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«Αίθουσα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» 
 

Μετά	την	απώλεια	του	Κωνσταντίνου	Μητσοτάκη,	με	πρωτοβουλία	
του	 ο	 Μανώλης	 Κεφαλογιάννης,	 επικεφαλής	 της	 Κ.Ο.	 των	
ευρωβουλευτών	 της	Νέας	Δημοκρατίας,	απέστειλε	 τον	περασμένο	
Ιούλιο	 επιστολή	 που	 συνυπέγραψε	 και	 ο	 Μάνφρεντ	 Βέμπερ	
πρόεδρος	 της	 Κ.Ο.	 του	 Ευρωπαϊκού	 Λαϊκού	 Κόμματος	 προς	 τον	
πρόεδρο	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 Αντόνιο	 Ταγιάνι.	 Με	 την	
επιστολή	 ο	 Έλληνας	 ευρωβουλευτής	 πρότεινε	 να	 δοθεί	 το	 όνομα	
του	 πρώην	 πρωθυπουργό	 σε	 αίθουσα	 του	 Ευρωπαϊκού	
Κοινοβουλίου	στις	Βρυξέλλες.	
Ο	 πρόεδρος	 του	 ΕΚ	 αναγνωρίζοντας	 τη	 συνεισφορά	 του	
Κωνσταντίνου	 Μητσοτάκη	 στην	 πορεία	 της	 ευρωπαϊκής	

ολοκλήρωσης	έκανε	αμέσως	δεκτή	την	πρόταση.	
Και	την	περασμένη	Πέμπτη	30	Νοεμβρίου	πραγματοποιήθηκε	στο	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	στις	Βρυξέλλες	
η	τελετή	ονοματοδοσίας	της	αίθουσας	«Κωνσταντίνος	Μητσοτάκης».	Μία	συμβολική	και	τιμητική	τελετή	
για	τη	χώρα	μας	όπου	ο	Αντόνιο	Ταγιάνι	και	ο	Μάνφρεντ	Βέμπερ	πραγματοποίησαν	τα	αποκαλυπτήρια	
της	μαρμάρινης	πλακέτας	που	κοσμεί	πλέον	την	είσοδο	της	Αίθουσας	«Κωνσταντίνος	Μητσοτάκης».	
Παράλληλα,	αναφέρθηκαν	στις	ομιλίες	τους	για	το	πολιτικό	έργο	του	πρώην	πρωθυπουργού.	Στη	δική	του	
σύντομη	τοποθέτηση	ο	πρόεδρος	της	Νέας	Δημοκρατίας	Κυριάκος	Μητσοτάκης	μίλησε	για	την	πολιτική	
κληρονομιά	του	Κωνσταντίνου	Μητσοτάκη.	



Στην	τελετή	ονοματοδοσίας	παρευρέθηκαν	μέλη	της	οικογένειας	Μητσοτάκη,	οι	ευρωβουλευτές	της	ΝΔ,	
Έλληνες	 και	 ξένοι	 ευρωβουλευτές	 από	 όλες	 τις	 πολιτικές	 ομάδες,	 οι	 Επίτροποι	 Ελλάδος	 και	 Κύπρου	
Δημήτρης	Αβραμόπουλος	και	Χρήστος	Στυλιανίδης	καθώς	και	πολλοί	κοινοτικοί	αξιωματούχοι.	
		
Βίντεο	από	την	εκδήλωση:	
https://www.youtube.com/watch?	v=RzpGpHWQNRU&feature=youtu.be	
	

	

	

Ο	Μάνφρεντ	Βέμπερ	πρόεδρος	της	κοινοβουλευτικής	ομάδας	του	ΕΛΚ,	ανέφερε	ότι	το	
Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	τιμά	τον	Κωνσταντίνο	Μητσοτάκη,	ο	οποίος	βρίσκεται	στην	ίδια	
γραμμή	με	τους	πατέρες	της	Ευρώπης,	Κόνραντ	Αντενάουερ	και	Ρόμπερτ	Σούμαν.		
	
Ο	κ.	Βέμπερ	επισήμανε	ότι	η	πολιτική	ζωή	τού	Κωνσταντίνου	Μητσοτάκη	
χαρακτηρίστηκε	από	ειλικρίνεια,	επιτυχίες,	τη	δέσμευσή	του	στο	ευρωπαϊκό	ιδεώδες	
και	το	σθένος	του	να	αντιμετωπίσει	την	τρομοκρατία.	«Το	ερώτημα	είναι	τι	μπορούμε	
να	μάθουμε	από	αυτούς	τους	μεγάλους	πολιτικούς»	διερωτήθη	ο	κ.	Βέμπερ,	

προσθέτοντας	ότι	όταν	κοιτάμε	την	ιστορία	και	την	επιτυχία	του	Κων.	Μητσοτάκη,	οι	ηγέτες	φαίνονται	
λίγο	μικρότεροι.		
	
