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---------------- 
1. Ἀπό τήν αὐτονομία στήν ἀνεξαρτησία. Μέ τήν 

Ἰουλιανή Σύμβαση (6 Ἰουλίου 1827) μεταξύ Ἀγγλίας, Γαλλίας καί 
Ρωσσίας προβλέφθηκε ἡ δημιουργία ὄχι ἀνεξάρτητου, ἀλλά 
αὐτόνομου ἑλληνικοῦ κράτους φόρου ὑποτελοῦς στόν Σουλτᾶνο, 
μέ ὅρια πού θά καθορίζονταν κατόπιν διαπραγματεύσεων «μέ τίς 
δύο ἀντιμαχόμενες παρατάξεις». Σέ μυστικό ἄρθρο τῆς Συμβάσεως 
ὁριζόταν, ἐάν οἱ ἀντιμαχόμενοι (στήν οὐσία ὁ Σουλτᾶνος) δέν 
δέχονταν μέσα σέ ἕνα μῆνα τήν μεσολάβηση τῶν Τριῶν Δυνάμεων 
καί τήν προτεινόμενη ἀνακωχή, αὐτές θά ἀναλάμβαναν δυναμικά 
τήν παύση τῶν ἐχθροπραξιῶν. Ὁ ὅρος αὐτός καί ἡ ἄρνηση τῆς 
Τουρκίας ὁδήγησαν στή ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου (8 Ὀκτωβρίου 
1827), στό «ἀτυχές συμβάν», ὅπως τήν χαρακτήρισε ἡ ἀγγλική 
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κυβέρνηση. Παρά ταῦτα, ἡ φιλοπόλεμη τουρκική στάση δέν 
ἄλλαξε.  

Ἡ Ρωσσία ἐπικαλέσθηκε τήν μή ἐφαρμογή ἀπό τήν Τουρκία 
τῆς Συνθήκης τοῦ Ἄκκερμαν καί τῆς Ἰουλιανῆς Συμβάσεως καί 
ἐκήρυξε τόν πόλεμο ἐναντίον της στίς 14 Ἀπριλίου 1828, 
διαβεβαιώνοντας τήν Ἀγγλία καί τή Γαλλία ὅτι δέν εἶχε τήν 
πρόθεση νά θίξει τήν πολιτική ὑπόστασή της. Ὁ ρωσσοτουρκικός 
πόλεμος κατέληξε τό ἑπόμενο ἔτος (2 Σεπτ. 1829) στή Συνθήκη 
τῆς Ἀδριανουπόλεως, ἡ ὁποία ἐξυπηρετοῦσε ρωσσικά συμφέροντα. 
Μέ τό ἄρθ. 10 τῆς Συνθήκης ἡ Τουρκία ὑποχρεωνόταν νά 
ἀναγνωρίσει τήν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος. Ἦταν ἡ πρώτη 
συρρίκνωση τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στήν Εὐρώπη. Μέχρι 
τότε καμιά Δύναμη δέν μίλησε γιά πλήρη ἀνεξαρτησία τῆς 
Ἑλλάδος. Ἀντιθέτως, καί οἱ Τρεῖς Δυνάμεις (Ἀγγλία, Γαλλία, 
Ρωσσία) ἀπέβλεπαν σέ κράτος φόρου ὑποτελοῦς μέ ὅρια ἡ μέν 
Ἀγγλία μέχρι τόν Ἰσθμό τῆς Κορίνθου, ἡ δέ Γαλλία σέ κράτος πού 
περιελάμβανε καί τή Στερεά Ἑλλάδα ἀλλά καί στή δημιουργία 
γαλλικῆς ἀποικίας στή Μεσσηνία, ὅπως εἶχε ἐπιδιώξει πάλι τό 1776 
μετά τή Συνθήκη τοῦ Κιουτσούκ-Καῒναρτζῆ τή δημιουργία ἀποικίας 
ὑπό ἑλληνογαλλική διοίκηση1. Μόνο ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἀγγλίας 
Γλάδστων (W. Gladstone,1809-1898), λίγες ἡμέρες μετά τή 
Συνθήκης τῆς Ἀδριανουπόλεως, φοβούμενος τήν Ρωσσική 
ἐξάπλωση εἶπε ὅτι «πρέπει νά ἀναστήσωμεν μίαν Ἑλληνικήν 
Αὐτοκρατορίαν»2 καί ἔγραψε: «Τό 10ον ἄρθρον τῆς συνθήκης τῆς 
Ἀδριανουπόλεως ἀποτελεῖ τό διεθνές συμβόλαιον τῆς ὑπάρξεως 
                                                
1 Δ. Θέμελη-Κατηφόρη, Τό γαλλικό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἑλλάδα, ἔκδ. Ἐπικαιρότητα, 
1985, σελ. 63, Ν. Σοϊλεντάκης, Ὁ Καποδίστριας, ὁ Μαιζών καί ἡ πανώλης, σέ Ἐταιρεία 
Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, «Πελοποννησιακά» τομ. Λ2, 2011, σελ. 256, 276 
2 Σπ. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος,  τομ. 1ος, σελ. 62-63  
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τῆς Ἑλλάδος ὡς κράτους ἀνεξαρτήτου»3. Μέ τό Πρωτόκολλο τοῦ 
Λονδίνου τῆς 22 Ἰανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830 ἀναγνωρίσθηκε 
ἡ πλήρης ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος μέ κληρονομικό μοναρχικό 
πολίτευμα καί μόνο μέ τό Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου τῆς 7ης 
Μαῒου 1832, ὡς συνέχεια τοῦ προηγουμένου, καθορίσθησαν τά 
ὅρια τῆς Ἑλλάδος.  

2. Κυβερνήτης τίνος κράτους ; Στίς 6 Ἰανουαρίου 1828 ὁ 
Καποδίστριας, ἐκλεγμένος κυβερνήτης ἀπό τήν Γ΄ἐν Τροιζῆνι 
Ἐθνοσυνέλευση τοῦ 1827, ἔφθασε στό Ναύπλιο γιά νά 
δημιουργήσει καί νά θεμελιώσει κράτος. Τό τί βρῆκε τό περιέγραψε 
ὁ ἴδιος στή συνομιλία του μέ τόν μελλοντικό του δολοφόνο Γ. 
Μαυρομιχάλη πού τόν ἐπισκέφθηκε μέ «τή λαμπρότερη ἐνδυμασία 
του, βουτημένη εἰς τό μάλαμα» καί τήν διέσωσε ὁ Γ. Τερτσέτης. 
Στήν Αἴγινα τόν ὑποδέχθηκαν: «γυναῖκες ἀναμαλλιάρες, ἄνδρες μέ 
λαβωματιές πολέμου, ὀρφανά γδυτά, κατεβασμένα ἀπό τές 
σπηλιές...γέροντες μοῦ ζητοῦσαν νά ἀναστήσω τούς ἀπεθαμένους 
τους, μανάδες μοῦ ἔδειχναν εἰς τό βυζί τά παιδιά τους καί μοῦ 
ἔλεγαν νά τά ζήσω καί ὅτι δέν τούς ἀπέμειναν παρά ἐκεῖνα καί 
ἐγώ... Δέν ἔφερα ξένους ὁπλοφόρους, συνοδείαν μου ἔχω μόνο 
τήν πειθώ, τό φίλεργον καί τά τίμια γηρατεῖα....Μοῦ ἐδώσατε τούς 
χαλινούς τοῦ κράτους· τίνος κράτους; Μετροῦμε εἰς τά δάκτυλα 
τήν ἐπικράτειά μας, τ’ Ἀνάπλι, τήν Αἴγινα, Πόρον, Ὕδραν, 
Κόρινθον, Μέγαρα, Σαλαμίνα. Ὁ Ἰμβραῒμης κρατεῖ τά κάστρα καί τό 
μεσόγειον τῆς Πελοποννήσου, ὁ Κιουτάγας τήν Ρούμελη, πολλά 
νησιά βασανίζονται ἀπό αὐτεξούσιον στρατιώτην καί ἀπό τήν 
πειρατείαν, τά δύο μεγάλα καράβια σας εἶναι ἀραμμένα ξαρμάτωτα 

