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ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Όπως όλοι, έτσι και η Ένωση ως φορέας μη κερδοσκοπικός πορεύεται εν μέσω πολ-

λών οικονομικών αντιξοοτήτων.

Η απόφαση του Δ.Σ. να διακόψει την έκδοση του Περιοδικού της Ενώσεως (ΕΝΗ-

ΜΕΡΩΣΙΣ) και η αναστολή των προγραμματισμένων Ημερίδων καθ’ όλο το 2011, είναι

πράξεις ενδεικτικές των προβληματισμών μας αλλά και μιας συνετής οικονομικής δια-

χείρισης.

Επ’ ευκαιρία, είναι ανάγκη να ειπωθεί εξομολογητικά προς τα Μέλη της Ενώσεως,

ότι παρά τα όποια εμπόδια και την όποια έλλειψη στήριξης, εμείς, το Δ.Σ., θα συνεχί-

σουμε να υπηρετούμε τους Δημοκρατικούς θεσμούς και τα συμφέροντα του Λαού από

το μετερίζι της Ενώσεως με όλες μας τις δυνάμεις. Να υπηρετούμε υπερκομματικά το

μέτρο στην δημόσια ζωή και το Εθνικό συμφέρον.

Καθ  όσον αφορά την παρούσα περιορισμένη σε περιεχόμενο έκδοση του « Ενημε-

ρωτικού Δελτίου», αυτή κατέστη αναγκαία προκειμένου το σύνολο των Μελών της Ενώ-

σεως να έχει – ιδίως για τους διαμένοντας στην περιφέρεια Συναδέλφους – ενιαία και

ομοιόμορφη πληροφόρηση για τα απασχολούντα την Ένωση θέματα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι σας ευχόμαστε υγεία και καλές γιορτές και ας προ-

σπαθήσουμε να δούμε το ποτήρι του 2012 «μισογεμάτο».
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ΤΑΚΤΙΚΗ της 19ης Ιουνίου 2011

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Ανακοινώσεις.

2. Λογοδοσία και έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ. από 1ης Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου
2010.

3. Οικονομικός Απολογισμός της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2010.

4. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Οικονομικών και Διαφάνειας του άρθ. 16 του Καταστατικού.

6. Απαλλαγή του Δ.Σ. των ευθυνών του και των μελών της Ε.Ε. και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Συμπλήρωση Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου

Στη Γενική Συνέλευση, κατά την συζή-

τηση επί των πεπραγμένων του 2010,

εξετάσθηκαν και διάφορα παρεμπί-

πτοντα θέματα όπως οι δημόσιες παρεμ-

βάσεις της Ενώσεως, τα θέματα γενι-

κοτέρου ενδιαφέροντος (Πολιτική και

Δημοσιοοικονομική κατάσταση της

Χώρας) και ειδικότερα θέματα αφο-

ρόντα τα μέλη της Ενώσεως. Η Γενική

Συνέλευση μετά την ομόφωνη έγκριση τόσο των Πεπραγμένων όσο και τα της Οικονομι-

κής Διαχειρίσεως της περιόδου 2010 κατέληξε στην απόφαση της Συγκλήσεως έκτακτης

Γενικής Συνελεύσεως (για τον μήνα Οκτώβριο του 2011)προκειμένου να διεξαχθεί ευρεία

συζήτηση για την κοινωνικοοικονομική κρίση στη χώρα. 

Σημ: Στο πλαίσιο της συζητήσεως της Γ.Σ. κατατέθηκε από τον Πρόεδρο κ. Πυλαρινό η

επιδοθείσα επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παπούλια κατά την συνάντηση

του με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως (και τους Προέδρους των Επιτροπών μας)

την 29ην Μαρτίου 2011. Επίσης κατά την συζήτηση έγινε αναφορά και στην Ανακοίνωση

της Ενώσεως προς τον Τύπο την 6ης Μαϊου 2011. Τα ανωτέρω δύο κείμενα παρατίθενται

κατωτέρω:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ    Ι



ΕΝΩΣΗ ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προς τον Εξοχώτατον
Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. ΚΑΡΟΛΟΝ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
29/3/2011

Επί πολλούς μήνες, εμείς, οι προερχόμενοι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις τέως Βου-
λευτές και Ευρωβουλευτές, παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία και έντονο προβλημα-
τισμό την πρωτοφανή οικονομική και κοινωνική κρίση, αποφασισμένοι - χωρίς να
επιζητούμε ρόλους - να βοηθήσουμε ηθικά και ουσιαστικά τις προσπάθειες για τη σωτη-
ρία του τόπου.

Ο χρόνος παρέρχεται και παρά τη συνεχή και αγωνιώδη δραστηριότητα όλων των φορέων
της πολιτείας, η δυσχερής πορεία της χώρας μεταπηδά από αδιέξοδο σε αδιέξοδο. Τα
όρια της αναμονής και αντοχής του λαού, φοβούμεθα ότι ξεπεράστηκαν και οι μόνες ορα-
τές αρνητικές προοπτικές είναι, αφ' ενός οι σοβαρές κοινωνικές εντάσεις και αφ' ετέρου
οι διεθνείς μεθοδεύσεις με τα εφευρήματα ορισμένων Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και κά-
ποιων χρηματοπιστωτικών οικονομικών κύκλων, που οδηγούν την Ελλάδα σε μια κηδε-
μονία διαρκείας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι χρεωκοπημένες επικοινωνιακές πολιτικές συμπεριφορές
όλων, που σε κάθε περίπτωση βλάπτουν τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα της πολιτικής
ζωής, όπως και οι άγονες αντεγκλήσεις που υπονομεύουν την ενότητα, την κοινωνική συ-
νοχή και μοιραία το μέλλον του Τόπου.

