
 

Κεφάλαιο Γ17: Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του 

 

Ερωτήσεις 

1. Τι γνωρίζετε για τον Καποδίστρια; 

2. Ποιες ενέργειες έκανε ο Καποδίστριας για να οργανώσει την οικονομία και τη διοίκηση; 

3. Ποιες ενέργειες έκανε ο Καποδίστριας για να οργανώσει το γεωργικό τομέα του κράτους; 

4. Ποιες ενέργειες έκανε ο Καποδίστριας για να οργανώσει την εκπαίδευση; 

5. Ποιες ενέργειες έκανε ο Καποδίστριας για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας; 

6. Τι έγινε στη μάχη στην Πέτρα της Βοιωτίας; 

7. Πότε και για ποιους λόγους δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας;  

 

Καποδίστριας:  

- Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Κέρκυρας.  

- Διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας μέχρι το 1822. 

- Το 1827 η εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον εξέλεξε κυβερνήτη της Ελλάδας. 

Διοίκηση Καποδίστρια (ήθελε να οργανώσει το κράτος-οικονομία και διοίκηση):  

- Συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του. 

- Ίδρυσε Εθνική Τράπεζα. 

- Έκοψε νόμισμα (φοίνικας) το οποίο αντικατέστησε τα τουρκικά γρόσια. 

- Αναπτύχθηκε το εμπόριο και η ναυτιλία. 

- Οργανώθηκε τακτικός στρατός. 

Γεωργία (πίστευε ότι η πρόοδος της χώρας πρέπει να βασιστεί στη γεωργία): 

- Ίδρυσε γεωργική σχολή στην Τίρυνθα (εκπαίδευση Ελλήνων αγροτών). 

- Εισήγαγε την καλλιέργεια της πατάτας. 

- Στήριξε την παραγωγή μεταξιού. 

Εκπαίδευση: 

- Ίδρυσε αλληλοδιδακτικά σχολεία (οι καλύτεροι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων μάθαιναν 

γραφή και ανάγνωση τους μικρότερους με τη βοήθεια του δασκάλου). 

- Ιδρύθηκε το 1ο ελληνικό γυμνάσιο. 

- Λειτούργησαν χειροτεχνικά σχολεία και το Κεντρικό Σχολείο (Αίγινα- σε αυτό φοιτούσαν οι 

μαθητές που θα ακλουθούσαν ανώτερες σπουδές). 

Εξωτερική πολιτική: 

- Πρότεινε το ελληνικό κράτος να είναι εντελώς ανεξάρτητο και με δικό του ηγεμόνα. 

- Προσπάθησε να αυξήσει τα εδάφη του ελληνικού κράτους. 

- Κρατούσε επαναστατημένες την Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα για να συμπεριληφθούν στο νέο 

κράτος. 

Μάχη στην Πέτρα της Βοιωτίας (1829): Τελευταία μάχη της επανάστασης. Νίκησαν οι 

επαναστάτες με επικεφαλή τον Δημήτριο Υψηλάντη. Η Λειβαδιά και ολόκληρη η Στερεά Ελλάδα 

παραδόθηκαν στους επαναστάτες. 

Δολοφονία Καποδίστρια (27 Σεπτεμβρίου 1831): Αναρχία στη χώρα. 

- Η συγκεντρωτική κυβέρνηση του Καποδίστρια.           Δυσαρέσκεια πολιτικών ομάδων. 

- Η σύγκρουσή του με πολιτικά συμφέροντα. 

 

  