                                                
3 Δ. Κόκκινος, Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάστασις, (ἔκδ. Μέλισσα, 1969), τομ 6ος, σελ. 433 
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εἰς τόν Πόρον, ἡ Ἀθήνα ἔφαγε πέρυσι τούς ἀνδρειωτέρους τῶν 
Ἑλλήνων. Ποῦ τό θησαυροφυλάκιον τοῦ ἔθνους; Ἀκούω, 
ἐπουλήσατε καί τή δεκατιά τοῦ φετινοῦ ἔτους πρίν ἀκόμα σπαρθεῖ 
τό γέννημα....τό δημόσιον εἶναι πλακωμένον ἀπό δύο ἑκατομμύρια 
λίρες στερλίνες χρέος, ἄλλα τόσα ζητεῖτε οἱ στρατιωτικοί, ἡ γῆ 
εἶναι ὑποθηκευμένη εἰς τούς Ἄγγλους δανειστάς· ἀνάγκη νά τήν 
ἐλευθερώσωμεν μέ τήν ἰδίαν ἀπόφασιν, ὡς θά τήν ἐλευθερώσωμεν 
καί ἀπό τά ἄρματα τοῦ Κιουτάγα καί τοῦ Αἰγυπτίου...»4. Καί δέν 
βρῆκε μόνον αὐτά, ἀλλά «ἀντί λαοῦ ὑπῆρχεν ἄμορφος ἀνθρώπων 
σωρός, ἀντί διοικήσεως ἀναρχίαν»5 καί κυβερνητική παράλυση 
συνεπεία τῆς ἐξαρτήσεως τῆς κυβερνήσεως ἀπό τή Βουλή6, 
ἀπειθαρχία καί περιφρονητική στάση τῶν διορισμένων ξένων 
ἀρχηγῶν Στρατοῦ καί Στόλου (Τσώρτς καί Κόχραν) καί ἐκβιαστική 
συμπεριφορά τῶν ἀρχηγῶν τῶν ξένων στόλων7.  

 3. Ἡ συγκέντρωση τῆς ἐξουσίας. Ὁ Καποδίστριας 
ἀρνήθηκε νά ὁρκισθεῖ στό Σύνταγμα, διότι ὅπως διέσωσε ὁ Ν. 
Σπηλιάδης εἶπε στήν Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή8 πού τόν 
ἐπισκέφθηκε: «δέν δύναμαι νά σᾶς ὑποσχεθῶ νά φυλάξω ὅ,τι 
δέν ἔχετε καί δέν μέ παραδίδετε· πλήν, σᾶς ὑπόσχομαι νά 
προσπαθήσω διά τήν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, ὅσον δύναμαι». 
Ἀκολούθησαν «ἀπόρρητοι μέν, ἀλλ’ ἐλεύθεραι κ’ ἔντιμοι 
ἐξηγήσεις περί τῆς παρούσης ἀξιοδακρύτου θέσεως τῆς Ἑλλάδος» 
                                                
4 Ὅλη ἡ συνομιλία στοῦ Ντ. Κονόμου, Ὁ Γ. Τερτσέτης καί τά εὑρισκόμενά του, 1984, 
σελ. 795 ἐφ. 
5 Ν. Δραγούμης, Ἱστορικαί ἀναμνήσεις (ἔκδ. Ἑρμῆς, 1973), τομ. Α’ σελ. 199 
6 Ν. Ἀλιβιζᾶτος, Εἰσαγωγή στήν Ἑλληνική Συνταγματική Ἱστορία, 1981, σελ. 36 
7 Ἀλ. Δεσποτόπουλος, Ὁ Κυβερνήτης Καποδίστριας καί ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος 
(ΜΙΕΤ ), 1996, σελ. 73 ἑπ. 
8 Ἡ Τριμελής Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή (Γ. Μαυρομιχάλης, Ίω. Μιλαήτης καί Ἰω. 
Νάκος) ἐξελέγη ἀπό τήν Γ΄Ἐθνοσυνέλευση γιά τήν Προσωρινή Διοίκηση μέχρι τῆς 
ἀφίξεως τοῦ ἐκλεγέντος Κυβερνήτη καί ἀντικατέστησε τήν Διοικητική Ἐπιτροπή τοῦ 
1826. 



 5 

μέ τά μέλη τῆς Βουλῆς. Ὑπό τήν ἀπειλή ἀναχωρήσεώς του ἐάν 
δέν δέχονταν τούς ὅρους του, ἡ Βουλή ἐκχώρησε τή νομοθετική 
ἐξουσία προσωπικά στόν Καποδίστρια μέ τό ΝΗ΄ Ψήφισμά τῆς 
18ης Ἰανουαρίου. Ὡς αἰτιολογία προβλήθηκε ὅτι: «αἱ δειναί τῆς 
πατρίδος περιστάσεις καί ἡ διάρκεια τοῦ πολέμου δέν 
ἐσυγχώρησαν, οὔτε συγχωροῦσι τήν ἐνέργειαν τοῦ ἐν Τροιζῆνι 
ἐπικυρωθέντος καί ἐκδοθέντος Πολιτικοῦ Συντάγματος καθ’ ὅλη 
αὐτοῦ τήν ἔκτασιν· ἐπειδή ἡ σωτηρία τοῦ Ἔθνους εἶναι ὁ 
ὑπέρτατος νόμος...Καί ἐπειδή ὁ Κυβερνήτης ἐπρόβαλε σχέδιον 
μεταβολῆς Διοικήσεως προσωρινῶς», ἡ Βουλή θέσπισε 
«προσωρινή Διοίκηση τῆς Ἐπικρατείας». Μέ τό ἴδιο ψήφισμα 
συνεστήθη 27μελές συμβουλευτικό ὄργανο τοῦ Κυβερνήτη 
ὀνομαζόμενο «Πανελλήνιον»9. Τά μέλη του ἐπελέγησαν ἀπό τόν 
Καποδίστρια ἀπό κατάλογο πού ὑπέβαλαν ἡ Ἀντικυβερνητική 
Ἐπιτροπή, ἡ αὐτοδιαλυθεῖσα Βουλή καί ἀρχιερεῖς. Στίς τρεῖς 
ἀνώτερες θέσεις τοῦ Πανελληνίου διορίσθησαν οἱ Γ. 
Κουντουριώτης, Ἀν. Ζαῒμης καί Π. Μαυρομιχάλης  πού 
ἐκπροσωποῦσαν ἀντιστοίχως τά νησιά, τή βόρεια καί τή νότια 
Πελοπόννησο. Γραμματέας Ἐπικρατείας διορίσθηκε ὁ Σπ. 
Τρικούπης ἐκπρόσωπος τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος. Τό Πανελλήνιον 
ὅπως εἶπε ὁ Ἀν. Ζαῒμης «ὁμοιάζει μέ ἀσκί φουσκωμένο, τό ὁποῖον 
βλέπων κανένας μακρόθεν νομίζει ὅτι κάτι ἐμπεριέχει, καί αὐτό 
εἶναι γιομάτο ἀέρα»10. Ἡ πραγματική νομοθετική καί ἐκτελεστική 
ἐξουσία παρέμεινε στά χέρια τοῦ Καποδίστρια11.  

                                                
9 Ἀρχεῖα Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, τομ. 4ος, σελ. 4 
10 Γ. Ροῦσσος, Νεώτερη Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τομ. 1ος, σελ. 408 
11 Ἀλ. Δεσποτόπουλος, ἀνωτ. σελ. 82 
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Ὁ Καποδίστριας μέ τήν ἀπό 20 Ἰανουαρίου διακήρυξή του12 
ὑποσχέθηκε τή σύγκληση Ἐθνοσυνελεύσεως τόν Ἀπρίλιο τοῦ 
ἴδιου ἔτους ἡ ὁποία θά ψήφιζε τό ὁριστικό πολίτευμα. 
Ἀναφερόμενος στίς τρεῖς Ἐθνοσυνελεύσεις διαδήλωνε τό 
προσωρινό τῆς κυβερνήσεως, ἐπέμενε στή νομιμότητα τῆς 
μεταβολῆς, διαβεβαίωνε περί τῆς κυριαρχίας τοῦ Νόμου καί ἔθετε 
ὑπό τήν κρίση τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως ὅλες τίς «ἐνέργειές» 
του.  

