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Ανοιτηή επιζηολή ζηον πρόεδρο ηης Γαλλικής δημοκραηίας κ.Εμμανοσέλ Μακρόν. 
 
Κύξηε πξόεδξε ε εθινγή ζαο έγηλε ράξηλ ζε αλακθίβνιεο δεζκεύζεηο. “Ήξζε ε ώξα λα 
ρηίζνπκε κηα θαηλνύξηα θνηλσλία θαη λα ζεθώζνπκε μαλά ηνλ δαπιό ηνπ Τδόλ Φίηδεξαιλη 
Κέλλεληη  πνπ έζβεζε ζην Νηάιαο ζηηο 22 Ννεκβξίνπ ηνπ 1963.” 
 
1/ Απν ην 1989  ε ''Βηνζθαίξα γηα ην αύξην'' πξνεηνηκάδεη ηελ έιεπζε ηνπ “Πνιηηηζκνύ ηεο 
3εο ρηιηεηίαο”. Δίλαη ε ελαιιαθηηθή θαη αληίζεηε ιύζε ζηελ “λεα ηάμε πξαγκάησλ”. Γηα ηνπο 
πνιίηεο όια είλαη ζε απόζηαζε ρεηξόο...Η επηηπρία επίζεο ! 
 
2/ Τίκηνη άληξεο θαη γπλαίθεο πξνεηνίκαζαλ απηόλ ηνλ δξόκν όπσο γηα παξάδεηγκα νη 
ζεβαζηνί πξόεδξνη Τδόλ Φηηδέξαιλη Κέλεληη θαη Σάξι ληε Γθώι. 
 
3/ Πξέπεη 1) Να πάξνπκε πξσηνβνπιία, 2) Να ζρεδηάζνπκε ηνλ θαηλνύξην δξόκν,                                   
3)Να θαζνξίζνπκε ηηο πξνζεζκίεο. Γηα λα γίλεη απηή ε αξρή ζα ρξεηαζηεί ενα ζημάδι. Το 
ζημαδι ζας ίζως;Γηαηί όρη; 
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Ο Κέλεληη είρε πεη: ''Πνιιά πξάγκαηα ζα πξέπεη λα ηειεηώζνπλ γηα λα ππεξηζρύζεη ε 
εηξήλε ,ε δηαθαηνζύλε θαη ε θαηαλόεζε κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ...Γελ πηζηέπσ νηη απηό ην 
θξάηνο ζα εηλαη ζην πςειόηεξν ζεκείν κέζα ζε απηή ηελ εγεζία...Αιιά κηα κέξα ζα είλαη,θαη 
ειπίδσ ηόηε,ζα πηζηέςνπλ νηη θάλακε απηό πνπ έπξεπε λα θάλνπκε... '' 
Ο Σάξι ληε Γθώι επίζεο είρε επηζεκάλεη: ''Όινη πεξηκέλνπλ...Θα ζπλερηζηεί όζν δελ ην 
θαηαγγέινπκε θαη όζν δελ ηνπο ζηακαηάκε...Οπόηε ζε εκάο αλήθεη απηή ε επζύλε... '' 
 

Η πξσηνβνπιία ησλ πνιηηώλ παίξλεη ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ 
έξγνπ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ πνπ μεθίλεζε πξηλ 2500 ρξόληα. Ο πνιηηηζκόο ηεο ηξίηεο 
ρηιηεηίαο μαλαγεληέηαη! 
 
Με βάζε ηελ εθαξκνζκέλε δεκνθξαηία ν ζηόρνο ησλ εηξεληθώλ δξάζεσλ νη νπνίεο είλαη 
ζπζηεκαηηθέο αιιά κε βίαηεο εηλαη λα ιάβνπλ ππ'νςηλ απν ηηο δηάθνξεο θπβεξλήζεηο αλά 
ηνλ θόζκν ηα ζέισ ησλ πνιηηώλ πνπ ρηίδνπλ θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο. 
 
Κύξηε Πξόεδξε όια είλαη ζην ρέξη ζαο θαη ζην ρέξη ηνπ ιανύ. 
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