
Ο Ναός του Απόλλωνα στην Κολώνα, στην Αίγινα, 1820. Πρωτότυπος τίτλος "Tempio di Venere in Egina". Συλλογή: Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. / Ο Ναός του Απόλλωνα στην Κολώνα, στην Αίγινα, 1820. Πρωτότυπος 
τίτλος "Tempio di Venere in Egina". Συλλογή: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.
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AEGINA HAS BEEN INHABITED continuously 
and without interruption since 3500 BC. Evi-
dence to this comes from the island’s monu-
ments which date back to all historical periods. 
As early as the 10th Century BC Aegina was an 
important naval power and it achieved great 
commercial and economic might. The Aegin-
etans were the first to mint coins on Europe-
an soil – the silver “Chelone” (turtle) – and the 
Aeginetan coins as well as the standard for 
measures and weights were in widespread use 
throughout the Greek world. Athens looked 
upon Aegina as a rival and many times the two 
cities confronted each other. Nonetheless, 
they joined forces against the common Per-
sian threat at the naval battle of Salamis (480 
BC) where the Aeginitans had excelled1. During 
the Peloponnesian War (431– 404 BC), having 
become rivals with the Athenians once again, 
the Aeginetans were forced to immigrate to 
the Peloponnese. At the end of the war they 
returned to their city.

When the Greek city-states fell into decline, 
Aegina was annexed by the Achaean League. 
In the years ahead, it was subjected to Per-
gamum and then to the Romans. When the 
Goths began to raid Greece many people from 
Central Greece and the Peloponnese fled to 

1 Herodotus Histories 8.93.1

Η Αίγινα τον 19ο αιώνα
AEGINA IN  THE  19 TH CENTURY

Το πρώτο Ελληνικό και Ευρωπαικό 
νόμισμα , η «Χελώνη» της Αίγινας. / Το 
πρώτο Ελληνικό και Ευρωπαικό νόμισμα , 
η «Χελώνη» της Αίγινας.

Η 
Αίγινα κατοικήθηκε μόνιμα και χωρίς διακοπή από το 3.500 π. Χ., 
όπως μαρτυρούν τα μνημεία της από όλες τις ιστορικές περιό-
δους. Από τον 10ο π.Χ. αι. αποτελούσε σημαντική ναυτική δύνα-
μη και γνώρισε μεγάλη εμπορική και οικονομική ακμή. Πρώτοι 
οι Αιγινήτες σε ευρωπαϊκό έδαφος έκοψαν νόμισμα, την ασημέ-

νια «χελώνη», και τα αιγινήτικα νομίσματα, μέτρα και σταθμά ήταν σε ευρεία 
χρήση σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Η Αθήνα την είδε ως εμπόδιο και πολλές φο-
ρές οι δύο πόλεις βρέθηκαν αντιμέτωπες. Όμως, συμπαρατάχθηκαν απέναντι 
στον Περσικό κίνδυνο στη ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.), όπου οι Αιγινή-
τες αρίστευσαν1. Κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο (431 - 404 π.Χ.), αντίπαλοι 
πάλι με τους Αθηναίους, υποχρεώθηκαν να μετοικήσουν στην Πελοπόννησο, 
απ’ όπου επέστρεψαν μετά το τέλος του. Στα χρόνια της παρακμής των ελλη-
νικών πόλεων, η Αίγινα προσαρτήθηκε στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, κατακτήθη-
κε από τους Περγαμηνούς και υποτάχτηκε στους Ρωμαίους. Με τις επιδρομές 
των Γοτθικών φύλων, πολλοί Στερεοελλαδίτες και Πελοποννήσιοι κατέφυγαν 
στο νησί, που τότε γνώρισε μια δεύτερη ακμή. Στα χρόνια που ακολούθησαν, 
την κατέλαβαν οι Φράγκοι (1204 – 1317), οι Καταλανοί (1451- 1540), οι Ενετοί 
(1451-1540, 1687-1715) και, τέλος, οι Οθωμανοί (1540-1687, 1715-1821). 

Το Αιγαίο ως χώρος ανταγωνισμού ανάμεσα σε πολλές δυνάμεις (Λατίνους, Βυ-
ζαντινούς, Άραβες), ήταν και χώρος ανταγωνισμού ανάμεσα στους κουρσάρους 
που τις υπηρετούσαν. Βασικό ορμητήριο για πειρατές και κουρσάρους, ιδίως 
για τις επιθέσεις τους εναντίον της Αττικής, ήταν η Αίγινα. Παρότι και οι Αιγι-
νήτες ασκούσαν πειρατεία, το νησί υπέφερε από συχνές πειρατικές επιδρομές, 
και εξαιτίας αυτών οι Αιγινήτες κατά τον 9ο - 10ο αι. εγκατέλειψαν την παράλια 
πόλη τους. Αναζητώντας ασφαλέστερες συνθήκες ζωής, άλλοι από αυτούς με-
τανάστευσαν κι άλλοι αποτραβήχτηκαν στο εσωτερικό του νησιού, όπου έχτι-
σαν τη νέα πόλη τους, την Αίγενα, σ’ ένα δυσπρόσιτο και φυσικά οχυρό λόφο, 
από τον οποίο μπορούσαν να ελέγχουν τη γύρω περιοχή. 

1 Ηροδότου, Ιστορίαι 8.93.1
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Χάρτης της Αίγινας, 
1688. Πρωτότυπος 
τίτλος Engia. Συλλογή: 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
– Αμερικανική Σχολή 
Κλασσικών Σπουδών, 
Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη. / Χάρτης 
της Αίγινας, 1688. 
Πρωτότυπος τίτλος 
Engia. Συλλογή Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη – Αμερικανική 
Σχολή Κλασσικών 
Σπουδών, Ίδρυμα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη.
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Aegina, which spurred a new era of economic 
growth. In the succeeding years, Aegina was 
conquered by the Francs (1204 – 1317), the 
Catalans (1451-1540), the Venetians (1451-
1540, 1687-1715) and finally by the Ottomans 
(1540 -1687, 1715-1821). 

Great powers such as the Latins, the Byzan-
tines and the Arabs fought each other for su-
premacy in the Aegean Sea and so did pirates 
and corsairs. Aegina had become a base of op-
erations mainly for corsairs and pirates who 
attacked Attica. The fact that the Aeginetans 
also practiced piracy afforded no protection 
to the island which was frequently raided by 
pirates. During the course of the 9th – 10th cen-
tury, in an effort to escape the raids, the Ae-
ginetans abandoned their coastal city. Looking 
for safer living conditions, part of the popu-
lation left Aegina while the rest retreated to 
the interior where they built a new city, Aege-
na, on top of a hill. From this inaccessible and 
naturally fortified location they were able to 
control the surrounding area.  

Like most Aegean islands in the era of Turkoc-
racy, Aegina was inhabited solely by Greeks. 
Apart from the local governor and his guard, 
no other Turks lived permanently on the island 
or owned plots of farmlands. In 1805, Aegina 

Κατά την Τουρκοκρατία, όπως τα πιο πολλά νησιά στο Αιγαίο, η Αίγινα είχε 
αμιγή ελληνικό πληθυσμό. Δεν υπήρχαν σ’ αυτήν τουρκικά κτήματα και δεν 
έμεναν μόνιμα άλλοι Τούρκοι, εκτός από τον τοπικό διοικητή και τη φρουρά 
του. Το 1805 το νησί υπάχθηκε διοικητικά στην Ύδρα με επιτηρητή τον Γεώρ-
γιο Βούλγαρη και οι κάτοικοι απέκτησαν κάποια προνόμια. Οι περισσότεροι 
ασχολούνταν με τη γεωργία. Στην πεδινή και γόνιμη Β.Δ. πλευρά του υπήρχαν 
διάσπαρτες αγροτικές εγκαταστάσεις, αγροκτήματα, που τα ονόμαζαν «χωρία». 
Σ’ όλους τους οικισμούς σε ψηλά σημεία ξεχώριζαν ανεμόμυλοι. Πέτρες γι’ αυ-
τούς προμηθεύονταν από το Κακοπέρατο2, ενώ για τις οικοδομές τους χρησι-
μοποιούσαν πωρόλιθο από τη Β. και Β.Α. πλευρά του νησιού. Υπήρχαν, επίσης, 
πολλά λιοτρίβια, που ήταν χειροκίνητα, ενώ όσοι είχαν αμπελώνες, είχαν και 
το δικό τους «πάτημα». Η συγκοινωνία και οι μεταφορές γίνονταν μέσα από 
στενά μονοπάτια με ζώα ή με τα πόδια. Το ταξίδι από τον Πειραιά διαρκούσε 
3-4 ώρες, ενώ από τον Πόρο ή την Επίδαυρο 2-3. 

Από τον 17ο αι. πολλοί ευρωπαίοι περιηγητές είχαν δείξει ενδιαφέρον για τις 
αρχαιότητες της Αίγινας, ιδιαίτερα για το ναό της Αφαίας, που τον αναφέρουν 
ως ναό του Πανελληνίου Διός. Το 1805 ο ιρλανδός Edward Dodwell3 έμεινε στο 
νησί και απεικόνισε το λιμάνι, το ναό της Αφαίας και τον ναό της Κολόνας. Τον 
Απρίλιο του 1811 Άγγλοι και Γερμανοί αρχαιολόγοι, με επικεφαλής τον αρχιτέ-

2 Βραχώδης παραθαλάσσια περιοχή μετά τον Μαραθώνα, όπου σμίλευαν πέτρες και τις έστελναν 

σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Υπολείμματα από λαξευμένες πέτρες διακρίνονται και σήμερα 

κάτω από τον δρόμο προς την Πέρδικα.

3 Edward Dodwell (1767 –1832) Ιρλανδός ζωγράφος, περιηγητής και συγγραφέας. Από το 1801 

ως το 1806 ταξίδεψε στην Ελλάδα. Έργα του: Μια Κλασική και Τοπογραφική Περιήγηση εντός 

της Ελλάδας (1819), Θεάματα στην Ελλάδα (1821) και Θεάματα και Περιγραφές των Κυκλωπικών ή 

Πελασγικών Ερειπίων στην Ιταλία και την Ελλάδα (1834).

Ο ναός της Αφαίας στην 
Αίγινα. Απεικονίζονται 
οι χωρικοί της Αίγινας 
που τροφοδοτούσαν 
τους περιηγητές κατά 
το διάστημα που αυτοί 
διέμειναν στον χώρο. 
Ed. Dodwell 1819.
Συλλογή: Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη - Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών 
στην Αθήνα. Ίδρυμα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη. 
 / Ο ναός της Αφαίας στην 
Αίγινα. Απεικονίζονται 
οι χωρικοί της Αίγινας 
που τροφοδοτούσαν 
τους περιηγητές κατά 
το διάστημα που αυτοί 
διέμειναν στον χώρο. Ed. 
Dodwell 1819.
Συλλογή: Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη - Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών 
στην Αθήνα. Ίδρυμα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη.

23

Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82


2

1

was placed under the administration of Hydra 
and its local governor Georgios Voulgaris and 
the Aeginetans were subsequently granted a 
few privileges. 

The majority of the Aeginetans were farm-
ers. Their rural settlements and farmlands, 
called “Choria” (villages), were scattered over 
stretches of fertile lands on the north-west 
side of the island. In every settlement, wind-
mills, perched on hillsides, were seen jutting 
out above the rooftops. These windmills were 
constructed from carved stones produced at 
the site of Kakoperato2 while all other build-
ings were made of porous limestone from the 
northern and north-eastern parts of the island. 
There were many olive mills, which were man-
ually controlled, and vineyards, whose owners 
also owned wine presses. People travelled on 
foot or by animals, and goods were carried by 
pack animals through narrow pathways. The 
journey from Piraeus took 3 to 4 hours while 
the journey from Poros or Epidaurus lasted 
2 to 3 hours.

Since the 17th Century, travellers from Europe 
became interested in the antiquities of Aegi-
na, especially in the Temple of Aphaia which 
was recorded in archaeological literature as 
the Temple of Panhellenic Zeus. In 1805, Irish 

2 Rocky coastal area after Marathon, where they 

carved stones which they exported to various parts 

of Greece. Remains of carved stones are visible 

today below the street, on the way to Perdika  
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κτονα Charles Robert Cockerell4, ψάχνοντας επίμονα και μεθοδικά, ανέσκαψαν 
τον ναό της Αφαίας, βρήκαν τα αγάλματα των αετωμάτων του και τα αγόρασαν 
για 800 πιάστρα, 40 περίπου λίρες. Μετά από δύο χρόνια ο τότε διάδοχος της 
Βαυαρίας Λουδοβίκος Ι΄ τα αγόρασε για 6.000 ή 8.000 λίρες και από το 1828 
εκτίθενται στη γλυπτοθήκη του Μονάχου. 

Στην παραλία σώζονταν πολλά ίχνη από την αρχαία πόλη, σκόρπια ερείπια, αλλά 
πολύ σπάνια ξεχώριζε ένα ολόκληρο κτήριο, όπως ήταν ο ναός της Κολόνας. Σ’ 
αυτόν, ως τον Δεκέμβριο του 1817, υπήρχε και δεύτερη κολόνα, που η πτώση της 
αποδίδεται σε σεισμό. Στις παρυφές της πόλης υπήρχαν εκατοντάδες τάφων από 
διάφορες εποχές, τόσων όσοι δεν βρίσκονται σε κανένα άλλο μέρος της  Ελλάδας5. 

4 Κυριάκου Σιμόπουλου, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα τ. Γ2 σελ. 134-139

5 Ιω. Δρανδάκη, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τ. Β΄ σ. 478

3

4 1. Πληγωμένος πολεμιστής από το 
δυτικό αέτωμα του ναού της Αφαίας
Μόναχο, Staatliche Glyptothek. / 
Πληγωμένος πολεμιστής από το 
δυτικό αέτωμα του ναού της Αφαίας
Μόναχο, Staatliche Glyptothek.

2. Τομή καθ' ύψος και κάτοψη του 
αρχαιολογικού χώρου της Κολόνας 
στην Αίγινα. Πρωτότυπος τίτλος
Égine. Έκδοση: BLOUET, Guillaume-
Abel 1831-1838. Συλλογή: 
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη. / Τομή καθ' ύψος 
και κάτοψη του αρχαιολογικού 
χώρου της Κολώνας στην Αίγινα. 
Πρωτότυπος τίτλος
Égine. Έκδοση: BLOUET, Guillaume-
Abel 1831-1838. Συλλογή: Βιβλιοθήκη 
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

3. Μυκηναϊκά ειδώλια που 
παριστάνουν τη μεγάλη θεά της 
φύσεως-μητέρας. Χρονολογία: 
1300-1200 π.Χ. Λαζάρηδες Αίγινας. / 
Μυκηναϊκά ειδώλια που παριστάνουν 
τη μεγάλη θεά της φύσεως-
μητέρας. Χρονολογία: 1300-1200 π.Χ. 
Λαζάρηδες Αίγινας.

4. Τοπίο στο Ελλάνιον Όρος, 1834.
Συλλογή: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
– Αμερικανική Σχολή Σχολή 
Κλασσικών Σπουδών Αθήνας. / 
Τοπίο στο Ελλάνιον Όρος, 1834. 
Συλλογή: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – 
Αμερικανική Σχολή Σχολή Κλασσικών 
Σπουδών Αθήνας
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2

1. Το λιμάνι της Αίγινας, στο 
βάθος το Μπούρτζι, 1883. 
Παλαιά φωτογραφία. / Το 
λιμάνι της Αίγινας, στο βάθος 
το Μπούρτζι, 1883. Παλαιά 
φωτογραφία.

2. Στην είσοδο του λιμανιού ο 
Άγιος Νικόλαος 1877. / Στην 
είσοδο του λιμανιού ο Άγιος 
Νικόλαος 1877.

3. Τοπίο στην Αίγινα. 
Στο βάθος διακρίνεται η 
Παλαιοχώρα, 1830. Παρίσι 
[Λονδίνο], chez l'Éditeur, H. 
Rittner et Chaillou-Potrelle 
[Engelmann, Graff et Coindet] 
Συλλογή: Βιβλιοθήκη 
Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη. / Τοπίο στην 
Αίγινα. Στο βάθος διακρίνεται 
η Παλαιοχώρα, 1830. Παρίσι 
[Λονδίνο], chez l'Éditeur, H. 
Rittner et Chaillou-Potrelle 
[Engelmann, Graff et Coindet]. 
Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη

painter Edward Dodwell3 visited the island and 
painted the harbour, the Temple of Aphaia and 
the Temple of Kolona. In April 1811, a team 
of English and German archaeologists led by 
English architect Charles Robert Cockerell4, 
following persistent and methodical excava-
tions at the Temple of Aphaia, discovered four 
sculptures from the pediments of the Temple, 
which they bought for 800 piasters (approxi-
mately 40 pounds). Two years later, the sculp-
tures were bought by Ludwig I of Bavaria for 
6.000 or 8.000 pounds and have since been 
on display at the Munich Glyptotek. 

Large numbers of ruins lay dispersed on the 
coast, remnants of the ancient city of Aegina, 

3 Edward Dodwell (1767 –1832) Irish painter, trav-

eller and writer on archaeology. From 1801 to 1806 

he travelled in Greece. He published A classical 

and Topographical Tour through Greece (1819), 

Views in Greece (1821) and Views and Descrip-

tions of Cyclopian or Pelasgic Remains in Italy and 

Greece (1834). 

4 Kyriakos Simopoulos, Foreign Travellers in Greece 

pp 134 - 139
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Τα ίχνη των αρχαίων τειχών γύρω από την πόλη μαρτυρούσαν τη μεγάλη δύ-
ναμη της Αίγινας, όταν διεκδικούσε από την Αθήνα τα πρωτεία στη θάλασσα. 
Βγαίνοντας από το παλιό λιμάνι, στα δεξιά, ο Άγιος Νικόλας ο Θαλασσινός, εί-
χε χτιστεί πάνω στα θεμέλια αρχαίου πύργου στο τέλος του 17ου- αρχές 18ου 
αιώνα, κι αριστερά ο ενετικός πύργος, το Μπούρτζι6, χτισμένος το 1693 κατά 
διαταγή του Μοροζίνι. 

Στο τέλος του 18ου αιώνα, καθώς περιορίστηκαν οι κίνδυνοι από πειρατές, οι 
Αιγινήτες επέστρεψαν πάλι στην παραλία, γύρω από το αρχαίο λιμάνι. Η παλιά 
οχυρή πόλη σύντομα ερημώθηκε, έγινε η Παλαιά Χώρα, η Παλιαχώρα. Οι κά-
τοικοι, φεύγοντας από αυτήν, πήραν μαζί τους όλη την κινητή περιουσία τους, 
την ξυλεία των σπιτιών και κάθε χρήσιμο οικοδομικό υλικό. Η εγκατάλειψή 
της συντελέστηκε τόσο ομαδικά και τόσο γρήγορα, που αποδόθηκε σε λοιμό. 

Η μετακίνηση του πληθυσμού προς την παραλία είχε αρχίσει νωρίτερα, από το 
τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα. Στα 1767 χτίστηκε η πυργωτή σαν φρούριο 
έπαυλη του Βούλγαρη στην Περιβόλα, στα 1769 ένα διώροφο σπίτι στο μετόχι της 
Φανερωμένης και την ίδια περίοδο το σπίτι του Μιχαήλ Μαλουκάη στην πόλη.

Στην παραλία ήταν κτισμένα πριν το 1800 τρία μαγαζιά, του Κωνσταντίνου 
Λογοθέτη, του Μιχάλη Μοίρα και του Μήτρου Λιβερόπουλου, καθώς και το οί-
κημα της Δημογεροντίας. Το 1802 ο Σπύρος Μάρκελλος έκτισε ή, κατ’ άλλους, 
ανακαίνισε τον χτισμένο το 1650, πύργο του. Πιο πάνω από αυτόν έκτισαν τα 
σπίτια τους ο Μήτρος Λιβερόπουλος και ο γιατρός Θωμάς Ζωγράφος. 

6 Ο πύργος κατεδαφίστηκε το 1897.

3

but rarely one could see a complete building 
such as the Temple of Kolona (Column). Until 
December 1817, a second column stood at 
the temple, which reportedly fell in an earth-
quake. On the outskirts of the city lay hun-
dreds of tombs, dating back to different eras, 
their numbers far surpassing those found 
elsewhere in Greece5. 

The remains of the ancient city walls testified 
to the might of Aegina from the time it rivalled 
Athens for maritime supremacy. At the end of 
the 17th century – beginning of the 18th cen-
tury, the Church of Ayios Nikolaos Thalassi-
nos, which is located on the right hand side 
as you exit the old harbour, was built on the 
foundations of an ancient tower. On the left 
hand side, the Venetian Castle of Bourtzi6 was 
built in 1693 by order of the Doge of Venice 
Francesco Morosini.

At the end of the 18th Century, the threat 
posed by piracy was significantly reduced and 

5 I .Drandakis, The Great Greek Encyclopaedia V. 

B n. 478

6 The tower was demolished in 1897.
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1

2 1. Αρχοντικό Βούλγαρη. Πηγή: 
Γκιόκα Αθηνά - Νικολαρεΐζη 
Ιωάννα, Αίγινα, Σπίτια & 
Άνθρωποι, εκδόσεις ΑΤΩΝ 
2015. / Αρχοντικό Βούλγαρη. 
Πηγή: Γκιόκα Αθηνά - 
Νικολαρεΐζη Ιωάννα, Αίγινα, 
Σπίτια & Άνθρωποι, εκδόσεις 
ΑΤΩΝ 2015.

2. Πύργος του Μάρκελλου. Lala 
Aufsberg, 1963, Αίγινα. Συλλογή 
Αλέξανδρου Χατζηανδρέου. / 
Πύργος του Μάρκελου. Lala 
Aufsberg, 1963, Αίγινα. Συλλογή 
Αλέξανδρου Χατζηανδρέου.

Η νεότερη πόλη κτίστηκε πάνω στα ερείπια της αρχαίας και το αρχαίο οικο-
δομικό υλικό χρησιμοποιήθηκε στις νέες οικοδομές. Κανένας νόμος προστα-
σίας των αρχαιοτήτων δεν υπήρχε και ήταν δικαίωμα και νόμιμος τρόπος βι-
οπορισμού οι ιδιώτες να πουλάνε το οικοδομικό υλικό που βρισκόταν μέσα 
στα κτήματά τους.

Η Παναγίτσα7 και ο Άγιος Νικόλας ο Στεριανός χτίστηκαν τότε, πάνω στα θε-
μέλια και στα ψηφιδωτά δάπεδα δύο μεγάλων βασιλικών, που εξαφανίστηκαν 
με την αποπεράτωση των νέων ναών. Το 1806 άρχισε να χτίζεται η «Μεγάλη 
Εκκλησία», η «Κοίμησις της Θεοτόκου», η σημερινή Μητρόπολη, με εισφορές 
όλων των κατοίκων και, κυρίως, των καπεταναίων του νησιού, σε μέρος υγρό 
και βαλτώδες, όπου προηγουμένως υπήρχε μικρό εκκλησάκι και δίπλα του 
νεκροταφείο8.

Το 1808, σε αντικατάσταση μιας παλιότερης μικρής εκκλησίας, χτίστηκε ο ση-
μερινός ναός της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας. Στην ιδιοκτησία της μονής, 

7 Κατεδαφίστηκε το 1906, για να αντικατασταθεί από τον σημερινό ναό. Βλ. Γ. Κουλικούρδη, 

Αίγινα ΙΙΙ, σ. 116 

8 Χρήστου Γ. Κωνσταντινόπουλου, Η Αίγινα στα χρόνια του Καποδίστρια. Αθήνα 1968, σ.9-10

the Aeginetans returned to the coast around 
the ancient harbour. The old fortified city on 
the hill top became abandoned and was soon 
to be known as the Palaia Chora or Paliacho-
ra (the old capital). As people fled the city en 
mass, swiftly, and carrying with them all their 
movable properties including timber and oth-
er building materials, the city’s abandonment 
was attributed to plague.

In actuality, people began to move to the coast 
as early as the last quarter of the 18th century. 
This is evidenced by the tower-like mansion of 
Georgios Voulgaris which was built in Perivo-
la in 1767 and by a two-storey house at the 
Metochi (dependency) of Faneromeni which 
was built in 1769. The house of Michail Ma-
loukaïs was built in the same period. Also, the 
building of the Demogerontia (Council of the 
Prelates) and three shops – each of them be-
longing to Konstantinos Logothetis, Michalis 
Moiras and Mitros Liveropoulos – were built 
before the 1800s. In 1802 the so-called tow-
er of Spyros Markellos was constructed. Oth-
er sources maintain that the tower was con-
structed in 1650 and that it was renovated in 
1800. Around the same period, the house of 
Mitros Liveropoulos and the house of physi-
cian Thomas Zografos were built in the vicinity 
of Markellos’s tower.

The new city was built on the ruins of the an-
cient city and parts of antiquities were used 
as building material in the construction of the 
new buildings. Antiquities were not protected 
by law and it was both legal and within peo-
ple’s rights to earn a living by selling antiquities 
which lay on their land as building material.

The Churches of Panayitsa7 and Ayios Nico-
laos Sterianos were built on the foundations 
and the mosaic floors of two large basilicas. 
By the time the two churches were complet-
ed, the remnants of the two basilicas had dis-
appeared. In 1806, the Great Church – the 
Church of Kimisis tis Theotokou, the present 
day Metropolis – began to be constructed with 
donations from the island’s ship owners and 
with money raised by the people on a dump 
swampy site where a small church and adjoin-

7 It was demolished in 1906 and in its stead stands 

the present church. G. Koulikourdi Aegina III, p116
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ing cemetery8 previously stood. In 1808 the 
Monastery of Panayia Chrysoleontissa was 
built in the stead of an old, smaller church. 
The monastery, which in the years ahead be-
came the island’s greatest spiritual and politi-
co-economic centre, had in its possession two 
thirds of all the plots of farmland in Aegina, 
the island of Phleves and other surrounding 
islands, a Metochi (dependency) in Athens, salt 
lakes, olive mills and many herds.  In 1809 the 
small church of the Taxiarches was built in Pa-
chiorachi, which was the biggest village in the 
area. A rise in population led in 1813 to the 
construction of a bigger church dedicated to 
Ayios Dionysios. 

In 1821 the island had a population of 3.000. 
The traditional way of life had led to the for-
mation of a conservative, peaceful and or-
derly society. Generally, the Aeginetans were 
mild-mannered, peace-loving, honourable and 
hardworking people. As was customary during 
the era of Turkocracy, all community problems 
were managed by the Demogerontia, an ad-
ministrative council of local prelates with great 
influence on the people. The most powerful 
families were those of the Moiras, the Loyi-
otatidis, the Markellos and the Logothetidis. 
The prelates dressed differently, had their own 
pews in church, and were both respected and 
feared by the common people. 

We have no evidence as to the operation of 
schools prior and during the first years of the 
revolution (The Greek War of Independence). 
Most probably, as was the custom, monks and 
priests taught (local children) in the houses or 
in monasteries. 

8 Christos C. Konstantinopoulos, Aegina in the 

years of Kapodistrias, Athens 1968, pp 9-10

που αποτέλεσε το μεγαλύτερο πνευματικό αλλά και πολιτικοοικονομικό κέντρο 
του νησιού, ήταν τα 2/3 των κτημάτων της Αίγινας, οι Φλέβες και άλλα γύρω 
νησιά, ένα μετόχι στην Αθήνα, αλυκές, ελαιοτριβεία και πολλά κοπάδια. Στην 
Παχιοράχη, το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, το 1809 χτίστηκε η μικρή εκ-
κλησία των Ταξιαρχών και, λόγω αύξησης του πληθυσμού, το 1813 θεμελιώ-
θηκε η μεγάλη εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. 

Στο νησί ως τα 1821 αναφέρονται 3.000 κάτοικοι. Ο παραδοσιακός τρόπος ζω-
ής είχε διαμορφώσει μια κοινωνία συντηρητική, που αγαπούσε την ηρεμία και 
την τάξη. Οι Αιγινήτες ήταν, γενικά, ήπιοι άνθρωποι, φιλήσυχοι, έντιμοι και 
εργατικοί. Τα προβλήματα όλης της κοινότητας διαχειριζόταν, όπως συνέβαι-
νε με μικρές διαφορές σ’ όλη σχεδόν την τουρκοκρατούμενη χώρα, η Δημογε-
ροντία, μια τάξη προκρίτων με μεγάλη επιρροή στον λαό. Ισχυρότερες οικογέ-
νειες ήταν των Μοίρα, Λογιωτατίδη, Μάρκελλου, Λογοθέτη. Οι πρόκριτοι ντύ-
νονταν διαφορετικά από τον λαό, είχαν τη δική τους θέση στην εκκλησία και 
οι άνθρωποι του λαού φοβόντουσαν και σέβονταν την τοπική αριστοκρατία. 

Πριν την Επανάσταση και κατά τα πρώτα χρόνια της δεν έχουμε αποδείξεις για 
λειτουργία σχολείων στην Αίγινα. Πιθανότατα, κατά τη συνήθεια της εποχής, 
ιερείς και μοναχοί δίδασκαν στους ναούς ή σε σπίτια. 

3

5

1. Η Μητρόπολη της Αίγινας. 
Σχέδιο με πενάκι του Αιγινήτη 
Βαγγέλη Αθανασίου, Αιγιναία, 
αφιέρωμα στον Καποδίστρια 2001. 
Συλλογή: Μάρως Καρδαμίτση - 
Αδάμη. / Η Μητρόπολη της Αίγινας. 
Σχέδιο με πενάκι του Αιγινήτη 
Βαγγέλη Αθανασίου, Αιγιναία, 
αφιέρωμα στον Καποδίστρια 2001. 
Συλλογή: Μάρως Καρδαμίτση - 
Αδάμη.

4-5. Η Μονή της Χρυσολεόντισσας. 
Παλαιές φωτογραφίες. / Η Μονή 
της  Χρυσολεόντισσας. Παλαιές 
φωτογραφίες.

4
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Γιώργος Λογιωτατίδης: 
Αρχηγός της Επανάστασης 
στην Αίγινα, Πρόκριτος 
και  βουλευτής. Συλλογή: 
Λαογραφικό Μουσείο 
Αίγινας. / Γιώργος 
Λογιωτατίδης: Αρχηγός 
της Επανάστασης στην 
Αίγινα, Πρόκριτος και  
βουλευτής. Συλλογή: 
Λαογραφικό Μουσείο 
Αίγινας.
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THE REVOLUTIONARY WAR which spread 
throughout Greece also affected Aegina. The 
Monastery of Chrysoleontissa had probably 
become the centre of the Filiki Eteria1. It is 
most likely that among those initiated in the 
Filiki Eteria were Kyrillos Lampadarios - the 
active and dynamic abbot of the Monastery 
- Spyros Markellos, brothers Anastasios and 
Michail Economos from the village of Perdika, 
Kyriakos Mourtzis and chieftain Georgios Tse-
lepis also from the village of Perdika, and ship 
builder Antonis Kaloudis. 

According to local lore, the Filikoi (members of 
the Filiki Eteria) took the oath during an initia-
tion ritual held at the Church of the Taxiarches 
at Pachiorachi, the place where Kyrillos Lampa-
darios had blessed and hoisted the flag of the 
Revolution. Immediately afterwards, Markellos 
had sent one of his brigs to attack the Turkish 
vessels, which were off the island of Karystos. 
The brig returned with several cannons that it 
captured from the Turkish ships.

1 Society of Friends -- a secret organization found-

ed in 1814 in Odessa, whose purpose was to over-

throw the Ottoman rule in Greece and establish 

an Independent State

Η Αίγινα στην Επανάσταση
AEGINA IN  THE  REVOLUTION

Η 
επαναστατική κίνηση στον ελληνικό χώρο δεν άφησε ανεπηρέαστη 
την Αίγινα. Το μοναστήρι της Χρυσολεόντισσας έγινε, πιθανότατα, 
κέντρο της Φιλικής Εταιρείας. Μυημένοι σ’ αυτήν πρέπει να ήταν 
ο δραστήριος και δυναμικός ηγούμενός της Κύριλλος Λαμπαδά-
ριος, ο Σπύρος Μάρκελλος, οι Περδικιώτες αδελφοί Αναστάσιος, 

Μιχαήλ Οικονόμος και Κυριάκος Μούρτζης, ο Περδικιώτης οπλαρχηγός Γεώρ-
γιος Τσελεπής και ο ναυπηγός Αντώνης Καλούδης. Σύμφωνα με την παράδοση, 
οι Φιλικοί ορκίζονταν στην Εκκλησία των Ταξιαρχών στην Παχιοράχη, όπου ο 
Κύριλλος Λαμπαδάριος στις 23 Μαρτίου 1821 ευλόγησε και ύψωσε τη σημαία 
της Επανάστασης. Αμέσως μετά, ο Μάρκελλος έστειλε ένα μπρίκι του εναντίον 
τουρκικών πλοίων στην Κάρυστο, απ’ όπου γύρισε με μερικά κανόνια ως λάφυρα.

Η Γωγώ Κουλικούρδη1 παραθέτει 361 ονόματα αγωνιστών, που από το 1821 
έως το 1827 πήραν μέρος σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου 
και της Στερεάς: στην Ακροκόρινθο, στην Αθήνα, στα Δερβένια, στη Στυλίδα, 
στα Δερβενάκια, στην Ύδρα, στην Αττική. 

Τη στρατολογία είχαν αναλάβει οι πρόκριτοι και, κυρίως, ο Γεώργιος Λογιω-
τατίδης. Από την πόλη και τα χωριά ξεκινούσαν μικρές ομάδες από συγγε-
νείς, που τους είχε συγκεντρώσει ο επικεφαλής τους, ο μπουλουξής. Οι με-
γαλύτερες ομάδες συγγενών ήταν: Αλυφαντήδες 10 (μπουλουξής ο Σπύρος 
Αλυφαντής), Βατικιώτηδες 7 (Σωτήρης Βατικιώτης σημαιοφόρος), Γριπαίοι 6 
(Ανδρέας Γριπαίος), Καρύδηδες 6 (Συμεών Καρύδης), Κρεούζηδες 6, Λαζάρη-
δες 14 (Αναστάσιος Λαζάρου), Λυκούρηδες 7 (Δημήτριος Λυκούρης), Μαργα-
ρώνηδες 6, Μούρτζηδες 14 (Αναστάσιος, Αντώνιος, Κυριάκος, Χριστόδουλος), 

1 Η Γ. Κουλικούρδη, στο τρίτομο έργο της Αίγινα Ι, Αθήνα, Αίγινα ΙΙ, Αίγινα 2002, Αίγινα ΙΙΙ, 

εκδόσεις Πέτρα, Αθήνα 2006, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία της Αίγινας σ’ 

αυτήν την περίοδο. 
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Μπόγρηδες 9 (Δ.Α.Π. Μπόγρης), Πάληδες 8 και 4 Τσολάκηδες (παρακλάδι της 
οικογένειας Πάλε), Χελιώτηδες 8 και άλλες μικρότερες ομάδες2.

Αρχικά δημιουργήθηκαν δύο σώματα, ένα από την πόλη και τα γύρω χωριά, με 
αρχηγό τον Γεωργάκη Τσελεπή, και ένα από την Πέρδικα, την Παχιοράχη και τα 
χωριά της περιοχής, με αρχηγό τον Κυριάκο Μούρτζη. Τη συντήρηση και την 
τροφοδοσία τους είχε η κοινότητα, ενώ οι πολίτες συνεισέφεραν ανάλογα με 
τη δύναμή τους. Συχνά γίνονταν και έρανοι, γιατί τα ποσά που απαιτούνταν 
για τις στρατιωτικές ανάγκες ήταν μεγάλα, καθώς η Αίγινα ήταν πέρασμα για τα 
στρατιωτικά σώματα που πήγαιναν στην Αττική και στην Πελοπόννησο, αφού 
οι δρόμοι της στεριάς ήταν άβατοι και επικίνδυνοι. 

Όμως η Αίγινα, αν και μεγάλο νησί, δεν μπόρεσε να ενισχύσει την Επανάστα-
ση με πολεμικά πλοία. Τα αιγινήτικα καράβια ήταν μικρά και δεν πήραν μέρος 
σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, Αιγινήτες ναύτες πολέμησαν στα πυρπο-
λικά του Λάζαρου Μουσιού, Κωνσταντή Νικόδημου, Αναστάσιου Ρομπότση 
και στο πολεμικό του Ιωάννη Χατζη-Αλεξανδρή και συμμετείχαν στις ναυμα-
χίες του Αγίου Όρους, των Σπετσών, της Ερεσσού, της Κω, του Γέροντα, του 
Μεσολογγίου καθώς και στις εκστρατείες του Κριεζώτη στη Βηρυττό και του 
Κόχραν στην Αλεξάνδρεια3. 

