


Ο Ιωάννης Καποδίστριας Γεννήθηκε το 1776 στη
Κέρκυρα και καταγόταν από οικογένεια ευγενών.
Υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας και
σφράγισε µε το έργο του την προσπάθεια
οργάνωσης του πρώτου ελληνικού κράτους.



O Ιωάννης Καποδίστριας ‘ίδρυσε ένα
ορφανοτροφείο για να συγκεντρώσει όσα παιδιά
ζούσαν απροστάτευτα. Στο Ορφανοτροφείο
ενσωµατώθηκαν τρία αλληλοδιδακτικά "τρεις
κλάσεις ελληνικών µαθηµάτων" και πολλά
χειροτεχνεία (ξυλουργείο, σιδηρουργείο,
τυπογραφείο κ.ά.). Στο Ορφανοτροφείο είχε επίσης
ενταχθεί και το Πρότυπο σχολειό, απ' όπου θα
αποφοιτούσαν δάσκαλοι για τα αλληλοδιδακτικά.
Την ίδια χρονιά στην Αίγινα πάλι, ιδρύθηκε και το
Κεντρικό σχολείο, του οποίου οι απόφοιτοι θα
ακολουθούσαν ανώτερες σπουδές.





Επισκευάστηκε λίγο µετά τον ερχοµό του
Καποδίστρια στις 12 Ιανουαρίου του 1928.ρ ς ρ
Μετά το θάνατό του εγκαταλείφτηκε. Το
πρώτο δωµάτιο αριστερά ήταν το γραφείοπρώτο δωµάτιο αριστερά ήταν το γραφείο
του Κυβερνήτη. Αργότερα επισκευάστηκε,
έ δ ό λ ί όέγινε δηµοτικό σχολείο και στο ισόγειο
εγκαταστάθηκε το πρώτο αρχαιολογικό
µουσείο της Αίγινας.





Τον Απρίλιο του 1827 ο Ιωάννης 
Καποδίστριας γίνεται 
κυβερνήτης της Ελλάδας καικυβερνήτης της Ελλάδας και 
µεταφέρει το κυβερνητικό 
τυπογραφείο από το Ναύπλιο 
στην Αίγινα Στις 30 Σεπτεµβρίουστην Αίγινα. Στις 30 Σεπτεµβρίου 
1831 µαύρο περιθώριο 
περιβάλλει κάθε σελίδα της 
Γ ή Ε ίδ«Γενικής Εφηµερίδος της 
Ελλάδος» συµµετέχοντας στο 
πένθος για τη δολοφονία του 
κυβερνήτη



Οι πόροι από τη φορολογία και τα εξωτερικά δάνεια θα τύγχανανΟι πόροι από τη φορολογία και τα εξωτερικά δάνεια θα τύγχαναν
ορθολογικής διαχείρισης και δε θα χρησιµοποιούνταν για τον
προσεταιρισµό πολιτικών συµµάχων από τις κάθε φορά πολιτικά κυρίαρχες
φατρίες. Παράλληλα, µια συγκεντρωτική και κυρίαρχη εκτελεστική
ξ ί θ θ ύ λ ό δ δ ή λλ ήεξουσία θα προωθούσε αποτελεσµατικότερα τις διεκδικήσεις της ελληνικής
πλευράς τόσο στο ζήτηµα των συνόρων όσο και της µορφής µελλοντικού
ελληνικού κράτους.
Για να τα πετύχει αυτά ο Καποδίστριας διεκδίκησε και πέτυχε τηΓια να τα πετύχει αυτά ο Καποδίστριας διεκδίκησε και πέτυχε τη
συγκέντρωση της εκτελεστικής και της νοµοθετικής εξουσίας στο πρόσωπό
του. Παράλληλα αποστασιοποιήθηκε, στην αρχή τουλάχιστον, από τις
διάφορες φατρίες, ο πολιτικός ανταγωνισµός των οποίων είχε
αποδιοργανώσει τα όργανα και τις λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης. Οι
αλλαγές που επιχείρησε στην οργάνωση και στη λειτουργία της επαρχιακής
διοίκησης ήταν η πρώτη συστηµατική παρέµβαση στην κατεύθυνση της
δηµιουργίας ενός σύγχρονου κράτους Πρωταρχική του µέριµνα υπήρξε ηδηµιουργίας ενός σύγχρονου κράτους. Πρωταρχική του µέριµνα υπήρξε η
κατάργηση της επαρχιακής αυτονοµίας, από την οποία αντλούσαν την
οικονοµική τους δύναµη και την κοινωνικοπολιτική τους ισχύ οι
παραδοσιακές αλλά και οι νεοπαγείς εξουσιαστικές οµάδες της ελληνικής
κοινωνίας



