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H άφιξη του Καποδίςτρια - Η κατάςταςη ςτην Ελλάδα
Ο Ι. Καποδίςτριασ εκλζχτθκε Κυβερνιτθσ τθσ Ελλάδασ (Εκνοςυνζλευςθ
Τροιηινασ, άνοιξθ 1827).
Άφιξι του ςτο Ναφπλιο αρχζσ του 1828 → θ κατάςταςθ ιταν τραγικι : χϊρα
κατερειπωμζνθ, λαόσ εξακλιωμζνοσ, λθςτζσ και πειρατζσ παντοφ, αιγυπτιακόσ
ςτρατόσ ςτθ ΝΔ Πελοπόννθςο και τουρκικόσ ςτθ τερεά Ελλάδα.
Πολίτευμα και διοίκηςη
Ανζςτειλε τθν ιςχφ του ςυντάγματοσ τθσ Σροιηινασ.
υγκζντρωςε ςτα χζρια του όλεσ τισ εξουςίεσ.
Η Δ΄ Εκνοςυνζλευςθ (Άργοσ, καλοκαίρι 1829) επικφρωςε αυτζσ τισ αποφάςεισ.
Ζνοπλεσ δυνάμεισ
υγκρότθςθ τακτικϊν ζνοπλων δυνάμεων → εκκακάριςθ τθσ τερεάσ Ελλάδασ
από τον τοφρκικο ςτρατό και αντιμετϊπιςθ λθςτείασ και πειρατείασ :
 Αξιοποίθςθ αγωνιςτϊν για τθ δθμιουργία τακτικοφ ςτρατοφ.
 Ιδρφκθκε ο Λόχοσ των Ευελπίδων .
 Οργάνωςθ τακτικοφ πολεμικοφ ναυτικοφ.
 Καταπολζμθςθ πειρατείασ (με δράςθ του Α. Μιαοφλθ).
Οικονομία
χθματίςτθκε το πρϊτο κρατικό ταμείο (από ειςφορζσ Ελλινων εξωτερικοφ και
φιλελλινων).
Ίδρυςθ τράπεηασ ςε ςυνεργαςία με τον τραπεηίτθ Εχνάρδο και κοπι νομίςματοσ
(φοίνικασ).
Λιτότθτα ςτισ δθμόςιεσ δαπάνεσ.
Εκςυγχρονιςμόσ γεωργίασ : νζεσ καλλιζργειεσ (πατάτα) και νζεσ καλλιεργθτικζσ
μζκοδοι (ςιδερζνιο άροτρο).
Εκπαίδευςη
Ορφανοτροφείο Αίγινασ : τρία αλλθλοδιδακτικά ςχολεία (δθμοτικά τετραετοφσ
φοίτθςθσ), τρία ελλθνικά ςχολεία (γυμνάςια τριετοφσ φοίτθςθσ), χειροτεχνεία
(επαγγελματικζσ ςχολζσ), Πρότυπον Σχολείον (για τουσ δαςκάλουσ των
αλλθλοδιδακτικϊν).
Κεντρικόν Σχολείον (για όςουσ κα ςποφδαηαν ςτο εξωτερικό).
Πρότυπον Αγροκιπιον (γεωργικι ςχολι).
τόχοσ εκπαίδευςθσ : βαςικζσ γνϊςεισ και επαγγελματικι κατάρτιςθ (ο
Καποδίςτριασ δεν ίδρυςε πανεπιςτιμιο).
Η ολοκλήρωςη τησ επανάςταςησ
12 επτεμβρίου 1829, Πζτρα Βοιωτίασ : θ τελευταία μάχθ. Οι ελλθνικζσ
δυνάμεισ υπό το Δ. Τψθλάντθ νίκθςαν τισ τουρκικζσ.
Πρωτόκολλο τθσ Ανεξαρτθςίασ (1830) : θ Ελλάδα αναγνωρίςτθκε κράτοσ
ανεξάρτθτο (νότια ςυνοριακισ γραμμισ Αχελϊου – περχειοφ).
Συνκικθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (1832) : διεφρυνςθ ςυνόρων (όλα τα εδάφθ
νότια τθσ γραμμισ Αμβρακικοφ – Παγαςθτικοφ).
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Η αντιπολίτευςη κατά του Καποδίςτρια




Αίτια :
 υγκρότθςθ ιςχυροφ, ςυγκεντρωτικοφ κράτουσ κατά τα δυτικά πρότυπα →
αντιδράςεισ και δυςαρζςκεια από : πρόκριτουσ (Π. Μαυρομιχάλθσ),
πλοιοκτιτεσ (Γ. Κουντουριϊτθσ),
Φαναριϊτεσ (Α. Μαυροκορδάτοσ),
διανοοφμενουσ (Αδ. Κοραισ).
 Αγγλία, Γαλλία κεωροφςαν τον Καποδίςτρια όργανο τθσ Ρωςίασ,
υποκινοφςαν αντικαποδιςτριακζσ κινιςεισ.
υνζπειεσ :
 Αρχζσ 1830 εξεγζρςεισ. Αργότερα ο Α. Μιαοφλθσ ανατίναξε ςτον Πόρο τα 2
μεγαλφτερα ελλθνικά πλοία.
 Η εφθμερίδα Απόλλων ςτθν Υδρα προπαγάνδιηε τθ δολοφονία του
Κυβερνιτθ.
 Ο Καποδίςτριασ φυλάκιςε τον Πετρόμπεθ Μαυρομιχάλθ.
 27 επτεμβρίου 1831 ο Κωνςταντίνοσ και Γεϊργιοσ Μαυρομιχάλθσ
δολοφόνθςαν τον Καποδίςτρια ςτο Ναφπλιο.

Διονφςιοσ Τςόκοσ, Η δολοφονία του Καποδίςτρια
Ακινα, Μουςείο Μπενάκθ

Α. ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Δ΄ Εκνοςυνζλευςθ, Λόχοσ των Ευελπίδων, φοίνικασ,
Ορφανοτροφείο τθσ Αίγινασ, αλλθλοδιδακτικά ςχολεία, ελλθνικά ςχολεία,
χειροτεχνεία, Πρότυπον Σχολείον, Κεντρικόν Σχολείον, Πρότυπον Αγροκιπιον,
ςυνκικθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (1832).
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ :
1. Ποια ιταν θ κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτθν Ελλάδα, όταν ζφταςε ο Ι.
Καποδίςτριασ ςτο Ναφπλιο το 1828;
2. Ποιεσ ιταν οι ενζργειεσ του Ι. Καποδίςτρια ςτθ διοίκθςθ, τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ
και τθν οικονομία;
3. Ποιο ιταν το ζργο του Ι. Καποδίςτρια ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ;
4. Πϊσ ολοκλθρϊκθκε θ ελλθνικι επανάςταςθ το 1829;
5. Ποια ιταν τα αίτια τθσ ςφγκρουςθσ Καποδίςτρια-αντιπολίτευςθσ και ποιεσ οι
ςυνζπειζσ τθσ;
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ΕΝΟΣΗΣΑ 17 – Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ Ω ΚΤΒΕΡΝΗΣΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ (1828 - 1831)
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ (1829)
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
1. τισ παρακάτω προτάςεισ να ςθμειϊςετε ωςτό ι Λάκοσ (να δικαιολογιςετε το
λάκοσ).
α. Ο Καποδίςτριασ είχε ςυγκεντρϊςει ςτα χζρια του όλεσ τισ εξουςίεσ.
β. Σο πρϊτο κρατικό ταμείο ςχθματίςτθκε με τθ ςυμβολι του τραπεηίτθ Εχνάρδου.
γ. Ο Καποδίςτριασ ίδρυςε το πρϊτο ελλθνικό πανεπιςτιμιο.
δ. Με τθ ςυνκικθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (1832) θ Ελλάδα διεφρυνε τα ςφνορά τθσ.
