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Οι κοινωνίες χάνονται ή σοβαρά αυτοτραυματίζονται ανάλογα με το μέτρο
της λογικής τους, το αίσθημα ευθύνης των ηγεσιών τους και τους παράγοντες
φανατισμού και παραπληροφόρησής τους.
Η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αρκετές φορές, μέσα στη διαδρομή του
ιστορικού χρόνου, σε καταστάσεις τραυματικές. Απελπιστικές! Και πάντοτε,
ύστερα από σκληρές λαϊκές δοκιμασίες και «εθνικά κατάγματα», σύρθηκε
στην… σωτηρία.
Στα 188 χρόνια της ανεξαρτησίας μας και της ελευθερίας μας, βιώσαμε, όχι
μία, αλλά πολλές φορές, τις συνέπειες της άμετρης συμπεριφοράς μας και τις
συνέπειες των τραγικών λαθών μας. Συνέπειες τις οποίες με «ενδιαφέρον»
παρακολουθούσαν και με χαρά αξιοποιούσαν, όσοι διεκδικούσαν για
«οικόπεδό» τους την Ελλάδα.
Μέρος μικρό ή μεγάλο της ευθύνης ανήκει σε όλους. Στην πολιτική Ελλάδα,
την πνευματική Ελλάδα, την επιχειρηματική Ελλάδα, τη δημοσιογραφική
Ελλάδα, την Ελλάδα των συντεχνιών.
Όλοι «εξ αδιαιρέτου», συμβάλανε διαχρονικά στο καλό ή το κακό αυτού του
τόπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σήμερα, χωρίς περιστροφές και ωραιοποιήσεις, πρέπει με θάρρος να το
τονίσουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, που
θυμίζουν από πλευράς οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, το 1893 και
όχι μόνον!
Η απελθούσα Κυβέρνηση μας περιέγραψε και μας παρέδωσε την δραματική
οικονομική κρίση. Η νέα Κυβέρνηση μας παρουσιάζει με ακόμη πιο μελανά
χρώματα την όλη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Παρά ταύτα αντιστρόφως
ανάλογη είναι η συμπεριφορά αυτών, που συνειδητά αποφεύγουν την πληρωμή
των φόρων και των εισφορών τους, αλλά και η έκρηξη των απαιτήσεων
της χωρίς μέτρο επιθυμιολογίας των συντεχνιών. Επιθυμιολογία, η οποία
σπρώχνει στο περιθώριο και ακυρώνει, με τη συμπεριφορά της, ακόμη και τα
πιο αγωνιώδη αιτήματα ατόμων και τάξεων που βρίσκονται κάτω από το όριο
της φτώχειας.
Φαίνεται πλέον ότι η συναντίληψη και η λογική αποδήμησαν από αυτή
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τη χώρα. Από τη χώρα του φιλότιμου και της αλληλεγγύης.
Δεν υπάρχει οργανωμένος συνδικαλιστικά χώρος, που να μην απαιτεί
στο πλαίσιο των αναγκών του και κυρίως των απαιτήσεών του, το «κάτι
παραπάνω»! Ταυτόχρονα έχει συστηματοποιηθεί ως συμπεριφορά ζωής και
εργασιακής πρακτικής η ήσσων προσπάθεια παντού. Από το σχολείο μέχρι
το Πανεπιστήμιο, από την γεωργία μέχρι την βιομηχανία, από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τους Οργανισμούς, μέχρι το Κράτος.
Βρισκόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, οι περισσότεροι, σε αναντιστοιχία
μεταξύ του τρόπου της ζωής μας και της εργασιακής μας προσφοράς.
Παράγουμε λιγότερα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και επιζητούμε όλο και
περισσότερα και όσο γίνεται γρηγορότερα.
Αυτό το προκλητικό κενό μεταξύ της λογικής των πραγμάτων (που ισχύει
για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη) και των πράξεων της καθημερινής
μας ζωής, ήρθε η ώρα ως φαίνεται να το πληρώσουμε ακριβά.
Ζούμε με δανεικά και ταυτόχρονα σφυρίζουμε αδιάφορα. Πολίτες,
οικογένειες, οργανισμοί και Κράτος, ουσιαστικά έχουμε εξανεμίσει τεράστιο
μέρος των ατομικών και εθνικών μας εσόδων. Ζούμε ασυνείδητα εις βάρος της
αυριανής γενιάς. Εις βάρος των παιδιών μας.
Οι ανιστόρητοι και οι αμνήμονες, το 1893 και το «δυστυχώς
επτωχεύσαμεν» του Χαρ. Τρικούπη το αγνοούν. Και κυρίως αγνοούν τις
τότε δραματικές επιπτώσεις από την οικονομική μας κατάρρευση, πάνω
στα εθνικά μας θέματα.
Κάποια μικρά περιθώρια νοικοκυρέματος ίσως ακόμη υπάρχουν. Με σύνεση,
αποφασιστικότητα και ομοψυχία ας τα αξιοποιήσουμε ταχύτατα πριν είναι
πολύ, πολύ αργά.
Είμαστε ένας έξυπνος λαός. Έχουμε την δύναμη να βγάλουμε την Πατρίδα
μας από το τέλμα και από την προβλεπτή δοκιμασία, που έρχεται με ταχείς
ρυθμούς.
Ας το τολμήσουμε ΟΛΟΙ. Με σχέδιο, πείσμα και αίσθημα πατριωτικής και
κοινωνικής ευθύνης.
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«Μεγαλύτερη Προσοχή
Περισσότερη Αγάπη»
Είναι σύνηθες το να ακούγονται επικρίσεις – πότε από εδώ και πότε από εκεί- για
την νέα γενιά. Όπως εξίσου, το να ακούγονται και δόλιες εκμεταλλευτικές της νέας
γενιάς, κολακείες.
Και οι δύο συμπεριφορές είναι άθλιες. Προσβάλλουν την αλήθεια, προσβάλλουν
τους νέους και προκαλούν τις συνειδήσεις. Και κυρίως δεν διαπαιδαγωγούν.
Η σημερινή ανθρωπογεωγραφία στην Ελλάδα προσφέρει χειροπιαστή ποιοτική
άνοδο των νέων ανθρώπων με κλίσεις και δεξιότητες άγνωστες πριν λίγες δεκαετίες.
Ταυτόχρονα, όμως, η ίδια ανθρωπογεωγραφία αποκαλύπτει την μικρή διάθεση των
νέων μας για κοινωνική προσφορά (κυρίως από έλλειψη παραδείγματος) και υπέρμετρη
θεοποίηση των υλικών αγαθών εις βάρος αρχών και αξιών.
Αλώβητο διαχρονικά στοιχείο της ιδιοσυγκρασίας των νέων μας παραμένει ο κόσμος
των αισθημάτων τους. Ο εκπληκτικός αυτός θησαυρός της ελληνικής ψυχής, ευτυχώς
ακόμη δεν λεηλατήθηκε ούτε από τα νέα, ξενόφερτα υποδείγματα, ούτε από τον
μεταμοντερνισμό, ή την κυνική παγκοσμιοποίηση.
Πάνω σ’ αυτό τον υπαρκτό πλούτο των νέων μας, η πολιτεία και όλοι μας
πρέπει να οικοδομήσουμε με την δική μας στοργή, το μεγάλο αύριο του τόπου. Να
ενδυναμώσουμε με το δικό μας θετικό παράδειγμα και την δική μας συμπεριφορά τα
αισθήματα της αλληλεγγύης, της ευγενούς άμιλλας, της αγάπης για όλους και κυρίως
για την Πατρίδα.
Όση ικμάδα μας μένει ας την προσφέρουμε σε στήριξη αυτού του σύνθετου σκοπού,
χωρίς δεύτερες σκέψεις, πολιτικές κοινωνικές, οικονομικές, ή τις τρέχουσες ιδεολογικές
μας ιδιοτέλειες.
Τα Ελληνόπουλα περιμένουν να δουν σε μας εικόνες ήθους και υπευθυνότητας.
Περιμένουν όραμα και στέρεες ελπίδες για το αύριο.
Πράξεις ουσίας, γενναίες και ανιδιοτελείς.
Να τις προσφέρουμε!
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Θεολογική Σχολή Χάλκης
Σε σχόλιό μας (τεύχος 8° της «Ενημέρωσις») καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία
δυστυχώς, για πολλά ακόμη χρόνια θα παραμένει επικίνδυνα αρπακτική και ανυπόφορα
επεκτατική.
Ο ιμπεριαλιστικός «παντουρκισμός» και οι αδίστακτες επιθυμίες του στην ευρύτερη περιοχή
μας, είναι ο ορατός μεγάλος κίνδυνος για τις επόμενες δεκαετίες.
Η θετική στάση της Ελλάδος πάνω σε τουρκικά θέματα ποτέ δεν εκτιμήθηκε, από την άλλη
πλευρά. Πάντοτε ερμηνεύθηκε ως αδυναμία και φόβος.
Αντιθέτως, η Τουρκία με οποιοδήποτε σχήμα διακυβέρνησης, δικτατορικό απολυταρχικό ή
«δημοκρατικό», εκμεταλλεύθηκε υπέρ αυτής, τις εκάστοτε δικές μας συγκυριακές αδυναμίες.
Είναι ένα πολύπρακτο «ιστορικό δράμα» που φαίνεται ότι δεν θα έχει σύντομα τέλος στην
περιοχή μας. Παράδειγμα, πρόσφατο, η ευθεία πρόκληση προς την Ελλάδα με την επίσκεψη του
κ. Ερντογκάν στα Σκόπια και την παροχή από την Τουρκία στρατιωτικής βοήθειας και στήριξης για
την εισδοχή τους στο ΝΑΤΟ.
Στα πλαίσια αυτού του «δράματος» μεταξύ άλλων πολλών, (σημαντικών και μεγάλων διμερών
προβλημάτων), υφίσταται και το θέμα της «Θεολογικής Σχολής της Χάλκης». Αναμφίβολα θέμα
σπουδαίο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά όχι και το μοναδικό για την εξωτερική πολιτική
της Χώρας. Η σχεδόν μονοδιάστατη παρουσίαση του θέματος αυτού ως, ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
κινδυνεύει να μεταβληθεί σε παγίδα ή σε βαρειάς μορφής αθέλητη υπονόμευση για τους
χειρισμούς των υπολοίπων θεμάτων μας, όπως εκείνα του Αιγαίου, της Θράκης κ.λ.π.
Χρειάζεται επομένως μέτρο και σύνεση. Είναι όντως μεγάλο θέμα ή Θεολογική Σχολή της
Χάλκης και ορθές όλες οι κατά περιόδους προσπάθειες. Είναι όμως αφροσύνη να στρέψουμε την
προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης, της Ε.Ε. και όλων των ξένων κυβερνήσεων μονοσήμαντα,
πάνω στο θέμα αυτό. Άλλωστε ο τρόπος χειρισμού του θέματος από την Άγκυρα, είναι ενδεικτικός
του μεγέθους της παγίδας που από χρόνια ετοιμάζουν εις βάρος μας οι Τούρκοι.
Τελευταία πράξη στο θέμα αυτό, η αποκαλυπτική και σαφώς προσυνεννοημένη (σικέ) στάση
Ερντογκάν-Ομπάμα στην Ουάσινγκτον. (8-12-2009). Όταν o ένας μίλησε «για άνοιγμα της Χάλκης»
και ο άλλος εξίσωσε... «Χάλκη με Θράκη»!!
Θα είναι λάθος τεράστιο το τυχόν «πέρασμα» στη διεθνή κοινή γνώμη, η αποδοχή αυτής της
εξίσωσης (και θα μας επιβληθεί από όλους τους τρίτους), αν συνεχίσουμε την ίδια τακτική της
μεγιστοποίησης του θέματος της Χάλκης, στις διαφορές μας με την Τουρκία.
Ένα θεατρικό άνοιγμα της Σχολής της Χάλκης εκ μέρους των Τούρκων θα πάει πίσω την
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική για πολλά χρόνια σε όλα τα θέματα των διαφορών μας με την
γείτονα. Η Χάλκη είναι ένα θέμα. Δεν αποτελεί την λυδία λίθο των προβλημάτων μας με την
Τουρκία.
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Η προστασία της γλώσσας μας
Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, έτσι και στον τομέα της προστασίας της γλώσσας
μας, οι εξελίξεις είναι μέρα με την ημέρα, όλο και πιό αρνητικές. Οι λιγοστές εστίες
αντίστασης δεν είναι αρκετές να σταματήσουν το ανεύθυνο «ξεπούλημά» της και την
χωρίς συνείδηση καθημερινή παραμόρφωσή της από τα Μ.Μ.Ε., τους διαφημιστές και τις
ποικίλες εμπορικές επιχειρήσεις.
Η όποια προσπάθεια κάποιων ολίγων σε αριθμό, εμπνευσμένων και υπεύθυνων
δασκάλων, ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων, ακόμη και κρατικών λειτουργών, φοβούμεθα
ότι δεν είναι πλέον αρκετή για να παρεμποδίσει τη συστηματική αλλοίωση της γλώσσας.
Οι γραικύλοι της καθημερινής γλωσσικής μας ντροπής θα αυξάνουν, αντιστάσεως μή
ούσης. Η παχυδερμική αντιμετώπιση της γενικευμένης γλωσσικής μας εξαχρείωσης, είναι
ένα ακόμη δείγμα των μακροχρόνιων παρακμιακών μας επιδόσεων.
Ο θεματοφύλακας της γλωσσικής μας ακεραιότητος, το Υπουργείο Παιδείας, (πέραν της
Ακαδημίας και των Φιλοσοφικών Πανεπιστημιακών μας Σχολών), ατυχώς καθεύδει.
Το Κράτος, οι Δημόσιοι Οργανισμοί, οι Τράπεζες κ.α. πλημμυρίζουν από τη γλωσσική
αμάθεια, την αδιαφορία και τον πιθηκισμό των (ελληνιστί) Golden Boys, οι οποίοι
κυριαρχούν στους κόλπους τους και δίνουν το στίγμα της γλωσσικής μας κατάπτωσης.
Χωρίς πόλεμο και χωρίς κατακτητές έχουμε ηττηθεί στον πιό πολύτιμο και ιερό χώρο
που έχουμε. Οι γραικύλοι άνοιξαν την κερκόπορτα...
Η γενιά μας θα καταγραφεί στην Ιστορία ως η γενιά της γλωσσικής ντροπής, της γλωσσικής
ανευθυνότητος. Κείμενα, διδασκαλία, κρατικά ή τραπεζικά έγγραφα, ραδιοτηλεοπτικές
εκπομπές, περιοδικά πάσης φύσεως και το σύνολο των διαφημίσεων στα έντυπα και
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, γέμουν από γλωσσικό πιθηκισμό.
Έτσι, το ερώτημα επανέρχεται καθημερινά: Υπάρχει Κράτος και Κοινωνία; Κράτος και
Κοινωνία που να σέβονται την ιστορία τους, να αγωνίζονται για την πολιτιστική τους
επιβίωση και να διεκδικούν το εθνικό τους μέλλον; Η απάντηση είναι δυστυχώς αρνητική.
Το λεγόμενο Κράτος και μεγάλο μέρος αυτής της κοινωνίας, ή είναι αδιάφοροι ή περί άλλα
τυρβάζουν.
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Οι εκπαιδευτικοί της Διασποράς
Η Ελλάδα, χώρα με πολλούς μετανάστες σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη,
αισθάνεται την ανάγκη – όχι πάντα – να στηρίξει τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά των
μεταναστών μας. Και κυρίως στα θέματα της εκπαίδευσης και της γλώσσας.
Σήμερα, σε μιά εποχή με πολλές δυνατότητες, οικονομικές, τεχνολογικές και ανθρώπινου
δυναμικού, η Ελληνική Πολιτεία (αλλά και η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία), είναι σε θέση
να καλύψουν τις μεγάλες πολιτιστικές ανάγκες των αδελφών μας, όπου γής.
Η διάσωση της ελληνικής γλώσσας μέσα στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς
προβάλλει επιτακτική. Ως η πιο επείγουσα.
Στον τομέα αυτό, η προσφορά των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι συγκλονιστική.
Όλοι τους νοιώθουν ότι η προσφορά τους δεν είναι «επάγγελμα», αλλά πραγματικό
λειτούργημα που τιμούν με αυτοθυσία εδώ και δεκαετίες. Και είναι κρίμα η αγνόησή
τους και η μή παροχή ικανοποιητικών μέσων, προκειμένου να επιτελέσουν ένα σπουδαίο
έργο.
Στενόχωρο είναι επίσης, ότι ενώ μπορούν, δεν συντονίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) με τα Πανεπιστήμια της χώρας
για την κατάρτιση προγραμμάτων συστηματικής εκπαίδευσης μέσω τηλεοπτικών
εκπομπών, μέσω διαδικτύου ή δορυφορικών μεταδόσεων σε θέματα ελληνικής γλώσσας
και πολιτισμού.
Το διαχρονικό έργο που προσφέρουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της διασποράς στη Β.
Αμερική, την Αυστραλία, την Ευρώπη, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, μαζί με τις
ιεραποστολές της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Ελληνορθοδόξων Πατριαρχείων, είναι
τεράστιο, ενώ η σπουδαιότητά του δυστυχώς δεν έχει αρκούντως εκτιμηθεί.
Η ηθική και οικονομική στήριξη των Ελληνικών κοινοτήτων, οι οποίες αγωνιούν και
προσπαθούν για την Παιδεία της τρίτης ή τέταρτης (πλέον) γενιάς των Ελληνοπαίδων
της διασποράς, είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει πιό έντονα και πιό συστηματικά να
απασχολήσει τα Υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών, αλλά και τη Βουλή και την Προεδρία
της Δημοκρατίας.
Πολλά πράγματα δεν περνούν πάντα μέσα από την οικονομική παροχή ή ενίσχυση.
Η ηθική αναγνώριση είναι εξίσου σημαντική για το ξεπέρασμα δυσκολιών και βασικό
στοιχείο για τη δημιουργία και την παραγωγή ποιοτικά και ποσοτικά αξιολογότερου
έργου.
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«Η Κρητική επέτειος της Εκατονταετίας»,
1912-2012
To 2012 θα είναι για τους πανέλληνες η επέτειος των επετείων. Συμπληρώνονται 100
χρόνια από την εθνική μας αποκατάσταση με την ενσωμάτωση – μετά από αγώνες και
θυσίες-στον εθνικό κορμό, της Ηπείρου της Μακεδονίας, της Θράκης των νησιών του
Βορείου Αιγαίου και σημαντικού τμήματος της Θεσσαλίας.
Το 2012 επίσης συμπληρώνονται τα 100 χρόνια της Ενώσεως της μεγαλονήσου με τη
Μητέρα Ελλάδα.
Ένα όραμα αγώνων και θυσιών δεκάδων γενεών, έφθασε το 1912 (Συνθήκη Λονδίνου,
Μάιος 1913) στην ευτυχέστερη ολοκλήρωσή του.
Εκατόμβες θυμάτων, γενναίοι άνδρες, βασανισμένες γυναίκες και παιδιά, με τις στερνές
τους λέξεις για «ελευθερία» και «Ελλάδα» μας πρόσφεραν μέσα από δοκιμασίες, αίμα
και διαρκείς επαναστάσεις, την πραγμάτωση του πανεθνικού στόχου.
Σε δύο περίπου χρόνια καλούμαστε να γιορτάσουμε τη μεγάλη αυτή επέτειο. Να
θυμηθούμε και να τιμήσουμε από τη μιά ως την άλλη άκρη της χώρας και σ’ ολόκληρη
τη διασπορά, τους πρωτεργάτες και τους ήρωες της κρητικής εποποιϊας. Να γονατίσουν οι
πανέλληνες με σεβασμό μπροστά στην ανεκτίμητη προσφορά τους.
Είμαστε βέβαιοι, ότι σπουδαίες θα είναι οι εκδηλώσεις της Πολιτείας, της Ελληνικής
Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Πνευματικών Ιδρυμάτων, των Ενόπλων Δυνάμεων,
των εθνικοθρησκευτικών και πολιτιστικών φορέων.
Είναι χρέος, οι νεώτερες γενιές να γνωρίσουν, να μάθουν και να αισθανθούν τη
μεγαλοσύνη της κρητικής ψυχής. Να γνωρίσουν όλους αυτούς που αγωνίσθηκαν διαχρονικά
και έπεσαν για το μεγάλο όνειρο της Ένωσης με την Ελλάδα.
Η επέτειος της εκατονταετίας είναι και ευκαιρία για να αντιληφθούν και εκείνοι,
οι «γνωστοί» ξένοι, (που μάταια βυσσοδομούν) και κάποιοι ελάχιστοι «άγνωστοι»,
εξωνημένοι γραικύλοι της προδοσίας και των οικονομικών συμφερόντων, ότι η ΚΡΗΤΗ
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. Όρθια, γενναία, προμαχούσα για Ελλάδα και Ελληνισμό.
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Ευρωεκλογές
Καθώς πέρασαν οι 200 πρώτες ημέρες μετά τις τελευταίες Ευρωεκλογές και οι οποίες
έγιναν υπό την σκιά της Συνθήκης της Λισαβώνας, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι
προβληματίζονται περισσότερο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τόσο για τα στενά
πολιτικά αποτελέσματά τους.
Και διερωτώνται: Ακολουθούμε μηχανιστικά και μοιραία μια θεσμοθετημένη (με
κοινοβουλευτικούς όρους,) δημοκρατική διαδικασία αδιάφοροι, χωρίς συνειδητή
συμμετοχή, ή στοχεύουμε σε πραγματικές ευρωπαϊκές κοινωνικοοικονομικές συγκλίσεις
και σε ευρύτερες συναινετικές παραδοχές, οι οποίες διασφαλίζουν παράλληλα τις εθνικές
ταυτότητες των επιμέρους Ευρωπαϊκών Λαών;
Το «φαινόμενο» των Ευρωεκλογών, με την έντονη αντιφατικότητά του, (όπως ορισμένοι
ισχυρίζονται), είναι θέμα άξιο πολλαπλής προσέγγισης και αντίστοιχης μελέτης. Άξιο
επίσης μελέτης και «αποκρυπτογράφησης» για τους πολλούς Ευρωπαίους Πολίτες είναι
και το πολυσήμαντο έργο των Ευρωβουλευτών.
Είναι αισθητό ότι λίγοι το γνωρίζουν και ακόμη λιγότεροι το έχουν αποτιμήσει.
Το γεγονός αυτό είναι ένα πρόβλημα ζωτικό για το κύρος και την ομαλή πορεία του
Ευρωκοινοβουλευτισμού.
Μία πρώτη, εισαγωγική εικόνα, στον ειδικότερο προβληματισμό ιδίως των
ευρωσκεπτικιστών, είναι ότι όσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνει ουσιωδώς το πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του, τόσο αυξάνει (περιέργως) η αδιαφορία των
Ευρωπαίων πολιτών. Τα μεγέθη είναι αντιστρόφως ανάλογα…
Στις προηγούμενες, αλλά και στις τελευταίες Ευρωεκλογές, έχουμε χειροπιαστά και
μη επιδεχόμενα αμφισβήτησης (πανευρωπαϊκά), νικητές των εκλογών: την αδιαφορία,
την αποχή και την ευκαιρία για ανάδειξη των τοπικών – εσωτερικών αντιπαλοτήτων.
Και σχεδόν καμία ενασχόληση του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Σώματος, με τα θέματα της
Ευρωπαϊκής «ατζέντας».
Το φαινόμενο υπήρξε για μια ακόμη φορά απογοητευτικό, ιδίως γι’ αυτούς οι οποίοι
πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα της άμεσης δημοκρατίας μέσα στην Ενωμένη
Ευρώπη.
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Οικονομικοί Μετανάστες
Στο πολυσήμαντο, προβληματικό κεφάλαιο των οικονομικών μεταναστών, (νεόφερτο
για τα εσωτερικά πράγματα της χώρας μας) έχει επιδειχθεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό,
όχι όμως αρκετό, ενδιαφέρον από κάθε εμπλεκόμενη πλευρά.
Βεβαίως τα αποτελέσματα των ενεργειών του κράτους και οι ευαισθησίες ορισμένων
φορέων, δεν ικανοποιούν τους πολίτες, που ζητούν την ταχύτερη και την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του εκρηκτικού αυτού προβλήματος.
Το κεφάλαιο μετανάστες έχει τις διαστάσεις μεγάλου κοινωνικού, οικονομικού και
εθνικού προβληματισμού. Με τις πολλαπλές παρενέργειές του σε πολλούς τομείς (όπως
π.χ. Παιδεία, Υγεία, κοινωνική διαβίωση, ενσωμάτωση ή γκετοποίηση, ασφάλεια κλπ.)
γίνεται με την πάροδο του χρόνου ιδιαίτερα κρίσιμο. Το ποσοστό των οικονομικών
μεταναστών σήμερα ξεπερνάει κατά πολύ τις αντοχές της χώρας υπό πάσαν έννοιαν. Και
αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
Η επί πολλά χρόνια ασκηθείσα πολιτική στο θέμα αυτό, παρά τις πράγματι επαινετές
προσπάθειες, δεν απέδωσε μέχρι στιγμής τους προσδοκόμενους καρπούς.
Σήμερα πλησιάζουμε τα όρια του αδιέξοδου μας. Τα ενδεχομένως αποσπασματικά,
χωρίς βάθος και προοπτική μέτρα, περιπλέκουν το σύνθετο αυτό πρόβλημα, ταλαιπωρούν
τους άμεσα ενδιαφερομένους και πολλές φορές εκθέτουν την χώρα.
Οι επικεφαλής του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και σήμερα Προστασίας του Πολίτη
είναι αλήθεια ότι έκαναν και κάνουν πολλά στον τομέα αυτό.
Εκείνο που χρειάζονται όμως τώρα, είναι να συνεχίσουν να απεμπολούν τον φόβο του
πολιτικού κόστους και με συγκροτημένο σχέδιο να αντιμετωπίσουν οριστικά τον εσωτερικό
μας αυτό προβληματισμό.
Οι ευθύνες είναι μεγάλες και οι καιροί ου μενετοί!
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Μικρές Ειδήσεις
Ενωσιακές Πληροφορίες
Μικρές Ειδήσεις

