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Ευρωπαϊκά

Στις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στην εκπροσώπηση της χώρας μας στο Ευρωκοινοβούλιο.

  Όταν μιλάμε για Ευρωεκλογές, για Ευρωκοινοβούλιο, για Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, όλοι θυμόμαστε ότι ήμασταν εμείς, με επικεφαλής τον εθνάρχη - ορα-
ματιστή Καραμανλή, που σταθήκαμε όρθιοι απέναντι στο οργανωμένο σχέ-
διο των αντιευρωπαϊστών, πρωτοστατούντος του ΠαΣοΚ και υπογράψαμε τη 
συνθήκη ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στις 28 
Ιουνίου 1979.

  Εμείς και ειδικότερα ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, είμαστε εκεί-
νοι που προσφέρουμε σιγουριά και υπευθυνότητα, στο επίπεδο της πο-
λιτικής εκπροσώπησης, στο επίπεδο της λήψης πολιτικών αποφάσεων και 
στο επίπεδο της ανάληψης αποτελεσματικών δράσεων, ιδιαίτερα σε αυτή τη 
φάση βαθιάς οικονομικής κρίσης και δικαιολογημένης κοινωνικής ανα-
σφάλειας που διάγει ολόκληρη η ανθρωπότητα. 
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Ατενίζουμε με αισιοδοξία την 7η Ιουνίου, απευθυνόμα-
στε στην κάθε Ελληνίδα και στον κάθε Έλληνα πολίτη 
ξεχωριστά και τους διαβεβαιώνουμε ότι αξίζει να προ-
σέλθουν στην κάλπη και να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα. 

•  Πρόκειται για μία ημέρα ενίσχυσης για την Ευρωπαϊ-
κή Δημοκρατία και το μεγάλο Ευρωπαϊκό Οικοδόμη-
μα στο οποίο όλες και όλοι έχουμε επενδύσει όνειρα 
και προσδοκίες για το μέλλον.

•  Πρόκειται για μία ημέρα, στην οποία τιμούμε τη συμ-
μετοχή μας στην Ενωμένη Ευρώπη, η οποία μας δια-
σφάλισε στην τριακονταετία 1979-2009:

  Σταθεροποίηση της Δημοκρατίας μας και των θεσμών.

  Ενίσχυση της πολιτικής θέσης της χώρας διεθνώς και 
ισότιμη συμμετοχή της στις αποφάσεις για ένα κοινό 
ευρωπαϊκό μέλλον.

  Θωράκιση της εθνικής ασφάλειάς μας.

  Αναδιάρθρωση της εθνικής μας Οικονομίας και δια-
μόρφωση νέων προοπτικών για την εξέλιξή της.

  Δημιουργία σύγχρονων περιφερειακών αναπτυξιακών 
υποδομών και ενίσχυση των δυνατοτήτων του κοινω-
νικού μας κράτους.

•  Πρόκειται, τέλος, για μία ημέρα στην οποία θα ληφθεί 
η απόφαση για τη σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου, 
κάτι που θα αποβεί καθοριστικής σημασίας ως γεγονός, 

αναφορικά με την επιτυχή αντιμετώπιση των κινδύνων 
και των συνεπειών που επιφέρει η κρίση σε ευρωπαϊκό 
και σε εθνικό επίπεδο. 

Για τη Νέα Δημοκρατία και για το Ευρωπαϊκό Λαϊ-
κό Κόμμα, τα κόμματα – μέλη του οποίου αποτέλεσαν 
θεμέλια και πυλώνες για τη δόμηση και τη στήριξη του 
Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, βασικό μέλημα σήμερα 
αποτελεί η Οικονομία και κυρίως, η όσο το δυνατόν δυ-
ναμικότερη ανάσχεση των κινδύνων της οικονομικής 
κρίσης αναφορικά με τη ζωή των πολιτών και ιδιαίτερα 
εκείνων που θεωρούνται περισσότερο ευπαθείς. 

Πιστεύουμε ότι η καλύτερη απάντηση και λύση απέναντι 
στο σημερινό πρόβλημα είναι η Κοινωνική Οικονομία 
της Αγοράς, την οποία και σταθερά υποστηρίζουμε με 
την πολιτική μας. Εδραιώνοντας σε εθνικό και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς 
(Social Market Economy), θα πετύχουμε την ιδανική 
εξισορρόπηση ανάμεσα στην ελευθερία δημιουργικής 
δράσης του ατόμου μέσα σε ένα πλαίσιο επιχειρηματικό-
τητας και ανταγωνιστικότητας που θα είναι σταθερό στη 
μορφή του και ορθό στους κανόνες του και της διασφά-
λισης όρων και συνθηκών κοινωνικής συνοχής με τη 
συστηματική αρωγή ενός κράτους που θα έχει ανθρώ-
πινο πρόσωπο. 

Η ανορθολογική εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς 
που μαζί με τη κερδοσκοπική, ανεξέλεγκτη, χωρίς αρχές 
δράση κάποιων στελεχών της προκάλεσαν τη διεθνή οι-
κονομική κρίση, δεν πρέπει να μας κάνουν να χάσουμε 
την πίστη μας στη δύναμη και στη δυναμική της ελεύθερης 
δράσης, αρκεί να υφίστανται οι δικλείδες της ευθύνης, 
της επιτήρησης, και του ελέγχου. Από την άλλη πλευρά, 
αρχή και σκοπός μας πρέπει να είναι ο δίκαιος καταμερι-
σμός των βαρών της κρίσης αναλογικά με τις δυνατότητες 
καθεμιάς και καθενός και πάνω από όλα, η προστασία 
των φτωχών, των ανέργων, των συνταξιούχων, των νέων 
και των μικροεπιχειρηματιών. 

Είναι προφανές ότι γνώμονας στις αποφάσεις για τα μέτρα 
που έγκαιρα έλαβε και συνέχεια επικαιροποιεί η κυβέρ-
νησή μας είναι η τόνωση της ρευστότητας και της κίνησης 
στην αγορά, η παροχή κινήτρων για θετική συμπεριφο-
ρά του επιχειρηματία, ο καθησυχασμός των φόβων του 
καταναλωτή και πάνω απ’ όλα, η πολύμορφη, επιθετική 
στήριξη της Απασχόλησης, δεδομένου ότι η πιο δραματι-
κή για τους ανθρώπους συνέπεια της κρίσης, είναι η αύ-
ξηση του αριθμού ανέργων. Ταυτόχρονα, με μέτρα άμε-
σης εφαρμογής, απλώνουμε δίχτυ κοινωνικής μέριμνας 
και προστασίας για όλους όσους έχουν ανάγκη, για τους 
οικονομικά ασθενέστερους.

Επιπλέον, παρότι βρισκόμαστε στο μέσον της κρίσης, δε 
φοβόμαστε να προωθήσουμε στην πράξη το πρόγραμμα 

Για τη Νέα Δημοκρατία  
και για το  

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 
βασικό μέλημα σήμερα 
αποτελεί η Οικονομία  
και κυρίως, η όσο το  

δυνατόν δυναμικότερη 
ανάσχεση των κινδύνων 
της οικονομικής κρίσης 

αναφορικά με τη  
ζωή των πολιτών  

και ιδιαίτερα εκείνων  
που θεωρούνται  

περισσότερο ευπαθείς.
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διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Οικονομία και στη 
Δημόσια Διοίκηση. Είναι βέβαιο ότι οι μεταρρυθμίσεις αυ-
τές θα αποτελέσουν ισχυρό εφαλτήριο ανάπτυξης και προ-
όδου για την Ελλάδα, όταν η κρίση θα έχει παρέλθει. 

Το κεντρικό διακύβευμα που τίθεται, επομένως, είναι εάν 
ο πολίτης επιλέξει την πολιτική σιγουριάς και ευθύνης 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ισχυρή Νέα Δημοκρατία και 
ισχυρό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέσα στο Ευρωκοινοβού-
λιο. Εάν ο πολίτης θα σταθεί απέναντι σε δημαγωγικές 
και αντιφατικές εξαγγελίες οι οποίες, το μόνο που κρύ-
βουν είναι τη ραγδαία επιδείνωση των δημοσιονομικών 
μεγεθών με ανορθολογικές δαπάνες, έκρηξη της ανεργίας 
σε δυσθεώρητα ύψη και ποδηγέτηση της ελεύθερης αγο-
ράς με φόρμουλες ενός ξεπερασμένου προστατευτισμού.

Επιπρόσθετα στην Οικονομία, υπάρχουν άλλα ζητήματα 
αιχμής τόσο για την Ενωμένη Ευρώπη, όσο και για την 
Ελλάδα, για τα οποία, Νέα Δημοκρατία και Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα έχουν προωθήσει ισχυρές και τεκμηριωμέ-
νες θέσεις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Για την επίσημη 
αποδοχή και εφαρμογή των θέσεών μας επί αυτών των 
ζητημάτων, απαιτείται ισχυρή εντολή στις ευρωεκλογές. 
Η εντολή πρέπει να είναι ισχυρή, γιατί ισχυρά είναι τα 
συμφέροντα τα δικά μας και των Ευρωπαίων πολιτών 
συνολικά, που πρέπει να υπερασπίσουμε. 

1.  Ίδρυση Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, με καθήκον τη 
φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της ΕΕ. Ενίσχυση 
της Europol για αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και 
του εγκλήματος. Αντιμετώπιση της λαθρομετανά-
στευσης με βελτίωση του συστήματος ελέγχου συνό-
ρων Frontex.

2.   Αύξηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο 
το 20% της κάλυψης αναγκών μέχρι το 2020. Τη δι-
απραγμάτευση στην αγορά γύρω από την εκπομπή 
ρύπων για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
Παροχή κινήτρων για χρήση της πράσινης τεχνο-
λογίας, που έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στην 
προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας.

3.   Ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοι-
νωνικής ασφάλισης. Υιοθέτηση πακέτου μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο για την προστασία και την ενδυνά-
μωση της οικογένειας. Διασφάλιση συνεχώς καλύ-
τερης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. 

4.   Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ασφάλειας και Άμυνας, με οι-
κειοθελή δέσμευση για αμοιβαία συνδρομή των κρα-
τών-μελών. Θέσπιση Χάρτας Γειτονίας για να μπουν 
κανόνες και κριτήρια στις γειτονικές-συνοριακές σχέ-
σεις. Προώθηση του ζητήματος ψήφου για 30 εκα-
τομμύρια Ευρωπαίους που ζουν εκτός των ορίων της 
Ένωσης. 

Υπάρχουν, ακόμη, δύο βασικά ζητήματα, τα οποία κρίνο-
νται ως καθοριστικής σημασίας για τα εθνικά μας ενδι-
αφέροντα και για τον αποτελεσματικό χειρισμό των οποί-
ων, είναι αναγκαίο να λάβουμε μία ισχυρή εντολή που 
θα μας καταστήσει ισχυρούς διαπραγματευτές τόσο εντός 
του Ευρωκοινοβουλίου, όσο και εντός των οργάνων του 
ΕΛΚ. Αυτά είναι, το μέλλον των κοινοτικών χρηματο-
δοτήσεων μετά το 2013 και η διαβούλευση γύρω από 
τη διαμόρφωση όρων δίκαιης και βιώσιμης διευθέτησης 
ανοικτών υποθέσεων όπως της ονομασίας των Σκοπίων 
και της δυνατότητάς για ένταξή τους στην ΕΕ, της επίλυ-
σης του Κυπριακού και των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Η Νέα Δημοκρατία βαδίζει προς τις Ευρωεκλογές της 
7ης Ιουνίου με δύναμη, αυτοπεποίθηση και αισιοδο-
ξία. 

Είμαστε βέβαιοι για τις θέσεις μας, είμαστε περήφανοι 
για το έργο μας, είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε να 
υπηρετούμε ακόμη περισσότερο, τον πολίτη, την Ελ-
λάδα, την Ευρώπη.

Εμπιστευόμαστε τον πολίτη και του ζητούμε να μας 
εμπιστευτεί την εντολή του.

Για τον πολίτη, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη,  
Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.  
ΣΙΓΟΥΡΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ.

