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Ποιός υπήρξε στην πραγματικότητα ο
(άγνωστος) Καποδίστριας;
Οι επτά (7) Ιδιότητες του Καποδίστρια:
1) Ορθόδοξος της εμπειρίας,
2) Ιατρός, ανάργυρος,
3) Νομικός, δίκαιος,
4) Στρατιωτικός, επιτελικός,
5) Διπλωμάτης, «απολύτως έντιμος»,
6) Εθνεγέρτης, από την Ελβετία,
7) Πολιτικός, Κυβερνήτης  και Εθνομάρτυρας.



1. Ορθόδοξος της εμπειρίας









2. Ιατρός, ανάργυρος.



3. Νομικός, δίκαιος.



4. Στρατιωτικός, επιτελικός.





5. Διπλωμάτης, «απολύτως έντιμος».







Συνέδριο Βιέννης (1814-15)
Συμβολή στην επίλυση:

• 1. του «Ελβετικού ζητήματος»,
• 2. του «Γαλλικού ζητήματος», με την προάσπιση της

ακεραιότητας, δηλαδή της μη διχοτόμησης και
διάλυσης, του Γαλλικού κράτους, μετά την ήττα του
Ναπολέοντος στο Βατερλώ,

• 3. του «Γερμανικού ζητήματος», με την καθιέρωση
δημοκρατικού Συντάγματος, που έδινε τη δυνατότητα
ένωσης του διασπασμένου στους τοπικούς ηγεμόνες
γερμανικού λαού και

• 4. του «Ιονίου ζητήματος», με τη δημιουργία
ανεξάρτητου «Ιονίου Κράτους», υπό την προστασία
του Βρετανού Μονάρχη.
Όραμά του: η Ευρώπη των Εθνών-λαών. 
Μέγιστος της Ευρώπης της εποχής του.



6. Εθνεγέρτης, από την Ελβετία.



Εθναρχικό του έργο

Γενεύη: κέντρο δράσεών του για το «εθνικό
ζήτημα», οι οποίες εκφράζονται ως:

• συλλογή χρημάτων και υλικών μέσων,
• συλλογή βιβλίων και εντύπων για τη

μόρφωση των Ελλήνων και
• υποστήριξη των εθνικών δράσεων τόσο της

«Φιλικής», όσο και της «Φιλομούσου
Εταιρείας» του.



7. Πολιτικός, Κυβερνήτης και 
Εθνομάρτυρας.

-Κυβερνήτης. Πατερναλιστική πολιτι-
κή του. Ο ιδιωτικός του βίος.
-Πολιτικός της (αυτο)θυσίας.
-Οι «πληροφορίες» από τα αρχεία
του Foreign και του Colonial Office.



Η τελευταία επίσκεψή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του Κέρκυρα:

Στις 23 Μαρτίου 1819 ο Καποδίστριας επισκέπτεται
την Κέρκυρα, όπου παραμένει έως τις 30 Απριλίου.
Χαρακτηριστική η εμπιστευτική επιστολή προς τον
πατέρα του της 21ης Μαΐου 1819, δηλ. λίγες
ημέρες μετά την αναχώρησή του από την Κέρκυρα,
όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Έκαμα δύο αφιερώσεις, μίαν προς την Παρθένον
Μαρίαν την Πλατυτέραν και την ετέραν προς τον
Θαυματουργόν Προστάτην μας άγιο Σπυρίδωνα...Η
σημείωσις αύτη ας παραμείνη μεταξύ των μελών
της οικογενείας. Ας μην εξέλθη εκ του κύκλου των
αδελφών. Αι λέξεις θα ήσαν ματαιοδοξία και η
ματαιοδοξία δεν αρέσει εις τον Θεόν».
(Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Γ’, επιμ. Κ.
Δαφνής, Ε.Κ. Σ., Κέρκυρα 1980, σ. 418επ.).









Η συνολική ορθή πολιτική του δράση θα τον καταστήσει
μέγιστο των Ελλήνων της εποχής του (Θ. Κολοκοτρώνης) και
των Ευρωπαίων (Metternich και H. Kissinger). Είναι ο
μοναδικός Έλληνας ηγέτης που προσέλαβε τον τίτλο
«Κυβερνήτης». Από τον θεσμικό του ρόλο αναδεικνύεται σε
μοναδική περίπτωση έλληνα πολιτικού, που (δια)κυβερνά,
αντιμετωπίζοντας τα κύρια προβλήματα του κράτους του.
Αποτελεί τον μοναδικό πολιτικό ηγέτη που δημιουργεί
κράτος, το Ελληνικό, όπως προηγουμένως είχε συμβάλει
καθοριστικά και στη δημιουργία του Ιονίου, του Γερμανικού
και του Ελβετικού, αλλά και τη διάσωση του Γαλλικού. Έτσι,
στον ισχυρισμό ορισμένων, ότι η Ελλάς δημιουργήθηκε από
τις Μ. Δυνάμεις, ανταπαντούμε με την τεκμηριωμένη ιστορικά
θέση, ότι η ύπαρξη των αναφερομένων ευρωπαϊκών κρατών
οφείλεται σε μέγιστο βαθμό στην πολιτική και διπλωματική
συμβολή του Ι. Καποδίστρια!



Αληθινά μέγιστοι στην Ιστορία της Ανθρωπότητας αναδεικνύονται οι
κατά χάριν Θεοί, δηλαδή οι άγιοι, που ζουν αδιαλείπτως με τη μνήμη
του θανάτου τους, όπως οι άγιοί μας Σπυρίδωνας και Θεοδώρα η
Αυγούστα. Η ίδια Πνευματική Αρχή διέπνεε τη φιλόκαλη και νηπτική
μορφή του Κυβερνήτη. Γι’ αυτό και δεν αντιμετωπίζει ποτέ στο βίο του
διλήμματα που αφορούν στην προσωπικότητά του. Δεν θα γνωρίσει ποτέ
τον φόβο, αλλά μόνο την αγωνία. Υπό το πρίσμα αυτό «δίνει τα πάντα
στην Πατρίδα του και δεν λαμβάνει τίποτα απ’ αυτήν». Ακόμη και το
ύψιστο αγαθό, την ίδια του τη ζωή! Πιστός στο «Ελευθερία ή Θάνατος»,
θέτοντας το δεύτερο (θάνατο ως αυτοθυσία) προϋπόθεση για την
επίτευξη του πρώτου (ελευθερίας).

Η Ελλάς απέκτησε στη νεώτερη ιστορία της για πρώτη και τελευταία
φορά ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ και μάλιστα της Ορθοπραξίας. Οι εναπομείναντες
ομόφρονές του εντός ή εκτός Ελλάδος, (προσ)ευχόμαστε σήμερα
περισσότερο από ποτέ, όπως ο ευλογημένος, αλλά ταλαιπωρημένος,
τόπος μας, αναδείξει Κυβερνήτη του πολιτικού και ηθικού αναστήματος
του μεγίστου των Ελλήνων, αλλά και των απανταχού της γης ελευθέρων
πολιτών, Ιωάννου Καποδίστρια.Ας είναι αιωνία η μνήμη του!
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