Ἡ Ἐθνοσυνέλευση, τή σύγκληση τῆς ὁποίας ὁ Κυβερνήτης 
ὑποσχέθηκε, συνῆλθε κατόπιν ἐπανειλημμένων ἀναβολῶν στίς 11 
Ἰουλίου 1829 ὀνομασθεῖσα Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις ἐν Ἄργει κατά τήν 
ὁποία ἀναγνώσθηκε ἡ Ἔκθεση τοῦ Κυβερνήτη καί ζητήθηκε νά 
κριθοῦν οἱ διοικητικές πράξεις τῆς κυβερνήσεώς του13. Στή 
συνεδρίαση τῆς 17ης Ἰουλίου κατατέθηκαν ἡ «Πρᾶξις τῆς Βουλῆς 
καθιεροῦσα τό σύστημα τῆς προσωρινῆς Κυβερνήσεως» καί ὅλα 
τά ψηφίσματα τοῦ Κυβερνήτη, ἐν συνόλῳ δέκα τέσσερα, μεταξύ 
τῶν ὁποίων καί «...θ. Ψήφισμα κανονίζον τόν ὀργανισμόν τῶν 
ὑγειονομείων καί ἕτερον τόν τῶν λιμεναρχείων...» πού 
παραπέμφθησαν πρός τήν ἐπιτροπήν τῆς Συνελεύσεως14. Μέ τό 
Β’ ψήφισμά της ἡ Ἐθνοσυνέλευση ἐπικύρωσε τήν «πράξη», 

                                                
12«Δεχόμενος σύστημα προσωρινῆς Κυβερνήσεως, θεμελιωμένον, ἐν τοσούτῳ, ἐπάνω 
εἰς τάς βάσεις τῶν πράξεων τῆς Ἐπιδαύρου, τοῦ Ἄστρους καί τῆς Τροιζῆνος...Δέν 
ἐδέχθην, μ’ ὅλα ταῦτα, τό σύστημα τοῦτο, εἰμή ἀφοῦ ἔλαβα τήν γνώμην τῆς Βουλῆς 
καί τῶν μεταξύ σας πλέον φωτισμένων ἀπό τά φῶτα τῆς πείρας...[καί] Κοινωνοῦντες 
μετ’ ἐμοῦ, θέλουν μεθέξει τῶν ἀγώνων καί τοῦ ὑπευθύνου μου, περί τούτων δέ 
θέλει κρίνει ἡ Ἐθνική Συνέλευσις...ὁ μόνος σκοπός τῆς ἀποφάσεώς μου αὐτῆς, εἶναι 
νά καταχθῆτε τέλος, ὑπό τήν αἰγίδα τῶν νόμων καί νά διαφυλαχθῆτε ἀπό τάς 
ὀλεθρίους συνεπείας Κυβερνήσεως αὐθαιρέτου ( Ἀρχεῖα Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τομ. 
4ος, σελ. 7) 
13 «Χρεωστῶ ἤδη νά σᾶς ἀποδώσω λόγον τῶν διοικητικῶν πράξεών της, καί εἰς σᾶς 
ἀνήκει νά κρίνετε περί αὐτῶν» (Ἀρχεῖα Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τομ. 4ος, σελ. 57). 
14 Ἀρχεῖα Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τομ. 4ος, σελ. 87. 
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δηλαδή τό ΝΗ΄Ψήφισμα, καί δέχθηκε ὅτι ὑπό τίς συγκεκριμένες 
συνθῆκες ἡ Ἑλλάς ἦταν ἀδύνατον νά κυβερνηθεῖ μέ Σύνταγμα15. 

4. Ἦταν δικτάτωρ ; Γιά τή συγκέντρωση νομοθετικῆς καί 
ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ἀπό τόν διαμορφωτή τοῦ δημοκρατικοῦ 
πολιτεύματος τῆς Ἑλβετίας, ἄλλοι τόν ἐπικρίνουν καί ἄλλοι -ἐν 
ὄψει τῆς καταστάσεως πού ἀντιμετώπισε- τόν δικαιολογοῦν.  

Ἡ ἀλλαγή τοῦ πολιτεύματος μέ τό ΝΗ΄ Ψήφισμα τῆς Βουλῆς 
χαρακτηρίζεται ἀπό νομική ἄποψη πραξικόπημα, διότι ἡ Βουλή 
καί ὁ Κυβερνήτης ἦσαν ὄργανα προβλεπόμενα ἀπό τό Σύνταγμα 
τοῦ 1827 καί δέν εἶχαν τήν ἁρμοδιότητα νά τό καταργήσουν, 
οὔτε νά τό ἀναστείλουν16 καί κατ’ ἐπέκταση νά αὐτοκαταργηθεῖ. 
Ἡ δέ συγκέντρωση τῆς ἐξουσίας καί ἡ διακυβέρνηση τοῦ 
Καποδίστρια χαρακτηρίσθηκε ἀπολυταρχική17, αὐταρχική18 καί ὅτι 
ὁ ἴδιος μέχρι τῆς δολοφονίας του ἄσκησε τήν ἐξουσία ὡς 
δικτάτωρ19.  

Ἡ σύγκριση μέ σύγχρονους θεσμούς εἶναι ἀτυχής, διότι οἱ 
θεσμοί πρέπει νά κρίνονται βάσει τοῦ συγκεκριμένου τόπου καί 
                                                
15 «...Ἐρευνήσασα ὡρίμως καί κατά βάθος τά αἴτια, ὅσα ἐνομιμοποίησαν τήν 
πεντηκοστήν ὀγδόην πρᾶξιν τῆς Βουλῆς ἐκδοθεῖσαν τήν δεκάτην ὀγδόην Ἰανουαρίου 
τῷ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ εἰκοστῷ ὀγδόῳ· ἐπεξεργασθεῖσα μετ’ ἐπιστασίας τόν 
ὁποῖον ἡ Κυβέρνησις ἔδωκε λόγον κατά τήν ἐνδεκάτην τοῦ λήγοντος μηνός καί ὅλα 
τά ψηφίσματα, ὅσα ἀναφέρονται εἰς τόν ἐνεστῶτα προσωρινόν ὀργανισμόν τῆς 
ἐπικρατείας · ὁμολογοῦσα, ὅτι εἰς τάς δεινάς περιστάσεις, αἰ ὁποῖαι περιεστοίχιζον τήν 
πατρίδα κατά τόν Ἰανουάριον μῆνα τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ εἰκοστοῦ ὀγδόου 
ἔτους, ἦτον ἀδύνατον νά διοικηθῇ ἡ ἐπικράτεια ἄλλως, εἰμή διά προσωρινοῦ 
συστήματος..... Ψηφίζει  ἄρθ. Α΄ Ἡ πρᾶξις τοῦ Βουλευτικοῦ Σώματος, ἐκδοθεῖσα ἐν 
Αἰγίνῃ τήν δεκάτην ὀγδόην Ἰανουαρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ εἰκοστοῦ 
ὀγδόου ἔτους, ἐπικυροῦται, τροπολογουμένη ἤδη ὡς ἀκολούθως.....(Ἀρχεῖα Ἐθνικῆς 
Παλιγγενεσίας τομ. 4ος, σελ. 159). 
16 Ν. Ἀλιβιζᾶτος, ἀνωτ. σελ. 39, Ἀν. Παντελῆς, Ἐγχειρίδιο Συνταγματικοῦ δικαίου, 4η 
ἔκδ. 2018,  Νο 167 
17 Σπ. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος,  τομ. 1ος, σελ. 47 
18 Γ. Ροῦσσος, ἀνωτ. τομ. 1ος σελ. 407, Ν. Ἀλιβιζᾶτος, ἀνωτ. σελ. 40-41, Φ. 
Σπυρόπουλος, Συνταγματικό δίκαιο, 2018 σελ. 70 
19 Ἀρ. Μάνεσης, Ἑλληνικόν Συνταγματικόν δίκαιον, ἔκδ. Ἀφοί  Π. Σάκκουλα, χ.χ. σελ. 
162-163 
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χρόνου πού ἴσχυσαν καί ἐφαρμόσθηκαν. Δικτατορία καλεῖται τό 
καθεστώς πού προκύπτει συνήθως μετά ἀπό βίαιη κατάληψη τῆς 
ἐξουσίας (συχνά κατόπιν πραξικοπήματος), ἡ ὁποία ἀσκεῖται ἀπό 
ἕνα ἤ περισσότερα πρόσωπα, κατά παράβαση τῶν κανόνων 
δικαίου. Πραξικόπημα καλεῖται ἡ αἰφνίδια, δυναμική πολιτική 
ἐνέργεια, πού ἀποσκοπεῖ στήν παράνομη ἀνατροπή τῆς 
κυβερνήσεως ἤ τοῦ πολιτεύματος (συνήθως μέ στρατιωτικά 
μέσα) γιά τήν ἐγκαθίδρυση ἀντιλαϊκῶν καί ἀπολυταρχικῶν 
καθεστώτων. Ἡ λέξις ἀποτελεῖ μεταφορά τοῦ γαλλικοῦ ὅρου 
coup d’ Ȇtat  καί ἀπαντᾶται τό πρῶτον τό 187120.  

