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Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι.

Μια ακόμη χρονιά υποδεχθήκαμε με πολλές ευχές και πολλές ελπίδες για όλους
τους Έλληνες και την Πατρίδα.
Συνηθίζεται σ’ αυτή την ετήσια εκδήλωση, συνάντηση ευχών και αγάπης, να
γίνεται ένας σύντομος απολογισμός προσπαθειών και αποτύπωσης των ανησυχιών και
των προβληματισμών μας.
Η Ένωση των διατελεσάντων εκπροσώπων του Ελληνικού Λαού και αυτή την
χρονιά που πέρασε προώθησε με σοβαρότητα, επιμονή και συνέπεια τους καταστατικούς
της στόχους σε όλα τα επίπεδα. Και αυτή η δωδεκάμηνη ανηφορική πορεία είχε στόχους,
σχέδιο αλλά και τα απαραίτητα εμπόδια, που κάθε ανθρώπινη προσπάθεια έχει ως κύριο
συστατικό της. Με τη βοήθεια του Θεού και τη συμπαράσταση όλων σας ξεπεράστηκαν
και ξεπερνιούνται οι όποιες δυσχέρειες. Ο απολογισμός των προσπαθειών μας, καθώς
μετράμε το χρόνο του δωδεκάμηνου και χωρίς να έχουμε επιτύχει όλα όσα θα θέλαμε,
είναι θετικός με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα γνωρίζετε και δεν θα έπρεπε τούτη την
ώρα να σας κουράσω

