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Από το εγγύς μέλλον έρχονται τα δράματα, αν…
Καμία πολιτική ηγεσία δεν χαίρεται για την ανεργία και κανένας πολιτικός φορέας δεν
χτίζει πάνω στην φτώχεια και στη δοκιμασία του Λαού.
Η οικονομική κρίση και οι δραματικές συνέπειές της, (όπως τα απελπιστικά ποσοστά
της προβλεπόμενης ανεργίας) καθορίζουν ευθύνες και επιτακτικά καθήκοντα για τις πολιτικές ηγεσίες του τόπου. Ο διεθνής περίγυρος και οι καταναγκασμοί του δεν επιτρέπουν
σε αδύνατους, αλλά και σε ισχυρούς ακόμη, δογματικές εμμονές και την πολυτέλεια σε
μικροπολιτικές ιδιοτελείς επιπολαιότητες που δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν στο ξεπέρασμα της κρίσης, ούτε να προσφέρουν ουσιαστικές, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,
λύσεις.
Αν σ’ αυτό συμφωνούμε τότε θα πρέπει με παρρησία να προσδιορισθούν τα καθήκοντα
του πολιτικού κόσμου, στο σύνολό του.
Οι κρίσιμες στιγμές, για όλους τους σοβαρούς Λαούς, (σαν βρεθούν μπροστά τους)
αντιμετωπίζονται με ψυχραιμία και όχι με πανικό. Με ορθολογισμό και γενικό αίσθημα
ευθύνης και όχι με παραλογισμούς και ανευθυνότητες. Με αλήθειες και όχι με δημαγωγία. Με κοινωνική αλληλεγγύη και όχι με προκλητικό ατομισμό. Και εμείς είμαστε εδώ,
μπροστά σε κρίσιμες στιγμές.
Η Ελλάδα είναι η χώρα που χτυπήθηκε τελευταία από τη μεγάλη διεθνή οικονομική κρίση και ως αδύναμος κρίκος έσπασε πρώτη κάτω από τα χτυπήματα της διεθνούς
κερδοσκοπίας των ληστρικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των επιπόλαιων (;)
χειρισμών της Ευρ. Ένωσης. Χειρισμοί, οι οποίοι απέδειξαν, εκτός των άλλων, ότι στην
Ευρώπη των 27 χωρών δεν υπάρχουν μηχανισμοί οικονομικής στήριξης σε μεγάλες κρίσεις, ούτε και μετά την Συνθήκη της Λισαβώνας. Το «πρόβλημα Ελλάδα» αποκάλυψε την
εύθραυστη ευρωπαϊκή οικονομική ισορροπία και την ευκολία διαραγής (λόγω ανομολόγητων σκοπιμοτήτων) ακόμη και πολιτικοοικονομικών «αξόνων», όπως π.χ. της Γαλλίας
και της Γερμανίας.
Ο εντός της Ευρώπης πολιτικός σάλος από τις παλινωδίες της Γερμανικής Κυβερνήσεως και των κυρίων φορέων, εκφραστών της Ευρώπης, (Σπόιλε - Όλι Ρεντ - Μπαρόζο
– Γιούνγκερ – Τρισσέ κ.λ.π.) καταδεικνύει το ανέτοιμο (ή το … ανέντιμο) της Ευρώπης
προκειμένου να αντιμετωπίσει μια δημοσιονομική κρίση στην περιοχή του 2% που αντιστοιχεί το μέγεθος που λέγεται Ελλάς (!)
Η τεχνητή νευρικότητα στην αγορά ομολόγων και η χρηματιστηριακή κερδοσκοπία σε
συνάρτηση με τις πειρατικές διαθέσεις των ξένων FUNDS, η ύποπτη και ιδιοτελής στάση
(ως παρατηρητών) ορισμένων ισχυρών Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και η στάση ως «Ποντίου Πιλάτου» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποκαλύπτουν το πόσο σαθρό είναι
το οικοδόμημα του οποίου είμαστε «συγκάτοικοι».
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Βέβαια, αναμφίβολα δραματικότερο θα ήταν αν αντί «συγκάτοικοι» ήμασταν τελείως
«άστεγοι»!!! [Σημείωση: και κινδυνεύουμε να γίνουμε αν συνεχίσουμε την ανερμάτιστη
δημοσιονομική μας πορεία και την κάκιστη διαχείριση της ιδιωτικής (οικογενειακής μας)
οικονομίας].
Η κλεψύδρα του οικονομικού χρόνου αδειάζει και προ του τέλους της δύο κίνδυνοι
αναδύονται: ή η μακροχρόνια καταδυνάστευση του Δ.Ν.Τ. ή η κηδεμονία προοδευτικά
του Γερμανικού 4ου Ράιχ!!!
Η επί έτη δική μας αφροσύνη, η θεοποίηση της ήσσονος προσπάθειας παντού και
η παραλυσία της σπατάλης, μας έφεραν εδώ που μας έφεραν και το αποτέλεσμα της
δικής μας πολυχρόνιας ασύνετης συμπεριφοράς σήμερα, το εκμεταλλεύονται πλέον οι
ΠΑΝΤΕΣ…
Οι πολιτικές ηγεσίες οφείλουν να αφουγκρασθούν το μέγεθος των διεργασιών που
συντελούνται μέσα στην ελληνική κοινωνία και να συναισθανθούν τις ανατρεπτικές τάσεις
που ευκαίρως ακαίρως (ακόμη και με ψευδή στοιχεία) διαμορφώνονται από τις ομάδες
της αναρχίας. Από ομάδες που είναι εκτός των κοινοβουλευτικών κομμάτων και καραδοκούν και συνθηματολογούν υπέρ της βιαίας κοινωνικής ανατροπής ακόμη και μέσω του
διαδικτύου. (Η φτώχεια είναι εκρηκτική πηγή κοινωνικού προβληματισμού και οι πάντες
πρέπει να ανασκουμπωθούν. Κράτος, κοινωνικές οργανώσεις, Εκκλησία, πολιτικά κόμματα, οι πάντες. Τα μέτρα της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας πρέπει ταχύτατα να
συμπληρωθούν με παράλληλα μέτρα κοινωνικής και αναπτυξιακής εξισορρόπησης).
Οι δεδομένες συνέπειες στο χώρο της δημόσιας οικονομίας θα πρέπει να περιορισθούν και να μην επεκταθούν δραματικά στο χώρο της κοινωνίας.
Από το μέγεθος του αισθήματος ευθύνης των Πολιτικών ηγεσιών και την ειλικρινή
απόφασή τους να εργασθούν όλοι μαζί – κάτι που το απαιτεί όλος ο Λαός – θα εξαρτηθεί
η τύχη και η πορεία του κάθε ενός, αλλά και της Πατρίδας μας.
Το τοπίο σήμερα είναι θολό, ομιχλώδες και εξαρτάται από την υπευθυνότητα των
πολιτικών μας ηγεσιών αν θα έρθει αύριο η λιακάδα ή η καταιγίδα.
Για να μην υπάρξουν δράματα, μία είναι η σύστασή μας: Ενότητα, Συναντίληψη, ΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ. Αλληλεγγύη και στήριξη με κάθε τρόπο του δοκιμαζόμενου Λαού και κυρίως των νέων μας. Όλα είναι κατορθωτά. Χρειάζεται πολύ περισσότερη εθνική αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Χρειάζεται εθνική συνοχή και ταχύτατη αποκατάσταση του κύρους
