
 

 

Τήν Κυριακή 17 Ἰανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τήν “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” σέ συνδιοργάνωση 

μέ τόν Δῆμο Ναυπλιέων, τὁν Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ καί τὸ Ναυπλιακὸ  Ἵδρυμα Ἰωάννης Καποδίστριας, με πολύ μεγάλη 

επιτυχία η εκδήλωση τιμής του πρώτου Εθνικού Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια στο ιστορικό 

κτίριο του “Βουλευτικού” στο Ναύπλιο. Το θέμα ήταν  Ἰωάννης Καποδίστριας 1776-1831, « Ἡ ζωή, οἱ 

ἀγῶνες καὶ τὸ ἐγκώμιο  τοῦ  πρώτου Ἐθνικοῦ Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος». 

Πριν από την εκδήλωση και σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, τελέσθηκε τρισάγιο στον ιστορικό ναό του Αγίου 

Σπυρίδωνα, τόπο μαρτυρίου του Ιωάννου Καποδίστρια, από τον Πρωτοσύγκελο της Ι.Μ. Αργολίδος πατήρ 

Χρυσόστομο και τον πρωτοσύγκελο της Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως πατήρ Ιάκωβο Κανάκη, παρουσία 

των μελών της Ενωμένης Ρωμηοσύνης και των εισηγητών της εκδήλωσης.  

Τὸ πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε παρουσίαση τῶν πτυχῶν τοῦ χαρακτῆρα τοῦ Ἰωάννη 

Καποδίστρια ἀπὸ τὸν ἀρχιμ. Ἰάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ 

Μεγαλοπόλεως, ποὺ ἀνέπτυξε τὸ θέμα “Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” καὶ ἀπὸ τὴν 

ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μαρία Μαντουβάλου  

ποὺ ἀνέπτυξε τὸ  θέμα “Ὁ Καποδίστριας θεμελιωτὴς τοῦ νεότερου Ἑλληνισμοῦ”.  

Επίσης, ἔγινε προβολὴ ἀποσπάσματος ντοκιμαντέρ μὲ θέμα “ἸΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1776-1831”, 

παραγωγὴ τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης” καὶ τοῦ “Ἀχελῶος ΤV”, ὡς ἀποτέλεσμα μιᾶς σπουδαίας  ἔρευνας 

ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδείξει τὴν προσφορά του καὶ τὸν ἴδιον ὡς πρότυπο πολιτικοῦ καὶ γνήσιου Ἕλληνα.  

Η εκδήλωση αυτή στο Ναύπλιο, τόπος μαρτυρίου του Ιωάννη Καποδίστρια,  είχε μεγάλη βαρύτητα και ο 

χώρος στον οποίο πραγματοποιήθηκε, η ιστορική αίθουσα του Βουλευτικού, ήταν χώρος από όπου πέρασαν 

και διετέλεσαν τα καθήκοντά τους ο Καποδίστριας και άλλοι σπουδαίοι Έλληνες και ήρωες του Έθνους μας.  

Πλήθος ατόμων διαφόρων ηλικιών, με μεγάλη συγκίνηση και σεβασμό παρακολούθησαν τις εισηγήσεις, την 

προβολή του ντοκιμαντέρ, ενημερώθηκαν για την «Ενωμένη Ρωμηοσύνη», ενώ μετὰ τὸ πέρας τῆς 

ἐκδήλωσης διενεμήθη δωρεὰν τεῦχος τῆς Ε.Ρω. ἀφιερωμένο στὸν Ἰωάννη Καποδίστρια καθὼς καὶ κασετίνα 

μὲ τοὺς ὀπτικοακουστικοὺς δίσκους τοῦ ντοκιμαντέρ. 



Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν σε όλα τα μέλη της Ενωμένης Ρωμηοσύνης, τον Δήμο Ναυπλιέων, τον 

Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ., τὸ  “Ναυπλιακὸ Ἵδρυμα Ἰωάννης Καποδίστριας”, την Ι.Μ. Αργολίδος και τον ραδιοφωνικό 

σταθμό της, αλλά και τον Αχελώο TV για την υποστήριξή τους.  

 

 

 



 

 
 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 


