ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
19ος α ώνας
ο Έλληνας - ο Ευρωπ
αίος – ο Οικουμενικός
Άνθρωπος

Σκοπός
Να παρουσιασθεί η Ευρωπαϊκή διάσταση του έργου του
Ιωάννη Καποδίστρια στις χώρες της Ευρώπης
τον 19ο αιώνα.

Φορείς Διοργάνωσης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ MΕΛΕΤΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”
*

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”
*

_________ ”ΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ” __________

Συνεργάζονται
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – Παλαιά Βουλή
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ “ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" Γενεύη
ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO

Χώρες όπου θα φιλοξενηθεί η έκθεση

Ελβετία, Ρωσία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Γερμανία,
Αυστρία, Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα.

Η έκθεση αναφέρεται στη ζωή και το έργο του
Ιωάννη Καποδίστρια, πρώιμου εκφραστή της Ενωμένης
Ευρώπης τον 19ο αιώνα
Η Έκθεση περιλαμβάνει κειμήλια, έγγραφα και
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
“Ιωάννης Καποδίστριας”
ο Έλληνας –ο Ευρωπαίος – ο Οικουμενικός Άνθρωπος

O Ιωάννης Καποδίστριας, τόσο ως υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας όσο και ως πρώτος
Κυβερνήτης του Νεότερου Ελληνικού Κράτους υπήρξε θερμός υποστηρικτής της
συνεργασίας των λαών, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρηνικής επίλυσης των
διακρατικών διαφορών και πρώιμος εκφραστής του σύγχρονου ιδεώδους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος και εν
συνέχεια για την οργάνωση του υλικού λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

Οι ιστορικές συνθήκες και συγκυρίες όπου έδρασε ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Η προσωπικότητα του ανδρός και η συμβολή του στην επίλυση σοβαρών εθνικών και
διακρατικών προβλημάτων που απασχολούσαν την Ευρώπη στις αρχές του 19ου αιώνα.
Οι οραματισμοί του για ευρωπαϊκή οργάνωση, ενότητα και προώθηση και η
υλοποίησή τους σήμερα.
Οι διαχρονικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού τις οποίες υπηρέτησε και εξέφρασε με
ιδανικό τρόπο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η έκθεση για πολλές χώρες της Ευρώπης (Ελβετία,
Ρωσία, Γαλλία, κ. α) όπου προγραμματίζεται να περιοδεύσει η Έκθεση.
Το πλήθος των αξιόλογων στοιχείων που αφορούν τον Ιωάννη Καποδίστρια και
βρίσκονται διάσπαρτα σε ιδιωτικά και δημόσια αρχεία πολλών ευρωπαϊκών χωρών
(κρατικά αρχεία, πανεπιστημιακά κέντρα κ.α.) καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
“Ιωάννης Καποδίστριας”
ο Έλληνας – ο Ευρωπαίος – ο Οικουμενικός Άνθρωπος

Η έκθεση με τον τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, ο Έλληνας, ο Ευρωπαίος – ο Οικουμενικός
Άνθρωπος» συνδέεται άρρηκτα με τη σύλληψη και θεμελίωση, από τον Ευρωπαίο- Έλληνα
Καποδίστρια, 2 αιώνες πριν, της ιδέας μιας Ενωμένης Ευρώπης και του πρωταγωνιστικού
ρόλου που
μπορεί αυτή να διαδραματίζει στα διεθνή δρώμενα.
Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε:
• Πρόδρομος της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης, συνειδητοποιημένος «ευρωπαϊστής»
και οραματιστής της Ευρώπης ως οικουμενικού χώρου και «κοινής πατρίδας» των λαών
που την κατοικούν.
• Οξυδερκής μελετητής των αναγκών της παγκόσμιας κοινωνίας, με πρωτοποριακές
ιδέες για σύσταση υπερεθνικού Οργανισμού ( πρόδρομο της ιδέας της Κοινωνίας των
Εθνών και του ΟΗΕ) και στόχο την ειρηνική επίλυση των διακρατικών διαφορών.
Η σημαντικότητα της προσωπικότητας και του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια θα
τεκμηριωθεί με το υπάρχον υλικό και θα καταδειχθεί μέσα από:
• Το όραμα του Ιωάννη Καποδίστρια, αυθεντικού Έλληνα και ταυτόχρονα
οικουμενικού ανθρώπου.
• Τη διορατικότητα και το ρεαλισμό που τον διέκριναν.
• Την ευθυκρισία του και τη σωστή εκτίμηση των εκάστοτε συνθηκών.
• Τη δυνατότητα αξιοποίησης των συγκυριών.
• Τη μεθοδικότητα των ενεργειών του.
• Τις αναγνωρισμένες, ακόμη και από τους πολέμιους του, φιλελεύθερες
και δημοκρατικές ιδέες του και τις πολιτικές και διπλωματικές του ικανότητες.
• Την αφοσίωση, την ευελιξία και την επιμονή του στην πραγμάτωση των στόχων του.
• Την ακεραιότητα του χαρακτήρα του

.

