ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ I
(ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

Οι συνθήκες της πρωτοφανούς κρίσης, σε ειρηνική περίοδο, είναι ορατό ότι ξεπερνούν τα όρια της αντοχής και υπομονής των Ελλήνων πολιτών και ιδίως των νέων ανθρώπων. Είναι συνθήκες επικίνδυνες για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Και
είναι ανάγκη εμείς, με ό,τι «κουβαλάμε», να ενθαρρύνουμε και να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που διατηρεί και ενδυναμώνει την αλληλεγγύη μέσα στη ζωή του Λαού μας.
Αυτή την ώρα, και η πιο μικρή, εκ μέρους μας, υποστηρικτική ή υλική προσφορά
προς όσους άγρια δοκιμάζονται, είναι ενέργεια πολύτιμη. Είναι πράξη επιτακτική και
σπουδαία.
Οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δίνουν μία σημαντική «ανάσα» (ελπίζουμε χωρίς περιπλοκές) που όμως δεν λύνουν τα βασανιστικά προβλήματα της καθημερινότητας του Λαού μας.
Οι ώρες επομένως αυτές δεν είναι συνηθισμένες και σε τίποτα δεν χρησιμεύει η
σπατάλη του χρόνου μας σε δευτερεύουσες ενασχολήσεις – συζητήσεις και επουσιώδεις
περί των τεκταινομένων αναλύσεις. Το φυσικό και δραστήριο παρών ΟΛΩΝ ΜΑΣ (σε
όποιο επίπεδο αυτό είναι μπορετό) θα πρέπει να είναι χρήσιμο και ουσιαστικό.
Οι ανάγκες είναι τεράστιες σε όλη τη χώρα, με καλπάζουσα την απίστευτη ανεργία
(ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα), ανάγκες οι οποίες, ως φαίνεται, θα έχουν διάρκεια.
Ως εκ τούτου, κάθε δική μας (του κάθε ενός) υποβοηθητική παρουσία σε δίκτυα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, νοιώθουμε ότι θα είναι ευεργετική και ωφέλιμη γι αυτούς
που υποφέρουν.
Η διαχρονική συμπεριφορά της Ενώσεως και η σταθερή αντικειμενική θεώρηση
των πραγμάτων εκ μέρους της, έχει κερδίσει την εκτίμηση της υπεύθυνης και απροκατάληπτης κοινής γνώμης και αυτή την αναγνώριση πρέπει να τη διατηρήσουμε με πρόσθετες πράξεις. Η όποια προσφορά μας αυτή την περίοδο, είναι ένα από τα χρέη μας
προς την προσωπική μας ιστορία και κυρίως προς εκείνους που κατά καιρούς μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.
Προς τον Ελληνικό Λαό.
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ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ II
(ΠΟΛΙΤΙΚΗ)
Είναι σε όλους γνωστό, από τον Ανώτατο Άρχοντα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
τον Πρωθυπουργό, τους Πολιτικούς Αρχηγούς (αλλά και τους προκατόχους τους) ότι η
Ένωση των τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών δεν κάνει πολιτική και δεν επιζητεί ρόλους.
Η διακριτική παρουσία της στη δημόσια ζωή και οι παρεμβάσεις της κινήθηκαν πάντοτε και κινούνται, στα αυστηρά πλαίσια του υπερκομματικού χαρακτήρα της και των
υποχρεώσεων των Μελών της προς τον Ελληνικό Λαό του οποίου υπήρξαν επί δεκαετίες
εκπρόσωποί του.
Η Ένωση αξιόπιστα έχει αποδείξει ότι δεν επιθυμεί την οποιαδήποτε ανάμειξη
στις κομματικές αντιπαλότητες, αποφεύγοντας τις ρήξεις ακόμη και όταν αδικείται ή
προκαλείται.
Εξυπακούεται βέβαια ότι η Ένωση δεν είναι ο σιωπηλός θεατής των τεκταινομένων στη Χώρα.
Άλλωστε, στη δημόσια ζωή δεν ερμηνεύεται πάντοτε ως «χρυσός» η σιωπή. Στις δε
κρίσιμες στιγμές, τις περισσότερες φορές κρίνεται ως… καιροσκοπισμός ή αδιαφορία.
Πολύ περισσότερο ότι η στάση της σιωπής σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει σε υπεύθυνους πολίτες πολυχρόνιας προσφοράς, με ειδικές ευθύνες μπροστά στο Λαό και την
Ιστορία.
Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον γεγονότων και εξελίξεων από τις οποίες είναι βέβαιο
ότι θα εξαρτηθεί η επιβίωση αυτού του Λαού και η υπόσταση της Χώρας. Είναι, οι μέρες
αυτές, μία πραγματική καμπή στην Ιστορία του τόπου.
Η ελληνική κοινωνία διανύει μία περίοδο απογοήτευσης, οργής, ανασφάλειας και
ντροπής. Η δυσπιστία και η απόγνωση κυριαρχούν στις ψυχές πολλών πολιτών και ο κίνδυνος κοινωνικής αποσταθεροποίησης είναι ορατός. Παράλληλα ο εκπεσμός στην συνείδηση των Ελλήνων του «Ευρωπαϊκού ονείρου» επιδεινώνει το γενικότερο κλίμα και
προκαλεί πρόσθετα ψυχολογικά βάρη.
Το σύνολο ως εκ τούτου των δικών μας προσπαθειών, των διαβημάτων αλλά και
των όποιων υποδείξεων, κατατείνει κυρίως στο τετράπτυχο: την ισχυροποίηση της Ελληνικής Πολιτείας, την ορθολογική αντιμετώπιση της κρίσης, την ομαλότητα της πολιτικής ζωής, την ενότητα του Λαού και την συνοχή της κοινωνίας μας.
Οι πολιτικές δυνάμεις και οι φορείς της Πολιτείας ας γνωρίζουν ότι σε κάθε τους
θετικό βήμα θα μας βρουν συμμαχητές, συμπαραστάτες. Αυτοί που θα μας βρουν απέναντί είναι όσοι τυχόν τραυματίσουν βάναυσα το Λαό και θα βλάψουν την Ελλάδα.
Παρά τα πικρά και δυσάρεστα αυτής της περιόδου, η βεβαιότητά μας ότι η Ελλάδα
θα σταθεί όρθια, είναι και θα παραμείνει ισχυρή.
Εμείς, τα 570 Μέλη της Ένωσης των τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για μία όρθια ελληνική κοινωνία, για μία ισχυρή Δημοκρατία.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
Από την Ομιλία του Προέδρου κ. Κ. Πυλαρινού
Στη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαΐου 2012

