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Αθήνα, σήµερα στις 8 Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.15’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Καληµέρα σε όλες τις συναδέλφισσες, σε όλους τους συναδέλφους
και στους εκλεκτούς προσκεκληµένους µας.
Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6-3-2017
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΠΔ’ συνεδριάσεώς του, της Δευτέρας
6 Μαρτίου 2017, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη συνεργασία στον
τοµέα του τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ»)
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν
κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία».
Στη σηµερινή µας συνεδρίαση θα µιλήσω εκ µέρους του Προεδρείου. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο εκ µέρους της Κυβέρνησης η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου για δέκα λεπτά και
θα ακολουθήσουν οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι που έχουν
οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες όλων των κοµµάτων
της Βουλής µε τις τοποθετήσεις τους για έξι λεπτά και όσοι Αρχηγοί το επιθυµούν για δέκα λεπτά. Αυτή είναι η διαδικασία.
Σήµερα έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκλησή µας και παρίστανται και τις καλωσορίζουµε η κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και τέως Πρωθυπουργός, η κ.
Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, η κ. Ευτυχία Φουντουλάκη, Γενική Επίτροπος Επικρατείας
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η κ. Στυλιανή Βρακά, Γενική
Γραµµατέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κ. Μαρία
Βλαζάκη, Γενική Γραµµατέας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, η κ. Ευρυδίκη Κουρνέτα, Γενική Γραµµατέας Υπουργείου
Τουρισµού, η κ. Μαρία Παπασπύρου, Γενική Επιθεωρήτρια Δηµόσιας Διοίκησης, η κ. Νικόλ Ράπτη, Ειδική Επιθεωρήτρια Δηµόσιας Διοίκησης, η κ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα από το
Διοικητικό Συµβούλιο Ένωσης τέως Βουλευτών, η κ. Βασιλική
Αλεξάνδρου από το Διοικητικό Συµβούλιο Ένωσης τέως Βουλευ-

τών, η κ. Βασιλική Κόλλια, πρώην Γενική Γραµµατέας Ισότητας
των Φύλων 2013 - 2016, η κ. Ζέττα Μακρή, πρώην Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων 2012 - 2013 και η κ. Μαρία Ανδρούτσου, Δήµαρχος Αγίου Δηµητρίου.
Θα ξεκινήσουµε, λοιπόν, τη σηµερινή συζήτησή µας. Όπως
κάθε χρόνο, η Βουλή οργανώνει αυτή την ειδική συνεδρίαση για
την Ηµέρα της Γυναίκας, για την επέτειο της 8ης Μαρτίου. Όλοι
γνωρίζουµε ή οφείλουµε να γνωρίζουµε και να θυµόµαστε τις γυναίκες εργάτριες στα εργοστάσια της κλωστοϋφαντουργίας στη
Νέα Υόρκη, που κτυπήθηκαν στη διάρκεια διαδήλωσης, κατά την
οποία διεκδικούσαν τα δικαιώµατά τους για ίσες ευκαιρίες και
ίσες αµοιβές µε τους άνδρες εργαζόµενους, από την αστυνοµία
και αυτή η διαδήλωση βάφτηκε µε αίµα.
Πολύ αργότερα, βέβαια, από το 1857, το 1910, ορίστηκε αυτή
η µέρα ως επέτειος για την Ηµέρα της Γυναίκας, και ιδιαίτερα
της εργαζόµενης γυναίκας.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες και εκλεκτές προσκεκληµένες
µας, η εποχή που ζούµε, είναι εποχή ραγδαίων αλλαγών, γενικευµένης ανασφάλειας και αβεβαιότητας, πολέµων, βίας και
προσφυγιάς.
Συνηθίζουµε, λοιπόν, αυτή την εποχή να τη λέµε «εποχή των
τεράτων». Οι λαοί είτε επιστρέφουν στα σκοτάδια του παρελθόντος είτε χάνουν κάθε ελπίδα για να αλλάξουν τη ζωή τους. Το
παλιό αργεί να πεθάνει και το καινούργιο πασχίζει να γεννηθεί,
κόντρα στους ισχυρούς αυτής της γης και της διεθνούς τάξης,
που δεν αφήνουν τίποτα καινούργιο να γεννηθεί.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτή τη ζοφερή ατµόσφαιρα και κόντρα στα
εµπόδια που υπάρχουν, οι λαοί έχουν και θετικά παραδείγµατα
αντίστασης και αλληλεγγύης. Μπορεί τα παραδείγµατα να είναι
λίγα, ώστε να προοιωνίζεται ότι θα έρθει η άνοιξη της αλλαγής
της ζωής µας, όµως υπάρχουν και περιµένουµε κάθε φορά θετικές εκπλήξεις για να αλλάξει η ζωή όλων των ανθρώπων και να
µπορέσουµε πραγµατικά να µιλάµε για µια καλύτερη ζωή στον
πλανήτη.
Θα προσπαθήσω να µιλήσω για το σηµερινό µας θέµα µέσα
από δύο πρόσφατα παραδείγµατα, που νοµίζω ότι απεικονίζουν
ανάγλυφα το θέµα της σηµερινής ειδικής συνεδρίασής µας.
Το ένα είναι η νοµοθετική πρωτοβουλία, που είχε πάρει η Κυβέρνηση Ερντογάν στην Τουρκία, να αποποινικοποιήσει το έγκληµα του βιασµού σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, εφόσον οι
δράστες αυτού του ειδεχθούς εγκλήµατος παντρευτούν τα θύµατά τους. Ξεσηκώθηκε µεγάλος θόρυβος τόσο µέσα στην Τουρκία όσο και έξω από αυτήν και το περίφηµο άρθρο 49 αποσύρθηκε.
Βεβαίως αποσύρθηκε, αλλά σε εννέα χώρες ισχύει αυτή η νοµοθετική ρύθµιση και κατά συνέπεια αυτό το έγκληµα αποποινι-
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κοποιείται και από στιγµιαίο γίνεται διαρκές, µέσα σε ένα γάµο
καταπίεσης, αναξιοπρέπειας και απανθρωπιάς. Σε αυτές, λοιπόν,
τις εννέα χώρες που είναι οι Φιλιππίνες, το Ιράκ, το Μπαχρέιν, το
Τατζικιστάν και η Τυνησία, συνεχίζουν οι ανήλικες γυναίκες οι
οποίες βιάζονται, να παντρεύονται στους βιαστές τους.
Αυτό νοµίζω ότι αποτελεί ένα ακραίο παράδειγµα της έµφυλης
βίας που είναι µια πραγµατικότητα σε όλον τον πλανήτη, ανεξάρτητα από το πόσο ανεπτυγµένες είναι οι χώρες, ανεξάρτητα από
τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις που υπάρχουν σε κάθε
χώρα, γιατί η έµφυλη βία τελικά είναι ένα φαινόµενο απίστευτης
ιστορικής αντοχής. Η βία, ο βιασµός είναι τόσο παλιά όσο και η
πατριαρχία.
Παράλληλα, θα πω και ένα δεύτερο παράδειγµα που έγινε
πρόσφατα. Ένας ακροδεξιός Πολωνός Ευρωβουλευτής, στις 3
Μαρτίου του 2017, µέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, πήρε τον λόγο
και ισχυρίστηκε ότι οι γυναίκες πρέπει να πληρώνονται και να
αµείβονται λιγότερο από τους άντρες, γιατί είναι «λιγότερο ευφυείς, πιο αδύναµες και µικρότερες».
Νοµίζω ότι αυτό που τόλµησε να πει στο Ευρωκοινοβούλιο ο
Πολωνός ακροδεξιός -µε το θάρρος που έχει πάρει γενικά η
ακροδεξιά στον κόσµο και στην Ευρώπη- είναι αυτό που πιστεύει
η πλειοψηφία των ανδρών σε όλον τον κόσµο και, παράλληλα,
τα κράτη που αρνούνται να νοµοθετήσουν την ίση αµοιβή για ίση
εργασία.
Αυτά τα δύο παραδείγµατα νοµίζω ότι αξίζει να τα αναδείξουµε για µια ακόµη φορά τη σηµερινή ηµέρα, στη σηµερινή
εποχή της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και να πούµε
πραγµατικά ότι ίσως αυτό που µας ταιριάζει είναι αυτό που λένε
για σήµερα κάποιες φεµινιστικές κινήσεις «σήµερα δεν γιορτάζουµε και δεν δεχόµαστε επισκέψεις», γιατί η εικόνα της γυναίκας σήµερα συνεχίζει να είναι µαύρη.
Θα ήθελα, λοιπόν, σε αυτό το σηµείο να προσπαθήσω να αναδείξω αυτά που προσπαθούµε σαν γυναίκες να κάνουµε και αυτά
που δεν µπορούµε να κάνουµε, και χρειάζεται να ενώσουµε όλες
µαζί τις φωνές µας.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η Ελλάδα βρίσκεται στην εικοστή ένατη θέση ως προς την παροχή ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες, αν υπολογίσουµε ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής είναι στην πεντηκοστή πέµπτη θέση και η Μεγάλη
Βρετανία στην τριακοστή ένατη. Με αυτόν τον δείκτη και µόνο –
δεν λέω άλλα- φαίνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει µία σχετικά
καλή κατάσταση για τις γυναίκες της χώρας µας.
Βεβαίως, δεν µπορεί οι γυναίκες της χώρας µας να είναι σε
διαφορετική κατάσταση από ό,τι είναι γενικά οι γυναίκες σε µια
εποχή γενικευµένης ανεργίας, γιατί οι γυναίκες είναι αυτές που
πρώτες πυκνώνουν τις τάξεις των ανέργων, τις τάξεις της µαύρης ανασφάλιστης εργασίας, της µαύρης εργασίας που γενικεύεται και υπερβαίνει την κανονική, νόµιµη, νοµοθετηµένη,
ασφαλισµένη εργασία. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα.
Οι γυναίκες είναι αυτές που επιστρέφουν πρώτες στο σπίτι,
που είναι εκεί για να υποδεχθούν τα ενήλικα παιδιά τους, που
όντας άνεργα επιστρέφουν στα παιδικά δωµάτια για να κρύψουν
την ανεργία τους. Είναι εκεί για να ενθαρρύνουν τον σύζυγο που
ζει σε µία επισφάλεια και υποχρεώνεται σε συµβιβασµούς. Είναι
εκεί για να ενθαρρύνουν τους υπερήλικες γονείς, που όλοι µαζί
πια προσπαθούν να επιβιώσουν και µε τη σύνταξη αυτών των γονιών.
Οι γυναίκες – ηρωίδες, αυτές οι αόρατες γυναίκες της καθηµερινότητας, δίνουν έναν πραγµατικό αγώνα για να επιβιώσουν
οι ίδιες, υπερασπίζονται τις επιλογές τους, ενώ ταυτόχρονα είναι
θύµατα των επιλογών των άλλων.
Νοµίζω λοιπόν ότι απέναντι σε αυτές τις γυναίκες οφείλουµε
σεβασµό, οφείλουµε να τις τιµήσουµε πραγµατικά τη σηµερινή
µέρα είτε είναι εργαζόµενες είτε είναι άνεργες και κάθε φορά να
αναδεικνύουµε την επέτειο της 8ης Μάρτη µέσα στη συγκεκριµένη συγκυρία που αυτή -έστω και εντός εισαγωγικών- γιορτάζεται.
Πιστεύω ότι πέρα απ’ όλα αυτά, πέρα από το πώς βιώνει κάθε
γυναίκα το θέµα της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και
της καθηµερινότητας, αυτό που δεν µπορούµε να µην εξάρουµε
είναι ότι κάθε νοµοθετική ρύθµιση που δίνει τη δυνατότητα στη
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γυναίκα να έχει αξιοπρέπεια, να µπορεί να έχει τα παιδιά της
στους νηπιακούς και παιδικούς σταθµούς, να µπορεί να έχει πρόσβαση στην υγεία, που είναι ένα από τα µεγαλύτερα αγαθά, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισµένη ή όχι, ανεξαρτήτως αν εργάζεται
ή όχι, και να µπορεί πραγµατικά να έχει τη δυνατότητα να έχει
µία στοιχειώδη κοινωνική αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια.
Όµως, πέρα από το ότι σε κάθε χώρα, σε κάθε πολιτισµό, σε
κάθε ήπειρο υπάρχουν τα ιδιαίτερα προβλήµατα που όλοι ξέρουµε -και δεν θα µπω σε αυτά-, θέλω να τονίσω ότι, πέρα από
την οικονοµική κατάσταση, αυτό που διατρέχει όλες τις χώρες
είναι η έµφυλη βία. Είναι αυτό το ζήτηµα της βίας που πρέπει
πράγµατι να αναδείξουµε, γιατί είναι πολύ σοβαρό, γιατί είναι η
πιο µεγάλη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Οι διακρίσεις,
η ταπείνωση, η σωµατική βία εξαιτίας του γυναικείου φύλου αποτελεί ωµή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Νοµίζω ότι όλοι είµαστε συµµέτοχοι των τραγικών αριθµών
που υπάρχουν σε όλον τον κόσµο σε σχέση µε τη βία σε βάρος
των γυναικών. Η βία δεν έχει ούτε ταξικές ούτε πολιτικές προτιµήσεις. Η βία υπάρχει παντού. Υπάρχει στον δρόµο, στην εργασία, στο πανεπιστήµιο, στο σχολείο, υπάρχει παντού. Εκφράζεται
µε ποικίλους τρόπους: µε τη λεκτική βία, την ψυχολογική, την οικονοµική, τη σεξουαλική, τη σεξουαλική παρενόχληση, την εξαναγκαστική εργασία, το trafficking, την απαγόρευση εργασίας,
σε άλλες περιπτώσεις, τη διάδοση αρνητικών φηµών, τη χρησιµοποίηση της γυναίκας ως αντικείµενο.
Αυτή, λοιπόν, η συνολική βία, που εξαπολύεται καθηµερινά σε
βάρος των γυναικών, αποτελεί ένα φαινόµενο που πρέπει να εξαλειφθεί και πρέπει να πιέσουµε τις χώρες µας και τις κυβερνήσεις
µας να υπογράψουν όλοι τη Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των ανήλικων
κοριτσιών. Είναι µια υποχρέωση, γιατί, εάν επικυρωθεί αυτή η
σύµβαση, θα υποχρεωθούν τότε όλες οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν νοµοθετικά µέτρα προστασίας των γυναικών από τη βία και
τιµωρίας όλων αυτών που ασκούν βία µε οποιοδήποτε µέσο σε
βάρος των γυναικών ή όταν έχουµε διάκριση µε βάση το φύλο
και τον σεξουαλικό προσανατολισµό.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σε αυτό το κρίσιµο σηµείο που ζει σήµερα
η ανθρωπότητα, που όλα είναι αβέβαια, δεν µπορεί να ανεχόµαστε το ζήτηµα της βίας να κυριαρχεί παντού. Η έµφυλη βία είναι
η πιο ευτελής µορφή που χρησιµοποιούν οι άνδρες σε βάρος των
γυναικών. Δεν είναι µόνο εγκληµατική. Δεν υπάρχει ποτέ υγιές
κίνητρο στην άσκηση της βίας. Η αγάπη ποτέ δεν σκοτώνει. Η
αγάπη ποτέ δεν ακρωτηριάζει. Η αγάπη ποτέ δεν αφήνει αναπηρίες στους ανθρώπους. Όλα αυτά, τα οποία επικαλούνται οι άνδρες, σε διάφορες περιπτώσεις, ότι είναι προϊόν ζήλιας, προϊόν
αγάπης, προϊόν διεκδίκησης η άσκηση της βίας, είναι ψέµατα και
µύθοι. Είναι η περιφρόνηση που αισθάνονται απέναντι στο γυναικείο φύλο, είναι η εκµετάλλευση της αδυναµίας της γυναίκας,
όταν ασκούν βία επάνω της. Και όπως η βία αποτελεί µέσο χειραγώγησης και κοινωνικής πειθάρχησης, όταν την ασκούν οι
εξουσίες, έτσι και οι άνδρες, όταν ασκούν βία, την ασκούν, γιατί
θέλουν να πειθαρχήσουν το άλλο φύλο και να το χειραγωγήσουν
για συγκεκριµένο σκοπό.
Πρέπει, λοιπόν, αυτό το φαινόµενο πρωτοφανούς ιστορικής
αντοχής να το ξεριζώσουµε. Πρέπει, πρώτα απ’ όλα, οι γυναίκες
πριν ακόµα και από την ποινική τιµωρία να εξοστρακίζουν τους
άνδρες οι οποίοι αποτολµούν την οποιαδήποτε µορφή βίας απέναντι στις γυναίκες. Αυτό είναι το χρέος µας. Το όπλο των γυναικών είναι η γυναικεία αλληλεγγύη. Η γυναικεία αλληλεγγύη είναι
το µέσο για να µπορέσουµε πραγµατικά να αισθανόµαστε υπερήφανες για το φύλο µας, για να µπορέσουµε να αισθανόµαστε
ότι υπάρχει περίπτωση, δυνατότητα και δρόµος για τη γυναικεία
χειραφέτηση.
Πρέπει να µιλάµε εµείς για αυτές που δεν έχουν φωνή. Πρέπει
να αγωνιζόµαστε εµείς για αυτές που δεν µπορούν να αγωνιστούν. Πρέπει να διαµαρτυρόµαστε εµείς για αυτές που δεν
έχουν τη δυνατότητα να διαµαρτυρηθούν, γιατί τα ήθη και τα
έθιµα στις χώρες τους δεν τους το επιτρέπουν. Αυτό σηµαίνει
γυναικεία αλληλεγγύη.
Οι γυναίκες που είναι ολοκληρωµένες, που είναι συνειδητοποιηµένες, δεν µπορούν να κτίζουν σχέσεις ανταγωνιστικές µεταξύ
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τους. Πρέπει να είναι γυναίκες που θα κτίζουν σχέσεις συντροφικές, που θα µπορούν πράγµατι να κτίζουν τις αυριανές σχέσεις
µέσα από ελευθερία, σεβασµό και αµοιβαιότητα, γιατί αυτά είναι
τα στοιχεία που συνδέουν τους ελεύθερους ανθρώπους και µπορούν να αποτελέσουν ισότιµα µέλη µιας δηµοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας.