«Πρέπει	να	είμαστε	πιο	δυνατοί,	πιο	φιλόδοξοι	για	το	μέλλον	της	Ευρώπης»,	ανέφερε	ο	κ.	Βέμπερ.	Ο	
Γερμανός	ευρωβουλευτής	τόνισε,	επίσης,	ότι	είναι	ανάγκη	να	συνεχιστεί	το	μεταρρυθμιστικό	έργο	στην	
Ελλάδα	και	πρόσθεσε	ότι	η	Νέα	Δημοκρατία	είναι	ένας	κρίκος	στην	ευρωπαϊκή	οικογένεια. 

	
	
	

Επιστολή-Αίτημα	Μανώλη	Κεφαλογιάννη	προς	Πρόεδρο	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	για	
ονοματοδοσία	αίθουσας	«Κωνσταντίνος	Μητσοτάκης»	στις	Βρυξέλλες	

	

	
	
	



	

Αγαπητέ	Πρόεδρε,	

Την	Δευτέρα	29	Μαΐου	2017	ενημερωθήκαμε	σχετικά	με	το	θλιβερό	άγγελμα	του	θανάτου	του	
Κωνσταντίνου	 Μητσοτάκη,	 πρώην	 πρωθυπουργού	 της	 Ελλάδας,	 σε	 ηλικία	 99	 ετών.
	
Ο	Κωνσταντίνος	Μητσοτάκης	ήταν	μία	σημαντική	πολιτική	φυσιογνωμία	στην	Ελλάδα	και	
ένας	πεπεισμένος	ευρωπαϊστής.	Η	πολιτική	του	σταδιοδρομία	εκτείνεται	σε	διάρκεια	έξι	
σχεδόν	 δεκαετιών,	 αφού	 εξελέγη	 για	 πρώτη	 φορά	 βουλευτής	 του	 Ελληνικού	
Κοινοβουλίου	το	1946	στην	ηλικία	των	28	ετών.	Με	κάποιες	μικρές	διακοπές,	υπηρέτησε	
ως	μέλος	 του	Κοινοβουλίου	 για	48	 χρόνια	 έως	 το	2004,	 και	υπήρξε	στην	ηλικία	 των	86	
ετών,	ο	μακροβιότερος	βουλευτής.	
	
Κατά	τη	διάρκεια	της	πρωθυπουργικής	του	θητείας	μεταξύ	1990	και	1993,	ξεκίνησε	σημαντικές	
μεταρρυθμίσεις	στο	Δημόσιο	 τομέα,	στο	Εθνικό	Σύστημα	Υγείας	και	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων	
καθώς	 και	 στον	 τομέα	 των	 ιδιωτικοποιήσεων	 και	 οι	 οποίες	 εάν	 είχαν	 ολοκληρωθεί	 και	
εδραιωθεί	 θα	 είχαν	 αποτρέψει	 την	 τρέχουσα	 οικονομική	 κρίση	 και	 θα	 τοποθετούσαν	 την	
Ελλάδα	 στην	 προμετωπίδα	 των	 επιτυχημένων	 οικονομιών	 της	 Ευρωζώνης.	 Η	 ειλικρινής	και	 η	
υπεύθυνη	 πολιτική	 του	 στάση	 αναγνωρίζεται	 από	 ένα	 ευρύ	φάσμα	 διαφορετικών	 πολιτικών	
δυνάμεων	στην	Ελλάδα	και	στο	εξωτερικό.	
	
Ο	Κωνσταντίνος	Μητσοτάκης	έπαιξε	κομβικό	ρόλο	την	περίοδο	του	Εμφυλίου	στην	Κρήτη.	Ήδη,	
ως	 νέο	 σε	 ηλικία	 μέλος	 της	 Αντίστασης	 στη	 γενέτειρά	 του,	 πρωτοστάτησε	 στις	 διαδικασίες	
επίτευξης	συμφωνίας	μεταξύ	των	τοπικών	αντιστασιακών	ομάδων,	αποτρέποντας	 την	έναρξη	
ενός	εμφυλίου	πολέμου	στην	Κρήτη,	ο	οποίος	υπήρξε	καταστροφικός	για	την	υπόλοιπη	Ελλάδα	
και	άφησε	βαθιές	πληγές	στην	ελληνική	κοινωνία	για	αρκετές	δεκαετίες.	
	