2 Γ. Κουλικούρδη, Αίγινα ΙΙ, σ.89

3 Ό.π. σ. 88

Gogo Koulikourdi2 lists the names of a total of 
361 fighters who participated between 1821-
1827 in nearly every military operation con-
ducted in the Peloponnese and in Central 
Greece: in Akrokorinthos, in Athens, at Derve-
nia, in Stylida, at Dervenakia, in Ydra, in Attica. 

The prelates, particularly Georgios Loyiotatidis, 
recruited fighters from the city and surround-
ing villages. Fighters were organized in small 
groups comprising broad family members and 
headed by a mpoulouksis (chief). The largest 
groups were those of the Alyfantidis family 
with 10 fighters headed by mpoulouksis Spy-
ros Alyfantis, the Vatikiotis family with seven 
members among which was flag bearer Sot-
eris Vatikiotis, the family of the Gripaioi with 

2 G. Koulikourdi, in her three-volume work Aegina 

I, Athens, Aegina II, Aegina 2002, Aegina III, Petra 

Publishing House, Athens  2006, provides valuable 

information on the history of Aegina in this period 

4

Ο Ναός των Ταξιαρχών στην Παχιοράχη. / Ο  Ναός των Ταξιαρχών στην Παχιοράχη.
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Γιώργος Καρύδης (Τσελεπής). Οπλαρχηγός της Αίγινας. Έπεσε γενναία μαχόμενος στη μάχη του Ανάλατου τον Απρίλιο του 1827. / 
Γιώργος Καρύδης (Τσελεπής). Οπλαρχηγός της Αίγινας. Έπεσε γενναία μαχόμενος στη μάχη του Ανάλατου τον Απρίλιο του 1827.
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Στο αίτημα, πάντως, της Κυβέρνησης για κατασκευή και επισκευή πυρπολι-
κών οι Αιγινήτες ανταποκρίθηκαν πρόθυμα, καθώς διέθεταν πείρα που είχε 
αποκτηθεί από αιώνες στο ναυτικό των Ενετών και στα ναυπηγεία του Σουλ-
τάνου. Στην παραλία προς την Κολόνα και προς την Παναγίτσα λειτουργού-
σαν πολλά ναυπηγεία. Αλλά και τα αιγινήτικα καΐκια προσέφεραν σπουδαίες 
βοηθητικές υπηρεσίες. Παρακολουθούσαν τις κινήσεις του τουρκικού στόλου 
στο Αιγαίο, στον Σαρωνικό και Ευβοϊκό κόλπο, μετέφεραν αλεύρι και πολεμο-
φόδια στο στρατόπεδο της Αττικής και στη Μάνη, στρατιώτες στο Ναύπλιο 
και στην Ελευσίνα.

Με την έναρξη της Επανάστασης ο πληθυσμός της Αίγινας αυξήθηκε κατακό-
ρυφα, έφτασε στους 10.889 κατοίκους. Στο νησί βρήκαν καταφύγιο πρόσφυγες 
από τη Μικρά Ασία, τα Ψαρά, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα. Οι περισ-
σότεροι ήταν ανάπηροι, γυναίκες χήρες και παιδιά, ρακένδυτα και πεινασμέ-
να, με παραβατική, πολλές φορές, συμπεριφορά. Οι πρόσφυγες οργανώθηκαν 
γρήγορα, συγκρότησαν τις δικές τους δημογεροντίες και συσπειρώθηκαν σε 
ξεχωριστούς συνοικισμούς. Ισχυρότερη ήταν η κοινότητα των Ψαριανών στην 
Καραντίνα (σημ. πλατεία Εθνεγερσίας), τα «Ψαριανά». Η συνοικία των Αθηναί-
ων ήταν, πιθανότατα, προς τη Βάρδια και οι Στερεοελλαδίτες, Χιώτες, Μοσχο-
νησιώτες εγκαταστάθηκαν στην Παναγίτσα. 

1

six members headed by Andreas Grypaios, the 
family of Karydis with six fighters headed by 
Symeon Karydis, the Kreouzidis family num-
bering six fighters, the Lazaredaes family with 
14 members headed by Anastasios Lazarou, 
the Lykouris family with six members headed 
by Demetrios Lykouris, the family of Marga-
ronis with six fighters, the family of Mourtzis 
totalling 14 fighters among whom were Ana-
stasios, Antonios, Kyriakos and Christodoulos, 
the Bogris family with nine members ( Δ.Α.Π. 
?? Bogris), the family of Palis with eight mem-
bers and another four members from the fam-
ily branch of Tsolakis, the family of Cheliotis 
with a total of eight fighters and other small-
er family groups3.

Initially two units were created, one composed 

3 G. Koulikourdi, Aegina II, p 89
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of fighters from the city and surrounding villag-
es under the leadership of Georgakis Tselepis 
and the other composed of fighters from the 
communities of Perdika and Pachiorachi and 
surrounding villages under the command of 
Kyriakos Mourtzis. Both units depended on the 
community for food and maintenance and the 
people contributed according to their means. 
Often, money was raised by the community to 
cover for increased military needs as troops, 
looking to circumvent dangerous and inacces-
sible land routes, opted to reach Attica or the 
Peloponnese through Aegina.  

Aegina, despite being a large island, was not 
able to supply battleships to the Greek cause. 
The Aeginetan vessels were small and there-
fore did not participate in naval operations. 
Nonetheless, Aeginetan seamen served on 
the fireships of Lazaros Mousios, Konstantis 
Nikodimos and Anastasios Robotsis, as well as 
on the battleship of Ioannis Chatzi-Alexandris, 
all of which participated in the naval battles of 
Mount Athos, Spetses, Eressos, Kos, Gerontas 
and Mesolongi and in the campaigns of Krie-
zotis in Beirut and of Cochrane in Alexandria4. 

Moreover, the Aeginetans were prompt to re-
spond to a request by the government for the 
construction and reparation of fireships. With 
experience dating back to the Venetian navy 
and the Sultans’ shipyards, the Aeginetans were 
keen shipbuilders and many shipyards had ris-

4 Ibid p 88

2

3

1. Το παλιό λιμάνι της 
Αίγινας. Λιθογραφία από 
Cristopher Wordsworth. 
Λονδίνο 1882. Συλλογή: 
Μάρω Καρδαμίτση – Αδάμη. 
/ Το παλιό λιμάνι της Αίγινας. 
Λιθογραφία από Cristopher 
Wordsworth. Λονδίνο 1882. 
Συλλογή: Μάρω Καρδαμίτση 
– Αδάμ.

2. Το λιμάνι της Αίγινας από 
τον αρχαιολογικό χώρο της 
Κολώνας. Grand port d'Égine 
et restes du Temple de Venus, 

1834. Συλλογή: Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη - Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών 
στην Αθήνα. / Το λιμάνι της 
Αίγινας από τον αρχαιολογικό 
χώρο της Κολώνας. Grand port 
d'Égine et restes du Temple 
de Venus, 1834. Συλλογή: 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - 
Αμερικανική Σχολή Κλασικών 
Σπουδών στην Αθήνα.

3. Το λιμάνι της Αίγινα. 
Γκραβούρα.  / Το λιμάνι της 
Αίγινα. Γκραβούρα.
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en up along the coast especially on the way to 
Kolona as well as towards Panayitsa. 

Also, the Aeginetan caïques (traditional fishing 
boats) provided a great service to the war of 
independence by watching the movements of 
the Turkish fleet in the Aegean and in the Sa-
ronic and the Eubean gulf as well as carrying 
ammunition and flour to the army camps in 
Attica and Mani and to the troops in Nafplio 
and Elefsina. 

As the revolution began, refugees from Asia 
Minor and the island of Psara as well as from 
the Peloponnese and Central Greece started 
fleeing to Aegina which saw its population ris-
ing sharply to reach 10.889 inhabitants. The 
refugees were mainly invalids, widowed wom-
en and children rugged and hungry and often 
having a delinquent behaviour. Soon enough, 
the refugees, built settlements and formed 
administrative councils (Dimogerontiae). The 
most powerful among these settlements, was 
the community of the Psarians (the refugees 
from the island of Psara), which was situated 
in Karantina (today’s Ethnogersias Square), and 
came to be known as the “Psariana.”

The District of the Athenians was probably lo-
cated on the road to Vardia, while the settle-
ments of the refugees who had come from 
Central Greece, the island of Chios and the 
islands of Moschonesia were possibly situat-
ed in the vicinity of the village of Panayitsa. 

The gathering of such a big crowd of people 
changed the appearance of the city which 
expanded rapidly and chaotically. The refu-
gees lived in sheds, which often they built in 
other people’s plots of land with or without 
agreement, and made makeshift huts using 
branches and mud anywhere they could. Some 
sheltered in caves, others in ancient tombs 
(thrakies5). Many trees were cut, forests be-
came deforested and farmlands and cultures 
were greatly damaged. 

Looked at from a distance, the Tower of Markel-
los, in the midst of makeshift sheds and huts, 
resembled a military camp, while the city was 
turned into a labyrinth of maze-like narrow 
streets. In between those streets were three 

5 Newspaper Kiriks tis Aeginis, year D, September 

– October 1950, nos 45, 46, p 127

1. Η Καραντίνα της Αίγινας, 
Αίγινα 1849. Σχέδιο με μολύβι 
του L.Winstrup από: Αριστέα 
Παπανικολάου – Κρίστενσεν. 
Αθήνα 1818-1853, έργα Ολλανδών 
καλλιτεχνών, Αθήνα 1985.
Βιβλιοθήκη της Βουλής.  / Η 
Καραντίνα της Αίγινας, Αίγινα 1849. 
Σχέδιο με μολύβι του L.Winstrup 
από: Αριστέα Παπανικολάου – 
Κρίστενσεν. Αθήνα 1818-1853, έργα 
Ολλανδών καλλιτεχνών, Αθήνα 1985.
Βιβλιοθήκη της Βουλής.

2. Το λιμάνι της Αίγινας με τον 
μεσαιωνικό πύργο - Μπούρτζι. 
Υδατογραφία του H_Hansen. 1837. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής.  / Το λιμάνι 
της Αίγινας με τον μεσαιωνικό 
πύργο - Μπούρτζι. Υδατογραφία του 
H_Hansen. 1837. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής.

1 2
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squares. The square closer to the seaside, op-
posite the house of Loyiotatidis (where the Mu-
nicipal Market is presently located), was the 
meeting point of members of the Demoger-
ontia of Aegina. The people commonly met at 
the central square, the “Chorafa” (a plot of land), 
which was between the Tower of Markellos, 
the Governor’s Mansion and the Metropolis.  
Those involved in commercial activities used 
to meet at the open space before the Kolona. 

Commercial practice was unknown to the Ae-
ginetans who left all commercial activity in the 
hands of the refugees from Stylida, Galaxidi 
and especially to the refugees from Psara. In 
fact, Aegina was now the base of the Psarian 
fleet as well as the centre of the Psarian’s po-
litical, commercial and military activity.

 The large European ships anchored in the 
Marathon while the fishing boats, the brigs 
and the boats unloaded their catch and goods 
at the front of the St. Nicolaos pier.  The food 
market was located at the St. Nicolaos pier, 
while the goods market was at the beginning 
of Aphaia Street in the district of Perdikiotika. 
New shops opened on the sea side towards 
the Kolona, amongst which were taverns, bar-
bershops, workshops, and traditional coffee 
places. Most of these shops were operated 
by refugees, both men and women, especial-
ly those who came from Chios, Aivali in Asia 
Minor and Moschonesia.  

Running water has always been minimal in Ae-
gina and the people relied on wells, cisterns 
and souvales (storage ponds) for water sup-
ply. The city had three big public wells. The an-
cient aqueduct in Meristos also channelled wa-
ter to the city.

Despite the large number of residents, only a 
few criminal offences were reported during the 
revolution. Those included petty thefts, quar-
rels and counterfeiting of coins. Initially, the 
residence of Giorgios Iatros Zografos served to 
house the judicial authorities. Some warehouse 
must have served as a prison, but was possibly 
unsecured, as prisoners could easily escape6. 

6 G. Koulikourdi, Aegina III, p 185

Η συγκέντρωση τόσου πλήθους άλλαξε την εικόνα της πόλης, που επεκτά-
θηκε γρήγορα, άναρχα. Οι πρόσφυγες έχτιζαν παραπήγματα ακόμη και σε 
ξένα οικόπεδα, με συμφωνία ή χωρίς αυτήν, έφτιαχναν πρόχειρες καλύβες 
με κλαδιά και λάσπη, όπου μπορούσαν. Πολλοί φώλιασαν σε σπηλιές κι άλ-
λοι αναζητούσαν αρχαίους τάφους (θρακιές4). Πολλά δέντρα κόπηκαν, τα 
δάση αποψιλώθηκαν και προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές στα κτήματα 
και στις καλλιέργειες. 

Από μακριά ο πύργος του Μάρκελλου με τα παράσπιτα ολόγυρα έμοιαζε με 
στρατόπεδο κι η πόλη, με τους δαιδαλώδεις στενούς δρόμους, φαινόταν σαν 
λαβύρινθος. Ανάμεσα σ’ αυτούς αναπτύσσονταν τρεις πλατείες. Στην παραθα-
λάσσια, απέναντι από το σπίτι του Λογιωτατίδη (σημ. δημοτική αγορά), συγκε-
ντρωνόταν η δημογεροντία της Αίγινας. Στο κέντρο, στη «Χωράφα», ανάμεσα 
στο Κυβερνείο, τη Μητρόπολη και τον πύργο του Μάρκελλου, μαζευόταν ο 
λαός, ενώ ο ανοιχτός χώρος πριν την Κολόνα συγκέντρωνε όσους ασχολού-
νταν με το εμπόριο. 

Το εμπόριο ήταν παντελώς άγνωστο για τους Αιγινήτες. Δεν ασχολήθηκαν μ’ 
αυτό, το άφησαν στους πρόσφυγες, Στυλιδιώτες, Γαλαξιδιώτες και, προπάντων, 
Ψαριανούς, που έκαναν την Αίγινα βάση του στόλου τους και κέντρο της πο-
λιτικής, εμπορικής και πολεμικής τους δράσης.

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά καράβια αγκυροβολούσαν στον Μαραθώνα, ενώ τα μι-
κρά πλοία, καΐκια, μπρίκια και βάρκες ξεφόρτωναν στην αρχή του μόλου του 

4 Εφημερίδα Κήρυξ της Αιγίνης, έτος Δ', Σ/βριος-Οκ/βριος1950, αρ. 45, 46, σ.128
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Αγίου Νικολάου. Εκεί ήταν η αγορά των τροφίμων, ενώ η αγορά των εμπορευ-
μάτων ήταν στην αρχή της οδού Αφαίας, στα Περδικιώτικα. Στην παραλία, προς 
την Κολόνα, άνοιξαν νέα μαγαζιά ταβέρνες, κουρεία, εργαστήρια, καφενεία. Τα 
περισσότερα ανήκαν σε πρόσφυγες, άνδρες και γυναίκες, κυρίως Χιώτες, Αϊβα-
λιώτες και Μοσχονησιώτες. 

Για τις ανάγκες της ύδρευσης, οι κάτοικοι είχαν ανοιχτές σουβάλες, πηγάδια 
και στέρνες, καθώς τα τρεχούμενα νερά είναι ελάχιστα στο νησί. Στην πόλη 
υπήρχαν τρία μεγάλα δημόσια πηγάδια και η χτιστή σκεπαστή δεξαμενή του 
αρχαίου υδραγωγείου στον Μεριστό. 

Παρά το πλήθος των παροίκων, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης λίγα ποι-
νικά αδικήματα αναφέρονται στο νησί, μικροκλοπές, φιλονικίες, παραχάραξη 
νομισμάτων. Η τοπική αστυνομία φρόντιζε για την ησυχία και την ασφάλεια 
των πολιτών. Η δικαστική υπηρεσία στεγάστηκε αρχικά στο σπίτι του Γεωρ-
γίου Ιατρού Ζωγράφου, ενώ ως φυλακή θα πρέπει να λειτουργούσε κάποια 
αποθήκη χωρίς ιδιαίτερη ασφάλεια, αφού εύκολα οι κρατούμενοι μπορού-
σαν να δραπετεύουν5.

5 Γ. Κουλικούρδη, Αίγινα ΙΙΙ, σ. 185

2 1. Άποψη της 
Αίγινας. Λιθογραφία 
από Karl Krazeinsen, 
Μόναχο 1831. 
Βιβλιοθήκη της 
Βουλής. /Αποψη της 
Αίγινας, η συνοικία 
των Ψαριανών. 
Λιθογραφία από Karl 
Krazeinsen, Μόναχο 
1831. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής.

2. Γεωργία 
Κουλικούρδη (1920-
2002). / Γεωργία 
Κουλικούρδη (1920-
2002).
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Πύργος Μάρκελλου. Σχέδιο με πενάκι του Αιγινήτη Βαγγέλη Αθανασίου. Αιγιναία, 
αφιέρωμα στον Καποδίστρια 2001. Συλλογή: Μάρως Καρδαμίτση-Αδάμη. / Πύργος 
Μάρκελου. Σχέδιο με πενάκι του Αιγινήτη Βαγγέλη Αθανασίου. Αιγιναία, αφιέρωμα στον 
Καποδίστρια 2001. Συλλογή: Μάρως Καρδαμίτση-Αδάμη.
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Η Αίγινα έδρα 
της Κυβέρνησης
AEGINA ,  SEAT  OF  THE  GOVERNMENT

Α πό τους πρώτους μήνες της Επανάστασης πρόκριτοι, αρχιερείς, 
Φαναριώτες και οπλαρχηγοί διεκδίκησαν συμμετοχή στη διε-
ξαγωγή του αγώνα και στη διαχείριση των κοινών. Μετά την 
άλωση της Τριπολιτσάς, έντονη έγινε η ανάγκη πολιτειακής 
οργάνωσης και συγκρότησης ενιαίας κεντρικής εξουσίας. Με 

εθιμικές διαδικασίες εκλέχθηκαν αντιπρόσωποι των επαρχιών και συνήλ-
θαν στην Α΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο (1822), όπου η Αίγινα, πιθανό-
τατα, δεν εκπροσωπήθηκε. Στην Α΄ Εθνοσυνέλευση ως «κατοικία προσωρινή 
της Διοικήσεως» είχε οριστεί η Κόρινθος1, ενώ στη Β΄ Εθνική Συνέλευση στο 
Άστρος (1823), όπου οι Γεώργιος Λογιωτατίδης, Σπύρος Μάρκελλος και Πιέ-
ρος Τρουπάκης μετείχαν ως πληρεξούσιοι της Αίγινας, «προσωρινή κατοικία 
της Διοικήσεως» είχε οριστεί η Τριπολιτζά2.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης του Άστρους, έπρεπε μετά 
από δύο χρόνια να συνέλθει η τρίτη Εθνοσυνέλευση, αλλά «αι δειναί της πα-
τρίδος περιστάσεις» δεν επέτρεπαν τη σύγκλησή της. Μετά από διαφωνίες 
και αναβολές, αποφασίστηκε οι πληρεξούσιοι του Έθνους να συγκεντρωθούν 
στην Πιάδα (Επίδαυρο) και στις 6 Απριλίου 1826 άρχισαν εκεί οι εργασίες της 
Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων. Πληρεξούσιος της Αίγινας ήταν ο αρχι-
μανδρίτης Γρηγόριος Μοίρας. 

Και ενώ διεξάγονταν διάφορες συζητήσεις από τους πληρεξούσιους για διεκδι-
κήσεις και υποχρεώσεις, η είδηση της πτώσης του Μεσολογγίου στα χέρια των 
πολιορκητών του (10 Απριλίου) συντάραξε τους αντιπρόσωπους του Έθνους. 
Μπροστά στον μεγάλο κίνδυνο αποφάσισαν η Συνέλευση να διακόψει τις ερ-
γασίες της και να τρέξουν όλοι στα όπλα. Προηγουμένως όρισαν δύο επιτρο-
πές: την ενδεκαμελή «Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος», για να κυβερνήσει 
τα πολιτικά και πολεμικά, και τη δεκατριμελή «Επιτροπή της Συνελεύσεως», 
αφενός για να συνεννοείται με τον Σ. Κάνιγκ, πρέσβη της Αγγλίας στην Κων-
σταντινούπολη, στον οποίο ανέθεσαν την ειρήνευση και «τον συμβιβασμόν 
μεταξύ του Έθνους και της Οθωμανικής Πόρτας», και αφετέρου για να συγκα-
λέσει τον Σεπτέμβριο τους πληρεξούσιους να συνεχίσουν τις εργασίες τους. 

1 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Αι Εθνικαί Συνελεύσεις 1821- 1832. Έκδοσις της Βουλής 

των Ελλήνων. Αθήναι 1971,τόμος πρώτος, σελ. 33

2 Ό. π. σ. 97

A FEW MONTHS WITHIN THE REVOLU-
TION, the prelates, the high priests, the 
Phanariotes and the chieftains had a role in 
the conduct of the war and in the manage-
ment of civil matters. The fall of Tripolitsa, 
however, heightened the need for state or-
ganization and the formation of a single cen-
tral government. Following customary proce-
dures, the provinces elected representatives 
who convened the First National Assembly at 
Epidaurus (1822), at which Aegina was pos-
sibly not represented. The First National As-
sembly appointed Corinth1 as the “provisional 
seat of the Administration.” The Second Na-
tional Assembly, which was held at Astros 
(1823) and at which Giorgios Loyiotatides, 
Spyros Markelos and Pieros Troupakis par-
ticipated in their capacity as Aegina’s repre-
sentatives moved the “the provisional seat 
of the Administration” to Tripolitsa2. A Third 
National Assembly, which was scheduled to 
convene two years later in accordance with 
the decisions of the Second National Assem-
bly did not take place “due to grave circum-
stances facing the country.” Following dis-
putes and further delays, the representatives 
finally agreed to convene the Third National 
Assembly at Piada (Epidaurus).  The Assem-
bly opened proceedings on the sixth of April 
(1826). Aegina was represented by Archiman-
drite Gregorios Moiros. 

As proceedings unfolded on issues of obli-

1 Ibid p 33

2 Ibid p 97
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Οι Τούρκοι μετά το Μεσολόγγι στράφηκαν εναντίον της Αθήνας και πολιόρ-
κησαν την Ακρόπολη, το μοναδικό οχυρό που κατείχαν ακόμη οι Έλληνες στη 
Στερεά Ελλάδα. Η Διοικητική Επιτροπή, η Κυβέρνηση δηλαδή, θέλοντας να 
βρίσκεται κοντά στο θέατρο του πολέμου, αποφάσισε τότε να μεταφέρει την 
έδρα της στην Αίγινα. 

Στην Αίγινα η Επιτροπή των Ψαριανών είχε εξασφαλίσει ηρεμία και τάξη, κα-
θώς είχε πατάξει την πειρατεία που ασκούσαν στα γύρω νησιά και στην Αίγι-
να πειρατές. Με φρουρά από 30 δικούς της άντρες και σε συνεννόηση με τον 
Κανάρη και τον Γάλλο ναύαρχο Δεριγνύ, η Επιτροπή των Ψαριανών είχε συλ-
λάβει τους πειρατές και είχε κάψει τα καΐκια τους (17 Μαΐου 1826- 12 Ιανουα-
ρίου 1827)3, απολαμβάνοντας την ευγνωμοσύνη των Αιγινητών. 

Στην ήσυχη και ασφαλή Αίγινα το πλοίο «Ανακρέων» του Γεωργίου Μαλοκίνη 
έφερε  όλα τα μέλη της Κυβέρνησης «υπό τον κρότον των κανονίων και άλλα 
σημεία της τιμής και της χαράς από μέρους των κατοίκων4». Όλη η προσωρι-
νή κυβέρνηση με τον πρόεδρο Ανδρέα Ζαΐμη, 24 άνθρωποι συνολικά, εγκατα-
στάθηκαν στον Πύργο του Μάρκελλου, ο οποίος έγινε κυβερνητικό μέγαρο, 
«κατάλυμα εθνικόν». 

3 Γ.  Κουλικούρδη, Ο «Αλέξανδρος» του Χατζή Αλεξανδρή: ένα πολεμικό καράβι των Ψαρών, 

ημερολόγιο και δράση (1821-1838). Αθήνα 1972, σ. 30-2

4 Γενική Εφημερίς της Ελλάδος,  έτος Β΄, αρ.6/24 Νοεμβρίου 1826

1

gations and various claims, news of the Fall 
of Messolonghi (10 April) shocked the repre-
sentatives who decided to stay proceedings 
and take up arms against the Turks. But be-
fore adjourning, the Assembly designated two 
committees: the 11-member “Administrative 
Committee of Greece” to decide on civil and 
military issues, and the 13-member “Assem-
bly Committee” to liaise with British Ambas-
sador in Istanbul Stratford Canning. The lat-
ter had been entrusted with reaching peace 
and settlement with the High Gate (Ottoman 
Gate). The Assembly also decided to recon-
vene in September. 

After the fall of Messolonghi, the Turks turned 
against Athens and laid siege on the Acropo-
lis, which was the only Fort in Central Greece 
that was still in Greeks hands. The Adminis-
trative Committee, in other words the Gov-
ernment, wanting to be close to the thea-
tre of operations, decided to move its seat 
to Aegina. 

Meanwhile in Aegina, the Psarian Committee 
had succeeded to extinguish piracy restoring 
peace and order. The Psarian Committee, us-
ing a guard composed of 30 men and in col-
laboration with Kanaris and French Admiral 
Derignys, had captured the pirates who at-
tacked Aegina and the surrounding islands 
and burned their boats (17 May 1826 – 12 
January 1827)3 in this way earning the grati-
tude of the Aeginetans.

3 G. Koulikourdi, The “Alexandros”of Hatzis Alex-

andris: a warship of Psara, diary and activity (1821 

– 1838.) Athens 1972, pp 30 - 32

1. «Παραμυθία». Ελαιογραφία: 
Θεόδωρος Π.Βρυζάκης, 
1856. Συλλογή Έργων Τέχνης 
της Βουλής των Ελλήνων. / 
«Παραμυθία». Ελαιογραφία: 
Θεόδωρος Π.Βρυζάκης, 1856. 
Συλλογή Έργων Τέχνης της 
Βουλής των Ελλήνων.
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2. «Ηρωική αντίσταση των 
Ελλήνων πολιορκημένων στο 
Μεσολόγγι». Η πολιορκία της 
πόλης και η τραγική κατάληξή 
της κινητοποίησε ιδιαίτερα το 
φιλελληνικό ενδιαφέρον στην 
Ευρώπη. Επιχρωματισμένη 
λιθογραφία N.V.Fonville, 
π.1825-1826. Συλλογή Έργων 
Τέχνης της Βουλής των 
Ελλήνων. / Πορκημένων στο 
Μεσολόγγι». Η πολιορκία της 
πόλης και η τραγική κατάληξή 
της κινητοποίησε ιδιαίτερα το 
φιλελληνικό ενδιαφέρον στην 
Ευρώπη. Επιχρωματισμένη 
λιθογραφία N.V.Fonville, π.1825-
1826. Συλλογή Έργων Τέχνης 
της Βουλής των Ελλήνων

3. Ο Γάλλος ναύαρχος Δεριγνύ. 
Λιθογραφία από Georges Doun, 
Kάιρο 1827. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής. / Ο Γάλλος ναύαρχος 
Δεριγνύ. Λιθογραφία από 
Georges Doun, Kάιρο 1827. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής.

4. Ο Ρώσος ναύαρχος Λ. 
Χέυδεν. Λιθογραφία από 
Georges Douin, Κάιρο 1827. 
Βιβλιοθήκη της Αίγινας. / Ο 
Ρώσος Ναύαρχος Λ. Χέδυν. 
Λιθογραφία από Georges Douin, 
Κάιρο 1827. Βιβλιοθήκη της 
Αίγινας.

2
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Οι πρόκριτοι της Αίγινας έδωσαν σε πληρεξούσιους 120 σπίτια, που η Επιτρο-
πή των Ψαριανών φρόντισε να τα προετοιμάσει μετακομίζοντας τους ως τότε 
ενοίκους. Οι πρόσφυγες αναγκάστηκαν να περιοριστούν και οι Αιγινήτες υπο-
χρεώθηκαν, παρότι έχτισαν και νέα σπίτια, να μεταφερθούν έξω από την πόλη, 
στα χωρία, σε καλύβες και σε παράσπιτα που είχαν για τα ζώα τους. Υπουργοί, 
πολιτικοί, στρατιωτικοί εγκαταστάθηκαν σε σπίτια μέσα στην πόλη. Για τους 
περαστικούς από το νησί στο κέντρο της παραλίας λειτουργούσαν δύο ξενο-
δοχεία, του Γεώργιου Ιατρού Ζωγράφου και το «Hôtel de Trois Puissances». 

Η Αίγινα ζούσε δύσκολες ώρες, όμως στις 24 Νοεμβρίου στη Μητρόπολη γιορ-
τάστηκε με ενθουσιασμό η μεγάλη νίκη του Γ. Καραϊσκάκη στην Αράχοβα και 
ο Σπυρίδων Τρικούπης εκφώνησε μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα αυτοσχέ-
διο λόγο.

Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού είχε προκαλέσει αύξηση στη ζήτηση εμπο-
ρευμάτων, ιδίως σε ρουχισμό και τρόφιμα. Οι τιμές των δημητριακών είχαν 
ανέβει στα ύψη. Ο κόσμος τρεφόταν με κριθαρένιο ή σμιγαδερό ψωμί (ανά-
μικτο στάρι με κριθάρι) και υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις στα βασικά είδη, ακό-
μα και τα χόρτα ήταν δυσεύρετα. Πείνα και γύμνια βασάνιζε τους κατοίκους.

Ευτυχώς, ενώ η ελονοσία και άλλες αρρώστιες ταλαιπωρούσαν τις γύρω πε-
ριοχές, στην Αίγινα δεν αναφέρονται σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι γιατροί 
ήταν λίγοι, κυρίως ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους φιλέλληνες, αλλά το 
νησί ήταν πάντα τόπος κατάλληλος για παραθερισμό και ανάρρωση ασθενών.

On board the ship “Anacreon,” which was 
owned by Georgios Malokinis, the members 
of the government arrived in quiet and safe 
Aegina and were greeted by cannon salutes 
and other signs of honour and joy.4 The pro-
visional government, comprising 24 members 
including president Andreas Zaimis, settled 
in the tower of Markellos which had been 
turned into a government mansion, “a na-
tional chamber.”

Aegina’s prelates provided the representa-
tives with a total of 120 residences, which the 
Psarian Committee had prepared rousting 
out their previous tenants. The refugee set-
tlements were confined and the Aeginetans 
were forced to leave the city, despite having 
built new homes, and to move to the villag-
es where they resided in shacks and animal 
sheds. Ministers, politicians and military offi-
cials now settled in the city. Travellers could 

4 General Newspaper of Greece, year B, No.6/24 

November 1826

2 1. Ανδρέας Ζαΐμης 
(1791- 1840). / Ανδρέας 
Ζαΐμης (1791- 1840).

2. Αρχοντικό της 
Αίγινας. Σχέδιο με 
μολύβι του H.C.Hansen 
από Αριστέα 
Παπανικολάου – 
Κρίστενσεν. Επιστολές 
και σχέδιο από την 
Ελλάδα. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής. / Αρχοντικό 
της Αίγινας. Σχέδιο με 
μολύβι του H.C.Hansen 
από Αριστέα 
Παπανικολάου – 
Κρίστενσεν. Επιστολές 
και σχέδιο από την 
Ελλάδα. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής.
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stay in the city’s centrally located hotels, the 
hotel of Georgios Iatros Zografos and the 
“Hotel de Trois Puissances.”

Those were difficult times for the people 
of Aegina. Nonetheless, the great victory of 
Georgios Karaiskakis at the battle of Aracho-
va was celebrated with great enthusiasm at 
the Diocese on the 24th of November where 
Spyridon Trikoupis delivered an emotional, 
improvised speech. 

The large influx of population to Aegina 
caused an increase in demand for goods, 
especially clothing and food. Cereal prices 
had soared and people lived on barley or 
semolina bread (mixed wheat and barley). 
There were big shortages in basic items and 
even greens were hard to find. People suf-
fered from lack of food and clothing. 

Although malaria and other diseases plagued 
the surrounding regions, fortunately no seri-
ous health problems were reported in Aegi-
na. There were only a few medical doctors, 
mostly refugees and philhellenes. It must be 
noted, that the island was a suitable place for 
recovering patients and summer vacationers. 

Και παρά τις αντίξοες συνθήκες δημιουργήθηκε ενδιαφέρον για την παιδεία. 
Οι Ψαριανοί πρώτοι σύστησαν αλληλοδιδακτικό σχολείο για τα παιδιά τους, 
αγόρια και κορίτσια, όπου φοιτούσαν και παιδιά άλλων προσφύγων. Η Κυ-
βέρνηση έπειτα αποφάσισε να λειτουργήσουν τρία σχολεία, ένα αλληλοδιδα-
κτικό, ένα ελληνικής παιδείας και ένα μουσικής, που θα συντηρούνταν από τα 
έσοδα του λιμεναρχείου και της μονής Χρυσολεόντισσας. Πρώτο ιδρύθηκε το 
μουσικό σχολείο, όπου δίδασκε ο πρόσφυγας από τη Λέσβο Γεώργιος Ντουμα-
νής ή Ντουμανέλλης, η λειτουργία του, όμως, προκάλεσε την αντίδραση των 
κατοίκων, που θεώρησαν σημαντικότερη τη σύσταση του αλληλοδιδακτικού 
σχολείου. Ο Αθανάσιος Ιερόπαις ανέλαβε να διδάσκει σ’ αυτό, που για ένα δι-
άστημα στεγάστηκε στον γυναικωνίτη της Μητρόπολης και έπειτα στο μετόχι 
της Φανερωμένης. Αρχικά είχε 45-50 μαθητές και στο τέλος του ίδιου χρόνου 
περισσότερους από 70. Στο σχολείο ελληνικής παιδείας δίδασκε ο Χαράλα-
μπος Παμπούκης και στο πρόγραμμά του περιλάμβανε μαθήματα για ιταλικά 
και στοιχειώδεις επιστήμες.

Η Επιτροπή της Συνελεύσεως, όπως της είχε ανατεθεί, είχε αρχίσει από τον 
Σεπτέμβριο να καλεί τους πληρεξούσιους του Έθνους να έλθουν, για να συ-
νεχίσουν τις εργασίες στην «ατάραχον» Αίγινα, η οποία βρισκόταν σε θέση 
κεντρική και σε μικρή απόσταση από το στρατόπεδο της Αττικής, όπως υπο-
δείκνυε και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, που χρειαζόταν άμεση βοήθεια. 

1. Άποψη της Τροιζήνας. Λιθογραφία από 
Fr. Pouquevill, Παρίσι 1869. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής. / Άποψη της Τροιζήνας. Λιθογραφία 
από Fr. Pouquevill, Παρίσι 1869. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής.

2. Σπυρίδων Τρικούπης. Λάδι σε μουσαμά 
αγνώστου, π. 1850. Βιβλιοθήκη της Βουλής. 
/ Σπυρίδων Τρικούπης. Λάδι σε μουσαμά 
αγνώστου, π. 1850. Βιβλιοθήκη της Βουλής

1

46

Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ



2

47

Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ



Όμως, οι αντιπολιτευόμενοι επέμεναν η Συνέλευση να συνέλθει στην ελεγχό-
μενη από αυτούς Ερμιόνη, όπου και άρχισαν οι προκαταρκτικές συνεδριάσεις. 
Συνεδριάσεις, όμως, άρχισε και η Κυβέρνηση στην Αίγινα, παραγγέλνοντας 
μάλιστα να φτιαχτούν στασίδια στη Μητρόπολη, για να καθίσουν οι αναμε-
νόμενοι πληρεξούσιοι. 

Οι δύο Συνελεύσεις συνεδρίαζαν παράλληλα και, τελικά, «ένεκα των γενικών 
συμφερόντων της πατρίδος» και με τη μεσολάβηση και τις πιέσεις τρίτων, 
συμφώνησαν να συγκεντρωθούν σε ουδέτερο κοινό τόπο, στο χωριό Δαμαλάς, 
κοντά στην αρχαία Τροιζήνα. Έτσι, η Κυβέρνηση, αφού ευχαρίστησε τους Αι-
γινήτες και τους Ψαριανούς για την έντιμη, φιλήσυχη και πατριωτική διαγωγή 
τους, αναχώρησε από την Αίγινα.