Για αυτό κάνω έκκληση και εµείς, ως γυναίκες προνοµιούχες,
που είµαστε στο Κοινοβούλιο, που είµαστε σε δηµόσια αξιώµατα,
που έχουµε υπερβεί την ανωνυµία, να χρησιµοποιήσουµε αυτή
τη δύναµη για να µιλήσουµε για εκείνες τις γυναίκες τις αόρατες,
τις άφωνες, τις αµίλητες, τις γυναίκες του περιθωρίου. Αυτό µας
αντιστοιχεί µια τέτοια µέρα. Αυτή είναι η υποχρέωσή µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
Τώρα τον λόγο έχει η Υπουργός Εργασίας κ. Έφη Αχτσιόγλου
για δέκα λεπτά.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε ένα παρόµοιο σύνθηµα θα ξεκινήσω. «Δεν γιορτάζουµε
και δεν δεχόµαστε επισκέψεις», έλεγε το σύνθηµα των Ελληνίδων
φεµινιστριών πριν από λίγα χρόνια, θέλοντας να υπενθυµίσει ότι
η 8η Μαρτίου, η Ηµέρα της Γυναίκας, δεν είναι άλλη µία επέτειος,
δεν είναι άλλη µία τυπική γιορτή από αυτές που η συντεταγµένη
κοινωνία έχει καθιερώσει για να ξεπλένει συχνά τις ενοχές της,
επιδεικνύοντας υποκριτικό σεβασµό σε ό,τι καταπιέζει.
Η σηµερινή ηµέρα είναι ηµέρα µνήµης της µεγάλης απεργίας
στις 8 Μαρτίου του 1857 στη Νέα Υόρκη, όπου οι διαδηλώσεις
των εργατριών στα ραφτάδικα και στα υφαντουργία ζητούσαν
εξίσωση µισθών µε τους άντρες εργάτες, ανθρώπινες συνθήκες
δουλειάς και µείωση ωραρίου. Οι διαδηλώσεις αυτές πνίγηκαν
στο αίµα.
Είναι ηµέρα τιµής στους αγώνες όλων των γυναικών κάθε εποχής για άρση των ανισοτήτων µεταξύ αντρών και γυναικών στην
οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Είναι ηµέρα ξεχωριστής
τιµής στις πρωτοπόρες εκείνες γυναίκες, από την Μάργκαρετ
Φούλερ µέχρι τη Σιµόν ντε Μποβουάρ, από την Καλλιρρόη Παρρέν µέχρι την Ηλέκτρα Αποστόλου, που µε τα λόγια τους και µε
τις πράξεις τους έδειξαν ότι τα όρια υπάρχουν για να ξεπερνιούνται.
Είναι η ηµέρα που η σκέψη µας και η καρδιά µας βρίσκεται
στις γυναίκες πρόσφυγες και µετανάστριες, των οποίων η οδύσσεια ξεκινάει από τις χώρες τους, όπου πέφτουν συχνά θύµατα
διακρίσεων, και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους
προς την Ευρώπη, όπου έρχονται αντιµέτωπες µε το δουλεµπόριο, την πορνεία και τη σεξουαλική εκµετάλλευση.
Είναι, όµως, και µια µέρα υπόσχεσης, εγρήγορσης αγωνιστικής και αλληλεγγύης προς τις γυναίκες όλου του κόσµου που
πάλεψαν και παλεύουν ενάντια στην εκµετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο και στις πολλαπλές εκφάνσεις αυτής της εκµετάλλευσης, όπως εκφράζονται πάνω στη γυναίκα, από την παραγωγή µέχρι την οικογένεια, τη µητρότητα, τις σεξουαλικές
σχέσεις, την κάθε φορά θέση της συνολικά µέσα στις κοινωνίες
της εκµετάλλευσης.
Είναι µια ηµέρα που αναδεικνύει τον καθηµερινό και αναγκαίο
αγώνα για την ισότητα, τη χειραφέτηση και την άρση αυτής της
συντηρητικής αντίληψης περί αδύναµου φύλου, τη µάχη ενάντια
στον σεξισµό, τις έµφυλες διακρίσεις, τη βία κατά των γυναικών.
Όλα αυτά που µπορεί να ακούγονται σαν συνθήµατα ή κούφια
λόγια είναι αιτήµατα που σε καθηµερινή βάση αναδεικνύονται και
γίνονται επιτακτικά, γιατί τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν είναι
δεδοµένο, πόσο µάλλον σε µια συγκυρία η οποία ορίζεται από
την ανάδειξη ακραίων φασιστικών και ρατσιστικών φωνών στον
µέχρι πρότινος προοδευτικό, δηµοκρατικό και δυτικό, λεγόµενο,
κόσµο.
Λίγες µέρες πριν -το είπε και η κυρία Πρόεδρος- παρακολουθήσαµε στο Ευρωκοινοβούλιο τον ακροδεξιό Πολωνό Ευρωβουλευτή Γιάνους Κόρβιν - Μίκε να υποστηρίζει πως οι γυναίκες είναι
αδύναµες, µικρόσωµες και λιγότερο ευφυείς από τους άντρες
γι’ αυτό και θα πρέπει να αµείβονται χαµηλότερα.
Την ίδια στιγµή στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής η
εκλογή του Τραµπ έχει καταστήσει τον σεξισµό κυρίαρχο στη δη-
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µόσια σφαίρα και στον πολιτικό λόγο, ένα φαινόµενο που -για να
µην ξεχνιόµαστε- το συναντάµε και στη χώρα µας.
Σήµερα σε όλον τον κόσµο η ίση πρόσβαση της γυναίκας στην
υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία δεν είναι ούτε κατοχυρωµένη ούτε αυτονόητη. Τα στοιχεία της Έκθεσης του Παγκόσµιου
Οικονοµικού Φόρουµ είναι αµείλικτα: Η οικονοµική ανισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αυξάνεται διαρκώς και θα χρειαστούν,
λέει, περισσότερα από εκατόν εβδοµήντα χρόνια για να γεφυρωθεί. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, µόνο το 50% των γυναικών έχει σήµερα πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι
γυναίκες αµείβονται κατά µέσο όρο 24% λιγότερο από τους άνδρες. Σε εκατό χώρες οι γυναίκες αντιµετωπίζουν προβλήµατα
στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω φύλου, ενώ σε δεκαοκτώ χώρες οι άνδρες έχουν νόµιµο δικαίωµα να επιτρέπουν
στις γυναίκες τους να µην εργαστούν.
Είναι γνωστό και χιλιοειπωµένο ότι οι γυναίκες και ιδίως οι νεότερες γυναίκες βρίσκονται στο στόχαστρο της κρίσης στην Ελλάδα και τα στοιχεία που έχουµε από τον ΟΑΕΔ είναι
χαρακτηριστικά: Από το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων το
ποσοστό των ανδρών είναι 39% και των γυναικών είναι 61%. Δεν
µπορούµε να παραβλέψουµε ότι τα τελευταία δύο χρόνια σηµειώνεται µία µείωση της ανεργίας κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες.
Ασφαλώς είναι µία µείωση που δεν µας επιτρέπει να πανηγυρίζουµε, όµως αξίζει να καταδείξουµε πως αυτή η Κυβέρνηση παλεύει µέρα µε την ηµέρα για να µειώσει την ανεργία, να βρουν
ξανά οι νέοι και οι νέες εργασία.
Η επιµονή της Κυβέρνησης για επαναφορά της εργασιακής
κανονικότητας πηγάζει και από αυτή την αδήριτη ανάγκη κανένας εργοδότης να µην µπορεί να απολύσει µία εργαζόµενη λόγω
εγκυµοσύνης, καµµία εργαζόµενη να µην αµείβεται µε λιγότερα
χρήµατα, καµµία εργαζόµενη να µην πέφτει θύµα εκµετάλλευσης
εξαιτίας του φύλου της. Και σε αυτή την µάχη θέλουµε µαζί µας
τις γυναίκες εργαζόµενες, τις γυναικείες οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έξι χρόνια κρίσης είχαν δραµατικές επιπτώσεις στις ζωές των γυναικών. Δεν είναι µόνο η ανεργία, δεν είναι µόνο οι απορρυθµίσεις του θεσµικού πλαισίου της
εργασίας κι η δραµατική πτώση των αµοιβών. Η συρρίκνωση του
κοινωνικού κράτους ξαναέριξε στους ώµους των γυναικών τις
ευθύνες για την φροντίδα των εξαρτώµενων µελών. Την ίδια
στιγµή το βάθεµα της κρίσης είχε δραµατικό αντίκτυπο στην
υγεία και κατ’ επέκταση στην ίδια τη ζωή. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, λέει η Γενική Γραµµατεία Ισότητας, είναι τραγικά
µειωµένη για τις γυναίκες µεσαίου και χαµηλού οικονοµικού και
κοινωνικού επιπέδου. Ένα πρώτο και κρίσιµο βήµα είναι η θέσπιση του δικαιώµατος ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δηµόσιες δοµές υγείας, για την παροχή ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης σε ανασφάλιστους, το οποίο προχώρησε η Κυβέρνησή µας. Όµως ο δρόµος είναι µακρύς. Ο δρόµος που έχουµε
να διανύσουµε για να αντιµετωπίσουµε τα ζητήµατα των έµφυλων διακρίσεων στο πεδίο της εργασίας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού, της εκπαίδευσης, είναι µακρύς. Και τον
δρόµο αυτόν είµαστε αποφασισµένοι να τον διανύσουµε.
Για πολλούς και πολλές το αίτηµα για ισότητα ανδρών και γυναικών εν µέσω οικονοµικής κρίσης είναι δευτερεύον. Για εµάς
ο αγώνας για κοινωνική χειραφέτηση δεν µπορεί να υπάρξει
χωρίς τον αγώνα για γυναικεία χειραφέτηση. Τα κοινωνικά δικαιώµατα, τα δικαιώµατα των γυναικών είναι τελικά εκείνες οι
προϋποθέσεις που θα κρίνουν την πραγµατική ανάπτυξη της
χώρας µας, την πραγµατική κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της
χώρας µας, γιατί τελικά οι εξουσιαστικές σχέσεις, οι βαθιά ριζωµένες αντιλήψεις που συνδέονται µε τα κοινωνικά φύλα, τους άνδρες και τις γυναίκες, συνιστούν το βαθύ δηµοκρατικό έλλειµµα.
Όµως, δεν είναι µόνο υπόθεση της Κυβέρνησης η προστασία
και η προώθηση των κοινωνικών δικαιωµάτων, είναι υπόθεση
ολόκληρης της κοινωνίας, µιας κοινωνίας που θα πρέπει να διεκδικεί, να ελέγχει, να προτείνει, µίας κοινωνίας σε εγρήγορση και
ενός µαχητικού κινήµατος που θα µετατρέπει την ατοµική δυσαρέσκεια σε συλλογική αντίδραση και δύναµη ανατροπής.
Η ίδια η ιστορία άλλωστε µας δείχνει ότι οι γυναίκες µπορούν
να βρεθούν στην πρώτη γραµµή και να αλλάξουν το ρου της
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ιστορίας: από τις πρωτοπόρες εργάτριες του συνδικαλιστικού κινήµατος και τις µαχήτριες του ΕΑΜ ενάντια στον φασισµό µέχρι
τις προσφυγοπούλες µάνες που δεν φοβήθηκαν τον θάνατο για
να ζήσουν µία ελεύθερη ζωή.
Σήµερα τιµάµε όλες αυτές τις γυναίκες στη χώρα µας και σε
όλον τον κόσµο και στέλνουµε ένα µήνυµα, ότι καµµία γυναίκα
δεν είναι µόνη της. Συνεχίζουµε τον αγώνα για την ουσιαστική
ισότητα ανδρών και γυναικών, έναν αγώνα που είναι αγώνας για
τη δηµοκρατία, αγώνας για την ελευθερία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας.
Κύριε Κουτσούµπα, έχετε δέκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Καληµέρα σας, κυρίες και κύριοι.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, µε αφορµή την Παγκόσµια
Ηµέρα της Γυναίκας, απευθύνεται κυρίως στη µισθωτή γυναίκα,
στην εργαζόµενη, στην αυτοαπασχολούµενη επαγγελµατία, στην
αγρότισσα, στην άνεργη, στη συνταξιούχο, ιδιαίτερα στη νέα γυναίκα, και τις καλεί να συνεχίσουν το αγωνιστικό µήνυµα της 8ης
του Μάρτη, των εργατριών στα υφαντουργεία και στα ραφτάδικα
της Νέας Υόρκης το 1857, που πάλεψαν για στοιχειωδώς καλύτερες συνθήκες δουλειάς, να αντιπαραθέσουν τη δική τους θέληση, τη δράση στους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήµατος
σήµερα, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνηµα, απέναντι στην κοροϊδία της δήθεν συµµετοχής των γυναικών στα λεγόµενα «κέντρα λήψης των αποφάσεων».
Η οργάνωση της λαϊκής δράσης, όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικά, χρειάζεται πραγµατικά νέες δυνάµεις στη µάχη σήµερα. Τις
καλούµε να εµπνευστούν από τις υπάρχουσες εστίες αντίστασης, ριζοσπαστικής, κοµµουνιστικής δηµιουργίας, σκέψης, δράσης, οι οποίες ανοίγουν δρόµο ακόµα και µέσα στα χαλάσµατα
και τις καταστροφές, τις αδικίες, τα βάσανα, που προκαλεί η ένταση της ταξικής εκµετάλλευσης, σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης και πραγµατικής υποχώρησης του κινήµατος.
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας είµαστε σίγουροι ότι θα ακουστούν πολλά υποκριτικά µηνύµατα για τη λεγόµενη «ισότητα των δύο φύλων» και εδώ, µέσα στη Βουλή, αλλά
και από τους εκπροσώπους των θεσµών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, άλλων διακρατικών
οργανισµών, από τον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων στην Ελλάδα, τους άλλους εκπροσώπους των µονοπωλιακών οµίλων. Ειδικά, εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης και κυρίες της Κυβέρνησης,
που παρευρίσκεσθε σήµερα εδώ -γιατί οι κύριοι απουσιάζουν εντελώς, από ό,τι βλέπω, από τα κυβερνητικά έδρανα- µε το περιβόητο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016 2020, προσπαθείτε να ντύσετε µε προοδευτικό µανδύα την κατά
γράµµα υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, όταν πήρατε τη
σκυτάλη από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, την πιστή εφαρµογή του τρέχοντος προγράµµατος, που ψηφίσατε µαζί µε τους
άλλους συγκατοίκους σας, του τρίτου µνηµονίου. Και ο νέος
γύρος της διαπραγµάτευσης ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στο
«κουαρτέτο» θα καταλήξει στη νοµοθέτηση ενός ακόµα βάρβαρου πακέτου αντιλαϊκών µέτρων. Και, φυσικά, δεν σας λυτρώνει
για όλα αυτά η αναφορά σας επετειακά, δυστυχώς, σε γυναίκες
αγωνίστριες, κοµµουνίστριες, αφού καταπατάτε καθηµερινά τα
ιδανικά, τις αξίες, τα οράµατα, αλλά και την πρακτική δράση
τους, δηλαδή όλα αυτά που έδωσαν µε την αγωνιστική τους παρουσία, µάλιστα φθάνοντας να δίνουν ακόµα και την ίδια τους τη
ζωή. Γι’ αυτό λέµε ότι στην τέχνη της εξαπάτησης παίρνετε άριστα.
Την εποχή της «µετα-λιτότητας», µαζί µε τα άλλα αντιλαϊκά παραµύθια, έρχονται να κουκουλώσουν την επιβάρυνση της θέσης
της µισθωτής, της επαγγελµατία, της αγρότισσας, της συνταξιούχου, της νέας µητέρας, της φοιτήτριας, της µετανάστριας.
Όταν αναφέρεστε στα δικαιώµατα, όπως για την εργασία των γυναικών, εννοείτε την πιο αποφασιστική στήριξη των απαιτήσεων
της καπιταλιστικής εργοδοσίας για ένταση της εκµετάλλευσης
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και ανδρών και γυναικών. Ο λεγόµενος «συγκερασµός οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων των γυναικών», που βρίσκεται µόνιµα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόµα από
τη δεκαετία του ’90, συνδέεται µε την προώθηση ευέλικτων εργασιακών σχέσεων.
Ταυτόχρονα, το κράτος απαλλάσσεται από την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής, ρίχνοντας σχεδόν αποκλειστικά στις πλάτες
των γυναικών το βάρος της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, του νοικοκυριού. Δεν
είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα το 60% των εργαζοµένων µε µερική
απασχόληση είναι γυναίκες.
Τι λέει η σηµερινή Κυβέρνηση, όπως και τα υπόλοιπα κόµµατα
διαχείρισης αυτού του εκµεταλλευτικού συστήµατος, ακολουθώντας βέβαια πιστά και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ότι τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών είναι πολύ υψηλά
και ότι πρέπει να βρούµε τρόπους ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης. Δεν είναι τυχαίο ότι µιλάτε γενικά και αφηρηµένα για
απασχόληση και όχι ειδικά και συγκεκριµένα για µόνιµη, σταθερή
εργασία µε πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Οι γυναίκες που εργάζονται µε ευέλικτες σχέσεις εργασίας
στερούνται µιας σειράς επιδοµάτων, τα οποία απαιτούν ορισµένο
αριθµό ηµεροµισθίων, όπως είναι το επίδοµα γάµου, λοχείας,
ασθένειας, ανεργίας και άλλα. Λέτε ότι σ’ αυτή την κατεύθυνση
µπορούν να αξιοποιηθούν οι ικανότητες των γυναικών σε κακοπληρωµένες και ανασφάλιστες θέσεις εργασίας, σε υποβαθµισµένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας της τοπικής διοίκησης,
διαφόρων µη κυβερνητικών οργανώσεων. Σε αυτό το έδαφος
αξιοποιείται και η λεγόµενη κοινωνικά αλληλέγγυα οικονοµία ως
ένας µηχανισµός ουσιαστικά διαχείρισης της ανεργίας, ως
χώρος όπου διαµορφώνεται ακόµα πιο χαµηλά η τιµή της εργατικής δύναµης, το εισόδηµα, ο µισθός, το µεροκάµατο, ασκώντας
συνολική πίεση ταυτόχρονα για µείωσή της και σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας.
Με ένα «σµπάρο» προσπαθείτε να πετύχετε «δυο τρυγόνια»,
να περιορίσετε ακόµα περισσότερο την κρατική ευθύνη και χρηµατοδότηση στις κοινωνικές υπηρεσίες και υποδοµές υγείας,
παιδείας και πρόνοιας και να φορτώσετε το βάρος των αυξηµένων πληρωµών γι’ αυτές στα λαϊκά νοικοκυριά. Στη θέση των
συλλογικών εργατικών και κοινωνικών δικαιωµάτων ανακηρύσσεται ως δήθεν µέγιστο δηµοκρατικό δικαίωµα η ατοµική ή η οικογενειακή υποχρέωση –λέει- και ευθύνη. Ποιος, όµως,
επιβαρύνεται περισσότερο στο πλαίσιο της λαϊκής οικογένειας;
Η γυναίκα.
Άχνα, βέβαια, δεν βγάζετε και για την εργασιακή ζούγκλα που
αντιµετωπίζει η πλειοψηφία των µισθωτών γυναικών, ιδιαίτερα οι
εργαζόµενες µητέρες. Αντιµετωπίζουν την εργοδοτική επιθετικότητα που φθάνει µέχρι και σε απολύσεις εγκύων, τον εκβιασµό
να υπογράψει δήλωση η εργαζόµενη ότι δεν θα κάνει οικογένεια,
ότι δεν θα κάνει παιδιά.
