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Η ΣΤΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1828 

Ο Ρωσσοτουρκικός πόλεμος του 1828 ήταν ένα τεραστίας σημασίας ιστορικό γεγονός για την δημιουργία 
του Νεοελληνικού κράτους.  Η νίκη των Ρωσσικών όπλων σε συνδυασμό με την πολιτική ευφυία του Ι. 
Καποδίστρια εσήμανε ταυτοχρόνως Ελληνική Ανεξαρτησία παρά την λυσσαλέα αντίδρασι της Αγγλίας. 
Όταν  μελετάται  ένα  συγκεκριμένο  ιστορικό  γεγονός,  είθισται,  για  λόγους  ιστορικής  ακριβείας,  να 
εξετάζονται οι ιστορικές συνθήκες και γεγονότα αρκετών ετών προ του συγκεκριμένου γεγονότος.
Στην προκειμένη περίπτωσι, της μελέτης του Ρωσσοτουρκικού πολέμου 1828 σε σχέσι με την εξέλιξι των 
ελληνικών  πραγμάτων,  δεν  μας  ενδιαφέρουν  διόλου  οι  σχέσεις  Ρωσσίας-Οθωμανών  αφού  θεωρούμε 
δεδομένη την διαχρονική εχθρότητα μεταξύ των από την χρονική περίοδο που ο Πέτρος διετύπωσε το δόγμα 
του  Πανσλαβισμού  και  οι  διάδοχοί  του  το  ασπάζονται  ενώ  η  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  εμπόδιζε  ή 
δυσκόλευε την κάθοδο των Ρώσσων σε θερμές θάλασσες.
Ακριβώς αυτή η γεωγραφική θέσις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν (και είναι) η αιτία των περιέργων 
συμμαχιών με την θαλασσοκράτειρα Αγγλία (τώρα ΗΠΑ) και προστασίας από Αυστροουγγαρία, Γαλλία και 
ΗΠΑ. Επ' ουδενεί λόγω οι δυνάμεις αυτές δεν θα επέτρεπαν στους Ρώσσους άμεση πρόσβασι στην Μεσόγειο 
και  ο  κύριος  λόγος  της  αντιθέσεώς  τους  με την Ελληνική Επανάστασι  ήταν ακριβώς ο φόβος  τους  για 
πρόσβασι και προσεταιρισμό των Ελλήνων από την "ομόδοξο" Ρωσσία. 
Η Βρετανική διπλωματία εργάσθηκε με συνέπεια και κατώρθωσε να κυριαρχήση στην ελληνική επανάστασι 
με  διαφόρους  τρόπους.  Κατ΄  αρχάς  μέσω  των  αγγλοδούλων  πολιτικών  τύπου  Μαυροκορδάτου,  μέσω 
οικονομίας με τα γνωστά δάνεια-δεσμά στους αγγλοδούλους Υδραίους Κουντουριώτη-Λόντο, με αποστολές 
πρακτόρων τύπου Λόρδου Βύρωνα, με πωλήσεις αμφιβόλου αξίας πολεμικών πλοίων και τέλος ελέγχοντας 
το ναυτικό και τον στρατό των επαναστατών με τους Τσώρτς και Κόχραν. Πλήρης δηλαδή υποδούλωσις της 
Ελλάδος  στα  Βρετανικά  συμφέροντα  τα  οποία  ταυτοχρόνως  επιθυμούσαν  μια  αλώβητη  Οθωμανικά 
Αυτοκρατορία.

Όμως η Γ' Εθνοσυνέλευσις της Τροιζήνος με το ΣΤ' ψήφισμά της στο τέλος του 1827 εψήφισε με παρρησία 
ως Κυβερνήτη της  Ελλάδος τον Καποδίστρια,  ο  οποίος απεδέχθη τον διορισμό και  τον Ιανουάριο 1828 
κατέπλευσε  στην  Ελλάδα.  Ο Καποδίστριας,  γνωρίζοντας  την  επικειμένη  εκλογή  του,  ήδη από ένα  έτος 
ενωρίτερα, ήρχισε περιήγησι στην Ευρώπη, ξεκινώντας από Ρωσσία, με σκοπό την δημιουργία φιλελληνικού 
κλίματος σε επίπεδο ανακτοβουλίων.
Με άλλα λόγια, τόσα χρόνια βρετανικών διεργασιών ώστε η Ελλάς να ευρίσκεται υπόδουλη-έρμαιο των 
Άγγλων  διεγράφησαν  αφού  ο  έμπιστος  των  Ρώσσων  Καποδίστριας  εθεωρήθη  αυτομάτως  θανάσιμος 
πολιτικός  αντίπαλος  των  Αγγλογάλλων.  Οι  Αγγλογάλλοι  είδαν  τον  διορισμό  του  Καποδίστρια  ως 
διπλωματική  ήττα.  Φυσικά  ο  Καποδίστριας  τα  εγνώριζε  όλα  αυτά.  Οι  άξεστοι  και  αδαείς  Έλληνες 
επαναστάτες,  ανίκανοι  να  αυτοκυβερνηθούν,  ούτε  που  μπορούσαν  να  τα  διανοηθούν....  παρά  όμως  την 
παροιμιώδη άγνοιά των και πολιτική ανικανότητά των, είχαν άποψι!!! 

Θα ήταν ιστορικώς άτοπον να υποστηριχθή ότι  οι  Ρωσσική κυβέρνησις ενδιεφέρετο για την ανεξάρτητη 
Ελλάδα. Οι απόψεις του Τσάρου τον Φεβρουάριο του 1826, όπως τις κατέγραψε ο Μέντελσον Μπαρτόλντυ 
στον  2ο  τόμο,  κεφ.  2,  φανερώνουν  την  απροθυμία  του  να  ασχοληθή  με  την  Ελλάδα.  Συγκεκριμένα 
κατεγράφη από την συζήτησι του Τσάρου με τον Αρχιδούκα Φερδινάνδο της Ισπανίας ότι ο Τσάρος εδήλωσε 
για  τους  Έλληνες  "...  Όχι,  δεν  τους  λέω Έλληνες.  Είναι  αποστάτες...".  Επίσης  στον  κόμη Ζίχη  είπε  "... 
καταριώμαι και  αποστρέφομαι τους Έλληνες αν και  έχουμε την ίδια πίστη.  Έδειξαν διαγωγή εγκληματική,  
αξιοκατάκριτη, σιχαμερή. Για μένα είναι αποστάτες. Κινήθηκαν ενάντια στην νόμιμο εξουσία. Δεν θέλω το  
ξεσκλάβωμά τους  διότι  δεν  το  αξίζουν.  Γιατί  να  το  κρύψουμε;  το  παράδειγμά  τους,  αν  κατορθώσουν  να  
ιδρύσουν ελεύθερο κράτος θάναι ολέθριο για άλλους λαούς".
Αυτή η θέσις των Ρώσσων βέβαια συμβάδιζε με παρόμοιες άλλων χωρών. Ο Μέτερνιχ εδήλωσε προς τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας ότι ο νέος Τσάρος δεν θέλει ούτε να κατακτήση την Τουρκία αλλά ούτε 
να δημιουργηθή Ελληνικό κράτος διότι "1ον λείπουν τα αναγκαία προς τούτο στοιχεία 2ον λόγω Ελλάδος θα 
συμμαχούσαν  όλοι  -και  οι  Τούρκοι-  εναντίον  της  Ρωσσίας.  Γιατί  να  κατακτήση  κανείς  ότι  ήδη  έχει;  Τα  
παραδουνάβια μέρη κι η Σερβία είναι ήδη ρωσσικά και η Ρωσσία επιθυμεί μία ασθενή Τουρκία αλλά και μία  
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ασήμαντη Ελλάδα η οποία θα είναι πηγή ραδιουργιών κατά της Πύλης. ". (Μέντ.-Μπαρτ. βιβλ. Β, κεφ 4)
Αυτές τις απόψεις ήλθε να αμβλύνη με τις περιοδείες του ο εγνωσμένου κύρους Έλλην πολιτικός.