• Το Δ.Σ. της Ενώσεως συνεχάρη τη νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τον Πρωθυπουργό της
χώρας κ. Γ. Παπανδρέου.
• Το Δ.Σ. της Ενώσεως συνεχάρη τον κ. Σαμαρά για την εκλογή του ως Προέδρου της
Ν.Δ..
• Το Δ.Σ. επεσκέφθη εθιμοτυπικά τον νέο Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
και είχε μακρά συνεργασία μαζί του.
• Το Δ.Σ. επεσκέφθη εθιμοτυπικά την νέα Ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τον Πρόεδρο κ.
Γεώργιο Καλαμίδα και τον Εισαγγελέα κ. Ιωάννη Τέντε.
• Το Δ.Σ. απεφάσισε την έκδοση του πρώτου Τόμου των Πρακτικών των Ημερίδων της
Ενώσεως (2006-2009).
• Το Δ.Σ. συμμετείχε με ποικίλους τρόπους στην στήριξη του μαραθωνίου της UNICEF της
7ης Δεκεμβρίου 2009.
• Το Δ.Σ. απεφάσισε την υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, για τη σύσταση και τη μελλοντική λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Δημοψηφισμάτων και Δημοσκοπήσεων, στο πλαίσιο των προβλέψεων της
Συνθήκης της Λισαβώνας.
• Τα Μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Βουλής των
Ελλήνων και του Ιδρύματος της Βουλής.
• Το Γραφείο της Ενώσεως στη Θεσσαλονίκη συνέχισε τις δραστηριότητές του με συμμετοχή
των συναδέλφων (εκπροσώπων της Ενώσεως), σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις κοινωνικού,
επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
• Το Δ.Σ. με σειρά αποφάσεών του, στήριξε και στηρίζει την πρωτοβουλία του Σωματείου
ΠΝΥΚΑ/21ος ΑΙΩΝΑΣ για την ανέγερση στην Αθήνα του ανδριάντα του αγωνιστή της
Δημοκρατίας Αλέξανδρου Παναγούλη.
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«Ερωτήματα»
«Εύλογα ερωτήματα απευθύνθηκαν στην Ένωση για το
«επιτρεπτό» ή μη της συμμετοχής (ανάμειξης) μελών μας σε
πολιτικές δραστηριότητες των κομμάτων (π.χ. τις πρόσφατες
Ευρωεκλογές, πολιτικές συγκεντρώσεις ή τις εθνικές εκλογές).
Προς αποφυγή παρανοήσεων και αμφιβολιών για την υπερκομματικότητα του φορέα μας και χωρίς περιττές αιτιολογίες
παραθέτουμε το άρθρο αρ. 5 § α του Καταστατικού της Ενώσεως,
που απαντά με πληρότητα και σαφήνεια στα ερωτήματα που μας
τέθηκαν.
Άρθρο 5
α) «Ο δημόσιος λόγος των Μελών της Ένωσης, του Δ.Σ., των
Οργάνων Διοίκησης και των Επιτροπών της Ένωσης εκφράζεται
πάντοτε υπερκομματικά, απροκατάληπτα, με αίσθημα ευθύνης,
αντικειμενικότητα και με μόνη φροντίδα την προσφορά στον
Τόπο.
Η προστασία της αξιόπιστης, υπερκομματικής παρουσίας της
Ένωσης στην δημόσια ζωή, είναι βασικό καθήκον τόσο του Δ.Σ.,
των Οργάνων Διοίκησης, των Επιτροπών, όσο και των μελών της
Ένωσης.
Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Ένωσης, χωρίς να κάνουν χρήση
της ιδιότητός των ως μελών της Ένωσης, διατηρούν το πλήρες
και αναφαίρετο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των απόψεών
τους με τον προφορικό ή τον γραπτό τους λόγο ή την συμμετοχή
τους σε πολιτικές, κοινωνικές, συνδικαλιστικές, αυτοδιοικητικές,
θρησκευτικές, επιστημονικές, οικονομικές, αθλητικές, πολιτιστικές ή επαγγελματικές Ενώσεις και δράσεις.»
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Στιγμιότυπα από την εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρων
Επιτροπών της Ενώσεως, στον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.κ. Καλαμίδα
και Τέντε, στους οποίους ευχήθηκαν επιτυχία στην υψηλή αποστολή τους.

Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Ι Σ
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«Εξυβριστικά Μηνύματα μέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας»
Η «Ε» θεωρεί αναγκαία την παραχώρηση χώρου για την παρουσίαση
μεγάλων νομικών προβληματισμών, οι οποίοι απασχολούν τον
νομικό μας πολιτισμό, τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές μας
ελευθερίες.
Σήμερα η «Ε» παρουσιάζει την γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 9/2009 του
Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννου Τέντε επί του θέματος: Της
νομιμότητος των αιτημάτων εισαγγελικών και ανακριτικών και προανακριτικών
αρχών προς τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών εν γένει επικοινωνιών
(σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (Internet) να τους παρέχουν στοιχεία εντοπισμού της ταυτότητας των προσώπων
που ενεργούν τηλεφωνικές κλήσεις ή αποστέλλουν μηνύματα εξυβριστικού,
δυσφημιστικού, απειλητικού ή άλλου εγκληματικού χαρακτήρα προς τον
εγκαλούντα (Κακόβουλες κλήσεις).
Η Γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου απευθύνεται προς
την Α.Δ.Α.Ε. (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των επικοινωνιών) επ’
ευκαιρία διευκρινιστικού εγγράφου της.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:
«Σε απάντηση του αιτήματός σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 4 § 1 του Ν. 3471/2006, με τον οποίο ενσωματώθηκε
στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002, «οποιαδήποτε
χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται μέσω
δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών... προστατεύεται από το απόρρητο των
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επικοινωνιών.
Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις και
τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος» (τον
ορισμό των ηλεκτρονικών υπηρεσιών βλ. στο άρθρο 2 περίπτ. μζ’ του Ν.
3431/2006).
Είναι σαφές ότι η έννοια του επιβαλλόμενου από τη διάταξη αυτή
απορρήτου των επικοινωνιών συμπίπτει με την έννοια του απορρήτου
«των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας» κατά το
άρθρο 19 § 1 του Συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε
επικοινωνία ή ανταπόκριση μεταξύ προσώπων.
Καθιερώνει την προστασία της επικοινωνίας με την έννοια της
ανταλλαγής διανοημάτων, ειδήσεων, γνωμών (βλ. BVerfGE 67, 157-G10)
και συναισθημάτων και ειδικότερα αυτής που γίνεται εντός πλαισίων
οικειότητας και εμπιστευτικότητας (Χρυσογόνος, Ατομικά και κοινωνικά
δικαιώματα, 3η έκδ. (2006), σ. 256 επ., Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο Ατομικά Δικαιώματα Α’ αριθ. 534, σ. 350 επ., Τσακυράκης, Το απόρρητο της
επικοινωνίας, ΝοΒ 1993, 995, BVerfG, EU GRZ 2009, 404, 407-408).
Προστατεύεται το δικαίωμα του ατόμου να μοιράζεται με πρόσωπο
της επιλογής του σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα χωρίς τον κίνδυνο
της αποκάλυψης αυτών σε τρίτους και χωρίς να ζει με το καταθλιπτικό
συναίσθημα ότι κάθε αστόχαστη ή υπερβολική έκφραση, στα πλαίσια μιας
ιδιωτικής επικοινωνίας, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του (Ολ.
ΑΠ 1/2001, Ελλ. Δικ. 2001, 374, πρβλ. και Munch / Kunig (W. Lower)
Grundgesetz - Kommentar, 5 Aufl., Art 10, 22).
Οι περιπτώσεις που ενδιαφέρουν στο προκείμενο, ήτοι οι περιπτώσεις
στις οποίες οι ανακριτικές αρχές για την εντόπιση του δράστη
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εξυβριστικών, συκοφαντικών, απειλητικών, εκβιαστικών τηλεφωνικών
κλήσεων ή μηνυμάτων, κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως,
προανακρίσεως ή κυρίας ανακρίσεως, κατόπιν εγκλήσεως κατά κανόνα του
παθόντος, δέκτη των εν λόγω κλήσεων κλπ., ζητούν την ανακοίνωση εκ
μέρους των παροχών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στοιχείων
σχετικών με την ταυτότητα ή τη θέση της συνδέσεως ή του χρήστη,
εκφεύγουν του προστατευτικού πεδίου της διατάξεως του άρθρου 19 § 1
του Συντάγματος.
Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν πρόκειται για επικοινωνία ή
ανταπόκριση κατά την έννοια της συνταγματικής διατάξεως. Οι επαφές
αυτές ως, εκ του σκοπού και του περιεχομένου τους, το οποίο είναι ευθέως
εγκληματικό (Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο αριθ. 705), αφενός
δεν συνιστούν «ανταλλαγή απόψεων, διανοημάτων κλπ.» και αφετέρου
δεν γίνονται στο πλαίσιο σχέσεως οικειότητας και εμπιστευτικότητας
(Χρυσογόνος, ανωτ. σελ. 260, Τσακυράκης, ανωτ. σελ. 997, 998).
Επομένως, δεν συντρέχει ο δικαιολογητικός λόγος προστασίας του
απορρήτου, δηλαδή η διαφύλαξη του προσώπου από τον κίνδυνο
παραβιάσεως της εν ευρεία έννοια προσωπικής ελευθερίας του και της
παγιδεύσεώς του με την έκθεσή του σε κάθε είδους συνέπειες από τυχόν
υπερβολικές και αστόχαστες εκφράσεις κατά την ιδιωτική και εμπιστευτική
επικοινωνία του, και, κατ’ ακολουθίαν, η επικοινωνία αυτού του είδους
δεν προστατεύεται ως τοιαύτη από το Σύνταγμα και, συνακολούθως, από
τη διάταξη του άρθρου 4 § 1 του Ν. 3471/2006.
Συνεπώς προς τα ανωτέρω, οι ανακριτικές αρχές, ανταποκρινόμενες στο
προστατευτικό καθήκον του Κράτους, εκδηλούμενο ως θετική υποχρέωση
αυτού προς διασφάλιση της ανεμπόδιστης και αποτελεσματικής ασκήσεως
των δικαιωμάτων του ατόμου, κατ’ άρθρο 25§1 του Συντάγματος, και
ενεργούσες σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή για παροχή έννομης
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προστασίας (άρθρο 20 του Συντάγματος) και τιμωρήσεως των εγκλημάτων
(άρθρα 96§1 και 87§1 του Συντάγματος) μπορούν, στα πλαίσια του
δικαιώματός τους να συγκεντρώνουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για
τη βεβαίωση του εγκλήματος (άρθρα 251, 239 §§ 1-2 και 248 ΚΠΔ), να
ζητούν τα προαναφερόμενα στοιχεία, χωρίς την προηγούμενη τήρηση της
διαδικασίας άρσεως του απορρήτου του εκτελεστικού της διατάξεως του
αρθρ. 19 § 1 εδ. β’ του Συντάγματος Ν. 2225/1994, αφού, όπως ελέχθη,
δεν πρόκειται για απόρρητο.
Είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να διενεργείται κυρία ανάκριση ή
προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση μετά από παραγγελία εισαγγελέα,
καθώς και ότι ο τακτικός ανακριτής ή ο παραγγέλλων εισαγγελέας, σύμφωνα
με βασική αρχή ισχύουσα επί των ανακρίσεων, θα ζητήσει τα στοιχεία για
τα οποία γίνεται λόγος αφού, μετά τήρηση των αρχών της αναλογικότητας,
κρίνει ότι, βάσει των στοιχείων που μέχρι τη στιγμή εκείνη διαθέτει, είναι
δυνατόν να υποτεθεί ευλόγως ότι μόνο με αυτό το μέσο θα γίνει δυνατή
η βεβαίωση του εγκλήματος και η ανακάλυψη του δράστη (Καρράς, ανωτ.,
αριθ. 44).
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επικαλούμενες στο υπ’ αριθμ. 1604/137-2009 έγγραφό σας αποφάσεις του ΕΔΔΑ (υποθέσεις Malone κατά
Ηνωμένου Βασιλείου και Copland κατά Ηνωμένου Βασιλείου), καθώς και
του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (BVerfGE
67, 157 - G10), αφορούν επεμβάσεις τρίτων σε ιδιωτικές επικοινωνίες
μεταξύ άλλων προσώπων, πράγμα που διαφέρει από το εξεταζόμενο εδώ
ζήτημα των εγκληματικού περιεχομένου κλήσεων και μηνυμάτων που
απευθύνονται προς τον επιζητούντα την αποκάλυψη του δράστη τους.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ιωάννης Τέντες

