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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ’
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 8 Μαρτίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Ας πούµε «χρόνια πολλά» λόγω της ηµέρας, αν και πιστεύω
ότι οι γυναίκες γιορτάζουµε κάθε ηµέρα και µε τους αγώνες µας
και µε την αγάπη που προσφέρουµε στους δικούς µας ανθρώπους, στους φίλους µας, στους συγγενείς µας και µε την προσφορά µας στην κοινωνία. Όµως, για το θέµα αυτό θα µιλήσουµε
εκτενέστερα σε άλλη στιγµή της ηµέρας και σε άλλη φάση της
συζήτησής µας.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 7 Μαρτίου
2013 εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του
Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΜ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 7 Μαρτίου 2013 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµων:
1) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας».
2) «Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26 της
Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία
και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιµνών».)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Απόστολο Αλεξόπουλο, Βουλευτή Β’ Αθήνας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Οι Βουλευτές, Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ, Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και Λασιθίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου αιτείται την άµεση επίλυση των οξυµένων προβληµάτων των ανωτέρων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και τη διασφάλιση του µέλλοντος της
δηµόσιας τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

παραθέτει τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο χώρο της υγείας σε ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο,
χωρίς να απαξιώνεται το επιστηµονικό προσωπικό.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ειρήνη Καλλέργη επισηµαίνει
την ανάγκη προγραµµατισµού για σωστή και στοχευµένη εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις ειδικές ανάγκες κάθε ατόµου.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις ελλείψεις σε
προσωπικό που παρατηρούνται στα καλλιτεχνικά και µουσικά
σχολεία.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην κατάσταση
που επικρατεί στο πρώην 409 νοσηλευτικό ίδρυµα.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας Μελών ΔΕΠ Υπό Αναµονή Τοποθέτησης αιτείται την
επίλυση µιας σειράς θεµάτων που αφορούν τον κλάδο τους.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οικολογική Κίνηση Πάτρας «Εν
Αιθρία» αιτείται την ακύρωση της υπ’ αριθµ. 51486/3779/12-62012 απόφασης συγκρότησης επιτροπής, έργο της οποίας είναι
η επικαιροποίηση του από 30-1-2009 πορίσµατος προηγούµενης
επιτροπής που είχε συσταθεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Ενιαίος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Σερρών παραθέτει τις προτάσεις του για το υπό
διαβούλευση σχέδιο «Αθηνά» περί αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του ΔΣ της ανώνυµης
εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL» παραθέτει τις θέσεις του για θέµατα
που αφορούν την εταιρεία, καθώς και το ιδιωτικό συµφωνητικό
επιχειρηµατικής συνεργασίας µε την ανώνυµη εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ».
10) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΚΑ Νοµού
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Κορινθίας αιτείται τη στήριξη της πολιτείας για την εύρυθµη λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µέσω της αποφυγής απολύσεων εργαζοµένων που προσελήφθησαν βάσει της προκήρυξης 9Κ του
ΑΣΕΠ.

τέθεσε αναφορά µε την οποία τα µέλη του Ταµείου Αλληλεγγύης
και Νοµικής Προστασίας Σιδηροδροµικών παραθέτουν τους λόγους που επιβάλλουν την άµεση απένταξη των µηχανοδηγών
από το πλαίσιο του ενιαίου µισθολογίου.

11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Βαρβακείου Προτύπου Πειραµατικού Γυµνασίου διαµαρτύρονται για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό που
προέκυψαν από τον ελλιπή προγραµµατισµό και τον κακό συγχρονισµό µετακινήσεων, µεσούσης της σχολικής χρονιάς.

23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Χριστίνα Παπαθεοδοσίου,
φοιτήτρια στο τµήµα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ
Λάρισας, διαµαρτύρεται για τις αλλαγές που προκύπτουν από το
σχέδιο «Αθηνά» στο τµήµα που φοιτά.

12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρήστος Σπίρτζης παραθέτει
την πρόταση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας για την οριστική επίλυση των στρεβλώσεων της ανώτατης παιδείας.
13) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βόλου Νοµού Μαγνησίας αιτείται τη διασφάλιση της υλοποίησης των έργων αποχέτευσης των περιοχών Αγίου Στεφάνου και Σέσκλου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη.»
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Μιχαηλίδης παραθέτει τις θέσεις του σχετικά µε τη φορολόγηση των ελληνικών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
15) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος εκφράζει την αδυναµία καταβολής του ΕΤΑΚ, δεδοµένης της ψυχικής του κατάστασης αλλά και της έλλειψης οικονοµικών πόρων.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών αιτείται την άµεση αποπληρωµή των οφειλών από τα πρώην ταµεία
του ΕΟΠΥΥ στα µέλη του συλλόγου.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επανεξέταση θεµάτων
των υπ.αριθµ.195/14-2-2013,186/28-1-2013,215/14-2-2013,216/
14-2-2013,157/13-2-2013,146/13-2-2013,147/13-2-2013 εγγράφων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διαπεριφερειακός Σύλλογος
Εργαζοµένων του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» αιτείται τη
διασφάλιση του εργασιακού καθεστώτος των εργαζοµένων που
έχουν προσληφθεί µέσω ΑΣΕΠ και καλύπτουν πάγιες ανάγκες
του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Νάντια Κυριακοπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου του 1ου και του 5ου Δηµοτικού Σχολείου
Αρτέµιδας διαµαρτύρεται για την έλλειψη καθηγητή γερµανικής
γλώσσας και τον εξαναγκασµό των µαθητών να παρακολουθήσουν γαλλικά.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοσηλευτική Κίνηση Νοσοκοµείων Πάτρας καταγγέλλει το διορισµό υποδιοικήτριας της 6ης
ΔΥΠΕ η οποία έχει τιµωρηθεί από το πειθαρχικό όργανο της ίδιας
ΔΥΠΕ.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Βασιλείου αιτείται
την αυτονοµία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, ύστερα
από οµόφωνη απόφαση των µελών ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών του Ιδρύµατος.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Ασπρογιάννης
αιτείται την άµεση αποκατάσταση του εργασιακού καθεστώτος
των απολυµένων εργαζόµενων του ΙΚΑ.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ερυµάνθου Νοµού
Αχαΐας αιτείται την ενίσχυση του Αστυνοµικού Τµήµατος Χαλανδρίτσας µε το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία µηχανικά
µέσα.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Πεππές, πρώην
πρόεδρος της ΟΛΜΕ, αιτείται να καταργηθεί η επιβολή της ποινής της αυτοδίκαιης αργίας για τα πειθαρχικά παραπτώµατα,
όπως αυτά ορίζονται µε το ν.4093/2012.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Μετόχων και Φίλων του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου καταγγέλλει την παραβίαση του καταστατικού δικαιώµατος των µετόχων στην εταιρική πληροφόρηση.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θεόδωρος Βατσάλης αιτείται
τη γνωστοποίηση του κόστους της σίτισης των παράνοµων µεταναστών και των απόρων φοιτητών.
29) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νοµού Σερρών
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη διακοπή της µεταφοράς των µαθητών από τις κατοικίες τους στις σχολικές µονάδες και αντιστρόφως.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Παπαµατθαίου παραθέτει τις απόψεις του σχετικά µε τη συµφωνία που συνάπτει ο
ΟΤΕ για την πώληση του 99,05% που κατέχει στην «HELLAS
SAT».
31) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κύθνου Νοµού Κυκλάδων αιτείται την επανεξέταση της απόφασης αναστολής
λειτουργίας της ΔΟΥ Κέας.
32) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τη διακοπή
µεταφοράς των µαθητών από πλευράς της εταιρείας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών Α.Ε.».
33) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ και Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) ΚΟΥΡΑΚΗΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία τα µέλη ΔΕΠ της ΣΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου αιτούνται την άµεση δροµολόγηση της αυτοδυναµίας του εν λόγω πανεπιστηµιακού
ιδρύµατος.
34) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ( ΕΦΗ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία πτυχιούχοι φυ-
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σικής αγωγής Νοµού Ηλείας και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Εκπαιδευτικών Περιφερειών Πύργου αιτούνται την επίλυση θέµατος που αφορά την τοποθέτηση εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ70 σε πλήρες ωράριο, σε Δηµοτικό Σχολείο του Πύργου, στο µάθηµα της φυσικής αγωγής.

45) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ματούλα Μπελεγρή αιτείται την
επίλυση θέµατος που αφορά την αδυναµία ολοκλήρωσης συναλλαγών µέσα από τη λειτουργία των ΚΕΦ Μολάων και Νεάπολης
του Νοµού Λακωνίας.

35) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αλµωπίας «Ο Μέγας Αλέξανδρος» εκφράζει την αντίθεση του σε διάταξη του ν. 4093/2012 σχετικά µε την ποινή της
αργίας στο πλαίσιο της πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας των
δηµοσίων υπαλλήλων.

46) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις ασφαλιστικές εισφορές που συνεχίζουν να καταβάλουν οι εργαζόµενοι
παρά το κλείσιµο των Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας.

36) Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αγράφων
Νοµού Ευρυτανίας αιτείται την εξασφάλιση χρηµατοδότησης για
την κατασκευή έργου αντιπληµµυρικής προστασίας της περιφερειακής οδού της Τοπικής Κοινότητας Δαφνούλας του Δήµου
Αγράφων.
37) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Παλιννοστούντων
Σκύδρας «Η Αναγέννηση» εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις
νέες προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης στους παλιννοστούντες Έλληνες από την πρώην ΕΣΣΔ.
38) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενοικιαζόµενων
Δωµατίων και Διαµερισµάτων Νοµών Πέλλας- Ηµαθίας- Πιερίας
εκφράζει την αντίθεσή του στις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τουρισµού σχετικά µε την αδειοδότηση τουριστικών επαύλεων.
39) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ένωση Δήµων
Κρήτης αιτείται την άµεση απλούστευση των διαδικασιών και την
επιτάχυνση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
40) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της για θέµατα που απασχολούν τον κλάδο.
41) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων του ΙΚΑ Νοµού Κορινθίας διαµαρτύρεται για την απόλυση υπαλλήλων του ΙΚΑΕΤΑΜ, που προσλήφθηκαν µε την προκήρυξη 9Κ του ΑΣΕΠ.
42) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Νοµού Κορινθίας αιτείται τη µη απένταξη του έργου
«Αποχετευτικό δίκτυο λυµάτων Δήµου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης- Επέκταση και αναβάθµιση βιολογικού καθαρισµού Ξυλοκάστρου» από τον άξονα προτεραιότητας «02 Προστασία και
Διαχείριση Υδάτινων Πόρων».
43) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Έκτακτου Ωροµισθίου Προσωπικού Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας ΟΑΕΔ Λακκιάς Βασιλικών Θεσσαλονίκης καταγγέλλει ότι από τις 14-2-2013
µέχρι και σήµερα έχει διαταραχθεί σοβαρά η οµαλή λειτουργία
του σχολείου λόγω της έλλειψης πετρελαίου θέρµανσης.
44) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Αδιόριστοι Διπλωµατούχοι φύλακες µουσείων και αρχαιολογικών χώρων Λακωνίας αιτούνται την
ακύρωση της προκήρυξης διαγωνισµού φυλάκων µουσείων και
αρχαιολογικών χώρων µέσω των ΜΚΟ ΑΡΩΓΗ και ΕΠΕΚΑ στο
Νοµό Λακωνίας.

47) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου αιτείται την υλοποίηση των δεσµεύσεων της Κυβέρνησης
για την αποκατάσταση των ζηµιών των αγροτών που επλήγησαν
από την καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2012.
48) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι» Νοµού Κορινθίας παραθέτουν τις θέσεις τους για την αντικατάσταση του προγράµµατος από το νέο πρόγραµµα «Κατ’
Οίκον Φροντίδα Ηλικιωµένων».
49) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Διεύθυνση του Σχολείου ΟΑΕΔ
Λακκιάς Βασιλικών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης αιτείται να
ενισχυθεί µε νέα δροµολόγια η γραµµή «87» ώστε να εξυπηρετηθούν στις µετακινήσεις τους µαθητές, εργαζόµενοι και καθηγητές του Σχολείου.
50) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την
επιφόρτιση της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας µε τη φύλαξη του κλειστού κέντρου φιλοξενίας αλλοδαπών, που έχει δηµιουργηθεί στην Κόρινθο.
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επανεξέταση θεµάτων του υπ’ αριθµ. 471/14-2-2013 εγγράφου, αρµοδιότητας του
Υπουργείου Επικρατείας.
52) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επανεξέταση θεµάτων
του υπ’ αριθµ.82/13-2-2013 εγγράφου, αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
53) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Γενικού Χηµείου του Κράτους εκφράζει την ανησυχία του για την
αποτελεσµατικότητα εφαρµογής του πορίσµατος της επιτροπής
αξιολόγησης των δοµών των οργανικών µονάδων του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευόµενων φορέων του.
54) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επαναξέταση θεµάτων του υπ’ αριθµ. Φ900α/3990/13034/26-2-2013 εγγράφου,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
55) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Γενικού Χηµείου του Κράτους παραθέτει τις προτάσεις του για την
αύξηση της λειτουργικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της
ανταποδοτικότητας της Υπηρεσίας.
56) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επανεξέταση θεµάτων των υπ’αριθµ. 243,244,245,246,247/26.2.2013 εγγράφων,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
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57) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επανεξέταση θεµάτων των υπ’ αριθµ.ΓΚΕ 1026149 ΕΞ 2013/2547 & 2548/14-2-2013,
ΓΚΕ 1026201 ΕΞ 2013/2574, 2575, 2580, 2582/14-2-2013, 2670/
1030689/Φεβρουάριος 2013 εγγράφων, αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών.

απασχολούν τον κλάδο των ιδιοκτητών ενοικιαζόµενων αυτοκινήτων και δικύκλων εν όψει της τουριστικής περιόδου.

58) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ
Γιαννιτσών και Περιχώρων Νοµού Πέλλας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την αναστολή λειτουργίας του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών.

64) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το τµήµα φαρµακευτικής πολιτικής
της διεύθυνσης φαρµάκου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας αιτείται τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για
την αποφυγή απόσυρσης φαρµάκων µετά την αποχώρηση από
την Ελλάδα της εταιρείας «ACTELION».

59) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κ.κ. Ξανθίππη Κουτσουρά , Αικατερίνη Πατσίκα , Αικατερίνη Ευσταθιάδου και Παρασκευή Γαβρηιλίδου αιτούνται την άµεση εξόφληση των δεδουλευµένων
τους από την εργασία τους στο τµήµα αλλοδαπών κεντρικής
Μακεδονίας.
60) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Σερρών επισηµαίνει την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των
έργων λειτουργίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
61) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επιχειρηµατιών Ενοικιαζόµενων Διαµερισµάτων-Δωµατίων Ανατολικής
Κρήτης «Η Κνωσσός» αιτείται όλα τα ξενοδοχειακά καταλύµατα
φυσικών προσώπων να έχουν την ίδια οικονοµική επιβάρυνση µε
τις εταιρίες νοµικών προσώπων.
62) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επίλυση θεµάτων που

63) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την ενίσχυση οικογένειας µε
τέκνo µε ειδικές ανάγκες.

65) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος αιτείται την
άµεση επίλυση του ζητήµατος που έχει προκύψει µετά την
άσκηση ποινικής δίωξης κατά του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
66) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος αιτείται την
επίλυση του θέµατος της αρµοδιότητας σχετικά µε το ζήτηµα
της παύσης του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ από το αξίωµά του, λόγω
άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον του.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 5465/31-12-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 141/7-2-2013
έγγραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

2. Στην µε αριθµό 5571/08-01-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΔΕΦΚ Α
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5005246 ΕΞ 2013/7-2-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

3. Στην µε αριθµό 5855/15-01-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπαρµπαρούση Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/4938/
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0023Α/7-2-2013 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 6081/21-01-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Σταθάκη Γεωργίου, Αποστόλου Ευάγγελου, Διαµαντόπουλου Ευάγγελου, Κατριβάνου Βασιλικής και Κοδέλα Δηµη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1677/7-2-2013 έγγραφο από τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
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5. Στην µε αριθµό 6092/21-01-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπούκουρα Ευσταθίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/9404/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

13007/7-2-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Δευτέρας 11 Μαρτίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1127/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Πέλλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη Τζαµτζή προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σχετικά µε την πρακτική που ακολουθεί η Ανώνυµη Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) µε τους εισπράκτορές της.
2. Η µε αριθµό 1135/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλεξίου Μητρόπουλου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή βοηθήµατος στους αυτοτελώς
και ανεξαρτήτως απασχολουµένους κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
3. Η µε αριθµό 1105/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κέρκυρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά µε την αποπεράτωση του οικισµού εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας.
4. Η µε αριθµό1133/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε την εφαρµογή της εγκυκλίου για αναστολή των προστίµων στους
κτηνοτρόφους για τις αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
τους.
5. Η µε αριθµό 1145/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες
εµπόρους και καταστηµατάρχες από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.
6. Η µε αριθµό 1138/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τους Υπουργούς Μακεδονίας και Θράκης και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά µε τη ρύπανση του Θερµαϊκού κόλπου από τη µονάδα καθαρισµού αποβλήτων (ΜΚΑ) της βιοµηχανικής περιοχής
Θεσσαλονίκης.
7. Η µε αριθµό 1140/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
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Προστασίας του Πολίτη σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των
κατοίκων της Χαλκιδικής από την Ελληνική Αστυνοµία κατά τα
πρόσφατα επεισόδια στις Σκουριές.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1128/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αµπελοκαλλιεργητές.
2. Η µε αριθµό 1136/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –
Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Ειρήνης Δούρου προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό σχετικά µε την υπόδειξη του ΕΣΡ
στα τηλεοπτικά κανάλια για µη προβολή εικόνων εξαθλίωσης και
φτώχειας.
3. Η µε αριθµό 1113/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των
αγροτών.
4. Η µε αριθµό 1146/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Παππά προς τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών σχετικά µε
το δηµογραφικό πρόβληµα στη χώρα µας.
5. Η µε αριθµό 1139/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου ΝίκαιαςΠειραιά.
6. Η µε αριθµό 1141/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας
Κανέλλη προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά µε τις ελλείψεις σε
γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στο Αττικό Νοσοκοµείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Νικήσιανης Καβάλας,
ένα πανέµορφο χωριό στις παρυφές του όµορφου Παγγαίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1125/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασηµίνας Σκόνδρα προς τους Υπουργούς Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις καταστροφές του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Περιφέρεια
Καρδίτσας.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Κύριε Υπουργέ, έχετε αναλάβει την ευθύνη ενός κοµβικού Υπουργείου που έχει να κάνει µε το αγαθό
της ασφάλειας των πολιτών. Είναι γνωστό ότι σε περιόδους κρίσεων τόσο η εγκληµατικότητα όσο και οι παράνοµες πράξεις και
γενικότερα η ανοµία αυξάνονται.
Παρόλο που η οικονοµική κρίση έχει πλήξει και τον προϋπολογισµό του Υπουργείου σας, όπως επίσης και όλους τους ένστολους άνδρες, η δική σας αποφασιστικότητα, ο σχεδιασµός,
αλλά και το υψηλό αίσθηµα καθήκοντος των ανδρών της ΕΛΑΣ,
όπως και το φιλότιµό τους συµπληρώνουν ακριβώς αυτήν την έλλειψη και οι επιχειρήσεις σας έχουν στεφθεί µε επιτυχία. Αυτό
φαίνεται σε όλα τα αστικά κέντρα. Το αντιλαµβάνονται οι πολίτες,
το αντιλαµβανόµαστε όλοι. Παρόλα αυτά, η εγκληµατικότητα δεν
περιορίζεται µόνο στα αστικά κέντρα. Έχει επεκταθεί και στην
επαρχία και στις περιφέρειες.
Συγκεκριµένα, θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που πλήττει βάναυσα το νοµό µου, την περιφέρειά µου, την Καρδίτσα. Πρόκειται για την αποψίλωση του δικτύου της ΔΕΗ. Αυτήν τη στιγµή
χιλιάδες µέτρα καλωδίων όπως και εξακόσιοι µετασχηµατιστές
λείπουν από τον πεδινό όγκο της Καρδίτσας, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει ο κίνδυνος ανά πάσα στιγµή οι κάτοικοι, εκτός του ότι
βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έχει εξαπλωθεί
ο φόβος, να πάρουν το νόµο στα χέρια τους. Ήδη δηµιουργούνται οµάδες περιφρούρησης στα χωριά και υπάρχει ο κίνδυνος να
αυτονοµηθούν και να έχουµε και άλλα φαινόµενα τα οποία δεν
συνάδουν µε την έννοµη τάξη που πρέπει να επικρατεί σε µία οργανωµένη πολιτεία.
Ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω κατ’ αρχάς αν είστε γνώστης
αυτού του φαινοµένου, τι µέτρα έχετε λάβει ή σκοπεύετε να λάβετε και πώς µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε. Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Δένδιας.
Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κυρία συνάδελφε, το θέµα που θίγετε είναι
τεράστιο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο µε τον
οποίο το αντιµετωπίζετε, µε µετριοπάθεια και µε µία ακριβή παρουσίαση των δεδοµένων, τα οποία δυστυχώς ως φαινόµενα δεν
περιορίζονται µόνο στο Νοµό της Καρδίτσας ή στο Θεσσαλικό
Κάµπο, αλλά εκτείνονται τον τελευταίο καιρό σε όλη την επικράτεια και εννοώ τα τελευταία χρόνια και όχι, δυστυχώς, τους τελευταίους µήνες.
Υπάρχει, δηλαδή, µια εκτεταµένη προσπάθεια αποψίλωσης
στοιχείων του παραγωγικού δυναµικού της χώρας και δεν περιορίζεται στους µετασχηµατιστές της ΔΕΗ. Μπορώ να σας πω άλλα
παραδείγµατα, εκατοντάδες χιλιάδες µέτρα καλώδια είτε δηµόσια είτε ιδιωτικά, σχάρες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, οτιδήποτε είναι µεταλλικό και δεν φυλάσσεται, γίνεται
προσπάθεια κλοπής του και από εκεί και περά εισόδου του µε
παράνοµο τρόπο στην αγορά µετάλλων.
Έχει γίνει µια πολύ µεγάλη προσπάθεια η οποία, πρέπει να σας
πω ότι, µέχρι τώρα δεν έχει αποφέρει εκείνα τα αποτελέσµατα
που περιµέναµε, τόσο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου όσο
και ειδικότερα από την οικονοµική αστυνοµία και τις λοιπές διωκτικές αρχές.
Δεν θα επεκταθώ σε όλη την Ελλάδα, διότι δεν έχει έννοια να