Ἡ ἔκτακτη καί προσωρινή ἐξουσία μέ τήν ὁποία περιεβλήθη ὁ 
Καποδίστριας, ἐφ’ ὅσον θἐλουμε νά τήν ἀναγάγουμε καί νά τή 
συγκρίνουμε μέ ἄλλους θεσμούς ἐκτιμᾶται ὅτι παραπέμπει στόν 
θεσμό τοῦ δικτάτορος, ὄχι ὅπως νοεῖται σήμερα καί ἀποδίδει ὁ 
ἀνωτέρω ὁρισμός, ἀλλά σέ ἐκεῖνον τοῦ Ρωμαϊκοῦ δικαίου. Στή 
Ρώμη ὁ δικτάτωρ (dictator) ἀποτελοῦσε τήν ἀνωτάτη ἀρχή, πού 
ἀσκοῦσε πλήρη πολιτική καί στρατιωτική δικαιοδοσία κατά τούς 
γραπτούς νόμους καί τά θέσμια τῆς πολιτείας (dictator legibus 
scribundis et rei publicae constituendae) μόνο σέ περιπτώσεις 
κινδύνων τῆς πολιτείας, διοριζόμενος ἤ ἐπιλεγόμενος ἀπό τούς 
ὑπάτους καί τίς περισσότερες φορές μετά ἀπό γνώμη τῆς 
συγκλήτου21. Γιά τήν ἀνάγκη διορισμοῦ του κυριαρχοῦσε ἡ ἀρχή 
«salus populi suprema lex esto». Ἡ νομιμοποίησή του βασιζόταν 
στόν εἰδικό «φρατρικό νόμο» (lex curiata de imperio) τόν ὁποῖο 
εἰσῆγε στά comitia curiata ὁ ὑποψήφιος22. Κατά τή διάρκεια τῆς 

                                                
20  Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό Νέας Ἑλληνικὴς Γλώσσας, λ. δικτατορία, πραξικόπημα.  
21 Ἰ. Παπασταύρου, Ρωμαϊκή ἱστορία, 1967, σελ. 135 
22 Γ. Νάκος, Ἱστορία Ἑλληνικοῦ καί Ρωμαϊκοῦ δικαίου, 1991, σελ. 217 



 9 

ἀσκήσεως τῆς δικτατορικῆς ἐξουσίας, ὁ δικτάτωρ ἀσκοῦσε 
ὑπατική δικαιοδοσία μέ αὐξημένες ἐξουσίες, ἡ δέ ἀρχή τῶν 
ὑπάτων βρισκόταν σέ ἰδιόρρυθμη νομική ἀδράνεια. Ἡ χρονική 
διάρκεια ἦταν περιορισμένη· ἔληγε μέ τήν ὁλοκλήρωση τοῦ 
ἔργου γιά τό ὁποῖο διορίστηκε εἴτε μέ τή λήξη τοῦ ὑπατικοῦ 
ἔτους, τῆς χρονικῆς διάρκειας τῆς ἐτήσιας λειτουργίας τῆς 
ὑπατικῆς ἀρχῆς, ὁπωσδήποτε ὅμως δέν ὑπερέβαινε τούς ἕξι 
μῆνες23.   

Ἡ προσωρινή ἐκχώρηση τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας στόν 
Κυβερνήτη ἐνθυμίζει τόν ἀρχαιοελληνικό θεσμό τοῦ αἰσυμνήτη 
(τοῦ αἴσια νέμοντος), πού ἐκλεγόταν εἴτε διά βίου εἴτε γιά 
ὁρισμένο χρονικό διάστημα γιά ὁρισμένες ἐνέργειες μέ 
ἀπεριόριστη δύναμη καί ἐπί τό ἁπλούστερον μποροῦσε νά 
ὀνομασθεῖ «αἱρετή τυραννίς», διέφερε δέ ἀπό τήν βαρβαρική ὄχι 
διότι δέν ἦταν νόμιμη, ἀλλά διότι δέν ἦταν κληρονομική 
(«...ἕτερον [εἶδος μοναρχίας] δι’ ὅπερ ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν, 
οὕς καλοῦσιν αἰσυμνήτας. Ἔστι δέ τοῦθ’ ὡς ἁπλῶς εἶπεῖν αἱρετή 
τυραννίς, διαφέρουσα δέ τῆς βαρβαρικῆς οὐ τῷ μή κατά νόμον 
ἀλλά τῷ μή πάτριος εἶναι μόνον. Ἦρχον δ’ οἱ μέν διά βίου τήν 
ἀρχήν ταύτην, οἱ δέ μέχρι τινῶν ὡρισμένων χρόνων ἤ πράξεων, 
οἷον εἵλοντο ποτε Μυτιληναῖοι Πιττακόν»)24. Αἰσυμνῆτες ἦσαν ὁ 
Δράκων καί ὁ Σόλων στήν Ἀθήνα, ὁ Πιττακός στή Μυτιλήνη, ὁ 
Ζάλευκος στούς Λοκρούς τῆς Κάτω Ἰταλίας καί ὁ Χαρώνδας στήν 

                                                
23 Γ. Νάκος, ἀνωτ., σελ. 236.  
24 Ἀριστοτέλους, Πολιτικά 1285α, 33-39 καί 1285β, 26-28. 
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Κατάνη25. Ὁ Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεύς (60-7 πΧ) παραβάλλει 
τούς αἰσυμνῆτες πρός τούς Ρωμαίους δικτάτορες26. 

Ἐάν θέλουμε ὁπωσδήποτε τή σύγκριση μέ σύγχρονους 
πολιτειακούς θεσμούς, κατά τήν ὀρθότερη γνώμη, μέ τήν 
αὐτοδιάλυση τῆς Βουλῆς καί τήν ἀποδοχή τῶν προτάσεων τοῦ 
Κυβερνήτη καθιερώθηκε εἶδος Προεδρικῆς Δημοκρατίας27.  

Ὁ Καποδίστριας κυβερνῶντας αὐταρχικά καί μέ νεποτισμό, 
ἐπέτυχε νά δημιουργήσει καί νά θέσει τά θεμέλια τῆς 
ὀργανώσεως τοῦ νέου κράτους, ἡ δέ δολοφονία του ὀφείλεται 
ὄχι μόνο στήν ἀγγλογαλλική συνωμοσία, ἀλλά καί στήν 
ἀντίδραση στόν τρόπο διακυβερνήσεως καί κυρίως στόν 
παραγκωνισμό τῶν προυχόντων καί ὁπλαρχηγῶν ἀπό τήν 
ἐξουσία28. 

5. Ὁ χαρακτήρας τῶν ψηφισμάτων. Τό ΝΗ’ Ψήφισμα, 
ὑπογραφόμενο ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, 84 βουλευτές καί 
τόν Α’ Γραμματέα ὅριζε μεταξύ ἄλλων: «ἄρθ. 7. Τά ψηφίσματα 
τοῦ Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος θέλουν εἶσθαι θεμελιωμένα ἐπάνω 
εἰς τάς ἐγγράφους ἀναφοράς τοῦ Πανελληνίου ἤ τῶν Τμημάτων 
αὐτοῦ, καθ’ ὅσον τό ἀντικείμενον τοῦ ψηφίσματος κινεῖται ἀπό 
τήν Διοίκησιν ἤ καί ἀπό τήν νομοθεσίαν.  