Ατενίζουμε  
με αισιοδοξία  

την 7η Ιουνίου,  
απευθυνόμαστε  

στην κάθε Ελληνίδα  
και στον κάθε Έλληνα 

πολίτη ξεχωριστά  
και τους διαβεβαιώνουμε 

ότι αξίζει  
να προσέλθουν  

στην κάλπη  
και να ασκήσουν  
το εκλογικό τους  

δικαίωμα.
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Δύναμη Πολιτών 
Συνέδριο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
Στη Βαρσοβία στις 29 & 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος (ΕΛΚ), του μεγαλύτερου κόμματος στην Ευρωβουλή, 
με κεντρικό σύνθημα «Δύναμη Πολιτών». H παρουσία 
δεκαοχτώ (18) Πρωθυπουργών όπως η κα Merkel, ο κ. 
Berlusconi, ο κ. Fillon κ.α. και τριών χιλιάδων συμμετε-
χόντων από όλη την Ευρώπη έδωσαν έναν έντονο πα-
νηγυρικό τόνο με την κεντροδεξιά να βρίσκεται ενωμένη 
για τον Πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε από 
πολυμελή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
της ΝΔ και Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή. Σκοπός 
του Συνεδρίου ήταν η τελική έγκριση της Διακήρυξης 
του ΕΛΚ για τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου, η οποία περι-
έχει προτάσεις και λύσεις για τα φλέγοντα ζητήματα που 
απασχολούν τους πολίτες της Ευρώπης. Η Διακήρυξη, η 
οποία τελειοποιήθηκε μετά από πολύμηνη επεξεργασία 
στις ομάδες εργασίας του ΕΛΚ, όπου συμμετείχε ενεργά η 
ΝΔ, αποτελείται από τις παρακάτω βασικές ενότητες: 

• «Δημιουργώντας Ευημερία για όλους»

• «Κάνοντας την Ευρώπη έναν πιο ασφαλή τόπο»

•  «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική Αλλαγή»

• «Αντιμετωπίζοντας την δημογραφική πρόκληση»

• «Ενωμένη Ευρώπη στην Παγκόσμια σκηνή»

Στο κείμενο της Διακήρυξης του ΕΛΚ, που ψηφίστηκε στο 
Συνέδριο, υιοθετήθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα ελληνικού 
ενδιαφέροντος θέματα που υποστηρίχθηκαν από τη ΝΔ:

-  Η Τουρκία καλείται να αναγνωρίσει τον Οικουμενικό 
χαρακτήρα του Πατριαρχείου και το ρόλο του Πατρι-
άρχη Κωνσταντινουπόλεως ως θρησκευτικού ηγέτη 
των 300 εκατομμυρίων ορθοδόξων χριστιανών σε 
ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και να επιτρέψει την επα-
ναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

-  Όσον αφορά στο Κυπριακό, η Τουρκία οφείλει να διευ-
κολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο Κοινοτή-
των, με την αποχώρηση των Τουρκικών δυνάμεων. 

-  Αναδείχθηκε η αξία του σεβασμού της Αρχής της Κα-
λής Γειτονίας ως κριτήριο για τις σχέσεις της ΕΕ με τα 
γειτονικά κράτη.

-  Έγινε δεκτή η πρόταση για συγκρότηση κοινής στρα-
τιωτικής αμυντικής δύναμης που θα διασφαλίζει την 
Ασφάλεια των κρατών μελών που συμμετέχουν με 
βάση την αρχή της «Αλληλεγγύης».

-  Κρίνεται αναγκαία η ίδρυση Ευρωπαϊκής Ακτοφυλα-
κής που θα έχει την ευθύνη της φύλαξης των θαλασ-
σίων χωρικών υδάτων της ΕΕ σε επίπεδο πλέον Ευρω-
παϊκό και όχι Εθνικό, όπως είναι σήμερα.

-  Υιοθετήθηκε η πρόταση για ενίσχυση της Αλιείας και 
ιδιαίτερα περιοχών που βασίζονται οικονομικά σε 
αυτή, στα πρότυπα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

-  Κρίθηκε αναγκαία η προώθηση και ενίσχυση των Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων, της Γυναικείας Επιχειρηματι-
κότητας καθώς και της Επιχειρηματικότητας των Νέων.
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1. Γιαννάκου Μαριέττα: 

Ιατρός.Έχει διατελέσει επικε-

φαλής της αντιπροσωπείας 

των Βουλευτών της ΝΔ στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 

1999, μέλος του Πολιτικού 

Γραφείου της Κοινοβουλευ-

τικής Ομάδας του Ευρωπαϊ-

κού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), 

Υπουργός Υγείας και Παιδείας 

και επί σειρά ετών Βουλευτής 

Α’ Αθηνών. Εκ των ιδρυτικών μελών της ΟΝΝΕΔ. Έχει τιμη-

θεί με το ανώτατο παράσημο “Bernando O’ Higgins” της 

Δημοκρατίας της Χιλής. Μιλάει αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά 

και γαλλικά.

2. Κράτσα Ρόδη: 

Κοινωνιολόγος με μακρά 

ενασχόληση με τα ευρωπαϊ-

κά θέματα. Αντιπρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ευρωβουλευτής από το 1999. 

Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος 

της Διεθνούς Οργάνωσης για 

την Προώθηση των Γυναικών 

της Ευρώπης, αλλά και του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοι-

νωνίας και Πληροφόρησης. Έχει τιμηθεί για την ευρωπαϊκή 

δράση της με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής από τον 

Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, παρουσίασε σε εκδήλωση στο Ζάππειο 
Μέγαρο στις 17 Μαΐου το ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τις Ευρωεκλογές. 

Στο ευρωψηφοδέλτιο συμμετέχουν: 

Ψηφοδέλτιο νίκης
Παρουσίαση 22 υποψηφίων Ευρωβουλευτών



Περιοδική έκδοση της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκης Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας

�

3. Παπαστάμκος Γεώργιος: 

Ο Ευρωβουλευτής μας από 

τη Μακεδονία έχει ήδη μια 

θητεία στο Ευρωκοινοβού-

λιο. Καθηγητής του τμήματος 

των Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, κάτοχος της Ευρω-

παϊκής έδρας Jean Monnet. 

Έχει διατελέσει υφυπουργός 

Εξωτερικών και Εθνικής Οικο-

νομίας και βουλευτής Ημαθίας. Έχει μεγάλο συγγραφικό έργο, 

διδακτική και ερευνητική δράση. 

4.  Πουπάκης Κωνσταντίνος:

Εκπροσωπεί την κοινωνία των 

εργαζομένων. Πρόεδρος της 

ΔΑΚΕ Ιδιωτικού Τομέα. Γενικός 

Γραμματέας ΓΣΕΕ. Μέλος του 

Προεδρείου του Ινστιτούτου 

Εργασίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) και 

του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαι-

δευτικής Πολιτικής και της Ακα-

δημίας Εργασίας. Συμμετέχει 

ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες. 

Διοικητικό στέλεχος στον ΟΤΕ.

5. Σκυλακάκης Θεόδωρος:

Οικονομολόγος. Γενικός Γραμ-

ματέας Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συ-

νεργασίας στο Υπουργείο Εξω-

τερικών. Ειδικός Εκπρόσωπος 

του ΥΠΕΞ για την Κλιματική 

Αλλαγή. Από το 2003 έως το 

Φεβρουάριο του 2006 ήταν 

Αναπληρωτής Δημάρχου Αθη-

ναίων, Αντιδήμαρχος Οικονο-

μικών, καθώς και Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

6.  Κουμουτσάκος Γεώργιος:

Διπλωμάτης. Εκπρόσωπος Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών. 

Κάτοχος μεταπτυχιακού σε θέματα Διπλωματίας, Στρατηγι-

κής και Άμυνας στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και 

Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, 

από όπου απεφοίτησε με 

την ανώτατη διάκριση. Έχει 

υπηρετήσει στο διπλωματικό 

γραφείο του Προέδρου της 

Δημοκρατίας κ. Κωστή Στε-

φανόπουλου και στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδας 

στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

7.  Παπανικολάου Γεώργιος:

Εκφραστής της νέας γενιάς. 

Δικηγόρος. Πρόεδρος της ΟΝ-

ΝΕΔ. Έχει διατελέσει Γραμμα-

τέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ. Παιδί 

πολύτεκνης οικογένειας. Υπο-

ψήφιος Διδάκτωρ Δημοσίου 

Δικαίου του Τμήματος Νομικής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Μέλος του Πολιτικού Συμβου-

λίου της ΝΔ. 

8.  Τσουκαλάς Ιωάννης: 

Ομότιμος Καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Φυσικός. Πραγματοποίησε 
μετα-διδακτορικές σπουδές 
στην Αγγλία, στη Γερμανία, 
στη Γαλλία και στις ΗΠΑ. Δι-
ετέλεσε Γενικός Γραμματέας 
Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Έχει δημοσιεύσει πλήθος 
εργασιών σε έγκριτα διεθνή 
περιοδικά, καθώς και μονογραφίες και διδακτικά συγγράμ-
ματα στο επιστημονικό του πεδίο. 

9.  Παπασταύρου Σταύρος: 

Ο Σταύρος Ν. Παπασταύρου 
(1967) δικηγόρος με μεταπτυ-
χιακές σπουδές στο Πανεπι-
στήμιο Harvard είναι Γραμμα-
τέας Διεθνών Σχέσεων και Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης  της Νέας 
Δημοκρατίας και Μέλος του 
Πολιτικού Γραφείου του ΕΛΚ. 
Εργάστηκε ως νομικός σύμ-
βουλος στην Ουάσινγκτον και 
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στην Αθήνα σε θέματα κεφαλαιαγοράς, εταιρικού και τραπε-
ζικού δικαίου. Έχει διατελέσει Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων 
της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, πρόεδρος της φοιτητικής 
οργάνωσης του ΕΛΚ και της DEMYC και αναπληρωτής πρό-
εδρος της παγκόσμιας οργάνωσης κεντροδεξιών νεολαιών.

10. Μοσχή Αλίκη: 

Εκλεγμένη «Γυναίκα της Ευ-
ρώπης» το 2004. Διεθνολό-
γος, με μεταπτυχιακές σπου-
δές στο Πανεπιστήμιο John 
Hopkins των ΗΠΑ και στη 
Σορβόννη. Ιδρύτρια – Διε-
θνής Πρόεδρος του Παμμε-
σογειακού Δικτύου Γυναικών 
Δημιουργών FAM, υπό την 
αιγίδα της UNESCO. Επίτιμη 
πρόξενος της Γαλλίας για το Νομό Δωδεκανήσων. Μιλάει 
άπταιστα τέσσερις ξένες γλώσσες. 

11.  Δημητρίου Λευτέρης: 

Πρόεδρος Παγκυπρίου Συν-
δέσμου Βορειοηπειρωτών. 
Γεννημένος στους Αγίους Σα-
ράντα. Εγκατεστημένος στην 
Κύπρο τα τελευταία δώδεκα 
χρόνια. Εργάζεται στον Κυ-
πριακό Οργανισμό Αγροτι-
κών Πληρωμών. Απόφοιτος 
του Γεωργικού Πανεπιστη-
μίου, κατέχει τρεις μεταπτυ-
χιακούς τίτλους. Την περίοδο 2001-2004, διετέλεσε Διευ-
θυντής Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου ΔΗ.ΣΥ. Μιλάει 
αγγλικά, αλβανικά, ρώσικα.

12.  Κόλλια Βασιλική:

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας 
Νέας Γενιάς. Σπούδασε Ευρω-
παϊκή Πολιτική, στο Πανεπι-
στήμιο του Έσσεξ, στη Μεγάλη 
Βρετανία. Έχει εκπονήσει μελέ-
τες - εργασίες και έχει εργαστεί 
ως επιστημονικός συνεργάτης 
σε ιδρύματα πολιτικής έρευ-
νας στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Από το 1999 - 2003 ήταν 
γενική γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών. 

