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ΙΡΑΚ

Ο πόλεµος έχει πλέον αρχίσει στο Ιράκ και µπαίνουµε σε µια νέα και δύσκολη φάση, µια φάση που
ελπίζω ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντοµη και αναίµακτη.

Οφείλω να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχώς και κατηγορηµατικά θεωρούσε τον
πόλεµο ως εσχάτη διέξοδο και προτιµούσε να εναποθέτει την εµπιστοσύνη του στην πολυµερή
διπλωµατία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στις επιθεωρήσεις όπλων, πιστεύοντας ότι δεν είχαν
ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Αυτή εξακολουθεί να είναι η άποψη της πλειοψηφίας του Σώµατος.
Ωστόσο, το Κοινοβούλιο στη σηµερινή έκτακτη σύνοδο ολοµελείας στις Βρυξέλλες εµφανίστηκε
διαιρεµένο, όπως διαιρεµένο είναι και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Σήµερα στο Κοινοβούλιο συνειδητοποιήσαµε τη δεινή θέση των αθώων πολιτών του Ιράκ, η
ανθρωπιστική κατάσταση των οποίων ήταν επισφαλής πριν ακόµη πέσει ο πρώτος πυροβολισµός,
καθώς και την ηθική ευθύνη που έχουµε απέναντί τους. Στη συζήτησή µας αναγνωρίσαµε επίσης
ότι ευρωπαίοι συµπολίτες µας στις ένοπλες δυνάµεις - κυρίως Βρετανοί - κάνουν το καθήκον τους
και ότι αυτοί και οι οικογένειές τους επωµίζονται βαρύ φορτίο και βρίσκονται σε ευαίσθητη θέση.
Σαν Ιρλανδός και Ευρωπαίος θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι άντρες και γυναίκες βρίσκονται σήµερα
στη σκέψη µας.

Εµείς στο Κοινοβούλιο, όπως και εσείς άλλωστε, συµφωνούµε ως προς το σκοπό αλλά δεν
κατορθώσαµε να συµφωνήσουµε στα µέσα για την επίτευξή του. Από την κοινοβουλευτική µας
συζήτηση αναδείχτηκε η ωριµότητα να αναγνωρίσουµε ότι διαφωνούµε αλλά µε σεβασµό στην
καλή πίστη εκείνων µε τους οποίους διαφωνούµε, µια πρακτική που θα τη συνιστούσα και στο
Συµβούλιό σας.

Οι δύσκολες µέρες και εβδοµάδες που περάσαµε αποτέλεσαν αποτυχία για την πολυµερή
προσέγγιση µέσω των Ηνωµένων Εθνών, αποτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτυχία για τις
διατλαντικές σχέσεις. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να µας προβληµατίσουν. Πολλά ερωτήµατα
πρέπει να απαντηθούν, αλλά δεν βαρύνουν αποκλειστικά τη µια ή την άλλη πλευρά αυτής της
σύνθετης αντιπαράθεσης. Η αποτυχία εξεύρεσης συµβιβασµού είναι κοινή. Σηµατοδοτεί την
αποµάκρυνση από τον ευρωπαϊκό τρόπο του ενεργείν. ∆εν είναι αποτυχία που µπορεί να χρεωθεί
στα µικρότερα κράτη.

Ας υπενθυµίσω ποιές υποχρεώσεις επιβάλλει ήδη η Συνθήκη στα κράτη µέλη: «Τα κράτη µέλη
εργάζονται οµού για την ενίσχυση και ανάπτυξη της αµοιβαίας πολιτικής τους αλληλεγγύης. Απέχουν
από κάθε δράση αντίθετη προς τα συµφέροντα της Ένωσης ή ικανή να θίξει την αποτελεσµατικότητά
της ως συνεκτικής δύναµης στις διεθνείς σχέσεις. Το Συµβούλιο µεριµνά για την τήρηση αυτών των
αρχών.» (Άρθρο 11, παράγραφος 2, Συνθήκης ΕΕ). Αυτά λέει η Συνθήκη.