ἄρθ. 9. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος ἔχει πλησίον του ένα 
Γενικόν Γραμματέα, φέροντα τίτλον του Γραμματέως τῆς 

                                                
25 Γ. Παπαντωνίου, Ἀρχαία Ἑλληνική Ἱστορία, τομ. Α΄, 1979, σελ. 201, Ἰ. 
Παπασταύρου, Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, 1972, σελ. 96 
26 Ἀριστοτέλους Πολιτικά, ἔκδ. Πάπυρος, τομ. Β΄σελ. 194 σημ. 1. 
27 Ἀλ. Δεσποτόπουλος, ἀνωτ. σελ. 83 
28 Ν. Δραγούμης, Ἱστορικαί ἀναμνήσεις (ἔκδ. Ἑρμῆς, 1973), τομ. Α’ σελ. 198, Φ. 
Σπυρόπουλος, ἀνωτ. 
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Ἐπικρατείας, ὅστις προσυπογράφεται εἰς τά ψηφίσματα καί εἰς 
τήν ἀλληλογραφίαν»29. 

Τά ψηφίσματα τοῦ Κυβερνήτη δέν πρέπει νά συγχέονται μέ 
τή σύγχρονη ἔννοια τῶν ψηφισμάτων. Ψηφίσματα καλοῦνται οἱ 
αὐτοτελεῖς, αὐξημένης τυπικῆς ἰσχύος πράξεις συντακτικῶν ἤ 
ἀναθεωρητικῶν συνελεύσεων. Τό περιεχόμενό τους εἶναι εἰδικοῦ 
συντακτικοῦ χαρακτῆρα ἐνίοτε ὅμως μπορεῖ νά εἶναι ἁπλῶς 
νομοθετικοῦ. Ἔχουν ἀποσπασματικό χαρακτῆρα καί περιορισμένη 
χρονική ἰσχύ, δεδομένου ὅτι τά ψηφίσματα ἔχουν προσωρινό 
χαρακτῆρα. Τό περιεχόμενό τους εἶναι δυνατόν νά ἀφοροῦν: α) 
στή ρύθμιση εἰδικῶν ἐπειγόντων θεμάτων τοῦ κρατικοῦ ἤ 
κοινωνικοῦ βίου, β) στήν ὀργάνωση τῆς διαδικασίας τῆς 
ἀσκήσεως τοῦ συντακτικοῦ ἤ νομοθετικοῦ ἔργου, γ) στήν 
προκαταρκτική ρύθμιση θεμελιωδῶν ζητημάτων σχετιζομένων 
ἀμέσως πρός τό πολίτευμα τοῦ κράτους, δ) στή θέση ἐν ἰσχύϊ 
τῆς σχηματισθείσης ὁριστικῆς συντακτικῆς βουλήσεως. 
Προερχόμενα ἀπό τόν συντακτικό νομοθέτη καί ἐκφράζοντα τή 
βούλησή του εἶναι τῆς αὐτῆς τυπικῆς νομικῆς ἰσχύος μέ τό 
Σύνταγμα καί δεσμεύουν τόν κοινό νομοθέτη30.  

Ἐάν πρέπει νά συγκρίνουμε τά ψηφίσματα τοῦ Κυβερνήτη, 
προσομοιάζουν μέ τίς προβλεπόμενες στό ἄρθ. 44 τοῦ ἰσχύοντος 
Συντ. Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου (ΠΝΠ) τοῦ Προέδρου 
τῆς Δημοκρατίας, πού ἐκδίδονται μετά ἀπό πρόταση τοῦ 
Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καί πρέπει νά ἐπικυρωθοῦν ἀπό τή 
Βουλή, ἐντός τῆς προβλεπομένης συνταγματικῆς προθεσμίας, 

                                                
29 Ἀρχεῖα Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, τομ. 4ος, σελ. 4  
30 Ἀρ. Μάνεσης, Ἑλληνικόν Συνταγματικόν δίκαιον (Άφοί Π. Σάκκουλα, χ.χ.), σελ. 249 
ἐφ. 
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διαφορετικά παύουν νά ἰσχύουν. Ὅπως σημειώνεται τά 
ψηφίσματα τοῦ Κυβερνήτη ἦσαν πράξεις του θεμελιωμένες σέ 
ἀναφορές τοῦ Πανελληνίου, τό ὁποῖο ἐπεῖχε θέση Βουλῆς, ἀλλά 
δέν ἦταν ἀντιπροσωπευτικό ὄργανο31.  

Ἐκτός ἀπό τά Ψηφίσματα, ὁ Καποδίστριας ἐξέδιδε καί 
πράξεις πού ὀνομάζονταν «Διαταγές», συνήθως ἐκτελεστικές 
ψηφίσματος. Ἔτσι πχ στίς 13 Ἀπριλίου 1828, λαμβάνοντας ὑπ’ 
ὄψη τό Ι΄Ψήφισμα πού ὅριζε τίς διοικητικές περιφέρειες «καί ἐπί 
σκοπῷ τοῦ ν’ ἀπολαύσωσιν, ὅσον ἐνδέχεται ταχύτερον, οἱ 
κάτοικοι ἑκάστου τμήματος τά καλά νομίμου καί τακτικῆς 
δημοσίου οἰκονομίας, διατάττει» ὅτι θά διορισθοῦν Ἔκτακτοι 
Ἐπίτροποι στά διάφορα τμήματα τῆς ἐπικρατείας (ἄρθ. 1) καί 
προσδιορίζει τίς ὑποχρεώσεις τους (ἄρθ.2)32.  

6. Ἡ πανώλης. Τόν Ἀπρίλιο 1828  πανούκλα ἐνέσκηψε στήν 
Πελοπόννησο. Ἡ πανώλης, πού σπανιώτατα εἰσέβαλε στό Αἰγαῖο 
καί στήν Πελοπόννησο33, ἐμφανίσθηκε στά Μεσσηνιακά φρούρια, 
πού κατεῖχε ὁ Ἰμπραήμ καί μεταδόθηκε ἐξ αἰτίας τῆς ἀνταλλαγῆς 
Ἑλλήνων μέ Αἰγύπτιους αἰχμαλώτους καί μάλιστα ἀπό τά πλοιάρια 
πού ἔφεραν τούς κατόπιν ἐξαγορᾶς ἀπελευθερωθέντες 
αἰχμαλώτους τῆς αἰγυπτιακῆς στρατιᾶς34. Κατ’ ἄλλη ἐκδοχή, 
πρωτοεμφανίσθηκε στήν Ὕδρα καί στίς Σπέτσες καί ἀπό ἐκεῖ 

                                                
31 Ἀντ. Παντελῆς, Ἐγχειρίδιο Συνταγματικοῦ δικαίου, 4η ἔκδ., Νο 167, σελ. 199 
32 Ἀρχεῖα Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, τομ. 4ος, σελ. 335 
33 Ἀντίθετα κάθε χρόνο στήν Κωνσταντινούπολη, τή Σμύρνη, τήν Ἀδριανούπολη καί 
τή Θεσσαλονίκη, δηλαδή τίς μεγάλες πολυάνθρωπες πόλεις «κατελυμαίνετο ἡ 
ἐπάρατος νόσος». Στήν ἀρχή τῆς Ἐπαναστάσεως εἶχε εἰσβάλει στήν Κέα καί παρ’ 
ὀλίγο νά ἐξολόθρευε ἀπό τούς ἐφήβους καί ἄνω τούς κατοίκους, ὅπως καί τῦφος στό 
Ναύπλιο (Ν. Δραγούμης, ἀνωτ. σελ. 101-102). 
34 «τοῦ Ἰμβραχήμ πασᾶ τό στρατόπεδον μᾶς κατετόξευσε τήν πανώλην· αὐτή 
διεδόθη εἰς τάς νήσους Πετσῶν καί Ὕδρας, εἰς τό Ἄργος καί εἰς ἄλλας ἐπαρχίας τῆς 
Πελοποννήσου». βλ.Ἀρχεῖα Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, τομ. 4ος, σελ. 58, Δ. Κόκκινος, 
ἀνωτ. σελ. 318.  
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ἐξαπλώθηκε σέ ὅλη σχεδόν τήν Πελοπόννησο35. Τήν ἐμφάνιση 
τῆς ἐπιδημίας στά δύο νησιά πληροφορήθηκε ὁ Καποδίστριας 
εὑρισκόμενος στό Ναύπλιο36. 