Όλα τα ανωτέρω καθιστούν τον Ιωάννη Καποδίστρια πρότυπο πολιτικού, διπλωμάτη και
ανθρώπου με διεθνές κύρος και εμβέλεια, δεδομένου ότι μέσα από εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες, αρχικά ως στέλεχος της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και στη συνέχεια ως
υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας, αλλά και ως πρώτος Κυβερνήτης του Νεότερου
Ελληνικού Κράτους, κατόρθωσε:
Να λύσει τα ακανθώδη προβλήματα της Ελβετίας, προσφέροντάς της υποδειγματικό
σύστημα ομοσπονδιακής οργάνωσης και διακυβέρνησης (1814), προσφορά για την
οποία οι Ελβετοί τον τίμησαν ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο συμπολίτη τους.
Να προσφέρει στην ευρωπαϊκή ιστορία την ομοσπονδιακή διάρθρωση του Γερμανικού
έθνους η οποία ισχύει μέχρι σήμερα.
Να αποτρέψει τον διαμελισμό της Γαλλίας, μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό,
να υιοθετηθούν οι απόψεις του από όλες τις τότε μεγάλες δυνάμεις για αποχώρηση του
στρατού κατοχής από το γαλλικό έδαφος και να ρυθμιστούν ευνοϊκά για τη Γαλλία οι
οικονομικές της υποχρεώσεις κατά το συνέδριο της Aix la Chappelle. Την ευγνωμοσύνη
της για τη σθεναρή του στάση και τη διάσωσή της αναγνώρισε άμεσα η Γαλλία,
απονέμοντάς του τον Μεγαλόσταυρο της Λεγεώνας της Τιμής, ενώ για τις εξαιρετικές
ικανότητες και τη συμβολή του στην επίλυση των σοβαρών ευρωπαϊκών προβλημάτων
ο τσάρος Αλέξανδρος Α’ του απένειμε το παράσημο του Αγίου Βλαδίμηρου, ο βασιλιάς
της Πρωσίας το παράσημο του Μέλανος Αετού, ο αυτοκράτορας της Αυστρίας του
Αγίου Στεφάνου, η Πολωνία του Λευκού Αετού, το βασίλειο της Βυρτεμβέργης της
Πίστεως, η ελεύθερη πόλη της Κρακοβίας τον ανακήρυξε επίτιμο πολίτη της και η
Ακαδημία Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης Εταίρο της.
Να εγείρει στα Συνέδρια της Ευρώπης (Συνέδριο Βιέννης 1815, Συνέδριο της Aix la
Chappelle 1818) και να φέρει στο προσκήνιο το ανθρώπινο και κοινωνικό πρόβλημα του
δουλεμπορίου των Αφρικανών, υποβάλλοντας με υπόμνημά του πλήρες σχέδιο για
ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση, προτείνοντας την ίδρυση ειδικού οργανισμού
(L’ Institution Africaine). Εξήντα επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Καποδίστρια, το
Συνέδριο του Βερολίνου (1884-1885) συμφωνούσε στην ανάγκη ίδρυσης της
“Association International Africaine” με βασική οργάνωση εκείνη του Καποδιστριακού
υπομνήματος του 1818.
Να αναγνωριστούν τα Επτάνησα «Ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος - αρχικά υπό
Αγγλική αρμοστεία- εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερες συνθήκες για ένα
τουλάχιστον μέρος της μέχρι τότε υπόδουλης στους Τούρκους Ελλάδας, διανοίγοντας
προοπτικές για πλήρη απελευθέρωση και ανασύσταση του Ελληνικού κράτους, γεγονός
στο οποίο οι προσπάθειές του ευοδώθηκαν.

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ
“Ιωάννης Καποδίστριας”
ο Έλληνας – ο Ευρωπαίος – ο Οικουμενικός Άνθρωπος

ΕΛΒΕΤΙΑ – Γενεύη
Ο Ιωάννης Καποδίστριας έλυσε τα ακανθώδη προβλήματα της
Ελβετίας, προσφέροντάς το υποδειγματικό σύστημα
ομοσπονδιακής οργάνωσης και διακυβέρνησης (1814 ). Οι Ελβετοί τον
τίμησαν ανακηρύσσοντας τον επίτιμο συμπολίτη τους.

