ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης και πρώτος Κυβερνήτης του ανεξάρτητου Ελληνικού
Κράτους, το οποίο ίδρυσε εκ θεμελίων και με την προσωπική του περιουσία. Γεννήθηκε
στην Κέρκυρα στις 10 Φεβρουαρίου του 1776 .
Σπούδασε ιατρική, φιλοσοφία και νομικά.
Διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας όταν με την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το αξίωμά του, καθώς είχε διαφωνήσει
ανοιχτά με τον τσάρο Αλέξανδρο, που καταδίκαζε κάθε επαναστατική κίνηση στην Ευρώπη.
Το 1827, η Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον εξέλεξε Κυβερνήτη της Ελλάδας.
Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 (9 Οκτωβρίου 1831 με το νέο ημερολόγιο) ο Ιωάννης
Καποδίστριας δέχθηκε δολοφονική επίθεση από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο
Μαυρομιχάλη έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Ναύπλιο , όπου πήγαινε για
να εκκλησιασθεί και έπεσε νεκρός.

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Ο Καποδίστριας πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο,
συνοδευόμενος από το μονόχειρα φρουρό του . Στο δρόμο συνάντησε τους
Μαυρομιχαλαίους, τον Κων/νο και τον Γεώργιο, τον χαιρετούν και αυτοί επιταχύνουν το
βήμα τους φτάνοντας πρώτοι στο ναό. Ο Καποδίστριας φτάνοντας στην εκκλησία δέχεται
πυροβολισμό από τον Καραγιάννη, τον αστυνομικό που υποτίθεται είχε ταχθεί να φρουρεί
τους Μαυρομιχαλαίους, ενώ μετείχε στη συνομωσία . Η σφαίρα όμως δεν τον πετυχαίνει
και σφηνώνεται στον παραστάτη δίπλα στη πόρτα της εκκλησίας όπου ακόμα υπάρχει. Ο
Κων/νος Μαυρομιχάλης τραβάει το όπλο του και πυροβολεί, σχεδόν εξ επαφής τον
Καποδίστρια στο κεφάλι. Ο Καποδίστριας πέφτει νεκρός, αλλά πέφτοντας του ορμάει ο
Γεώργιος με ένα μαχαίρι και του δίνει μερικές μαχαιριές.
Επακολούθησε αναταραχή. Ο κόσμος που ήταν μέσα στην εκκλησία άκουσε τους
πυροβολισμούς και βγήκε έξω. Βλέποντας τον αγαπημένο του κυβερνήτη νεκρό, άρχισε
λυσσασμένα να κυνηγάει τους Μαυρομιχαλαίους. Αυτοί με το αγριεμένο πλήθος από πίσω
άρχισαν να τρέχουν προς την πρεσβεία της Γαλλίας. Όπως όμως έτρεχαν, βγήκε ο
στρατηγός Φωτομάρας στο μπαλκόνι του σπιτιού του, τους πυροβολεί και ο Κων/νος
πέφτει κάτω. Το πλήθος τον έπιασε, τον διαμέλισε κυριολεκτικά και τα μέλη του τα πέταξε
στη θάλασσα.
Ο Γεώργιος σώθηκε και μπήκε στη πρεσβεία. Το πλήθος εξαγριωμένο περικύκλωσε την
πρεσβεία και ζητούσε την παράδοση του Γεωργίου. Ο συνταγματάρχης Αλμέιντα ( Γάλλος
φιλέλληνας ), μπαίνει μέσα στη Γαλλική πρεσβεία και ζητάει από τον Ρουέν να του
παραδώσει τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Εκείνος του απαντάει: «Όχι αυτό δεν θα το κάνω
και αν τυχόν τον πάρετε να ξέρετε ότι και οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων θα
φύγουμε από τη Ελλάδα».
Ο Αλμέιντα τους απάντησε: «Αντίο σας! Να σηκωθείτε να φύγετε! εμένα θα μου
παραδώσετε το Γεώργιο Μαυρομιχάλη ,γιατί αν δεν το κάνετε θα κάψω τη πρεσβεία και θα
τα κάνω όλα γυαλί».
Βγήκε έξω, μάζεψε ξύλα γύρω από τη πρεσβεία και ετοιμάστηκε να την κάψει, οπότε οι
Γάλλοι αναγκάστηκαν και τον παράδωσαν. Ο Γεώργιος φυλακίστηκε πρώτα στο Μπούρτζι,
μετά στο Παλαμήδι, αργότερα δικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε σαν κοινός
εγκληματίας, αυτός που πραγματικά είχε αγωνιστεί κατά τη διάρκεια της επαναστάσης για
την Ελλάδα.
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