της Χώρας, που είναι το βασικό κεφάλαιο για τη διαχείριση των οικονομικών, αλλά και
των εθνικών μας προβλημάτων …
Αν πολιτικολογώντας ανεύθυνα ολιγωρήσουμε, αν η δημαγωγία μας τυφλώσει, αν το
πολιτικό κόστος ως αξία κυριαρχήσει, τότε τα δάκρυα έρχονται από το δραματικό εγγύς
μέλλον.
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Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ορισμένες φορές κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και να τονίζονται απλά.
Ιδίως όταν αφορά θέματα κρίσιμα για το γένος των Ελλήνων στα οποία εμπλέκεται
η εκκλησιαστική και η κοσμική διπλωματία.
Σε σχολιογραφικό σημείωμα του προηγούμενου τεύχους της «Ε» ασχοληθήκαμε και
τοποθετηθήκαμε με σαφήνεια στο σοβαρό και πολύπαθο θέμα της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης. Σήμερα θα υπερτονίσουμε το κεφαλαιώδες και πολλαπλώς σημαντικότερο
πρόβλημα του διεθνούς status του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θέμα ζωτικής σημασίας για το σήμερα και αύριο του θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως. Πολλά θέματα
έχουν την αξία τους στην ιστορική πορεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκείνο
το οποίο όμως υπό πάσα έννοια προέχει, αναμφίβολα είναι το της διεθνούς νομικής
υποστάσεώς του.
Στην κλίμακα όμως των αξιών για επιβίωση την πρώτιστη θέση έχει η καταξίωση
του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θεσμού αναγνωρισμένου από το διεθνές δίκαιο και
όχι από τη Νομαρχία της Κωνσταντινουπόλεως.
Το σημερινό καθεστώς το οποίο «φιλοτεχνήθηκε» από οθωμανιστές και νεότουρκους είναι κυριολεκτικά νάρκη στα θεμέλια της υπόστασής του.
Αυτή την κατάσταση δόλια θωπεύουν εδώ και δεκαετίες αρκετοί άλλοι, οι οποίοι
επιδιώκουν την περιθωριοποίηση, τον μαρασμό, ακόμη και την εξαφάνισή του.
Π.χ. ορισμένοι ταγοί του καθολικισμού δεν θα ήθελαν την περαιτέρω ανάδειξη του
Οικουμενικού Θρόνου ως ανεγνωρισμένου διεθνούς θεσμού. Τουτ’ αυτό και κάποιοι
«ορθόδοξοι» και βέβαια πρωτίστως η επικυρίαρχη τουρκική πάγια πολιτική θέση. Η
ετερόκλητη αντιπατριαρχική συμμαχία δεν είναι πλάσμα της φαντασίας, αλλά δυστυχώς μια πολυχρόνια χειροπιαστή και επώδυνη πραγματικότητα.
Το ζητούμενο επομένως είναι η πεισματική προσπάθεια, με όλα τα μέσα της προβολής διεθνώς (και μονοδιάστατα) του αιτήματος της διεθνούς αναγνώρισης του Οικονομικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως. Όλα τα άλλα είναι καλά και ορθά,
αλλά δευτερεύοντα.
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Πολιτικός και Κοινωνικός Σύνδεσμος
“Ο Νικόλαος Ζορμπάς”
Ο Πολιτικός και Κοινωνικός Σύνδεσμος «Ο Νικόλαος Ζορμπάς» με αφορμή την οικονομική
κρίση και την λήψη των πρόσφατων σκληρών μέτρων με ανακοίνωσή του της 9/3/2010 επισημαίνει:
«Η οικονομική κρίση δεν ήλθε ως κεραυνός εν αιθρία. Ήλθε ως συνέπεια πράξεων, ενεργειών
και παραλείψεων μιας ολόκληρης εποχής, της εποχής της Μεταπολίτευσης. Ήλθε ως αποτέλεσμα
μιας αλόγιστης και άκριτης διαχείρισης δημόσιων πόρων που οι εκάστοτε κυβερνήσει διαχειρίστηκαν με κριτήρια πέρα και πάνω από την ιεράρχηση αναγκών, χωρίς αξιολόγηση για το ποια
είναι χρήσιμη και ωφέλιμη δαπάνη και ποια είναι περιττή και ανώφελη.
Ήλθε η κρίση αυτή γιατί κυριάρχησε η αντίληψη του νεοπλουτισμού με την υπερβολή, την
σπατάλη και την κατάχρηση. Ήλθε, επίσης, ως αποτέλεσμα μιας ιδιοτελούς νοοτροπίας της
νεοαναδειχθείσης ηγέτιδας τάξης, η οποία με αμβλυμμένη συνείδηση, με αχαλίνωτη βουλιμία
για θεμιτό και αθέμιτο κέρδος, σώρευε πλούτο, πάνω στον πλούτο, εν πολλοίς ανώφελο, και
καλλιέργησε ένα ακόρεστο πνεύμα καταναλωτισμού, χωρίς την αντιρρόπηση αυτού του καταναλωτισμού από την πραγματικότητα.
Ήλθε, τέλος, νομοτελειακά μέσα από τη διαφθορά, τη διασπάθιση και την κλοπή του δημοσίου χρήματος, η οποία ενδημούσε και ενδημεί σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και
σε όλη την κρατική διάρθρωση, μια διάρθρωση που αρχίζει από το πολιτικό προσωπικό και
τελειώνει στο τελευταίο όργανο της δημόσιας διοίκησης.
Η αμβλυμμένη ηθική συνείδηση κυριάρχησε σε μεγάλη μερίδα των ηγετιδών δυνάμεων (πολιτικών, πνευματικών, οικονομικών), χαλάρωσαν οι ηθικές αντιστάσεις με συνέπεια να ακολουθήσει μια προϊούσα ηθική κρίση, της οποίας επακόλουθο ήταν η πολιτική και κοινωνική κρίση.
Και το επόμενο στάδιο, αν η οικονομική κρίση δεν ανασχεθεί- το έχουμε τονίσει και άλλοτε-είναι
η εθνική κρίση.
Συνεπώς: α) ο καταλογισμός των κολοσσιαίων ευθυνών θα έπρεπε να επιπέσει σε όλους εκείνους που προκάλεσαν την οικονομική κρίση, που φυσικά δεν είναι οι απλοί πολίτες και ο λαός,
αλλά εκείνοι που καρπώθηκαν με αθέμιτα μέσα το δημόσιο πλούτο και β) τα μέτρα για να μην
οδηγήσουν σε μακρά και παρατεταμένη ύφεση θα πρέπει να συνοδευτούν το ταχύτερο δυνατό
με μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής, τα οποία θα οδηγήσουν στην οικονομική ανάκαμψη και στον
περιορισμό της ανεργίας.
Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσμος δεν μπορεί παρά να καταγγείλει την αχαλίνωτη βουλιμία των διεθνών κερδοσκόπων εναντίον της Πατρίδας μας, την ενορχηστρωμένη και επίμονη εκστρατεία
εναντίον του Ελληνικού λαού, της ιστορίας του και του πολιτισμού του, ο οποίος αποτελεί το
κρηπίδωμα επί του οποίου εδράζεται ο δυτικός πολιτισμός.»