σας ταλαιπωρήσω. Θα περιορίσω την απάντησή µου στη Θεσσαλία, για την οποία έχω και ίδια εικόνα. Μετείχα σε σύσκεψη
στην περιφερειακή διεύθυνση µε το Στρατηγό κ. Χαλάτση και
τους επιτελείς του όπου µεταξύ των άλλων συζητήθηκε το θέµα
αυτό και υπήρξε και συνάντηση του γενικού γραµµατέα του
Υπουργείου, του Αρχηγού της ΕΛΑΣ και του προέδρου της ΔΕΗ
στο Υπουργείο ειδικά για το θέµα των µετασχηµατιστών της
ΔΕΗ.
Ποιο είναι το πρόβληµα κατ’ αρχάς; Το πρόβληµα είναι η καθυστερηµένη ενηµέρωση της Αστυνοµίας για το συµβάν. Οι µετασχηµατιστές αυτοί δεν φυλάσσονται από κάποιον. Η παρατήρηση της αφαίρεσής τους από τους ενδιαφερόµενους γίνεται
πολλές µέρες µετά την αφαίρεσή τους -πολλές φορές γίνεται σίγουρα πάνω από είκοσι τέσσερις ώρες µετά και πολλές φορές
µετά από µία εβδοµάδα- µε αποτέλεσµα να µην είναι εύκολη η
κατασταλτική επέµβαση της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Παρά ταύτα, ειδικά στην Καρδίτσα, έχουν γίνει έξι συλλήψεις
για το αντικείµενο αυτό, το οποίο νοµίζω ότι είναι σηµαντικό.
Αυτό το οποίο ζητάει η Ελληνική Αστυνοµία, ειδικά για τους
µετασχηµατιστές από τη ΔΕΗ, είναι η έγκαιρη ειδοποίηση για την
αφαίρεση τους ώστε να µπορεί να παρέµβει. Διότι αν παρέλθει
ικανός χρόνος από την αφαίρεση και έχει λιώσει ο µετασχηµατιστής, δεν είναι πια ανιχνεύσιµος για την καταστολή του φαινοµένου. Δεν µπορεί να βρεθεί και κατά συνέπεια να αποδειχθεί η
πράξη στα παράνοµα χυτήρια µετάλλων, τα οποία λειτουργούν
στην ελληνική επικράτεια.
Υπάρχει, λοιπόν, η παράκληση να υπάρχει ένα σύστηµα έγκαιρης ειδοποίησης µε το οποίο η Ελληνική Αστυνοµία να µαθαίνει
το γεγονός της αφαίρεσης έστω λίγες ώρες µετά την αφαίρεση.
Αν θα µπορούσε να το µαθαίνει συγχρόνως, θα ήταν και πολύ
εύκολη η αντιµετώπιση του φαινοµένου. Καταλαβαίνετε, λοιπόν,
πόσο δύσκολο µπορεί να είναι αυτό µετά από µία εβδοµάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Στη δευτερολογία µου, για να µην καταναλώσω το χρόνο, θα
µου επιτρέψετε να επεκταθώ λίγο περαιτέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά για τη
δευτερολογία σας.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα αντιλαµβάνοµαι και είναι γνωστά. Όµως, θα πρέπει να σκεφτούµε ότι µιλάµε για χιλιάδες στρέµµατα που δεν µπορεί κανείς να τα
αστυνοµεύσει. Φυσικά ούτε η Αστυνοµία δεν µπορεί να αστυνοµεύσει και να περιφρουρήσει όλα αυτά τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα µέσα σε χιλιάδες στρέµµατα κάµπου.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, πρέπει να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο
άµεσα και να γίνουµε αποτελεσµατικοί, διότι µέσα σε δεκαπέντε
µέρες ή µέχρι τέλος του µηνός το πολύ, ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος. Αυτό σηµαίνει ότι οι αγρότες θα βρεθούν µπροστά σε ένα τεράστιο πρόβληµα, να µην µπορούν να αρδεύσουν
τα χωράφια τους, γιατί δεν είναι και εύκολο να αποκατασταθεί
όλη αυτή η ζηµιά που έχει συντελεστεί.
Όπως είπαµε και πριν, µόνο από την Καρδίτσα, έχουν κλαπεί
περίπου –να µην αναφερθώ στα καλώδια, πόσες χιλιάδες εκατοντάδες µέτρα έχουν κλαπεί- εξακόσιοι µετασχηµατιστές αξίας
7.000 ευρώ ο καθένας.
Νοµίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν
και θα έχουµε, προσεχώς, άλλα προβλήµατα. Σ’ αυτήν την περίοδο που και οι αγρότες πλήττονται, δεν είναι δυνατόν από
µόνοι τους να αποκαταστήσουν αυτή τη ζηµιά.
Πέρα απ’ αυτό, θα πρέπει να σας πω ότι η Διεύθυνση Καρδίτσας, όπως φαντάζοµαι και πολλές άλλες διευθύνσεις, έχει µεγάλη έλλειψη προσωπικού. Τα τµήµατα και γενικώς η διεύθυνση
δεν είναι επανδρωµένα ούτε καν πλησιάζουν το οργανόγραµµα.
Όµως, θεωρώ ότι θα πρέπει κατ’ αρχάς να αυστηροποιηθούν
οι ποινές και ακριβώς επειδή δεν µπορεί να φυλαχτεί ο κάµπος,
δεν µπορεί να υπάρχει και έγκαιρη ενηµέρωση, όπως είπατε και
εσείς. Εδώ µπλέκονται ίσως και άλλα Υπουργεία και το καταλαβαίνω. Αλλά θα σας καλούσα και θα σας παρακαλούσα, πάντα
µε δική σας πρωτοβουλία, να συνεργαστείτε τα Υπουργεία που
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εµπλέκονται πάνω σ’ αυτό το θέµα, διότι –όπως σας είπα- θα βρεθούµε µπροστά σε άλλα φαινόµενα. Θα πάρουν το νόµο στα
χέρια τους οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Να αυστηροποιηθούν, λοιπόν, οι ποινές.
Είπατε ότι έγιναν έξι συλλήψεις στην Καρδίτσα. Όµως, δεν
ξέρω πόσο νόηµα έχει τη µια στιγµή να γίνεται η σύλληψη και
µετά τη διαδικασία του αυτοφώρου να αφήνονται πάλι ελεύθεροι. Είναι ένα θέµα αυτό. Πρέπει να ληφθούν µέτρα. Επίσης,
ίσως είναι πιο εύκολο να εντοπίσουµε τους δέκτες αυτών των
κλοπιµαίων. Είναι ίσως µικρότερος και περιορισµένος ο αριθµός.
Γι’ αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να λάβετε την πρωτοβουλία
µαζί µε τα συναρµόδια Υπουργεία να µπορέσουµε να εξαλειφθεί
το φαινόµενο αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Επίσης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών να αντικατασταθούν αυτοί οι µετασχηµατιστές και τα καλώδια γιατί, όπως
σας είπα, εντός λίγων ηµερών ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος και θα έχουµε πολλά και εκτεταµένα προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κυρία συνάδελφε, είναι όπως τα λέτε. Δεν
έχω να παρατηρήσω καµµία ανακρίβεια στα λεγόµενά σας. Αντιθέτως, θα ήθελα και πάλι να επαινέσω το ύφος διατύπωσης της
ερώτησης.
Να έχετε όµως και εσείς και η Εθνική Αντιπροσωπεία µια εικόνα του προβλήµατος. Στην Καρδίτσα, ας πούµε, υπάρχουν
εννέα χιλιάδες µετασχηµατιστές. Η έκταση στην οποία είναι διασπαρµένοι είναι χίλια διακόσια είκοσι τετραγωνικά χιλιόµετρα.
Δεν είναι θέµα προσωπικού. Όσο προσωπικό και να έχει η Αστυνοµία δεν µπορούν να αστυνοµευθούν οι µετασχηµατιστές.
Θα απαντήσω µετά και στο άλλο που είπατε, το οποίο επίσης
είναι ορθό.
Αυτό που έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ είναι να υπάρξει ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ειδοποίησης. Δεν είναι µεγάλου κόστους.
Να υπάρχει µια ειδοποίηση σε κέντρο στην ίδια τη ΔΕΗ, να παρατηρείται ότι έχει αφαιρεθεί ο µετασχηµατιστής της, ώστε την
ώρα που αφαιρείται, να ειδοποιείται η Ελληνική Αστυνοµία. Επίσης, έχει ζητηθεί να υπάρχει στερεή πρόσδεση του µετασχηµατιστή, να µην είναι εύκολη η αφαίρεσή του, να είναι ψηλά. Όλα
αυτά είναι µέτρα τα οποία θα διευκολύνουν το έργο.
Εγώ είµαι πολιτικός προϊστάµενος. Αν υπήρχε έλλειµµα της
Ελληνικής Αστυνοµίας θα σας έλεγα: «Υπάρχει έλλειµµα της Ελληνικής Αστυνοµίας σ’ αυτό». Εδώ όµως δεν µπορούν να αστυνοµευθούν εννέα χιλιάδες µετασχηµατιστές! Το καταλαβαίνετε.
Είναι και λεκτικά οξύµωρο να αστυνοµεύσεις το µετασχηµατιστή.
Έχετε δίκιο, επίσης, σ’ αυτό που προσφυώς είπατε για τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης µετάλλων. Στην Καρδίτσα υπάρχουν
οκτώ. Αν υποθέσουµε ότι ο κλαπείς µετασχηµατιστής πάει για
λιώσιµο στη συγκεκριµένη επιχείρηση θα πρέπει ο χρόνος ειδοποίησης να είναι κοντά, ώστε να αναγνωριστεί το αντικείµενο της
κλοπής. Αν, αντίθετα, περάσει µια εβδοµάδα, δεν αναγνωρίζεται
το αντικείµενο της κλοπής. Κατά συνέπεια, για ό,τι και να πας,
έστω και αν ξέρεις ποιος είναι, δεν καταδικάζεται.
Επίσης, για τις περιπτώσεις της δικαστικής αντιµετώπισης,
εγώ δεν µπορώ να σχολιάσω το ότι η ποινή που επεβλήθη στους
καταδικασθέντες δεν ήταν επαρκής για να τους κρατήσει στη φυλακή και έφυγαν ελεύθεροι για να συνεχίσουν το «θεάρεστο»
έργο τους. Επιτρέψτε µου όµως να σας πω ότι και σ’ αυτό που
µου είπατε, από τον Φεβρουάριο του 2013 αποφασίστηκε η συγκρότηση µιας επιτροπής για την εξέταση του υφισταµένου νοµικού πλαισίου και την ανάληψη νοµοθετικών προτύπων. Είναι
ακριβώς γι’ αυτό το θέµα.
Επίσης, έχετε απόλυτα δίκιο ότι καλώς ή κακώς, έτσι όπως έχει
η νοµοθεσία, καταδικάζονται µεν, αφήνονται ελεύθεροι δε, συνεχίζουν και έχει ο Θεός. Επειδή ήδη αρκετοί απ’ αυτούς είναι
Ροµά, καταλαβαίνετε πόσο δυσχερές είναι από εκεί και πέρα να
επανασυλληφθούν και όλα τα σχετικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς, κύριε
Υπουργέ, σας ευχαριστούµε.
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Εισερχόµαστε στη δεύτερη µε αριθµό 1134/5-3-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, κ.
Αθανασίου Πετράκου, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών, σχετικά µε
την κατάργηση µηχανισµού ανάκτησης µεταβλητού κόστους
στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε –παρακαλώ από τη θέση σας, δεν
χρειάζεται να σηκωθείτε- έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και για τη διευκόλυνση λόγω του προβλήµατος.
Θέλω να ξεκινήσω, εκφράζοντας την τιµή µου σε όλες τις γυναίκες σήµερα, γιατί η 8η Μαρτίου είναι ηµέρα τιµής για τους
αγώνες των γυναικών σε όλον τον πλανήτη για τη διεύρυνση των
δικαιωµάτων τους.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι η αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ µεταξύ 2012 και 2013 υπολογίζεται στο 1,3 δισεκατοµµύριο. Αυτή η αύξηση είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων ταξικών και πολιτικών επιλογών. Και, βέβαια,
αυτή η αύξηση του κόστους είχε και θα έχει ως αποτέλεσµα τροµακτική αύξηση µέσα στο 2013 της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Την πρώτη τη βιώσαµε ήδη.
Ξεχωριστή θέση στο κόστος αυτό της αύξησης του 1,3 δισεκατοµµυρίου έχει ο µηχανισµός ανάκτησης µεταβλητού κόστους.
Είναι αναγκαίο να καταργηθεί άµεσα ο µηχανισµός ανάκτησης
µεταβλητού κόστους, καθότι κοστίζει στους Έλληνες ακριβά.
Είναι γνωστό ότι η µέση τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος το 2012
ήταν 63,2 ευρώ τη MWh και οι ιδιώτες – παραγωγοί φυσικού αερίου αµείφθηκαν µε 101,5, δηλαδή µε καπέλο 40 ευρώ ανά MWh.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το κόστος του µηχανισµού το 2012 όπως πολύ καλά γνωρίζετε- να φτάσει στα 270, ενώ για το 2013
εκτιµάει η ΔΕΗ ότι θα φτάσει στα 400.
Ο µηχανισµός ανάκτησης του µεταβλητού κόστους αποτελεί
νόθευση του ανταγωνισµού σε βάρος του λαού και υπέρ της ολιγαρχίας µερικών ιδιοκτητών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Αποτελεί, δηλαδή, ένα µέσο
προστατευόµενου ανταγωνισµού σε βάρος όλων µας.
Αποτελεί µέγιστο σκάνδαλο το ότι µε το µηχανισµό ανάκτησης
µεταβλητού κόστους και εν µέσω κρίσης, την ώρα που οι µισθοί
περικόπηκαν δραµατικά και οι επιχειρήσεις κλείνουν η µία µετά
την άλλη, µία µικρή, κρατικοδίαιτη κάστα επιχειρηµατιών αυξάνει
το συντελεστή κέρδους τους, όπως έγινε το Δεκέµβριο του 2010,
όπου από 5% πήγε στο 10%.
Όπως έχουµε τονίσει κατ’ επανάληψη, στη χώρα µας, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν υπάρχουν επενδυτές. «Επενδυτής» σηµαίνει, βάζω τα λεφτά µου, δηµιουργώ θέσεις εργασίας, παίρνω το
Χ ρίσκο, και, βέβαια, λογικό και εύλογο να περιµένω κι ένα Χ λογικό κέρδος. Εδώ ο «επενδυτής» έχει άλλη φιλοσοφία συνήθως.
Η φιλοσοφία του είναι µε τα λιγότερα λεφτά και χωρίς κανένα
απολύτως ρίσκο, να φουσκώσει τους ήδη παχυλούς λογαριασµούς του. Αυτό συµβαίνει µε το µηχανισµό ανάκτησης του µεταβλητού κόστους.
Με βάση αυτήν τη φιλοσοφία και την πρακτική και µε άλλοθι
να ανοίξει η αγορά -λες και δεν έχει ανοίξει- οι κυβερνήσεις και
η ΡΑΕ έστησαν αυτό το συγκεκριµένο µηχανισµό –όπου όλα
αυτά, όπως προείπα, είναι εις βάρος του λαού και της ΔΕΗ- για
να µπορέσουν να έχουν εξασφαλισµένα κέρδη.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας ερωτώ.
Πότε θα αποφασίσετε, επιτέλους, την κατάργηση του µηχανισµού ανάκτησης του µεταβλητού κόστους;
Δεύτερον, γιατί ευνοείτε τόσο πολύ τους παραγωγούς ρεύµατος από φυσικό αέριο εις βάρος των πολιτών και της ΔΕΗ;
Τι θα κάνετε για να µειώσετε αυτό το 1,3 δισεκατοµµύριο; Διότι
ήδη έχουµε µεγάλη αύξηση στο κόστος του ρεύµατος και θα
έχουµε και άλλη.
Τέλος, τι θα γίνει µε τα περίφηµα CFA, τα δώρα του κ. Παπακωνσταντίνου και της κ. Μπιρµπίλη, οι οποίοι πουλάνε στη ΔΕΗ
101,5 και αγοράζουν το ρεύµα από τη ΔΕΗ µε 40;
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
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Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε και χρόνια σας πολλά.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας πω το εξής, κάτι το οποίο συζητήσαµε µαζί κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχαµε στο γραφείο µου. Η αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας αποτελεί για την Κυβέρνηση ένα κοµβικό ζήτηµα, ιδιαίτερα υψηλής και –θα έλεγα- ζωτικής σηµασίας, διότι επί πολλά
χρόνια έχουν συµβεί αρκετές στρεβλώσεις που δηµιουργούν διάφορα προβλήµατα στην ηλεκτρική αγορά.
Σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα το µηχανισµό µεταβλητού κόστους, είναι ένα µέτρο το οποίο αποφασίστηκε πριν από λίγα
χρόνια στο πλαίσιο των δοµικών στρεβλώσεων που υπάρχουν
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι µονάδες φυσικού αερίου, οι ιδιωτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, που λειτουργούν
ταυτόχρονα και συµπληρωµατικά µε τις ανανεώσιµες πηγές, να
κρατιούνται σε λειτουργία συνεχώς και αδιάλειπτα για την ισορροπία του συστήµατος.
Βάσει αυτού του µηχανισµού, λοιπόν, αυτές οι µονάδες όταν
καλούνται να λειτουργήσουν στο τεχνικό τους ελάχιστο, αµείβονται µε το µεταβλητό τους κόστος, πλέον περιθωρίου 10%.
Σας λέω ακριβώς τι συµβαίνει, ποια ήταν η τότε απόφαση και τι
συµβαίνει.
Η άµεση, όµως, κατάργηση αυτού του µηχανισµού θα είχε σαν
αποτέλεσµα -αν λάβουµε υπ’όψιν µας και όλα τα δοµικά προβλήµατα της αγοράς- αυτά τα εργοστάσια να σταµατήσουν. Θα πρέπει, όµως, να λάβουµε υπ’όψιν µας ότι αυτό θα σήµαινε το εξής,
εάν το κάναµε αύριο. Θα έπρεπε να µπουν σε λειτουργία τα εργοστάσια της ΔΕΗ, τα οποία είναι παλιές µονάδες, πολύ ακριβότερες, πολύ µεγαλύτερου κόστους από τις ιδιωτικές µονάδες.
Επίσης, δεν θα ήµασταν και βέβαιοι για την ασφάλεια του συστήµατος.
Στην προσπάθεια όµως αυτή, να µετριαστούν οι επιπτώσεις
του µηχανισµού -κι έχοντας λάβει υπ’ όψιν τις εισηγήσεις των αρµόδιων φορέων και της ΡΑΕ, όπως σας είπα και κατά τη διάρκεια
της συνάντησης που είχαµε µαζί και µε τον κ. Παπαδηµούλη και
την κ. Ουζουνίδου- θα προχωρήσουµε σε µείωση του µεταβλητού κόστους κατά 50% από αυτό που είναι σήµερα και µάλιστα
αναδροµικά από 1-1-2013. Είναι ένα πρώτο αλλά πολύ σηµαντικό
µέτρο, µέσα στο πλαίσιο µιας οργανωµένης προσπάθειας αλλαγής του ρυθµιστικού πλαισίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Πετράκος έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρώτον, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές οι µονάδες έγιναν σε άλλες εποχές. Σήµερα η ανάγκη για ηλεκτρικό
ρεύµα είναι πολύ µικρότερη και αυτοί συνεχίζουν να αµείβονται
και να κερδοσκοπούν.
Δεύτερον, η ΔΕΗ δεν έχει µόνο παλιές µονάδες, έχει και καινούργιες µονάδες. Παλιά µονάδα είναι αυτή που δεν λειτουργεί,
όπως παραδείγµατος χάριν στο Κερατσίνι και καλώς δεν λειτουργεί. Στο Αλιβέρι, όµως, η µονάδα της ΔΕΗ είναι καινούργια
µονάδα, δεν είναι όπως του Κερατσινίου.
Η ουσία είναι η εξής. Λέτε ότι θα µειωθεί κατά 50%. Εµείς λέµε
ότι αυτό το πράγµα σήµερα δεν φτάνει, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Για τον ελληνικό λαό πρέπει όχι µόνο να καταργηθεί
άµεσα, αλλά επίσης, κύριε Υπουργέ, να µην ισχύσουν και τα σενάρια που ακούµε και κυκλοφορούν στη ΡΑΕ.
Θέλω εδώ να τα θέσω ευθέως αυτά τα σενάρια. Κυκλοφορεί
στη ΡΑΕ ότι σχεδιάζεται να αυξηθεί η οριακή τιµή συστήµατος
στα 110 ευρώ. Αυτό θα είναι επίθεση και στον καταναλωτή και
στη ΔΕΗ, η οποία είναι η µόνη που αγοράζει ρεύµα. Πουλάει το
100% και παράγει το 65%.
Δεύτερον, µαθαίνουµε επίσης ότι η ΡΑΕ σχεδιάζει -δεύτερη
τορπίλη εις βάρος των καταναλωτών και της ΔΕΗ!- να πετάξει
τις λιγνιτικές µονάδες της ΔΕΗ, σαν παλιές, έξω από τα πιστοποιητικά ισχύος, µε αποτέλεσµα τα 550 εκατοµµύρια που µοιρά-
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ζονται σε όλες τις µονάδες -12.750 επί 45.000- να πάνε κατά το
µεγαλύτερο µέρος τους πάλι στους ιδιώτες µεγαλοπαραγωγούς.
Επίσης, τελευταία συµβαίνουν και τα εξής περίεργα -για να
δούµε πώς είναι δοµηµένη αυτή η αγορά. Το ξέρετε πολύ καλά
ότι την ώρα που τα φωτοβολταϊκά µπαίνουν στην αγορά και ο
Έλληνας καταναλωτής κατά µέσο όρο χρεώνεται µε 0,40 -το µεσηµέρι- πουλάµε στο εξωτερικό σχεδόν µε τιµή 0 ευρώ και η
οριακή τιµή συστήµατος φτάνει στο µηδέν. Η αγορά που έχετε
δοµήσει και εσείς και όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις έχει
φτάσει σε αυτά τα σηµεία.
Βέβαια, το τέταρτο που απαιτούν οι µεγαλοπαραγωγοί -και το
εξέφρασαν παρουσία σας και στο συνέδριο, που έγινε προχθέςείναι να πάρουν µονάδες βάσης, λιγνιτικές και υδροηλεκτρικά,
από τη ΔΕΗ, να πάρουν τις µονάδες που τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, δηλαδή να ιδιωτικοποιηθούν οι µονάδες. Γι’ αυτό
λέµε να µην προχωρήσετε σε αυτές τις απαιτήσεις της ΡΑΕ, γιατί
θα είναι σαν αυτό που λέµε «άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα
ρούχα του αλλιώς», άλλαξε όνοµα ο µηχανισµός κι έχουµε έναν
άλλο µηχανισµό και άλλα συστήµατα, τα οποία θα δίνουν ξανά
πολλά λεφτά στους ιδιώτες µεγαλοπαραγωγούς.
Αν θέλετε να λειτουργήσει, εφόσον είστε υπέρ της ελεύθερης
αγοράς – εµείς έχουµε διαφορετική άποψη- να µπαίνει ο καθένας
µε τη δύναµή του και να δούµε τι θα κάνουµε. Γιατί θα πρέπει να
θυσιάζετε τη ΔΕΗ και να τη φορτώνετε µε έξοδα, µε αποτέλεσµα
να έχει έλλειµµα και κάποιοι να έχουν εξασφαλισµένα κέρδη;
Πρέπει, λοιπόν, να πάρετε όλα τα απαραίτητα µέτρα, κύριε
Υπουργέ, ώστε να µειωθεί τώρα, να µηδενιστεί και ο µηχανισµός
ανάκτησης του µεταβλητού κόστους αλλά και να βρείτε τον
τρόπο να µειωθούν και όλα τα επιπλέον εκατοµµύρια, που αθροίζονται στο 1,3 δισεκατοµµύριο που σας ανέφερα στην αρχή, τα
οποία αυξάνουν το κόστος, µε συνέπεια να έχουµε συνεχείς αυξήσεις στην τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε συνάδελφε.
Ο Υφυπουργός κ. Παπαγεωργίου έχει το λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η κρισιµότητα της περιόδου που ζούµε αυτήν τη στιγµή, ειδικά
στο χώρο της ενέργειας, απαιτεί αποφάσεις που σηµατοδοτούν,
θα έλεγα, σύγκρουση µε ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Εδώ αναφερόµαστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο µε πάρα πολλές
στρεβλώσεις του συστήµατος.
Όσον αφορά αυτό που είπατε για τη ΡΑΕ, θα ήθελα να πω ότι
δεν υπάρχει τέτοια γνώση στο Υπουργείο. Δεν ξέρω αν είναι συζητήσεις προς το Υπουργείο. Δεν υπάρχει η οποιαδήποτε ενηµέρωση.
Από εκεί και πέρα, ο δικός µας στόχος αυτήν τη στιγµή, που
είναι ξεκάθαρος και χωρίς καµµία συζήτηση, είναι ότι θα πρέπει
να αλλάξουν τα δεδοµένα της αγοράς, να γίνει αλλαγή του ρυθµιστικού πλαισίου, ώστε να έχουµε µία εξορθολογισµένη και βιώσιµη ηλεκτρική αγορά, µε τη ΔΕΗ, η οποία προφανώς είναι
πυλώνας αυτής της ηλεκτρικής αγοράς αλλά και όλους τους
υπόλοιπους παίκτες σε αυτήν είτε είναι από τις ανανεώσιµες
πηγές είτε είναι του φυσικού αερίου.
Προς άρση, λοιπόν, όλων αυτών των χρόνιων και δοµικών προβληµάτων που έχουν συσσωρευθεί επί χρόνια -γιατί δεν είναι κάτι
το οποίο συνέβη µέσα σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα- που προκάλεσε ο τρόπος µε τον οποίον αναπτύχθηκε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό θα πρέπει να γίνει οργανωµένα, να γίνει
σωστά, για να µην έχουµε καινούργια προβλήµατα ή άλλα ελλείµµατα –δεν εννοώ µόνο οικονοµικά ελλείµµατα αλλά ελλείµµατα ενέργειας- µέσα σε αυτήν την εξέλιξη των πραγµάτων.
Γι’ αυτόν το λόγο, όπως σας είπα και πριν, θα προχωρήσουµε
γρήγορα. Θέλω να σας πω και το εξής. Η µείωση ήταν 50% την
1-1-2013 και ο στόχος είναι να µηδενιστεί την 1-1-2014.
Από εκεί και πέρα, όπως σας εξήγησα και στη συνάντησή µας,
στο πλαίσιο της αλλαγής του ρυθµιστικού πλαισίου -γιατί έτσι
διορθώνονται οι στρεβλώσεις- κι όταν αλλάζουν οι κανόνες του
παιχνιδιού –κι αυτό ακριβώς συµβαίνει τώρα- συνεργαζόµαστε
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µε τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ έχει προχωρήσει. Μάλιστα, ήδη η πρώτη φάση
έχει τελειώσει. Έγινε πάρα πολύ γρήγορα και σήµερα –εννοώ
αυτές τις ηµέρες- ήδη η ΡΑΕ έχει συστήσει οµάδες εργασίας, µε
τη σύµφωνη γνώµη µας, και για την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας -είναι αυτό
που αναφέρατε πριν- και για τις δηµοπρασίες λιγνιτικών και
υδροηλεκτρικών προθεσµιακών προϊόντων και φυσικά και στις
τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στη χονδρεµπορική αγορά,
ώστε να εναρµονιστούµε µε το ευρωπαϊκό ενιαίο µοντέλο αγοράς. Μέσα από αυτό, εµείς πιστεύουµε ακράδαντα -και εγώ προσωπικά- ότι θα διορθωθούν όλες οι στρεβλώσεις και θα πάµε
πλέον σε µία υγιή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που ο µόνος στόχος της 100%, κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί µαθηµατικά και σε
άλλες χώρες, είναι το όφελος του τελικού καταναλωτή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό
1142/5-3-2013 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών,
σχετικά µε το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Χρόνια πολλά και από εµένα λόγω της ηµέρας.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πολλά θέµατα που σχετίζονται µε
το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και την αντικατάστασή του