Συνελήφθη	 από	 τη	 στρατιωτική	 δικτατορία	 το	 1967	 αλλά	 κατάφερε	 να	 δραπετεύσει	 πρώτα	
στην	 Τουρκία	 και	 στη	 συνέχεια	 στο	 Παρίσι.	 Μετά	 την	 κατάρρευση	 του	 στρατιωτικού	
καθεστώτος	επέστρεψε	στην	Ελλάδα	και	εξελέγη	ξανά	βουλευτής	του	Εθνικού	Κοινοβουλίου	το	
1977,	 του	 οποίου	 συνέχισε	 να	 είναι	 μέλος	 του	 αδιαλείπτως	 μετά	 από	 επιτυχημένες	
επανεκλογές	 έως	 το	 2004	 οπότε	 και	 αποφάσισε	 να	 αποσυρθεί	 από	 την	 ενεργό	 πολιτική.	
Διετέλεσε	υπουργός	Συντονισμού	στην	κυβέρνηση	του	Κωνσταντίνου	Καραμανλή	και	αργότερα	
υπουργός	 Εξωτερικών.	 Το	 1984	 εξελέγη	 πρόεδρος	 της	 κεντροδεξιάς	 Παράταξης	 της	 Νέας	
Δημοκρατίας	και	 κυριάρχησε	στην	ελληνική	πολιτική	σκηνή	μαζί	με	 τον	Ανδρέα	Παπανδρέου	
για	αρκετά	χρόνια.	
	
Ως	πρόεδρος	 της	Νέας	Δημοκρατίας	 και	 αργότερα	ως	πρωθυπουργός	 εδραίωσε	 την	 ιστορική	
συμφιλίωση	 με	 την	 Ελληνική	 Αριστερά,	 σχηματίζοντας	 κυβέρνηση	 συνεργασίας	 με	 το	 Κόμμα	
του	 Συνασπισμού	 της	 Αριστεράς	 και	 της	 Προόδου,	 μαζί	 με	 τον	 Χαρίλαο	 Φλωράκη	 και	 τον	
Λεωνίδα	Κύρκο,	βάζοντας	ένα	 τέλος	στις	βαθιές	πληγές	και	διαιρέσεις	που	χαρακτήριζαν	 την	
πολιτική	ζωή	στην	Ελλάδα.	
	
Ως	Ευρωπαίος	πολιτικός	υποστήριζε	πάντα	το	Ευρωπαϊκό	εγχείρημα	επιδιώκοντας	αλλαγές	και	
μεταρρυθμίσεις	 σε	 μια	 προσπάθεια	 εκσυγχρονισμού	 της	 Ελλάδας	 που	 θα	 την	 έφερναν	 στον	
πυρήνα	της	Ευρωπαϊκής	ολοκλήρωσης.	Δούλεψε	σκληρά	για	τη	βελτίωση	των	σχέσεων	με	την	
Τουρκία	 πάντα	 στη	 βάση	 των	 Ευρωπαϊκών	 Αξιών.	 Η	 συνεισφορά	 του	 στην	 Ευρώπη	 ήταν	
σημαντική.	 Ο	 Μητσοτάκης	 ήταν	 ένας	 σύγχρονος	 Ευρωπαίος	 πολιτικός	 ο	 οποίος	 ανέκαθεν	
υποστήριζε	το	εγχείρημα	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	δουλεύοντας	σκληρά	για	την	προώθησή	του	
σε	 δύσκολους	 καιρούς.	 Οραματίστηκε	 ένα	 Ευρωπαϊκό	 Κοινοβούλιο	 ως	 έναν	 δυνατό,	
δημοκρατικό	 και	 αντιπροσωπευτικό	 θεσμό,	 έναν	 οργανισμό	 λήψης	 σημαντικών	 αποφάσεων	
και	 όχι	 απλά	 ένα	 συμβουλευτικό	 σώμα.	 Η	 συνεισφορά	 του	ως	 Έλληνας	 πρωθυπουργός	 στην	