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Κρητικός

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Στρέμπας
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Οι εκπαιδευτικοί της Διασποράς
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«Η Κρητική επέτειος της Εκατονταετίας»,
1912-2012
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Ευρωεκλογές
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Οικονομικοί Μετανάστες
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«Ερωτήματα»
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ΕΝΗΜΕ

Μικρές Ειδήσεις
Ενωσιακές Πληροφορίες

12

Enimerosis.indd 12

25/3/2010 9:47:08 μμ

Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν
Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν
Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν

Στιγμιότυπα από την εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρων
Επιτροπών της Ενώσεως, στον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.κ. Καλαμίδα
και Τέντε, στους οποίους ευχήθηκαν επιτυχία στην υψηλή αποστολή τους.

Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Ι Σ
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Hμερίδα 3ης Μαρτίου
Κύριοι,
Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στον καταιγισμό των εντυπώσεων και των επιπτώσεων
της πρωτοφανούς χρηματοοικονομικής κρίσης διεθνώς και της δραματικής δημοσιονομικής, δικής μας εσωτερικής δοκιμασίας. Μιας δοκιμασίας που σέρνει εκτός από την ένδεια και την ανεργία και την αποδυνάμωση των χειρισμών μας στα εθνικά μας θέματα.
Ασφαλώς - και είναι σωστό - η προσοχή όλων να είναι στραμμένη σε αυτά τα πρώτα
μείζονα θέματα, όμως υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία εξίσου είναι μεγάλα και περνούν ατυχώς την περίοδο της χειμερίας τους νάρκης. Σ’ αυτή την πραγματικότητα εμείς
δεν επιθυμούμε να συμβιβασθούμε. Θα συνεχίσουμε τον δημόσιο διάλογο πάνω στα
θέματα που κρίνουμε ότι πρέπει να απασχολούν την Χώρα και το Λαό της. Στα θέματα
που κανείς δεν πρέπει να διστάζει να λέει ό,τι είναι αληθινό.
Κυρίες και Κύριοι,
Η Τουρκία με την πάροδο του χρόνου μεταβάλλεται σ’ ένα τεράστιο σταυρόλεξο το
οποίο για μας και για πολλές άλλες χώρες είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει να αποτελεί
ένα διαρκές θέμα σοβαρού προβληματισμού. Οι ορατές εκ του παρελθόντος εσωτερικές
αντιφάσεις της, με πρωταγωνιστές άλλοτε τους νεότουρκους, άλλοτε τους νεοοθωμανούς, τους νεοκεμαλικούς και τους νεοϊσλαμιστές, οι κοσμοθεωρητικές και πολιτικοϊδεολογικές έντονες διαφορές μέσα στην Τουρκική κοινωνία, οι θρησκευτικές τριβές,
η προκλητική άνιση κατανομή του πλούτου της χώρας, το μείζον πρόβλημα των μειονοτήτων και οι αποσχιστικές τάσεις μεγάλης μερίδας των Κούρδων, είναι μερικά από
τα προβλήματα που αποφασιστικά επιδρούν στη διαμόρφωση των εκάστοτε τάσεων και
ροπών της Τουρκικής συμπεριφοράς ακόμη και Διεθνώς.
Η σημερινή Ημερίδα, η οποία γίνεται με πολλή φροντίδα και αίσθημα ευθύνης από
την Ένωση των τ. Βουλευτών - Ευρωβουλευτών, αποσκοπεί να φωτίσει προσεκτικά
κάποιες από τις πτυχές της σημερινής τουρκικής πραγματικότητας, χωρίς υπερβολές,
αλλά και χωρίς αποσιωπήσεις.
Είναι αλήθεια, ότι στην πορεία του χρόνου και σε όλα τα επίπεδα των εθνικών μας
ανησυχιών, μικρό ποσοστό του χρόνου μας έχουμε διαθέσει για την μελέτη των αδυναμιών της γείτονος, ενώ υπέρμετρα έχουμε μεγεθύνει τις γεωπολιτικές και γεωστρα-
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τηγικές της δυνατότητες.
Ατυχώς φθάσαμε ήδη στο 2010 και νομίζουμε ότι ήρθε η στιγμή με συνετή εμβάθυνση και προσεκτική μελέτη να αποκρυπτογραφήσουμε ένα ολόκληρο πλέγμα καταστάσεων και μεγεθών, που κάνουν την Τουρκία τον ισχυρό και ταυτόχρονα τον εξίσου
«επικίνδυνα» αδύναμο παράγοντα στην περιοχή μας.
Εμείς εδώ, στην Ένωση των τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, (των τ. εκπροσώπων
του Ελληνικού Λαού) πήραμε την απόφαση να συνεχίσουμε τον δημόσιο διάλογο μαζί
με όλους εκείνους οι οποίοι επί χρόνια ασχολούνται με το μεγάλο αυτό θέμα και να τον
προχωρήσουμε μέχρι του σημείου της πλήρους κατανόησης των δυνατοτήτων και των
αδυναμιών του αμφιλεγόμενου γείτονά μας.
Για το σκοπό αυτό, χωρίς άλλη καθυστέρηση, δίνω το λόγο στους σημερινούς εκλεκτούς εισηγητές: κ.κ. Ο Πρέσβυς και τ. Γ.Γ. του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Αριστείδης
Αγαθοκλής, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Παναγιώτης Ήφαιστος, ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λυών, κ. Νικόλαος Λυγερός και ο καθηγητής του
Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Ιωάννης Μάζης.
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ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Eπιστολή εθνικής λεβεντιάς
και πατριωτικής ευθύνης
Δημόσια απάντηση στους ισχυρισμούς του βιβλίου
της Θ. Δραγώνα, Ειδ. Γραμματέα του Υπ. Παιδείας
Αγαπητή κυρία Δραγώνα,
Έλαβα την επιστολή και τα βιβλία σας και σας ευχαριστώ. Διάβασα επίσης στο «Βήμα» και τα
«Νέα» τις συνεντεύξεις σας, οι οποίες όμως κινούνται μονάχα γύρω από δυο-τρεις φράσεις που
σας αποδόθηκαν εδώ και πολύ καιρό, για να διαψευσθούν ύστερα από μεγάλη και αδικαιολόγητη
καθυστέρηση.
Οι συνεντεύξεις αυτές και η μεγάλη προβολή τους (σε συνδυασμό με την φίμωση των αντιθέτων απόψεων) δεν πετυχαίνουν τίποτε άλλο παρά να αποκαλύπτουν στον ελληνικό λαό τους
πανίσχυρους φίλους σας στα ΜΜΕ, αποδεικνύοντας το εύρος και τα ερείσματα, αλλά και τον
συντονισμό της προσπάθειας που εξυφαίνεται με στόχο την αλλοίωση της εθνικής-ελληνικής
μας ταυτότητας. Καθώς και τον τρόμο που δημιουργεί η αυξανόμενη παλλαϊκή αντίδραση στις
απόψεις σας, που ακυρώνει την αρχική σας προσπάθεια να εκμεταλλευθείτε την αντίδραση του κ.
Καρατζαφέρη, βαφτίζοντας όσους διαφωνούν «ακροδεξιούς».
Τρόμος που φτάνει σε σημείο να προκαλεί συμπτώματα της «Λύσσας-Σόρος» σε υποταχτικούς
κονδυλοφόρους, όπως σ’ αυτόν τον δυστυχή κ. Χάρη σε σημερινό (9.1.10) ένθετο αθηναϊκής
εφημερίδας.
Επειδή τυχαίνει να είμαι ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της εκστρατείας για την ενημέρωση
του ελληνικού λαού, με ρίζες βαθειές στην αληθινή ελληνική Αριστερά από την εποχή του ΕΑΜ,
θα ήμουν ο τελευταίος που θα επέτρεπα στον οποιονδήποτε να καπηλευτεί την λέξη και την έννοια «πατρίδα».
Το ΕΑΜ και το τότε ΚΚΕ κατέκτησε την εμπιστοσύνη του 70% του λαού μας για την πίστη του
και τους αγώνες του για τη Λευτεριά της ελληνικής πατρίδας και την αναγέννηση του ελληνικού
έθνους. Με την πεποίθηση ότι υπηρετούμε τα ιδεώδη των Ελλήνων για την ελευθερία και την
