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ΕΝΟΤΗΤΑ 17 

 

Ο Ι. Καπνδίζηξηαο ωο θπβεξλήηεο ηεο Ειιάδαο (1828-1931). 

Η νινθιήξωζε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο (1829) 
 

 

 Ο Ι. Καπνδίζηξηαο (1776-1831) εθιέρηεθε θπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο από ηελ Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε ηεο 

Σξνηδήλαο (1827). 

 Έθηαζε ζην Ναύπιην ζηηο αξρέο ηνπ 1828 (18 Ιαλνπαξίνπ). 

 Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα: 

 Δξείπηα 

 Λαόο εμαζιησκέλνο 

 Λεζηέο θαη πεηξαηέο έιεγραλ κεγάιεο πεξηνρέο 

 Αηγππηηαθόο ζηξαηόο παξέκελε ζηελ Πεινπόλλεζν. 

 Σνπξθηθόο ζηξαηόο παξέκελε ζηε ηεξεά Διιάδα. 

 

 

Πνιίηεπκα θαη δηνίθεζε 

 Ο Καπνδίζηξηαο: 

 Αλέζηεηιε ηελ ηζρύ ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο Σξνηδήλαο (θαηήξγεζε πξνζσξηλά ην ζύληαγκα). 

 Σπγθέληξωζε όιεο ηηο εμνπζίεο ζηα ρέξηα ηνπ. 

 Η Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε (Άξγνο, θαινθαίξη 1829) επηθύξωζε ηηο απνθάζεηο ηνπ Καπνδίζηξηα θαη έζεζε ηηο 

βάζεηο κειινληηθήο ζπληαγκαηηθήο αλαζεώξεζεο. 

 

Έλνπιεο δπλάκεηο 

 Ο Καπνδίζηξηαο: 

 πγθξόηεζε ηαθηηθό ζηξαηό. Αμηνπνίεζε ηνπο αγσληζηέο ηεο επαλάζηαζεο. 

 Ίδξπζε ηνλ «Λόρν Επειπίδωλ», πξόδξνκν ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ. 

 Οξγάλσζε ηαθηηθό πνιεκηθό λαπηηθό. 

 Καηαπνιέκεζε ηελ πεηξαηεία. 

 

Οηθνλνκία 

 Ο Καπνδίζηξηαο: 

 ρεκάηηζε έλα πξώην θξαηηθό ηακείν από εηζθνξέο Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνύ θαη θηιέιιελεο. 

 Ίδξπζε ηξάπεδα (κε ηε βνήζεηα ηνπ Γαιινειβεηνύ ηξαπεδίηε Δϋλάξδνπ). 

 Έθνςε λόκηζκα (ηνλ θνίληθα). 

 Πεξηόξηζε δξαζηηθά ηηο δεκόζηεο δαπάλεο. 

 Δπηρείξεζε λα εθζπγρξνλίζεη ηε γεωξγία εηζάγνληαο λέεο θαιιηέξγεηεο (παηάηα) θαη λέεο 

θαιιηεξγεηηθέο κεζόδνπο (ρξήζε ζηδεξέληνπ άξνηξνπ). 
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Εθπαίδεπζε 

 Ο Καπνδίζηξηαο ίδξπζε: 

 Σν Ορφανοτροφείο της Αίγινας κε: 

 ηξία αιιεινδηδαθηηθά ζρνιεία (ζεκεξηλά δεκνηηθά) 

 ηξία ειιεληθά (ζεκεξηλά γπκλάζηα)  

 ρεηξνηερλεία (επαγγεικαηηθέο ζρνιέο) 

 Σν Πρότσπον Στολείον, γηα εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ησλ αιιεινδηδαθηηθώλ ζρνιείσλ. 

 Σν Κεντρικόν Στολείον, γηα όζνπο ήζειαλ λα ζπνπδάζνπλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 Σν Πρότσπον Αγροκήπιον (γεσξγηθή ζρνιή) ζηελ Σίξπλζα. 

 Γελ πξνρώξεζε ζε ίδξπζε παλεπηζηεκίνπ. 