ΡΩΣΙΑ – Αγία Πετρούπολη / Μόσχα
Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως στέλεχος της Ρωσικής εξωτερικής
πολιτικής και στη συνέχεια ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας,
αποτέλεσε πρότυπο πολιτικού, διπλωμάτη και ανθρώπου με διεθνές
κύρος και εμβέλεια. Για τη συμβολή του στην επίλυση των σοβαρών
ευρωπαϊκών προβλημάτων ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Α ’του απένειμε το
παράσημο του Αγίου Βλαδίμηρου. Χαρακτηρίστηκε προστάτης των
Επιστημών και των Τεχνών και η Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης
τον ανακήρυξε επίτιμο μέλος της.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Μόναχο
Ο Ιωάννης Καποδίστριας προσέφερε στην ευρωπαϊκή ιστορία την
ομοσπονδιακή διάρθρωση του Γερμανικού έθνους η οποία ισχύει
μέχρι σήμερα.

ΓΑΛΛΙΑ - Παρίσι
Απέτρεψε το διαμελισμό της Γαλλίας μετά την ήττα του
Ναπολέοντος στο Βατερλό, κατάφερε να υιοθετηθούν οι απόψεις
του από τις Μεγάλες Δυνάμεις για αποχώρηση του στρατού κατοχής
από το γαλλικό έδαφος και να ρυθμισθούν ευνοϊκά για τη Γαλλία οι
οικονομικές της υποχρεώσεις κατά το συνέδριο της Aix la Chappelle.
H Γαλλία του απένειμε τον Μεγαλόσταυρο της Λεγεώνας της Τιμής.

ΒΕΛΓΙΟ – Βρυξέλες
Ο Ιωάννης Καποδίστριας θεωρείται ως ο πρώιμος εκφραστής
του σύγχρονου ιδεώδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΥΣΤΡΙΑ – Βιέννη
Τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Λεοπόλδου και το
Μεγαλόσταυρο του Ερυθρού Αετού από τον βασιλιά της
Αυστρίας και της Πρωσίας αντίστοιχα. Η παρουσία του
Καποδίστρια στη Βιέννη θεωρείται καταλυτική, καθώς με
τις συμβουλές του επηρέαζε αποφασιστικά τον Τσάρο.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ - Κόπερ
Η οικογένεια Καποδίστρια κατάγεται από το Koper (Capo d’
Istria). H πόλη έχει αδελφοποιηθεί με την Κέρκυρα.

ΚΥΠΡΟΣ - Λευκωσία
Η μητέρα του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν Κυπριακής καταγωγής
το γένος Γονέμη.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - Λουξεμβούργο
Εδρεύει το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών “Robert Schuman”
Είναι ο εμπνευστής της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, όπως ειχε
οραματιστεί έναν αιώνα πριν, και ο Ιωάννης Καποδίστριας.

ΙΤΑΛΙΑ – Βενετία
Στην Βενετία απονεμήθηκε τίτλος ευγενείας στην οικογένεια
Καποδίστρια και αναγνωρίστηκε από τη Δημοκρατία της
Βενετίας. Ο Καποδίστριας σπούδασε ιατρική, φιλοσοφία και
νομικά στο πανεπιστήμιο της Πάντοβας.

ΕΛΛΑΔΑ
Υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Χώρισε τη χώρα σε
διοικητικές περιφέρειες, θέσπισε κώδικα πολιτικής δικονομίας,
αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις και ίδρυσε τη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων. Ίδρυσε το Εθνικό Νομισματοκοπείο και
καθιέρωσε το φοίνικα ως εθνικό νόμισμα. Ίδρυσε ναυπηγεία
στον Πόρο και το Ναύπλιο.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
“Ιωάννης Καποδίστριας”
ο Έλληνας – ο Ευρωπαίος –ο Οικουμενικός Άνθρωπος

