
ΕΝΘΜΕΡΩΣΛΚΟ ΘΜΕΛΩΜΑ ΕΤΡΩΒΟΤΛΕΤΣΘ ΜΑΝΩΛΘ ΚΕΦΑΛΟΓΛΑΝΝΘ 

 

 nd.gr        eppgroup.eu 

 

 

Βίντεο από τθν εκδιλωςθ: 
 https://www.youtube.com/watch? v=RzpGpHWQNRU&feature=youtu.be 

 https://goo.gl/QkMbTY 

Μετά τθν απϊλεια του Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ, με πρωτοβουλία του ο Μανϊλθσ Κεφαλογιάννθσ, 
επικεφαλισ τθσ Κ.Ο. των ευρωβουλευτϊν τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, απζςτειλε τον περαςμζνο Ιοφλιο 
επιςτολι που ςυνυπζγραψε και ο Μάνφρεντ Βζμπερ πρόεδροσ τθσ Κ.Ο. του Ευρωπαϊκοφ Λαϊκοφ 
Κόμματοσ προσ τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου Αντόνιο Σαγιάνι. Με τθν επιςτολι ο Ζλλθνασ 
ευρωβουλευτισ πρότεινε να δοκεί το όνομα του πρϊθν πρωκυπουργό ςε αίκουςα του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ. 

http://nd.gr/
http://www.eppgroup.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=RzpGpHWQNRU&feature=youtu.be
https://goo.gl/QkMbTY


Ο πρόεδροσ του ΕΚ αναγνωρίηοντασ τθ ςυνειςφορά του Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ ςτθν πορεία τθσ 
ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ ζκανε αμζςωσ δεκτι τθν πρόταςθ. 
Και τθν περαςμζνθ Πζμπτθ 30 Νοεμβρίου πραγματοποιικθκε ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτισ Βρυξζλλεσ 
θ τελετι ονοματοδοςίασ τθσ αίκουςασ «Κωνςταντίνοσ Μθτςοτάκθσ». Μία ςυμβολικι και τιμθτικι τελετι 
για τθ χϊρα μασ όπου ο Αντόνιο Σαγιάνι και ο Μάνφρεντ Βζμπερ πραγματοποίθςαν τα αποκαλυπτιρια 
τθσ μαρμάρινθσ πλακζτασ που κοςμεί πλζον τθν είςοδο τθσ Αίκουςασ «Κωνςταντίνοσ Μθτςοτάκθσ». 
Παράλλθλα, αναφζρκθκαν ςτισ ομιλίεσ τουσ για το πολιτικό ζργο του πρϊθν πρωκυπουργοφ. τθ δικι του 
ςφντομθ τοποκζτθςθ ο πρόεδροσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ μίλθςε για τθν πολιτικι 
κλθρονομιά του Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ. 
τθν τελετι ονοματοδοςίασ παρευρζκθκαν μζλθ τθσ οικογζνειασ Μθτςοτάκθ, οι ευρωβουλευτζσ τθσ ΝΔ, 
Ζλλθνεσ και ξζνοι ευρωβουλευτζσ από όλεσ τισ πολιτικζσ ομάδεσ, οι Επίτροποι Ελλάδοσ και Κφπρου 
Δθμιτρθσ Αβραμόπουλοσ και Χριςτοσ τυλιανίδθσ κακϊσ και πολλοί κοινοτικοί αξιωματοφχοι. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο Μάνφρεντ Βζμπερ πρόεδροσ τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ του ΕΛΚ, ανζφερε ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο τιμά τον Κωνςταντίνο Μθτςοτάκθ, ο οποίοσ βρίςκεται ςτθν ίδια γραμμι με τουσ πατζρεσ τθσ 
Ευρϊπθσ, Κόνραντ Αντενάουερ και Ρόμπερτ οφμαν.  
 
Ο κ. Βζμπερ επιςιμανε ότι θ πολιτικι ηωι τοφ Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ χαρακτθρίςτθκε από ειλικρίνεια, 
επιτυχίεσ, τθ δζςμευςι του ςτο ευρωπαϊκό ιδεϊδεσ και το ςκζνοσ του να αντιμετωπίςει τθν τρομοκρατία. 
«Σο ερϊτθμα είναι τι μποροφμε να μάκουμε από αυτοφσ τουσ μεγάλουσ πολιτικοφσ» διερωτικθ ο κ. 
Βζμπερ, προςκζτοντασ ότι όταν κοιτάμε τθν ιςτορία και τθν επιτυχία του Κων. Μθτςοτάκθ, οι θγζτεσ 
φαίνονται λίγο μικρότεροι.  
 