Επιγραμματικά, η χρονολογική διπλωματική ιστορία του Καποδιστρίου περιγράφεται παρακάτω...
1804-Ρωσσοκρατία στα Επτάνησα. Ο Ι. Καποδίστριας κατέστη πληρεξούσιος των Ρώσσων
1809-Κατέστη μέλος της διπλωματικής υπηρεσίας της Ρωσσίας
1812-13-Απεστάλη στην Βιέννη και Βουκουρέστι. Διηύθυνε το γραφείο πολιτικής κατασκοπείας κατά του 
Ναπολέοντος. Αργότερα μετετέθη στην Ελβετία την οποία ωργάνωσε διοικητικώς με καντόνια.
1814-Συνέδριο Βιέννης, 3ο μέλος της Ρωσσικής αποστολής. Παρηκολουθείτο στενώς υπό του εξαγριωμένου 
Μέτερνιχ
1821-Συνέδριο Λάυμπαχ.  Ακύρωσε απόφασιν  επεμβάσεως των Μεγάλων Δυνάμεων κατά της ελληνικής 
επαναστάσεως.
Καλοκαίρι  1821-καλοκαίρι  1822-Εδημιούργησε  τεχνητή  έντασι  ρωσσοτουρκικών  σχέσεων  οπότε 
αναγκαστικά καθηλώθηκαν μεγάλες τουρκικές  δυνάμεις  στα Ρωσσοτουρκικά  σύνορα της Μολδοβλαχίας, 
αντιπερισπασμός που ευνόησε τον Αγώνα.
Οκτώβριος 1822-Συνέδριο ΒΕΡΟΝΑ. Απέτυχε να πείση τον Τσάρο Αλέξανδρο Α' να κηρύξη πόλεμο κατά 
των Οθωμανών και παρητήθη 
1822-1826-Εγκατεστάθη στην Γενεύη από όπου συντόνιζε κινήσεις επιφανών Φιλελλήνων

Από αυτήν την περίοδο και μετά, ο Καποδίστριας λειτουργούσε σαν Κυβερνήτης εφ' όσον εγνώριζε ότι θα 
ελάμβανε και τυπικώς το χρίσμα. Απέβλεπε στο να κερδίση χρόνο προλειαίνοντας το έδαφος. 
Πράγματι, τον Ιούλιο του 1826 ενεθρονίσθη ο νέος Τσάρος Νικόλαος Β' τον οποίον επεσκέφθη αργότερα ο 
Καποδίστριας ώστε να τον προδιαθέση υπέρ της Ελλάδος. Η αποστολή αυτή εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας 
επισύροντας  ταυτοχρόνως  το  μίσος  των  Άγγλων.  Επίσης  ο  Τσάρος  εδεσμεύθη  για  μεγάλη  οικονομική 
βοήθεια1.
Αυτό  έγινε  φανερό  όταν  στις  27  Ιουλίου  1827  απέθανε  ο  πρωθυπουργός  Γεώργιος  Κάννιγκ  και  ο 
Καποδίστριας αφίχθη στο Λονδίνο για την κηδεία. Διέμεινε 6 εβδομάδες αντιμετωπισθείς με ψυχρότητα ενώ 
δεν έγινε δεκτός από τον Βασιλέα.
Τον  Σεπτέμβριο  του  1827  ανεχώρησε  από  το  Λονδίνο  για  το  Παρίσι  γενόμενος  ευμενώς  δεκτός  -ενώ 
εξησφάλισε και Γαλλική οικονομική βοήθεια- και ακολούθως μετέβη εις Γενεύη όπου ανέθεσε σε διάσημο 
νομικό την σύνταξη αστικού-ποινικού και εμπορικού κώδικος. 
Από Γενεύη τον Οκτώβριο του ιδίου έτους μετέβη στο Τορίνο όπου έμαθε για την ναυμαχία στο Ναβαρίνο 
και την ευνοϊκή για την Ελλάδα κατάληξί της. 
Κατόπιν μετέβη εις Αγκώνα για 40 μέρες οπότε στις 17 Δεκεμβρίου ως Κυβερνήτη πλέον, αγγλικό πολεμικό 
πλοίο τον μετέφερε στην Μάλτα2 και κατόπιν άλλο πλοίο στις 3 Ιανουαρίου ξεκίνησε για Ελλάδα.  

Ο άνθρωπος πού έφτασε στην Ελλάδα με σύμφωνη γνώμη των Προστάτιδων Δυνάμεων για ν' αναλάβη τα 
ηνία της εξουσίας και να βγάλη την χώρα από το χάος ενός πολυαίμακτου αγώνα για την ανεξαρτησία, δύο 
εμφυλίων πολέμων, των επιδρομών του Ιμπραήμ και των συνεχών εσωτερικών αντιθέσεων πάτησε για πρώ-
τη φορά τα χώματα της Ελλάδας στις 6 Ιανουαρίου όπου απεβιβάσθη στο Ναύπλιο ενώ στις 11 εγκατεστάθη 
εις Αίγινα. Η χώρα, όση είχε απελευθερωθή ως εκείνη τη στιγμή, έμοιαζε με σωρό ερείπια πού καπνίζουν 
ύστερα από καταστροφική πυρκαϊά. Στην στεριά επικρατούσε το δίκαιο της αρπακτικότητας του τοπάρχη 
κοτζαμπάση  και  στην  θάλασσα  η  πειρατεία.  Ο  Μοριάς  ήταν  ρημαδιό.  Κάθε  μεγάλος  καπετάνιος  που 
κρατούσε ένα κάστρο3 τυραννούσε τον γυμνό και άστεγο πληθυσμό... Παραγωγή δεν υπήρχε, ούτε χέρια, να 
επιδοθούν στην καλλιέργεια της γης λόγω της ανασφάλειας. Ο πληθυσμός είχε καταφύγει στα βουνά και στις 
σπηλιές. Εικοσιπέντε χιλιάδες μαχητές περιπλανιόνταν χωρίς καμμιά μισθοτροφοδοσία ή ενίσχυσι, ενώ οι 
μοναδικές δημόσιες πρόσοδοι (δεκάτη και τελωνειακές εισπράξεις) δεν λειτουργούσαν. Κράτος δηλαδή και 
1 200.000 χρυσά φράγκα τα οποία απετέλουν τόκους κεφαλαιοποιημένων δωρεών Ελλήνων της Ρωσσίας υπέρ του 
Αγώνος. Επίσης 400.000 χρυσά ρούβλια (1.000.000 γαλλικά φράγκα της εποχής) συγκεντρωθέντα εις Ρωσσία προς 
εξαγοράν Ελλήνων αιχμαλώτων.
2 Κατά την παραμονή του στην Μάλτα, οι Άγγλοι, τιμής ένεκεν, απηλευθέρωσαν άνω των 100 Ελλήνων πειρατών οι 
οποίοι, συλληφθέντες επ' αυτοφόρω, ευρίσκοντο έγκλειστοι στις φυλακές από μήνες. Η πειρατεία ήτο η μεγαλυτέρα 
μάστιξ του Αιγαίου την οποία θα εκαλείτο να πατάξη ο κυβερνήτης.
3 Τα 4 από τα 7 τμήματα του Α' Σώματος Στρατού (Σώμα Καραϊσκάκη) ήλεγχαν το Φρούριο Κορίνθου, τα υπόλοιπα 3 
ήλεγχαν τον Ισθμό, το Σώμα Θ. Γρίβα ήλεγχε το Φρούριο Παλαμηδίου, τα Σώματα Γ. Στράτου και Χρ. Φωτομάρα 
ήλεγχαν  το  Φρούριο  Ακροναυπλίας,  το  Σώμα  του  Κώστα  Βέρη  ήλεγχε  τους  Μύλους  Ναυπλίου,  Μανιάτικο-
πελοποννησιακό Σώμα υπό τον Μανιάτη, Ηλία Τσαλαφατίνο ήλεγχε την πόλι του Ναυπλίου, την Μονεμβασιά ήλεγχε ο 
Πετρόμπεης,  το  Σώμα  Church ευρίσκετο  στο  Στρατόπεδο  Δραγαμέστου  Ακαρνανίας  ενώ  το  Τακτικό  Σώμα 
"εξωρίσθηκε" στην Χίο.
