
Το Ναύπλιο του Ιωάννη 
Καποδίστρια 



 ένα ταξίδι στο Ναύπλιο 

• γεφυρώνοντας το 
χθες με το σήμερα 

• από την 
Περιβαλλοντική 

Ομάδα του 1ου 
ΕΠΑ.Λ. Αγ. 

Παρασκευής 
• σχ. έτος  2016-17 



Ο κόμης Ιωάννης Καποδίστριας, Κερκυραίος 
πολιτικός, κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη  

του τσάρου Αλέξανδρου Α’  



με την πολυμάθειά, την οξυδέρκεια και το ήθος του  
και γι’ αυτό ο τσάρος τού ανέθεσε  

το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας 



Στην Αγία Πετρούπολη, στο παλάτι του 
Ερμιτάζ, ο κόμης Καποδίστριας δεχόταν 
τους αντιπροσώπους των ξένων χωρών 



Εκεί, μια βραδιά καρναβαλιού γνώρισε  
τη γυναίκα που θα του έκλεβε την καρδιά 



Ήταν η Ρωξάνδρα Στούρτζα, κυρία 
επί των τιμών της τσαρίνας 



που τον μάγεψε με την ομορφιά  
και το πνεύμα της 



Περνούσε χρόνο μαζί της θαυμάζοντας τα 
έργα τέχνης του παλατιού 



και συζητώντας για την Ελληνική 
επανάσταση, τους αγώνες των Ελλήνων, 



τους φιλέλληνες  
και τη δράση των Μεγάλων Δυνάμεων 



Η τύχη των Ελλήνων  
τον απασχολούσε μέρα - νύχτα 



Όταν του έγινε, λοιπόν, πρόταση να 
αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας, 

 δε δίστασε στιγμή 



Εξήγησε στη Ρωξάνδρα πως έπρεπε να θυσιάσει 
την προσωπική  ζωή του  

για την ελευθερία της πατρίδας τους 



Της χάρισε ένα πολύτιμο δαχτυλίδι, για να 
σφραγίσει την αφοσίωσή του κι εκείνη δεν το 

έβγαλε ποτέ πια από το χέρι της 



Της υποσχέθηκε ότι θα  
αλληλογραφούνε συχνά 



Με το αγγλικό δίκροτο ‘Warspite’ κίνησε 
για τη Νάπολη της Ρωμανίας, κάνοντας 

μια σύντομη στάση στην Ελευσίνα 



Στον τόπο των αρχαίων θεών,  
αφού επισκέφτηκε τα παλιά μνημεία 



και προσκύνησε στο εκκλησάκι του 
 Αγίου Ζαχαρία 



Περιηγήθηκε στην πόλη,  
όπου  διαπίστωσε το μέγεθος των 

καταστροφών που επέφερε ο πόλεμος 



Έγραψε στη Ρωξάνδρα τις πρώτες εντυπώσεις 
του από την πατρίδα και την απόφασή του να 

αγωνιστεί για ν’  αλλάξουν τα πράγματα 



Πρώτο του μέλημα ήταν να πείσει τις 
Μεγάλες Δυνάμεις πως η Ελλάδα έπρεπε 

να γίνει ανεξάρτητο κράτος 



Και τα κατάφερε! 



Στο Ναύπλιο, την πρωτεύουσα της 
Ελλάδας, τον υποδέχτηκαν με 

ενθουσιασμό στις  αρχές του 1828 



και του παραχώρησαν ένα λιτό 
οίκημα για κυβερνείο 



Αμέσως, φρόντισε να απονείμει 
τιμητικά μετάλλια στους αγωνιστές 

του 1821 



και να τιμήσει τον απελευθερωτή του 
Παλαμηδίου Στάικο Σταϊκόπουλο 



Συγκέντρωσε δίπλα του όσους ήθελαν να 
βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση του 

τόπου  



Έκοψε τον φοίνικα για νόμισμα  
στο νέο ελληνικό κράτος 



Έκτισε αλληλοδιδακτικό σχολείο  
στο Ναύπλιο και άλλα σημαντικά 

δημόσια κτήρια 



Αποκατέστησε την παλιά ενετική είσοδο 
της πόλης, την πύλη της ξηράς 



Μετέτρεψε το παλιό τζαμί σε 
Βουλευτήριο 



και τις αποθήκες του ενετικού στόλου σε 
Αρχαιολογικό Μουσείο 



Οι  πολεοδόμοι  του επιμελήθηκαν τη 
ρυμοτομία του Ναυπλίου 



και η πρωτεύουσα άρχισε να παίρνει μια 
λαμπρή μορφή 



Με ενθουσιασμό περιέγραφε  
στη Ρωξάνδρα το κάθετι  



κι εκείνη καμάρωνε και  
τον ενθάρρυνε 



καταλάβαινε, όμως, πως οι εχθροί 
του κυβερνήτη είναι πολλοί, ξένοι και 

ντόπιοι 



και το κακό δεν αργεί να συμβεί! 



Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 1831, ο 
κυβερνήτης βαδίζει προς τον Άγιο 

Σπυρίδωνα, για να λειτουργηθεί 



χέρια αδελφικά τον θανατώνουν 



Ο λαός θρηνεί! 



και προσκυνά το άψυχο σώμα του 



Το τελευταίο γράμμα της Ρωξάνδρας 
φτάνει στο Ναύπλιο, όταν ο Ιωάννης 

Καποδίστριας δεν ζει πια 



   

Οι 35 μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του περιβαλλοντικού 
προγράμματος του  1ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής  

και οι υπεύθυνοι καθηγητές:  
Α. Παπαναστασίου, Κων. Ντάβος, Ε. Καμμένου 

( με την ευγενική συνδρομή του Π. Βασιλείου και  
του Σ. Λάβδα) 

 



  Σας ευχαριστούμε θερμά! 


