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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, με θέμα:
«Η αξιοποίηση του κόμβου “ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ”
στην εκπαιδευτική πράξη»

Με μεγάλη προσέλευση κι επιτυχία έλαβε χώρα η ημερίδα που συνδιοργάνωσε το Μουσείο
Καποδίστρια-Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και την Επιστημονική Επιτροπή του Ψηφιακού
Αρχείου Ι. Καποδίστρια, για τους εκπαιδευτικούς της Κέρκυρας, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017
στην Κέρκυρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας.
Η ημερίδα είχε κεντρικό θέμα την αξιοποίηση του Ψηφιακού Αρχείου Ι. Καποδίστρια στην
εκπαιδευτική διαδικασία και την παρακολούθησαν πάνω από ενενήντα εκπαιδευτικοί.
Αποτελούταν από τρία μέρη, με πρώτο την παρουσίαση του ψηφιακού αρχείου από τα μέλη της
επιστημονικής ομάδας. Ακολούθησε η παρουσίαση του Μουσείου Καποδίστρια και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου και
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη και την ξενάγηση των εκπαιδευτικών στο Μουσείο
Καποδίστρια.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Μουσείου Καποδίστρια, κ. Γιάννης Πιέρης, ο
Περιφερειακός Διευθυντής Α/βαθμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, κ. Κώστας
Γκούσης και το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ψηφιακού Αρχείου Ι. Καποδίστρια, κα.
Ελένη Σταμπόγλη. Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Ψηφιακού Αρχείου - ο ομότιμος
καθηγητής Ιστορίας κ. Χρήστος Λούκος και η καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας κα. Άντα
Διάλλα ανέπτυξαν από διαφορετικές προσεγγίσεις το έργο και την παρακαταθήκη του Ιωάννη
Καποδίστρια, ενώ η ιστορικός - υπεύθυνη για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων κα. Ιουλία
Πεντάζου μίλησε για την λειτουργία ενός Ψηφιακού Αρχείου, και έκανε μια “ξενάγηση” στο
Αρχείο. Ο ιστορικός κ. Δημήτρης Ζυμάρης παρουσίασε τις ειδικές εκπαιδευτικές προτάσεις του
Ψηφιακού Αρχείου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Ακολούθως, η επιμελήτρια του Μουσείου κα. Ντάρια Κοσκόρου παρουσίασε το σκεπτικό της
νέας μόνιμης έκθεσης για τον Ι. Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα και η βοηθός επιμελητή κα.
Τζούλια Σαραμίγιεβα ανέπτυξε τις ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται για
κάθε διαφορετική ομάδα κοινού που επισκέπτεται το Μουσείο.
Τέλος, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο κτήμα της Κουκουρίτσας και στην έκθεση του
Μουσείου Καποδίστρια που πριν λίγες μέρες εγκαινίασε η Α.Ε ο. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ.
Προκόπιος Παυλόπουλος.
Η συγκρότηση του Ψηφιακού Αρχείου Ι. Καποδίστρια είχε στόχο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες
που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, να υπερβεί τις δυσκολίες που παρουσίαζε μέχρι τώρα
η συγκέντρωση των τεκμηρίων που αφορούν στο έργο του Ιωάννη Καποδίστρια. Ξεφεύγοντας
από τους περιορισμούς ενός παραδοσιακού αρχείου, ο κόμβος φιλοδοξεί να προσφέρει μια
ολοκληρωμένη εικόνα για την πολλαπλότητα και διαφορετικότητα των τεκμηρίων που αφορούν
στον Ι. Καποδίστρια, τη γεωγραφική διασπορά τους καθώς και τη γλωσσική τους ποικιλία.
Έτσι, στο Ψηφιακό Αρχείο Ι. Καποδίστρια έχει οργανωθεί, σε μια ενιαία βάση δεδομένων,
αρχειακό υλικό από ευρωπαϊκά αρχεία, βιβλιογραφικές αναφορές, εικονογραφικά τεκμήρια και
οπτικοακουστικό υλικό από διάφορες πηγές, συγκροτώντας για πρώτη φορά ένα ενιαίο ψηφιακό
αρχείο σχετικό με τον μεγάλο ευρωπαίο πολιτικό και θεμελιωτή του νεοελληνικού κράτους.
Μέσω της δυναμικής βάσης δεδομένων, οι επισκέπτες του κόμβου έχουν τη δυνατότητα
πολλαπλών τρόπων αναζήτησης δεδομένων, μέσα από ένα μεγάλο πλούτο κειμενικού και
οπτικού υλικού. Επιπλέον, η βάση δεδομένων έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
«ανοιχτή» στη συνεχή ροή νέων τεκμηρίων και να εμπλουτίζεται συνεχώς με βάση τα πορίσματα
νεότερων ερευνών.
Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο, που έγινε με αποκλειστική χρηματοδότηση του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, είναι ελεύθερα προσβάσιμο προς το κοινό μέσω του διαδικτύου,
και περιέχει μεταξύ άλλων:
 Καταγραφή δεκάδων καταλόγων από αρχειακές σειρές που σχετίζονται με τον Ιωάννη
Καποδίστρια και προέρχονται από τις χώρες Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία, Ρωσία,
Ιταλία και Ελλάδα.
 Αναλυτική παρουσίαση 1.900 εγγράφων από το σώμα των επιστολών του Ι. Καποδίστρια ως
Κυβερνήτη του ελληνικού κράτους, το οποίο φυλάσσεται στα ΓΑΚ Νομού Κερκύρας.
 Το Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, δηλαδή την 9τομη έκδοση της Εταιρείας Κερκυραϊκών
Σπουδών, σε επιμέλεια Κώστα Δαφνή (Κέρκυρα, 1976-1985), με δημοσιευμένα κείμενα, που
καλύπτουν την περίοδο 1804-1831 και αφορούν τη δράση του Ι. Καποδίστρια στην Επτάνησο
Πολιτεία, την αλληλογραφία με τον πατέρα του (1809-1820), τη διπλωματική του
σταδιοδρομία και την περίοδο της διοίκησης της ελληνικού κράτους.
 Τον κατάλογο της πλούσιας προσωπικής βιβλιοθήκης του Ι. Καποδίστρια, μέσα από τον οποίο
αναδεικνύονται οι πνευματικές καταβολές και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του.

 Την βιβλιογραφία (959 τίτλοι) περί τον Καποδίστρια από την δεκαετία του 1830 έως το 2015.
 Εικονογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό για τον Ι. Καποδίστρια και την εποχή του, όπου
παρουσιάζονται εκθέματα από το Μουσείο Καποδίστρια, προσωπικά αντικείμενα,
προσωπογραφίες και γλυπτά του κυβερνήτη, φωτογραφικό υλικό σχετικά με καποδιστριακά
κτίρια, μνημεία κλπ., έργα τέχνης που εικονογραφούν την εποχή, καθώς και σχετικά
ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές εκπομπές, επίκαιρα.
 Χρονολόγιο για τη δράση του Ι. Καποδίστρια στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας ιστορίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Η ιστοσελίδα του Μουσείου Καποδίστρια, μέσω την οποίας μπορείτε να επισκεφθείτε το
Ψηφιακό Αρχείο: www.capodistriasmuseum.com
 Η ιστοσελίδα του Ψηφιακού Αρχείου Ι. Καποδίστρια: kapodistrias.digitalarchive.gr
Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών
Κουκουρίτσα Ευρωπούλων, Κέρκυρα
τηλ: 2661032440
email: info@capodistriasmuseum.gr

