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ΕΠΘΣΟΛΗ 

ΠΡΟ  

ηνλ αμηόηηκν Πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο θ. Κπξηάθν Μεηζνηάθε  

 

Κοινοποίηζη ππορ 

ηνλ αμηόηηκν Πξόεδξν Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θ. Κσλζηαληίλν Σαζνύια  

ηνλ αμηόηηκν Πξόεδξν ΤΡΗΕΑ θ. Αιέμε Σζίπξα  

ηελ αμηόηηκε Πξόεδξν ΚΗ.ΝΑΛ. θ. Φώθε Γελλεκαηά  

ηνλ αμηόηηκν Γεληθό Γξακκαηέα ΚΔ ΚΚΔ θ. Γεκήηξε Κνπηζνύκπα  

ηνλ αμηόηηκν Γξακκαηέα ΜέΡΑ25 θ. Ησάλε Βαξνπθάθε  

ηνλ αμηόηηκν Πξόεδξν Διιεληθήο Λύζεο θ. Κπξηάθν Βειόπνπιν  

 

Αξιόηιμε κύπιε Ππωθςποςπγέ, 

 

Πξνζθάησο αλέθπςε δήηεκα από ηελ αλάξηεζε απνζπαζκάησλ άξζξνπ ηνπ 

θαζεγεηή Φηινζνθίαο Γηθαίνπ θαη Θεσξίαο Θεζκώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ Αξηζηείδε Υαηδή, ζηελ ζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηεο  Δπηηξνπήο 

«Διιάδα 2021» ζρεηηθά κε ηελ δξάζε ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα σο πξώηνπ 

θπβεξλήηε ηεο Διιάδαο. Δλδεηθηηθά, ηα επίκαρα απνζπάζκαηα αλέθεξαλ : 

«Για ηον Ιωάννη Καποδίζηπια, ηα ππώηα δημοκπαηικά και θιλελεύθεπα 

ζςνηάγμαηα αποηελούν «ξςπάθι ζηα σέπια μικπού παιδιού» θαη «Καθώρ λοιπόν 

θεωπεί ιδιαίηεπα επικίνδςνο ξςπάθι ηο Σύνηαγμα ηηρ Τποιζήναρ, ηο αναζηέλλει 



& κηπύζζει οςζιαζηικά δικηαηοπία. Αςηό είναι ηο ηέλορ ηηρ Ππώηηρ Ελληνικήρ 

Δημοκπαηίαρ.» 

 

Με βαζάληδε ε ζθέςε, αλ ζα πξέπεη λα παξέκβσ δεκνζίσο σο Βνπιεπηήο 

Κέξθπξαο, κε ζθνπό λα ππεξαζπηζηώ δηα ηεο ζεζκηθήο κνπ ηδηόηεηαο ηελ 

ηεξάζηηα πνιηηηθή θαη ηζηνξηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ  Ησάλλε Καπνδίζηξηα από 

ηνλ παξαπάλσ επηζηήκνλα, ν νπνίνο ζεσξεί  όηη επέβαιε «δηθηαηνξία» ζηελ 

Διιάδα, αλαζηέιινληαο ην ηόηε ηζρύνλ ύληαγκα ηεο Σξνηδήλαο.  

 

Γελ θξύβσ λα αο πσ όηη πνιινί ηόζν ζε ηνπηθό επίπεδν όζν θαη 

παλειιαδηθό, πιήξεηο δήζελ εζληθήο νξγήο, εγθαινύλ-θαηεγνξνύλ 

πξνθιεηηθά απηνύο πνπ δελ παξεκβαίλνπλ θαη δελ βγαίλνπλ κε άξζξα, 

ζρόιηα, δειώζεηο, δειηία ηύπνπ, αλαθνξέο θηι γηα λα θαηαγγείινπλ ηνλ 

αλσηέξσ πνπ απνθαιεί αληζηόξεηα σο δηθηάηνξα ηνλ κέγηζην Έιιελα Ησάλλε 

Καπνδίζηξηα. 