13.  Φωτέα Ελένη: 

Δικηγόρος. Πρόεδρος της 
γυναικείας παγκόσμιας εθε-
λοντικής Μη Κυβερνητικής 
Οργάνωσης «Χριστιανική 
Ένωση Νεανίδων Ελλάδας». 
Μέλος της Ελληνικής Αντι-
προσωπείας του Ευρωπαϊ-
κού Λόμπυ Γυναικών. Νομι-
κή Σύμβουλος του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 

14.  Κανάκας Βασίλης: 

Αγρότης, Μηχανολόγος 
Μηχανικός. Νομαρχιακός 
Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. 
Έχει διατελέσει μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΣΥΔΑ-
ΣΕ. Μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής της ΝΔ και της 
Γραμματείας Αγροτικού. 

15.  Μπρεδήμα Άννα: 

Δικηγόρος. Διευθύντρια Διε-

θνών και Κοινοτικών θεμάτων 

της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-

στών. Μέλος της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής. Μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Ένωσης 

των Ευρωπαίων Εφοπλιστών. 

Μέλος της Διεθνούς Διαφά-

νειας Ελλάς. Μιλάει αγγλικά, 

γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά.

16.  Κούρτης Δημήτριος: 

Εκπαιδευτικός. Πολύτεκνος 

με επτά παιδιά. Ζει στη Γερ-

μανία τα τελευταία 24 χρόνια 

και εργάζεται ως Συντονιστής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης στη Στουτγάρδη, Βάδης 

Βυρτεμβέργης. Ιδρυτικό μέ-

λος και πρώτος Πρόεδρος 

του πρώτου Συλλόγου Ελ-
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λήνων Πολυτέκνων στην Ευρώπη. Μιλάει αγγλικά, γερμα-

νικά, γαλλικά και τούρκικα. 

17.  Πάλλη Αλεξάνδρα: 

Γενική Γραμματέας Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελη-

τηρίου Αθηνών. Σπούδασε 

Marketing και Διοίκηση Επι-

χειρήσεων στην Αθήνα και 

το Λονδίνο. Μέλος της Κε-

ντρικής Επιτροπής της Νέας 

Δημοκρατίας από το 2004. 

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και 

γερμανικά.

18.  Αντωνιάδης Ιωάννης: 

Δάσκαλος. Αντιπρόεδρος της 

Παμποντιακής Ομοσπονδίας 

Ελλάδος. Μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Πα-

γκόσμιας Ομοσπονδίας Πο-

ντίων Ελλήνων. Αντινομάρ-

χης Φλώρινας. Νομαρχιακός 

Σύμβουλος συνεχώς από το 

1994. 

19.  Μπλέτα Αφροδίτη: 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 

με σπουδές στη Σορβόννη στο 

Διεθνές και συγκριτικό δίκαιο. 

Πρόεδρος του Ελληνοκινεζι-

κού Επιμελητηρίου. Μέλος 

της Ευρωπαϊκής Επαγγελμα-

τικής Ένωσης. Ιδρυτικό μέλος 

της Πανελλήνιας Οργάνωσης 

για την οικογένεια, η «Ελλη-

νική Εστία». Πληρεξούσια του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωματών Ευρεσιτεχνίας. Μιλάει 

αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά και μαθαίνει 

κινέζικα. 

20.  Αχμετσίκ Ριτβάν:

Δάσκαλος. Απόφοιτος της Ει-

δικής Παιδαγωγικής Ακαδη-

μίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), 

της οποίας διετέλεσε Γενικός 

Γραμματέας του Συλλόγου 

Αποφοίτων. Το 2002 εξελέγη 

Δημοτικός Σύμβουλος του 

Δήμου Μύκης Ξάνθης. 

21.  Παππά Πηνελόπη: 

Η νεότερη του συνδυασμού 

μας. Πτυχιούχος Πολιτικών 

Επιστημών και Δημόσιας Δι-

οίκησης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Έχει εργαστεί στην 

ΕΥΔΑΠ ως Διοικητική Υπάλ-

ληλος με το Πρόγραμμα Ερ-

γασιακής Εμπειρίας. Μιλάει 

αγγλικά.

22.  Κασιμάτης Γεώργιος:

Επιχειρηματίας. Πρόεδρος Κε-

ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδος. Αναπληρωτής Πρόε-

δρος Ευρωεπιμελητηρίων. Έχει 

διατελέσει πρόεδρος του Ορ-

γανισμού Επιχειρηματικής και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης, του 

Οργανισμού Προώθησης Εξα-

γωγών, του Ταμείου Εμπόρων, 

του Συμβουλίου Μεταφορών 

και Ελληνικών Επιμελητηρίων και των Ελληνικών Ναυπηγείων. 

Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τμή-

ματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μαριέττα Γιαννάκου: 
 Αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε μέσα από τη δική μας ιδεολογία,  

γιατί είμαστε πράγματι το πραγματικά πιο Ευρωπαϊκό Κόμμα, είναι να δώσουμε ισχύ σ’ αυτή την Ευρώπη 
που τα υπερεθνικά της όργανα έχουν λάβει αρμοδιότητες από τον πυρήνα των κρατών μελών. Η ισχύς 
αυτής της Ευρώπης, η ενότητα της, η συνεχής ολοκλήρωση, η Πολιτική Ένωση την οποία επιθυμούμε, 

είναι αυτή που θα δώσει ισχύ και στα κράτη - μέλη και στους πολίτες.
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Ο κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, επι-
κεφαλής των ευρωβουλευτών 
της ΝΔ, υπήρξε ο συντάκτης επτά 
Εκθέσεων της Επιτροπής Πολιτι-
κών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίες 
ενισχύουν την αμοιβαία αναγνώρι-
ση δικαστικών αποφάσεων και κα-
τατείνουν προς έναν ενιαίο ποινικό 
κώδικα, προασπίζοντας τα δικαιώ-
ματα των πολιτών της ΕΕ όπου και 

αν βρίσκονται επί του εδάφους της Κοινότητας αλλά και σε τρί-
τες χώρες. Οι πλέον ενδεικτικές είναι η Έκθεση για το ευρωπαϊ-
κό ένταλμα επιτήρησης (αντί προφυλάκισης) σε προδικαστικές 
διαδικασίες, η Έκθεση για τη μεταφορά καταδίκων με στόχο την 
ομαλότερη και πληρέστερη επανένταξή τους στην κοινωνία, και 
η Έκθεση για διπλωματική και προξενική προστασία του πολίτη 
της Ένωσης στις τρίτες χώρες.

Εισηγήθηκε επίσης τροπολογίες σε εκθέσεις για θέματα που 
αφορούν:

1.  την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, 

2. τα δικαιώματα των Ευρωπαίων υπηκόων, 

3. την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

4.   την μετανάστευση (Blue Card και νόμιμη μετανάστευση, δί-
ωξη παράνομης εργασίας), 

5. την προστασία των κοινών συνόρων (FRONTEX/EUROSUR) 

6.   το μέλλον της Ευρώπης (συνθήκη της Λισαβόνας και ο ρό-
λος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 

Στην Επιτροπή Πολιτισμού-Αντιπροσωπεία στην Ευρωμεσογει-
ακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση συνέταξε Έκθεση για τον δια-

πολιτισμικό διάλογο, η οποία αποτέλεσε τη βάση ψηφίσματος 
στην Ολομέλεια της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συ-
νέλευσης της 16ης Μαρτίου 2009. 

Ο κ. Αντώνης Τρακατέλλης συ-
νέταξε γραπτή δήλωση για μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική κατά 
του καρκίνου, η οποία προσυ-
πογράφτηκε από την απόλυτη 
πλειοψηφία των βουλευτών του 
ΕΚ και ακολουθήθηκε από το 
αντίστοιχο ψήφισμα από την ολο-
μέλεια του ΕΚ. 

Ως μέλος της Επιτροπής Περι-
βάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, εισηγήθηκε και διαμόρφωσε 
τα δύο Προγράμματα Δημόσιας Υγείας (2002-2008 και 2007-
2013), καθώς και τους περιορισμούς φθαλικών ουσιών σε παι-
χνίδια και είδη παιδικής φροντίδας και την Έκθεση για τις σπάνι-
ες νόσους. Ασχολήθηκε επίσης με το HIV/AIDS, το Αλτσχάϊμερ, 
τη σωστή διατροφή και την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, 
και με τον αγώνα κατά του καπνίσματος. 

Ως Αντιπρόεδρος του ΕΚ, συμμετείχε στην Επιτροπή Συνδιαλ-
λαγής, όπου ασχολήθηκε με θέματα περιβάλλοντος και συμ-
μετείχε στη διαμόρφωση του κανονισμού REACH σχετικά με 
την καταγραφή, αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών ουσιών. 
Ασχολήθηκε με τη διαφύλαξη της ποιότητας του νερού και του 
αέρα, την πολιτική προστασία, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. 

Στην προσωρινή Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές, συνέβαλε 
σε θέματα καινοτομίας που υπόσχεται λυσιτελείς παρεμβάσεις 
στην ενέργεια και επίδρασης του περιβάλλοντος στην υγεία. 

Στην τελική διακήρυξή της Μικτής Κοινοβουλευτικής Αντιπρο-
σωπείας ΕΕ-ΠΓΔΜ, της οποίας υπήρξε Πρόεδρος, υπογραμμί-

Απολογισμός Ευρωβουλευτών 2004-2009
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στηκε ότι για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων απο-
τελούν προϋποθέσεις η επίλυση του θέματος της ονομασίας, η 
αποφυγή στο μέλλον καταδικαστέων Κοινοβουλευτικών πρα-
κτικών στην ΠΓΔΜ, η ελευθερία λόγου και έκφρασης, η νομο-
θεσία για το περιβάλλον, τη διαφθορα, τη μειονότητα των Ρόμα 
και την οικιακή βία. 

Ο κ. Γιώργος Δημητρακόπου-
λος στην Έκθεση του σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ 
υποστηρίζει την ενεργή παρουσία 
της ΕΕ και των Θεσμικών της Οργά-
νων στην διαδικασία ανοικοδόμη-
σης του Ιράκ και προτείνει μεταξύ 
άλλων, την αντικατάσταση των ξέ-
νων στρατιωτικών δυνάμεων που 
βρίσκονται στο Ιράκ με ειρηνευτική 
δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και 

ζητά, αφού ληφθεί η απόφαση αυτή στο Συμβούλιο Ασφαλεί-
ας του Οργανισμού, να αποφασισθεί η αποχώρηση των ξένων 
στρατιωτικών δυνάμεων στη βάση χρονοδιαγράμματος.

Με γνωμοδότησή του για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσε-
ων σχετικά με την δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατη-
γικής, υποστηρίζει την ανάγκη ανάπτυξης συνεκτικής και απο-
τελεσματικής κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την 
ενέργεια και αναφέρεται ρητά στις συμφωνίες Ελλάδας, Τουρκί-
ας και Ιταλίας για τον αγωγό φυσικού αερίου ITGI.

Οργάνωσε συζήτηση στην Υποεπιτροπή Άμυνας του θέματος 
των παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου και των παρα-
βιάσεων των κανόνων του FIR Αθηνών.

Με τις τροπολογίες του πέτυχε την αναφορά, σε όλες τις εκθέσεις 
για την Τουρκία, θεμάτων όπως η Τουρκική απειλή casus belli, οι 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και ειδικότερα σε 
σχέση με την ελληνική μειονότητα, ζητήματα του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από 
την Κύπρο και η ανάγκη υιοθέτησης από την Τουρκία εποικοδο-
μητικής στάσης για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό. 

Η κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαρο-
πούλου έγινε η πρώτη Ελληνίδα 
που καταλαμβάνει τη θέση του Α’ 
Αντιπροέδρου του ΕΚ.