Despite the adverse conditions, people be-
came interested in educational learning. The 
first ‘Mutual Learning’ school was founded by 
the Psariani and was also attended by chil-
dren from other refugee communities. The 
Government then decided to establish three 
more schools, a mutual learning school, a 
Greek education school and a music school, 
which were to be maintained from the rev-
enues of the port authority and the Monas-
tery of Chrysoleontissa. The music school, 
under the teachings of Georgios Doumanis 
or Doumanellis, a refugee from the island of 
Lesbos, was the first to be founded causing 
a stir since people considered the mutual 
learning school as more important. Athanasi-
os Ieropaes undertook responsibility to teach 
at the mutual learning school which was ini-
tially housed at the Diocese’s matroneum and 
then at the dependency of the Faneromeni 
Monastery. During the first year, the school 
attended 45 to 50 pupils but before the year 
was out the number of students had risen 
to over 70. Charalambos Pampoukis taught 
at the Greek education school on the curric-
ulum of which was elementary science and 
Italian language.

In September, the Assembly Committee, in 
compliance with its duty, began to invite the 
representatives in order to resume proceed-
ings at the “tranquil” Aegina, which was sit-
uated centrally and which was located at a 
small distance from the army camp in Attica, 
as noted by Georgios Karaiskakis who at the 
time was in immediate need of assistance. 
But the opposition insisted that the Assem-
bly convene in Hermione, which was under 
their control, and began preliminary meet-
ings. In Aegina, the Government also began 
meetings and ordered the construction of 
additional church pews in anticipation of the 
arrival of the representatives. 

And so the two assemblies convened concur-
rently. Finally, “due to the general interests 
of the country,” and following the mediating 
efforts and pressure which was exerted by 
third parties, they agreed to meet on neutral 
ground,  specifically at the Damalas village 
in the ancient site of Trizina. And so, having 
thanked both the Aeginetans and the Psar-
ians for their honourable, peaceful and pa-
triotic conduct, the government left Aegina. 

1
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1. Προσωρινό πολίτευμα 
της Ελλάδος, εκδ. α΄, 
Κόρινθος 1822, εκδ. 
β΄Κόρινθος 1822. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / 
Προσωρινό πολίτευμα της 
Ελλάδος, εκδ. α΄, Κόρινθος 
1822, εκδ. β΄Κόρινθος 
1822. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής.

2. Γενική Εφημερίς της 
Ελλάδος, Νοέμβριος 
1826. / Γενική Εφημερίς, 
Νοέμβριος 1826.

2

49

Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831). Λιθογραφία από Gaston Isambert, Παρίσι 1900. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831). Λιθογραφία από Gaston 
Isambert, Παρίσι 1900. Βιβλιοθήκη της Βουλής. Βιβλιοθήκη της Βουλής.
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Σ την Τροιζήνα, σ’ ένα λεμονόκηπο λόγω έλλειψης μεγάλου στεγα-
σμένου χώρου, άρχισαν στις 19 Μαρτίου 1827 οι «κατ’ επανά-
ληψιν» εργασίες της Γ' Εθνοσυνέλευσης, που είχαν διακοπεί τον 
προηγούμενο χρόνο. Σε συνεχείς συνεδριάσεις οι πληρεξούσιοι 
προσπάθησαν να διευθετήσουν θέματα οργάνωσης της διοίκη-

σης και αντιμετώπισης του πολέμου. 

Με το Στ' ψήφισμα της 3ης Απριλίου, μετά από πρόταση, αρχικά, ανώνυμου 
και, στη συνέχεια, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο κόμης Ιωάννης Καποδί-
στριας εκλέχθηκε, «επ’ ονόματι του Ελληνικού Έθνους, Κυβερνήτης της Ελ-
λάδος», για να κυβερνήσει την «Ελληνικήν Πολιτείαν κατά τους καθεστώτας 
νόμους δια επτά χρόνους». Μέχρι αυτός να αναλάβει την εξουσία, διόρισαν 
για τις ανάγκες της διοίκησης, τριμελή Αντικυβερνητική Επιτροπή, που την 
αποτελούσαν ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης από τους Πελοποννήσιους, ο Ιωάν-
νης Μαρκής Μιλαήτης από τους νησιώτες και ο Ιωαννούλης Νάκος από τους 
Στερεοελλαδίτες1. 

Για να αντιμετωπισθούν οι πολεμικές ανάγκες, οι πληρεξούσιοι διόρισαν τον 
λόρδο Τόμας Κόχραν ως αρχηγό του στόλου και τον σερ Ρίτσαρντ Τσωρτς ως 
αρχιστράτηγο των κατά ξηράν δυνάμεων. Κάτω από τις δικές τους οδηγίες, μία 
μέρα μετά τον απροσδόκητο θάνατο του Γεώργιου Καραϊσκάκη στο Φάληρο 
(23 Απριλίου), οι Έλληνες υπέστησαν ολέθρια ήττα στη μάχη στον Ανάλατο. 
Πολλοί αγωνιστές αιχμαλωτίστηκαν και περισσότεροι από 1000 σκοτώθηκαν, 
ανάμεσά τους οι Αιγινήτες Κυριάκος Μούρτζης και οι αδελφοί Γεώργιος και 
Μιχάλης Καρύδης - Τσελεπής. 

Η κατάσταση ήταν απελπιστική. Η Ακρόπολη, το τελευταίο προπύργιο της 
Ελλάδας, παραδόθηκε στους Τούρκους και η φρουρά της κατέφυγε στην Αί-
γινα, όπου επικρατούσε φόβος και αναταραχή. Ευτυχώς, «την εσχάτην ώραν 

1 Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας (ΑΕΠ), Εθνικαί Συνελεύσεις 1821-1833, τόμος πρώτος, έκδ. 

Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Αθήναι 1971, ΑΕΠ, ό.π. σ. 435

IN TRIZINA, due to lack of large covered spac-
es, the Third National Assembly, whose pro-
ceedings had been interrupted during the pre-
vious year, convened on the 19th of March 
1827 in a lemon grove. Continuous sessions 
were devoted to issues of war conduct and 
organization of the administration.

On the 3rd of April 1827, following successive 
proposals, first by an anonymous source and 
then by Theodoros Kolokotronis, the Assem-
bly passed Resolution No 6 appointing Count 
Ioannis Kapodistrias as “Governor of Greece 
in the name of the Greek Nation,” to “govern 
the Greek State by the established laws for a 
seven-year term”. The Assembly appointed the 
Anti-Government Committee, an administra-
tive committee to govern until Kapodistrias’ 
arrival, comprising Georgios Mavromichalis 
for the Peloponnesians, Ioannis Markís Mi-
laétis for the islanders and Ioannoulis Nakos 
for Central Greece1. 

Command of the navy and land forces were 
passed to Admiral Lord Thomas Cochrane and 
Sir Richard Church respectively. But, they were 
able to make little headway against the Turks 

1 Archives of Greek Palingenesia (AGP), National 

Assemblies 1821 – 1833, first volume, Library of the 

Hellenic Parliament, Athens 1971, p 435

Ο Καποδίστριας 
Κυβερνήτης της Ελλάδας
KAPODISTR IAS ,  GOVERNOR OF  GREECE

51



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

το Έθνος έρριψεν εις τον Αγώνα το τελευταίον αυτού δυναμικόν: τον Ιωάν-
νην Καποδίστριαν2».

Στην Τροιζήνα οι αντιπρόσωποι του Έθνους, κάτω από πιεστικές συνθήκες, 
ψήφισαν το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος» (1 Μαΐου), παρότι η σύνταξή 
του απαιτούσε «πολυκαιρίαν και βαθείαν μελέτην»3. Ήταν το πιο δημοκρατι-
κό και φιλελεύθερο σύνταγμα της εποχής του, το τελειότερο από τα συντάγ-
ματα του Αγώνα, υπόδειγμα φιλελεύθερου και δημοκρατικού καταστατικού 
χάρτη, που δεν ίσχυσε ποτέ! 

Στις 5 Μαΐου οι εργασίες της Εθνοσυνέλευσης έληξαν, αφού στη Μ΄ Συνεδρί-
αση ψηφίστηκε ότι «η πόλις του Ναυπλίου διορίζεται καθέδρα της Κυβερ-
νήσεως και της Βουλής και η Κυβέρνησις οφείλει να μεταβή αμέσως εις το 

2 Αλεξ. Ι. Δεσποτόπουλου, Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της 

Ελλάδος ΜΙΕΤ. Αθήναι 1996 σ. 3

3 ΑΕΠ ό.π. σ. 423

as a day after the unexpected death of Geor-
gios Karaïskakis, on the 23rd of April in Faliro, 
the Greeks suffered a devastating defeat at the 
battle of Analatos. Many fighters were taken 
hostage and more than 1000 men were killed. 
Aeginetans Kyriakos Mourtzis and brothers 
Georgios and Michalis Karydis-Tselepis were 
among those killed in battle.

The situation was desperate. The Acropolis, 
Greece’s last stronghold, was surrendered to 
the Turks and its guard had taken shelter in 
Aegina where fear and unrest prevailed. In the 
nick of time and in order to save the Cause, 
“the Nation turned to its last resort: Ioannis 
Kapodistrias2.”

2 Alex. I. Despotopoulos Governor Ioannis Kap-

odistrias and the Greek Liberation MIET. Athens 

1-2. Ο Γεώργιος 
Μαυρομιχάλης και ο Ιωάννης 
Μιλαίτης οι οποίοι μαζί με τον 
Γιαννούλη Νάκο αποτέλεσαν 
την Αντικυβερνητική 
Επιτροπή. Λιθογραφίες από: 
Karl Krazeinsen. Μόναχο 1831.
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / 

Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης 
και ο Ιωάννης Μιλαίτης οι 
οποίοι μαζί με τον Γιαννούλη 
Νάκο αποτέλεσαν την 
Αντικυβερνητική Επιτροπή. 
Λιθογραφίες από: Karl 
Krazeinsen. Μόναχο 1831.
Βιβλιοθήκη της Βουλής.

3. Πολιτικόν Σύνταγμα 
της Ελλάδος, Συνταχθέν, 
ανακριθέν, και επικυρωθέν 
κατά την Γ΄Εθνοσυνέλευσιν, 
εν Τροιζήνι 1827 κατά μήνα 
Μάιον. Εκ της Τυπογραφίας 
της Κυβερνήσεως. (1827). 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / 

Πολιτικόν Σύνταγμα της 
Ελλάδος, Συνταχθέν, 
ανακριθέν, και επικυρωθέν 
κατά την Γ΄Εθνοσυνέλευσιν, 
εν Τροιζήνι 1827 κατά μήνα 
Μάιον. Εκ της Τυπογραφίας 
της Κυβερνήσεως. (1827). 
Βιβλιοθήκη της Βουλής.

4. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 
Λιθογραφία από Karl 
Krazeisen, Μόναχο 1831. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 
Λιθογραφία από Karl Krazeisen, 
Μόναχο 1831. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής

1 2
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On the 1st of May 1827, the Trizina Assembly 
approved by vote the “Political Constitution of 
Greece”, under pressing circumstances and 
despite the fact that it’s drafting required “a 
lengthy and laborious study3”. It was the most 
democratic and liberal constitution of its era, 
the most perfect among all constitutions which 
were drafted during the Struggle, and a prime 
example of liberal and democratic constitu-
tional drafting. But, it never went into effect!

On the 5th of May 1827 the National Assem-
bly concluded its sessions, having previously 
approved by vote, during its 12th meeting, 
that “the city of Nauplion is appointed seat of 
the Government and of the Parliament, and 
(that) the Government must transfer imme-
diately to Nauplion and (that) the Parliament 
must gather there as soon as possible4”. But 
Nauplion had become a “Listarxeion” (a Den 
of Robbers) and there, Theodoros Grivas who 
controlled Palamidi was in armed conflict with 
Nasos Fotomaras who controlled Akronauplia5. 
The Anti-Government Committee, which had 

1966 p.3

3 Ibid p. 423

4 Ibid p 610

5 History of the Greek Nation (IEE), Ekdotiki Athi-

non AE. Athens 2000 vol IB, p441

Ναύπλιον και η Βουλή να συγκεντρωθή όσον τάχος εκεί4». Στο φερόμενο ως 
«λησταρχείον» Ναύπλιο ο Θεόδωρος Γρίβας, ο οποίος κατείχε το Παλαμή-
δι, αντιμαχόταν τον Νάσο Φωτομάρα, που έλεγχε την Ακροναυπλία5. Η Αντι-
κυβερνητική Επιτροπή, παρακολουθώντας από το Μπούρτζι την ανταλλα-
γή πυρών ανάμεσά τους, αποφάσισε να ζητήσει «αρμοδιότερον τόπον» για 
την άσκηση των καθηκόντων της και επέλεξε να εγκατασταθεί στην Αίγινα. 

Η Κυβέρνηση, οι υπάλληλοι και τα αρχεία του κράτους μεταφέρθηκαν στην Αί-
γινα, που ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτη, καθώς είχε δεχτεί νέο κύμα προσφύγων 
από την Αθήνα μετά την πτώση της Ακρόπολης. Η Αντικυβερνητική Επιτροπή 
στεγάσθηκε , όπως και η Διοικητική Επιτροπή το 1826, στον Πύργο του Μάρ-
κελλου, στη Μητρόπολη άρχισαν οι συνεδριάσεις της Βουλής και οι διάφορες 
επιτροπές συνεδρίαζαν μετακινούμενες συνεχώς, ανάλογα με τις ανάγκες, σε 
σπίτια, μαγαζιά, αποθήκες, που επισκευάζονταν πρόχειρα και βιαστικά. Υπάλ-
ληλοι, βουλευτές, πολιτικοί και στρατιωτικοί αναζητούσαν αγωνιωδώς κατοι-

4 ΑΕΠ ό.π. σ. 610

5 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (ΙΕΕ), Εκδοτική Αθηνών ΑΕ. Αθήνα 2000, τ. ΙΒ΄, σ. 441
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Υπογραφές των 
πληρεξουσίων στο 
Στ΄ ψήφισμα της 
Γ΄Εθνοσυνέλευσης της 
Τροιζήνας. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής. / Υπογραφές 
των πληρεξουσίων 
στο ψήφισμα της 
Γ΄Εθνοσυνέλευσης της 
Τροιζήνας. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής.
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1. Το Μπούρτζι στο Ναύπλιο. Λιθογραφία 
από Karl Kraizensen, Μόναχο 1831. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Το Μπούρτζι 
στο Ναύπλιο. Λιθογραφία από Karl 
Kraizensen, Μόναχο 1831. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής.

2. Πρακτικά της Γ΄Εθνοσυνέλευσης της 
Τροιζήνας (19 Μαρτίου- 5 Μαΐου 1827). 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Πρακτικά της 
Γ΄Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας (19 
Μαρτίου- 5 Μαΐου 1827). Βιβλιοθήκη της 
Βουλής.

3. Δημοσίευμα στον γαλλικό Τύπο της 
εκλογής του Ιω. Καποδίστρια από την 
Γ΄Εθνοσυνέλευση. (Le Moniteur Universel, 
Παρίσι 22.5.1827). Βιβλιοθήκη της 
Βουλής. / Δημοσίευμα στον γαλλικό Τύπο 
της εκλογής του Ιω. Καποδίστρια από την 
Γ΄Εθνοσυνέλευση. (Le Moniteur Universel, 
Παρίσι 22.5.1827). Βιβλιοθήκη της Βουλής.

2
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been following the armed clashes from 
Bourtzi, decided to seek a “more suitable 
place” and therefore decided to move its 
seat to Aegina. 

After the fall of the Acropolis, a new wave 
of refugees had sought refuge in Aegina 
hence when the government, the employ-
ees and the archives of the state arrived 
the city was already crammed.

The Anti-Government Committee, just like 
the Administration Committee in 1826, was 
housed in the Tower of Markellos. The Par-
liament held sessions in the Diocese and its 
committees met in various places, constant-
ly moving from homes to shops to ware-
houses, all of which were hastily repaired. 
To deal with the acute shortage of hous-
ing the Accommodation Committee was 
established. Together with the police, the 
Committee found suitable homes and ar-
ranged rent prices for the employees, the 
members of Parliament, the politicians and 
the military officers who were complaining 
for the lack of housing. 

The Government leased a number of sea-
side shops, such as the “magazara” (the big 
shop) of K Logothetis, to stock ammunition, 
food items and loot recourses captured 
during sea operations. Sir Richard Church 
built a warehouse as did Austrian Consul 
Georg Christian Gropius. The Metochi (de-
pendency) of Faneromeni was also used 
as a warehouse6. The police undertook re-
sponsibility for repairing public roads and 
for kerosene street lights to keep them lit 
through the night7. 

6 C.Koulikourdi, Aegina III, p 146

7 Ibid p 75

57



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

κία και διαμαρτύρονταν για την έλλειψή τους. Για να ρυθμιστεί το οξύ πρό-
βλημα, συστήθηκε η «Καταλυματική Επιτροπή», που μαζί με την αστυνομία 
έβρισκε τους απαραίτητους για ενοικίαση χώρους και όριζε το σχετικό τίμημα. 

Για να αποθηκεύονται πολεμοφόδια, τρόφιμα καθώς και οι λείες από τις θα-
λάσσιες επιχειρήσεις, η Κυβέρνηση φρόντισε να νοικιάσει παραλιακά μαγαζιά, 
όπως ήταν η «μαγαζάρα» του Κωνσταντίνου Λογοθέτη. Μια αποθήκη έκτισε ο 
Τσωρτς κι άλλη μία ο Γκέοργκ Κρίστιαν Γκρόπιους, ο πρόξενος της Αυστρίας, 
ενώ ως αποθήκη χρησιμοποιήθηκε και το μετόχι της Φανερωμένης6. Η αστυ-
νομία ανέλαβε να επισκευάσει τους δημόσιους δρόμους και να φροντίσει για 
τα λαδοφάναρα που τους φώτιζαν τη νύχτα7. 

Η Αίγινα περίμενε τον Κυβερνήτη και έπρεπε να ευπρεπιστεί. Περιθώριο χρό-
νου για να κατασκευάσουν ιδιαίτερη κατοικία γι’ αυτόν δεν υπήρχε και απο-
φασίστηκε να του προσφερθεί το αρχοντικό της οικογένειας Μοίρα, το οποίο 
άρχισαν να επισκευάζουν, αφού απομάκρυναν τους εγκατεστημένους στα πα-
ράσπιτα πρόσφυγες και τον μέχρι τότε ένοικο Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Τη 
μεταφορά των απαραίτητων οικοδομικών υλικών έκαναν Τούρκοι αιχμάλω-

6 Γ. Κουλικούρδη, Αίγινα ΙΙΙ, σ.146 

7 Ό.π. σ.75

Aegina was readying to welcome the Gover-
nor and the city was undergoing a process of 
beautification. There was not enough time to 
build a Governor’s Mansion therefore it was 
decided that Kapodistrias would stay in the 
Mansion belonging to the Moiras’s family. Its 
tenant Petrobey Mavromichalis and the ref-
ugees which stayed in its outbuildings were 
asked to leave. Repair work began in the Man-
sion and Turkish hostages, who were used 
as street sweepers, took the strain of moving 
necessary construction materials8. In the midst 
of these events, news of the unanticipated 
destruction of the Turkish-Egyptian fleet (8th 
of October 1827) in the Navarino bay on the 
west coast of the Peloponnese spurred great 
enthusiasm among the people of Aegina and 
the whole of Greece. 

8 Ibid p 74

Η «μαγαζάρα», το 
παλαιό κτήριο στο 
λιμάνι της Αίγινας, 
νοτιοανατολικά 
του σημερινού 
κτηρίου Βογιατζή. 
/ Η «μαγαζάρα», το 
παλαιό κτίριο στο 
λιμάνι της Αίγινας, 
νοτιοανατολικά του 
σημερινού κτιρίου 
Βογιατζή.
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τοι, που χρησιμοποιούνταν και για να «σαρώνουν» τους δημόσιους δρόμους8. 

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες η αναπάντεχη καταστροφή του τουρκοαιγυπτια-
κού στόλου στο Ναυαρίνο (8 Οκτώβρη 1827) προκάλεσε ενθουσιώδεις αντι-
δράσεις στην Αίγινα, όπως και σε όλο το πανελλήνιο. Τον αγγελιοφόρο της 
μεγάλης είδησης τον περιφέρανε σηκωτό στα χέρια, «ζήτω» ακούγονταν ως 
τον ουρανό, οι δρόμοι της πόλης φωταγωγήθηκαν, ολονύκτιοι χοροί στήθη-
καν, άφθονο έρρεε κρασί. Η Κυβέρνηση κάλεσε τον λαό στη Μητρόπολη και 
ήταν τέτοια η κοσμοσυρροή εκεί, που η δοξολογία έγινε έξω από τον ναό. Ο 
Σπ. Τρικούπης εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο και τα ψαριανά πλοία κανο-
νιοβολούσαν, έχοντας υψωμένες τις σημαίες των τριών Δυνάμεων σε ένδειξη 
ευγνωμοσύνης προς τις Δυνάμεις. 

Ωστόσο, η κατάσταση στη χώρα ήταν τραγική. Ο πασάς Ρεσίντ Κιουταχής κα-
τείχε τη Στερεά Ελλάδα κι ο Αιγύπτιος σουλτάνος Ιμπραήμ Πασάς έλεγχε την 
Πελοπόννησο. Από τις ελεύθερες περιοχές μόνο στον Πόρο, στην Αίγινα, στην 
Ελευσίνα, στα Μέγαρα και σε λίγα νησιά αναγνωριζόταν η ελληνική κυβέρνη-
ση, αδύναμη μπροστά στην αναρχία, τους πολιτικούς φατριασμούς, την έλ-
λειψη χρημάτων.

8 Ό.π. σ. 74

The messenger of the joyous news was carried 
through the city in the arms of cheerleaders 
whose cheers echoed in the sky. The streets 
were lit, the people were dancing and the 
wine was flowing. At the Diocese, the gather-
ing crowds were so large that the doxology was 
held outside the church. Spyridon Trikoupis 
delivered the ceremonial speech as rounds 
of cannon salutes were fired from the Psarian 
ships, which had hoisted the courtesy British, 
French and Russian flags to mark the occasion.

The situation, however, remained tragic. Resit 
Pasha Kioutachi had occupied central Greece 
and Egyptian Saltan Imbrahim Pasha con-
trolled the Peloponnese. Among the freed 
territories only Poros, Aegina, Eleusina, Me-
gara and a few other islands recognized the 
Greek Government which remained vulner-
able in the face of anarchy, political factions 
and laΤck of monetary resources. 

Η ναυμαχία του 
Ναυαρίνου 
Χαλκογραφία από την 
ιστορία της Γαλλικής 
Επανάστασης 1789 
– 1845, Παρίσι 1845- 
1846. Ιστορικό Αρχείο 
Μουσείου Μπενάκη. 
/ Η ναυμαχία του 
Ναυαρίνου 
Χαλκογραφία από την 
ιστορία της Γαλλικής 
Επανάστασης 1789 
– 1845, Παρίσι 1845- 
1846. Ιστορικό Αρχείο 
Μουσείου Μπενάκη.
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Ο Ιωάννης Καποδίστριας (Κέρκυρα 1776 - Ναύπλιο1831) κατα-
γόταν από αριστοκρατική οικογένεια με πολιτική παράδοση. 
Σπούδασε Ιατρική, Νομική και Φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο 
της Πάντοβα και, επιστρέφοντας στην Κέρκυρα, άσκησε το ια-
τρικό επάγγελμα. Από νωρίς αναμείχθηκε στην πολιτική και το 

1808 ο τσάρος Αλέξανδρος Α' τον προσκάλεσε στη Ρωσία, για να υπηρετήσει 
στο ρωσικό υπουργείο εξωτερικών. Το 1813, επικεφαλής της ρωσικής διπλω-
ματικής αποστολής στην Ελβετία, συμμετείχε στη διαμόρφωση της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας και στη σύνταξη του ελβετικού συντάγματος. Πήρε μέρος 
στο Συνέδριο της Βιέννης (1814) και στην υπογραφή της Δεύτερης Συνθήκης 
Ειρήνης των Παρισίων (1815), όπου διέπρεψε  μαζί με τον πολιτικό Τσάρλς 
Πικτέ Ροσμόντ (Charles Pictet Rochmont) από την Γενεύη,  εξασφαλίζοντας με 
διάταγμα την Ελβετική Ουδετερότητα. Το 1816 ορίστηκε δεύτερος υπουργός 
εξωτερικών μαζί με τον Καρλ Ρόμπερτ Νέσσελροντ. Το 1822 αποσύρθηκε από 
τη θέση αυτή και εγκαταστάθηκε στη Γενεύη, προκειμένου να βοηθήσει ως 
ιδιώτης τους επαναστατημένους συμπατριώτες του1. Πέντε χρόνια αργότερα 
στην Γ’ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας εκλέχθηκε «Κυβερνήτης της Ελλάδος». 
Ήταν 52 χρόνων. 

Ο Καποδίστριας έμαθε την απόφαση της εκλογής του στο Βερολίνο, ενώ πή-
γαινε στην Αγία Πετρούπολη, για να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του 
από τη ρωσική διπλωματία. Ο Τσάρος την έκανε δεκτή λίγες μέρες προτού η 
Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπογράψουν τη Συνθήκη του Λονδίνου (6 Ιου-
λίου 1827), την πρώτη συμφωνία των τριών «προστάτιδων» Δυνάμεων για το 
ελληνικό ζήτημα, που όριζε: εφόσον οι Έλληνες και οι Τούρκοι κάνουν ανα-
κωχή, θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις, για να γίνει η Ελλάδα αυτόνομη, φό-
ρου υποτελής στον Σουλτάνο, με σύνορα που θα αποφασίσουν οι Δυνάμεις. 
Η σημαντική παρέμβαση των Δυνάμεων περιείχε όρους πολύ διαφορετικούς 
από εκείνους για τους οποίους πολεμούσαν οι Έλληνες. Όμως, με το μυστικό 
«συμπληρωματικό» άρθρο της Συνθήκης δήλωναν αποφασισμένες να επιβά-
λουν την ανακωχή των εχθροπραξιών και οι οδηγίες, που έστειλαν στους ναυ-
άρχους τους, οδήγησαν σε απρόσμενες εξελίξεις. 

1 Kapodistrias.digitalarchive.gr/thedigitalarchive.php. Βιογραφικά.

IOANNIS KAPODISTRIAS (Corfu 1776 – 
Nauplio 1831) was born into a distinguished 
family of politicians. He studied Medicine, Law 
and Philosophy at the University of Padua. Re-
turning to his native Corfu he practiced medi-
cine as a doctor. He became involved in politics 
when Tsar Alexander I invited him in 1808 to 
serve at the Russian Foreign Ministry. In 1813 
he headed the Russian diplomatic mission in 
Switzerland where he played a prominent role 
in the organization of the Swiss Confederation 
and was influential in drafting the Swiss con-
stitution. He attended the Congress of Vienna 
(1814) and the Second Paris Peace Confer-
ence (1815) where he and Geneva statesman 
Charles Pictet Rochmont distinguished them-
selves when they secured by decree the recog-
nition of the Switzerland neutrality. In 1816 he 
was appointed Joint Foreign Minister of Russia 
with Karl Robert Nesselrode. In 1822 he left 
his post as Russian Foreign Minister and re-
tired to Geneva where he applied himself to 
supporting the Greek cause1. Five years later, 
the Third National Assembly in Trizina elected 
him head of the liberated state of Greece, with 
the title “Kyvernetis (Governor) of Greece”. At 
the time he was 52 years of age.

Kapodistrias heard about his election while 
he was in Berlin on his way to St. Petersburg 

1 Kapodistrias.digitalarchive.gr/thedigitalarchive.

php. Biographical 

Ο Καποδίστριας 
στην Αίγινα
KAPODISTR IAS  IN  AEGINA

ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΣ 
ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ ως είχον 
κατά το 1839. Χάρτης του 
αγγλικού ναυτικού από τον 
Thomas Graves. Το υπόμνημα 
με τις τοπογραφικές 
επισημάνσεις είναι, 
προφανώς, μεταγενέστερο.  
/ ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΣ 
ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ ως είχον κατά 
το 1839. Χάρτης του αγγλικού 
ναυτικού από τον Thomas 
Graves. Το υπόμνημα με τις 
τοπογραφικές επισημάνσεις 
είναι, προφανώς, 
μεταγενέστερο.
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Στιγμιότυπο από το Συνέδριο 
της Βιέννης. Λιθογραφία από: 
Ανέκδοτες αναμνήσεις του Auguste 
Louis Charles La Garde-Chambonas 
από το Συνέδριο της Βιέννης 
Παρίσι1843. Βιβλιοθήκη της Βουλής. 
/ Στιγμιότυπο από το Συνέδριο της 
Βιέννης. Λιθογραφία από: Ανέκδοτες 
αναμνήσεις του Auguste Louis 
Charles La Garde-Chambonas από το 
Συνέδριο της Βιέννης Παρίσι1843. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής.
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Ο Καποδίστριας από την Αγία Πετρούπολη, παρά την αγωνία του να φτάσει 
το συντομότερο στην Ελλάδα, ταξίδεψε πρώτα στο Λονδίνο και στο Παρίσι, 
για να εξασφαλίσει την ηθική και οικονομική υποστήριξή τους. Αν και μακριά 
από την επαναστατημένη πατρίδα, γνώριζε καλά τα «άχαρα» που τον περίμε-
ναν: «από Καλαμάτας μέχρι Ναυπλίου ούτε χωρίον υπάρχει, ούτε κώμη, ού-
τε πόλις με στέγασμα το παραμικρόν, χιλιάδες οικογενειών αναζητούσιν τας 
εαυτών εστίας ανά μέσον των ερήμων και των συντριμμάτων»2. 

Όμως, «ο Καποδίστριας ήταν ένας άνθρωπος με αντιθέσεις. Κάτω από το 
μειλίχιο παρουσιαστικό του κρυβόταν ένας αποφασιστικός άνθρωπος, που 
εντρυφούσε προσωπικά σε κάθε λεπτομέρεια του τεράστιου έργου του3». 
Από το «καθαρτήριο» της Αγκώνας, τελευταίο σταθμό του στην Ευρώπη, 
επιβιβάστηκε (20 Δεκεμβρίου 1827) στην αγγλική κορβέτα “Wolf” και μεσο-
πέλαγα μετεπιβιβάστηκε στο αγγλικό πολεμικό “Warspite” (Πολεμόκεντρο). 
Κατά παρέκκλιση της αρχικής πορείας, έφτασε στη Μάλτα, όπου συναντήθη-
κε με τον Άγγλο ναύαρχο Κόδριγκτον4, του οποίου κέρδισε την εκτίμηση και 
εμπιστοσύνη. Από εκεί απέπλευσε με τιμητική συνοδεία το ελληνικό μπρίκι 
“Έκτωρ”, που του έστειλε η Αντικυβερνητική Επιτροπή από την Αίγινα, και 

2 ΙΕΕ ό. π., σ. 482

3 David Brewer, Ελλάδα 1453 – 1821. Οι άγνωστοι αιώνες. Πατάκης, Αθήνα 2018, σ. 369

4 Ο Κόδριγκτον, μετά τη ναυμαχία στο Ναυαρίνο και τον θάνατο του Τζ. Κάνιγκ, είχε παυθεί 

από την αρχηγία του στόλου της Μεσογείου.

to officially render his resignation from the 
Russian diplomatic service. The Tsar accepted 
his resignation just a few days before Great 
Britain, France and Russia signed the Treaty 
of London on the 6th of July 1827, the first 
agreement of the three “protecting powers” on 
the Greek question. The Treaty declared the 
powers’ intention to start deliberations, once 
ceasefire was agreed between the Greeks and 
the Turks, for an autonomous Greece, which 
would pay tribute to the Sultan, and whose ex-
ternal borders would be decided by the pro-
tecting powers. This important intervention 
of the Powers contained terms which were 
considerably different to those aspired by the 
Greeks. But, a secret Treaty clause stipulat-
ed the resolve of the Powers to cease hos-
tilities while the instructions which had been 
sent to their admirals led to unexpected de-
velopments. 

From St. Petersburg, Kapodistrias, despite anx-
iously wanting to reach Greece, travelled first 

1
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to London and to Paris to rally moral and fi-
nancial support. Even though he was far from 
revolting Greece, Kapodistrias was well aware 
of the struggles laying ahead: “from Kalama-
ta to Nauplio, there is no village, town or city 
with a single roofed house, (and) thousands of 
families try to find their homes in the middle of 
deserted places and amidst debris.2”

“Kapodistrias was a man of contradictions. Un-
der the sweet veneer, he was a driven man 
who immersed himself in every aspect of his 
laborious work3.” From the “purgatory” of An-
cona, his last stop in Europe on the 20th of 
December 1827 he boarded the English cor-
vette “Wolf” and in the middle of the sea he 
re-boarded on the English warship “Warspite.” 
Deviating away from his original course, he 

2 Ibid p 482

3 David Brewer, Greece 1453 – 1821. The Unknown 

Centuries. Patakis, Athens 2018, p 369

went to Malta to meet British admiral Cod-
rington4 whose trust and respect he had al-
ready gained.

From Malta he sailed to Aegina, escorted by 
the Greek brig “Hector”, which was sent by 
the Anti-Government Committee, and by two 
foreign warships: the French “Hera” and the 
Russian “Heleni.” (Finally), he was on his way 
to Aegina.

On the 6th of January, due to “unfavourable 
winds” the “Warspite” took shelter in the port 
of Nauplion. Kapodistrias spent the night on 
board the ship. The following morning, the city 
of Nauplion greeted him with 15 salutes fired 
from shore cannons, while the escorting for-
eign warships also fired customary cannon sa-

4 Following the naval battle of Navarino and the 

death of J. Canning, Codrington had been relieved of 

his duty as commander of the Mediterranean fleet 

1. Άποψη της Γενεύης. Λιθογραφία 
από:  Jules Gourdault, La 
Suisse: études et voyages à travers 
les 22 cantons, Παρίσι1838. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Άποψη 
της Γενεύης. Λιθογραφία από:  
Jules Gourdault, La Suisse: études 
et voyages à travers les 22 cantons, 
Παρίσι1838. Βιβλιοθήκη της Βουλής.

2. Η Συνθήκη του Λονδίνου, 6 
Ιουλίου 1827. Δημοσίευμα στο 
Recueil de traites, actes et pieces 
concernans la fondation de la 
Royaute en Grece, Nαύπλιο 1833. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Η 
Συνθήκη του Λονδίνου, 6 Ιουλίου 
1827. Δημοσίευμα στο Recueil de 
traites, actes et pieces concernans 
la fondation de la Royaute en Grece, 
Nαύπλιο 1833. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής.
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δύο ξένα πολεμικά, το γαλλικό “Ήρα” και το ρωσικό “Ελένη”. Προορισμός του 
ταξιδιού τους, η Αίγινα. 

Στις 6 Ιανουαρίου «ενάντιοι άνεμοι» υποχρέωσαν το “Warspite” να καταφύγει 
στο λιμάνι του Ναυπλίου. Ο Καποδίστριας διανυκτέρευσε στο πλοίο και το πρωί 
της επόμενης μέρας το Ναύπλιο τον χαιρέτησε με 15 κανονιοβολισμούς, ενώ τα 
ξένα πολεμικά που τον συνόδευαν ύψωναν την ελληνική σημαία και κανονιο-
βολούσαν, επίσης. Οι δημογέροντες του Ναυπλίου ανέβηκαν στο “Warspite”, 
για να τον χαιρετήσουν, και του πρόσφεραν τα κλειδιά της πόλης. Εκείνος δεν 
τα δέχτηκε, δήλωσε πως ήταν «απλούς περιηγητής» και δεν μπορούσε τίποτε 
να κάνει, πριν να συναντηθεί με τη Βουλή στην Αίγινα. Αποβιβάστηκε, όμως, 
στο Ναύπλιο, όπου οι κάτοικοι τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό, παρακο-
λούθησε τη δοξολογία στον ναό του Αγίου Γεωργίου και, αφού κατάφερε να 
συμβιβάσει τους αντιμαχόμενους ακόμη για τον έλεγχο της πόλης και αίτι-
ους πολλών κακών για τον τόπο Γρίβα και Στράτο, απέπλευσε για την Αίγινα5. 

5 ΓΕΕ έτος Γ΄ αρ.4/14 Ιανουαρίου 1828

lutes and hoisted the Greek flag. The members 
of the Nauplion Demogerontia went on board 
to greet him and to offer him the keys to the 
city. He declined to accept the keys, saying he 
was but a “mere traveller” who was unable to 
do anything before he met with the Parliament 
in Aegina. But he did disembark the ship and in 
Nauplion he was greeted by cheering crowds 
and he attended the doxology at the Church of 
Ayios Georgios. Having managed to achieve a 
compromise between adversaries Grivas and 
Stratos, who fought each other for the control 
of the city and had been the cause of many 
ills, he finally set sail for Aegina5.