µε το πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον Φροντίδα» ή την παράλληλη συνέχιση των δύο προγραµµάτων. Πολλά αφορούν βεβαίως το
Υπουργείο Εργασίας αυτοτελώς. Υπάρχουν, όµως, θέµατα συναρµοδιότητας, γι’ αυτό απευθύνθηκα και στο Υπουργείο Εσωτερικών –σ’ εσάς- και στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης
ως συναρµόδιο για τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε τους εργαζόµενους.
Το πρόβληµα το οποίο έχει προκύψει µε τη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» θεωρώ ότι πρέπει να το δείτε
από κοινού τα δύο Υπουργεία, το Εργασίας και Εσωτερικών,
ούτως ώστε να υπάρξει µια παράταση ικανού χρόνου για το
«Βοήθεια στο Σπίτι» προκειµένου να προλάβει το Υπουργείο Εργασίας να ολοκληρώσει τα του «Κατ’ Οίκον Φροντίδα».
Μέχρι στιγµής µόνο εκατό δήµοι έχουν προσέλθει να υποβάλουν πρόταση προκειµένου να γίνουν πάροχοι υπηρεσιών. Αυτό
είναι το ένα θέµα. Θεωρώ ότι είναι θέµα συνεργασίας. Υπάρχει,
όµως, τεράστιο θέµα µε τους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι στο
«Βοήθεια στο Σπίτι» θα πρέπει, εφόσον συνεχιστεί ασφαλώς το
πρόγραµµα µε τα σηµερινά δεδοµένα, να έχουν τη δυνατότητα
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο «Βοήθεια στο Σπίτι».
Σε περίπτωση που εφαρµοστεί η αντικατάσταση θα πρέπει να
υπάρξει πρόνοια ούτως ώστε ο ίδιος πάροχος, εάν είναι µια κοινωφελής επιχείρηση παραδείγµατος χάριν ενός δήµου η οποία,
ουσιαστικά, θα συνεχίσει το ίδιο πρόγραµµα µε άλλο τίτλο, να
µπορεί να αξιοποιήσει κατά προτεραιότητα τους εργαζόµενους
που µέχρι τώρα εργάζονται στο πρόγραµµα.
Αυτό το θέµα νοµίζω ότι πρέπει να λυθεί νοµοθετικά, ούτως
ώστε να µην έχουµε µια αντικατάσταση εργαζοµένων από άλλους εργαζόµενους. Ευχής έργον θα ήταν να δηµιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας, για να µπορέσουν να βρουν δουλειά και
άλλοι εργαζόµενοι. Αυτό το πρόβληµα, όµως, πρέπει να το αντιµετωπίσουµε τώρα.
Η πρόταση η δική µου είναι να υπάρξει παράταση του προγράµµατος. Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύµφωνα µε δικές σας
δηλώσεις που θα ήθελα να δούµε αν επιβεβαιώνονται, έχει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει ένα κοµµάτι του προγράµµατος
που αφορά τουλάχιστον τους ανασφάλιστους. Από το πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον Φροντίδα», δηλαδή από την εισφορά που
κρατάµε από τους συνταξιούχους ήδη µέσω των ασφαλιστικών
ταµείων, να χρηµατοδοτηθεί ένα άλλο τµήµα του προγράµµατος
και έτσι να συνεχιστεί το πρόγραµµα και για τους ανασφάλιστους
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αλλά και για τους συνταξιούχους που έχουν αυτήν την ανάγκη.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστώ
και εγώ.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ, κατ’ αρχάς, για την ερώτηση που µου δίνει τη δυνατότητα να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία για ένα πολύ κρίσιµο ζήτηµα.
Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» αναµφισβήτητα υπήρξε και
συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο επιτυχηµένα κοινωνικά προγράµµατα που υλοποιούν το Υπουργείο Εσωτερικών και το
Υπουργείο Εργασίας. Ωφελεί περίπου ογδόντα χιλιάδες αναξιοπαθούντες, οι οποίοι χρήζουν βοήθειας και απασχολεί τρεισήµισι
χιλιάδες εργαζόµενους που όλα αυτά τα χρόνια απέκτησαν και
µια εξοικείωση µε το αντικείµενο της δουλειάς τους, πολύ προχωρηµένη.
Για την ιστορία θα ήθελα να σας πω ότι το πρόγραµµα αυτό
συγχρηµατοδοτούνταν και από ευρωπαϊκούς πόρους µέχρι το
τέλος του 2011. Με απόφαση που πάρθηκε τότε, συνεχίστηκε
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του 2012 αλλά όλο το διάστηµα αυτό
παρέµεναν απλήρωτοι οι εργαζόµενοι. Η πρώτη µέριµνα που επιδείξαµε τον Ιούνιο του 2012, ήταν να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις του κράτους έναντι των εργαζοµένων και αυτήν τη στιγµή
µπορώ µε ικανοποίηση να πω ότι στο µερίδιο που το Υπουργείο
Εσωτερικών είχε την ευθύνη, δηλαδή στο πρώτο εξάµηνο του
2012, έχουν πληρωθεί όλοι οι εργαζόµενοι και µε την ίδια συνέπεια θα πληρωθούν και στη συνέχεια. Για το δεύτερο εξάµηνο,
την ευθύνη την έχει το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο επίσης έχει
δεσµευτεί ότι αυτές τις ηµέρες θα εξοφλήσει τις παλιές οφειλές.
Όταν το πρόγραµµα τελείωσε, στο τέλος Σεπτεµβρίου του
2012, µε εισήγησή µας προς το Υπουργείο Εργασίας διεκδικήσαµε την παράτασή του µέχρι την 31 Μαρτίου του 2013 και αυτό
επετεύχθη και αναλάβαµε το κόστος που αντιστοιχούσε στο δικό
µας Υπουργείο. Φτάνουµε, όµως, σιγά-σιγά στο πέρας και αυτής
της προθεσµίας.
Έχουν γίνει µέχρι τώρα απανωτές συναντήσεις και µε τους εργαζόµενους και µε την ΚΕΔΕ και µε το Υπουργείο Εργασίας είτε
στο Υπουργείο Εργασίας είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών και
αναζητήσαµε διάφορες λύσεις, για να µπορέσει να συνεχιστεί το
πρόγραµµα. Κριτήρια του σκεπτικού µας ήταν πώς µπορούµε να
έχουµε την πληρότητα της κάλυψης και για τους ογδόντα χιλιάδες δικαιούχους και την απορρόφηση του συνόλου των εργαζοµένων.
Στην αρχή επιδιώχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας η αντικατάσταση µε το «Κατ’ Οίκον Φροντίδα», το οποίο όµως επειδή
αφορά µόνο στους ασφαλισµένους, οι οποίοι έχουν τα λιγότερα
προβλήµατα, κάλυψε ένα πολύ µικρό µέρος του φάσµατος. Έτσι
λοιπόν, συνεχίζεται τώρα η προσπάθεια για να δούµε πώς θα
βρούµε λύση.
Οι προτάσεις που ακούστηκαν µελετήθηκαν όλες και από τους
εργαζόµενους και από την ΚΕΔΕ. Η πρόταση, για παράδειγµα,
για κρατική χρηµατοδότηση ή συγχρηµατοδότηση δεν προσκρούει µόνο στη χρηµατοδότηση, προσκρούει κυρίως στον περιορισµό που υφιστάµεθα όσον αφορά στον αριθµό των
εκτάκτων προσλήψεων συµβασιούχων. Αντιλαµβάνεστε ότι κάτι
τέτοιο δεν θα µπορούσε να συµβεί µε ευκολία.
Αυτό το οποίο προωθείται -και προκύπτει µέσα από τις συζητήσεις µας- είναι η σύσταση κοινωνικών συνεταιρισµών από τους
ίδιους τους εργαζόµενους, για να απορροφηθούν όλοι όσοι
υπάρχουν αυτήν τη στιγµή στο πεδίο, και η συµβασιοποίηση της
σχέσης αυτών των κοινωνικών συνεταιρισµών µε τους τοπικούς
δήµους, ώστε να είναι διασφαλισµένη η χρηµατοδότηση για το
σύνολο του έργου τα επόµενα τρία, τέσσερα και πέντε χρόνια.
Εµείς, ως Υπουργείο Εσωτερικών, έχουµε προτείνει στο
Υπουργείο Εργασίας να βοηθήσουµε διά της ΕΕΤΑΑ και στη σύσταση αυτών των κοινωνικών συνεταιρισµών, αλλά να βοηθήσουµε βεβαίως και στη συµβασιοποίηση της σχέσης των
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συνεταιρισµών µε τους τοπικούς δήµους, οι οποίοι είναι πρόθυµοι να το κάνουν. Επειδή όµως και αυτό είναι µία διαδικασία που
χρειάζεται κάποιο χρόνο, µελετούµε αυτή την περίοδο, που απαιτείται για να γίνει αυτή η νέα προσαρµογή και να µπορέσουµε να
έχουµε πλήρη κάλυψη και των ωφελουµένων και των εργαζοµένων, να δοθεί µια αναγκαία παράταση, ώστε να µπορέσει σ’ αυτό
το διάστηµα της παρατάσεως να γίνει η προσαρµογή κι έτσι να
έχουµε ένα θετικό συνολικό αποτέλεσµα για όλους την επόµενη
ηµέρα και να συνεχιστεί το πρόγραµµα µε επιτυχία.
Οφείλουµε όµως να σπεύσουµε, να οργανωθούµε πάνω στα
νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται, για να µπορέσουµε να καλύψουµε και τους ωφελούµενους και τους εργαζόµενους, γιατί
διαφορετικά, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος το κενό που δηµιουργείται να καλύπτεται από τον ιδιωτικό τοµέα. Η πρώτη προτεραιότητα για εµάς είναι να καλύψουµε τους εργαζόµενους και τους
ωφελούµενους, έτσι ακριβώς όπως καλύπτονταν µέχρι σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε κι
ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την ενηµέρωση σε σχέση
µε τη συζήτηση, τη διαβούλευση και αυτά τα οποία προωθούνται.
Θα έλεγα ότι το πρώτο πράγµα είναι η αναγκαία παράταση για
την οποία µιλήσατε. Είναι παραπάνω από αναγκαία. Για ποιο
λόγο; Για να µπορέσει να ολοκληρωθεί όλη η προετοιµασία για
το µετέπειτα στάδιο. Είναι πάρα πολύ βασικό. Θεωρώ ότι πρέπει
να καταβληθεί προσπάθεια µε τους ήδη εργαζόµενους –διότι δεν
υπάρχει, κατά την άποψή µου, πρόβληµα νέων συµβάσεων, αλλά
µπορεί να γίνει ανανέωση των υπαρχόντων συµβάσεων- ούτως
ώστε µε τη χρηµατοδότηση από τις παρακρατήσεις που κάνουµε
από τους συνταξιούχους από τη µία µεριά και τη χρηµατοδότηση
τη δική σας από την άλλη, από το Υπουργείο Εσωτερικών, να
µπορέσει να λειτουργήσει το πρόγραµµα.
Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο εφικτό. Δεν απορρίπτω ασφαλώς
σαν δεύτερη λύση αυτό το οποίο είπατε για τους κοινωνικούς
συνεταιρισµούς, µιας και ήµουν απ’ αυτούς που συντέλεσαν καθοριστικά, θα έλεγα, στη δηµιουργία αυτού του θεσµικού πλαισίου και κυρίως στη δυνατότητα οι ΚΟΙΝΣΕΠ να µπορούν να
κάνουν προγραµµατική σύµβαση µε τους δήµους ή το δηµόσιο.
Σε αυτήν την περίπτωση, για να µην δηµιουργηθούν νέα προβλήµατα, και µε την ευκαιρία της συζήτησης, σας λέω ότι πρέπει
οι προγραµµατικές συµβάσεις να γίνουν ανάµεσα στον ΚΟΙΝΣΕΠ, στο δήµο και στο αντίστοιχο Υπουργείο και όχι µόνο ανάµεσα στο δήµο και στην ΚΟΙΝΣΕΠ για το λόγο ότι θα υπάρξει
τεράστιο γραφειοκρατικό πρόβληµα στη χρηµατοδότηση του
προγράµµατος. Ενώ αν γίνει µε συµβαλλόµενο και το Υπουργείο
ή και τα Υπουργεία, τότε η χρηµατοδότηση δεν θα έχει κανένα
πρόβληµα. Αυτό είναι διαδικαστικό µεν, αλλά πάρα πολύ σηµαντικό και ασφάλεια για τους εργαζόµενους, οι οποίοι θα νιώσουν
ότι είναι απευθείας πάροχοι υπηρεσιών για λογαριασµό του κράτους και όχι του δήµου, που είναι ενδιάµεσος.
Υπάρχει κι ένα δεύτερο θέµα που έχει να κάνει µε τα ΚΗΦΗ
και τα Κέντρα Διηµέρευσης ΑΜΕΑ, ένα θέµα το οποίο πρέπει να
δείτε άµεσα. Γιατί;
Κατ’ αρχήν, υπάρχει το πρόβληµα της µη ανανέωσης των συµβάσεων που έχουν λήξει στις 31-12-2012, για όλους τους εργαζόµενους στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήµων και στα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Αυτό είναι το πρώτο θέµα
που πρέπει να δείτε.
Το δεύτερο θέµα έχει να κάνει µε τη µη χρηµατοδότηση –όπως
φαίνεται από την τελευταία ανακοίνωση ή πρόσκληση- των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των ΜΚΟ, που δεν είναι
ιδιώτες, αλλά είναι φορείς και αυτοί των δήµων και προσφέρουν
την ίδια υπηρεσία, µε τους ίδιους όρους. Η πρόσκληση την οποία
έβγαλε η ΕΕΤΑΑ ουσιαστικά δεν τους αφήνει περιθώριο για χρηµατοδότηση και κυρίως από την απόφαση να χρηµατοδοτηθούν
µέσω των ΚΑΠ των δήµων, όπου µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
µόνο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Εκεί θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, ούτως ώστε µέρος των
χρηµάτων -µέσω των δήµων- να δοθεί για τη χρηµατοδότηση των
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νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των δήµων που παρέχουν
τις ίδιες υπηρεσίες.
Θα θέλαµε να µας πείτε και για πόσο διάστηµα εκτιµάτε ότι θα
παραταθεί το «Βοήθεια στο Σπίτι» ή πόσο προτείνετε εσείς από
την πλευρά σας, ως Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί θα ήταν χρήσιµο για τους εργαζόµενους, οι οποίοι πιστεύω ότι θα νιώσουν
µια µεγαλύτερη ασφάλεια ότι γίνεται µια σοβαρή δουλειά συνεργασίας, προκειµένου να έχουµε αποτέλεσµα, κάτι που αφορά και
τους ογδόντα χιλιάδες ωφελούµενους και τους τρεισήµισι χιλιάδες εργαζόµενους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όσον
αφορά στην παράταση, κύριε συνάδελφε, δεν µπορώ να πω ακριβώς το χρόνο, διότι αυτό εξαρτάται και από το χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης και συµβασιοποίησης της σχέσης µε τους κοινωνικούς συνεταιρισµούς. Σε
κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να δηµιουργηθεί λειτουργικό κενό
και σ’ αυτό συµφωνούµε και τα δύο Υπουργεία.
Μόλις οριστικοποιήσουµε τις αποφάσεις µας -λαµβάνοντας
υπ’ όψιν και την πρόταση την οποία περιγράψατε προηγουµένως- θα ενηµερώσουµε και την Εθνική Αντιπροσωπεία. Δεν θέλουµε, πάντως, σε καµµία περίπτωση να διακοπεί το πρόγραµµα.
Θέλουµε να συνεχιστεί και να έχει πληρότητα κάλυψης και των
ωφελουµένων, αλλά και των εργαζόµενων.
Θέσατε και το θέµα των ΚΗΦΗ και άλλα ζητήµατα. Βεβαίως,
δεν είναι αντικείµενο της ερώτησης, αλλά µε την ευκαιρία αυτή
θα ήθελα να σας πω ότι µε το ίδιο θετικό πνεύµα αντιµετωπίζουµε και αυτή την υπόθεση. Συζητούµε την παράταση των
ΚΗΦΗ και τη νοµική κάλυψη του τριµήνου, το οποίο έχει µείνει
κενό θεσµικά αυτή τη στιγµή, για να είναι κατοχυρωµένοι όσοι
εργάζονται στη δοµή. Εκ των πραγµάτων, φαίνεται ότι η µετεξέλιξη των ΚΗΦΗ θα πάει σε ένα αντίστοιχο µοντέλο, όµως εκεί
έχουµε µεγαλύτερο περιθώριο -επειδή ακριβώς το πρόγραµµα
είναι συγχρηµατοδοτούµενο- να δώσουµε µια παράταση, ώστε
η προσαρµογή να γίνει οµαλά και πιο ήσυχα χωρίς να δηµιουργηθεί πάλι λειτουργικό κενό.
Σε αυτά τα ζητήµατα, αυτό που µας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσµα. Έχουµε πει από την αρχή ότι µας ενδιαφέρει να στηρίξουµε τα κοινωνικά δίκτυα των δήµων, γιατί αυτήν τη στιγµή
σηκώνουν ένα µεγάλο βάρος της κοινωνίας, η οποία δοκιµάζεται
και αναπληρώνουν σε πάρα πολλές λειτουργίες τη δυσκολία που
έχει το κεντρικό κράτος να ασκήσει κοινωνική πολιτική. Γι’ αυτό
το λόγο δείχνουµε ιδιαίτερη ευαισθησία και προσπαθούµε ό,τι
πόρους εξοικονοµούµε, από τους εξορθολογισµούς που κάνουµε µέσα στη διοίκηση και την εξυγίανση των οικονοµικών των
ΟΤΑ, να τους διοχετεύουµε εντέχνως στην ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου, το οποίο πρωταγωνιστεί στον πόλεµο κατά της
φτώχειας που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Εσωτερικών όλο το
προηγούµενο διάστηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα
µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το Δηµοτικό Σχολείο Ζηπαρίου Κω και το Δηµοτικό Σχολείο
Ασή Γωνιάς Χανίων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η τέταρτη µε αριθµό 1131/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε στην τελευταία για σήµερα, την πέµπτη µε
αριθµό 1143/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
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Βουλευτή Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μίχου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την υδροδότηση του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Γιάλτρων Δήµου Αιδηψού.
Ο κ. Μίχος έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στα πλαίσια των περικοπών που κάνει σήµερα
η Κυβέρνηση σε όλα τα ζητήµατα των Ελλήνων πολιτών, απ’ ό,τι
φαίνεται αδιαφορεί για τις βασικές τους ανάγκες.
Δεν είναι δυνατόν, το 2013 να µένει χωρίς δίκτυο υδροδότησης, µετά από εκκλήσεις κατοίκων και φορέων, το δηµοτικό διαµέρισµα Γιάλτρων του Δήµου Ιστιαίας Αιδηψού. Η µη συνεχής
υδροδότηση έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός δικτύου
εστιών µικροβίων, µε όλους τους επακόλουθους κινδύνους, από
υγειονοµικής πλευράς. Επιχειρήθηκε να γίνουν γεωτρήσεις, οι
οποίες όµως δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα, αφού υπάρχει
πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και το νερό λασπώνει. Ως λύση
προτείνεται η µεταφορά νερού από την Αιδηψό, αλλά το πρόβληµα συνεχίζει να µένει άλυτο.
Θέλουµε να µας πείτε -ενώ υπάρχει το πρόβληµα και είναι
εγνωσµένο µε το ζήτηµα της ύδρευσης στο δηµοτικό διαµέρισµα
των Γιάλτρων- γιατί µέχρι σήµερα δεν υπάρχει λύση και διαιωνίζεται µια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών;
Τι µέτρα θα λάβετε σήµερα, προκειµένου να επιλυθεί το ζήτηµα
της παροχής ύδρευσης;
Και κάτι άλλο. Μέχρι σήµερα η υδροδότηση γίνεται µε σωλήνες αµιάντου. Ξέρουµε πολύ καλά ότι ο αµίαντος είναι καρκινογόνος. Δεν έχει γίνει το παραµικρό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, από την ενηµέρωση που έχουµε πάρει, επιβεβαιώνεται η επισήµανση που κάνατε µε την ερώτησή σας. Και
παρ’ ό,τι –απ’ ό,τι βλέπω στο αρχείο µου- στο παρελθόν υπήρξαν
σχετικές χρηµατοδοτήσεις από το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» και τη
ΣΑΕ 055, δεν είχαµε κάποια ολοκληρωµένη επίλυση του ζητήµατος.
Εµείς επικοινωνήσαµε µε το δήµο για να δούµε τι µέτρα έχουν
ληφθεί και πριν, αλλά και µετά το δηµοτικό συµβούλιο που έγινε
στις 5/03. Η πρόσφατη ενηµέρωση που έχουµε είναι ότι έχουν
σφραγιστεί οι γεωτρήσεις της τοπικής κοινότητας Γιάλτρων.
Έγινε καθαρισµός και απολύµανση των δεξαµενών, καθώς και
χλωρίωσή τους. Έγινε καθαρισµός των αγωγών µε βάνες διαφυγής και πραγµατοποιήθηκε η διοχέτευση νερού και η πρώτη εξέταση δείχνει ότι είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές που
απαιτούνται για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
Επικοινωνήσαµε και µας επιβεβαίωσαν επίσης ότι έχει αρχίσει
η µεταφορά νερού µε υδροφόρα και ο δήµος, το µεσοδιάστηµα
που µεσολαβεί ώσπου να ολοκληρωθεί µία παρέµβαση, διατίθεται να προσφέρει και εµφιαλωµένο νερό για κατανάλωση στους
κατοίκους, αλλά την ίδια στιγµή να ξεκινήσει και όλα τα απαιτούµενα έργα, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν το δίκτυο για να
µην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήµατα.
Να πω ότι έχει προταθεί στο δηµοτικό συµβούλιο οι δηµότες
να µην πληρώνουν δηµοτικά τέλη για την ύδρευση όσο ισχύει
αυτή η κατάσταση. Και από πλευράς µας, τέλος του ’12 είχε
εκταµιευτεί ήδη για στο δήµο το ποσό των 589 χιλιάδων ευρώ
από τη ΣΑΤΑ, χρήµατα που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για
την αποπεράτωση ενός ολοκληρωµένου έργου, σαν αυτό που
περιγράψατε. Και για την πρώτη χρηµατοδότηση του ’13 έχουν
ήδη εκταµιευτεί 90.740 ευρώ, που θα µπορούσαν πάλι να αξιοποιηθούν προς την ίδια κατεύθυνση.
Θα παρακολουθήσουµε εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη του ζητήµατος και, βεβαίως, θα βοηθήσουµε όπως µπορούµε ώστε η
τοπική αυτοδιοίκηση να µπορέσει να αντιµετωπίσει τα προβλή-
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µατα και να δοθεί µια οριστική και σωστή λύση, για να µην αντιµετωπίζουν τέτοια ζητήµατα οι κάτοικοι της περιοχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Μίχος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Πρώτ’ απ’ όλα, ο δήµαρχος δεν έχει κάνει
κάτι µέχρι σήµερα. Το έργο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
Έχουν αγοραστεί κάποιοι σωλήνες, κάποια µέτρα για να γίνει
το δίκτυο, έχουν πεταχτεί στις άκρες του δρόµου και έχουν µείνει
σε µια µεριά. Υπάρχει ένας εκσκαφέας ο οποίος έχει σκάψει ελάχιστα, φτάνει µέχρι τα είκοσι µέτρα –είκοσι µέτρα είναι από εδώ
µέχρι απέναντι- την ηµέρα. Είναι γελοία η δουλειά που κάνει και
είναι µόνο ένα µηχάνηµα.
Είπατε για τη χρηµατοδότηση. Πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά
από τις χρηµατοδοτήσεις, από τη στιγµή που δεν έχει γίνει έργο;
Είπατε ότι ο δήµαρχος –γιατί το είχε πει στο δήµο, όταν είχε γίνει
µια συνέλευση- θα στείλει νερό, θα στείλει υδροφόρες, θα στείλει εµφιαλωµένα νερά, θα βοηθήσει φτωχές οικογένειες που δεν
έχουν τη δυνατότητα. Δεν έχει κάνει τίποτα.
Μέχρι προχθές που έγινε δηµοτικό συµβούλιο –κι έγινε και µια
φασαρία µέσα στο δηµοτικό συµβούλιο- δεν είχε γίνει το παραµικρό. «Θα» έχουµε ακούσει, τα «θα» είναι πάρα πολλά, άλλα
έργο δεν έχει γίνει, δεν έχει παρουσιάσει κάτι.
Το θέµα του νερού είναι πολύ σοβαρό. Στο συγκεκριµένο
χωριό έχουν πεθάνει πολύ άνθρωποι από καρκίνο. Αυτό έπρεπε
να το είχε προβλέψει η ίδια η πολιτεία και να µη φτάσουµε το
2013 να συζητάµε για ένα χωριό στην Εύβοια, το οποίο έχει µέχρι
σήµερα αµιαντοσωλήνες, ξέροντας όλοι τι σηµαίνει αµίαντος,
από τη στιγµή που ένα εργοστάσιο αµίαντου, το ΕΛΛΕΝΙΤ για
παράδειγµα στα µέρη µου στην Εύβοια, έχει κλείσει εδώ και είκοσι χρόνια και µέχρι σήµερα τα υπολείµµατα προκαλούν καρκίνο. Μετά από είκοσι χρόνια! Και τη στιγµή που έχουν µπαζωθεί,
όχι να πηγαίνει το νερό µέσα στα σπίτια.
Το νερό αυτό δεν κάνει ούτε για το πλύσιµο των ρούχων, όχι
για πλύσιµο πιάτων. Δεν κάνει ούτε για τα ρούχα. Ο αµίαντος
µένει πάνω και όταν ανοίξουν οι πόροι τον απορροφά το σώµα.
Και φτάσαµε σήµερα, το 2013 και κάνουµε θέµα για την υγεία
των κατοίκων.
Αυτά είχα να πω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αυτό
που µπορώ εγώ πάλι να επαναλάβω -και να σας επιβεβαιώσω ότι
θα παρακολουθήσουµε τη σωστή αξιοποίηση- είναι ότι η εκταµίευση της ΣΑΤΑ πέρσι, ενώ κανονικά έπρεπε να γίνεται από τις
αρχές του έτους, επετεύχθη να γίνει στο τέλος του έτους, δηλαδή, το τελευταίο τρίµηνο του 2012. Όµως, το ποσό τώρα έχει
εκταµιευθεί και είναι 589.920 ευρώ, και το άλλο το ποσό που σας
είπα, τα 90.740 ευρώ για το 2013, έχει εκταµιευθεί από τις αρχές
του έτους, γιατί αποκαταστήσαµε τη συνέπεια χρηµατοδότησης
του κράτους προς τους ΟΤΑ.
Αυτό το οποίο µπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι εµείς εκ του
σύνεγγυς θα παρακολουθήσουµε την γρήγορη υλοποίηση του
έργου και την τήρηση των δεσµεύσεων που η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέλαβε απέναντι µας στις επικοινωνίες που είχαµε τις
µέρες αυτές, όσον αφορά στους κατοίκους και την τροφοδοσία
τους µε εµφιαλωµένο νερό.
Σ’ αυτό το θέµα αντιλαµβάνεστε ότι πρέπει όλοι να έχουµε µια
υπερδιέγερση, µια συστηµατική παρακολούθηση, για να µπορούµε να πετύχουµε το καλύτερο και το γρηγορότερο δυνατό
αποτέλεσµα για τους κατοίκους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» που οργανώνει το
Ίδρυµα Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας.