«Πρζπει να είμαςτε πιο δυνατοί, πιο φιλόδοξοι για το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ», ανζφερε ο κ. Βζμπερ. Ο 
Γερμανόσ ευρωβουλευτισ τόνιςε, επίςθσ, ότι είναι ανάγκθ να ςυνεχιςτεί το μεταρρυκμιςτικό ζργο ςτθν 
Ελλάδα και πρόςκεςε ότι θ Νζα Δθμοκρατία είναι ζνασ κρίκοσ ςτθν ευρωπαϊκι οικογζνεια. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Επιςτολι-Αίτθμα Μανϊλθ Κεφαλογιάννθ προσ Πρόεδρο Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου για 

ονοματοδοςία αίκουςασ «Κωνςταντίνοσ Μθτςοτάκθσ» ςτισ Βρυξζλλεσ 
 

 
 

Αγαπθτζ Πρόεδρε, 

Σθν Δευτζρα 29 Μαΐου 2017 ενθμερωκικαμε ςχετικά με το κλιβερό άγγελμα του κανάτου του 
Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ, πρϊθν πρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδασ, ςε θλικία 99 ετϊν.
 
Ο Κωνςταντίνοσ Μθτςοτάκθσ ιταν μία ςθμαντικι πολιτικι φυςιογνωμία ςτθν Ελλάδα και 
ζνασ πεπειςμζνοσ ευρωπαϊςτισ. Θ πολιτικι του ςταδιοδρομία εκτείνεται ςε διάρκεια ζξι 
ςχεδόν δεκαετιϊν, αφοφ εξελζγθ για πρϊτθ φορά βουλευτισ του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου το 
1946 ςτθν θλικία των 28 ετϊν. Με κάποιεσ μικρζσ διακοπζσ, υπθρζτθςε ωσ μζλοσ του 



Κοινοβουλίου για 48 χρόνια ζωσ το 2004, και υπιρξε ςτθν θλικία των 86 ετϊν, ο 
μακροβιότεροσ βουλευτισ. 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ πρωκυπουργικισ του κθτείασ μεταξφ 1990 και 1993, ξεκίνθςε ςθμαντικζσ 
μεταρρυκμίςεισ ςτο Δθμόςιο τομζα, ςτο Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 
κακϊσ και ςτον τομζα των ιδιωτικοποιιςεων και οι οποίεσ εάν είχαν ολοκλθρωκεί και 
εδραιωκεί κα είχαν αποτρζψει τθν τρζχουςα οικονομικι κρίςθ και κα τοποκετοφςαν τθν 
Ελλάδα ςτθν προμετωπίδα των επιτυχθμζνων οικονομιϊν τθσ Ευρωηϊνθσ. Θ ειλικρινισ και θ 
υπεφκυνθ πολιτικι του ςτάςθ αναγνωρίηεται από ζνα ευρφ φάςμα διαφορετικϊν πολιτικϊν 
δυνάμεων ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 
 
Ο Κωνςταντίνοσ Μθτςοτάκθσ ζπαιξε κομβικό ρόλο τθν περίοδο του Εμφυλίου ςτθν Κριτθ. 
Ιδθ, ωσ νζο ςε θλικία μζλοσ τθσ Αντίςταςθσ ςτθ γενζτειρά του, πρωτοςτάτθςε ςτισ διαδικαςίεσ 
επίτευξθσ ςυμφωνίασ μεταξφ των τοπικϊν αντιςταςιακϊν ομάδων, αποτρζποντασ τθν ζναρξθ 
ενόσ εμφυλίου πολζμου ςτθν Κριτθ, ο οποίοσ υπιρξε καταςτροφικόσ για τθν υπόλοιπθ 
Ελλάδα και άφθςε βακιζσ πλθγζσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία για αρκετζσ δεκαετίεσ. 
 