5 GEE year C’ no. 4/14 January 1828

1
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Στις 11 Ιανουαρίου το “Warspite” «περί λύχνων αφάς» άραξε στο λιμάνι της Αί-
γινας6. Η Αντικυβερνητική Επιτροπή και όλοι οι υπουργοί πήγαν αμέσως στο 
πλοίο να προϋπαντήσουν την Εξοχότητά του. Είχε φτάσει η ποθητή μέρα για 
τους Έλληνες και όλη τη νύχτα ήταν διάχυτη η χαρά του λαού παρά τη «μελαγ-
χολίαν μερικών προκρίτων αριστοκρατών7».

Την επομένη ο Καποδίστριας, με λέμβο του αγγλικού πολεμικού που έφερε την 
ελληνική σημαία, συνοδευόμενος από τους κυβερνήτες του αγγλικού και του γαλ-
λικού πολεμικού, αποβιβάστηκε στην πόλη της Αίγινας. Όλα τα αγκυροβολημένα 
πλοία, ελληνικά και ξένα, τον χαιρέτησαν με κανονιοβολισμούς. Δεκάδες χιλιάδες 
συγκεντρωμένου πλήθους τον υποδέχτηκε. ανατρίχιαζαν από χαρά, σπρώχνο-
νταν για να τον δουν, από όλα τα σπίτια στον δρόμο προς τη Μητρόπολη, την 
έδρα του Βουλευτηρίου, τον χαιρετούσαν κρατώντας κλαδιά δάφνης και ελιάς8.

6 Στον Μαραθώνα. Το λιμάνι της πόλης δεν είχε ακόμη προκυμαία, η ακρογιαλιά ήταν βαλτωμένη.

7 Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων, 1821-1833, τ. Γ΄ σ. 10

8 Ό. π. σ.13

2

1. Το λιμάνι της Αγκώνας. 
Λιθογραφία από: Paul de 
Musset, Voyage pittoresque en 
Italie, Παρίσι 1855. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής. / Το λιμάνι της 
Αγκώνας. Λιθογραφία από: Paul 
de Musset, Voyage pittoresque 
en Italie, Παρίσι 1855. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής.

2. Χάρτης της Ευρώπης. Από: 
Albert-Montemant, Yoyage 
dans les cinq parties du monde 
ou l’ on decrit.t1, Pr;isi 1828. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / 
Χάρτης της Ευρώπης. Από: 
Albert-Montemant, Yoyage dans 
les cinq parties du monde ou l’ on 
decrit.t1, Pr;isi 1828. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής
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Η εικόνα που αντίκρυσε εκείνος τον συγκλόνισε. «Είδα πολλά εις την ζωήν μου, 
αλλά σαν το θέαμα, όταν έφτασα εδώ εις την Αίγινα, δεν είδα παρόμοιο ποτέ κι 
άλλος να μην το ιδεί! Ζήτω ο Κυβερνήτης ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας, 
φώναζαν γυναίκες αναμαλλιάρες, άντρες με λαβωματιές πολέμου, ορφανά γδυ-
τά, κατεβασμένα από τες σπηλιές! Δεν ήταν το συναπάντημά μου φωνή χαράς 
αλλά θρήνος. Η γη εβρέχετο από δάκρυα. Εβρέχετο η μυρτιά και η δάφνη του 
στολισμένου δρόμου από τον γιαλό εις την Εκκλησία. Ανατρίχιαζα. Μου έτρε-
μαν τα γόνατα. Η φωνή του λαού μού έσχιζε την καρδιά9».

Στη Μητρόπολη τον υποδέχτηκαν επίσημα η Βουλή και ο ιερός κλήρος. Ο Κυ-
βερνήτης δεν ανέβηκε στον στολισμένο με δάφνες και βάγια «θρονίσκο» που 
του είχαν ετοιμάσει, αλλά «έμεινεν εις το έδαφος όρθιος και ασκεπής», παρακο-
λουθώντας τη δοξολογία. Ο Θεόφιλος Καΐρης, ο φιλελεύθερος φιλόσοφος και 
δάσκαλος, εκφώνησε τον πανηγυρικό, εκφράζοντας τη χαρά όλων, με επαίνους 
για τον άνδρα, αναφορές στις δεινές συνθήκες του καιρού, υποδείξεις και συμ-
βουλές για την αντιμετώπισή τους.

«Δεν θέλουσιν εξουσιάζει εις το εξής ολέθρια πάθη, όχι χαμερπείς ιδιοτέλειαι, 
όχι ραδιουργίαι, όχι οικείος, αν δεν είναι άξιος, όχι συγγενής, εάν είναι ανεπι-

9 Γ. Τερτσέτη, Άπαντα, Απόλογα για τον Καποδίστρια. Αθήναι 1953 σ.21

In the evening of the 11th of January, “War-
spite” moored at the port of Aegina6 and the 
Committee and all the ministers went on 
board to welcome Kapodistrias. The moment 
every Greek had been waiting for had finally ar-
rived and people celebrated through the night 
with the exception of “certain members of the 
aristocratic prelature who were melancholic7.”

The following day, on a British navy boat which 
had hoisted the Greek flag for the occasion, 
and accompanied by the French and British 
naval governors, he disembarked on the city of 
Aegina. The moored vessels, both Greek and 
Foreign, greeted him with rounds of cannon 

6 At Marathon. The harbour of the city did not have 

a waterfront yet, the beach was swampy

7 N.Kasomoulis, Military Remembrance from the 

Revolution of the Greeks, 1821 – 1833, v C’ p. 10
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salutes. Tens of thousands of people stood 
outside the houses along the way to the Dio-
cese where Parliament held its seat. Filled with 
excitement and waving olive and laurel branch-
es, they kept pushing each other to catch a 
glimpse of Kapodistrias8. 

Kapodistrias was shuttered by the sight. “I have 
seen a lot of things in my life, but nothing like 
what I have seen here in Aegina, should ever 
be seen by another man! Hail our governor, 
our saviour, shouted women with dishevelled 
hair and men with wounds from the war and 
orphaned, ragged children who lived in caves. 
Our meeting was not a cry of joy but of lament. 
The soil was wet from their tears. The laurel 
and the myrtle which decorated the street 
from the shore to the Church was wet with 

8 Ibid p. 13

tears. My knees were shivering. The cry of the 
people torn my heart9. »

At the Diocese, Kapodistrias was greeted by 
the Parliament and the clergy. A small throne, 
adorned with laurel, had been prepared for 
him but the Governor remained standing 
during the doxology. Liberal philosopher and 
teacher, Theofilos Kaïris delivered the ceremo-
nial speech, which was full of praise for Kap-
odistrias and expressed everyone’s joy, also 
making reference to the grave circumstances 
of the times and offering suggestions and ad-
vice on how these might be resolved: 

“No longer do we wish to be governed by de-
structive passions, despicable selfishness or 

9 G.Tertsetis Collected works, Confessions for Ka-

podistrias, Athens 1953 p.21 

1. Το ατμοκίνητο πολεμικό πλοίο 
«Καρτερία» και η φρεγάτα «Ελλάς». 
Τα δύο πρώτα ιδιόκτητα πλοία του 
Ελληνικού Ναυτικού. Λιθογραφία, Karl 
Krazeisen (Συλλογή ΕΕΦ). / Το ατμοκίνητο 
πολεμικό πλοίο «Καρτερία» και η φρεγάτα 
«Ελλάς». Τα δύο πρώτα ιδιόκτητα πλοία 
του Ελληνικού Ναυτικού. Λιθογραφία, Karl 
Krazeisen (Συλλογή ΕΕΦ). 

2. Το πολεμικό του Βασιλικού Ναυτικού 
της Αγγλίας Warspite επιστρέφει 
στο Spithead από το ταξίδι του στον 
κόσμο, 28 Ιουλίου 1827. Henry Moses 
(καλλιτέχνης, χαράκτης και εκδότης. 
Συλλογή του Εθνικού Ναυτικού Μουσείου 
Γκρίνουιτς Λονδίνο. / Το πολεμικό του 
Βασιλικού Ναυτικού της Αγγλίας Warspite 
επιστρέφει στο Spithead από το ταξίδι της 
στον κόσμο, 28 Ιουλίου 1827. Henry Moses 
(καλλιτέχνης, χαράκτης και εκδότης. 
Συλλογή του Εθνικού Ναυτικού Μουσείου 
Γκρίνουιτς Λονδίνο

3. Θεόφιλος Καΐρης. Λιθογραφία από: 
Δημήτριος Π.Πασχάλης, Αθήνα 1928. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Θεόφιλος 
Καΐρης. Λιθογραφία από: Δημήτριος 
Π.Πασχάλης, Αθήνα 1928.
Βιβλιοθήκη της Βουλής

3

69



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

τήδειος, όχι φίλος του Κυβερνήτου, εάν δεν έχη ικανότητα. Το συμφέρον της 
πατρίδος, η ευνομία της, η ευτυχία της, η δόξα της, ο θρίαμβός της θέλουσι 
διευθύνει τον νουν και την καρδίαν σου και τους σκοπούς και τους λόγους και 
τας πράξεις του Κυβερνήτου. Κύριος άρξει υμών. Κύριος κυβερνήσει υμάς10».

Με συνοδεία πλήθους που ζητωκραύγαζε έφτασε στην προορισμένη γι’ αυ-
τόν κατοικία. Την ίδια μέρα η Αντικυβερνητική Επιτροπή υπέβαλε την παραί-
τησή της. 

Οι πρώτες πέντε μέρες του στην Αίγινα πέρασαν μέσα σε φαινομενική απρα-
ξία: επισκέφθηκε την οικογένεια του Κωνσταντίνου Κανάρη, συναντήθηκε με 
διάφορους πολιτικούς παράγοντες της χώρας, αντάλλαξε απόψεις «περί της 
παρούσης ανωμάλου και δεινής θέσεως των ελληνικών πραγμάτων». 

Στις 17 Ιανουαρίου κάλεσε την Αντικυβερνητική Επιτροπή και όλα τα μέλη της 
Βουλής και τους εξήγησε το άτοπο που αντιμετώπιζε: σύμφωνα με το Σύνταγ-
μα της Τροιζήνας, απαγορευόταν να συγκατατεθεί σε συνθήκη που θα καταρ-
γούσε την ανεξαρτησία του έθνους. όμως, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Λον-

10 ΓEE, Έτος Γ΄, αρ. 7/28 Ιανουαρίου 1828

intrigue; nor by friends or relatives of the Gov-
ernor’s unless they have skill and ability. The 
interest of our country, law abidance, its happi-
ness, its glory and its triumph must direct your 
mind, your heart and your purpose and your 
reasons and the actions of the Governor. May 
the Lord rule over us. May the Lord govern us10”. 

Accompanied by the cheering crowd Kapo-
distrias arrived at his residence. On the same 
day the Commission submitted its resignation. 

His first five days in Aegina passed in appar-
ent inaction: he visited the family of Konstan-
tinos Kanaris and met with several political 
figures with whom he exchanged views on 
“the present irregular and dire state of the 
Greek affairs.”

10 GEE, Year 3, No. 7/28 January 1828
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On the 17th of January he called upon the 
Committee and the members of the Parlia-
ment to explain that he was faced with a par-
adoxical finding: according to the Constitution 
of Trizina he was forbidden from consenting 
to a Treaty which would abolish the independ-
ence of the nation. But, according to the Trea-
ty of London, Greece would become autono-
mous, and paying tribute to the Sultan, only 
after hostilities ceased between the Greeks 
and the Turks. He directly stated his inabili-
ty to accept governance under this paradox 
and proposed that the Trizina Constitution be 
suspended promising he would convene a Na-
tional Assembly in the coming April.

The Parliament, faced with this threat, ratified 
on the 18th of January 1828 the suspension of 
the Constitution designating in its place “the 
Provisional Administration of the State,” a pro-
visional system of governance under Kapodis-
trias. After that, the Parliament was dissolved, 
and an advisory council of 27 members, “The 
Panhellenic,” was established at the suggestion 
of Kapodistrias. Both the establishment of the 
Panhellenic and the dissolution of the Parlia-
ment constituted elements of democratic le-
gitimacy and respect, on Kapodistrias’ behalf, 
to the laws and constitutional tradition of the 
country11. The fact that Kapodistrias appoint-
ed in the first three positions of the “Panhel-
lenic” the three most powerful political figures, 
namely Georgios Kountrouriotis, Alexandros 
Zaimis and Petrobay Mavromichalis, showed 
that he had ensured unity of the Nation as 
well as the end of irregularities and unrest in 
the country. 

11  Ibid p 484

δίνου, η Ελλάδα θα γινόταν αυτόνομη, φόρου υποτελής στον Σουλτάνο, όταν θα 
σταματούσαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους. Ευθέως δήλωσε 
την αδυναμία του να αναλάβει τη διακυβέρνηση με αυτούς τους όρους και αντι-
πρότεινε την αναστολή της λειτουργίας του Συντάγματος της Τροιζήνας με την 
υπόσχεση να συγκαλέσει Εθνική Συνέλευση τον ερχόμενο Απρίλιο. 

Κάτω από την απειλή της παραίτησής του, με το ΝΗ΄ ψήφισμα της Βουλής (18 
Ιανουαρίου 1828) επικυρώθηκε η αναστολή του Συντάγματος, καθορίστηκε προ-
σωρινό σύστημα διακυβέρνησης υπό τον Καποδίστρια, η «προσωρινή Διοίκησις 
της Επικρατείας», και η Βουλή αυτοκαταργήθηκε. Με πρόταση του Καποδίστρια 
συστήθηκε γνωμοδοτικό συμβούλιο από είκοσι επτά μέλη, το «Πανελλήνιον». Η 
δημιουργία αυτού και η διάλυση της Βουλής με δική της απόφαση αποτελούσε 
στοιχείο δημοκρατικής νομιμότητας και εκδήλωση σεβασμού του Καποδίστρια 
προς τους νόμους και τη συνταγματική παράδοση της χώρας11. Τοποθετώντας στις 
τρεις πρώτες θέσεις του Πανελληνίου τους ισχυρούς πολιτικούς άνδρες Γεώργιο 
Κουντουριώτη, Αλέξανδρο Ζαΐμη και Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, υποδήλωνε μά-
λιστα ότι είχε εξασφαλίσει την ενότητα του Έθνους και το τέλος των ανωμαλιών 
και ταραχών στη χώρα.

11 ΙΕΕ ό. π. σ. 484

1. Ο όρμος της Περιβόλας, όπου αγκυροβόλησε 
το Warspite που μετέφερε τον Καποδίστρια 
στην Αίγινα. / Ο όρμος της Περιβόλας, όπου 
αγκυροβόλησε το Warspite που μετέφερε τον 
Καποδίστρια στην Αίγινα. 

2. Έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων προς 
τον Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια με το οποίο 
τον ενημερώνει για τα πεπραγμένα της. Αίγινα 
17.1.1828. Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη. 
/ Έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων προς τον 
Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια με το οποίο τον 
ενημερώνει για τα πεπραγμένα της. Αίγινα 
17.1.1828. Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
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Το στασίδι του Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια που ευρίσκεται στον Μητροπολιτικό Ναό στην Αίγινα. 
Από: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΑΙΓΙΝΑ – «ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» – ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εμμανουήλ Α. Γιαννούλη. / 
Το στασίδι του Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια που ευρίσκεται στον Μητροπολιτικό Ναό στην Αίγινα. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΑΙΓΙΝΑ – 
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εμμανουήλ Α. Γιαννούλη.

72



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

Η τελετή ορκωμοσίας της Κυβέρνησης έγινε με επισημότητα στις 26 
Ιανουαρίου 1828 στη Μητρόπολη της Αίγινας, χοροστατούντος 
του βουλευτή και  Επισκόπου Άρτας Πορφυρίου. Στο προαύλιο 
της εκκλησίας έφτασε η πομπή, στην οποία προπορεύονταν οι 
δάσκαλοι και οι μαθητές του αλληλοδιδακτικού σχολείου με κλα-

διά ελιάς στα χέρια, ψάλλοντας ύμνους. Ακολουθούσε η μπάντα του αγγλικού 
πλοίου, Έλληνες αξιωματικοί, ο Κυβερνήτης με τους δύο υπασπιστές του, οι 
πρόβουλοι, ο γραμματέας της Επικρατείας, τα μέλη του Πανελληνίου, ξένοι 
αξιωματικοί και πρόκριτοι1. 

Ο Κυβερνήτης πρώτος έδωσε τον όρκο, που είχε με προσοχή συντάξει ο ίδιος: 
«Εν ονόματι της αγιοτάτης και αδιαιρέτου Τριάδος ορκίζομαι να εκπληρώσω, 
κατά τας οποίας αι πράξεις της Επιδαύρου, του Άστρους και της Τροιζήνος 
έθεσαν βάσεις, τα εμπιστευθέντα μοι χρέη παρά του έθνους. Ορκίζομαι να τα 
εκπληρώσω μέχρι της   συγκαλέσεως της Εθνικής Συνελεύσεως κατά τους κα-
νόνας διά της καταστάσεως της προσωρινής Κυβερνήσεως ορισθέντας, μόνον 
σκοπόν έχων να προάξω την πρόοδον της εθνικής και πολιτικής ανακαινίσε-
ως της Ελλάδος, ώστε να δυνηθή όσον τάχιστα να  απολαύση των σημαντικών  
ωφελειών, τας οποίας η εν Λονδίνω συνθήκη της 6ης   Ιουλίου 1827 την επαγ-
γέλλεται. Καθίστημι εμαυτόν υπεύθυνον δι’ όλας τας πράξεις της διοικήσεώς 
μου και εγγυώμαι να υποβάλλω αυτάς εις την κύρωσιν της Εθνικής Συνελεύ-
σεως, ήτις θέλει συνέλθει τον Απρίλιον μήνα».

1 Ιωάννου Βαπτιστού Θεοτόκη, Ιστορικόν ημερολόγιον από της αφίξεως του Κυβερνήτου εις 

Ελλάδα, Κερκυραϊκά χρονικά, 11 (1964) σ. 77

THE INAUGURATION ceremony of the Gov-
ernment was conducted with due formality 
on January 26 at the Metropolitan church of 
Aegina and was officiated by the Member of 
Parliament and Bishop of Arta Porfirios. The 
inaugural procession arrived in the courtyard 
of the Church preceded by the teachers and 
students of the Mutual school, holding olive 
branches and chanting hymns, followed by the 
band of the English warship, Greek officers, 
the Governor and his two security guards, the 
Committee Directors of the Panhellenion, the 
Secretary of State, the Members of the Pan-
hellenion, foreign officers and the primates1.

The Governor took the oath, which he had 
meticulously composed himself: 
“In the name of the holiest and indivisible Trin-
ity, I swear that I will accomplish the duties, in 
line with the principles laid out at Epidaurus, 
Astros and Trizina, and which are entrusted 
to me by the Nation. I swear that I will accom-
plish them according to the rules established 
by the provisional Government, and until the 
convening of the National Assembly and with 
the sole purpose of advancing the national 
and political regeneration of Greece so that 
it will enjoy, in the shortest possible time, the 
important benefits provided by the Treaty of 
London of the 6th of July 1827. I will make 
myself responsible for all the actions of my 

1 Ioannis Vaptistis Theotokis, Historical Diary since 

the Arrival of the Governor in Greece, Corfu Chron-

icles, 11 (1964) p 77

Η ορκωμοσία του πρώτου 
Κυβερνήτη στην Αίγινα
THE INAUGURAT ION OF  THE  F IRST  GOVERNOR IN  AEGINA
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1. Σε κάποιο από αυτά τα Ιερά Ευαγγέλια 
στην Μητρόπολη της Αίγινας, έγινε η 
ορκωμοσία του Κυβερνήτη. 
Από: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΑΙΓΙΝΑ 
– «ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» – ΑΡΧΉ ΤΟΥ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εμμανουήλ Α. 
Γιαννούλη. / 
Σε κάποιο από αυτά τα Ιερά Ευαγγέλια 
στην Μητρόπολη της Αίγινας, έγινε η 
ορκωμοσία του Κυβερνήτη. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ. ΑΙΓΙΝΑ – «ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 
– ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. 
Εμμανουήλ Α. Γιαννούλη.

2. Ο όρκος του Κυβερνήτη, ο όρκος του 
Πανελλήνιου και ο διορισμός των μελών 
του, Αίγινα 23.1.1828. 
Γενική Εφημερίς αρ. 6/25.1.1828. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής / Ο όρκος του 
Κυβερνήτη, ο όρκος του Πανελλήνιου 
και ο διορισμός των μελών του, Αίγινα 
23.1.1828. Γενική Εφημερίς αρ. 6 
25.1.1828. Βιβλιοθήκη της Βουλής

1

administration and I pledge to have these ap-
proved by the National Assembly which will 
convene in the month of April.”

Immediately afterwards, the Panhellenion 
was sworn in and the first Government of 
Greece officially took office. “The seat of the 
first Greek Government on free soil was lo-
cated in Aegina de facto proving that this 
historical island was the first capital of the 
Greek State2.” In the harbour, the English and 
the Russian warships, fired nineteen cannon 
salutes and raised the Greek flag. That was 

2 Sophia Sfyroera, Kapodistrias in Aegina, Ioannis 

A. Kapodistrias – Altiero Spinelli, Conference 22 No-

vember – 20 June 2009, Aegina Municipality, p 81

the official recognition of the Greek state!

The Governor delivered an address to the 
Greeks: “If God is with us, no one can be 
against us. My whole life, my tenure in the 
public service, which has lasted more than 
thirty years, the favour which I have enjoyed 
in many places in Europe, should tell you that 
the sole purpose of my decision is that you, 
at last, come under the auspices of the law 
and be protected from the destructive con-
sequences of arbitrary government3.” 

He addressed the primates of the provinces 

3 General Gazette of Greece, year C’ no. 6/25 Jan-

uary 1828
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1

and the warring groups in the same spirit: 
“Unwavering compliance and abidance with 
the laws and the orders of the Government 
is required from all of you.4”

Military officers and politicians, Greeks and 
foreigners, arrived in “the seat of the Govern-
ment,” to greet the Governor. Among them 
were Theodoros Kolokotronis, Christoforos 
Perraivos, Georgios Kountouriotis, Demetrios 
Voulgaris and Demetrios Tsamados. Deme-
trios Ypsilantis, who was officially invited, was 
met with warm reception by the Governor.

4 Ibid

Με την ορκωμοσία του Κυβερνήτη και, αμέσως μετά, με την ορκωμοσία του Πα-
νελληνίου έγινε η επίσημη εγκαθίδρυση της πρώτης Κυβέρνησης της Ελλάδας. 
«Η πρώτη Ελληνική Κυβέρνηση σε ελεύθερο έδαφος εγκαθίστατο στην Αίγινα, 
αναδεικνύοντας ντε φάκτο το ιστορικό νησί σε πρώτη πρωτεύουσα της Ελλη-
νικής Πολιτείας2».  Στο λιμάνι τα αγγλικά και ρωσικά πλοία κανονιοβόλησαν 
δεκαεννέα φορές υψώνοντας την ελληνική σημαία. Ήταν η επίσημη αναγνώ-
ριση του ελληνικού κράτους! 

Ο Κυβερνήτης απηύθυνε μήνυμα στους Έλληνες: «Εάν ο θεός μεθ’ ημών, ου-
δείς καθ’ ημών. Ολόκληρος η ζωή μου, το δημόσιον στάδιον, το οποίον διέτρε-
ξα πλέον των τριάκοντα χρόνων, η εύνοια, την οποίαν εντεύθεν απήλαυσα εις 
πολλούς της Ευρώπης τόπους, σας προμηνύουν ότι μόνος σκοπός της αποφά-

2 Σοφία Σφυρόερα, Ο Καποδίστριας στην Αίγινα. Ιωάννης Α. Καποδίστριας - Αλτιέρο Σπινέλι, 

Συνέδριο 22 Νοεμβρίου- 20 Ιουνίου 2009. Δήμος Αίγινας, σ. 81
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1. Δημήτριος Υψηλάντης. 
Επιζωγραφισμένη λιθογραφία: Adam 
de Friedel, Λονδίνο & Παρίσι 1827. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Δημήτριος 
Υψηλάντης. Επιζωγραφισμένη λιθογραφία: 
Adam de Friedel, Λονδίνο & Παρίσι 1827. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής.

2. Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. 
Επιζωγραφισμένη λιθογραφία από Adam 
de Friedel, Λονδίνο & Παρίσι 1827.
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Πετρόμπεης 
Μαυρομιχάλης. Επιζωγραφισμένη 
λιθογραφία από Adam de Friedel, Λονδίνο 
& Παρίσι 1827. Βιβλιοθήκη της Βουλής.

σεώς μου ταύτης είναι να καταταχθήτε, τέλος, υπό την αιγίδα των νόμων και 
να διαφυλαχθήτε από τας ολεθρίους συνεπείας κυβερνήσεως αυθαιρέτου3». 
Με το ίδιο πνεύμα απευθύνθηκε «προς τους Δημογέροντας των επαρχιών της 
Επικρατείας» και «προς άπαντας τους πολεμικούς», τονίζοντας: «Απαιτείται από 
μέρους όλων υμών αμετάτρεπτος υποταγή και αφοσίωσις εις τους νόμους, και 
εις τας διαταγάς της Κυβερνήσεως τελεία ευπείθεια4».

Στρατιωτικοί και πολιτικοί, Έλληνες και ξένοι, έφτασαν στην «έδρα της Κυβερ-
νήσεως», για να χαιρετίσουν τον Κυβερνήτη. Ανάμεσά τους ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης, ο Χριστόφορος Περραιβός, ο Γεώργιος Κουντουριώτης, ο Δημήτριος 
Βούλγαρης, ο Δημήτριος Τσαμαδός. Καλεσμένος επίσημα έφτασε και ο Δημήτρι-
ος Υψηλάντης, τον οποίο ο Κυβερνήτης «δεξιώθηκε με μεγάλη φιλοφροσύνη».

3 ΓΕΕ έτος Γ΄ αρ. 6/25 Ιανουαρίου 1828

4 Ό. π.
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Διακήρυξη του 
Κυβερνήτη της Ελλάδος 
Ιω. Καποδίστρια προς 
τους Έλληνες μετά 
την ανάληψη των 
καθηκόντων του. Αίγινα 
20.1.1828. Ιστορικά 
Αρχεία Μουσείου 
Μπενάκη. / Διακήρυξη του 
Κυβερνήτη της Ελλάδος 
Ιω. Καποδίστρια προς 
τους Έλληνες μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων 
του. Αίγινα 20.1.1828. 
Ιστορικά Αρχεία Μουσείου 
Μπενάκη.
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Εγκύκλιος του Κυβερνήτη 
προς τους Δημογέροντες 
των επαρχιών σχετικά 
με την ανάληψη της 
διακυβέρνησης της 
χώρας. Αίγινα 20.1.1828. 
ΓΑΚ- Κεντρική Υπηρεσία. / 
Εγκύκλιος του Κυβερνήτη 
προς τους Δημογέροντες 
των επαρχιών σχετικά 
με την ανάληψη της 
διακυβέρνησης της 
χώρας. Αίγινα 20.1.1828. 
ΓΑΚ- Κεντρική Υπηρεσία.
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Χάρτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, με κόκκινο χρώμα 
σημειώνονται τα αρχικά όρια που προέβλεπε το πρωτόκολλο του 1830. 
Από: Gaston Isambert, Παρίσι 1900. Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Χάρτης 
του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, με κόκκινο χρώμα σημειώνονται 
τα αρχικά όρια που προέβλεπε το πρωτόκολλο του 1830. Από: Gaston 
Isambert, Παρίσι 1900. Βιβλιοθήκη της Βουλής.

80



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

Η οικία Μοίρα, «το παλάτι του Μπαρμπα-Γιάννη», έγινε η κατοι-
κία του Καποδίστρια, το πολιτικό γραφείο του Κυβερνήτη, το 
Υπουργείο Προεδρίας του κράτους. Το κυβερνητικό μέγαρο, 
εκτός από τον Καποδίστρια, στέγασε και όσους τον βοηθούσαν 
στο τιτάνιο έργο του. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Νικόλαο 

Δραγούμη, η Γενική Γραμματεία, μια ντουζίνα ανθρώπων που αποτελούσε το 
επιτελείο του, «διεχειρίζετο τας δημοσίας υποθέσεις και τας ερρύθμιζε υπό το 
φωτεινόν πνεύμα του». Πολλές φορές διανυκτέρευαν, πολεμώντας την πείνα 
τους με ένα κουλούρι που έφερνε στο στόμα τους το αριστερό χέρι, ενώ το δε-
ξί έτρεχε ακούραστα πάνω στο χαρτί, και αποκαμωμένοι ξάπλωναν πάνω στα 
γραφεία, έχοντας προσκέφαλο κατάστιχα και πρωτόκολλα. 

Το Πανελλήνιον στεγάστηκε αρχικά σε παλαιότερο κτήριο, δίπλα στη Μητρό-
πολη, μέσα στο ίδιο προαύλιο. Στον πύργο του Μάρκελλου εγκαταστάθηκε ο 
Ψαριανός Δ. Γιαννίτσης, προσωρινός Διοικητής Αίγινας, και στον πύργο του 
Λαμπίρη, ιδιοκτησίας Γ. Κοντογεώργη, έμεναν αξιωματικοί.

Στην Αίγινα, διοικητικό πλέον κέντρο της χώρας, είχε μεταφερθεί από τον Αύ-
γουστο του 1827 η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος1», το επίσημο έντυπο της 
Διοίκησης, και είχε εγκατασταθεί «στη σπιτάρα» της Κατίγκως, της χήρας του 
οπλαρχηγού Γεωργίου Τσελεπή2. Η εφημερίδα δημοσίευε τις αποφάσεις και τα 
έργα της Κυβέρνησης και κοινοποιούσε στο, μάλλον περιορισμένο, αναγνω-
στικό κοινό ειδήσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό, «όσαι μάλιστα απο-
βλέπουν τα συμφέροντα του λαού», σύμφωνα με την κυβερνητική γραμμή.

Από την Ύδρα στην Αίγινα, το «κέντρον των ειδήσεων3», μετέφερε, επίσης, την 
εφημερίδα του ο δημοσιογράφος Παντελής Κ. Παντελή κατά σύσταση του Κα-

1 Από το 1829 κυκλοφορούσε και στα γαλλικά ως Courrier de la Grèce 

2 «Σπιτάρα» και «μαγαζάρα» ήταν παρακείμενες οικοδομές της οικογένειας Λογοθέτη. Βλ. Γ. 

Κουλικούρδη, Αίγινα ΙΙΙ, σ. 87

3 ΙΕΕ. ό. π., σ. 464

Η Αίγινα πρώτη 
πρωτεύουσα 
της Ελλάδας
AEGINA ,  THE  F IRST  CAP ITAL  OF  GREECE
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ποδίστρια4. Στις 10 Απριλίου 1828, σε πιεστήριο που κατασκεύασε ο εξ Ιωαννί-
νων Θωμάς Κακαγιάννης, κυκλοφόρησε η «Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλάδος». 
Στα άρθρα της, όπου ταραχοποιοί και επικίνδυνοι τυχοδιώκτες στηλιτεύονται 
με σφοδρότητα, καταγγέλλεται επίμονα η διαφθορά του κρατικού μηχανισμού, 
η κατάληψη δημόσιων θέσεων από αναξιόπιστους κι ανίκανους ανθρώπους. 
Η έκδοση του «Ανεξάρτητου» στην Αίγινα, πάντως, σταμάτησε αιφνίδια στις 
29 Μαΐου 1828. Το τελευταίο αιγινήτικο φύλλο αναφέρεται στην επιτυχή από 
την Κυβέρνηση αντιμετώπιση της επιδημίας της πανώλης, που είχε πλήξει τα 
νησιά του Σαρωνικού και την Πελοπόννησο. 

Ο Κυβερνήτης πήρε άμεσα δραστικά μέτρα εναντίον της μάστιγας, που «μας 

4 ΓΕΕ 1828, σ. κγ΄

THE MANSION OF MOIRA, known as “the 
palace of Barba – Yiannis,” became the resi-
dence of Kapodistrias, the political office of the 
Governor, and the Ministry of the Presidency 
of the State. The Governorate also became 
the office of those who aided Kapodistrias in 
his titanic work. According to Kapodistrias’s 
secretary Nikolaos Dragoumis, the General 
Secretariat, which employed a dozen people, 
“managed and regulated the public admin-
istration issues under his enlightened guid-
ance.” Many a times they worked through the 
night, fighting their hunger with a bread bun, 
which their left hand brought to their mouth, 
while their right hand tirelessly filled pages 
upon pages until worn out at last they lay on 
their desks with their heads on piles of docu-
ments and protocols.

An old construction in the courtyard of the 
Metropolitan Church became the Panhellen-
ion building. The tower of Markellos became 
the residence of D. Yiannitsis, the Psarian in-
terim Commander of Aegina, and the tower of 
Lambrini, which was the property of G.Konto-
georghi, became an officers’ residence.

In August 1827, the “General Gazette of 
Greece1,” which was the official journal of the 
Administration, moved to Aegina, which had 
become the country’s administrative centre, 
setting their offices at the “Spitara” (big house) 
of Katingo, the widow of Chieftain Georgios 
Tselepis2. The Gazette had relatively few read-
ers. It published government decisions and 
projects as well as domestic and internation-
al news “that tended to the interests of the 
people,” in line with government policy. At the 
recommendation of Kapodistrias3, the jour-
nalist Pantelis K. Pantelis relocated his news-
paper from Hydra to Aegina, which was “the 
centre of news4.”

On April 10, 1828 the “Independent Newspa-
per of Greece” was published. It was printed 

1 Since 1829 it was published also in French under 

the name Courrier de la Gréce

2 “Spitara” and “Magazara” were adjacent buildings 

owned by the Logothetis family. C Koulikourdis, 

Aegina III, p 87

3 GGG 1828, p. kc’

4 IEE. P. 464

1
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on a printing press which was made by Thom-
as Kakayiannis from Ioannina. The newspaper 
published articles which heavily stigmatized 
troublemakers and dangerous adventurers, 
persistently denouncing the corruption of the 
state apparatus and the holding of public po-
sitions by unreliable and incompetent people. 
However, the circulation of the “Independent” 
was abruptly stopped in Aegina on the 29th of 
May 1828. Its last Aeginetan edition featured 
the Government’s successful handlings of the 
plague which had afflicted the Saronic islands 
and the Peloponnese. 

1. Ανεξάρτητος 
εφημερίς της Ελλάδος 
1828. / Ανεξάρτητος 
εφημερίς της Ελλάδος 
1828.

2. Εγκύκλιος του 
Κυβερνήτη προς τους 
Έκτακτους Επιτρόπους 
για την αντιμετώπιση 
της πανώλης, Αίγινα 
10.12.1828. Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο.  
/ Εγκύκλιος του 
Κυβερνήτη προς τους 
Έκτακτους Επιτρόπους 
για την αντιμετώπιση 
της πανώλης, Αίγινα 
10.12.1828. Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο

3-4. Εκδόσεις της 
Εθνικής Τυπογραφίας 
στην Αίγινα. / 
Εκδόσεις της Εθνικής 
Τυπογραφίας στην 
Αίγινα.

εφίλευσεν ο Ιμβραήμ»: διόρισε έκτακτες επιτροπές υγείας στην Αίγινα, στο 
Ναύπλιο και στον Πόρο. η Ύδρα και οι Σπέτσες μπήκαν σε αυστηρό ναυτικό 
αποκλεισμό υπό την επιτήρηση του φιλέλληνα Κάρολου Φαβιέρου. ο ίδιος ο 
Κυβερνήτης επόπτευσε την κατάσταση στα γύρω νησιά. Επιστρέφοντας στην 
Αίγινα, μπήκε και αυτός σε καραντίνα στην Περιβόλα του Βούλγαρη και έστειλε 
στις Σπέτσες και στην Ύδρα δύο πλοία με τρόφιμα και χρήματα για τους φτω-
χότερους κατοίκους. Τα αυστηρά μέτρα παρέλυσαν το εμπόριο και προκάλε-
σαν αντιδράσεις εναντίον του.

Ο αδελφός του Βιάρος, έκτακτος Επίτροπος των Δυτικών Σποράδων, προσπά-
θησε να καθησυχάσει τους κάτοικους της Αίγινας με προκήρυξή του: «Φίλοι 
Αιγινήται, δεν αγνοεί η Κυβέρνησις και δεν αγνοώ ούτε εγώ ότι τα υγειονομικά 
καταστήματα είναι αυστηρά και προξενούσι έξοδα και αφαιρούσιν κέρδη των 

2 3
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ανθρώπων. Φίλοι Αιγινήται, θαρρείτε εις τον Θεόν και την Κυβέρνησιν και μη 
φοβηθήτε ζημίας, διότι άτομα ολίγα εις λαόν ευνομούμενον κακόβουλα και 
άτακτα, τον όλεθρόν των μόνον προξενούσι5». 