8778

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στο σηµείο αυτό, θα αναγνώσω τις επίκαιρες ερωτήσεις, οι
οποίες αναβάλλονται λόγω κωλύµατος των κυρίων Υπουργών.
Η έκτη µε αριθµό 1137/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την επαναλειτουργία Δηµοτικού Θεάτρου Πειραιά, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 1126/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτού Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Βογιατζή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά
µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου µε
τη Θεσσαλονίκη, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 1129/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Κέρκυρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη διατήρηση της αυτονοµίας της Τριτοβάθµιας Τουριστικής Εκπαίδευσης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 1132/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την δηµιουργία κέντρου υποδοχής
λαθροµεταναστών στο 523 Κέντρο Νεοσυλλέκτων Τάγµατος Πεζικού του Στρατοπέδου του Μαυροδενδρίου Κοζάνης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 1144/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτού Αχαΐας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Μιχαήλ Αρβανίτη προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υποβάθµιση του βιοτικού
επιπέδου των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 1130/5-3-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Οδυσσέα Βουδούρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Είναι εκτός διαδικασίας, αλλά καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε και έχετε δίκιο.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, και µε την
ιδιότητα του δευτέρου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, θα επαναφέρω την ερώτηση αυτή. Ξέρουµε την απάντηση αλλά ήθελα
να επισηµάνω να ακούσει η ελληνική Αντιπροσωπεία και κυριότατα ο ελληνικός λαός ότι δεν µπορεί να πλήττονται αυτή τη
στιγµή οι Έλληνες στρατιωτικοί.
Δεν έχουν τι να µου απαντήσουν. Και ο Υπουργός να ήταν εδώ,
δεν θα είχε τη δυνατότητα να µου απαντήσει. Έχουν εξαθλιώσει
και το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων αξιωµατικών -και των στρατιωτικών γενικώς- και των οικογενειών τους, αλλά κυρίως, έχουν
πλήξει -και πλήττουν µε τον τρόπο αυτό- το ηθικό και το αξιόµαχό
τους. Μέσα στα πλαίσια απεθνοποιήσεως που επιχειρείται –και
τελειώνω- από την τρικοµµατική Κυβέρνηση των εντολοδόχων!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Συµφωνεί και το Προεδρείο, αλλά δυστυχώς ο Υπουργός δεν
µπόρεσε να έρθει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό
της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. Μετά από σύντοµη τοποθέτησή µου εκ µέρους του Προεδρείου της Βουλής θα λάβουν
το λόγο για µία ολιγόλεπτη αναφορά από τη Νέα Δηµοκρατία η
Βουλευτής κ. Άννα Μάνη-Παπαδηµητρίου, από το ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο η Βουλευτής κ. Όλγα Γεροβασίλη, από
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα η Βουλευτής κ. Άντζελα Γκερέκου, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες η Βουλευτής κ. Έλενα
Κουντουρά, από το Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή ο Βουλευτής
κ. Χρήστος Παππάς, από τη Δηµοκρατική Αριστερά η Βουλευτής
κ. Μαρία Ρεπούση και από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας η
Βουλευτής κ. Ελένη Γερασιµίδου. Εκ µέρους της Κυβέρνησης
θα µιλήσει η Υφυπουργός Υγείας κ. Φωτεινή Σκοπούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινή διαπίστωση ότι σε
σύγκριση µε το παρελθόν οι γυναίκες έχουν ήδη πραγµατοποιήσει µεγάλες κατακτήσεις. Είναι όλο και περισσότερο παρούσες
και συνήθως µε µεγαλύτερες και καλύτερες επιδόσεις.
Η κοινωνική µας ζωή και η πολιτική ζωή χρειάζεται να «εµβολιαστεί» από τις αστείρευτες εφεδρείες των γυναικών, πρωτίστως διότι οι γυναίκες τείνουν να λειτουργούν µε γνώµονα την
ευαισθησία και ένα σύστηµα αξιών που θεωρεί πρωτεύον την ειρηνική επίλυση των διαφορών, την αξία της διαπραγµάτευσης,
της συνδιαλλαγής στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων µε έµφαση στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα.
Αυτές οι προτεραιότητες είναι που απουσιάζουν από τη σύγχρονη κοινωνία, µια κοινωνία που µαστίζεται από συγκρούσεις,
διαµάχες και αντιπαλότητες κάθε βαθµού, ιδιαίτερα δε υπό τις
παρούσες συγκυρίες.
Η σηµερινή κοινωνία πρέπει να ανανεωθεί και να εµπλουτιστεί
µε τον έµφυτο ανθρωπισµό των γυναικών και µε τις αξίες και τα
ιδεώδη που αυτές πρεσβεύουν.
Βέβαια, παρ’ όλα αυτά, οι µεγάλες αποφάσεις του παρόντος
αλλά και ο σχεδιασµός του µέλλοντος γίνεται κύρια ακόµη από
άνδρες που κατέχουν θέσεις- κλειδιά στην πολιτική. Η πολιτική
παραµένει οχυρό των ανδρών και είναι φυσικό να µην προωθούνται επαρκώς τα δικαιώµατα, τα συµφέροντα, οι προτεραιότητες,
όπως και οι απόψεις των γυναικών. Και µόνο η εικόνα του σηµερινού Υπουργικού Συµβουλίου της χώρας µας επαληθεύει τους
φόβους και τις αγωνίες κάθε σκεπτόµενου Έλληνα, ενώ ο ελληνικός λαός έστειλε πολλές γυναίκες αυτήν τη φορά στο ελληνικό
Κοινοβούλιο βρισκόµενος για άλλη µία φορά µπροστά από τα
πράγµατα.
Θέλω κι εγώ να πιστεύω ότι κάποτε θα αναγνωριστεί ότι οι γυναίκες λειτουργούν µε ένα αξιακό σύστηµα που το έχει ανάγκη
η κοινωνία µας, αλλά και γιατί µόνο έτσι θα «εµβολιαστεί» και η
πολιτική ζωή µε τις ίδιες αξίες, µε τις οποίες πρωταγωνιστούν
στη ζωή -πρωταγωνιστούµε στη ζωή- στην οικογενειακή συνοχή
και στη διαµόρφωση της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας. Ας
αντιληφθούν όλοι ότι η ίδια η κοινωνία έχει ανάγκη από την παρουσία των γυναικών σε θέσεις εξουσίας.
Η αναγκαιότητα αυτή έχει αναγνωριστεί σε όλα τα επίπεδα. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε, τουλάχιστον, µε απώτερο
στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της δηµοκρατίας µε βάση
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την αλληλεγγύη και την ευηµερία για
όλους, θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν µπορεί να προχωρήσει σωστά παρά µόνο αν το σύνολο του πληθυσµού –άνδρες και γυναίκες- συµµετέχει πλήρως στην οικοδόµησή της.
Αυτό φοβάµαι ότι ίσχυε πριν από καιρό, τώρα συµβαίνει κάτι
άλλο.
Η προώθηση της ίσης συµµετοχής των δύο φύλων στη λήψη
των αποφάσεων, πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών παραµένει το µεγάλο ζητούµενο. Ο αγώνας για δηµιουργία συνθηκών
ίσων ευκαιριών για αξιοποίηση του συνόλου των ανθρώπινων
πόρων και µιας δίκαιης κατανοµής των ευθυνών και των υποχρεώσεων ανάµεσα στα δύο φύλα είναι ευθύνη και των δύο φύλων
και σε αυτήν την κατεύθυνση υλοποίησης απαιτείται δραστηριο-
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ποίηση της κοινωνίας των πολιτών.
Η πραγµατική πρόκληση σήµερα δεν είναι όµως µόνο η συµµετοχή, αλλά η συµµετοχή των γυναικών, ως πολίτες που διαθέτουν ένα ιδιαίτερο λόγο και µια ιδιαίτερη πράξη πλησιέστερα
στον άνθρωπο και τα καθηµερινά προβλήµατα.
Αν και είναι κοινή διαπίστωση ότι έχουµε τις απαιτούµενες ικανότητες -µιλάω για το αυτονόητο αλλά έτσι είναι- και µπορούµε
να προσφέρουµε εξίσου µε τους άνδρες για την ανάπτυξη και
την πρόοδο της πατρίδας µας, ορισµένοι δυσκολεύονται να το
αποδεχτούν.
Άπαντες, µέσα από κοινές προσπάθειες θα καταφέρουµε να
επιτύχουµε απτά αποτελέσµατα που θα απεικονίζουν τις κοινές
µας προσδοκίες, βασιζόµενες στις αρχές της ελευθερίας, της
δηµοκρατίας, της ισότητας και του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών του κράτους δικαίου.
Η γυναίκα είναι πιο δύσκολο να κάνει καριέρα, αφού δεν έχει
γυναίκα για να την προωθεί. Η γυναίκα είναι παντού και πάντοτε
γυναίκα. Πολλές φορές και κάτι περισσότερο, λιγότερο όµως
ποτέ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει η Βουλευτής κ. Άννα Μάνη-Παπαδηµητρίου
εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η 8η Μαρτίου
αποτελεί µία ηµέρα ορόσηµο που καθιερώθηκε για να τιµήσει
την προσφορά της γυναίκας στην ανάπτυξη και ευηµερία της κοινωνίας.
Η ιστορική σχέση της γυναίκας µε τις ποικίλες δραστηριότητες
της ζωής δεν ήταν πάντα προφανής στην κατά το παρελθόν ανδροκρατική κοινωνία. Η κατανοµή των ρόλων και των χώρων
δράσης -ο άνδρας στην αγορά, η γυναίκα στον οίκο- µοίραζε
άνισα όχι µόνο τις ευκαιρίες και τις ευθύνες αλλά και τα φώτα
της σκηνής. Η θέση της γυναίκας σε οποιαδήποτε εποχή και
πολύ περισσότερο σήµερα συνδέεται άρρηκτα µε τα δικαιώµατα
του ανθρώπου. Οι ποικίλες δε δραστηριότητές της, καθώς δοκιµάζει µε επιτυχία τις τελευταίες δεκαετίες τις δυνάµεις της έξω
από τον οικογενειακό κύκλο, σε ένα ευρύ επαγγελµατικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό πεδίο, διευρύνουν την αναγνώριση
και την καταξίωσή της και κάνουν αισθητή παντού την παρουσία
της.
Σήµερα, µετά τη δύση του δυναµικού φεµινιστικού κινήµατος,
το ερώτηµα που τίθεται δεν είναι µόνον ο δρόµος που έχει διανυθεί, αλλά και ο πολυδιάστατος ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει η γυναίκα σε µια κοινωνία που αλλάζει µε ταχύτατους
ρυθµούς. Χρειάζεται ανακατανοµή των ρόλων και σφυρηλάτηση
ισότιµων δηµοκρατικών σχέσεων στην οικογένεια.
Η γυναίκα δεν γεννιέται αλλά γίνεται. Καµµία βιολογική, ψυχολογική ή οικονοµική µοίρα δεν προσδιορίζει τη θέση που κατέχει
σήµερα στην κοινωνία η γυναικά. «Είναι ο πολιτισµός σαν σύνολο
που παράγει αυτό το πλάσµα» προφητεύει η Σιµόν Ντε Μπουβουάρ µε την περίφηµη φράση της που χρονολογείται από το
1949, µία φράση ορόσηµο για το γυναικείο φύλο. Η πραγµατική
απελευθέρωση της γυναίκας δεν είναι η τεχνητή εξίσωση ή η ισοπέδωση των διαφορών της µε τον άνδρα αλλά η αµοιβαία ανάδειξη της προσωπικής της ιδιοµορφίας µέσα από µια αρµονική
σχέση.
Η γυναικεία χειραφέτηση δεν πραγµατώνεται µε την αποδοχή
του ανδρικού προτύπου ζωής, διότι η γυναίκα δεν είναι ούτε ανώτερη ούτε κατώτερη από τον άνδρα, είναι άλλη και διαφορετική.
Γιατί το θέµα δεν είναι ανδροκρατία ή γυναικοκρατία, πατριαρχία
ή µητριαρχία, το θέµα είναι η δηµιουργία ενός ανθρώπινου κόσµου µε άλλο ήθος και πλαίσιο ζωής.
Σε αυτήν την εκδοχή της κοινωνίας, που σήµερα βιώνει µια
πρωτοφανή κρίση, ιδιαίτερα στη χώρα µας, η γυναίκα µπορεί να
παίξει ένα σηµαντικό ρόλο, πρώτα, γιατί χαρίζει στο πρωταρχικό
σχήµα της κοινωνικής οργάνωσης, την οικογένεια, αξιοπρέπεια
και την επίγνωση των πραγµατικών αναγκών που διαµορφώνουν
ένα αυθεντικό περιβάλλον ζωής, όχι µε βάση την καταναλωτική
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σκευωρία, αλλά µε άξονα τις αξίες µιας πραγµατικά ευτυχισµένης ζωής. Η τρυφερότητα και η αγάπη, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δίνουν πνοή ζωής και αποτελούν ένα άγιο δεσµό πίστης
και καρτερίας ανάµεσα στα µέλη της.
Με ένα τέτοιο νόηµα ζωής, ως περίσσευµα εσωτερικού θησαυρού που ενσταλάζει η γυναίκα, δηµιουργείται αθόρυβα αλλά
αποτελεσµατικά η ισορροπία στα άτοµα, η οποία ενισχύει τη συντροφικότητα και σταθεροποιεί την εµπιστοσύνη και τα καθαρά
και ανυστερόβουλα αισθήµατα.
Η γυναίκα δρα, εποµένως, εν µέσω κρίσης ενοποιητικά στο
κύτταρο του οικογενειακού αλλά κυρίως του κοινωνικού οργανισµού κι έτσι αποφεύγεται η σύνθεσή του και σε αυτήν την κατεύθυνση βρίσκεται και η Κυβέρνηση, η οποία στηρίζει και προωθεί
κάθε γυναικεία δράση, όπως ενδεικτικά τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα µέσω σχετικών προγραµµάτων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµερινή πολύµορφη κρίση επιβάλλει
να σταθούµε µε περισσότερη περίσκεψη στο ρόλο της γυναίκας
και σε ό,τι µπορεί να διαδραµατίσει µέσα στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Η συµµετοχή της αποδεικνύεται ακόµη πιο σύνθετη, καθώς γίνεται το αφανές στήριγµα υπηρετώντας τις ανάγκες της µητρότητας, της συντροφικότητας αλλά και τις απαιτήσεις του κοινωνικού µας συστήµατος. Οι φροντίδες της προς την
οικογένεια και η συµβολή της στο οικογενειακό βαλάντιο είναι
όψεις της πολυεπίπεδης δράσης της και καθίσταται το αγκωνάρι
της κοινωνικής συνοχής και συνεκτικότητας.
Σε αυτήν την ανθρωπολογική κρίση µε τις πολλές παραµέτρους, αξιακή, πολιτική, κοινωνική, η γυναίκα κινείται µε δυναµισµό και ευρηµατικότητα, µε ευελιξία και πίστη στην κατάφαση
της ζωής. Η γυναίκα µπορεί και πρέπει να σφυρηλατήσει ταυτότητα, συνείδηση, στρατηγικές επιβίωσης.
Με τη βιοθεωρία της ανάτασης και αισιοδοξίας και το απόθεµα
της αγάπης, τα µόνα αντίβαρα σε εποχές κρίσης κυρίως αξιών,
σε συνδυασµό και µε την ιδιοπροσωπεία µας, την εργατικότητα
και την καινοτοµία, µπορούν να επιτευχθούν πολλά.
Χρειαζόµαστε ιδέες, ταυτότητα, σύνδεση µε την παράδοση,
µία επανερµηνεία που να µπολιάζει το ζοφερό παρόν, επινόηση
του µέλλοντος. Ας µην είναι µεγαλεπήβολα σχέδια. Ας είναι σκέψη και πράξη, αρετή και τόλµη. Χρειαζόµαστε την επινοητικότητα
και την ευελιξία της γυναικείας µατιάς, όπως και ισχυρούς δεσµούς στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά και στην κοινωνία που
θα σχηµατίσουν ένα δίχτυ υλικής και ψυχολογικής ασφάλειας.
Επίσης η γυναίκα σε µία περίοδο αδιεξόδων µπορεί να εµπλουτίσει µε ιδέες την πραγµατικότητα και µε την κοινωνική της ευαισθησία να αποβάλει νοοτροπίες ριζωµένες και αµετάλλακτες.
Η γυναίκα τέλος επαναϊεραρχώντας τις ηθικές διαστάσεις της
κρίσης µπορεί να ανατάµει τα πράγµατα σε µία ρεαλιστική βάση,
µακριά από αφοριστικές καταδίκες και ατελέσφορες πρακτικές,
αναζητώντας τις ορατές και βαθιές αιτίες των προβληµάτων και
προτείνοντας λύσεις. Γιατί ο χρόνος της κρίσης δεν µένει ακίνητος και παγωµένος, αφού έχουµε περάσει πια στο στάδιο της καχυποψίας και της δυσφορίας που ενίοτε παίρνει και χαρακτηριστικά µίσους.
Εδώ η συµβολή της γυναίκας µπορεί και πρέπει να είναι όχι
απλώς αισθητή αλλά καθοριστική. Η ευαισθησία και ο ανθρωπισµός της είναι δυνάµεις κοινωνικής συνοχής. Από την άλλη,
καθώς η δυσπιστία για την πολιτική τάξη έχει δώσει τη θέση της
στην εκ προοιµίου βεβαιότητα για την ενοχή όλων, για την υπαιτιότητα των πάντων, η γυναίκα µε ανανεωµένη ευαισθησία µπορεί να στήσει αντιστάσεις και περιθώρια αναστροφής της
µηδενιστικής τάσης και να εµφυσήσει την πίστη στις δηµιουργικές δυνάµεις του Έλληνα.
Πιστεύω ότι οι γυναίκες µε το ανεπτυγµένο αίσθηµα κοινωνικής προσφοράς και την ευαισθησία µας µπορούµε να ανταποκριθούµε πλήρως στο κάλεσµα της απαιτητικής εποχής µας,
αποδεικνύοντας ότι ο ρόλος µας δεν είναι συµπληρωµατικός
αλλά παραπληρωµατικός και ότι σε έναν κόσµο που τιµά τον άνθρωπο και σέβεται την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του σκοπός είναι όχι να συµπληρώσουµε πάντα το ίδιο αντρικό
ηµισφαίριο, αλλά να αποκαταστήσουµε την ενότητα του πλατωνικού κύκλου.
Κλείνοντας, αναφέρω τους στίχους του ποιητή µας, Διονυσίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σολωµού. «Σκέψου την ισοζυγία των δυνάµεων µεταξύ ανδρών
και γυναικών. Εκείνοι ας αισθάνονται όλα, και ας νικάνε µε την
ουσίαν έξυπνη, τούτες ας νικάνε και αυτές αλλά ωσάν γυναίκες».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία συνάδελφε.
Η κ. Όλγα Γεροβασίλη, εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο έχει το λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η 8η Μαρτίου, Ηµέρα της Γυναίκας, δεν είναι γιορτή, δεν
είναι µία ηµέρα ανταλλαγής αβροτήτων και συµπάθειας µεταξύ
των φύλων, δεν είναι ούτε ηµέρα της µητέρας ούτε ηµέρα του
Αγίου Βαλεντίνου. Η Ηµέρα της Γυναίκας είναι µία ηµέρα τιµής
στους αγώνες του γυναικείου κινήµατος.
Ήταν 8 Μαρτίου του 1857 όταν είκοσι χιλιάδες εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας διεκδίκησαν τη µείωση του ωραρίου εργασίας
µέσω µαζικής απεργίας, σε µία περίοδο βεβαίως όπου ο συνδικαλισµός απαγορευόταν.
Η ιστορία του γυναικείου κινήµατος είναι µακρά και µε πολλούς και σηµαντικούς σταθµούς. Οι απαρχές του τοποθετούνται
στο Διαφωτισµό και τη Γαλλική Επανάσταση. Από τη Διακήρυξη
των Δικαιωµάτων των Γυναικών το 1791, ο αγώνας των γυναικών
οργανώνεται και εβδοµήντα χρόνια αργότερα µεταφέρεται στην
Αγγλία. Εκεί, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού,
οι γυναίκες διεκδικούν το δικαίωµα της ψήφου.
Το κίνηµα µεταφέρεται στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου γίνεται
συνώνυµο της αµερικανικής γυναικείας χειραφέτησης και στη
Γαλλία.
Οι γυναίκες που µάχονται για το δικαίωµα της ψήφου µάχονται
ουσιαστικά για την ισότητα των φύλων και στον αταλάντευτο
αγώνα τους χρησιµοποιούν όλα τα µέσα µέχρι και εισβολές σε
βουλευτικές συνεδριάσεις. Οι γυναίκες µάχονται για την απελευθέρωσή τους από τα πολιτικά αλλά και κοινωνικά συµφραζόµενα
και οι αγώνες είναι συνεχείς. Στις 3 Μαρτίου του 1913 οι σουφραζέτες διαδηλώνουν στην Ουάσιγκτον. Στις συγκρούσεις που
ακολουθούν σαράντα τραυµατίζονται. Τίποτα δεν τους χαρίζεται.
Για όλα πρέπει να αγωνιστούν.
Το γυναικείο φεµινιστικό κίνηµα µέσα στο χρόνο µετεξελίσσεται. Κάθε νέος αγώνας, κάθε νέα πολιτική διεκδίκηση των γυναικών είναι συνυφασµένη µε την κοινωνική και πολιτική εξέλιξη της
κοινωνίας. Οι φεµινίστριες-ακτιβίστριες µάχονται για πολλά και
διαφορετικά θέµατα σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη,
γιατί, δυστυχώς, ακόµη και σήµερα το πλαίσιο των διεκδικήσεων
των γυναικών παραµένει εξαιρετικά ευρύ από την πλήρη συµµετοχή τους επί ίσοις όροις σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας
µέχρι και το δικαίωµα αυτοδιάθεσης του σώµατός τους.
Η συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων
παραµένει περιορισµένη, παρ’ όλο που οι γυναίκες σε µεγαλύτερο βαθµό επηρεάζονται από τις αποφάσεις που λαµβάνονται
σε όλα τα επίπεδα.
Κυρία Πρόεδρε, όπως είπατε, αυξήθηκε η συµµετοχή στο ελληνικό Κοινοβούλιο στο 17%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνεισφέρει µε 27%,
αλλά ο µέσος όρος διατηρείται εκεί.
Οι γυναίκες σε όλον τον πλανήτη έρχονται αντιµέτωπες µε το
φάσµα της φτώχειας, της αδυναµίας συντήρησης των ίδιων και
των οικογενειών τους. Συχνά, εξαναγκάζονται στην πορνεία ή
παίρνουν το δρόµο της µετανάστευσης. Οι γυναίκες είναι θύµατα
αδυσώπητων συγκρούσεων και πολέµων, όπου το γυναικείο
κορµί δίνεται έπαθλο στο νικητή, βορά στις διαθέσεις του.
Οι γυναίκες είναι, επίσης, θύµατα του trafficking, της πλέον επικερδούς επιχείρησης παγκοσµίως. Σύµφωνα, µάλιστα, µε στοιχεία του ΟΗΕ, τα ετήσια κέρδη του εµπορίου λευκής σαρκός
υπολογίζονται στα 26 δισεκατοµµύρια ευρώ σε παγκόσµιο επίπεδο. Στην Ελλάδα εκτιµάται ότι τα θύµατα του trafficking ανέρχονται περίπου στις είκοσι µε είκοσι πέντε χιλιάδες µε το 80%
αυτών να είναι αλλοδαπές γυναίκες.
Σε µέρος του µουσουλµανικού κόσµου επιβάλλεται βίαια στις
γυναίκες η χρήση του τσαντόρ, γεγονός που αποτελεί µορφή βίαιου αποκλεισµού της γυναίκας από το δηµόσιο χώρο.
Θα µπορούσαµε να συζητάµε εδώ επί ώρες για όλα όσα συνι-
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στούν σε ένα παγκόσµιο επίπεδο καταπάτησης των δικαιωµάτων
των γυναικών. Σήµερα, όµως, έχουµε, δυστυχώς, στη χώρα µας,
αλλά και αλλού, νέες εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες για τις γυναίκες, συνθήκες που διαµορφώνονται πια από τα µνηµόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι κατακτήσεις του γυναικείου
κινήµατος αµφισβητούνται µε πρόσχηµα την οικονοµική κρίση
και παίρνονται πίσω σηµαντικές κατακτήσεις. Στις µέρες µας οι
γυναίκες αποκλείονται ολοένα και περισσότερο από την εργασία.
Η ανεργία σαρώνει. Τρεις στις δέκα δεν έχουν καµµία απασχόληση. Στις νέες γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας φθάνει σε δυσθεώρητο ποσοστό, στο 66%. Οι γυναίκες, επίσης, αποτελούν
