ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
1776: Γεννιέται ο Ιωάννης Καποδίστριας
στην Κέρκυρα
1796: Σπουδάζει Ιατρική στην Πάδοβα της
Ιταλίας (1795-1797)
1797: Καταλύεται η Βενετική Δημοκρατία
από τους Γάλλους
1798: Συλλαμβάνεται και τίθεται σε κατ’
οίκον περιορισμό από τους Γάλλους ο πατέρας του Ιω. Καποδίστρια, Αντωνομαρίας,
εξαιτίας της αντίδρασης της οικογένειας
Καποδίστρια στην γαλλική κυριαρχία
1799: Ξεσπούν οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι
(1799-1815)
Ο Ιω. Καποδίστριας διορίζεται διευθυντής
στρατιωτικού νοσοκομείου της Κέρκυρας
1800: Ιδρύεται η Επτάνησος Πολιτεία
(1800-1807)
1802: Ο Γ. Μοντσενίγος ασκεί την εξουσία
στα Επτάνησα ως αντιπρόσωπος του
Ρώσου αυτοκράτορα
1803: Ο Ιω. Καποδίστριας διορίζεται γραμματέας της Επτανήσου Πολιτείας
Συμμετέχει στον σχεδιασμό του νέου
Συντάγματος
1804: Ο Αλέξανδρος Α΄ απονέμει στον Ιω.
Καποδίστρια το βαθμό του κολεγιακού
συμβούλου
1807: Μαζί με τον μητροπολίτη Ιγνάτιο,
στέλλεται ως έκτακτος επίτροπος στη
Λευκάδα που απειλείται από τον Αλή
Πασά. Συναντά εκεί Ελληνες οπλαρχηγούς
1809: Φτάνει στην Αγία Πετρούπολη, προσκεκλημένος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας για να ενταχθεί στο
διπλωματικό σώμα της Ρωσίας
1811: Συντάσσει για τις ρωσικές διπλωματικές υπηρεσίες το υπόμνημα Mémoire
sur l’état actuel des Grecs
Αποστέλλεται στη ρωσική πρεσβεία της
Βιέννης ως υπεράριθμος ακόλουθος
1812: Ο Ιω. Καποδίστριας διορίζεται διευ-

θυντής του διπλωματικού γραφείου της
ρωσικής στρατιάς στο Βουκουρέστι
1814: Στον Ιω. Καποδίστρια ανατίθεται από
τον τσάρο η διευθέτηση του ελβετικού
ζητήματος. Στην Ζυρίχη γνωρίζει τον Εϋνάρδο
1815: Ο Ιω. Καποδίστριας υπογράφει εξ ονόματος της Ρωσίας τη Συνθήκη Ειρήνης των
Παρισίων, σύμφωνα με την οποία τα Ιόνια
Νησιά ανακηρύσσονται αυτόνομο κράτος
υπό την προστασία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας
1816: Ο Ιω. Καποδίστριας ορίζεται Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, μαζί με τον
Κ.Β. Νέσσελροδ
1817: Συγγράφει με τον Αλέξανδρο Στούρτζα την απολογία της Ιεράς Συμμαχίας εκ
μέρους του τσάρου Αλέξανδρου Α΄
1818: Γίνεται μέλος της Ακαδημίας των
Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης
1819: Ο Ιω. Καποδίστριας στην Κέρκυρα
συντάσσει υπόμνημα με το οποίο καλεί
τους Έλληνες να μην επαναστατήσουν
1820: Ο Καποδίστριας αρνείται να αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας την
οποία αποδέχεται ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
1821: Στο Συνέδριο του Λάιμπαχ η Ιερά
Συμμαχία καταδικάζει κάθε μεταρρύθμιση που προέρχεται από επαναστατικά
κινήματα. Ο Ιω. Καποδίστριας συμμετέχει
ως μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας
Ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση στη Μολδοβλαχία τον Φεβρουάριο και στην Πελοπόννησο τον Μάρτιο
1822: Με αφορμή τον απαγχονισμό του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ τον Απρίλιο και τη
σφαγή χριστιανών που ακολουθεί, ο Ιω.