Παρά τις άοκνες προσπάθειες της Ελληνικής Προεδρίας δεν εκπληρώσαµε αυτό το καθήκον
αµοιβαίας αλληλεγγύης οι µεν προς τους δε. Όταν εµείς οι ίδιοι επιλέγουµε να αγνοούµε οι µεν
τους δε, δεν είναι περίεργο που άλλοι επιλέγουν να µας αγνοούν.
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Βρισκόµαστε στις σκοτεινές ώρες µιας χωρίς προηγούµενο διχογνωµίας σχετικά µε τον τρόπο που
πρέπει να προχωρήσουµε. Έχουµε µείνει εµβρόντητοι και αναρωτιόµαστε: «Πώς έγινε και φτάσαµε
εδώ;» Αναρωτιόµαστε σαν να βρισκόµαστε µπροστά σε κάποιο αφύσικο φαινόµενο ή σε έναν κακό
οιωνό για το µέλλον.

Υποστηρίζω το εξής παράδοξο: Οι στιγµές σίγουρα είναι ζοφερές, αλλά πάνω απ� όλα είναι στιγµές
για δράση. Η πιο σκοτεινή ώρα είναι η ώρα πριν από τη χαραυγή.

Ο πρωθυπουργός Μπλερ στην ηγετική οµιλία του της περασµένης Τρίτης τόνισε ότι όποια και αν
είναι η έκβαση του ζητήµατος, η συζήτηση για το Ιράκ θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για
τη µορφή του κόσµου στο µέλλον. Πιστεύω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Τις επόµενες εβδοµάδες και
τους επόµενους µήνες το πραγµατικό ζήτηµα για τους ηγέτες της Ευρώπης που βρίσκονται
συγκεντρωµένοι γύρω από αυτό το τραπέζι θα είναι να βρουν µια νέα συνεννόηση, βγαλµένη από
τις σηµερινές εντάσεις οι οποίες, αν αξιοποιηθούν σωστά, µπορούν να αποδειχθούν δηµιουργικός
παράγοντας· να βρουν µια νέα ευρωπαϊκή τάξη πραγµάτων, που να εκφράζει το κοινό συµφέρον
µας, και στη βάση αυτή να εγκαθιδρύσουν µια νέα Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφάλειας. Η στιγµή δεν είναι κατάλληλη για να ανασκοπούµε το παρελθόν µε επικριτική διάθεση
αλλά για να προσβλέπουµε στο µέλλον µε ελπίδα.

Η Ευρώπη και οι λαοί της Ευρώπης χρειάζονται µια προοπτική για το µέλλον· το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο είναι το όργανο που πρέπει να δώσει αυτή την κατεύθυνση.

Μαζί αναπτύξαµε έναν χάρτη πορείας για τη διεύρυνση και πλησιάζουµε στην πραγµάτωση αυτής
της υψηλής φιλοδοξίας. Μαζί επιµείναµε µέσω της Τετράδας στη δηµοσίευση ενός χάρτη πορείας
για τη Μέση Ανατολή. Είναι πια καιρός να εκπονήσουµε µαζί έναν χάρτη πορείας που θα µας
καθοδηγήσει να ξαναβρούµε τι πραγµατικά σηµαίνει «ευρωπαϊκός».