Πρόσφατο είναι το παράδειγµα των καθαριστριών στο Νοσοκοµείο «ΠΑΓΝΗ» του Ηρακλείου Κρήτης µε το καθεστώς της
σύµβασης έργου. Πέρα από το ότι εργάζονται οκτάωρο και µε
πολύ εντατικούς ρυθµούς, ενώ η σύµβασή τους είναι για εξάωρο,
απουσιάζουν ακόµα και στοιχειώδη δικαιώµατα για την προστασία της µητρότητας. Εργαζόµενη επέστρεψε αναγκαστικά στη
δουλειά λίγες εβδοµάδες µετά τον τοκετό, αφού δεν δικαιούται
ούτε την άδεια που χορηγείται στους µόνιµους υπαλλήλους των
νοσοκοµείων, αλλά ούτε την εξάµηνη άδεια που παρέχει ο ΟΑΕΔ
στις εργαζόµενες στον ιδιωτικό τοµέα.
Αντίστοιχη είναι η σκληρή πραγµατικότητα για τις µισθωτές
επιστήµονες, για τις εργαζόµενες µε «µπλοκάκι», αλλά και για τις
εργαζόµενες στα προγράµµατα voucher, κοινωφελούς εργασίας.
Δεν φτάνουν όλα αυτά. Οι µονοπωλιακοί όµιλοι ζητάνε και
άλλα, περισσότερα. Ζητάνε να αναπληρώσουν µε κρατική επιδότηση τη θέση της εργαζόµενης που απουσιάζει λόγω τοκετού ή
λόγω µητρότητας, αξιοποιώντας προσωρινά κάποιον άνεργο,
που τον ονοµάζουν αναπληρωτή, για το συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, δηλαδή δεν θα δικαιούνται ούτε αποζηµίωση ούτε τίποτα. Αυτό σηµαίνει «υποστήριξη της µητρότητας» στη διάλεκτο
των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων! Για το καπιταλιστικό κράτος και την εργοδοσία η µητρότητα είναι κόστος. Και ύστερα, βέ-
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βαια, κλαψουρίζετε για την υπογεννητικότητα!
Αντίστοιχα, απ’ αυτή τη στρατηγική σκοπιά η υγεία, η οποία
µάλιστα φθείρεται την ώρα της δουλειάς, θεωρείται κόστος για
το µεγάλο κεφάλαιο και αρνητικό στοιχείο –λέει- για την ανταγωνιστικότητα.
Με αυτή τη λογική όλα τα µέτρα που παίρνονται για την υγεία,
την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση παίρνονται µε
τη λογική του κόστους - οφέλους. Κριτήριο, δηλαδή, δεν είναι η
κάλυψη των σύγχρονων αναγκών ολόκληρης της λαϊκής οικογένειας, µε έµφαση βέβαια στις ιδιαίτερες ανάγκες της γυναίκας
που προκύπτουν από τον ρόλο της και στην αναπαραγωγική διαδικασία. Κριτήριο είναι το εάν το όφελος που θα υπάρξει από τη
θεραπεία κοστίζει φθηνότερα στο κεφάλαιο, εάν υπηρετεί την
ανταγωνιστικότητα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Όλα
γύρω από τη µητρότητα, δηλαδή, είναι εµπόρευµα.
Είναι εµπόρευµα και µάλιστα πανάκριβο ο προγεννητικός έλεγχος και ο τοκετός, παραδοµένα στα ιδιωτικά µεγαθήρια της
υγείας. Εδώ δεν διστάζετε να προτρέπετε τις γυναίκες να γεννούν στο σπίτι ως προϋπόθεση για να πάρουν το επίδοµα τοκετού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τοκετός στο σπίτι µειώνει το κόστος
για το κράτος κατά 60%.
Αυτή η λογική στο πλαίσιο αυτής της αστικής διαχείρισης διαπνέει κάθε πλευρά της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της γυναίκας, όπως και το ζήτηµα της βίας κατά
των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτής της σάπιας κοινωνίας αναπαράγονται σε υπερθετικό βαθµό ο ατοµισµός, ο ανταγωνισµός, ο
εγωιστικός τρόπος ζωής, που διαπερνούν και σµπαλιαράζουν
κοινωνικές σχέσεις, τις σχέσεις µεταξύ των δύο φύλων, την προσωπικότητα της γυναίκας αλλά και του άνδρα. Όλα αυτά έχουν
την αντανάκλασή τους και στην όξυνση των περιστατικών βίας
κατά των γυναικών ως ακραία φυλετική διάκριση των ταξικών εκµεταλλευτικών κοινωνιών.
Με βάση στοιχεία του 2015, του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα
Ισότητας, οι επτά στις δέκα γυναίκες που απευθύνονται στις
δοµές για κακοποιηµένες γυναίκες είναι άνεργες µητέρες. Πρόκειται για γυναίκες που εγκλωβίζονται σε µια αυταρχική, βίαιη
συζυγική σχέση εξαιτίας των οικονοµικών όρων της ζωής τους,
κυρίως σε συνδυασµό µε την έλλειψη δηµοσίων και δωρεάν παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών.
Ως υπαρκτό κοινωνικό ζήτηµα αναθέτετε τη διαχείριση αυτού
του προβλήµατος σε δήµους, σε άλλους θεσµούς, κυρίως όµως
σε ΜΚΟ, µε χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά προγράµµατα ολιγοετούς διάρκειας. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει τον περιορισµό
της κρατικής ευθύνης σε υποβαθµισµένες και ανεπαρκείς δωρεάν υπηρεσίες για τις κακοποιηµένες γυναίκες και τα παιδιά
τους.
Ο καπιταλισµός έβρισκε και βρίσκει πάντα τρόπους για να αναπαράγει την ανισοτιµία των γυναικών της εργατικής τάξης, γιατί
αποτελεί πηγή πρόσθετου κέρδους. Η τυπική αναγνώριση των
δικαιωµάτων της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία δεν την απάλλαξε στην πραγµατικότητα από µια ζωή- «λάστιχο». Πολύ περισσότερο –και αυτό είναι το καθοριστικό- δεν την απάλλαξε από
την καπιταλιστική εκµετάλλευση. Όποιον φερετζέ και αν φορέσετε στους αστικούς εκσυγχρονισµούς, η λεγόµενη ισότητα των
φύλων είναι ένα ακόµα όχηµα για την κατάργηση θετικών ρυθµίσεων υπέρ των γυναικών.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δίνει, έδωσε και θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάµεις για την ανασύνταξη του εργατικού κινήµατος, του λαϊκού κινήµατος, την οικοδόµηση της
κοινωνικής συµµαχίας. Σε αυτόν τον δρόµο είναι δυνατόν να
µπούνε εµπόδια σε νέα µέτρα, να διεκδικηθεί η ανάκληση απωλειών που είχαµε αυτά τα χρόνια, να υπερασπίσουµε εργατικές,
λαϊκές κατακτήσεις και δικαιώµατα -όσα υπάρχουν ακόµα-, να
οργανωθεί η λαϊκή επίθεση, µε άνοδο της γυναικείας συµµετοχής στον αγώνα, σε ρήξη και ανατροπή µε το κεφάλαιο και την
εξουσία του.
Ο κόσµος µπορεί να αλλάξει για το συµφέρον της λαϊκής πλειοψηφίας, που σήµερα βασανίζεται. Ο δρόµος αυτός µπορεί να
ανοίξει σήµερα, κατά τη γνώµη µας, µε ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ, στην
πάλη για την κοινωνία που µπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες
ανάγκες της γυναίκας της εργατικής τάξης, του λαού µας, που
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θα την απαλλάξει από την εργασιακή περιπλάνηση, την ανεργία,
την εντατικοποίηση της εργασίας, το άγχος, τη ζωή µε υποχρεώσεις αλλά χωρίς δικαιώµατα.
Η σκληρή και πρωτοπόρα πάλη από γυναίκες και άνδρες της
εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωµάτων, που έβλεπαν µπροστά
από τον προηγούµενο, από τον προ προηγούµενο αιώνα, όλον
τον 20ο αιώνα, από τη µεγάλη αντίσταση του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, της
ΕΠΟΝ όπου συµµετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες Ελληνίδες, σε συνέχεια στον Δηµοκρατικό Στρατό Ελλάδας, τους άλλους µεγάλους λαϊκούς δηµοκρατικούς αγώνες µέχρι σήµερα,
που έβλεπαν µπροστά και που άνοιξαν τον δρόµο για κάποιες
συγκεκριµένες κατακτήσεις, δείχνουν και τον σηµερινό δρόµο
για τη συνολική γυναικεία χειραφέτηση, την ισοτιµία, πλάι-πλάι,
χέρι-χέρι, άνδρες και γυναίκες της δουλειάς σε µια κοινωνία µε
την εργατική τάξη, τον λαό, πραγµατικά στην εξουσία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η Βουλευτής του Νοµού Κέρκυρας κ. Φωτεινή Βάκη,
εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, για έξι λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές προσκεκληµένες:
«Σήµερα δεν γιορτάζουµε και δεν δεχόµαστε επισκέψεις». Η εν
λόγω ρήση των Ελληνίδων φεµινιστριών υποδηλώνει ότι οι επέτειοι δεν είναι εθιµοτυπικές εκδηλώσεις ούτε πανηγυρισµοί για
την πραγµάτωση των δικαιωµάτων επί του πεδίου της ιστορίας,
αλλά υποµνήσεις οχληρές για τον διαρκή σφετερισµό τους.
Αν η ιστορία των δικαιωµάτων είναι η ιστορία των διεκδικήσεών
τους, η ιστορία µικρών και µεγάλων αγώνων χειραφέτησης, ανώνυµων θρήνων και θυσιών, καταστροφών και αιµοσταγών ηµερών
της ιστορίας οι επέτειοι οφείλουν να συµπεριλάβουν τις τελευταίες στην ηµερήσια διάταξη διασώζοντάς τες από τη λήθη.
Η επέτειος της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας οφείλει να
είναι µια ρωγµή στο συνεχές µιας ιστορίας καταπίεσης και µια
διακοπή σε µια µεγάλη αλυσίδα κυριαρχίας, που εκκινεί από το
φύλο της αρχαίας αθηναϊκής δηµοκρατίας, ο πολίτης της οποίας
είναι γένους αρσενικού.
Ο υπέρλαµπρος «αιώνας των φώτων» αφήνει στο σκοτάδι τις
γυναίκες και µολονότι η έννοια των ανθρώπινων δικαιωµάτων,
που γεννούν οι µεγάλες νεωτερικές επαναστάσεις, εδράζεται
στην ισότητα όλων των ανθρώπων δυνάµει της ίδιας τους της
φύσης, ένας από τους εµπνευστές τους, ο Κοντορσέ, υπογραµµίζει την ειρωνεία της Γαλλικής Επανάστασης, που κατοχυρώνει
το δικαίωµα της ισότητας για τους άνδρες, αγνοώντας δώδεκα
εκατοµµύρια γυναίκες. «Όποιος αρνείται τα δικαιώµατα του συνανθρώπου του λόγω της θρησκείας, της φυλής ή του φύλου…
» γράφει «…κατ’ ουσίαν αρνείται και τα δικά του δικαιώµατα».
Τον αυτάρεσκο και αλαζόνα γραµµικό χρόνο της Ιστορίας, που
γράφτηκε από και για τους νικητές, διέρρηξαν κάποια θραύσµατα αντίστασης. Το ιστορικό οξύµωρο των ανθρώπινων δικαιωµάτων, που από τις θριαµβευτικές διακηρύξεις τους
εξοβέλισαν σιωπηρά τις γυναίκες, ενσαρκώνει η Ολυµπία Ντε
Γκουζ που στη Διακήρυξη των Δικαιωµάτων των Γυναικών και των
Πολιτών γράφει: «Η γυναίκα έχει το δικαίωµα να ανεβαίνει στο
ικρίωµα. Θα πρέπει εξίσου να έχει το δικαίωµα να ανεβαίνει και
στο βήµα».
Η κατάχρηση και εµπορευµατοποίηση της επετείου που έτεινε
να γίνει συνώνυµη βραδινών γυναικείων εξόδων, ανταλλαγής
ευχών και τριαντάφυλλων, αδειάζει στο απορριµµατοφόρο της
λήθης κάποια άλλα τριαντάφυλλα που δεν συνοδεύτηκαν από
σοκολατάκια και απαστράπτοντα χαµόγελα. Πρόκειται για το
σύνθηµα «Ψωµί και τριαντάφυλλα» που δόνησε τους δρόµους
της Νέας Υόρκης το 1908 από γυναικεία διαδήλωση που οργάνωσαν οι εργάτριες των βιοτεχνιών κλωστοϋφαντουργίας και
έγινε το σταυροδρόµι που συναντήθηκαν το γυναικείο και το εργατικό κίνηµα, καταδεικνύοντας ότι η άρση της έµφυλης ανισότητας είναι άρση της εκµετάλλευσης της εργασίας και µια
έκφανση της άρσης της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Η µοίρα της Ολυµπίας Ντε Γκουζ ήταν η γκιλοτίνα και των εργατριών της Νέας Υόρκης, η φυλακή, η βία και η πείνα. Δυο χρό-
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νια αργότερα, το 1910, στη Δεύτερη Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη η Κλάρα Τσέτκιν θα προτείνει την 8η
Μαρτίου ως Ηµέρα της Γυναίκας, για να τιµηθούν όχι µόνο οι εργάτριες του 1908 αλλά και οι ράφτρες και οι υφάντριες που οργάνωσαν την πρώτη γυναικεία διαδήλωση την ίδια µέρα στην ίδια
πόλη, 8 Μαρτίου 1857.
Οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα σφραγίστηκαν από µεγαλειώδεις διαδηλώσεις που διεκδικούσαν ισότιµα δικαιώµατα στην
εργασία και στην ψήφο, ενώ στα καθ’ ηµάς, η ηµέρα της γυναίκας επιβίωσε στις εξορίες της µεταξικής δικτατορίας, στο ΕΑΜ,
στο βουνό, στην ελεύθερη Ελλάδα. Παραπέµπει στην Πανελλήνια Ένωση Γυναικών, την ΠΕΓ, που διέλυσε ο αντικοµουνιστικός
ν.509 του 1947 στα πέτρινα χρόνια της χούντας, µε τα κορίτσια
της βροχής να γράφουν τη δική τους ιστορία αντίστασης.
Ο Χέγκελ ισχυριζόταν ότι η ιστορία προχωρά µέσω του αρνητικού, µέσα από τον πόνο, τη βία, το αίµα. Η βία είναι το βαρύ
αντίτιµο, τα λύτρα, που η ιστορία θα πρέπει να καταβάλλει για
την πραγµάτωση του ορθού λόγου στην ιστορία.
Ο δικός µας αιώνας, αιµοσταγής και υπερχρεωµένος, µάς
βρήκε τις γυναίκες να µπορούµε πλέον να συµµετέχουµε ενεργά
στην πολιτική, ισότιµα στην εργασία και να γεµίζουµε βιογραφικά
σηµειώµατα µε περίοπτους τίτλους σπουδών και θέσεων. Είναι
όµως έτσι; Γένους θηλυκού η ανυπακοή και η αντίσταση, αλλά
γένους θηλυκού και η κρίση. Γένους θηλυκού και η βία.
Οι υφάντριες και οι ράφτρες του 19ου αιώνα, οι εργάτριες των
αρχών του 20ου αιώνα, έγιναν οι Ελληνίδες καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονοµικών, υπενθυµίζοντας ότι η χειραφέτηση
από τον ζυγό της ανδρικής κυριαρχίας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε το αίτηµα της χειραφέτησης από έναν ανθρωποβόρο
καπιταλισµό, ενώ στο µαρτυρολόγιο του εργατικού κινήµατος
του 21ου αιώνα έµελλε να συµπεριληφθεί και η Κωνσταντίνα Κούνεβα, που ενσαρκώνει την πιο ευάλωτη και ευπαθή οµάδα, αυτή
των γυναικών µεταναστριών. Η κρίση κατέδειξε ότι οι γυναίκες
είναι τα πρώτα θύµατα των απολύσεων, η πιο ευάλωτη οµάδα
στις επισφαλείς και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Επιπροσθέτως,
το δικαίωµα της µητρότητας καταστρατηγείται εµπράκτως, µολονότι κατοχυρωµένο στην εργασιακή νοµοθεσία, εφόσον παρατηρείται προκατάληψη κατά των γυναικών µητέρων στις
προσλήψεις προσωπικού.
Τέλος, η εξαναγκαστική πορνεία, ως η έµφυλη όψη του trafficking, αυτού του µετα-νεωτερικού δουλεµπορίου, που ακυρώνει
όλη τη νεωτερική σκευή των δικαιωµάτων της ελευθερίας, της
ισότητας και της αξιοπρέπειας, τα θύµατα ενδοοικογενειακής
βίας, συζυγοκτονίες, ενδοοικογενειακοί βιασµοί, ακρωτηριασµοί
γεννητικών οργάνων, σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, αλλά και διαπόµπευση οροθετικών γυναικών και υποχρεωτικές διερευνητικές γυναικολογικές εξετάσεις σε γυναικείες
φυλακές, γίνονται αδιάψευστοι µάρτυρες της αθετηµένης υπόσχεσης ισότητας και µιας ιστορίας που επαναλαµβάνεται ως τραγωδία.
Η Ηµέρα της Γυναίκας, σήµερα, ας δώσει φωνή στις βουβές
και αόρατες, στις ηττηµένες που δεν καταδέχθηκαν ούτε µονόστηλα, στις σκοτεινές που δεν φώτισε κανένας διαφωτισµός, στη
νοικοκυρά της διπλανής πόρτας, που, αν και µαγείρισσα, βρεφοκόµος, καθαρίστρια και νοσοκόµα, αµείφθηκε µόνο µε δώρα,
τριαντάφυλλα στη γιορτή της Μητέρας και εκείνο το συγκαταβατικό «µπράβο» για την αφοσίωση στην ιερή αποστολή της ανατροφής των παιδιών της, στην άνεργη, στη µετανάστρια µε ζωή
στα αζήτητα, στη µάνα πρόσφυγα που ξαναγράφει µια οδύσσεια
χωρίς Ιθάκη, στις γυναίκες που διαδήλωσαν την Πολωνία εναντίον της απαγόρευσης της άµβλωσης στα γυναικεία σώµατα που
έγιναν εµπορεύσιµα είδη και πεδία άσκησης εξουσίας. Και όλης
της γης οι κολασµένες ας µας υπενθυµίσουν ότι «το δικαίωµά
µας να έχουµε δικαιώµατα», όπως είπε µια γυναίκα, η Χάνα
Άρεντ, «δεν είναι εσαεί χαραγµένο στη νεωτερική µνήµη, αλλά
πεδίο αγώνων και αγωνίας και διαρκούς αναµέτρησης µε σχέσεις
εξουσίας».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
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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, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Θήβας.
