
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παύλος Κώτσης 

Δάσκαλος 

 Αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση μιας χώρας που βγαίνει από πολύχρονο αγώνα. 

 Οι κάτοικοί της (και ειδικά οι πρόσφυγες) είναι εξαθλιωμένοι. 

 Κατάγεται από αριστοκρατική οικογένεια της Κέρκυρας. 
 Διατελεί Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ως το 1822. 
 Το 1827 εκλέγεται Κυβερνήτης της Ελλάδας από την Γ’ Εθνοσυνέλευση. 

Ιωάννης Καποδίστριας 

 Συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του. 
 Αναβάλλει για δύο χρόνια τη σύγκληση της Δ’ Εθνο-

συνέλευσης (πραγματοποιείται στο Άργος το 1829). 

Επιχειρεί να οργανώσει κράτος κάνοντας αλλαγές και βελτιώσεις. 

 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. 

Οργανώνει εξωτερική πολιτική και άμυνα. 

 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. 

 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. 

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

 Δολοφονείται στο Ναύπλιο. 
 Στη χώρα επικρατεί αναρχία. 

27 Σεπτεμβρίου 1831 

Δολοφονία Καποδίστρια 

 ΑΜΥΝΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 ΓΕΩΡΓΙΑ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1828 

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 