Ποιό είναι το κοινό ευρωπαϊκό µας πρόγραµµα;

Το πρώτο σηµείο σε αυτό το πρόγραµµα είναι η διεύρυνση. Στη συνάντησή µας στην Κοπεγχάγη
πριν από 12 µήνες θυµάµαι ότι σταθήκαµε όλοι µαζί κάτω από τη σηµαία της «Μιας Ευρώπης»,
έχοντας την αίσθηση ενός σηµαντικού επιτεύγµατος. ∆εν πρέπει να λησµονήσουµε το «πνεύµα της
Κοπεγχάγης». Η διεύρυνση αποτελεί ένα πολιτικό επίτευγµα που είναι το επιστέγασµα των
προσπαθειών της σηµερινής γενιάς ευρωπαίων. ∆εν πρέπει να υπάρξει δισταγµός σχετικά µε το
χρονοδιάγραµµα της διεύρυνσης. ∆εν πρέπει να υπάρξει διαίρεση της Ευρώπης σε δύο ταχύτητες.
Η διαίρεση είναι µια λέξη που πρέπει να ανήκει στο παρελθόν της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει τη συγκατάθεσή του στη Συνθήκη Προσχώρησης κατά την
περίοδο συνόδου του Απριλίου, κάτι που θα επιτρέψει την υπογραφή της στις 16 Απριλίου στην
Αθήνα.

Το δεύτερο θέµα στην ηµερήσια διάταξη είναι η υποστήριξη της δηµοκρατίας και της προόδου στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ειδεχθής δολοφονία του Ζόραν Τζίντζιτς, ενός δηµοκράτη
προσηλωµένου στο κράτος δικαίου και σε µια Ευρώπη αξιών, µας θυµίζει, σαν «φάντασµα από τη
Σερβία», ότι δεν έχουµε ολοκληρώσει την αποστολή µας σε αυτή την περιοχή.
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Ένα τρίτο θέµα είναι το κοινό µας ενδιαφέρον για αποτελεσµατικές πολυµερείς διαδικασίες µέσω
των Ηνωµένων Εθνών. Πρέπει να στοχεύουµε πιο µακριά από το τετριµµένο «οι ΗΠΑ πολεµούν, ο
ΟΗΕ µοιράζει τρόφιµα, η ΕΕ πληρώνει». Η Ευρώπη έχει ουσιαστική εµπειρία στη διατηρήσιµη
ειρήνη. Ξέρουµε ότι ο τεχνολογικός εξοπλισµός που κερδίζει πολέµους είναι πολύ πιο
ανεπτυγµένος από τον έµψυχο ανθρωπισµό που κερδίζει την ειρήνη. Το µάθηµα αυτό το
διδαχτήκαµε από την εµπειρία του Αφγανιστάν, της Βοσνίας, του Κοσσυφοπεδίου και αλλού. Τόσο
εκείνοι που τάσσονται υπέρ αυτού του πολέµου όσο και εκείνοι που τάσσονται εναντίον του, όλοι
µαζί βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε την ανάγκη για κοινή δράση στο Ιράκ και στα γειτονικά κράτη,
την ανάγκη για ενισχυµένη ανθρωπιστική βοήθεια, κατά τη διάρκεια της σύρραξης και µετά, για
συνδροµή στην οικονοµική και πολιτική ανοικοδόµηση του µεταπολεµικού Ιράκ, εάν γίνει υπό την
αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών.

Ένα τέταρτο ζητούµενο είναι η ποιότητα των διατλαντικών σχέσεων. Θα επαναλάβω την έξοχη
διατύπωση του Επιτρόπου Πάττεν στη σύνοδο ολοµελείας σήµερα το πρωί: «Τα περισσότερα
πράγµατα που θέλουµε να κατορθώσουµε ως Ευρωπαίοι, είναι πιθανότερο να µπορέσουµε να τα
κατορθώσουµε αν συνεργαστούµε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Το ίδιο ισχύει και µε τα περισσότερα
από αυτά που επιθυµεί η Αµερική· είναι πιθανότερο να τα κατορθώσει αν µπορέσει να συνεργαστεί
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ... αναντίρρητα ο κόσµος βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πλευράς
ευηµερίας, από πλευράς σταθερότητας, από πλευράς ασφάλειας όταν η Αµερική και η Ευρωπαϊκή
Ένωση εργάζονται µαζί.» Είναι προς το κοινό µας συµφέρον να φροντίσουµε ότι οι Ηνωµένες
Πολιτείες θα µένουν προσηλωµένες και συντονισµένες µαζί µας και δεν θα παίρνουν πεισµατικά
τον δρόµο που τους υπαγορεύει αποκλειστικά το δικό τους συµφέρον.