Στήν Ἀργολίδα, ἐμφανίσθηκε, στό χωριό Μέρμπακα (Ἁγία 
Τριάδα) καί ἀπό ἐκεῖ μεταδόθηκε στήν πόλη τοῦ Ναυπλίου, 
προσβάλλοντας πρώτα φτωχές οἰκογένειες, πού διέμεναν σέ 
παραπήγματα στήν πύλη τῆς Ξηρᾶς37. Στή συνέχεια, μεταδόθηκε 
στό Ἄργος καί ἐξαπλώθηκε ὡς τά ὀρεινά Καλάβρυτα. Ἐκτός ἀπό 
τήν πόλη τῶν Καλαβρύτων, προσέβαλε καί τά χωριά Σόλο, 
Περιστέρα, Κερπινή, τό Βραχνί38 καί τό Λεχούρι39. Ὁ ἔκτακτος 
ἐπίτροπος Καλαβρύτων Γ. Μαυρομμάτης, βοηθούμενος ἀπό τόν 
ὑγειονόμο λοχαγό Π. Διαμαντίδη καί μόρτηδες (δηλαδή 
ἐργαζόμενους στά λοιμοκαθαρτήρια, πού περισυνέλεγαν τούς 
νεκρούς ἀπό λοιμώδη νοσήματα), ἔθεσε ὑπό ἔλεγχο τήν 
ἐπιδημία. Ἀλλά καί τό αἰγυπτιακό στρατόπεδο, ἀποδεκατιζόταν 
καθημερινά καί ὁ Ἰμπραήμ ἀναγκάστηκε νά ἀπομονωθεῖ σέ πλοῖο 
στό λιμάνι τῆς Μεθώνης. 

                                                
35 Ἀθ. Φωτόπουλος, Ἱστορικά καί λαογραφικά τῆς Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων, Ἀθῆναι 
1982,  σελ. 249.  Μ. Οἰκονόμου, Ἱστορικά τῆς Ἑλληνικὴς Παλιγγενεσίας τομ. 
Β΄Ἀθῆναι 1957 σελ. 285. Θ. Σουλογιάννης, Ἡ ὑγιεινή κατά τόν Ἀγώνα τοῦ 1821 στήν 
Πελοπόννησο, =Πρακτικά Α΄Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν σπουδῶν, τομ 
Γ΄1976-1978, σελ. 262-263. C. Vacalopoulos, Nouveaux élements historiques sur la 
prοpagation de la peste en Péloponnèse en 1828, = Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου τομ. Γ΄ 
σελ.σελ. 150-155. βλ καί J. S. Mangeart, Souvenirs de la Morée, Paris 1830 =  
Ἀπομνημονεύματα Ἀγωνιστῶν τοῦ 21 τομ. Δ΄, σελ. 102-108.   
36 Ν. Δραγούμης, ἀνωτ. σελ. 104 
37 βλ. Μ. Λαμπρινίδης, Ἡ Ναυπλία (ἐκδ. Δ΄ 2001), σελ. 279 
38 Β. Παπαγεωργίου, Ἡ πάνωλης στό Βραχνί καί τά Καλάβρυτα, ἀλληλογραφία 
Καποδιστρίου-Μαιζόν=Ἐπετηρίς τῶν Καλαβρύτων, τομ. Δ΄ (1972), σελ. 60-71.  
39 Στήν Περιστέρα, ἡ νόσος μεταδόθηκε στίς 5 Ἰουνίου ἀπό γυναίκα πού ἦρθε ἀπό τό 
Βραχνί, ἀλλά διαπιστώθηκε στίς 18 Ἰουνίου. Ὁ ὑγειονόμος Διαμαντίδης μετέβη 
συνοδευόμενος ἀπό μόρτηδες, καθάρισε τά σπίτια καί ἔδωσε ὁδηγίες. Ἐπειδή, δέν 
παρατηρήθηκε ἐξάπλωση τῆς νόσου τίς ἑπόμενες ἡμέρες, ἐπιτράπηκε ἡ κυκλοφορία, 
στίς 28 Αὐγούστου. Στό Σόλο μεταδόθηκε ἀπό τήν Περιστέρα στίς 31 Ἰουνίου. Καί 
στά δύο χωριά προσεβλήθησαν 70 ἄτομα καί ἐσώθησαν μόνο 5.       
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Ὁ Καποδίστριας, πού εἶχε σπουδάσει ἰατρική στήν Πάντοβα 
καί εἶχε ἀσκήσει καί τό ἐπάγγελμα τοῦ ἰατροῦ στήν Κέρκυρα40, 
ἔλαβε ἀμέσως δρακόντεια μέτρα.  Ἀπέστειλε στά δύο νησιά, στίς 
14/26 Μαῒου, τόν ἀδελφό του Βιάρο ἔκτακτον ἐπίτροπον Δυτικῶν 
Σποράδων μέ πλήρεις ἁρμοδιότητες καί τμῆμα στρατοῦ, 
ἐπιβάλλοντας ἀποκλεισμό ἀπό τήν ἄλλη Ἑλλάδα. Ταυτόχρονα, οἱ 
συνοικίες στίς ὁποῖες σημειώθηκαν τά κρούσματα 
ἀπομονώθηκαν.  

Στήν Αἴγινα, ὅπου σημειώθηκαν ἀραιά κρούσματα 
ἀναφέρεται41 ὅτι διετάχθη τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν 
σχολείων καί ἀπαγορεύθηκε ἡ ἐπικοινωνία μέ τήν Πελοπόννησο. 
Ὅμως, μᾶλλον τό ἀντίθετο συνάγεται. Εἰδικώτερα, ὅπως 
καταγράφει ὁ Ν. Δραγούμης42, ὅταν ὁ Καποδίστριας κατέπλευσε 
στήν Αἴγινα καί πληροφορήθηκε ὅτι καί ἐκεῖ μεταδόθηκε «τό 
μόλυσμα» κατέλυσε μακρυά ἀπό τήν πόλη στήν Περιβόλα. Καί 
κατά τή γνώμη ὅσων εἶχαν προηγούμενη ἐμπειρία, δέν ἐπρόκειτο 
περί λοιμοῦ. Γι’ αὐτό δέν μετέβαλαν τίς συνήθειες, οὔτε στήν 
τροφή, οὔτε στήν ἐπικοινωνία, οὔτε στή διασκέδαση43.  

Ὁ Κυβερνήτης ἐπιβιβάσθηκε στό ρωσσικό πλοῖο Ἑλένη καί 
περιῆλθε τά μολυσμένα νησιά, στά ὁποῖα ἐγκατέστησε ἐπιστάτες, 

