
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Ανοίγει το νέο Μουσείο Καποδίστρια στην Κέρκυρα  
Εγκαίνια: Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 

  

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο Μουσείο Καποδίστρια - 

Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, στην Κουκουρίτσα Ευρωπούλων της Κέρκυρας. 

 

Τα εγκαίνια θα τελέσει η Αυτού Εξοχότητα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κύριος Προκόπιος 

Παυλόπουλος, με περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων. 

Από την επομένη, Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, και για όλη την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, έως 

και Κυριακή 22 Οκτωβρίου, το Μουσείο θα υποδέχεται τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, 

από τις 10:00 έως τις 16:00. 

  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται την Κέρκυρα για τα εγκαίνια του Μουσείου 

Καποδίστρια και, παράλληλα, θα παρευρεθεί στις τιμητικές εκδηλώσεις της ίδιας μέρας για τον 

Ιωάννη Καποδίστρια που συνδιοργανώνονται υπό την Αιγίδα του, από την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων και το Μουσείο Καποδίστρια. 

  

Το Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών αποτελεί το πρώτο και 

μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή και το έργο του 

Ιωάννη Καποδίστρια. Στεγάζεται στην «Κουκουρίτσα», μία από τις εξοχικές κατοικίες της 

οικογενείας  του Ι. Καποδίστρια, με την οποία μάλιστα οικία είχε συνδεθεί και ο ίδιος στα 

νεανικά του χρόνια. Βρίσκεται μέσα σ’ ένα κατάφυτο κήπο 13 και πλέον στρεμμάτων, στην 

κορυφή ενός λόφου, στον οικισμό Ευρωπούλων, μόλις 7 χιλιόμετρα από την πόλη της 

Κέρκυρας. 

  

Το Μουσείο δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να σχηματίσει μια πληρέστερη εικόνα για τη 

ζωή και την παρακαταθήκη του Ιωάννη Καποδίστρια, μιας μοναδικής προσωπικότητας, που 

διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τόσο των ευρωπαϊκών ισορροπιών στις 

αρχές του 19ου αιώνα, όσο και στην οργάνωση της Επτανήσου Πολιτείας, αργότερα του Ιονίου 

Κράτους, και φυσικά του νέου Ελληνικού Κράτους.  

  

Η έκθεση οργανώνεται χρονολογικά και παρουσιάζει αυθεντικά αντικείμενα, 

όπως πορτρέτα, μετάλλια, βιβλία, χάρτες, θρησκευτικές εικόνες, ιστορικά τεκμήρια από την 



περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας, ενθύμια του Ιωάννη Καποδίστρια από τη σταδιοδρομία του 

κοντά στον Τσάρο Αλέξανδρο Α', πολύτιμα έγγραφα για την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους, έπιπλα εποχής της οικογένειάς του, αλλά και ένα πλούσιο ψηφιακό αρχείο που 

συγκεντρώνει τεκμήρια για τη ζωή και το έργο του. Η εμπειρία της επίσκεψης εμπλουτίζεται και 

με ψηφιακά μέσα, με ακουστική περιήγηση σε τέσσερις γλώσσες αλλά και με μια βόλτα στον 

κήπο με εξαιρετικές θέες. 

  

Το Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών ανήκει σε τρεις, ιστορικής 

σημασίας, πολιτιστικούς φορείς της Κέρκυρας, την Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας (έτος 

ιδρύσεως 1836), την Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας (έτος ιδρύσεως 1841) και την Εταιρεία 

Κερκυραϊκών Σπουδών (έτος ιδρύσεως 1952), μετά από δωρεά της αείμνηστης Μαρίας 

Καποδίστρια - Δεσυ ́λλα, δισέγγονης του μικρότερου αδελφού του Κυβερνήτη, η οποία, με μια 

κίνηση μεγάλης ευεργεσίας προς τον Τόπο δώρισε την “Κουκουρίτσα” μαζί με μοναδικά 

οικογενειακά κειμήλια με τον όρο να λειτουργήσει εκεί το Μουσείο Καποδίστρια. 

 

Λειτουργία του Μουσείου: 

Εβδομάδα Εγκαινίων (16/10 – 22/10): Καθημερινά, 10:00 – 16:00, με ελεύθερη είσοδο. 

Από 23/10: Καθημερινά (εκτός Δευτέρας), από τις 10:00 έως τις 16:00, με εισιτήριο. 

Στις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων 

δράσεων. 

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα των απογευματινών εκδηλώσεων, της Κυριακής 15 Οκτωβρίου, που 

θα ξεκινήσουν στις 17.30 στην Ιόνιο Ακαδημία, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της 

Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου. 

  

Πρόγραμμα: 

• Ομιλία του Καθηγητή Α. Ι. Μεταξά (Τακτικού μέλους της Académie Européenne 

Interdisciplinaire des Sciences), με θέμα:   Ο Ι. Καποδίστριας και η “άλλη” Ευρώπη. 

• Θεατρικό αναλόγιο από την ηθοποιό Ναταλία Καποδίστρια, “Συνομιλία του Κυβερνήτου με 

τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη”. Από τα Απομνημονεύματα του Θ. Κολοκοτρώνη, κατά Γ. 

Τερτσέτη.      

• Πανηγυρική Συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (Παλαιάς) επ’ ευκαιρία των 

εγκαινίων του Μουσείου Καποδίστρια. 

 

 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

•    Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μουσείου: www.capodistriasmuseum.gr  

•    Για φωτογραφίες, λεζάντες και ιστορικά στοιχεία του Μουσείου, επισκεφθείτε 

     τη σελίδα ΤΥΠΟΣ ή κάνετε κλικ εδώ 

•    Επικοινωνία: 

     Ντάρια Κοσκόρου, Επιμελήτρια Μουσείου Καποδίστρια 

https://capodistriasmuseum.com/
https://capodistriasmuseum.com/tipos/


     τηλ: 6946150087, email: curator@capodistriasmuseum.gr 

mailto:curator@capodistriasmuseum.gr