Ένα πέµπτο θέµα στο πρόγραµµα της εξωτερικής µας πολιτικής είναι η κοινή µας προσέγγιση
απέναντι στη Μέση Ανατολή. Η επικείµενη δηµοσίευση του χάρτη πορείας της Τετράδας είναι κάτι
το θετικό το οποίο όµως έχει καθυστερήσει πολύ. Επιβάλλεται να προωθήσουµε και να
αναπτύξουµε µια προοπτική για την ειρήνη και τη συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή και, γενικότερα,
για την ποιότητα των σχέσεών µας µε τα αραβικά κράτη.

Με δύο λόγια, το ξεκάθαρο µήνυµα που χρειάζεται να δώσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες είναι ότι
είµαστε αποφασισµένοι να βάλουµε τάξη στο σπίτι µας και να επιτύχουµε, µέσα στους επόµενους
µήνες, µεγαλύτερη συνοχή και µεγαλύτερη παρουσία της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή.

Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που είχα πει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Φεβρουάριο:
«Αν µας διδάσκει κάτι η σηµερινή συζήτηση, είναι ότι φέρνει στην επιφάνεια το χάσµα ανάµεσα
στις φιλοδοξίες µας και στην ικανότητα δράσης µας. Σε µια στιγµή που συζητάµε το µέλλον της
Ευρώπης πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι τα συντάγµατα και οι θεσµοί θα µείνουν απλώς κενό
γράµµα εάν δεν τους δίνει σάρκα και οστά το πολιτικό όραµα και η αποφασιστική πολιτική
βούληση. Αυτό είναι το ζητούµενο.»
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Οι ευρωπαίοι ανησυχούν και δικαίως για τις επιπτώσεις του πολέµου στην καθηµερινή ζωή τους.
Πρέπει εποµένως να προβληµατιστούµε σχετικά µε τις πιθανές οικονοµικές συνέπειες της
σύγκρουσης, όχι µόνο για το Ιράκ αλλά και για την παγκόσµια και τις ευρωπαϊκές οικονοµίες.
Έστω και αν εν µέρει όλα έχουν επισκιαστεί από το Ιράκ, η σηµερινή σύνοδος, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά, έχει να διαδραµατίσει ζωτικής σηµασίας έργο σχετικά µε την οικονοµική
µεταρρύθµιση.

Είναι πια καιρός να σταµατήσουµε να «πετάµε το µπαλάκι» ανάµεσα σε εθνικές κυβερνήσεις και
σε ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και να προχωρήσουµε αποφασιστικά από τις ρητορείες στην
έµπρακτη µεταρρύθµιση.

Το πρόγραµµα της Λισσαβόνας αποκαλύπτει και αυτό ένα χάσµα ανάµεσα σε φιλοδοξίες και σε
επιτεύγµατα. Η συνθετική έκθεση της Επιτροπής δηλώνει σαφώς ότι αν δεν καταβληθούν επιπλέον
προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υστερήσει κατά πολύ από τους στόχους της, και ιδίως τους
στόχους της απασχόλησης. Ο βασικός λόγος γι� αυτό είναι ότι τα κράτη µέλη δεν µεριµνούν για
την αποτελεσµατική υλοποίηση και εφαρµογή της πολιτικής που έχει συµφωνηθεί. Το
διευρυνόµενο χάσµα όσον αφορά την υλοποίηση φρενάρει την ανάπτυξη και στερεί τους
ευρωπαίους πολίτες από νέες θέσεις εργασίας.