Ως αρμόδια Αντιπρόεδρος για 
την συνδιαλλαγή μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, με στόχο την 
επίτευξη συμφωνίας για τη τελι-
κή διαμόρφωση της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας, ηγήθηκε και έφερε εις πέρας τρεις συνολικά δια-
πραγματεύσεις σχετικά με το Κοινοτικό Πρόγραμμα LIFE+ για 
την προστασία του περιβάλλοντος, τον Κανονισμό ως προς 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για την ασφάλεια πολιτικής αε-

ροπορίας της ΕΕ και το Πακέτο Έρικα ΙΙΙ για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα.

Για την Ευρωμεσογειακή συνεργασία και την Ευρωμεσογεια-
κή Κοινοβουλευτική Συνέλευση προώθησε πρωτοβουλίες για 
την ολοκλήρωση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ και μεσογειακών 
χωρών-εταίρων και την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους 
τους τομείς, οικονομικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς.

Στις κοινοβουλευτικές Επιτροπές ως εισηγήτρια εκθέσεων, 
γνωμοδοτήσεων, τροπολογιών, προώθησε μία ενισχυμένη 
νομοθεσία βασισμένη στις Διεθνείς Συμβάσεις για τον υγιή 
ανταγωνισμό, την ασφάλεια στη θάλασσα, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των επιβατών, την ανταγωνι-
στικότητα των λιμενικών υπηρεσιών, τον αειφόρο τουρισμό 
και την οδική ασφάλεια. 

Παράλληλα προώθησε την πολιτική ισότητας των δύο φύλων 
σε όλους τους τομείς και με διετείς διαδικασίες καθιερώθηκε η 
«Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας». 

Ο κ. Ιωάννης Γκλαβάκης έθεσε ως 
προτεραιότητά του στην Επιτροπή 
Γεωργίας την ενίσχυση του εισοδή-
ματος των Ελλήνων αγροτών. 

Στην αναθεώρηση της Κοινής Ορ-
γάνωσης Αγοράς για το βαμβάκι, 
Έκθεση στην οποία ήταν εισηγητής, 
πέτυχε την διατήρηση των επιδο-
τήσεων χωρίς καμία περικοπή. Το 
νέο καθεστώς μάλιστα είναι ευνο-

ϊκότερο από το προηγούμενο.

Στην εξέταση της ενδιάμεσης αξιολόγησης της ΚΑΠ, (“Έλεγχος 

Υγείας”), κατάφερε την ικανοποίηση των ελληνικών θέσεων με 

σημαντικότερη την διατήρηση του συνόλου των άμεσων ενι-

σχύσεων για τον καπνό.

Επιπλέον, πέτυχε την θέσπιση αυστηρότερων κανόνων επισή-

μανσης των ζωικών, των βιολογικών και των προϊόντων που 

καλύπτονται από τα κοινοτικά συστήματα ποιότητας με σκοπό 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας αλλά 

και την προστασία των καταναλωτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της αλιείας και της ιχθυοκαλ-

λιέργειας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησι-

ωτικών και παράκτιων περιοχών, συνέταξε δύο εκθέσεις στην 

Επιτροπή Αλιείας με τις οποίες πρώτον επιτυγχάνεται ο εκσυγ-

χρονισμός των αλιευτικών σκαφών, δίνοντας την δυνατότητα 

αύξησης της χωρητικότητας των παράκτιων σκαφών (90% του 

ελληνικού στόλου) με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και υγιεινής. Δεύτερον προτείνονται κατευθυντήριες 

γραμμές για την ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασμού με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της ιχθυοκαλλι-

έργειας αλλά και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

περιοχών. 



12

Η κα Μαρία Παναγιωτοπούλου-
Κασσιώτου, ως Πρόεδρος της Δι-

ακομματικής Ομάδας “Οικογένεια 

και Προστασία του Παιδιού” του 

ΕΚ, οργάνωσε 25 συναντήσεις με 

κύριους άξονες τον Συνδυασμό 

επαγγελματικής ζωής και περιό-

δων σπουδών με τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις, τη Στρατηγική για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και προ-

στασία ανηλίκων κατά τη χρήση 

νέων τεχνολογιών και Διαδικτύου, την Ενίσχυση πολυτέκνων 

και μονογονεϊκών οικογενειών, την Οικογενειακή διάσταση 

στην Περιφερειακή Πολιτική και στην ενίσχυση της επιχειρημα-

τικότητας και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Οικογένεια.

Υποστήριξε το πάγιο αίτημα των Ελλήνων αποδήμων σε χώρες 
της ΕΕ για ευρωπαϊκή εκπαίδευση και διατήρηση της μητρικής 
γλώσσας των παιδιών των Ευρωπαίων μετακινούμενων εργα-
ζομένων, καθώς και την προώθηση των Κλασσικών Γλωσσών 
(Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών) και την πολυγλωσσία.

Προώθησε τη νησιωτική πολιτική, με παρεμβάσεις της για τις Με-
ταφορές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις συμφέρουσες για τους κατοί-
κους, την Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και προβολή τοπικών 
προϊόντων, την Αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης σε νησιω-
τικές περιοχές και τη Διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναδείχθηκε Ευρωβουλευτής της χρονιάς 2008 στον τομέα 
“Απασχόληση και κοινωνική πολιτική” και υποστήριξε τα Δι-
καιώματα των γυναικών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ενίσχυσε τη συμμετοχή των νέων στα ευρωπαϊκά δρώμενα και 
τη νεανική επιχειρηματικότητα στην ΕΕ προτείνοντας τη σύνδε-
ση σπουδών και αγοράς εργασίας. 

Στον τομέα των δικαιωμάτων των πολιτών, δραστηριοποιήθηκε 
στην Επιτροπή Αναφορών και στην Επιτροπή Νομικών Θεμά-
των κυρίως για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια 
και την Εφαρμογή Κοινοτικού Δικαίου. 

Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Παπα-
στάμκος κατέθεσε 353 ερωτήσεις 
κοινοβουλευτικού ελέγχου προς 
την Κομισιόν και το Συμβούλιο. 
Αγόρευσε 147 φορές στην Ολο-
μέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Συνέταξε 5 Εκθέσεις και 
3 Γνωμοδοτήσεις. Συνυπέβαλε 15 
προτάσεις Ψηφισμάτων, οι οποίες 
υιοθετήθηκαν από την Ολομέλεια 
του ΕΚ. Κατέθεσε τροπολογίες σε 

μακρά σειρά κανονιστικών και πολιτικών πράξεων του ΕΚ.

Ως Ειδικός Αγορητής σε θέματα παγκοσμίου εμπορίου εκ μέ-
ρους του ΕΛΚ και ως Εισηγητής του ΕΚ για τις διαπραγματεύσεις 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, εκπροσώπησε το ΕΚ 

στους τόπους διαπραγμάτευσης και ενσωμάτωσε στις αποφά-
σεις της Ολομέλειας ελληνικές επιδιώξεις.

Ως μέλος Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ασχολήθηκε 
με τη «μεταρρύθμιση» του ευρωπαϊκού ενοποιητικού έργου 
δια της Συνθήκης της Λισαβόνας. Σε μεγάλο αριθμό εκδηλώσε-
ων, και μέσω εκτενούς αρθρογραφίας στον ελληνικό και ευρω-
παϊκό τύπο, ανέλυσε το πολιτικό μήνυμα υπέρ της Ελλάδας και 
της Ευρώπης των πολιτών. 

Με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων εκπροσωπεί το 
ΕΚ στον τριμερή διαθεσμικό διάλογο με το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή σχετικά με το μέλλον των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Οργανισμών (δύο έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα). 

Ως μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων συνέπραξε, με-
ταξύ άλλων, στη διαμόρφωση ευνοϊκότερου ρυθμιστικού πε-
ριβάλλοντος υπέρ των επιχειρήσεων, ιδίως δε των μικρομεσαί-
ων. Περαιτέρω, διεκδίκησε την ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές ως συντάκτης της σχετικής 
Γνωμοδότησης. 

Ο κ. Νίκος Βακάλης δραστηριο-
ποιήθηκε στον τομέα της ενέργει-
ας μεταξύ άλλων: στην αναθεώ-
ρηση του συστήματος εμπορίας 
των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου με σκοπό τη μείωσή 
τους κατά 21% από τη βαριά βιο-
μηχανία, στην αύξηση κατά 20% 
της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας έως το 2020, στη βελ-
τίωση της ενεργειακής απόδοσης 

των κτιρίων, και στο 3ο Ενεργειακό Πακέτο για την περαιτέρω 
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων του καταναλωτή. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών εργάστηκε για τη βελτίωση 
του ανταγωνισμού, την προώθηση επενδύσεων σε δίκτυα 
νέας γενιάς, την καλύτερη διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων 
και την προστασία των καταναλωτών ιδίως κατά την περια-
γωγή στην ΕΕ. 

Συνέβαλε στη διατήρηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην Κρήτη. 

Στον τομέα της βιομηχανίας κατέθεσε τροπολογίες για τη βελ-
τίωση των διοικητικών, κανονιστικών και χρηματοπιστωτικών 
συνθηκών για την ανάπτυξη των 23 εκατ. ΜΜΕ της ΕΕ, ενώ σε 
θέματα έρευνας δραστηριοποιήθηκε στη σύσταση του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Έρευνας για τη χρηματοδότηση Ευρωπαί-
ων ερευνητών και στη θέσπιση του 1ου Προγράμματος Πλαι-
σίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. 

Τέλος, στην περιφερειακή πολιτική, προώθησε την ενίσχυση 
με αυξημένα κονδύλια της μελλοντικής πολιτικής συνοχής 
της ΕΕ και τη θέσπιση στοχευμένων μέτρων για τις περιφέ-
ρειες με ιδιαίτερο εδαφικό μειονέκτημα, όπως τα νησιά και 
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οι ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. Παράλληλα, υπήρξε 
συντάκτης του πρώτου ψηφίσματος για την πολιτική πρόβλε-
ψης και αντιμετώπισης των σεισμών σε επίπεδο ΕΕ.

Ο κ. Μανώλης Μαυρομάτης με-
τείχε σε τρεις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές και μια μικτή κοινοβου-
λευτική αντιπροσωπεία (ΕΕ-Λ.Δ. 
Κίνας). 

Στην Επιτροπή Πολιτισμού, Παι-
δείας, ΜΜΕ, Αθλητισμού και Πο-
λυγλωσσίας, ως Αντιπρόεδρος, 
προώθησε Έκθεση για την αναθε-
ώρηση της Οδηγίας Τηλεόραση 

χωρίς Σύνορα και εισηγήθηκε γνωμοδότηση που αφορούσε 
στον Κανονισμό για τη ρύθμιση των τιμών περιαγωγής, με το 
οποίο μειώθηκαν οι τιμές κατά 70%, αυξήθηκε η διαφάνεια 
και προστατεύονται οι καταναλωτές από την εκμετάλλευση 
των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. 

Επιπλέον, εγκρίθηκε γνωμοδότησή του σχετικά με τη σύστα-
ση για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας με την οποία δικαιώθηκε και η θέση της Ελληνικής 
Εταιρείας Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ).

Στην Έκθεση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό 2008 εισηγή-
θηκε τροπολογία με την οποία προέκυψε νέα χρηματοδότηση 
για τη ψηφιοποίηση των αρχείων των περιφερειακών μουσεί-
ων της ΕΕ με σκοπό τη διάσωση και διάδοση των ιστορικών 
τους ευρημάτων.

Με την Έκθεσή του για τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό, τέθη-
καν για πρώτη φορά οι κατευθυντήριες γραμμές για μια νέα ευ-
ρωπαϊκή πολιτική για τον αθλητισμό, ενώ με τροπολογίες που 
κατέθεσε στην Έκθεση για την ακεραιότητα των online τυχερών 
παιχνιδιών, εγκρίθηκε η διατήρηση μονοπωλίου του ΟΠΑΠ.

Στην Επιτροπή Αναφορών ανέλαβε την πρώτη Έκθεση του 
2004 και στην Επιτροπή Ανάπτυξης, ήταν εισηγητής δύο Εκ-
θέσεων πρωτοβουλίας σχετικά με την εκμετάλλευση των παι-
διών στις υπό ανάπτυξη χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παι-
δική εργασία και σχετικά με το ρόλο των Μέσων Ενημέρωσης 
στην ανάπτυξη. 