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στην πιο υποτυπώδη έννοια δεν υπήρχε ενώ το Πολεμικό Ναυτικό διέθετε 9 Ναυάρχους και 100 πλοιάρχους 
δίχως όμως να υπάρχη Πολεμικός Στόλος παρά μόνο 4-5 πλοία4. 
Οι  Υδραίοι  δεν  επιθυμούσαν  δημιουργία  στόλου  διότι  ως  πλοιοκτήται  ωφελούντο  περισσότερο  να 
ενοικιάζουν τα πλοία των στο Κράτος επανδρωμένα με ντόπια πληρώματα και μιλώντας μόνο αρβανίτικα. 
Με αυτό τον τρόπο οι  Υδραίοι  δεν  είχαν ανεργία αλλά αντιθέτως συγκέντρωναν πλούτο εις  βάρος  των 
υπολοίπων Ελλήνων.
Και οι Μανιάτες όμως εδέχοντο ως δικαίωση αγώνων μόνο έναν υπερτροφικό τοπικισμό

Όταν στις 11 Ιανουαρίου 1828 ό Καποδίστριας απεβιβάσθη στην Αίγινα, πού την χρησιμοποίησε για αρκετό 
καιρό  σαν  έδρα  του,  εβίωσε  την  φρίκη  των  καταστροφών  της  χώρας,  την  οποία  περιγράφει  καθαυτό 
δραματική στην συνομιλία του με τον Γεωργάκη Μαυρομιχάλη, όπως μας την παραθέτει ό Γ. Τερτσέτης στα 
«Απόλογα για τον Καποδίστρια»:
«Είναι καιροί πού πρέπει να φορούμε όλοι ζώνη δερματένια και να τρώμε ακρίδες και μέλι άγριο. Είδα πολλά  
είς την ζωή μου, αλλά σαν το θέαμα όταν έφθασα εδώ εις την Αίγινα δεν είδα τί παρόμοιο ποτέ, και άλλος να  
μην το ιδή... «Ζήτω ο κυβερνήτης ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας!» εφώναζαν γυναίκες αναμαλλιάρες,  
άνδρες με λαβωματιές πολέμου, ορφανά κατεβασμένα από τις σπηλιές. Δεν ήταν το συναπάντημά μου φωνή 
χαράς, αλλά θρήνος. Η γη εβρέχετο από δάκρυα. Εβρέχετο η μυρτιά και η δάφνη του στολισμένου δρόμου από  
τον γιαλό ως την εκκλησία. Ανατρίχιαζα, μου έτρεμαν τα γόνατα, η φωνή του λαού, μού έσχιζε την καρδιά μου.  
Μαυροφορεμένες γυναίκες, γέροντες μου εζητούσαν να αναστήσω τους πεθαμένους τους, μανάδες μου έδειχναν 
εις το βυζί τα παιδιά τους και μου έλεγαν να τα ζήσω και ότι δεν τους απέμειναν παρά εκείνα κι εγώ και με 
δίκαιο μου εζητούσαν όλα αυτά, διότι εγώ ήλθα και σεις με προσκαλέσατε να οικοδομήσω, να θεμελιώσω 
κυβέρνησιν και  κυβέρνησις και  ως πρέπει  ζει,  ευτυχεί  τους  ζωντανούς,  ανασταίνει  και  αποθαμένους  διατί  
διορθώνει την ζημία του θανάτου και της αδικίας. Δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του, καρποφορεί, αν ο 
διοικητής είναι δίκαιος, αν το κράτος έχη συνείδησι, ευσπλαχνία, μέτρα σοφίας. Δύνομαι να κάμω εγώ όλα  
αυτά  και  να  δικαιολογήσω  την  παντοχή  του  κόσμου;  Δύναμαι  να  πράξω  μηδέν  χωρίς  την  σταθεράν 
ομοφροσύνην των πρώτων του τόπου; Δεν είναι κίνδυνος ότι τα αγαθοεργήματά τους εις τον αγώνα, έχυσαν 
πλησμονήν ορέξεων, απαιτήσεων εις τα στήθη των; Πλησμονήν αφίλιωτη με το γενικόν καλόν, με το κύρος της 
εξουσίας και με την ευτυχίαν του λαού; Άν ευρεθώμεν εις αντιλογίαν, αντίμαχοι είς το φρόνημα, ποιος θα  
μονομερίση ; Εγώ ή εκείνοι;...
»...Ώς ψάρι  εις  το δίχτυ  σπαράζει  είς  πολλούς κινδύνους  ακόμη ή ελληνική ελευθερία.  Μου εδώσατε τους  
χαλινούς του κράτους. Τίνος κράτους; Μετρούμε είς τα δάκτυλα την επικράτειάν μας. Τ' Ανάπλι, την Αίγιναν,  
Πόρο, Ύδρα, Κόρινθο, Μέγαρα, Σαλαμίνα. Ο Ιμπραΐμης κρατεί τα κάστρα και το μεσόγειο της Πελοποννήσου,  
ο Κιουτάγιας την Ρούμελη,  πολλά νησιά βασανίζονται  από αυτεξούσιο στρατό καί  από πειρατείαν,  τα δύο 
μεγάλα πολεμικά καράβια μας είναι αραγμένα ξαρμάτωτα εις τον Πόρο, η Αθήνα έφαγε πέρυσι τους ανδρειότε-
ρους των Ελλήνων. Που το θησαυροφυλάκιον του έθνους; Ακούω επουλήσατε και την δεκατία του φετεινού  
έτους πρίν σπαρθή ακόμα το γέννημα, ο τόπος είναι χέρσος, σπάνιοι οι κάτοικοι; σκόρπιοι είς τα βουνά και εις  
τα σπήλαια. Το δημόσιο είναι πλακωμένο από δυο εκατομμύρια λίρες στερλίνες χρέος, άλλα τόσα ζητούν οι  
στρατιωτικοί, η γη είναι υποθηκευμένη είς τους Άγγλους δανειστάς, ανάγκη να την ελευθερώσωμε με την ίδια 
απόφασι  ως  την  ελευθερώσαμε  καί  από τα  άρματα  του  Κιουτάγια  και  του  Αιγυπτίου.  Δεν  λυπούμαι,  δεν  
απελπίζομαι,  προτιμώ αυτό  το σκήπτρο του  πόνου καί  των δακρύων παρά άλλο.  Ο θεός  μου τάδωσε,  το 
παίρνω, θέλει να με δοκιμάση. Είμαι από τη φυλή σας, είς ένα μνήμα μαζί με σας θα θαφτώ, ό,τι έχω, ζωή,  
περιουσία,  φιλίες  είς  την  Ευρώπην,  κεφάλαια  γνώσεων  αποκτημένα  από  τόσα  θεάματα  και  ακροάματα 
συμβάντων του κόσμου είς τάς ημέρας μου, τα αφιερώνω είς την κοινήν πατρίδα. Ας υψώσω το μεγαλείον της,  
ώστε οποίος θελήσει δυσκόλως να το ταπείνωση. Στερεωμένο είς ρίζες αρετής είναι ακαταμάχητο. Εκάματε  
έργα πολεμικά αθάνατα. Βασιλείς καί έθνη σας επαίνεσαν αλλά πιστευσετέ μου δια πολυετίαν ακόμη ή ζώνη 
του Προδρόμου πρέπει να είναι στολισμός μας, όχι χρυσοΰφαντη χλαμύδα. Ως οι παλαιοί ήρωες ή βασιλείς της 
Ελλάδος πρέπει να φυτεύωμε δέντρα, να ανοίγωμε δρόμους, να παλεύωμε με τα θηρία του δάσους, να δέσωμε  
την κοινωνία μας με νόμους σύμφωνους προς το έθνος μας. Ούτε οπίσω, ούτε εμπρός του καιρού μας. Μη μου 
ζητείτε  ζωγραφιές  πολύτιμες  είς  οικοδόμημα  ακόμη  ατελείωτο.  Μέτρο  μας  και  άστρο  είς  δεινά  ελληνικά,  
θεραπεία ελληνική. Με το στόμα μας όχι ως οί χειρουργοί της Ευρώπης κόφτοντας, αλλά με το στόμα μας να 
βυζαίνουμε το έμπυο της πατρίδας μας δια να την γιάνωμε.