το 63% των µερικά απασχολούµενων µε µισθούς εξευτελιστικούς
κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ χιλιάδες αναγκάζονται να
δουλεύουν ανασφάλιστες. Επιπλέον, σύµφωνα µε έρευνα της
EUROSTAT, οι γυναίκες αµείβονται περίπου µε το 78% των αµοιβών των ανδρών.
Σε µια αγορά εργασίας που οι µνηµονιακές πολιτικές τις έχουν
µετατρέψει σε ζούγκλα, οι προκαταλήψεις κατά την πρόσληψη
έναντι των εγκύων ή των πιθανά µελλοντικών εγκύων έχουν γιγαντωθεί. Το αποτέλεσµα είναι ότι η γυναίκα πρέπει να επιλέξει
µεταξύ της εργασίας και της µητρότητας.
Η ανειδίκευτη και η κακοπληρωµένη εργασία, η υποτίµηση, η
ανασφάλεια, η υποβάθµιση και οι διακρίσεις είναι οι νέοι όροι µε
τους οποίους καλούνται να συµβιβαστούν µεγάλα τµήµατα του
γυναικείου πληθυσµού. Οι συνεχείς απολύσεις και η πατριαρχική
αντίληψη, που θέλει πρωτίστως την αγορά εργασίας στους άνδρες συντελούν στα υψηλότατα ποσοστά ανεργίας των γυναικών
και ιδιαίτερα των νέων γυναικών.
Η κοινωνική οπισθοδρόµηση δεν έχει τελειωµό, γιατί οπισθοδρόµηση είναι -και µάλιστα τραγική- οι µητέρες να έχουν ζήσει
καλύτερα από τα παιδιά τους. Είναι τραγική οπισθοδρόµηση µητέρες να µην έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους ή να ετοιµάζουν
τις βαλίτσες της µετανάστευσης.
Τα κοινωνικά δικαιώµατα λοιπόν έχουν ξεχαστεί προ πολλού,
ενώ η πορεία για τη χειραφέτηση των γυναικών –κατάκτηση του
γυναικείου και εργατικού κινήµατος- ανακόπτεται βίαια δηµιουργώντας πολλούς παραπέρα κινδύνους.
Η κρίση του καπιταλισµού και η κατάργηση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους, εν µέσω µνηµονίων, πλήττουν επιπλέον τις γυναίκες. Λιγότερα παιδιά στους παιδικούς σταθµούς, υπολειτουργία µονάδων φροντίδας ηλικιωµένων, αποσπασµατική δηµιουργία κέντρων υποστήριξης γυναικών και καταφυγίων για κακοποιηµένα άτοµα είναι µόνο µερικές από τις υποδοµές, που ελέω
µνηµονίων, υποχρηµατοδοτούνται και υπολειτουργούν.
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η κρίση που βιώνουµε,
έχει µία έµφυλη διάσταση. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η εργαζοµένη, η νοικοκυρά, η µητέρα, η συνδικαλίστρια, η µετανάστρια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο η επίθεση των
πολιτικών λιτότητας στη ζωή των γυναικών που συγκλονίζει. Φαίνεται ότι οι οικονοµικές πολιτικές συνοδεύονται και από µία
αξιακή µετατόπιση σε ό,τι αφορά τη γυναίκα και τον κοινωνικό
της ρόλο.
Πώς αλλιώς θα εκλάβουµε το γεγονός ότι στο πλαίσιο της λεγόµενης αξιολόγησης των δοµών του δηµοσίου, που υλοποιεί το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, καταργείται η Γενική
Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων ως αυτόνοµος φορέας; Πώς
είναι δυνατόν να υποβαθµίζεται διοικητικά και δηµοσιονοµικά µια
µέχρι σήµερα αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία προφανούς πολιτικής προτεραιότητας, όπως η Γενική Γραµµατεία Ισότητας; Γιατί
καταργείται ο µοναδικός κυβερνητικός φορέας που είναι αρµόδιος για την καταγραφή, το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την
παρακολούθηση της εφαρµογής πολιτικών για την ισότητα των
φύλων;
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα σηµαντικότερο. Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας είναι ο µοναδικός φορέας, που παρέχει µε εξειδικευµένο προσωπικό υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης και νοµικής συµβουλευτικής σε γυναίκες-θύµατα βίας.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω τον αρµόδιο Υπουργό
τι θα γίνει µε τα τρία σχέδια νόµου που έχει επεξεργαστεί η Γενική Γραµµατεία Ισότητας. Υπάρχουν τρία σχέδια νόµου. Το ένα
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αφορά στην ουσιαστική ισότητα των φύλων, το άλλο στην τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου και ένα ακόµα
αφορά στην αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Σκοπεύει
η Κυβέρνηση να τα θέσει σε δηµόσια διαβούλευση, προκειµένου
να τοποθετηθούν οι αρµόδιοι φορείς; Η υποβάθµιση της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας δεν θα µπλοκάρει την εξέλιξη ενός νοµοθετικού έργου, που είναι άκρως απαραίτητο να προχωρήσει;
Επίσης ένα άλλο ζήτηµα είναι, ότι η Κυβέρνηση έχει επιδείξει
αδιαφορία και για το θέµα που αφορά την αντιµετώπιση του «trafficking», στο οποίο αναφέρθηκα και πριν. Η χώρα µας δεν έχει
επικυρώσει την από 16-5-2005 Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των Θυµάτων Εµπορίας Ανθρώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι ένα πανευρωπαϊκό ισχυρό νοµικό εργαλείο για την προστασία των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων και τη διασφάλιση των
δικαιωµάτων τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γυναικείο φεµινιστικό κίνηµα
είναι ένα αµιγώς πολιτικό κίνηµα. Είναι ένα θεµελιώδες κίνηµα,
που στην πορεία του συναντήθηκε µε τις πιο ριζοσπαστικές κοινωνικές διεκδικήσεις. Είναι ένα κίνηµα που ξεπερνά τα όρια της
κοινωνικής τάξης, της φυλής, της κουλτούρας και της θρησκείας
και απευθύνεται στις γυναίκες κάθε κοινωνίας.
Το γυναικείο κίνηµα παρέδωσε σε όλους και σε όλες ως παρακαταθήκη, δικαιώµατα που σήµερα λίγο-πολύ θεωρούµε δεδοµένα, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και το δικαίωµα της
ψήφου. Εξαιτίας επίσης του γυναικείου κινήµατος η ενδοοικογενειακή κακοποίηση και ο βιασµός εντός γάµου αποτελούν ποινικά
κολάσιµες πράξεις. Εξαιτίας επίσης του γυναικείου κινήµατος
αναγνωρίστηκε ο βιασµός σε καιρό πολέµου ως πράξη γενοκτονίας.
Για εµάς στην Αριστερά η γυναικεία υποτέλεια ως µορφή ανισότητας, δεν χωρά στην κοινωνία που οραµατιζόµαστε. Γι’ αυτό
αντιστεκόµαστε στη συστηµική επιλογή που επιχειρεί να διευρύνει το γυναικείο αποκλεισµό από το δηµόσιο πεδίο και τις κοινωνικές διεκδικήσεις.
Μετά από όλους αυτούς τους αγώνες, το 2013 κάποιες άλλες
γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραµµή των αγώνων.
Στο δρόµο, στο χώρο εργασίας, στη γειτονιά τους αγωνίζονται
να ανατρέψουν τις πολιτικές που καταστρέφουν τις ζωές µας.
Σ’ αυτόν τον αγώνα δεν είναι καµµία µόνη της. Είµαστε όλες
µαζί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Γεροβασίλη.
Δεν έχω βάλει χρόνο, παρ’ όλο που προβλέπεται το πεντάλεπτο, τιµώντας την ηµέρα, γιατί δεν θέλω να µιλάµε µε χρόνο σ’
αυτό το µεγάλο θέµα που λέγεται «γυναίκα». Γι’ αυτό, θα παρακαλέσω η καθεµιά που θα πάρει το λόγο να αυτοπεριορίζεται.
Το λόγο τώρα έχει η κ. Άντζελα Γκερέκου εκ µέρους του
ΠΑΣΟΚ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµολογώ ότι αισθάνοµαι κάπως
αµήχανα, όταν µε αφορµή τη σηµερινή µέρα, γίνοµαι αποδέκτης
ευχών. Είναι η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας µια µέρα γιορτής;
Μάλλον όχι. Άλλωστε και ο ίδιος ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
δεν την καθιέρωσε ως τέτοια. Είναι µια µέρα µνήµης διαχρονικών
κατακτήσεων του γυναικείου κινήµατος; Ίσως ναι, αλλά µέχρι
εκεί, διότι είναι, κατά τη γνώµη µου, οξύµωρο να αναζητεί κανείς
αφορµές ευαισθητοποίησης και προβληµατισµού για µια πραγµατικότητα που τη βιώνουν καθηµερινά σε διαφορετικές εκδοχές
και εντάσεις εκατοµµύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσµο.
Πρόκειται για µια σκληρή πραγµατικότητα, η πραγµατικότητα
της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, του αποκλεισµού από στοιχειώδη δικαιώµατα, όπως ο σεβασµός της
προσωπικότητας και η ελευθερία του λόγου, της βίας σε κάθε
ειδεχθή της µορφή, της απαγόρευσης της πρόσβασης στη
γνώση και στην εργασία.
Σε µια εποχή που η κοινωνία µας κατακλύζεται από την αγωνία
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της συλλογικής και προσωπικής επιβίωσης, η ισότητα των φύλων
φαντάζει για ορισµένους θέµα δευτερεύουσας σηµασίας. Και
όµως µια τέτοια συζήτηση είναι σήµερα πιο επίκαιρη όσο ποτέ
τα τελευταία τριάντα χρόνια. Όχι µόνο, γιατί οι γυναίκες δοκιµάζονται σφοδρότερα από τις επιπτώσεις της ύφεσης, αλλά και
γιατί µια κοινωνία και µια χώρα που παλεύει να σταθεί στα πόδια
της, δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει στο περιθώριο το µισό
και πλέον ανθρώπινο δυναµικό της. Γι’ αυτό και κάθε προσπάθεια
που καταβάλλουµε για ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη θα
είναι άκαρπη, αν στην εξίσωση των λύσεων δεν µπει η ισότητα
δικαιωµάτων και ευκαιριών για όλους και για όλες.
Θέλω να σταθώ επιγραµµατικά σε τέσσερις προκλήσεις, στις
οποίες ειδικά σήµερα στην εποχή της ύφεσης, θα πρέπει να επικεντρώσουµε τις προσπάθειές µας. Και αυτό χωρίς ασφαλώς να
παραγνωρίζω τα πολύ σηµαντικά βήµατα προόδου που έχουν
γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα µας.
Η πρώτη είναι η έκρηξη της ανεργίας που πλήττει κατά κύριο
λόγο εκτός των νέων και τις γυναίκες. Περίπου µια στις τρεις γυναίκες στη χώρα µας είναι άνεργη. Βέβαια η ανεργία των γυναικών δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ξέχωρα από ένα συνολικό
σχέδιο για τη µείωση της ανεργίας, την ενθάρρυνση επενδύσεων, που δηµιουργούν θέσεις εργασίας και την ανασυγκρότηση
της παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση όµως είναι σηµαντικό να
δοθεί έµφαση στη στήριξη καινοτόµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, αλλά και επιχειρήσεων κοινωνικού σκοπού στο πλαίσιο
της κοινωνικής οικονοµίας, όπως οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωµένων και προώθησης τοπικών πολιτιστικών αγαθών.
Η δεύτερη πρόκληση είναι η στήριξη της εργαζόµενης µητέρας, η οποία ειδικά τα τελευταία χρόνια αντιµετωπίζει όχι µόνο
τη συµπίεση του εισοδήµατός της, αλλά και τις άκρως ανταγωνιστικές συνθήκες σε µια ολοένα και µικρότερη αγορά εργασίας.
Είναι ελάχιστη υποχρέωση του κράτους να ενισχύσει το θεσµό
του ολοήµερου σχολείου και να επεκτείνει τα ωράρια λειτουργίας δηµοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, ώστε
αυτό να είναι συµβατό µε το ωράριο εργασίας περισσότερων µητέρων. Ας αξιοποιήσουµε γι’ αυτόν το σκοπό πόρους από το
ΕΣΠΑ, που έτσι και αλλιώς κινδυνεύουν να χαθούν. Και βέβαια
σκεφθείτε πόσο δυσκολότερη είναι η ζωή για τις ανύπαντρες µητέρες και τις µονογονεϊκές οικογένειες, που στην πλειοψηφία
τους ο γονέας είναι η γυναίκα.
Η τρίτη πρόκληση βεβαίως είναι η βία σε βάρος των γυναικών,
κυρίως η βία µέσα στην οικογένεια, που εντείνεται ως αποτέλεσµα και της οικονοµικής ανέχειας. Είναι βέβαια τουλάχιστον ενθαρρυντικό σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας, ότι δροµολογείται η λειτουργία δεκαεννέα ξενώνων και είκοσι πέντε συµβουλευτικών κέντρων σε σαράντα τρεις
δήµους σε όλη τη χώρα. Ελπίζω να προχωρήσουν σύντοµα και
άλλα επτά συµβουλευτικά κέντρα σε άλλες επτά πόλεις της
χώρας.
Η τέταρτη πρόκληση είναι η ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις υψηλές στελεχιακές θέσεις
των επιχειρήσεων αλλά και της πολιτικής. Στη χώρα µας το πρόβληµα είναι ακόµα πιο έντονο σε σχέση µε ό,τι συµβαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όµως η συµµετοχή περισσότερων γυναικών στην πολιτική ανοίγει ένα παράθυρο στην ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών, στον εµπλουτισµό των πολιτικών διαδικασιών µε φρέσκιες δυναµικές ιδέες και πρωτοποριακές προτάσεις, που συνεισφέρουν οι γυναίκες ως ευαίσθητοι δέκτες προβληµάτων και αναγκών της κοινωνίας, στην αλλαγή των
πολιτικών προτεραιοτήτων και την έµφαση σε κοινωνικά θέµατα
υγείας, περιβάλλοντος, παιδείας, απασχόλησης, προστασίας των
ασθενέστερων οµάδων.
Ας µην ξεχνάµε ότι έχουµε µπει σε ένα ανδροκρατούµενο
χώρο όπου πολλές γυναίκες πολιτικοί εξακολουθούν να αντιµετωπίζονται µε όλες τις γνωστές στερεοτυπικές αντιλήψεις. Πολλές από εµάς δεν αποτελέσαµε εξαίρεση. Γι’ αυτό και ορισµένες
γυναίκες, µπαίνοντας στην πολιτική αρένα, καταφεύγουν, θα έλεγα, στη µίµηση κακώς εννοούµενων ανδρικών προτύπων πολιτικής συµπεριφοράς, διότι έτσι πιστεύουν ότι µπορεί να γίνουν
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περισσότερο αποδεκτές. Πρότυπα που ταυτίζουν το δυναµισµό
µε τη θρασύτητα και τη σκληρότητα, ενδεχοµένως, την ευθύτητα
µε την αγένεια, τη συναίνεση µε τη δειλία. Ας προσέξουµε όµως.
Μπήκαµε στην πολιτική, για να αλλάξουµε αντιλήψεις και πολιτικές συµπεριφορές και όχι να αφοµοιωθούµε από αυτές, να επιστρατεύσουµε τα θετικά γνωρίσµατα της γυναικείας δηµιουργικότητας, της επινοητικότητας, της συναισθηµατικής µας νοηµοσύνης, της κοινωνικής ευαισθησίας. Μόνο έτσι πιστεύω ότι θα
κερδίσουµε το στοίχηµα µιας διαφορετικής προσέγγισης στα πολιτικά πράγµατα.
Κλείνοντας, θέλω να σταθώ σε µια πρόσφατη επικείµενη αρνητική εξέλιξη –ειπώθηκε προηγουµένως από τη συνάδελφοπου δεν είναι άλλη από την υποβάθµιση του αρµόδιου κυβερνητικού φορέα για τις πολιτικές ισότητας των φύλων της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας, η οποία προτείνεται να µετατραπεί σε διεύθυνση –προσέξτε, Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών- και
αυτό σχεδιάζεται, ενώ η Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη
των διακρίσεων κατά των γυναικών προέτρεψε την Ελλάδα, µόλις
πριν µια εβδοµάδα, να διατηρήσει και να ενδυναµώσει την ανεξαρτησία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. Τι
έχουµε να πούµε γι’ αυτό;
Έχοντας, λοιπόν, αυτό κατά νου και τόσα άλλα για τα οποία
έχουµε να παλέψουµε, θέλω να καλέσω όλες και όλους όσοι τιµούν µε την παρουσία τους τη σηµερινή ειδική συνεδρίαση και
όχι µόνο, να εξαντλήσουµε τις δυνατότητες που έχουµε µέσα
από το θεσµικό µας ρόλο, προκειµένου να αναδείξουµε προβλήµατα και να πιέσουµε για λύσεις στο τόσο ουσιώδες, αλλά και
τόσο σύνθετο ζήτηµα της ισότητας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία Γκερέκου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο και λυκειακές τάξεις των Λειψών Δωδεκανήσου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Έλενα Κουντουρά εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε ως αναγνώριση της προσφοράς της γυναίκας
στην ανάπτυξη και στην ευηµερία της οικογένειας και της κοινωνίας. Όλοι µας γνωρίζουµε ότι η ισοτιµία ανδρών και γυναικών
είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη, Έλληνες και Ελληνίδες έχουν
ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Η σύγχρονη Ελληνίδα σήµερα µε γνώση, µε επιδεξιότητα, µε
δυναµισµό, µε ανεξαρτησία είναι σύζυγος, σύντροφος, µητέρα,
µεταφέρει µε αγάπη αρχές και αξίες στα παιδιά της, αλλά είναι
και επιτυχηµένη επαγγελµατίας. Παραµένουµε η ψυχή της οικογένειας και έχουµε ένα ρόλο πολυδιάστατο, στον οποία µάλιστα
ανταποκρινόµαστε µε δυναµισµό, αλλά και µε µεγάλη επιτυχία.
Φίλες και φίλοι, τίποτα δεν µας χαρίστηκε. Σήµερα νιώθουµε
υπερήφανες για όλα όσα έχουµε κατακτήσει και πραγµατικά
έχουµε πετύχει πολλά. Νιώθουµε όµως και ντροπή, διότι όλοι
γνωρίζουµε ότι ακόµα και σήµερα υπάρχουν χώρες, στις οποίες
η γυναίκα όχι µόνο δεν έχει δικαιώµατα στη µόρφωση ή στην εργασία, αλλά δεν έχει δικαίωµα στη ζωή.
Έχουµε πολλές υποχρεώσεις, οι οποίες πραγµατικά ξεκινούν
από νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ, όπως είναι η
φροντίδα των παιδιών, του σπιτιού, η αρµονική σχέση µε το σύζυγο, η προσωπική µας περιποίηση και βεβαίως οι επαγγελµατικές µας υποχρεώσεις. Στηρίζουµε την οικογένεια και οικονοµικά
και κάνουµε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία µας στους επαγγελµατικούς χώρους, στην αγορά εργασίας και στην παραγωγική
διαδικασία.
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Σήµερα όµως, όπως όλοι ξέρετε, η γυναίκα είναι αυτή που
πρώτη πλήττεται από την οικονοµική κρίση και φυσικά από την
ανεργία.
Όπως είπα, διεκδικήσαµε και πετύχαµε –η γυναίκα της Δύσηςτο δικαίωµα τού εκλέγειν και τού εκλέγεσθαι, το δικαίωµα στη
µόρφωση, το δικαίωµα στην εργασία, στην οικονοµική χειραφέτηση, το δικαίωµα στις ίσες ευκαιρίες, δικαιώµατα που, κατά την
προσωπική µου άποψη, έπρεπε να είναι δεδοµένα και όχι να
έχουµε αγωνιστεί τόσο πολύ και τόσο σκληρά, για να τα κατακτήσουµε.
Η γυναίκα κατάφερε να σπάσει τα δεσµά της και να κυνηγήσει
τα όνειρα της και τις φιλοδοξίες της και έτσι να προσφέρει όχι
µόνο στον εαυτό της, αλλά πάνω απ’ όλα στην οικογένεια και
στην κοινωνία. Πρωταγωνιστεί στη ζωή, συµµετέχει ενεργά στο
δηµόσιο βίο, στην πολιτική και γενικότερα σε θέσεις κύρους και
ανταποκρίνεται επάξια στους ρόλους της, ξεχωρίζει και διακρίνεται.
Προσωπικά ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, είµαι
πάρα πολύ περήφανη, γιατί στο δικό µου κοινοβουλευτικό έργο
µαζί µε όλες τις συναδέλφους και µε την υποστήριξη των ανδρών
συναδέλφων, ψηφίστηκαν νοµοσχέδια για την ενδοοικογενειακή
βία, για την ίση µεταχείριση στην εργασία, στην επαγγελµατική
διάκριση –που περιείχε για πρώτη φορά τον όρο «σεξουαλική παρενόχληση»- για την ενίσχυση της οικογένειας, για τη µονογοενεϊκή οικογένεια, για τους τρίτεκνους, για τους πολύτεκνους.
Ψηφίστηκαν λοιπόν νοµοσχέδια, που είναι τώρα νόµοι του κράτους, µε την ελπίδα ότι θα τηρούνται, γιατί ακόµα και εκεί υπάρχει ένα µικρό πρόβληµα. Μπορεί να είναι νόµοι του κράτους,
αλλά η τήρησή τους δεν είναι δεδοµένη.
Θα είµαστε πάντα στην πολιτική ζωή του τόπου ισότιµα, αλλά
και συνοδοιπόροι µε τους άνδρες πολιτικούς στην επίλυση οικονοµικών αλλά και πολιτικών ζητηµάτων. Προπάντων όµως, θα είµαστε εµείς που θα έχουµε την ελπίδα µέσα µας, γιατί είµαστε
εµείς που φέρνουµε στον κόσµο µια καινούργια ύπαρξη, γιατί
µέσα από εµάς γεννιέται η ελπίδα, µέσα µας έχουµε τη ζωή. Ο
αγώνας της καθηµερινότητας για εµάς τις γυναίκες είναι µια
κούρσα που δεν τελειώνει ποτέ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία Κουντουρά.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Παππάς εκ µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ένδειξη του σεβασµού
και της σηµασίας που αποδίδει η Χρυσή Αυγή στη θέση της Ελληνίδας στην κοινωνία, είναι η παρουσία µου εδώ, ως του µοναδικού άνδρα οµιλητή µεταξύ των οµιλητριών.
Κυρίες και κύριοι, το παγκόσµιο διεθνιστικό δίπολο καπιταλισµού-µαρξισµού έχει υποτάξει τη γυναίκα σε ένα ιδεολογικό
γκουλάγκ. Για τα συµφέροντά του, η γυναίκα πρέπει να είναι είτε
µια άψυχη κούκλα είτε ένα εργατικό χέρι, πάντα µε το περίβληµα
και το δέλεαρ µιας κενής περιεχοµένου ελευθερίας στο όνοµα
του φεµινισµού.
Τι έχει ανάγκη η Ελληνίδα σήµερα; Τι έχει ανάγκη την εποχή
του κράτους του µνηµονίου, του κράτους της συλλογικής ενοχής;
Για εµάς, τη Χρυσή Αυγή, το εθνικό κράτος θα προστατεύει τη
µητρότητα και δεν θα καταργεί το επίδοµα τοκετού. Το εθνικό
κράτος µε την παιδεία από τα τρυφερά χρόνια των Ελλήνων και
των Ελληνίδων θα προστατεύσει τη γυναίκα από τη βία, όπως θα
προστατεύσει και την ανύπαντρη µητέρα, όχι µόνο µε νοµοθετήµατα, αλλά και µε κοινωνική παιδεία και αποδοχή.
Το εθνικό κράτος θα προστατεύσει τη µητρότητα. Για τη
Χρυσή Αυγή η έκτρωση δεν είναι δικαίωµα. Η έκτρωση είναι
ύβρις προς την ίδια τη φύση. Η έκτρωση είναι φόνος.
Το εθνικό κράτος θα προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώµατα
της γυναίκας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του
φύλου της. Θα προστατεύσει τη γυναίκα από την εκµετάλλευση
των αφεντικών. Η απόλυση γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης είναι
ηθικό κακούργηµα!
Το εθνικό κράτος έχει πυλώνες της ύπαρξής του την υγεία, την
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παιδεία, την άµυνα. Συνεπώς θα προστατεύσει και θα µεριµνήσει
συνολικά για την προστασία των Ελληνίδων από τη µάστιγα των
γυναικείων νοσηµάτων.