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
«…Αναμφίβολα η χώρα εισήλθε εδώ και τρία χρόνια σε μία δύσκολη ιστορική περίοδο.
Περίοδο εξαιρετικά δυσμενή με πρωτοφανή δοκιμασία του Λαού μας.
Οι επιπτώσεις από τις συνέπειες της μεγάλης κοινωνικοοικονομικής και συνακόλουθα πολιτικής κρίσης θα εκτείνονται, ως φαίνεται, σε βάθος απροσδιόριστου χρόνου με κύρια χαρακτηριστικά
την εθνική μιζέρια, τη μεγάλη ανεργία, την έντονη ρευστότητα και ενδεχομένως τις κοινωνικές αναταράξεις. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα όλων μας είναι πικρά και ανήσυχα. Κυριαρχούν στο
μυαλό και την ψυχή μας πάνω απ’ όλα οι εθνικοί προβληματισμοί και οι νέοι μας, που η ανεργία
τους απελπίζει και τους ταπεινώνει.
Για τα Μέλη μας τα τακτικά και τα πάρεδρα, όπως και για τον φορέα που εκπροσωπούμε, οι
συνέπειες είναι σημαντικές και περιλαμβάνουν, εκτός από τους οικονομικούς, και ορισμένους ιδιαίτερα σοβαρούς ηθικούς προβληματισμούς.
Μαζί με την οικονομική κατάρρευση της χώρας, προοδευτικά καταρρέει το status και το κύρος
όλων των νυν και των τέως Βουλευτών. Δυστυχώς αυτή η αλήθεια μας παρακολουθεί σε κάθε βήμα
του ιδιωτικού και του δημόσιου χώρου μέσα στους οποίους όλοι κινούμεθα. …»
«…Η Ένωση αντιμετώπισε -και χωρίς στήριξη αντιμετωπίζει- έναν πρωτοφανή και άδικο γενικευμένο διασυρμό των Μελών της. Την ίδια ώρα που οι θεσμικοί παράγοντες προστασίας του πολιτικού κόσμου και του κοινοβουλευτισμού σχεδόν αδιάφοροι χορεύουν το δικό τους χορό του
Ζαλόγγου.
Οι Ηγεσίες των κομμάτων, μηδέ εξαιρουμένης και της Βουλής, ως προς όλους εμάς, ως προς
το κύρος και την πολυχρόνια προσφορά μας, σ’ αυτό τον τραχύ δημόσιο βίο, δείχνουν να μας αγνοούν.
Μπροστά στη δόλια δημαγωγία και τον επιθετικό λαϊκισμό των ανεύθυνων, οι πάντες έγιναν
ριψάσπιδες. Αποδέχονται ύβρεις με αιδήμονα σιγή ή ακόμη και πλειοδοτούν οι ίδιοι σε υπερβολές,
κρυπτόμενοι πίσω από θεατρικές ανοησίες για να «περισώσουν» εαυτούς. Συναγωνίζονται σε ένα
παρανοϊκό πλειστηριασμό μειώσεως του κύρους των εκπροσώπων του Λαού, εντός και εκτός Βουλής
(των νυν και των τέως Συναδέλφων τους). Δειλοί και άμοιροι περιφέρονται στα ραδιόφωνα και στα
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τηλεοπτικά παράθυρα, με δηλώσεις και συνεντεύξεις, πριονίζοντας το κλαδί πάνω στο οποίο κρέμεται η οποιαδήποτε κοινοβουλευτική τους φιλοδοξία και προοπτική.
Χάριν της εκλογικής αγοράς και της ικανοποίησης ενστίκτων, καταθέτουν σχέδια νόμου, κάνουν προτάσεις, βγάζουν φιλιππικούς άλλοτε για την κατάργηση της βουλευτικής χορηγίας, άλλοτε
για την εξαφάνιση της βουλευτικής αποζημίωσης. Και όλα αυτά, τα κάνουν ποιοι; Κάποιοι λαθρεπιβάτες της δημόσιας ζωής εναντίον των πραγματικών θυμάτων της πολιτικής, - των θυμάτων της
προσφοράς - πολλοί από τους οποίους σήμερα ιδιαίτερα δοκιμάζονται.
Ταυτόχρονα, και τυφλωμένοι από τα φληναφήματά τους και τη λεκτική τους αμετροέπεια,
γκρεμίζουν την υπόσταση και τη διαχρονική προσφορά όλων των διατελεσάντων εκπροσώπων του
Ελληνικού Λαού. Ακυρώνουν το έργο τους, τις θυσίες τους και το κύρος τους στη συνείδηση της κοινής γνώμης.
Αυτή η κατάντια, όπως φαίνεται, δεν έχει τέλος. Αυτή η κατηφόρα δεν έχει φρένο. …»
«…Παρά ταύτα, εμείς όρθιοι θα προσπαθούμε. Θα κάνουμε ό,τι είναι μπορετό για να ανασχέσουμε αυτή την ηθική δοκιμασία, που αφορά όχι μόνον εμάς και τις οικογένειές μας αλλά κυρίως
τη, με κύρος και αποτελεσματικότητα, επιβίωση του κοινοβουλευτισμού.
Η Ένωση, στην πορεία του τελευταίου δωδεκαμήνου, έκανε σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας
ζωής τα πρέποντα διαβήματα και τις δέουσες παραστάσεις. Παντού βρήκε, είναι γεγονός , «μεγάλη
θεατρική κατανόηση», αλλά σχεδόν πουθενά την ειλικρινή ενθάρρυνση να συνεχίσει να αντιπαρατίθεται –με όσες δυνάμεις διαθέτει- με αλήθειες και ορθό λόγο, στη λάσπη, την αχαριστία και τη
γενικευμένη ταπείνωση.
Συνάδελφοι,
Ανεξάρτητα προς όλα τα εμφανιζόμενα εμπόδια, την κακοπιστία και την άδικη μεταχείριση
της προσφοράς μας, εμείς όλοι στο Δ.Σ. είμαστε αποφασισμένοι καθημερινά να υπεραμυνόμαστε
τις αξίες της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, της προσφοράς και της ιστορίας των Μελών μας. Της
προσφοράς και του ρόλου της Ενώσεως.
Περιορίζοντας αυτή τη στενάχωρη αναφορά μου στην αρνητική συγκυρία, θα σας παρακαλούσα να προσέξετε τώρα τα ακόλουθα, που έχουν σχέση ειδικότερα με τα πεπραγμένα του
Δ.Σ …»
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
κου ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΚΩΝ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ: «Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Βύρωνα Πολύδωρα ο
οποίος μας τιμά πραγματικά με τη σημερινή παρουσία του, δεδομένου ότι σε Γενική Συνέλευσή μας
είναι ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος Βουλής που παρίσταται, να πάρει το λόγο.»
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: «Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκομαι στη Συνέλευσή
σας προκειμένου να εκδηλώσω το σεβασμό μου προς εσάς, την αναγνώρισή μου προς τις προσωπικότητές σας και τη διαδρομή σας. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν, για την κοινωνική οργάνωση
και για την κοινωνική συνέχεια, στην ιστορικότητα των πραγμάτων.
Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει –και αρκετοί είναι εκείνοι που δεν τους αρέσει– οι τέως
Βουλευτές είναι δρομείς της Ιστορίας. Άλλοι έχουν τερματίσει το δρόμο, άλλοι έχουν διακόψει το
δρόμο, αλλά είναι δρομείς της Ιστορίας. Και αξιοποιώ μια αποστροφή από την παρέμβαση συναδέλφου, που άκουσα, για να τονίσω κι εγώ ότι αυτός ο θεσμός είναι τα τελευταία πολλά χρόνια ανυπεράσπιστος, βαλλόμενος πανταχόθεν – εννοώ η Βουλή, ο Κοινοβουλευτισμός και εσείς ως δρομείς της
Ιστορίας, όπως σας χαρακτήρισα, ανυπεράσπιστος. Τίποτα δεν ζει και καμία υπόθεση δεν κερδίζεται
ανυπεράσπιστη. …»
«… Δεν είναι της παρούσης για μένα, στα πλαίσια του χαιρετισμού που έχω την τιμή να σας
απευθύνω, να αναλύσω πώς μπορεί να προσδοθεί στο θεσμό ένα σύστημα και μία μέθοδος υποστηρίξεως της τιμής του, τουλάχιστον.
Εγώ σας βλέπω, έτσι όπως είμαι μυημένος στα ελληνικά γράμματα και εθισμένος, ως σύροντες
τον πρώτο χορό των Λακεδαιμονίων, των Σπαρτιατών. «Άμμες ποκ' ήμες άλκιμοι νεανίαι». Άλκιμοι
είστε τοις πράγμασι, αλλά θέλω να θυμηθούμε τον πρώτο χορό και να πούμε σε εκείνους που είμεθα,
ότι ας ψάλλουν το δεύτερο στίχο, «αι δε λης πείραν λάβε» και οι τρίτοι τον τρίτο στίχο.
Αυτά δεν είναι για μένα κούφια λόγια. Είναι διδάγματα πείρας ενός δασκάλου λαού, του ελληνικού, τα οποία εξέπεμψε για την ανθρωπότητα. Δεν πρόκειται να τα αλλάξω με καμία "αμερικανιά"
και με κανένα άλλο σύστημα κριτηρίων. Ούτε με εκείνους, οι οποίοι εμπορεύονται την ανανέωση και
τη νεότητα. Ούτε με τους άλλους που λένε «λίθον αναθέματος στους πρώτους δρομείς» ή και στους
εκλεγμένους, γιατί έρχομαι στο δεύτερο που σας αφιερώνω επίσης. Ναι, υπήρξατε, είσαστε οι εκλεκτοί και οι επίλεκτοι. Και οι εκλεγμένοι. Είσαστε οι αρεστοί, ως εκλεγμένοι, και οι άριστοι στην κοινωνία. Έτσι σας βλέπω και δεν ξέρω πόση αξία έχει να λεχθούν αυτά αφιερωματικά σε εσάς, δεν το
κρύβω, από τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος έχει περιορισμένη θητεία εκ του Συντάγματος, δηλαδή
μέχρι την επόμενη Βουλή και την εκλογή Προεδρείου.»
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

«Η θητεία μου ως Προέδρου της Βουλής αποτελεί για
εμένα μια σημαντική πρόκληση. Πρόκληση και τιμή ταυτόχρονα μοναδική. Ειδικά την περίοδο αυτή. Ειδικά υπό τις
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Συνθήκες πρωτόγνωρες
για την κοινωνία, για όλους μας, αλλά και για τη λειτουργία
του ίδιου του πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας μας.
Η συνεργασία όλων, ανεξαρτήτως παρατάξεων, είναι
απαραίτητη και μπορεί να γίνει δημιουργική αν αποφεύγουμε ακραίες εκφράσεις ή συμπεριφορές και πορευτούμε
με σύνεση, σωφροσύνη και σεβασμό ο ένας προς τον άλλο.
Όλοι, πιστεύω, συναισθανόμαστε το μεγάλο βάρος που αναλαμβάνουμε. Το φορτίο της ευθύνης, ειδικά αυτή τη φορά,
είναι μεγάλο. Όπως μεγάλος θα είναι και ο φόρτος εργασίας
στον οποίο καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε.»
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η νέα αυτή περίοδος της Βουλής των Ελλήνων είναι από τις πιο κρίσιμες στην ιστορία του
τόπου μας. Ένα νέο τοπίο έχει δημιουργηθεί ενώ η οικονομική κρίση έχει διαμορφώσει συνθήκες
που πλήττουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας μας. Οι πολίτες έχουν στραμμένα τα βλέμματα πάνω
μας και περιμένουν πολλά από μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τους απογο¬ητεύσουμε. Είμαστε
υποχρεωμένοι να πετύχουμε. Όλοι εμείς καλούμαστε να αντι¬μετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι πολίτες, η κοινωνία ολόκληρη, βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν κυκεώνα προβλημάτων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται πολύ αρνητικά από τους πολίτες πράξεις και παραλείψεις του πολιτικού συστήματος. Πρέπει λοιπόν να μετατρέψουμε με τη στάση μας την αρνητική
αυτή άποψη σε θετική και κυρίως πρέπει να αποδείξουμε ότι πολιτική και ΗΘΙΚΗ συμβαδίζουν.
Αυτό είναι εφικτό εφ' όσον αναδείξουμε τον πραγματικό ρόλο της Βουλής. Δείχνο¬ντας σε όλους
ότι η αντιπαράθεση, που μπορεί να υπάρχει, στηρίζεται σε επιχει¬ρήματα. Ότι γίνεται πολιτικός
διάλογος προκειμένου να βρεθούν λύσεις και όχι για να δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα.
Διότι αυτό ακριβώς είναι η Βουλή. Βήμα διαλόγου, βήμα κατάθεσης προτάσεων και σχεδίων για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αυτής της χώρας. Καθήκον όλων μας είναι να συνθέτουμε,
να ενώνουμε και όχι να δημιουργούμε διαχωριστικές γραμμές και να διχάζουμε.»
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η αναβάθμιση του Κοινοβουλίου και του ρόλου του Βουλευτή αποτελεί για εμένα πρώτη προτεραιότητα. Πιστεύω ακράδαντα ότι αποτελεί προτεραιότητα των αρχηγών όλων των κομμάτων και
του συνόλου των συναδέλφων.
Αποτελεί κοινή βάση η άποψη πως το Κοινοβούλιο θα έχει ρόλο κλειδί στις εξελίξεις.»
9

Το Δ.Σ. της Ένωσης, μέσα στο αυστηρό πλαίσιο της υπερκομματικής δράσης του, αλλά και των εξειδικευμένων υποχρεώσεών
του, παρενέβη με σύνεση και ευαισθησία σε μια σειρά από γεγονότα και πολλές φορές αναγκαστικά σχολίασε πράξεις και παραλείψεις που απασχόλησαν τη δημόσια γνώμη, στηρίζοντας πάνω
απ’ όλα αξίες, την κακοποιημένη αλήθεια και τους κατά την κρίση
του σημαντικούς προβληματισμούς της Ελληνικής κοινωνίας και
της Χώρας.
Παρατίθενται σχόλια (σελ. 12 έως 20) και οι σχετικές παρεμβάσεις του Δ.Σ. κατά χρονολογική σειρά (σελ. 23 έως 32).
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ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ
(πέντε παρατηρήσεις)

.

Η πολιτική απόφαση της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης της 13ης Δεκεμβρίου ήταν ιδιαίτερα σημαντική, ήταν ένα (επί πολλούς μήνες αναμενόμενο) γεγονός, που έστω και αργά, πραγματοποιήθηκε.
Η δανειακή εκταμίευση των 34 δις ευρώ τώρα και των 16 δις ευρώ σε τρεις μήνες, είναι μία
έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων προς την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις δεδομένες, αδυσώπητες συγκυρίες και τις επικίνδυνες ισορροπίες των ευρωπαϊκών ληστρικών αγορών, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες, παρά τα σκληρά
ανταλλάγματα, υπήρξε θετικό.
Η Χώρα ξεπερνάει την φάση της αβεβαιότητος παραμένοντας στην Ευρωζώνη.
Από δω και πέρα αυξάνουν δραματικά οι δικές μας πλέον ευθύνες στο εσωτερικό, με μία άμεση
εγκατάλειψη τόσο των θριαμβολογιών όσο και της κακόπιστης μεμψιμοιρίας.

.