δημοκρατία από τα βάθη των αιώνων και φτάνοντας ως το «Ελευθερία ή θάνατος» του Κολοκοτρώνη, ορθώσαμε το ανάστημά μας και αναμετρηθήκαμε με το όπλο στο χέρι, με την πιο φονική
δύναμη που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα: την χιτλερική Βέρμαχτ, τα ναζιστικά Ες-Ες και την
Γκεστάπο, με αμέτρητες θυσίες σε αίμα, βασανισμούς και διώξεις. Ενώ παράλληλα και μέσα σ΄
εκείνες τις σκληρές συνθήκες τιμούσαμε και τρεφόμαστε με τον ελληνικό πολιτισμό, για τον
οποίο είμαστε περήφανοι και συγχρόνως οραματιζόμαστε τη μελλοντική κοινωνία της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της «πανανθρώπινης λευτεριάς».
Αυτή υπήρξε ως σήμερα η γνήσια και μοναδική Αριστερά, όπου οι λέξεις «έθνος» και «πατρίδα» ήταν για μας δόξα και τιμή και όχι ντροπή, όπως τις κατάντησαν χτες και σήμερα ορισμένα
γκρουπούσκουλα και ομάδες «διανοουμένων», που στο όνομα της Αριστεράς ντροπιάζουν με τις
«ιδέες» και τα καμώματά τους, τους αγώνες και τις θυσίες μας, ενώ δηλητηριάζουν την ανύποπτη
νεολαία μας, που η νικήτρια και θριαμβεύουσα ακόμα και σήμερα εθνικοφροσύνη κρατάει στα
σκοτάδια, έχοντας καταδικάσει σε λήθη τη σύγχρονη ιστορία μας.
Όμως, η ακτινοβολία εκείνων των ηρωικών χρόνων, αψηφώντας όλα τα εμπόδια, εξακολουθεί
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ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Δημόσια απάντηση στους ισχυρισμούς του βιβλίου
της Θ. Δραγώνα, Ειδ. Γραμματέα του Υπ. Παιδείας
να εμπνέει το λαό μας, γι’ αυτό και η αντίθεση στην συστηματική απόπειρα που επιχειρείται εδώ
και καιρό με στόχο την ουσιαστική ανατροπή της ελληνικής ιστορίας, είναι καθολική και δεν
συνδέεται με την α΄ ή την β΄ πολιτική παράταξη, αλλά με το σύνολο των Ελλήνων, που γαλουχήθηκε με μια συγκεκριμένη και βαθειά ριζωμένη άποψη για το τι είναι πατρίδα, τι είναι Ελλάδα,
τι είναι ιστορία, τι είναι ελληνικός λαός και ελληνικό έθνος.
Κι ακόμα γνωρίζει καλά -γιατί τα βιώνει- ποια είναι τα βασικά ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία που μας διέπλασαν από το ΄21 έως σήμερα.
Αρνούμενοι και κατεδαφίζοντας όλα αυτά που μας έκαναν αυτούς που είμαστε χτες, προχτές
και σήμερα, με το πρόσχημα μιας δήθεν επιστημονικής αναθεώρησης της ιστορικής πραγματικότητας, όπως αποδεικνύεται σε κάθε σελίδα του βιβλίου σας «Τι είν’ η Πατρίδα μας;», στην ουσία
αμφισβητείτε οτιδήποτε θετικό έπραξε ο λαός αυτός σε όλους τους τομείς του εθνικού μας βίου
κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων.
Με το βιβλίο σας αποδομείτε τις ιδέες, πεποιθήσεις, τα «πιστεύω», σε σχέση με το ελληνικό
έθνος και τις ρίζες του, δηλαδή όλα αυτά που ενέπνευσαν και παρακίνησαν τον λαό μας. Όμως,
αν στις αρχές του 19ου αιώνα δεν υπήρχαν οι ιδέες για τη συνέχεια του ελληνικού έθνους και
όλα τα «πιστεύω» που εσείς σήμερα απορρίπτετε ως άνευ ουσιαστικού περιεχομένου και εκτός
ιστορικής πραγματικότητας, τότε δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν η Επανάσταση του ΄21, το κίνημα του Φιλελληνισμού, το δημοκρατικό κίνημα του Μακρυγιάννη, η αποπομπή του Όθωνα, οι
Βαλκανικοί πόλεμοι, η Εθνική Αντίσταση.
Κατά τον ίδιο τρόπο δεν θα υπήρχαν οι δημοκρατικοί αγώνες και η Αντίσταση κατά της
χούντας. Δεν θα υπήρχαν ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο Παλαμάς, ο Καβάφης, ο Καλομοίρης,ο Καζαντζάκης, o Σικελιανός, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Τσαρούχης, ο Ελύτης, ο Χατζιδάκις, ο Εγγονόπουλος,ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ο Παρθένης, ο Καμπανέλλης, ο Γεωργουσόπουλος,
ο Κουν, ο Μινωτής, ο Κακογιάννης, ο Αγγελόπουλος. Όπως δεν θα υπήρχαν οι διανοητές, οι
φιλόσοφοι, οι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες από τον Τρικούπη και τον Βενιζέλο ως τον Καραμανλή
και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θα υπήρχαν τα μεγάλα κινήματα όπως των δημοτικιστών και
των φοιτητών. Δεν θα υπήρχε το κίνημα για την Κύπρο, ούτε οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς
τα σημερινά θύματα του επιθετικού ιμπεριαλισμού, την Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Και δεν θα συνέβαιναν προ παντός εκείνες οι πράξεις, που αποδεικνύουν
την ιδιαιτερότητα του λαού μας, που τόσο επίμονα σαρκάζετε, όπως το ΟΧΙ το 1940 και η μάχη
της Κρήτης, καθώς και το ότι ανάμεσα σε όλους τους Ευρωπαίους, μονάχα η Ελλάδα αρνήθηκε
να ντύσει τα παιδιά της με την στολή της Βέρμαχτ και να τα στείλει στο ανατολικό μέτωπο. Χάρη
στις μοναδικές μέσα στην κατεχόμενη Ευρώπη παλλαϊκές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας
με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και εκτοπισμένους σε στρατόπεδα θανάτου.
Κι αυτό γιατί οι εθνικοί και δημοκρατικοί μας αγώνες, καθώς και τα πνευματικά έργα και
οι πολιτικές πράξεις των προσώπων αυτών, διαπνέονταν από την πεποίθηση ότι η σύγχρονη
Ελλάδα έχει επηρεαστεί βαθειά από μια βαρειά κληρονομιά, απέναντι στην οποία θα πρέπει να
φανούμε δημιουργικά αντάξιοι.
Για όλα αυτά έχετε να πείτε μια μόνο λέξη: εθνοκεντρισμός, δηλαδή ότι είναι ασυγχώρητη
υπερηφάνεια για έναν λαό να θαυμάζει τα επιτεύγματά του, φτάνοντας στο σημείο να προτείνετε
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ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Δημόσια απάντηση στους ισχυρισμούς του βιβλίου
της Θ. Δραγώνα, Ειδ. Γραμματέα του Υπ. Παιδείας
να εκλείψει από τα σχολικά βιβλία, γιατί αυτό επιτάσσει η σύγχρονη επιστήμη για την αναθεώρηση της ιστορίας. Με άλλα λόγια επιχειρείτε έναν γενικευμένο ευνουχισμό σε ό,τι πολυτιμότερο
και πιο ελληνικό πέτυχε ο λαός μας έως τώρα, με τελικό αποτέλεσμα την μετατροπή μας σε έναν
άλλον λαό, προσαρμοσμένο στις συνταγές του καμουφλαρισμένου αφελληνισμού, που κοσμούν
κάθε σελίδα του εν λόγω βιβλίου σας.
Κι αυτό γιατί διαφωνείτε με την ύπαρξη και την αξία των βασικών πυλώνων πάνω στους οποίους στηρίχθηκαν οι ιδέες, οι πράξεις, οι αγώνες, οι θυσίες και τα έργα, πνευματικά και άλλα.
Βαφτίζετε εθνοκεντρισμό την ξεχωριστή πίστη, ακόμα και τον θαυμασμό που μπορεί να έχει
ένας λαός για την ιστορία και τον εαυτό του. Τις ξένες επεμβάσεις, που αλλοίωσαν την εθνική
μας ζωή, τις θεωρείτε σχεδόν ανύπαρκτες και πρόσχημα για να καλύψουμε τις δικές μας-υπαρκτές
βεβαίως- αδυναμίες.
Την ιδιαιτερότητα των αγώνων μας, ειδικά στον β΄ παγκόσμιο πόλεμο την αποκαλείτε σωβινισμό, πράξη εχθρική προς τους άλλους και την θεωρείτε γενεσιουργό αιτία ξενοφοβίας.
Την υπερηφάνεια μας για τα κατορθώματα των αρχαίων Ελλήνων την βαφτίζετε στείρο εθνικισμό και ιστορική αυταπάτη. Δηλαδή, θέλετε σώνει και καλά να αποδείξετε ότι κακώς πιστεύαμε ως
