ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO
ΤΕΦΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΥ 156 – 17675 ΚΑΛΛΗΘΔΑ-ΑΘΖΝΑ
210-9514523 www.clubunesco.gr
E-mail:unescohellas.tlee@gmail.com
ΑΠΟΦΑΗ 377/2006 ΜΟΝΟΜΕΛΟΤ ΠΡΩΣΟΔΙΚΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕ ΣΗΝ ΕΓΚΡΙΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ UNESCO

______________________________________________________________________________________
Φαηξεηηζκόο Νίλαο Γηαθνβαζίιε,
Πξνέδξνπ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ UNESCO Τερλώλ, Λόγνπ θαη Δπηζηεκώλ Διιάδνο
Κπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο,
Φξόληα πνιιά, Καιή θαη επηπρηζκέλε ρξνληά, κε πγεία θαη δεκηνπξγία!
Ίζσο πξώηε θνξά ζηε δσή κνπ ληώζσ πνιύ ιππεκέλε, πνπ δελ κπνξώ λα παξαβξεζώ, ζε απηή ηελ
παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν «Μ’αγαπώ» ιόγσ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πξνγξακκαηηζκέλνπ ηελ ίδηα
ώξα ζήκεξα, πνπ δελ ρσξνύζε αλαβνιή.
Αγαπεκέλε κνπ Γσγώ, ην αληίηππν πνπ κνπ παξέδσζεο πξνο αλάγλσζε κόιηο ηελ Παξαζθεπή ην κεζεκέξη,
πίζηεςέ κε ην ξνύθεμα κέζα ζε 3 ώξεο! Γελ πεξηγξάθεηαη ζηα ιίγα ιόγηα κνπ ν ελζνπζηαζκόο γηα ην
πεξηερόκελν πνπ όρη... δελ κε ηξόκαμε, αιιά κε ελδπλάκσζε ςπρηθά θαη κε έληπζε κε ράιθηλε ζηνιή ηππόηε
γηα λα κπνξώ λα πνιεκώ θαη εγώ, κε ηελ ίδηα δηθή ζνπ δύλακε θαη ζνθία ηεο δσήο, ηελ θάζε δπζθνιία.
Τη λα θαηαγξάςσ???? Τν ρηνύκνξ ζνπ? Τελ παξαζηαηηθόηεηα ησλ εηθόλσλ πνπ ζε θάλεη λα ληώζεηο
αόξαηνο παξαηεξεηήο? Τε ζπάληα γξαθηθή ζνπ πξσηνηππία? Τν ζάξξνο ηεο γλώκεο θαη ζσζηήο θξίζεο
ζνπ, γηα λα κηιάο μεθάζαξα θαη ρσξίο θόβν κε αιήζεηεο γηα ην μεπνύιεκα ηνπ έιιελα θνξνινγνύκελνπ? Ή
ην θπξηόηεξν ηε δύλακε ηνπ ιόγνπ ζνπ λα πείζεηο, όηη κπνξεί θαλείο λα θαηαθέξεη ην αθαηόξζσην, αξθεί λα
ην πηζηέςεη.
Γηαβάδνληάο ην, κπήζεθα ζηελ αηζηνδνμία πνπ κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη από θάζε ζειίδα … θαη ζε
ζαύκαζα.!!!! Ζ ςπρή κνπ αλαγελλήζεθε…. ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ απνγεηώζεθαλ!!! Καη θιείλνληαο ην
βηβιίν ζνπ ζηελ 181ε ζειίδα ηα κάηηα κνπ δάθξπζαλ θαη ηα ρείιε κνπ ςέιιηζαλ: Μπξάβν θνξίηζη κνπ !!!
Τελ ζπγραίξσ ινηπόλ θπξίεο θαη θύξηνη κέζα από ηελ θαξδηά κνπ θαη ηελ επραξηζηώ πνπ «ππάξρεη». Αλ
ππάξρνπλ αλάκεζά καο άλζξσπνη ζαλ ηε Γσγώ Τζαθνγηάλλε είκαη βέβαηε πσο θαη ζαλ Έιιελεο κπνξνύκε
λα ειπίδνπκε όινη καδί ζε έλα θαιύηεξν αύξην. Τελ επραξηζηώ γηα ηελ εκπηζηνζύλε ηεο λα δεηήζεη ηελ
αηγίδα ηνπ Οκίινπ καο, UNESCO Τερλώλ, Λόγνπ θαη Δπηζηεκώλ Διιάδνο. Τν αίηεκά ηεο ήηαλ ηηκή καο!
Καη ηεο επρόκαζηε όινη θαινηάμηδν ην βηβιίν ηεο.
Σαο επραξηζηώ