 

Θεσξώ ηνλ εαπηό κνπ ειάρηζηνλ λα παξέκβσ έηζη ώζηε, σο 

πεξηζπνύδαζηνο, δήζελ, ηζηνξηθόο λα απνθαηαζηήζσ ηελ "ηξσζείζα" δήζελ 

εηθόλα ηνπ πξώηνπ θπβεξλήηε ηεο Διιάδαο, ηνπ επηθαλνύο επξσπαίνπ, αιιά 

πξσηίζησο Κεξθπξαίνπ πνπ δηαρξνληθά καο θάλεη ππεξήθαλνπο. Μελ 

ιεζκνλνύκε πσο, ε Διβεηία ζήκεξα, ρξσζηά ην εζληθό ηεο ύληαγκα ζηνλ 

ίδην, ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα.  

 

Δπηπιένλ, λνηώζσ ειάρηζηνο λα παξέκβσ ζηνπο ηζηνξηθνύο θαη επηζηήκνλεο 

ηνπ είδνπο θαη λα ηνπο επηβάιισ ηη λα γξάςνπλ, πσο λα απνηηκήζνπλ ην έξγν 

ηνπ θαη πνηεο αθξηβώο εθθξάζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηα γξαπηά 

ηνπο θαη ζηηο επηζηεκνληθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο.  

 

Φξνλώ όηη αλ πξάμσ όπσο ιέλε, ζα ελεξγήζσ θαη' εηθόλα θαη θαζ' νκνίσζε 

δειαδή «δηθηαηνξηθά», όπσο θαηεγνξνύλ θαη ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα όηη 

ελήξγεζε, αθνύ νπζηαζηηθά ζα πξνζπαζήζσ λα πεξηνξίζσ έλα ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα. Απηό, ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο.  

 

Όκσο, ζεσξώ εαπηόλ απνιύησο ηθαλό αιιά θαη σο έρνληα ηελ ζεζκηθή 



ππνρξέσζε απέλαληη ζηελ ηζηνξία θαη κόλν λα θαηαζηήζσ ζαθέο, όηη 

«δηθηάηνξεο» είλαη απηνί πνπ ζέινπλ λα επηβάιινπλ ηελ ηζηνξηθή άπνςε ηνπο 

κε απνιπηαξρηθό ηξόπν.  

 

Ο κέγηζηνο πνιηηηθόο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, έρεη θξηζεί σο ηέηνηνο από ηελ 

ίδηα ηνπ ηε δσή θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πξάμεηο. Γελ έρεη αλάγθε από 

ηζηνξηθνύο «εηζαγγειείο» έλζελ θαθείζελ ηνπ ηζηνξηθνύ θαη πνιηηηθνύ 

θάζκαηνο.  

 

Κπξίσο, δελ έρεη αλάγθε από θαλέλαλ καο λα ηνλ πξνζηαηέςεη. Ο Ησάλλεο 

Καπνδίζηξηαο ππήξμε κέγηζηε ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ 

ηδηόηεηα απηή, ηνπ ηελ έρεη απνδώζεη ν "ζνθόο ηζηνξηθόο" , ν ειιεληθόο ιαόο.  

 

Ζ απνηίκεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ έρεη γίλεη από ηελ επίζεκε ηζηνξία καο θαη ε 

Πνιηηεία ζα πξέπεη λα ηελ αλαδείμεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη θξνληίδα. 

Αλαξσηηέκαη, ινηπόλ, αλ ηελ ύςηζηε απηή δηαρξνληθή ππνρξέσζε ηεο 

Πνιηηείαο καο, ππεξεηεί κε ηε ζηάζε ηεο, ε Δπηηξνπή «Διιάδα 2021».  

 

Αλαξσηηέκαη πην απιά, αλ νινθιεξώλεη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ζπλεηδεηά 

απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί, αλ ηηκά ηελ απνθξπζηαιισκέλε ηζηνξία ηνπ 

Έζλνπο καο ή αλ ήξζε γηα λα αλαζεσξήζεη επηζηεκνληθά ηηο εκέξεο ηεο 

Δπαλαζηάζεσο θαη ηα κεηέπεηηα έξγα ησλ εζλεγεξηώλ ηεο θη εληέιεη, αληί λα 

ελώζεη ην ιαό καο ζε έλαλ εζληθό ενξηαζκό, λα ηνλ δηράζεη θαη λα δηαηξέζεη 

ηελ ηζηνξία ζε κηθξόςπρα θαη ζιηβεξά ςήγκαηα. 