»Άν  δεν  μας  αποστραφή  ο  μεγαλοδύναμος  καί  αξιωθούμε  την  ευλογία  του,  τα  ακροθαλασσιά  μας  θα  
στολισθούν  από  εύμορφες  πολιτείες,  η  σημαία  η  ελληνική  θα  δοξάζεται  είς  τα  πελάγη,  ήμερα  δένδρα  θα 

4 Λόγω σπουδαιότητος, η πειρατεία έπρεπε να παταχθή άμεσα ώστε να τονωθή πάλι το εμπόριο και να αναπτυχθούν τα 
νησιά. Το έργο ανετέθη στον Ανδρέα Μιαούλη ο οποίος κατέστρεψε τις βάσεις των πειρατών στην Γραμβούσα Κρήτης 
και τις Β. Σποράδες. Κατέλαβε 80 πλοία τα οποία παρέδωσε στον κυβερνήτη. Εντός τριών εβδομάδων οι θάλασσες 
ήσαν πλέον ασφαλείς.
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ανθίσουν είς τα άγρια βουνά καί οι ερημιές θα πληθύνουν από κατοίκους -καί όχι είς τις όψιμες ημέρες των 
απογόνων όσα  σου  προλέγω,  αλλά  εσύ  θα  τα  ιδής  πού  είσαι  νέος,  θα  ζήσης  καί  θα  γεράσης.  Ένα  μόνο 
φοβούμαι πολύ και με δέρνει υποψία, τρέμω την απειρία σας. Αν η νέα κυβέρνηση τύχη να συγκρουσθή με 
συμφέροντα ξένων δυνάμεων -επειδή κάθε τόπος έχει χωριστά το μυστήριο της ζωής του, τον νόμο της 
ευτυχίας του-, αν πλανεθή ό ελληνισμός και σήκωση σκοτάδι μεταξύ μας, ώστε εσείς να μη διαβάζετε είς  
την καρδίαν μου, θολωθούν καί εμένα οί οφθαλμοί μου, ποιος ηξεύρει;...  που θα πάμε, τί θα γενούμε;  
Ετινάξατε το καβούκι των αλλοφύλων, άλλ' οί πλεκτάνες της διπλωματίας έχουν κλωστές πλανήτριες,  
φαρμακερές, κλωστές θανάτου, άφαντες καί εσείς δεν τις εννοείτε.
Κατεβαίνω πολεμιστής είς το στάδιον, θα πολεμήσω ως κυβέρνησις, δεν λαθεύομαι τον έρωτα των προνομίων 
πού  είναι  φυτευμένες  είς  ψυχές  πολλών,  τα  ονειροπολήματα  των  λογιωτάτων,  ξένων πρακτικής  ζωής,  το  
φιλύποπτο,  κυριαρχικό και  ανήμερο αλλοεθνών ανδρών.  Η νίκη θα είναι  δική μας,  αν  βασιλεύση  είς  την  
καρδίαν μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό, ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης.
Είθε οί νέοι της Ελλάδος να είναι βοηθοί μου... Μη φορής πολυτελή φορέματα αταίριαστα με την ένδεια των 
πολλών καί  είναι  κεφάλαιο θαμμένο,  αχρησίμευτο,  η αφορμή ή η  απόκτησίς του των κακών ορέξεων καί  
πράξεων...».

Τελικώς,  ο  Κυβερνήτης  παρέλαβε  μία  καταχρεωμένη  χώρα  δίχως  παραγωγή,  με  αλληλοσπαρασσόμενα 
στρατιωτικά  σώματα  δίχως  πειθαρχία,  με  τον  Ιμπραήμ  στην  Πελοπόννησο  και  σχεδόν  όλη  την  Στερεά 
υποδουλωμένη πλέον, με τους προεστούς και φαναριώτες σε αντιπαλότητα για την εξουσία, με τις ξένες 
δυνάμεις  να  αλωνίζουν  και  τον  λαό  σε  εξαθλίωσι.  Ο  Ρωσσοτουρκικός  πόλεμος  που  ερχόταν  ήταν  μία 
ευκαιρία  για  την  απελευθέρωσι  διότι  οι  Τουρκικές  ένοπλες  δυνάμεις  θα  ήταν  απασχολημένες  με  τους 
Ρώσσους και θα έδιναν την ευκαιρία στους Έλληνες να αναπτυχθούν. Για να επιτευχθή αυτός ο στόχος όμως 
έπρεπε να υπάρχη κάποιος δομημένος πειθαρχημένος στρατός, κάποια οικονομικά μέσα για την συντήρηση 
και  ανεφοδιασμό αυτού  του στρατού  και  κυρίως  εσωτερική  ηρεμία  και  τάξις.  Στον  διπλωματικό  τομέα 
έπρεπε να  ανατρέψη το Σύμφωνο  του Λονδίνου κατά το  οποίον οι  Άγγλοι  δημιουργούσαν  μία  Ελλάδα 
αυτόνομη περιλαμβάνουσα Πελοπόννησο-Κυκλάδες μόνο αλλά φόρου υποτελή στον Σουλτάνο. Άρα έπρεπε 
ο Κυβερνήτης να αποδυθή σε αγώνα δρόμου για την επίτευξι των παραπάνω στόχων.
Η  (συμπτωματική  κι  όχι  προσχεδιασμένη)  ναυμαχία  του  Ναβαρίνου  στις  8  Οκτωβρίου  1827  είχε  σαν 
αποτέλεσμα την απαίτησι των Μεγάλων Δυνάμεων από τους Οθωμανούς να αναγνωρίσουν το Σύμφωνο του 
Λονδίνου. Οι Οθωμανοί όμως αρνήθηκαν και ωδήγησαν την πολιτική κατάστασι σε όξυνσι με κορύφωσι την 
26η Νοεμβρίου 1827 όταν οι πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμεων εγκατέλεψαν την Κωνσταντινούπολι ενώ ο 
Σουλτάνος εκήρυξε ιερό πόλεμο. Ο Τσάρος πρότεινε άμμεσο πόλεμο ενώ οι Μεγάλες Δυνάμεις αρνήθηκαν 
προστατεύοντας  κατά  το  δυνατόν  τους  Οθωμανούς.  Ο  Καποδίστριας  ανέλαβε  την  ηγεσία  της  Ελλάδος 
διαρκούσης αυτής της εμπολέμου καταστάσεως. Ήδη την προηγουμένη της αφίξεώς του στο Ναύπλιο, είχαν 
συγκρουσθή στην πόλι για οικονομικούς λόγους οι Φρουρές της Ακροναυπλίας του Γιαννάκη Στράτου και 
του Παλαμηδίου του Γρίβα. Ο Καποδίστριας έπεισε τους Στερεοελλαδίτες οπλαρχηγούς να πειθαρχήσουν σ' 
αυτόν υποσχόμενος και αξιώματα. Ήταν η πρώτη "μάχη" του Κυβερνήτου στην Ελλάδα και ενδεικτική της 
στρατιωτικής καταστάσεως. Υπήρχε άμεσος ανάγκη δημιουργίας Τακτικού ή ημιΤακτικού Στρατού στον 
οποίον θα κατετάσσοντο τα άτακτα σώματα. Ετέθησαν τοιουτοτρόπως Στρατός και Στόλος υπό τας διαταγάς 
της Κυβερνήσεως. 
