
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ 

Καποδίστριας ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας  

 

 

Η ελαιογραφία απεικονίζει τον Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτο κυβερνήτη του σύγχρονου ελληνικού 

κράτους, έργο του Διονύσιου Τσόκου, 19ος αι. Ο Διονύσιος Τσόκος (1820-1862), ήταν ένας 

από τους πρώτους εθνικούς ζωγράφους της μετα-οθωμανικής Ελλάδας. 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

1.Ο Καποδίστριας βρήκε την Ελλάδα σε ……………….κατάσταση. 

2.Ο Καποδίστριας ακολούθησε ένα …………………………σύστημα διοίκησης. 

3.Ο Λόχος των Ευελπίδων αποτέλεσε …………………..της Σχολής Ευελπίδων. 

4.Το πρώτο νόμισμα της Ελλάδας ήταν ο ………………….. 

5.Χάρη στους διπλωματικούς χειρισμούς του Καποδίστρια ……………………τα 

σύνορα της χώρας. 

6.Η τελευταία μάχη δόθηκε στην ………………..της………………… 

 

Αφού παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο, να αποτιμήσετε την 

εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια. 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9389 

 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9389


                                                                

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία απεικονίζεται το κτίριο του ελληνικού τυπογραφείου που 

λειτούργησε στην Αίγινα επί Ιωάννη Καποδίστρια. Η «Τυπογραφία της Διοικήσεως» 

εγκαταστάθηκε στην Αίγινα, όπου μεταφέρθηκε και η έδρα της Διοίκησης και ονομάστηκε σε 

Εθνική Τυπογραφία στα χρόνια διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια. Με την εγκατάσταση της 

Εθνικής Τυπογραφίας στην Αίγινα τυπώθηκε η «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδας» (1828μ.Χ-

1830μ.Χ), η «Αιγιναία, εφημερίδα φιλολογική, επιστημονική και τεχνολογική» (1831μ.Χ) και 

μερικά βιβλία για σχολική χρήση. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη βαθιά πίστη του Κυβερνήτη 

Ιωάννη Καποδίστρια να θεμελιώσει το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην παιδεία του λαού 

ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια.  

 

Οδηγίες του Καποδίστρια για τη λειτουργία του Ορφανοτροφείου, όσο ήταν 

ακόμη στον Πόρο, πριν να μεταφερθεί στην Αίγινα. 

Πόρω 14 Μαρτίου 1828 

Ο κ. Καλλέργης θέλει σας δώσει την ενδυμασίαν των διαπιστευομένων εις υμάς 

παιδίων, τουτέστι μια φουστανέλαν, δύο υποκάμισα, δύο βρακία, εν ζευγάριον 

παπουκίων, εν φέσιον, μιαν κάπαν και μίαν ζώνην. 

Πριν τα ενδύσετε, πρέπει να κουρευθώσι και να πλυθώσι καλώς. Υποκάμισον και 

βρακίον να αλλάζωσι κάθε οκτώ. Η υπηρέτρια θέλει τα πλύνει. Τις κάπες τους να 

αερίζωσι καθ’ εκάστην μόνα των, και έπειτα να τας κρεμώσιν εις καρφίον, δείχνον 

τον τόπον εκάστου. Αι κλίναι των να είναι από άχυρον ή φύλλα ξηρά ικανώς, το 

προσκεφάλαιον μία πέτρα, και σκέπασμα η κάπα. Τα πρώτα κουρέλια των, αφού 

πλυθώσι, να φυλαχθώσι καλώς κατά μέρος εις δέμα φέρον τον αριθμόν και το όνομα 

εκάστου παιδίου. Να κρατήσετε δε σημείωσιν ακριβή των ενδυμασιών όσας 

λαμβάνετε δίδοντες απόδειξιν, και της χρήσεως αυτών, και κατά μήνα με δίδετε 

λόγον δι’ εκθέσεως. 

