


� Γεννήθηκε	  στην	  Κέρκυρα	  στις	  11	  Φεβρουαρίου	  
1776	  την	  περίοδο	  της	  Ενετοκρατίας.	  Ο	  πατέρας	  του	  
Αντώνιος	  -‐	  Μαρία	  καταγόταν	  από	  οικογένεια	  
ευγενών,	  καθώς	  ένας	  από	  τους	  πρόγονούς	  του	  είχε	  
λάβει	  τον	  τίτλο	  του	  Κόμη	  από	  τον	  Δούκα	  της	  
Σαβοΐας	  Κάρολο	  Εμμανουήλ	  τον	  Β'.	  Ο	  τίτλος	  εισήχθη	  
στη	  «Χρυσή	  Βίβλο»	  (Libro	  d'	  Oro)	  των	  ευγενών	  της	  
Κέρκυρας	  το	  1679	  και	  έλκει	  την	  καταγωγή	  του	  από	  
το	  ακρωτήριο	  Ίστρια	  της	  Αδριατικής,	  το	  σημερινό	  
Κόπερ	  της	  Σλοβενίας.	  Η	  οικογένεια	  της	  μητέρας	  του	  
Διαμαντίνας	  (Αδαμαντίας)	  Γονέμη,	  ήταν	  επίσης	  
εγγεγραμμένη	  στη	  «Χρυσή	  Βίβλο»	  από	  το	  1606.	  

	  



� Το	  αρχικό	  όνομα	  της	  οικογένειάς	  του	  ήταν	  
Βιττόρι,	  όμως	  καταγόταν	  από	  την	  πόλη	  
Καποδίστρια	  της	  Ιστρίας	  κι	  έτσι	  έμεινε	  στην	  
ιστορία	  ως	  Καποδίστριας.	  



� Ο	  νεαρός	  Ιωάννης	  σπούδασε	  ιατρική,	  
φιλοσοφία	  και	  νομικά	  στο	  Πανεπιστήμιο	  
της	  Παταβίας	  (Πάντοβα)	  της	  Ιταλίας.	  Το	  
1797	  εγκαταστάθηκε	  στη	  γενέτειρά	  του	  
Κέρκυρα	  και	  άσκησε	  το	  επάγγελμα	  του	  
ιατρού	  -‐	  χειρούργου.	  Δύο	  χρόνια	  αργότερα,	  
όταν	  η	  Ρωσία	  και	  η	  Τουρκία	  κατέλαβαν	  για	  
λίγο	  τα	  Επτάνησα,	  του	  ανατέθηκε	  η	  
διοίκηση	  του	  στρατιωτικού	  νοσοκομείου.	  





� Η	  Φιλική	  Εταιρεία	  γνωρίζοντας	  ότι	  ο	  
Καποδίστριας	  βρισκόταν	  σε	  μία	  θέση	  όπου	  
θα	  μπορούσε	  να	  επηρεάσει	  την	  Ευρώπη,	  
έστειλαν	  τον	  Ξάνθο	  να	  τον	  πείσει.	  Έπειτα	  
από	  δύο	  μέρες	  συναντά	  τον	  Καποδίστρια	  
και	  του	  προτείνει	  να	  δεχθεί	  την	  ηγεσία.	  
Αυτός	  δεν	  αποδέχεται	  την	  προσφορά	  με	  τα	  
ακόλουθα	  λόγια:	  



� «Νομίζω,	  του	  λέει,	  πως	  το	  καλύτερο	  που	  
έχουν	  να	  κάνουν	  οι	  αρχηγοί	  της	  εταιρείας	  
είναι	  να	  διακόψουν	  τη	  δράση	  τους	  και	  να	  
αναμείνουν	  να	  παρουσιαστεί	  κάποια	  πιο	  
πρόσφορη	  ευκαιρία.	  Τώρα,	  μέσα	  στο	  
διεθνές	  κλίμα	  που	  έχει	  δημιουργήσει	  η	  Ιερή	  
Συμμαχία,	  τα	  ανακτοβούλια	  θα	  αντιταχθούν	  
σε	  μία	  επανάσταση,	  όποια	  και	  αν	  είναι	  η	  
μορφή	  της	  και	  θα	  φροντίσουν	  να	  την	  
καταπνίξουν».	  Επίσης,	  πιστεύει	  αδύνατη	  
την	  επιτυχία	  να	  ελευθερωθούν	  χωρίς	  τη	  
βοήθεια	  μιας	  μεγάλης	  δύναμης.	  	  



� Στις	  30	  Μαρτίου	  1827	  η	  Εθνοσυνέλευση	  της	  
Τροιζήνας	  τον	  εξέλεξε	  Κυβερνήτη	  του	  νεοσύστατου	  
Ελληνικού	  Κράτους,	  σε	  μία	  περίοδο	  που	  η	  
Επανάσταση	  καρκινοβατούσε.	  Έπειτα	  από	  επίπονες	  
διαβουλεύσεις	  στις	  ευρωπαϊκές	  πρωτεύουσες	  για	  
την	  εξασφάλιση	  της	  απαραίτητης	  υποστήριξης	  για	  
το	  ελληνικό	  κράτος,	  έφτασε	  στο	  Ναύπλιο	  στις	  7	  
Ιανουαρίου	  1828,	  γενόμενος	  δεκτός	  με	  ζητωκραυγές	  
και	  ενθουσιώδεις	  εκδηλώσεις	  από	  τον	  λαό.	  Δύο	  
ημέρες	  αργότερα	  μετέβη	  στην	  Αίγινα,	  η	  οποία	  είχε	  
κριθεί	  καταλληλοτέρα	  από	  το	  Ναύπλιο	  ως	  
προσωρινή	  έδρα	  της	  Κυβέρνησης.	  



� Στις	  5:35	  το	  πρωί	  της	  27ης	  
Σεπτεμβρίου	  1831	  ο	  Ιωάννης	  Καποδίστριας	  
δέχθηκε	  δολοφονική	  επίθεση	  από	  τον	  
Κωνσταντίνο	  και	  τον	  Γεώργιο	  Μαυρομιχάλη	  
έξω	  από	  την	  εκκλησία	  του	  Αγίου	  
Σπυρίδωνα,	  όπου	  μετέβαινε	  για	  να	  
εκκλησιασθεί	  και	  έπεσε	  νεκρός.	  Ο	  μόνος	  που	  
τον	  συνόδευε	  ήταν	  ο	  μονόχειρας	  
σωματοφύλακάς	  του,	  ονόματι	  Κοκκώνης.	  



� Η	  ελληνική	  πολιτεία	  τίμησε	  τον	  Κυβερνήτη,	  
δίνοντας	  το	  όνομά	  του	  σε	  δημόσιους	  χώρους	  
και	  ιδρύματα,	  όπως	  στο	  Πανεπιστήμιο	  Αθηνών,	  
ο	  επίσημος	  τίτλος	  του	  οποίου	  είναι	  Εθνικό	  και	  
Καποδιστριακό	  Πανεπιστήμιο	  Αθηνών.	  Ακόμη,	  
ο	  Ιωάννης	  Καποδίστριας	  απεικονίζεται	  στο	  
κέρμα	  των	  20	  λεπτών	  της	  ελληνικής	  έκδοσης	  
του	  ευρώ,	  ενώ	  το	  σχέδιο	  διοικητικής	  
αναδιοργάνωσης	  της	  χώρας	  που	  εισηγήθηκε	  η	  
κυβέρνηση	  Σημίτη	  έλαβε	  το	  όνομά	  του	  
(«Πρόγραμμα	  Ι.	  Καποδίστριας»).	  
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