17

ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η ισχύς του Ζ/1974 Ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων
Νεότερες πληροφορίες
Οι τελευταίες εξελίξεις για το γνωστό σε όλους θέμα των μακροχρόνιων οικονομικών
εκκρεμοτήτων του κράτους έναντι των συνταξιούχων και εν ενεργεία συναδέλφων, έχουν
ως ακολούθως:
Σωρεία εφέσεων έχουν εκδικασθεί μετά την άρνηση αποδοχής αιτήσεων συναδέλφων
εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ήδη εκδόθηκαν δεκάδες αποφάσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες δικαιώνουν τους εκκαλούντες συναδέλφους.
Πρόσφατα το Δημόσιο άσκησε σε όλες, (χωρίς εξαίρεση), τις αποφάσεις αυτές
αναιρέσεις. Η πρώτη εξ αυτών συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου το
πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και αναμένεται η έκδοση της σχετικής αποφάσεως.
Επειδή οι εκπρόσωποι του Δημοσίου μεταξύ άλλων, αμφισβήτησαν την ισχύ του Ζ’
ψηφίσματος, η Ένωση τ. Βουλευτών – Ευρωβουλευτών προκάλεσε έγκαιρα γνωμοδότηση
δύο διακεκριμένων καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, διά της οποίας δικαιώνονται
πλήρως οι απόψεις της Ενώσεως (όπως επίσης και εκείνες έγκριτων δικαστικών
παραγόντων).
Η γνωμοδότηση αυτή δόθηκε σε όλους τους νομικούς παραστάτες των συναδέλφων
και έχει ως εξής:
«Συμφώνως προς τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 111 παρ. 2 του Συντάγματος,
τα Ψηφίσματα της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής, μεταξύ των οποίων και το Ζ’ Ψήφισμα
(όπως άλλωστε και οι Συντακτικές Πράξεις της περιόδου από 24.7.1974 έως τη
σύγκληση της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής), «εξακολουθούν να ισχύουν και κατά τις
διατάξεις τους τις αντίθετες προς το Σύνταγμα και επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή
να καταργηθούν με νόμο».
Απόρροια της πρώτης φράσεως της διατάξεως αυτής («...εξακολουθούν να
ισχύουν και κατά τις διατάξεις τους τις αντίθετες προς το Σύνταγμα...») είναι ότι τα
Ψηφίσματα της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής έχουν ίσο τυπικό κύρος με τις διατάξεις
του Συντάγματος, ειδικώς δε οι διατάξεις τους που είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα
κατισχύουν και αυτού τούτου του Συντάγματος.
Απόρροια της δεύτερης φράσεως της διατάξεως του άρθρου 111 παρ. 2 Σ. («...
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επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν με νόμο») είναι ότι ο κοινός
νόμος, αν και νόμος κατώτερος (lex inferior) σε σχέση με τα Ψηφίσματα, μπορεί
να τα τροποποιεί ή να τα καταργεί. Τίθεται το ερώτημα: Ρητώς ή/και σιωπηρώς; Η
απάντηση είναι απερίφραστα καταφατική και αυτονόητη ως προς τη ρητή κατάργηση
ή τροποποίηση. Ως προς τη σιωπηρή κατάργηση ή τροποποίηση λεκτέα τα εξής:
2. Το άρθρο 2 Α.Κ., το οποίο αποδίδει τη γενική αρχή (όχι της λογικής αλλά
του θετικού δικαίου) ότι ο νεότερος κανόνας δικαίου κατισχύει του παλαιότερου
(lex posterior derogat legi priori), ορίζει ότι η κατάργηση ή τροποποίηση του
παλαιότερου κανόνα μπορεί να γίνεται ρητώς ή σιωπηρώς. «Ρητώς» σημαίνει ότι
ο νεότερος κανόνας ποιείται ειδική αναφορά στον παλαιότερο, τον οποίο καταργεί
ή τροποποιεί. «Σιωπηρώς» σημαίνει ότι ο νεότερος, χωρίς να αναφέρεται στον
παλαιότερο, όχι απλώς περιέχει διαφορετική ρύθμιση από τον παλαιότερο αλλ’
ότι από το περιεχόμενό του προκύπτει σαφώς ότι τούτο είναι ασυμβίβαστο προς
το περιεχόμενο του παλαιότερου. Σιωπηρή κατάργηση ή τροποποίηση υπάρχει
δηλαδή, όταν προκύπτει σαφώς ότι ο νεότερος κανόνας αποσκοπεί στην κατάργηση ή
τροποποίηση του προγενέστερου αντίθετου κανόνα ή όταν ρυθμίζει το αυτό θέμα του
προγενέστερου είτε αποκλειστικώς είτε κατ’ αντίθετο ή τελείως διάφορο τρόπο.
Εν προκειμένω, τα ανωτέρω κριτήρια δεν πληρούνται, διότι δεν προκύπτει
σαφώς από τα νεότερα νομοθετήματα ούτε ότι αποσκοπούν στην κατάργηση ή στην
τροποποίηση του Ψηφίσματος, ούτε ότι εξαιρούν ειδικώς τους βουλευτές από τις εν
αυτοίς προβλεπόμενες αυξήσεις των μισθών των δικαστικών λειτουργών.
3. Σε κάθε περίπτωση η αρχή ότι ο νεότερος κανόνας κατισχύει του παλαιότερου
προϋποθέτει ότι μεταξύ του νεότερου και του παλαιότερου δεν υπάρχει σχέση
ανώτερου - κατώτερου ούτε γενικότερου - ειδικότερου. Στην ερμηνεία του δικαίου,
προκειμένου περί άρσεως των αντινομιών των κανόνων (αντινομίες υφίστανται στις
περιπτώσεις όπου δύο ή πλείονες κανόνες ρυθμίζουν διαφορετικά την αυτή ύλη),
κρατούν, ως γνωστόν, οι εξής τρεις μεθοδολογικές αρχές (αποκαλούμενες συχνά
και «αξιώματα»):
lex superior derogat legi inferiori
lex specialis derogat legi generali
lex posterior derogat legi priori.
Οι τρεις αυτές αρχές εφαρμόζονται με την ανωτέρω ιεραρχική σειρά. Πρώτα η αρχή
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της lex superior, ύστερα της lex specialis και τέλος της lex posterior. Αποτέλεσμα
τούτου είναι ότι ο ειδικότερος, αλλά κατώτερος κανόνας δεν κατισχύει του ανώτερου
και γενικότερου, ότι ο μεταγενέστερος κατώτερος δεν κατισχύει του προγενέστερου
ανώτερου, ότι ο μεταγενέστερος γενικότερος δεν κατισχύει του προγενέστερου
ειδικότερου κ.ο.κ.
Ώστε, η γενική αρχή ότι ο μεταγενέστερος κανόνας καταργεί τον προγενέστερο
προϋποθέτει ότι είναι τουλάχιστον ισόκυρος με τον προγενέστερο. Αν είναι
κατώτερου τυπικού κύρους δεν τον καταργεί, όπως επίσης δεν τον καταργεί αν είναι
γενικότερος.
Η διάταξη όμως του άρθρου 111 παρ. 2 Σ. εισάγει εξαίρεση στις ανωτέρω
μεθοδολογικές παραδοχές. Ορίζει ότι μεταγενέστερος κατώτερος κανόνας («νόμος»)
επιτρέπεται να καταργήσει (ή να τροποποιεί) τον προγενέστερο ανώτερο (το
Ψήφισμα). Προδήλως όμως, εν όψει και της προπαρατεθείσης ερμηνείας της αρχής
ότι ο νεότερος κανόνας καταργεί τον προγενέστερο, μόνον όταν σαφώς προκύπτει η
νομοθετική βούληση καταργήσεως ή τροποποιήσεως, ως κατάργηση ή τροποποίηση
του Ψηφίσματος διά κοινού νόμου νοείται μόνον η ρητή κατάργηση ή τροποποίηση
αυτού.
Γ. Συμπέρασμα
4. Επί του τεθέντος ερωτήματος προσήκει αποφατική απάντηση. Οι νόμοι, με
τους οποίους αυξήθηκαν οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και ορίσθηκε ότι
οι αυξήσεις δεν επεκτείνονται σε μισθολογικώς εξομοιούμενους προς δικαστικούς
λειτουργούς, δεν τροποποίησαν το Ζ’ Ψήφισμα. Επομένως τούτο εξακολουθεί να
ισχύει.
Αθήνα 30/10/2009
Οι γνωμοδοτούντες
Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σπύρος Φλογαϊτης
του Διοικητικού Δικαίου
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Φίλιππος Σπυρόπουλος
του Συνταγματικού Δικαίου
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Στιγμιότυπα από την εθιμοτυπική επίσκεψη στον νέο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Φίλιππο ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟ και από την επακολουθήσασα μακρά συνεργασία με
το Διοικητικό Συμβούλιο και Προέδρους των Επιτροπών της Ενώσεως.

Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Ι Σ
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Eπακολουθήσασα μακρά συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και Προέδρους
των Επιτροπών της Ενώσεως.
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Παλαιά Βουλή
Το ιστορικό κτίριο της Παλαιάς Βουλής, το οποίο κτίσθηκε ειδικά για Βουλευτήριο και
φιλοξένησε επί δεκαετίες το Ελληνικό Κοινοβούλιο, σήμερα χρησιμοποιείται για αλλότρια
προς τον Κοινοβουλευτισμό έργα.
Ασφαλώς οι ευθύνες γι’ αυτό το λάθος δεν ανήκουν στους εκλεκτούς σημερινούς χρήστες
του χώρου (Εθνολογική Εταιρεία), η οποία επιτελεί – ειρήσθω εν παρόδω- σημαντικό
έργο. Το λάθος ανήκει στην αδιαφορία των τότε Μανδαρίνων του Υπουργείου Οικονομικών
και στην επιπολαιότητα της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Η υπόθεση της ορθής και πρέπουσας χρήσεως του κτιρίου της Παλαιάς Βουλής ετέθη
από το Δ.Σ. της Ενώσεως, τόσο στους αρμοδίους της προηγούμενης Κυβερνήσεως και στον
πρώην Πρόεδρο της Βουλής, όσο και στον νυν Πρόεδρο.
Οι πάντες επισημαίνουν, το δίκαιο της Ενώσεως των τ. Βουλευτών και τ. Ευρωβουλευτών, αναγνωρίζοντες τη διαφορετική μεταχείριση που έχουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί
μας από τα Κοινοβούλια των χωρών τους. Αντιλαμβάνονται ότι το κτίριο της Παλαιάς
Βουλής έπρεπε από δεκαετίες να είναι η έδρα του θεσμού της Ενώσεως των Ελλήνων τ.
Βουλευτών και τ. Ευρωβουλευτών και όχι το διαμέρισμα το παραχωρηθέν με χρησιδάνειο
από την Ε.Τ.Ε.!
Η Εθνολογική Εταιρεία με την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι βέβαιον
ότι έχει τη δυνατότητα σε πλείονες του ενός χώρου να μετεγκατασταθεί άμεσα. Και
μεσοπρόθεσμα, με την δημιουργία της Μεγάλης Εθνικής Βιβλιοθήκης από το Ίδρυμα
Νιάρχου, να εγκατασταθεί οριστικά στον εναρμονιζόμενο προς αυτήν περίλαμπρο χώρο
της Παλαιάς Βιβλιοθήκης της Λεωφόρου Πανεπιστημίου.
Οι ζώντες Έλληνες τέως εκπρόσωποι του Ελληνικού Λαού στη Βουλή και το
Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίοι επί 50 και πλέον έτη –όπως και οι παλαιότεροι- κουβάλησαν
στους ώμους τους τις ευθύνες αυτού του τόπου, κάνουν έκκληση στη λογική και την
ορθοφροσύνη όλων όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν τον πολυχρόνιο
προβληματισμό. Τους καλούμε να δώσουν την επιβαλόμενη και πρέπουσα λύση.
Η σημερινή μας επισήμανση ανήκει στα αυτονόητα της δημόσιας ζωής μας, τα οποία
ατυχώς είναι αυτά, που όπως φαίνεται ταλαιπωρούνται και θα ταλαιπωρούνται από την
αδιαφορία και τις παρακμιακές συμπεριφορές.
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H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 2009
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
• Με συμμετοχή πολλών Συναδέλφων πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση
των τακτικών μελών της Ενώσεως στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής.
• Η Γενική Συνέλευση διήρκεσε πέντε περίπου ώρες και έλαβαν τον λόγο 27
Συνάδελφοι.
• Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τα πεπραγμένα και την οικονομική διαχείριση
του Δ.Σ. και στήριξε τις πρωτοβουλίες του για όλα τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η
Ένωση, μεταξύ των οποίων και αυτό της ισχύος του Ζ! ψηφίσματος. Επίσης η Γ. Σ. επαίνεσε
τις υπεύθυνες και συνετές παρεμβάσεις του Δ.Σ. για τις σχετικές προς το Ζ! ψήφισμα
εκκρεμότητες.
Η Γενική συνέλευση συμφώνησε με τις αποφάσεις του Δ.Σ.:
1. για συμμετοχή σε έναν (ενδεχόμενο) διάλογο με το Υπ. Οικονομικών για τις γνωστές
μακροχρόνιες εκκρεμότητες.
2. για συμμετοχή της Ενώσεως στο Συνέδριο του Κίεβου.
3. για την στήριξη των πρωτοβουλιών ανεγέρσεως του ανδριάντα Παναγούλη.
4. για όλα τα διαβήματα και τις προσπάθειες παραχωρήσεως κατά χρήση της Παλαιάς
Βουλής, στην Ένωση των τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.
• Κατά την διάρκεια της μακράς συζητήσεως στην Γ.Σ. παρουσιάστηκε με στοιχεία
από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η ζοφερή οικονομική κατάσταση της χώρας, λόγω και της
διεθνούς οικονομικής κρίσεως, όπως και οι αναμενόμενες συνέπειες για το σύνολο του
Λαού.
• Τέλος οι συμμετέχοντες της Γενικής Συνελεύσεως στις ομιλίες τους επεσήμαναν
την ορατή αναβάθμιση της Ενώσεως και την παράλληλη αύξηση του κύρους της εντός και
εκτός Ελλάδος.
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Στιγμιότυπα από τη Γενική Συνέλευση της Ενώσεως.
Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν

Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Ι Σ
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Eπακολουθήσασα μακρά συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και Προέδρους
των Επιτροπών της Ενώσεως.
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Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Ι Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΩΣΕΩΣ

Θεματικές Επιτροπές - Ανασύνθεση
Με δύο διαδοχικές ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. (Ιουνίου και Οκτωβρίου του 2009)
έγινε η ανασύνθεση των Επιτροπών της Ενώσεως, οι οποίες έχουν ως εξής:
1) Επιτροπή για τη στήριξη των Κοινοβουλευτικών θεσμών
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδροι:
Μέλη: 		
			
Σύνδεσμος:

Αρ. Καλαντζάκος
Δημ. Φράγκος, Γ. Πέτσος
Δημ. Αλαμπάνος, Γ. Γιαννακόπουλος, Ευ. Δαμιανάκης,
Αθαν. Δημητρακόπουλος, Κυρ. Σπυριούνης, Αθ. Χειμάρας.
Κων. Πυλαρινός

2) Επιτροπή για την προστασία των Ατομικών Ελευθεριών, των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και της Ελεύθερης Δημιουργίας
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:
Μέλη: 		
			
Σύνδεσμος:

Κ. Μπουρδάρα
Π. Δελημήτσος
Στ. Αλφιέρη, Μερ. Καλδή, Ι. Καρακώστας, Αντ. Κοτσακάς,
Στ. Νέστωρ, Αθ. Ξαρχάς, Ιπ. Σαββούρας.
Κων. Πυλαρινός.

3) Επιτροπή κατά της διαφθοράς, της κοινωνικής αδικίας και των μονοπωλίων
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:
Μέλη: 		
			
Σύνδεσμος:

Παν. Μπενετάτος
Ν. Κατσαρός
Κ. Ευμοιρίδης, Ε. Καφαντάρης, Δ. Μπέης, Α. Μπρατάκος,
Ι. Παλαιοκρασάς, Α. Πνευματικός, Γ. Τσούρνος.
Β. Αγοραστής

4) Επιτροπή Ευρωπαϊκών θεμάτων
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:

Π. Αυγερινός
Αρ. Τσιπλάκος
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μέλη: 		
			
Σύνδεσμος:

ΕΝΩΣΕΩΣ

Ελ. Ανουσάκη, Ι. Βασιλειάδης, Δ. Βουδούρης, Κ. Γιατράκος,
Κ. Γόντικας, Γ. Δρυς, Α. Καραμάνου.
Σπ. Μαρκοζάνης.

5) Επιτροπή Διεθνών Θεμάτων και Άμυνας
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:
Μέλη: 		
			
Σύνδεσμος:

Ελ. Βερυβάκης
Θ. Χούτας
Δημ. Αποστολάκης, Αλ. Δαμιανίδης, Θ. Δαμιανός, Στ. Μαρινίδης,
Γ. Πρασιανάκης, Χρ. Φωτόπουλος, Λ. Χριστοφορίδου – Βερυβάκη.
Παυσ. Ζακολίκος

6) Επιτροπή θεμάτων Ελληνικής Γλώσσας, Παιδείας και Πολιτισμού
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:
Μέλη: 		
			
Σύνδεσμοι:

Αρ. Δημόπουλος
Κων. Νικολάου
Άννα Συνοδινού, Θ. Γεωργιάδης, Στ. Κακλαμανάκη, Πρ. Σιβάνας,
Παν. Μποκοβός, Δ. Παπαδημητρίου, Κ. Παπαλέξης,
Λυκ. Καλλέργης, Β. Αγοράστης

7) Επιτροπή στήριξης της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:
Μέλη: 		
			
Σύνδεσμος:

Αντ. Γεωργιάδης
Πασχ. Κωνσταντινίδης
Κ. Μποντζίδης, Δ. Πιτσιώρης, Ν. Τζήρος, Χρ. Φωτίου,
Λεον. Χατζηανδρέου
Αρ. Τσιπλάκος

8) Επιτροπή στήριξης των Ελληνικών Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων)
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:
Μέλη: 		
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Κ. Παπαναγιώτου
Χρ. Φύσσας
Θεμ. Βύζας, Κ. Γόντικας, Κ. Ζαχαράκης, Αρ. Μιμμής, Γ. Μπαλτάς,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

			
Σύνδεσμος:

ΕΝΩΣΕΩΣ

Αντ. Ντεντιδάκης, Δ. Σκαμνάκης.
Γιαν. Γιαννακόπουλος

9) Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:
Μέλη: 		
			
			
Σύνδεσμος:

Παύλος Σαρλής,
Ηλίας Βλαχόπουλος
Τάσος Ιντζές, Ιωάννης Καραμπάτσας, Γιώργος Σαρειδάκης,
Γιάννης Σφενδόνης, Ιωάννης Τζωάννος, Φανή Παρτσαφυλλίδου,
Δ. Πιπεργιάς
Αρ. Τσιπλάκος

10) Επιτροπή Πολυμέσων και Κοινωνίας της Πληροφορίας
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:
Μέλη: 		
			
			
Σύνδεσμος:

Βασίλης Κοραχάης
Νίκος Λιναρδάτος
Σωτήρης Κωστόπουλος, Κώστας Νικολάου,
Γεώργιος Παπαδόπουλος, Αριστείδης Τσιπλάκος,
Τραϊανός Χατζηδημητρίου.
Κων. Πυλαρινός.