 

Πξνζσπηθά, ζεσξώ όηη ε ηζηνξηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη 

ππό ηηο επηθξαηνύζεο θαηά ηελ επνρή ηνπ πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, ζηξαηησηηθέο 

θαη δηεζλείο ζπλζήθεο θαη όρη κε ζεκεξηλνύο όξνπο. Απηό όκσο, δελ 

ζπλεπάγεηαη όηη ν θαζέλαο καο δελ κπνξεί λα έρεη ηε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηνλ 

πνιηηηθό θαη θπβεξλήηε ηεο Διιάδνο  Η. Καπνδίζηξηα.  

 

Καηαιεθηηθά, απεπζπλόκελνο ζε αο, αμηόηηκε θ. Πξσζππνπξγέ,  θαη δη’  πκώλ  

ζηελ Δπηηξνπή Οξγάλσζεο ησλ επεηεηαθώλ εθδειώζεσλ «Διιάδα 2021» θαη 

ζηελ πξντζηακέλε ηεο θ. Γηάλλα Αγγεινπνύινπ, ππνγξακκίδσ πσο ζε κία 



γηνξηή πνπ πξνεηνηκάδεη γηα ηνλ ειιεληθό ιαό, πξέπεη λα ηηκά απηνύο πνπ ν 

ιαόο ζεσξεί εγέηεο θαη ήξσεο ηεο επνρήο θαη ηνπ Έζλνπο θαη λα πξνζέρεη 

έηζη, ώζηε λα κε δίλεη ζηέγε, έζησ θαη δηαδηθηπαθά, αιιά θαη θάιπςε ζε 

θξηηηθέο αλαιύζεηο, αθόκε θαη επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αδπλαηνύλ λα 

παξνπζηάζνπλ αξκνληθά, ηα όζα ζπλέβεζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν κε ηε 

ζεκεξηλή νπζία ησλ ιόγσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε. Γηαηί, ηόηε πξνζβάιιεη θαη 

απηνύο, αιιά θαη ην ιαό.  

Καηά ζπλέπεηα έιαβα ηελ πξσηνβνπιία απηή, επειπηζηώληαο ζηελ θαηαλόεζή 

αο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηέο αο, δηόηη σο βνπιεπηήο ηεο Κέξθπξαο 

νθείισ λα ζαο κεηαθέξσ όηη ε ηζηνξηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ Ησάλλε 

Καπνδίζηξηα, γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο γελέηεηξαο ηνπ Κέξθπξαο, θαηέρεη 

δεζπόδνπζα ζέζε ζηελ ηζηνξηθή κλήκε ησλ Διιήλσλ θαη εηδηθόηεξα ησλ 

Κεξθπξαίσλ. Ωο εθ ηνύηνπ ζεσξώ όηη ν ιαόο ηεο Κέξθπξαο, ηνλ νπνίν έρσ 

ηελ ηηκή λα εθπξνζσπώ, επηζπκεί ηελ αληίζηνηρε κε ηελ ηζηνξηθή ζέζε ηνπ 

αληηκεηώπηζε εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο θαη κάιηζηα ελ όςεη θαη ησλ επεηεηαθώλ 

εθδειώζεσλ ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ Δζληθή Παιηγγελεζία.     

Θεσξώ βέβαηε ηελ ελέξγεηα ζαο έηζη ώζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ηζηνξηθή 

κλήκε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ πξώηνπ θπβεξλήηε ηεο Διιάδαο, Ησάλλε 

Καπνδίζηξηα θαη ζπλέπεηα απηήο ε απνθαηάζηαζε ηεο εξεκίαο ζηνλ ηόπν κνπ 

θαη θαη’επέθηαζε ζε όιε ηελ Διιάδα.  

 

Με ιδιαίηεπη ηιμή, 

Αλέξανδπορ-Υπήζηορ Αςλωνίηηρ 

Βοςλεςηήρ Κέπκςπαρ ΤΡΘΖΑ 

 