Όλοι επικαλούνται την ενότητα. Αλλά ενότητα χωρίς την πρακτική της διάσταση δεν νο-
είται. Είναι μόνο θέατρο και μάλιστα κακό θέατρο, χωρίς θεατές.

Οι παρούσες παρακμιακές συμπεριφορές, της υπονόμευσης, ή της λοιδορίας του ενός
για τον άλλο, πρέπει να ξεπερασθούν από τους ίδιους που τις υπηρετούν. Η πολιτική ιδιο-
τέλεια, ο κομματικός «πατριωτισμός» και η φιλαρχία διαμορφώνουν αντίθετες προς την
ενότητα συνθήκες, με τελικά θύματα τον Λαό και την Χώρα.

Στις μέρες μας ζητείται ανάταση και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Το πολιτικό σύστημα πρέ-
πει να αποδείξει ότι αισθάνεται τις υποχρεώσεις του και τις υπηρετεί. Οι πολιτικές δυνά-
μεις της χώρας, αν επιζητούν κοινωνική και ιστορική δικαίωση, καλούνται να πράξουν
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την υπέρβαση τους, σήμερα, προτού κοινωνικά σεισμικά γεγονότα ανατρέψουν τα πάντα.
Η αποτελεσματική εφαρμογή των όποιων μέτρων, για το ξεπέρασμα της κρίσης και η
πορεία προς την ανάπτυξη χρειάζονται την ευρύτερη δυνατή δημοκρατική νομιμοποί-
ηση.

Η συγκρότηση διακομματικού μετώπου συστράτευσης και αλληλεγγύης είναι ιστορική
αναγκαιότητα για να εμποδισθεί η όποια καταστροφική αποσταθεροποίηση, από όπου
και αν θα προέρχεται. Στη συνείδηση των πολιτών, πήραν τέλος τα πολιτικά παίγνια, οι
συνδικαλιστικοί και κομματικοί ιδιοτελείς σχεδιασμοί. Τυχόν δε προσφυγή σε πρόωρες
εκλογές θα σημαίνει μεγέθυνση της κρίσης, με κίνδυνο να αποβούν αυτές ως ένας ακόμη
παραλογισμός του πολιτικού συστήματος, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Δυστυχώς με τις υπάρχουσες πολιτικές δομές και την τρέχουσα νοοτροπία λύσεις ουσίας,
δεν φαίνονται στον ορίζοντα, ενώ ο Λαός και η Χώρα πρέπει να σωθούν ΤΩΡΑ πριν είναι
αργά.

Με γενναίες, υπερβατικές πολιτικές πράξεις πρέπει να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη στο
αύριο του τόπου, να επαναπατρισθούν αρχές και αξίες και κυρίως, άμεσα να αναγεννηθεί
η ελπίδα και η αισιοδοξία της δημιουργίας, στις ψυχές των νέων μας.

Με αίσθημα ευθύνης, εμείς, οι διατελέσαντες επί πολλά έτη εκπρόσωποι του Λαού, ζη-
τούμε από τον άξιο και υπεύθυνο άνδρα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια,
να απαιτήσει από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Τόπου, τον άμεσο σχηματισμό Κυβέρ-
νησης Εθνικής Ενότητας και Σωτηρίας υπό την προεδρία του έχοντος την κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία της Βουλής.

Για μία διακυβέρνηση αυξημένων εθνικών υποχρεώσεων και συνέχισης των σκληρών
προσπαθειών, με ευρεία κοινοβουλευτική δημοκρατική νομιμοποίηση και στήριξη.

Για το Δ.Σ. της Ενώσεως 

τ. Βουλευτών - Ευρωβουλευτών 

και τα Προεδρεία των Επιτροπών της.



ΕΝΩΣΗ ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 6ης Μαΐου 2011

Θέμα: Υπόθεση αναδρομικών συνταξιούχων Βουλευτών

«Έκπληκτοι παρακολουθούμε το Υπουργείο Οικονομικών, έντεχνα και υποκριτικά, να προκαλεί
τον θόρυβο εις βάρος των συνταξιούχων τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών της χώρας, και
ανεύθυνα να τον συνεχίζει. Αυτή η εχθρική συμπεριφορά - των πολλών ερμηνειών - μας υπο-
χρεώνει στην παράθεση των γεγονότων:

Τα εκ του Συντάγματος δικαιώματα των Βουλευτών και όσων είναι συνταξιούχοι, γεννήθηκαν
πολύ προ της μεγάλης οικονομικής κρίσης, και μάλιστα όταν 7500 δικαστικοί λειτουργοί (εν
ενεργεία και συνταξιούχοι) και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους, δικαιώθηκαν στις απαιτήσεις
τους ύψους πέραν του ενός δις Ευρώ.