11) Επιτροπή Ελλήνων της Διασποράς
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:
Μέλη: 		
			
Σύνδεσμος:

Φλώρος Κωνσταντίνου
Ευγ. Χαϊτίδης
Αριστείδης Καλαντζάκος, Σπ. Καλούδης, Ανέστης Λώρας,
Φραγκλίνος Παπαδέλλης, Πρ. Σιβένας.
Παυσ. Ζακολίκος

12) Επιτροπή Θεμάτων Διατροφής, Υγείας και Αθλητισμού
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:

Μενέλαος Χατζηγεωργίου
Νίκος Παπανδρέου
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μέλη: 		
			
Σύνδεσμος:

ΕΝΩΣΕΩΣ

Θεόδωρος Μήτρας, Τριαντάφυλλος Μπέλλος, Κώστας Ποτήρης,
Νίκος Τζήρος, Νίκος Ι. Φαρμάκης.
Φρ. Σπεντζάρη

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.: Κώστα Γιατράκο, Δημοσθένη Δημοσθενόπουλο και Παναγιώτη
Ρουμελιώτη.
14) Επιτροπή Παρέδρων Μελών
Έφη Γκαράνη, Μαίρη Δούκα, Τζένη Καλλέργη, 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.
• Επίσης, σύμφωνα με το άρθρου 14 του Καταστατικού, συγκροτήθηκε η Διευθύνουσα
Επιτροπή του Γραφείου Προωθημένης Επικοινωνίας και Συνεργασίας των Μελών της
Ενώσεως στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) αποτελούμενη από τους Συναδέλφους κ.κ.:
Γιάννη Σφενδόνη (Συντονιστή), Κυριάκο Σπυριούνη, Μενέλαο Χατζηγεωργίου, Κώστα
Αμανατίδη, Φανή Παρτσαφυλλίδου και Τραϊανό Χατζηδημητρίου.
• Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ορίσθηκε ως Ανώτατο Συμβουλευτικό Όργανο της
Ενώσεως (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.
[ΣΗΜ. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Θεματικών Επιτροπών
και τις αποφάσεις του Δ.Σ., η θητεία τους είναι τριετής, αρχόμενη από την 1η Σεπτεμβρίου
2009 και λήγουσα την 31η Αυγούστου 2012.]
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Ι.ΔΙ.Σ)
ΗΜΕΡΙΔΑ
«Προκλήσεις και Προοπτικές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής»
Μια σημαντική Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2009 από το Ι.ΔΙ.Σ
στο αμφιθέατρο του υπουργείου Εξωτερικών (Αίθουσα Κρανιδιώτη) με θέμα «τις
προκλήσεις και τις προοπτικές της Ελληνικής Εξωτερικής πολιτικής».
Η ανάπτυξη του μεγάλου αυτού θέματος υπήρξε ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και
αποκαλυπτική των διαφόρων πτυχών του.
Στις δύο συνεδριάσεις, στην πρωινή και απογευματινή, οι εισηγητές που πήραν τον
λόγο είναι:

(Κεφάλαιο Α΄) Οι εξελίξεις του Διεθνούς Συστήματος και η Ελλάδα.
Προεδρεύων: Χάρης Παπασωτηρίου, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.
Ομιλητές: Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.
Ελλάδα – Η.Π.Α.
Μαριλένα Κοππά, Επίκουρος Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου,
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ελλάδα – Ευρωπαϊκή Ένωση
Κωνσταντίνος Φίλης, Δρ., Συντονιστής Κέντρου Ρωσίας, Ευρασίας και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ι.ΔΙ.Σ.
Ελλάδα – Ευρασία
Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, Συντονιστής Κέντρου Μεσογειακών και
Μεσανατολικών Σπουδών Ι.ΔΙ.Σ.
Ελλάδα – Μέση Ανατολή
Κυριάκος Ροδουσάκης, Πρέσβης ε.τ.
Ελλάδα – Τουρκία – Κύπρος
Σύνοψη-συμπεράσματα: Ανδρέας Γκόφας, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου,
Ερευνητής Ι.ΔΙ.Σ.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Ι.ΔΙ.Σ)
ΗΜΕΡΙΔΑ
(Κεφάλαιο Β΄) Ελλάδα και Πολυμερής Διπλωματία.
Προεδρεύουσα: Ειρήνη Χειλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου.
Ομιλητές: Ηλίας Κουσκουβέλης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ελλάδα – ΝΑΤΟ
Σωτήρης Μουσούρης, τέως Επίκουρος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
Ελλάδα – ΟΗΕ
Αθανάσιος Θεοδωρακόπουλος, Πρέσβης ε.τ.
Ελλάδα – ΟΑΣΕ
Σύνοψη-συμπεράσματα: Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Δρ., Διδάσκων Πανεπιστημίου
Πειραιά.
(Κεφάλαιο Γ΄) Ελλάδα και Περιφερειακό Σύστημα.
Προεδρεύων: Αναστάσιος Βήκας, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Συμβουλίου Υπουργών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ομιλητές: Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου.
Περιφερειακοί Συσχετισμοί Ισχύος.
Αθανάσιος Πλατιάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά.
Μέσα Άσκησης Εξωτερικής Πολιτικής.
Μάριος Ευρυβιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.
Αποτελεσματικότητα και Απολογισμός Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής.
Ιωάννης Βερυβάκης, Στρατηγός ε.α., Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Στρατιωτική Ισχύς της Ελλάδος.
Παναγιώτης Ήφαιστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά.
Η Τουρκική εθνική στρατηγική στον 21ο αιώνα.
Σύνοψη-συμπεράσματα: Γεώργιος Σέκερης, Πρέσβης ε.τ.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Ι.ΔΙ.Σ)
ΗΜΕΡΙΔΑ
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Οι Προοπτικές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής
Προεδρεύων: Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Ι.ΔΙ.Σ.
Ομιλητές: Γεράσιμος Αρσένης, πρώην υπουργός ΠΑ.ΣΟ.Κ., Πρόεδρος ΙΝΕΡΠΟΣΤ.
Νίκος Κωνσταντόπουλος, πρώην πρόεδρος Συνασπισμού.
Νικόλας Βουλέλης, Διευθυντής Σύνταξης Αθηναϊκού Πρακτορείου.
Ειδήσεων- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Σταύρος Λυγερός, Δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή.
Την ημερίδα χαιρέτισαν διαδοχικά οι κ.κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης τ. υπουργόςκαθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Ι.ΔΙ.Σ.,
Θεόδωρος Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Σπύρος Κουβέλης,
Υφυπουργός Εξωτερικών.
Σημ.:
Δυστυχώς παρά το μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως των παρόντων φοιτητών, της
αντίστοιχης επιθυμίας του Προεδρείου και ιδιαιτέρως του Καθηγητή κ. Ρουμελιώτη, δεν
κατέστι δυστυχώς δυνατόν να απαντηθούν ερωτήσεις που κατατέθηκαν κατά την διάρκεια
της απογευματινής συνεδρίας λόγω περιορισμένου χρόνου. Μεταξύ των ερωτόντων και
Μέλος μας, το οποίο κατέθεσε την ακόλουθη ερώτηση στο Προεδρείο:
«Πέραν της ιδιαίτερα προβληματικής οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητος,
η οποία χωρίς καμία αμφιβολία αποδυναμώνει θανάσιμα την ικανότητα διεκδίκησης και
προστασίας των εθνικών συμφερόντων μας, πέραν των δυσμενών συγκριτικών στοιχείων
και μεγεθών, σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, τεχνολογική επάρκεια (και γεωστρατηγικές
δυνατότητες της Ελλάδος) κυρίαρχο στοιχείο εθνικής επιβίωσης παραμένει το φρόνημα.
Το ηθικό του λαού.
Το ατομικό και δημόσιο ήθος, το πραγματικό αίσθημα ευθύνης και η ιστορική γνώση
παράγουν υγιές φρόνημα (εφ’ όσον υπάρχουν). Και το φρόνημα παράγει υπολογίσιμη
δύναμη και το κύρος της «αποτροπής».
Και το ερώτημα είναι: «Σήμερα φρόνημα υπάρχει;»
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Το πιο κάτω ενδεικτικό δημοσίευμα καταχωρείται: Γι’ αυτούς που ανησυχούν χωρίς
υπερβολές και προβληματίζονται σοβαρά (πάνω από συμφέροντα, προκαταλήψεις και
ιδεολογίες) για την αυριανή Ελλάδα.
Γι’ αυτούς που προσπαθούν και αγωνίζονται για μια ισχυρή και υπερήφανη
Πατρίδα.
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Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και Άμυνας
κ αι Ε π ι τ ρ ο π ή ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν Υπ ο θ έ σ ε ω ν
Κοινή Συνεδρίαση των Επιτροπών Διεθνών Σχέσεων – Εθνικής Άμυνας και της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ένωσης τέως Βουλευτών – Ευρωβουλευτών,
πραγματοποιήθηκε την 26η Νοεμβρίου 2009 κατά την οποίαν διεξοδικώς
συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

1. Η ένταξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑ) στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
2. Η λειτουργία της ΕΕ μετά το 2010, στο νέο πλαίσιο, μετά την επικύρωση της
Συνθήκης της Λισαβώνας, και τέλος
3. Σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας – Σχέσεις ΝΑΤΟ-Ασίας (Αφγανιστάν – Πακιστάν κλπ.).
Οι Πρόεδροι των δύο επιτροπών κ.κ. Αυγερινός και Βερυβάκης μετά την
ολοκλήρωση της συνεδριάσεως αναφέρθηκαν στις προτάσεις του Δ.Σ. για την
Οργάνωση δύο Ημερίδων στο τέλος του μηνός Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου με
θέματα:
Η πρώτη
«Το αμυντικό δόγμα της χώρας στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων»
και η δεύτερη
«Δυνατότητες και αδυναμίες της Τουρκίας»

Τα μέλη των δύο Επιτροπών συνεφώνησαν τόσο για το επίκαιρο, όσο και για τη
σπουδαιότητα των δύο θεμάτων των Ημερίδων της Ενώσεως.

35

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΗΣ

ΕΝΩΣΕΩΣ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Γραφείου της Ενώσεως στη Θεσσαλονίκη
αναλήφθηκε προσπάθεια με συντονιστή τον υπεύθυνο του Γραφείου κ. Σφενδόνη και
την Συνάδελφο κ. Παρσταφυλλίδου για την δημιουργία Επιτροπής απαρτιζόμενης από
κυρίες, Πάρεδρα Μέλη μας, με στόχο την στήριξη των δράσεων της Ενώσεως στην Βόρεια
Ελλάδα.
Ήδη πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναντήσεις και αποφασίσθηκε η κατάρτιση
προγράμματος εκδηλώσεων για τους προσεχείς μήνες στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία
ευρύτερα.