Σας συνάπτεται υπόδειξις των ποινών ας επιτρέπεσθε να επιβάλετε εις τα παιδία, 

και των αμοιβών των επηγγελμένων εις αυτά […] 

Η αποταξία, η απείθια, η στάσις και το ψεύδος, θέλουσι κολάζεσθαι ως εφεξής: Την 

μεν πρώτην φοράν, έστω νουθέτησις εμβριθής και δημοσία ενώπιον των άλλων 

παιδίων, την δε δευτέραν, ολιγόστευσις της τροφής εις το ήμισυ, και την τρίτην, 

έκδυσις του ενόχου παιδίου από τα καινούργια φορέματα και ένδυσις με τα πρώτα 

κουρέλια. Δεν θέλει δε συγχωρηθεί, ειμή αφού βαστάσει την ποινήν ταύτην 

εικοσιτέσσερας ώρας τουλάχιστον, και κατ’ αίτησιν των παιδιών του τμήματός του. 



Και η έκδυσις και η ένδυσις γινέσθω όλων των μαθητών ενωπίον. Εκ δε της 

εκθέσεώς σας θέλω ιδεί αν χρειάζονται και βαρύτεραι ποιναί. […] 

* Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τεκμήρια ιστορίας), επιμ. Αλέξης Δημαράς, Ερμής, 

1973, σελ. 19-20 

Ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε ότι ήταν αυταρχικός . Όμως εκείνη την εποχή σε 

ολόκληρη την Ευρώπη η σκληραγώγηση των τροφίμων ιδρυμάτων θεωρούνταν 

βασικό στοιχείο της αγωγής . Άλλωστε, οι συνθήκες αυτές ήταν πολύ καλύτερες 

για τα ορφανά ρακένδυτα και πεινασμένα παιδιά που τριγυρνούσαν στην ελληνική 

επαρχία. 

 

Προαιρετική εργασία για την αλληλοδιδακτική μέθοδο που εφαρμόστηκε την 

εποχή του Καποδίστρια. 

Αφού περιηγηθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα , φανταστείτε τον εαυτό σας σε 

ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο του 19ου αι. Ποια τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, ποιες οι σχέσεις μεταξύ των 

μαθητών της εποχής εκείνης.  

https://history.arsakeio.gr/index.php/epikoinonia/74-methodoi-didaskalias-ton-19o-

kai-stis-arxes-toy-20oy-aiona 

Καποδίστριας- αντιπολίτευση: μια πολιτική σύγκρουση 

Εκείνο όμως που δημιούργησε τα σοβαρότερα προβλήματα στο νεαρό ελληνικό 

κράτος ήταν η σύγκρουση του Κυβερνήτη με τη διοικητική αριστοκρατία , την 

οποία απέκλεισε, σχεδόν εντελώς, από την εξουσία. Έτσι, γαιοκτήμονες-

πρόκριτοι της Πελοποννήσου, έμποροι και εφοπλιστές, Φαναριώτες και 

σημαντικά πρόσωπα… σχημάτισαν μια ισχυρότατη και αδιάλλακτη 

αντιπολίτευση με στόχο τον απολυταρχισμό του Κυβερνήτη… Η σύγκρουση 

ανάμεσα στον Κυβερνήτη και στη διοικητική αριστοκρατία ήταν μια πολιτική 

σύγκρουση για την εξουσία. 

Β. Κρεμμύδας, Νεότερη ιστορία, ελληνική και ευρωπαϊκή, Γνώση, Αθήνα 

1990, σ.194. 

Με βάση την παραπάνω πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις να 

περιγράψετε τα αίτια της σύγκρουσης Καποδίστρια-αντιπολίτευσης και τις 

συνέπειες αυτής. 

Γεωργούλα Χρυσούλα 

https://history.arsakeio.gr/index.php/epikoinonia/74-methodoi-didaskalias-ton-19o-kai-stis-arxes-toy-20oy-aiona
https://history.arsakeio.gr/index.php/epikoinonia/74-methodoi-didaskalias-ton-19o-kai-stis-arxes-toy-20oy-aiona