Σας καλωσορίζουµε στη Βουλή, που τιµά την Ηµέρα της Γυναίκας.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Α’ Αθηνών
από τη Νέα Δηµοκρατία για έξι λεπτά.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που ο Γενικός
Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος µίλησε σήµερα. Θα
περίµενα περισσότεροι άντρες να µιλούν για να µπορούµε να αντιληφθούµε πώς αντιλαµβάνονται και εκείνοι τα ζητήµατα της
ισότητας των φύλων σε µια µέρα όπως είναι η 8η Μαρτίου, η
οποία θα έπρεπε να είναι µέρα προβληµατισµού και µέρα αυτοκριτικής για τα ζητήµατα που αφορούν την ισότητα των δύο
φύλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσµο. Το µόνο
σίγουρο είναι ότι δεν αποτελεί έναν ακόµα εορτασµό. Είναι µια
ηµέρα υπενθύµισης των σηµαντικών αγώνων της γυναίκας για
µια ισότιµη και παραγωγική θέση στην κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δραµατικές εξελίξεις που σηµατοδοτεί ο εικοστός πρώτος αιώνας µεταβάλλουν ραγδαία και
προς το δυσµενέστερο τις βασικές λειτουργίες και τους θεσµούς
της παγκόσµιας κοινωνίας των πολιτών. Οι αλλαγές, οι εντάσεις,
η αξιακή και η οικονοµική κρίση, ο πόλεµος και η µετανάστευση,
η αυξανόµενη βία αλλάζουν δραµατικά τις ζωές εκατοµµυρίων
πολιτών σε ανατολή και δύση. Το µεταπολεµικό µοντέλο ευηµερίας και διαρκούς προόδου, το µοντέλο σεβασµού στις αξίες της
δηµοκρατίας και της ελευθερίας κλονίζεται.
Ο κόσµος που ζούµε σήµερα δεν έχει πλέον πολλά κοινά µε
τον κόσµο που γνωρίσαµε πριν από λίγα χρόνια. Σήµερα που ο
λαϊκισµός βρίσκεται σε έξαρση και οι εκφραστές του εκφασισµού της κοινωνίας βρίσκουν, δυστυχώς, ακροατήριο η θέση της
γυναίκας είναι ιδιαίτερα επισφαλής. Καµµία κατάκτηση από το
παρελθόν, καµµία νίκη µικρή ή µεγάλη δεν θα πρέπει να θεωρείται εξασφαλισµένη.
Μόλις πριν από λίγες µέρες, αναφέρθηκε και η κυρία Πρόεδρος σε αυτό, ένας ακραίος Ευρωβουλευτής δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι οι γυναίκες πρέπει να πληρώνονται
λιγότερο, επειδή είναι πιο αδύναµες, πιο µικρές και λιγότερο έξυπνες. Δεν ήταν η πρώτη φορά που εκφραζόταν έτσι και, δυστυχώς, δεν είναι ο µόνος.
Όλοι βέβαια θα µιλήσουν για περιθωριακές ακραίες φωνές
που δεν έχουν απήχηση, εν µέρει έχουν δίκιο, όµως, το καµπανάκι χτυπάει. Και στην προάσπιση των ατοµικών ελευθεριών, στη
διεκδίκηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων ποτέ δεν θα πρέπει να
υποτιµούµε καµµία έστω και περιθωριακή φωνή και αυτό γιατί
γνωρίζουµε πόσο βαθιά ριζωµένες είναι στάσεις και αντιλήψεις
που θέλουν τη γυναίκα σε δεύτερο ρόλο, πως τίποτα δεν πρέπει
να θεωρείται αυτονόητο και εξασφαλισµένο. Οι γυναίκες οφείλουν και πάλι να βρίσκονται σε θέση µάχης, σε θέση υπεράσπισης και διεκδίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τοµέας της υγείας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την ισότητα των φύλων. Η υγεία σχετίζεται
απευθείας όχι µόνο µε την προσωπική, κοινωνική και οικονοµική
ευηµερία, αλλά και µε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη σωµατική ακεραιότητα.
Αν παρατηρήσουµε τους δείκτες γονιµότητας, σύµφωνα µε
την ΕΛΣΤΑΤ, από το 1974 έως και το 2016 παρουσιάζουν πτωτική
τάση. Το έτος 1975 ο δείκτης ολικής γονιµότητας ήταν στο 2,3%,
στη συνέχεια ακολούθησε µια πτωτική πορεία µε κάποιες µικρές
αυξοµειώσεις και το έτος 2014 έφτασε στο 1,30%. Συµπερασµατικά, ο δείκτης είναι χαµηλότερος του επιπέδου αντικατάστασης
των γενεών που είναι το 2,1%, υπογραµµίζοντας έτσι τη χαµηλή
γεννητικότητα. Παράλληλα, έχουµε και την αύξηση της µέσης
ηλικίας της µητέρας κατά την απόκτηση του πρώτου παιδιού της,
µε αποτέλεσµα τη µείωση του αριθµού των παιδιών που θα αποκτήσει µια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της.
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Όλα τα παραπάνω έρχονται σαν αποτέλεσµα τόσο των πολλαπλών ρόλων, που κατακτά η γυναίκα µε τα χρόνια της ανάπτυξης, όσο και της µικρής θεσµοθετηµένης βοήθειας που έχουν σε
αυτούς τους ρόλους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι
εξετάσεις υγείας των γυναικών. Εδώ τα πράγµατα είναι κάπως
καλύτερα. Το έτος 2009 παρατηρούµε ότι το 52,8% των γυναικών
δεν είχε κάνει ποτέ µαστογραφία, ενώ το έτος 2014 το ποσοστό
αυτό έπεσε στο 38,4%. Το έτος 2009 το 31,2% των γυναικών δεν
είχε κάνει ποτέ τεστ ΠΑΠ, ενώ το έτος 2014 το ποσοστό αυτό
έπεσε στο 21,3%. Παρατηρούµε και στις δύο περιπτώσεις βελτίωση. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόµα πολλά που πρέπει να γίνουν για να µειωθούν αυτά τα ποσοστά ακόµα περισσότερο.
Δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι το σύνολο της θνησιµότητας
από κακοήθεις νεοπλασίες στις γυναίκες, σχετίζεται άµεσα και
ισχυρά µε το χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, τη χρόνια ψυχοκοινωνική επιβάρυνση και τις δυσµενείς καταστάσεις, όπως
είναι για παράδειγµα η ανεργία.
Στον τοµέα της εργασίας τώρα, δυστυχώς, τα πράγµατα δεν
είναι τόσο ευχάριστα. Κατ’ αρχάς να δούµε το γενικό ευρωπαϊκό
περιβάλλον. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ο δείκτης ισότητας των φύλων δείχνει ότι έχει επιτευχθεί οριακή πρόοδος. Η
ισότητα των φύλων στον τοµέα της εργασίας παρουσιάζει τάσεις
βελτίωσης, παρ’ ότι εξακολουθεί να υφίσταται σηµαντικό έµφυλο
χάσµα στην απασχόληση, τα εισοδήµατα και τις αποδοχές. Από
την άλλη παρά το γεγονός ότι καταγράφεται η αύξηση του αριθµού των γυναικών που στελεχώνουν θέσεις στην κορυφή της ιεραρχικής κλίµακας από το 2005, η πρόοδος αυτή δεν αρκεί για
να ανατραπεί η τεράστια υπερεκπροσώπηση των ανδρών.
Στην Ελλάδα, όµως, συγκεκριµένα τα πράγµατα είναι ιδιαίτερα
δυσάρεστα, κυρίως, λόγω της ανεργίας που µαστίζει τον γυναικείο πληθυσµό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕΔ από τους
ανέργους τον µήνα Νοέµβριο του 2016 οι άνδρες ανέρχονται σε
ποσοστό 37,6% και οι γυναίκες σε ποσοστό 62,3%. Όπως είναι
προφανές, οι γυναίκες επηρεάζονται πολύ περισσότερο από την
ανεργία σε σχέση µε τους άνδρες, µε χαµηλότερους µισθούς,
επισφαλείς συνθήκες εργασίας, αρχή ανέλιξης στην ιεραρχία.
Το ζήτηµα της οικονοµικής κρίσης, λοιπόν, στην Ελλάδα δεν είναι
µόνο χρηµατοπιστωτικό, είναι και θέµα ισότητας των φύλων είναι
και θέµα δηµοκρατίας, είναι και θέµα δικαιωµάτων κι εδώ η πολιτεία θα πρέπει να παρέµβει άµεσα και αποτελεσµατικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα η διεκδίκηση της
ισότητας των δύο φύλων καθυστέρησε, µε αποτέλεσµα τα βήµατα που πρέπει να γίνουν να είναι πολλά και σηµαντικά. Σήµερα
η γυναίκα πρέπει πάση θυσία να κατανοήσει τις δυνάµεις και την
αξία της, που παραµένουν ισχυρές σε πείσµα κάθε εξωτερικής
συνθήκης. Σήµερα, εδώ, στην Ελλάδα της κρίσης θα πρέπει να
ξεκινήσει και πάλι ο δηµόσιος διάλογος για τη θέση της γυναίκας
στον κοινωνικό και πολιτικό χώρο, να ανοίξει ο δρόµος, ώστε οι
Ελληνίδες να συµµετάσχουν στα κοινά σε όλα τα επίπεδα χωρίς
εµπόδια, χωρίς προκαταλήψεις, µε στόχο την ανασυγκρότηση
της ελληνικής κοινωνίας. Όλες οι πολιτικές δυνάµεις θα πρέπει
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, όλες και όλοι που πιστεύουν στην ισότητα των δύο φύλων, θα πρέπει να είµαστε µαζί,
για να σπάσουµε κατ’ αρχάς τα αναχρονιστικά στερεότυπα που
διαµορφώνουν αυτόν τον άδικο συσχετισµό των φύλων, να µην
επιτρέψουµε τη συντήρηση ανισοτήτων µέσα στο ασταθές, ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον της κρίσης, να µην επιτρέψουµε να
γίνουν βήµατα προς τα πίσω, σε ό,τι θα είχαµε καταφέρει στον
δρόµο προς την ισότητα.
Οφείλουµε να ενισχύσουµε τη θέση της Ελληνίδας, που παρά
τις δυσκολίες, δίνει µάχες, υπερβαίνει τα όρια της, κάνει θυσίες,
δεν συνθηκολογεί, διεκδικεί. Αυτή τη γυναίκα έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, ισχυρή, µάχιµη, αισιόδοξη, µε αυτοπεποίθηση.
Σε αυτή τη µάχη δεν διακυβεύεται µόνο η θέση της Ελληνίδας,
διακυβεύεται το όραµα µιας υγιούς και συνεκτικής κοινωνίας
ίσων δικαιωµάτων και ευκαιριών προς όλους.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεω-
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ρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της
Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Παλλήνης.
Σας καλωσορίζουµε στη Βουλή που τιµά σήµερα την Ηµέρα
της Γυναίκας.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Βουλευτής Αττικής
από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εκλεκτές προσκεκληµένες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
επειδή όντως η 8η Μαρτίου δεν είναι µέρα γιορτής αλλά µέρα
µνήµης και περισυλλογής, θα έλεγα να πούµε ότι είναι και µέρα
αποφάσεων. Και δεν θα εκφωνήσω πανηγυρικό λόγο, παρά θα
επιχειρήσω, να δούµε µαζί κατά πόσον κάποια στερεότυπα έχουν
πέσει κι έχουν αλλάξει, γιατί όλα ξεκινούν από τα στερεότυπα.
Και το στερεότυπο που έχει κατακτηθεί φαίνεται, είναι ότι ο
ορθός πολιτικός λόγος, είναι ένας λόγος υπέρ της ισότητας, ότι
στις µεταξύ µας συνοµιλίες, αγαπητοί συνάδελφοι, λέµε όλοι ότι
πιστεύουµε στην ισότητα των φύλων, ότι είναι αναγκαία η ισότητα των φύλων για τη δηµοκρατία και ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται από όργανα που υπάρχει εξισορρόπηση των φύλων,
είναι κατά τεκµήριο καλύτερες αποφάσεις, ορθότερες αποφάσεις, δικαιότερες αποφάσεις.
Άρα η ισότητα ανδρών και γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων είναι κάτι ευκταίο.
Υπάρχει, όµως, και η άλλη όψη του νοµίσµατος. Υπάρχουν γυναίκες και άνδρες έξω εκεί στην κοινωνία µας, και πολλές φορές
και προβεβληµένες γυναίκες, οι οποίες αναρωτιούνται: «Μα καλά
συζητάµε ακόµα για την ισότητα;». Έχει λυθεί το θέµα συνταγµατικά, νοµικά. Δεν υπάρχει θέµα ισότητας. Είστε όλες µπροστά,
σπουδάζετε, πάτε καλύτερα στα πανεπιστήµια, αριστεύετε. Εις
πείσµα όσων δεν θέλουν την αριστεία, αριστεύουν οι γυναίκες.
Άρα πού είναι το ζήτηµα; Υπάρχει ζήτηµα; Αναρωτιούνται
αυτές οι φωνές στην κοινωνία. Το ζήτηµα, αγαπητές και αγαπητοί
συνάδελφοι, λύθηκε, νοµοθετήθηκε, ψηφίστηκε, χρηµατοδοτήθηκε αλλά δεν λύθηκε. Κρίθηκε αλλά δεν λύθηκε.
Γιατί οι συνταγµατικές διατάξεις που όντως κατοχυρώνουν την
ίση αµοιβή µε την ίση εργασία,υπάρχουν. Η αναθεώρηση, µάλιστα, του 2001 επιτρέπει στην ελληνική πολιτεία να κάνει θετικές
διακρίσεις, έτσι ώστε να αµβλυνθεί το χάσµα µεταξύ των δύο
φύλων. Άρα η ελληνική έννοµη τάξη είναι πλήρης ή τουλάχιστον
σχεδόν πλήρης. Έχουν ενσωµατωθεί οι περισσότερες οδηγίες
για τη σεξουαλική παρενόχληση, τη βία, έχουν γίνει και πάρα
πολλά στο επίπεδο των δράσεων για τη βία κατά των γυναικών.
Πού βρισκόµαστε, όµως, σήµερα; Θα προσθέσω λίγους αριθµούς σε όσα ήδη ακούστηκαν, που όµως έχουν σηµασία. Ας
δούµε έναν ευρωπαϊκό δείκτη, σε σχέση µε τα στερεότυπα, για
την έµφυλη βία. Υπάρχει, λοιπόν, το εξής θετικό στο Ευρωβαρόµετρο. Το 96% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι η σεξουαλική
παρενόχληση, είναι πράξη και ενέργεια απαράδεκτη.
Σε αυτό το 96%, όµως, ενυπάρχει ένα 27%, κρατήστε τον
αριθµό, των ερωτώµενων πολιτών, που λένε ότι η σεξουαλική
πράξη µεταξύ έγγαµων ή συντρόφων που συµβιούν, µπορεί να
γίνεται και χωρίς την συγκατάθεση. Υπάρχει, λοιπόν, ένα 27% πολιτών που λένε: «Δεν πειράζει, αν είµαστε παντρεµένοι, ας υπάρχει και βία». Αυτό δείχνει ότι ακόµα υπάρχει πολύ µεγάλος
δρόµος για να διαβούµε.
Όπως, επίσης, δείχνει το γεγονός ότι παρά τα θεσµοθετηµένα
σήµερα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, οι γυναίκες αµειβόµαστε για ίση εργασία 15% λιγότερο από τους άνδρες. Αυτό
το ποσοστό ανεβαίνει και στο 20% πολλές φορές. Για κάθε είδους εργασία, κάθε µορφή εργασίας, έχουµε λιγότερη αµοιβή
στις γυναίκες από τους άνδρες.
Άρα εκείνες οι ράφτρες και οι υφάντριες του 1857 στις οποίες
αναφερθήκαµε –και καλά κάναµε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµεπου ήταν κρεµασµένες κυριολεκτικά και δούλευαν µε τα πόδια
δεκαπέντε ώρες στη µηχανή, όταν οι άνδρες συνάδελφοί τους
δούλευαν µόλις δέκα ώρες –προσέξτε το δέκα ώρες µόλις σε
σχέση µε το δεκαπέντε- δεν έχουν καµµιά σχέση µε τις αγωνί-

5618

στριες της δεκαετίας του 1980 στη χώρα µας, που πολέµησαν
και κατέκτησαν αρκετές θεσµικές κατοχυρώσεις.
Η πορεία, λοιπόν, και η εξέλιξη των γυναικείων διεκδικήσεων
και των γυναικείων αγώνων έχει µια θετική µατιά αλλά έχει και
µια αρνητική. Έχει την αρνητική µατιά ότι ακόµη και σήµερα υποεκπροσωπούµαστε σε όλα. Κι αν ρίξουµε µια µατιά –δεν θα µιλήσω για την ανεργία, γιατί υπάρχουν πολλά ποσοστά, θα δώσω
µόνο ένα ποσοστό, συµπληρωµατικό σε όσα ακούστηκαν για την
ανεργία- στο γεγονός ότι ακόµη και στους εργαζόµενους µε πτυχίο πανεπιστηµίου, που είναι κατά τεκµήριο σε καλύτερη µοίρα
στην αγορά εργασίας από εκείνους που δεν έχουν, είναι 21% το
ποσοστό της ανεργίας των γυναικών σήµερα στην Ελλάδα, σε
σχέση µε το 12% που είναι το αντίστοιχο των ανδρών πτυχιούχων.
Δείχνει, όµως, και τα στοιχεία για τη δυνατότητα των γυναικών
να έχουν πρόσβαση στην πρόληψη. Ακούστηκαν ήδη στοιχεία
από την προλαλήσασα για τον καρκίνο του µαστού. Θέλω να
επανέλθω.
Μόλις το 6% των Ελληνίδων αναζητά πρόληψη για τον καρκίνο
του µαστού σε σχέση µε το 60% των Ευρωπαίων γυναικών. Αυτό
δεν έχει να κάνει µόνο µε εµάς τις γυναίκες, που πολλές φορές
παραµελούµε τον εαυτό µας -γιατί και αυτό είναι ένα στερεότυπο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταρρίψουµε- αλλά έχει να κάνει και µε τη δυνατότητα
του κράτους να παρέχει έγκαιρη ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση
και βεβαίως και τη δυνατότητα. Όµως υπάρχουν και δωρεάν δυνατότητες σήµερα, που πρέπει να πάνε οι γυναίκες να κάνουν
µαστογραφία, αλλά όµως, θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες
και θα πρέπει να συνεργαστούµε γι’ αυτό.