Πράγματι, στις 23 Ιανουαρίου 1828 έγινε το πρώτο πολεμικό συμβούλιο υπό την προεδρία του Κυβερνήτου. 
Απεφασίσθη  η  μεταφορά  του  Α'  Σώματος  Στρατού  Στερεάς  (του  Γ.  Καραϊσκάκη)  στην  Επίδαυρο  ενώ 
συνεκλήθη  στις  αρχές  Φεβρουαρίου,  συμβούλιο  με  συμμετοχή  του  Δ.  Υψηλάντη,  Κίτσου  Τζαβέλλα 
-αρχηγού του Α' Σώματος, Νότη Μπότσαρη, Νάση Φωτομάρα και Ιω. Κωλέττη. Ο Υψηλάντης εδιορίσθη 
Αρχιστράτηγος με ευθύνη καταθέσεως σχεδίου οργανώσεως Τακτικών και Ημιτακτικών Σωμάτων. Σε λίγες 
ημέρες -7 Φεβρουαρίου- κατετέθη πράγματι ο οργανισμός ο οποίος προέβλεπε την δημιουργία Χιλιαρχιών 
αποτελουμένων εκ δύο Πεντακοσιαρχιών. Το στοίχημα για την κυβέρνησι ήταν το μοίρασμα των αξιωμάτων 
ώστε να συμφωνήσουν οι ιδιαιτέρως εγωιστές ρουμελιώτες καπετάνιοι. 
Ενώ  αυτά  συνέβαιναν  τον  Φεβρουάριο  στην  Ελλάδα,  στις  26  Φεβρουαρίου  1828  οι  Ρώσσοι  εδήλωναν 
έτοιμοι  για  επίθεση κατά των Οθωμανών προς επιβολήν του Συμφώνου του Λονδίνου.  Εν τω μεταξύ ο 
Ιμπραήμ ισοπέδωσε την Τρίπολι και ωχυρώθη εις Μεθώνη.
Συμφώνως  προς  τον  οργανισμό,  συνεκροτήθησαν  οι  Α'  και  Β'  Χιλιαρχίες,  η  πρώτη σχεδόν  αμιγώς  από 
Σουλιώτες και η άλλη από Στερεοελλαδίτες. Μέχρι τον Μάρτιο του 1828 είχε ωργανωθή και η Γ' Χιλιαρχία 
και η Στραταρχική Φρουρά δυνάμεως Πεντακοσιαρχίας. Στις 11 Μαρτίου οι δυνάμεις αυτές ωρκίσθηκαν από 
τον ίδιο τον Κυβερνήτη ο οποίος και τους παρέδωσε τις πολεμικές σημαίες. 
Στην Συνδιάσκεψι του Λονδίνου, 9-21 Μαρτίου 1828, συνεζητήθη η αίτησις του Κυβερνήτου για δάνειο 
2.000.000 λιρών στερλινών το οποίον εγγυήθηκαν η Ρωσσία και η Γαλλία. Τελικώς οι Άγγλοι απέρριψαν 
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την αίτησι  και  οι  Ρωσσία-Γαλλία ανέλαβαν να ενισχύουν το Ελληνικό Δημόσιο  Ταμείο  με  500.000 
χρυσά γαλλικά φράγκα ανά μήνα.
Αυτή  ήταν  η  πρώτη  φάσις  οργανώσεως  Εθνικού  Στρατού  ενώ  στις  14  Απριλίου  1828  ξέσπασε  ο 
Ρωσσοτουρκικός πόλεμος με Ρωσσική προέλασι ενώ ταυτοχρόνως κατέρρευσε η αγγλική διπλωματία. Τότε ο 
Σουλτάνος ενεργοποίησε προς όφελός του (όπως πάντα) το Πατριαρχείο στέλνοντας τον Πρωτοσύγγελο του 
Πατριαρχείου  στην  Ελλάδα για  να  ζητήση από τον  Καποδίστρια  απ'  ευθείας  διαπραγματεύσεις  για  την 
εφαρμογή του Συμφώνου του Λονδίνου σε μία απέλπιδα προσπάθεια να κερδίσουν οι Οθωμανοί χρόνο ώστε 
να γλυτώσουν από τους Ρώσσους. Ο Καποδίστριας βέβαια τους έδιωξε. Εν τω μεταξύ  οι θερμοκέφαλοι στην 
Ελλάδα ζητούσαν πόλεμο κατηγορώντας τον Καποδίστρια ως ενδοτικό. Ο ίδιος όμως εγνώριζε καλύτερα από 
τον κάθε άσχετο περί πολιτικής πότε θα ήταν καιρός για πόλεμο.
Ενώ οι Ρώσσοι προήλαυνον, τον Απρίλιο συνεκροτήθησαν η Δ' Χιλιαρχία, η Στ' Χιλιαρχία  ενώ ήρχισαν να 
συγκροτούνται η Ε' Χιλιαρχία, η Χιλιαρχία Διαμάντη Ζέρβα, και η Ζ' Χιλιαρχία. Τον Ιούλιο 1828, ενώ η 
συγκρότησις Εθνικού Στρατού έβαινε προς ολοκλήρωσι, ο Μωχάμετ-Άλι με το Σύμφωνο της Αλεξανδρείας 
συμφώνησε με τις Μεγάλες Δυνάμεις να αποχωρήση εντός 2μήνου ο στρατός της Αιγύπτου απ' την Ελλάδα. 
Στις 8 Αυγούστου απεβιβάσθη ο Μαιζών με 15.000 άνδρες και  "έδιωξε" τους 15.000 Αιγυπτίους -τόσοι 
απέμειναν από τις  αρχικές  40.000-  του Ιμπραήμ στις  15 Σεπτεμβρίου.  Ο Μαιζών ήταν η εφαρμογή της 
Γαλλικής πολιτικής να επιτύχη διπλωματικό αντίβαρο στην ρωσσική πολιτική στην Ελλάδα. 
Με την αποχώρισι τον Σεπτέμβριο του Ιμπραήμ συνέπεσε και η ολοκλήρωσις της βασικής οργανώσεως με 
συγκρότησι  της  Μακεδονικής  Αρχηγίας  (δυνάμεως  χιλιαρχίας),  της  Αρχηγίας  Καρατάσου  (δυνάμεως  3 
Εκατονταρχιών), της Η' Χιλιαρχίας, της Χιλιαρχία Νάση Νίκα ενώ εδημιουργήθησαν και πολλά Ανεξάρτητα 
Σώματα. 
Έχοντας  εξασφαλίσει  ο  Ι.  Καποδίστριας  μια  σχετικά  ισχυρή  αποτρεπτική  δύναμι,  δηλαδή  έναν  σχετικά 
αξιόπιστο στρατό με σχετική πειθαρχία, ανακουφισμένος οικονομικώς διότι τον Ιούνιο παρέλαβε την μεγάλη 
ρωσσική  οικονομική  ενίσχυσι  (1.500.000  χρυσά  ρούβλια=3.750.000  γαλλικά  φράγκα),  συμμετείχε  τον 
Σεπτέμβριο 1828 στον Πόρο στην σύσκεψι πρέσβεων των Μεγάλων Δυνάμεων για καθορισμό συνόρων. Ο 
Κυβερνήτης πρότεινε κατ' αρχάς δύο λύσεις α...την γραμμή Θερμαϊκός-Μέτσοβο-Ιόνιο, β...Βόλος-Σαγιάδες 
με Χίο-Σάμο-Κρήτη-Εύβοια-Κυκλάδες... Τελικώς οι πρέσβεις ενέκριναν την γραμμή Βόλος-Αμβρακικός με 
Εύβοια-Κυκλάδες... 