Από την στιγμή εκείνη (το 2007), η μη αυτόματη ικανοποίηση βάσει του Ζ' ψηφίσματος (του
Συντάγματος του 1975), των δικαιωμένων αναλόγου μεταχειρίσεως Βουλευτών (εν ενεργεία
και συνταξιούχων), προκάλεσε τις εύλογες νομικές τους διεκδικητικές ενέργειες.

Επαναλαμβάνουμε ότι πολύ προ της οικονομικής κρίσης και χωρίς καμία ανάμειξη της Ένωσης
τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών, (του φορέα ο οποίος δεν είναι συνδικαλιστικό -επαγγελματικό
σωματείο, και ως εκ τούτου, δεν έγει καμία δικαιοδοσία να παροτρύνει ή να παρεμποδίσει) τα
συνταξιούχο μέλη του, που ως πολίτες αυτής της χώρας έκαναν χρήση των νομίμων, επί μία
τριακονταπενταετία, δικαιωμάτων τους και ζήτησαν την εφαρμογή των νόμων προσφεύγοντας
στην δικαιοσύνη. Αυτή είναι συνοπτικά η αλήθεια των γεγονότων και ουδέν πέραν αυτής.

Παρά ταύτα, χάριν δημαγωγίας και λαϊκισμού, βρισκόμαστε μπροστά στον ορυμαγδό της υπο-
κρισίας, των ψευδών και των ανακριβειών. Και ενώ παραμείναμε σιωπηλοί από αίσθημα ευθύ-
νης, κάποιοι ανεμιστήρες λάσπης συνεχίζουν το «έργο» τους.

Η Ένωση τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών δεν προτίθεται να ασκηθεί στην αντιπαράθεση δη-
λώσεων και αντιδηλώσεων, κοινώς σε «χαρτοπόλεμο».

Γι' αυτό καλεί τον ίδιο τον κ. Υπουργό Οικονομικών σε δημόσιο δια της τηλεοράσεως διά-
λογο, για να αντιληφθεί επιτέλους και ο Ελληνικός Λαός όλη την αλήθεια επί του σοβαρού
και κρίσιμου αυτού θέματος για τον Κοινοβουλευτισμό.

Ας είναι βέβαιος ο κ. Υπουργός ότι και ενδιαφέρον θα έχει ο διάλογος και μέσα στο σημερινό
σκοτεινό τοπίο θα φωτισθούν πολλές πτυχές της δημόσιας ζωής μας προς όφελος της Δημο-
κρατίας και της οικονομικής πραγματικότητας του τόπου.

Ιδού η Ρόδος....

Όχι άλλοι εκ τους ασφαλούς παραπλανητικοί μονόλογοι προς τέρψιν τροϊκανών και λοιπών
υποκριτών, του ταλαίπωρου δημόσιου βίου μας.

Εκ της Γραμματείας 6/5/2011
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ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. της 9ης Οκτωβρίου 2011

Στην Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής συνήλθε
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα ημερη-
σίας διατάξεως: «την κοινωνικοοικονομική κρίση»

Η Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση, (η πρώτη
στην ιστορία της Ενώσεως), συνήλθε σε μια εξαιρε-
τικά κρίσιμη περίοδο κατά την οποία όλα τα Μέλη
μας είναι ιδιαιτέρως προβληματισμένα, μια και το
τραγικό διακύβευμα αυτής της ώρας είναι η σωτηρία
του Λαού και της Χώρας.

Διαπιστώθηκε επίσης κατά την μακρά ανταλλαγή απόψεων, για μια ακόμη φορά από τα Μέλη
της Ενώσεως ότι τα αρνητικά γεγονότα τρέχουν με μεγάλη ταχύτατα ενώ οι όποιες θετικές προ-
σπάθειες δείχνουν να είναι ατελέσφορες.

Διαπιστώθηκε η βαριά ψυχολογία του Λαού, οι έν-
τονοι προβληματισμοί των πολιτών και κυρίως η
απαισιοδοξία των νέων μας. Καταστάσεις που έν-
τονα ανησυχούν τα Μέλη της Ενώσεως. 

Ιδιαίτερα, από όλους τους ομιλητές, επισημάν-
θηκαν οι κίνδυνοι κοινωνικών αναστατώσεων και η
ανάγκη της συστράτευσης για μια μέγιστη κοινή
προσπάθεια των πολιτικών, πνευματικών και (των
υπεύθυνων) συνδικαλιστικών δυνάμεων, για την
έξοδο της Χώρας από την κρίση, άλλως η ταφό-
πλακα πάνω από τον Τόπο θα αιωρείται για μεγάλο

χρονικό διάστημα. 

