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Αγαπεηέο κνπ, αγαπεηνί κνπ, 

  

Με αηζζήκαηα ζεβαζκνύ, ελόςεη θαη ηεο θξηζηκόηεηαο ησλ πεξηζηάζεσλ, ζαο απεπζύλσ 

απηό ην κήλπκα, ιίγν πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ λένπ έηνπο. Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, ζαο 

παξαθαιώ λα δερζείηε ηηο εηιηθξηλείο θαη ζεξκέο επρέο κνπ γηα πγεία, δύλακε θαη 

δεκηνπξγία, αηνκηθή θαη ζπιινγηθή. Έρνληαο επίγλσζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ κνπ 

αλαινγνύλ επηηξέςαηέ κνπ λα επηζεκάλσ, εθ πξννηκίνπ, όηη ζπληζηά εζληθή αλάγθε, άξα 

αηνκηθό θαη ζπιινγηθό θαζήθνλ, λα ζηαζνύκε σο πξνζσπηθόηεηεο, σο επηρεηξεκαηίεο θαη 

σο ζπιινγηθέο νληόηεηεο ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. 

  

ην απεξρόκελν 2020 ζπλέβεζαλ γεγνλόηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ην ραξαθηεξίζνπλ σο 

κηα δύζθνιε ρξνληά. Η παλδεκία πνπ έπιεμε ηνλ θόζκν θαη ηελ παηξίδα καο άθεζε 

αλεμίηειν ην αξλεηηθό απνηύπσκα ηεο ζην θνηλσληθό ζύλνιν. 

  

Η θνηλσληθή απόζηαζε, ηα λέα κέηξα πγηεηλήο πνπ εηζήιζαλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο, ηα 

επηβαιιόκελα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια, ηα αιιεπάιιεια απαγνξεπηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ειήθζεζαλ σο αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ, 

πξνθάιεζαλ ζε όινπο καο δπζθνξία. Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο αγσλίαο, ηνπ θόβνπ, ηεο 

απειπηζίαο, ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο έιιεηςεο πξννπηηθήο, ελδερνκέλσο, λα 

ζρεκαηίζηεθαλ ζηα πξόζσπα θαη λα πέξαζαλ σο ζθέςεηο από ην κπαιό ζπκπνιηηώλ καο. 

  

Γπζηπρώο ε παλδεκία δελ άθεζε αιώβεην ηνλ θιάδν καο. Η ζθέςε κνπ απηέο ηηο ζηηγκέο 

ζηξέθεηαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο πνπ ρηππήζεθαλ από ηελ παλδεκία θαη δίλνπλ ην 

πξνζσπηθό ηνπο αγώλα. Σνπο εύρνκαη ηαρεία θαη πιήξε αλάξξσζε. 

  

Παξάιιεια, θαηά ηελ απεξρόκελε ρξνληά ληώζακε ηηο πην σξαίεο αξεηέο ηνπ Έιιελα. Πξν 

ηνπ θηλδύλνπ εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο θαη ηεο αλαραίηηζεο ηεο ελεξγνπνηήζεθαλ θαη 

αλαδείρζεθαλ νη αξεηέο ηεο αιιειεγγύεο, ηεο ζπλαδειθνζύλεο, ηεο απηαπάξλεζεο θαη 

ηνπ αηζζήκαηνο ηεο θνηλσληθήο επζύλεο. 

  

Ωζηόζν ην 2020 ε Διιάδα, πέξαλ ηεο παλδεκίαο, αληηκεηώπηζε ηελ πξνθιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο θαθόηξνπεο ρώξαο, ζηα αλαηνιηθά καο, κε ηελ επηρεηξνύκελε εαξηλή 

επηζεηηθή ελέξγεηα εξγαιεηνπνηώληαο ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Όπσο πάληα ζπκβαίλεη  
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ζηελ ηζηνξία καο, νη Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ηα ζηξαηεπκέλα παηδηά καο απέθξνπζαλ κε 

ππνδεηγκαηηθό ηξόπν ηελ επηρεηξνύκελε εηζβνιή από ηνλ δύζηξνπν γείηνλα ζηνλ Έβξν, 

ηνλώλνληαο ην αίζζεκα ηεο εζληθήο πεξεθάληαο καο κε ηελ πξνάζπηζε ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηόηεηαο θαη ηεο ηηκήο ηεο παηξίδαο καο.   

 

Η ρώξα απηή επηδεηθλύνληαο ηε δπζηξνπία ηεο θαη δηαθεξύηηνληαο ηε βαξβαξόηεηα ηεο ην 

θαινθαίξη πξνρώξεζε ζηε κεηαηξνπή ζε ηέκελνο ηνπ παγθόζκηνπ κλεκείνπ πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκίαο, ηνπ Νανύ ηεο Αγίαο ηνπ Θενύ νθίαο ζηελ άιινηε πξσηεύνπζα ηεο 

ειιεληθήο απηνθξαηνξίαο ηνπ κεζαίσλα, ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε πιεγώλνληαο ηηο αμίεο 

ηνπ παγθόζκηνπ πνιηηηζκνύ. Η δηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο, αληηδξώληαο ζηελ εμέιημε 

απηή, εμέδσζε ςήθηζκα εθθξάδνληαο ηελ αληίζεηε ζέζε ηεο. 

  

ε όια ηα πξνεγνύκελα, αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ζπλππνινγίζνπκε όηη ε Διιάδα 

εμέξρνληαλ από κηα δεθαεηή βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε, ην πιήγκα πνπ πξνθάιεζε ζηελ 

νηθνλνκία καο ε παλδεκία, είλαη αξθεηά ζνβαξό. 

