
Ο Καποδίστριας, η αντιμετώπιση 
του από τους Έλληνες και το 

μοιραίο τέλος του

Εβίτα Μαρκουλή Β3

6ο Γυμνάσιο Γλυφάδας 

Σχολικό έτος 2020-2021



 Ο Καποδίστριας, γεννημένος στην Κέρκυρα στις 11 
Φεβρουαρίου του 1776, την περίοδο της Ενετοκρατίας, ήταν 
Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης. Πολύπλευρος 
χαρακτήρας με πτυχία ιατρικής, φιλοσοφίας και νομικής, 
διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και πρώτος 
Κυβερνήτης του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους το οποίο 
ίδρυσε ο ίδιος από τα θεμέλια, με προσωπική του περιουσία.

 Με την έναρξη της Επανάστασης του 1821, 
εγκατέλειψε το αξίωμά του Υπουργού Εξωτερικών 
της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και το 1822 
εγκαταστάθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας ως το 
1827.

 Το 1827 η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας 
τον εξέλεξε Κυβερνήτη του νεοσύστατου 
Ελληνικού Κράτους.



 Ο Καποδίστριας, όταν ανέλαβε να κυβερνήσει τη χώρα της Ελλάδας, η 
κατάσταση ήταν απελπιστική σε όλα τα μέτωπα, της διοίκησης, της 
οικονομίας, του στρατού, της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό οι περισσότεροι 
Έλληνες τον υποδέχτηκαν ως σωτήρα και είχαν μεγάλες προσδοκίες. 
Στο πρόσωπό του είδαν πως εκείνος θα τους παρείχε ασφάλεια, πως ως 
ικανός διπλωμάτης θα εξασφάλιζε στον ελληνικό λαό την ανεξαρτησία 
τους και ως πολιτικός θα δημιουργούσε ένα σύγχρονο κράτος.  

 Το 1828, ύστερα από μεγάλες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσει 
υποστήριξη από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το ελληνικό κράτος, 
έφτασε στο Ναύπλιο κι έπειτα στην Αίγινα, όπου έγινε δεκτός με 
ζητωκραυγές και ενθουσιώδεις εκδηλώσεις από τον λαό. Αντίθετα, η 
πρώτη του επαφή με την Ηπειρωτική Ελλάδα ήταν αποκαρδιωτική, 
εξαιτίας της άσχημης κατάστασης που επικρατούσε στο πολιτικό 
σκηνικό, με αντιπαλότητες και δυσκολίες στην οικονομία.



 Όπως γίνεται με όλους τους κυβερνήτες, εννοείται 
πως και ο Καποδίστριας θα αποκτούσε τόσο 
υποστηρικτές, όσο και ισχυρούς αντιπάλους. Έτσι 
μια ισχυρή αντιπολίτευση κατά του Καποδίστρια 
δημιουργήθηκε το 1829 με υποστηρικτές 
πρόκριτους ναυτικούς και ακόμα, οπαδούς του 
συνταγματικού πολιτεύματος.

 Ύστερα από τα στασιαστικά κινήματα της Ύδρας το 
1829, που επιδίωκαν πια την ανατροπή του 
Καποδίστρια, η αντίδραση στο πρόσωπό του άρχισε να 
μεγαλώνει με τους Μανιάτες να αρνούνται να 
πληρώσουν φόρο προς την κεντρική εξουσία. Η 
αντιπαλότητά του με την ισχυρότερη οικογένεια της 
Μάνης, τους Μαυρομιχάληδες, ήταν μοιραία για τη 
ζωή του.



 Ο Καποδίστριας με τον καιρό, γινόταν όλο και πιο ευερέθιστος και δύσπιστος απέναντι σε 
όλους και χωρίς να έχει ψυχραιμία, συμπεριφερόταν σκληρά, όπως είδαμε στην περίπτωση 
του γηραιού Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, τον οποίο διέταξε να συλλάβουν και να φυλακίσουν. 
Τον αδερφό του Κωσταντίνο και τον γιο του Γεώργιο Μαυρομιχάλη, τους κρατούσε στο 
Ναύπλιο, όπου είχε μεταφερθεί η πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους. Έτσι έγινε 
εντονότερο το μίσος και η εκδίκηση έγινε ανάγκη για την οικογένεια των Μαυρομιχάληδων.

 Ένας άλλος λόγος με τον οποίο θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τον θυμό του Κυβερνήτη, 
ήταν ότι με τον καιρό έβλεπε τις εντάσεις από τη μεριά των αντιπολιτευόμενων να 
αυξάνονται.

 Επίσης, η αδυναμία του Καποδίστρια να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά την κατάσταση με πιο φιλελεύθερο πνεύμα, 
αλλάζοντας τις αρχές του, του προκαλούσαν εκνευρισμό. 

 Τέλος, αγωνία για το αν θα τον ενίσχυαν οικονομικά οι 
Δυνάμεις, αφού βάσιζε την επίλυση των μεγάλων οικονομικών 
προβλημάτων της χώρας στο δάνειο από το εξωτερικό, μιας και 
η διανομή των εθνικών γαιών στους ακτήμονες προχωρούσε με 
αργό ρυθμό, σίγουρα του άλλαξε την συμπεριφορά.



 Ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονήθηκε από τον Κωσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη, έξω 
από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου εκκλησιαζόταν, στις 27 Σεπτεμβρίου του 
1831.

 Ο Κωσταντίνος έπεσε νεκρός από τους υποστηρικτές 
του Καποδίστρια, ενώ ο Γεώργιος ζήτησε προστασία 
από τη Γαλλική Πρεσβεία και αργότερα 
καταδικάσθηκε σε θάνατο από στρατοδικείο και 
θανατώθηκε τον Οκτώβριο του 1831.

 Σε δίκη που ακολούθησε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, ανακρίθηκαν πολλοί και 
ακολούθησαν πολυάριθμες μελέτες στα στοιχεία που βρέθηκαν. Σημαντική ήταν η κατάθεση 
κάποιου ανώνυμου μάρτυρα, ο οποίος κατέθεσε πως ο Μαυρομιχάλης έδωσε στο απόσπασμα 
το πρόσταγμα της εκτέλεσης του Καποδίστρια. Σύμφωνα με μια άλλη ομολογία, του 
Καραγιάννη, υπήρξε καλά οργανωμένη συνωμοσία των Μαυρομιχάληδων με τους Α.Λόντο, τον 
Α.Καλαμογδάρτη και ήταν γνωστή στους Γάλλους και στους Άγγλους. Γι’ αυτό και ακολούθησαν 
πολλαπλές ανακρίσεις των προσώπων αυτών. Άρα, τα αίτια εντοπίζονται ανάμεσα σε οικονομικά 
συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων και στην βεντέτα της μεγάλης οικογένειας της Μάνης. 



 Ύστερα από τον χαμό του Καποδίστρια, η χώρα βυθίστηκε στο χάος 
και στην αναρχία, ενώ οι Προστάτιδες Δυνάμεις βρήκαν την 
ευκαιρία να εγκαθιδρύσουν τη βασιλεία, φοβούμενες την 
επικράτηση ενός φιλελεύθερου κινήματος.  

 Η Ελληνική πολιτεία τίμησε τον Κυβερνήτη, δίνοντας το όνομά του σε 
δημόσιους χώρους και ιδρύματα ( Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών). Επίσης ο Ιωάννης Καποδίστριας απεικονίζεται 
στο κέρμα των 20 λεπτών της ελληνικής έκδοσης του ευρώ.
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