιχ, ὁ γραμματέας
τοῦ Συνεδρίου τῆς Βιέννης καί στενότατος συνεργάτης τοῦ Μέττερνιχ, Friedrich
Gentz καί ὁ Castlereagh, μέχρι τό 1822.

Βασικοί στόχοι τῆς φιλελεύθερης θεωρίας: ἡ ἐθνική ἀνεξαρτησία καί ἡ πολι-
τική ἐλευθερία. Θεωρία ὅμως χωρίς ὑποστηρικτές. Ἐξαίρεση κάποιοι βουλευτές
πού ἀνήκουν στήν «ἀριστερή» ἀντιπολίτευση τῶν Whigs στό Ἀγγλικό Κοινο-
βούλιο, μερικοί Γερμανοί Ἡγεμόνες, ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος ὁ Α´ μέ τίς «δημο-
κρατικές» ἐκλάμψεις του καί κάποιοι πολιτικοί ἑλιγμοί Γάλλων ἤ Ἄγγλων ἐναν-
τίον τῆς Αὐστρίας ἤ τῆς Ρωσίας.

83

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΑΑΧΕΝ (AIX LA CHAPELLE) ΤΟ 1818

ΚΟΥΚΟΣ 71-86.qxp_Layout 1  12/11/2021  20:31  Page 83



Ἡ θέση τοῦ Καποδίστρια στή διαπάλη αὐτή ἔπαιρνε προσωπικό χαρακτή-
ρα: ἀπό τή μία πλευρά ἐκπροσωποῦσε τά συμφέροντα μίας συντηρητικῆς
χώρας. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἔνιωθε τόν ἑαυτό του δεμένο ἄρρηκτα μέ τήν
τύχη ἑνός μικροῦ, σκλαβωμένου λαοῦ, στερημένου καί τίς πιό στοιχειώδεις
πολιτικές ἐλευθερίες. Ὁ ἀγώνας του πολύ δύσκολος καί πολλές φορές ἄνισος.
Ἔχει ν’ ἀντιμετωπίσει ἕναν ὁλόκληρο κόσμο, τόν κόσμο ἑνός ἱκανότατου
διπλωμάτη, τοῦ Καγκελλάριου Μέττερνιχ, ἀλλά καί τήν ἀναποφασιστικότητα
τοῦ Τσάρου Ἀλέξανδρου.

Ἡ ἀποτυχία τελικά τοῦ Καποδίστρια ν’ ἀντιμετωπίσει τήν ἀντίδραση μίας
ἀπηρχαιωμένης ἡμιφεδουαλικῆς κοινωνίας, πού εἶχε συμμαχήσει μετά τό
Ἄαχεν, στά Συνέδρια τοῦ Troppau καί τοῦ Laybach μέ δυνάμεις πού ἀπέβλεπαν
σέ πρόσκαιρες –ὅπως φάνηκε λίγο ἀργότερα– πολιτικές σκοπιμότητες, δέν εἶχε
παρά ἐφήμερο μόνο χαρακτῆρα. Ἡ Εὐρώπη «ἄλλαζε» πολύ γρήγορα, κάτι πού
δέν ἔβλεπε ὁ Μέττερνιχ, ἀλλά πού γνώριζε βαθιά μέσα του ὁ Καποδίστριας.

Τά προβλήματα τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης ἔγιναν τελικά ἀσήκωτα «βαρίδια»
καί διέλυσαν τήν «Ἱερά Συμμαχία». Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση, καθώς καί τά
νεώτερα ἐπαναστατικά κινήματα στήν Εὐρώπη παρέσυραν τά πάντα μέ τήν
ἔκρηξή τους. Ὁ ἴδιος ὁ Μέττερνιχ, πού κόμπαζε τό 1822, ἀποκαλώντας τόν
Καποδίστρια «ἄνδρα νεκρό» καί «φάντασμα», θά παραδεχτεῖ ἀργότερα, ἀφοῦ
ζήσει τή συντριβή τῆς πολιτικῆς του, ὅτι «σπατάλησε τόν χρόνο τοῦ προσπα-
θώντας νά στηρίξει οἰκοδομήματα πού κατέρρεαν». Γιατί δέν ἦταν βέβαια δυνα-
τό σέ μιά κοινωνία πού συνεχῶς ἀλλάζει, ν’ ἀντέξουν συνασπισμοί, συμμαχίες
καί ἑνώσεις πού παραγνώριζαν τά δίκαια τῶν μικρῶν λαῶν.