τώρα όσα πιστεύαμε για την καταγωγή, τις παραδόσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό μας, πράξη
που στην ιατρική επιστήμη ονομάζεται «ευνουχισμός». Και οχυρωμένη πίσω από ηχηρά ονόματα
ξένων επιστημόνων βαλθήκατε με την βοήθεια ισχυρών πολιτικών και οικονομικών κύκλων, μιας
και είναι πολύ δύσκολο να ευνουχίσετε έναν ολόκληρο λαό κατεδαφίζοντας τα σύμβολα και τους
μύθους του, να ξεκινήσετε το θεάρεστο έργο σας από τα τρυφερά και ανύποπτα παιδιά μας.
Όπως το επιχείρησε χθες η φίλη σας κ. Ρεπούση -ανεπιτυχώς- ενώ σήμερα, με τον αέρα μάλιστα της κρατικής συμπαράστασης, το επεκτείνετε εσείς με νέα έφοδο για τον ευνουχισμό της
μαθητικής μας νεολαίας από κρατικό μάλιστα πόστο!
Γνωρίζετε κυρία Δραγώνα, ότι δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σας, όπως γνωρίζετε ότι θα σας
ήταν λίγο δύσκολο να με βαφτίσετε κι εμένα... ακροδεξιό. Προς το παρόν μπορείτε εσείς και οι
φίλοι σας να με φιμώσετε. Όμως σ’ αυτό είμαι συνηθισμένος και μάλιστα θα σας έλεγα ότι όποιοι
και όσοι στο παρελθόν κατά καιρούς επεχείρησαν να φιμώσουν τις ιδέες, αλλά και την μουσική
μου, είχαν κακά γεράματα. Όπως ίσως ξέρετε ή θα έχετε ακούσει, η ζωή και το έργο μου στηρίχθηκε επάνω σε τρεις λέξεις: Ελλάδα, Πατρίδα, Ελευθερία. Και όλοι μου οι αγώνες έγιναν μόνο
και μόνο για να τις υπερασπίσω με κάθε θυσία. Το ίδιο κάνω και τώρα.
Σήμερα εσείς και οι φίλοι σας, με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι οι προηγούμενοι, επιχειρείτε να
κατεδαφίσετε τις ιδέες, τις πράξεις και τα έργα που συμβολίζουν αυτές οι τρεις λέξεις, που όπως
είπα, ενέπνευσαν και στήριξαν όλες τις γενιές των νεοελλήνων, για να γίνουμε αυτό που είμαστε
σήμερα.
Τέλος οφείλω να σας πω ότι:
Από την ανάγνωση του βιβλίου σας «Τι είν’ η Πατρίδα μας;» έχω συναγάγει ορισμένα συμπεράσματα, που πιστοποιούν θεμελιακές διαφορές από τις απόψεις σας. Θα αρκεστώ προς το παρόν
σε μερικά παραδείγματα:
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ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Δημόσια απάντηση στους ισχυρισμούς του βιβλίου
της Θ. Δραγώνα, Ειδ. Γραμματέα του Υπ. Παιδείας
«Η κυρίαρχη αντίληψη για το έθνος και την εθνική ταυτότητα, με βάση την οποία οι πολιτικές
εξουσίες στην Ευρώπη, αλλά και έξω από αυτήν, οργανώνουν το διαπαιδαγωγητικό ρόλο του
σχολείου, είναι ακόμη σήμερα σε μεγάλο βαθμό η αντίληψη που κληρονόμησε ο ρομαντισμός
του 19ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία το έθνος αποτελεί οικουμενική, «φυσική» οντότητα,
ανεξάρτητη από το χρόνο και το χώρο, και η εθνική ταυτότητα, αυτονόητη και αναλλοίωτη αποτύπωση κοινωνικής ομοψυχίας και συνοχής. Οι εθνικές ιστοριογραφίες προέρχονται από αυτή
την παράδοση και δίνουν έμφαση στη συνέχεια της ιστορίας και του πολιτισμού της εθνικής
ομάδας, στις αντιστάσεις της απέναντι στις εξωτερικές επιβουλές, στην ομοιογένειά της. Στο
σχολείο η ιστορία καλείται να διδάξει τα κατορθώματα των προγόνων και να σφυρηλατήσει την
εθνική υπερηφάνεια και ενότητα, ενώ η γλώσσα και η γεωγραφία επιβεβαιώνουν την εθνική
συνέχεια στο χρόνο και στο χώρο». (σελ. 31)
Είναι φανερό ότι θεωρείτε ότι το έθνος και η εθνική ταυτότητα είναι «κληρονομιά του ρομαντισμού του 19ου αιώνα [και δεν] αποτελεί «φυσική» οντότητα ανεξάρτητη από τον χρόνο και
τον χώρο, αυτονόητη και αναλλοίωτη αποτύπωση εθνικής ομοψυχίας και συνοχής».
Φαίνεται ακόμη ότι δεν είσθε σύμφωνη με την έμφαση που δίνεται στο σχολείο «στη συνέχεια
της ιστορίας και του πολιτισμού της εθνικής ομάδας, στις αντιστάσεις της απέναντι στις εξωτερικές επιβουλές, στην ομοιογένειά της». Καθώς και στο γεγονός ότι «η ιστορία καλείται να διδάξει
τα κατορθώματα των προγόνων και να σφυρηλατήσει την εθνική υπερηφάνεια και ενότητα, ενώ
η γλώσσα και η γεωγραφία επιβεβαιώνουν τη συνέχεια στο χρόνο και στον χώρο».
Θα ήθελα ειλικρινά να μου λέγατε, αν η παράγραφος αυτή αναφέρεται θετικά ή αρνητικά στον
τρόπο που το σχολείο αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά. Μιας και δεν το λέτε φανερά. Όμως
αφήνετε να υπονοηθεί, ότι όλες αυτές οι ιδέες περί έθνους και εθνικής ταυτότητας αποτελούν
σύμπτωμα που μας επιβλήθηκε από την «ρομαντική αντίληψη της ιστορίας στο τέλος του 19ου
αιώνα». Άρα ξεπερασμένες και αντιεπιστημονικές σύμφωνα με την οπτική γωνία τη δική σας και
των υπολοίπων συνεργατών σας που συμμετέχουν στην συγγραφή του εν λόγω βιβλίου.
Να όμως που τόσο εγώ όσο και οι γενιές των παππούδων μου, αλλά και των συμμαχητών και
συνοδοιπόρων μου στους δρόμους των εθνικών αγώνων και στις προσπάθειες για τη δημιουργία
μιας ελληνικής τέχνης, διαπνεόμεθα σε κάθε μας βήμα και προσπάθεια από αυτές ακριβώς τις
ιδέες που καταγγέλλετε ως ξεπερασμένες και ευτελή, ως φαίνεται, προϊόντα μιας ξεπερασμένης
πια ρομαντικής αντίληψης. Και μόνο μ’ αυτή την παράγραφο, μου ζητάτε να απαρνηθώ τον εαυτό
μου, τη ζωή μου, τις ιδέες και το έργο μου. Και όχι μόνο από εμένα, αλλά όπως αποδεικνύεται
από τις πράξεις και τα έργα τους, ΟΛΟΥΣ σχεδόν τους νεοέλληνες, ανώνυμους και επώνυμους
που από το 1821 έως σήμερα πίστεψαν ακριβώς σ’ αυτά που θεωρείτε ότι κακώς διδάσκονται σήμερα στο ελληνικό σχολείο. Άλλωστε, αμέσως μετά διευκρινίσατε ότι «στις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες για το εθνικό φαινόμενο η ρομαντική αντίληψη για το έθνος έχει γίνει αντικείμενο
κριτικής. Οι σύγχρονες θεωρήσεις συγκλίνουν στην παραδοχή ότι η έννοια του έθνους είναι
σχετικά πρόσφατη, αλλάζει μέσα στο χρόνο» και παρακάτω αποκαλείτε «φανταστική κοινότητα
του έθνους που στηρίζεται στη νέα νοηματοδότηση (ομολογώ πως δεν καταλαβαίνω τον όρο)
υπαρκτών κοινών χαρακτηριστικών» και όλα αυτά τα προσφέρει «η εθνική ταυτότητα» (που
ήρθε) «να αντικαταστήσει το κενό που δημιούργησε η κατάλυση των παραδοσιακών μορφών
κοινωνικής οργάνωσης».
Αν και για τη συνέχεια του ελληνικού έθνους, πέραν του γεγονότος ότι για την παμψηφία θα
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έλεγα των νεοελλήνων -ανωνύμων και επωνύμων- δεν αποτελούσε και αποτελεί μόνο ένα είδος
θρησκευτικής πίστης (άκρως αντιεπιστημονικής βεβαίως για σας) υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι
ορισμένοι βασικοί άξονες του πνευματικού κόσμου των αρχαίων Ελλήνων κατάφεραν να διατηρηθούν και να φτάσουν ως τις μέρες μας. Λ.χ. είναι πασίγνωστη η διάρκεια της ελληνικής γλώσσας.
Δεν είναι όμως γνωστή η διάρκεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής μέσω των βασικών μουσικών
κλιμάκων, που παρέμειναν αναλλοίωτες, καθώς οι αρχαίοι μουσικοί τρόποι πέρασαν ατόφιοι στη
