Αγαπηηοί Σσνάδελθοι, θίλες και θίλοι,

Σην ηέινο ηεο επζείαο γηα ηηο πξνζερείο αξραηξεζίεο, ζηε ζπλέρεηα ηεο πνιύηηκεο
πξνζσπηθήο επαθήο, πνπ είρα κε πνιινύο από ζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο επηζηνιήο κνπ,
αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα αλαθεξζώ ζηα αθόινπζα:
Έλα Γεκόζην Ννκηθό Πξόζσπν, ζαλ ην Σύιινγν καο νθείιεη λα έρεη
αληίζηνηρν κε ην ραξαθηήξα ηνπ δεκόζην ιόγν θαη παξνπζία, κε ζνβαξόηεηα,ζπλέπεηα,
ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο θαη απόςεηο.
Σην παξειζόλ απηόο ν ιόγνο εθθξαδόηαλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό από
ηελ Διιεληθή Σπκβνιαηνγξαθία, κε απνηέιεζκα λα απνηεινύκε αμηόπηζην ζπλνκηιεηή
θαη δεκηνπξγηθό ζπλεξγάηε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ ειιεληθώλ θαη δηεζλώλ.
Δλδεηθηηθά ζαο απνζηέιισ απόζπαζκα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο
Παξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ 2011, κε
ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζέζεσλ καο ζηε ζπδήηεζε γηα ην πνιύθξνην ηόηε αιιά θαη ζήκεξα
ζέκα ησλ θιεηζηώλ επαγγεικάησλ.
( βι.ζρεηηθά video ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν https://www.youtube.com/watch?v=kSztPvz5Fk )

Οη ζέζεηο καο , πνπ εθθξάζηεθαλ εθεί, ζεκειησκέλεο ζηηο κειέηεο ηνπ ΙΟΒΔ
θαη ηνπ ΚΔΠΔ, πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Σπιιόγνπ καο , απνηειώληαο
πξόηππν γηα ηνπο Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο, παξακέλνπλ δηαρξνληθά επίθαηξεο θαη
ζεκειηώλνπλ θαη ηηο πξνηάζεηο ,πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπκε ζην κεηαβαιιόκελν
νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ.
Με ηνλ ίδην δήιν, ηελ ζνβαξόηεηα θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ρξένπο, πνπ αξκόδεη
ζην ζεζκηθό καο ραξαθηήξα σο δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ, απνβάιινληαο απηά , πνπ από ηε
θξηηηθή ζαο θαη ηελ απηνθξηηηθή κνπ, εληνπίζηεθαλ σο αδπλακίεο θαη ιάζε , ζαο
δηαβεβαηώλσ όηη ζα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά «κε ινγηζκό θαη κε όλεηξν»,
αληηκεησπίδνληαο απνηειεζκαηηθά όιεο ηηο πξνθιήζεηο .
Η βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, κε θαίξηεο
παξεκβάζεηο ηόζν ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Σπιιόγνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη ην
άλνηγκα ηνπ ζηνπο ζπλαδέιθνπο, σο θνηλό γξαθείν όισλ καο όζν θαη ζηελ ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηώλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηε ζπκβνιαηνγξαθηθή ινγηθή, κε ζηόρν ηελ πάηαμε
ηεο θιαζζηθήο αιιά θαη ηεο ειεθηξνληθήο γξαθεηνθξαηίαο, πνπ βαζαλίδεη ηεο κέξεο καο
ζα απνηειέζεη θύξην κέιεκά καο.
Θα έρνπκε ζηε πνξεία απηή πνιύηηκνπο ζπλεξγάηεο εθηόο από ηνπο

παιαηόηεξνπο άμηνπο θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο λέαο .γεληάο ηεο Σπκβνιαηνγξαθίαο, πνπ
απνηειεί πιένλ ην πιεηνςεθηθό ηκήκα ηνπ Σώκαηνο .
Η αλαλέσζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε λέα άηνκα, πνπ δελ είραλ
ρξεκαηίζεη κέιε ηνπ ζην παξειζόλ, κε δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη πγηή λννηξνπία, ζα
απνηειέζεη ηελ θηλεηήξηα δύλακε λα μεθύγνπκε από ην ηέικα θαη λα θηλεζνύκε γξήγνξα
θαη απνηειεζκαηηθά ζε κία θαιύηεξε θαζεκεξηλόηεηα, ζε κία αμηνπξεπή θαη ζίγνπξε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξννπηηθή.

Το βάρος ηώρα πλέον πέθηει ζηοσς δικούς ζας ώμοσς.

Γλσξίδεηε πνιύ θαιά ηελ δηακεηξηθή εηθόλα ησλ ζπλαδέιθσλ , πνπ δηεθδηθνύλ
ηε ςήθν ζαο . Απνθαζίζηε κε κνλαδηθό θξηηήξην ην ζπιινγηθό ζπκθέξνλ ηεο Διιεληθήο
Σπκβνιαηνγξαθίαο, πξνθξίλνληαο ηνπο άμηνπο εθπξνζώπνπο θάζε γεληάο ζπλαδέιθσλ,
πνπ κπνξνύλ κε ηνλ ζπληνληζκό κνπ, λα ζπλζέζνπλ έλα Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην αληάμην
ησλ πξνζδνθηώλ ζαο .

Ασηή ηην κρίζιμη ζηιγμή, ζκεθηείηε όηι δεν έτει ηόζο ζημαζία ηι έκανε ο
Σύλλογος για Δζάς αλλά ηι κάνεηε Δζείς για ηο Σύλλογο .

Με ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς
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