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς ξεκίνησε τη θητεία του το Σεπτέμβριο 
του 2007. Ως μέλος των αρμοδίων επιτροπών για τα οικονομι-

κά, συνέβαλε στη προσπάθεια του 
ΕΚ για τη διαμόρφωση ενός νέου 
νομοθετικού πλαισίου, που θα θω-
ρακίσει με κανόνες την Ευρωπαϊκή 
οικονομία και θα αποτρέψει στο 
μέλλον τις δυσάρεστες καταστά-
σεις που βιώνουμε σήμερα. 

Στο μέτωπο των Προϋπολογισμών 
της ΕΕ επιτεύχθηκε η επαρκής κοι-
νοτική χρηματοδότηση όλων των 

θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος τόσο σε παραδοσιακές 
στοχεύσεις (διαρθρωτικά ταμεία - γεωργία) όσο και σε νέες 
προκλήσεις που έπρεπε να “προικιστούν” με κοινοτικούς πό-
ρους (συνέπειες λαθρομετανάστευσης, βοήθεια στους πυρό-
πληκτους). 

Επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η υποστήριξη της χώρας μας 
και της θέσης της στην ΟΝΕ τόσο πριν (μάχη κατά των υψηλών 
επιτοκίων και κατά των καρτέλ) όσο και μετά (υποστήριξη της 
συνοχής της ευρωζώνης, ανάγκη για συλλογική αντίδραση) 
την οικονομική κρίση. Πετύχαμε τη δημόσια έκφραση στή-
ριξης της Ελλάδας και της συνοχής της ευρωζώνης από τον 
αρμόδιο Επίτροπο, τον Πρόεδρο της ΕΚΤ και τον Πρόεδρο του 
Eurogroup. Τέλος, διασφαλίστηκε η συνεπής υπεράσπιση των 
διμερών εθνικών μας θεμάτων με την Τουρκία στο ευρύτερο 
πλαίσιο του ευρωτουρκικού διαλόγου.

Υπήρξε Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον 
Προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2010 
καθώς και Εισηγητής α) για τη χρηματοδότηση του δορυφορι-
κού προγράμματος Galileo με 3 δισ. ευρώ και β) για τη διατή-
ρηση της δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων στον γραπτό τύπο 
με στόχο τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών. 

Ο κ. Μανώλης Αγγελάκας ανέ-
λαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώ-
βριο του 2007. Οι αρμοδιότητές 
του στην Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης περιελάμβαναν τη στή-
ριξη της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, το συντο-
νισμό των κοινοτικών διαρθρωτι-
κών παρεμβάσεων, την ανάληψη 
μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες/
νησιωτικές περιοχές, καθώς και 

την ενθάρρυνση διασυνοριακής/διαπεριφερειακής συνεργα-
σίας. Ως εισηγητής του ΕΚ και του ΕΛΚ παρουσίασε, μεταξύ 
άλλων, σημαντική δράση σε θέματα επιλεξιμότητας επενδύσε-
ων για την ενεργειακή απόδοση και τις ΑΠΕ στη στέγαση, στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ, βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της περι-
φερειακής πολιτικής, για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και 
για την Πράσινη Βίβλο για την Εδαφική Συνοχή. 

Στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Κατανα-
λωτών βασική μέριμνά του ήταν θέματα όπως το 3ο ενερ-
γειακό πακέτο για το φυσικό αέριο/ηλεκτρισμό, η ασφάλεια 
των παιχνιδιών, η καταναλωτική πίστη, τα δάνεια/πιστωτικές 
κάρτες, τα τυχερά διαδικτυακά παιχνίδια, οι απαγορευμένες 
εμπορικές πρακτικές, η προστασία ανηλίκων από βίαια βιντε-
οπαιχνίδια, κα.

Τέλος, στις εργασίες της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
ΕΕ-Ρωσίας ανέλαβε ενεργό δράση σε διαπραγματεύσεις σχετι-
κά με την ενεργειακή συνεργασία, την υπογραφή δεκαετούς 
συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, την αντιμετώπιση των κρίσεων του 
Καυκάσου και της απρόσκοπτης παροχής φυσικού αερίου. 
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Με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της 
ΝΔ κ. Λ. Ζαγορίτη, διοργανώθηκε από τη Γραμματεία Απόδη-
μου Ελληνισμού της ΝΔ, στις Βρυξέλλες στις 28 και 29 Νοεμ-
βρίου 2008 Συνδιάσκεψη Απόδημου Ελληνισμού με σκοπό την 
ενημέρωση των στελεχών και μελών των ΝΟΔΕ Ευρώπης για 
τις επικείμενες Ευρωεκλογές του 2009.

Ο Γραμματέας επίσης κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγμα-
τοποίησε στην Κύπρο (20-21/02/09) συμμετείχε σε εκδήλωση 
της Νομαρχιακής Οργάνωσης της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ Κύπρου 
με θέμα: «Ευρωεκλογές 2009» όπου και ήταν ομιλητής.

Στις 6-7 Μαρτίου διοργανώθηκε, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, 
από τη Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού της ΝΔ 2η Συνδιάσκε-
ψη Απόδημου Ελληνισμού με τη συμμετοχή του κ. Λ. Ζαγορίτη.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των Ελλήνων που 
ζουν εκεί για το Σχέδιο Νόμου για την Ψήφο των Αποδήμων 
στις εθνικές εκλογές καθώς και τη δυνατότητα τους να ψηφί-
σουν ελληνικά κόμματα στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου. Συζη-
τήθηκαν ακόμα θέματα που αφορούν την Ασφαλιστική Μεταρ-
ρύθμιση και τον Επαναπατρισμό, την Απασχόληση, τη Δημόσια 
Διοίκηση και την Οικονομία. 

Παράλληλα το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής πραγματοποίησε εκδηλώσεις στην Πάτρα (16/03/09), τη 
Θεσσαλονίκη (16/03/09) και το Αγρίνιο (04/04/09) με θέμα «30 
χρόνια Ευρωεκλογές» στις οποίες συμμετείχαν Ευρωβουλευτές 
και στελέχη της ΝΔ. 

Τέλος στις 9 Μαΐου, Ημέρα της  Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 
ΝΔ, στην οποία ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής  σή-
μανε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τις Ευρωεκλο-
γές της 7ης Ιουνίου.

Συνδιασκέψεις ΟΝΝΕΔ 
Από τον Μάρτιο η ΟΝΝΕΔ ξεκίνησε ένα οδοιπορικό σε ολό-
κληρη την Ελλάδα, από το Αγρίνιο και την Πρέβεζα, στις 

Σέρρες, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στο Βόλο, στην 
Τρίπολη. Ταυτόχρονα διοργάνωσε θεματικές διασκέψεις σε 
επίπεδο Νομαρχιακών Συνελεύσεων και στο Λεκανοπέδιο 
Αττικής. Κατά τη διάρκεια αυτού του μεγάλου οδοιπορικού 

οι νέοι είχαν την ευκαιρία, σε πάνω από είκοσι τρεις αντίστοι-
χες συζητήσεις, να εξετάσουν διεξοδικά όλα τα ζητήματα που 
τους ενδιαφέρουν σήμερα.

Δραστηριότητα στην Ελλάδα & το εξωτερικό
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Συζήτησαν για την Παιδεία, το Περιβάλλον, την Μετανάστευ-
ση, τον Πολιτισμό και Υγεία, το Κράτος Δικαίου, τη Δημόσια 
Διοίκηση, τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και τον κόσμο, 

τους θεσμούς, την εργασία, την ανάπτυξη. Δόθηκε η ευκαιρία 
σε χιλιάδες νέες και νέους, μέλη και μη της ΟΝΝΕΔ να υπο-
βάλουν τις προτάσεις τους και να συζητήσουν επ’ αυτών.
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Γιατί να ψηφίσει  
Νέα Δημοκρατία ο πολίτης 

στις Ευρωεκλογές
Κάθε τομέας εθνικής πολιτικής, είτε πρόκειται για την προστασία 
των καταναλωτών, είτε για την κοινωνική και οικονομική πολιτι-
κή συνδιαμορφώνεται με την ΕE. Η Νέα Δημοκρατία μετέχοντας 
στον μεγαλύτερο πολιτικό σχηματισμό της Ευρωβουλής και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΛΚ, έχει τη δυνατότητα να διαμορ-
φώνει αποτελεσματικά τους στόχους και τις επιδιώξεις των ευρω-
παϊκών πολιτικών. 

Σήμερα ο Κώστας Καραμανλής ενσαρκώνει την ηγετική δύναμη 
της Ελλάδας στην ΕΕ. Με τις πολιτικές επιλογές του απέδειξε ότι 
έχει την ικανότητα ως πρωθυπουργός να προωθεί με ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα τα συμφέροντα των Ελλήνων. Να δια-
σφαλίζει τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την χώρα. Να ισχυροποιεί 
την διεθνή θέση της χώρας μεταξύ των εταίρων μας στην ΕΕ.

Κατά την διαπραγμάτευση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού για 
την περίοδο 2007 έως 2013 (Δ’ ΕΣΠΑ), η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας εξασφάλισε τα απαιτούμενα κονδύλια για την συγ-
χρηματοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα την αει-
φόρο ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ήδη τα πρώτα νομοθετικά βήματα 
έγιναν για την παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές.

Το Δ’ ΕΣΠΑ αποτελεί το πρώτο από τα έως τώρα τέσσερα κοινοτι-
κά πλαίσια στήριξης, του οποίου το 80% των πόρων αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη των υποδομών στην ελληνική περιφέρεια. Έργα, 
τα οποία διαρκώς εξαγγέλλονταν εκλογικά, σήμερα υλοποιού-
νται δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας τις 
συνθήκες ζωής στην ελληνική επαρχία.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Καραμανλής κατόρθωσαν μέσα 
σε 4 χρόνια να υπερτριπλασιάσουν τους ρυθμούς απορρόφησης 
των κοινοτικών κονδυλίων. Η αποτελεσματική διαχείριση, από 
την κυβέρνηση, των κοινοτικών πόρων συνέβαλε στην βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αλλά και της 
ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Η ενεργός συμμετοχή του Πρωθυπουργού, στη διαπραγμάτευση 
των αγροτικών ενισχύσεων, αποτελεί εκπλήρωση της δέσμευσης 
που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία το 2004. Η διασφάλιση 21 δις 
ευρώ ευέλικτων επιδοτήσεων ως το 2013 στο πλαίσιο χάραξης 
της Αγροτικής Πολιτικής και Αναπτυξης του αγροτικού χώρου 
αποδεικνύει την σταθερή προσήλωση της Νέας Δημοκρατίας στη 
βελτίωση της καθημερινότητας του Έλληνα Αγρότη.

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της συνθήκης της Λισσαβόνας 
η Νέα Δημοκρατία επεδίωξε και πέτυχε την ρήτρα αλληλεγγύης 
και αμοιβαίας συνδρομής. Πλέον η ΕΈ εγγυάται την ασφάλεια 
των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της. Η πολιτική 
αυτή συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση της πρό-
τασής μας για την σύσταση ευρωπαϊκής ακτοφυλακής καθώς και 
για την θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας 
για τα ευρωπαϊκά κράτη που το επιθυμούν.

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον αστάθειας και κατάρρευσης της 
διεθνούς οικονομίας, η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να δια-
σφαλίσει την σταθερότητα της εγχώριας αγοράς. Η εγγύηση των 
τραπεζικών καταθέσεων καθώς και η προστασία του εγχώριου 
τραπεζικού συστήματος αποτελούν εχέγγυα για την αποκατάστα-
ση της εμπιστοσύνης στην αγορά και την διατήρηση της αναπτυ-
ξιακής πορείας της εθνικής οικονομίας.

