






Ως  γιατρός, τα πρώτα 
χρόνια της σταδιοδρομίας 
του στην Κέρκυρα, ο 
Καποδίστριας υπηρετεί με 
πάθος και ανθρωπιά τους 
συμπολίτες του, και ιδίως 
τους οικονομικά 
αδύναμους. 
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 Πληγές από την  7ετή  Επανάσταση 

 Περιορισμένη  οικονομική  δυνατότητα 

 Ανυπαρξία  θεσμών 

 Ξενικές  παρεμβάσεις 

 Δημογραφική  αναστάτωση 

 Ελλιπέστατη  υλικοτεχνική  υποδομή 

 Χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, εξαθλίωση 

 Έλλειψη προσωπικού στη διοίκηση, εκπαίδευση … 

 Πολιτικές  αντιπαλότητες  φατριών 

 



 





 «Είμαι αποφασισμένος να 
στηρίξω την επανόρθωσιν της 
Ελλάδος εις δύο μεγάλας βάσεις, 
την Εργασίαν και την 

Στοιχειώδη Εκπαίδευσιν». 



 

 Αλληλοδιδακτικά 

 Χειροτεχνεία 

 Σχολεία 

στοιχειώδους 

εκπαίδευσης 

 «Ελληνικά  

Σχολεία» 

 

 Πρότυπο Σχολείο 

 Κεντρικό Σχολείο 

 Γεωργική Σχολή 

 Σχολή Πολέμου 
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«Γνωρίζω ότι η κάθοδός μου εις την 
Eλλάδα σημαίνει άνοδον εις τον 

Γολγοθά. 

Όμως μετά χαράς αποδέχομαι τον 
ουρανόθεν επικαταβαίνοντα μοι 

Σταυρόν». 





«Η νίκη θα είναι δική μας,  
αν βασιλεύσῃ εις την 
ακαρδίαν μας μόνο το 
αίσθημα το ελληνικόν.  
Ο φιλήκοος των ξένων είναι 
προδότης» 



 





 



«Εφ’ όσον τα ιδιαίτερα 

εισοδήματά μου αρκούν διά να 

ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι 

και του οβολού τα δημόσια 

χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το 

μέσον ερειπίων και ανθρώπων 

βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν» 

 



 









«Μίαν ευχήν διαβιβάζουσί 
μοι αι επαρχίαι, την διά 
παντός απαλλαγήν αυτών 
από της τυραννίας των 
προυχόντων και των 
οπλαρχηγών» 



 



«Αλλά δεν ευρίσκεται τόπος 

εις εμέ γνωστός,  όπου 

πλησίον των κλεπτών να 

υφίστανται χιλιάδες και 

χιλιάδες οικογενειών αγαίων, 

ανεστίων και καταπείνων, 

καθώς εν Ελλάδι.» 

 





« Απέκαμα!   Αλλ’ όμως 

θα παραμείνω στη          

χαλάστρα, 

 μέχρι την τελευταία 

στιγμή της ζωής μου 

και ας κινδυνεύσω να 

χαθώ…» 
 



«Εάν οι Μαυρομιχαλαίοι 

θέλουν να με δολοφονήσουν 

ας με δολοφονήσουν. Τόσον 

το χειρότερον δι’ αυτούς. Θα 

έλθῃ κάποτε η μέρα κατά την 

οποίαν οι Έλληνες θα 

εννοήσουν την σημασίαν της 

θυσίας μου.» 





Δολοφονείται ύπουλα  από 

προεστούς της Μάνης  

τον Σεπτέμβριο 1831, πριν 

προλάβει να ολοκληρώσει 

το έργο του. 
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Τιμητικά,   το πρώτο πανεπιστήμιο στην 

ανεξάρτητη Ελλάδα ονομάστηκε 

 

 «Εθνικόν  και 
Καποδιστριακόν  
Πανεπιστήμιον Αθηνών»,  

 

παρότι ο Καποδίστριας είχε αρνηθεί την ίδρυση 

επί των ημερών του… 



 



















 

                          Μνήμη και Γνώση 

 

                      Αναστοχασμό 

 

                    Αναπροσδιορισμό 



                              

                       Περηφάνεια 

 

                   Αυτοπεποίθηση 

 

                      Αισιοδοξία 



                   

                  Αυτοκριτική   Συνείδηση 

 

              Όραμα  και   Ιδεολογία 

 

                 Συλλογική   Ευθύνη 



                    

                        Ηθικό  Οδηγό 

 

              Τροχιοδεικτικό   Κανόνα 

 

                          Χρέος 
                          



 

               Εθνική   Ενότητα 

 

                      Ομοθυμία 

 

                  Συλλογικότητα 