Για την άλλη θα επανέλθω στο κλείσιµο της οµιλίας µου, γι’
αυτό αφού δώσω και τα στοιχεία για το τεστ ΠΑΠ, 30% των Ελληνίδων κάνει το τεστ Παπανικολάου τακτικά και αυτό ας το συγκρίνουµε µε το 85% των σκανδιναβικών χωρών και το 0% των
τρίτων χωρών. Είµαστε ευχαριστηµένοι; Όχι βέβαια.
Άρα ποια είναι τα εµπόδια; Τι έχουµε µπροστά µας; Και επειδή
οι θεσµικές κατοχυρώσεις, όπως είπα, δεν αρκούν, τα εµπόδια
είναι τα διπλά βάρη. Συµφωνώ µε την κ. Αχτσιόγλου για τα διπλά
βάρη, µε τη διαφορά ότι αυτά τα βάρη έγιναν περισσότερα µεν
τις εποχές της κρίσης αλλά υπήρχαν και πριν ακόµα και στις γιαγιάδες µας πολύ περισσότερο. Τα διπλά βάρη τα είχαµε πάντα.
Εκείνες οι αγρότισσες που δούλευαν και φρόντιζαν και το σπίτι.
Η διπλή υποχρέωση της γυναίκας υπήρχε και υπάρχει. Η Γκλόρια
Στάινερ, µία επιφανής Αµερικανίδα αγωνίστρια φεµινίστρια αναρωτήθηκε, και ας αναρωτηθούµε και εµείς εδώ. Έχουµε δει ποτέ
κανέναν άντρα, να ζητά συµβουλές για το πώς θα συνδυάσει
γάµο και καριέρα, γάµο και επαγγελµατική ζωή, γάµο και µεροκάµατο; Όχι βέβαια. Άρα αυτό που έχουµε µπροστά µας, είναι
εκείνες τις δοµές φροντίδας του παιδιού, εκείνες τις δοµές φροντίδας των ηλικιωµένων να τις µεγαλώσουµε, να τις αυξήσουµε.
Ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 να πληθαίνουν. Πρέπει να έχουµε πολύ περισσότερες, στόχος µας είναι το 90% των
νηπίων να καλυφθεί.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω και µία πρόταση. Ίσως είναι
καλό –απευθυνόµενη και στο Προεδρείο- σε αυτές τις επετειακές
εκδηλώσεις που γίνονται, να υπάρχουν και κάποια συµπεράσµατα. Εµείς από την πλευρά µας, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, προτείνουµε να συνεργαστούµε όλα τα κόµµατα, µε στόχο
να αυξηθούν οι δοµές φροντίδας και φύλαξης παιδιών νηπίων,
να αυξηθούν οι δοµές προστασίας των ηλικιωµένων και τρίτον,
να υπάρξει µεγάλη καµπάνια ευαισθητοποίησης των γυναικών
πάνω στα θέµατα πρόληψης.
Νοµίζω ότι στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
αλλά και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, µπορούµε να
έχουµε κοινά συµπεράσµατα και κοινή δράση. Τα προβλήµατα
είναι πολλά, το γυναίκειο ζήτηµα δεν είναι ζήτηµα που αφορά το
φύλο µας, αλλά είναι ζήτηµα που αφορά την ανθρωπότητα και
τον κάθε τόπο χωριστά.
Κλείνοντας, θέλω να µεταφέρω τον χαιρετισµό της επικεφαλής
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Φώφης Γεννηµατά, η οποία
βρίσκεται αυτή τη στιγµή στις Βρυξέλλες στην προσύνοδο των
σοσιαλιστών ηγετών. Εκεί δίνεται µια µάχη για το θέµα της λιτό-
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τητας. Ανάµεσα σε πολλούς άνδρες δίνει και εκείνη µάχη. Και
θέλω να πω ότι έχει πολύ µεγάλη σηµασία, οι γυναίκες που είµαστε στην εξουσία να µην προβάλλουµε ανδρικά πρότυπα αλλά
να κρατούµε το γυναικείο πρότυπο ως µία εναλλακτική άποψη
για την εξουσία, που λίγη σχέση έχει µε στείρες αντιπαραθέσεις
και πολύ σχέση έχει µε την ουσία που αφορά την κοινωνική συνοχή, τη δυνατότητα ανάκαµψης όχι όπως την εννοούν οι άντρες,
αλλά όπως την εννοούµε και εµείς οι γυναίκες. Χρειαζόµαστε,
λοιπόν, και τα δύο φύλα στην πολιτική ισόρροπα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ να σεβαστούµε λίγο τον χρόνο, γιατί στις 12.30’ αρχίζει
στην αίθουσα της Γερουσίας και άλλη εκδήλωση.
Τον λόγο έχει από τον Λαϊκό Σύνδεσµο - Χρυσή Αυγή η κ.
Ελένη Ζαρούλια, Βουλευτής Β’ Αθηνών για έξι λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον χρόνο σαν την
προηγούµενη παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
Και επειδή έγινε λόγος για δεξιό ρατσισµό, έχω να πω τούτο.
Υπάρχει και ο αριστερός, ο προοδευτικός, ο φιλελεύθερος ρατσισµός και µάλιστα εις βάρος των Ελληνίδων γυναικών από τη
συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε τους ΑΝΕΛ.
Διαβάζουµε ότι οι Ελληνίδες οι οποίες φορολογούνται άγρια
και ιδιαίτερα εάν είναι πολύτεκνες, πρέπει να πληρώσουν για το
τοκογράφηµα, την ίδια στιγµή που για τις ξένες -ισλαµίστριες επί
το πλείστον- αυτή η εξέταση είναι δωρεάν. Αυτοί είστε κύριοι,
αντιρατσιστές κατ’ επάγγελµα, αδρά αµειβόµενοι! Και θα καταθέσω αυτό το δηµοσίευµα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελένη Ζαρούλια καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλήθεια πόσο οξύµωρο ακούγεται, από µία ισλαµολάγνα συγκυβέρνηση να αγωνίζεται υποτίθεται για την καλυτέρευση της
γυναίκας στην κοινωνία, τη στιγµή που εσείς οι ίδιες φοράτε τη
µαντήλα, που όλοι πολύ καλά γνωρίζουµε τι σηµαίνει αυτό! Σας
έχει δει όλος ο ελληνικός λαός να το κάνετε αυτό!
Η σηµερινή οµιλία δεν γίνεται για να τιµήσουµε την Παγκόσµια
Ηµέρα της Γυναίκας, η οποία έχει οριστεί -όπως άλλωστε όλες
οι παγκόσµιες ηµέρες- για να δηµιουργήσουνε έναν µανδύα χειραγώγησης στον βωµό του κέρδους και της ιδεολογικής εκµετάλλευσης. Οι παγκόσµιες ηµέρες είναι -όπως όλοι κατανοούµεένα από τα βοηθήµατα της ισοπεδωτικής κοινωνίας, που προωθεί
πλαστές αξίες, µακριά από κάθε τί εθνικό, παραδοσιακό και αυθεντικό.
Αντίθετα, λοιπόν, στη φιλοσοφία της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας που προωθεί η νέα τάξη πραγµάτων, σήµερα θα αναλύσουµε από αυτό εδώ το Βήµα, τους λόγους για τους οποίους
η γυναίκα από θεµατοφύλακας των εθνικών παραδοσιακών κοινωνιών έχασε τον φυσικό της ρόλο και άγεται και φέρεται από
ένα σύγχρονο πρότυπο, που καθόλου δεν συνάδει µε την πραγµατική της φυσική υπόσταση.
Είναι γνωστό σε όλους µας, ότι οι µέντορες της καπιταλιστικής
ανάπτυξης κατάφεραν να αλλοιώσουν τον ρόλο της γυναίκας
στις δυτικές εθνικές κοινωνίες ήδη από τη βιοµηχανική επανάσταση, µία επανάσταση µέσα από την οποία εκκολάφθηκε και
αναπτύχθηκε το φεµινιστικό κίνηµα, διά του οποίου η γυναίκα γίνεται αντικείµενο χειραφέτησης µέσω της εργασίας και των δικαιωµάτων της σε αυτή.
Θα ρωτήσει, ίσως, κάποιος, ποιο είναι το κακό σε όλο αυτό.
Το άσχηµο σε αυτή την ώθηση της γυναίκας στο να διεκδικήσει
δικαίωµα στην εργασία, έχει να κάνει, µε το ότι οι καθοδηγητές
της ήθελαν να βγάλουν τη γυναίκα από τον φυσικό της ρόλο, που
ήταν η ανατροφή των τέκνων και να την εκµεταλλευτούν στον
βωµό του κέρδους ως φθηνό εργατικό δυναµικό. Ήταν µία κίνηση σκόπιµη και συµφέρουσα για τα παντοδύναµα καπιταλιστικά συµφέροντα, ενώ παράλληλα την ίδια εποχή τα µαρξιστικά
ιδεολογικά µανιφέστα ωθούσαν τη γυναίκα στη δήθεν απελευθέρωσή της µέσω της εργασίας και στην αποτίναξη του συζυγικού
ζυγού, αφού προωθούνταν δικαιώµατα, που την έκαναν να απο-
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µακρυνθεί από την παραδοσιακή θέση της στην κοινωνία αναζητώντας νέους δρόµους χειραφέτησης.
Καπιταλισµός, λοιπόν, και µαρξισµός εν τη γενέσει τους κατάφεραν ένα καίριο πλήγµα στον ρόλο που έδωσε η φύση στη γυναίκα. Και κατά συνέπεια το πλήγµα αυτό είχε αντίστοιχα
επιβλαβή επίδραση στον κυριότερο θεσµό που στηρίζει µία
εθνική πολιτεία, την οικογένεια.
Η οικογένεια και ο ρόλος της γυναίκας-µητέρας µέσα σε αυτή
ήταν για τις παραδοσιακές κοινωνίες ο θεµατοφύλακας της σωστής ανατροφής των παιδιών. Η ανατροφή αυτή γινόταν χωρίς
πίεση χρόνου µέσα στην οικογενειακή εστία σύµφωνα µε τα ιδεώδη, τις παραδόσεις και τις ηθικές αξίες του έθνους και της λαϊκής κοινότητας.
Πρέπει να τονίσουµε, ότι οι αρχαίες Ελληνίδες δεν ήταν διόλου
αγράµµατες, όπως συµφέρει να υπονοείται από τη ραγιάδικου
τύπου προπαγάνδα πολλών µοντέρνων ιστορικών. Αντίθετα ζούσαν µε αξιοπρέπεια και σεβασµό ως σύζυγοι και µητέρες, λαµβάνοντας γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, λυρικής και επικής
ποίησης µέχρι το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους, ενώ µέχρι το
εικοστό λάµβαναν εκπαίδευση από τις µητέρες τους στην οικιακή
διαχείριση, υφαντική, χειροτεχνία και διακόσµηση, ενώ τα κορίτσια των ευπορότερων οικογενειών σπούδαζαν µουσική, κιθαρωδία και όρχηση.
Υπήρχε, επίσης, πλήθος σχολών που δέχονταν γυναίκες ως
µαθήτριες, όπως η µαθηµατική σχολή του Πυθαγόρα στην οποία
διέπρεψαν η Θεανώ, η Θεόκλεια, η Ασκληπιγένεια, η Μέλισσα και
πολλές άλλες. Επίσης σε σχολές ιατρικής διακρίθηκαν η Αγνοδίκη, η Ερµιόνη, η Φιλοµήλα και η Κλεοπάτρα ως µαθήτρια του
Γαληνού. Η σχολή του Επίκουρου είχε µαθήτριες, από τις οποίες
οι γνωστότερες είναι η Άνθεια και η Λεοντή, ενώ από την Πλατωνική Ακαδηµία διασώθηκαν τα ονόµατα της Λασθένιας και της
Αξιοθέας.
Εκείνο που, επίσης, έχει ελάχιστα προβληθεί µέσα στην ιστορία για τον εξέχοντα ρόλο της γυναίκας στην αρχαιότητα, είναι
η συµµετοχή της στις λατρευτικές τελετές και µάλιστα σε καθήκοντα ιέρειας, πρωθιέρειας, µυσταγωγού και ιεροφάντιδας.
Επίσης σήµερα ελάχιστα γνωρίζουµε για τις γιορτές προς
τιµήν των γυναικών, µερικές από τις οποίες ήταν τα Ανθεσφόρια,
τα Ηραία, οι γυναικείοι Ολυµπιακοί Αγώνες, τα Μύσια, τα Θυίεια,
τα Καρυάτεια και πολλές άλλες.
Οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα σε αντίθεση µε την επικρατούσα εντύπωση που έχει δοθεί από µερίδα ιστορικών, είχαν κοινωνικά και λατρευτικά δικαιώµατα στην αστική ζωή µε εξαίρεση
το δικαίωµα ψήφου, η κατάκτηση του οποίου είναι σχετικά πρόσφατη και απόρροια των κοινωνικών και οικονοµικών ανακατατάξεων στο ιστορικό γίγνεσθαι των σύγχρονων κοινωνιών.
Σ’ αυτό το ταξίδι µας στην υψηλή προσφορά της Ελληνίδας
στο ιστορικό γίγνεσθαι της πατρίδας µας δεν πρέπει να παραλείψουµε τη συµβολή των γυναικών στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και στην Επανάσταση του 1821 µε ποικίλους τρόπους
είτε προσωπικά είτε µε την προσφορά της περιουσίας τους. Εξέχουσες µορφές όπως της Λασκαρίνας Μπουµπουλίνας, της Μαντούς Μαυρογένους, της Δόµνας Βιζβίζη και των Σουλιωτισσών
µε την Τζαβέλλαινα και τη Χάιδω να πολεµούν στο πλευρό των
ανδρών τους, έχουν περάσει στο πάνθεον των ηρωίδων της ιστορίας. Ταυτόχρονα δεν µπορούµε να ξεχάσουµε τη θυσία των γυναικών στο Ζάλογγο Σουλίου και στην Αραπίτσα Νάουσας, που
στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την ατίµωση από τους
Τούρκους, πότισαν το δέντρο της λευτεριάς.
Μετά απ’ αυτό το ταξίδι στην αξία και στην προσφορά της Ελληνίδας φτάνουµε στο σήµερα. Η σύγχρονη Ελληνίδα εργαζόµενη ή άνεργη προσπαθεί να ανταποκριθεί στους σκληρούς
νόµους της αγοράς εργασίας, ενώ εάν έχει δηµιουργήσει οικογένεια, βρίσκεται σε έναν αδιάκοπο αγώνα δρόµου µε τον χρόνο
και τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
Τα πρότυπα της σύγχρονης ζωής την θέλουν µια γυναίκα µορφωµένη, όχι απλώς για να χρησιµοποιήσει την καλλιέργειά της
για την αναβάθµιση του πνευµατικού της επιπέδου αλλά, κυρίως,
για να διεκδικήσει καλύτερη θέση και καταξίωση στην αγορά εργασίας, όπου βρίσκεται αντιµέτωπη µε τον ανταγωνισµό, που
έχει ως επακόλουθο την τοποθέτηση της καριέρας σε πρώτη
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προτεραιότητα έναντι της οικογένειας και της ανατροφής των
παιδιών τους.
Στο πλαίσιο αυτό και ενώ τα χρόνια κυλούν, οι Ελληνίδες εγκλωβισµένες σε άλλες προτεραιότητες, αργούν να δηµιουργήσουν οικογένεια και να τεκνοποιήσουν. Και όταν το κάνουν,
συνήθως αδυνατούν να προσφέρουν τον απαιτούµενο χρόνο και
διάθεση για τη σωστή ανατροφή των παιδιών.
Το αποτέλεσµα αυτής της αποµάκρυνσης της Ελληνίδας από
τον πρωταρχικό της ρόλο είναι ένα από τα αίτια του δηµογραφικού µαρασµού, όπου το ισοζύγιο γεννήσεων έναντι θανάτων έχει
γείρει δραµατικά υπέρ των θανάτων, καθιστώντας την Ελλάδα
µια χώρα γερόντων, η οποία δεν δύναται να εξασφαλίσει τη µελλοντική βιολογική της συνέχεια.
Εµείς οι χρυσαυγίτισσες αγωνιζόµαστε, για να µη χαθεί η φυσική υπόστασή µας που έρχεται µέσα από τα βάθη των αιώνων,
έχει ποτίσει το δέντρο της φυλής και έχει διατηρήσει τη συνέχεια
του ελληνικού έθνους. Δεν µας αγγίζουν οι σειρήνες των παγκοσµιοποιηµένων ηµερών, µας αγγίζει όµως η αγάπη για την πατρίδα, η οποία µέσα από την περήφανη ιστορία της µας έδωσε
την ευκαιρία να ζούµε σε έναν ευλογηµένο τόπο, που όσο κι αν
προσπαθούν να τον βλάψουν και να τον αφανίσουν, για εµάς
αποτελεί την ουσία της ύπαρξής µας.
Σ’ αυτούς τους ζοφερούς καιρούς εµείς οι χρυσαυγίτισσες πρέπει να αναδείξουµε τη φύση µας και την αξία της µητρότητος και
να διαφυλάξουµε τον θεσµό της οικογένειας όπως έχει προέλθει
µέσα από τη φυσική εξέλιξη και αποτελεί ένα από τα θεµέλια του
πολιτισµού και του έθνους. Πρέπει σε πείσµα της έξαλλης νεοφεµινιστικής ισοπέδωσης να επιβεβαιώσουµε τη διαφορετικότητα
του φύλου µας που µας οδηγεί στην ιερότητα της µητρότητος, και
αποτελεί πυλώνα στον οποίο θα στηριχθεί η µελλοντική ανατροφή
των παιδιών µας σύµφωνα µε τα εθνικά ιδανικά και αξίες.
Είµαστε υπερήφανες που είµαστε Ελληνίδες και αυτό δεν πρέπει να παραµείνει στα λόγια, µα είναι απαραίτητο να γίνει η πηγή,
που θα δώσει νέα ώθηση στο έθνος µας. Δεν πρέπει να αφήσουµε τον δηµογραφικό µαρασµό και την πληµµυρίδα των µουσουλµανικών πληθυσµών που έχουν κατακλύσει την πατρίδα µας
να µας αφανίσουν. Πρέπει ορθές, δυνατές και µε αίσθηµα του
καθήκοντος να αφυπνίσουµε και άλλες Ελληνίδες και να ξυπνήσουµε τα κοιµώµενα εθνικά τους αντανακλαστικά. Ο αγώνας
αυτός είναι δύσκολος, όµως αξίζει τον κόπο να φανούµε αντάξιες
της ένδοξης ιστορίας µας, του έθνους που κάποτε µεγαλούργησε, ενώ τώρα σέρνεται έρµαιο ανάξιων ταγών σ’ ένα δρόµο
πολιτιστικού, πνευµατικού, ηθικού και βιολογικού µαρασµού.
Εµείς οι Ελληνίδες της Χρυσής Αυγής αντιστεκόµαστε στην
ισοπέδωση, συνεχίζουµε τον αγώνα για την επιβίωση και ανάταση του έθνους µας, είµαστε υπερήφανες για την καταγωγή
µας, οραµατιζόµαστε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά µας και
θα παλέψουµε για αυτό µε όλες µας τις δυνάµεις. Γιατί το αύριο
ανήκει σε εµάς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, Βουλευτής Αττικής.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το ΚΚΕ δεν θα µιλήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Στον
δεύτερο γύρο εσείς.