Στο χώρο των Τραπεζών δύο είναι τα σπουδαία γεγονότα:

Η ανακεφαλαιοποίησή τους και το εγχείρημα των συγχωνεύσεων. Το πρώτο, για να υλοποιηθεί επιτυχώς χρειάζεται, η ανταπόκριση των τραπεζικών μηχανισμών να είναι πλήρης, η εποπτεία
ουσιαστική και κυρίως οι ηγεσίες των τραπεζών να αποδείξουν έμπρακτα και υπό την ευρεία έννοια
του όρου το αίσθημα της κοινωνικής εταιρικής τους ευθύνης.
Το δεύτερο, οι συγχωνεύσεις – ενοποιήσεις των μεγάλων Τραπεζών για την εθνικής μας οικονομία, είναι μία σπουδαία υπόθεση. Διαμορφώνεται πλέον μέσα από αυτές τις ορθές διεργασίες
ένας ισχυρός πυλώνας αυξημένης αντοχής μέσα σε μία ασταθή και ανεμοδαρμένη οικονομία.
Τα αποτελέσματα αυτής της σύνθετης θετικής εξέλιξης σύντομα θα φανούν και αξίζει ο έπαινος
σ’ αυτούς που επιτέλους τόλμησαν το μεγάλο βήμα.

.

Είναι χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα θετικό ότι το πρωτογενές έλλειμμα του Προϋπολογι-

σμού της Γενικής Κυβέρνησης έχει συρρικνωθεί από 24 δις ευρώ περίπου το 2009 σε 2,4 δις στο
τέλος του 2012. Σε όρους σημερινού ΑΕΠ, αυτή η προσπάθεια αντιστοιχεί σε 11 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Αν δε, ληφθούν υπόψη οι συνθήκες βαθύτατης ύφεσης κατά την ίδια περίοδο, τότε η
προσπάθεια γίνεται πολλαπλάσια, που αντίστοιχή της δεν έχει συμβεί στην ευρωπαϊκή οικονομική
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ιστορία. Η απόσταση που μας χωρίζει από το βασικό δημοσιονομικό στόχο είναι η μισή από αυτή
που έχει ήδη διανυθεί, ενώ τώρα έχουμε και περισσότερο χρόνο για να τη διανύσουμε ως το 2016.

.

Η απόφαση για μία φυγή προς τα εμπρός με υπέρβαση της κρίσης και της εσωστρέφειας
φαίνεται ουσία να υιοθετεί ως προϋπόθεση και τη ρεαλιστική επίλυση του προβλήματος χρέους της
Ελλάδος (π.χ. επαναγορά ομολόγων ανεξάρτητα προς την εκτοξευόμενη απειλή υποβάθμισης της
Χώρας στην κατηγορία της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» κ.λ.π.) και με τρόπο που να εξασφαλίζει σταθερότητα και προοπτική και όχι να ανοίγει νέο κύκλο συστημικής αστάθειας. Οι βηματισμοί που
γίνονται σαφώς δείχνουν ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε να συνεχισθούν συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα και γενναία αναπτυξιακά μέτρα.

.

Η μείωση της αβεβαιότητας και η εξομάλυνση των συνθηκών ρευστότητας μέσω και της
ομαλοποίησης των κεφαλαιακών ροών από το δανειακό πρόγραμμα (των 34+16 δις), η σταδιακή
εκκαθάριση των οφειλών του κράτους προς ιδιώτες και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε συνδυασμό με ένα σταθερό
τραπεζικό σύστημα, συνιστούν βασικές παραμέτρους για τη μετάβαση της οικονομίας σε μία βιώσιμη
τροχιά ανάπτυξης και μείωση της δραματικής ανεργίας.
Στο πιο πάνω πεντάπτυχο δίδεται και πρέπει με σταθερότητα να δοθεί μέχρι τέλους η μάχη.
Με δικαιοσύνη, σύνεση και… τύχη, μπορεί να πάνε όλα καλά για την Ελλάδα και τον Λαό της.

Σημ: Η επαναγορά ομολόγων επέτυχε, η υπονομευτική προσπάθεια κάποιων οίκων αξιολόγησης και ορισμένων κερδοσκόπων κατέρρευσε.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΧΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ…
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΧΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ…

Γνωρίζοντας πρόσωπα και «πράγματα». Έχοντας βιώσει συμπεριφορές και «ιστορικά», μπορούμε κατά το δυνατόν ακριβοδίκαια να εκτιμήσουμε πράξεις και ευθύνες. Πράξεις σωτήριες που
στήριξαν την πρόοδο σ’ αυτή τη χώρα, αλλά και πράξεις ιδιοτελείς που την τραυμάτισαν.
Σήμερα είμαστε μπροστά σε ενέργειες της Πολιτείας σοβαρές και υπεύθυνες, μπροστά σε προσπάθειες σκληρές με ρίσκο και επιτυχίες, αλλά ταυτόχρονα μπροστά και σε αποφάσεις αψυχολόγητα φοβικές και κάποιες εξαιρετικά λανθασμένες (όρα τις προτάσεις για το νέο φορολογικό).
Έτσι, η εικόνα του τόπου είναι ακόμα θολή και κρίσιμη, γεγονός που δίνει την «άνεση» σε μια εύκολη αυτοσυντριβή. Και τούτο, δεδομένου και του γεγονότος ότι το σύνολο των επί μέρους συστημάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας (Διοίκηση, Παιδεία, Δικαιοσύνη, Ασφάλεια, Υγεία κ.λ.π.), που
συναποτελούν το «περίφημο» πολιτικό σύστημα, βρίσκονται υπό διαλυτική δοκιμασία.
Φοβούμεθα ότι αν διατηρηθεί αυτή η θολή και κρίσιμη εικόνα που «κατασκευάζεται», χωρίς
να ζυγίζεται η ψυχολογία του Λαού, θα ελλοχεύει συνεχώς ο θανάσιμος κίνδυνος του «τυχαίου γεγονότος». Η συσσώρευση λαθών και κυρίως οι ακραίες πράξεις αδικίας, που διεστραμμένοι «υποβολείς» (εγχώριοι και αλλοδαποί) εκάστοτε εισηγούνται και οι «όμηροι» των συγκυριών
νομοθετούν, δεν οδηγεί στην έξοδο αλλά πολύ πιθανόν στην περιπλοκή... Ό,τι ορθό και επιβεβλημένο θεσμοθετείται, είναι εντυπωσιακό ότι λόγω της γενικότερης κακής ψυχολογίας εξανεμίζεται…
Ό,τι άδικο και προβληματικό, μένει!
Το δυστύχημα δεν είναι μόνον το σοβαρό λάθος που διαπράττεται με την αποδοχή των λανθασμένων εισηγήσεων, αλλά και η γκεμπελική διάθεση κάποιων να διαμορφώνουν στην πορεία της
κρίσης συστηματικά αρένες αντιπαλότητας της μιας επαγγελματικής τάξης εναντίον της άλλης. Αλάνθαστη συνταγή για τη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής!
Παραδείγματα: Mε ευτελιστικό και άγριο τρόπο πρόσφατα και με διαδικασία προκλητικά
αντισυνταγματική, ανεκαλύφθη η αποκαλούμενη σκανδαλώδης υπαλληλική κατάσταση των εργαζομένων στη Βουλή. Προχθές των ιατρών, των δικηγόρων ή των επιχειρηματιών εν γένει. Λίγο πιο
παλιά των δικαστικών με τα «παραδικαστικά κυκλώματα», με μόνιμη τη στοχοποίηση όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Αύριο ετοιμάζεται (;) η στόχευση των κληρικών, των τραπεζικών ή των δημοσιογράφων. Αυτή η γενικευμένη ροπή για τη δημιουργία «κοινωνικών αντιπαλοτήτων» άραγε πού
οδηγεί; Μήπως κάποιοι προετοιμάζουν – με αυτά και με αυτά – ανεύθυνα, το τυχαίο γεγονός;
Τα σοβαρά κράτη ενεργούν ακριβοδίκαια, χωρίς να λαϊκίζουν, και αποφεύγουν την παραπλάνηση ή τη φθηνή επικοινωνιακή αθλιότητα όταν αποφασίζουν. Χωρίς να ρίχνουν τμήματα του
Λαού τους στην αρένα της δημαγωγίας και του λαϊκισμού. Τη μία τάξη εναντίον της άλλης.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, κανένας δεν μπορεί να αδιαφορεί.
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Σημείωση: Υπάρχει άραγε επιχειρηματολογία επιστημονικής παρουσίασης «σοβαρού δημοσιονομικού οφέλους» και αξιόπιστη εξήγηση στις τελευταίες αποφάσεις για την κατάργηση του επιδόματος ή της φορολογίας των πολυτέκνων ή για κατηγορίες πραγματικών αναπήρων ή τέλος στην
πρόκληση των άγριων περικοπών του ειδικού μισθολογίου, με τις πολλαπλές συνέπειες σε κρίσιμους τομείς της εθνικής μας ζωής;

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

ΚΛΗΡΙΚΟΙ

Γεν. Γραμματέας
Περιφέρειας

Πρόεδρος Σ.τ.Ε.,
Αρείου Πάγου
κ.λ.π.

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών

4.750 €

3.023 €

1.873 €

1.437 €

Αρχηγοί Επιτελείων

Μητροπολίτης

1.698 €

1.274 €

Περιφερειάρχης
4.275 €

Αντιπρόεδροι
2.880 €

ΚΑΘ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Καθ. Πανεπιστημίου
1.459 €
Αναπλ. Καθηγητής
1.331 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ

ΕΣΥ

Πρέσβυς

Διευθυντής

1.800 €
Πληρεξούσιος
Υπουργός Α’
1.772 €

1.665 €
Επιμελητής
1.513 €
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Στην ευνομούμενη Δημοκρατία η επίκληση των εκτάκτων συνθηκών για τη λήψη εκτάκτων μέτρων (πολλές φορές αναδρομικής (!) ισχύος) διολισθαίνει προοδευτικά στην εκχώρηση εκτάκτων
εξουσιών και από κει, κατά μία εκδοχή, στη μοιραία εγκαθίδρυση και… εκτάκτων δικαστηρίων.
Η μεθοδολογία που έχει εφαρμοσθεί – καθ’ υπαγόρευση τροϊκανών ή ανεύθυνων μανδαρίνων
– για τη λήψη ορισμένων μέτρων της τελευταίας διετίας δεν είναι η βέλτιστη. Αντιθέτως και παρά
τις καλές προθέσεις και την έντιμη προσπάθεια των κυβερνήσεων της τελευταίας περιόδου, και προβληματική υπήρξε και ως ατελέσφορη σε πολλές περιπτώσεις φοβούμεθα ότι θα χρεωθεί.
Είναι ιστορικά πολύ βαρύ, να αποδέχονται με ειλικρίνεια όλοι οι ιθύνοντες, ότι πολλά από τα
κρίσιμα μέτρα είναι άδικα για το Λαό και… ταυτόχρονα να τα εφαρμόζουν! Αυτή η λογική με την
ηθική ασυμβατότητά της πολύ φοβούμεθα ότι δεν θα είναι χωρίς πολιτικές συνέπειες.
Το γεγονός αυτό, μεμονωμένα κρινόμενο, μπορεί να θεωρηθεί (από κάποιους), ότι είναι αποτέλεσμα ανικανότητας τεχνοκρατών και μη για τον σχεδιασμό της εξόδου από την κρίση ή ότι είναι
καταναγκαστική η αποδοχή της επιβολής (από τους δανειστές) τιμωρητικών όρων εις βάρος της Ελλάδος, στο πλαίσιο όχι μόνον των διακρατικών ή των ισχυρών ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων,
αλλά και κάποιων γεωπολιτικών παιγνίων… Και μάλιστα μέχρι του σημείου στο να υποστεί η Χώρα
μέσα στη διεθνή κοινωνία ακόμη και την ποινή της… capitis deminutio maxima!
Η ανήκουστη απαίτηση της τρόικα να μην περνούν οι συμβάσεις της αποκρατικοποίησης από
τη Βουλή, είναι ένα παράδειγμα απροσχημάτιστης κυνικής απαίτησης των δανειστών μας για την
κατάργηση ακόμη και της λαϊκής κυριαρχίας.
Η σωτηρία της χώρας ασφαλώς είναι ο υπέρτατος νόμος και εν ονόματι αυτής της επιταγής,
πολλοί θεωρούν ότι είναι παραδεκτά και αποδεκτά τα πάντα. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Είναι
δυνατόν ακόμη και τα ανώτατα δικαστήρια να μεταβάλλονται σε δικαστήρια σκοπιμότητος;
Σωτηρία της Χώρας σημαίνει Λαό όρθιο, Χώρα υπερήφανη με πλήρη εθνική κυριαρχία, με
θεσμούς υγιείς που στηρίζουν και προστατεύουν τα εθνικά συμφέροντα, τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τις πολιτικές ελευθερίες και κυρίως τη νομιμότητα χωρίς εκτροπές. Η ανήκουστη απαίτηση
της Τρόικα να μην περνούν οι συμβάσεις της αποκρατικοποίησης από τη Βουλή, είναι ένα ακόμη
παράδειγμα απροσχημάτιστης κυνικής απαίτησης αποικιοκρατικής υφής με ουσιαστικό αποτέλεσμα,
την προσβολή της Λαϊκής Κυριαρχίας.
Η απουσία κυρίαρχου Κράτους και ο τραυματισμός όλων των θεσμών οδηγούν σε κάμψη το
φρόνημα των Ελλήνων και στην εύκολη παράδοση των ιερών και των οσίων μας με ανυπολόγιστες
για το μέλλον του Ελληνικού Λαού συνέπειες.
Η Ελλάδα δεν υπάρχει μόνο γι’ αυτούς που ζουν το σήμερα.
Αυτό ας γίνει στέρεη συνείδηση και για τους κυβερνώντες και για τους κυβερνώμενους.
15

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Παρά τους προβληματισμούς και την περίσπαση όλων μας από τη δοκιμασία της καθημερινότητας, η Ένωση θα προσπαθήσει να ενισχύσει το μέτωπο της αισιοδοξίας. Λάβαρό μας δεν ήταν
άλλωστε ποτέ η κίβδηλη ελπίδα, ούτε η ρηχή οπτική στα σκοτεινά γεγονότα, ούτε η παραίτηση από
τους αγώνες. Οι εμπειρίες ετών μας επιτρέπουν μια καθαρότερη ματιά, μια πιο στέρεη θέση και
βάσιμες ελπίδες για το αύριο της Ελλάδος.
Πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια εξορθολογισμού, διόρθωσης και βελτίωσης πολλών, ώστε
η χώρα από τον κατήφορο της παρακμής να περάσει στο επίπεδο της δημιουργίας και της ευημερίας,
μέσω της αναδιάταξης των προτεραιοτήτων, τόσο της κοινωνίας, όσο και του Κράτους.
Μία πρώτη ευκαιρία ορθής προσέγγισης της λειτουργίας του κρατικού μας προβληματισμού,
της δίδεται – μεταξύ άλλων – με την επικείμενη διαδικασία (το 2013) των προτάσεων για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
Μία ευκαιρία για επανεκκίνηση του Ελληνικού Κράτους.
Μία ευκαιρία για την έγκαιρη ένταξη όλων των θεσμών της Πολιτείας και των κανόνων λειτουργίας της κοινωνίας στη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση (Μία επανάσταση, που περιέχει ταυτόχρονα εκπληκτική πρόοδο και απίστευτους κινδύνους).
Μία ευκαιρία για ένα «επαναπατρισμό» αρχών και αξιών. Του μέτρου και της λογικής.
Αυτή τη φορά, και με την πείρα των παθημάτων μας, δεν πρέπει ως Ελλάδα να ολιγωρήσουμε.
Δεν πρέπει να χάσουμε και αυτή την ευκαιρία. Η χρονική στιγμή είναι σπουδαία, είναι η στιγμή
των ριζοσπαστικών τομών για τη Χώρα.
Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση στο παρελθόν, με ένα σύνολο ενεργειών της που κορυφώθηκαν
με την Ημερίδα (της 7ης Φεβρουαρίου 2007) είχε προτείνει τις κατά την κρίση της δέκα αναγκαίες
συνταγματικές τροποποιήσεις, για τις οποίες οι ηγεσίες των κομμάτων (τότε) δυστυχώς επέδειξαν
μία αδικαιολόγητη αδιαφορία. Ενώ αργότερα…
Η Ένωση αισθάνεται υποχρέωση να επανέλθει και να στρατευθεί δυναμικά με τους νουνεχείς
και έγκριτους συνταγματολόγους και νομικούς της Χώρας, προκειμένου να συμβάλει σε ριζοσπαστικές και καινοτόμες προτάσεις, που θα καθορίζουν την πορεία της Ελληνικής κοινωνίας για τα
επόμενα 30 χρόνια.
16

…«ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ!»

Παρά τις επί μέρους παρατηρήσεις, (θετικές ή αρνητικές) για τη διαχείριση των δημοσίων
πραγμάτων ή για τις υπερβολές και ανάρμοστες εσωγενείς ή εξωγενείς παρεμβάσεις, στα πληροφοριακά έντυπα (της Ένωσης) με ευλάβεια τηρήθηκε το μέτρο, ο συνετός λόγος και ο σεβασμός
στην υπερκομματικότητα του φορέα μας.
Το πλαίσιο της συμμετοχής μας στο δημόσιο διάλογο κρατήθηκε σταθερό, απροκατάληπτο,
χωρίς λαϊκισμούς και ακρότητες.
Καθώς όμως ο χρόνος παρέρχεται – ήδη βρισκόμαστε στο τρίτο έτος μιας σκληρής, κρίσης –
παρατηρούμε έκπληκτοι την αυξημένη θρασύτητα και τις εξοργιστικά άλογες απαιτήσεις των «εταίρων» μας.
Προ ολίγων μόλις ημερών έγινε επίσημα γνωστό ότι οι δανειστές μας απαιτούν – προκειμένου
να μειωθούν περαιτέρω οι κρατικές δαπάνες – να καταργηθεί η υποχρεωτική στράτευση στην Ελλάδα!!!
Επειδή οι άνθρωποι που το απαιτούν δεν είναι ηλίθιοι, η μόνη εξήγηση είναι ότι λειτουργούν
προφανώς ως μίσθαρνα όργανα πολλών και ποικίλων συμφερόντων.
Η καννιβαλική αυτή διάθεση εις βάρος της Ελλάδος σε συνεργασία με την απληστία των δανειστών μας και με όργανά τους την Τρόικα, έφθασαν μέχρι του σημείου να μας υπαγορεύουν τη
λήψη προδοτικών αποφάσεων που αφορούν κυριολεκτικά την αμυντική αποτρεπτική επάρκεια της
Χώρας.
Εμείς, το σύνολο των Ελλήνων τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, δεν παραγνωρίζουμε τη
σπουδαιότητα των οικονομικών μεγεθών, την αξία της ευημερίας του Λαού, την ανάγκη ομαλής λειτουργίας της αγοράς και των Τραπεζών, ή τον ασφυκτικό βρόγχο του δημοσίου χρέους και των ελλειμμάτων. Και κανείς από εμάς δεν είναι ανόητος να τα υποτιμά. Όμως, πάνω από όλα αυτά,
υπέρτερη αξία έχουν για εμάς η προστασία της χώρας μας από κάθε επιβουλή. Η ακεραιότητα και
η εθνική της ανεξαρτησία. Ό,τι μειώνει τις αμυντικές δυνατότητές μας είναι σχιζοφρενική και ξεδιάντροπη προδοσία.
Ας τονισθεί επί τέλους, – per terra per mare – ότι «χάριν» της οικονομικής κρίσης και των ποικίλων συμφερόντων, η Ελλάδα δεν θα καταντήσει στο τέλος αυτής της βασανιστικής διαδρομής ανθυπολεπτομέρεια της παγκόσμιας ιστορίας. Θα παραμείνει στον Χάρτη των εθνών ως χώρα
υπαρκτή και υπερήφανη. Χώρα με παρελθόν, παρόν και μέλλον.
Κλείνοντας αυτό το δικαιολογημένα οργισμένο σημείωμα, θα επικαλεσθούμε την προ έτους
φράση του Γερμανού τέως καγκελάριου κ. Σμίτ για τους Τροϊκανούς συνομιλητές της κυβέρνησης:
«Στείλτε τους όλους στο διάολο!».
Ναι, κ. Πρωθυπουργέ, στείλτε τους στο διάολο. ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ!…
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Η διαμορφωθείσα στη Χώρα μας οικονομική και κοινωνική κατάσταση ασφαλώς δεν άφησε
και δεν αφήνει πολλά περιθώρια ψύχραιμης και δίκαιης κατανομής ευθυνών.
Οι πάντες σχεδόν ακολουθούν τον εύκολο μονόδρομο της στοχοποίησης και της κατάκρισης
των Βουλευτών. Οι επικρίσεις, ακόμα και οι ύβρεις ορισμένων, αντικείμενο έχουν το Πολιτικό Σύστημα και για κάποιους την ίδια την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Το θέμα δεν είναι καινούργιο. Δεν είναι η κρίση που το δημιούργησε. Προϋπήρχε, όχι μόνο
χάρη στην ιδεολογικοπολιτική αντίθεση των αντιεξουσιαστικών άκρων προς το αστικό δημοκρατικό
καθεστώς, αλλά κυρίως της σταθερής, «πίσω από τις κουρτίνες», αντιπαράθεσης και περιφρόνησης
για τους πολιτικούς, του γνωστού διεφθαρμένου κατεστημένου (και των συνδεδεμένων με αυτό προσώπων και κυκλωμάτων) που εμφανίζονται άλλοτε ως ειδικοί και άλλοτε ως «επιστημονικοί φορείς»,
με την επικερδή συμπαράσταση συγκεκριμένων ασυνείδητων Μ.Μ.Ε..
Την πολιτική εξουσία, όλοι οι πιο πάνω, επεδίωκαν και επιδιώκουν ή να την καθυποτάξουν, ή
να την κηδεμονεύσουν ή να τη χειραγωγήσουν προς ίδιον όφελος. Η διαπάλη αυτή του πολιτικού
συστήματος με ένα συρφετό ιδιοτελών ποτέ δεν καταγγέλθηκε, είτε από δειλία είτε από σκοπιμότητα. Ποτέ δεν έγινε κοινή συνείδηση της δημόσιας γνώμης. Αποτέλεσμα, οι εν κρυπτώ ένοχοι πολλών δεινών (που τις δεκαετίες που πέρασαν εκμεταλλεύτηκαν, καρπώθηκαν αδίστακτα και
στράγγισαν τόσο την κρατική όσο και την εθνική οικονομική προσπάθεια) σήμερα να τολμούν με
άνεση να αυτοαγιογραφούνται και να αυτοεξωραΐζονται, να μεταβάλλονται με θρασύτητα σε «Ροβεσπιέρους» ή σε φιλόδοξους «δημιουργούς» μιας «νέας τάξης», ενός δήθεν νέου σωτήριου πολιτικού συστήματος!!!
Η Ιστορία όμως δεν ενταφιάζεται, έστω και αν είναι πολλοί οι νεκροθάφτες της. Η ακρισία, ο
φθόνος και η κάθε μορφής προκατάληψη δεν είναι τόσο ισχυρά μέσα για να εξαφανίσουν την αλήθεια από τη μνήμη του ιστορικού χρόνου.
Ας δούμε όμως νηφάλια και έντιμα τι άραγε πρόσφερε αυτό το πολιτικό σύστημα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Τα λάθη, τα σκάνδαλα, οι παραλήψεις του, είναι όλα χιλιοειπωμένα και
αποκρουστικά.

