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ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

➢Γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1776 στην Κέρκυρα

➢ Δολοφονήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1831 στο Ναύπλιο έξω από την εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνος.

➢ Επάγγελμα: διπλωμάτης – πολιτικός, 1ος κυβερνήτης της Ελλάδος (1828-1831),  

➢Πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας (1815-1822)

➢Σπουδές:  Πανεπιστήμιο της Πάδοβας (Νομική)

Υπογραφή:



Η δολοφονία, Άγγελος Γιαννικέσης 1850, Τσόκος Διονύσιος (1814-

1862), Μουσείο Μπενάκη



ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ο Καποδίστριας:

❖ανέστειλε την ισχύ του συντάγματος της 
Τροιζήνας

❖συγκέντρωσε στα χέρια του όλες τις εξουσίες

Γιατί έκρινε ότι αυτό ήταν αναγκαίο για να 
αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα της 
χώρας.

Η σφραγίδα της Γ’ 

Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας



Δ’ Εθνοσυνέλευση Άργους 1829

Αφού συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στο πρόσωπο του αναβάλλοντας για δύο 
χρόνια τη σύγκληση της Δ' Εθνοσυνέλευσης, τελικά πραγματοποιήθηκε στο 
Άργος το 1829.

Άρα στην Εθνοσυνέλευση:

❖επικυρώθηκαν αυτές τις αποφάσεις

❖τέθηκαν οι βασικές αρχές μιας μελλοντικής 
συνταγματικής αναθεώρησης. 

Η σφραγίδα της Δ’ Εθνοσυνέλευσης



ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ο Κυβερνήτης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη συγκρότηση τακτικών 
ενόπλων δυνάμεων

καθώς έπρεπε να εκκαθαριστεί  :

η Στερεά Ελλάδα από τον τουρκικό 
στρατό

σοβαρά προβλήματα εσωτερικής 
τάξης, όπως η ληστεία και η 

πειρατεία
❑ Ορισμένοι από τους αγωνιστές αξιοποιήθηκαν 

για τη δημιουργία τακτικού στρατού.



Ο Λόχος των Ευελπίδων

➢ Επιπλέον, ιδρύθηκε ο Λόχος των 
Ευελπίδων, πρόδρομος της σημερινής 
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Το τέταρτο μέρος του ΙΗ Ψηφίσματος με το οποίο 

επισημοποιήθηκε η σύσταση του Λόχου των 

Ευελπίδων



❖ έγιναν τα πρώτα βήματα για την οργάνωση 
τακτικού πολεμικού ναυτικού και

❖ καταπολεμήθηκε η πειρατεία χάρη και στη 
δράση του Ανδρέα Μιαούλη.

➢Παράλληλα:

Ανδρέας Μιαούλης



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Καποδίστριας: 

❖ Σχημάτισε ένα πρώτο κρατικό ταμείο

❖ Ίδρυσε τράπεζα

❖ Έκοψε νόμισμα, τον φοίνικα, που 
αντικατέστησε τα τουρκικά γρόσια

προήλθε από εισφορές 
Ελλήνων του 
εξωτερικού και 
φιλελλήνων

Με τη συνεργασία του 
φίλου του 
Γαλλοελβετού
τραπεζίτη Εϋνάρδου



20 λεπτά

➢ Τα πρώτα νομίσματα, που κόπηκαν, οι Φοίνικες 
(ασημένια) ήταν των 10 λεπτών, των 5, του 1 (χάλκινο). 
Συνολικά κόπηκαν ασημένιοι Φοίνικες 12.000 και 
Φοίνικες από χαλκό ένα εκατομμύριο.



➢Παράλληλα:

❖εφάρμοσε αυστηρή λιτότητα στις δημόσιες δαπάνες

❖επιχείρησε να εκσυγχρονίσει τη γεωργία εισάγοντας:

▪ νέες καλλιέργειες

▪ νέες καλλιεργητικές μεθόδους

πατάτα

χρήση σιδερένιου 
άροτρου



Δύο αντίθετες απόψεις για τον Ι. 
Καποδίστρια και το έργο του

α. Η άποψη του Ιωάννη Κωλέττη, αρχηγού του γαλλικού κόμματος

Απομάκρυνε [ενν. ο Καποδίστριας] από τα πράγματα όλους τους αρχηγούς των 
Ελλήνων, όλους τους επιρροή έχοντας και όλους τους πεπαιδευμένους [...], 
κατεπάτησεν [...] τα ψηφίσματα της εν Άργει Εθνοσυνελεύσεως, καταφρόνησε τα 
δίκαια του πολίτου, κατέτρεξε την ελευθεροτυπία, σύστησε και διοργάνωσε 
δικαστήρια καθ’ όλην την έκτασιν εξηρτημένα από την θέλησίν του˙ εμψύχωσε 
την κακοήθεια, την επιβουλήν, την προδοσία.

Πηγή: Β. Κρεμμυδάς, Ο πολιτικός Ιωάννης Κωλέττης, Τυπωθήτω, Αθήνα 2000, σ. 165.



β. Η άποψη του Εΰνάρδου, φιλέλληνα συνεργάτη του 

Καποδίστρια

Ο ενάρετος ανήρ [...] όστις εθυσίασε το παν διά την πατρίδα του, 
απέθανε θύμα ιδιαιτέρας εκδικήσεως [...]. Οι Έλληνες πάσης φατρίας 
θέλουν γνωρίσει αργότερα την αμέτρητον ζημίαν, την οποίαν 
υπέφερον, θέλουν ιδεί εντός ολίγου, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ικανός 
ν’ αναπληρώση την έλλειψιν του Κόμητος Καποδίστρια, και όταν 
εξετάσουν όλα όσα έπραξε διά την πατρίδα του, θέλουν τον 
αναγνωρίσει ως τον αγαθώτερον άνθρωπον.

Πηγή: Ιστορία του ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΒ΄, σ. 562.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

➢Μια από τις κύριες προτεραιότητες του Κυβερνήτη 
υπήρξε η οργάνωση της εκπαίδευσης.

❖Ίδρυσε το Ορφανοτροφείο της 
Αίγινας, στο οποίο λειτούργησαν: 

✓ τρία αλληλοδιδακτικά σχολεία 
(αντίστοιχα των σημερινών δημοτικών 
αλλά τετραετούς φοίτησης)

✓ τρία ελληνικά (αντίστοιχα των 
σημερινών γυμνασίων με τριετή 
φοίτηση)

✓ αρκετά χειροτεχνεία (επαγγελματικές 
σχολές)

✓ το Πρότυπον Σχολείον

σπούδαζαν όσοι 
προορίζονταν για 
δάσκαλοι στα 
αλληλοδιδακτικά



Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, Αίγινα

Πινακίδα εισόδου



❖ Επίσης, ιδρύθηκε το Κεντρικόν
Σχολείον

φοιτούσαν όσοι προορίζονταν 
για σπουδές σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού

❖δημιουργήθηκε στην Τίρυνθα το Πρότυπον
Αγροκήπιον (γεωργική σχολή)

Η αγροτική σχολή σήμερα



➢Ο Καποδίστριας πίστευε ότι στη δεδομένη 
στιγμή η εκπαίδευση θα έπρεπε να παρέχει:

▪ βασικές γνώσεις

▪ επαγγελματική κατάρτιση

Αυτός ήταν και ο λόγος 
που δεν προχώρησε  

τότε στην ίδρυση 
πανεπιστημίου
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