Η έλλειψη µεταρρυθµίσεων δηµιουργεί επίσης τον κίνδυνο της υπονόµευσης του ρόλου και της
αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων ως φορέων αλλαγής. Η χάραξη κοινών στόχων
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, µε σαφή κριτήρια αξιολόγησης και προθεσµίας, µπορεί να αποκτήσει
ισχυρή δυναµική και να δώσει ώθηση στη µεταρρύθµιση. Αλλά η συζήτηση για διαρθρωτικούς
δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης δεν πρέπει να αποτελέσει υποκατάστατο της πραγµατικής
δράσης και µεταρρύθµισης. Για να πούµε την αλήθεια, οι πράξεις µας σχετικά µε τη µεταρρύθµιση
δεν βρίσκονται στο ύψος της ρητορικής µας.

Πριν από µερικές εβδοµάδες, ευρωπαίοι βιοµήχανοι έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, ότι οι
εταιρίες τους θα µετεγκαταστήσουν την έρευνα και τις επενδύσεις τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αν δεν βελτιωθεί το επιχειρηµατικό κλίµα. Ήταν µια αφυπνιστική υπόµνηση από τον πραγµατικό
κόσµο. Ένα άλλο σήµα κινδύνου ήρθε λίγο νωρίτερα, σε µια µελέτη που παρουσιάστηκε στο
Παγκόσµιο Οικονοµική Φόρουµ, από την οποία προέκυπτε ότι η ΕΕ δεν προσεγγίζει τους στόχους
της. Στα επτά από τα οκτώ κριτήρια που ορίστηκαν στη Λισσαβόνα, βρισκόµαστε πίσω από τις
ΗΠΑ και άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Ωστόσο, εκεί όπου δροµολογήσαµε µεταρρυθµίσεις, τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. Για
παράδειγµα, παρατηρούµε ότι οι χώρες εκείνες που έχουν εφαρµόσει στο µεγαλύτερο βαθµό τις
συστάσεις της Λισσαβόνας είναι επίσης οι χώρες που σηµείωσαν τη µεγαλύτερη µείωση στα
ποσοστά ανεργίας και ανάπτυξη άνω του µέσου όρου. Πολιτικά, το επιχείρηµα αυτό δεν είναι
κεντροαριστερό. ∆εν είναι κεντροδεξιό. Είναι η πρακτική ευρωπαϊκή εµπειρία µας.



ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 24.03.2003 - EL - PE 329.771

9

Η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει την ανάπτυξη. Η ικανότητά µας να πληρώνουµε για συστήµατα
περίθαλψης, για την εκπαίδευση, για τις µελλοντικές συντάξεις, και γενικά να ικανοποιούµε τις
άλλες ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών, θα εξαρτηθεί από το µελλοντικό επίπεδο οικονοµικής
ανάπτυξής µας.

Αν δεν επιδιώξουµε την ανάπτυξη, το βάρος για τη σηµερινή και για τις µελλοντικές γενεές θα
είναι δυσβάστακτο. Όπως επισήµανε η Επιτροπή, αντιµετωπίζουµε αυξηµένες δηµόσιες δαπάνες
που κυµαίνονται από 4% έως 8% του ΑΕγχΠ µόνο και µόνο λόγω της γήρανσης του πληθυσµού!

Το επόµενο µήνυµά µου από το Κοινοβούλιο προς εσάς είναι ότι τα υγιή δηµόσια οικονοµικά είναι
πολύ σοβαρό θέµα. Κινδυνεύουµε να ξεχάσουµε τα σωτήρια µαθήµατα του παρελθόντος, όταν τα
υψηλά ελλείµµατα και το µεγάλο χρέος υπονόµευαν την µακροοικονοµική σταθερότητα και
αντιπροσώπευαν δυσβάστακτο κόστος από πλευράς χαµένης παραγωγής και υψηλής ανεργίας.