Οι  Άγγλοι στο Λονδίνο εξανέστησαν με αυτή την συμφωνία και έπαυσαν τον πρέσβυ τους Στράτφορντ 
Κάννιγκ ενώ στις  18 Νοεμβρίου ο οργισμένος  λόρδος  Αμπερντήν ετόνισε ότι  στόχος  είναι  η Ελλάς  να 
περιωρισθή  σε  Πελοπόννησο-Κυκλάδες.  Εν  τω  μεταξύ  απεχώρησαν  οι  15.000  Γάλλοι  του  Μαιζών 
αφήνοντας την Πελοπόννησο εντελώς ελεύθερη.
Ο Κυβερνήτης, έχοντας κερδίσει συμφωνία πρέσβεων αφ' ενός και εκμεταλλευόμενος τον υπάρχοντα Εθνικό 
Στρατό διατάζει προέλασι για απελευθέρωσι της Στερεάς. Τον Οκτώβριο  άρχισε συγκρατημένα η Ελληνική 
προέλασις ενώ οι Οθωμανοί δεν διέθεταν ισχυρές δυνάμεις λόγω του πολέμου με Ρωσσία5. 
Στις 22 Οκτωβρίου ελευθερώθηκε η επαρχία Λομποτινών Ναυπακτίας, στις 31 η περιοχή Λιβαδιάς, στις 17 
Νοεμβρίου τα Σάλωνα και στις 23 το Καρπενήσι.
Αρχές του 1829 η Τουρκία τελεί υπό κατάρρευσιν, οι Ρώσσοι θριαμβεύουν ενώ οι Άγγλοι είναι πανικόβλητοι 
προ του φάσματος διαλύσεως της Τουρκίας.
Οι  Έλληνες  επωφελούμενοι  συνεχίζουν  τον  αγώνα  και  στις  8  Φεβρουαρίου  ελευθερώθηκαν  η  περιοχή 
Λαμίας-Μαλιακού, στις 21 οι Θερμοπύλες και στις 5 Μαρτίου η Βόνιτσα. 
Στις 10 Μαρτίου 1829 υπογράφεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις το Πρωτόκολλο Λονδίνου, συμφώνως προς 
το οποίον τα σύνορα της νέας  φόρου υποτελούς  Ελλάδος  είναι  στην γραμμή Άρτα-Βόλος  ενώ εδίδοντο 
Εύβοια-Κυκλάδες με την υποχρέωσι καταβολής 1.500.000 γροσίων/έτος. Επρόκειτο για περηφανή νίκη της 
ρωσσικής διπλωματίας εναντίον της Αγγλικής.
Στις  13  Απριλίου  ελευθερώθηκαν  το  Μακρυνόρος,  ο  Καρβασαράς  και  η  Ναύπακτος,  στις  8  Μαΐου  το 
Μεσολόγγι και Αιτωλικό, στις 19 η Θήβα.
5 Την  ώρα  που  ο  Καποδίστριας  κατέβαλε  εναγώνιες  προσπάθειες  να  δημιουργήση  αξιόμαχο  στρατό  ώστε 
εκμεταλλευόμενος την ρωσσική προέλασι να μεγαλώση την Ελλάδα ενάντια στα Αγγλικά συμφέροντα, το αγγλόδουλο 
λόμπυ των Υδραίων και  του Μαυροκορδάτου διέρρεε φήμες για αποδοχή εκ μέρους του Κυβερνήτου του σχεδίου 
Ελλάδος έως τον Ισθμό και για δήθεν πολεμική αναβλητικότητα. Αυτή η αηδιαστική αθλιότης ήταν φυσικά αβάσιμος. 
Τα έγγραφα του Άγγλου πρέσβεως στην Κωνσταντινούπολι Γκόρντον και επιστολή του αντιπρέσβεως Ντώκινς προς 
τον προϊστάμενό τους Υπουργό Εξωτερικών Λόρδο Αμπερντήν αποδεικνύουν τις προσπάθειες του Κυβερνήτου για 
επέκτασι  συνόρων.  Ο  Ντώκινς  μάλιστα  παρατηρεί  ότι  οι  στρατιωτικές  επιτυχίες  στην  Στερεά  ενίσχυον  την 
διαπραγματευτική θέσι της Ελλάδος για ευρύτερα σύνορα ενώ ματαίως υποδεικνύεται στον Καποδίστρια να αναστείλη 
αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις.  [(F.O. Μνημεία Ελλ. Ιστορ.,  επιτομαί εγγρ., του Βρετ. Υπ. Εξ., Γρεν. Αλληλογρ., 
Φάκ. Ελλάς, τόμ. Α', Αθήναι, 1975, σελ. 39 (2/23-107-FO 32/2/79-49).] Ματαίως και σπασμωδικώς αγωνίσθηκαν οι 
Άγγλοι να μην περάσουν τον Ισθμό οι Έλληνες και εσύρθηκαν από τους Ρώσσους να αναγνωρίσουν τα νέα σύνορα.
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Στις αρχές Αυγούστου 1829 οι Ρώσσοι άρχισαν την πολιορκίας της Αδριανουπόλεως. Λόγω της πιέσεως, οι 
Οθωμανοί εδέχθησαν το Συμφώνου του Λονδίνου δηλαδή Ελλάδα μόνο με Πελοπόννησο και Κυκλάδες.
Στις 11 Αυγούστου έπεσε η Αδριανούπολη και ο Ρώσσος στρατηγός Ντέιμπιτς απήτησε τελεσιγραφικά την 
αποδοχή του πρωτοκόλλου του Μαρτίου παρά τις διαφωνίες Αγγλίας-Γαλλίας. Έγινε δεκτό στην συνθήκη 
Αδριανουπόλεως 2 Σεπτεμβρίου 1829 η οποία ουσιαστικά κατοχύρωνε την Ανεξαρτησία χάρις στην ισχύ 
των ρωσσικών όπλων.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου απεχώρησαν από την Αττικοβοιωτία για Κωνσταντινούπολι κατόπιν συμφωνία με 
τους Έλληνες, ισχυρές οθωμανικές δυνάμεις ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου ο Δ. Υψηλάντης, εκμεταλλευθείς την 
έλλειψι  ισχυρών  οθωμανικών  δυνάμεων,  στην  μάχη  της  Πέτρας  στην  Λειβαδιά  έβαλε  τέλος  στον 
απελευθερωτικό αγώνα. Ο στρατιωτικός αγών ετελείωσε όμως έπρεπε να τελειώση και ο διπλωματικός. 
Με την εκμετάλλευσι υπέρ Ελλάδος της δυνάμεως των ρωσσικών όπλων, υπεγράφη στις 22 Ιανουαρίου 1830 
η τελική συμφωνία εις Λονδίνο6 και στις 12 Απριλίου 1829 οι Τούρκοι υπέγραψαν την πλήρη ανεξαρτησία 
της Ελλάδος.

Ο διπλωματικός θρίαμβος του Ι. Καποδιστρίου να δημιουργήση ανεξάρτητη Ελλάδα, εκμεταλλευόμενος την 
ρωσσική πολιτική, ήταν η αιτία  προγραφής του από τους Άγγλους. Η Αγγλική διπλωματία στην Ελλάδα 
εκινήθη  δραστηρίως  μέσω  πρακτόρων  της  με  σκοπό  την  εκμηδένιση  και  υπόσκαψιν  του  έργου  του 
Καποδιστρίου. Η αντι-Καποδιστριακή προπαγάνδα εδράζετο επί συγκεκριμένων κυβερνητικών αποφάσεων 
οι  οποίες  εθεωρούντο  "αντιλαϊκές".  Οι  Άγγλοι  ενεργοποίησαν  όλους  τους  αποσταθεροποιητικούς 
μηχανισμούς με το σύνολο των υποχειρίων τους εναντίον του Κυβερνήτου με αποτέλεσμα την δολοφονία 
του.
Η Αγγλική διπλωματία εξώθησε τους "δούλους" της Μαυροκορδάτο κλπ να συγκεντρωθούν στην Ύδρα των 
Αγγλοδούλων Κουντουριώτη-Λόντου και άλλων κοτζαμπάσηδων και να στασιάσουν. Η βάσις τελικώς του 
αντικαποδιστριακού αγώνος κατέστην η νήσος ΥΔΡΑ στην οποία μεταφέρθηκαν όλοι οι αντικαποδιστριακοί 
πρόκριτοι, κοτζαμπάσηδες, στρατιωτικοί και πολιτικοί.