Παρουσίαση Video
Τα video που θα παρουσιάζονται στην έκθεση θα είναι θεματικά. Στην αίθουσα όπου θα
βρίσκεται ο επισκέπτης και ανάλογα με τα εκθέματα, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί ένα
ξεχωριστό video.
Για παράδειγμα, στο χώρο που θα βρίσκεται το γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια, μπορούμε να
βλέπουμε ένα βίντεο σχετικά με την πολιτική του σταδιοδρομία. Θα είναι ολιγόλεπτης
διάρκειας και μεταγλωττισμένο, ανάλογα με τη χώρα oπου θα βρίσκεται το εκθεσιακό
περίπτερο. Θα προβάλλεται από τα αντίστοιχα οπτικοακουστικά συστήματα (touch screen, led
tv, video projector). Στην αίθουσα προβολής θα παρουσιάζεται και ντοκιμαντέρ με το σὐνολο
των δράσεων του Ιωάννη Καποδίστρια.
Η παραγωγή των video θα γίνει σε ποιότητα υψηλής ανάλυσης (HD), με κάμερες υψηλής
ευκρίνειας. Το μοντάζ θα γίνει με σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές (AVID, AFTER EFFECT).
Τα γυρίσματα θα γίνουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε μέρη όπου άφησε την σφραγίδα του ο
σπουδαίος αυτός Έλληνας πολιτικός. Θα γνωρίσουμε τους τόπους όπου έκανε τα πρώτα του
βήματα ως διπλωμάτης μέχρι το πώς έφτασε να γίνει ο πρώτος Κυβερνήτης του σύγχρονου
Ελληνικού κράτους.
Το σενάριο θα επιμεληθεί επαγγελματίας σεναριογράφος με την συνεργασία επιστημονικών
συμβούλων.
Στόχος των video είναι να γνωρίσουμε τον άνθρωπο και πολιτικό Ιωάννη Καποδίστρια, μια από
τις σπουδαιότερες πολιτικές προσωπικότητες της Ευρώπης του 19ου αιώνα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
“Ιωάννης Καποδίστριας”
ο Έλληνας – ο Ευρωπαίος – ο Οικουμενικός Άνθρωπος

Η έκθεση με θέμα τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, είναι πολιτιστικό γεγονός
διεθνούς ακτινοβολίας, όπως ακριβώς διεθνούς ακτινοβολίας πρόσωπο υπήρξε στην εποχή του
ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Πρόκειται για μια έκθεση που προβάλλει την προσωπικότητα του μεγάλου Έλληνα πολιτικού του
19ου αιώνα
.Αυτό το γεγονός θα προβληθεί τόσο στα ελληνικά όσο και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και θα
αποκτήσει την δημοσιότητα που του αναλογεί ως εξής:

• η Ελλάδα θα προβληθεί στο διεθνή χώρο, μέσω μιας από τις μεγαλύτερες
προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας της
• θα είναι ένα διαφημιστικό όπλο της σύγχρονης Ελλάδας και θα ενισχύσει το προφίλ της
χώρας στο εξωτερικό
• θα αποτελέσει αφορμή για μια πιο εμβαθή γνωριμία του κοινού με τον Ιωάννη
Καποδίστρια και το έργο του θα φωτιστεί, αναδεικνύοντας τον σε μια από τις
μεγαλύτερες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας

• Θα συνταχθεί δελτίο τύπου στα ελληνικά και στις γλώσσες των χωρών που θα
φιλοξενήσουν την Έκθεση
• δημοσιογραφικό και άλλο ενημερωτικό υλικό θα αποσταλεί σε έλληνες και ξένους
δημοσιογράφους (δελτίο τύπου, φωτογραφίες, video, εκτενές βιογραφικό και άλλες
πληροφορίες)
• Θα υπάρξει συνεργασία με ελληνικά media που θα υποστηρίξουν ως χορηγοί
επικοινωνίας την Έκθεση.
• η Έκθεση θα προβληθεί από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, μέσω ρεπορτάζ και
ανταποκρίσεων καθώς και από εφημερίδες και περιοδικά ελληνικά και ξένα
• έλληνες δημοσιογράφοι θα συνοδεύουν την Έκθεση με συνεχείς ανταποκρίσεις στα
ελληνικά media.
• θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου για την αναγγελία της Έκθεσης στα ελληνικά
Μέσα .

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
“Ιωάννης Καποδίστριας”
ο Έλληνας – ο Ευρωπαίος – ο Οικουμενικός Άνθρωπος

Για το συγκεκριμένο project θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα σε 4 (τέσσερες) γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά και Γαλλικά, στ η ν οποία θα αναφέρεται η ζωή και το έργο
του Ιωάννη Καποδίστρια και θα περιέχει τα στοιχεία της Έκθεσης.
Η ιστοσελίδα θα χωρίζεται σε χρονικές ενότητες, ανάλογες με την πορεία της καριέρας
του Καποδίστρια. Η λογική της ιστοσελίδας θα είναι να προσφέρει στον χρήστη το υλικό
που θα μπορούσε να δει στο εκθεσιακό περίπτερο.
Στην ιστοσελίδα θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης (με live streaming) με το χώρο του
περιπτέρου (σε επιλεγμένα σημεία του) ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να
μπορεί να δει τις βασικές ενότητες της Έκθεσης.
Θα δημιουργηθεί ένα online game γνώσεων για τη ζωή και το έργο του Καποδίστρια ώστε
να έχει:
➢ Εκπαιδευτικό χαρακτήρα που θα ενημερώνει για τις βασικές πτυχές της ζωής και του
έργου του
➢ Ψυχαγωγικό χαρακτήρα για τις νεώτερες ηλικίες.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα υπάρχει σε κάθε αίθουσα του περιπτέρου και όταν ο χρήστης
απαντά σε μια ερώτηση θα του δίνεται ένας κωδικός, ώστε να μπορεί να συνεχίσει το
παιχνίδι στην επόμενη αίθουσα του περιπτέρου. Με αυτό τον τρόπο θα ενθαρρύνεται ο
επισκέπτης να συνεχίσει την περιήγηση του στο περίπτερο, ώστε όταν ολοκληρώσει το
παιχνίδι να λάβει ένα αναμνηστικό ως δώρο.
Η ιστοσελίδα θα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπληρώνει το υλικό που
θα υπάρχει στο περίπτερο – με την παρουσία touchscreens- σε επιλεγμένες αίθουσες.
Στο τελος σε κεντρικό σημείο της ιστοσελίδας θα υπάρχει και online ψηφοφορία με
κλειστές ερωτήσεις που θα αφορούν τις συγκεκριμένες πτυχές της ζωής του Κυβερνήτη.

