
 

Οδός Ιωάννου Καποδιστρίου   

(Προηγούμενη ονομασία: Monte di pieta). Είναι η οδός που υπάρχει το σπίτι που 
γεννήθηκε ο Κυβερνήτης 

Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης διεθνούς πολιτικού εκτοπίσματος. Διετέλεσε 
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και πρώτος Κυβερνήτης του ανεξάρτητου 
Ελληνικού Κράτους, το οποίο ίδρυσε εκ θεμελίων και με την προσωπική του 
περιουσία.  

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.  

Ο νεαρός Ιωάννης σπούδασε ιατρική, φιλοσοφία και νομικά στο Πανεπιστήμιο της 
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.  

Το 1801 τα Επτάνησα αυτονομούνται και ο Ιωάννης Καποδίστριας γίνεται ένας από 
τους δύο διοικητές της Ιονίου Πολιτείας, σε ηλικία 25 ετών. Χάρη στην πολιτική του 
οξυδέρκεια και πειθώ απέτρεψε την εξέγερση της Κεφαλλονιάς, που θα είχε 
απρόβλεπτες συνέπειες στη συνοχή του νεότευκτης πολιτείας. Έδειξε ευαισθησία 
και προσοχή στις ανησυχίες των Επτανησίων και πήρε πρωτοβουλίες για τη 



αναθεώρηση επί το δημοκρατικότερο του επτανησιακού συντάγματος, που είχαν 
επιβάλει Ρώσοι και Τούρκοι υπό τον τίτλο «Βυζαντινό Σύνταγμα». Αποτέλεσμα των 
προσπαθειών του Καποδίστρια ήταν η ψήφιση ενός πιο φιλελεύθερου και 
δημοκρατικού συντάγματος το 1803. Ο Καποδίστριας διορίστηκε ομόφωνα από τη 
Γερουσία της Ιονίου Πολιτείας, Γραμματέας της Επικρατείας. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του αναδιοργάνωσε τη δημόσια διοίκηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
εκπαίδευση.  

Τον Μάρτιο του 1807 εστάλη στη Λευκάδα, την οποία απειλούσε με κατάληψη ο 
Αλή Πασάς. Αναδιοργάνωσε την άμυνα του νησιού, αποτρέποντας την απειλή. Εκεί 
γνωρίστηκε με τους οπλαρχηγούς Κολοκοτρώνη, Νοταρά, Ανδρούτσο και 
Μπότσαρη, που αργότερα θα πρωτοστατούσαν στην Επανάσταση του 
‘21. 

 

Τον Ιανουάριο 1809 ο Καποδίστριας εισήλθε στη διπλωματική υπηρεσία της 
Ρωσίας, κατόπιν προσκλήσεως του Τσάρου Αλέξανδρου Α'. Το 1813, διορίστηκε 
εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ελβετία, στην πρώτη του μεγάλη αποστολή, με σκοπό 
να συνεισφέρει στην απαλλαγή της από την επιρροή του Ναπολέοντα. Έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην ενότητα, ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της Ελβετίας και 
συνεισέφερε τα μέγιστα στο ελβετικό σύνταγμα, που προέβλεπε 19 αυτόνομα 
κρατίδια (καντόνια) ως συστατικά μέλη της ελβετικής ομοσπονδίας.   

Στις 30 Μαρτίου 1827, στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, εκλέχθηκε ο 
Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδας με θητεία επτά ετών. Σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της συνέλευσης, ο κυβερνήτης θα δεσμευόταν από το σύνταγμα της 
Επιδαύρου.  

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»). Τέλος, το 
αεροδρόμιο της Κέρκυρας, φέρει το όνομά του. 

Πηγή: www.vouleftes-kerkyras.com 
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