18

Οι θετικές όμως προσπάθειες και τα όποια επιτεύγματά του – γιατί και τέτοια υπήρξαν – αγνοούνται, και μάλιστα εσκεμμένα και προκλητικά;
Είναι αλήθεια ότι στη διοίκηση, στην παιδεία, στο ήθος, στις ανθρώπινες σχέσεις, στις αξίες,
ακόμη και στον πολιτισμό, διαρκώς απαξιωτικά κατηφορίζου¬με. Αυτές όμως οι σημερινές αντικειμενικές διαπιστώσεις όλων μας είναι άραγε η μόνη αλήθεια; Όχι. Στις τελευταίες μεταπολιτευτικές
δεκαετίες έγιναν και κάποια άλλα πράγματα από πολιτικούς που δούλεψαν, μόχθησαν και κοινωνικά θυσιάσθηκαν…

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του Έλληνα το 1975 ήταν 262,4 δολάρια και το 2009 έφθασε
τα 20.259 δολάρια.
Οι 190 πανεπι¬στημιακές σχολές έγιναν 416, τα νοσοκομεία (ως αριθμός κλινών) περί
που υπερδιπλασιάσθηκαν.
Το οδικό δίκτυο και οι δορυφορικές και οι τηλεφωνικές συνδέσεις τριπλασιάσθηκαν.
Τα μεγάλα έρ¬γα, Μετρό, Γέφυρα Ρίου, η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», το κέντρο ατομικής ενέργειας «Ο Δημόκριτος» και εκατοντάδες α¬κόμη μεγάλα
έργα είναι επίσης γεγονός.
Το 40% και πλέον των αναγκών της χώρας στον τομέα της πληροφορικής καλύφθηκε
κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες.
Η δημιουργία θεσμών όπως το ΕΣΥ, το ΑΣΕΠ, οι Ανεξάρτητες Αρχές προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ατομικών ελευθεριών και διαφάνειας.
Ο νέος Πρώτος και Δεύτερος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.
Η αποκατά¬σταση της Δημοκρατίας και η επί τέσσερις δε¬καετίες ομαλή λειτουργία του
κοινοβουλευτι¬σμού.
Η είσοδός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μέχρι τώρα σταθερή υπεράσπιση των
εθνικών μας θεμάτων είναι επίσης μη αμφισβητούμενα γεγονότα.
Αυτή είναι η άλλη όψη της αλήθειας.
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ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ

Μέσα στην παραζάλη των γεγονότων αυτής της περιόδου και των σοβαρών συνεπειών τους, η
Ένωση (χωρίς επικοινωνιακούς φανφαρονισμούς) με σύνεση, προστατευτική του κύρους της, αλλά
και με επιμονή, πραγματοποίησε σειρά διαβημάτων προς τους κορυφαίους παράγοντες της πολιτικής
ζωής, προκειμένου να υπεραμυνθεί λύσεων επί σημαντικών θεμάτων, τα οποία αντιμετωπίζει η
Χώρα και επί θεμιτών συνταγματικών δικαιωμάτων (και όχι προνομίων) των τέως και νυν εκπροσώπων του Λαού.

Οι παραστάσεις της Ένωσης υπήρξαν συνεχείς προς τους κ.κ. Βενιζέλο, Κουβέλη και προς
βασικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης (λόγω προβλήματος υγείας τότε και των απουσιών εκτός Ελλάδος του Πρωθυπουργού), τους κ. κ. Χατζηδάκη, Στυλιανίδη, Σταμάτη, Βρούτση, Παναγιωτόπουλο,
Στουρνάρα και βεβαίως προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Μεϊμαράκη, ο οποίος και επέδειξε πράγματι σοβαρό ενδιαφέρον για μία σειρά προβλημάτων που όλους μας απασχολούν.

Δυστυχώς το σύνολο των συστηματικών προσπαθειών μας δεν απέδωσε κάτι το ιδιαίτερα θετικό (λόγω ίσως της… αιχμαλωσίας και του φόβου των παραγόντων της δημόσιας ζωής από τη δημαγωγία και το λαϊκισμό). Το βέβαιον πάντως είναι, ότι οι προσπάθειές μας παρεμπόδισαν μία
αγριότερη συμπεριφορά προς τους τέως και νυν Βουλευτές, κάτι το οποίο βάσιμα το… «υποπτευόμεθα» και για το οποίο ειλικρινά βαθύτατα έχουμε λυπηθεί.

(μεταξύ άλλων, όρα και σχετική επιστολή της Ενώσεως, σελ. 30)
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Εκδόσεις
Στο εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος περιλαμ-βάνονται βιβλία, λευκώματα, χρονολόγια, δοκίμια, αφίσες και οπτικοακουστικό υλικό. Ιδιαίτερο βάρος
δίνεται στις εκδόσεις ιστορικού και κοινοβουλευτικού
περιεχομένου (βιογραφίες προέδρων του Κοινοβουλίου ή σημαντικών προσωπικοτήτων, αναλύσεις σημαντικών ιστορικών φαινομένων κ.λπ.), καθώς και στη δημιουργία ολοκληρωμένων θεματικών σειρών (μουσικά
λευκώματα).
Στόχος του εκδοτικού προγράμματος, που καταρτίζεται από Επιστημονική Επιτροπή, είναι η παραγωγή
έργων υψηλού επιπέδου που πληρούν με τον αρτιότερο τρόπο, τόσο τους σκοπούς του Ιδρύματος όσο και
την αισθητική.
Νέες Έκδόσεις:

- Πολιτικοί Προσανατολισμοί του Νέου Ελληνισμού
- Σύγχρονο Εγχειρίδιο Εθιμοτυπίας Χριστίνα Βαγενά

- Constitunional Charters of the Ionian Islands Aliki D. Nikiforou
- Επαμεινώνδας Δεληγεώρης
- Μουσική Παιδεία και Δημοκρατία στην
Κλασική Αθήνα
- Οι Ισραηλίτες βουλευτές στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο (1915-1936)
- Νικόλαος Ν. Σαρίπολος
- Τετράδια Κοινοβουλευτικού λόγου\
- ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ - Μάριος Πλωρίτης (1993 - 2004)
- ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ - Μάριος Πλωρίτης (1989 - 1993)
- Έργα Τέχνης από τη συλλογή της
Βουλής των Ελλήνων
- Η Μάχη του Μαραθώνα - Ιστορία και Θρύλος
Διάθεση Εκδόσεων
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
Βασ. Σοφίας 11, 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210 3692272, 2103692430
Φαξ: 210 3692180, 2103692451
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Αμερικής 13, 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Φαξ: 210 3614163
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Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Τσιμισκή 11, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036
Φαξ: 2310 226460
ΕΚΔΟΣΕΙΣ του ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 9, 106 78 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 38 00 520
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Σπύρος Μαρίνης και ΣΙΑ Ο.Ε.
Σόλωνος 76
106 80, Αθήνα
Τηλ : 210 364 8170, 210 364 8197
Διακίνηση Εκδόσεων
ΕΚΔΟΣΕΙΣ του ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 9, 106 78 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 38 00 520
Δίκτυο Ερμής
25ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθ.-Θηβών
177 78, Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 3451509
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Σπύρος Μαρίνης και ΣΙΑ Ο.Ε.
Σόλωνος 76
106 80, Αθήνα
Τηλ : 210 364 8170, 210 364 8197

ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.
.

Το Δ.Σ. της Ενώσεως συναντήθηκε την 25/7/2012 με τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

κ. Βενιζέλο και τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Κουβέλη εν όψει της συζητήσεως και λήψεων μέτρων
της τρικομματικής Κυβέρνησης.
Το Δ.Σ. της Ενώσεως είχε συνάντηση και συνεργασία για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη την 17/7/2012.
Κατά τη συζήτηση προσεγγίστηκαν ειδικότερα θέματα αφορώντα την Ένωση και τα μέλη
της, ο δε Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τη συμπαράστασή του, όπως επίσης και το σεβασμό του

.
.
.
.

προς το έργο της Ενώσεως.
Το Δ.Σ. της Ενώσεως επισκέφθηκε εθιμοτυπικά τη νέα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

κα Ρ. Ασημακοπούλου. Η συνάντηση υπήρξε εγκάρδια και η ανταλλαγή απόψεων εποικοδομητική.
Ο Πρόεδρος της Ενώσεως συναντήθηκε με τους Υπουργούς κ.κ. Σταμάτη και Βρούτση,

προκειμένου κατ’ εντολήν του Δ.Σ. να εκθέσει τα κρίσιμα και επείγοντα θέματα τα αφορώντα τους
τ. Βουλευτές.
Το Δ.Σ. είχε συνάντηση με τους Υπουργούς κ.κ. Στουρνάρα, Παναγιωτόπουλο, Χατζη-

δάκη, Στυλιανίδη και Τζαβάρα, για θέματα ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος.
Την επιστολή της Ενώσεως της 1/10/2012 προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, η

οποία κοινοποιήθηκε προς τους 3 πολιτικούς Αρχηγούς της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης, γνωστοποιήθηκε έγκαιρα και προς τους Αρχηγούς της μείζονος και ελάσσονος Αντιπολιτεύσεως. Όπως
επίσης και στους τέως Προέδρους της Δημοκρατίας, τους τέως Πρωθυπουργούς και τέως Προέδρους

.

της Βουλής. Θα τη βρείτε στη σελίδα 30.
Κατά τη διάρκεια των τελευταία δέκα μηνών πέραν της Γεν. Συνελεύσεως της 27ης Μαΐου

πραγματοποιήθηκαν πέντε συναντήσεις των δεκατεσσάρων Προεδρείων των Επιτροπών της Ενώσεως, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα τρέχοντα και αντιμετωπίσθηκαν οι γενικότεροι προβληματισμοί της δημόσιας και της εθνικής μας ζωής. (Όπως π.χ. η αναθεώρηση του Συντάγματος, τα
δίκτυα αλληλεγγύης, το status των τ. Βουλευτών, η κοινωνική συνοχή, οι ανεξάρτητες αρχές, το έλλειμμα της εσωκομματικής δημοκρατίας, οι γεωπολιτικές ανατροπές στην ευρύτερη περιοχή μας, η
αμυντική αποτρεπτική ικανότητα της Χώρας, κ.λ.π.)
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑ

.

