
Χαιρετισμός Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη στην Ημερίδα του Κινήματος 

Χριστιανική Δημοκρατία και της εφημερίδας «Χριστιανική»  προς τιμής Νικολάου 

Ψαρουδάκη 

 

 

Κυρίες και Κύριοι 

 

Με χαρά και ικανοποίηση δέχθηκα την τιμητική πρόσκληση  που μου κατέθεσαν στη 

διάρκεια της συνεργασίας μας ο πρώην Πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας κ 

Μηλιαράκης και ο εκπρόσωπος της Συντακτικής Επιτροπή της Εφημερίδας 

Χριστιανική κ. Κουρταλίδης, στη σημερινή Ημερίδα που είναι αφιερωμένη στο 

συμπατριώτη μας αγωνιστή της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας Νικόλαο 

Ψαρουδάκη.  

 

Είναι πραγματικά άξια συγχαρητηρίων η πρωτοβουλία των διοργανωτών να 

μνημονεύουν στο πλαίσιο της σημερινής μας συνάντησης, πτυχές από το πολύπλευρο   

έργο ενός σπουδαίου ανθρώπου που ανατράφηκε στην κρητική γη και τίμησε με την 

προσωπική, πολιτική και πνευματική διαδρομή του, παραμένοντας  προσηλωμένος 

στα  υψηλά ιδανικά και αμετακίνητος στις απόψεις του ακόμη κι όταν το τίμημα ήταν  

η δίωξη και φυλάκισή του.  

 

Προσωπικά, η αναφορά στο Νικόλαο Ψαρουδάκη μου προκαλεί μια ιδιαίτερη 

συγκινησιακή φόρτιση αφού ανακαλεί στη μνήμη μου μια βιωματική εμπειρία χάρη 

στην οποία έμαθα το περιεχόμενο του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και 

διακίνησης ιδεών όταν , ως μαθητής,  βρέθηκα την ημέρα της άφιξης του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι, έξω από τα γραφεία της εφημερίδας 

‘Χριστιανική Δημοκρατία’, την ώρα που μοιράζονταν στο πλήθος και υπήρξα 

αυτόπτης μάρτυρας της δίωξής της.  

 

Πραγματικά μας λείπει σήμερα η αγωνιστική του φωνή, ο ξεκάθαρός του λόγος, η 

πίστη του στη δημοκρατία, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη  συμβολή της παιδείας   

στην πνευματική ανάταση ενός λαού, στο διάλογο και τη γόνιμη σύνθεση  

διαφορετικών απόψεων, στην ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων.   



Όλα αυτά τα υποστήριξε πρώτος εκείνος με το προσωπικό του παράδειγμα και τα 

υπερασπίστηκε με πάθος και γενναιότητα.  

 

Μας λείπει ο δομημένος λόγος του και τα λογικά του επιχειρήματα που θα 

απαντούσαν στο σύγχρονο μας ψευδοδίλλημα περί αναθεώρησης του Συντάγματος 

σχετικά με το διαχωρισμό Εκκλησίας – Κράτους όταν, στις υφιστάμενες διατάξεις, 

απλώς διατυπώνεται η ζώσα πραγματικότητα, ότι δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία  

του ελληνικού λαού είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ίσως δεν είναι αντιληπτό από τους 

θιασώτες της αναθεώρησης ότι με τους Πατριαρχικούς Νόμους προστατεύεται και 

διασφαλίζεται η ύπαρξη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου στην 

Κωνσταντινούπολη.   

 

Είμαι πεπεισμένος ότι η Ημερίδα αυτή, πέραν του χαρακτήρα της ως οφειλόμενη 

απόδοση τιμής σ’ ένα αγωνιστή  της Δημοκρατίας, θα προσφέρει σε όλους μας 

κίνητρα αφύπνισης, αφορμές εγρήγορσης και παραδείγματα αντίστασης σε κάθε 

απόπειρα αναστολής,  παραχάραξης ή προσβολής κεκτημένων με αγώνες και θυσίες 

δικαιωμάτων. Με αυτό το πνεύμα άλλωστε συμπράξαμε οι Δήμοι Ρεθύμνης και 

Αμαρίου για να υλοποιηθεί η άξια πρωτοβουλία  των εμπνευστών και διοργανωτών 

του σημερινού αφιερώματος στο Νικόλαο Ψαρουδάκη, τους οποίους ειλικρινά 

συγχαίρω.   

 

Εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί  να δοκιμάσουν οι επερχόμενες γενιές τις 

ιδεολογικές τους αντοχές σε κρίσιμα ζητήματα, όπως αυτά που κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν αγωνιστές σαν το σημερινό τιμώμενο,  κατά τα ταραγμένα χρόνια 

της σύγχρονης ιστορίας μας. Σε μια τέτοια απευκταία συνθήκη,  η απουσία 

προσωπικοτήτων όπως του Νικόλαου Ψαρουδάκη, θα είναι  τραγικά εμφανής.  

Σας ευχαριστώ πολύ.    

  