 

Οη αλαθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλώζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Οκνζπνλδίαο πξνκελύνπλ 

αξθεηά δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο ζα θιεζνύκε λα αληηκεησπίζνπκε ζην πξνζερέο 

κέιινλ.Σα δπν αιιεπάιιεια απαγνξεπηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ε εθαξκνγή 

ησλ πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ πξνθάιεζαλ έληνλα πξνβιήκαηα θαη θιπδσληζκνύο ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Απνηειεί έλδεημε ξεαιηζκνύ λα πνύκε όηη νη επόκελνη κήλεο ζα είλαη 

δύζθνινη θαη επίπνλνη ηόζν ζε επηρεηξεκαηηθό, όζν θαη ζπιινγηθό επίπεδν. 

   

Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη αλάγθε λα εθαξκνζηεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη  ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε κηα γελλαία νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πνπ έρεη ππνζηεί ε αγνξά. Δθηόο από ην Σακείν Αλάθακςεο 

πξέπεη λα αιιάμεη ακέζσο ε εθαξκνδόκελε ζήκεξα, ελ πνιινίο αδηέμνδε, ζπγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή ιηηόηεηαο. Πνιηηηθή πνπ ζπξξηθλώλεη ην αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ ησλ 

πεξηζζόηεξσλ θξαηώλ-κειώλ θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηόζν ηελ βηώζηκε αλάπηπμε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, όζν θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο. 

  

Οη ζθέςεηο πνπ εμέζεζα δελ πξέπεη λα εθιεθζνύλ, πθ’ νηαλδήπνηε εθδνρή, σο έθθξαζε 

απαηζηνδνμίαο γηα ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο αξγπξνρξπζνρνΐαο. Όισο αληηζέησο, 

απνηεινύλ ηελ ξεαιηζηηθή βάζε ηεο ζπιινγηθήο καο αηζηνδνμίαο θη ειπίδαο. 

  

Αγαπεηνί κνπ, 

  

Πξν ησλ νθζαικώλ καο αλνίγεηαη κηα λέα ρξνληά, ην 2021 πνπ από κόλε ηεο απνηειεί 

ιακπξό νξόζεκν γηα ηελ παηξίδα καο θαη γηα όινπο καο. Σν 2021, κε ηελ ζπκπιήξσζε 

200 εηώλ, ζα ενξηάζνπκε ηελ Δζλεγεξζία ηνπ 1821, πνπ νδήγεζε ζηελ «Αλάζηαζε» ηνπ 

Γέλνπο καο θαη ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ λεόηεξνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο. Οη εξσηθνί πξόγνλνη 

καο, κεηά από αηώλεο ζθιεξήο θαη πηθξήο ζθιαβηάο, επαλαζηάηεζαλ γηα λα απνθηήζνπλ 

ηελ ειεπζεξία ηνπο πνπ απνηειεί, άιισζηε, ππαξμηαθή αξρή θαη, άξα, ηξόπν δσήο γηα 

ηνπο Έιιελεο. 
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Σν κήλπκα ηνπ 1821 ζήκεξα είλαη όηη νη θαηξνί αιιάδνπλ, αιιά ν ζηόρνο παξακέλεη 

ακεηάβιεηνο: ειεπζεξία, δεκνθξαηία, αληηκεηώπηζε θάζε απεηιήο, αμηνπξέπεηα θαη 

πξνθνπή γηα ην Έζλνο θαη ηε ρώξα καο. 

  

Με απηό ην καρεηηθό πλεύκα, πνπ ραξαθηήξηδε ηνπο ήξσεο ηνπ 21, ηεο πίζηεο, ηνπ 

ζζέλνπο, ηνπ ζάξξνπο, ηεο επηκνλήο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο ζεκεξηλέο 

πγεηνλνκηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη εζληθέο πξνθιήζεηο. 

  

Αγαπεηνί κνπ,  

 

Η Οκνζπνλδία ήηαλ παξνύζα ζηηο εμειίμεηο θαζ´ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδόλ ηξαπκαηηθήο 

ρξνληάο πνπ βηώζακε, πξάηηνληαο ην θαηαζηαηηθό ηεο θαζήθνλ θαη επηδεηθλύνληαο ην 

θνηλσληθό ηεο πξόζσπν, κε δσξεά ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο παηξίδαο καο, 

αλαγλσξίδνληαο ην ζεκαληηθό ηνπο ξόιν. 

  

Έρσ πιήξε βεβαηόηεηα γηα ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ησλ ζηειερώλ ηεο θνζκεκαηνπνηίαο 

θαη γηα ηε δπλαηόηεηα ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ αληημνόηεηεο θαη δπζθνιίεο. Έμαιινπ, αο 

κελ ιεζκνλνύκε όηη ε ηζηνξία ηεο ηέρλεο ηνπ θνζκήκαηνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ καθξά ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνύ θαη ε δηαδξνκή ηεο αξγπξνρξπζνρνΐαο έρεη απνδείμεη 

όηη νη δπλάκεηο ηνπ θιάδνπ, νη δπλάκεηο ηνπ θόζκνπ καο, είλαη θπξηνιεθηηθά, αζηείξεπηεο. 

 

Δύρνκαη ζε όινπο Καιή Υξνληά θαη Υξόληα Πνιιά. Υξόληα επηπρηζκέλα, γεκάηα κε ηνπο 

θαξπνύο ησλ θαιώλ πξνζπαζεηώλ θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο καο. 

  

Δύρνκαη επεκεξία, επηπρία πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή! 

  

       Αζήλα, 30 Γεθεκβξίνπ 2020 