Η Ένωση τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών συμμετείχε ενεργά σε πολυποίκιλες εκδη-

λώσεις οι οποίες οργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών και
πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές πόλεις.
Με εισήγηση του Προέδρου της Ενώσεώς μας τροποποιήθηκαν σημαντικές εισηγήσεις Ομολόγων
Ενώσεων που είχαν άμεση σχέση με τα εθνικά μας προβλήματα προς όφελος της Χώρας μας. Η παρουσία μας στο ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. υπήρξε έντονη,
εποικοδομητική και χρήσιμη για την Πατρίδα.
Είναι γεγονός ότι η Ένωσή μας το χρόνο που πέρασε ανέπτυξε όλες τις σχέσεις της με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Ενώσεις – και όχι μόνο – και κατέστησε στα διάφορα θεσμικά όργανα αισθητή την

.

παρουσία της χάρις στις συνετές, εύστοχες και εποικοδομητικές παρεμβάσεις της.
Στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων της Ένωσης, συμμετείχαμε σε αρκετές Ημερί-

δες όπου με μεγάλη σαφήνεια καταστήσαμε σαφείς τις εθνικές μας επιδιώξεις και μάλιστα κατ’
αντικειμενική κρίση, συμβάλλαμε στην πιο αποτελεσματική προβολή τους. Ταυτόχρονα η Ένωση
με τους εκπροσώπους της και με την καθοδήγηση και τη στήριξη του Δ.Σ. έκαμε διάφορες παρεμβάσεις σε θέματα γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο και την

.

σταθερή ευρωπαϊκή προοπτική της Χώρας μας.
Ειδικότερη αναφορά γίνεται σ’ αυτό το σημείωμα για την συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό

συμπόσιο του Κιέβου όπου καταρτίστηκε η Διακήρυξη «Για μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική
πολιτική». Στη διαμόρφωση αυτής της Διακήρυξης η Ένωσή μας συνέβαλε επίσης, επιτυγχάνοντας
την ειδική αναφορά σε αυτή των μέτρων αντιμετώπισης της νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης
και παράλληλα του έργου που συντελείται σήμερα από την FRONTEX στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα τονίστηκε από την ελληνική πλευρά η σημασία των διμερών συμφωνιών των ευρωπαϊκών χωρών με
τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, ώστε να καθίσταται εφικτή η επιστροφή των μεταναστών –
νομίμων και παρανόμων – σε αυτές. Αυτό για μας έχει ιδιαίτερη σημασία καθότι ο κύριος όγκος
των μεταναστών προέρχεται από την Τουρκία. Τέλος, εξηγήσαμε στους συνέδρους των Ομολόγων
Ενώσεων τη δυσκολία που έχει για την Πατρίδα μας η εφαρμογή του θεσμού του ασύλου, ιδίως μάλιστα για εκείνους εκ των μεταναστών που σκόπιμα ή όχι καταστρέφουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Και τα τρία αυτά ζητήματα περιελήφθησαν στη Διακήρυξη του Κιέβου. Επί του
περιεχομένου της Διακήρυξης εκτεταμένη αναφορά και συζήτηση έγινε τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
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.

Η Ένωσή μας εκπροσωπήθηκε στην Ημερίδα που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο

Στρασβούργο με μοναδικό θέμα την οριστικοποίηση της διατύπωσης της «Εκθέσεως Chaumont»,
που στην ουσία της είναι η πρόταση της Ελληνικής Ένωσης στο Συνέδριο της Λισαβώνας προ τριετίας για την κατάρτιση του καταστατικού χάρτη των ευρωπαίων πρώην βουλευτών και ευρωβουλευτών.
Σε αυτή την εξαιρετικής σημασίας έκθεση που τελικά έγινε δεκτή παμψηφεί από τους συνέδρους
(πετύχαμε με πολύ, είναι η αλήθεια, δυσκολία) έπειτα από συνεχείς διαβουλεύσεις, να περιληφθεί
διάταξη με την οποία καθιερώνεται η υποχρέωση των ευρωπαϊκών κρατών να εγγυώνται την προστασία των συνόρων της Ε. Ευρώπης και την ασφάλεια των πολιτών της. Αυτό για την Ελλάδα και
την Κύπρο έχει ιδιάζουσα σημασία γι’ αυτό και η πρωτοβουλία της Ένωσής μας χαιρετίστηκε από
όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτυγχάνεται να γίνει αποδεκτή απόφαση για την προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και κατά τούτο αυτή η επιτυχία αποκτά βαρύνουσα αξία.

.

Η Ένωσή μας με αντιπροσωπεία της παρέστη φέτος (Μάρτιος 2012) στην Ημερίδα με

θέμα: «Η αραβική άνοιξη» που οργανώθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση και έλαβε χώρα στη Λευκωσία. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να διατυπώσουμε τις απόψεις μας όπως διαμορφώνονται βάσει
της επίσημης εθνικής πολιτικής απέναντι στις αραβικές χώρες. Τονίσαμε ταυτόχρονα την ιδιαιτερότητα που έχει για την Ελλάδα η γειτνίασή της με τις φίλες χώρες της Β. Αφρικής, εκτός των άλλων,
και από τη σκοπιά του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης. Για αυτό ειδικά το θέμα καταθέσαμε
και σχετικές τροπολογίες δύο από τις οποίες έγιναν δεκτές στη συνάντηση της Μάλτας το Νοέμβριο
του 2012 παρά το γεγονός ότι η Ένωσή μας δεν εκπροσωπήθηκε για λόγους οικονομικούς.

.

Παράλληλα με αυτές τις θεσμικές παρουσίες μας και σε αναγνώριση του έργου που πα-

ρουσιάζει η Ελληνική Ένωση, διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και όργανα μας κάλεσαν να συνεισφέρουμε τις προτάσεις μας για μια σειρά από κρίσιμα θέματα. Τέτοια πρόταση μας εστάλη από
το Πολωνικό Κοινοβούλιο στο όπου οργανώθηκε Ειδική Διεθνής Διάσκεψη για την προστασία των
ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων. Η Ένωσή μας που για λόγους πάλι οικονομικούς δεν παρέστη, έστειλε τις απόψεις της εγγράφως, τρεις δε παρατηρήσεις της έγιναν ανεπιφύλακτα δεκτές
από τους ευρωπαίους συνέδρους.
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.

Εξάλλου, με την ευκαιρία των διαφόρων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στη χώρα

μας, η Ένωση κατέστησε γνωστές τις θέσεις και απόψεις της όχι μόνο στους εν Ελλάδι διαπιστευμένους διπλωμάτες και ανταποκριτές του τύπου, αλλά και στο εξωτερικό. Μία τέτοια ενέργεια ήταν
και η δήλωση της Ένωσης που εστάλη στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. SCHULTZ
με αφορμή τις εκβιαστικές και υποτιμητικές απαιτήσεις «νέων υπογραφών και δεσμεύσεων» από
τις πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδας.

.

Στη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαΐου της Ενώσεως, ένας εκ των εκπροσώπων της Ενώσεως

στις διεθνείς συναντήσεις, ο κ. Γόντικας, αναφερόμενος στις Ευρωπαϊκές δραστηριότητες της Ενώσεως μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Eπιθυμώ να διαβεβαιώσω το Σώμα ότι η προσπάθεια όλων μας ήταν (και το πετύχαμε) να
κάνουμε αισθητή την παρουσία της Ελληνικής Ενώσεως ανάμεσα στους ευρωπαίους συναδέλφους
μας και να βελτιώσουμε – πέραν των άλλων – στο μέτρο του δυνατού, τις τελευταίες αρνητικές εντυπώσεις που έχουν σχηματίσει ορισμένοι ξένοι για την Πατρίδα μας.

.

Δυστυχώς τα πενιχρά οικονομικά μας δεν μας επιτρέπουν περισσότερες πρωτοβουλίες.

Παρά ταύτα, η Ένωση με τα μέσα που διαθέτει αγωνίζεται και θα αγωνιστεί για την όσο το δυνατόν
καλύτερη παρουσίαση των εθνικών μας θεμάτων στα Ευρωπαϊκά και στα διεθνή φόρα.»
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…ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ

q
Το μέτρο και η δίκαιη μεταχείριση των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, ιδίως στον τομέα
των φορολογικών επιβαρύνσεων, είναι τα μόνα μέσα για να προστατευθεί η ομαλότητα και η
κοινωνική συνοχή. Άλλως, τα όποια φορολογικά μέτρα κινδυνεύουν να αποδειχθούν – καθ’
όσον αφορά τους στόχους του Κράτους – στην καλλίτερη περίπτωση αναποτελεσματικά.
q
Οι φορολογικές ρυθμίσεις που επιχειρούνται δεν θα πρέπει να υπονομεύουν το αύριο
αυτής της Χώρας. Δεν είναι δυνατόν τόση ανικανότητα να κυριαρχεί στα δημόσια πράγματα,
ώστε επί τρία χρόνια να μη μπορεί να τιθασευθεί η προκλητική φοροδιαφυγή και τα βάρη να
πέφτουν στους ίδιους πάντα πολίτες.
Η εξ αυτής της αιτίας πρόσθετη φορολογία και οι μισθολογικές μειώσεις για τους πολυτέκνους,
τους αναπήρους ή τους ένστολους είναι άδικες υπό πάσαν έννοια ρυθμίσεις. Στις εν λόγω περιπτώσεις η ευαισθησία δεν είναι αντίθετη προς την λογική και το δημόσιο συμφέρον.
q
Τρεις συγκλονιστικοί αριθμοί προκαλούν σοκ σε κάθε σκεπτόμενο Έλληνα πολίτη: οι
1.200 αυτοκτονίες, τα 1.600 ενεχυροδανειστήρια (που ως παράσιτα φύτρωσαν στις πόλεις μας)
και οι 200.000 καθημερινές μερίδες συσσιτίων από την Εκκλησία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Όλα αυτά είναι μία απίστευτη και δραματική εξέλιξη μέσα στους κόλπους της ελληνικής κοι
νωνίας.
q
Αλλά και η σκληρή πραγματικότητα της δραματικής αύξησης των εξαρτημένων από ναρ
κωτικά, ο διπλασιασμός των περιστατικών του έιτζ, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας στη χώρα
μας, πρέπει επίσης να προκαλούν σεισμό στην ψυχή του κάθε Έλληνα.
q
Οι εν κρυπτώ συνομιλίες για το «Σκοπιανό» ακούγεται ότι δεν πάνε καλά. Κάποιοι
«οραματίζονται» την έλευση «φιάσκου» για την Ελλάδα. Προσοχή! Η παρούσα Κυβέρνηση
έχει αυξημένες ευθύνες.
q
Επί δεκαετίες παριστάμεθα μάρτυρες χειρισμών επιπόλαιων, κοντόφθαλμων ή και ευ
καιριακών στη Θράκη. Η κατάσταση εκεί, με τη συνέχιση της ανυπαρξίας ενός ισχυρού Ελληνικού Κράτους, προδικάζει στενόχωρες εξελίξεις.
q
Η αδιαφορία μας για την τύχη των Αιγυπτίων Κοπτών (Ορθοδόξων Χριστιανών) και
των Ορθοδόξων Χριστιανών της Συρίας βαρύνει ως ακηδία εξίσου, τόσο την Ελληνορθοδοξία
στο σύνολό της, όσο και το Ελληνικό Κράτος. Η οκνηρία και η ανικανότητα για τόσο σοβαρά
θέματα, κάποτε πρέπει να πάρουν τέλος. Άλλως, η ιστορία εκδικείται.
q
Δεν είναι χάσιμο χρόνου, κάποιοι, μέσα στην πολυπραγμοσύνη τους, να προσέξουν και
την γείτονα χώρα (του Σουλεϊμάν) και όχι μόνο τα τηλεοπτικά της σήριαλ.