Η ανεργία και η φτώχεια, δύο συγκλονιστικές
για τον Λαό καταστάσεις, είναι κίνδυνοι που με
σοβαρότητα μεγάλη και αλληλεγγύη πρέπει να
αντιμετωπισθούν στο ταχύτερο δυνατό χρόνο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από συζή-
τηση πέντε ωρών ολοκλήρωσε τις εργασίες της
αφού έλαβαν τον λόγο 27 συνάδελφοι. Τέλος ο
Πρόεδρος της Έκτακτης Γ.Σ. κ. Πυλαρινός ανέ-
γνωσε το προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο Ψήφισμα το οποίο ομόφωνα έγινε δεκτό και άμεσα δόθηκε στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ  IΙ



Η Ένωση τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών βαθύτατα προβληματισμένη και εξαιρετικά
ανήσυχη για την πορεία των πραγμάτων της Πατρίδας, για μια ακόμη φορά κάνει έκ-
κληση προς τις πολιτικές, κοινωνικές, και πνευματικές δυνάμεις για συστράτευση και συ-
νεννόηση πάνω στα μείζονα θέματα του Λαού και της χώρας.

Ούτε ένα λεπτό πλέον δεν πρέπει να χαθεί στο βωμό των όποιων σκοπιμοτήτων, των
όποιων ιδεολογικών εμμονών, των όποιων λογικών αντιπαραθέσεων και των όποιων φι-
λοδοξιών.

Η δοκιμασία των Ελλήνων και ο κίνδυνος για την τύχη των εθνικών μας συμφερόντων
δεν επιδέχονται, αλλά ούτε και ανέχονται περαιτέρω καθυστερήσεις.

Το κύρος και η υπόσταση του Ελληνικού Κράτους και της Δημοκρατίας μας διακυ-
βεύονται. Οι άθλιες σημερινές πιέσεις και οι πανταχόθεν εκπορευόμενοι εις βάρος της
Ελλάδος εκβιασμοί, παράλληλα με τα δικά μας παλαιά και νέα λάθη και την εκ μέρους
μας ανοχή σε μία μακροχρόνια παρακμιακή συμπεριφορά σε όλους τους τομείς, μας οδη-
γούν στην απομόνωση μέσα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μας οδηγούν στην ολική κα-
ταστροφή.

Απευθυνόμενοι προς ΟΛΟΥΣ τους ζητάμε:

«Ανταποκριθείτε στις ιστορικές σας ευθύνες και βοηθήστε τον Λαό και τους νέους που
δοκιμάζονται. Με αίσθημα ευθύνης εμπνεύστε την ελπίδα 

και στηρίξτε την δημιουργία. Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί όρθια με αξιοπρέπεια και
περηφάνεια σ' αυτή την δοκιμασία».

Εκ της Γραμματείας 10/10/2011
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ΕΝΩΣΗ ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

THΣ 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

«

»
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

Κατά την διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων ετέθησαν στην Ένωση μια σειρά θεμά-

των από φορείς ενημέρωσης. Η παρούσα έκδοση δίδει την δυνατότητα του σχολιασμού

τους και την παροχή διευκρινίσεων εκεί όπου είναι αναγκαίες και πάντοτε στο πλαίσιο 

του αυστηρού υπερκομματικού λόγου της Ενώσεως. 

ΑΝΕΡΓΙΑ

Στις ερωτήσεις πολλών εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. προς την Ένωση για το ποια είναι η ιεράρχηση των
σημαντικότερων προβλημάτων αυτή την χρονική ΠΕΡIΟΔΟ, η απάντηση μας είναι: Πρώτο η Ανεργία, Δεύ-
τερο η Ανεργία, Τρίτο η Ανεργία……

Και βεβαίως ότι συνδέεται με αυτήν. Η αγωνία της ανεργίας, οδηγεί στην απελπισία και κανείς δεν έχει
το δικαίωμα να την παραγνωρίζει ούτε για μία στιγμή. Συγκλονιστικές είναι οι σκηνές και τα γεγονότα που
συμβαίνουν μέσα στις οικογένειες των ανέργων. Γεγονότα που σφραγίζουν με δοκιμασία τις ψυχές εκατον-
τάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας.

Η δική μας - μικρής εμβέλειας - προσπάθεια είναι: μπροστά στο δραματικό φαινόμενο της ανεργίας, να
μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε δυνάμεις αλληλεγγύης σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής. Στους χώ-
ρους της τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Εκκλησία, σε πνευματικούς , πολιτιστικούς και κοινωνικούς χώρους.
Για μας, για την Ένωση μας, είναι καθήκον και υποχρέωση να συμμετάσχουμε σε ένα πανελλαδικό πρό-
γραμμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους δοκιμαζόμενους άμεσα και ουσιαστικά. Τα δίκτυα αλ-
ληλεγγύης σε όλη τη χώρα πρέπει να στηριχθούν επίμονα, συστηματικά και σε μεγάλο βάθος χρόνου.

ΑΛΑΖΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
Οι από τριετίας άλλα και προ εικοσαμήνου δημόσιες εκκλήσεις και επισημάνσεις μας, οι σχετικές με

την οικονομική κρίση, έτυχαν της αδιάφορης υποδοχής των «αρμοδίων».
Καμία από τις υποδείξεις μας δεν προσέχθηκε, ιδίως από εκείνες τις νεόκοπες και αλαζονικές ηγεσίες

του Υπ. Οικονομικών. Και όμως, όλοι οι φόβοι μας και όλες οι υποδείξεις μας ατυχώς, οι μεν δικαιώθηκαν
και οι δε επαληθεύθηκαν…

Την οικονομία της χώρας, πολύ προ των τελευταίων ηγεσιών της, την υπηρέτησαν ουσία και αρκετά δια-
πρεπή Μέλη της Ενώσεως που κάτι περισσότερο φαίνεται, γνωρίζουν από τους πολυπράγμονες των δημο-
σίων οικονομικών της περιόδου 2008 – 2010.