Τα αυστηρά μέτρα απέδωσαν, η εξάπλωση της επιδημίας περιορίστηκε αισθητά. 
Στην Αίγινα σε διάστημα εννέα ημερών από τους 45.000 κατοίκους δεκατρείς 
μόνο πέθαναν και μόνο τριάντα ασθένησαν6. Όμως κρούσματα εμφανίζονταν 
σε άλλες περιοχές. Ο Κυβερνήτης, πιστός χριστιανός αλλά και επιστήμονας 
γιατρός, με το ψήφισμα «Περί υγειονομικών διατάξεων» (15/20.8.28) όρισε: 
«Υποχρεούνται οι κάτοικοι να μένουν εις τα ίδια. Εμποδίζεται πάσα θρησκευ-
τική τελετή. Δεν σημαίνονται οι κώδωνες».

Οι εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο ελκύουν το ενδιαφέρον των Δυνάμεων. Όπως 
διαπιστώνεται στη Γενική Εφημερίδα, «πλήθος πολεμικών πλοίων συνέρρευ-
σαν εις τον όρμον της νήσου μας». Στο φύλλο 33 της 9ης  Μαΐου 1828 κατα-
γράφεται εντυπωσιακή εικόνα από δέκα αγκυροβολημένα γύρω από την Αίγι-
να πολεμικά πλοία: εκτός από φρεγάτες, τη γαλλική “Ήρα”, την αγγλική “Αδρι-
ανή”, μία αμερικανική και τη ρωσική “Ελένη”, ήταν αγκυροβολημένα δίκροτα, 

5 Ό. π., αρ. 38/26 Μαΐου 1828

6 ΓΕΕ έτος Γ΄, αρ. 31/ 2 Μαΐου 1828

1. Ιωάννης Καποδίστριας (1776-
1831). Λιθογραφία «εκ του 
πολυχρωμολιθογραφείου του 
Ι.Δ. Νεράντζη», Λειψία χ.χ. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. / 
Ιωάννης Καποδίστριας (1776-
1831). Λιθογραφία «εκ του 
πολυχρωμολιθογραφείου του Ι.Δ. 
Νεράντζη», Λειψία χ.χ. Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο.

2. Το πρώτο Τυπογραφείο της 
Ελλάδας στην Αίγινα. Φωτογραφία: 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. / Το 
πρώτο Τυπογραφείο της Ελλάδας 
στην Αίγινα. Φωτογραφία: Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο.

3. Σφραγίδα με το αρχικό του 
Ιω. Καποδίστρια. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής. / Σφραγίδα με το αρχικό 
του Ιω. Καποδίστρια. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής.

4. Σφραγίδα με ξύλινη λαβή του Ιω. 
Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της 
Ελλάδος. Βιβλιοθήκη της Βουλής. 
/ Σφραγίδα με ξύλινη λαβή του Ιω. 
Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της 
Ελλάδος. Βιβλιοθήκη της Βουλής.

1 2
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The Governor took immediate and drastic 
measures against the scourge, which “Ibra-
him gifted to us”: he appointed emergency 
health committees in Aegina, Nafplion and 
Poros. Both Hydra and Spetses entered into 
a strict naval blockade under the supervision 
of Philhellene Karolos Favieros. Kapodistrias 
himself reviewed the situation in the surround-
ing islands sending two ships to Spetses and 
Hydra with money and food supplies for the 
people. Upon returning to Aegina, he went 
into quarantine in the Perivola of Voulgaris. 
However, these tough measures paralyzed 
trade causing an outrage among the people. 

His brother Viaros, the Extraordinary Commis-
sioner of Western Sporades, issued a proclama-
tion, which attempted to ease the fears of the 
people of Aegina: “Aeginetan friends, neither 
the Government nor I disregard the fact that 
the health measures are severe, creating costs 
and retrieving profits from the people. Aegine-
tan friends, trust in God and in the Government 
and do not fear for the damages incurred, be-
cause the few who act maliciously and disor-
derly, from among the law abiding people, bring 
destruction only upon themselves5». 

The strict measures paid off and the spread 
of the epidemic was reduced significantly. In 
Aegina, within a period of nine days, out of a 
population of 45.000 only thirteen people died 
and thirty fell ill6. But cases did occur in other 
areas. The Governor, who was a faithful Chris-
tian but also a medical doctor, issued a resolu-
tion “On health regulations” (15/20/8/28) stip-
ulating that: “people must stay in their house-
holds. All religious ceremonies are prohibited 
and churches will not ring their bells.” 

Meanwhile the developments in Greece at-
tracted the interest of the Powers. In the Gen-
eral Gazette it was reported that “a big num-
ber of warships have gathered in the bay off 
our island.” Issue 33 of May 9 1828 recorded 
an impressive account of ten warships which 
were at anchor around Aegina. These includ-
ed four frigates, namely the French “Hera,” the 
English “Adriani,” the Russian “Eleni,” and an 
anonymous American frigate. Also at anchor 
were two Russian doubles, the “Azov” and the 

5 Ό. π., αρ. 38/26 Μαΐου 1828

6Ibid, no 38/26 May 1828

3
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“Alexander Nevski,” the English destroyer “War-
spite” and the gun-brig “Mastiff”, the French 
brig ship “Alakritis” and the Austrian brig ship 
“Veneton” and the schooner “Agrypnos7.”

Causing panic to the Turks, the Russian army 
had crossed the Danube and was advancing 
on Constantinople. In August, by order of the 
three Powers, French general Maison arrived 
in the Peloponnese with a force of 14.000 men 
to force the withdrawal of Ibrahim’s troops. 
During the same time, the Treaty of Alexandria 
was signed in Egypt (August 9, 1828) and two 
ships, a French and an English, transported to 
Aegina the first hundred and ninety four (194) 
freed hostages8.”

7 GGG year C’ no 31/2 May 1828

8 Ibid no. 33/9 May 1828

Philhellenes from abroad tried to alleviate 
the suffering of the Greek people by sending 
shipments of food and clothing. From New 
York alone, a shipment arrived with: “1.310 
garments, 2.300 pairs of shoes, 270 yards of 
cloth, 30 woollen covers, a ton of Calico9, Rus-
sian cloth, and iron hardware products such 
as scissors, buttons etc., as well as wire, nee-
dles and chevrons10.” The Philhellene physician, 
Dr Samuel G. Howe, travelled from the United 
States to Aegina, “the seat of the government,” 
accompanying a cargo of food supplies and 
clothing, which was sent by the American Phil-
hellenes, and which was so large that he hired 
three boats, employed eighteen workers and 

9 Woollen white cloth from Calcutta

10 GGG, year C’, no. 56/4 August 1828

1. «Η απόβασις του Γαλλικού στρατού στον 
Μοριά». Λιθογραφία από: ΓεώργιοςΤσούλιος, 
Ιστορικόν λεύκωμα της Ελληνικής 
Επαναστάσεως, τ.2, Αθήνα 1970. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής. / «Η απόβασις του Γαλλικού 
στρατού στον Μοριά». Λιθογραφία από: 
ΓεώργιοςΤσούλιος, Ιστορικόν λεύκωμα της 
Ελληνικής Επαναστάσεως, τ.2, Αθήνα 1970. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής.

2. Βεβαίωση του Καποδίστρια οτι έλαβε 
οικονομική βοήθεια 50000 φράγκων από τη 
γαλλική κυβέρνηση, συνυπογράφει ο Γενικός 
Γραμματέας Επικρατείας Σπυρίδων Τρικούπης.
Αίγινα 21/08/1828. / Βεβαίωση του Καποδίστρια 
οτι έλαβε οικονομική βοήθεια 50000 φράγκων 
από τη Γαλλική Κυβέρνηση, συνυπογράφει ο 
Γενικός Γραμματέας Επικρατείας Σπυρίδων 
Τρικούπης.Αίγινα 21/08/1828.
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δύο ρωσικά, το “Αζόφ” και το “Αλέξανδρος Νιέφσκι” και το αγγλικό “Ουάρσπιτ”, 
όπως και μπρίκια, το αγγλικό “Μάστιφ”, το γαλλικό “Αλακριτή” και το αυστρια-
κό “Βένετον” αλλά και μια γολέττα, η αυστριακή “Άγρυπνος”7.

Προκαλώντας πανικό στους Τούρκους, ο ρωσικός στρατός είχε διαβεί τον Δού-
ναβη και προέλαυνε προς την Κωνσταντινούπολη. Στην Πελοπόννησο τον Αύ-
γουστο, με εντολή των τριών Δυνάμεων, είχε φτάσει ο Γάλλος στρατηγός Μαι-
ζών με 14.000 άνδρες, για να υποχρεώσει σε αποχώρηση τα στρατεύματα του 
Ιμπραήμ. Παράλληλα, στην Αίγυπτο υπογράφτηκε η Συνθήκη της Αλεξάνδρει-
ας (9 Αυγούστου 1828) και στην Αίγινα έφτασαν δύο πλοία, ένα γαλλικό και 
ένα αγγλικό, με τους πρώτους εκατόν ενενήντα τέσσερις αιχμάλωτους, που 
είχαν ελευθερωθεί8.

Από το εξωτερικό φιλέλληνες προσπαθούσαν με αποστολές σε ρουχισμό και 
τρόφιμα να ανακουφίσουν τους πάσχοντες. Μόνο από τη Νέα Υόρκη είχαν φτά-
σει «1.310 ενδύματα, 2.300 ζυγαί υποδημάτων, 270 υάρδαι πανίου, 30 μάλλινα 
σκεπάσματα, εις τόμος καλίκου9, πανίον ρωσικόν, σιδηρικά είδη, οίον ψαλίδια, 
κομβία κλπ, καθώς και σύρμα, βελόναι και σειρήτια10». Ο φιλέλληνας γιατρός 
Σάμουελ  Γ. Χάου επέστρεψε από την Αμερική στην Αίγινα, «έδρα της Κυβερνή-

7 Ό. π. , αρ. 33/9 Μαΐου 1828

8  Ό. π. , αρ. 67/ 12 Σεπτεμβρίου 1828

9 Βαμβακερό λευκό ύφασμα από την Καλκούτα

10 ΓΕΕ, έτος Γ΄, αρ. 56/ 4 Αυγούστου 1828

rented warehouses in order to distribute it11. 
Problems of distribution such as thefts, abuse 
or injustices were relatively minor compared 
to the major dangers threatening the aid mis-
sions, such as pirate ambushes and transat-
lantic voyages.

The Greek regions which had revolted (against 
the Turks) expected that they be included in 
the Free State. But were very disappointed 
when the London Protocol (November 4, 
1828) only included the Peloponnese and the 
Cycladic islands. And were equally displeased 
with the next Protocol (March 10, 1829) par-
ticularly the boundary along the Pagasitikos 
– Amvrakikos line, the large annual tribute to 
the Sultan, and the imposition of a hereditary 

11 Samuel Howe, Diaries from the Struggle 1825-

1829, ed. Karavias Dion., Athens 1971 p.192
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1. Oδηγίες του Καποδίστρια 
προς τον Γενικό Αρχηγό 
των Πελοποννησιακών 
όπλων Θ.Κολοκοτρώνη για 
τη δημιουργία επίλεκτης 
στρατιωτικής δύναμης με 
στόχο την αντιμετώπιση του 
Ιμπραήμ, Αίγινα 9.5.1828. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.  / 
Oδηγίες του Καποδίστρια 
προς τον Γενικό Αρχηγό 
των Πελοποννησιακών 
όπλων Θ.Κολοκοτρώνη για 
τη δημιουργία επίλεκτης 
στρατιωτικής δύναμης με 
στόχο την αντιμετώπιση του 
Ιμπραήμ, Αίγινα 9.5.1828. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

2. Προκήρυξη του Κυβερνήτη 
της Ελλάδος «προς 
τους Έλληνες», μετά την 
λήξη των εργασιών της 
Δ΄Εθνοσυνέλευσης στο 
Άργος, Αίγινα 23.8.1829. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.  / 
Προκήρυξη του Κυβερνήτη της 
Ελλάδος «προς τους Έλληνες», 
μετά την λήξη των εργασιών 
της Δ΄Εθνοσυνέλευσης στο 
Άργος, Αίγινα 23.8.1829. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
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σεως», συνοδεύοντας «ολόκληρον φορτίον επιτηδείων και ενδυμάτων», βοή-
θεια του αμερικάνικου κομιτάτου, που, για να τα διανείμει, νοίκιασε αποθή-
κες και για την εκφόρτωση μίσθωσε τρεις λέμβους και δεκαοκτώ εργάτες11. Οι 
δυσχέρειες της διανομής, οι φόβοι κλοπής, κατάχρησης ή αδικίας ήταν ασή-
μαντα πράγματα μπροστά στους κίνδυνους που έκρυβαν για τις εθελοντικές 
αποστολές το υπερατλαντικό ταξίδι και οι πειρατικές ενέδρες. 

Οι επαναστατημένες ελληνικές περιοχές προσδοκούσαν ότι θα συμπεριλαμ-
βάνονταν όλες στο ελεύθερο κράτος. Όμως η απογοήτευση ήταν μεγάλη, όταν, 
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (4 Νοεμβρίου 1828), οι Δυνάμεις 
αποφάσισαν ότι στο νέο κράτος περιλαμβάνονταν μόνο η Πελοπόννησος και 
οι Κυκλάδες. Αλλά και το επόμενο Πρωτόκολλο (10 Μαρτίου 1829) δυσαρέστη-
σε τους Έλληνες, καθώς καθόριζε περιορισμένα σύνορα στη γραμμή Παγασητι-
κού-Αμβρακικού, μεγάλο ετήσιο φόρο στον Σουλτάνο και εκλογή κληρονομικού 
ηγεμόνα ερήμην του ελληνικού λαού, κατόπιν συνεννόησης των Δυνάμεων και 
της Πύλης! Η είδηση προκάλεσε την οργή του συγκεντρωμένου πλήθους στην πα-
ραλία της Αίγινας και ακούσθηκαν βαριές κατάρες για τους ξένους «προστάτες». 

Οι αφίξεις γηγενών και ξένων παραγόντων στο νησί, συνήθως, περνούσαν δια-
κριτικά, με σύντομες ανακοινώσεις στη Γενική Εφημερίδα. Κάθε εκδήλωση που 
επέφερε έξοδα ήταν απαγορευμένη από τον Κυβερνήτη. Όμως για την άφιξη 
του στρατηγού Μαιζών, που έδιωξε τον Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, οι 
δρόμοι φωτίστηκαν και η αγορά έξω από το σπίτι του Λογιωτατίδη, όπου κα-
τοικούσε ο αντιπρέσβης της Γαλλίας, στολίστηκε με δάφνες και μυρσίνες (26 
Απριλίου του 1829). Ο Κυβερνήτης πρώτος κάλεσε σε δείπνο τον υψηλό επι-
σκέπτη και την επομένη το Πανελλήνιον προσκάλεσε τον στρατάρχη και τους 
αξιωματικούς των τριών Δυνάμεων στο Ορφανοτροφείο. Έξω από αυτό, μετά 
το δείπνο, «συνεκροτήθη χορός στρατιωτικός ελληνικός12».

Αλλά και ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος, διευθυντής του Νομισματοκοπείου, 
διοργάνωσε επίσημο χορό προς τιμήν του Γάλλου Μαρεσάλου και προκάλε-
σε μεγάλη εντύπωση με το μέγεθος της νεόκτιστης κατοικίας του, τα κομψά 
έπιπλα, την αγγλική μουσική και, κυρίως, την «κατ’ Ευρωπαίους» τυπωμένη 
πρόσκληση13. Η άφιξη ξένων είχε αλλάξει τις συνήθειες των ντόπιων. Ένας ευ-
ρωπαϊκός αέρας έπνεε, που ξένιζε τον απλό κόσμο, καθώς έβλεπε τους άνδρες 
να φροντίζουν την εμφάνισή τους τόσο, ώστε και οι γυναίκες κοκκίνιζαν βλέ-
ποντας «τοιούτον καινοπρεπές φαινόμενον14». Στον Μαιζώνα «ως τεκμήριον 
της προς αυτόν ευγνωμοσύνης του Έθνους» ο εξοχότατος Κυβερνήτης πρόσφε-
ρε δύο σπαθιά, ένα βυζαντινό «χρυσοποίκιλτον και αδαμαντοκόλλητον», που 
του είχε χαρίσει η Μαντώ Μαυρογένους, κι ένα του στρατηγού Καραϊσκάκη15. 

11 Σάμουελ Χάου, Ημερολόγιο από τον Αγώνα 1825-1829, εκδ. Καραβίας Διον., Αθήνα 1971 σ. 192

12 Το Πανελλήνιον στεγαζόταν τότε στο Ορφανοτροφείο. Βλ. Γ. Κουλικούρδη, ό.π., σ. 133

13 Κωνσταντινόπουλου Χρήστου, Η Αίγινα στα χρόνια του Καποδίστρια. Αθήνα 1968, σ. 71 

14 Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλάδος, Αίγινα, αρ. . 40/29 Μαΐου 1828

15 ΓΕΕ έτος Δ΄ αρ. 38-39/ 22 Μαΐου 1829

Prince to rule Greece, which would be select-
ed by the Powers and the High Gate without 
the participation of the people in this proce-
dure. The news enraged the crowds which 
were gathering on the beach and cursers were 
shouted out against the foreign “protectors”. 

The arrivals of native and foreign officials on 
the island were usually discreet and were re-
ported in short announcements in the Gen-
eral Gazette. Any event which would incur 
costs was forbidden by the Governor. But 
when General Maison, who had forced Ibra-
him Pasha out of the Peloponnese, arrived on 
the island the streets were lit and the market 
outside the house of Logiotatidis, where the 
deputy French ambassador lived, was adorned 
with laurels and myrtles (April 26, 1829). The 
Governor invited the French General to dine 
with him. The following evening, the Panhel-
lenion invited the Commander And the of-
ficers of the three Powers and after dinner, 
there was Greek military dancing outside the 
orphanage12.” 

Also, the Director of the Mint, Alexandros 
Kontostavlos, organized a dance in the hon-
our of the French Marshal impressing his 
guests with the size of his newly built house, 
elegant furniture, English music and above 
all with the printed invitation in “the Europe-
an fashion.13” The arrival of foreigners had 
changed local customs. A European air was 
blowing and it was confusing for common 
people to see men take so much care of their 
appearance that women blushed at the sight 
of “such a novel phenomenon14.” “As a token 
of the Nation’s gratitude,” the Governor of-
fered to General Maison two swords, a byz-
antine “gold-plated and diamond studded” 
sworn which was a gift from Manto Mavrog-
enous, and one which belonged to general 
Karaiskakis15. 

The following month, Aegina paid tribute to 
another great philhellene, albeit in a different 

12 At the time the Panhellenion was premised at 

the Orphanage. C. Koulikourdis,p.133

13 Christos Konstantinopoulos, Aegina in the years 

of Kapodistria, Athens 1968 p. 71 

14 Independent Newspaper of Greece, Aegina, no. 

40/29 May 1828

15 GGG year D’no. 38-39/22 May 1829

Ο στρατηγός μετέπειτα στρατάρχης Νικόλαος - Ιωσήφ Μαιζών 
(1771-1840), αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος 
στην Πελοπόννησο. Λιθογραφία. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.  / 
Ο στρατηγός μετέπειτα στρατάρχης Νικόλαος - Ιωσήφ Μαιζών 
(1771-1840), αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην 
Πελοπόννησο. Λιθογραφία. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
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Τον επόμενο μήνα ένας άλλος μεγάλος φιλέλληνας τιμήθηκε στην Αίγινα με δι-
αφορετικό, πάντως, τρόπο. Ο Φραγκίσκος Άστιγξ είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο, 
μετά από τραυματισμό του στο Αιτωλικό και, με εντολή του Καποδίστρια, βαλ-
σαμωμένος είχε μεταφερθεί και είχε τοποθετηθεί σε αρχαίο τάφο στο Ορφα-
νοτροφείο16. Στις 20 Μαΐου 1829, στον ναό του Σωτήρος έγινε μεγαλοπρεπής 
επικήδεια τελετή, δείγμα τιμής και εθνικής ευγνωμοσύνης προς τον Άγγλο ναύ-
αρχο, που από την αρχή του Αγώνα είχε προσφέρει επωφελέστατες υπηρεσίες 
στην Ελλάδα. Η σορός του, συνοδευόμενη από τον Κυβερνήτη, τον Τρικούπη 
και άλλους εκπρόσωπους της πολιτείας, επιβιβάστηκε στην «Καρτερία», στο 
πρώτο ατμοκίνητο πλοίο του ελληνικού στόλου, τη ναυπήγηση του οποίου 
είχε παραγγείλει ο ανιδιοτελής φιλέλληνας και κυβερνήτης του, για να μετα-
φερθεί και να ταφεί στον Πόρο17.

Το πρόβλημα της εύρεσης στέγης στην πόλη παρέμενε οξύ, παρά τη μεγάλη 
οικοδομική δραστηριότητα. Όπως γράφει ο Κυβερνήτης σε επιστολή του προς 
τον αρχιστράτηγο Τσωρτς, καμία κατοικία της Αίγινας δεν μπορεί να κατοικη-
θεί, αν δεν την επισκευάσει και δεν τη συγυρίσει όποιος ενδιαφέρεται να την 
κατοικήσει. Γι’ αυτό και  δεν παρακινούσε κανένα να έλθει στην Ελλάδα, «διότι 
ο μεν ουρανός είναι πάγκαλος αληθώς, η δε γη στενάζει άγονος, αχθοφόρος 
σμήνους προσφύγων και επαιτών18». 

16 Ο Καποδίστριας με επιστολή του (22 Απριλίου 1828) τον συμβούλευε να προφυλαχθεί «από 

την νέαν μάστιγα, την πανώλην»!

17 ΓΕΕ ό. π.

18 Καποδίστρια Ι. Α., Επιστολαί, (μετφρ. Μ.Γ. Σχινά). Αθήναι 1841-1843, τ. 1, σ.365    

way. The body of Frank Abney Hastings, the 
founder of the Hellenic Navy, who had died 
from an injury at Aitolikon the year before, 
was embalmed and transferred to Aegina by 
order of the Governor Kapodistrias. The cof-
fin was placed in an ancient tomb in the Or-
phanage16. On 20 May, 1829 the funeral cer-
emony was held at the Church of the Saviour 
in the Orphanage with the magnificence that 
the English admiral deserved and as a token of 
gratitude for his offices which greatly benefited 
Greece since the beginning of the revolution. 
Then, his body was carried on his ship “Kar-
teria”, the first steam powered warship of the 
Greek navy whose construction was ordered 
by the selfless philhellene, and accompanied 
by the Governor Kapodistrias, the Foreign Min-
ister Spyridon Trikoupis and other state au-
thorities was transported to Poros for burial17. 

Despite the great construction activity, the 
housing problem persisted in the city. In a let-
ter to supreme commander Sir Church, the 
Governor writes that no residence in Aegi-
na can be inhabited unless repaired first and 
readied by those willing to live in it. This was 
the reason he had not been urging anyone to 
come to Greece where “the sky is truly beau-
tiful but the land lay barren, bearing flocks of 
refugees and beggars18.”

Regardless, the recapture of the Mesolong-
hi (2 May 1829) was celebrated with magnif-
icence in the Kapodistrian Aegina. By order 
of the Governor, a doxology was held at the 
Metropolitan church attended by the govern-
ment and crowds of people. Secretary of State 
Spyridon Trikoupis delivered a moving, cere-
monial speech to celebrate the liberation of 
his home city. At night, the city was lit and the 
Governor and the officials, both Greek and 
foreign, without invitation went to the house 
of Trikoupis where they danced and celebrat-
ed. In the two rooms of the ministerial man-
sion “under the windows, there was a couch 
or sofa on which the ladies were seated,” and 
they were dressed in the traditional dresses 

16 Kapodistrias had advised him in a letter (22 April 

1828) to take precaution from “the new scourge, 

the plague.”!

17 GGG ibid

18 I.A.Kapodistria, Letters (trasl. M.C. Shinas). Ath-

ens 1841 – 1843, v 1, p.365
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Πάντως, η ανακατάληψη του Μεσολογγίου (2 Μαΐου 1829) γιορτάστηκε με λα-
μπρότητα στην καποδιστριακή Αίγινα. Με εντολή του Κυβερνήτη έγινε δοξο-
λογία στη Μητρόπολη, όπου παρέστησαν η Κυβέρνηση και πλήθος λαού. Ο 
γραμματέας της Επικράτειας Σπυρίδων Τρικούπης εκφώνησε συγκινημένος 
τον πανηγυρικό λόγο για την απελευθέρωση της ιδιαίτερης πατρίδας του,. Τη 
νύχτα η πόλη φωτίστηκε και ο Κυβερνήτης και οι επίσημοι, Έλληνες και ξένοι, 
πήγαν αυτόκλητοι στο σπίτι του Τρικούπη, όπου χόρεψαν και διασκέδασαν. 
Στα δύο δωμάτια του υπουργικού μεγάρου «υπό τα παράθυρα, έκειτο ανά-
κλιντρον ή σοφάς, εφ’ ου εκάθηντο συσσωρευμέναι αι δέσποιναι», φορώντας 
φέσια, φακιόλια, μπόλιες, όπως συνήθιζαν να ντύνονται στις επαρχίες τους19. 

19 ΓΕΕ έτος Δ΄, αρ. 35/ 8 Μαΐου 1829

1. Επιστολή δύο χηρών από το Ανατολικό 
προς τον Ιω.Καποδιστρια με την οποία 
ζητούν οικονομική βοήθεια για να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους, Αίγινα 
10/5/1829. ΓΑΚ – Κεντρική Υπηρεσία. / 
Επιστολή δύο χηρών από το Ανατολικό 
προς τον Ιω.Καποδιστρια με την οποία 
ζητούν οικονομική βοήθεια για να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους, Αίγινα 
10.5.1829. ΓΑΚ – Κεντρική Υπηρεσία.

2. Κατάλογος χηρών και ορφανών της 
επαρχίας Ευρίπου, Αίγινα 22/7/1830. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Κατάλογος 
χηρών και ορφανών της επαρχίας 
Ευρίπου, Αίγινα 22.7.1830. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής.

2

and headpieces of their respective provinces19.

The majority of the people lived in “poverty and 
hardship.” The Governor, showing respect to 
the sufferings of the country, lived in admira-
ble austerity, refusing to receive salary or any 
luxury. The only “distinguishing jewellery” that 
he permitted himself to wear was a blue and 
white belt that was a gift from Mrs Eynard20.”

Aided by those devoted to him, he tried to 
organize every sector of the state. However, 
the measures he had taken afflicted the tradi-
tionally powerful groups (notables, chiefs etc.) 
who had begun to lose their influence on the 
topical populations21.” Opposition against him 
started in 1828 and he was accused of being 
a despotic administration, favouring friends 
and relatives, and serving Russian interests. 
But, with the support of the people and hav-
ing control over the administration, he secured 
the consensus of the Fourth National Assem-
bly (11 July – 6 August 1829) which convened 
in the ancient theatre of Argos. For the first 
time, the Assembly members were directly 
elected. The Assembly endorsed Kapodistrias’s 
state policies. The Governor managed to mar-
ginalize his political opponents by excluding 
them from the newly formed “Senate” which 

19 GGG year D’, no. 35/8 May 1929 

20 Letters I.A.Kapodistria, A’, Konstantinos Rallis 

Press 1841 p. 285

21 Kapodistrias.digitalarchive.gr/thedigitalarchive.

php. Opposition against the Governor

93



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

94



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

Η υπογραφή της συνθήκης 
της Ανδριανούπολης 
(2/14.9.1829). Λιθογραφία 
από S.Sayer & Desarnod, 
Παρίσι 1834. Βιβλιοθήκη 
Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασσκαρίδη. / Η 
υπογραφή της συνθήκης 
της Ανδριανούπολης 
(2/14.9.1829). Λιθογραφία από 
S.Sayer & Desarnod, Παρίσι 
1834. Βιβλιοθήκη Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασσκαρίδη.
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Το πλήθος των κατοίκων ζούσε σε «ένδεια και κακοπάθεια». Ο Κυβερνήτης σε-
βόταν τη δυστυχία του τόπου, ζούσε σε θαυμαστή λιτότητα, είχε αρνηθεί κάθε 
μισθό και κάθε πολυτέλεια. Το μόνο «διασταλτικόν επικόσμημα» που επέτρεπε 
στον εαυτό του, ήταν η κυανόλευκη ζώνη, που του είχε χαρίσει η κ. Εϋνάρδου20. 
Με ανθρώπους αφοσιωμένους στο πρόσωπό του προσπάθησε να οργανώσει 
το κράτος σε κάθε τομέα. Όμως, τα μέτρα που έλαβε έθιξαν τις παραδοσια-
κά ισχυρές ομάδες (πρόκριτους, οπλαρχηγούς κλπ), που έχαναν την επιρροή 
τους στους πληθυσμούς21. Η εναντίον του αντίδραση ξεκίνησε από το 1828. 
Οι αντιπολιτευόμενοι τον κατηγόρησαν ότι η διοίκησή του ήταν δεσποτική, 
ότι ευνοούσε φίλους και συγγενείς, ότι εξυπηρετούσε τα ρωσικά συμφέροντα. 

Εκείνος, έχοντας την υποστήριξη του λαού αλλά και ελέγχοντας τη διοίκηση, 
μπόρεσε να εξασφαλίσει την πλήρη συναίνεση στο έργο του από τη  Δ' Εθνο-
συνέλευση (11 Ιουλίου - 6 Αυγούστου 1829), που συνήλθε στο αρχαίο θέατρο 
του Άργους. Οι 236 πληρεξούσιοι, εκλεγμένοι για πρώτη φορά με άμεση ψη-
φοφορία, ενέκριναν την πολιτική του σε όλους τους τομείς. Ο Κυβερνήτης 
πέτυχε να απομονώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, να τους αποκλείσει 
από τη νεοσύστατη «Γερουσία», με την οποία αντικατέστησε το «Πανελλήνι-
ον», και θέσπισε ο ίδιος στο εξής να διορίζει και να μισθοδοτεί τους δημογέ-
ροντες. Στην Αίγινα τον Μάιο δημογέροντες είχαν εκλεγεί οι Γ. Λογιωτατίδης, 
Σπ. Μάρκελλος και Μ. Μαλλοκάης22. Τον Κυβερνήτη, όμως, κατά την επιστρο-
φή του στο νησί, μετά το πέρας της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης, υποδέχθηκαν θριαμ-
βευτικά ως πολιτικό μεταρρυθμιστή οι Ψαριανοί δημογέροντες και μαθητές 23.

Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος εν τω μεταξύ είχε φτάσει στο τέλος του. Οι ρωσικές 
δυνάμεις, έξω σχεδόν από την Κωνσταντινούπολη, ανάγκασαν τον Σουλτάνο 
να υπογράψει τη Συνθήκη της Αδριανούπολης (14 Σεπτεμβρίου 1829) και να 
αποδεχθεί όσα ως τότε δεν δεχόταν: την Ιουλιανή Συνθήκη αλλά και τα σύνο-
ρα Ελλάδας- Τουρκίας στη γραμμή Παγασητικού- Αμβρακικού. Οι προσδοκίες 
των Ελλήνων αναπτερώθηκαν. Στην Αίγινα, σε ευχαριστήρια δοξολογία που 
τέλεσαν Ρώσοι στη Μητρόπολη, παρευρέθηκαν ο Κυβερνήτης, οι αρχές του 
κράτους και ξένοι επίσημοι, ενώ τα ρωσικά πλοία στο λιμάνι κανονιοβόλησαν 
και η πόλη φωταγωγήθηκε το βράδυ24. 

Ωστόσο, χωρίς καμιά προειδοποίηση, την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 1829, η Γενι-
κή Εφημερίδα της Ελλάδας, με ένα σύντομο δημοσίευμα εσωτερικής σελίδας, 
ανακοίνωνε ότι είχαν ήδη μεταφερθεί στο Ναύπλιο η Γερουσία, η Γραμματεία 
της Επικρατείας και διάφορα υπουργεία και ότι την Κυριακή, με το ατμοκίνητο 
“Ερμής”, είχε αναχωρήσει και ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας για το Ναύ-
πλιο, το οποίο πλέον «αποκαθίσταται προσωρινώς καθέδρα της Κυβερνήσεως»25. 

Η Καποδιστριακή περίοδος της Αίγινας σταματάει εδώ. Τα γεγονότα, που δι-
αδραματίστηκαν σ’ αυτήν και διασώζουν οι ιστορικές πηγές, καθώς και τα εμ-
βληματικά κτήρια, που βρίσκονται μέσα και γύρω από την πόλη, μαρτυρούν το 
έργο που ασκήθηκε από τον πρώτο Κυβερνήτη στην Αίγινα και την καθιστούν 
αδιαμφισβήτητη πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας στο μικρό αλλά κρίσιμο 
αυτό διάστημα του ιστορικού βίου της (Ιανουάριος 1828 - Οκτώβριος 1829).

20 Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια Α΄, Αθήνησιν, Τύποις Κωνσταντίνου Ράλλη 1841, σ. 285

21 Kapodistrias.digitalarchive.gr/thedigitalarchive.php. Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη

22 ΓΕΕ έτος Γ΄, αρ. 56/ 4 Αυγούστου 1828 

23 ΓΕΕ έτος Δ΄, αρ. 58/ 24 Αυγούστου 1829

24 Ό.π. αρ. 63/ 18 Σεπτεμβρίου 1829 

25 Ό.π. αρ. 69/ 9 Οκτωβρίου 1829

replaced the “Panhellenion,” and by making 
a new law, which abolished the right of the 
Councils of the Elders to be elected, mandat-
ing that the latter be appointed and employed 
by the Governor. 

In May, G. Logiotatidis, Sp. Markellos and M. 
Mallokaes were elected members of the Ae-
ginetan Council of Elders.22 But when the Gov-
ernor returned to Aegina, after the Fourth Na-
tional Assembly ended its sessions, it was just 
the Psarian Elders and students who trium-
phantly welcomed him as a political reformer23.

The Russo-Turkish war, meanwhile, had come 
to an end. With the Russian forces almost out-
side of the Constantinople, the Sultan was 
forced to sign the Treaty of Adrianople (Sep-
tember 14, 1829) accepting all the terms of 
the London Treaty as well as the Greek-Turkish 
borders on the Pagasitic-Amvrakikos. Greek 
expectations were revived. In Aegina, the Gov-
ernor, the state authorities and the foreign of-
ficials attended a doxology held by Russians 
in the Metropolitan church, while the Russian 
ships in the harbour fired their cannons, and 
at night the city was lit24.

Without any warning, on Wednesday, Octo-
ber 9 1829, the General Gazette reported in 
a short article published in the inside pages 
of the journal, that the Senate, the Secretariat 
of the State, and various other ministries had 
been relocated to Nafplion and the Governor 
Ioannis Kapodistrias boarded on Sunday the 
steamship “Hermes” and was traveling for Naf-
plion “which was temporarily restored as the 
seat of the Government25.”

The era of Kapodistrias in Aegina ends here. 
The events that took place and have been pre-
served by the historical sources, as well as the 
emblematic buildings, which are located in 
and around the city, are testament to the era 
of the first Governor making Aegina the first 
and undisputed capital of Greece during this 
small but crucial period (January 1828 – Oc-
tober 1829). 