                                                
40 βλ. Ἑλ. Κούκκου, Ἰ. Καποδίστριας, ὁ ἄνθρωπος, ὁ διπλωμάτης (14η ἔκδ.Ἀθήνα, 
2001), σελ. 13-16. Ἡ αἴθουσα τελετῶν, ὅπου τελεῖται καί ἡ ὁρκωμοσία τῶν 
ἀποφοίτων τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάντοβα, κοσμεῖται μέ τοιχογραφία 
πού παριστᾷ τόν Καποδίστρια, διότι θεωρεῖται ἀπό τούς ἐπιφανεῖς πτυχιούχους του 
(πληροφορία τῆς ἰατροῦ - φιλολόγου κ. Ἐ. Πουλάκου-Ρεμπελάκου, καθηγήτριας τῆς 
Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν). 
41 Σπ. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, τομ. 1ος, σελ. 65, ἄνευ 
παραπομπῆς σέ πηγή. 
42 Ν. Δραγούμης, ἀνωτ. σελ. 107 
43 « Χρεία δέ νά σημειώσω ὅτι, κατά τήν γνώμην τῶν ἐν Αἰγίνῃ εἰδότων ἐκ πείρας τήν 
νόσον, δέν ἦτο λοιμός ἡ ἐπιδημία· διά τοῦτο οὔτε τήν δίαιταν μετεβάλομεν, οὔτε τήν 
πρός ἀλλήλους συγκοινωνίαν διεκόψαμεν, ἀλλ’ οὔτε τήν εὐθυμίαν ἐμετριάσαμεν» (Ν. 
Δραγούμης ἀνωτ. σελ. 108). 
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ὑγειονόμους καί ἐπόπτες ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων τόν Ἰωάννη 
Κωλέττη στήν Ὕδρα, πού εἶχε σπουδάσει ἰατρική στήν Πίζα, καί 
τόν Ἀναστάσιο Λόντο στίς Σπέτσες44. Στήν Πελοπόννησο, μέ τά 
ἰσχνά τότε μέσα, ὁ Καποδίστριας ὅπου ἐμφανιζόταν πανώλης 
«σήκωνε ὑγειονομική γραμμή». Ὅταν τό καλοκαίρι τοῦ 1828 
ἦλθε τό γαλλικό ἐκστρατευτικό σῶμα ὑπό τόν στρατηγό Μαιζών, 
μέ σκοπό τήν ἐκδίωξη τοῦ Ἰμπραήμ, ἀλλά καί ἀπώτερο σκοπό νά 
καταστεῖ γαλλική ἀποικία ἡ Μεσσηνία, ἔστειλε ἐπιτρόπους καί ἕνα 
γιατρό, μέ τήν ἐντολή νά ἐπιστήσει τήν προσοχή γιά μέτρα 
ὑγειονομικά στά μέρη ἀπό τά ὁποῖα ἀποχωροῦσαν οἱ ὀθωμανικές 
φρουρές. Τά μέτρα πού ἔλαβε ὁ Καποδίστριας ἦσαν αὐστηρά, 
ἀλλά ἀποτελεσματικά, πρωτοφανῆ γιά τήν Ἑλλάδα, ἄν 
ἀναλογισθοῦμε ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς πανώλους ἦταν «...ἔργον 
ἔτι ἐπιπονώτερον καί ἀλγεινότερον ἐν μέσῳ ἔθνους πάντῃ 
ὑγειονομικῶν διοικημάτων ἀπείρου»45. Ὅμως, ὅπως ἀναφέρει 
στήν Ἔκθεσή του ὁ Καποδίστριας «τό ἔθνος ἐπέρασε καί τόν 
νέον αὐτόν πειρασμόν μέ τήν εὐγενῆ ἀνδρείαν καί τήν 
θαυμαστήν ἀφοσίωσιν, μέ τά ὁποῖα χαρακτηρίζεται, καί 
κατεπάλαισε καί τό νέον αὐτό δυσκαταγώνιστον δεινόν. Μ’ ὅλον 
ὅτι αἱ ὑγειονομικαί γραμμαί ἐπρόβαλλαν ἀνυπερβλήτους 
δυσκολίας, ὁ ἐσωτερικός ὀργανισμός ἐκανονίσθη. Αἱ 
δημογεροντίαι, οἱ Ἔκτακτοι Ἐπίτροποι καί οἱ Προσωρινοί 
Διοικηταί ἐσυστήθησαν· κατεστάθησαν παρομοίως, τά 

                                                
44 βλ. Ν. Δραγούμης, ἀνωτ., σελ. 104 
45 Ἐπιστολή Καποδίστρια πρός τόν στρατηγό Μαιζών, στῆς Ξ. Μπαλωτῆ, Μαιζών, ἐκδ. 
Ἑλληνική Εὐρωεκδοτική, σελ. 166 
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ὑγειονομεῖα, τά λιμεναρχεῖα, αἱ ἀστυνομίαι καί διερρυθμίσθησαν 
τά τελωνεῖα»46.     

Ὁ τρόπος ἐφαρμογῆς τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων ἀπό τούς 
ἀνθρώπους τοῦ ἀδελφοῦ του Βιάρου προκάλεσαν τήν ἔντονη 
δυσφορία τοῦ λαοῦ. Ἡ συμπεριφορά τους ἦταν αὐθαίρετη, 
δυναστική καί ἐχθρική ἀπέναντι παντός παραπόνου, ὅπως καί τοῦ 
ἴδιου τοῦ Βιάρου, ὁ ὁποῖος στερούμενος πολιτικότητος, καλύτερα 
θά ἦταν νά ἐξακολουθοῦσε «καλλιεργῶν ἐν Κερκύρᾳ σταφίδας 
καί θρίδακας [σ.σ.μαρούλια]»47. Χειρότερος ὅλων ἦταν ὁ 
ἐπιστάτης τῆς Ὕδρας, ὁ ὁποῖος φυλάκισε στό Μπούρτζι δύο 
Ὑδραίους, ὅταν διαμαρτυρήθηκαν γιά τήν ἰταμή συμπεριφορά 
του. Ἡ ἠχώ τῆς κατακραυγῆς τῶν ταλαιπωρουμένων ἔφθανε 
στόν Καποδίστρια μέσω ἀναφορῶν τῶν ὀργάνων τοῦ Βιάρου καί 
θεωροῦσε τίς διαμαρτυρίες εἴτε ὑποβολιμαῖες, εἴτε ὅτι 
προέρχονταν ἀπό ἀνθρώπους ἀνίκανους νά ἀντιληφθοῦν, ὅτι τά 
μέτρα ἀποσκοποῦσαν στή σωτηρία τους48. Ἡ ἀντιπολίτευση 
ἐκμεταλλεύθηκε τή δυσφορία τοῦ λαοῦ καί ἀποκάλεσε τόν 
Κυβερνήτη τύραννο, γιά τό σύνολο τῶν μέτρων πού ἔλαβε γιά 
τήν ὑγεία τῶν πολιτῶν καί ὅτι ὑπό τό πρόσχημα δῆθεν τῆς 
ἐπιδημίας ἀπέβλεψε στή ματαίωση συγκλήσεως τῆς 
Ἐθνοσυνελεύσεως. Τελικά ἡ Ἑλλάδα διέφυγε τόν κίνδυνο ἀπό τή 
γενίκευση τῆς πανώλους49. 

Τά συμπτώματα τῆς πανώλους διήρκεσαν ἀρκετούς μῆνες. 
Τόν Δεκέμβριο, ἡ πανώλης ἐξακολουθοῦσε νά μαστίζει τά 
Καλάβρυτα καί τό χωριό Βραχνί. Ὁ Μαιζών, μέ τήν ἀπό 16 
                                                
46 Ἀρχεῖα Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, τομ. 4ος, σελ. 58 
47 Ν. Δραγούμης, ἀνωτ. σελ. 107 
48 βλ. Δ. Κόκκινος, ἀνωτ., σελ. 318 
49 βλ. Σπ. Μαρκεζίνης, ἀνωτ., σελ. 65 
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Νοεμβρίου 1828 ἐπιστολή του διαμαρτυρήθηκε στόν Κυβερνήτη, 
ὅτι ψευδῶς εἶχαν διαβεβαιώσει τόν Γάλλο στρατηγό ὅταν 
ἀποβιβάσθηκε στήν Πελοπόννησο, ὅτι δέν εἶχαν πληγεῖ ἀπό τήν 
πανώλη τό χωριό Βραχνί τῆς Ἀχαῒας καθώς καί τά Καλάβρυτα. Οἱ 
Γάλλοι συνέβαλαν στήν ἀντιμετώπιση τῆς νόσου, ἐπιβάλλοντας 
ἀποκλεισμό («ὑγειονομικόν μεθόριον»), μέ τή χορήγηση 
ζωοτροφῶν, ἐνδύματων καί μέχρι τό τέλος τοῦ Δεκεμβρίου 
«ἐξέκοψαν τό σπέρμα τῆς τρομερᾶς ἐπιδημίας»50. 

 7. Τό ΙΕ΄ Ψήφισμα καί ἡ Ὑγειονομική Διάταξη. Στίς 20 
Αὐγούστου ψηφίσθηκε τό ΙΕ΄Ψήφισμα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, 
πού μαζί μέ τήν Ὑγειονομική Διάταξη εἶχαν τό ἀκόλουθο 
περιεχόμενο:   

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Πρό παντός ἄλλου τιθέμενος τήν συντήρησιν τῆς κοινῆς 

ὑγείας ἐναντίον πάσης ἐξωτερικῆς νόσου, συντήρησιν, ἡ ὁποία 
πραγματοποιεῖται διά μόνης τῆς συστάσεως ὑγειονομείων, 
ἐφωδιασμένων μέ τάς ἀναγκαίας καί ὁμοιομόρφους διατάξεις καί 
ὁδηγίας· Ἀκούσας καί τήν γνώμην τοῦ Πανελληνίου,  

Ψηφίζει 
Α΄. Αἱ ὑπ’ ἀριθ 5645 καταχωρηθεῖσαι εἰς τά Ἀρχεῖα τῆς 

Κυβερνήσεως ὑγειονομικαί διατάξεις τῆς σημερινῆς ἡμέρας 
θέλουν εἶσθαι ἐν ἀκριβεῖ χρήσει καθ’ ὅλα τά ὑγειονομεῖα τῆς 
ἐπικρατείας....Β΄.... 