Βυζαντινή μουσική με το νέο όνομα «ήχοι» κι από κει διά μέσου της αραβικής μουσικής και με
καινούριο όνομα, «δρόμοι», δημιούργησαν το ρεμπέτικο τραγούδι από το οποίο προήλθε τόσο η
σύγχρονη λαϊκή μας μουσική όσο και η έντεχνη-λαϊκή μουσική, μέσα στην οποία συνενώθηκε η
μουσική με την ποίηση. Δηλαδή το φαινόμενο που χαρακτήριζε την αρχαία μουσική, δεδομένου
ότι τότε με τον όρο «μουσική» εννοούσαν αποκλειστικά την σύζευξη Μουσικής και Λόγου.
Ένα άλλο σημαντικό δημιούργημα των αρχαίων, υπήρξε ως γνωστόν και η Δημοκρατία και μάλιστα η άμεση Δημοκρατία. Μετά την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους και σχεδόν έως
σήμερα στην Ευρώπη κυριάρχησαν συστήματα συγκεντρωτικά, βασιλείες, αυτοκρατορίες, δικτατορίες, σοσιαλιστικές εξουσίες. Η χώρα μας κατακτήθηκε για τέσσερις αιώνες από την Οθωμανική
αυτοκρατορία. Εν τούτοις και κάτω από αυτές τις καταλυτικές συνθήκες οι ελληνικές κοινότητες,
μέσα και έξω από τον γεωγραφικό μας χώρο, κυβερνήθηκαν με δημοκρατικό τρόπο. Οι κάτοικοι
λ.χ. ενός χωριού εξέλεγαν τακτικά με καθολική ψηφοφορία την διοικητική και τη δικαστική τους
εξουσία. Κι αυτό αντανακλάται στο Σύνταγμα της Επιδαύρου, μέσα στο οποίο ρητώς αναφέρεται
ότι απαγορεύονται οι «τίτλοι ευγενείας». Άλλωστε αυτό το δημοκρατικό φρόνημα μπορούμε να
πούμε ότι παραμένει έως σήμερα βασικό γνώρισμα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Κι αυτό σε πείσμα των προσπαθειών των ξένων δυνάμεων να επιβάλουν τις γνωστές δυναστείες των Βαυαρών και των Γλύξμπουργκ. Γεγονός που αρνείσθε πεισματικά να παραδεχτείτε. Δηλαδή το γεγονός των συνεχών παρεμβάσεων των ξένων στην χώρα μας, που υπήρξαν πρόξενοι των
μεγαλυτέρων εθνικών μας καταστροφών. Όπως της Μικρασιατικής, του Εμφυλίου, της Κύπρου και
τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας.
Όμως διαφωνώ με την άποψή σας πως «ό,τι είναι διαφορετικό, θεωρείται ότι βρίσκεται έξω
από το Έθνος, συνήθως απορρίπτεται». Και ακόμα ότι «η συνεχής διαδικασία ετεροπροσδιορισμού συμβάλλει στην αέναη αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας ως μοναδικής και ομοιογενούς
και στηρίζει την τάση της να αρνείται τόσο τις ομοιότητες με κάθε τι έξω από αυτήν, όσο και τις
διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της».
Χωρίς ίσως να το θέλετε, φορτώνετε με αρνητικές ιδιότητες το Έθνος και την εθνική ταυτότητα, μιας και για να υπάρξουν κατά τη γνώμη σας, πρέπει πρώτον να ετεροπροσδιορισθούν και
δεύτερον να «απορρίψουν», δηλαδή να κλειστούν στο καβούκι τους. Συμφωνούν άραγε αυτές οι
διαπιστώσεις με το ελληνικό έθνος; (Για να αρκεστούμε στη δική μας ιστορική εμπειρία). Γιατί
όλα τείνουν να αποδείξουν ότι οτιδήποτε καλό και θετικό έγινε ως τώρα, οφείλεται στο γεγονός
ότι είχαμε και έχουμε ανοιχτές θύρες (τουλάχιστον ως προς τον πολιτισμό) και προς Ανατολάς
και προς Δυσμάς, όπως και προς Βορρά. Έτσι ό,τι υπήρξε και ό,τι υπάρχει, αποτελεί δημιουργική
πρόσμιξη διαφόρων ιδεών και πολιτισμών, ακόμα και τρόπων ζωής.
Ήμαστε πάντοτε ανοιχτοί κατά το παράδειγμα του Ρήγα Φεραίου, που ενώ σάλπιζε την επανά-
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σταση των Ελλήνων, οραματιζόταν την μεγάλη οικογένεια των Βαλκανικών λαών. Το ίδιο που
κάναμε κι εμείς στην Εθνική Αντίσταση, που αγωνιζόμαστε όχι μόνο για την δική μας ελευθερία, αλλά και για την «πανανθρώπινη τη λευτεριά». Και μην μου πείτε ότι επηρεάστηκαν από
την ρομαντική άποψη περί έθνους οι φουστανελάδες αγράμματοι ως επί το πλείστον Έλληνες
επαναστάτες, όταν το Σύνταγμα της Επιδαύρου στα 1822 διακήρυσσε την ανασύσταση του ελληνικού έθνους, αποτελώντας παράλληλα το δημοκρατικότερο Σύνταγμα όλων των εποχών, μιας
και είχαν ανοιχτά τα μυαλά τους στις επιρροές της Γαλλικής και της Αμερικανικής ακόμα επανάστασης. Για να ετεροπροσδιοριστούμε θα πρέπει να είμαστε ανίκανοι να αυτοπροσδιοριζόμαστε
κάθε στιγμή (ακόμα και σήμερα), ενώ η εθνική μας ταυτότητα υπήρξε και είναι τόσο ισχυρή,
ώστε να μην έχουμε ούτε να θέλουμε να έχουμε εχθρούς, για να είμαστε αυτοί που είμαστε.
Άλλωστε η βασική εξωτερική μας πολιτική ως τώρα υπήρξε και είναι αμυντική, με εξαίρεση την
τυχοδιωκτική εκστρατεία στην Τουρκία, που μας κόστισε τόσο ακριβά. Και γιατί δεν ρωτάτε και
μας (όσους επιζήσαμε), που περάσαμε μέσα από το καμίνι της ξένης κατοχής, να σας πούμε από
πού αντλούσαμε τη δύναμη και το θάρρος να αναμετρηθούμε ίσος προς ίσον με την τερατώδη
Χιτλερική μηχανή θανάτου; Μονάχα με την σκέψη ότι στο βάθος είμαστε ανώτεροι από αυτούς!
(Εξ άλλου σ’ αυτό μας βοηθούσε η μετατροπή των εχθρών μας σε μια συμπαγή μάζα αιμοδιψών
βαρβάρων).Γιατί; Γιατί ανήκαμε σε ένα Έθνος πολύ ανώτερο απ’ αυτούς στον πνευματικό και
πολιτισμικό κυρίως χώρο, από τον Αισχύλο και τον Πλάτωνα έως τον Σολωμό, τον Παλαμά και
τον Καβάφη. Και όσοι είμαστε μορφωμένοι, το ηθικό μας ανάστημα έπαιρνε συνειδητά δύναμη
απ’ αυτούς. Όσο για τους αμόρφωτους, αλλά γενναίους, αντλούσαν δύναμη όπως οι αγωνιστές
του ΄21 από τα «μάρμαρα». Αν όλα αυτά είναι «παραμύθια», τότε ό,τι υπήρξε θετικό και ξεχωριστό ως τώρα, ας πούμε ότι ήταν και είναι «παραμύθι». Τότε για ποιον λόγο θέλετε να το κατεδαφίσετε; Δεν ξέρετε ότι έτσι σκοτώνετε την ψυχή μας; Χάρη στην οποία είσθε κι εσείς σήμερα
ελεύθερη;
Όπως ασφαλώς καταλαβαίνετε, για μένα προσωπικά δεν υπάρχει καν ερώτημα «Τι είν’ η πατρίδα μας;». Για όλους όσους αφιέρωσαν το έργο και κυρίως τη ζωή τους ολόκληρη σ’αυτή την
πατρίδα -και είναι χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες, επώνυμοι ή ανώνυμοι, νεκροί ή ζωντανοίδεν υπάρχουν τέτοια ερωτήματα, γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι η πατρίδα.
Γι’ αυτό σας παρακαλώ και εύχομαι να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν την μαρτυρία ενός ελεύθερου
Έλληνα και να σταματήσετε αυτή την εκστρατεία, που μόνο δεινά μπορεί να φέρει στον ήδη
δοκιμαζόμενο λαό μας.
Σας χαιρετώ,
Μίκης Θεοδωράκης
ΥΓ. Επειδή θεωρώ ότι με την απάντησή μου αυτή μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω ορισμένα ουσιαστικά επιχειρήματα στην προσπάθειά μου να διαφωτίσω όσο γίνεται πληρέστερα τον
ελληνικό λαό για τα κίνητρά μου στον αγώνα που ξεκίνησα και συνεχίζω, είμαι υποχρεωμένος
να την δημοσιεύσω στο διαδίκτυο, όπως έκανα έως τώρα, δεδομένου ότι τα ισχυρά ΜΜΕ προς
το παρόν αποφεύγουν ακόμα και να αναφερθούν στις απόψεις μου καταφεύγοντας ως συνήθως
σε ύβρεις. Αυτό θα πει ελευθερία Τύπου!
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«Προκλήσεις και Προοπτικές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής»
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΗΣ

ΕΝΩΣΕΩΣ

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας», στις 8 Μαρτίου (που καθιερώθηκε ύστερα από πρόταση της Γερμανίδας σοσιαλίστριας Κλάρας Τσέκιν το 1910, - να αφιερωθεί η ημέρα αυτή στις Αμερικανίδες εργάτριες που επαναστάτησαν απεργώντας στις 8 Μαρτίου
του 1857 στη Νέα Υόρκη, ζητώντας καλύτερες συνθήκες) 35 γυναίκες πάρεδρα μέλη της Ενώσεως,
συμμετέχοντας στον παγκόσμιο εορτασμό, πραγματοποίησαν μονοήμερη εκδρομή στη Χαλκίδα.
Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα αυτή, δεν στάθηκαν εμπόδιο
στην πραγματοποίηση του σκοπού τους, που είναι ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ
τους και ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων γύρω από τα προβλήματα που τις απασχολούν.
Ευχάριστη έκπληξη για όλες τις γυναίκες ήταν η συνάντησή τους με τέως και νύν Βουλευτές
της Χαλκίδας οι οποίοι, συμβολικά, τους πρόσφεραν τριαντάφυλλα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΜΕΛΩΝ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Χοροεσπερίδα – Συνεστίαση και Γιορτή
κοπής της βασιλόπιτας του Γραφείου Θεσσαλονίκης της Ενώσεως τ. Βουλευτών – Ευρωβουλευτών. Τις υπερπλήρεις αίθουσες του Mediterranean Palace, η εντύπωση που
κυκλοφορούσε ήταν ότι η Θεσσαλονίκη είχε χρόνια να ζήσει τέτοια εκδήλωση, όπου
συνδυάζονταν αρμονικά η επισημότητα και η απαραίτητη ευχάριστη και θερμή ατμόσφαιρα, όση χρειαζόταν για να δημιουργήσει μία αξέχαστη βραδιά.
Η τιμητική παρουσία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου και
η ευλογία του στην κοπή της βασιλόπιτας, με τον θερμό χαιρετισμό του, η προσέλευση και τιμητική παρουσία των Αρχών της πόλεως, η σύντομη και επίκαιρη προσφώνηση εκ μέρους του Συντονιστού του Γραφείου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Σφενδόνη, η
ανακοίνωση της βραβεύσεως του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης και η απονομή
τιμητικής πλακέτας από τον Πρόεδρο της Ενώσεως κ. Κωνστ. Πυλαρινό προς την
Πρόεδρο του Λυκείου κ.α Καίτη Τσιότρα, η θαυμάσια εμφάνιση του νεανικού χορευτικού του Λυκείου και η εξαιρετική συνοδεία μουσικής όλη τη βραδιά, συνέθεσαν
μια αξέχαστη βραδιά για όλους τους Συναδέλφους και τους πολυπληθείς φίλους της
Ενώσεως.
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Στιγμιότυπα από την εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη
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ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΜΕΛΩΝ

41

Enimerosis.indd 41

25/3/2010 9:51:33 μμ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

42

Enimerosis.indd 42

25/3/2010 9:51:44 μμ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

43

Enimerosis.indd 43

25/3/2010 9:51:54 μμ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

44

Enimerosis.indd 44

25/3/2010 9:52:04 μμ

ΟΠΕΡΑ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΘΗ
τ. Υπουργού – Βουλευτού
Δεν είναι καθόλου σύνηθες – είναι σπάνιο – ένας πολιτικός με μεγάλη συμμετοχή στη δημόσια ζωή
τα τελευταία γεγονότα 40 χρόνια να
συνθέτη με πάθος μουσική και να
ασχολείται με το ιδιαίτερα απαιτητικό είδος της Όπερας.
Για το τελευταίο έργο του, την
«ANTIGONE», που βασίζεται στο
έργο του Σοφοκλή και εξελίσσεται
με την αλληλουχία 9 επεισοδίων
σε 7 σκηνές, ο μεγάλος σκηνοθέτης
LEE BREMER γράφει:
«Είναι γνωστό ότι η εφεύρεση
της όπερας στις αρχές της αναγέννησης προέκυψε από την επιθυμία
επαναδημιουργίας, μετά χιλίων
χρόνων και πλέον, του τρόπου της
παράστασης της αρχαίας ελληνικής
τραγωδίας. Τώρα, σχεδόν χίλια χρόνια μετά από αυτή την προσπάθεια,
ίσως έφτασε ο καιρός να ερευνήσει κανείς το σύνθετο τρόπο με τον
οποίο η αρχαία ελληνική τραγωδία
και η όπερα είναι σε ό,τι αφορά τη
σύλληψη, συνδεδεμένες.
Στην «Αντιγόνη» του Θεόδωρου Στάθη ελπίζω να δημιουργήσω μια οπερατική σκηνοθεσία
του κλασικού έργου του Σοφοκλή (μεταφρασμένου στα νεοελληνικά), που θα χρησιμοποιεί
την πρωτότυπη δύναμη του αφηγηματικού σκηνικού της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε
μουσική - μια δραματουργική σύλληψη που θα αντιπροσωπεύει την ποιητική φωνή ενός
συγγραφέα.
Η οπερατική εκδοχή της «Αντιγόνης» του Θεόδωρου Στάθη είναι ιδανική για αυτή την
ριζικά διαφορετική προσπάθεια.
Προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον στην πραγματοποίηση αυτού του υπέροχου έργου».
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Ευρωπαϊκά νέα
Ειδήσεις από την Ένωση πρ. Ευρωβουλευτών και από την Ένωση
πρ. Βουλευτών της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
• Στο Ετήσιο Γεύμα των πρ. Ευρωβουλευτών έλαβε μέρος και ο Νέος Πρόεδρος του
Ευρ. Κοινοβουλίου κ.Jerry Busek που ήτο και ομιλητής.
• Οργανώθηκε ημερίδα για τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην
οποία συμμετείχαν εκπρόσωπος του Ε.Κ. και της Ευρ. Επιτροπής.
• Τον Σεπτέμβριο του 2009 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Ουκρανία. Η αποστολή
αποτελείτο από 15 πρ. Ευρωβουλευτές. Η επίσκεψη έγινε στο Κίεβο και την Κριμαία και
είχε ως αποτέλεσμα την οργάνωση πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η αποστολή
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής Ουκρανίας με τους αρχηγούς των κομμάτων και
με εκπροσώπους μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
• Ο πρ. Ευρωβουλευτής κ. Carlos Gonzalez Carnero με άρθρο του στο περιοδικό της
Ενώσεως πρ. Ευρωβουλευτών αναφέρεται στις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας
για το Α’ εξάμηνο του 2010, όσον αφορά στα Οικονομικά, Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά
θέματα.
• Αποστολή της Ενώσεως έλαβε μέρος, ως παρατηρητής, στις εκλογές του El
Salvador.
• Στο τελευταίο τεύχος της Ενώσεως των πρ. Ευρωβουλευτών δημοσιεύτηκε άρθρο
του συναδέλφου της Ενώσεώς μας κ. Σπ. Μαρκοζάνη, με θέμα: «Η χαμένη ευκαιρία, για
τους πολίτες του κόσμου, από την τελευταία Σύνοδο, των G8». (Το άρθρο παρατίθεται)
• Στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων και των αντιπροσωπειών των μελών της AFFP (των τέως Βουλευτών της Ευρώπης) στο Παρίσι, της 26/27 Μαρτίου 2010, εξελέγη νέος
Πρόεδρος, ο Κύπριος συνάδελφος κ. Νίνος Χατζηρούσος μετά τη λήξη της θητείας του
Λουξεμβούργιου κ. Dimmer.
• Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση οριστικοποιήθηκαν και θέματα του συνεδρίου του
Κιέβου του προσεχούς Οκτωβρίου 2010: η «Μετανάστευση» και το Status των τ. Βουλευτών στις χώρες της Ευρώπης και έγινε ολοκληρωμένη συζήτηση της Ελληνικής προτάσεως
για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημοψηφισμάτων και Δημοσκοπήσεων.
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Ευρωπαϊκά νέα
Η χαμένη ευκαιρία από τη συνάντηση των G8 στην πόλη Λ’ Άκουιλα,
για τους πολίτες του πλανήτη
Σπύρου Μαρκοζάνη
Πόσοι από εμάς γνωρίζουν ποια συγκεκριμένα μέτρα αποφασίστηκαν για το μέλλον μας και
το μέλλον του πλανήτη μας από τους προέδρους και τους πρωθυπουργούς των 8 χώρων; Πόσοι
από εμάς γνωρίζουν τους λόγους, το στόχο και το πρόγραμμα αυτής της συνάντησης; Η κοινή
γνώμη είναι αδιάφορη, μέχρι και αρνητική.
Οι ενεργοί πολίτες στην πλειοψηφία τους είναι αρνητικοί απέναντι στο κλαμπ των ισχυρών.
Τα μεγάλα προβλήματα όπως η επισιτιστική κρίση και η κλιματική αλλαγή δεν άγγιξαν καθόλου τους 8 και κανένα ελπιδοφόρο μήνυμα δεν βγήκε από αυτή τη συνάντηση των ηγετών του
πλανήτη. Έμειναν σε ευχολόγια και σε κάποιες προειδοποιήσεις αόριστες για το ΙΡΑΝ και τη
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ. Για μια ακόμη φορά, βεβαιώθηκε η απουσία της Ευρώπης από τα Παγκόσμια
προβλήματα.
Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχεται σήμερα ο πλανήτης, με τις τεράστιες κλιματικές αλλαγές
και την εντεινόμενη διεθνή κρίση, οι G8 θα έπρεπε να πάρουν πρωτοβουλίες και να επανακαθορίσουν την οικονομία και την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι
G8 έχασαν ακόμη μια ευκαιρία για να προωθήσουν παγκόσμιες στρατηγικές για την καλυτέρευση
των συνθηκών ζωής των πολιτών του πλανήτη μας.
Η γενικόλογη ανησυχία των G8 για τη φτώχεια δεν μπορεί να δώσει κανένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η φτώχεια είναι αιτία αφανισμού ολόκληρων κοινοτήτων.
Σήμερα, αν και ο πλανήτης μας είναι πλουσιότερος, από όσο έχει υπάρξει ποτέ, ο αριθμός των
ανθρώπων που υποφέρουν από την έλλειψη τροφής και τη φτώχεια, ανέρχεται σε πάνω από ένα
δισεκατομμύριο παγκοσμίως, ενώ από το 1990 μέχρι το 2010 η φτώχεια θα έχει προκαλέσει το
θάνατο 270 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Από την εξάλειψη της φτώχειας εξαρτώνται άμεσα τα πιο θεμελιώδη από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Μόνο η σωστά οργανωμένη και θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ πλούσιων και φτωχών
χωρών και μια λίστα όταν αυτή δεν μένει μόνο στα μεγάλα λόγια, αλλά προχωρά και σε έργα
είναι δυνατό να έχει αποτελέσματα στον αγώνα κατά της φτώχειας.
Είναι γνωστό ότι το 1/3 του πληθυσμού της γης ζει σ’ ένα οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό περιθώριο, εξ αιτίας των περιβαλλοντολογικών και κλιματολογικών αλλαγών, οι οποίες
μελλοντικά θα δημιουργήσουν προβλήματα σε διάφορα σημεία της γης.
Σ’ όλα αυτά, οι G8 δεν έδωσαν καμία απάντηση ούτε καμία πρόταση λύσης.
Χαμένος, λοιπόν, χρόνος η συνάντηση των G8 στην Λ’ Άκουιλα και μία ακόμη ευκαιρία χαμένη.
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Τα εκδοθέντα κατά την τελευταία περίοδο
βιβλία των Συναδέλφων
Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του Βιβλίου του Γ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ

Μεγάλη η προσέλευση στη Θήβα, στην παρουσίαση του δίτομου έργου του Γιώργου Κατσιμπάρδη «Ιστορία Επτά Μύθων». Πάνω από 1.500 άτομα κατέκλυσαν την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Θήβας, που ήλθαν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του έργου του, από
χείλη καταξιωμένων και σπουδαίων λογοτεχνών και πολιτικών, όπως οι κ.κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος (Κριτικός – Συγγραφέας), Βασίλης Βασιλικός (Συγγραφέας), Θεόδωρος Πάγκαλος
(Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως), Προκόπης Παυλόπουλος (πρώην Υπουργός), και Ν. Σβίγγος
(Δήμαρχος Θηβαίων).
Η παρουσίαση του δίτομου έργου του Γ. Κατσιμπάρδη θεωρήθηκε από όλους τους ομιλητές
σημαντικός σταθμός στα ελληνικά Γράμματα για τη σπουδή των Ελληνικών Μύθων και των Τραγωδιών. Εξαίρετος υπήρξε ο γεμάτος μηνύματα χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμου.
Την εκδήλωση άνοιξε η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θηβαίων με γνωστά τραγούδια και συνεχίστηκε με την παρουσίαση της «Ιστορίας των Επτά Μύθων», με πρώτη ομιλήτρια
τη ζωγράφο, κα Μαρία Γιανακάκη, που φιλοτέχνησε τα βιβλία.
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Τα εκδοθέντα κατά την τελευταία περίοδο
βιβλία των Συναδέλφων
Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του Βιβλίου του Αντώνη Μπριλλάκη

Στις 18 Φεβρουαρίου 2010, στην Παλαιά Βουλή έγινε από τις εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ η παρουσίαση του βιβλίου «Αντώνης Μπριλλάκης - διαδρομές και αναζητήσεις της Αριστεράς μετά
τον εμφύλιο», με την επιμέλεια του Ηλ. Νικολακόπουλου και της Ευδοκίας Ολυμπίτου. Στην
εκδήλωση παρευρέθησαν ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος Πρόεδρος της Ν.Δ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας, ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Κώστας
Λαλιώτης, ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός και πολλοί άλλοι Καθηγηταί Πανεπιστημίου και Βουλευτές. Συντονιστής ήταν ο Δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας που χαρακτήρισε την εκδήλωση
ως «τριπλή ευκαιρία». Πρώτον για να αποδοθεί τιμή στην ηγετική προσωπικότητα του Αντώνη
Μπριλλάκη. Δεύτερον για να αποτιμηθεί ο ρόλος της Ε.Δ.Α. που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν μελετημένη η ιστορία της. Και τρίτον, για να δούμε τις αγωνίες του Αντώνη Μπριλλάκη για σημαντικά
γεγονότα της εποχής του.
Ομιλητές ήταν: ο Μανώλης Γλέζος, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο Απόστολος Κακλαμάνης και
ο Γιάννης Ρέγκας. Στο τέλος, ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκης σε ολιγόλεπτη παρέμβασή του αναφέρθηκε στην αγωνιστική δράση του Α. Μπριλλάκη στα χρόνια της Γερμανικής
κατοχής και την στάση του δικαστηρίου που τον είχε καταδικάσει σε θάνατο.
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Τα εκδοθέντα κατά την τελευταία περίοδο
βιβλία των Συναδέλφων
Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του Βιβλίου του Αρ. ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ

Στην κατάμεστη από πλήθος κόσμου αίθουσα της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών έγινε η παρουσίαση του Βιβλίου του πρώην Υπουργού και Βουλευτή κ. Αριστείδη Τσιπλάκου, με τίτλο «ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ».
Είναι το χρονικό μιας πλούσιας ζωής ενός αυτοδημιούργητου επιστήμονα και πολιτικού, που
είχε και έχει πίστη και σεβασμό στις παραδοσιακές αξίες της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Το
βιβλίο παρουσίασαν με γλαφυρό τρόπο και πολλές ιστορικές αναφορές, ο Τίμος Χριστοδούλου,
πρώην Υπουργός-Βουλευτής και Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης, ο Παρασκευάς Αυγερινός,
πρώην Υπουργός και Βουλευτής, ο Βύρων Πολύδωρας, Αντιπρόεδρος της Βουλής και ο καθηγητής Πανεπιστημίου Γ. Μέργος.
Μεταξύ άλλων παρέστησαν στην εκδήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο Β!, ο π. Πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης, πολλοί τέως Υπουργοί και Βουλευτές, Ανώτατοι Δικαστικοί και
Δημοσιογράφοι.
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EΝΩΣΗ τ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Το Δ.Σ. εύχεται σε όλα τα Τακτικά
και Πάρεδρα Μέλη
και τους Φίλους της Ενώσεως:

Υγεία και εγκάρδιες ευχές στον κάθε ένα
και την κάθε μία χωριστά.
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