Επαναλαµβάνω την παράκληση για τον χρόνο. Οι άντρες είναι
λιγοµίλητοι, φαντάζοµαι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Εις ό,τι µε αφορά ισχύει αυτό
που είπατε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, που κοσµείτε µε την παρουσία σας τα υπουργικά έδρανα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω και
εγώ, ότι η 8η Μαρτίου είναι η ηµέρα του παγκόσµιου εορτασµού
της γυναίκας, µια ηµέρα αφιερωµένη στην προσωπικότητα και
τους αγώνες της. Η ηµέρα της γυναίκας αποτελεί τιµή στους
πολλαπλούς ρόλους της ως µητέρας, εργαζόµενης, συζύγου,
ενεργού µέλους της κοινωνίας µας αλλά και της προσφοράς της
στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο.
Η ηµέρα αυτή είναι επέτειος-σύµβολο των αγώνων, των θεσµών αλλά και των κατακτήσεων των γυναικών όλου του κόσµου.
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Γιορτάζεται κάθε χρόνο την ηµέρα αυτή σε ανάµνηση µιας µεγάλης εκδήλωσης διαµαρτυρίας όπως είπαν και οι προηγούµενοι
συνάδελφοι, που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες
κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Η πρώτη διεθνής ηµέρα της γυναίκας γιορτάστηκε το 1909
στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, όπου δεκαπέντε χιλιάδες γυναίκες παρέλασαν µέσα στη Νέα Υόρκη, απαιτώντας καλύτερο
µισθό, λιγότερες εργατοώρες, δικαίωµα ψήφου, καθώς και κατάργηση της παιδικής απασχόλησης για τα παιδιά τα οποία εργάζονται ως εργάτες.
Δικαιώµατα των γυναικών θεωρούνται οι απαιτήσεις που αξιώνονται για τις γυναίκες και τα κορίτσια πολλών κοινωνιών ανά τον
κόσµο και αποτελούν τη βάση για το γυναικείο κίνηµα. Η ισότητα
λόγω φύλου αναγνωρίζεται ως θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα.
Τα δικαιώµατα των γυναικών αποτελούν τµήµα των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Η πολιτική για την ισότητα οφείλει να διαφωτίζει
το σύνολο των επιµέρους πολιτικών. Η ισότητα των φύλων αποτελεί µια αναγκαία συνθήκη, για να µπορούµε να µιλάµε για κοινωνία µε περισσότερη ανθρωπιά.
Ο 20ός αιώνας σηµαδεύτηκε θετικά από τους αγώνες για την
ισότητα των γυναικών στις αναπτυγµένες χώρες. Η ισότητα ανδρών και γυναικών περιβλήθηκε µε το κύρος της συνταγµατικής
διάταξης, όπως και η ίση αµοιβή για ίση εργασία, ενώ η αναγνώριση των πολιτικών δικαιωµάτων των γυναικών έγινε κανόνας,
επιτρέποντας έτσι γυναίκες να γίνουν ορατή και υπολογίσιµη πολιτική δύναµη.
Ζητήµατα που συνδέονται συνήθως µε τις έννοιες των δικαιωµάτων των γυναικών περιλαµβάνονται στο δικαίωµα για σωµατική
ακεραιότητα και αυτονοµία, προστασία από σεξουαλική βία, δικαίωµα ψήφου, δυνατότητα κατάληψης δηµοσίων αξιωµάτων,
σύναψης νοµικών συµβάσεων, ισότιµης αντιµετώπισης στο οικογενειακό δίκαιο, δίκαιης και αναλογικής αµοιβής για την εργασία
την οποία παρέχουν.
Στο πέρασµα του χρόνου η εικόνα της γυναίκας έχει πλέον ουσιαστικές αλλαγές. Η γυναίκα παλαιότερα αντιλαµβανόταν τον
εαυτό της ως λιγότερο δυναµικό και αυτόνοµο, κυρίως λόγω του
ότι ήταν υποχρεωµένη να παραµένει στο σπίτι, να µην εργάζεται,
να ασχολείται κυρίως µε την ανατροφή των παιδιών, αλλά και µε
τις δουλειές του σπιτιού, µε αποτέλεσµα οι προσωπικές της
ανάγκες να έρχονται σε δεύτερη θέση. Μοιραία, ο άντρας ήταν
αυτός ο οποίος είχε την µεγαλύτερη ισχύ στην οικογένεια από
οικονοµικής άποψης και όχι µόνο.
Η σύγχρονη γυναίκα κατάφερε να ανταποκριθεί στους πολλαπλούς της ρόλους, τον ρόλο της συζύγου, της µητέρας, της εργαζόµενης, αλλά και της νοικοκυράς. Επιβεβαίωσε την
ντοστογέφσκεια θέση πως η γυναίκα είναι ικανή από το µηδέν να
κάνει το παν.
Είναι αντρική υποχρέωσή µας να επισηµάνουµε πως η γυναίκα
κατάφερε να κρατήσει τις λεπτές ισορροπίες που απαιτούνται
ανάµεσα στις υποχρεώσεις της ως µητέρας και νοικοκυράς από
τη µια και ως εργαζόµενης από την άλλη.
Η σύγχρονη Ελληνίδα θεωρείται ισότιµο µέλος της οικογένειας και δεν υπολείπεται σε κανέναν τοµέα της ζωής της από
τον άνδρα. Διεκδικεί τα δικαιώµατά της, δουλεύει επί ίσοις όροις
δείχνοντας τις ικανότητές της, έχει κατακτήσει πολλές ανδροκρατούµενες θέσεις και δηµιουργεί υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο.
Όσον αφορά στον τοµέα της εκπαίδευσης, µορφώνεται µε
τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για έναν άνδρα. Όλες οι βαθµίδες της εκπαίδευσης είναι προσβάσιµες σε αυτήν και δεν είναι
λίγες εκείνες που διαπρέπουν σε πανεπιστήµια της Ελλάδας και
του εξωτερικού.
Εποµένως, ο ρόλος της Ελληνίδας στη σηµερινή κοινωνία είναι
και πολύπλοκος και πολυδιάστατος, αφού µε επιτυχία ανταποκρίνεται στον ρόλο της µάνας, της συζύγου, της νοικοκυράς και
της εργαζόµενης. Δίνει πολλούς αγώνες στο οικογενειακό περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο, στην κοινωνία και τα καταφέρνει
επάξια. Το έργο της σήµερα είναι αναµφισβήτητα δυσκολότερο
από παλαιότερες εποχές. Ο πολυσύνθετος ρόλος που έχει αναλάβει, απαιτεί πολύ κόπο και ανεξάντλητες δυνάµεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κλείνοντας την οµιλία µου, θα ήθελα να τονίσω πως ακόµα και
στη σηµερινή εποχή το γυναικείο φύλο έρχεται αντιµέτωπο µε
πολύ σοβαρά προβλήµατα. Και φυσικά αναφέροµαι στα κρούσµατα βίας µέσα και έξω από την οικογένεια, στην κακοποίηση,
στην εξώθηση στην πορνεία, στην εκµετάλλευση, στην ανεργία,
προβλήµατα που αποτελούν ανοιχτές πληγές, και, δυστυχώς,
καµµία παγκόσµια ηµέρα δεν θα µπορεί να τις επουλώσει.
Αυτά τα φαινόµενα ντροπής πρέπει να σταµατήσουν. Και σε
αυτό πρέπει να συµβάλλουµε όλοι, µα όλοι, από τη θέση που ο
καθένας µας κατέχει. Είναι υποχρέωση κάθε κοινωνίας και κάθε
ανθρώπου µεµονωµένα να τιµά και να σέβεται τη γυναίκα, που
δίνει καθηµερινό αγώνα.
Εκφράζοντας την ευγνωµοσύνη και τον σεβασµό µας, αναγνωρίζουµε την προσφορά της γυναίκας στη δηµοκρατία, αλλά και
την ίδια τη ζωή, γνωρίζοντας πως αυτή βρίσκεται στην αρχή
όλων των µεγάλων πραγµάτων.
Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλες τις γυναίκες του κόσµου!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει τώρα από την Ένωση Κεντρώων η κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου, Βουλευτής Β’ Πειραιώς.
Κυρία Μεγαλοοικονόµου, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτές προσκεκληµένες,
κυρία Υπουργέ, είµαι πολύ χαρούµενη που το ελληνικό Κοινοβούλιο τιµά φέτος την Ηµέρα της Γυναίκας στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες
για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία,
Εργασία και Έµφυλη Βία».
Πράγµατι ο κόσµος αλλάζει. Η θέση της γυναίκας σε όλα αυτά
που έχουν κατακτηθεί µε τόσο κόπο και τόσους αγώνες, δυστυχώς τίθεται υπό αµφισβήτηση άµεσα ή έµµεσα. Και. Φυσικά. δεν
αναφέροµαι µόνο στα όσα συµβαίνουν στα βάθη της Ανατολής
και σε τριτοκοσµικές χώρες, όπου οι γυναίκες αντιµετωπίζονται
ως όντα χωρίς δικαιώµατα. Αναφέροµαι πρωτίστως στον υποτιθέµενο δυτικό κόσµο, όπου ο δήθεν αντισυστηµικός λόγος και η
ρητορική µίσους κατά των γυναικών είναι φαινόµενο που εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Και φτάνουµε στο σηµείο να αποτελεί κατά κάποιο τρόπο µια παράξενη µόδα της εποχής µας.
Αυτή τη ρητορική µίσους πρέπει να την αποκρούσουµε σθεναρά και µε όλες µας τις δυνάµεις. Πρέπει να µην αφήσουµε κανένα περιθώριο, ούτε καν για δήθεν αστεϊσµούς, όταν
αναφέρεται κάποιος απαξιωτικά σε ένα άτοµο λόγω του φύλου
του. Όσο παράδοξο κι αν είναι αυτό που ζητάµε, είναι η εποχή
που τίποτα, ή σχεδόν τίποτα, δεν είναι απολύτως αυτονόητο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή συζήτηση θα
ήθελα να καταθέσω τη θέση της Ένωσης Κεντρώων αλλά και την
προσωπική µου, µιας που τυχαίνει να είναι η µοναδική Βουλευτής
του κόµµατος. Πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά µας ως
Σώµα και ως Βουλευτές να εξαλειφθεί πλήρως κάθε ανισότητα
των φύλων σε όλους τους τοµείς, αλλά κυρίως σε θέµατα υγείας,
εργασίας, πρόσβασης στην εκπαίδευση και την απασχόληση.
Αλήθεια, σας ερωτώ, κυρίες συνάδελφοι και εκλεκτές προσκεκληµένες: Ποια από εµάς δεν έχει αντιµετωπίσει στην εργασία
της υποτιµητική συµπεριφορά λόγω του ότι είµαστε γυναίκες;
Ποιος δεν γνωρίζει ότι στο εργασιακό περιβάλλον οι ανώτεροι
στην ιεραρχία είναι άνδρες, οι οποίοι φέρονται συχνά στις γυναίκες υφιστάµενές τους υποτιµητικά, ενώ οι κατώτεροι στην ιεραρχία τις θεωρούν ανίκανες για εργασία; Την απαξιωτική αυτή
συµπεριφορά κι εγώ σαν επιχειρηµατίας την είχα αντιµετωπίσει
λόγω του φύλου µου.
Φυσικά, χρόνο µε τον χρόνο έχουν σηµειωθεί µεγάλες βελτιώσεις στη νοοτροπία και στην παιδεία της ελληνικής κοινωνίας.
Τώρα, όµως, ακόµη και σήµερα, είναι πασίδηλο ότι οι γυναίκες
αντιµετωπίζονται διαφορετικά, ενώ το δυστυχές είναι ότι σε κάθε
ευκαιρία η υποτίµηση της προσωπικότητας της γυναίκας είναι
γεγονός.
Φυσικά, το πλέον σύνηθες είναι να αποφεύγει ένας εργοδότης
να προσλάβει µια γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία υπό τον
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φόβο ότι µια πιθανή εγκυµοσύνη θα την κρατήσει µακριά από τις
επαγγελµατικές της υποχρεώσεις. Είναι απαράδεκτο να έχουµε
ακόµη τέτοιες παράνοµες και εγκληµατικές συµπεριφορές.
Βέβαια, ένα µέγα και απολύτως υπαρκτό σήµερα πρόβληµα
είναι η έµφυλη βία. Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν πρόβληµα πάµπολλες φορές, ακόµη και µέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Η ενδοοικογενειακή βία, αν και ποινικοποιήθηκε, έχει περιθώριο για
βελτιώσεις. Επίσης, βελτιώσεις επιδέχεται και το όλο κοινωνικό
σύστηµα προστασίας των κακοποιηµένων γυναικών.
Η σηµερινή, όµως, µέρα πρέπει να είναι πρωτίστως µια ηµέρα
µνήµης για τις γυναίκες που αγωνίστηκαν και µια ηµέρα αισιοδοξίας, θεωρώ, για τις γυναίκες του σήµερα και του µέλλοντος.
Θα ήθελα να θυµίσω σε όλους και σε όλες στο επίπεδο της
µνήµης, ότι στην Ελλάδα για πρώτη φορά οι γυναίκες απέκτησαν
πλήρες το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι µόλις το 1952,
µια ηµεροµηνία ορόσηµο αφού έστω και τυπικά εξισώθηκαν µε
τους άνδρες σε ένα από τα ιερότερα δικαιώµατα της δηµοκρατίας.
Τέλος, σε επίπεδο αισιοδοξίας, οι γυναίκες δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι είµαστε οι φορείς κάθε νέας ζωής και κατ’ επέκταση
οι φορείς της αλλαγής. Οι όποιες δυσκολίες δεν µας πτοούν,
αφού είµαστε γεννηµένες αγωνίστριες.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι από την αρχαιότητα οι Σπαρτιάτισσες
µητέρες έλεγαν στους γιους τους «ή ταν ή επί τας», ενώ οι Σουλιώτισσες δεν δίστασαν να πεθάνουν για την πατρίδα. Οι γυναίκες των αλησµόνητων πατρίδων, οι πρόσφυγες, επωµίστηκαν
όλα τα βάρη της οικογένειας. Οι γυναίκες της Αντίστασης πάλεψαν για την ελευθερία και για να αποτινάξουν τον κατακτητή.
Και θέλω να αναφερθώ και σε µια γυναίκα που ξεκίνησε τον
αγώνα για την επιστροφή των µαρµάρων του Παρθενώνα, στη
Μελίνα Μερκούρη.
Είµαστε, λοιπόν, γεννηµένες αγωνίστριες. Κάθε γυναίκα, από
οποιοδήποτε πόστο, µπορεί να καταφέρει αυτά που πιστεύει και
αγαπά.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ δύναµη, αγωνιστικότητα
και αισιοδοξία σε όλες τις γυναίκες, γιατί η σύγχρονη, η πολύπλευρη και δυναµική Ελληνίδα τα προλαβαίνει όλα και τα καταφέρνει όλα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και για την ακρίβεια του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο τελευταίος οµιλητής του πρώτου κύκλου, ο
Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης κ. Σπυρίδων Δανέλλης από το Ποτάµι για έξι λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτές προσκεκληµένες
«ψωµί και τριαντάφυλλα» φώναζαν δέκα πέντε χιλιάδες γυναίκες
το 1908 στους δρόµους της Νέας Υόρκης, ζητώντας οικονοµική
ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα ζωής µε λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους µισθούς και φυσικά, δικαίωµα ψήφου.
Εκατόν οχτώ χρόνια µετά, στις 8 Μαρτίου 2017, γιορτάζοντας
την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας πολλοί είναι αυτοί που θα
υποστηρίξουν πως εκείνα τα αιτήµατα έχουν κατακτηθεί και ικανοποιηθεί, τουλάχιστον στις αναπτυγµένες χώρες. Μα, αν το µέλλον του άνδρα είναι η γυναίκα, όπως έλεγε ο Λουί Αραγκόν, τότε
οφείλω να παραδεχθώ πως η πραγµατικότητα στον σύγχρονο
κόσµο, όχι µόνο δεν επιβεβαιώνει την παραπάνω αφελή άποψη,
αλλά επιβάλλει πολλούς ακόµη αγώνες, προκειµένου αυτό το
µέλλον να πάρει τη θέση που πραγµατικά του αξίζει.
Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δηµοκρατικής πολιτείας. Και τούτο σηµαίνει πως κάθε δηµοκρατική χώρα πρέπει να
εργάζεται προς την κατεύθυνση όπου άνδρες και γυναίκες µοιράζονται εξίσου τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα στην εργασία, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στη
φροντίδα για την οικογένεια και την προσωπική ζωή.
Σήµερα, ωστόσο, οι άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας ανδρών και γυναικών φαίνεται να επιδεινώνονται. Κι όµως, η αρχή
της ισότητας των φύλων δεν θα έπρεπε να αποτελεί πολυτέλεια,
αλλά αντίθετα βασικό άξονα της αναπτυξιακής, κοινωνικής, πο-
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λιτιστικής και πολιτικής εξέλιξης µιας κοινωνίας.
Στο αρρύθµιστο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον είναι γνωστό
πως πλήττονται περισσότερο οι αδύναµες οµάδες του πληθυσµού και σε αυτές, δυστυχώς, υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες.
Στον πάτο της κοινωνικής αλυσίδας εξακολουθεί να βρίσκεται η
οµοφυλόφιλη, άνεργη µετανάστρια.
Με άλλα λόγια οι διακρίσεις λόγω φύλου διαπλέκονται και
ισχυροποιούνται από µορφές κοινωνικής ανισότητας που έχουν
να κάνουν µε την κοινωνική τάξη, την εθνική καταγωγή, την αναπηρία, την ηλικία, τις σεξουαλικές προτιµήσεις κ.λπ..
Αυτές ακριβώς οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες, όχι
µόνο στις συνέπειες των κύκλων της οικονοµίας, αλλά και στην
άσκηση ανδρικής βίας σε όλες της τις µορφές. Και σε σχέση µε
την προστασία αυτών των οµάδων γυναικών φοβάµαι πως δεν
έχουµε κάνει πολλά πράγµατα κι αυτό δεν αφορά βεβαίως µονάχα στην ελληνική κοινωνία.
Στον τοµέα της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας σε εκατόν πενήντα πέντε από τις εκατόν εβδοµήντα τρεις
οικονοµίες του πλανήτη καταγράφεται τουλάχιστον ένας περιορισµός σε επίπεδο νοµοθεσίας.