 

Η νινθιήξωζε ηεο επαλάζηαζεο (1829) 

 Δθθξεκή ζέκαηα θαηά ηελ άθημε ηνπ Καπνδίζηξηα: 

 Πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο (ηειεπηαία κάρε ζηελ Πέηξα Βνησηίαο, 12-9-1829) 

 Βαζκόο αλεμαξηεζίαο (απηνλνκία ή αλεμαξηεζία). Ρπζκίζηεθε κε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ, 

1830: αλεμάξηεην θξάηνο κε ζύλνξα ζηε γξακκή πεξρεηνύ Αρειώνπ. 

 Καζνξηζκόο ησλ ζπλόξωλ. Ρπζκίζηεθαλ κε ηε Σπλζήθε ηεο Κωλ/ιεο, 1832, ζηε γξακκή 

Παγαζεηηθνύ-Ακβξαθηθνύ (Δύβνηα, Κπθιάδεο, πνξάδεο). 

 

Η αληηπνιίηεπζε θαηά ηνπ Καπνδίζηξηα 

 Αληηδξάζεηο θαηά ηεο ζπγθεληξσηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Καπνδίζηξηα εθθξάζηεθαλ από ηνπο: 

 Πξόθξηηνπο κε ηνπηθή εμνπζία (Πεηξόκπεεο Μαπξνκηράιεο θ.ά.) 

 Πινύζηνπο πινηνθηήηεο (Γ. Κνπληνπξηώηεο) 

 Φαλαξηώηεο (Αι. Μαπξνθνξδάηνο) 

 Φηιειεύζεξνπο δηαλννύκελνπο (Αδ. Κνξαήο) 

 Αγγιία θαη Γαιιία, ζεσξώληαο ηνλ Καπνδίζηξηα όξγαλν ηεο Ρσζίαο 

 Εμεγέξζεηο θαηά ηνπ Καπνδίζηξηα: 

 Ο Α. Μηανύιεο αλαηίλαμε ηα δύν κεγαιύηεξα πνιεκηθά πινία (θξεγάηα «Διιάο» θαη θνξβέηα 

«Ύδξα»), ζηνλ Πόξν (1 Απγ. 1831). 

 Η εθεκεξίδα Απόλλων ζηελ Ύδξα πξνπαγάλδηδε ηε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα. 

 ηηο 27 επηεκβξίνπ 1831 ν Κσλζηαληίλνο θαη ν Γεώξγηνο Μαπξνκηράιεο δνινθόλεζαλ ηνλ 

Καπνδίζηξηα ζην Ναύπιην. 

Δξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 56, Αζθήζεηο 1, 2, 3. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηεο πξσηνβνπιίεο πήξε ν Καπνδίζηξηαο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ; 

2. Πνηα κέηξα πήξε ν Καπνδίζηξηαο γηα ηελ αλόξζσζε ηεο νηθνλνκίαο; 

3. Πνηα ζρνιεία ίδξπζε ν Καπνδίζηξηαο; Γηαηί δελ ίδξπζε παλεπηζηήκην; 

4. Πνηνη ήηαλ απηνί πνπ εμέθξαζαλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ Καπνδίζηξηα; 

5. Γηα πνηνπο ιόγνπο ππήξραλ αληηδξάζεηο ζηελ πνιηηηθή ηνπ Καπνδίζηξηα; Πώο εμεγείηε απηέο ηηο 

αληηδξάζεηο; 

6. Πνύ νθείιεηαη ε αληίδξαζε θαηά ηνπ Ι. Καπνδίζηξηα; 

7. Πνηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά δείρλνπλ ηελ αληίδξαζε ζηνλ Καπνδίζηξηα; 

8. Πώο θξίλεηε ηελ ελέξγεηα ηνπ Αλδξέα Μηανύιε λα ππξπνιήζεη δύν ειιεληθά πινία (θξεγάηα 

«Διιάο» θαη θνξβέηα «Ύδξα») ζην ιηκάλη ηνπ Πόξνπ; 



Χ. Κωνσταντέλλιας Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία    Ενότητα 17 

9. Να επηζεκάλεηε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ζηε δηαθπβέξλεζε Καπνδίζηξηα. 