Από δεξιά προς αριστερά: Ο συντονιστής του γραφείου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης
Σφενδόνης, οι κυρίες Σοφία Μποκοβού, Φανή Παρσταφυλλίδου, Γλύκα Κορτσάρη, Καίτη
Σιγανίδου και η συνεργάτιδα του γραφείου Νικολέτα Μουτζούκη.
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Η 15μελής Επιτροπή των Πάρεδρων μελών της Ενώσεως, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, πραγματοποίησε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009, στο Εντευκτήριο της
Ενώσεως, εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του νομπελίστα ποιητή Γιώργου
Σεφέρη.
Αναφορά στη ζωή και το έργο του ποιητή, έγινε μέσω οπτικοακουστικού υλικού, το
οποίο παραχώρησε η Κρατική Τηλεόραση, ειδικά για την εκδήλωση αυτή.
Ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη διάβασε ο ηθοποιός Κώστας Καστανάς. Τον συνόδευσε
με την κιθάρα του ο τραγουδιστής Αλέξανδρος Χατζής, ο οποίος έκλεισε την εκδήλωση
ερμηνεύοντας τραγούδια σε στίχους του ποιητή και μουσική Μίκη Θεοδωράκη.
Την εκδήλωση συντόνισε η ηθοποιός Τζένη Καλλέργη.
Ήταν μια ξεχωριστή ποιητική και ποιοτική βραδιά.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης τα Πάρεδρα Μέλη και οι τ. Βουλευτές οι οποίοι
παρευρέθησαν, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις μεταξύ τους, μέχρι αργά το βράδυ,
σε μια φιλική και ευχάριστη ατμόσφαιρα.
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Αγαπητές φίλες,
Η 15μελής Επιτροπή των Πάρεδρων Μελών της Ενώσεως τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών,
η Επιτροπή που εκπροσωπεί όλες βοάς στην Ένωση από τον Ιανουάριο του 2007 και
σύμφωνα με το Καταστατικό της Ενώσεως και τις αποφάσεις του Δ,Σ,- εκτός από την
στήριξη που παρέχει στις δραστηριότητες της Ενώσεως - ανέλαβε, όπως γνωρίζετε, την
πρωτοβουλία διοργάνωσης εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου.
Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει εκδηλώσεις όπως «Η Αθήνα μέσα από τον
ασπρόμαυρο κινηματογράφο», «Η γυναίκα χτες και σήμερα» από το ομώνυμο βιβλίο
της κ. Ρούλας Κακλαμανάκη, επίσης εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο των
μεγάλων μας ποιητών, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Γιώργου Σεφέρη κ.α.
Επίσης πραγματοποιήσαμε εκδρομή την Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου του
2009.
Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε και φέτος την Ημέρα της Γυναίκας, στις
8 Μαρτίου του 2010, εκδρομή αποκλειστικά για τα Πάρεδρα Μέλη. Θα σας ενημερώσουμε
σχετικά μέσω του περιοδικού της Ενώσεως και με ιδιαίτερο έγγραφο για την πληροφόρηση
και συμμετοχή σας.
Για τη νέα χειμερινή περίοδο, η Επιτροπή μας, παράλληλα με την δυναμική παρουσία
και υποστήριξη που θα παρέχει στις δραστηριότητες της Ενώσεως, αποφάσισε και πάλι να
πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου,
με σκοπό να φέρει όλες εμάς πιο κοντά μεταξύ μας και πιο κοντά με την Ένωση.
Θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα για οποιαδήποτε δραστηριότητα της Επιτροπής μας. Για
την καλύτερη πληροφόρησή σας, αλλά και την ενδεχόμενη έμπρακτη συμμετοχή σας στις
δραστηριότητες της Επιτροπής μας, μπορείτε να ενημερώνεστε από τη γραμματεία της
Ενώσεως στο τηλ, 210 3625036, αλλά και να επικοινωνείτε με τις κ.κ. Τζένη Καλλέργη
στο 6946241909 και Αγγελική Παπαλεξίου 6944517743.
Για να πραγματοποιήσουμε όλα αυτά που προγραμματίζουμε, χρειαζόμαστε την
παρουσία σας και την έμπρακτη συμπαράσταση και συμμετοχή σας.
Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μας
Τα μέλη της Επιτροπής
Γκαράνη Έφη, Δούκα Μαίρη, Καλλέργη Τζένη, Κατριβάνου Ειρήνη,
Ματθιουδάκη Σοφία, Μπριλλάκη Αναστασία, Παναρίτη Σπυριδούλα, Παπαγιάννη
Νίνα, Παπαηλιού Ντίνα, Παπακωνσταντίνου Αλίκη, Παπαλεξίου Αγγελική,
Σπηλιοπούλου Κούκη, Τουρίκη Κική, Χριστοπούλου Ντόρις, Χλωρού Λέλα.
Αλευρά Χριστίνα, Γανίτη Ελευθερία
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Η «ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ», όπως από μακρού ανακοίνωσε, αποφάσισε, για λόγους
γενικότερου ενδιαφέροντος, να φιλοξενεί άρθρα πολιτικών και οικονομικών
εφημερίδων. Στην στήλη αυτή σήμερα, φιλοξενεί άρθρο του κ. Κωστή Παπαγιώργη
από την Εφημερίδα «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ».

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κοινωνία δίχως κύρος δεν νοείται, ας είναι και εσμός ανθρωποφάγων ή ορδή
βανδάλων. Πόσο μάλλον η δική μας κοινωνία, που έχει περάσει από τα καβδιανά δίκρανα
ανυπολόγιστων δοκιμασιών και ιστορικών ευτελισμών. Το βλέπουμε στους μαθητές που
από την εξουσία του πατέρα περνούν στην εξουσία του δασκάλου, κατόπιν σε κείνη του
καθηγητή, για να γνωρίσουν στη συνέχεια -από κοντά ή από μακριά- όλες τις βαθμίδες
της κοινωνικής ιεραρχίας.
Πάντα υπάρχει κατώτερος, αλλά και ανώτερος. Φαίνεται πως η αλήθεια είναι κλιμακωτή,
με πολλά αετώματα, όπου για να ανέλθει κανείς θα πρέπει να αφήνει πίσω του σεβαστό
μέρος του εαυτού του.
Τι μπορεί να σημαίνει, λοιπόν, «κύρος» και «κύριος»; Ενώ η πραγματικότητα
παρουσιάζεται απτή, οι λέξεις, αινιγματικές πάντα και υπερήλικες, φωτίζουν όσο και
συσκοτίζουν. Στις ανώτερες βαθμίδες, όπου φιγουράρουν ο ειδήμων, ο πρωθυπουργός, ο
αρχίατρος, ο πρωταθλητής, ο σταρ, ο ποιητής, η κατωτερότητα δεν έχει θέση. Ο κάτοχος
του επιτηδεύματος είναι και κύριός του, έχει περάσει τις απαραίτητες δοκιμασίες, έχει
δοκιμαστεί εξακολουθητικά, κατά συνέπεια απέχει από την ταπεινή ζωή της μετριότητας
και της ανευθυνότητας.
Απαρχές της εφημερίδας (ημερολόγιο δηλώνει η λέξη) θα μπορούσαν να θεωρηθούν
ο τελάλης της κοινότητας, η αλληλογραφία ή η τοιχοκόλληση.
Από το 59 π.Χ. μαρτυρείται η εμφάνιση της «γκαζέτα», ήτοι τα καθημερινά πρακτικά
της Συγκλήτου που τοιχοκολλούνταν σε κεντρικά κτίρια της Ρώμης (η πατρότητα της
μέγιστης καινοτομίας αποδίδεται στον Ιούλιο Καίσαρα). Στην Κίνα η «παό» (έκθεση)
πρωτοεμφανίστηκε στη δυναστεία Τανγκ, 618-907 π.Χ.
Με την εφεύρεση της τυπογραφίας, ο Τύπος γνώρισε θεαματική εξάπλωση, κυριάρχησε
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στη Δύση -μην ξεχνάμε και τα εγκώμια του Χέγκελ για την καθημερινή ενημέρωση-,
για να φτάσει στις μέρες μας να αμφισβητείται νέτα σκέτα η χρησιμότητά της από το
Διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά Μέσα. Πιο συγκεκριμένα, αμφισβητείται πια το ίδιο το
χαρτί, το έντυπο, η τυπογραφία σε κάθε μορφή της κι από κοντά το σύστημα διανομής,
η σχέση του αναγνώστη με το τυπωμένο κείμενο και η γενικότερη συνάρτηση με την
ενημέρωση, τη διαφήμιση και τα κινησιολογικά καθήκοντα του αναγνώστη ή του χρήστη
υπολογιστή.
Μπορούμε να φανταστούμε τον αναγνώστη να διαβάζει τον «Φαίδωνα» του Πλάτωνα
στην οθόνη του υπολογιστή; Όπως δείχνουν τα νέα δεδομένα, «μπορούμε». Άρα, κατά
μείζονα λόγο, γιατί ο ιστότοπος να μην υποκαταστήσει την εφημερίδα; Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο επικεφαλής ενός ομίλου ΜΜΕ, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του γραπτού Τύπου,
απάντησε ρεαλιστικότατα: «Πιστεύω πως... τέρμα τα δίφραγκα!».
Ο Γουόρεν Μπάφετ -ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη- διαπίστωσε με τη σειρά
του αυτή την απλή αλήθεια: «Οι εφημερίδες αντιμετωπίζουν την προοπτική της συνεχούς
μείωσης των εσόδων. Είναι δύσκολο να κερδίσεις χρήματα σε έναν τομέα που βρίσκεται
σε φθίνουσα πορεία. Και η πτώση αυτή επιταχύνεται».
«Οι άνθρωποι που διαβάζουν εφημερίδες οδεύουν προς το νεκροταφείο, ενώ οι
άνθρωποι που δεν διαβάζουν εφημερίδες βγαίνουν από τα πανεπιστήμια» (Μπερνάρ
Πουλέ, «Το τέλος των εφημερίδων και τo μέλλον της ενημέρωσης», μετ. Γ. Αγγελόπουλος,
εκδόσεις Πόλις).
Όσο για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Στιβ Μπάλμερ, ανέπτυξε την ίδια
σκέψη με προφητική φιλοδοξία: «Κατά τη διάρκεια της επόμενης δωδεκαετίας, όλος ο
κόσμος των ΜΜΕ, της επικοινωνίας και της διαφήμισης θα ανατραπεί. Σε δέκα χρόνια από
σήμερα, η κατανάλωση των ΜΜΕ θα γίνεται μόνο μέσω του Διαδικτύου. Καμία εφημερίδα,
κανένα περιοδικό, δεν θα υπάρχει πλέον σε χαρτί. Όλα θα διανέμονται με ηλεκτρονικό
τρόπο». Όσο για τον ιδρυτή της Αρρίβ, το άμεσο μέλλον κατέφθασε κιόλας: «Σύντομα
ουδείς θα διαβάζει, βιβλία ή εφημερίδες».
Μπροστά σε αυτόν τον καταιγισμό μαύρων μαντάτων, δεν πρέπει να ταυτίσουμε την
κρίση του έντυπου (λόγου) με την κρίση του ίδιου του διαβάσματος, το οποίο αποτελεί
κάτι σαν πολιτισμική θρησκεία της ανθρωπότητας. Ούτε η γραφή κινδυνεύει, καθότι
οι υπολογιστές είναι δικά της παιδιά, ούτε το φωνητικό αλφάβητο υποσκάπτεται, ούτε
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βέβαια η σχέση του ανθρώπου με το νόημα.
Εντούτοις, κατιτί ριζοτομικό διαφαίνεται στον ορίζοντα. Τα φρασίδια «ο Τύπος πέθανε»
ή «το βιβλίο πέθανε» ηχούν θα λέγαμε όπως το νιτσεϊκό «ο Θεός πέθανε».
Δεν ξέρουμε αν η καθημερινή φυλλάδα είναι πρωτοξαδέρφη του βιβλίου, πάντως
στους νέους η αποξένωση από τον Τύπο συμπορεύεται με την αποξένωση από το βιβλίο.
Όταν ένας αναγνώστης εφημερίδας σε χαρτί πεθαίνει, δεν αντικαθίσταται. Μήπως αυτό θα
ισχύσει μελλοντικά και για τον αναγνώστη του βιβλίου;
Το βιβλίο του Πουλέ, όπως θα δούμε, αναφέρεται με ευρύτητα στη διάλυση της κοινής
δημόσιας σκηνής, σε μια κοινωνία σε πλήρη μετάλλαξη, στην ιδεολογία του Διαδικτύου,
στη μηχανή Google κ.λπ.
Για την ώρα περιοριζόμαστε στην καταγραφή των μειούμενων πωλήσεων των εφημερίδων
-σε Ευρώπη και Αμερική-, γεγονός καταγεγραμμένο και αδιαμφισβήτητο. Ο Βιν Κρόσμπι
διαπιστώνει ότι, το 2008, η κυκλοφορία των εφημερίδων έφτασε στο χαμηλότερο σημείο
από το 1946, ήγουν σε 53 εκατομμύρια αγοραστών, έναντι 62 εκατομμυρίων κατά το 1970.
Όπερ σημαίνει, λαμβανομένης υπόψη και της αύξησης του πληθυσμού, μια πτώση 74%.
«Μήπως είναι καιρός να πανικοβληθούμε;», ρωτούν οι Αμερικανοί αναλυτές. Αλλά και
στην Ευρώπη τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα, παρά τις φαινομενικές ανομοιότητες.
Το 2001 τα διαφημιστικά έσοδα της «Monde» είχαν σπάσει το ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων
ευρώ. Αντίθετα, σήμερα τα έσοδα δεν ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την ίδια
εφημερίδα, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η διαφήμιση αντιπροσώπευε το 40% των
εσόδων, ενώ σήμερα έχει πέσει στο 20%.
Το 59% των Γάλλων άνω των 15 ετών διάβαζε μία εφημερίδα το 1967, ενώ αντίθετα
το 2005 μόλις το 34%, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι το 43% των αναγνωστών
του καθημερινού Τύπου είναι άνω των 53 ετών. Γενικά καμία γαλλική εφημερίδα δεν
υπερβαίνει τα 400.000 φύλλα. Η «Monde» (339. 991), η «Figaro» (332.580), η «Parisienne» (330.306), η «Liberation» (131.437), η «Croix» (95.991), η «Humanité» (49.595).
Το 1960 η «France-Soir» πωλούσε ένα εκατομμύριο φύλλα, για να γκρεμιστεί το 2008 στα
23.000 φύλλα!
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Ευρωπαϊκά νέα
Πληροφορίες και Ειδήσεις
• Στο Συνέδριο των Αθηνών έγινε ομόφωνα δεκτή από τις συμμετέχουσες 25
Ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης η πρόταση
της Ενώσεώς μας για την ίδρυση, από την ευρωπαϊκή Ένωση τ. Βουλευτών, του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημοψηφισμάτων και Δημοσκοπήσεων με έδρα την Ελλάδα.
Η πιο πάνω πρόταση συζητήθηκε εκτενώς και στο Σεμινάριο της Λισαβώνας από 22-25
Οκτωβρίου 2009, που οργανώθηκε από την Πορτογαλική Ένωση τ. Βουλευτών. Την
Ένωσή μας σ’ αυτό το Σεμινάριο εκπροσώπησε ο συνάδελφος κος Κων. Γόντικας. Κατά
την τελική ψηφοφορία των εργασιών του σεμιναρίου η συντριπτική πλειοψηφία των
μετεχόντων αποδέχτηκε την μεγάλη χρησιμότητα του «Ινστιτούτου» και συμφώνησαν
να επανέλθει το θέμα με λεπτομερείς προτάσεις και λύσεις τεχνικού χαρακτήρα..
• Στις 25-27 Φεβρουαρίου 2010 θα συνέλθει στο Παρίσι, (στην Γαλλική Γερουσία),
η Γενική Συνέλευση της Ε.Ε. για την εκλογή νέου Προέδρου και νέου Δ.Σ.
• Τον Ιούνιο του 2010 θα συνέλθει το Δ.Σ. της Ε.Ε. τ. Βουλευτών στις Βρυξέλλες.
• Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους θα πραγματοποιηθεί το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο
στο Κίεβο της Ουκρανίας. Το θέμα που έχει επιλεγεί για το Συνέδριο αυτό είναι:
«Μεταναστευτικές Πολιτικές»: προβλήματα κάλυψης και κοινωνικής ένταξης καθώς
και έλεγχος της εισροής μεταναστών. Πολιτικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη
και την επέμβαση των χωρών προέλευσης. Ποιες πολιτικές είναι επιθυμητές και
επείγουσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα χρόνια;»
Το θέμα προτάθηκε από την Ιταλική και την Ελληνική Ένωση.