Το µοτίβο των έµφυλων διακρίσεων που εξακολουθεί να υφίσταται ειδικά στον χώρο της εργασίας, ακόµη και στον 21ο αιώνα
σε όλες τις χώρες του πλανήτη, απεικονίζεται στο οικονοµικό
χάσµα, στο µισθολογικό χάσµα µεταξύ γυναικών και ανδρών για
προσφορά εργασίας ίσης αξίας, στην αισθητά µειωµένη γυναικεία παρουσία στο εργατικό δυναµικό, στον επαγγελµατικό διαχωρισµό, στην ανισότητα των εργασιακών συνθηκών.
Επιπλέον, παραγνωρίζεται µέχρι και σήµερα η αξία της εργασίας της γυναίκας στο σπίτι, όπως και στη φροντίδα ατόµων του
οικογενειακού περιβάλλοντος, παιδιά, ασθενείς, γονείς, παρότι
στατιστικά στοιχεία µιλούν για ποσοστά µεταξύ 10% έως 35%
του ΑΕΠ, ποσοστά δηλαδή που ξεπερνούν κατά πολύ τους τοµείς των κατασκευών, του εµπορίου ή των µεταφορών.
Επιπροσθέτως, υπάρχουν παραδείγµατα εταιρειών που αναγκάζουν τις υποψήφιες εργαζόµενες να δεσµευτούν πως για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν θα αποκτήσουν παιδί.
Οι κοινωνίες µας µολονότι υποκριτικά αναγνωρίζουν το δικαίωµα στη µητρότητα, παραγνωρίζουν µια σειρά από πραγµατικά γεγονότα. Ένα δοµικό δικαίωµα για τη φύση και την υγεία
της γυναίκας, όπως αυτό της µητρότητας, συναντά εξαιρετικά
προβλήµατα τα οποία δεν φαίνονται. Αλλά κι όταν φτάσουν στο
να αποκτήσουν παιδί σε µεγάλη ηλικία οι γυναίκες των αναπτυγµένων χωρών οδηγούνται τις περισσότερες φορές στην ιατρικά
αναίτια επιλογή της καισαρικής, αφού ο φυσικός τοκετός δεν
προωθείται µέσω στοχευµένων πολιτικών του κράτους.
Η χώρα µας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό κακό παράδειγµα.
Γυναίκες µε ελλιπή ενηµέρωση, έρµαια µαφιόζικων –γιατί αυτός
είναι ο όρος- πρακτικών, ενδεδυµένων µε ψευδοεπιστηµονικό
µανδύα, οδηγούνται στην υποχρέωση της καισαρικής επιλογής.
Όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος των καισαρικών βρίσκεται στο
25%, η χώρα µας εικάζεται ότι περνάει το 50%, δεδοµένου ότι
δεν µπαίνουµε καν στον κόπο να κρατάµε επίσηµα στατιστικά
στοιχεία από τους τοκετούς, παρότι αυτό είναι και διεθνή µας
υποχρέωση, κυρία Υπουργέ.
Ας µην γελιόµαστε. Καµµιά κατάκτηση δεν φαίνεται στέρεη
µέσα στον χρόνο. Τίποτα δεν είναι δεδοµένο. Μόλις προχθές
ακούστηκε πολλές φορές, αλλά ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικό, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας ακροδεξιός Πολωνός Ευρωβουλευτής που υποστήριξε µε φανατισµό τη δήθεν µειονεξία των γυναικών. Και το έκανε στον ίδιο χώρο που λίγα χρόνια πριν είχαµε
το ιδιαίτερο προνόµιο όσοι βρεθήκαµε εκεί να ακούσουµε, πριν
βραβευτεί µε το Νόµπελ Ειρήνης, την έφηβη τότε Πακιστανή Μαλάλα Γιουσαφζάι µε πάθος να υποστηρίζει το δικαίωµα των γυναικών στη µόρφωση κι αυτό λίγο µετά τον παραλίγο θανάσιµο
τραυµατισµό της από τους Ταλιµπάν, επειδή εκείνη επέµενε να
θεωρεί ότι έχει δικαίωµα στη µάθηση και στη µόρφωση.
Όσον αφορά την έµφυλη βία, καµµιά µορφή βίας δεν µπορεί
να είναι αποδεκτή από µια πολιτισµένη κοινωνία. Οι αποκρουστικότερες µορφές της, όµως, έχουν να κάνουν µε την έµφυλη βία,
µια κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε πολλά
πρόσωπα: σεξουαλική παρενόχληση, ενδοοικογενειακή βία, βια-
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σµός, τράφικινγκ, ακρωτηριασµός γυναικείων γεννητικών οργάνων. Τα στοιχεία είναι αµείλικτα. Το 35% των γυναικών παγκοσµίως έχουν υποστεί σωµατική ή σεξουαλική βία από τον
σύντροφό τους ή σεξουαλική βία από µη συντρόφους. Πρόκειται
για ένα ποσοστό που δεν καταδεικνύει το µέγεθος του προβλήµατος, δεδοµένου ότι ελάχιστες γυναίκες φτάνουν στο σηµείο
να καταγγείλουν τη βία που υφίστανται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φως της ηµέρας δεν καίει
µόνο τα βαµπίρ, αλλά και κάθε µορφή έµφυλης βίας. Όλα στο
φως, λοιπόν, χωρίς φόβο, χωρίς υποκρισίες και ψευδαισθήσεις.
Δεν παύω να θυµίζω µε κάθε ευκαιρία στις έφηβες κόρες µου
πως η παραµικρή ανοχή στην έµφυλη βία µοιραία και µαθηµατικά
θα οδηγήσει στην επανάληψή της.
Όσο για µας, το Κοινοβούλιο, η περαιτέρω θεσµική θωράκιση
του θύµατος και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας µέσω της εκπαίδευσης αποτελεί µονόδροµο. Επειδή σταθερά ξεχνάµε τον
παιδευτικό για την κοινωνία ρόλο του Κοινοβουλίου, στις µεταξύ
µας κόντρες και διαξιφισµούς, κύριοι συνάδελφοι, καλό θα είναι
να αρχίσουµε να ελέγχουµε την τεστοστερόνη µας.
Κλείνω επισηµαίνοντας άλλο ένα από τα πολλά λάθη του Μάο:
Η γυναίκα δεν είναι «το µισό του ουρανού», είναι ο ουρανός ολόκληρος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 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, τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 2ο Γενικό Λύκειο Θήβας (δεύτερο
τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα αρχίζει ο δεύτερος κύκλος οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος από τη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη, Βουλευτής του Νοµού Λακωνίας.
Κύριε Γρηγοράκο, στον δεύτερο κύκλο θα είµαι πιο αυστηρή
στους χρόνους.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Δεν είστε ποτέ αυστηρή εσείς.
Γιατί να είστε σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι να
κάνουµε, όµως; Δεν θα ξηµερώσουµε εδώ. Κουράστηκε το κοινό
-βλέπετε ότι έχει φύγει- και οι προσκεκληµένες µας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, αγαπητές προσκεκληµένες, κυρία
πρώην Πρόεδρε, χαιρόµαστε που είστε σήµερα εδώ.
Είθισται όταν γιορτάζουµε µια επέτειο, γενικά να καταφεύγουµε σε βερµπαλισµούς, σε ωραία λόγια, σε ρητορείες. Όµως,
για τη σηµερινή ηµέρα οι σύγχρονες µελέτες έχουν δείξει ότι η
γυναίκα είναι ηγέτης αναγνωρισµένος και µε αποτελεσµατικές
ικανότητες. Είναι γεννηµένη γυναίκα, από τη φύση της τροφός,
είναι ταλέντο, έχει ικανότητα να προσφέρει, ν’ αγαπά, να στηρίζει, να οργανώνει, να φροντίζει, να µεγαλώνει τα παιδιά της, την
οικογένειά της, την κοινωνία.
Στο παρελθόν η γυναίκα κατείχε τον ρόλο του αφανή ήρωα.
Ιδιαίτερα σε µια περιοχή που ζούσα κι εγώ κιόλας, στη Μάνη,
ακόµη το κρατάµε. Όµως, σήµερα η γυναίκα έχει βγει µπροστά.
Είναι ο εµφανής ήρωας της ζωής.
Δεν µπορεί, βέβαια, κανείς να παραβλέψει ότι σήµερα υπάρχουν εκατοµµύρια γυναίκες το 2017 που αγωνίζονται µόνες κάτω
από σκληρές και αντίξοες συνθήκες για να κερδίσουν τα προς
το ζην, τον µισθό, την επιβίωση, την απόκτηση πρόσβασης στη
βασική υγειονοµική περίθαλψη της γυναικείας οντότητας, να εξασφαλίσουν την οικονοµική ευρωστία, την άνεση για τα παιδιά
τους, να συµµετέχουν σε ευκαιρίες που θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε κάθε άτοµο στην Ευρώπη, στον κόσµο και στην Ελλάδα της κρίσης.
Είναι επιβεβληµένο εµείς όσο ποτέ άλλοτε να επιστήσουµε την
προσοχή σαν κοινωνία στις πραγµατικές προκλήσεις που αντι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα και ιδίως η Ελληνίδα, η γυναίκα
του χαµηλού εισοδήµατος, η γυναίκα του πόνου, της ανέχειας,
η γυναίκα της οικονοµικής κρίσης που ζει σε συνθήκες φτώχειας,
που αγωνίζεται για τις αρχές της, για τα παιδιά της, για την οικογένειά της, την επιβίωσή της, το επάγγελµά της, τη µόρφωσή
της.
Επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εθνική µας πολιτική η αλλαγή στάσης για την αντιµετώπιση των προκλήσεων
και των ζητηµάτων και προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες Ελληνίδες.
Πρέπει ως κοινωνία να δεσµευθούµε όλοι εµείς και πολύ περισσότερο οι πολιτικοί και το Κοινοβούλιο µε κίνητρο, πρώτον,
την αποκατάσταση και ανύψωση του ρόλου της Ελληνίδας γυναίκας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και δεύτερον, τον αγώνα και
το δικαίωµα να απολαµβάνουν όλες οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες
και δυνατότητες στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία.
Σε ένα δίκαιο και ασφαλή κόσµο η εξουσία και η δυνατότητα
δεν πρέπει να περιορίζονται από το φύλο, τη φυλή, την τάξη, το
θρήσκευµα, το χρώµα των µατιών, το χρώµα του δέρµατος, την
εθνικότητα, την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισµό. Σε όλες τις κοινωνίες και τους πολιτισµούς όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτου φύλου πρέπει να απολαµβάνουν τις ίδιες
ευκαιρίες και δυνατότητες για εξέλιξη, ανάπτυξη, µόρφωση,
ασφάλεια, παιδεία, υγεία και προστασία. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πραγµατικής δηµοκρατίας, στην
οποία αποτιµάται η αξία και η αξιοπρέπεια κάθε ατόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καθιέρωση της Ηµέρας της
Γυναίκας είναι µια επέτειος που έχει «καταντήσει» –και το λέω µε
πολύ σεβασµό αυτό- να µας υπενθυµίζει σήµερα το έλλειµµα της
ισοτιµίας που εµφανίζεται σε πολλές ανεπτυγµένες, αλλά και
υποανάπτυκτες χώρες.
Στις σύγχρονες κοινωνίες ο βαθµός κατάκτησης της ισοτιµίας
των δυο φύλων είναι δείκτης πολιτισµού, προόδου και ανάπτυξης. Είναι κριτήριο εξανθρωπισµού της ποιότητας και των συνθηκών ζωής. Είναι µέτρο της δηµοκρατίας και του σεβασµού της
ανθρώπινης ύπαρξης. Στην ουσία, µας υποδεικνύει τον εκσυγχρονισµό µιας πολιτείας και τη βαθιά κοινωνική, οικονοµική,
ακόµη και πολιτική υστέρηση.
Μετά τη Μεταπολίτευση –στα δικά µας- η Ελληνίδα έχει κατακτήσει σηµαντικά δικαιώµατα στο αµιγώς θεσµικό επίπεδο. Να
σας υπενθυµίσω -γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάµε, διότι πρέπει να
ζούµε και µε την ιστορία µας- µόνο την αλλαγή που έκαναν οι κυβερνήσεις µετά το 1980, εκσυγχρονίζοντας στις αρχές του 1980
ένα αναχρονιστικό και φαλλοκρατικό οικογενειακό δίκαιο. Ήταν
µια µεγάλη τοµή που προστάτευε τη γυναικεία υπόσταση, αποκαθιστούσε την αξιοπρέπεια του γυναικείου φύλου, δηµιουργούσε προϋποθέσεις για µια ισότιµη συµµετοχή στην ιδιωτική και
δηµόσια σφαίρα.
Το αναφέρω αυτό, γιατί στην περιρρέουσα σηµερινή ατµόσφαιρα, στην ατµόσφαιρα της κρίσης, δεν είναι λίγοι εκείνοι που
ισοπεδώνουν τις µεγάλες κατακτήσεις που πετύχαµε ως χώρα
και ως κοινωνία στα µεταπολιτευτικά χρόνια.
Ανάµεσα στο παρελθόν και στο µέλλον υπάρχει, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εξ ου και είµαστε υποχρεωµένοι να στεκόµαστε πάντα σε
αυτό, να αντιµετωπίζουµε κατάµατα τα προβλήµατα που υπάρχουν, να αναζητούµε επιλογές και λύσεις, που θα ενισχύσουν τον
ρόλο της γυναίκας, θα αµβλύνουν την απόσταση που υπάρχει
µεταξύ των δυο φύλων και πρωτίστως, θα προσφέρουν τη δυνατότητα, άνδρες και γυναίκες να κινούνται στην ίδια ταχύτητα.
Οι γενικόλογες διακηρύξεις δεν έχουν αντίκρισµα πια σήµερα
ούτε προσφέρονται για θεµελίωση µιας συγκεκριµένης πολιτικής, που θα δίνει στη γυναίκα ζωτικό χώρο, σε όλες τις εκφάνσεις του βίου της, στην οικογένεια, στη µητρότητα, στην
προσωπική της ζωή, στην απασχόληση, στην κοινωνική και πολιτική της δράση.
Ως εκ τούτου, µιλώντας σήµερα σε µια επετειακή ηµέρα, οφείλουµε να είµαστε συγκεκριµένοι, καταθέτοντας θέσεις και προ-
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τάσεις για το µείζον πρόβληµα της ισοτιµίας των δυο φύλων.
Στην Ελλάδα της κρίσης, οι γυναίκες βιώνουν, µε τον πιο έντονο τρόπο, τις συνέπειές της. Η γυναικεία ανεργία αυξάνεται
αλµατωδώς. Οι νέες που αναζητούν δουλειά, βρίσκουν κλειστές
πόρτες. Πολλές, µάλιστα, που διαθέτουν αξιόλογες πανεπιστηµιακές σπουδές, καταφεύγουν στη µετανάστευση, ενώ άλλες
ικανότατες αναγκάζονται να εργάζονται κάτω από συνθήκες
ακραίας εκµετάλλευσης. Για παράδειγµα, οι µισθολογικές ανισότητες µεταξύ των δυο φύλων στον ιδιωτικό τοµέα στην Ελλάδα έχουν προσλάβει οξείες διαστάσεις.
Ο Πολωνός Ευρωβουλευτής –και τελειώνω την οµιλία µου- Γιάνους Κόρβιν-Μίκε, ένας δεξιός πολιτικός και συγγραφέας, σε µια
τοποθέτηση που έκανε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είπε αβίαστα και µε ύφος εντελώς φυσιολογικό -που το δέχτηκαν
οι συνάδελφοί µας από κάτω- ότι φυσικά, οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αµείβονται το ίδιο µε τους άνδρες στη δουλειά τους, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτισµών. «Είναι πιο αδύναµες, πιο µικρόσωµες και λιγότερο ευφυείς και πρέπει να κερδίζουν λιγότερα. Αυτό είναι όλο». Στη συνέχεια, κάθισε ξανά στη θέση του
χαµογελαστός και ευδιάθετος, χωρίς να του µιλήσει κανένας. Ο
σεξιστής Ευρωβουλευτής βάσισε την άποψή του αυτή στο ότι
δεν υπάρχει καµµία γυναίκα ανάµεσα στους εκατό καλύτερους
σκακιστές του κόσµου. Αυτή ήταν η δικαιολογία.
Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο Υπουργείο Εσωτερικών
είχα την τιµή –και ευχαριστώ πολλές από τις κυρίες, που είναι
σήµερα εδώ- να είµαι αρµόδιος για τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων. Είχα µια εξαιρετική συνεργασία µαζί τους, µε
όλο το δυναµικό του Υπουργείου και προσπαθήσαµε µαζί, για να
αναδείξουµε τις µισθολογικές ανισότητες που υπήρχαν και υπάρχουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς, δεν προλάβαµε να κάνουµε αυτά
που θέλαµε να κάνουµε. Κάναµε αρκετά.
Κυρίες και κύριοι, όλοι µας οφείλουµε να συνειδητοποιήσουµε
το έλλειµµα της ισοτιµίας, το οποίο είναι έντονο στη χώρα µας,
εξ ου και είναι ζωτική ανάγκη η αντιµετώπισή του. Καλά και
όµορφα είναι όλα αυτά που λέµε και η επίδειξη ευαισθησίας από
όλους µας για τις γυναίκες. Ωστόσο, όλοι κρινόµαστε στην
πράξη και πρωτίστως, από την αρµονία λόγων και έργων.
Χρόνια σας πολλά!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το λόγο
έχει τώρα η κ. Αντωνίου, Βουλευτής του Νοµού Καστοριάς, από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Κυρία Αντωνίου, έχετε έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και χρόνια
πολλά!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή την ηρωική εξέγερση των γυναικών, που εργάζονταν στα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας της Νέας Υόρκης, στις 8 Μαρτίου του 1857, ο ΟΗΕ
ανακήρυξε το 1977 την 8η Μαρτίου ως Παγκόσµια Ηµέρα για τα
Δικαιώµατα της Γυναίκας. Η γυναίκα µπορεί να είναι το «µισό του
ουρανού», είναι όµως και ο φορέας της ζωής. Προστέθηκε έτσι
µια ακόµα ηµέρα γιορτής στο ηµερολόγιο. Άλλωστ,ε είναι τόσες
πολλές πια, που πολλές φορές τις γιορτάζουµε και δύο-δύο.
Είναι µια ακόµα «βολική» ηµέρα γιορτής, που βγάζει την κοινωνία
από την «υποχρέωση» και ταυτόχρονα µάλλον έρχεται να καλύψει τις υπαρκτές ακόµα ανισότητες και τα υπαρκτά ακόµα προβλήµατα.
Η Παγκόσµια Ηµέρα για τις Γυναίκες και τα Δικαιώµατά τους,
έτσι όπως καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ, δεν µπορεί όµως να είναι
µέρα γιορτής. Πρέπει να είναι ηµέρα µνήµης και τιµής για τους
αγώνες που έγιναν µέχρι σήµερα και ταυτόχρονα, πρέπει να είναι
ηµέρα θλίψης και προβληµατισµού για όσα εξακολουθούν να
υφίστανται οι γυναίκες σήµερα, σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της
γης.