Ἐν Αἰγίνῃ τήν 20 Αὐγούστου 1828 
Ὁ Κυβερνήτης 
Ἰ. Α. Καποδίστριας 

                                                
50 Ἀρχεῖα Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, τομ. 4ος, σελ. 59, βλ. καί J. Mahgeart, Ἀναμνήσεις 
ἀπό τάς Πάτρας, ἔκδ. Φαρφουλάς, 2019, κεφ. 14ο. 
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Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας 
                                                    Σ. Τρικούπης  

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

.......... 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 

Τμῆμα Β΄ 
Καθήκοντα τῶν ἐπί τῆς δημοσίου ὑγείας, τῶν ἐπί τῆς 

ἀποθήκης πραγμάτων καί τῶν ἐπί τῆς διοικήσεως τοῦ 
λοιμοκαθαρτηρίου 

85. Οἱ ἐν τῷ λοιμοκαθαρτηρίῳ ὑπουργοῦντες εἶναι: Ὁ 
ἐπιστάτης τοῦ λοιμοκαθαρτηρίου· Ὁ ἀποθηκάριος· Ὁ ἀρχιφύλαξ· 
Ὁ πρωταεριστής, ἤ ὁ ἐπί τῶν ἀεριστῶν· Ὁ ἀρχηγός τῆς 
ἐκτελεστικῆς δυνάμεως ξηρᾶς καί θαλάσσης· Ὁ ἐφημέριος. Ὅλοι 
δέ οὗτοι ὑπόκεινται εἰς τόν ἐπιστάτην, ἐνεργοῦντες κατά τάς 
διαταγάς του... 

95. Ὁ ἐφημέριος τοῦ λοιμοκαθαρτηρίου ἐξαγορεύει τούς 
ἀσθενεῖς, εἰς ἀπαιτουμένην ἀπόστασιν, καί, ὅταν κάμῃ χρεία νά 
μεταδώσῃ εἰς αὐτούς τά ἄχραντα μυστήρια, καλύπτεται ἀπό 
ἐπανωφόριον κετρανωμένον [σ.σ. ἀλειμμένο μέ κατράμι], φορεῖ 
χειρόκτια κετρανωμένα καί τζούκαρα (γαλέντζες) καί μεταδίδει 
τήν θείαν κοινωνίαν διά τινος ράβδου, ἥτις εἰς τό ἄκρον ἔχει 
βαθούλωμα εἰς εἶδος κοχλιαρίου.  

96. Ἐκτελοῦντος τοῦ ἱερέως τά θρησκευτικά χρέη, εἶναι 
ἀνάγκη νά παραστέκῃ ἱκανῶς ἀπέχων τοῦ ἀσθενοῦς, ὁ ἐπιστάτης 
ἤ ἄλλος παρ’ αὐτοῦ διωρισμένος, διά νά παρατηρῇ μή γίνῃ 
παράβασις τῶν ὑγειονομικῶν προφυλάξεων.  



 19 

........................... 
Τμῆμα Ι΄ 

Μέτρα, τά ὁποῖα λαμβάνονται ἐν καιρῷ ἐπικρατοῦντος 
λοιμοῦ ἤ ἄλλης ἐπιδημικῆς νόσου εἰς τό έσωτερικόν ἤ εἰς τά 
σύνορα. 

..................... 
251. Ἐάν ἀναφανῇ λοιμός ἤ ἄλλη τις ἐπιδημική νόσος εἰς 

πόλιν τινά ἤ χωρίον, διορίζεται πάραυτα στρατιωτική ὑγειονομική 
γραμμή, ἀνάλογος τῆς ἐκτάσεως τοῦ τόπου, ὅπου ὁ λοιμός 
ἐπικρατεῖ.... 

285. Ἄν περιστάσεως τυχούσης, πόλις τις ἤ χωρίον εἶναι 
ὕποπτα λοιμοῦ, συγχρόνως μετά τήν περιστοίχισίν των ὑπό 
ὑγειονομικῆς γραμμῆς, ἀνάγκη πᾶσα νά ληφθῶσιν εὐθέως τά 
ἑξῆς μέτρα: Ὑποχρεοῦνται οἱ κάτοικοι νά μένουν εἰς τά ἴδια·  

Ἐμποδίζεται πᾶσα θρησκευτική τελετή · Δέν σημαίνονται οἱ 
κώδωνες... 

310. Εἰς τήν παροῦσαν διάταξιν ἐξετέθησαν ἤδη ὅλα τά περί 
ὑγείας μέτρα, τά ὁποῖα ἠμπορεῖ νά ἐπαυξήσῃ ἡ φρόνησις τοῦ 
ὑγειονομείου καί τοῦ ἰατροσυμβουλίου». 

Ἀπό τά προβλεπόμενα αὐστηρά μέτρα τῆς Ὑγειονομικῆς 
Διατάξεως δέν ὑπάρχουν γραπτές μαρτυρίες ὅτι ἀπαγορεύθηκε 
στήν Πελοπόννησο πάσα θρησκευτική τελετή καί ἡ σήμανση τῶν 
κωδώνων, οὔτε ὅτι διετάχθη τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν καί 
σχολείων στήν Αἴγινα.  

8. Συμπέρασμα. Ἡ Δ΄ ἐν Ἄργει Ἐθνοσυνέλευση μέ τό Β΄ 
Ψήφισμα ἐπικύρωσε τό ΝΗ΄ Ψήφισμα τῆς 18ης Ἰανουαρίου 1828 
τῆς προηγούμενης Βουλῆς πού ἐκχώρησε τή νομοθετική ἐξουσία 
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στόν Κυβερνήτη. Ἡ συγκέντρωση καί τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας 
στό πρόσωπο τοῦ Καποδίστρια πρέπει νά κρίνεται βάσει τῆς τότε 
καταστάσεως · δέν τόν κατέστησε δικτάτορα μέ τά σημερινά 
κριτήρια. Ἐάν ὑποχρεωτικά πρέπει νά τόν συγκρίνουμε μέ 
ὅμοιους θεσμούς κατανοεῖται ὁ χαρακτηρισμός μᾶλλον τοῦ 
δικτάτορα τοῦ Ρωμαϊκοῦ ἤ τοῦ αἰσυμνήτη τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ 
δικαίου, ἤ ὅτι δημιουργήθηκε εἶδος προεδρικῆς δημοκρατίας.  

Ἐμμέσως, διά τῆς ἐπικυρώσεως τοῦ ΝΗ΄Ψηφίσματος, 
ἐπικυρώθηκαν καί ὅλα τά ὑποβληθέντα στήν Ἐθνοσυνέλευση 
ψηφίσματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό ΙΕ΄Ψήφισμα τῆς 20ης 
Αὐγούστου 1828 μαζί μέ τήν Ὑγειονομική Διάταξη. 

Ὡς πρός τό ἐάν ὁ Καποδίστριας ἔκλεισε τίς ἐκκλησίες πρός 
ἀντιμετώπιση τῆς πανώλης, δέν ὑπάρχουν ἄμεσες διαγνωστικές 
(γραπτές) πηγές. Ἡ μόνη ἱστορική καταγραφή εἶναι ἡ 
προαναφερθεῖσα ἀπό τόν Σπ. Μαρκεζίνη, ἄνευ περαιτέρω 
παραπομπῆς σέ πηγή. Ὁ Κυβερνήτης ἀσκώντας αὐταρχική 
ἐξουσία, δέν ἀποκλείεται νά διέταξε τό κλείσιμο τῶν σχολείων καί 
τῶν ἐκκλησιῶν στήν Αἴγινα, ἀλλά δέν εἶναι βέβαιον ὅτι 
πραγματοποιήθηκε ἡ διαταγή, πολλῷ δέ μᾶλλον ὅτι ἀπαγόρευσε 
τή θεία κοινωνία. Καί τοῦτο διότι κατά τόν Ν. Δραγούμη, οἱ 
ἐντόπιοι ἀπό προηγούμενη ἐμπειρία στό νησί δέν θεώρησαν ὅτι 
ἐπρόκειτο περί λοιμοῦ καί γι’ αὐτό δέν μετέβαλαν τίς συνήθειές 
τους, οὔτε στήν τροφή, οὔτε στήν ἐπικοινωνία, οὔτε στή 
διασκέδαση. 

9 Μαΐου 2020 
 


