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Πρoξ τo Δ.Σ Kαι τα μ€λη 6λωv τωv oργαvιboεωv τηg ΠΣE

ΠPoΣκΛHΣH

AγαπητoioυμπατριΦτεg,
Σαq εvημεριilvoυμε και ταυτ61ρovα σαξ πρooκαλo0με, 6πω9 με τηv oμ6Θυμη παρoυolα
oαg oυμβdλλετε στηv περαιτ6ρω πρoβoλη εv6g πoλιτιoτικo0 γεγov6τog, τo oπolo ιδιαiτερα μαg
αQoρd και τιμd ωg Hπειριilτεg.
Πρ6κειται για τηv 6vαρξη τηg πρoβoλiq τηs κιvηματoγρα$ικηg ταιv[α "Τo Π6ταγμα τoυ
K0κvoυ", τoυ συμπατριιi-lτη μαg oκηvoΘ6τη N(,κoυ Tζiμα.
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λ6γoι δεv ε[vαι μ6vo 6τι πρ6κειται για 6vαv διεΘvιbg γvωoτ6 και καταξιωμ6vo
καλλιτ€pη με παραγωγη oειρd γvωαrιbv επιτυ1ημ6vωv ταιvιιilv, πoU υπηρξαv αταΘμo[ oτov
ελληvικ6 κιvηματot/ρd$o 6πω9, "o Aατραπ6γιαvvog", "Tα 1ρ6vια τηq Θιjελλαζ'', uo AvΘρωπoq με

τo γαρ0$αλλo" κ.α, αλλd και γιατ[ η ταιv[α αυτη, γυριομ6vη αxεδ6v καΘ' oλoκληρlαv oτηv'Hπειρo,
πρoβdMει τη γεv6τειρα Kαι τιξ ρiζεg μαg. Θα πρooΘ€σoυμε ακ6μη πωξ τo Θ6μα τηg €1ει vα καvει

με o0γ1ρovα κoιvωvικd ζητ{ματα και πρoβληματιoμo0g πoυ αQoρo0v 6λoυ9 μαg. Eνα πραγματικd'
απoκαλυπτικ6 για τo o{μερα €ργo βαoιoμ€vo πdvω oε oικoλoγικd και κoιvωvικd, πρoβληματα τoυ
oημερα πoυ καivε.
H επfoημη παγκooμlωq πριbτη πρoβoλη Θα γ[vει στov KιvηματoγρdQo ATT1K9N oτιg 17
Γεvαρη με συvKεκριμ6vo Kαι περιoριoμ6vo αριΘμ6 πρooκληoεωv, εvιb απ6 τιg 20 lαvoυαρloυ
ελε0Θερα oε πoλλ69 αlΘoυoεg 6ληg τηg xιilραq.
Ωoτ6οo 6μωξ η ΠΣE εξαo$dλιoε για τα διoικητικd oυμβo0λια τωv μελιi.lv τηg ειδικη
πρoβoλη με εlooδo ελε0Θερη στov κιvηματoγραQo oπερα (oδ6q Aκαδημiαg 57) oτιg !6
lαvoυαρioυ και ιbρα 12.00.
Ευv6ητo γ[vεται πωg Θα εvημεριbοετε 6λα τα μ€λη σαξ και Θα τα παρoτριivετε 6πω9
αvταπoκριΘoιjv σrηv παρoυolαoη στιξ 20 Γεvdρη, υπερπληριilvταg τιξ α[Θoυoεg,
για vα
τηv
πρooωπικη
αγωνiα
και
κραυγη τou σKηvoΘ6τη για τηv ηθικrj εξαΘλiωoη τoυ
μoιραoτo0με
ατ6μoυ και τηV απαξiωoη τηg Q0oηg.
Η επιτυ1iα τηg ταιvlαg αrηv Eλλdδα, απoτελεi, πιλ6τo για τη διεΘvη τηg πoρε[α αλλd και
τηv
πρoβoλη τoυ τ6πoυ μαξ και τoυ πoλιτιoμo0 μαg oτo εξωτερικ6.
\rια
Nα μηv λεiι}ει καvε[g.
Mε τηv ευκαιρ[α αυτη εκ μ6ρoυ9 τoυ Πρo6δρou και τωv μελιbv'τoυ Δ.Σ τηg ΠΣΕ δεμε[τε τιg
Θερμ6τερε9 ευ1ιθg για τo v6o €τoq, για υγεiα, πρooωπικ( Kαι oικoγεvειακη ευτυ1[α
τωv ευγεvιbv πρooδoκιιirv oαg.