Κατά τη γνώµη του Κοινοβουλίου, η επένδυση στους ανθρώπους και η εφαρµογή στην πράξη
εννοιών όπως η δια βίου µάθηση είναι θέµατα σηµαντικά όχι µόνο στην επιχειρηµατική τους
διάσταση. Συµβάλλουν στην αυτοανάπτυξη του ατόµου και ενισχύουν την ικανότητά του να
αντεπεξέρχεται µε επιτυχία στον µεταβαλλόµενο κόσµο µας.

Επιπλέον, πρέπει να επενδύσουµε περισσότερα στην έρευνα και ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υποστηρίζει αµέριστα το στόχο του 3% που τέθηκε στη Βαρκελώνη. Οι ιδιωτικές
επενδύσεις πρέπει να αποτελέσουν τον µεγάλο όγκο του ποσού αυτού, αλλά να µη λησµονούµε ότι
το ένα τρίτο των απαιτούµενων δαπανών υποτίθεται ότι θα προέλθει από δηµόσιες επενδύσεις.
Είναι ένα θέµα καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη µιας οικονοµίας που να ωθείται
περισσότερο από την έρευνα. Ένας Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και Καινοτοµίας που θα
εκτείνεται σε 25 χώρες δηµιουργεί τεράστιες δυνατότητες για βασισµένη στη γνώση ανάπτυξη.

Υποθέτω ότι έχετε λάβει επιστολή του Προέδρου Πρόντι στην οποία µεταξύ άλλων προτείνεται ένα
χρονοδιάγραµµα από σήµερα έως το προσεχές Εαρινό Συµβούλιο σχετικά µε βασικές
εναποµένουσες µεταρρυθµίσεις της Λισσαβόνας: σιδηρόδροµοι, αγορές ενέργειας, Ενιαίος
Ευρωπαϊκός Ουρανός, χρηµατιστηριακές αγορές, αγορές προµηθειών, κοινωνία της πληροφορίας,
γραφεία προσωρινής εργασίας, διαµεθοριακοί κανόνες για την κοινωνική ασφάλιση, βιοκαύσιµα,
φορολογία της ενέργειας, ευθύνη για περιβαλλοντικές ζηµιές, κλιµατική µεταβολή.

Εµείς στο Κοινοβούλιο είµαστε διατεθειµένοι να εκπληρώσουµε στο ακέραιο το ρόλο µας όσον
αφορά αυτό το πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων.

Για να στεφθούν µε επιτυχία οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις απαιτείται τόσο εθνική δράση όσο και
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το Κοινοβούλιο προχωρεί µε κανονικό ρυθµό στη νοµοθετική του
συνεισφορά. Το Συµβούλιο έχει ακόµα πολλά να κάνει. Οι ποιοτικές µας επιδόσεις σε σχέση µε το
νοµοθετικό πρόγραµµα είναι καλές. Έχουν προωθήσει τη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων.
Ζητούµε από το Συµβούλιο να συµβαδίσει.
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Τώρα πρέπει να κινηθούµε µε ταχύτητα για να περατώσουµε τη διοργανική συµφωνία σχετικά µε
τη βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας. Ελπίζουµε ότι θα δώσετε σαφή εντολή στους
υπουργούς να καταλήξουν έγκαιρα σε συµφωνία που να καλύπτει όλα τα βασικά στοιχεία της
νοµοθετικής µας εργασίας ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης. Η νοµοθεσία
της ΕΕ πρέπει να αποτελεί προωθητικό και όχι ανασχετικό παράγοντα για τις οικονοµικές
µεταρρυθµίσεις.

Είτε πρόκειται για το Ιράκ και την εξωτερική πολιτική, είτε για τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και
το πρόγραµµα της Λισσαβόνας, το κεντρικό µου µήνυµα από το Κοινοβούλιο απόψε προς εσάς
είναι η έκκληση να καταβάλετε σύντονες προσπάθειες ώστε να γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα σε
όσα υποσχόµαστε, σε όσα ελπίζουµε και σε όσα πραγµατοποιούµε.

___________________