Αιχμή του δόρατος της αγγλοκίνητης προπαγάνδας ήταν η διεκδίκησις Συντάγματος. Ιδρύθη προς τούτο η 
Συνταγματική  επιτροπή  η  οποία  συνίστατο  υπό  των  Κουντουριώτη,  Μιαούλη,  Βούλγαρη,  Τομπάζη, 
Βουδούρη, Κριεζή, Οικονόμου. 
Η κυρία αγγλόδουλος αντικαποδιστριακή προπαγάνδα κατά του Καποδιστρίου επραγματοποιήθη υπό του 
Πολυζωίδη, 27 ετών, με την εφημερίδα ΑΠΟΛΛΩΝ εκδιδομένη εις Ύδρα7. 

Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ 1831 ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΠΟΡΟΥ
Τελικώς, το καλοκαίρι του 1831 άρχισε η αγγλοκίνητη Στάσις κατά του Κυβερνήτου.
Στην στάσι προσεχώρησαν τα περισσότερα νησιά και η Σύρος στην οποία υπήρχε το  μόνο τελωνείο της 
Ελλάδος άρα και η μόνη πηγή εμπορικών εσόδων. Η Ύδρα παρέσυρε στο κίνημα την Μάνη.
Ο Καποδίστριας,  απεφάσισε να καταστείλη την στάση επιχειρώντας κατ'  αρχάς ναυτικό αποκλεισμό της 
Ύδρας.
Οι  Υδραίοι  επληροφορήθησαν  την  πρόθεσιν  του  Καποδιστρίου  και  απεφάσισαν  την  κατάληψιν  του 
Ναυστάθμου του Πόρου όπου ελιμενίζετο ο Εθνικός Πολεμικός Στόλος.
Ο Ανδρέας Μιαούλης, την 14η Ιουλίου 1831, ετέθη επικεφαλής 150 Υδραίων καταδρομέων και ενήργησε 
νυκτερινή  αιφνιδιαστική καταδρομή στον  Πόρο υπό τον στρατιωτικό  διοικητή του  Πόρου Χριστόδουλο 
Μέξη ή Ποριώτη -ο οποίος είχε διακριθή στους αγώνες για την Ελευθερία- τους  καλυτέρους πλοιάρχους 
-Σαχτούρη, Κριεζή, Σαχίνη κ.ά-, με πολιτικό σύμβουλο (τοποτηρητή των Άγγλων μήπως κάτι στραβώσει) 
τον Μαυροκορδάτο και με την βοήθεια ντόπιων ενόπλων ανδρών, κατέλαβε αρχικώς το μεγαλύτερο πλοίο 
6 Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας Λόρδος Αμπερντήν, βλέποντας την πιθανή εύκολη διάλυσι ή κατάληψι της 
Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  από  την  Ρωσσία,  απεφάσισε  ότι  η  Ελλάς  δεν έπρεπε  να  γίνη  φόρου  υποτελής  στους 
Οθωμανούς. Υπεστήριξε την πλήρη ανεξαρτησία φοβούμενος την ισχύ των Ρώσσων. Το 1854 ο Αμπερντήν απεκάλυψε 
στην Βουλή των Λόρδων στον Δούκα του Ουέλλιγκτον ότι "...εις εμέ κατεφάνη ότι η ύπαρξις του τουρκικού κράτους ήτο 
τόσο ακροσφαλής ώστε θα ήτο πολύ ασύνετο να ιδρυθή νέο κράτος υπό την προστασία και κυριαρχία μιας αυτοκρατορίας  
η οποία δεν παρείχε καμμία εγγύησι για το μέλλον. Γι' αυτό προτείναμε στους συμμάχους να μεταβάλλουμε το υποτελές  
εκείνο κράτος σε ανεξάρτητο...".
7 Ο νεαρός δικηγόρος, ανώριμος και άκαπνος Πολυζωίδης υπεστηρίζετο από καιρό υπό Α. Κουντουριώτη και Ορλάντο 
ενώ την 1η Οκτωβρίου 1824 υπάρχει επιστολή των Ορλάντου-Λουριώτη προς το Εκτελεστικό ότι εδώθησαν εκ του 
Αγγλικού δανείου 500 τάλληρα στον Πολυζωίδη για να αρθρογραφή σε δικό του έντυπο... Άρα είχε επιλεγή από νεαρός 
για να υπηρετήση τα αγγλικά συμφέροντα εις βάρος της Ελλάδος. Η επιλογή αυτή των Άγγλων ωδήγησε τον ίδιο να 
γίνη  δικαστής  του  Κολοκοτρώνη.  Πιθανώς  οι  τύψεις  από  την  κακοήθειά  του  η  οποία  κατέληξε  στην  δολοφονία 
Καποδίστρια να τον απέτρεψαν να ξαναβάψη τα χέρια του με ελληνικό αίμα...
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του  εθνικού  στόλου,  την  φρεγάτα  «ΕΛΛΑΣ»,  κατέλαβε  τον  Ναύσταθμο  και  εφυλάκισε  στην  κορβέτα 
«ΝΗΣΟΣ  ΤΩΝ  ΣΠΕΤΣΩΝ»  τον  διοικητή  του  Ναυστάθμου,  Κωνσταντίνο  Κανάρη.  Ο  Κανάρης 
εχαρακτήρισε την ενέργεια του Μιαούλη ως Εθνική προδοσία. Οι Υδραίοι κατέλαβον το μικρό φρούριο 
του Πόρου πάνω στο νησάκι του  Aγίου Κωνσταντίνου (Μπούρτζι  ή κάστρο Εϊδεκ)  όπου εγκατέστησαν 
φρούραρχο τον πλοίαρχο Φαλάγκα,  για να ελέγχη με το πυροβολικό του το στενό.
Ο Καποδίστριας,  ευρεθείς  προ δυσαρέστου απροόπτου,  εζήτησε την βοήθεια των Εγγυητριών δυνάμεων 
μέσω των Ναυτικών τους Μοιρών στο Αιγαίο. Ταυτοχρόνως, στις 15 Ιουλίου έστειλε διαταγή στον Στρατό 
να συγκεντρωθούν δυνάμεις στην απέναντι του Πόρου ακτή, με εντολή να καταλάβουν το φρούριο
Οι υποκινηταί της ανταρσίας Αγγλογάλλοι φυσικά δεν εβοήθησαν ενώ ο Ρώσσος διοικητής Ρικόρντ ενεργών 
αυτοβούλως,  από  τις  16  Ιουλίου  επολιόρκησε  ναυτικώς  τον  Ναύσταθμον.  Από  τις  16  έως  20  Ιουλίου 
κατέφθασαν τα Ελληνικά στρατεύματα, περίπου  1000  άνδρες  με  αρχηγό το Νικηταρά. Το στρατιωτικό 
τμήμα απετελείτο  από το  Θ'  ελαφρό τάγμα και  μια  ίλη  ιππικού με  τον  Δημ.  Καλλέργη  -τον  μετέπειτα 
συνταγματάρχη διεκδικητή του Συντάγματος το 1843 από τον Όθωνα-.
Εξ αιτίας της πρωτοβουλίας Ρικόρντ και ενώ ο ναύαρχος Ρικόρντ προσπαθούσε να πείση τον Μιαούλη να 
εγκαταλείψη τα πλοία, οι Στόλαρχοι των Αγγλογάλλων Λάϊον και Λαλάντ, στις 23 Ιουλίου αναγκάστηκαν να 
μεταβούν κι αυτοί στον Πόρο. Προσεπάθησαν δήθεν κι αυτοί να πείσουν τον Μιαούλη, αλλά αυτός, έχων 
κρυφίως  την  υποστήριξίν  των  και  πάλι  αρνήθηκε,  ισχυριζόμενος  πως  υπακούει  πιστά  στις  εντολές  της 
συνταγματικής επιτροπής της οποίας διευθύνων νους ήταν ο άνθρωπος των Άγγλων Αλέξ. Μαυροκορδάτος. 