Η Νέα Δημοκρατία έδωσε προτεραιότητα στην εργασία. Αναλαμ-
βάνοντας δράση στην ΕE διασφάλισε πόρους για την υλοποίηση 
ενεργών πολιτικών απασχόλησης. Η καταπολέμηση της ανεργίας 
ειδικά στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες απέδωσε καρπούς, μειώ-
νοντας την ανεργία στο 7,3% εντός του 2008 έναντι του 11,5% 
που ήταν το 2004.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που ιστορικά αγωνίστηκε για 
τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας. Υπήρξε και παρα-
μένει η αυθεντική, πρωτοπόρος ευρωπαϊκή πολιτική δύναμη στην 
Ελλάδα. Η στρατηγική επιλογή του αείμνηστου Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή της συμμετοχής στην στην ΕΟΚ, αποδεικνύει σήμερα την 
χρησιμότητά της, όταν βλέπει κανείς τον μεγάλο βαθμό προστασί-
ας της ελληνικής κοινωνίας σε καταστάσεις διεθνούς κρίσης. 

Υπεύθυνη διακυβέρνηση 
για την αντιμετώπιση  

της κρίσης
Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει ωθήσει πολλές οικονομίες σε 
κύκλο στασιμότητας ή ύφεσης, και, αναμφισβήτητα, επηρεάζει 
και επιβαρύνει και την Ελληνική οικονομία, οι αντοχές της οποί-
ας, όμως, είναι μεγαλύτερες από τη συντριπτική πλειοψηφία των 
Ευρωπαϊκών οικονομιών. 

Η Κυβέρνηση, έγκαιρα και αποφασιστικά, σε συντονισμό και 
πλήρη ευθυγράμμιση με τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ανέ-
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πτυξε στοχευμένες δράσεις και προχώρησε στην κατάρτιση ενός 
Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης της Κρίσης. Το Σχέδιο βασίζεται 
σε τρεις άξονες δράσης που είναι η διατήρηση των θετικών ρυθ-
μών οικονομικής μεγέθυνσης και η θωράκιση της απασχόλησης, 
η συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, και η ενίσχυση 
των περισσότερο ευάλωτων στην κρίση κοινωνικών ομάδων. 

Ειδικότερα, ως προς τον πρώτο άξονα, προχωρήσαμε, μεταξύ άλ-
λων, α) στην ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, β) στην 
αύξηση, από τους πρώτους στην Ευρώπη, της εγγύησης των κατα-
θέσεων, γ) στη λήψη μέτρων αυξημένης προστασίας για τους δα-
νειολήπτες, δ) στην παροχή, με την εγγύηση δυο προγραμμάτων 
του ΤΕΜΠΜΕ, πιστώσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε) 
στην εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ζ) στην προώθη-
ση, με ΣΔΙΤ, νέων αναπτυξιακών και κοινωνικών υποδομών, η) 
στην προκήρυξη προγραμμάτων κατάρτισης στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις για την προώθηση και ένταξη ανέργων συμπο-
λιτών μας στην αγορά εργασίας, θ) στη μετατροπή του επιδόματος 
ανεργίας σε επίδομα για την απασχόληση, και ι) στην οικονομική 
ενίσχυση των επιδοτούμενων ή μη ανέργων από τον ΟΑΕΔ.

Αναφορικά με το δεύτερο άξονα, η Κυβέρνηση, ως προς τα έσο-
δα, συνεχίζει και ολοκληρώνει την αποτελεσματική και κοινωνι-
κά δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση, ενώ ως προς τις δαπάνες, 
συνεχίζει και εντατικοποιεί τις προσπάθειες για την περιστολή 
τους. Σε αυτή την κατεύθυνση προγραμματίζεται α) η συρρίκνω-
ση της γραφειοκρατίας, β) η καταβολή του συνόλου των αποδο-
χών όλων των δημοσίων υπαλλήλων να γίνεται από μια υπη-
ρεσία, γ) η ενοποίηση φορέων και οργανισμών του δημοσίου 
τομέα, με ορίζοντα τεσσάρων μηνών, δ) η περικοπή κατά 10% 
των ελαστικών δαπανών και των συνολικών δαπανών για συμ-
βάσεις, ε) ο καθορισμός πλαφόν στους μισθούς που λαμβάνουν 
οι Πρόεδροι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι στους φορείς του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, και ζ) η συνέχεια της προσπάθειας για την 
εξυγίανση των ΔΕΚΟ.

Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση, ως προς τον τρίτο άξονα α) χορήγησε 
το επίδομα θέρμανσης σε κατηγορίες πολιτών, β) χορηγεί, σε δύο 
δόσεις, επίδομα 500 ευρώ σε δικαιούχους του ΕΚΑΣ και επιδο-
τούμενους ανέργους του ΟΑΕΔ, γ) διπλασίασε για 300.000 επιδο-
τούμενους ανέργους το δώρο για τις γιορτές, δ) ενισχύει, ακόμη 
περισσότερο, τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, ε) αναμορφώνει τα προ-
γράμματα του ΟΕΚ, και ζ) στηρίζει με σημαντικές στοχευμένες πρω-
τοβουλίες τομείς και κλάδους που πλήττονται περισσότερο από 
την κρίση, όπως είναι ο αγροτικός και ο τουριστικός τομέας, και οι 
κλάδοι της οικοδομής και της εμπορίας αυτοκινήτου.

Τι κάνει η ΝΔ  
για το Περιβάλλον

Ολοένα και περισσότερο, όλο και πιο έντονα, γίνονται αισθητές 
στη ζωή μας οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές. Καθημερι-
νά βιώνουμε μια νέα πραγματικότητα που υποβαθμίζει την ποιό-

τητα ζωής μας και έχει συνέπειες στην υγεία και το μέλλον μας. 

Ο αγώνας για το περιβάλλον είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της 
γενιάς μας. Είναι μια κρίση που μας φέρνει όλους ενώπιον των 
ευθυνών μας. Η Νέα Δημοκρατία όλο το διάστημα της διακυ-
βέρνησής εργάσθηκε με ζήλο για την προστασία του Περιβάλ-
λοντος. Ήταν αυτή που εγκαινίασε τον ευρωπαϊκό διάλογο για το 
περιβάλλον με Συνδιάσκεψη που διοργάνωσε στα Ιωάννινα το 
2007. Το βραβείο του καλύτερου Επιτρόπου της ΕΕ δόθηκε στον 
Έλληνα Επίτροπο κ. Δήμα για τις πρωτοβουλίες και προσπάθειές 
του για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση στηρίζει τις πρωτοβουλίες της 
ΕΕ για:

- τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% έως 
το 2020, 

-την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας, σε πο-
σοστό 20% μέχρι το 2020,

-την δημοπράτηση δικαιωμάτων κατά 100% από το 2013, για 
τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής,

-την χρηματοδότηση έργων επίδειξης τεχνολογιών γεωλογικής 
αποθήκευσης άνθρακα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η περιβαλ-
λοντικά ασφαλής εφαρμογή και οικονομική βιωσιμότητα τους.

Η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη αποδείξει την δέσμευση της για το 
περιβάλλον με το να θέσει τις αρχές για την προστασία του, αλλά 
και να εξοπλίσει την κοινωνία με τα απαραίτητα εργαλεία με τα 
οποία θα το προστατεύσει, όπως: 

Έθεσε ήδη σε εφαρμογή το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φω-
τοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες, καθιστώντας την «πράσινη 
ενέργεια» προσιτή στον κάθε Έλληνα πολίτη και απλουστεύο-
ντας σημαντικά τις διαδικασίες και το κόστος εγκατάστασης. 

Πέτυχε αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της χώρας μας σε 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) από 430 MW το 2004 στα 
1350 MW σήμερα . 

- Προχωράει ταχύτατα τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, 

-το Κτηματολόγιο, 

-το Δασολόγιο, 
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- την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το κοινοτικό, 

- τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

- την υποστήριξη της δημιουργίας ενός παγκόσμιου μηχανισμού 
για τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προ-
στασίας των δασών.

Επί των ημερών μας, η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος περιλαμβάνει την Ελλάδα μεταξύ των μόλις τεσσά-
ρων χωρών που βρίσκονται ήδη μέσα στους στόχους του Κιότο και 
θα τους πετύχουν μέχρι το 2012 με τα μέτρα που ήδη εφαρμόζουν.

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας είναι 
η προώθηση της ανακύκλωσης. Ήδη έχουμε πετύχει τον τετρα-
πλασιασμό της, ανεβάζοντας το ποσοστό των ανακυκλούμενων 
απορριμμάτων στο 25% το 2008, από 6% που ήταν το έτος 2004. 
Πετύχαμε η Ελλάδα να βρίσκεται σε μια από τις πρώτες θέσεις 
στην Ευρώπη για το έτος 2008 για την εναλλακτική διαχείριση 
των ηλεκτρικών στηλών (φορητών μπαταριών), παρότι ξεκίνη-
σε την συλλογή χρησιμοποιημένων φορητών μπαταριών μόλις 
πριν από τριάμισι χρόνια, ξεπερνώντας άλλες χώρες που ξεκίνη-
σαν πολύ νωρίτερα αντίστοιχα προγράμματα ανακύκλωσης. 

Η συνεισφορά του  
Ευρωκοινοβουλίου 

 στις πολιτικές της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όρ-
γανο της ΕΕ, αποτελείται από 785 βουλευτές που εκλέγονται κάθε 
πέντε χρόνια και αντιπροσωπεύουν τους πολίτες της Ένωσης. 

Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη σύνταξη νομο-
θεσίας η οποία έχει αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολι-
τών: για παράδειγμα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στα 
δικαιώματα των καταναλωτών, στις ίσες ευκαιρίες, στις μεταφο-
ρές και την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, κεφαλαίων, 
υπηρεσιών και αγαθών. Έχει επίσης από κοινού εξουσία με το 
Συμβούλιο σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης.

Η επίσημη έδρα του είναι στο Στρασβούργο, κοντά στα γαλ-
λογερμανικά σύνορα, μια θέση που συμβολίζει τη συμφιλίω-
ση της Ευρώπης μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους. Εκεί 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο δώδεκα σύνοδοι της Ολο-
μέλειας. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές και μπορούν να διοργανωθούν συμπληρωματικές 
σύνοδοι της Ολομέλειας. Οι συζητήσεις διεξάγονται και στις 23 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ώστε να εκφράζεται η προσήλωση 
στη διατήρηση του γλωσσικού πλούτου και των πολιτιστικών 
ταυτοτήτων μιας Ευρώπης «ενωμένης στην πολυμορφία».

Από το 1979 και μετά, με κάθε νέα ευρωπαϊκή συνθήκη, οι 
αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου διευρύνονταν. Τώρα πια έχει 
σχεδόν το ίδιο βάρος με το Συμβούλιο Υπουργών (το οποίο 
εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών) στην κατάρ-

τιση του κοινοτικού προϋπολογισμού και των νόμων που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας προσώπων, 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων εντός της ΕΕ ή στην 
προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Τέλος, 
έχει την εξουσία να εγκρίνει τον διορισμό της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής καθώς και να την υποχρεώσει σε παραίτηση.

Το Κοινοβούλιο συμμετέχει και στην άσκηση της εξωτερικής 
πολιτικής της Ένωσης καθώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών και για την προσχώρηση 
νέων μελών. Διεξάγει τακτικά συζητήσεις για την κατάσταση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο και αποστέλλει 
παντού παρατηρητές για να ελέγχει τον ελεύθερο και δίκαιο 
χαρακτήρα των εκλογών.

Ακόμα οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αναφορά στο Κοι-
νοβούλιο για να καταγγείλουν κάθε παραβίαση του κοινοτι-
κού δικαίου.

Η τελευταία μεταρρύθμιση των Συνθηκών, που αποφασίστηκε 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας τον Δεκέμβριο του 
2007, αύξησε ακόμη περισσότερο τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε πολλούς τομείς. Συγκεκριμένα, προτείνεται η 
εισαγωγή της διαδικασίας της συναπόφασης στον νομοθετικό 
τομέα, καλύπτοντας πλέον συνολικά το 95% των περιπτώσε-
ων. Επιπλέον τα εθνικά κοινοβούλια πρώτη φορά θα έχουν 
αμεσότερο ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, καθώς θα μπορούν 
να αντιταχθούν σε ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης ή να ζητή-
σουν από την Επιτροπή να το επανεξετάσει εάν κρίνουν ότι αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας. 