22 GGG year C’, no 56/4 August 1828

23GGG year C’, no 58/24 August 1829

24 Ibid no. 63/18 September 1829

25 Ibid no 69/9 October 1829
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2. Φύλλο της 
γαλλόφωνης εφημερίδας 
Courrier d’ Orient σχετικά 
με τη λήξη των εργασιών 
της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης 
στο Άργος, Αίγινα 
11.7.1829. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής. / Φύλλο της 
γαλλόφωνης εφημερίδας 
Courrier d’ Orient σχετικά 
με τη λήξη των εργασιών 
της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης 
στο Άργος, Αίγινα 
11.7.1829. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής.
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Το Κυβερνείο. Παλιά Φωτογραφία από σχολική εορτή την εποχή (δεκαετίες 
΄40, ΄50, ΄60) που το Κυβερνείο λειτουργούσε ως δημοτικό - γυμνάσιο.  / Το 
Κυβερνείο. Παλιά Φωτογραφία από σχολική εορτή την εποχή (δεκαετίες ΄40, 
΄50, ΄60) που το Κυβερνείο λειτουργούσε ως δημοτικό - γυμνάσιο.
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Η εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελ-
λάδας αποφασίζεται την 3η Απριλίου 1827 από την Γ' Εθνοσυ-
νέλευση της Τροιζήνας. O Κυβερνήτης φθάνει στην Αίγινα στις 
11 Ιανουαρίου 1828, όπου γίνεται δεκτός με εκδηλώσεις ενθου-
σιασμού από τους άρχοντες και τον λαό. Η χώρα βρισκόταν σε 

κατάσταση αποσύνθεσης. Η Επανάσταση κινδύνευε να αποτύχει. Ο Ιμπραήμ 
είχε καταλάβει μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και οι Τούρκοι κατείχαν τη 
Στερεά Ελλάδα. Υπήρχαν χιλιάδες άστεγοι, πρόσφυγες, ανάπηροι και ορφανά, 
που χρειάζονταν κρατική περίθαλψη. Η ύπαιθρος και η θάλασσα μαστίζονταν 
από ληστές και πειρατές. Γαλλία και Αγγλία αντιμετώπιζαν εχθρικά τον Καπο-
δίστρια, που τον θεωρούσαν δέσμιο των ρωσικών συμφερόντων. Η εικόνα που 
αντίκρυσε αποτυπώνεται στα λόγια του: «Ως ψάρι εις το δίκτυ σπαράζει εις 
πολλούς κινδύνους ακόμη η ελληνική ελευθερία. Μου εδώσατε τους χαλινούς 
του κράτους. Τίνος κράτους; Μετρούμε εις τα δάκτυλά μας την επικράτειά μας… 
Πού το θησαυροφυλάκιον του έθνους; Ακούω επουλήσατε και την δεκατιάν 
του φετινού έτους, πριν καν σπαρθεί το γέννημα· ο τόπος είναι χέρσος, σπά-
νιοι οι κάτοικοι, σκόρπιοι εις τα βουνά και εις τα σπήλαια, το δημόσιον είναι 
πλακωμένον εις το χρέος, η γη υποθηκευμένη εις τους Άγγλους δανειστάς1». 

Ο Καποδίστριας βλέποντας απέναντί του φατρίες να οδηγούν τη χώρα σε εθνι-
κό αλληλοσπαραγμό, συνειδητοποίησε πως για ένα κράτος, που δεν ήταν ακό-
μα ουσιαστικά ανεξάρτητο, το Σύνταγμα ήταν πρόωρο. Σκοπός του Κυβερνήτη 
ήταν να οικοδομήσει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Κάτω από τις πρωτό-
γνωρες συνθήκες που βρήκε, η Βουλή με ψήφισμά της την 20ή Ιανουαρίου 1828 
ανέστειλε το Σύνταγμα της Τροιζήνας, διαλύθηκε και στη θέση της συγκροτήθη-
κε ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο, που ονομάσθηκε συμβολικά «Πανελλήνιον», 
με 27 μέλη. Ο Καποδίστριας, όπως ο Σόλων στην αρχαία Αθήνα, προχωρούσε 
στη σύσταση κράτους. Τα επιτεύγματά του ήταν εντυπωσιακά: εγκαθίδρυσε 
θεσμούς δημόσιας εκπαίδευσης, πάταξε την πειρατεία, αναδιοργάνωσε τις 
ένοπλες δυνάμεις, έκοψε εθνικό νόμισμα, ίδρυσε στατιστική υπηρεσία, αντι-
μετώπισε την επιδημία της πανώλης, στήριξε την αγροτική παραγωγή και τη 
σίτιση των πολιτών, αντιμετώπισε τη διαφθορά. 

1 Ευδοξίας Αυγουστίνου, «Καποδίστριας. Η καρδιά που χτυπούσε για την Ελλάδα», Απολύτρωσις, 

896-7 (Αύγ. – Σεπτ. 2020), σελ. 202.

Το έργο
του Ιωάννη 
Καποδίστρια 
στην Αίγινα
THE GOVERNORSHIP  OF  IOANNIS 
KAPODISTR IAS  IN  AEGINA 
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Ο Ιωάννης Καποδίστριας έμεινε στην Αίγινα 22 μήνες (11-1-1828 έως Οκτώβριο 
1829). Τα εντυπωσιακά επιτεύγματά του κατά την περίοδο αυτή θα τα παρου-
σιάσουμε αδρομερώς ανά τομείς: 

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Την 22α Ιανουαρίου 1828 εκδίδει διάταγμα με το οποίο καθορίζει τον Διοργανι-
σμό της προσωρινής κυβέρνησης, τα καθήκοντα των μελών του «Πανελληνίου» 
και τον τρόπο λειτουργίας του. Την 23η Ιανουαρίου 1828 ιδρύει με ψηφίσματα 
το «Πολεμικόν Συμβούλιον», το «Υπουργικόν Συμβούλιον» και την «Εκκλησια-
στικήν Επιτροπήν». Γραμματέα της Επικρατείας (Πρωθυπουργό) διορίζει τον 
Σπυρίδωνα Τρικούπη. Την 26η Ιανουαρίου 1828, στις 10 το πρωί, ορκίζονται 
στη Μητρόπολη της Αίγινας ο Κυβερνήτης και η Κυβέρνηση. 

Ο Καποδίστριας χώρισε την Επικράτεια σε 13 διοικητικές περιφέρειες, στις 
οποίες διόρισε Κυβερνητικούς Επιτρόπους. Τον Δεκέμβριο του 1828 με το ψή-
φισμα «Περί Διοργανισμού των Δικαστηρίων», έθεσε τις βάσεις για την απονο-
μή της δικαιοσύνης, με βάση την Εξάβιβλο του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου 
(Βυζαντινορωμαϊκό Δίκαιο). Συγκρότησε, επίσης, Ειρηνοδικεία σε χωριά και 
πόλεις, πρωτόκλητα δικαστήρια στους νομούς και ανέκλητα δικαστήρια κα-
θώς και ένα Εμποροδικείο στη Σύρο.

1. Ψήφισμα «Περί του διοργανισμού 
των δικαστηρίων», Αίγινα 
15.12.1828. Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο. / Ψήφισμα «Περί του 
διοργανισμού των δικαστηρίων», 
Αίγινα 15.12.1828. Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο.

2. Διάταγμα περί συστάσεως  
δικαστηρίων και διορισμός 
δικαστών και γραμματέων στις 
περιοχές Βορείων Σποράδων, των 
Κυκλάδων και της Πελοποννήσου, 
Αίγινα 18.5.1829. Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. / Διάταγμα 
περί συστάσεως  δικαστηρίων 
και διορισμός δικαστών και 
γραμματέων στις περιοχές Βορείων 
Σποράδων, των Κυκλάδων και της 
Πελοποννήσου, Αίγινα 18.5.1829. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

22

ON THE 3RD OF APRIL 1827 the Third Na-
tional Assembly in Trizina elected Ioannis Ka-
podistrias as the first Governor of Greece.  
The Governor arrived in Aegina on the 11th 
of January 1828 and was enthusiastically wel-
comed both by the notables and the people. 
The country was in decay. The Revolution 
was failing. A great part of the Peloponnese 
had been seized by Ibrahim while Central 
Greece was occupied by the Turks. There 
were thousands of homeless people, ref-
ugees, war invalids and orphans who were 
in need of intensive state support. Piracy 
and robbery plagued the sea and the land. 
France and England were hostile to Kapo-
distrias believing him to be serving the in-
terests of Russia.  Reflecting on the grim 
reality he was faced with Kapodistrias not-
ed: “Like fish in a net, we are still fighting for 
liberation through many dangers, toils and 
snares. You have given me the reigns of the 
state. What state? The regions that make up 
our state (at present) can be counted on the 
fingers of one hand …. Where is the nation-
al treasury? I hear you sold this year’s tithe 
before the seed was even sown. The land is 
barren. The people are few and scattered 
across mountains and caves. The country 
is plunged into debt, the land is mortgaged 
to the English lenders1“

1 Evdoxia Avgoustinou, “Kapodistrias. The Heart 

103



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

ΙΙ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Κυβερνήτης, μόλις έφθασε στην πατρίδα, ενδιαφέρθηκε και για τα εκκλησι-
αστικά ζητήματα. Άλλωστε, είναι γνωστή η θερμή πίστη του και η αφοσίωσή 
του στην Εκκλησία. Η διοίκηση της Εκκλησίας (οι αρχιερείς), λόγω της οθωμα-
νικής κυριαρχίας, είχε διακόψει τους στενούς δεσμούς της με το κέντρο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην επιλογή και χει-
ροτονία αρχιερέων και λοιπών κληρικών, η διοίκηση ενοριών και μονών και η 
διαχείριση των περιουσιών τους εμφάνιζαν σοβαρές ελλείψεις. 

Την 23η Ιανουαρίου 1828, ο Κυβερνήτης με το Δ' Ψήφισμα συνιστά Εκκλησια-
στική Επιτροπή, με σκοπό «να προμηθεύη εις την Κυβέρνησιν όλας τας παρ’ 
αυτής αιτουμένας πληροφορίας, περί της καταστάσεως και των χρειών της Εκ-
κλησίας». Την Επιτροπή απετέλεσαν 5 αρχιερείς: ο Αιγίνης Γεράσιμος (Ράλλης), 
ο Τριπόλεως Δανιήλ (Παναγιωτόπουλος), ο Ταλαντίου Νεόφυτος (Μεταξάς), 
ο Ανδρούσης Ιωσήφ (Νικολάου) και ο Δαμαλών Ιωνάς. Οι πέντε περιόδευσαν 
στην επικράτεια, επισκέφθηκαν τις μονές, συνάντησαν τους κληρικούς, επικοι-
νώνησαν με τους πιστούς και εξέθεσαν γραπτώς στον Κυβερνήτη τις παρατη-
ρήσεις και τις προτάσεις τους.

Ο Καποδίστριας φαίνεται ότι δεν επιθυμούσε την αποκοπή της Εκκλησίας από 
το Φανάρι. Διαπίστωνε, όμως, τις δυσκολίες και δυσλειτουργίες και προσπα-
θούσε να εξεύρει τρόπους για την επίλυσή τους, ανεξάρτητα από τον προσω-
πικό συναισθηματικό δεσμό του με την Κωνσταντινούπολη2.

2 Τ. Γριτσόπουλου, «Η υπό του Καποδίστρια διορισθείσα πενταμελής Εκκλησιαστική Επιτροπή 

Kapodistrias understood that a constitutional 
democracy would be premature. The coun-
try had not yet become fully independent, 
whereas the opposing factions were leading 
it into civil war. Although his initial aim had 
been to create a modern European state he 
realized that the time was not ripe. Therefore, 
on the 20th of January 1828, the Members 
of Parliament issued a resolution suspend-
ing the Constitution of Trizina and formally 
ending Parliament. A 27-member advisory 
body, symbolically named the “Panhellenion,” 
replaced Parliament. Like Solon in Ancient 
Greece, Kapodistrias undertook formation of 
the state. His achievements were impressive. 
He introduced a public educational system, 
successfully supressed piracy, reorganized 
the army, introduced a national currency, es-
tablished the statistical service, stamped out 
a big typhus outbreak, invested in farming 
and agriculture as a means to feed the peo-
ple and fought corruption. 

which was beating for Greece”, Apolytrosis 896-7 

(August – September 2020), p. 202.

11. Ο Μητροπολιτικός Ναός της 
Αίγινας. / Ο Μητροπολιτικός 
Ναός της Αίγινας.

2. Ανδρέας Μουστοξύδης 
(1785-1860). Λιθογραφία από: 
Μαρίνος Π. Βρετός, Εθνικόν 
Ημερολόγιον δια το έτος 
1862, Παρίσι 1861. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής. / Ανδρέας 
Μουστοξύδης (1785-1860). 
Λιθογραφία από: Μαρίνος Π. 
Βρετός, Εθνικόν Ημερολόγιον 
δια το έτος 1862, Παρίσι 1861. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής.
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ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Ορφανοτροφείο
Με χορηγίες Ελλήνων του εξωτερικού και φιλελλήνων, σε οικόπεδο που 
προσέφερε η Δημογεροντία της Αίγινας, θεμελιώθηκε την 8η Οκτωβρίου 
1828 το Ορφανοτροφείο, για να περιθάλψει τα απροστάτευτα αγόρια των 
θανόντων αγωνιστών. Εγκαινιάστηκε την 9η Απριλίου 1829. Στον χώρο του 
λειτούργησαν: αλληλοδιδακτικό σχολείο, εργαστήρια χειροτεχνίας, χορω-
δία, ορχήστρα, βιβλιοθήκη (η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος), μουσείο, 
βιβλιοδετείο, τυπογραφείο διδακτικών βιβλίων. Τη διεύθυνση του Ορφα-
νοτροφείου ανέλαβε αρχικά ο αδελφός του Κυβερνήτη Βιάρος και στη συ-
νέχεια ο Ανδρέας Μουστοξύδης. (Από το 1880 έως το 1984 το κτήριο χρησι-
μοποιήθηκε ως φυλακή. Σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει 
αρχίσει η επισκευή του)3.

και το έργον αυτής», Εκκλησία 30-31 (1954), σσ. 72. Εμμ. Κωνσταντινίδη, Ιωάννης Καποδίστριας 

και η εκκλησιαστική του πολιτική, Αθήνα 2001.

3 Χρ. Κωνσταντινόπουλου, Η Αίγινα στα χρόνια του Καποδίστρια, Αθήνα 1968, σσ. 21-

24. Αικατερίνης Κορδούλη, «Το αρχείο του Ορφανοτροφείου Αιγίνης της ΕΒΕ. Πρόδρομη 

ανακοίνωση», Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών. Πάτραι, 25-

31 Μαΐου 1980 (Πελοποννησιακά, Παράρτημα 8), εν Αθήναις 1981-1982, σσ. 401-432. Σοφίας 

Σφυρόερα, Αίγινα. Πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 

2002, σελ. 121.

2

Ioannis Kapodistrias remained in Aegina for 
the duration of 22 months (11.1.1828 un-
til October 1829). His impressive achieve-
ments will be presented in depth in the fol-
lowing sections:

I. ADMINISTRATION
Through a decree issued on the 22nd of Jan-
uary 1828, Kapodistrias outlined the organi-
zational structure of the provisional govern-
ment, the duties of the members of the “Pan-
hellenion” and its functions. Through a host 
of resolutions issued on the 23rd of January 
1828 he founded the “War Council,” the “Min-
isterial Council” and the “Church Committee.” 
He appointed Spyridon Trikoupis as Secretary 
of State (Prime Minister). On the 26th of Jan-
uary, at 10 o’clock in the morning, the Gov-
ernor and the Government took the oath of 
office. The inaugural ceremony was held at 
the Diocese in Aegina. 

Kapodistrias divided the country into 13 ad-
ministrative regions and appointed a Gov-
ernment commissioner for each region. In 
December 1828, he issued a Resolution “On 
the Organization of the Courts”, which laid 
the foundations for the administration of jus-
tice based on the Hexabiblos, a Law book in 
six Volumes  (Byzantine Roman Law) by Kon-
stantinos Armenopoulos.  District civil courts 
were established in towns and villages and 
First Instance and Appellate Courts were es-
tablished in the prefectures. A Commercial 
Court was established in Syros. 

II CHURCH
As soon as the Governor, who was a devout 
Christian, arrived in Aegina he took an inter-
est in the matters of the Church. Being un-
der the Ottoman rule, the Administration of 
the Church (the high priests) had severed ties 
with the Ecumenical Patriarchate. This ensued 
in difficulties in the selection and ordination 
of high priests and the clergy, and in the ad-
ministration of the parishes and monasteries, 
principally in the management of their estates 
which revealed wide-ranging shortcomings.

As per the issuance of Resolution D of the 
23rd of January 1828, the Governor appoint-
ed a Church Committee with the purpose of 
“providing the Government with the neces-
sary information on the condition and needs 
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Το αλληλοδιδακτικό σχολείο 
της Κορίνθου χτισμένο 
μέσα στον αρχαιολογικό 
χώρο της αρχαίας Κορίνθου. 
Φωτογραφία, 1902. 
Συλλογή Μάρως Καρδαμίτση – 
Αδάμη. / Το αλληλοδιδακτικό 
σχολείο της Κορίνθου χτισμένο 
μέσα στον αρχαιολογικό 
χώρο της αρχαίας Κορίνθου 
Φωτογραφία, 1902. Συλλογή 
Μάρως Καρδαμίτση – Αδάμη.
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1. Το Κεντρικό Σχολείο της 
Αίγινας. Σχέδιο με πενάκι. 
Συλλογή Μάρως Καρδαμίτση- 
Αδάμη. / Το Κεντρικό Σχολείο της 
Αίγινας. Σχέδιο με πενάκι. Συλλογή 
Μάρως Καρδαμίτση- Αδάμη. 

2. Σχέδιο – υπόδειγμα για την 
κατασκευή αλληλοδιδακτικού 
σχολείου. ΓΑΚ- Κεντρική 
Υπηρεσία. / Σχέδιο – υπόδειγμα για 
την κατασκευή αλληλοδιδακτικού 
σχολείου. ΓΑΚ- Κεντρική Υπηρεσία.

3. Εγκύκλιος του Κυβερνήτη 
προς τους δασκάλους των 
αλληλοδιδακτικών σχολείων, 
Αίγινα 25.4.1828
ΓΑΚ- Κεντρική Υπηρεσία. / 
Θγκύκλιος του Κυβερνήτη 
προς τους δασκάλους των 
αλληλοδιδακτικών σχολείων, 
Αίγινα 25.4.1828. ΓΑΚ- Κεντρική 
Υπηρεσία.

2
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Το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο
Λειτούργησε στον χώρο του Ορφανοτροφείου. Περιλάμβανε «τρεις κλάσεις», 
δηλαδή τρεις τάξεις μαθητών, με βασικό στόχο την απόκτηση γραμματικών 
γνώσεων. Βασικοί παιδευτικοί στόχοι ήταν η ελληνοχριστιανική παράδοση, η 
γραμματική, η σωματική αγωγή, η μουσική και η ιχνογραφία. Διευθυντής του 
ήταν ο Ν. Νικητόπουλος4.

Το Πρότυπο Σχολείο
Λειτούργησε στον χώρο του Ορφανοτροφείου. Περιλάμβανε τριετή εκπαίδευση, 
την οποία παρακολουθούσαν οι απόφοιτοι του αλληλοδιδακτικού και οι άριστοι 
μαθητές των άλλων αλληλοδιδακτικών σχολείων του κράτους. Ένας από τους 
σκοπούς του ήταν να καταρτίσει δασκάλους της αλληλοδιδακτικής μεθόδου5. 

Το Προκαταρκτικό Σχολείο
Ήταν η ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ αλληλοδιδακτικού και Κεντρικού και είχε σκοπό 
να προετοιμάζει «όσους νέους δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν τα μαθή-
ματα του Κεντρικού». Πιθανολογείται ότι στεγάστηκε στο κτήριο που βρίσκεται 
νότια της Μητρόπολης (το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Θέατρο)6.

Το Κεντρικό Σχολείο
Στον περίβολο του Ορφανοτροφείου στεγάστηκε αρχικά το Κεντρικό Σχολείο, 
με έναρξη λειτουργίας την 2α Ιανουαρίου 1830. Η φοίτηση ήταν τριετής και σ’ 
αυτό φοιτούσαν οι καλύτεροι απόφοιτοι των προαναφερθέντων σχολείων, που 

4 Σοφίας Σφυρόερα, Αίγινα, ό.π. σσ. 119-120.

5 Σοφίας Σφυρόερα, Αίγινα, όπ. σ. 127.

6 Χρ. Κωνσταντινόπουλου, Η Αίγινα, ό.π. σσ. 26-27.

of the Church.” The Committee comprised 5 
Priests of the Highest Position: Gerasimos 
(Rallis) of Aegina, Daniel (Panayiotopoulos) of 
Tripolis, Neofytos (Metaxas) of Talantion, Iosif 
(Nicolaou) of Androusa, and Ionas of Dama-
la. The members of the Church Committee 
travelled across the State visiting monasteries 
and meeting with the clergy and the people 
for the purpose of creating a document for 
the Governor with their findings and sugges-
tions. It is clear that Kapodistrias did not wish 
for the Church to server ties with the Phanar. 
Regardless of his emotional ties with the Con-
stantinople, he did understand the difficul-
ties and the malfunctions facing that Greek 
Church and made efforts to solve them2. 

III. EDUCATION

The Orphanage
The construction of the orphanage for the boys 
of Greek fighters killed in the uprising began 
on the 8th of October 1828 on a plot of land 
donated for this purpose by the Aegina Coun-
cil of Elders. The orphanage was concluded 
with donations from Philhellenes and over-
seas Greeks.  The official inauguration of the 
orphanage took place on the 9th of April 1829.  

Apart from a home for the orphaned boys, 
the Orphanage housed a school of mutual 
teaching, handicraft workshops, a choir and 
an orchestra, a library (The National Library 
of Greece) a museum and a workshop that 
printed and bind textbooks. The Governor’s 
brother, Viaros, was appointed director of the 
orphanage. In this position, he was later suc-
ceeded by Andreas Moustoxiydis. During 1880 
– 1984 the orphanage was turned into a pris-
on. Today it belongs to the Cultural Ministry. 
Currently, it is undergoing restoration work3.

2 T. Gritsopoulou, “The 5-member Church Com-

mittee which was formed Kapodistrias, and its 

works,” Ekklesia 30 – 31 (1954), p 72.  Emm. Kon-

stantinidis, Ioannis Kapodistrias and his Church 

Policy, Athens 2001.

3 Chr. Konstantinopoulos, Aegina in the years of 

Kapodistrias, Athens 1968, pp 21-24. Aikaterini Kor-

douli, “The NLG Archives of the Aegina Orphanage. 

Preliminary Announcement”, Proceedings of the B’ 

International Conference on Peloponnesian Stud-

ies, Patra, 25 – 31 May 1980 (Peloponnesian, An-

3
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κρίνονταν ικανοί για ανώτερη μόρφωση. Με δωρεά του Ελβετού φιλέλληνα τρα-
πεζίτη και στενού φίλου του Κυβερνήτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϋνάρδου και σε σχέδια 
των αρχιτεκτόνων Κλεάνθη και Σάουμπερτ χτίστηκε νέο κτήριο, το Εϋνάρδειο, 
στο οποίο μεταφέρθηκε το Κεντρικό Σχολείο. Διευθυντής του ήταν ο Γεώργιος 
Γεννάδιος. Η αίθουσα ήταν διαιρεμένη σε τρία τμήματα και χωρούσε περίπου 
200 μαθητές. Στον χώρο είχαν στηθεί 12 προτομές αρχαίων σοφών, ενώ υπήρ-
χε ο απαραίτητος εξοπλισμός: 22 θρανία, ένας μαυροπίνακας. ένα ντουλάπι, η 
δασκαλοκαθέδρα και μικρή εικόνα του Κυβερνήτη. Στον ανατολικό τοίχο του 
κτηρίου τοποθετήθηκε πλάκα με την επιγραφή: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗ-
ΝΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΙΜΑΤΟ ΕΝ ΕΤΕΙ 1830. (Αργότερα το κτήριο χρησιμοποιήθη-
κε ως Δημοτικό Σχολείο Αρρένων, Εθνική Βιβλιοθήκη, Σχολαρχείο και Αρχαιο-
λογικό Μουσείο. Σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και έχει αποφασισθεί 
η επισκευή του, με σκοπό να στεγασθεί εκεί η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας)7.

7 Χρ. Κωνσταντινόπουλου, Η Αίγινα, ό.π. σσ. 25-26. Σοφίας Σφυρόερα, Αίγινα, ό.π. σελ. 127. 

The Mutual Teaching School 
The Mutual Teaching School had three 
grades. The curriculum included Greek Chris-
tian Tradition, Greek Grammar, Physical Ed-
ucation, Music and Drawing. The Headmas-
ter of the Mutual Teach School was N. Niki-
topoulos4. 

The Pilot School 
The Pilot School was also housed in the Or-
phanage. It lasted three years and was at-
tended by the children who lived in the or-
phanage and graduated from the Mutual 
School as well as by boys from across the 
country who has graduated from Mutual 
Schools with top marks. A principal objec-
tive of the school was to educate students 
on the mutual teaching method in order to 
become teachers5.

The Preliminary School (the Middle School)
The preliminary school served as the alter-
native for “those young men who were not in 
a position to attend the central school.” It is 
probable that it was housed in the building 
located south of the Diocese (which is cur-
rently the Municipal Theatre)6.  

The Central School
The Central School began its operation on 
the 2nd of January 1830. It lasted three years 
and was attended by the top graduates of 
the schools previously mentioned.  Georgi-
os Yennadios was the Principal of the Cen-
tral School, which initially was housed on the 
grounds of the orphanage. The Swiss banker 
Jean-Gabriel Eynard, a philhellene and close 
friend of the Governor’s, financed the con-
struction of a new building for the Central 
School on the designs of architects S. Klean-
this and E. Schaubert. The school was named 
the Eynard (Central) School. Its classroom 
could accommodate 200 students and was 
divided in three sections. There were twelve 
busts of Ancient Greek sages, 22 desks, a 
blackboard, a cupboard, the teacher’s desk 

nex 8), in Athens 1981 -1982 pp. 401-432. Sophia 

Sfyroera, Aegina. First Capital of modern Greece, 

Ellinika Grammata, Athens 2002, p.121.

4 Sophia Sfyroera, Aegina, ibid pp. 119-120.

5 Sophia Sfyroera, Aegina, ibid pp. 119-120.

6 Chr. Konstantinopoulos, Aegina, ibid. pp. 26-27.
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and a small portrait of the Governor. A me-
morial plaque hang on the east wall of the 
building, bearing the inscription: IN 1830 THE 
GOVERNOR FORGED THE GREEK YOUTH (In 
the following years, the building was used 
as Elementary School for Boys, National Li-
brary, Secondary Education School, and Ar-
chaeological Museum. Today it belongs to the 
Ministry of Education which has authorized 
repair for the purpose of housing Public Li-
brary of Aegina)7.

The School for girls 
In 1830 Sophie Barbé de Marbois, Duchesse 
de Plaisance, founded a School for girls which 
was attended by 30 students8. The Governor 
had entrusted the general supervision for 
all the educational institutions of Aegina to 
his friend, the Corfiot scholar Andreas Mou-
stoxydis. During the Kapodistrian era, Aegi-
na had become Greece’s centre of educa-
tion. In 1830, a total of 1082 pupils and stu-
dents from all over Greece attended school 
in Aegina9. 

7 Chr. Konstantinopoulos, Aegina, ibid. pp. 25-26. 

Sophia Sfyroera, Aegina, ibid p. 127. Yiannis Kok-

konas, The pupils of the Central School (1830 – 

1834), Geniki Grammateia Neas Genias, Athens 

1997 

8 Chr. Konstantinopoulos, Aegina, ibid. pp. 60 - 68. 

Sophia Sfyroera, Aegina, ibid p. 128 - 129.

9 Sophia Sfyroera, Aegina, ibid p. 129. Detailed 

Information during the Kapodistrian Period ibid 

special work by Eleni Koukkou, Kapodistrias and 

Το Σχολείο διά κοράσια
Το 1830 η Sophie Barbé de Marbois duchesse de Plaisance, γνωστή ως δούκισσα 
της Πλακεντίας, ίδρυσε σχολείο για κορίτσια, στο οποίο φοιτούσαν 30 μαθήτριες8.

Ο Κυβερνήτης ανέθεσε τη γενική εποπτεία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αί-
γινας στον φίλο του Κερκυραίο λόγιο Ανδρέα Μουστοξύδη. Η Αίγινα στην Καπο-
διστριακή περίοδο αναδείχθηκε σε εκπαιδευτικό κέντρο. Το 1830 στα σχολεία της 
φοιτούσαν 1082 μαθητές – σπουδαστές απ’ όλη την Ελλάδα9.

Γιάννη Κόκκωνα, Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834), εκδ. Γενικής Γραμματείας Νέας 

Γενιάς, Αθήνα 1997.

8 Χρ. Κωνσταντινόπουλου, Η Αίγινα, ό.π. σσ. 60-68. Σοφίας Σφυρόερα, Αίγινα, ό.π. σσ. 128-129.

9 Σοφίας Σφυρόερα, Αίγινα, ό.π. σελ. 129. Λεπτομερείς πληροφορίες για τα σχολεία στην Αίγινα 

κατά την Καποδιστριακή περίοδο βλ. στο ειδικό έργο της Ελένης Κούκκου, Ο Καποδίστριας και η 

παιδεία, 1827-1832. Β΄. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αιγίνης, Αθήναι 1972.

1. Ο Ιωάννης – Γαβριήλ Ευνάρδος σε 
ώριμη ηλικία. Χαρακτικό. χ.χ. Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. / Ο Ιωάννης – 
Γαβριήλ Ευνάρδος σε ώριμη ηλικία. 
Χαρακτικό. χ.χ. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 

2. Σοφί ντε Μπαρμπουά Λεμπρέν, 
γνωστή και ως Δούκισσα της 
Πλεκεντίας (1785-1854). / Σοφί ντε 
Μπαρμπουά Λεμπρέν, γνωστή και ως 
Δούκισσα της Πλεκεντίας (1785-1854).
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ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την 2α Φεβρουαρίου 1828 με το Ζ΄ Ψήφισμα ο Κυβερνήτης ιδρύει την «Εθνική 
Χρηματιστική Τράπεζα», με σκοπό την προσέλκυση κεφαλαίων, κυρίως από το 
εξωτερικό, και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Τη διοίκηση ανέλαβε τριμε-
λής επιτροπή αποτελούμενη από τους Γεώργιο Κουντουριώτη, Αλέξανδρο Κοντό-
σταυλο και Γεώργιο Σταύρου10.

Την 31η Ιουλίου 1829 ιδρύθηκε το Εθνικό Νομισματοκοπείο και εγκρίθηκε η κοπή του 
ελληνικού νομίσματος, του φοίνικα. Το Νομισματοκοπείο στεγάστηκε στην Αίγινα, 
άγνωστο σε ποιο οίκημα. Την Εφορεία του Νομισματοκοπείου άσκησαν διαδοχικά 
ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος, ο Θεόφιλος Λουκόπουλος και ο Νικόλαος Λεβίδης11.

10 Λαζάρου Θ. Χουμανίδη, «Περί της υπό του Ιωάννου Καποδιστρίου ιδρυθείσης Εθνικής 

Χρηματιστικής Τραπέζης», Παρνασσός 36 (1994), σσ. 17-30.

11 Γεωργίου Δ. Δημακοπούλου, «Το Εθνικόν Νομισματοκοπείον της Ελλάδος (1828-1833)», 

Πελοποννησιακά, 8 (1971), σσ. 15-96. Διον. Χ. Καλαμάκη και Χρ. Π. Μπαλόγλου, «Εθνικό 

Νομισματοκοπείο Αιγίνης. Το ανέκδοτο αρχείο του Εφόρου Νικολάου Αγγ. Λεβίδη», Η Αιγιναία, 

15 (Ιούλ. – Δεκ. 2008), σσ. 101-107.

1. Νομίσματα της Καποδιστριακής 
περιόδου. Επιγραφικό και Νομισματικό 
Μουσείο, Τράπεζα της Ελλάδος – 
Νομισματική Συλλογή, Ιδιωτική Συλλογή. / 
Νομίσματα της Καποδιστριακής περιόδου. 
Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο, 
Τράπεζα της Ελλάδος – Νομισματική 
Συλλογή, Ιδιωτική Συλλογή.

2. Σιδερένιες σφραγίδες οπίσθιας όψης 
αργυρού φοίνικα και εμπρόσθιας όψης 
χάλκινου μονόλεπτου, έτους 1828, 
από το Νομισματοκοπείο της Αίγινας. 
Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο. 
/ Σιδερένιες σφραγίδες οπίσθιας όψης 
αργυρού φοίνικα και εμπρόσθιας όψης 
χάλκινου μονόλεπτου, έτους 1828, από το 
Νομισματοκοπείο της Αίγινας. Επιγραφικό 
και Νομισματικό Μουσείο. 
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V. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Ο Κυβερνήτης, με την οικονομική συμβολή του Αμερικανού φιλέλληνα γιατρού 
Σάμουελ Γκρίντλι Χάου, χρησιμοποιώντας πέτρες από τον ναό της Κολώνας, επι-
σκεύασε και διηύρυνε το λιμάνι. Πάνω στο φρούριο Μπούρτζι (σήμερα δεν σώζε-
ται) τοποθέτησε φάρο12. Βόρεια του λιμανιού χτίστηκε και το Λοιμοκαθαρτήριο 
(Υγειονομείο). (Σήμερα τα θεμέλιά του σώζονται έξω από την είσοδο του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου).

Με την επίβλεψη του μηχανικού Θεόδωρου Βαλλιάνου, άνοιξε τον πρώτο αμαξι-
τό δρόμο που συνέδεε την Περιβόλα με την πόλη και μετέφερε μουριές από την 
Πελοπόννησο, τις οποίες φύτευσε κατά μήκος του δρόμου13. 

Μετά τη χάραξη και κατασκευή των πρώτων δημόσιων δρόμων, ο Κυβερνήτης ορ-
γάνωσε και την πρώτη ταχυδρομική υπηρεσία στο νεοσύστατο κράτος.

12 Χρ. Κωνσταντινόπουλου, Η Αίγινα ό.π., σσ. 30-32.

13 Σοφίας Σφυρόερα, Αίγινα, ό.π. σελ. 117.

IV. ECONOMY
The “National Finance Bank of Greece” 
was founded on the 2nd of February 1828 
through Resolution Z’ issued by the Governor 
and aiming to attract foreign funding to sup-
port the national economy. A three=mem-
ber committee was formed to undertake the 
Bank’s administration. Members of the com-
mittee were Georgios Kountouriotis, Alexan-
dros Kontostavlos and Georgios Stavrou10.

On the 31st of July 1820 the National Mint 
was founded in Aegina and the striking of the 
Greek Phoenix coin was approved. Alexan-
dros Kontostavlos, Theofilos Loukopoulos, 
and Nicolaos Levidis were appointed as Cu-
rators of the National Mint11. 

V. PUBLIC WORKS  
Through the financial contribution of the 
American Philhellene and physician Samu-
el Gridley Howe, the Governor was able to 
finance the repair and the expansion of the 
Harbour with stoned which were lifted from 
the temple of Colona. A beacon was placed 
on top of the Bourtzi Castle 12 which has not 
survived to the present. The Infirmary was 
located north of the harbour. (The founda-
tions of the building of the Infirmary lie on 
the entrance of the Archaeological Museum). 

Education, 1827 – 1832. B’ Educational Institutions 

of Aegina, Athens 1972. 

10 Lazaros Th. Choumanidis, “On the National Fi-

nance Bank founded by Ioannis Kapodistrias”, Par-

nassos 36 (1994), pp. 17 - 30

11 Georgios D. Dimakopoulos “The National 

Mint of Greece (1828 – 1833)”, Peloponnesiaka, 8 

(1971), pp. 15 – 96.  Dion. Ch. Kalamaki and Chr. P. 

Mpaloglou, “The National Mint of Aegina. The an-

ecdotal records of Curator Nicolaos Agg. Levidis,” 

The Aeginean, 15 (Jul. – Dec. 2008), pp. 101 – 107.

12 Chr. Konstantinopoulos, Aegina ibid., pp. 30-32

3. Επιστολή εργατών του 
Νομισματοκοπείου με την οποία 
ζητούν να τους καταβληθούν τα 
δεδουλευμένα τους και περιγράφεται ο 
τρόπος δουλειάς τους, Αίγινα 3.7.1830. 
ΓΑΚ- Κεντρική Υπηρεσία. / Επιστολή 
εργατών του Νομισματοκοπείου με την 
οποία ζητούν να τους καταβληθούν τα 
δεδουλευμένα τους, περιγράφεται ο 
τρόπος δουλειάς τους, Αίγινα 3.7.1830. 
ΓΑΚ- Κεντρική Υπηρεσία.
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VΙ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Ο Καποδίστριας δημιούργησε 8 τάγματα τακτικού στρατού. Για να εξασφαλίσει 
μορφωμένους αξιωματικούς, ίδρυσε την Κεντρική Στρατιωτική Σχολή (μετέπει-
τα Σχολή Ευελπίδων), η οποία αρχικά στεγάστηκε στον χώρο του Ορφανοτρο-
φείου. Σκοπός του Κυβερνήτη ήταν να πατάξει τη ληστεία και την πειρατεία 
και να παγιώσει την εσωτερική ασφάλεια14.