Ενδεικτικός κατάλογος εκθεμάτων, εγγράφων κλπ.
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Το νησί και η πόλη Capo d’ Ιstria, σε παλαιές παραστάσεις.
Φρειδερίκος Β΄ - προσωπογραφία.
Ομάδα Ιπποτών Ιερουσαλήμ –Άκκρας -Ρόδου-Μάλτας.
Εικόνα του Συμβουλίου των Ιπποτών με τον Μαγίστρο.
Άποψη της Ακυληίας.
Το γενεαλογικό δένδρο της οικογενείας Καποδίστρια.
Το Πεδεμόντιο και η πρωτεύουσά του Τορίνο.
Η Βενετία.
Το οικόσημο της οικογένειας Καποδίστρια.
Το οικόσημο της οικογένειας Κοντοσκάλη.
Αρχαία άποψη της Κερκύρας.
Χάρτης της Κέρκυρας από τον Coronelli.
Ο Francesco Morozini, παλαιά λιθογραφία και το μνημείο του στην
Κέρκυρα.
Προσωπογραφίες προγόνων της οικογένειας του Ιωάννη Καποδίστρια.
Το σπίτι στην Κέρκυρα.
Το εξοχικό σπίτι -Μουσείο - στην Κουκουρίτσα.
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου – ενορία του.
Η πορσελάνινη κολυμβήθρα, όπου βαπτίσθηκε ο Ι.Κ
Προσωπογραφία του Ι.Κ σε νεαρή ηλικία.

Χαράλαμπος Παχής. Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας
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Padova - άποψη της πόλεως.
Padova - Tο πανεπιστήμιο.
Padova - Το αμφιθέατρο ανατομίας.
Padova -Η αίθουσα των 40- με την προσωπογραφία του I.Καποδίστρια.
Πίνακας – Συλλογή Μητροπολίτη Κέρκυρας.
οι Γάλλοι στην Κέρκυρα, 1797.
οι Ρωσότουρκοι στην Κέρκυρα 1798.
Γκραβούρα - ο Ρώσος ναύαρχος Ουσακώφ.
Κεφαλονιά - 1801.
Το έπιπλο του γραφείου του, ως Γραμματέως του Κράτους της Ιονίου Πολιτείας.
Λευκάδα - 1807.
Κατσαντώνης, Κίτσος Μπότσαρης και άλλοι αρματωλοί στη Λευκάδα του 1807.
Προσωπογραφία- Αλή πασά Τεπελενλή.
Γκραβούρα - Ειρήνη του Τιλτσίτ.
Έγγραφο του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας κόμη
Πέτροβιτς Ρουμιάντσεφ, με το οποίο ο Καποδίστριας καλείται να
αναλάβει υπηρεσία στην Αγία Πετρούπολη.
Έγγραφα Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.
Βιέννη - Ρωσική Πρεσβεία.
Γκραβούρες :
Ο Ιγνάτιος της Ουγγροβλαχίας.
Ο Ι .Γ. Εϋνάρδος.
Ο Νικόλαος Σπηλιάδης.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Ο 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
Ο Σπυρίδων Τρικούπης
Ο Ιωάννης Κωλέττης.
Ο Αναστάσιος Πολυζωΐδης
Ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος.
Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης
Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης
Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης
Τραπουλόχαρτα της εποχής με τη μορφή του Καποδίστρια.
Γραμματόσημο με τη μορφή του Καποδίστρια.
Χαρτονόμισμα των 500 δρχ., με τη μορφή του Καποδίστρια.
Κέρμα των 20 λεπτών ΕΥΡΩ, με τη μορφή του Καποδίστρια

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
“Ιωάννης Καποδίστριας”
ο Έλληνας – ο Ευρωπαίος – ο Οικουμενικός Άνθρωπος

ΕΛΛΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ
Αιξωνή, μονύδριον Ακάθιστου πατέρα Μάριου Δαπέργολα.
Πίνακας με απεικόνιση του ατυχήματος Καποδίστρια στην Κέρκυρα, που παρ' ολίγο να του κοστίσει τη ζωή.
(0,30x 0,40 εκ.)
Προσωπογραφία Νικηφόρου Θεοτόκη (0,50x 0,35εκ) και άλλα κερκυραϊκά και καποδιστριακά.