Προϋπολογισμός του ΕΚ
Ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου χρηματοδοτεί τη λει-
τουργία του και κατέχει περίπου το 1% του γενικού προϋπο-
λογισμού της ΕΕ ή το ένα πέμπτο των συνολικών διοικητικών 
εξόδων όλων των ευρωπαϊκών οργάνων.

Το μεγαλύτερο μέρος του, περίπου 40%, δαπανάται στις αμοι-
βές των υπαλλήλων του, ενώ το 25% του προϋπολογισμού 
προορίζεται για έξοδα ευρωβουλευτών, συμπεριλαμβανομέ-
νων των εξόδων για ταξίδια, γραφεία και την αμοιβή των προ-
σωπικών βοηθών.

Οι δαπάνες για τα κτίρια του Κοινοβουλίου καταλαμβάνουν 
περίπου το 13% του προϋπολογισμού. Οι δραστηριότητες και 
τα προϊόντα ενημέρωσης συνιστούν το 5%, όπως και ο τομέας 
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Οι δραστηριότη-
τες των πολιτικών ομάδων ανέρχονται σε ένα περαιτέρω 5%.

Η διαδικασία προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου ξεκινά συνήθως το Φεβρουάριο, όταν ο Γενικός Γραμματέας 
προτείνει τους στόχους προτεραιότητας και τους απαιτούμε-
νους πόρους για το επόμενο έτος. Βάσει αυτού, το Προεδρείο 
του Κοινοβουλίου καταρτίζει το λεγόμενο προσχέδιο κατά-
στασης προβλέψεων και το υποβάλλει στην Επιτροπή Προϋ-
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πολογισμών. Μέλος αυτής της επιτροπής συντάσσει έκθεση, η 
οποία στη συνέχεια αποτελεί αντικείμενο ψηφοφορίας από την 
επιτροπή. Η έκθεση αυτή θέτει τις προτεραιότητες του έργου 
του Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει προτεινόμενα κονδύλια 
για τον προϋπολογισμό.

Βάσει αυτής της έκθεσης, η ολομέλεια του Κοινοβουλίου εγκρί-
νει, συνήθως τον Μάιο, τις προβλέψεις, οι οποίες στη συνέχεια 
ενσωματώνονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ. Το 
προσχέδιο αυτό τροποποιείται και εγκρίνεται από την ολομέ-
λεια του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο δύο αναγνώσεων (εκ των 
οποίων η δεύτερη πραγματοποιείται το Δεκέμβριο). 

Πως κατανέμονται οι δαπάνες του Προϋπολογισμού για το 
2009;

Ο Προϋπολογισμός εστιάζει σε τρεις κυρίως τομείς – τα μέλη 
του ΕΚ, το προσωπικό και τα κτήρια – οι οποίοι απορροφούν 
περίπου το 74% των συνολικών πόρων.

Kαθήκοντα & υποχρεώσεις 
 των ευρωβουλευτών

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται με άμεση 
καθολική ψηφοφορία. Οι ευρωβουλευτές πρέπει να έχουν την 
υπηκοότητα ενός εκ των κρατών μελών της ΕΕ, αν και τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν πριν θέσουν υποψηφιότητα διαφέρουν 
από κράτος σε κράτος.

•  Ανεξαρτησία της εντολής και ασυμβατότητες

Ένα βασικό στοιχείο των ευρωβουλευτών είναι η ανεξαρτησία 
της εντολής τους. Δεν μπορούν να είναι παράλληλα μέλη του 
κοινοβουλίου της χώρας τους ούτε να εργάζονται στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ως εισαγγελείς, δικα-
στές, κυβερνητικά στελέχη, κλπ.

Πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους είναι υποχρεωμένοι να προ-
βούν σε γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν κατέ-
χουν άλλο αξίωμα ασύμβατο με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή. 

•  Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

Πριν αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντά τους οι εκλεγμένοι ευ-
ρωβουλευτές πρέπει να υπογράψουν αναλυτική δήλωση που 

αφορά τα οικονομικά τους. Στη συνέχει η δήλωση αυτή αναρ-
τάται στο προφίλ του κάθε ευρωβουλευτή, που υπάρχει στο 
δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στο τμήμα “Οι 
βουλευτές σας”). 

Πριν εκφωνήσει ομιλία στην Ολομέλεια ή πριν οριστεί εισηγητής, 
ο ευρωβουλευτής θα πρέπει να δηλώσει αν έχει άμεσα οικονομι-
κά συμφέροντα στο εν λόγω θέμα. 

•  Ασυλία και άρση αυτής

Η αρχή της ασυλίας προστατεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ως θεσμικό όργανο και όχι το ίδιο το μέλος. Οι ευρωβουλευτές 
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά των μελών εθνικών 
κοινοβουλίων. 

Ωστόσο, η ασυλία αυτή αίρεται αν ο ευρωβουλευτής πιαστεί 
επ’αυτοφώρω ή αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει να 
άρει την ασυλία κατόπιν αίτησης του αρμόδιου κράτους μέλους. 

•  Ίδιοι όλοι οι μισθοί από το δεύτερο μισό του 2009

Οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν χρήματα για την κάλυψη των 
εξόδων των ταξιδίων τους προς τους άλλους τόπους εργασί-
ας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Στρασβούργο και Λουξεμ-
βούργο), αλλά και προς την εκλογική τους περιφέρεια, τους 
μισθούς των βοηθών τους και του λοιπού προσωπικού τους 
(ερευνητές, γραμματείς, συμβούλους, κ.ά) τόσο στις Βρυξέλλες 
όσο και στις εκλογικές περιφέρειές τους, ως επιδοτήσεις για το 
γεγονός ότι εργάζονται μακριά από την πατρίδα τους.

Προς το παρόν οι ευρωβουλευτές έχουν τον ίδιο μισθό με το 
μέλος του εθνικού κοινοβουλίου του κράτους μέλους στο οποίο 
ανήκουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο 
μισθό τους ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους, αλλά όλοι οι 
ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν τον Ιούνιο του 2009 θα λαμ-
βάνουν εφεξής τον ίδιο μισθό.

• Τερματισμός της θητείας λόγω παραίτησης ή ανικανότητας

Η θητεία των ευρωβουλευτών διαρκεί πέντε χρόνια. Ωστόσο, 
αν διοριστούν σε ένα κυβερνητικό αξίωμα στο κράτος μέλος 
από το οποίο προέρχονται, είναι υποχρεωμένοι να παραιτη-
θούν από τη θέση τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να 
αντικατασταθούν από άλλο μέλος σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της χώρας τους. 

Αν θεωρηθεί ότι κάποιος ευρωβουλευτής δεν πληροί τα κα-
θήκοντά του (πχ. αν αρθεί η ασυλία του και καταδικαστεί για 
ποινικό αδίκημα), μπορεί επίσης να αντικατασταθεί. Το ίδιο συμ-
βαίνει και στην περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους.

 Η ασθένεια ή η απουσία του ευρωβουλευτή από συναντήσεις 
ή Συνόδους Ολομέλειας δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του. Αν 
όμως αποδειχθεί ότι κάποιο μέλος δεν έχει συμμετάσχει ούτε 
καν στις μισές Συνόδους Ολομέλειας ενός έτους, το μέλος αυτό 
χάνει αυτόματα μέρος των επιδοτήσεων που λαμβάνει. 

Η διατάραξη της τάξης μπορεί επίσης να επιφέρει κυρώσεις από 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Υπάρχουν τρία κορυφαία ζητήματα πολιτικής ουσίας και 
εθνικής σημασίας για τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου: 

• Η εκλογή των 22 Ελλήνων ευρωβουλευτών 

•  Η παρουσία που θα έχουν τα ελληνικά κόμματα στα ευρω-
παϊκά κόμματα των οποίων είναι μέλη. 

•  Τι είδους πολιτικές θέσεις και προτάσεις θα υποστηρίξουν εντός 
του Ευρωκοινοβουλίου, τόσο τα εθνικά μας κόμματα, όσο και 
οι ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες στις οποίες εντάσσονται. 

Πρόσφατα, τα δύο μεγάλα κόμματα της Ευρώπης, το Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, έκαναν τα 
συνέδριά τους και ψήφισαν τις διακηρύξεις τους. Να σημει-
ωθεί, ότι τα κείμενα των διακηρύξεων, διαμορφώνονται κα-

τόπιν εντατικών, έντονων κάποιες φορές, διαπραγματεύσεων 
ανάμεσα στα εθνικά κόμματα–μέλη. Ενώ η ΝΔ κατάφερε στο 
κείμενο διακήρυξης του ΕΛΚ να εγκριθούν με ψήφο το σύ-
νολο των παρεμβάσεών της που υποστήριζαν τις εθνικές μας 
θέσεις, στο κείμενο διακήρυξης των Ευρωσοσιαλιστών δεν 
υπάρχουν καν αμυδρές αναφορές για τα συμφέροντα της 
χώρας στα εθνικά μας θέματα. Στις θέσεις του ΕΛΚ η Ελλάδα 
είναι παρούσα και διασφαλισμένη για μία σειρά εξαιρετικά 
ευαίσθητα θέματα, ενώ στις θέσεις των Ευρωσοσιαλιστών η 
Ελλάδα είναι απούσα και απροστάτευτη. 

Για την απόδειξη της ακρίβειας των ισχυρισμών μας, παρα-
θέτουμε σύγκριση των διακηρύξεων των δύο κομμάτων στα 
πιο βασικά θέματα που μας αφορούν:

ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ

«Το ΕΛΚ τονίζει την ανάγκη για συνολική διευθέτηση του κυ-
πριακού ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η 
ΕΕ, υποστηρίζει την ανανεωμένη δέσμευση των ηγετών των δύο 
κοινοτήτων για μια συμφωνημένη λύση, υποστηρίζει την υπό 
εξέλιξη διαδικασία των απευθείας συνομιλιών και θα αποδε-
χθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα συνάδει με τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ, συ-
μπεριλαμβανομένων των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών, 
καθώς και ότι θα γίνει αποδεκτή με δημοψηφίσματα».  

Τίποτα

ΤΟΥΡΚΙΑ, ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ

«Το ΕΛΚ καλεί την Τουρκία να διευκολύνει τη δημιουργία κατάλ-
ληλου κλίματος για διαπραγματεύσεις, αποσύροντας τις τουρκι-
κές δυνάμεις και παρέχοντας στους δύο ηγέτες τη δυνατότητα να 
διαπραγματευτούν ελεύθερα το μέλλον της χώρας τους». 

Τίποτα

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ  ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ

«Όσον αφορά την Πολιτική Γειτονίας, το ΕΛΚ προτείνει τη δημι-
ουργία «Χάρτας Γειτονίας» όπου σε αυτό θα περιλαμβάνονται 
κοινές και διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές των διεθνών σχέσε-
ων: ανάπτυξης ειρηνικών σχέσεων σύμφωνα με τους κανόνες 
του διεθνούς δικαίου, σεβασμού στην ανεξαρτησία της κάθε 
χώρας, σεβασμού στην αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, 
αμοιβαιότητας δεσμεύσεων και εφαρμογής αμοιβαίων συμφω-
νιών που υπακούουν στο διεθνές δίκαιο».

Οι Σοσιαλιστές αναφέρονται σε ενίσχυση των σχέσεων γειτο-
νίας χωρίς να αναφέρει και πάλι τίποτα σχετικά με το πάγιο 
αίτημα για σεβασμό της αρχής σχέσεων καλής γειτονίας. Υπο-
στηρίζουν συγκεκριμένα, τις ακόλουθες γενικότητες:
«Πιστεύουμε ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται 
μέσα στην ΕΕ. Η ενσωμάτωσή τους θα δημιουργήσει σταθερό-
τητα η οποία θα φέρει ευημερία και ασφάλεια. Χαιρετίζουμε τις 
ενταξιακές συνομιλίες με την Κροατία και υποστηρίζουμε την 
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με όλες τις άλλες 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με την προϋπόθεση ότι πλη-
ρούν όλα τα αναγκαία κριτήρια. Πιστεύουμε ότι η Ε. πρέπει 
να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των λαών, καθώς 
και να υποστηρίζει τον πολυπολυτισμικό και πολυθρησκευτικό 
χαρακτήρα των ευρωπαϊκών κοινωνιών.».

