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Η σημερινή μέρα αφορά στην επέτειο της φυσικής και πολιτικής εξόντωσης του πρώτου Κυβερνήτη

Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ένας πολύ σημαντικός Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός, καθ

Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κυβερνήσει την Ελλάδα που εκείνη την περίοδο ήταν ένα
χάος, έθεσε όλο του το ΕΙΝΑΙ στη διάθεση της Πατρίδας. Στο έργο του αυτό ήρθε
αντιμέτωπος με ντόπια και ξένα συμφέροντα, τα οποία συνασπίστηκαν εναντίον του και
συνεργάστηκαν στην δολοφονία του.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν μία ιδιαίτερη και χαρισματική προσωπικότητα.
Χαρακτηρίστηκε για το αδαμάντινο ήθος του, την ανιδιοτέλειά του,την ακεραιότητα του
χαρακτήρα του ,η οποία γεννούσε εμπιστοσύνη ακόμα και στους αντιπάλους του. Επίσης,
διέφερε για την ικανότητα του να περιμένει, την ακλόνητη και απόλυτη αφοσίωση στο έργο
του. Ακόμα, και οι Ελβετοί τιμούν τον Καποδίστρια και τον ευγνωμονούν για ό,τι έκανε για
τη χώρα τους, καθώς συγκρότησε και οργάνωσε το σύγχρονου κράτος της Ελβετίας,
αποκαλώντας τον «Φοίνικα της Δημοκρατίας» .

Εάν η ύψιστη εντολή της ελληνικής σοφίας είναι η υποταγή στο μέτρο, ο Ιωάννης
Καποδίστριας μπορεί να γίνει σε όλους μας υπόδειγμα ζωντανής παρουσίας του ελληνικού
μέτρου.

Η ύπαρξή του, η παρουσία του και ο τρόπος διακυβέρνησής του, πρέπει να μας εμπνέει
όλους με υπερηφάνεια και να μας γεμίζει με πίστη και ελπίδα.
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Πριν από δύο αιώνες, ο μεγάλος Έλληνας οραματιστής, διπλωμάτης και πολιτικός μιλούσε
για ισότητα, ανθρώπινα δικαιώματα και εθνική αυτονομία. Ζητήματα δηλαδή, που κάποιοι
ηγέτες, ακόμη και σήμερα, στον 21ο αιώνα αδυνατούν να κατανοήσουν και να αποδεχθούν.

Παρέμεινε πιστός μέχρι τέλους, στις προσωπικές του αξίες και απέφυγε τις τιμές και τα
αξιώματα. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο κόμης Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος Κυβερνήτης του
Ελληνικού Κράτους.

Ένας τολμηρός και αφοσιωμένος «εκσυγχρονιστής».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,26/9/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIAÂ
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