Ασπιώτη Εκτυπωτικές εργασίες Α.Ε.
Τραπουλόχαρτα με τη μορφή του Καποδίστρια.(0,10x 0,8 - κομμάτια 30 )

Βιβλιοθήκη της Βουλής
Κδ.233 Πρωτόκολλο & κατάστιχα εγγράφων της Γερουσίας,1829-30, (0,225x0,32)
Κδ.237 εξερχόμενα της Δ΄ εθνικής Συνελεύσεως, 1827-1829. (0,30x 0,21)
Κδ.238 Πρακτικά της Γ΄ εθνικής Συνελεύσεως, 1827. (0,25x 0,19)
Κδ.239 Ψηφίσματα & Πρωτόκολλα της Γ΄ Συνελεύσεως, 1827. (0,25x0,19)
Κδ.240 Πρακτικά συνεδριάσεων της Γερουσίας, 1829-1832.(0,265x0,17)
Κδ.242 Πρωτόκολλα. Γερουσίας, 1829-1831.
Κδ.285 εξερχόμενα εκ των εγγράφων του Κυβερνήτη, 1830-1832.
Κδ.333 Observations sur un project...[αφορά τον Ι.Κ.],
(0,227x0,151) Κδ.354 Βιβλίο Πελοποννησιακής Γερουσίας,
1822.(0,349x0,372)
Κδ. 441 Ομοίως.(0,395x0,285)
Κδ. 443 'Αντίγραφα επιστολών Ι.Καποδίστρια.(0,300x0,200)
Κδ. 445 Μιχαήλ Σούτσου προς Ιωάννη και Αυγουστίνο
Καποδίστρια.(0,703x0,192)
Καποδιστριακά έγγραφα εκ του Αρχείου.(0,70x0,71 έκαστον)
Προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια, του Κόσσου. (ύψος 50 εκ.)
Το σώμα της εφημερίδος ‘Απόλλων’ Ύδρας, 1831.(0,30x0,21)
Το σώμα της εφημερίδος Αιγιναία, 1831 (0,22x0,16)
Το σώμα της εφημερίδας Γενική Εφημερίς της Ελλάδος , του 1831.(0,30x0,21)

Γενικά Αρχεία του Κράτους
Επιλογή εκ των εγγράφων Ι. Καποδίστρια (έκαστο 0,21x0,18)

Γεννάδιος Βιβλιοθήκη
Βιβλιακό και εικονογραφικό υλικό. (Βιβλία κατά το πλείστον 25 εκ. ύψος. Οι διαστάσεις των εικόνων
διαφέρουν)
Τοπογραφικό Κερκύρας του Άγγλου ζωγράφου Lear.(γκραβούρα0,35x0,25)

Εθνική Βιβλιοθήκη
Καζαντζάκη, Ιωάννης Καποδίστριας (τραγωδία)· Η πρώτη έκδοση.(0,20x0,14)

ΕΛΛΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο - Παλαιά Βουλή
Προσωπογραφία Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη (0,50x0,42)
Λιθογραφία Ιωάννη Καποδίστρια.(0,28x0,20)
Προσωπογραφία Κωνσταντίνου Κανάρη.(0,50x0,40)
Προσωπογραφία Ανδρέα Μιαούλη.(0,50x0,40)
Προσωπογραφία Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.(0,50x0,40)
Προσωπογραφία Αδαμαντίου Κοραή.(0,50x0,40)
Έντυπο πρόγραμμα: Διάταξη εκφοράς [κηδεία] Ιωάννη Καποδίστρια
(0,35x0,49)
Προσωπογραφία Δημητρίου Υψηλάντη.(0,50x0,40)
Προσωπογραφία Γεωργίου Μαυρομιχάλη. (0,50x0,40)
Προσωπογραφία Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη.(0,50x0,40)
Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια από λαϊκό ζωγράφο(0,25x0,40)
Προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια. (ύψος 0,40)
Προτομή της Ρωξάνδρας Στρούτζα. (ύψος 0,40)
Η διαθήκη του Ηπειρώτη εθνικού ευεργέτου Ιωάννου Δομπόλη, φίλου και
συνεργάτη του Καποδίστρια (+1850), με την οποία ιδρύει το Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο (0,20x0,16)
Προσωπογραφία του Δομπόλη(0,30x0,20)