ε. Η Αγγλία και θ Γαλλία υποςτιριηαν τθν πολιτικι του Καποδίςτρια.
2. Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με αυτά τθσ ςτιλθσ Β.
Α
Β
α. αλλθλοδιδακτικά ςχολεία
1. γεωργικι ςχολι
β. ελλθνικά ςχολεία
2. φοιτοφςαν όςοι προορίηονταν για
ςπουδζσ ςτο εξωτερικό
γ. χειροτεχνεία
3. δθμοτικά τετραετοφσ φοίτθςθσ
δ. Πρότυπον Σχολείον
4. φοιτοφςαν όςοι προορίηονταν για
δάςκαλοι ςτα αλλθλοδιδακτικά
ε. Κεντρικόν Σχολείον
5. επαγγελματικζσ ςχολζσ
ςτ. Πρότυπον Αγροκιπιον
6. γυμνάςια τριετοφσ φοίτθςθσ
3. Ποια είναι θ άποψθ του Ι. Κωλζττθ και ποια του Γαλλοελβετοφ τραπεηίτθ
Εχνάρδου για τον Καποδίςτρια και το ζργο του ςφμφωνα με τισ πθγζσ που
ακολουκοφν; Πϊσ δικαιολογείτε τθν αντίκεςθ ςτα λεγόμενά τουσ;
Δύο ανηίθεηες απόψεις για ηον Ι. Καποδίζηρια και ηο έργο ηοσ
α. Η άπουη ηοσ Ιφάννη Κφλέηηη, αρτηβού ηοσ βαλλικού κόμμαηος
Απνκάθξπλε [ελλ. ν Καπνδίζηξηαο] από ηα πξάγκαηα όινπο ηνπο αξρεγνύο ησλ Ειιήλσλ, όινπο ηνπο
επηξξνή έρνληαο θαη όινπο ηνπο πεπαηδεπκέλνπο [...], θαηεπάηεζελ [...] ηα ςεθίζκαηα ηεο ελ Άξγεη
Εζλνζπλειεύζεσο, θαηαθξόλεζε ηα δίθαηα ηνπ πνιίηνπ, θαηέηξεμε ηελ ειεπζεξνηππία, ζύζηεζε θαη
δηνξγάλσζε δηθαζηήξηα θαζ’ όιελ ηελ έθηαζηλ εμεξηεκέλα από ηελ ζέιεζίλ ηνπ˙ εκςύρσζε ηελ
θαθνήζεηα, ηελ επηβνπιήλ, ηελ πξνδνζία.
Πεγή: Β. Κξεκκπδάο, Ο πνιηηηθόο Ισάλλεο Κσιέηηεο, Τππσζήησ, Αζήλα 2000, ζ. 165.

α. Η άπουη ηοσ Εΰνάρδοσ, θιλέλληνα ζσνερβάηη ηοσ Καποδίζηρια
Ο ελάξεηνο αλήξ [...] όζηηο εζπζίαζε ην παλ δηά ηελ παηξίδα ηνπ, απέζαλε ζύκα ηδηαηηέξαο
εθδηθήζεσο [...]. Οη Έιιελεο πάζεο θαηξίαο ζέινπλ γλσξίζεη αξγόηεξα ηελ ακέηξεηνλ δεκίαλ, ηελ
νπνίαλ ππέθεξνλ, ζέινπλ ηδεί εληόο νιίγνπ, όηη δελ ππάξρεη άλζξσπνο ηθαλόο λ’ αλαπιεξώζε ηελ
έιιεηςηλ ηνπ Κόκεηνο Καπνδίζηξηα, θαη όηαλ εμεηάζνπλ όια όζα έπξαμε δηά ηελ παηξίδα ηνπ, ζέινπλ ηνλ
αλαγλσξίζεη σο ηνλ αγαζώηεξνλ άλζξσπνλ.
Πεγή: Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, Εθδνηηθή Αζελώλ, ηόκ. ΙΒ’, ζ. 562.
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