Τ ή ξ ώ δ ί (1824Τα χρήµατα των εξωτερικών δανείων (1824 και
1825) είχαν σπαταληθεί και το ταµείο της κεντρικής
διοίκησης δεν µπορούσε να καλύψει ούτε τιςδιοίκησης δεν µπορούσε να καλύψει ούτε τις
απαραίτητες κρατικές δαπάνες. Ο πόλεµος είχε
επιφέρει βαθιές πληγές για το εµπόριο και οιεπιφέρει βαθιές πληγές για το εµπόριο και οι
κάτοικοι των νησιών µόλις που ζούσαν. Ο υπουργός
των οικονοµικών ανέφερε ότι τα έσοδα του κράτουςµ φ ρ ρ ς
ήταν µηδαµινά. Τους φόρους εισέπρατταν οι τοπικοί
Κοτζαµπάσηδες. Το έλλειµµα του εθνικού ταµείου
ήταν την εποχή της αφίξεως του Καποδίστρια
28.724 γρόσια.



Μ ύ έ λ ί ώΜπορούµε να αναφέρουµε την κυκλοφορία του πρώτου
ελληνικού νοµίσµατος στο 1829, του Φοίνικα, του
ξεχασµένου συµβόλου της Φιλικής Εταιρείας. Την ίδιαξ χ µ µβ ης ής ρ ς η
χρονιά δηµιουργήθηκε η Εθνική Χρηµατιστική Τράπεζα,
στην οποία θα επενδύονταν µε σχετικά επωφελές
επιτόκιο κεφάλαια από το εσωτερικό αλλά και από τουςεπιτόκιο κεφάλαια από το εσωτερικό αλλά και από τους
Έλληνες του εξωτερικού. Το εγχείρηµα δεν πέτυχε
εξαιτίας της αντιπολιτευτικής στάσης των εύπορων
προσχωτικών οικογενειών προς το καποδιστριακόπροσχωτικών οικογενειών προς το καποδιστριακό
σύστηµα εξουσίας αλλά και λόγω της έλλειψης
εµπιστοσύνης προς το νέο θεσµό. Επίσης, δόθηκε βάρος
στην ανάπτυξη του εµπορίου και της ναυτιλίας, γεγονός
στο οποίο συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό και η
καταπολέµηση της πειρατείας στο Αιγαίο.καταπολέµηση της πειρατείας στο Αιγαίο.



H οργάνωση και ο συντονισµός των πολεµικών
επιχειρήσεων επέβαλαν από τις απαρχές της
Επανάστασης την ανάγκη συγκρότησης
επιµελητείας, ώστε να εξασφαλίζονται όπλα,
πολεµοφόδια, τρόφιµα και µισθοί για τους
ενόπλους. Αρχικά οι ανάγκες αυτές καλύπτονταν σε
επαρχιακό επίπεδο, σύντοµα όµως κινήθηκαν οι
διαδικασίες για την οργάνωση των οικονοµικών της
κεντρικής ∆ιοίκησης µέσα από τυπικές λειτουργίες.