The President
Mr. Camille Dimmer
President of the FP-AP
Palais de la Nation
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Ευρωπαϊκά νέα
1, Place de la Nation
1009 Bruxelles
Αθήνα, 27 Απριλίου 2009
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Τα τρία θέματα που προτείνουμε για
ακόλουθα:

το συνέδριο του Κίεβο το 2010 είναι τα

• «Το μεταναστευτικό είναι πλέον πρόβλημα ή κίνδυνος για την Ευρώπη;»
• «Η ίδρυση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημοψηφισμάτων και
Δημοσκοπήσεων.» (Πρόταση της Ελληνικής Ενώσεως κατά το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο
των Αθηνών)
• «Εξέταση των δυνατοτήτων περαιτέρω διεύρυνσης της Ε.Ε. μετά τις επιπτώσεις της
διεθνούς χρηματοοικονομικής και κοινοτικής κρίσης..»
Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Δ. Πυλαρινός

• Η Ένωσή μας εκπροσωπούσα και τους τ. Έλληνες Ευρωβουλευτές έχει συνεχή
επαφή με την Ένωση των τ. Ευρωβουλευτών και τον Πρόεδρό της ο κ. Jose Maria Gil
ROBLES.
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση τ. Ευρωβουλευτών θα πραγματοποιήσει στις 9 Δεκεμβρίου
το ετήσιο γεύμα των μελών της, το οποίο θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες. Επίσης
στις 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο Σεμινάριο των Ευρωβουλευτών,
το οποίο θα ασχοληθεί με την μελλοντική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
προτεραιότητες, που θα πρέπει αυτή να ακολουθήσει.
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Ευρωπαϊκά νέα
Πληροφορίες και Ειδήσεις
• Η Ε.Ε. τ. Ευρωβουλευτών εκδίδει ανά τρίμηνο περιοδικό στην Αγγλική και Γαλλική
γλώσσα, με πλούσιο περιεχόμενο σε θέματα που αφορούν την παρούσα πολιτική κατάσταση
στην Ευρώπη.
Σημείωση: Εάν κάποιος συνάδελφος τ. Ευρωβουλευτής δεν λαμβάνει αυτό το περιοδικό,
η Γραμματεία της Ενώσεώς μας, κατόπιν αιτήσεώς του μπορεί να του το αποστέλλει.
Δραστηριότητες Ευρωπαϊκών Ενώσεων τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών.
Όπως είναι γνωστό όλες οι Ενώσεις των τ. Βουλευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Συμβουλίου της Ευρώπης, (οι οποίες είναι υπερκομματικές,) συγκροτούν μια Ένωση: την
Ευρωπαϊκή Ένωση των τ. Βουλευτών, με την οποία η Ένωσή μας συνεργάζεται στενά σ’ όλα
τα επίπεδα ως μόνιμο μέλος της.
Καρπός αυτής της συνεργασίας ήταν και η τελευταία οργάνωση του 5ου Ευρωπαϊκού
Συνεδρίου στην Αθήνα, το οποίο και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Σχετική επιστολή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κ. Dimmer προς τον Πρόεδρο
της Ενώσεώς μας έχει ως εξής:

Monsieur Constantine Pylarinos
Président de l’Association
des anciens parlementaires grecs

Le Président
Bruxelles, le 23 octobre 2008

Αγαπητέ κ. Πυλαρινέ,
Μετά την επιστροφή μου στο Λουξεμβούργο η σκέψη μου είναι ακόμη στο υπέροχο
Συνέδριο των τ. Βουλευτών της Ευρώπης στην Αθήνα. Εκ μέρους όλων των Μελών της
Ένωσης, και εμού προσωπικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την θερμή
φιλοξενία που μας προσφέρετε καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής μας στην Αθήνα.
Το Συνέδριο ήταν μια μεγάλη επιτυχία: όλα κύλησαν υπό τις καλύτερες συνθήκες και η
τελική ομόφωνη αποδοχή της «Διακήρυξης των Αθηνών» είναι αναμφίβολα μια αδιάψευστη
απόδειξη.
Χάρη στην δική σας αφοσίωση κύριε Πρόεδρε, μπορέσαμε να ζήσουμε ένα μεγάλο
Ευρωπαϊκό γεγονός που θα παραμείνει χαραγμένο στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
τ. Βουλευτών ως μια από τις σημαντικές στιγμές της Ένωσης.
Θα χαρώ πολύ να σας δω τον Μάρτιο του 2009 κατά την διάρκεια της επόμενης Γενικής
Συνέλευσης της Ένωσής μας.
Camille Dimmer
Πρόεδρος

47

Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν
Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν

TO NEO ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν Ε Ν Η Μ Ε ΡΩ Σ Η Σ Τ Ε Ω Σ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν - Ε Υ ΡΩ Β Ο ΥΛ Ε Υ ΤΩ Ν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
PRESIDENT
Ο κ. JERZY BUZEK
ANΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
VICE PRESIDENTS

Giovanni
PITELLA
(S&D, IT)

Rodi
KRATSA TSAGARAPOULOU
(EPP, EL)

Stavros
LAMBRINIDIS
(S&D, EL)

Miguel Angel
MARTINEZ
MARTINEZ
(S&D, ES)

Alejo
VIDAL-QUADRAS
(EPP, ES)

Dagmar
ROTH-BEHRENDT
(S&D, DE)

Libor
ROUCEK
(S&D, CZ)

Isabelle
DURANT
(Greens/EFA, BE

Roberta
ANGELLILI
(EPP, IT)

Diana
WALLIS
(ALDE, UK)

Pal
SCHMITT
(EPP, HU)
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Edward
McMILLAN-SCOTT
(ECR, UK)

Rainer
WIELAND
(EPP,DE)

Silvana
KOCH-MEHRIN
(ALDE, DE)

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

w.w.w.enosisve.gr
Για περισσότερη ενημέρωση
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Αυτοί
που έφυγαν...
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
Ιεράπετρα Λασιθίου, 1929-2009
Υπάλληλος ΔΕΗ
Σπουδές: Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας.
Κοινοβουλευτική παρουσία: Με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1981 και το 1985.

ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ Κωνσταντίνος
Μεσελέροι Λασιθίου, 1908-2009
Εκπαιδευτικός – καθηγητής μέσης εκπαίδευσης
Σπουδές: Φιλοσοφική Σχολή Αθήνας.
Κοινοβουλευτική παρουσία: Με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1981 και το 1985.

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Νικόλαος
Αμφιλοχία, 1921-2009
Εκπαιδευτικός – Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης
Κοινοβουλευτική παρουσία: Το 1985 με τη Ν.Δ..

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μιχάλης
Καλαμάτα, 1941-2009
Αγρότης
Σπουδές: Νομική, Οικονομικές και Πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα,
στο Μονπελιέ και στο Παρίσι.
Κοινοβουλευτική παρουσία:. Με τον ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. το 2007.
Ευρωκοινοβούλιο: με τον ΣΥΝ το 1989, το 1994 και το 1999.

Αιωνία τους η μνήμη.
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Τα εκδοθέντα κατά την τελευταία περίοδο
βιβλία των Συναδέλφων
Κου Ν. Αυγερινού, κου Δ. Βλαχόπουλου, κου Μ. Δρεττάκη,
κου Π. Μποκοβού, κου Αρ. Τσιπλάκου.
(Βερυβάκης/Πνύκα και συναγωνιστές του Αλ. Παναγούλη)
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