Το εθνικό κράτος θα προστατεύσει ακόµα τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ισότητα µε τη στράτευση των γυναικών και τη συνεισφορά των Ελληνίδων στη παλλαϊκή άµυνα. Αυτό είναι το
καθήκον τού κράτους και το νοµοθετικό καθήκον τής Βουλής και
όχι ένας διχαστικός φεµινιστικός λόγος που αποπροσανατολίζει
το λαό
Η Ελληνίδα δεν έχει ανάγκη από διεθνείς ηµέρες, γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι η Ελληνίδα στάθηκε πάντα στην κεφαλή
των εθνικών καλεσµάτων. Έτσι και τώρα, λοιπόν, η Ελληνίδα θα
σταθεί µπροστάρης στον αγώνα της εθνικής αντίστασης. Θα παλέψει στο πλευρό του άνδρα για να πάρουµε την πατρίδα µας
πίσω. Θα παλέψει ως µητέρα, αδελφή, σύζυγος, κόρη, ως συναγωνίστρια.
Για µας, τους Έλληνες εθνικιστές της Χρυσής Αυγής, η γυναίκα δεν είναι ένα διακοσµητικό αντικείµενο, όπως τη θέλει η
καπιταλιστική κοινωνία. Δεν είναι εργατικά χέρια, όπως τη θέλησε η Βιοµηχανική Επανάσταση, τυλίγοντας την οικονοµική εκµετάλλευση µε το περίβληµα της απελευθέρωσης. Η γυναίκα δεν
είναι οικονοµικό µέγεθος. Είναι ο καθοριστικός φορέας του ελληνικού έθνους. Οι Ελληνίδες κρατούν στα χέρια τους το κουβάρι µε την αιµάτινη κόκκινη κλωστή, που ξεκινά από τα βάθη
του χρόνου και φτάνει ως το αθέατο ακόµα µέλλον. Αυτό το νήµα
κρατούν, χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουν και µε αυτό
πορεύονται οι Έλληνες στο σηµερινό σκότος της αβεβαιότητας,
στο σκότος της αγωνίας, του φόβου. Πορεύονται µε τις αξίες και
τα ιδανικά του ελληνικού έθνους.
Οι Ελληνίδες είναι αυτές που µπορούν να µεταφέρουν στις οικογένειές τους, στην εργασία τους, αλλά και στη µεγάλη οικογένεια του έθνους τα ιδιαίτερα εκείνα χαρίσµατα, µε τα οποία τις
έχει προικίσει η φύση: την αγάπη, τη φροντίδα, την πρακτική και
συνάµα αισιόδοξη προσέγγιση της ζωής. Αυτά τα χαρίσµατα,
που είναι µοναδικά στο φύλο τους, πρέπει να αναζητήσουν σήµερα στην καρδιά τους όλες οι Ελληνίδες. Έχουν καθήκον απέναντι στην πατρίδα και είναι ικανές να κρατήσουν ενωµένες τις
οικογένειές τους, να κρατήσουν ενωµένο το έθνος και να το αναγεννήσουν.
Αυτή την αποστολή εµείς θα φέρουµε εις πέρας, εµείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες εθνικιστές. Γιατί υπάρχει ελπίδα, υπάρχει
µέλλον όσο σ’ αυτήν τη γη θα υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες
που θα αναγνωρίζουν την εθνική τους ταυτότητα, τις δυνάµεις
της αιωνίας Ελλάδος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παππά.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Ρεπούση εκ µέρους της Δηµοκρατικής
Αριστεράς.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κατά τη γνώµη τη δική µας, η Μέρα της Γυναίκας δεν
προσφέρεται για «χρόνια πολλά» ούτε για τα γνωστά ανέκδοτα
που ακούγονται για τις γυναίκες και τους άνδρες. Να θυµίσω ότι
τα χρόνια της Μεταπολίτευσης είχαµε ένα ισχυρό φεµινιστικό κίνηµα. Και θυµάµαι µία χρονιά, στις 8 Μαρτίου, τους δρόµους της
Αθήνας καλυµµένους µε την αφίσα «8 Μάρτη. Δεν γιορτάζουµε
ούτε δεχόµαστε επισκέψεις».
Αν πρέπει να υπάρχει αυτή η µέρα ακόµα, είναι για να θυµίζει
ότι ακόµα και στο δυτικό κόσµο, όπου τα ανθρώπινα δικαιώµατα
αποτελούν κύριο στοιχείο της φυσιογνωµίας του, υπάρχουν
πολύ σηµαντικές διακρίσεις που αφορούν τις γυναίκες. Έτσι, λοιπόν, παρά τις κατακτήσεις και τις εξελίξεις που έχουµε για τα δικαιώµατα των γυναικών, έχουµε πολύ σηµαντική απόκλιση
ανάµεσα σε αυτές τις δύο κοινωνικές κατηγορίες, τους άνδρες
και τις γυναίκες. Άρα έχουµε έλλειµµα δηµοκρατίας. Διότι, εάν
υφίστανται διακρίσεις οι γυναίκες, που είναι το µισό του πληθυσµού, αυτό σηµαίνει ότι οι δηµοκρατίες δεν λειτουργούν ορθά.
Τα δικαιώµατα των γυναικών χρειάστηκαν πάνω από έναν
αιώνα για να αναγνωριστούν ως ανθρώπινα δικαιώµατα. Γιατί;
Γιατί στην ουσία οι γυναίκες δεν θεωρούνταν καθ’ ολοκληρίαν
άνθρωποι. Υπήρχε µία αντίστιξη ανάµεσα στο ότι ήταν µητέρες
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και στο κατά πόσο µπορούσαν ταυτόχρονα να είναι πολίτες. Ο
άνθρωπος, καλώς ή κακώς, ήταν ταυτισµένος µε τον άνδρα: στην
αρχή µε τον λευκό και µε περιουσία άνδρα και µετά, µέσα από
αγώνες, µε τον άνδρα πάντως.
Άρα οι πρώτοι αγώνες των γυναικών που τοποθετούνται χρονικά στο τέλος του 18ου αιώνα και εντοπίζονται για πρώτη φορά
στο πλαίσιο της µεγάλης αυτής επανάστασης που άλλαξε τη φυσιογνωµία του κόσµου, που ήταν η Γαλλική Επανάσταση, ήταν
κατ’ αρχάς αγώνες για να µπορούν οι γυναίκες να θεωρηθούν
πολίτες όπως και οι άντρες. Η πρώτη διεκδίκησή τους αφορούσε
το δικαίωµά τους να φέρουν την «κονκάρδα» που ήταν το σήµα
της Γαλλικής Επανάστασης. Δεν τις άφηναν να φορούν αυτό το
έµβληµα.
Κι όπως έλεγαν οι γυναίκες εκείνης της εποχής, γιατί όλη η
ρητορική ήταν γύρω από την τρίτη τάξη και τα δικαιώµατα της
τρίτης τάξης, «κάθε τάξη έχει την τρίτη τάξη της και η τρίτη τάξη,
ο λαός, έχει τη δική της τρίτη τάξη που είναι οι γυναίκες».
Στη χώρα µας τα πρώτα κινήµατα των γυναικών εντοπίζονται
πριν τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο και αφορούν δύο κυριαρχικά δικαιώµατα.
Το πρώτο ήταν το δικαίωµα στην εκπαίδευση. Δεν είχαν οι γυναίκες στη χώρα µας το δικαίωµα στη δευτεροβάθµια δηµόσια
εκπαίδευση. Μπορούσαν να φοιτούν µόνο στα παρθεναγωγεία.
Και ενώ δεν υπήρχε νόµος που να απαγορεύει την εγγραφή τους
στα σχολεία, δεν µπορούσαν να εγγραφούν στα δηµόσια σχολεία. Τα πρώτα κινήµατα, λοιπόν, των γυναικών ζήτησαν αυτό το
αυτονόητο τότε, το δικαίωµα στη δηµόσια εκπαίδευση. Οι αντιρρήσεις ήταν πολλές. Το βασικό τους επιχείρηµα ήταν ότι δεν θα
ήταν καλές µητέρες, αν είναι µορφωµένες. Καταλαβαίνετε και τα
επιχειρήµατα από την άλλη µεριά.
Το δεύτερο δικαίωµα που διεκδίκησαν οι γυναίκες στη χώρα
µας, πριν τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, το µεγάλο πόλεµο που αργότερα ονοµάστηκε «Α’ Παγκόσµιος», ήταν το δικαίωµα στην εργασία. Για παράδειγµα, υπήρχε πολύ µεγάλη συζήτηση για το αν
µπορούν οι γυναίκες να είναι τηλεφωνήτριες, γιατί ο αντίλογος
ήταν ότι αφού είναι κουτσοµπόλες, πώς µπορούν να είναι τηλεφωνήτριες.
Έχει να παρουσιάσει η ιστορία του γυναικείου κινήµατος πάρα
πολύ ωραία πράγµατα, όσον αφορά τα αυτονόητα για εµάς δικαιώµατα των γυναικών, που δεν ήταν καθόλου αυτονόητα και
χρειάστηκαν πολύ σηµαντικούς αγώνες για να θεωρηθούν αυτονόητα.
Το πρώτο, όµως, µεγάλο φεµινιστικό κύµα που εµφανίστηκε
στην Ελλάδα ήταν στο Μεσοπόλεµο και αφορούσε όχι το δικαίωµα της εκπαίδευσης και της εργασίας πια, αλλά τα πολιτικά
δικαιώµατα των γυναικών. Εκεί έγινε πραγµατικά µία πολύ µεγάλη διαµάχη για το αν οι γυναίκες µπορούσαν να έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, γιατί τα πολιτικά
δικαιώµατα ήταν ο σκληρός πυρήνας της ίδιας της έννοιας του
πολίτη, δηλαδή του ποιος είναι ο πολίτης. Είναι µόνον ο άνδρας
ή και η γυναίκα;
Στη χώρα µας ευτυχώς δεν αργήσαµε πάρα πολύ να αναγνωρίσουµε αυτά τα πολιτικά δικαιώµατα των γυναικών. Υπήρξαν
χώρες του δυτικού κόσµου που υστέρησαν σε σχέση µε την Ελλάδα στην αναγνώριση αυτών των πολιτικών δικαιωµάτων. Δεν
είναι πολλά χρόνια δηλαδή -και µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου- που οι γυναίκες µπορούµε και ψηφίζουµε και εκλεγόµαστε ως αντιπρόσωποι του έθνους στα εθνικά κοινοβούλια.
Ωστόσο, µέσα απ’ αυτούς τους αγώνες έµεινε κάτι στη σκιά,
στο σκοτάδι. Ήταν αυτό που υφίσταντο οι γυναίκες µέσα στο
σπίτι τους η καθεµία, αυτό που άκουγαν σαν κορίτσια όταν µεγάλωναν από την οικογένειά τους, τις προσδοκίες των οικογενειών για το ρόλο τους, αυτά που υφίσταντο ως σύζυγοι. Και
ήρθε ένα άλλο µεγάλο φεµινιστικό κύµα, αυτό της Μεταπολίτευσης, το πιο σύγχρονο, που έβγαλε αυτά τα ζητήµατα στην επιφάνεια και είπε «το προσωπικό είναι πολιτικό, το ιδιωτικό είναι
δηµόσιο». Δηλαδή, µε άλλα λόγια είπε ότι αυτά που οι γυναίκες
τραβούµε µέσα στο σπίτι µας δεν είναι υπόθεση της καθεµιάς.
Είναι πτυχή αυτών των διακρίσεων που υφιστάµεθα ως γυναίκες
και άρα ανέδειξε την ιδιωτική πλευρά της καταπίεσης των γυναικών και απαίτησε τα δικαιώµατα στην οικογένεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να θυµίσω ότι από το 1974 το Σύνταγµα της Ελλάδας, το δικό
µας Σύνταγµα, έλεγε ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της οικογένειας και ότι η γυναίκα είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί τον
άνδρα οπουδήποτε αυτός αποφασίσει ότι πρέπει και µπορεί να
διαµείνει.
Εξ ου και οι µεγάλες αλλαγές που είχαµε στο οικογενειακό δίκαιο εκείνης της εποχής. Ανέδειξε επίσης τα θέµατα της κακοποίησης των γυναικών µέσα στην οικογένεια και τα έφερε στη
δηµόσια σφαίρα, συµπλήρωσε τον πρώτο λόγο τής διεκδίκησης
µε αυτήν την ιδιωτική σφαίρα.
Σήµερα είµαστε σε µία άλλη κατάσταση. Οι γυναίκες, ακόµη
και εάν είµαστε λίγες, εκλεγόµαστε στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι και µέσα εδώ δεν υπάρχει υποτίµηση και
σεξισµός. Η εικόνα σήµερα είναι χαρακτηριστική. Και το λέω και
για το δικό µου κόµµα, για όλα τα κόµµατα. Υπάρχει σεξισµός
µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Το βλέπουµε στα σχόλια που
αφορούν την εµφάνιση των γυναικών. Τελευταία η Επιτροπή Γυναικών, Ισότητας, Νεολαίας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σε µία
συνεδρίασή της ανέδειξε το ζήτηµα αυτό µε µία ανακοίνωση που
έβγαλε.
Θα έλεγα, όπως έλεγαν παλιά και τα γυναικεία κινήµατα, ότι η
κατάσταση των γυναικών είναι διαταξική. Δεν έχουµε οι γυναίκες
όλων των τάξεων τα ίδια προβλήµατα. Ωστόσο, έχουµε κοινά
προβλήµατα και αυτό κατοπτρίζεται και στις πολιτικές δυνάµεις
που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, µε εξαίρεση φυσικά τη Χρυσή
Αυγή. Όταν ανέβαινα στο Βήµα, δεν φανταζόµουν ποτέ ότι θα
µπορούσα να διαδεχθώ αυτόν το λόγο την Ηµέρα της Γυναίκας.
Συµβαίνουν, όµως, και αυτά. Μέσα στη ζωή είναι όλα. Άρα και οι
γυναίκες του ελληνικού Κοινοβουλίου, όλων των πολιτικών κοµµάτων του συνταγµατικού τόξου έχουµε, παρά τις ιδεολογικές
και πολιτικές µας διαφορές, κοινά προβλήµατα και θα µπορούσαµε να έχουµε µία ουσιαστική συνεννόηση, έτσι ώστε να υπάρχει κατ’ αρχάς από εδώ, το ναό της δηµοκρατίας, αυτή η ισότητα
που διεκδικούµε.
Να περάσω στην κοινωνία και να συµφωνήσω µε τις προηγούµενες συναδέλφους που έθεσαν τα ζητήµατα που υπάρχουν
ακόµη και σήµερα. Σε µία πρόσφατη συλλογική επερώτηση που
έκανε η Δηµοκρατική Αριστερά, αναδείξαµε το ζήτηµα της ανεργίας, το οποίο είναι δραµατικό. Δεν είναι µόνο µία στις τρεις γυναίκες, που είναι άνεργη. Το σωστό είναι ότι µία στις τρεις
γυναίκες εργάζεται, διότι η δεύτερη είναι στον ανενεργό πληθυσµό, δηλαδή δεν είναι δηλωµένη και δεν ξέρουµε τι κάνει -αν εργάζεται και κάτω από ποιες συνθήκες- και η τρίτη είναι πράγµατι
άνεργη. Έχουµε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό ανεργίας στις νέες
γυναίκες κι όσο κι αν η ανεργία -θα συµφωνήσω µε τη συνάδελφο- είναι ζήτηµα συνολικό, ωστόσο πυκνώνει και εντοπίζεται
πολύ περισσότερο στον γυναικείο πληθυσµό.
Επίσης, έχουµε προβλήµατα που αφορούν ιδιαίτερα την κοινωνική κατηγορία των γυναικών, όπως είναι η κακοποίηση, το
«trafficking» -το οποίο είναι ένα πλήγµα για τις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες- αλλά και η ανισότητα δικαιωµάτων στους εργασιακούς χώρους. Ακόµα, δηλαδή, κι όταν οι γυναίκες έχουν
εργασία, υπάρχουν οι γυάλινες κορυφές, υπάρχει ο καταµερισµός ανά επαγγέλµατα, τα οποία δεν αφήνουν τις γυναίκες να
διοικήσουν σε υψηλά πόστα ή πόστα που έχουν µία µισθολογική
απολαβή καλύτερη απ’ αυτή των ανδρών.
Έχουµε, λοιπόν, πολύ δρόµο να διανύσουµε στο νοµοθετικό
πεδίο. Πράγµατι, υπάρχουν νοµοθετικές πρωτοβουλίες που
έχουν ξεκινήσει από την προηγούµενη Γενική Γραµµατεία Ισότητας, οι οποίες είναι σε εκκρεµότητα. Ακούσαµε από τη νέα Γενική
Γραµµατέα ότι σκέφτεται να τις προωθήσει και περιµένουµε να
τις φέρει. Αφορούν τον εκσυγχρονισµό και την επικαιροποίηση
του οικογενειακού δικαίου, που και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. Άρα η Βουλή έχει δουλειά να κάνει στο νοµοθετικό
πεδίο.
Η κοινωνία µας έχει να κάνει δουλειά στο ζήτηµα της εφαρµογής των νόµων, γιατί καµµιά φορά οι νόµοι είναι µπροστά και η
πραγµατικότητα είναι πίσω. Συνεπώς η κοινωνία µας έχει να κάνει
δουλειά και στο θέµα της εφαρµογής των νόµων της ισότητας.
Πιστεύω, όµως, ότι πολύ περισσότερη δουλειά έχουµε να κάνουµε στις συλλογικές νοοτροπίες, στις αντιλήψεις και στις στά-
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σεις ζωής -έτσι όπως αυτές διαµορφώνονται και µέσα στην εκπαίδευση αλλά και στο σύνολο των θεσµών που συγκροτούν την
ελληνική κοινωνία- έτσι ώστε να µη φτιάχνουµε αγόρια και κορίτσια µε διακρίσεις µεταξύ τους, αλλά πολίτες µε διαφορετικό
φύλο φυσικά, που έχουν, όµως, ίσα δικαιώµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
την κ. Ρεπούση.
Η κ. Ελένη Γερασιµίδου εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα προηγούµενα χρόνια και βέβαια και σήµερα
στο πλαίσιο µίας πολιτικής κουλτούρας κατά βάθος της αστικής
τάξης, έγινε µία τεράστια προσπάθεια αλλοίωσης του νοήµατος
της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας από σύµβολο ταξικού, λαϊκού αγώνα, να µετατραπεί σε οµαδική έξοδο γυναικών που ξεσαλώνουν µεταξύ τους προς τέρψη των ιδιοκτητών νυκτερινών
κέντρων.
Η 8η του Μάρτη καθιερώθηκε για να τιµήσει τις εργάτριες της
Νέας Υόρκης που κατέβηκαν σε απεργία για τα εργασιακά τους
δικαιώµατα. Με όπλα αντιµετώπισαν οι καπιταλιστές αυτόν τον
αγώνα και η απεργία βάφτηκε µε αίµα. Είναι µία από τις πιο σηµαντικές στιγµές στην ιστορία του παγκόσµιου εργατικού κινήµατος. Έβαλε στην πρώτη γραµµή το ζήτηµα του αγώνα για τα
εργασιακά δικαιώµατα και πάλεψε κατά της ανισοτιµίας ανδρών
και γυναικών. Δεν είναι άλλη µία παγκόσµια µέρα απ’ αυτές που
το σύστηµα θεσµοθετεί «για ψύλλου πήδηµα» καµµιά φορά, αλλά
ηµέρα µνήµης και αφετηρία πάλης για τις γυναίκες που βιώνουν
την εκµετάλλευση, την κοινωνική καταπίεση και τη φυλετική ανισοτιµία. Είναι πρώτα και κύρια η ηµέρα των γυναικών της εργατικής τάξης, των γυναικών του µόχθου, των γυναικών που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στις συνθήκες που επιβάλλουν τα
µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του καπιταλισµού τελικά. Γι’
αυτό απαιτείται η διαρκής επαγρύπνηση, η διεκδίκηση των γυναικών της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, των άνεργων, των µεταναστριών, ώστε να µπει φραγµός σ’ αυτήν τη λαίλαπα που µας
θέλει µε πεσµένο ηθικό και µειωµένες αντιστάσεις, µε σκυµµένο
κεφάλι για να δεχθούµε ένα ζοφερό µέλλον για µας και τα παιδιά
µας.
Μιας και µίλησα για παιδιά, πολλά νέα ζευγάρια δεν τολµούν
να προχωρήσουν στη δηµιουργία οικογένειας ή στην απόκτηση
παιδιού λόγω της οικονοµικής αβεβαιότητας ή λόγω των περικοπών και των πιο βασικών παροχών υγείας της µητέρας και του
παιδιού. Και πες πως η γέννα στο σπίτι, αν συνωµοτήσει και το
σύµπαν, έχει αίσιο τέλος. Αν συνεχιστεί όµως η συνωµοσία των
αντιλαϊκών µέτρων, πώς θα τα βγάλει πέρα η νέα µητέρα χωρίς
υποτυπώδεις έστω δοµές, χωρίς δηµόσιους παιδικούς σταθµούς; Ακόµη και στο πρόσφατο σχέδιο «Αθηνά», µέσα στο χαλασµό και στα «λουκέτα» έχουν περιληφθεί και οι βρεφονηπιακές
σχολές. Σωστά, τι µας χρειάζονται; Όλα ιδιωτικά, όλα κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
Η γυναίκα πρέπει να γεννάει «αλά παλαιά», να µεγαλώνει τα
παιδιά της στο σπίτι της και να τα βγάζει πέρα µε προσευχές και
τάµατα. Όµως, δόξα τω Θεώ, υπάρχει η γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Ξέρετε τι ευκαιρία ισότητας είναι αυτή; Ευκαιρία που δόθηκε σε χιλιάδες αυτοαπασχολούµενες να κατεβάσουν τα
κεπέγκια -τα ρολά για όσους δεν είναι από τα βόρεια- από τα µαγαζάκια και τις µικρές επιχειρήσεις τους, µη αντέχοντας τα δάνεια, τη φορολογία, τα χαράτσια.
Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο µας εδώ, γιατί χρειάζονται
ώρες συζητήσεων για όλα τα προβλήµατα. Το ΚΚΕ χαιρετίζει την
8η Μάρτη και µαζί όλες τις γυναίκες της εργατικής τάξης, τις
αγρότισσες, τις αυτοαπασχολούµενες, τις άνεργες, τις µετανάστριες, τις νέες γυναίκες των λαϊκών στρωµάτων και τις καλεί να
συσπειρωθούν στα σωµατεία τους, στις αγωνιστικές γυναικείες
οργανώσεις, στις επιτροπές αγώνα, να παίρνουν µέρος στις κινητοποιήσεις, να απεργούν κατά των αντιλαϊκών µέτρων. Εµείς,
έτσι τιµάµε την 8η του Μάρτη, συνεχίζοντας τους αγώνες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Γερασιµίδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στην Υφυπουργό κ. Σκοπούλη, θα ήθελα να µου επιτρέψετε να δώσω το
λόγο στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου κ. Παπακώστα.
Στο πρόσωπό της θα ήθελα να τιµήσω όλες τις κυρίες και τους
κυρίους συναδέλφους οι οποίοι πέρασαν από την επιτροπή αυτή
από τότε που συστάθηκε και θεσµοθετήθηκε µέσα στο πλαίσιο
του Κανονισµού της Βουλής, όπου πιστεύω ότι εκεί αθόρυβα και
πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνει κανένας γίνονται σπουδαία πράγµατα και υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση συναδέλφων, ανδρών και γυναικών.
Ορίστε, κυρία Παπακώστα, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
θερµά, κυρία Πρόεδρε, και για τα καλά σας λόγια και για τη δυνατότητα που µου παρέχετε να τοποθετηθώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία -να πω ότι διατελέσατε και εσείς ως πρόεδρος στην
αρµόδια Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Ισότητας και Νεολαίας της Βουλής- και την ευκαιρία που µου δίνετε να υπογραµµίσω δύο - τρία ζητήµατα που τα θεωρώ εξόχως πολιτικά και ως
εκ τούτου πάρα πολύ σηµαντικά.
Η πρώτη πολιτική παρατήρηση που έχω να κάνω είναι η εξής.
Νοµίζω ότι η σηµερινή ηµέρα, αν µη τι άλλο, συνιστά ηµέρα αξιολόγησης των πολιτικών οι οποίες έχουν «τρέξει» το προηγούµενο
διάστηµα σε όλο το οριζόντιο φάσµα όλων των δράσεων του κυβερνητικού έργου. Υπό την έννοια αυτή, θα έπρεπε να παρευρίσκονται εδώ οι Υπουργοί της Κυβέρνησης, για να δώσουν
λογαριασµό για το τι έχει συµβεί µέχρι τώρα. Διότι το θεσµικό
πλαίσιο πρέπει να σας εξοµολογηθώ και να οµολογήσω ότι είναι
ικανοποιητικό. Το πεδίο, όµως, εφαρµογής όλων των καλών πρακτικών και όλων εκείνων των οδηγιών και όλου εκείνου το νοµοθετικού πλαισίου το οποίο έχουµε ενσωµατώσει στο θεσµικό µας
οπλοστάσιο -και αναφέροµαι στο εσωτερικό µας δίκαιο- θα
έπρεπε να αξιολογείται σήµερα εδώ, στην Ολοµέλεια, µε την παρουσία των Αρχηγών όλων των κοµµάτων, οι οποίοι όφειλαν να
παρευρίσκονται σήµερα εδώ και βεβαίως να δοθούν απαντήσεις
σε µία οργανωµένη συζήτηση για το τι έχει συµβεί, επί παραδείγµατι, στο µείζον ζήτηµα της χώρας, που είναι το δηµογραφικό.
Επίσης, τι έχουµε ξεδιπλώσει ως πολιτικές στο θέµα της ανεργίας; Πώς εφαρµόζεται το Σύνταγµα όταν υπάρχουν πολίτες
αυτής της χώρας που υφίστανται διακρίσεις, ακόµα, λόγω
φύλου; Τι κάνουµε ώστε να αµβλύνουµε αυτού του είδους τις
διακρίσεις οι οποίες συντελούνται, παραδείγµατος χάριν πολύ
συγκεκριµένα, στις αµοιβές όπου δεν υπάρχει ισότητα, ούτε στην
Ευρώπη ούτε και στην πατρίδα µας;
Κατά συνέπεια, λοιπόν, θα έπρεπε να δούµε τα ζητήµατα της
γυναικείας επιχειρηµατικότητας µέσα σε ένα κλίµα γενικότερης
προτεραιότητας και ορθής προτεραιότητας της Κυβέρνησης
αλλά και της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ότι οι γυναίκες είναι ένας
µοχλός ανάπτυξης.
Θα έπρεπε να δούµε, επίσης, ποιες πολιτικές έχουν εφαρµοστεί, πού αυτόν το µοχλό ανάπτυξης, αυτούς τους πολύτιµους
ανθρώπινους πόρους -που δεν έχουµε την πολυτέλεια να τους
αφήνουµε στο περιθώριο- τους έχουµε αξιοποιήσει έτσι ώστε και
η πατρίδα να έχει ωφέλεια και το κοινωνικό σύνολο και οι οικογένειες αλλά και ατοµικά οι γυναίκες.
Επίσης, µείζονος σηµασίας είναι ζητήµατα όπως η εναρµόνιση