υνελιφκθ από τθ ςτρατιωτικι δικτατορία το 1967 αλλά κατάφερε να δραπετεφςει πρϊτα 
ςτθν Σουρκία και ςτθ ςυνζχεια ςτο Παρίςι. Μετά τθν κατάρρευςθ του ςτρατιωτικοφ 
κακεςτϊτοσ επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα και εξελζγθ ξανά βουλευτισ του Εκνικοφ Κοινοβουλίου το 
1977, του οποίου ςυνζχιςε να είναι μζλοσ του αδιαλείπτωσ μετά από επιτυχθμζνεσ 
επανεκλογζσ ζωσ το 2004 οπότε και αποφάςιςε να αποςυρκεί από τθν ενεργό πολιτικι. 
Διετζλεςε υπουργόσ υντονιςμοφ ςτθν κυβζρνθςθ του Κωνςταντίνου Καραμανλι και αργότερα 
υπουργόσ Εξωτερικϊν. Σο 1984 εξελζγθ πρόεδροσ τθσ κεντροδεξιάσ Παράταξθσ τθσ Νζασ 
Δθμοκρατίασ και κυριάρχθςε ςτθν ελλθνικι πολιτικι ςκθνι μαηί με τον Ανδρζα Παπανδρζου 
για αρκετά χρόνια. 
 
Ωσ πρόεδροσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ και αργότερα ωσ πρωκυπουργόσ εδραίωςε τθν ιςτορικι 
ςυμφιλίωςθ με τθν Ελλθνικι Αριςτερά, ςχθματίηοντασ κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ με το Κόμμα 
του υναςπιςμοφ τθσ Αριςτεράσ και τθσ Προόδου, μαηί με τον Χαρίλαο Φλωράκθ και τον 
Λεωνίδα Κφρκο, βάηοντασ ζνα τζλοσ ςτισ βακιζσ πλθγζσ και διαιρζςεισ που χαρακτιριηαν τθν 
πολιτικι ηωι ςτθν Ελλάδα. 
 
Ωσ Ευρωπαίοσ πολιτικόσ υποςτιριηε πάντα το Ευρωπαϊκό εγχείρθμα επιδιϊκοντασ αλλαγζσ και 
μεταρρυκμίςεισ ςε μια προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ τθσ Ελλάδασ που κα τθν ζφερναν ςτον 
πυρινα τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Δοφλεψε ςκλθρά για τθ βελτίωςθ των ςχζςεων με τθν 
Σουρκία πάντα ςτθ βάςθ των Ευρωπαϊκϊν Αξιϊν. Θ ςυνειςφορά του ςτθν Ευρϊπθ ιταν 
ςθμαντικι. Ο Μθτςοτάκθσ ιταν ζνασ ςφγχρονοσ Ευρωπαίοσ πολιτικόσ ο οποίοσ ανζκακεν 
υποςτιριηε το εγχείρθμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δουλεφοντασ ςκλθρά για τθν προϊκθςι του 
ςε δφςκολουσ καιροφσ. Οραματίςτθκε ζνα Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ωσ ζναν δυνατό, 
δθμοκρατικό και αντιπροςωπευτικό κεςμό, ζναν οργανιςμό λιψθσ ςθμαντικϊν αποφάςεων 
και όχι απλά ζνα ςυμβουλευτικό ςϊμα. Θ ςυνειςφορά του ωσ Ζλλθνασ πρωκυπουργόσ ςτθν 
υιοκζτθςθ τθσ υμφωνίασ του Μάαςτριχτ, θ οποία είναι κεμελιϊδθσ γενικά για τθν λειτουργία 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ειδικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, υπιρξε ςθμαντικι. 
Ενδεικτικό τθσ ςθμαςίασ που ζδινε ςτθν Ευρϊπθ και τθσ κζςθσ τθσ Ελλάδασ ςε αυτιν, ιταν θ 
ςυμμετοχι του ςε θλικία 97 ετϊν και με ιδθ κλονιςμζνθ υγεία ςτισ διαδθλϊςεισ του κινιματοσ 
“Μζνουμε Ευρϊπθ”, που οργανϊκθκαν ςτθν πλατεία υντάγματοσ ςτθν Ακινα από πολίτεσ και 
ενϊςεισ πολιτϊν το 2015, υπζρ τθσ Ευρωπαϊκισ προοπτικισ τθσ χϊρασ.
Όπωσ ορκά διλωςε και ο Πρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ηαν Κλοντ Γιοφνκερ, “όλθ θ ηωι 
του Μθτςοτάκθ ιταν ςυνδεδεμζνθ με τθ φγχρονθ Λςτορία τθσ Ελλάδασ και τισ ςθμαντικζσ 
ςτιγμζσ τθσ δθμιουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ”. 
 
Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ και ακολουκϊντασ τθν κετικι παράδοςθ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου προτείνουμε μία εμβλθματικι αίκουςα ι ζνασ αντίςτοιχοσ χϊροσ του 



Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου να λάβει το όνομα του Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ. Κα είμαςτε 
πραγματικά ευγνϊμονεσ αν μποροφςατε να προωκιςετε αυτό το αίτθμα ςτθ Διάςκεψθ των 
Προζδρων για τθ λιψθ τθσ τελικισ απόφαςθσ το ςυντομότερο δυνατό, 
 
 
Με εκτίμθςθ, 
  
  
Μάνφρεντ Βζμπερ     Μανϊλθσ Κ. Κεφαλογιάννθσ 
  
Πρόεδροσ τθσ Ομάδασ του ΕΛΚ    Επικεφαλισ τθσ Κ.Ο. των Ευρωβουλευτϊν 
ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο                                τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
Επιςτολι Απάντθςθ του Προζδρου του Ε.Κ. κ. Αντόνιο Σαγιάνι 

προσ τον Μανϊλθ Κεφαλογιάννθ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
ΠΡΟ: κ. ΜΑΝΩΛΘ ΚΕΦΑΛΟΓΛΑΝΝΘ 
ΕΤΡΩΒΟΤΛΕΤΣΘ 
          13.11.2017 
 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΝΟΒΟΤΛΛΟ 
 
Αγαπθτζ κ. Κεφαλογιάννθ,  
Αγαπθτζ Μανϊλθ, 
 
ασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν από 3 Λουλίου 2017 επιςτολι ςασ, που ςυνυπζγραψε και ο κ. Βζμπερ, 
Πρόεδροσ τθσ Ομάδασ του ΕΛΚ, ςτθν οποία προτείνετε να δοκεί το όνομα του Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ, 
πρϊθν Ζλλθνα Πρωκυπουργοφ, ςε ςυγκεκριμζνθ αίκουςα ςτο χϊρο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου.   
 
Είμαι ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ πλθροφοριςω ότι το Προεδρείο κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 23θσ 
Οκτωβρίου 2017, ενζκρινε το αίτθμα τθσ ονοματοδοςίασ τθσ αίκουςασ 5Θ 1 του κτθρίου Spinelli ςτισ 
Βρυξζλλεσ και τθν τοποκζτθςθ πλακζτασ με τθν φωτογραφία του Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ και ςχετικοφ 
κειμζνου ςτθν είςοδο τθσ προαναφερόμενθσ αίκουςασ. Θ πλακζτα είναι δωρεά τθσ οικογζνειάσ του προσ 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. 
 
Σο Προεδρείο επίςθσ ενζκρινε μικρι εναρκτιρια δεξίωςθ προςφορά τθσ Ομάδασ του ΕΛΚ για τθν 
ονοματοδοςία τθσ αίκουςασ.  
 
Παρακαλϊ ςθμειϊςτε ότι παρόμοια επιςτολι εςτάλθ και ςτον κ. Βζμπερ, Πρόεδρο τθσ Κ.Ο. του ΕΛΚ.  
 
Με εκτίμθςθ, 
 
Αντόνιο Σαγιάνι 
Πρόεδροσ του ΕΚ 
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τοιχεία Επικοινωνίασ 

 Ακινα, Αττικισ, Ελλάδα (+30) 210 36 09 306, (+30) 210 36 44 752, (+30) 210 36 40 863 
Βαλαωρίτου 9A, Ακινα 106 71 

 Βρυξζλλεσ, Brussels, Βζλγιο +32(0)2 28 45570, +32(0)2 28 49570  
ParlementeuropéenBât. AltieroSpinelli 08E165 60, rueWiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel 

 Θράκλειο, Κριτθσ, Ελλάδα , (+30) 2810 22 03 27, (+30) 2810 22 18 11 
Δθμοκρατίασ 55, Θράκλειο 71306 
 

 

 
Site: http://www.kefalogiannis.gr/ 

http://www.kefalogiannis.gr/
https://www.facebook.com/Kefalogiannis.Man
https://twitter.com/M_Kefalogiannis
https://www.youtube.com/user/kefaloyannis