..

Την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της.
Τα θηριώδη εξοπλιστικά προγράμματα με την κατασκευή 4 νέων φρεγατών και ενός
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ελικοπτεροφόρου (αεροπλανοφόρου), πέραν της κατασκευής σημαντικού αριθμού κορβετών και αποβατικών.
Τη μυστική επιστράτευση (με πρόσχημα την κατάσταση στη Συρία) 35.000 ανδρών.
Την κατασκευή μηχανής αναζητήσεων (!) (τύπου Google), κυρίως για ουσιαστική επέκταση της επιρροής της Τουρκίας στις Ισλαμικές χώρες και όχι μόνο…
Τον προγραμματισμό, τέλος, της κατασκευής, εντός των επομένων ετών, δύο
πυρηνικών εργοστασίων (του ενός με Ρώσικη τεχνολογική στήριξη και του άλλου
με Καναδική).

..
.

q
Η περιουσία των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας κινδυνεύει τόσο εντός
όσο και κυρίως εκτός Ελλάδος. Υπάρχουν άραγε κάποιοι (μη κομπιναδόροι) που πραγματικά
ενδιαφέρονται για την τύχη των Πατριαρχείων; Το θέμα δεν είναι αμιγώς εκκλησιαστικό, είναι
και εθνικό.
q
Ο καταγγελτικός λόγος και οι γκρίζες πράξεις ευτυχώς δεν μονοπωλούν την εθνική μας
καθημερινότητα. Συναντούμε ευαισθησίες και πράξεις αλληλεγγύης που περιέργως αποσιωπώνται από το σύνολο σχεδόν των Μ.Μ.Ε.
Π.χ., εδώ και εβδομάδες είναι γνωστό ότι εκτός από τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και αρκετούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το δίχτυ προστασίας για την κοινωνία
μας που δοκιμάζεται διευρύνεται. Ήδη η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών έδωσε ένα ζεστό
παρόν με μία αθόρυβη πρωτοβουλία για τη στήριξη 250 οικογενειών πολυτέκνων. Παρόμοιες
είναι και οι προσφορές βοηθείας και προστασίας των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» ή των «Γιατρών
του Κόσμου», των Ιδρυμάτων Νιάρχου, Λάτση, κ.λ.π.
Η Ελλάδα μπορεί ακόμη να είναι υπερήφανη για την ανθρωπιά της.
q
Είναι εκπληκτικό ότι πέρασαν τρία χρόνια από τη μέρα που θέσαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού το ερώτημα: «Τι γίνεται με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βρίσκεται σχεδόν
πεταμένο σε κάποια αποθήκη εδώ και δεκάδες χρόνια;». Αιτία η πεισματική άρνηση των «ιστορικά ευαίσθητων» του Κ.Α.Σ. να επιτρέψουν την τοποθέτησή του στην Αθήνα!!!
Είναι ευτύχημα ότι ο νυν Υπουργός Πολιτισμού έχει πιο καθαρό μυαλό από ορισμένους προ
κατόχους του και ελπίζουμε ότι κάτι θα κάνει προς την ορθή κατεύθυνση.
Είναι θέμα χρέους και τιμής, τόσο εκ μέρους της πόλης των Αθηνών, όσο και εκ μέρους του
Ελληνικού Κράτους η ρύθμιση αυτής της ντροπιαστικής εκκρεμότητος.
q
Μία από τις σημαντικές μας διαφορές με τις δυτικές κοινωνίες είναι η υπεροχή σε αλληλεγγύη και συνοχή της Ελληνικής οικογένειας, Είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο που κάθε κυβέρνηση και κάθε φορέας, καλούνται να το προστατεύσουν. Η οικογένεια στην Ελλάδα δεν
είναι μόνο η κιβωτός ιερής παράδοσης, στοργής και ελπίδας, αλλά η πραγματική ασπίδα προστασίας του κάθε Έλληνα.
Στις δύσκολες αυτές ώρες, κάθε προσπάθεια ή πράξη για την προστασία της, θα έχει την ευγνωμοσύνη του έθνους.
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q

Όλοι μα όλοι, είμαστε μάρτυρες της συνεχιζόμενης επί πολλά έτη κακοποίησης των πό

λεών μας. Είτε από κομματικές ανεύθυνες νεολαίες (στις προεκλογικές περιόδους), είτε από
άτομα που ανεξαρτήτως εσώψυχων κινήτρων, μισούν αυτό τον τόπο, την πόλη τους, τη γειτονιά
τους, ακόμη και το σπίτι τους.
Ότι έγινε με πολύ κόπο, με προσπάθειες ετών και δαπάνες τεράστιες για να βελτιωθεί στοιχειωδώς και να ευπρεπισθεί το περιβάλλον των πόλεών μας, όλα έγιναν αντικείμενο μιας ρυπαρής διάθεσης βανδαλισμού.
Πλατείες, αγάλματα, σχολεία πανεπιστήμια, δημόσια καταστήματα, μέσα μεταφοράς, γέφυρες,
μνημεία, νοσοκομεία, ακόμη και οι πινακίδες της κυκλοφοριακής ή οδικής σήμανσης, υπήρξαν
και συνεχίζουν να είναι τα καθημερινά, θύματα μιας πρωτοφανούς κακοποιού μεταχείρισης.
Αυτή η πανελλαδική αθλιότητα της καταστροφής θα πάρει κάποτε τέλος; Η κοινωνία μας θα
βρει τη δύναμη να αντισταθεί σ’ αυτή τη γενικευμένη Ηροστράτειο διάθεση;
q

Την ώρα που σχεδόν τα πάντα καταρρέουν, η «δομική» ανικανότητα μεγάλου αριθμού

ιθυνόντων τεχνοκρατών και μη, θριαμβεύει.
Άθλια παραδείγματα «θριάμβου» οι εξοργιστικές υποθέσεις: περί φαρμακείων, του χαρατσιού
της ΔΕΗ, της αδυναμίας καταγραφής της κρατικής περιουσίας, της εκκαθάρισης των επίορκων
από το δημόσιο, της νοθείας στα καύσιμα, της αισχροκέρδειας στην αγορά και τόσα άλλα.
Επιτέλους, θα γίνει κάτι σοβαρό και υπεύθυνο γρήγορα και αποτελεσματικά σ’ αυτό τον τόπο
για να μη σεληνιαζόμαστε… Δε φταίει για όλα η τρόικα.
q

Ο διασυρμός της Ελλάδος τις τελευταίες ημέρες πήρε τη μορφή χιονοστιβάδας. Μετά

τα οικτρά επικοινωνιακά λάθη του 2010, τώρα έρχεται και η ιδιωτική οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια, (με το παράρτημά της στην Ελλάδα), να τροφοδοτήσει την διεθνή κοινή γνώμη με πρόσθετο εις βάρος της Χώρας διασυρμό.
Δεν ανήκουμε σε κείνους που επιζητούν τη συγκάλυψη, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ. Πολύ προ της εν λόγω
οργάνωσης, χρόνια ολόκληρα, βροντοφωνάζουμε για την αυστηροποίηση του δημοσίου βίου
και τη διαφάνεια στα ΠΑΝΤΑ.
Παράλληλα, και στο όνομα αυτής της διαφάνειας απαιτούμε και καλούμε, την με κύρος ιδιωτική αυτή οργάνωση, να μας παρουσιάσει με πληρότητα: τις διαδικασίες που ακολούθησε, τις
πηγές της και τους κανόνες της. Την προέλευση των στελεχών της και τον τρόπο επεξεργασίας
των στοιχείων της.
Ορισμένες φορές ανακριβή στοιχεία, παρουσιαζόμενα κάτω από συγκεκριμένες συγκυρίες
μπορεί να προκαλέσουν βαρύτατες επιπτώσεις στο κύρος μίας Χώρας ή στην αξία του ήθους
ενός Λαού.
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ΤΑ ΠΑΡΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Στον τομέα των δικτύων αλληλεγγύης, η συμμετοχή των Παρέδρων Μελών της Ενώσεως είναι
ιδιαίτερα αισθητή. Ανά την Ελλάδα δίνουν ένα αξιόλογο και ουσιαστικό παρόν.
Οι πληροφορίες, ιδίως από την περιφέρεια, είναι ότι η παρουσία των Παρέδρων Μελών μας
σε χώρους προσφοράς κινητοποιεί και εμπνέει έργο σημαντικό για πολλούς, οι οποίοι, λόγω των
δραματικών συνθηκών, άδικα δοκιμάζονται.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Πρόεδρος: ΚΩΝ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ.
Αντιπρόεδρος: ΑΡ. ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ
Γεν. Γραμματέας: Π. ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ
Ταμίας: Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος: ΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ
Μέλος: Κ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Μέλος: ΦΡ. ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 2, Τ.Κ. 105 62
Τηλ: 210 36 25 683, 210 36 25 636
Fax: 210 32 17 164
Email: enosis@enosisve.gr
Ιστοσελίδα: www.enosisve.gr
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 104/296640-96

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

1)

Επιτροπή για τη στήριξη των Κοινοβουλευτικών θεσμών

Πρόεδρος:

Αρ. Καλαντζάκος

Αντιπρόεδρος:

Γεωρ. Δαλακούρας

Μέλη:

Δημ. Αλαμπάνος, Ευτ. Δαμιανάκης, Αθαν. Δημητρακόπουλος,
Γερ. Μεσσάρης, Ορ. Παπαστρατής

2)

Επιτροπή για την προστασία των Ατομικών Ελευθεριών, των Ανθρωπίνων Δικαιωμά
των και της Ελεύθερης Δημιουργίας

Πρόεδρος:

Κ. Μπουρδάρα

Αντιπρόεδρος:

Π. Δελημήτσος

Μέλη:

Ιωαν. Βαϊνάς, Ηλ. Βεσδρεβάνης, Γιωρ. Δρυς, Άννα Καραμάνου,
Δημ. Κωστόπουλος

3)

Επιτροπή κατά της διαφθοράς, της κοινωνικής αδικίας και των μονοπωλίων

Πρόεδρος:

Β. Αγοράστης

Αντιπρόεδρος:

Ν. Κατσαρός

Μέλη:

Κων. Ευμοιρίδης, Ευρ. Καφαντάρης, Αθαν. Λεβέντης, Αγγ. Πνευματικός,
Γεωρ. Τσούρνος