της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή. Έπρεπε εδώ σήµερα να έχουµε µπροστά µας πλήρη την εικόνα της κυβερνητικής απόδοσης και επίδοσης στα ζητήµατα αυτά και όχι µόνο.
Επειδή ως κόµµατα έχουµε ευθύνη και ουδέν κόµµα της Εθνικής Αντιπροσωπείας είναι ανεύθυνο, θα πρέπει να δούµε και ως
κόµµατα τι µηνύµατα δίνουµε σε ζητήµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε τις υπαρκτές δύσκολες συνθήκες, λόγω της οικονοµικής
συγκυρίας, στην Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα.
Για να δούµε τι τόνο και τι µήνυµα δίνουµε ως κόµµατα στο
κοινωνικό σύνολο, σε σχέση µε πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα.
Και θα επανέλθω σε αυτό, γιατί άκουσα προηγουµένως την τοποθέτηση της Χρυσής Αυγής και του εκπροσώπου της, ο οποίος
µίλησε, για παράδειγµα, για στράτευση -υποχρεωτική µάλιστα-
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των γυναικών.
Είναι ένα ζήτηµα που τέθηκε επισήµως και µάλιστα από το πιο
επίσηµο Βήµα, που είναι το Βήµα της Βουλής. Η απάντηση είναι
-και δεν θα κουράζοµαι να το επαναλαµβάνω και το έλεγα και
προ κρίσης- ότι η γυναίκα µέσω της µητρότητας κάνει κοινωνική
θητεία. Προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, προσφέρει στην πατρίδα, προσφέρει στην κοινωνία. Η κοινωνική θητεία της γυναίκας
είναι η µητρότητα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτά τα οποία ακούστηκαν περί υποχρεωτικής στράτευσης, νοµίζω –και εδώ χρειάζεται τοποθέτηση όλων των πτερύγων της Βουλής- θα πρέπει
να πάρουν απαντήσεις. Σήµερα εγώ απ’ αυτό το Βήµα, κυρία
Πρόεδρε και σας ευχαριστώ, δίνω αυτήν την απάντηση: η µητρότητα είναι κοινωνική θητεία και ως τέτοια θεωρώ ότι είναι ίση και
υπέρτερη της πρότασης για υποχρεωτική στράτευση των γυναικών.
Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο τίθεται είναι η εικόνα της γυναίκας
σήµερα, δηλαδή των πολιτών που υφίστανται αυτήν την αντιµετώπιση λόγω του φύλου τους -γι’ αυτόν το λόγο την υφίστανταιαπό τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εικόνα είναι δραµατική. Η εικόνα είναι απαξιωτική. Η εικόνα διολισθαίνει σε ακραίες πολλές φορές πτυχές, οι οποίες προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν συνάδουν, αν θέλετε,
µε τα υγιή πρότυπα τα οποία πρέπει µια οργανωµένη δηµοκρατικά κοινωνία να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, στους πολίτες. Μέσα σ’ αυτήν τη δηµοκρατική λειτουργία δεν εξαιρούνται,
αλλά εντάσσονται τα ΜΜΕ και ο τρόπος που παρουσιάζουν ένα
υγιές γυναικείο πρότυπο, είτε µέσα από τη διαφήµιση είτε µέσα
από την παραγωγή διαφόρων τηλεοπτικών σειρών είτε µέσα από
τον τρόπο που αντιµετωπίζεται η γυναικεία παρουσία στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό πεδίο, σε όλες τις οριζόντιες δράσεις
της κοινωνικο-πολιτικο-οικονοµικής ζωής της χώρας. Ποιο είναι
το µήνυµα που δίνεται και ειδικότερα προς τις νέες κοπέλες;
Μίλησα προηγουµένως και για το µήνυµα που δίνουµε ως κόµµατα, όταν, παραδείγµατος χάριν, κάποιοι επιλέγουν εξωθεσµικά
-και µε επίσηµες δηλώσεις τους νοµιµοποιούν αυτό το εξωθεσµικά- να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που
πρέπει να παρέχουν τα σχολεία, σε κοµµατικές οργανώσεις.
Ποιο είναι το µήνυµα και ο τόνος που δίνουν τα κόµµατα σε
σχέση µε τη γονεϊκή ευθύνη όταν στην προσπάθεια, για λόγους
επικοινωνιακούς και µικροκοµµατικούς, σε περιπτώσεις αποκατάστασης της ανοµίας, γίνονται αντικείµενα –παύουν να είναι
υποκείµενα- εκµετάλλευσης τα παιδιά ως ασπίδα και ως ανάχωµα σε περιπτώσεις αποκατάστασης της ανοµίας; Είναι ένα ζήτηµα.
Οι γυναίκες, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι,
σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΗΕ όσο περισσότερο µορφώνονται τόσο λιγότερα παιδιά λιµοκτονούν. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο που οι κυβερνήσεις µας πρέπει να το λάβουν υπ’ όψιν τους,
να το ενσωµατώσουν στις πολιτικές τους και να δουν ποιες καλές
πρακτικές πρέπει να εφαρµόσουν. Και γι’ αυτό θα έπρεπε να γίνει
µια τέτοιου είδους συζήτηση, που θα ήταν η κατάληξη στην Ολοµέλεια ενός διαλόγου που έπρεπε να έχει προηγηθεί και µε τις
γυναικείες οργανώσεις και µε τους φορείς, µε όλους εκείνους
που εµπλέκονται -και είναι πάρα πολλοί- σε σχέση µε το ζήτηµα
του ποια είναι η κοινωνική ατζέντα σήµερα, του ποιο είναι το δηµοκρατικό στίγµα που δίνουµε στην αξιοποίηση όλων των πολιτών και του πώς αντιλαµβανόµαστε ότι πλέον το Σύνταγµα θα
πρέπει επί ίσοις όροις να εφαρµόζεται, ώστε να µην υπάρχουν
διακρίσεις σε πολίτες λόγω του φύλου τους.
Επίσης, θα σας δώσω ένα άλλο στοιχείο. Οι γυναίκες έχουν
καταλυτικό ρόλο ως παράγοντας επίλυσης των προβληµάτων.
Και αυτό φαίνεται εκεί όπου αυτές αναλαµβάνουν διευθυντικές
θέσεις και εκεί όπου αυτές αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. Αυτό
έχει απόδοση και είναι θετικό στο να κερδίζει η οικονοµία, στο
να κερδίζει η κοινωνία, στο να κερδίζουµε όλοι µας.
Κλείνοντας θέλω να πω κάτι για τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας. Προσωπικά σε ανύποπτο πολιτικά χρόνο έχω πει την άποψή
µου για το θέµα της αντιµετώπισης όλων των θεµάτων που έχουν
να κάνουν µε τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, µε τα παιδιά, µε
τις µονογονεϊκές οικογένειες, µε τις πολυτεκνικές οικογένειες,
τις τριτεκνικές, µε την πυρηνική οικογένεια, µε τα ασφαλιστικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δικαιώµατα, µε την παροχή υπηρεσιών υγείας, µε την ενδοοικογενειακή βία, µε την κακοποίηση των παιδιών, πάσης µορφής κακοποίησης, µε το εµπόριο ανθρώπων και µια σειρά από τέτοια
ζητήµατα.
Όλα αυτά -όπως γίνεται στην Ευρώπη- θα πρέπει να πάνε σε
υψηλότατο κυβερνητικό επίπεδο.
Λέω, λοιπόν, ότι αντί να γίνεται προσπάθεια µετάλλαξης, άρα
υποβάθµισης, της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας –αν ισχύει
αυτό, διατηρώ επιφύλαξη και γι’ αυτό θα έπρεπε να υπάρχει εδώ
το κυβερνητικό επιτελείο, για να απαντήσει σε µία σειρά από ζητήµατα σηµαντικά- αντί να γίνεται προσπάθεια συντήρησης µιας
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας που προσπαθεί να φέρει εις
πέρας πολλά και διαφορετικά αντικείµενα µεταξύ τους, τα οποία
διαχέονται και αλληλεπικαλύπτονται, θα µπορούσε, για παράδειγµα, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε επίπεδο Αναπληρωτή
Υπουργού -όπως γίνεται σε πάρα πολύ σοβαρές χώρες της Ευρώπης- να έχει εντάξει στις αρµοδιότητές του και µέσα στο κυβερνητικό οργανόγραµµα αυτά τα ζητήµατα, ώστε µε µία
πολιτική εντολή, µε µία κατεύθυνση, η οποία θα είναι καθετοποιηµένη, να επιλύονται µία σειρά από ζητήµατα που ταλανίζουν την
καθηµερινότητα της ελληνικής οικογένειας, της ελληνικής κοινωνίας, των πολιτών οι οποίοι έχουν να αντιµετωπίσουν και τη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Σας ευχαριστώ θερµά, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κυρία Παπακώστα.
Το λόγο εκ µέρους της Κυβέρνησης έχει η Υφυπουργός
Υγείας κ. Φωτεινή Σκοπούλη.
Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ την
κυρία Πρόεδρο, η οποία µε πρότεινε για να είµαι οµιλήτρια εκ
µέρους της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ θα µιλήσω κάπως διαφορετικά. Δεν είµαι πολιτικός. Βρίσκοµαι εδώ για ένα διάστηµα. Ο
ρόλος µου είναι καθαρά επιτελικός.
Εσείς κι εγώ βρισκόµαστε σε αυτά τα έδρανα γιατί όντως
έχουµε ξεπεράσει ορισµένα προβλήµατα της γυναίκας. Έχοντας
ζήσει σε ένα κατάλληλο περιβάλλον και µε µία –πιθανότατα- αυτοεκτίµηση και ικανότητα αυτοδιάθεσης, βρισκόµαστε σε αυτούς
τους χώρους, οι οποίοι νοµίζω ότι είναι αρκετά υψηλοί µέσα στην
κοινωνία και αποτελούµε ίσως ένα µικρό αριθµό τέτοιων γυναικών στην Ελλάδα.
Όπως έχετε αναφέρει όλοι εδώ, η γυναίκα έχει πετύχει πάρα
πολλά πράγµατα, µπαίνοντας σε έναν κόσµο έξω από το σπίτι,
σε έναν κόσµο που ήταν χτισµένος από τους άντρες. Δουλέψαµε
µέσα σε αυτόν τον κόσµο µε ένα πρότυπο ανδρικό που έχει δύο
σκέλη: ή να τους µοιάσουµε ή να τους αρέσουµε. Και αυτό είναι
πολύ σηµαντικό.
Παρά την ύπαρξη αυτού του προτύπου όµως, έχουµε κερδίσει
πολλά πράγµατα. Έχουµε ωστόσο µία βιολογία η οποία µάς καθορίζει και η οποία συχνά επικρατεί. Όµως, αρκετές φορές παραβιάζεται κατάφωρα. Τέτοιες παραβιάσεις, βέβαια, γίνονται και
χωρίς να είµαστε σε αυτήν την «αρένα», στην προσπάθειά µας
να απελευθερωθούµε. Έτσι, ενίοτε παραβιάζουµε τη φύση µας,
αφού, για παράδειγµα, ευρισκόµενες εδώ, πολλές φορές αναγκαζόµαστε να απαντήσουµε βίαια. Αυτό είναι µία παραβίαση της
φύσης µας.
Έχουµε πετύχει, βέβαια, στο να αναγνωρίσουµε τη σεξουαλικότητά µας, όµως πολλές φορές αυτό φτάνει σε ένα άλλο άκρο,
προκαλώντας αντιδράσεις απ’ το άλλο φύλο. Έτσι, έχουµε οδηγηθεί σε µια οµογενοποίηση και µια µείωση της σεξουαλικότητας
απέναντι στο άλλο φύλο, το οποίο τελικά δεν είναι θετικό. Δεν
βοηθάει ούτε τη διαιώνιση του είδους αυτή η κατάσταση.
Θα σταθώ, βέβαια, µόνο στη βιολογία, θέτοντας έναν άλλο σηµαντικό παράγοντα, τον παράγοντα της βιολογίας της γυναίκαςµάνας. Η βιολογία της γυναίκας-µάνας είναι µοναδική. Δεν
µπορεί να αντικατασταθεί. Και αυτή έχει παραβιαστεί παράφορα
από όσες από εµάς έχουµε µπει µέσα στα κανάλια της απελευθέρωσης µε τα ανδρικά πρότυπα.
Το ποσοστό των Ελληνίδων που θηλάζουν για έξι µήνες του-
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λάχιστον είναι κάτω από 6%. Θα πει κανείς: «Εντάξει, πρέπει να
δουλεύω και δεν µπορώ να θηλάζω, θα χάσω την καριέρα µου
και δεν µπορώ να θηλάζω». Ο θηλασµός, όµως, όπως σίγουρα
οι περισσότερες γνωρίζετε, είναι ένα βιολογικό φαινόµενο, το
οποίο είναι καθοριστικό για τη σωστή βιολογική ανάπτυξη του
παιδιού αλλά και την ψυχολογική ανάπτυξη, τόσο του παιδιού
όσο και της µάνας.
Ένα παιδί που θηλάζει παθαίνει πολύ λιγότερο αλλεργία. Για
ένα παιδί που θηλάζει, δεν χρειάζεται να ξοδεύει το σπίτι του
τόσα χρήµατα για να παίρνει τα γάλατα. Η βιοµηχανία, όµως, η
οποία κάνει τη δουλειά της, δεν προτείνει ότι ο θηλασµός είναι ο
καλύτερος τρόπος για να µειώσουµε τις επιπτώσεις της µη σωστής διατροφής στους πρώτους µήνες της ζωής του παιδιού.
Εδώ θα ήθελα να θίξω ένα άλλο κοµµάτι που –εκτός από τα
οφέλη του θηλασµού- αφορά τα παιδιά, τα οποία εξαρτώνται από
τη µάνα. Τα φυσιολογικά αντανακλαστικά των παιδιών, του κορεσµού και της πείνας, τα παραβιάζουµε κατάφωρα. Γιατί; Διότι
δεν ασχολείται η µάνα µε το παιδί της.
Επίσης, επειδή η Ελληνίδα µάνα δεν ασχολείται µε το παιδί και
δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για το τι θα φάει το παιδί, η ελληνική διατροφή έχει βγει εντελώς από το σιτηρέσιο των Ελλήνων.
Μόνο 8% έως 10% των Ελλήνων ακολουθούν την ελληνική διατροφή. Το τι θα τρως όταν µεγαλώσεις, όµως, καθορίζεται από
την ηλικία από µηδέν έως τριών ετών.
Η γυναίκα-µάνα είναι καθοριστικός µοχλός για τη συµπεριφορά αυτού του νέου οργανισµού στο µέλλον και για το ποια θα
είναι η επιλογή του, όσον αφορά στη διατροφή. Θα µου πείτε «τι
µας λέτε τώρα;». Αυτό που ζητάω, το ζητάω απ’ τις ίδιες τις γυναίκες και είναι καθαρά φεµινιστικό και είναι καθαρά πολιτικό. Ο
θηλασµός είναι δική µας ιστορία. Δεν επιβάλλεται ούτε απ’ το
κράτος ούτε από κανέναν.
Ως προς το τι θα δώσουµε στα παιδιά µας να τρώνε, για να τα
βοηθήσουµε να κρατήσουν τα φυσιολογικά αντανακλαστικά
τους, ώστε να µην παρουσιάσουν παχυσαρκία και να µη µπουν
σ’ αυτόν τον κυκεώνα της οµογενοποιηµένης, κακώς εννοούµενης διατροφής -η οποία εξασφαλίζει µόνο θερµιδικό ισοζύγιοαλλά για να κρατήσουµε τις ιδιαιτερότητες του χώρου µας, οι
οποίες έχουν µεγάλη σηµασία για την κουλτούρα του τόπου µας,
ο µόνος κινητήριος µοχλός είναι η γυναίκα.
Ζητώ τόσο από τις γυναίκες στα διάφορα κόµµατα όσο και από
τις γυναικείες οργανώσεις και από τις αντίστοιχες επιτροπές να
κάνουµε µια προσπάθεια, η οποία να οδηγεί στην αύξηση του
χρόνου ενασχόλησης της γυναίκας µε το παιδί της τα πρώτα τρία
χρόνια.
Τι προτείνω συγκεκριµένα; Το προτείνω σε εσάς, για να πάει
αλλού. Προτείνω οι γυναίκες να έχουν την ευχέρεια να λείπουν
από τη δουλειά τους και να είναι κοντά στα παιδιά τους τα πρώτα
χρόνια της ζωής τους.
Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Θα µπορούσαµε, παραδείγµατος
χάριν, τώρα που υπάρχει αυτή η οικονοµική δυσπραγία και η
ανάγκη να µειωθούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι νεαρές γυναίκες
που είναι στο δηµόσιο και θέλουν να τεκνοποιήσουν να µείνουν
για µεγαλύτερο διάστηµα στο σπίτι τους. Πιθανόν να παίρνουν
µισό µισθό, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση
στα ελληνικά προϊόντα διατροφής στη µισή τιµή, για τρία χρόνια
από τότε που γεννούν, µε ένα voucher, µε µία κάρτα.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό το πώς ανατρέφονται τα παιδιά
εκτιµώντας µόνο και µόνο το βιολογικό παράγοντα -δεν µιλώ για
εκπαίδευση και για ψυχολογία- τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής
τους. Θεωρώ ότι µόνες µας, όπως έχουµε πετύχει τόσες άλλες
κατακτήσεις, πρέπει να δούµε ανοικτά ποια είναι ουσιαστικά τα
προβλήµατα σήµερα σε έναν κόσµο, ο οποίος είναι µεταµοντέρνος, είναι µεταφεµινιστικός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο,
εκτός και αν σήµερα µιλούν µόνο γυναίκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως, κύριε
Πρόεδρε, µπορείτε να µιλήσετε.
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Το λόγο έχει ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όπως διαπιστώνω και οι γυναίκες συνάδελφοι που είναι εδώ προφανώς θα είναι στις επιτροπές.
Κυρία Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –δύο
κύριοι, αν µετρώ καλά- θέλω να πω, όπως πάντοτε, τη δική µου
άποψη και ανεπηρέαστα, όσο µπορώ. Νοµίζω ότι η υποκρισία χαρακτηρίζει πάρα πολλές από τις «παγκόσµιες ηµέρες» που είναι
αφιερωµένες κάπου, οι οποίες έχουν πυκνώσει και, όπως ξέρετε,
δεν επαρκούν οι τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες του χρόνου και
πολλές φορές για την ίδια µέρα έχουµε δύο ή τρεις αφιερώσεις.
Έτσι, λοιπόν, όπως φαίνεται -και δεν νοµίζω ότι βελτιώνεται
χρόνο µε το χρόνο η θέση της γυναίκας και στην Ελλάδα και στον
υπόλοιπο κόσµο- αν κρίνουµε από τα καθ’ ηµάς, χρόνο µε το
χρόνο όλο και γίνεται µια εντελώς τυπική υποχρέωση, όπως γιορτάσαµε τα πενήντα χρόνια ή τώρα που πάµε στα εξήντα χρόνια
από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.
Είδα και το χθεσινό και το σηµερινό Τύπο, είδα και κάποια γελοία, ως συνήθως, προγράµµατα στην τηλεόραση και ειλικρινώς
διερωτώµαι τι το ουσιαστικό προκύπτει από αυτές τις αφιερώσεις για το κάθε θέµα, το κάθε ζήτηµα που υποτίθεται ότι προσπαθούµε να θεραπεύσουµε, να προωθήσουµε, να αµβλύνουµε
κ.λπ..
Νοµίζω ότι και η ηµέρα αυτή και όλες οι άλλες ηµέρες συνήθως για θέµατα υγείας και άλλα κοινωνικά ζητήµατα έχουν να
κάνουν όχι µε το µερικό, αλλά µε το γενικό, δηλαδή, σε ποιο επίπεδο πολιτισµού βρίσκεται κάθε κοινωνία, η δική µας κοινωνία,
ποια είναι τα εκπαιδευτικά συστήµατα, αν σωρεύουν γνώσεις ή
αν φροντίζουν το τελικό στάδιο της παιδείας, που είναι η καλλιέργεια του ατόµου και δεν είναι οι γνώσεις και η επιστηµοσύνη,
αλλά η καλλιέργεια του ατόµου και της κοινωνίας.
Παρατηρώντας, λοιπόν, την πορεία µας τόσα χρόνια, από τα
πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, που µάλιστα κατοχυρώσαµε
την ισότητα των φύλων στο ίδιο το Σύνταγµα -εγώ θυµάµαι τη
συζήτηση, την κ. Μαντζουλίνου από την πλευρά τότε των διακοσίων είκοσι της Νέας Δηµοκρατίας εδώ που ήταν µεγάλη πλειοψηφία, όλοι χειροκροτήσαµε, µιλούσαµε, κ.λπ.- να δούµε τι
έγινε από τότε;
Το 1974, όταν κάναµε τις πολιτικές συγκεντρώσεις τα κόµµατα, συνήθως τα µικρότερα στα σπίτια, οι γυναίκες ήταν στην
κουζίνα, συζητούσαµε οι άντρες. Εγώ το χαίροµαι, το τονίζω ιδιαίτερα, επειδή το κόµµα το δικό µου έδωσε έµφαση περισσότερο
σε αυτό, δεν ξέρω εάν επωφελήθηκε λιγότερο ή περισσότερο.
Και τα κόµµατα και οι οµάδες και τα πρόσωπα έχουν κάθε φορά
κίνητρα που µπορεί και να µη φαίνονται. Η ουσία είναι ότι τώρα
χαίροµαι, διότι όπου πάω, σε οποιαδήποτε εκδήλωση οποιασδήποτε µορφής, το 50% και πλέον είναι γυναίκες.
Για εµένα αυτό σηµαίνει πάρα πολλά πράγµατα. Σηµαίνει ότι
παρ’ όλα τα προβλήµατα και παρ’ όλες τις αντιστάσεις -διότι, αν
µιλάµε για ζητήµατα πολιτισµού, οι αντιστάσεις έρχονται από
εκεί που η προσπάθεια ή το αποτέλεσµα της όποιας λειτουργίας
είναι να κατεβαίνει το πολιτιστικό επίπεδο του λαού και αυτό,
επειδή µε ακούτε σχεδόν κάθε µέρα να το τονίζω ως το ένα εκατοµµυριοστό και λιγότερο του Κικέρωνα για την Καρχηδόνα εγώ
θα το λέω- ο πολιτισµός και το ζήτηµα για το οποίο αφιερώνεται
αυτή η µέρα –που εγώ το συνδέω µε τον πολιτισµό, µε την πραγµατική καλλιέργεια ενός λαού- δυστυχώς χτυπιέται αλύπητα από
αυτό το µέσο στο οποίο οι άνθρωποι εθίζονται όχι να σκέφτονται,
γιατί εκεί ούτε ακούν ούτε διαβάζουν, αλλά µόνο βλέπουν, κοινώς χαζεύουν.
Είναι φυσικό, λοιπόν, και ο ρόλος της γυναίκας και η εικόνα
της γυναίκας εκεί να µην είναι πλήρης, να είναι εκείνη η εικόνα
που µπορεί να φαίνεται, µε την κινητικότητα µάλιστα των σκηνών.
Θα παρακολουθείτε όσοι βλέπετε στις τηλεοράσεις ότι δεν µιλάει κανείς ολοκληρώνοντας µια φράση.
Είναι απαραίτητο να διακοπεί, διότι πρέπει να υπάρξει η κίνηση
των οφθαλµών του τηλεθεατή, άλλως θα κάνει ζάπινγκ και θα
πάει αλλού. Ο πολιτισµός µας πέφτει δυστυχώς από µέρα σε
µέρα περισσότερο. Και φοβούµαι ότι οι στατιστικές δεν δείχνουν
την πραγµατική εικόνα.
Ο πίνακας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την ανισό-
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τητα των φύλων παγκοσµίως µας έχει σε µία πολύ καλή θέση.
Βέβαια άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο µπροστά. Εµείς είµαστε στην εικοστή τέταρτη θέση παγκοσµίως. Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, αυτός ο «γίγας», είναι στην τεσσαρακοστή
έβδοµη. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι αυτή η καθηµαγµένη
χώρα, η Ελλάδα, περιµένει τι θα πουν οι δύο, τρεις υπαλληλίσκοι
-που είναι φυσικό, διότι όσο πιο κάτω είσαι, όση δύναµη και εξουσία σού δίνουν, τόσο πιο αλαζόνας γίνεσαι- οι οποίοι µάς λένε
ότι δεν ξέρουµε καν να περπατήσουµε στον ίσιο δρόµο.
Άρα η χώρα µας έχει ανάγκη να διατηρήσει αυτό το επίπεδο
τιµής και περισσότερο -θα έλεγα- προσφοράς της γυναίκας στα
δηµόσια πράγµατα, στην ελληνική κοινωνία, στην οικογένεια,
παντού, ανεβάζοντας µόνο το επίπεδο του πολιτισµού µας.
Θέλω να πω -αν κάτι πρέπει να µείνει εδώ- ότι πολλές φορές
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ακούγονται σεξιστικά υπονοούµενα
-αυτή η σύγχρονη πληγή- ή τάχα αστεία κάποιου επιπέδου σαλονιού της υψηλής κοινωνίας και εµφανίζεται κάτι που δεν προσιδιάζει σε µία γυναίκα, ενώ µπορεί να προσιδιάζει σε έναν άντρα
και αντιστρόφως.
Πιστεύω ότι οφείλουµε µέσα από αυτήν την Αίθουσα να το
δούµε και γι’ αυτό θα έπρεπε να το καταλαβαίναµε και να είµαστε
περισσότεροι σήµερα εδώ και –το τονίζω αυτό- περισσότερες.
Θα ήθελα η Βουλή και ο δηµόσιος βίος να δίνει αυτήν τη δυνατότητα στη γυναίκα να προβάλλει –και αυτό είναι πρώτη ευθύνη
της γυναίκας- αυτά τα µεγάλα ψυχικά, ηθικά, πνευµατικά χαρίσµατα και όχι τα εξωτερικά της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, µε όλο το σεβασµό, έχετε τελειώσει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Προ ετών, κυρία Πρόεδρε, κάποιες κυρίες χαµογέλασαν κι εγώ τις ρώτησα: «Μήπως δεν υπήρξατε µητέρες;». Ο πατέρας µου γέννησε τα παιδιά, τέσσερα
αγόρια, εγώ ήµουν το µικρότερο -αυτό είναι ένα χρέος και µε
αυτήν τη φράση θα κλείσω- αλλά τα έκανε η µάνα µου, αυτό είναι
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