VΙΙ. ΓΕΩΡΓΙΑ

Με πρωτοβουλία του Κυβερνήτη και με την επίβλεψη του ιρλανδού φιλέλληνα 
Γουίλιαμ Μπένετ Στέφενσον, εισήχθη στην Αίγινα η καλλιέργεια της πατάτας, 
με σκοπό τη διατροφή του προσφυγικού και ντόπιου πληθυσμού του νησιού. 

VΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ

Από το 1826 είχε μεταφερθεί στην Αίγινα η «Τυπογραφία της Διοικήσεως», που 
επί Καποδίστρια μετονομάσθηκε σε «Εθνική Τυπογραφία». Η «Εθνική Τυπογρα-
φία» στεγάστηκε αρχικά στο Ορφανοτροφείο και στη συνέχεια στο σπίτι του 
Λογοθέτη, τη «Σπιτάρα» (σήμερα δεν σώζεται)15. 

14 Σοφίας Σφυρόερα, Αίγινα, ό.π. σελ. 127.

15 Χρ. Κωνσταντινόπουλου, Η Αίγινα, ό.π. σσ. 24-25.

1. Ψήφισμα για τον οργανισμό 
ταχυδρομείων. / Ψήφισμα για 
τον οργανισμό ταχυδρομείων. 

2. «Ξετίμωσις της λαδιάς 
του 1829». Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο.  / «Ξετίμωσις της 

λαδιάς του 1829». Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο.

The first carriage road, connecting the region of 
Perivola with the city of Aegina was constructed 
under the supervision of the mechanic Theo-
doros Vallianos. Mulberry trees were transport-
ed from the Peloponnese and planted by deci-
sion of the Governor along the road13.  

VI. MILITARY 
Eight Regular Army Units and a Central 
Military Academy (currently known as the 
Evelpidon Military Academy) for the training 
of officers were founded by decision of the 
Governor. His decision aimed primarily at 
safeguarding internal security and fighting 
against thieves as well as destroying piracy14.

VII. FARMING
At the initiative of the Governor and under 
the supervision of the Irish Philhellene Wil-
liam Bennett Stephenson, the cultivation of 
potatoes was introduced in Aegina to provide 
food for the refugees and local population. 

VIII. THE NATIONAL PRINTING HOUSE 
During the era of Kapodistrias, the state-run 
printing house, which operated in Aegina 
since 1826, was renamed to “National Print-
ing House”. In the beginning, it was housed 
in the Orphanage. Later it was moved to the 
“Spitara,” a house belonging to Logothetis 
which has not survived to the present15. 

A Columbian press, manufactured in the Unit-
ed States, was purchased from Firmin Didot, 
the Publishing House of Paris. Kapodistri-
as requested Georgios Apostolidis Kosmi-
tis, who at the time was in Paris, to become 
the Director of the National Printing House. 
Pavlos Patrikios, a Smyrnian Typographer and 
Member of the Sacred Band undertook the 
position of Deputy Director. 

The General Gazette of Greece, and its 
French edition, Courrier de la Gréce, as well 
as the Aeginean, a “philological, scientific and 
technological” newspaper were printed at the 
National Printing House. Kapodistrias was an 
ardent promoter of The Aeginean. He was the 
newspaper’s principal translator and column-
ist, writing under this own initials.

13 Sophia Sfyroera, Aegina, ibid p. 117

14 Sophia Sfyroera, Aegina, ibid p. 127

15 Chr. Konstantinopoulos, Aegina ibid., pp. 24 - 25

2
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1

1. Διάταγμα 
«Περί οργανισμού 
Στρατιωτικής Κεντρικής 
Σχολής», Αίγινα 
22.2.1829. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής. / Διάταγμα 
«Περί οργανισμού 
Στρατιωτικής Κεντρικής 
Σχολής», Αίγινα 
22.2.1829. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής.  
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2.Οι γαλλόφωνες εφημερίδες που 
εκδίσονται στην Αίγινα και την Πάτρα 
αντίστοιχα, 1828, 1829. Βιβλιοθήκη 
της Βουλής. / Οι Γαλλόφωνες 
εφημερίδες που εκδίσονται στην Αίγινα 
και την Πάτρα αντίστοιχα, 1828, 1829. 
Βιβλιοθήκη της Βουλής. 

3.Τα χρέη του πλοιάρχου και των υπ’ 
αυτόν αξιωματικών. Φωτοανατύπωση 
της έκδοσης του 1830 (Αίγινα, Εθνικό 
Τυπογραφείο). Βιβλιοθήκη της Βουλής. 
/ Τα χρέη του πλοιάρχου και των υπ’ 
αυτόν αξιωματικών. Φωτοανατύπωση 
της έκδοσης του 1830 (Αίγινα, Εθνικό 
Τυπογραφείο). Βιβλιοθήκη της Βουλής

4. Ν.Φλογαΐτου, Συνοπτική Γραμματική 
είτε Στοιχειώδεις Αρχαί της Μουσικής 
μετά προσαρμογής εις την κιθάραν, 
Αίγινα 1830. Βιβλιοθήκη της Βουλής. 
/ Ν.Φλογαΐτου, Συνοπτική Γραμματική 
είτε Στοιχειώδεις Αρχαί της Μουσικής 
μετά προσαρμογής εις την κιθάραν. 
Αίγινα 1830. Βιβλιοθήκη της Βουλής

2
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Ο Καποδίστριας αγόρασε από τον γαλλικό εκδοτικό οίκο του Παρισιού Firmin 
Didot το αμερικάνικο πιεστήριο Columbian και κάλεσε από το Παρίσι τον Γε-
ώργιο Αποστολίδη Κοσμητή ως διευθυντή. Υποδιευθυντής ανέλαβε ο Σμυρναί-
ος ιερολοχίτης και τυπογράφος Παύλος Πατρίκιος. Στην Εθνική Τυπογραφία 
της Αίγινας τυπώνονταν η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, η γαλλική της έκδο-
ση Courrier de la Grèce και η Αιγιναία, εφημερίδα «φιλολογική, επιστημονική 
και τεχνολογική», που κύριος αρθρογράφος, μεταφραστής και υποκινητής της 
ήταν ο Ι. Καποδίστριας πίσω από τα αρχικά Ι.Κ. 

Στην Αίγινα, στην Εθνική Τυπογραφία, την περίοδο 1828-1831, τυπώθηκαν και 
περίπου 90 βιβλία. Ανάμεσά τους, το Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος, Βιογρα-
φία Μάρκου Μπότσαρη και Γεωργίου Καραϊσκάκη υπό Άνθιμου Γαζή, Διάταγ-
μα περί οργανισμού Κεντρικής Στρατιωτικής Σχολής, Τα χρέη του πλοιάρχου, 
Εγχειρίδιον διπλογραφίας ή σύντομος διδασκαλία του πώς να κρατούνται τα 
κατάστιχα της διπλογραφίας.

Ninety books were estimated to have been 
printed during 1828 – 1831 at The National 
Printing House in Aegina. Among these, were 
the Political Constitution of Greece, the Biog-
raphies of Markos Mpotsaris and Georgios 
Karaiskakis authored by Anthimos Gazis, the 
Decree on the Organization of the Central 
Military Academy, The Captain’s Debts: A Dip-
lography Handbook or the short teachings on 
how to keep diplography records.

IX. LIBRARY
The first Library was created on the grounds 
of the Orphanage. Copies of books were do-
nated or acquired through purchases, and 
manuscripts were collected from monas-
teries and private individuals. A Manuscript 
Department was created for the collection 
of the manuscripts. L. Moustoxidis notes: “A 
collection of 24 manuscripts on parchment 
and cotton paper were gathered until now, 
which in all frankness are only a few but sat-
isfactory in numbers if we take into consider-
ation that these have been collected in just a 
short while and also take into account the fact 
that many have been stolen by the greedy 
foreigners and many have been destroyed 
by neglect and barbarity16.”

16 Chr. Konstantinopoulos, Aegina ibid, pp. 44 – 45. 

Triantafyllos Sklavenitis, “National Library of Greece: 
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ΙΧ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στον χώρο του Ορφανοτροφείου συστήθηκε η πρώτη Βιβλιοθήκη. Τα βιβλία 
προέρχονταν από αγορές και δωρεές, ενώ υπήρχε και Τμήμα Χειρογράφων που 
περισυνελέγησαν από ιδιώτες και από μοναστήρια. Γράφει χαρακτηριστικά ο Α. 
Μουστοξύδης: «Προσετέθησαν μέχρι τοῦδε συναχθέντα καὶ 24 παλαιὰ χειρόγρα-
φα εἰς μεμβράναν καὶ βαμβακοχάρτην, τὰ ὁποῖα κατὰ ἀλήθειαν εἶναι ὀλίγα· ἀλλ’ 
ἀρκετά, ὅταν ἐνθυμηθῶμεν πόσον βραχὺς εἶναι ὁ καιρὸς τῆς συλλογῆς αὐτῶν, καὶ 
πόσα ἐσφετερίσθη ἡ ἀπληστία τῶν ἀναζητούντων αὐτὰ ξένων, καὶ πόσα ἐφθάρη-
σαν ἀπὸ τὴν ἀγνωσίαν καὶ βαρβαρότητα»16. 

Η βιβλιοθήκη στο Ορφανοτροφείο, από το Μάιο του 1832 λειτουργούσε ως 
ανεξάρτητο ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Βιβλιοθήκη» και διευθυντή τον 
Γεώργιο Γεννάδιο. Το 1834 μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

16 Χρ. Κωνσταντινόπουλου, Η Αίγινα, ό.π. σσ. 44-45. Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη, «Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: ιστορικό σχεδίασμα», στο Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης: 

κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1999, σσ. κγ΄-υγ΄.

1. Ambroise Firmin Ditot 
(1790-1876). Eλαιογραφία 
σε μουσαμά, Wladyslaw 
Bakalowicz, x.x. Bιβλιοθήκη 
της Βουλής. / Ambroise 
Firmin Ditot (1790-1876). 
Eλαιογραφία σε μουσαμά, 
Wladyslaw Bakalowicz, x.x. 
Bιβλιοθήκη της Βουλής. 

2. Το αμερικανικό 
πιεστήριο Columbian 
που παραγγέλθηκε στον 
οίκο Firmin Didot Freres, 
1830. Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο. / Το αμερικανικό 
πιεστήριο Columbian που 
παραγγέλθηκε στον οίκο 
Firmin Didot Freres, 1830. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

3. Η ΑΙΓΙΝΑΙΑ. Εφημερίς, 
Φιλολογική, Επιστημονική 
και Τεχνολογική
Εκδιδόμενη άπαξ του 
μηνός. Από τη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Αίγινας. 
/ Η ΑΙΓΙΝΑΙΑ. Εφημερίς, 
Φιλολογική, Επιστημονική 
και Τεχνολογική
Εκδιδόμενη άπαξ του μηνός. 
Από το αρχείο της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης της Αίγινας. 

4. Εκδόσεις της Εθνικής 
Τυπογραφίας στην Αίγινα
Βιβλιοθήκη της Βουλής. 
/ Εκδόσεις της Εθνικής 
Τυπογραφίας στην Αίγινα
Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Since May 1832 the Library at the orphanage 
operated as an independent foundation un-
der the name of “National Library” and un-
der the directorship of Georgios Yennadios. 
In 1834 it was moved to Athens.

X.MUSEUM
The first Archaeological Museum was founded 
through the 20th of October 1829 Resolution. 
It was located on the site of the Orphanage. 
“During laying out of the foundations, piles 
of ancient pots were unearthed, their morph 
and construction technique worthy of archae-
ological interest. The same were found during 
road works in the city. An embossed horse and 

historic design,” in Treasures of the National Library: 

exhibition catalogue, Athens 1999, pp. kc’-yc’
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Χ. ΜΟΥΣΕΙΟ

Με το ψήφισμα της 20ής Όκτωβρίου 1829 ιδρύθηκε το πρώτο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το οποίο επίσης στεγάστηκε στο Ορφανοτροφείο. «Ἐνῷ κατωρύττο-
ντο τὰ θεμέλιά του, εὑρέθησαν ἀγγεῖα τινα παλαιὰ τῶν ὁποίων καὶ ἡ κατασκευὴ καὶ 
ἡ μορφὴ εἶναι ἄξια τῆς περιεργείας τῶν ἀρχαιολόγων. Εὑρέθησαν ὡσαύτως καὶ εἰς 
τὸν ἑξομαλισμὸν τῶν ὁδῶν τῆς πόλεως ἄλλα τοιαῦτα καθὼς καὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ 
νέου λοιμοκαθαρτηρίου εὑρέθη ἀνάγλυπτον παριστάνον ἵππον μὲ τὸν ἱπποκόμον 
του17». Έφορος διορίστηκε ο Ανδρέας Μουστοξύδης. Η σύσταση του Μουσείου 
συνετέλεσε στον περιορισμό της αρχαιοκαπηλίας και της ανεξέλεγκτης αρπα-
γής αντικειμένων από ξένους περιηγητές.

17 Χρ. Κωνσταντινόπουλου, Η Αίγινα, ό.π. σσ. 45-48.

Ένδεκα φύλλα τράπουλας, 
η οποία κυκλοφόρησε από 
φιλελληνικούς κύκλους το 1829 
και απεικονίζουν ήρωες της 
Ελληνικής Επανάστασης
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. / 
Ένδεκα φύλλα τράπουλας, 
η οποία κυκλοφόρησε από 
φιλελληνικούς κύκλους το 1829 
και απεικονίζουν ήρωες της 
Ελληνικής Επανάστασης
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
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Φιλέλληνες συνεργάτες του Καποδίστρια

Φιλελληνισμός ονομάστηκε το κίνημα αγάπης και συμπάθειας που προήλθε 
ως αποτέλεσμα του θαυμασμού των Ευρωπαίων για τον ελληνικό πολιτισμό 
(κυρίως τον αρχαίο) και του οίκτου για τη δεινή κατάσταση των υπόδουλων 
Ελλήνων. Ειδικότερα, στην περίοδο της Επανάστασης, ο φιλελληνισμός εκ-
δηλώθηκε με ποικίλες μορφές συμπαράστασης προς τους αγωνιζόμενους 
Έλληνες. Η συμπαράσταση αυτή ήταν ηθική, οικονομική ή ένοπλη συμμετο-
χή στον αγώνα18. Η επανάσταση συγκίνησε χριστιανούς και φιλελεύθερους 

18 Σαρ. Καργάκου, Γενική Ιστορία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1976, σσ. 628-629. Απ. Βακαλόπουλου, 

Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 1971, σσ. 247-270. Τάσου 

Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2011, τ. Α΄ , σσ. 

95-97.

horseman were found on the grounds of the 
new quarantine Building17”.  Andreas Mous-
toxydis was appointed Curator of the Muse-
um. Founding a Museum had helped contain 
the high levels of archaeological looting and 
stolen artifacts by foreign travellers.  

Philhellene Associates of Kapodistrias
Philhellenism was a movement of sympathy 
and affection, rooted in European admira-
tion for (mainly the ancient) Greek civilization 
and compassion for the plight of the enslaved 
Greeks. During the Greek uprising in particular, 
philhellenism had taken many manifestations 
in expressing sympathy for the fighting Greeks. 
The Philhellenes expressed their support mor-
ally, financially and with armed participation 
in the struggle18. The uprising had earned the 
sympathy of both the Christians and the Lib-
erals worldwide leading to the creation of the 
Philhellenic Committees, across Europe and the 
United States, known as the “komitata”.

The presence and contribution of the Phil-
hellenes during the time which Kapodistrias 

17 Chr. Konstantinopoulos, Aegina ibid, pp. 45 -48

18 Sar. Kargakou General History, Gutenberg, Ath-

ens 1976, pp. 628 – 629. Ap. Bakalopoulou, His-

tory of the Greek Revolution of 1821, OEDB, Ath-

ens 1971, pp. 247 – 270. Tasos Bournas, History of 

modern and contemporary Greece, Pataki, Athens 

2011, v. Á, pp. 95-97
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served as Governor in Aegina was very sig-
nificant. Among them, was the Swiss banker 
Eynard who had financed the construction of 
the Central School (Eynardio) building, among 
other things. Also, the Duchess of Plaicanse 
had founded the School for Girls, the American 
Samuel Howe had contributed to the repair 
of the harbour, the Irish William Stephenson 
had supervised the import and cultivation of 
potatoes in Aegina, Henry Post, the represent-
ative of the Greek Committee in New York, had 
distributed, together with Howe, the aid which 
had been raised by the American Philhellenes. 
Especially important was the contribution of 
the English Frank Abney Hastings who had 
contributed to the reorganization of the Greek 
revolutionary navy. Hastings had supervised 
the construction of the ship “Karteria”, which 
was under his command and had personal-
ly financed her naval instruments and maps 

These are but a few examples of Ioannis Ka-
podistrias’s achievements during his gover-
norship in Aegina.  

Before taking office, Kapodistrias had mort-
gaged his whole estate in Corfu. Also, he re-
fused to accept state salary. Kapodistrias was 
an exemplary statesman. He lived modestly. 
He was devoted to his country, his Church, 
his fellow men. His only reward was the love 
and confidence of the people and the un-
ceasing gratitude of the Nation. He had not 
seized the power by force. People loved him. 
Nikolaos Kosomoulis noted ‘the cheerful-
ness of the people (and) the melancholy of 
(only) a few notables.” Maintaining that Ka-
podistrias had been a dictator is a historical 
mistake committed by those who have no 
understanding of the times, the conditions 
and the circumstances which marked his era.

The assassination of the Governor on Sep-
tember 27 1831 in Nafplio, as he went into 
church, did not allow the implementation 
of his constitutional proposals. Kapodistri-
as laid the foundation for the structure and 
the organization of the Greek State. Former 
President of the Hellenic Republic Konstan-
tinos Tsatsos noted in his sermon in 1976: 
“Indeed, Venizelos made the Great Greece 
but Kapodistrias made Greece.”19

19 Eudoxia Aygoustinou, ibid page. 204.

σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν με την έναρξη της επα-
νάστασης στην Ευρώπη και στην Αμερική φιλελληνικές επιτροπές, τα λεγό-
μενα «κομιτάτα». 

Στα χρόνια του Καποδίστρια σημαντική υπήρξε η παρουσία και συμβολή του 
Ελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου που ανέλαβε, μεταξύ άλλων, τη δαπάνη για την 
ανέγερση του κτηρίου του Κεντρικού Σχολείου (Εϋνάρδειου), της δούκισσας 
της Πλακεντίας, που ίδρυσε στην Αίγινα σχολείο για κορίτσια, του Αμερικα-
νού Σάμουελ Χάου, που συνέβαλε στην επισκευή του λιμανιού, του ιρλανδού 
Γουίλιαμ Στέφενσον, που επέβλεψε την εισαγωγή και καλλιέργεια της πατά-
τας στην Αίγινα, του Χένρυ Ποστ, εκπρόσωπου της ελληνικής επιτροπής Νέας 
Υόρκης, ο οποίος στην Αίγινα μαζί με τον Χάου διένειμε βοήθεια που είχαν συ-
γκεντρώσει Αμερικανοί φιλέλληνες. Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή του Άγγλου 
Φρανκ Άμπνυ Χάστιγκς (Άστιγξ), ο οποίος συνέβαλε στην αναδιοργάνωση του 
ελληνικού επαναστατικού ναυτικού. Προμήθευσε με δικά του χρήματα τα ναυ-
τικά όργανα και τους χάρτες στο πλοίο «Καρτερία», του οποίου επέβλεψε τη 
ναυπήγηση στην Αγγλία και υπήρξε κυβερνήτης.

Αυτά είναι λίγα δείγματα από το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αίγινα. 

Πριν αναλάβει την εξουσία, είχε υποθηκεύσει την περιουσία του στην Κέρκυ-

1

122



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

ρα και αρνήθηκε να δεχθεί τον κρατικό μισθό. Αποτελεί υπόδειγμα πολιτικού 
προσώπου. Έζησε λιτά, αφοσιωμένος στην πατρίδα του, στην Εκκλησία του, 
στους συνανθρώπους του. Μοναδική ανταμοιβή του ήταν η εμπιστοσύνη και η 
αγάπη του λαού προς το πρόσωπό του και η διαρκής ευγνωμοσύνη του έθνους 
προς αυτόν. Δεν άρπαξε την εξουσία με τη βία. Ο λαός τον αγάπησε. Υπήρξε 
«ευφροσύνη του λαού, μελαγχολία μερικών προκρίτων αριστοκρατών», κατά 
την μαρτυρία του Νικολάου Κασομούλη. Και αποτελεί ιστορικό ολίσθημα ο 
χαρακτηρισμός του ως «δικτάτορα», από κάποιους που αδυνατούν να διακρί-
νουν χρόνους, περιστάσεις, συγκυρίες. 

Η δολοφονία του Κυβερνήτη στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 στο Ναύπλιο, καθώς 
προσερχόταν στην εκκλησία, δεν επέτρεψε να δούμε υλοποιημένες τις συνταγ-
ματικές προτάσεις του. Ο Καποδίστριας, με τη διακυβέρνησή του έθεσε τις βά-
σεις για τη δομή και την οργάνωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Αυτό 
δήλωνε σε διάγγελμά του το 1976, ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας Κωνσταντίνος Τσάτσος: «Ο Βενιζέλος έκαμε πράγματι τη Μεγάλη Ελλάδα. 
Αλλά την Ελλάδα την έκανε ο Καποδίστριας19». 

19 Ευδοξίας Αυγουστίνου, ό.π. σελ. 204.

1. Σάμιουελ Γκρίνλευ Χάου (1801-1876). / Σάμιουελ 
Γκρίνλευ Χάου (1801-1876)

2. Γαλλικά πιάτα με παραστάσεις του Αγώνα που 
κυκλοφόρησαν για την ενίσχυση της Ελληνικής 
Επανάστασης. Βιβλιοθήκη της Βουλής. / Γαλλικά πιάτα 
με παραστάσεις του Αγώνα που κυκλοφόρησαν για την 
ενίσχυση της Ελληνικής Επανάστασης. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής. 

3. Κοινοποίηση στον Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια 
υπομνήματος Γάλλου εμπόρου μεταξωτών υφασμάτων, 
ο οποίος ζητά άδεια να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, 
μαζί αποστέλλεται και δειγματολόγιο υφασμάτων, 
Μεθώνη 14.12.1828. ΓΑΚ – Κεντρική Υπηρεσία. 
/ Κοινοποίηση στον Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια 
υπομνήματος Γάλλου εμπόρου μεταξωτών υφασμάτων, ο 
οποίος ζητά άδεια να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, μαζί 
αποστέλλεται και δειγματολόγιο υφασμάτων, Μεθώνη 
14.12.1828. ΓΑΚ – Κεντρική Υπηρεσία.

2

3
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Σπάνια απόδοση της 
δολοφονίας του Καποδίστρια 
μέσα στο ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνα. Ελαιογραφία. 
Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο 
Καποδιστριακών Μελετών. 
/ Σπάνια απόδοση της 
δολοφονίας του Καποδίστρια 
μέσα στο ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνα. Ελαιογραφία. 
Μουσείο Καποδίστρια / Κέντρο 
Καποδιστριακών Μελετών
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H «εντοιχισμένη επιγραφή» στην κεντρική είσοδο του 
Ορφανοτροφείου. / H «εντοιχισμένη επιγραφή» στην 
κεντρική είσοδο του Ορφανοτροφείου.
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Η Αίγινα το μικρό νησάκι του Αργοσαρωνικού πολύ κοντά στην 
Αθήνα, διαθέτει μια πολύ μεγάλη ιστορία, που ξεκινά από τα 
μυθολογικά χρόνια και φτάνει στο σήμερα. Oι ανατολικές και 
νοτιοανατολικές ακτές, βραχώδεις και αφιλόξενες, δεν ευνόη-
σαν τη δημιουργία οικισμού, ενώ στις βόρειες οι κρύοι βοριά-

δες δυσκολεύουν τη ζωή. Έτσι στη δυτική πλευρά, εκεί όπου γη και θάλασσα 
συναντιούνται αρμονικά, δημιουργήθηκε ήδη από την τρίτη π.Χ. χιλιετία ο 
πρώτος οικισμός του νησιού.

Στο ίδιο σημείο βρίσκεται χτισμένη και η σημερινή χώρα της Αίγινας που δη-
μιουργήθηκε σταδιακά από τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου, 
μετά από ένα μεγάλο διάστημα εγκατάλειψης και παρακμής και παράλληλης 
ανάπτυξης της Παλαιοχώρας στο εσωτερικό του νησιού, από το φόβο των Σα-
ρακηνών Κουρσάρων.

Το 1827 εγκαθίσταται στην Αίγινα η Αντικυβερνητική Επιτροπή μετά από τις 
ταραχές του Ναυπλίου. Όταν ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας αποβιβάζε-
ται στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828, στο νησί εκτός από τη χώρα υπήρχαν 
ήδη τα περισσότερα από τα χωριά που υπάρχουν σήμερα, ενώ στις πλαγιές των 
βουνών οι γεωργοί συγκροτούσαν με αναλημματικούς από ξερολιθιά τοίχους, 
πεζούλες, όπου φύτευαν κριθάρι και δημητριακά και χαμηλότερα συκιές, ελιές, 
αμυγδαλιές, χαρουπιές. Στις πεδιάδες άρχιζε η καλλιέργεια των αμπελιών1.

Στη Βαγία, τη Σουβάλα και την Πέρδικα οι κάτοικοι ήταν στην πλειοψηφία τους 
ναυτικοί. Έτσι εξηγείται η διαφορά του αριθμού του πληθυσμού που αναφέ-
ρουν οι ιστορικοί. άλλοι αναφέρουν 45.000, ακόμη και 100.000 χιλιάδες (ο τε-
λευταίος αριθμός είναι οπωσδήποτε υπερβολικός) και άλλοι 10.000 περίπου2. 
Αυτό οφείλεται στο ότι κάποιοι υπολογίζουν το σύνολο του πληθυσμού στο 
νησί και άλλοι της χώρας. 

Στο σύνολό της η χώρα της Αίγινας ήταν κακοχτισμένη με στενά δρομάκια και 
ελάχιστα μεγαλύτερα σπίτια. Τα πρώτα κτήρια που χτίστηκαν στη σημερινή 
παραλία λίγο πριν το 1800 ήταν, κατά τον Σπ. Λάμπρου, τρία μαγαζιά, του Ν. 
Λογοθέτη του Μ. Μοίρα και του Κ. Λυμπερόπουλου.

1 Γ. Κουλικούρδη, Αίγινα Ι, Αθήνα 1990, σ. 175

2 Γενική Εφημερίς της Ελλάδος 2.5 1828

Τα Καποδιστριακά 
κτήρια της Αίγινας
XXXXXXXXXX

IN TRIZINA, due to lack of large covered spac-
es, the Third National Assembly, whose pro-
ceedings had been interrupted during the pre-
vious year, convened on the 19th of March 
1827 in a lemon grove. Continuous sessions 
were devoted to issues of war conduct and 
organization of the administration.

On the 3rd of April 1827, following successive 
proposals, first by an anonymous source and 
then by Theodoros Kolokotronis, the Assem-
bly passed Resolution No 6 appointing Count 
Ioannis Kapodistrias as “Governor of Greece 
in the name of the Greek Nation,” to “govern 
the Greek State by the established laws for a 
seven-year term”. The Assembly appointed the 
Anti-Government Committee, an administra-
tive committee to govern until Kapodistrias’ 
arrival, comprising Georgios Mavromichalis 
for the Peloponnesians, Ioannis Markís Mi-
laétis for the islanders and Ioannoulis Nakos 
for Central Greece1. 

Command of the navy and land forces were 
passed to Admiral Lord Thomas Cochrane and 
Sir Richard Church respectively. But, they were 
able to make little headway against the Turks 
as a day after the unexpected death of Geor-
gios Karaïskakis, on the 23rd of April in Faliro, 
the Greeks suffered a devastating defeat at the 
battle of Analatos. Many fighters were taken 
hostage and more than 1000 men were killed. 

1 Archives of Greek Palingenesia (AGP), National 

Assemblies 1821 – 1833, first volume, Library of the 

Hellenic Parliament, Athens 1971, p 435
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Λίγο ψηλότερα είχε ήδη κτιστεί ο πύργος του Μάρκελλου με μορφή ενετικής 
γκαρδιόλας (παρατηρητήριου) και ακριβώς από πίσω τα σπίτια του Λυμπερό-
πουλου, του Βαρβάκη και του Ζωγράφου.

Η μορφολογία του Πύργου του Μάρκελλου ίσως να υποδηλώνει ότι το κτήριο 
προϋπήρχε και ότι το 1802 ανακατασκευάστηκε. Άλλωστε και το Μπούρτζι της 
Αίγινας, πάνω στο μικρό νησάκι, στην είσοδο του λιμανιού, δείχνει ότι σε κά-
ποια παλιότερη εποχή, ίσως η παραλία ήταν προετοιμασμένη για να προλαμ-
βάνει πειρατικές επιδρομές.

Από την άλλη πλευρά της πόλης το μικρό διώροφο σπίτι του Κανάρη θυμίζει 
με την μπροστινή τζαμαρία του παλιό αθηναϊκό σπίτι. Δεν είναι απίθανο να 
κτίστηκε από Αθηναίους πρόσφυγες, που είχαν καταφύγει στην Αίγινα. Παρό-
μοιας μορφής σπίτια, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Χάνς Βάλτερ, συναντούσες 
και στον οικισμό της Κολώνας. 

Μετά τη μεταφορά της Αντικυβερνητικής επιτροπής στο νησί, πολλές προσω-
πικότητες του αγώνα όπως ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Κωνσταντίνος Κα-
νάρης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Σκωτσέζος ιστορικός Τζορτζ Φίνλεϊ, 
εγκαθίστανται στο νησί. Και ακολουθούν οι Σπυρίδων Τρικούπης, Αλέξανδρος 
Κοντόσταυλος και, λίγο αργότερα, ο Γεώργιος Γεννάδιος.

Μαζί με αυτούς έρχεται και ο Κεφαλλονίτης μηχανικός Θεόδωρος Βαλλιάνος3, 
απόφοιτος της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Πετρούπολης, αξιωματικός του 
σώματος των Ιτζενιέρων (μηχανικών), των σωματοφυλάκων του Τσάρου, που 
γνωρίζει τον Καποδίστρια από τη Ρωσία. Αμέσως μετά την κήρυξη της Επα-
νάστασης ο Βαλλιάνος ζητά άδεια από τον Τσάρο και τον Απρίλιο του 1822 
φτάνει στην Ελλάδα, για να θέσει τις υπηρεσίες του στις ανάγκες του Αγώνα. 
Εκλέγεται μέλος της ειδικής επιτροπής του Στρατιωτικού Σώματος των Επτανη-
σίων και εξοπλίζει και συντηρεί το σώμα των Κεφαλλήνων με δικά του έξοδα. 
Μετά την εγκατάστασή του στην Αίγινα συμμετέχει ενεργά στην οικοδομική 
δραστηριότητα της εποχής4.

Το καλοκαίρι του 1828 ο Βαλλιάνος ασχολείται με μετασκευές και επισκευές σε 
υφιστάμενα κτήρια, όπως την αποθήκη του Αιγινήτη Λογοθέτη (που μετά τη με-
τατροπή της στέγασε την επί των Εξωτερικών Γραμματεία) και τις κατοικίες του 
Γεωργάκη Αϊβαλιώτη, Θωμά Ιατρού, Νικολάου Λίνου, Γεώργιου Λογιωτατίδη, 
Σταύρου Βρέξη, Καλαμάρα, της Δεσποτίνας και τα εθνικά σπίτια το υπ’ αρ. 174 
και το λεγόμενο του Δροσίου. Δεν έχουμε, δυστυχώς, καταφέρει να ταυτίσουμε 
τα κτήρια αυτά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οικία Φίνλεϊ, το «κόκκινο 
κάστρο», που πιθανότατα χτίστηκε με υλικό από τον αρχαίο ναό της Κολόνας.

3 Χαρ. Δημακόπουλου, Θεόδωρος Βαλλιάνος, Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 

Β΄, 1981-1982, 109-122

4 Μάρως Καρδαμίτση- Αδάμη, Ο Θεόδωρος Βαλλιάνος στην Αίγινα, Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς 

Πανιονίου Συνεδρίου, Κεφαλλονιά, Μάιος 1986 (υπό έκδοση)

Aeginetans Kyriakos Mourtzis and brothers 
Georgios and Michalis Karydis-Tselepis were 
among those killed in battle.

The situation was desperate. The Acropolis, 
Greece’s last stronghold, was surrendered to 
the Turks and its guard had taken shelter in 
Aegina where fear and unrest prevailed. In the 
nick of time and in order to save the Cause, 
“the Nation turned to its last resort: Ioannis 
Kapodistrias2.”

On the 1st of May 1827, the Trizina Assembly 
approved by vote the “Political Constitution of 
Greece”, under pressing circumstances and 
despite the fact that it’s drafting required “a 
lengthy and laborious study3”. It was the most 
democratic and liberal constitution of its era, 
the most perfect among all constitutions which 
were drafted during the Struggle, and a prime 
example of liberal and democratic constitu-
tional drafting. But, it never went into effect!

On the 5th of May 1827 the National Assem-
bly concluded its sessions, having previously 
approved by vote, during its 12th meeting, 
that “the city of Nauplion is appointed seat of 
the Government and of the Parliament, and 
(that) the Government must transfer imme-
diately to Nauplion and (that) the Parliament 
must gather there as soon as possible4”. But 
Nauplion had become a “Listarxeion” (a Den 
of Robbers) and there, Theodoros Grivas who 
controlled Palamidi was in armed conflict with 
Nasos Fotomaras who controlled Akronauplia5. 
The Anti-Government Committee, which had 
been following the armed clashes from Bourt-
zi, decided to seek a “more suitable place” and 
therefore decided to move its seat to Aegina. 

After the fall of the Acropolis, a new wave of 
refugees had sought refuge in Aegina hence 
when the government, the employees and 
the archives of the state arrived the city was 
already crammed.

The Anti-Government Committee, just like 

2 Alex. I. Despotopoulos Governor Ioannis Kap-

odistrias and the Greek Liberation MIET. Athens 

1966 p.3

3 Ibid p. 423

4 Ibid p 610

5 History of the Greek Nation (IEE), Ekdotiki Athi-

non AE. Athens 2000 vol IB, p441

1930 περίπου.Ο Πύργος του Μαρκέλλου. Διακρίνεται η 
πόρτα της οικίας Παπαλεονάρδου. Creator: Thompson Homer 
A., αρχαιολόγος. / 1930 περίπου.Ο Πύργος του Μαρκέλλου. 
Διακρίνεται η πόρτα της οικίας Παπαλεονάρδου. Creator: 
Thompson Homer A., αρχαιολόγος.
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Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί συγκεκριμένα τεκμήρια ο Βαλλιάνος 
πρέπει να είναι ο αρχιτέκτονας της οικίας Φίνλεϊ, καθώς είναι η μόνη που 
φαίνεται να έχει κτισθεί βάσει σχεδίου. Οι άλλες γνωστές κατοικίες που γνω-
ρίζουμε, όπως η οικία Κοντόσταυλου, η οικία Τρικούπη κ.λπ., πρέπει να χτί-
στηκαν από ντόπιους μαστόρους. Το ίδιο ισχύει και για το σπίτι του Βούλγα-
ρη στην Περιβόλα, όπου και φιλοξενήθηκε ο Καποδίστριας στην Αίγινα, μια 
έπαυλη «πυργωτή περιτριγυρισμένη με τοίχο σαν φρούριο», που χτίστηκε το 
1769 και ακολουθεί τις προδιαγραφές της λαϊκής αρχιτεκτονικής του νησιού.

Κάποια από τα άλλα σπίτια του οικισμού, δίπατα με εξωτερικής σκάλα και στέγη 
από κεραμίδια και αυλή που στολίζεται με ξύλινο μπαλκόνι, συναντάμε στα με-
σοαστικά σπίτια της χώρας αλλά και σε κάποια χωριά. Μερικές φορές το ξύλινο 
μπαλκόνι εξελίσσεται σε ανοιχτό χαγιάτι (ή μήπως το αντίθετο;). Κατά τον αρ-
χιτέκτονα Δημ. Βασιλειάδη, που έχει μελετήσει τη λαϊκή αρχιτεκτονική της Αίγι-
νας, αυτά αποτελούν αρχιτεκτονικές μορφές ξένες προς την τοπική παράδοση.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το σπίτι που κατοίκησε και ο Κυβερνήτης, το 
Κυβερνείο ή Παλάτι του Μπαρμπαγιάννη, διώροφο, σε σχήμα Γ, με κεραμο-
σκεπή και μαρμάρινη εξωτερική σκάλα. Οι μικροί φεγγίτες πάνω από το πα-
ράθυρο του ορόφου της μικρής πτέρυγας παραπέμπουν σε στερεοελλαδίτικη 
αρχιτεκτονική.