Στο μεταξύ ο Μιαούλης έπαιρνε εντολές από την Ύδρα να μην υποχωρήση. Καθημερινά συνέβαιναν στον 
Πόρο γεγονότα που κατέληγαν σε μικροσυμπλοκές. 
Στις 26 Ιουλίου, ρωσσικές βάρκες μετέφεραν ελληνικά στρατεύματα στον Πόρο. Το δειλινό της επομένης 
ημέρας, οι Ποριώτες εξώρμησαν εναντίον τους. Στην σύγκρουση σκοτώθηκε ο αρχηγός  τους Χριστόδουλος 
Μέξης και οι υπόλοιποι ετράπηκαν εις φυγήν.
Στις 27 Ιουλίου απεπειράθη να φθάση στον Πόρο πλοίο εξ Ύδρας με εφόδια και τρόφιμα, αλλά και εντολές 
να  αποφύγη ο Μιαούλης σύγκρουση με τους Ρώσους. Την ίδια μέρα ο Μιαούλης, θέλοντας να  χαλαρώση 
τον αποκλεισμό ειδοποίησε το ρωσσικό βρίκι «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» να απομακρυνθή από το στόμιο του λιμένος, 
γιατί εφοβείτο ότι υπήρχε περίπτωσις να βληθή το φρούριο. Όμως ο κυβερνήτης του ρωσσικού βρικίου, που 
είχε αγκυροβολήσει εκεί για να κλείσει τον δρόμο προς την Ύδρα, διέταξε τις ελληνικές κορβέτες «ΝΗΣΟΣ 
ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ» και «ΑΧΙΛΛΕΥΣ» να απομακρυνθούν το ταχύτερο, γιατί το στενό ήταν αποκλεισμένο. Η 
κατάστασις ήρθε σε αδιέξοδο και έπεσαν ταυτόχρονα πυροβολισμοί από το φρούριο, από το ρωσικό πλοίο 
και τα πλοία που κατείχε ο Μιαούλης. Η μάχη κράτησε δύο ώρες.
Τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν τα ελληνικά πλοία. Η «ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχασε τα κατάρτια της, 
το υδραίικο που έφερνε βοήθεια γύρισε πίσω. Ζημιές υπέστη και το ρωσσικό «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ», ενώ  νεκροί 
υπήρξαν σ' όλες τις πλευρές. Ποιος πυροβόλησε πρώτος  δεν εξακριβώθηκε.
Στις 28 Ιουλίου ο Μιαούλης εδέχθη μια σοβαροτάτη επίθεση από τον Ρίκορντ. Του επετέθη από  ξηρά και 
θάλασσα,  με  αποτέλεσμα  να  ανατιναχθή  η  «ΝΗΣΟΣ  ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ»  και  να  καταληφθή  μια   άλλη 
κορβέτα. Στην μάχη που κράτησε μια ώρα, υπήρξαν πολλοί νεκροί. Τα γεγονότα αυτά απεθάρρυναν τους 
Υδραίους. 
Στις 30 Ιουλίου οι Υδραίοι ναύτες φοβούμενοι νέα επίθεση, από την οποία θάβγαιναν σίγουρα νικημένοι, 
άρχισαν, ο ένας μετά τον άλλο να εγκαταλείπουν τον Μιαούλη....
Ο  Μιαούλης,  υποπτευθείς  στρατιωτική  ενέργεια  των  Ρώσσων,  επηρεασμένος  από  την  αυτομόλησι  των 
ναυτών  του,  διέταξε  τους  εναπομείναντες  περίπου  30  ναύτες  του  να  τοποθετήσουν  φυτίλια  στις 
πυριτιδαποθήκες της φρεγάτας «ΕΛΛΑΣ» των κορβετών «ΥΔΡΑ» και «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» καθώς και του 
ατμοκινήτου «ΚΑΡΤΕΡΙΑ», με σκοπό να τις πυροδοτήση αν έβλεπε κάποια επιθετική κίνηση του ρωσσικού 
ναυτικού.    
Κατά  τις  9.30  το  πρωί  της  1ης  Αυγούστου  και  ενώ  εκ  Ναυπλίου  ήρχοντο  μηνύματα  ειρηνεύσεως,  ο 
Μιαούλης είδε κοντά στον όρμο του Μοναστηριού κίνησι ρωσσικού πλοίου,  την οποία χωρίς ψύχραιμη 
στάθμιση ερμήνευσε σαν επιθετική απόπειρα. Τότε έδωσε εντολή να ανάψουν τα φυτίλια.
Ανετίναξε τα πλοία «ΕΛΛΑΣ» και «ΥΔΡΑ» και εδραπέτευσε με τους λίγους εναπομείναντας συντρόφους 
του. 
Δύο πλοία του εθνικού στόλου, τα λαμπρότερα και πολυτιμότερα χάθηκαν μέσα σε λίγες στιγμές. Τα άλλα 
δύο  πλοία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» και «ΚΑΡΤΕΡΙΑ», εσώθησαν, γιατί δυο τολμηροί, ένας Μυκονιάτης ναύτης 
και ένας στρατιώτης του ιππικού, με κίνδυνο  της ζωής τους, τράβηξαν τα φυτίλια. Έτσι έληξαν αυτά τα 
θλιβερά  επεισόδια στον Πόρο.
Ταυτοχρόνως, οι Μανιάται στασιασταί, στον λιμένα Αλμυρού Λακωνίας έκαυσαν τα πλοία «ΑΝΤΙΖΗΛΟΣ» 
και «ΑΧΙΛΛΕΥΣ»
Ένα   μήνα   αργότερα  εδολοφονήθη  στο  Ναύπλιο  ο  Καποδίστριας  (Σεπτ.  1831)  ενώ  ένας  από  τους 
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δολοφόνους, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, εζήτησε άσυλο στην Γαλλική πρεσβεία. Ακόμη σήμερα, το 2004, 
το Βρετανικό ΦΟΡΕΪΝ ΟΦΙΣ αρνείται να ανοίξη τον Φάκελλο Καποδίστρια της εποχής εκείνης ώστε "να 
μην διαταραχθούν οι ελληνοβρετανικές σχέσεις" όπως ανέφερε πρόσφατος  απάντησις σε σχετική αίτηση 
Ελλήνων.......
Συνολικώς, από το κίνημα των Υδραίων κατεστράφησαν τα πλοία
«ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ» 
«ΕΛΛΑΣ»  
«ΥΔΡΑ» 
«ΑΝΤΙΖΗΛΟΣ» 
«ΑΧΙΛΛΕΥΣ»

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο Ρωσσοτουρκικός  πόλεμος  του  1828,  σαν  ιστορικό  γεγονός,  αποτελεί  σχεδόν  μυστικό  κεφάλαιο  στην 
νεοελληνική ιστορία. 
Το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου υπήρξε καθοριστικό για την πορεία του νεοελληνικού κράτους. Υπήρξε 
ανεξαρτησία γιατί ενίκησαν οι Ρώσσοι και γιατί ο Καποδίστριας ήτο ικανός να διαχειρισθή το αποτέλεσμα 
της νικηφόρου πορείας των Ρώσσων υπέρ της Ελλάδος.
Αν οι νεοέλληνες εδιδάσκοντο αυτόν τον πόλεμο, θα εδιδάσκοντο και τα αποτελέσματά του και τότε θα 
συνειδητοποιούσαν,  ενδεχομένως  σε  βάθος,  την  οιονεί  ανθελληνική  πολιτική  των  Δυτικών  σε  σχέσεις 
Ελλάδος-Τουρκίας αφ' ενός και αφ΄ ετέρου την συμβολή της ρωσσικής διπλωματίας στην Ανεξαρτησία της 
Ελλάδος. 
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