ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ‐ΟΜΙΛΙΑ
από Σπίθα και Επιστημονική Ανασυγκρότηση ΕΠ.ΑΝ
Σε όλους εκείνους που διψάνε για την Αλήθεια.. Την αλήθεια που οι Νεοναζί κυβερνήτες 60 χρόνια τώρα
συστηματικά κρύβουν…
Σε όλους εκείνους που αναζητούν τον Άνθρωπο με τον Εξοπλισμό του Πολιτικού όντος, τον Άνθρωπο
«Εμείς», τον Άνθρωπο που βγαίνει από τα βαθιά μας όνειρα για να εγείρει ξανά Θερμοπύλες…
Σε όλους εκείνους που ζητάνε απεγνωσμένα ένα χέρι για να πιαστούν βυθισμένοι στην απελπισία που το
Καθεστώς χρόνια καλλιεργεί , σε όλους εκείνους που ζητάνε το ήθος που σμιλεύει την λάμψη της Ανθρώπινης
Αξίας ,την θυσία και το αίμα των ηρώων που ’γινε φω‐τοστέφανο για την Λευτεριά μας...
Την 1η του Φλεβάρη του 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 5μμ‐8μμ, στο Βύρωνα στο Δημοτικό Χώρο
«Λουίζα», Νέας Ελβετίας 34 και Σεβαστείας, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα:

"Ελληνικός δρόμος για την έξοδο από την κρίση
Ο καθ. Πανεπιστημίου Χ. Γιανναράς στο βιβλίο του «Η απανθρωπία του Δικαιώματος» αποδεικνύει πώς τα δικαιώματα του ανθρώπου όπως
παρουσιάζονται από την Ευρωπαϊκή Διανόηση τα νεώτερα χρόνια απομακρύνουν το ανθρώπινο ζώον από την δυνατότητά του να κατακτήσει τις
ανθρώπινες ποιότητες και να αναγεννηθεί από την ζωώδη του πρωταρχή σε Άνθρωπο. Με τούτο σαν δεδομένο παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο
τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες στα χρόνια της μεγάλης ακμής ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ την λεγόμενη σήμερα συσσώρευση πλούτου. Και στην Αθήνα και στη
Σπάρτη..
Τις θεμελιώδεις αυτές θέσεις για τον Ελληνικό Πολιτισμό και τα ερωτήματα που κατ’ ανάγκην προκύπτουν , την προβλημα‐τική που είναι δυνατόν
να οδηγήσει την χώρα σήμερα σε ομαλή έξοδο από την κρίση, θα παρουσιάσει ο Πολιτικός Μηχανι‐κός ΕΜΠ και Φιλόλογος Γεώργιος Εργείλαος
Τσιπάς‐ Σπίθα Βύρωνα ,ιδρυτικό μέλος της ΕΠ.ΑΝ και του Δικτύου ΕΛΛΑΔΑ

1. Η ιστορική, κοινωνική, πολιτική και ηθική διάσταση του θέματος.
Α. «Το σύγχρονο ελληνικό κράτος ένα ΠΑΡΑΣΙΤΟ στην μεγάλη Ιστορία των Ελλήνων».
Ομιλητής ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Κοντογιώργης.
Β. Το πρόβλημα της εκπαίδευσης των μαθητών τα τελευταία χρόνια στα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας.
«Οι Ευρωέλληνες πρέπει επιτέλους να μάθουν Ελληνικά».
Ομιλητής ο καθ. Πανεπιστημίου Κ. Ζουράρης.
2. Η οικονομική διάσταση του προβλήματος.
«Η έννοια του νομίσματος στον Αριστοτέλη θεμελιώνει το Δίκαιον στην κοινωνία.. Υπάρχουν
δυνατότητες αναίμακτης εξόδου της χώρας από το ευρώ και την οικονομική κρίση;»
Ομιλητής ο Οικονομολόγος Δ.Καζάκης.
3. Δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.Τα κόκκινα δάνεια.Η Αντισυνταγματικότητα και η εξαπάτηση του
δανειολήπτη με τις υπάρχουσες νομοθεσίες (π.χ Ν.Κατσέλη). Κι όμως υπάρχει λύση.
Ομιλητές:
 Συνταγματολόγος καθ. του Πανεπιστημίου Ν. Νικολόπουλος,
 ο τ. εισαγγελέας Ι. Σακκάς και
 ο δικηγόρος Γ.Κόκκας που ανέλαβε για την ΕΠΑΝ ,τις συλλογικές αγωγές κατά των τραπεζών για τα
δάνεια και κατά των εφοριών για τα χαράτσια.
Στην συζήτηση θα λάβει μέρος με δικαίωμα τοποθέτησης ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Ε. Μπιτσάκης. Θα ακολουθήσει συζήτηση..
www.epan.gr,www.diktioellada.blogspot.gr