Στο ορφανοτροφείο λειτουργούσαν παράλληλαρφ ρ φ ργ ρ η
τρία αλληλοδιδακτικά σχολεία. Το ένα ονοµάστηκε
Εϋνάρδειο όπου λειτούργησαν πολλά χειροτεχνία.ρ ργη χ ρ χ
Συστάθηκε και χορωδία γιατί στο ορφανοτροφείο
διδασκόταν και το µάθηµα της µουσικής. Οµ ηµ ης µ ής
Καποδίστριας όταν επισπεύτηκε το ορφανοτροφείο
διαπίστωσε την πρόοδο των µαθητών και ενέκρινεη ρ µ η ρ
µε διάταγµα του να αγοράσει δώδεκα βιολιά και
ειδικές στολές για τα µέλη της χορωδίας επιπλέονς ς γ µ η ης χ ρ ς
λειτούργησε το πρότυπο σχολειού το όποιο είχε
σκοπό να µόρφωση του δάσκαλους που θαµ ρφ η ς
στελεχώνονταν στα αλληλοδιδακτικά σχολεία.



Ο Ι. Καποδίστριας δεν ενδιαφερόταν µόνο για τον
λ βεαυτό του και αυτό το καταλαβαίνουµε από το

µεγάλο ενδιαφέρον του προς τους πολίτες. Το ότι
ήθ λ λύ ύ δήήθελε το καλύτερο για αυτούς τον οδήγησε στον
θάνατο του. Έφυγε από την ζωή του γνωρίζοντας
ό ί θ ή λύ ίότι πίσω του θα αφήσει µια καλύτερη κοινωνία και
µια καλύτερη ζωή για αυτούς. Είχαν και αυτή
δ ί ό ίδικαίωµα στην µόρφωση, στην ψυχαγωγία, στην
παιδεία όπως και οι άλλοι λαοί και αυτό τους το
ό Κ δί ά έπρόσφερε ο Καποδίστρια επιτυγχάνοντας έτσι τον

επιθυµητό σκοπό του.



Τ έ β άζ ί όΤο συµπέρασµα που βγάζουµε είναι ότι ο
Ι.ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ δεν ενδιαφερόταν µόνο για
τον εαυτό του και αυτό το διαπιστώνουµε από τοτον εαυτό του και αυτό το διαπιστώνουµε από το
µεγάλο ενδιαφέρον του προς τους πολίτες. Το ότι
ήθελε το καλύτερο για αυτούς τον οδήγησε στονήθελε το καλύτερο για αυτούς τον οδήγησε στον
θάνατό του. Έφυγε από την ζωή γνωρίζοντας ότι
πίσω του θα αφήσει µια καλύτερη κοινωνία και µιαφή µ ρη µ
καλύτερη ζωή για αυτούς. Είχαν όλοι οι Έλληνες
δικαίωµα στην µόρφωση, στην παιδεία, στην
ψυχαγωγία και αυτό τους το πρόσφερε ο Ιωάννης
Καποδίστριας. Επιτυγχάνοντας τον επιθυµητό στόχο
του.





Ο Ι. Καποδίστριας πήγαινε να εκκλησιαστεί στο ναό 
του Αγίου Σπυρίδωνα, όπως συνήθιζε κάθε 
Κυριακή. Στην είσοδο του ναού όµως του είχαν 
στήσει καρτέρι οι δολοφόνοι του. Πρώτα όµως τον 
χαιρέτησαν και µετά  του επιτέθηκαν, ο µεν 
Κωνσταντίνος Μαυροµιχάλης µε πιστόλι, ο δε 
Γεώργιος Μαυροµιχάλης µε µαχαίρι. 











Εργάστηκαν οι µαθητές της Γ’ Γυµνασίου:
Νατάσα Χασιώτηη
Μαριλένα Λούσκα
Γιώργος ΜουσάκουΓιώργος Μουσάκου
Βασίλης Τσουβαλιάς