Τον ίδιο τύπο κτηρίου κατοικίας είχε και το πρώτο τυπογραφείο της Αίγινας (κα-
τεδαφισμένο σήμερα) καθώς και ένα ακόμη κτήριο που σχεδιάζει ο Χρ. Χάνσεν 
το 1835. Ίσως το τελευταίο να ήταν το Παλάτι του Βιάρου. Στο τυπογραφείο, 
μάλιστα, ήταν εμφανείς οι ξυλοδεσιές στις στάθμες των ανοιγμάτων, αντισει-
σμική προφύλαξη που δεν συναντάμε στην τοπική αρχιτεκτονική.

the Administration Committee in 1826, was 
housed in the Tower of Markellos. The Par-
liament held sessions in the Diocese and its 
committees met in various places, constantly 
moving from homes to shops to warehouses, 
all of which were hastily repaired. To deal with 
the acute shortage of housing the Accommo-
dation Committee was established. Together 
with the police, the Committee found suita-
ble homes and arranged rent prices for the 
employees, the members of Parliament, the 
politicians and the military officers who were 
complaining for the lack of housing. 

The Government leased a number of seaside 
shops, such as the “magazara” (the big shop) of 
K Logothetis, to stock ammunition, food items 
and loot recourses captured during sea oper-
ations. Sir Richard Church built a warehouse 
as did Austrian Consul Georg Christian Gropi-
us. The Metochi (dependency) of Fanerome-
ni was also used as a warehouse6. The police 
undertook responsibility for repairing public 
roads and for kerosene street lights to keep 
them lit through the night7. 

Aegina was readying to welcome the Gover-
nor and the city was undergoing a process of 
beautification. There was not enough time to 
build a Governor’s Mansion therefore it was 
decided that Kapodistrias would stay in the 
Mansion belonging to the Moiras’s family. Its 
tenant Petrobey Mavromichalis and the ref-
ugees which stayed in its outbuildings were 
asked to leave. Repair work began in the Man-
sion and Turkish hostages, who were used 
as street sweepers, took the strain of moving 
necessary construction materials8. In the midst 
of these events, news of the unanticipated 
destruction of the Turkish-Egyptian fleet (8th 
of October 1827) in the Navarino bay on the 
west coast of the Peloponnese spurred great 
enthusiasm among the people of Aegina and 
the whole of Greece. 

The messenger of the joyous news was carried 
through the city in the arms of cheerleaders 
whose cheers echoed in the sky. The streets 
were lit, the people were dancing and the 
wine was flowing. At the Diocese, the gather-
ing crowds were so large that the doxology was 

6 C.Koulikourdi, Aegina III, p 146

7 Ibid p 75

8 Ibid p 74

1

130



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

1 Τζορτζ 
Φίνλευ (1799 - 1875)
Παλιά φωτογραφία. 
/ Τζορτζ 
Φίνλευ (1799 - 1875)
Παλιά φωτογραφία.

2 Οικία Μαυροκορδάτου 
– Φίνλευ (Κόκκκινο 
Κάστρο). Φωτογραφία: 
Ανέστης Κορνέζος. / 
Τικία Μαυροκορδάτου 
– Φίνλευ (Κόκκκινο 
Κάστρο). Φωτογραφία: 
Ανέστης Κορνέζος

3 Εσωτερικό Κόκκκινου 
Κάστρου. / Εσωτερικό 
Κόκκκινου Κάστρου

2

3
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Γενική Τροποποίησις του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αίγινας 1898. Αρχείο 
Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Συλλογική Μάρως Καρδαμίτση Αδάμη. 
/ Γενική Τροποποίησις του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αίγινας 1898. Αρχείο 
Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Συλλογική Μάρως Καρδαμίτση Αδάμη.
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held outside the church. Spyridon Trikoupis 
delivered the ceremonial speech as rounds 
of cannon salutes were fired from the Psarian 
ships, which had hoisted the courtesy British, 
French and Russian flags to mark the occasion.

The situation, however, remained tragic. Resit 
Pasha Kioutachi had occupied central Greece 
and Egyptian Saltan Imbrahim Pasha con-
trolled the Peloponnese. Among the freed 
territories only Poros, Aegina, Eleusina, Me-
gara and a few other islands recognized the 
Greek Government which remained vulner-
able in the face of anarchy, political factions 
and laΤck of monetary resources. 
IN TRIZINA, due to lack of large covered spac-
es, the Third National Assembly, whose pro-
ceedings had been interrupted during the 
previous year, convened on the 19th of March 
1827 in a lemon grove. Continuous sessions 
were devoted to issues of war conduct and 
organization of the administration.

On the 3rd of April 1827, following successive 
proposals, first by an anonymous source and 
then by Theodoros Kolokotronis, the Assem-
bly passed Resolution No 6 appointing Count 
Ioannis Kapodistrias as “Governor of Greece 
in the name of the Greek Nation,” to “govern 
the Greek State by the established laws for a 
seven-year term”. The Assembly appointed the 
Anti-Government Committee, an administra-
tive committee to govern until Kapodistrias’ 
arrival, comprising Georgios Mavromichalis 
for the Peloponnesians, Ioannis Markís Mi-
laétis for the islanders and Ioannoulis Nakos 
for Central Greece9. 

Command of the navy and land forces were 
passed to Admiral Lord Thomas Cochrane 
and Sir Richard Church respectively. But, they 
were able to make little headway against the 
Turks as a day after the unexpected death of 
Georgios Karaïskakis, on the 23rd of April in 
Faliro, the Greeks suffered a devastating de-
feat at the battle of Analatos. Many fighters 
were taken hostage and more than 1000 men 
were killed. Aeginetans Kyriakos Mourtzis and 
brothers Georgios and Michalis Karydis-Tse-

9 Archives of Greek Palingenesia (AGP), National 

Assemblies 1821 – 1833, first volume, Library of the 

Hellenic Parliament, Athens 1971, p 435
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Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς και από ποιόν χτίστηκε το Κυβερνείο, πρώην 
κατοικία του Αιγινήτη αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Μοίρα, που είχε προσφέρει η 
Αντικυβερνητική Επιτροπή για να φιλοξενήσει τον Καποδίστρια. Οπωσδήποτε, 
ο Θ. Βαλλιάνος, φθάνοντας στην Αίγινα, ανέλαβε την επισκευή και μετατροπή 
του κτηρίου σε κατοικία του Κυβερνήτη. Ο υπηρέτης του Καποδίστρια, Νικο-
λέτος, που έφτασε στις 23 Δεκεμβρίου του 1827 με την οικοσκευή του, «εδιό-
ριζε τας αναγκαίας υποδιαιρέσεις των δωματίων».

Σύμφωνα με ανέκδοτο χαρτόδετο τετράδιο 128 σελίδων (διαστάσεων 21Χ29,5 
εκ.) που εναπόκειται στα ΓΑΚ, ο Βαλλιάνος ασχολήθηκε με την οικοδομή του 
Παλατίου της Α.Ε. του Κυβερνήτου, την οικοδομή του Παλατίου του κόμητος 
Βιάρου (δεν έχουμε στοιχεία για το κτήριο αυτό) και την οικοδομή κιοσκίων 
(αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, πρέπει να βρίσκονταν στην Πε-
ριβόλα, όπου συχνά πήγαινε ο Καποδίστριας για να ξεκουραστεί).

Για την επισκευή του Κυβερνείου ξοδεύτηκαν 1.218 ταΐνια (μεροκάματα)και για 
το Παλάτι του Βιάρου 679 ταΐνια, προς 22 γρόσια το ταΐνι. Για τα δύο κτήρια 
ξοδεύτηκαν συνολικά 6.000-7.500 γρόσια, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
επισκευές που έγιναν δεν ήταν μεγάλης κλίμακας.

Από τα έργα του Βαλλιάνου στο διάστημα από την εγκατάσταση του στο νησί 
μέχρι και την άφιξη του Καποδίστρια, ξεχωρίζει το κατεστραμμένο σήμερα Υγει-
ονομείο, το Λαζαρέτο, που άρχισε να χτίζεται το καλοκαίρι του 1828 και τελεί-
ωσε στις αρχές Οκτωβρίου. Κτισμένο πάνω στα ερείπια του αρχαίου θεάτρου 
της Αίγινας, που κατεδαφίστηκε τον 3ο αιώνα μ.Χ., έκαναν τον Βαλλιάνο να του 
δώσει ημικυκλικό σχήμα, με την ορχήστρα του να χρησιμεύει ως πλατεία, απ’ 
όπου ξεκινούσαν ακτινωτά εννέα δρόμοι, που οδηγούσαν σε αντίστοιχα κτίσμα-
τα, που προορίζονταν για όσους έπρεπε να διαμείνουν ένα διάστημα σ’ αυτό, 
και ένα στη δυτική άκρη για νεκροφυλακείο. Στη θέση της ορχήστρας υπήρχε 
η κατοικία του Διευθυντή, κάποια γραφεία και στο κέντρο ένα μικρό εκκλησάκι. 

lepis were among those killed in battle.

The situation was desperate. The Acropolis, 
Greece’s last stronghold, was surrendered to 
the Turks and its guard had taken shelter in 
Aegina where fear and unrest prevailed. In the 
nick of time and in order to save the Cause, 
“the Nation turned to its last resort: Ioannis 
Kapodistrias10.”

On the 1st of May 1827, the Trizina Assem-
bly approved by vote the “Political Constitu-
tion of Greece”, under pressing circumstances 
and despite the fact that it’s drafting required 
“a lengthy and laborious study11”. It was the 
most democratic and liberal constitution of 
its era, the most perfect among all constitu-
tions which were drafted during the Strug-
gle, and a prime example of liberal and dem-
ocratic constitutional drafting. But, it never 
went into effect!

On the 5th of May 1827 the National Assem-
bly concluded its sessions, having previously 
approved by vote, during its 12th meeting, 
that “the city of Nauplion is appointed seat 
of the Government and of the Parliament, 
and (that) the Government must transfer im-
mediately to Nauplion and (that) the Parlia-
ment must gather there as soon as possible12”. 
But Nauplion had become a “Listarxeion” (a 
Den of Robbers) and there, Theodoros Grivas 
who controlled Palamidi was in armed conflict 
with Nasos Fotomaras who controlled Akro-
nauplia13. The Anti-Government Committee, 
which had been following the armed clashes 
from Bourtzi, decided to seek a “more suita-
ble place” and therefore decided to move its 
seat to Aegina. 

After the fall of the Acropolis, a new wave of 
refugees had sought refuge in Aegina hence 
when the government, the employees and 
the archives of the state arrived the city was 
already crammed.

10 Alex. I. Despotopoulos Governor Ioannis Ka-

podistrias and the Greek Liberation MIET. Ath-

ens 1966 p.3

11 Ibid p. 423

12 Ibid p 610

13 History of the Greek Nation (IEE), Ekdotiki Athi-

non AE. Athens 2000 vol IB, p441

1
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1 Οικία Κοντόσταυλου. 
Φωτογραφία: Ανέστης 
Κορνέζος. / Οικία 
Κοντόσταυλου. 
Φωτογραφία: Ανέστης 
Κορνέζος.

2 Oικία Τρικούπη. 
Παλιά φωτογραφία. / 
Oικία Τρικούπη. Παλιά 
φωτογραφία.

3 Οικία Κανάρη. 
Φωτογραφία: Ανέστης 
Κορνέζος / Οικία Κανάρη. 
Φωτογραφία: Ανέστης 
Κορνέζος.

2

3
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Το Λοιμοκαθαρτήριο της Αίγινας. Σχέδιο - ΓΑΚ. Κάτω από την εικόνα, στο 
υπόμνημα γράφει: Α γραφείο Διευθυντή, Β αυλή, C σαλόνια, χώροι υποδοχής, D 
σουίτες ξεχωριστές και απομονωμένες, F διαμερίσματα και δωμάτια, Ε κενοί, 
κλειστοί  χώροι. ΓΑΚ – Συλλογή Μάρως Καρδαμίτση - Αδάμη. 

/ Το Λοιμοκαθαρτήριο της Αίγινας. Σχέδιο - ΓΑΚ. Κάτω από την εικόνα, στο 
υπόμνημα γράφει: Α γραφείο Διευθυντή, Β αυλή, C σαλόνια, χώροι υποδοχής, D 
σουίτες ξεχωριστές και απομονωμένες, F διαμερίσματα και δωμάτια, Ε κενοί, 
κλειστοί  χώροι. ΓΑΚ – Συλλογή Μάρως Καρδαμίτση - Αδάμη.
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The Anti-Government Committee, just like 
the Administration Committee in 1826, was 
housed in the Tower of Markellos. The Par-
liament held sessions in the Diocese and its 
committees met in various places, constantly 
moving from homes to shops to warehouses, 
all of which were hastily repaired. To deal with 
the acute shortage of housing the Accommo-
dation Committee was established. Together 
with the police, the Committee found suita-
ble homes and arranged rent prices for the 
employees, the members of Parliament, the 
politicians and the military officers who were 
complaining for the lack of housing. 

The Government leased a number of seaside 
shops, such as the “magazara” (the big shop) 
of K Logothetis, to stock ammunition, food 
items and loot recourses captured during sea 
operations. Sir Richard Church built a ware-
house as did Austrian Consul Georg Christian 
Gropius. The Metochi (dependency) of Faner-
omeni was also used as a warehouse14. The 
police undertook responsibility for repairing 
public roads and for kerosene street lights to 
keep them lit through the night15. 

Aegina was readying to welcome the Gover-
nor and the city was undergoing a process of 
beautification. There was not enough time to 
build a Governor’s Mansion therefore it was 
decided that Kapodistrias would stay in the 
Mansion belonging to the Moiras’s family. Its 
tenant Petrobey Mavromichalis and the ref-
ugees which stayed in its outbuildings were 
asked to leave. Repair work began in the Man-
sion and Turkish hostages, who were used as 
street sweepers, took the strain of moving nec-
essary construction materials16. In the midst 
of these events, news of the unanticipated 
destruction of the Turkish-Egyptian fleet (8th 
of October 1827) in the Navarino bay on the 
west coast of the Peloponnese spurred great 
enthusiasm among the people of Aegina and 
the whole of Greece. 

The messenger of the joyous news was car-
ried through the city in the arms of cheer-
leaders whose cheers echoed in the sky. The 

14 C.Koulikourdi, Aegina III, p 146

15 Ibid p 75

16 Ibid p 74
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Η περίεργη για λοιμοκαθαρτήριο μορφή του συνετέλεσε ώστε αρκετοί αρχιτέ-
κτονες να ασχοληθούν με αυτό. Οι πρώτες όμως που το συνέδεσαν με το αρ-
χαίο θέατρο της Αίγινας ήταν η Ιφιγένεια Δεμουλάκου και η Αρ. Παπανικολά-
ου- Κρίστενσεν5. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι, επίσης, ότι ο Βαλλιάνος χρησιμο-
ποίησε μάρμαρα από τις κερκίδες του θεάτρου ως ανώφυλλα των θυρών στο 
Ορφανοτροφείο και, πιθανότατα, και στην κλίμακα του Κυβερνείου.

Αμέσως μετά την άφιξή του ο Καποδίστριας αναθέτει στον Βαλλιάνο την επι-
στασία και την κατασκευή της μεγάλης οδού που συνδέει την Αίγινα με την 
Περιβόλα, του πρώτου έργου οδοποιΐας της νεότερης Ελλάδας, την επιστασία 
των εργασιών της φυτείας των γεωμήλων (είναι γνωστή η ιστορία της πρώτης 
αυτής φυτείας γεώμηλων στην Ελλάδα) και τον σχεδιασμό και την ανέγερση 
του Ορφανοτροφείου. 

Το Ορφανοτροφείο6 άρχισε να χτίζεται τον Οκτώβριο του 1828 και εγκαινιά-
στηκε τον Απρίλιο του 18297. Το μεγάλο ορθογώνιο οικοδόμημα εξωτερικών 
διαστάσεων (140 Χ 80 μ.) με μεγάλη εσωτερική αυλή (58Χ33μ.) ακολουθεί τις 
προδιαγραφές που επικρατούσαν τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο όσο και στην 
Ανατολή για κτήρια με παρόμοιες λειτουργίες, σχολεία, οικοτροφεία, μοναστή-
ρια κ.λπ. Γύρω από την εσωτερική αυλή αναπτύσσονται οι χώροι διδασκαλίας, 
η βιβλιοθήκη και οι κοιτώνες των μαθητών, ενώ στο μέσο της βορειανατολικής 
πλευράς κτίζεται μικρός ναός αφιερωμένος στον «Σωτήρα της Ελλάδος Θεόν». 
Εκατέρωθεν του ναού δύο μεγάλες στοές, που προορίζονταν για την παρακο-
λούθηση της λειτουργίας από τους μαθητές, φιλοξένησαν το πρώτο αρχαιο-
λογικό μουσείο της χώρας.

5 Ιφιγένειας Δεμουλάκου- Αριστέας Παπανικολάου- Κρίστενσεν, Το θέατρο της αρχαίας Αίγινας, 

ΕΔΑΕ 5, Ιούνιος 1989

6 Ιωάννου Καποδίστρια, Επιστολαί, 4 τόμοι, μετάφρ. Μ. Γ. Σχινά, Αθήναι 1841-1843, σ.371

7 Μάρως Καρδαμίτση- Αδάμη, Το Ορφανοτροφείο της Αίγινας, Ενημερωτικό Δελτίο της εν 

Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (υπό εκτύπωση). Ελένης Κούκκου, Ο Καποδίστριας και η 

Παιδεία. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αθήνας, Αθήνα 1972

streets were lit, the people were dancing and 
the wine was flowing. At the Diocese, the gath-
ering crowds were so large that the doxology 
was held outside the church. Spyridon Trikoupis 
delivered the ceremonial speech as rounds 
of cannon salutes were fired from the Psarian 
ships, which had hoisted the courtesy British, 
French and Russian flags to mark the occasion.

The situation, however, remained tragic. Re-
sit Pasha Kioutachi had occupied central 
Greece and Egyptian Saltan Imbrahim Pasha 
controlled the Peloponnese. Among the freed 
territories only Poros, Aegina, Eleusina, Megara 
and a few other islands recognized the Greek 
Government which remained vulnerable in the 
face of anarchy, political factions and laΤck of 
monetary resources. 

decided that Kapodistrias would stay in the 
Mansion belonging to the Moiras’s family. Its 
tenant Petrobey Mavromichalis and the ref-
ugees which stayed in its outbuildings were 
asked to leave. Repair work began in the Man-
sion and Turkish hostages, who were used as 
street sweepers, took the strain of moving nec-
essary construction materials17. In the midst 
of these events, news of the unanticipated 
destruction of the Turkish-Egyptian fleet (8th 
of October 1827) in the Navarino bay on the 
west coast of the Peloponnese spurred great 

17 Ibid p 74

1Το Λοιμοκαθαρτήριο 
της Αίγινας. Σχέδιο . / 
ΤΤο Λοιμοκαθαρτήριο της 
Αίγινας. Σχέδιο.

2 Θεόδωρος Βαλλιάνος  
(1799 ή 1801-1857)  
Προσωπογραφία Δ. 
Τσόκος. Συλλογή Μάρως 
Καρδαμίτση Αδάμης. / 
Θεόδωρος Βαλλιάνος  
(1799 ή 1801-1857)  
Προσωπογραφία Δ. 
Τσόκος. Συλλογή Μάρως 
Καρδαμίτση Αδάμης
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Πάνω από την κεντρική είσοδο στο μέσον της νοτιοδυτικής πλευράς «εντοι-
χισμένη επιγραφή γράφει: «Ο Κυβερνήτης το Ορφανοτροφείον τόδε ανήγει-
ρεν το 1828».

Εκτός από τους χώρους που ήδη αναφέραμε, στους ημιυπόγειους χώρους 
του κτηρίου στη νοτιοδυτική και τη βορειοδυτική πλευρά ήταν ιδρυμένα ερ-
γαστήρια βιβλιοδετικής, ραπτικής, ξυλουργικής, τορνευτικής και πλεκτικής, 
καθώς και τυπογραφείο (μεταφέρθηκε σε ανεξάρτητο κτήριο έξω από Ορφα-
νοτροφείο), δίνοντας στους υποτρόφους τη δυνατότητα να μαθητεύουν στις 
αντίστοιχες τέχνες.

Μπροστά απ’ το Ορφανοτροφείο απλωνόταν μεγάλος υπαίθριος χώρος8, που 
έφτανε μέχρι τη θάλασσα και χρησιμοποιείτο ως κήπος και ως χώρος άθλη-
σης και αναψυχής των παιδιών (σήμερα ο χώρος εκεί φιλοξενεί το γήπεδο και 
σχολείο της Αίγινας).

Απλό και λιτό κτήριο το Ορφανοτροφείο αποτελεί ένα λαμπρό δείγμα συνά-
ντησης της Ελληνικής αρχιτεκτονικής παράδοσης και ενός πρώιμου ρομαντι-
κού κλασικισμού. «Λαμπρά οικοδομή» χαρακτηρίζεται από τους σύγχρονους 
Έλληνες και ξένους περιηγητές. Το Λοιμοκαθαρτήριο και το Ορφανοτροφείο, 
και τα δύο έργα του Βαλλιάνου, είναι χωρίς αμφιβολία δύο από τα σημαντι-
κότερα κτήρια της Καποδιστριακής περιόδου.

Την ίδια εποχή έρχονται στην Αίγινα ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Σταυρίδης9 με 
σπουδές στο Πολυτεχνείο της Βιέννης, όπου έζησε εννέα χρόνια, ως βοηθός 
του Θ. Βαλλιάνου στην οικοδομή Ορφανοτροφείου και ο Ολλανδός βαρόνος 
Κάρολος de Schaumburg, με πλούσια προϋπηρεσία στο ρωσικό μηχανικό, για 

8 Χρήστου Κωνσταντινόπουλου, Η Αίγινα στα χρόνια του Καποδίστρια, Αθήνα 1968, σ.21

9 Μάρω Καρδαμίτση- Αδάμη, Οι πρώτοι Έλληνες μηχανικοί, Τεχνικά Χρονικά Α΄, τ. 8, τεύχ. 4, 

1988, σ. 70-72

enthusiasm among the people of Aegina and 
the whole of Greece. 

The messenger of the joyous news was car-
ried through the city in the arms of cheer-
leaders whose cheers echoed in the sky. The 
streets were lit, the people were dancing and 
the wine was flowing. At the Diocese, the gath-
ering crowds were so large that the doxology 
was held outside the church. Spyridon Trikoupis 
delivered the ceremonial speech as rounds of 
cannon salutes were fired from the Psarian 
ships, which had hoisted the courtesy British, 
French and Russian flags to mark the occasion.

The situation, however, remained tragic. Re-
sit Pasha Kioutachi had occupied central 
Greece and Egyptian Saltan Imbrahim Pasha 
controlled the Peloponnese. Among the freed 
territories only Poros, Aegina, Eleusina, Megara 
and a few other islands recognized the Greek 
Government which remained vulnerable in the 
face of anarchy, political factions and laΤck of 
monetary resources. 
decided that Kapodistrias would stay in the 
Mansion belonging to the Moiras’s family. Its 
tenant Petrobey Mavromichalis and the ref-
ugees which stayed in its outbuildings were 
asked to leave. Repair work began in the Man-
sion and Turkish hostages, who were used as 
street sweepers, took the strain of moving nec-

Το Ορφανοτροφείο της 
Αίγινας. Σκίτσο: Γ. Διομήδης 
από: Μάρω Καρδαμίτση – 
Αδάμη, «Το Ορφανοτροφείο 
της Αίγινας», Μέντωρ 26 
(1903). Βιβλιοθήκη της 
Βουλής. / Το Ορφανοτροφείο 
της Αίγινας. Σκίτσο: Γ. Διομήδης 
από: Μάρω Καρδαμίτση – 
Αδάμη, «Το Ορφανοτροφείο της 
Αίγινας», Μέντωρ 26 (1903). 
Βιβλιοθήκη της Βουλής.
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essary construction materials18. In the midst 
of these events, news of the unanticipated 
destruction of the Turkish-Egyptian fleet (8th 
of October 1827) in the Navarino bay on the 
west coast of the Peloponnese spurred great 
enthusiasm among the people of Aegina and 
the whole of Greece. 

The messenger of the, the gathering crowds 
were so large that the doxology was held out-
side the church. Spyridon Trikoupis delivered 
the ceremonial speech as rounds of cannon 
salutes were fired from the Psarian shiand 
Egyptian Saltan Imbrahim Pasha controlled 
the Peloponnese. Among the freed territories 
only Poros, Aegina, Eleusina, Megara and a 
few other islands recognized the Greek Gov-
ernment which remained vulnerable in the 
face of anarchy, political factions and laΤck of 
monetary resources. 

decided that Kapodistrias would stay in the 
Mansion belonging to the Moiras’s family. Its 
tenant Petrobey Mavromichalis and the ref-
ugees which stayed in its outbuildings were 
asked to leave. Repair work began in the Man-
sion and Turkish hostages, who were used 
as street sweepers, took the strain of mov-

18 Ibid p 74

να παράσχει τεχνική βοήθεια στον Αμερικανό γιατρό και φιλέλληνα Samuel 
Howe στην κατασκευή του «αμερικάνικου μόλου» του νησιού, της νέας 
προκυμαίας, και στον γενικότερο εξωραϊσμό του. Ο Schaumburg ήταν εξ 
αγχιστείας συγγενής του Καποδίστρια, καθώς είχε παντρευτεί λίγους μή-
νες πριν την κερκυραία ξαδέλφη του Μαρία Καρτάνου.

Για την κατασκευή του μόλου χρησιμοποιήθηκε υλικό από τον ναό της 
Αφροδίτης στην Κολόνα. Ο ίδιος ο Howe γράφει: «εξηγάγομεν μεγάλους 
τετράγωνους λίθους και τους προσφέραμεν εις την παραλίαν, όπου ειδικοί 
εργάτες άρχισαν την ανέγερση του τείχους10».

Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ούτε οι Howe και Schaumburg, ούτε 
ο Βαλλιάνος, αλλά ούτε και ο Καποδίστριας δεν φαίνεται να δείχνουν καμιά 
ευαισθησία σχετικά με τη χρησιμοποίηση του αρχαίου υλικού τόσο στον 
μόλο όσο και στο Λοιμοκαθαρτήριο ή στο Ορφανοτροφείο. Απ’ όσο μάλιστα 
γνωρίζω, ούτε o Ανδρέας Μουστοξύδης ενδιαφέρθηκε γι’ αυτό, παρόλο που 
ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το μουσείο του Ορφανοτροφείου και, όπως γράφει: 
«Η μόνη μου διαφυγή είναι οι ανασκαφές» ή αλλού «οι διασκεδάσεις μου εί-
ναι οι ανασκαφές και οι αρχαιότητες, οποίες αυτή η Αγία Γη είναι γεμάτη11». 

Αξίζει να σημειώσουμε, πάντως, ότι, όταν ο Κερκυραίος αρχαιολόγος Αν-
δρέας Μουστοξύδης εγκαθίσταται στην Αίγινα και αναλαμβάνει Διευθυντής 
του Ορφανοτροφείου, γράφει σε φίλο του στη Βενετία: «Έχω ένα ωραίο 
σπίτι στην Αίγινα, που θα το ζήλευαν και στην Βενετία».

Ο Βαλλιάνος και ο Σταυρίδης και, στη συνέχεια, ο Schaumburg επάνδρω-
σαν το Σώμα των Οχυρωματοποιών, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1829, 
με πρώτο Διοικητή τον Βαλλιάνο. Τον τελευταίο διαδέχθηκε τον Μάιο του 

10 Σάμουελ Χάου, Ημερολόγιο από τον Αγώνα. 1825-1829, εκδ. Διον. Καραβία, Αθήνα 1971

11 Αρχείο Μουστοξύδη, φακ. 3, έγγ. 237, 3 Ιανουαρίου 1830. Μουσείο Μπενάκη

141



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

1

142



Α Ι Γ Ι Ν Α  -  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

1831 ο Schaumburg, ενώ ο Σταυρίδης διορίστηκε καθηγητής και, αργότερα, διοικητής 
της Σχολής των Ευελπίδων.

Το Δεκέμβριο του 1829 ή στις αρχές του 1830 φτάνουν στην Ελλάδα με συστατική επι-
στολή του Έυδεκ προς τον Καποδίστρια οι δύο νεαροί αρχιτέκτονες Σταμάτης Κλεάν-
θης και Έντουαρντ Σάουμπερτ, με στόχο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νεο-
σύστατο κράτος. Εγκαθίστανται στην Αίγινα, όπου μετά από προφορική συνεννόηση 
με τον Μουστοξύδη12 μελετούν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος πάνω 
σε λόφο: ένα διώροφο κτήριο στο κέντρο, που προορίζεται για το Κεντρικό Σχολείο 
(το διδασκαλείο δηλαδή) της Αίγινας, και εκατέρωθεν δύο μονώροφα κτήρια προο-
ρισμένα για να στεγάσουν τη Βιβλιοθήκη και το Μουσείο. Απ’ ό,τι μπορούμε να συ-
μπεράνουμε από τον προϋπολογισμό και την πρόχειρη περιγραφή των κτηρίων, των 
οποίων η μορφολογία ακολουθούσε τον νεοκλασικό ρυθμό, είναι μια μικρή τριλογία, 
πρόδρομος της Αθηναϊκής Τριλογίας (Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη, Ακαδημία), που χτί-
στηκε τα μεταγενέστερα χρόνια.

Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο δεν εγκρίνεται από τον Κυβερνήτη καθώς οι δαπάνες που 
απαιτούνται για την οικοδόμησή του ήταν υπέρογκες για τα οικονομικά του κράτους. 
Έτσι το μόνο κτήριο από τα τρία που πραγματοποιείται είναι το Κεντρικό Σχολείο της 
Αίγινας, το «Εϋνάρδειο», που χτίστηκε με τη χορηγία του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη 
Γαβριήλ Εϋνάρδου. «Το νέο οικοδόμημα απλής δωρικής αρχιτεκτονικής, του οποίου 
το πρόσωπον στολίζεται από μίαν στοάν αι δε πλευραί στολίζονται με αετώματα, δι-
αιρείται σε δύο αίθουσες ακροατήρια». Στους τοίχους δε «διαπρέπουσιν αι προτομαί 
των αρχαίων ποιητών, ρητόρων, ιστορικών, φιλοσόφων». Τι έγιναν οι προτομές αυτές 
είναι άγνωστο. Γεγονός, πάντως, είναι ότι και τους πεσσούς του Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου της Αθήνας κοσμούν παρόμοιες προτομές. Το Εϋνάρδειο είναι το πρώτο 
καθαρά νεοκλασικό κτήριο της ελεύθερης Ελλάδας. 

Το καλοκαίρι του 1830 οι δύο αρχιτέκτονες διορίζονται επισήμως «Αρχιτέκτονες της 
Κυβερνήσεως» με έδρα την Αίγινα και μισθό 160 φοίνικες τον μήνα. Τους μήνες που 
ακολουθούν χτίζουν το «καμπαναριό και το ωρολόγιον13» της Μητρόπολης της Αίγι-

12 Αρχείο Μουστοξύδη φάκ. 234 επιστολή στον Emilio Typaldo 1 Δεκ. 1829. Μουσείο Μπενάκη

13 Αρχείο Μουστοξύδη Κέρκυρας φάκ. 2 δεσμίς 15. Υποθετικός λογαριασμός του καμπαναριού και το 

1 Ανδρέας Μουστοξύδης. 
Συλλογή Μάρως Καρδαμίτηση 
- Αδάμη. / Ανδρέας 
Μουστοξύδης. Συλλογή Μάρως 
Καρδαμίτηση - Αδάμη.

2 Το Ευνάρδειο. Φωτογραφία 
Ανέστη Κορνέζου. / Το 
Ευνάρδειο. Φωτογραφία 
Ανέστη Κορνέζου.

3 Σταμάτης Κλεάνθης (1802-
1862). Παλιά φωτογραφία. 
/ Σταμάτης Κλεάνθης (1802-
1862). Παλιά φωτογραφία.
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νας και επισκευάζουν και μετατρέπουν τον βενετσιάνικο πύργο Μπούρτζι σε 
φυλακές (το Μπούρτζι γκρεμίστηκε μαζί με το Τυπογραφείο, τη «Σπιτάρα» του 
Λογοθέτη το 1905).

Άγνωστος είναι, όμως, ο αρχιτέκτονας της Μητρόπολης της Αίγινας «της Μεγά-
λης Εκκλησίας», που χτίστηκε το 1806, καθώς και της οικοδομής στο πλάι του 
ναού, που στέγασε το αλληλοδιδακτικό σχολείο της χώρας.  Η Μητρόπολη εί-
ναι τρίκλιτη βασιλική και τρισυπόστατη. Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωμένο 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου, το δεξί στον Άγιο Διονύσιο, πολιούχο της Αίγι-
νας, και το αριστερό στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο. Ο ναός χρησιμοποιήθηκε για 
εκλογές της Δημογεροντίας, ως προσωρινή στέγη του πρώτου αλληλοδιδακτι-
κού σχολείου αλλά και ως Βουλευτήριο. Εδώ ορκίστηκε ο Ι. Καποδίστριας στις 
26/1/1828 -το στασίδι του διατηρείται απέναντι από το δεσποτικό-, ο οποίος 
δώρισε στην εκκλησία μια μεγάλη καμπάνα κατασκευασμένη στη Ρωσία (δεν 
υπάρχει πια) και το ηλιακό ρολόι που βλέπουμε και σήμερα. 

Μετά την αποπεράτωση του Εϋναρδείου οι Κλεάνθης και Σάουμπερτ, με έδρα 
πάντα την Αίγινα, περιοδεύουν τις Κυκλάδες και συλλέγουν αρχαιότητες που 
μεταφέρουν στο Μουσείο, ενώ παράλληλα ασχολούνται με μικρότερα έργα 
στο νησί (επισκευή κεραμοκαμίνων, έργα οδοποιίας κ.λπ.). Από το καλοκαίρι 
του 1831 εγκαθίστανται στην Αθήνα και ασχολούνται με την αποτύπωση και 
το σχέδιο πόλεώς της, πάντα με διαταγή του Καποδίστρια.

Το Σεπτέμβριο του 1831 έξω από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο 
ο Κυβερνήτης δολοφονείται. Η Αίγινα θα εξακολουθήσει να παραμένει το εκ-
παιδευτικό και πνευματικό κέντρο της χώρας μέχρι την επίσημη κήρυξη της 
Αθήνας ως «καθέδρας και πρωτεύουσας» της Ελλάδας, οπότε αρχίζει η σταδι-
ακή παρακμή της.

ωρολόγιον. Εν Αιγίνη 4 Δεκ, 1830

ing necessary construction materials19. In the 
midst of these events, news of the unantici-
pated destruction of the Turkish-Egyptian fleet 
(8th of October 1827) in the Navarino bay on 
the west coast of the Peloponnese spurred 
great enthusiasm among the people of Aegi-
na and the whole of Greece. 
 doxology was held outside the church. Spyri-
don Trikoupis delivered the ceremonial speech 
as rounds of cannon salutes were fired from 
the Psarian shiand Egyptian Saltan Imbrahim 
Pasha controlled the Peloponnese. Among the 
freed territories only Poros, Aegina, Eleusina, 
Megara and a few other islands recognized 
the Greek Government which remai doxology 
was held outside the church. Spyridon rounds 
of cannon salutes were fired from the Psarian 
shiand Egyptian Saltan Imbrahim Pasha con-
trolled the Peloponnese. Among the freed ter-
ritories only Poros, Aegina, Eleusina, the Greek 
Government which remai
doxology was held outside the church. Spyridon 
Trikoupis delivered the ceremonial speech as 
rounds of cannon salutes were fired from the 
Psarian shiand Egyptian Saltan Imbrahim Pa-
sha controlled the Peloponnese. Among the 
freed territories only Poros, Aegina, Eleusina, 
Megara and a few other islands recognized 
the Greek Government which remai

19 Ibid p 74

1 Έντουαρντ Σάουμπερτ 
(1804 - 1860). Παλιά 
φωτογραφία. / Έντουαρντ 
Σάουμπερτ (1804 - 1860). 
Παλιά φωτογραφία.

2 Σχέδιο του Σ. Κλεάνθη για 
μετατροπή του Μπούρτζι σε 
φυλακή, Αίγινα 1830. Συλλογή 
Μάρως Καρδαμίτση - Αδάμη. 
/ Σχέδιο του Σ. Κλεάνθη για 
μετατροπή του Μπούρτζι σε 
φυλακή, Αίγινα 1830. Συλλογή 
Μάρως Καρδαμίτση - Αδάμη.
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