Βεβαίως οι τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας δεν είναι άσχετες με τη διεθνή συγκυρία, την δολιότητα
των χρηματοοικονομικών συμφερόντων και κυρίως με την ανεπάρκεια ορισμένων αδέξιων αλλοδαπών και
εγχώριων χειριστών.

Έτσι σήμερα, με περισσή μελαγχολία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι λίγο περισσότερη γνώση και
ένα αυξημένο αίσθημα πραγματικής και όχι θεατρικής σοβαρότητας και ευθύνης δεν θα έβλαπταν σε χει-
ρισμούς κρίσιμους για την Χώρα. Αντιθέτως η προκλητική απουσία τους οδήγησε και οδηγεί νομο-
τελειακά σε τραγικές περιπέτειες και τον Λαό και τον Τόπο. 
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ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προκλητικά (επαναλαμβανόμενα ακόμη τώρα) πολιτικά παίγνια στον τομέα της εργασίας, οι
«καμουφλαρισμένες προτάσεις» των εργοδοτικών φορέων εντός και εκτός Ελλάδος (συνοδευμένες ορι-
σμένες φορές από άδικη επιχειρηματολογία εις βάρος των εργαζομένων), αλλά και οι ορθές επικρίσεις
για τις διαχρονικά παράλογες συντεχνιακές υπερβολές, δεν μας αφήνουν αδιάφορους.

Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την ανάγκη της αξιοποιήσεως των φυσικών μας πόρων μέσω ιδιωτι-
κών εγχώριων ή αλλοδαπών επενδύσεων, που ασφαλώς πρέπει να τύχουν της προστασίας του Κράτους.

Αναγνωρίζουμε την σοβαρή επιχειρηματική προσπάθεια των πολλών αλλά παράλληλα απαιτούμε
και τον σεβασμό που οφείλουν οι πάντες στα δικαιώματα των εργαζομένων.

Δεν πρέπει να συγχέεται από ορισμένους η επιχειρηματικότητα με την ασυδοσία. Ούτε το αίσθημα
της επιχειρηματικής ευθύνης με την κερδοσκοπία ή την άπληστη κερδοφορία. Ούτε η υποβάθμιση της
αξίας της παραγωγικότατος από τα συνδικάτα. Στο σημερινό οικονομικό γίγνεσθαι μεγάλες είναι οι ευ-
θύνες απέναντι στο Λαό - καταναλωτή και τον εργαζόμενο παραγωγό.

Στην παρούσα συγκυρία θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ανάγκες και οι κίνδυνοι πάνε μαζί. Οι
υπερβολές από όπου και αν προέρχονται μας βλάπτουν ΟΛΟΥΣ. 

Έρχονται δύσκολες μέρες και είναι απόλυτη ανάγκη με τις συνειδητές πράξεις ευθύνης ο κάθε ένας,
όπου και αν βρίσκεται, να αποδείξει τον βαθμό της αλληλεγγύης του προς εκείνους που δοκιμάζονται.
Η κοινωνική υπευθυνότητα και η εθνική ευθύνη είναι δύο μετρίσιμα μεγέθη, τόσο στη ζωή όσο και στην
ιστορία. Μεγέθη που δεν μπορούν χωρίς συνέπειες, να τα αγνοήσουν ούτε οι πολιτικοί, ούτε η εργοδοσία,
ούτε ο συνδικαλισμός. Ως σκιές καθημερινά τους παρακολουθούν, καταγράφοντας τις επιδόσεις τους
και κυρίως την συνέπεια λόγων και πράξεών τους. 

TO ΣΠΟΡ ΤΗΣ…..ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
Η αχαριστία ως στοιχείο της ανθρώπινης φύσης συναντιέται διαχρονικά παντού. Και

έχει αναλόγως  στηλιτευθεί. Πολλές οι διαπιστώσεις και ακόμη περισσότερες εν προκειμέ-
νου οι σχετικές ρήσεις. Στην πολιτική – στο χώρο όπου θα έπρεπε (!) να καλλιεργείται το
πραγματικό ήθος – απαντάτε πάντοτε η αχαριστία  με συνοδεία την κακότητα. Έτσι είναι
δικαιολογημένη συχνά η έκφραση κάποιου δικού μας ανθρώπου, ότι: «της αχαριστίας έπε-
ται η ανασχυντία». 

Το θέαμα ή το άκουσμα του αχάριστου άλλοτε θλίβει και άλλοτε εξοργίζει. Και πάντα προ-
καλεί.