Καποδίστριας προσπαθεί να πείσει τον
τσάρο να αντιπαρατεθεί δυναμικά στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία

Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου κηρύσσει την ανεξαρτησία του ελληνικού
έθνους
1826: Ο Ιω. Καποδίστριας συντάσσει το
υπόμνημα Aperçu de ma carrière publique depuis 1798 jusqu’à 1822, το οποίο
υποβάλλει στον τσάρο
1827: Μαζί με τους Ιγνάτιο, Μόστρα, Μοτσενίγο, Σπυρίδωνα Ναράντζη και άλλα
μέλη της Φιλομούσου Εταιρείας συνεχίζει την ίδρυση σχολείων και ορφανοτροφείων στην Τεργέστη, στη Βενετία και
στην Αγκόνα, καθώς και την περίθαλψη
των ορφανών και προσφύγων της Ελληνικής Επανάστασης
Στις 2 Απριλίου εκλέγεται Κυβερνήτης
της Ελλάδος από την Γ΄ Εθνοσυνέλευση
Υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου
Ναυμαχία του Ναβαρίνου
1828: Ο Ιω. Καποδίστριας αποβιβάζεται
στην Αίγινα
Θέτει σε εφαρμογή σειρά μέτρων για την
οργάνωση του νεοσύστατου κράτους
1829: Συγκαλείται η Δ΄ Εθνοσυνέλευση στο
Άργος
Ο Ιω. Καποδίστριας ιδρύει ορφανοτροφείο στην Αίγινα και το «Κεντρικόν Σχολείον»
1830: Υπογράφεται το Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους
Ο Αδαμάντιος Κοραής γράφει κατά του
Ιω. Καποδίστρια
Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη διευρύνεται
1831: Η αντιπολίτευση περνά σε επαναστατική δράση με την εξέγερση στη Μάνη, το
κάψιμο του εθνικού στόλου στον Πόρο,
την έκδοση της εφημερίδας Απόλλων
στην Ύδρα
Ο Ιω. Καποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο
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Καποδίστριας παραμένει τα τελευταία χρόνια επίκαιρος. Η επικαιρότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία, στις αρχές του 21ου αιώνα, επιμένει να αναζητεί στο παρελθόν τα αίτια των αδιεξόδων της, στρέφει προς τα πίσω το βλέμμα της για να
ορίσει το παρόν της ή, ακόμη, για να σχεδιάσει το μέλλον της. Ο Καποδίστριας, με την ποικίλη
δράση του, φαίνεται ότι προσφέρεται, περισσότερο από κάθε άλλη προσωπικότητα της νεότερης
ελληνικής ιστορίας για τέτοιες αναδρομές που στηρίζουν εύκολες ερμηνείες. Είναι, κατ’ αρχήν,
η λαμπρή ευρωπαϊκή του σταδιοδρομία που τον έφερε στο πλευρό ή αντιμέτωπο με ηγεμόνες
και κορυφαίους διπλωμάτες και πολιτικούς, η στάση του κατά την προετοιμασία και έναρξη
της Επανάστασης, οι στενές σχέσεις του με μια μεγάλη δύναμη, ο μοναχικός και μελαγχολικός
χαρακτήρας του, η θρησκευτικότητά του, η συγκεντρωτική του διακυβέρνηση και οι αντιδράσεις
που προκάλεσε, η εμμονή του στην ορθότητα των δικών του επιλογών σε μια κρίσιμη για τη
χώρα περίοδο και τα επιχειρήματα που επικαλέστηκε, η γενικότερη ιδεολογία του, η φροντίδα
του για τον «απλό λαό», η οποία συχνά απλουστεύεται με την αναφορά στην καλλιέργεια της
πατάτας που αυτός θέλησε να επιβάλει για τη διατροφή του πληθυσμού, η εκπαιδευτική του
πολιτική, η σύγκρουσή του με τους προκρίτους και καπεταναίους, οι αντιστάσεις του στις πιέσεις
των Άγγλων και Γάλλων, τα αστυνομικά μέτρα που έλαβε για να περιορίσει τους αντιπάλους
του, οι πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις των αντιπολιτευομένων, ανάμεσα στους οποίους και
κορυφαίες μορφές (Μαυροκορδάτος, Κοραής, Μιαούλης κ.ά.), το πνεύμα αυτοθυσίας και προσφοράς που τον χαρακτήριζε, η τραγική δολοφονία του, ο εμφύλιος πόλεμος που επακολούθησε,
η επιβολή από τις προστάτιδες δυνάμεις ξένου ηγεμόνα, κλπ.
Οι μεγάλες διπλωματικές και πολιτικές ικανότητες του Καποδίστρια, τα προσωπικά
του χαρίσματα, η ανιδιοτέλειά του, η μεγάλη του προσφορά στην απελευθερωμένη χώρα δεν
χρειάζονται ωραιοποίηση για να φανούν. Αναδεικνύονται μόνα τους από τα ιστορικά τεκμήρια
και τις μαρτυρίες. Αυτή η ωραιοποίηση, αγιοποίηση μερικές φορές, που δικαιώνει όλες του
τις κυβερνητικές επιλογές και παρασιωπά ή απλώς καταδικάζει οποιαδήποτε αντίθετη
γνώμη ή πράξη, δεν βελτιώνει αλλά βλάπτει την ιστορική του εικόνα. Αντίθετα, κάθε ατεκμηρίωτη και μονομερής κριτική μόνο των αυταρχικών ή άλλων επιλογών του χωρίς την κατανόηση των συνθηκών που επικρατούσαν όταν ο Καποδίστριας ασκούσε την εξουσία, είναι
ανιστόρητη. Θα πρέπει να μεταφερθούμε στο κλίμα της εποχής και να δούμε όχι μόνο την
αγωνία και τη θλίψη του Κυβερνήτη που συνειδητοποιούσε οδυνηρά ότι οι προθέσεις του για
μια χώρα πραγματικά ελεύθερη και ευημερούσα παρεξηγούνταν, εμποδίζονταν ή ακυρώνονταν από ποικίλους αντιπάλους, αλλά να αντιληφθούμε και τη διάψευση των ελπίδων, τους
φόβους και την αγωνία όσων τον αντιπολιτεύτηκαν, που τελικά δεν ήσαν λίγοι παραπλανημένοι ή καθοδηγημένοι, αλλά είχαν κι αυτοί το δικό τους όραμα για μια χώρα ελεύθερη και
ευημερούσα, και επί πλέον είχαν πολεμήσει γι’ αυτήν.
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