4)

Επιτροπή Ευρωπαϊκών θεμάτων

Πρόεδρος:

Π. Αυγερινός

Αντιπρόεδρος:

Αρ. Τσιπλάκος

Μέλη:

Δημ. Βουδούρης, Κων. Γόντικας, Ηλ. Καλλιώρας, Κων. Πανταζή-Τζίφα,
Γεωρ. Σαρειδάκης
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5)
Επιτροπή Διεθνών Θεμάτων και Άμυνας
Πρόεδρος:
Δ. Αποστολάκης
Αντιπρόεδρος:
Θ. Δαμιανός
Μέλη:
Αθαν. Βαρίνος, Αλεξ. Δαμιανίδης, Στ. Μαρινίδης, Γεωρ. Πρασιανάκης,
Χρ. Φωτόπουλος
6)

Επιτροπή θεμάτων Ελληνικής Γλώσσας, Παιδείας και Πολιτισμού

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:
7)

Επιτροπή στήριξης της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:
8)

Ευ. Χαϊτίδης
Ιωαν. Γιαννακόπουλος
Χρ. Ιωάννου, Αν. Κρικέλης, Φρ. Παπαδέλλης, Αλ. Παρίσης,
Δημ. Τσιαμάκης

Επιτροπή Θεμάτων Διατροφής, Υγείας και Αθλητισμού

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:
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Β. Κοραχάης
Κ. Νικολάου
Παν. Καββαδάς, Ι. Κουνενός, Σωτ. Κωστόπουλος, Αγγ. Μπρατάκος,
Παν. Πανούρης,

Επιτροπή Ελλήνων της Διασποράς

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:
12)

Ν. Λιναρδάτος
Ηλ. Βλαχόπουλος
Γ. Κλαυδιανός, Γ. Παπαδόπουλος, Θεοδ. Σκρέκας, Τρ. Χατζηδημητρίου,
Κυρ. Χριστοφορίδου-Βερυβάκη

Επιτροπή Πολυμέσων και Κοινωνίας της Πλη¬ροφορίας

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:
11)

Κ. Παπαναγιώτου
Χρ. Φύσσας
Στ. Δαϊλάκης, Μερ. Καλδή, Κων. Καραμπίνας, Αλεξ. Μπαλτάς,
Δημ. Σκαμνάκης

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:
10)

Αντ. Γεωργιάδης
Γ. Τρυφωνίδης
Δημ. Αράπογλου, Χρ. Μαρκόπουλος, Χαρ. Μποντζίδης,
Νικ. Παπαφιλίππου, Χρ. Φωτίου

Επιτροπή στήριξης των Ελληνικών Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων)

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:
9)

Θ. Στάθης
Π. Σιβένας
Σταυρ. Κακλαμανάκη, Παναγ. Μποκοβός, Δ. Παπαδημητρίου,
Κων. Παπαλέξης, Άννα Συνοδινού

Θ. Χούτας
Τρ. Μπέλλος
Θεοδ. Μήτρας, Λευτ. Παπαδημητρίου, Βασ. Σωτηρόπουλος, Νικ. Τζήρος,
Νικ. Φαρμάκης

13)

Ανεξάρτητη Επιτροπή Οικονομικών και Διαφάνειας

Σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 16 του Καταστατικού της Ενώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, διά κληρώσεως, συγκρότησε την Ανεξάρτητη Επιτροπή Οικονομικών και Διαφάνειας, η
οποία για την προσεχή τριετία αποτελείται από τους κληρωθέντες Συναδέλφους κ.κ.: Δημοσθένη
Δημοσθενόπουλο, Παναγιώτη Ρουμελιώτη και Αντώνη Γεωργιάδη
14)

Επιτροπή Παρέδρων Μελών

Έφη Γκαράνη, Μαίρη Δούκα, Ειρήνη Κατριβάνου, Σοφία Ματθιουδάκη, Αναστασία Μπριλλάκη, Σπυριδούλα Παναρίτη, Νίνα Παπαγιάννη, Ντίνα Παπαηλιού, Αλίκη Παπακωνσταντίνου,
Αγγελική Παπαλεξίου, Κούκη Σπηλιοπούλου, Κική Τουρίκη, Ντόρις Χριστοπούλου, Λέλα Χλωρού,
Χριστίνα Αλευρά, Ελευθερία Γανίτη.
Συντονίστρια: Τζένη Καλλέργη

.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρου 14 του Καταστατικού, συγκροτήθηκε η Διευθύνουσα Επι-

τροπή του Γραφείου Προωθημένης Επικοινωνίας και Συνεργασίας των Μελών της Ενώσεως στη
Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) αποτελούμενη από τους Συναδέλφους κ.κ.:
Γιάννη Σφενδόνη (Συντονιστή), Ηλία Βλαχόπουλο, Νικόλαο Κορτσάρη, Αθανάσιο Ξανθόπουλο,
Γεώργιο Παπαδόπουλο, Φανή Παρτσαφυλλίδου, Κυριάκο Σπυριούνη και Τραϊανό Χατζηδημητρίου.

.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ορίσθηκε ως Ανώτατο Συμβουλευτικό Όργανο της

Ενώ-

σεως (άτυπο), το Σώμα των αποτελούντων τα Προεδρεία των Επιτροπών (Πρόεδροι - Αντιπρόεδροι) ενώπιον του οποίου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσιάζει μια φορά τον χρόνο την κατάσταση
της Ενώσεως, τα προβλήματά της και τις προοπτικές της.
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Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012
Εγκαίνια έκθεσης με θέμα: «Το άγνωστο μέτωπο των Βαλκανικών Πολέμων η διοικητική
ενσωμάτωση των Νέων Χωρών»
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης εγκαινίασε έκθεση με θέμα
«Το άγνωστο μέτωπο των Βαλκανικών Πολέμων: η
διοικητική ενσωμάτωση των Νέων Χωρών», την
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 18.30’. Την έκθεση
διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία υπό την προεδρία
του κ. Μεϊμαράκη.
Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από
τους Βαλκανικούς Πολέμους, η έκθεση εστιάζει σε έναν άλλο αγώνα της εποχής εκείνης, λιγότερο γνωστό,
ο οποίος ξεκίνησε παράλληλα με την απελευθέρωση και την προσάρτηση των νέων επαρχιών.
Η αφήγηση της έκθεσης, την επιστημονική επιμέλεια της οποίας έχει ο καθηγητής Βασίλης Γούναρης,
αρχίζει με ιστορική αναδρομή στα στρατιωτικά, διπλωματικά και πολιτικά γεγονότα της δεκαετίας 19121922 και αναπτύσσεται μέσα από τους βασικούς τομείς που απασχόλησαν τον διοικητικό μηχανισμό: την καταγραφή των πληθυσμών, τη διοικητική οργάνωση και τη στελέχωσή της, την εκπαίδευση και την οικονομία.
Φωτογραφίες, εφημερίδες, διοικητικές αποφάσεις και επίσημη αλληλογραφία, επιστολικά δελτάρια,
πίνακες και χάρτες σκιαγραφούν τους στόχους, τις δυσκολίες, τα επιτεύγματα, αλλά και τα προβλήματα της
ελληνικής διοίκησης στην προσπάθειά της για αρμονική ένταξη των πληθυσμών της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κρήτης, της Σάμου, των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Θράκης στις κοινωνικές και
κρατικές δομές της εποχής.
Το υλικό προέρχεται από πλήθος φορέων, ανάμεσά τους το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Ιστορικό και
Διπλωματικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, τα ΓΑΚ - Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας και Ηπείρου, το
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, τη Γεννάδειο
Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Μπενάκη, αλλά και ιδιωτικές συλλογές από όλη την Ελλάδα, που διασώζουν
σημαντικά τεκμήρια της ιστορίας μας και εμπλουτίζουν σημαντικά την έκθεση.
Την αρχιτεκτονική επιμέλεια ανέλαβε η αρχιτέκτων Ναταλία Μπούρα.
Η έκθεση, που θα λειτουργεί στον εκθεσιακό χώρο της Βουλής των Ελλήνων, στη Λεωφόρο Αμαλίας
14, θα διαρκέσει έως τα τέλη Μαΐου 2013.
Περισσότερες πληροφορίες για το ωράριο λειτουργίας της θα αναρτηθούν προσεχώς στον επικαιροποιημένο ιστοχώρο του Ιδρύματος της Βουλής, http://foundation.parliament.gr
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ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Κατά το 2012
έφυγαν από κοντά μας οι αγαπητοί Συνάδελφοι
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ
ΓΑΤΣΟΣ
ΓΛΑΒΙΝΑΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ
ΜΠΕΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ
ΡΟΔΙΟΥ
ΤΖΑΝΗΣ
Αιωνία τους η Μνήμη

Μεταξύ των αγαπητών Συναδέλφων που έφυγαν από κοντά
μας, είναι και ο τέως Πρόεδρος της Ενώσεως, Άγγελος Αγγελούσης.
Κοινοβουλευτικός άνδρας, που σε χαλεπούς χρόνους εκπροσώπησε με σθένος και δυναμισμό τους πολίτες του Νομού Σερρών
στη Βουλή των Ελλήνων.
Το Δ.Σ. της Ένωσης βαθύτατα αισθάνεται την απώλεια και
απευθύνει τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

«Το Δ.Σ. της Ενώσεως των τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών στο πλαίσιο των δημοσίων υποχρεώσεών του πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο:
Α) Η ΕΝΩΣΗ νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ελέγχεται ετησίως κατά την οικονομική της
διαχείριση από τα ακόλουθα τέσσερα ελεγκτικά όργανα:
α) Από την Εξελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 15 του Καταστατικού
β) Από τους λογιστικούς ελεγκτές της
γ) Από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Οικονομικών και Διαφάνειας (Α.Ε.Ο.Δ.) του άρθρου 16 του
Καταστατικού
και δ) Από την Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών της.
Β) το Δ.Σ. με απόφασή του καταθέτει στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής περιοδικά διαχειριστική Έκθεση της παρεχόμενης χορηγίας μετά των σχετικών παραστατικών.
Γ) Κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών η δοθείσα προς την Ένωση χορηγία έχει
ως ακολούθως:
•
2008 = 105.000€
•
•
•
•

2009 = 135.000€
2010 = 110.000€
2011 = 70.000€
2012 = 25.000€

Σημείωση 1η: Το 30% των χορηγιών των ετών 2008-2009 αφορούσαν τη στήριξη εκ μέρους της
Βουλής (μέχρις ενός ποσοστού) των δαπανών του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου των Αθηνών (των
Ενώσεων των τ. Βουλευτών – Ευρωβουλευτών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. (E.P. – A.P)).
Σημείωση 2η: Λόγω της οικονομικής στενότητος και της σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. (το
2010), για τον περιορισμό των δαπανών, η Ένωση διέκοψε την έκδοση του περιοδικού της «ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ» και μείωσε κατά το ήμισυ τον αριθμό των Ημερίδων που διοργάνωνε κάθε χρόνο. Επίσης αναγκάσθηκε να διακόψει τη συνεργασία της με τον ένα εκ των δύο υπαλλήλων της.»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
Πρόεδρος της Ενώσεως
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