Δεν έχουμε παρά να ανακαλέσουμε μερικά από τα εκατοντάδες περιστατικά στην μνήμη
μας. Π.χ.. τα καμώματα των «ηρώων» της αχαριστίας την περίοδο της αναχώρησης το 1964
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, τις αθλιότητες κατά την διάρκεια της ασθένειας του Ανδρέα
Παπανδρεόυ το 1995. Τα όσα ειπώθηκαν και γράφηκαν από φίλους του κατά την «αποχώ-
ρηση – φυγή» του Κ. Καραμανλή το 2009. Αλλά και τώρα, τα όσα λέγονται και γράφονται
για τον μέχρι χθες Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου.

Αλήθεια τι μπορεί κανείς να πει; Εκτός του να ανακράξει: «Εύγε», στους  οπαδούς του…
πολιτικού ήθους.
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Στις επί μέρους ερωτήσεις δημοσιογράφων όπως: «τι συγκεκριμένα προτείνατε και αδιαφόρησαν

οι επί κεφαλής των δύο τελευταίων κυβερνήσεων» θα μπορούσαμε σε πάρα πολλά να αναφερθούμε.

Θα περιορισθούμε – και λόγω χώρου- σε ολίγα τινά. 

Πέραν των προτάσεων της Ενώσεως για την τροποποίηση του Συντάγματος με τις δέκα κύριες

θέσεις μας, πέραν της αναγκαίας εξυγίανσης αλλά και της μη «προοδευτικής» καταργήσης του κοι-

νωνικού κράτους, της αυστηρής αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης, κ.τ.λ. η Ένωση πρότεινε

συγκεκριμένες λύσεις σε τομείς που άπτονται  τις δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομίας της

αγοράς με στόχο το ξεπέρασμα της κρίσης  

Εν προκειμένω η Ένωση υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι κάποιοι θα πρέπει επί τέλους να συμβιβα-

σθούν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην αξία του θεσμού της ακίνητης ιδιοκτησίας των Ελλήνων και

ανακόλουθα με ότι σημαίνει ο τομέας που λέγεται οικοδομή. Ο τομέας αυτός αποτέλεσε την κινητή-

ριο δύναμη – την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας – εδώ και 60 χρόνια. Σήμερα η οικοδομή

είναι σε κώμα. Πάνω από 220,000 νεοδόμητες κατοικίες περιμένουν αγοραστή και πάνω από 180,000

διαμερίσματα και καταστήματα αναζητούν ενοικιαστή. 

Οι ανοησίες, με τις «εύκολες» αυξήσεις του Φ.Π.Α., οδήγησαν στην ολοκληρωτική κατάρρευση

αυτού του τομέα, με τεράστιες συνέπειες στα έσοδα του κράτους και των τραπεζών και κυρίως στην

μεγάλη αύξηση της ανεργίας και της οικονομικής ύφεσης.

Μια άλλη πρότασή μας που αγνοήθηκε αυτή την φορά και από την Κυβέρνηση του κ. Παπαδή-

μου, είναι η ανάγκη μιας σκληρής διαπραγμάτευσης καθ’ όσον αφορά τους αμυντικούς μας εξοπλι-

σμούς οι οποίοι ως κόστος μετέχουν στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς του προϋπολογισμού. 

Αγρίως δανειζόμενοι, αγοράζουμε από τις ευρωπαϊκές χώρες όπλα και αμυντικά συστήματα για

την προστασία «Ευρωπαϊκών συνόρων»(!) και ταυτόχρονα «τιμωρούμεθα» γι’ αυτό από τους προμη-

θευτές μας! Πλήρης ο παραλογισμός και σχιζοφρενική η αποδοχή του. Ποτέ κανένας δεν θέλησε να

θέσει το μείζον αυτό θέμα με τις τεράστιες συνέπειες στον δανεισμό της Χώρας και στον υπολογισμό

των ελλειμμάτων του Προϋπολογισμού της Ελλάδος. 

Τέλος ένα θέμα που μας βασανίζει και φέρει την σφραγίδα και των δικών μας ευθυνών, είναι αυτό

της επάρκειας για τον Λαό για των αγροτικών μας προϊόντων.

Όλοι μπερδευτήκαμε, ζαλιστήκαμε με τις ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την δια-

χείριση της αγροτικής μας πολιτικής. Οι σειρήνες των επιδοτήσεων διέστρεψαν και συσκότισαν τις

σκέψεις, τις αποφάσεις ακόμη και την αγροτική νομοθεσία της Πολιτείας. Αποτέλεσμα το ξεπάτωμα

της γεωργίας. Οι επιθυμίες και οι απώτερες επιδιώξεις του Βορρά (των βιομηχανικά ανεπτυγμένων

χωρών της Ευρώπης) εις βάρος του Νότου επικράτησαν πλήρως. 

Σήμερα η χώρα μας από την αυτάρκεια σε πολλά αγροτικά προϊόντα έγινε δέσμια των εισαγόμε-

νων, με παράλληλη  – σχεδόν συνειδητή – την εγκατάλειψη από τους αγρότες της γεωργίας του. Τα

αποτελέσματα είναι ορατά. 

Η αλλαγή πορείας και στον τομέα αυτό είναι υπόθεση κατεπείγουσα. Η γεωργία θα καταστεί –

αργά ή γρήγορα – το βασικότερο σημείο αναφοράς μας για την επιβίωση της χώρας. 