Οἱ θέσεις βέβαια τοῦ Καποδίστρια ἀποδόθηκαν –ἀπό κάποιους ἱστορι-
κούς– στήν ἐξάρτησή του ἀπό τό δικό του πρόβλημα τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνι-
κοῦ Ἔθνους. Καί ἕνας ὁραματιστής δέν ἔχει δικαίωμα σέ τέτοιου εἴδους ἐθνικές
δεσμεύσεις. Δέν εἶναι αὐτή ἡ ἀλήθεια. Εἶναι ἕνας βαθιά δημοκρατικός ἄνθρω-
πος μέ ἀρχές, ὁράματα καί στόχους. Αὐτό τό γνώρισε ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη τήν
ἐποχή ἐκείνη. Ἀλλά ἔστω καί ὑπό αὐτό τό πρίσμα, ἄν ἐκτιμηθοῦν οἱ ἀντιλή-
ψεις τοῦ Καποδίστρια μέ βάση τίς μεταγενέστερες ἱστορικές ἐμπειρίες, ἰδιαίτε-
ρα τίς πιό πρόσφατες, φαίνονται γιά ἄλλη μία φορά νά δικαιώνονται.

Διαχρονικά, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας «ἑνώνει» μέ τίς ρηξικέλευθες ἰδέες
του, τήν Ἑλλάδα, τή Ρωσία καί τήν Εὐρώπη. Ὡς Ἕλληνας, ἀγωνίζεται, μέσα
ἀπό τή διπλωματική του σταδιοδρομία στή Ρωσία, γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
Πατρίδας του καί ἀργότερα ἱδρύει τό πρῶτο ἑλληνικό κράτος. Ὡς Ὑπουργός
τῶν Ἐξωτερικῶν της Ρωσίας «ξεδιπλώνει» τό ὅραμά του γιά τήν Εὐρώπη σέ
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ἕνα πραγματικά δύσκολο γεωπολιτικό καί διπλωματικό περιβάλλον. Σ’ αὐτήν
του τήν προσπάθεια ἔχει δίπλα του μία μεγάλη ὁμάδα κορυφαίων Ρώσων
διπλωματῶν, στρατιωτικῶν, συγγραφέων, ἐπιστημόνων πού ὑποστηρίζουν τίς
ἰδέες του.

Γιά τή σημερινή Εὐρώπη, οἱ παρακαταθῆκες τοῦ Κυβερνήτη ἐξακολουθοῦν
νά εἶναι χρήσιμες. Αὐτή ἡ Εὐρώπη πρέπει νά ξαναγίνει πάλι ἡ Εὐρώπη τοῦ
Πολιτισμοῦ καί τῆς Ἱστορίας καί νά μειώσει τήν τεράστια δύναμη τοῦ χρήματος.
Ὅλοι πρέπει νά δουλέψουμε σκληρά, μελετῶντας τά μηνύματα τῶν Εὐρωπαί-
ων καί Ἑλλήνων Διαφωτιστῶν.

Οἱ ἰδέες τοῦ Ἀρχιτέκτονα τῆς Εἰρήνης τῶν 100 ἐτῶν, κατά πολλούς Ἱστο-
ρικούς, θά δώσουν ἄλλο νόημα στό «εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι». Ἄλλωστε ὁ Καπο-
δίστριας εἶναι μία «Σχολή σκέψης» ἀπό μόνος του καί σέ ὅλη τή διπλωματική
του σταδιοδρομία θεωροῦσε καί τή Ρωσία ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς Εὐρώπης. 

Ἡ λυδία λίθος γιά τήν ἐπιτυχία ἑνός εὐρύτερου πανευρωπαϊκοῦ ἤ καί παγ-
κόσμιου Ὀργανισμοῦ δέν εἶναι ἡ θέληση τῶν μεγάλων, ἀλλά ἡ ἐγγύηση τῆς
αὐτονομίας τῶν μικρῶν κρατῶν. Ἡ συλλογική συνείδηση –καί ἰδιαίτερα ἡ εὐρω-
παϊκή συνείδηση– δέν εἶναι ἡ ἀλλοτρίωση τῶν λαῶν στό ὄνομα κάποιας ἀόρα-
της «εὐρωπαϊκότητας», εἶναι ἡ αὐτόνομη συμμετοχή μέσα σέ ἕνα μεγαλύτερο
σύνολο, ὅπου ὅμως ἡ ἰδιαίτερη ἱστορική παράδοση, οἱ τοπικές διαφορές καί
οἱ ἰδιαίτερες ἀνάγκες κάθε μέρους θά εἶναι ἀπόλυτα σεβαστές.

Καί αὐτό, νομίζω, εἶναι ἕνα ἀκόμη ἀπό τά μηνύματα πού μᾶς στέλνει καί
σήμερα ὁ μεγάλος Κερκυραῖος, ἀλλά καί ὁ πιό «Εὐρωπαῖος» ἀπό ὅλους τους
Ἕλληνες πολιτικούς.
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