πολύ πιο ουσιαστικό. Ο ανήρ γεννά και η γυναίκα τίκτει. Λέω
όµως ότι τα έκανε και τα έκανε µεγαλώνοντάς τα.
Σας αναφέρω µία σκηνή που θυµάµαι από µικρό παιδί. Επειδή
στην ιδιαίτερη πατρίδα µου το σαρανταήµερο βρέχει συνέχεια,
τα ρούχα δεν στεγνώνουν εύκολα. Κυρία Γκερέκου, εκεί στα
νησιά µας δεν στεγνώνουν. Τι έκανε η καηµένη: Στο µπάνιο, που
στο µαστέλο µάς έβαζε το ένα να βοηθάει το άλλο κ.λπ., περίµενε και έβαζε κατάσαρκα τα εσώρουχά µας να στεγνώσουν και
µας έντυνε µετά, αφού εµείς τρέχαµε να µπούµε κάτω από τα
σκεπάσµατα.
Αυτό το τόσο ασήµαντο -όχι οι µπουγάδες µε τις αλισίβες, όχι
όλα τα άλλα- αυτό και µόνο είναι ένα στοιχείο που εµένα µε κάνει
να τη θυµάµαι πάντοτε. Γι’ αυτό και το άγαλµα έξω δεν είναι της
γυναίκας. Είναι της µάνας. Αυτό σηµαίνει ότι, αν η φύση, ο Θεός,
δίνει αυτό το µεγάλο πλεονέκτηµα στη γυναίκα, να µην το αποποιείται η γυναίκα. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που έχει να αντιµετωπίσει σ’ αυτό το έργο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς για την παρέµβασή σας, η οποία ήταν και συγκινητική και
φορτισµένη για όλους µας, γιατί όλοι αναφερόµαστε πρώτα στη
µάνα µας.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η σηµερινή συζήτηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε
αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 12.42’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και ώρα
18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

