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Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
 
Ο Ιωάννης Καποδίστριας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Κέρκυρας. Διετέλεσε 
υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας μέχρι το 1822, οπότε απομακρύνθηκε από τη θέση 
του και εγκαταστάθηκε στην Ελβετία. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1827, η Γ' Εθνοσυνέλευση 
της Τροιζήνας τον εξέλεξε Κυβερνήτη της Ελλάδας. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Πού και γιατί έφτασε στην Ελλάδα ο Καποδίστριας; 
2) Τι προσπάθησε να κάνει όταν έφτασε στη Ελλάδα ο Καποδίστριας; 
3) Γιατί ο κυβερνήτης έδωσε προτεραιότητα στη γεωργία; 
4) Σε ποιον άλλο τομέα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα ο Καποδίστριας; 
5) Ποιες προσπάθειες έκανε ο Καποδίστριας στο διπλωματικό πεδίο; 
6) Τι έγινε στο στρατιωτικό πεδίο; 
7) Ποιες αντιδράσεις υπήρχαν στη διακυβέρνηση του Καποδίστρια και ποιες ήταν οι 

συνέπειές τους; 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε ο εκπαιδευτικός Αρβανιτίδης Θεόδωρος - atheo.gr και τα σχεδιαγράμματα  
ο εκπαιδευτικός Παύλος Κώτσης - «Στην τάξη» 

 Οι διαπραγματεύσεις με τις Μεγάλες 
Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) 
συνεχίζονται. 

 Η χώρα δεν έχει ακόμα καθορισμένα 
σύνορα. 

 Ο Κυβερνήτης χρησιμοποιεί το κύρος 
και την εμπειρία του στη διεθνή 
διπλωματία για να κατοχυρώσει όσο 
το δυνατόν περισσότερα εδάφη στο 
ελληνικό κράτος. 

 Προτείνει εντελώς ανεξάρτητο 
ελληνικό κράτος με δικό του ηγεμόνα. 

 Προσπαθεί να κρατά επαναστατημένη 
την Κρήτη και τη Στερεά, ώστε να 
συμπεριληφθούν στο νέο κράτος. 

 
 Οργανώνεται τακτικός στρατός. 
 Στην τελευταία μάχη της 

Επανάστασης (Πέτρα Βοιωτίας, 
Σεπτέμβριος 1829), οι Έλληνες με 
επικεφαλής τον Δημ. Υψηλάντη νικούν 
τους Τούρκους και τους αναγκάζουν 
να συνθηκολογήσουν. 

 Ολόκληρη η Στερεά παραδίδεται 
στους επαναστάτες. 

 

 Συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στο 
πρόσωπό του. Αναβάλλει για δύο 
χρόνια τη σύγκληση της Δ' Εθνο-
συνέλευσης (πραγματοποιείται στο 
Άργος το 1829). 
 

 Ιδρύει Εθνική Τράπεζα. 
 Κόβει νέο νόμισμα (Φοίνικας), το 

οποίο αντικαθιστά τα τουρκικά γρόσια. 
 Αναπτύσσεται το εμπόριο και η 

ναυτιλία. 
 

 Πιστεύει ότι η πρόοδος της χώρας 
στηρίζεται στη Γεωργία. Ιδρύει 
Γεωργική Σχολή για την εκπαίδευση 
των αγροτών. Εισάγει την καλλιέργεια 
της πατάτας. 

 Στηρίζει την παραγωγή μεταξιού. 
 
 

 Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη βασική 
εκπαίδευση. Αρμόδια επιτροπή 
αναλαμβάνει τη σύνταξη βιβλίων. 
Δημιουργούνται αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, όπου οι καλύτεροι μαθητές 
των μεγάλων τάξεων μαθαίνουν 
στους μικρότερους (με τη βοήθεια των 
δασκάλων) γραφή και ανάγνωση. 

 Ιδρύεται το πρώτο ελληνικό Γυμνάσιο. 
 Στην Αίγινα λειτουργούν 

αλληλοδιδακτικά, ελληνικά και 
χειροτεχνικά σχολεία, καθώς και το 
Κεντρικό Σχολείο. 

 
 

 Συγκροτούνται τοπικά με σκοπό την οργάνωση του Αγώνα. 
 

 Η συγκεντρωτική του 
διακυβέρνηση και η 
σύγκρουσή του με τοπικά 
συμφέροντα προκαλούν 
δυσαρέσκεια και αντιδράσεις. 

 Δολοφονείται στο Ναύπλιο. 
 Στη χώρα επικρατεί αναρχία. 
 

https://atheo.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%84/
https://www.stintaxi.com/sigmachiepsilondeltaiotaalphagammarho940mumualphataualpha.html