με μακρόσυρτες αναφορές. Θα περιοριστώ σε μία και μόνο

αναφορά:
Ένας από τους σημαντικούς σταθμούς των προσπαθειών το 2008 ήταν η επιτυχής
πραγματοποίηση δυο σημαντικών ημερίδων με περιεχόμενό τους, η πρώτη, την
Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη της Λισαβώνας, την οποία προετοίμασαν με
εξαιρετική επιμέλεια οι τρεις αρμόδιες Επιτροπές της Ενώσεως, με επικεφαλής τους κ.κ.
Αυγερινό, Βερυβάκη, την κα Μπουρδάρα, με συντονιστή τον Συνάδελφο κ. Αρ. Τσιπλάκο
και εισηγητές εκλεκτούς ακαδημαϊκούς δασκάλους και έγκριτους δημοσιογράφους. Και η
δεύτερη ημερίδα, με θέμα την Μετανάστευση και τα προβλήματα της, με συντονιστή
τον τ. Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Π. Κρητικό και ειδικούς, εκλεκτούς εισηγητές.
Αποκορύφωμα των προσπαθειών μας στον τομέα αυτό ήταν η επιτυχημένη, κατά
γενική ομολογία, οργάνωση και ολοκλήρωση του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου των
Αθηνών της 17ης-18ης και 19ης Οκτωβρίου του 2008.
Η Ένωσή μας για πρώτη φορά ανέλαβε μια παρόμοια ευθύνη, της διοργανώσεως
στην Αθήνα ενός τόσον σημαντικού και απαιτητικού Συνεδρίου, στο οποίο
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συγκεντρώθηκαν και διαβουλεύθηκαν οι ομόλογες Ενώσεις των χωρών του Συμβουλίου
της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες εκπροσωπούν το σύνολο των
πολιτικών τάσεων του Ευρωπαϊκού χώρου.
Θα μου επιτρέψετε από το Βήμα αυτό να ευχαριστήσω και να συγχαρώ εκ μέρους
και του Δ.Σ., τους κ.κ. Σαρλή, Γόντικα, Τσιπλάκο, τις κυρίες Καραμάνου, Πανταζή, την
δεκαπενταμελή Επιτροπή των Παρέδρων Μελών και όλους όσοι εργάσθηκαν και καθ’
οιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στην επιτυχία και την ανάληψη της ευθύνης της
οργανώσεως ενός πανευρωπαϊκού συνεδρίου με ένα κρίσιμο –πρακτικά και θεωρητικάθέμα, όπως αυτό της Αντιπροσωπευτικής και Συμμετοχικής Δημοκρατίας. Το
συνέδριο αυτό, όπως όλοι γνωρίζετε ήδη, κατέληξε στην διαχρονικής αξίας «Διακήρυξη
των Αθηνών» η υποδοχή της οποίας στις χώρες και τα Κοινοβούλια των 27 (χωρών) της
Ε.Ε. υπήρξε ιδιαίτερα αισθητή.
Θα μου επιτρέψετε επίσης να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς εσάς κ.
Πρόεδρε της Βουλής, για την εκ μέρους σας βοήθεια και την ηθική στήριξη -με την
προσωπική σας παρουσία- του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Την χρονιά που πέρασε η Ένωση έδωσε το «παρών» της σε πληθώρα σημαντικών
εκδηλώσεων και δράσεων της δημόσιας ζωής περνώντας κατά το δυνατόν το μήνυμα της
αγαθοποιού, σοβαρής και υπεύθυνης παρουσίας της.
Ταυτόχρονα, προσπάθησε με διακριτικότητα αλλά και επιμονή, να προωθήσει από
την πλευρά της, με ενέργειες και διαβήματα, τον διάλογο για την σταδιακή επίλυση (και
μέσα στις δημοσιονομικές δυνατότητες) των εκκρεμούντων προβλημάτων των
Συναδέλφων, τόσο της περιόδου 1997-1998 όσο και της περιόδου του 2002-2008. Δηλαδή
τις αδικαιολόγητες εκκρεμότητες πολλών ετών.
Και ναι μεν κατανοούμε πλήρως τις σημερινές σοβαρές αρνητικές συγκυρίες, οι
οποίες εμποδίζουν – μαζί με τον δημαγωγικό λαϊκισμό –την ικανοποίηση νομίμων
αιτημάτων, ελπίζουμε όμως βάσιμα ότι η πολιτεία θα δεχθεί να υλοποιήσει τουλάχιστον
τις πρόσφατες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Βεβαίως πάντα με την προϋπόθεση της τίμιας
τήρησής τους μέχρι τέλους, παραμερίζοντας με αποφασιστικότητα τα ποικίλα εμπόδια και
την συστηματική υπονόμευση των θεμάτων μας από κάποιους αναιδείς, δόλιους και
αγράμματους μανδαρίνους.
Όλοι γνωρίζουν ότι ζητήσαμε έγκαιρα διάλογο για την εξεύρεση, όσο είναι καιρός,
μιας λύσεως γενικής παραδοχής και ισχύος, για τα προαναφερθέντα θέματα, χωρίς
προσφυγές και αντιδικίες, που μας προσβάλλουν, κάτι που το έχουμε τονίσει κατ’
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επανάληψη στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας και των κομμάτων, πολύ προτού
ξεσπάσει η δραματική οικονομική κρίση.
Επί τη ευκαιρία κ. Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε κ. Σιούφα, θα μας επιτρέψετε την
έκφραση δημόσια ενός παραπόνου - δεν θα έφθανα να πω την έκφραση της οργής μας για την αψυχολόγητη, αδιάφορη αν μη και περιφρονητική στάση κάποιων στην τήρηση
των στοιχειωδών κανόνων σεβασμού απέναντι στην Ένωση, τον φορέα που εκπροσωπεί
το σύνολο των τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.
Ορισμένοι φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί ότι ο διάλογος δεν είναι
επιλεκτικό δικαίωμα ή παραχώρηση, αλλά υποχρέωση, πολύ περισσότερο όταν η
ουσία του αφορά σοβαρά θέματα, ακόμη και θέματα αμφιβόλου συνταγματικής
νομιμότητος, όπως η τελευταία αιφνιδιαστική, προκλητική και λαϊκίστικη τροπολογία του
αρμοδίου Υπουργείου για την «τετραετία» η οποία σε μία νύχτα έγινε λάθρα «οκταετία»
και ονομάστηκε από κάποιους ως η κορυφαία μεταρρύθμιση (!) εναντίον των προνομίων.
Το ίδιο διαπιστώνουμε, όλη αυτή την περίοδο, και με τη