Η Ελλάδα δεν θα χαθεί μόνο αν ασχοληθεί με την γη της.
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Η Ε Ν Ω Σ Η  Σ Ε  Κ Ι Ν Η Σ Η . . .

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Πέραν των δύο Γενικών Συνελεύσεων του 2011 η Ένωση κινητοποίησε και τα Προεδρία των Επι-

τροπών της προκειμένου ουσιαστικότερα να συμμετάσχουν στους ευρύτερους προβληματισμούς της.

Η ανταπόκριση και η συνδρομή των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Επιτροπών υπήρξε άμεση,

ουσιαστική και αποφασιστική. Κατά τις πέντε συναντήσεις του 2011 των Προεδρίων των Επιτροπών

με το Δ.Σ. της Ενώσεως προσεγγίστηκαν μια σειρά από ζητήματα όπως π.χ. τα θέματα τα αφορόντα

την εσωτερική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Χώρας, οι δυσμενείς διεθνείς συγκυρίες,

τα ειδικότερα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής μας, το κρίσιμο θέμα της ανεργίας και της

φυγής επιχειρήσεων από την Ελλάδα, η αμυντική ικανότητα επάρκεια της χώρας, η αυστηροποίηση

του δημοσίου βίου, η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, η ελαττωματική παραγωγή

του νομοθετικού μας έργου, η λαθρομετανάστευση, η προστασία των Ελληνικών συνόρων, η αξιο-

ποίηση των Εθνικών πόρων, η ΑΟΖ κ.λ.π.

Τα συμπεράσματα των συζητήσεων στα πιο πάνω θέματα με διάφορους τρόπους διοχετεύθηκαν

στους αρμόδιους κρατικούς φορείς προκειμένου να τύχουν και της δικής τους επεξεργασίας.

Τα Προεδρία των Επιτροπών της Ενώσεως αποτελούνται από τους:

Επιτροπή για τη στήριξη των Κοινοβουλευτικών θεσμών, Πρόεδρος: Αρ. Καλαντζάκος, Αν-

τιπρόεδρος: Δημ. Φράγκος, Επιτροπή για την προστασία των Ατομικών Ελευθεριών, των Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ελεύθερης Δημιουργίας, Πρόεδρος: Κ. Μπουρδάρα,

Αντιπρόεδρος: Π. Δελημήτσος, Επιτροπή κατά της διαφθοράς, της κοινωνικής αδικίας και των

μονοπωλίων, Πρόεδρος: Παν. Μπενετάτος, Αντιπρόεδρος: Ν. Κατσαρός, Επιτροπή Ευρωπαϊκών

θεμάτων, Πρόεδρος: Π. Αυγερινός, Αντιπρόεδρος: Αρ. Τσιπλάκος, Επιτροπή Διεθνών θεμάτων

και Άμυνας, Πρόεδρος: Ελ. Βερυβάκης, Αντιπρόεδρος: Θ. Χούτας, Επιτροπή θεμάτων Ελληνικής

Γλώσσας, Παιδείας και Πολιτισμού, Πρόεδρος: Αρ. Δημόπουλος, Αντιπρόεδρος: Κων. Νικολάου,

Επιτροπή στήριξης της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας Πρόεδρος: Αντ. Γεωργιάδης,

Επιτροπή στήριξης των Ελληνικών Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) Πρόεδρος: Κ. Παπα-

ναγιώτου, Αντιπρόεδρος: Χρ. Φύσσας, Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων, Αντιπρόεδρος: Ηλίας Βλα-

χόπουλος, Επιτροπή Πολυμέσων και Κοινωνίας της Πληροφορίας, Αντιπρόεδρος: Νίκος

Λιναρδάτος, Επιτροπή Ελλήνων της Διασποράς Πρόεδρος: Φλώρος Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος:

Ευγ. Χαϊτίδης, Επιτροπή Θεμάτων Διατροφής, Υγείας και Αθλητισμού Πρόεδρος: Μενέλαος Χα-

τζηγεωργίου, Αντιπρόεδρος: Νίκος Παπανδρέου.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μετά τη Γενική Συνέλευση της Ενώσεως της 19ης Ιουνίου 2011, το Γραφείο της Θεσσα-

λονίκης επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου μαζί
με τη Διεθνή Έκθεση – όταν και «ζωντανεύει» η Θεσσαλονίκη.

Στις πρώτες συναντήσεις της Διοικητικής Επιτροπής της Θεσσαλονίκης αναλύθηκε και
σκιαγραφήθηκε η κατάσταση στη χώρα, όχι μόνον η πολιτική και η οικονομική, αλλά και ιδι-
αιτέρως η κοινωνική διάστασή της, όπως και οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην κοινωνία
και τους πολίτες.