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα - Ευρωσοσιαλιστές

Η πολιτική της ευθύνης  
απέναντι στην πολιτική της αοριστίας
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΧΑΛΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ  ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ

«Το ΕΛΚ μεριμνά στη διαφύλαξη του Ρόλου και των Προνομίων 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και καλεί την Τουρκία να ανα-
γνωρίσει τον Οικουμενικό χαρακτήρα του και το ρόλο του Πα-
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ως θρησκευτικού ηγέτη των 300 
εκατομμυρίων ορθοδόξων χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Καλεί επίσης για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης, ενώ επαναλαμβάνει την προτροπή για την απρό-
σκοπτη δημόσια χρήση του Εκκλησιαστικού Τίτλου και των 
προνομίων του Οικουμενικού Πατριάρχη».
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Το ΕΛΚ προτείνει τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων με 
τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής η οποία θα έχει την 
ευθύνη της φύλαξης των θαλασσίων χωρικών υδάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πλέον ευρωπαϊκό και όχι εθνικό, 
όπως είναι σήμερα, καθώς και την έγκριση του προϋπολογι-
σμού της. Στη διακήρυξή του αναφέρεται συγκεκριμένα: 
«Η προστασία των ακτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωτι-
κή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανά-
στευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιβάλλεται από θάλασσα και 
δια μέσου αυτής είναι που εισέρχεται στα ευρωπαϊκά σύνορα 
η πλειονότητα των παράνομων μεταναστών. Γι’ αυτό το λόγο 
η δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής είναι στοιχειώ-
δης προκειμένου να αγωνιστούμε κατά αυτού του φαινομένου. 
Κατά τη διάρκεια της επόμενης θητείας του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, πρέπει να θέσουμε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη 
προς αυτή την πορεία, συμπεριλαμβανόμενης μίας συμφωνίας 
επί του προϋπολογισμού».

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αναφέρονται με αοριστίες και ευχολό-
για στην ανάγκη κοινής αντιμετώπισης του προβλήματος με τη 
δημιουργία κοινής πολιτικής ελέγχου εξωτερικών συνόρων, αλλά 
χωρίς συγκεκριμένη πρόταση ή τη στήριξη σύστασης Ευρωπαϊκής 
Ακτοφυλακής. Στη διακήρυξή τους, αναφέρεται συγκεκριμένα:
«Παρά τις προσπάθειες της ΕΕ για τη διαχείριση της μετανάστευ-
σης πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η μετανάστευση έφερε 
αδιαμφισβήτητα οφέλη συμβάλλοντας στον πλούτο και την ευ-
ημερία μας. Για να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να απο-
λαμβάνουμε τα προνόμια μιας πιο παραγωγικής, ευημερούσας 
και ποικιλόμορφης κοινωνίας, θα εργαστούμε για να σταματήσει 
η παράνομη μετανάστευση κατά μήκος των συνόρων μας και θα 
καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων.
Οι απειλές για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών δεν 
έχουν εκλείψει. Η τρομοκρατία, το έγκλημα και ο εξτρεμισμός περ-
νούν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Πρέπει να εντείνουμε την ευρωπαϊκή 
δράση προκειμένου να αποτρέψουμε αυτές τις εξελίξεις που απει-
λούν τις ζωές και τις ελευθερίες των πολιτών εντός των συνόρων 
μας, χωρίς όμως να διακινδυνεύσουμε θεμελιώδεις ελευθερίες 
όπως η ελευθερία της έκφρασης ή η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Η ΕΕ πρέπει, επίσης, να δράσει εκτός των συνόρων 
της για να προωθήσει την ειρήνη και την ανάπτυξη» (Σελίδα 5). 
«Εισηγούμαστε να επιτείνουμε τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για να 
αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση μέσω μίας Κοινής 
Πολιτικής Ελέγχου Εξωτερικών Συνόρων, βελτιωμένης συνεργα-
σίας για να πολεμήσουμε την ανθρώπινη διακίνηση από εγκλη-
ματικά δίκτυα και εταιρικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, συμπερι-
λαμβανόμενων των διαδικασιών επαναπροώθησης».

Το ΠαΣοΚ παρουσιάζει τη Νέα Δημοκρατία ως ακατάλληλη 
να διαχειριστεί τα εθνικά μας θέματα και όποτε βρίσκεται στο 
Εξωτερικό ο πρόεδρός του, δε χάνει ευκαιρία να δυσφημήσει 
και τη χώρα και την κυβέρνηση, κάτι που εμείς ουδέποτε είχα-
με διανοηθεί να πράξουμε ως αντιπολίτευση. Ας εξηγήσει, αν 
μπορεί, στον πολίτη της χώρας μας:

•  Γιατί στη διακήρυξη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών δεν υπάρ-
χει καμία αναφορά σε ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος;

•  Με μία Διακήρυξη που δεν στηρίζει τις ελληνικές θέσεις πώς 
πιστεύει ότι είναι δυνατό να προωθηθούν τα θέματά μας 
στην προσεχή Ευρωβουλή;

Και αυτές τις Ευρωεκλογές, τις αντιμετωπίζουμε ως μία μεγάλη πο-
λιτική πρόκληση. Έχουμε πολλή και σοβαρή δουλειά να κάνουμε 
στο Ευρωκοινοβούλιο και αποδεικνύουμε ότι έχουμε την εμπει-

ρία, την ισχύ, την αποφασιστικότητα να προάγουμε τις ελληνικές 
θέσεις. Από την άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει 
δείξει ότι στέκεται αλληλέγγυο στο κόμμα μας και στην Ελλάδα.

Σε αυτές τις Ευρωεκλογές, επιδιώκουμε τη σύγκριση της Νέας 
Δημοκρατίας με το ΠαΣοΚ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-
ματος με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Επιδιώκουμε τη σύ-
γκρουση της δικής παράταξης που έχει ευρωπαϊκές αρχές δο-
κιμασμένες στην ιστορία και προτεραιότητες που ταυτίζονται 
ολοκληρωτικά με τα εθνικά μας συμφέροντα, με την αντίπαλη 
παράταξη, η οποία, ούτε στην ιδέα της Ευρώπης πίστευε, ούτε 
αποδεδειγμένη στήριξη για τις ελληνικές θέσεις εξασφαλίζει. 

Στις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2007, ο Έλληνας πολίτης 
ψηφίζει για ισχυρή Νέα Δημοκρατία και ισχυρό Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα.
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Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του 
ΕΛΚ, το οποίο είναι αρκετά αναγνωρίσιμο στις χώρες της ΕΕ, 
η κεντροδεξιά και οι χριστιανοδημοκράτες εμφανίζονται να 
συμβάλουν περισσότερο στη βελτίωση της ΕΕ σήμερα. Πα-
ράλληλα οι μισοί σχεδόν ψηφοφόροι δεν είναι σίγουροι ότι 

η ΕΕ επιλαμβάνεται των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
χώρα τους, ενώ η οικονομία αναδεικνύεται το κύριο ζήτημα 
των ευρωεκλογών. Η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και τα 
ευρωπαϊκά θέματα συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
στη χώρα μας από ότι στον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. 

Έρευνα
Το ΕΛΚ πρώτο στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων

Πίνακας 2 

Αναγνωρισιμότητα  
ΕΛΚ ανάμεσα  

στους πιθανούς κεντροδεξιούς  
ψηφοφόρους

Επίδοση ΕΕ στην επίλυση  
των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε:

Πίνακας 1

Πίνακας 3 Πίνακας 4 

Πολιτική ιδεολογία που συνεισφέρει 
περισσότερο στη βελτίωση της ΕΕ

Σημασία της Οικονομίας



Περιοδική έκδοση της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκης Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας
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Πίνακας 5

Πίνακας 6

Επίδοση της ΕΕ στην επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζετε:

Τι είναι πιο σημαντικό για εσάς;  
Η Οικονομιά ή το Περιβάλλον;

Αριστεροί                                           Κεντροδεξιοί Αριστεροί                                           Κεντροδεξιοί Αριστεροί                                           Κεντροδεξιοί

Αριστεροί                                           ΚεντροδεξιοίΑριστεροί                                           Κεντροδεξιοί
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blog.nd.gr 
Στήριξέ το! Διάδωσέ το! 

Εγκαινιάστηκε το επίσημο blog της Νέας Δημοκρατί-
ας, ένα νέο ηλεκτρονικό βήμα για ανταλλαγή ιδεών 
και σκέψεων, για ουσιαστική, άμεση και αληθινή επι-
κοινωνία! Επιστρατεύτηκαν δυναμικά, σύγχρονα και 
προσιτά μέσα προκειμένου να επιτευχθεί γόνιμος και 
ειλικρινής διάλογος. Διανύουμε την τελευταία και πιο 
κρίσιμη περίοδο πριν την διεξαγωγή των Ευρωεκλο-
γών, αυτό σημαίνει ότι η συμβολή του καθενός μας 
είναι απαραίτητη!

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την υπογραφή 
ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ γεγονός που μας γεμίζει 
υπερηφάνεια αλλά και ιστορική ευθύνη, που ως πα-
ράταξη η ΝΔ ανέλαβε, όταν όλες οι υπόλοιπες πολι-
τικές δυνάμεις ήταν απέναντι. Η Νέα Δημοκρατία ως 
μέλος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού συνασπισμού 
κομμάτων, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συνε-
χίζει με την ενεργό συμμετοχή της να αγωνίζεται για 
«περισσότερη», «καλύτερη» και πιο ισχυρή Ευρώπη.

Σήμερα η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις 
της διεθνούς οικονομικής κρίσης και να αντεπεξέλθει 
στις νέες προκλήσεις, προς όφελος των πολιτών της. 
Η συμμετοχή όλων μας στις Ευρωεκλογές, αποκτά ξε-
χωριστή σημασία. Όπως ξεχωριστή σημασία θα έχουν 
και οι ιδέες και οι τοποθετήσεις του καθενός μας, σε 
θέματα που μας αφορούν. Σε θέματα που αφορούν 
την πατρίδα μας, το μέλλον μας, τη γενιά μας.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.

www.nd.gr 

www.dialoguetv.eu
Στις αρχές του 2009 το ΕΛΚ δημιούργησε το διαδραστικό δι-
αδικτυακό κανάλι Dialogue TV με σκοπό να παρέχει στους 
ψηφοφόρους υψηλής ποιότητας οπτικοακουστικό υλικό και 
σχετικά άρθρα, κείμενα και δημοσκοπήσεις για τα πέντε κύ-
ρια θέματα των ευρωεκλογών: Καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής, Αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, Δημι-
ουργία ευημερίας για όλους, Κάνοντας την Ευρώπη ένα πιο 
ασφαλές μέρος και Ενωμένη Ευρώπη στο διεθνές στερέωμα.

Με σειρά αποκλειστικών συνεντεύξεων με σημαντικές προ-
σωπικότητες συμπεριλαμβανομένων αρχηγών κρατών και 
πρωθυπουργών, εκδηλώσεις, debates και παρουσίαση των 
απόψεων των πολιτών, παρουσιάζει τη δουλειά της πολιτικής 
οικογένειας του ΕΛΚ και αποτελεί ιδανικό φόρουμ όπου ειδι-
κοί, αξιωματούχοι της ΕΕ, πολιτικοί και πολίτες μπορούν να 
ανταλλάξουν απόψεις.

Περιοδική ενημερωτική έκδοση  
της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων  

και Ευρωπαϊκής Ένωσης  
της Νέας Δημοκρατίας
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