Τράπεζα της Ελλάδος
Χαρτονομίσματα των 500 δραχμών με την μορφή του Ι. Καποδίστρια.
(0,15x0,16 δύο
όψεις).
Κέρματα των 20 λεπτών ΕΥΡΩ με τη μορφή του Καποδίστρια.(0,021x0,042 δύο
όψεις)

Αρχείο Π .Φ. Χριστόπουλος
Πολύτομη συλλογή δημοσιευμάτων ιστορικού και λογοτεχνικού χαρακτήρα για τον Ιωάννη
Καποδίστρια, μεταξύ των οποίων και μερικά σπάνια. (τα περισσότερα 0,20-0,25 ύψος)
Χειρόγραφα του έργου του Νικολάου Σπηλιάδη για την Καποδιστριακή
περίοδο.(0,30 χ 0,21)
Προσωπογραφία του Σπηλιάδη.(0,25x0,20)
Σειρά εγχρώμων διαφανειών, Πανεπιστήμιο της Padova (όπου ολόσωμη
προσωπογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια),
το πραγματικό σπίτι του στην Κέρκυρα,
το εξοχικό σπίτι των Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα,
το μοναστήρι της Πλατυτέρας και οι τάφοι των Καποδίστρια κ.α. (Μπορούν να
γίνουν φωτογραφίες 0,30x0,25 ή και μεγαλύτερες).

Eθνικό Θέατρο
Στολές εποχής

ΕΛΛΑΔΑ
ΑΙΓΙΝΑ
Φωτογραφία - Το "Παλάτι του Μπαρμπαγιάννη".(0,30x0,25 οι μεγαλύτερες)
Φωτογραφία - Το ορφανοτροφείο του Καποδίστρια.(Ομοίως)
Φωτογραφία - Το διδασκαλείον του Eynard.(Ομοίως)
Φωτογραφία - Το επί Καποδίστρια Εθνικό Τυπογραφείο στην Αίγινα. (Ομοίως)
Σώμα της εφημερίδας Αιγιναία, 1831.(0,22x0,16)

ΑΡΓΟΣ
Φωτογραφία - Οι στρατώνες του Καποδίστρια. (φωτογραφία 0,30x0,25)
Φωτογραφία - Το αρχαίο θέατρο, όπου συνήλθε η Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων

ΚΕΡΚΥΡΑ
Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας
Το προσωπικό γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια, ως αξιωματούχου της Ιονίου Πολιτείας (επιφάνειας
1,50x0,80) και πολλά άλλα αντικείμενα.

Γ.Α.Κ., Παράρτημα Κερκύρας /αρχείο Καποδίστρια
Το έγγραφο της 15 Μαΐου 1808, με το οποίο ο Καγκελάριος της Ρωσίας Ρουμνιάντσεφ (1754-1826) καλεί
τον Ι. Καποδίστρια να αναλάβει υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. (0,28x0,22)

Δήμος Κερκυραίων
Πίνακας Χ. Παχή, Η δολοφονία του Καποδίστρια.(0,36x 0,80)
Πίνακας Σ. Προσαλέντη: Πολεμιστής του 1821.(0,60x0,40)
Προσωπογραφία Ανδρέα Μουστοξύδη.(0,60x0,40)
Επιλογή από την πλούσια συλλογή απόψεων της Κέρκυρας. (Οι διαστάσεις ποικίλουν)

Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
Αρχείο Καποδίστρια, τόμ. Α΄ - Η΄ και Ι΄ (9 τόμοι, ύψος 0,25)
Εικονογραφικό Υλικό. (ποικίλων διαστάσεων)

Οικογένεια Θεοτόκη /Βιβλιοθήκη και προσωπικά αντικείμενα
Αρχειακό υλικό, βιβλία και αντικείμενα. (χωρίς διαστάσεις)

Βιάρος Καποδίστριας
Προσωπικά αντικείμενα. (χωρίς διαστάσεις)

Εξοχικό σπίτι των Καποδίστρια στη Κουκουρίτσα
Προσωπογραφίες όλων των μελών της οικογένειας Καποδίστρια,(0,50x0,30
έκαστη), πίνακας με το γενεαλογικό τους δένδρο(0,40 εκ.) και πάρα πολλά
προσωπικά αντικείμενα. μεταξύ των οποίων αυθεντικά έπιπλα (τραπεζαρία,
ερμάρια, είδη εστιάσεως, βιβλιοθήκες, κ.α.)
Προτομή του Ι. Καποδίστρια στο ύψωμα. (ύψος 0,50 εκ.)