Και οι εκτιμήσεις των μελών, αλλά και οι συστηματικές επαφές με διάφορους φορείς,
έδειξαν ότι δεν θα ήταν συμβατό με την αδήριττη πραγματικότητα η συνέχιση του πλάνου
πχ. των εκδηλώσεων επαφής, συσφίξεως σχέσεων και ημερίδων με διάφορα θέματα, αλλά
οφείλαμε να προβάλουμε και να προωθήσουμε με την δράση μας άλλου περιεχομένου υψη-
λούς στόχους και σκοπούς, όπως απορρέουν και αυτοί από το Καταστατικό της Ενώσεως,
ανάλογους με τις κοινωνικές συνθήκες, δηλαδή με δράσεις, εκδηλώσεις και πράξεις αλλη-
λεγγύης, κοινωνικής προσφοράς και συμπαράστασης στους πολίτες που αντιμετώπιζαν τις
επιπτώσεις της νέας δεινής πραγματικότητας, με όλους τους δυνατούς τρόπους.

Η Ένωση, με το Γραφείο της στη Θεσσαλονίκη, έχει κατά καιρούς διοργανώσει ή συν-
διοργανώσει διάφορες κοινωφελείς, κοινωνικής προσφοράς και υποστήριξης εκδηλώσεις
μόνη της ή σε συνεργασία με ανάλογους φορείς της Θεσσαλονίκης με εξαιρετική επιτυχία.

Έτσι, αυτό το διάστημα, ο χρόνος αφιερώθηκε σε επαφές, συναντήσεις και προεργασία
προσεχών κοινών εκδηλώσεων με ανάλογους φορείς στο άμεσο μέλλον. Η οργάνωση για τα
παιδιά με κινητικά προβλήματα, η ΕΛΕΠΑΠ, το Παιδικό Χωριό του Φιλύρου, η οργάνωση για
παιδιά με καρκίνο ΣΤΟΡΓΗ , το Λύκειο Ελληνίδων με εθνικούς λαογραφικούς και παραδο-
σιακούς προσανατολισμούς και άλλοι, συνεργάστηκαν μαζί μας και αποφασίσθηκαν αυτές
οι κοινές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης με πρώτη αυτή του Παιδικού Χωριού του Φιλύ-
ρου, στις 29 Ιανουαρίου 2012.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Τις τελευταίες ημέρες για μία ακόμη φορά, με προκατασκευασμένες και εσκεμμένες υπερ-

βολές, κάποιοι ανεύθυνοι ή επιπόλαιοι θεώρησαν πεδίο λαμπρό την γενικευμένη επίθεση εναν-

τίον των τέως και νυν μελών του Κοινοβουλίου. Σ’ αυτή δυστυχώς την προσπάθεια συμμετείχαν

ετερόκλητα στοιχεία από τον δημοσιογραφικό, ακόμη και τον πολιτικό κόσμο, υπό την παντελή

απουσία διαθέσεως, εκ μέρους των πολιτικών ηγεσιών, να πουν την αλήθεια στο Λαό προκειμέ-

νου να τον προστατεύσουν από την παραπλάνηση και τον λαϊκισμό. Λαϊκισμός και παραπλάνηση

που δεν βλάπτουν μόνον άτομα αλλά κυρίως την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Τα συνεχή ψεύδη

και η κατασυκοφάντηση μέσω των Μ.Μ.Ε των τ. βουλευτών επί του θέματος των αναδρομικών

(των οφειλών δηλαδή του δημοσίου, προς τους Δικαστικούς και τους Βουλευτές ΠΡΟ ΔΕΚΑΕ-

ΤΙΑΣ) οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως σε μια ακόμη Δήλωση. Τη ακόλουθει: 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ενώσεως τ. Βουλευτών – Ευρωβουλευτών

Δικαίως ή αδίκως μέρος της κοινής γνώμης, με κατευθυνόμενα, δόλια τις περισσότε-

ρες φορές ερεθίσματα ορισμένων Μ.Μ.Ε, επιθυμεί στο να καταστούν οι Βουλευτές και

οι τέως εκπρόσωποι του Λαού εξιλαστήρια θύματα της οικονομικής δοκιμασίας της

Χώρας.

Για όλα τα κακά ευθυνόμαστε οι Βουλευτές και οι τέως Βουλευτές, για τα όποια καλά

κάποιοι άλλοι…

Αναδεχόμαστε με σεβασμό τις προς τους πολίτες αυτού του τόπου ευθύνες που μας

αναλογούν.

Αναδεχόμαστε ακόμη και τις άδικες και εχθρικές επικρίσεις.

Η αλήθεια των πραγμάτων όμως είναι άλλη και η ιστορία θα την καταγράψει και

θα αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά υπάρχουν. 

Καθ’ όσον αφορά κάποιους θλιβερούς εκπροσώπους κομμάτων και αποκομμάτων,

ή τους βουτηγμέουςι στα σκάνδαλα και τους εκβιασμούς βαρώνους των ΜΜΕ και τους

χρυσοκάνθαρους του κεφαλαίου, καλό είναι να συμμαζευθούν και να μην προκαλούν

ούτε εμάς ούτε με τις συμπεριφορές τους να λοιδορούν και να υπονομεύουν το δημο-

κρατικό κοινοβουλευτικό μας σύστημα. 

13/12/2011
Εκ της Γραμματείας



15

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο / Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Κατά το 2011 
έφυγαν από κοντά μας οι αγαπητοί Συνάδελφοι

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΣΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΒΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ

Αιωνία τους η Μνήμη



«Ο Ελληνικός Λαός θα αντέξει

η Ελλάδα θα σταθεί όρθια»


