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ΑΦΙΞΗ ΣΟ ΝΑΤΠΛΙΟ

 Κατάγεται από αριςτοκρατικι οικογζνεια τθσ Κζρκυρασ.
 Διατελεί Τπουργόσ Εξωτερικϊν τθσ Ρωςίασ, ωσ το 1822.
 Σο 1827 εκλζγεται Κυβερνήτησ τησ Ελλάδασ από τθν Γ’ Εκνοςυνζλευςθ.
 Αναλαμβάνει τθ διακυβζρνθςθ μιασ χϊρασ που βγαίνει από πολφχρονο αγϊνα.
 Οι κάτοικοί τθσ (και ειδικά οι πρόςφυγεσ) είναι εξακλιωμζνοι.

Επιχειρεί να οργανώςει κράτοσ κάνοντασ αλλαγζσ και βελτιώςεισ.
ΔΙΟΙΚΗΗ

 υγκεντρϊνει όλεσ τισ εξουςίεσ ςτο πρόςωπό του.
 Αναβάλλει για δφο χρόνια τθ ςφγκλθςθ τθσ Δ’ Εκνοςυνζλευςθσ (πραγματοποιείται ςτο Άργοσ το 1829).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 Ιδρφει Εκνικι Σράπεηα.
 Κόβει νζο νόμιςμα (Φοίνικασ), το οποίο αντικακιςτά
τα τουρκικά γρόςια.
 Αναπτφςςεται το εμπόριο και θ ναυτιλία.

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ






Οργανώνει εξωτερική πολιτική και άμυνα.

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

 Οι διαπραγματεφςεισ με τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ
(Αγγλία, Γαλλία, Ρωςία) ςυνεχίηονται.
 Η χϊρα δεν ζχει ακόμα κακοριςμζνα ςφνορα.
 Ο Κυβερνιτθσ χρθςιμοποιεί το κφροσ και τθν εμπειρία
του ςτθ διεκνι διπλωματία για να κατοχυρϊςει όςο το
δυνατόν περιςςότερα εδάφθ ςτο ελλθνικό κράτοσ.
 Προτείνει εντελϊσ ανεξάρτθτο ελλθνικό κράτοσ με δικό
του θγεμόνα.
 Προςπακεί να κρατά επαναςτατθμζνθ τθν Κριτθ και τθ
τερεά, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτο νζο κράτοσ.

ΑΜΤΝΑ

 Οργανϊνεται τακτικόσ ςτρατόσ.
 τθν τελευταία μάχη τησ Επανάςταςησ (Πζτρα
Βοιωτίασ, επτζμβριοσ 1829), οι Ζλλθνεσ με
επικεφαλισ τον Δθμ. Τψθλάντθ νικοφν τουσ Σοφρκουσ
και τουσ αναγκάηουν να ςυνκθκολογιςουν.
 Ολόκλθρθ θ τερεά παραδίδεται ςτουσ επαναςτάτεσ.

Πιςτεφει ότι θ πρόοδοσ τθσ χϊρασ ςτθρίηεται ςτθ Γεωργία.
Ιδρφει Γεωργικι χολι για τθν εκπαίδευςθ των αγροτϊν.
Ειςάγει τθν καλλιζργεια τθσ πατάτασ.
τθρίηει τθν παραγωγι μεταξιοφ.

 Δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ βαςικι εκπαίδευςθ.
 Αρμόδια επιτροπι αναλαμβάνει τθ ςφνταξθ βιβλίων.
 Δθμιουργοφνται αλληλοδιδακτικά ςχολεία, όπου οι
καλφτεροι μακθτζσ των μεγάλων τάξεων μακαίνουν
ςτουσ μικρότερουσ (με τη βοήθεια των δαςκάλων)
γραφι και ανάγνωςθ.
 Ιδρφεται το πρϊτο ελλθνικό Γυμνάςιο.
 τθν Αίγινα λειτουργοφν αλλθλοδιδακτικά, ελλθνικά και
χειροτεχνικά ςχολεία, κακϊσ και το Κεντρικό χολείο.

27 επτεμβρίου 1831
Δολοφονία Καποδίςτρια

 Η ςυγκεντρωτικι του διακυβζρνθςθ και θ
ςφγκρουςι του με τοπικά ςυμφζροντα
προκαλοφν δυςαρζςκεια και αντιδράςεισ.
 Δολοφονείται ςτο Ναφπλιο.
 τθ χϊρα επικρατεί αναρχία.