ΕΛΛΑΔΑ
Ι. Μητρόπολη Κερκύρας
Προσωπογραφία Ι. Καποδίστρια σε νεαρή ηλικία.(0,35x0,25)
Ρωσικό Αρχιερατικό Εγκόλπιο, που δώρισε ο Ι. Καποδίστριας στη Μονή Πλατυτέρας Κερκύρας.(διαμ. 0,07
περίπου)
Εικόνα της Παναγίας, που είχε στο δωμάτιό του ο Ι. Καποδίστριας .(ύψος 0,20μ.)
Πίνακας που απεικονίζει το ατύχημα του Ι. Καποδίστρια όταν ασκούσε την ιατρική στην Κέρκυρα και έπεσε
από το άλογό του. Το ζώο τον έσερνε και ως εκ θαύματος σώθηκε.(0,30x0,40)
Κολυμβήθρα στην οποία βαφτίσθηκε ο Ι. Καποδίστριας από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, την ενορία
του (ύψους 0,20μ.)

ΝΑΥΠΛΙΟ
Πίνακες του Ναυπλίου της Καποδιστριακής περιόδου (το μέγεθος ποικίλει)
Η Σχολή των Ευελπίδων (φωτογραφία 0,30x0,25)

ΤΙΡΥΝΘΑ
Το Γεωργικό Σχολείο (φωτογραφία 0,20x0,25)

ΥΔΡΑ
Η Ύδρα του Αγώνα (ποικίλουν οι πίνακες, 0,50x0,30περίπου)
Προσωπογραφίες Κουντουριώτη.(0,50x0,30)
Έγγραφα του τοπικού Αρχείου.(0,30x0,21- το μεγαλύτερο)
Σώμα της εφ. Απόλλων, Ύδρα 1831.90,30εκ. ύψος)

ΑΓΓΛΙΑ
Πύργος του Ουΐνδσωρ στην Αγγλία, αίθουσα Βατερλό
Προσωπογραφία του Ι.Κ. που έγινε στη Βιέννη από τον Άγγλο ζωγράφο Τόμας Λόρενς.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Βιέννη / Μουσείο της πόλεως
Η Βιέννη του 1811, πριν κατεδαφισθούν τα τείχη.
Προσωπογραφία του αυτοκράτορος Φραγκίσκου του Β΄ (1768-1835)
Προσωπογραφία του πρίγκιπος Μέττερνιχ.
Πίνακας του Συνεδρίου της Βιέννης (1815).

ΓΑΛΛΙΑ
Προσωπογραφία του Ναπολέοντα περί το 1815.
Προσωπογραφία Λουδοβίκου ΙΗ΄ (1814-1924).
Φωτογραφία- Το Παρίσι του 1814.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Βαυαρικό Στρατιωτικό Μουσείο Ingolstadt
Γκραβούρα - Ad Albert Marc, η βασιλική κατοικία στο Ναύπλιο.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Ανέκδοτα κείμενα – έγγραφα του Υπουργείο Εξωτερικών της
Ελβετίας. Προσωπογραφία του Eynard.
Η Ζυρίχη του 1814.
Γκραβούρες εποχής
Κοστούμια εποχής
κ.α

ΡΩΣΙΑ
Ανέκδοτα κείμενα – έγγραφα του Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.
Προσωπογραφίες τσάρου Αλεξάνδρου, Υπουργού των Εξωτερικών Νέσελροδ, ναυάρχου Ουσακώφ κλπ
Το πρωτότυπο του υπομνήματος που υπέβαλε ο Ι.Κ. στον τσάρο Νικόλαο τον Α΄ τα τέλη του 1826 (Aperçu
de ma carrière publique depuis 1798 jusqu’ à 1822), με το οποίο ζητεί να γίνει δεκτή η παραίτηση του από
τη ρωσική υπηρεσία.
Πίνακας που εικονίζει τη συνάντηση του τσάρου Αλεξάνδρου του Α΄ με τον Ναπολέοντα στο
Τιλσίτ (Αύγουστος 1907).
Κοστούμια από την ταινία « Ρωσική ΚΙΒΩΤΟΣ»

ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
“Ιωάννης Καποδίστριας”
ο Έλληνας – ο Ευρωπαίος – ο Οικουμενικός Άνθρωπος

Σύμφωνα με τον Καποδίστρια, εκκίνηση για την υλοποίηση του οράματος του όφειλε
να είναι η ενίσχυση του πολιτισμικού επιπέδου της κάθε χώρας, μέσω των
διανοούμενων της εποχής, αλλά και μέσω της γραπτής κληρονομιάς των περασμένων
ετών.
Η δημιουργία μιας Εθνικής Βιβλιοθήκης, η οποία θα περιείχε όλο τον Ελληνικό γραπτό
πλούτο ήταν πρωταρχική του επιδίωξη που πραγματοποιήθηκε με την ανέγερση της
Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Αίγινα (τότε πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού
κράτους) και τη μετέπειτα στέγαση της στην Αθήνα.