υιοθέτηση	της	Συμφωνίας	του	Μάαστριχτ,	η	οποία	είναι	θεμελιώδης	γενικά	για	την	λειτουργία	
της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	ειδικά	για	το	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο,	υπήρξε	σημαντική.	
Ενδεικτικό	της	σημασίας	που	έδινε	στην	Ευρώπη	και	της	θέσης	της	Ελλάδας	σε	αυτήν,	ήταν	η	
συμμετοχή	του	σε	ηλικία	97	ετών	και	με	ήδη	κλονισμένη	υγεία	στις	διαδηλώσεις	του	κινήματος	
“Μένουμε	Ευρώπη”,	που	οργανώθηκαν	στην	πλατεία	Συντάγματος	στην	Αθήνα	από	πολίτες	και	
ενώσεις	 πολιτών	 το	 2015,	 υπέρ	 της	 Ευρωπαϊκής	 προοπτικής	 της	 χώρας.
Όπως	ορθά	δήλωσε	και	ο	Πρόεδρος	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	Ζαν	Κλοντ	Γιούνκερ,	“όλη	η	ζωή	
του	 Μητσοτάκη	 ήταν	 συνδεδεμένη	 με	 τη	 Σύγχρονη	 Ιστορία	 της	 Ελλάδας	 και	 τις	 σημαντικές	
στιγμές	της	δημιουργίας	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης”.	
	
Για	 όλους	 αυτούς	 τους	 λόγους	 και	 ακολουθώντας	 την	 θετική	 παράδοση	 του	 Ευρωπαϊκού	
Κοινοβουλίου	 προτείνουμε	 μία	 εμβληματική	 αίθουσα	 ή	 ένας	 αντίστοιχος	 χώρος	 του	
Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 να	 λάβει	 το	 όνομα	 του	 Κωνσταντίνου	 Μητσοτάκη.	 Θα	 είμαστε	
πραγματικά	 ευγνώμονες	 αν	 μπορούσατε	 να	 προωθήσετε	 αυτό	 το	 αίτημα	 στη	 Διάσκεψη	 των	
Προέδρων	για	τη	λήψη	της	τελικής	απόφασης	το	συντομότερο	δυνατό,	
	
	
Με	εκτίμηση,	
		
		
Μάνφρεντ	Βέμπερ	 	 	 	 	 Μανώλης	Κ.	Κεφαλογιάννης	
		
Πρόεδρος	της	Ομάδας	του	ΕΛΚ						 	 	 Επικεφαλής	της	Κ.Ο.	των	Ευρωβουλευτών	
στο	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο																															 	 της	Νέας	Δημοκρατίας	
	
	

	

Επιστολή	Απάντηση	του	Προέδρου	του	Ε.Κ.	κ.	Αντόνιο	Ταγιάνι	
προς	τον	Μανώλη	Κεφαλογιάννη	

	

																	



	
	

	
Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
	
ΠΡΟΣ:	κ.	ΜΑΝΩΛΗ	ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ	
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13.11.2017	
	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ	
	
Αγαπητέ	κ.	Κεφαλογιάννη,		
Αγαπητέ	Μανώλη,	
	
Σας	ευχαριστώ	πολύ	για	την	από	3	Ιουλίου	2017	επιστολή	σας,	που	συνυπέγραψε	και	ο	κ.	Βέμπερ,	Πρόεδρος	
της	Ομάδας	του	ΕΛΚ,	στην	οποία	προτείνετε	να	δοθεί	το	όνομα	του	Κωνσταντίνου	Μητσοτάκη,	πρώην	Έλληνα	
Πρωθυπουργού,	σε	συγκεκριμένη	αίθουσα	στο	χώρο	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου.			
	
Είμαι	στην	ευχάριστη	θέση	να	σας	πληροφορήσω	ότι	το	Προεδρείο	κατά	τη	συνεδρίαση	της	23ης	Οκτωβρίου	
2017,	ενέκρινε	το	αίτημα	της	ονοματοδοσίας	της	αίθουσας	5	Η	1	του	κτηρίου	Spinelli	στις	Βρυξέλλες	και	την	
τοποθέτηση	πλακέτας	με	την	φωτογραφία	του	Κωνσταντίνου	Μητσοτάκη	και	σχετικού	κειμένου	στην	είσοδο	
της	 προαναφερόμενης	 αίθουσας.	 Η	 πλακέτα	 είναι	 δωρεά	 της	 οικογένειάς	 του	 προς	 το	 Ευρωπαϊκό	
Κοινοβούλιο.	
	
Το	 Προεδρείο	 επίσης	 ενέκρινε	 μικρή	 εναρκτήρια	 δεξίωση	 προσφορά	 της	 Ομάδας	 του	 ΕΛΚ	 για	 την	
ονοματοδοσία	της	αίθουσας.		
	
Παρακαλώ	σημειώστε	ότι	παρόμοια	επιστολή	εστάλη	και	στον	κ.	Βέμπερ,	Πρόεδρο	της	Κ.Ο.	του	ΕΛΚ.		
	
Με	εκτίμηση,	
	
Αντόνιο	Ταγιάνι	
Πρόεδρος	του	ΕΚ	
	
	
	

Στοιχεία	Επικοινωνίας	
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