μη επίλυση του

τελευταίως ανακύψαντος θέματος με τις αποφάσεις του ειδικού δικαστηρίου του άρθ. 88
του Συντάγματος, γεγονός που μας απογοητεύει, ειδικότερα με την κραυγαλέα
αντισυνταγματική μεροληπτική μεταχείρισή μας, σε σχέση με τους δικαστικούς
λειτουργούς.
Κύριε Πρόεδρε, σε Σας προσβλέπουμε και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι επί του
θέματος που προανέφερα, ειλικρινώς νοιώθουμε σοβαρά και έντονα την μειωτική και
άδικη μεταχείριση εκ μέρους της Πολιτείας και των σημερινών Ηγεσιών όλων των
κομμάτων.
Τα προηγούμενα, δεν μας παρασύρουν βεβαίως στην παραγνώριση των αγαθών
και ειλικρινών δικών σας προθέσεων, τις οποίες θεωρούμε δεδομένες και πολύτιμες.
Άλλωστε ένα χειροπιαστό δείγμα του γενικότερου ενδιαφέροντός σας, το
διαπιστώσαμε με την αποδοχή του αιτήματός μας, της επισήμου δηλαδή εγγραφής της
Ενώσεως σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού της Βουλής, ως συμβαίνει σε όλα τα
Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Το σημαντικό αυτό γεγονός, κύριε Πρόεδρε, γίνεται επί των
ημερών σας και το χαιρετίζουμε ιδιαίτερα, δεδομένου ότι διασφαλίζει σε σημαντικό
βαθμό τις δράσεις και το έργο μας και σας είμεθα γι αυτό ευγνώμονες.
Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,
Η Ένωση των εκπροσωπησάντων κατά περιόδους τον Ελληνικό Λαό,
αφουγκράζεται και με αίσθημα ευθύνης προβληματίζεται για τα τεκταινόμενα στο
δημόσιο βίο της χώρας. Με την προσεκτική και υπεύθυνη απόσταση που έχουν και
διατηρούν τα μέλη της, από τις θερμές αντιπαραθέσεις και τις ιδεολογικοπολιτικές
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εμμονές και ακρότητες, με αντικειμενικότητα διαπιστώνει: τις εξαιρετικά δυσμενείς
χρηματοοικονομικές διεθνείς συγκυρίες και τις συνέπειές τους, όπως και τις επικίνδυνες
γεωπολιτικές αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Ακόμα διαπιστώνει τις εσωτερικές
ψυχοκοινωνικές αλλαγές, την γενικευμένη ανασφάλεια, την «σταθερή» διαχρονική
κρατική αναποτελεσματικότητα σε πολλούς τομείς, αλλά και τις ζημιογόνες υπερβολές.
Στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε προς όλες τις
κατευθύνσεις πορισμένες αλήθειες.
ΠΡΩΤΗ: Ότι η διαχείριση της βίας, χωρίς ορθή διαχείριση και άρση των αιτιών
που την παράγει, δεν οδηγεί μπροστά τις κοινωνίες. Και η ΔΕΥΤΕΡΗ ότι η μη κοινή
παραδοχή των αιτιών της βαρειάς οικονομικοκοινωνικής κρίσης και ο μη συναινετικός
σχεδιασμός αντιμετώπισής της, επίσης δε οδηγούν μπροστά την Ελλάδα.
Η Ένωση δεν μπορεί να αδιαφορεί και να μην ανησυχεί για τα πολλά αρνητικά
που υποθάλπονται από την υπερβολή και προκαλούνται από τις απρόσεκτες
συμπεριφορές ορισμένων ελαχίστων μελών του Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα η Ένωση δεν
παραγνωρίζει το μετρήσιμο τεράστιο θετικό έργο όλων των πολιτικών φορέων, για τη
δημοκρατία, την κοινωνία και την πορεία της χώρας μέσα στην Ε.Ε.
Το βέβαιον πάντως είναι ότι οι σημερινές διεργασίες, αποτέλεσμα πράξεων και
παραλήψεων δεκαετιών στη δημόσια ζωή, δυστυχώς οδηγούν σε απογοήτευση και
απαισιοδοξία, ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Το γεγονός βαθύτατα μας προβληματίζει.
Σήμερα ενώ τα παιδιά των πολλών κατακτήσεων, της ανεμπόδιστης ελευθερίας, της
ομαλής δημοκρατίας, του κοινωνικού κράτους, που με αναπόσπαστο εργαλείο το
«κινητό» διατρέχουν την ψηφιακή εποχή, άλλοτε ουσιαστικά - και άλλοτε έντεχνα οδηγούνται στην οργή και στον μαρασμό της ελπίδας τους, στην αμφισβήτηση και την
απαισιοδοξία. Γιατί;
Φταίμε; Ναι, ασφαλώς φταίμε και είναι καθήκον όλων να επανεμβολιάσουμε με
τη συμπεριφορά και τις πράξεις μας την νέα γενιά, ιδίως με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία
και περηφάνεια.
Το καλό αύριο του Τόπου προϋποθέτει ένα ανεκτό, γεμάτο αλήθεια και
δημιουργικό σήμερα, με πολλή δόση πραγματικής αλληλεγγύης και αγάπης, όραμα
και στέρεες ελπίδες για όλους.
Καλή χρονιά, γεμάτη από υγεία και χαρούμενες στιγμές για σας και τις οικογένειές
σας.
Καλή χρονιά κ. Πρόεδρε για σας, για την Βουλή και την Πατρίδα.
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