Στο πέρασµα του χρόνου, ασφαλώς το γυναικείο φύλο έδωσε
και κέρδισε µάχες. Με πολλές θυσίες, διεκδίκησε και πέτυχε καλύτερες συνθήκες εργασίας, ίσα δικαιώµατα µε τους άντρες,
ακόµα και αυτό το αυτονόητο δικαίωµα της ψήφου.
Σήµερα, βέβαια, το 1857 είναι πολύ µακριά. Πολλά πράγµατα
έχουν βελτιωθεί. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Το αποδεικνύουν
αυτό άλλωστε, οι πολλές γυναίκες που είναι σήµερα αρχηγοί
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κρατών, οι πολλές γυναίκες που βρίσκονται σήµερα σε ανώτατες
θέσεις -σήµερα έχουµε την τιµή να έχουµε κάποιες από αυτές
στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου- δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, εµείς οι ίδιες, που µπορούµε να
µιλάµε σήµερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Όλα αυτά, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αρκετά για να είναι η 8η Μαρτίου ηµέρα γιορτής, αφού ακόµα η ισότητα των δύο φύλων είναι περισσότερο τυπική, παρά ουσιαστική.
Ακόµα και σήµερα, πολλές φορές η µοίρα της γυναίκας καθορίζεται από το µέρος του κόσµου που έχει την τύχη να γεννηθεί.
Ακόµα και σήµερα, υπάρχουν κορίτσια σε κάποιες χώρες, που
υποβάλλονται σε ακρωτηριασµό γεννητικών οργάνων –ειπώθηκε
από πολλές συναδέλφους-, κορίτσια που εκπορνεύονται από
νεαρή ηλικία, µε τη βοήθεια και ναρκωτικών ουσιών και µετά πωλούνται ως σκεύη ηδονής στις λεγόµενες «πολιτισµένες» χώρες.
Η βία κατά των γυναικών –ιδιαίτερα ενδοοικογενειακή- παραµένει στις µέρες µας παγκόσµιο φαινόµενο, που πολλές φορές
ενθαρρύνεται κιόλας. Στους χώρους εργασίας οι γυναίκες αµείβονται χειρότερα, κινδυνεύουν µε απόλυση, αν τυχόν θέλουν να
γεννήσουν, ενώ αρκετές φορές αντιµετωπίζουν και τις περίεργες
ορέξεις του ανδρικού φύλου.
Οι ίδιοι οι αριθµοί άλλωστε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αµείλικτοι. Σύµφωνα µε τον ΟΗΕ, το 70% περίπου των φτωχών και
αναλφάβητων ενηλίκων είναι γυναίκες, εικόνες που σε πολλούς
φαίνονται πολύ µακρινές, αλλά πιστέψτε µε, συµβαίνουν δίπλα,
στην πόρτα µας. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάµε τη θέση της
γυναίκας σε πολλές ισλαµικές χώρες.
Στην πατρίδα µας, την Ελλάδα πάνω από το 60% των νέων Ελληνίδων έχει µείνει χωρίς δουλειά, µε επίσηµα στοιχεία, ενώ όσες
δουλεύουν, εισπράττουν τουλάχιστον 20% λιγότερο από τους
άνδρες. Ιδιαίτερα σήµερα, µε αφορµή τη βαθιά οικονοµική κρίση,
οι γυναίκες είναι το πιο ευάλωτο κοµµάτι του πληθυσµού. Οι νέες
Ελληνίδες είτε είναι άνεργες είτε υποαπασχολούµενες και πολλές φορές ανασφάλιστες.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η 8η Μαρτίου πρέπει να είναι
και ηµέρα διεκδίκησης για να γίνουν πολλά ακόµη που µένουν
να γίνουν. Κανένας εορτασµός, κανένας νόµος δεν µπορεί να
υποχρεώσει κανέναν να σέβεται τις γυναίκες, όπως και τους άντρες, να αντιληφθεί ότι οι γυναίκες δεν µπορούν να είναι ίδιες µε
τους άνδρες, αλλά πρέπει να είναι ίσες.
Είναι πολλές οι προκαταλήψεις και τα όποια κοινωνικά και οικονοµικά συµφέροντα και στερεότυπα, που πρέπει να νικηθούν.
Είναι όµως πρώτα απ’ όλα και θέµα δικό µας, των ιδίων των γυναικών, που πολλές φορές, µε την παθητική µας στάση, ρίχνουµε
νερό στο µύλο της προκατάληψης και της ανισότητας και που
προφανώς, η ίδρυση ή η λειτουργία µιας Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας δεν αρκεί για να λύσει τα προβλήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλες εµάς τις γυναίκες, ιδιαίτερα στη σηµερινή δύσκολη και απαιτητική εποχή, χρειάζεται
περισσότερο από ποτέ συσπείρωση και διεκδίκηση. Οι αγώνες
και οι νίκες όλων των γυναικών στο πέρασµα των αιώνων, εργατριών ή επιστηµόνων, µορφωµένων ή αµόρφωτων, εργαζοµένων
ή ανέργων, που ήταν όµως πάντα οι µάνες, που ανάπιαναν το
προζύµι της ζωής, αυτοί οι αγώνες και οι νίκες των προηγούµενων γενεών πρέπει να είναι παράδειγµα και οδηγός µας.
Σε αυτές τις νίκες και σ’ αυτές τις γυναίκες θέλω να αφιερώσω
τα λίγα λόγια του Κωστή Παλαµά: «Όσοι φοβούνται πως, άµα
χειραφετηθούν οι γυναίκες και µπουν και αυτές µε τα όλα τους
στον αγώνα της ζωής, θα χάσει η γυναίκα τη χάρη της και την
ποίησή της, µου θυµίζουν τα επιχειρήµατα κάποιων πως τάχα µε
τους σιδηροδρόµους και τον πολιτισµό θα χάσει την οµορφιά η
φύση. Και τι είναι το στρώσιµο και το πέρασµα ενός σιδηροδρόµου στα πέρατα του φυσικού κόσµου γύρω του; Αφήνω πως µπορεί κανείς να υποστηρίξει πως και ένα τρένο πλουτίζει τη φύση
µε οµορφιά. Ανάλογα και οι φόβοι για τη χειραφετηµένη γυναίκα,
µου φαίνονται ροµαντικοί. Όπως και αν αποκατασταθούν οι γυναίκες, σε όλα ισότιµες µε τον άνδρα, η γυναίκα, το αιώνιο ‘θηλυκό’ του ποιητή δεν χάνεται. Πάντα θα ζει, θα ζώνεται και θα
ξεζώνεται».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Βλάχου, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής από τον
Νοµό Χαλκιδικής, για έξι λεπτά.
ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι, 8 Μαρτίου σήµερα και γιορτάζουµε την ηµέρα της γυναίκας, µια γιορτή που θεσµοθετήθηκε σε ανάµνηση δήθεν αριστερών αγώνων.
Κανείς όµως δεν σκέφτηκε ότι η Ελλάδα και το ελληνικό έθνος
δεν έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους νεοταξικές γιορτές, γιατί
είναι στον πολιτισµό µας, στο αίµα µας, στην αντίληψή µας για
τη ζωή ο σεβασµός και η καθηµερινή απόδοση τιµών στο πρόσωπο των γυναικών.
Αυτό πηγάζει από την προγονική µας παράδοση. Σε καµµία
άλλη πόλη του γνωστού αρχαίου κόσµου οι γυναίκες δεν απολάµβαναν την ίδια ελευθερία και την κοινωνική θέση, όσο οι γυναίκες της Σπάρτης. Μόνο στη Σπάρτη οι γυναίκες διέθεταν
οικονοµική δύναµη και επιρροή.
Ο αθλητισµός και η εκπαίδευση ήταν προτεραιότητα, εν αντιθέσει µε άλλες πόλεις, όπου οι περισσότερες γυναίκες ήταν τελείως αγράµµατες. Ήταν δυναµικές, µε δηµόσιο λόγο, τον οποίο
δεν δίσταζαν να εκφράζουν, ακόµη και όταν ήταν αντίθετος από
τη γνώµη των συζύγων τους. Οι αρχές είχαν κύριο ρόλο στην κοινωνία και ήταν αυτός της συζύγου και της µητέρας. Απολάµβαναν προνόµια, που ήταν σκανδαλώδη για το σύνολο του αρχαίου
κόσµου. Αυτές πρέπει να αποτελούν παράδειγµα και πρότυπο
για όλες τις επόµενες γενιές.
Την ίδια αντιµετώπιση έχουν οι γυναίκες πολύ αργότερα στα
εθνικιστικά κράτη στην Ευρώπη και όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, η ιστορία τούς διαψεύδει.
Οι νεοταξίτες, προκειµένου να αλλοιώσουν τον θεσµό της οικογένειας ως θεµέλιο λίθο διατήρησης των εθνών, στρέφονται κατά
των παραδοσιακών θεσµών και παρουσιάζουν µια άλλη εικόνα
της γυναίκας, δήθεν ανεξάρτητης και αυτόβουλης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Οι πρώτες αναγκαίες γερές βάσεις για τη διατήρηση και την
εξασφάλιση της µελλοντικής ύπαρξης ενός έθνους κτίζονται
µέσα από την οικογένεια, µέσα από τους ρόλους των γονέων και
ιδίως της γυναίκας-µητέρας. Η διαστρέβλωση από το δήθεν προοδευτικό ρεύµα, του ρόλου των δύο φύλων είναι ένα από τα πιο
αποτελεσµατικά όπλα αυτών των στρατηγικών σχεδιασµών, ένα
όπλο καταρράκωσης των πάντων.
Σε όλες τις εθνικιστικές κοινωνίες, οι γυναίκες διατηρούν µοναδικότητα και την ξεχωριστή τους θέση. Αποτελούν κινητήριο
δύναµη, τη µητέρα του έθνους, η οποία αναλαµβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να διδάξει και να δηµιουργήσει την κοινωνική
ευθύνη και την εθνική συνείδηση, παραδίδοντας τη σκυτάλη στις
νέες γενιές Ελλήνων. Αναλαµβάνει να ανατρέψει το σύγχρονο
παρακµιακό status quo και στη θέση του να καθιερώσει έναν νέο
τρόπο ζωής, µια νέα βιοθεωρία. Ύψιστο καθήκον της είναι να
βελτιώσει την προσωπικότητά της, ώστε να µπορεί να προσφέρει
στο σύνολο. Έτσι, καλλιεργώντας η ίδια τη φιλοπατρία της και
το αίσθηµα της συλλογικότητος του έθνους µε τη συστράτευσή
της, καθιερώνει τον ρόλο της ως ριζοσπαστικό και επαναστατικό,
καθώς εναντιώνεται σε κάθε µορφή πνευµατικής σήψης και σωµατικής κατάπτωσης, η οποία είναι έκδηλη στη σύγχρονη κοινωνία.
Οι διακρίσεις που εκδηλώνονται σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και προσωπικής ζωής της γυναίκας δείχνουν ακόµα περισσότερο την αντίθεση µε τις γυναίκες του παρελθόντος.
Γυναίκες ήταν οι Σπαρτιάτισσες που αποχαιρετούσαν τους άνδρες της γης τους µε τη φράση «ή ταν ή επί τας» πριν εκείνοι
φύγουν για τις µάχες, θέλοντας να τονίσουν το εθνικό τους
χρέος. Αυτό δείχνει το θάρρος, µε το οποίο αντιµετώπιζαν οι αρχαίες Ελληνίδες, ως σύζυγοι ή ως µητέρες, την προοπτική να χάσουν τον άνδρα ή τον γιο τους για χάρη της πατρίδος.
Γυναίκες ήταν και οι Σουλιώτισσες, που πέρα από το νοικοκυριό, έπαιρναν µέρος και σε πολεµικές επιχειρήσεις και όταν οι
περιστάσεις το απαιτούσαν, δίχως δεύτερη σκέψη, ρίχνονταν
στη µάχη. Ο χορός του Ζαλόγγου αποτελεί αιώνιο σύµβολο για
τη γυναίκα που προτιµά τον θάνατο από την ατίµωση και τη δυ-
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στυχία, τη γυναίκα ηρωίδα, που θυσιάζεται για τον εαυτό της και
τα παιδιά της και αποχαιρετά τη γλυκιά ζωή.
Γυναίκες ήταν και οι γυναίκες της Πίνδου στον πόλεµο της πατρίδος ενάντια στον εχθρό. Έδωσαν το δικό τους παρόν στην
πρώτη γραµµή του µετώπου. Η προσφορά τους αµέτρητη, αυθόρµητη και αυτόβουλη. Σχηµάτιζαν ατέλειωτες φάλαγγες φορτωµένες πολεµοφόδια, όπλα και τρόφιµα και κουβαλώντας
τραυµατίες.
Γυναίκες και οι σύζυγοι, µανάδες και αδελφές των αγνοουµένων του 1974 στην Κύπρο µας, που µέχρι σήµερα περιµένουν να
µάθουν τι απέγιναν οι αγαπηµένοι τους.
Ωστόσο, στις µέρες µας, πολύ φοβάµαι πως γυρνάµε ξανά σε
µέρες που οι κοινωνίες µεταχειρίζονταν τις γυναίκες ως πράγµατα. Η εντόνως εξισωτική και φεµινιστική αντίληψη ίσως πρέπει
να µας προβληµατίζει για το εάν και κατά πόσο επηρεάζει αρνητικά τη θέση της γυναίκας, αν οδηγεί ή όχι στην καταρράκωση
της κοινωνίας. Συνθλίβονται τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών και κυρίως των γυναικών. Περικόπτονται µισθοί, επιδόµατα µητρότητος.
Καθηµερινά οδηγούνται στην ανεργία χιλιάδες γυναίκες, ενώ
όσες έχουν ακόµη εργασία, υπόκεινται σε εξαντλητικά ωράρια
και σε αρκετές περιπτώσεις κακοµεταχειρίζονται από τους εργοδότες. Οι νέοι και νέες οδηγούνται στη µετανάστευση. Επικρατεί η απογοήτευση. Αφαιρείται από τις γυναίκες η δυνατότητα
δηµιουργίας οικογένειας, µε αποτέλεσµα, σε λίγα χρόνια, η Ελλάδα µας να είναι µια χώρα γερόντων.
Στις µέρες µας, λοιπόν, οι γυναίκες πρέπει να ξεκινήσουν από
την αρχή, διεκδικώντας ισονοµία, ισοτιµία, εργασία, δηµιουργία
ζωής, κάτω από ανθρώπινες συνθήκες. Γιατί την αναγνώριση της
γυναίκας ως ισότιµο µέλος της κοινωνίας την κατοχυρώνουν, όχι
επίπλαστοι νόµοι, αλλά οι συνεχείς αγώνες στην εργασία, στο
σπίτι, στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη θρησκεία, στις διαχρονικές αξίες, που θωράκισαν τους αγώνες τους.
Κρατώντας, λοιπόν, στη µνήµη µας και στην καρδιά µας τον
σπουδαίο κοινωνικό ρόλο που διαδραµάτισε η γυναίκα στην Ελλάδα, σε όλες τις στιγµές της ιστορίας της, ας υψώσουµε και
εµείς το ανάστηµά µας, ας συνεχίζουµε να εργαζόµαστε µε θάρρος και µε τόλµη για µια ελεύθερη και καλύτερη Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Βλάχου.
Προχωρούµε στην κ. Διαµάντω Μανωλάκου, Βουλευτίνα του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Από την ίδρυσή του πριν εκατό περίπου χρόνια, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, σε όλη τη
δράση του πάντα είχε στο επίκεντρο τη γυναικεία ισοτιµία -και
είναι υπερήφανο γι’ αυτό- όταν οι άλλες πολιτικές δυνάµεις τη
θυµούνται κάθε 8 του Μάρτη και τον υπόλοιπο καιρό προωθούν
νοµοθετήµατα, στο όνοµα της ισότητας, εργασιακές σχέσεις
«λάστιχο», αύξηση χρόνων συνταξιοδότησης, δυσκολίες, µέχρι
κατάργηση του επιδόµατος µητρότητας, ακόµα και ανοχή σε
απολύσεις εγκύων γυναικών για το κέρδος.
Αυτό δείχνει ότι ο αγώνας για τη γυναικεία ισοτιµία είναι αγώνας για την κατάργηση εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Γι’ αυτό τον ταυτίζουµε µε την πάλη για τη συνολική απελευθέρωση από την εκµετάλλευση ανδρών και γυναικών. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ιστορική πείρα του διεθνούς εργατικού
κινήµατος, όπως οι εργάτριες στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης,
αλλά και από το ταξικό κίνηµα στη χώρα µας.
Τα παραδείγµατα πρωτοπόρων γυναικών, που ήρθαν σε σύγκρουση µε τις αναχρονιστικές απόψεις για τη θέση της γυναίκας
στην κοινωνία, πολλά. Από τους αγώνες συµµετοχής γυναικών
στο εργατικό και αγροτικό κίνηµα στις δεκαετίες 1920 και 1930,
µε κορύφωση τον Μάιο του 1936, αλλά και µετέπειτα στο ΕΑΜΕΛΑΣ, στον Δηµοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Όµως, ο δρόµος που
άνοιξε διάπλατα για ισοτιµία και χειραφέτηση της γυναίκας ήταν
η σοσιαλιστική εξουσία. Και η θέση της υπήρξε ασύγκριτα ανώτερη και από τη πιο ανεπτυγµένη καπιταλιστική κοινωνία σήµερα.
Οι κοινωνικές υποδοµές, µε δωρεάν κρατικούς παιδικούς
σταθµούς, υπηρεσίες υγείας, παιδείας, κατασκηνώσεις, εστιατόρια σε εργοστάσια και σχολεία και τόσα άλλα, απάλλαξαν τη γυ-
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ναίκα από τις βαριές και άχαρες δουλειές του ατοµικού νοικοκυριού, δηµιουργήσαν προϋποθέσεις ισότιµης συµµετοχής, αξιοποιώντας τη γυναικεία εργασία παραγωγικά και ωφέλιµα στην
κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα, σε συνδυασµό µε
µέτρα προστασίας της µητρότητας και του γυναικείου οργανισµού.
Τα αναφέρουµε, γιατί αυτή η πείρα, πρέπει να αξιοποιηθεί ειδικά σήµερα, περίοδο καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, όπου
οξύνεται µε νέες µορφές η ανισοτιµία της γυναίκας, αναπαράγονται και ενισχύονται οπισθοδροµικές, συντηρητικές απόψεις
για τον ρόλο της στην κοινωνία και τα δικαιώµατά της. Ακουστήκαν σήµερα και σε αυτή την Αίθουσα.
Αναπτύσσονται και νέες ανορθολογικές, αντιεπιστηµονικές θεωρίες για τις αιτίες γυναικείας ανισοτιµίας, που επενδύονται µε
τον µανδύα του προοδευτισµού. Εξάλλου, τα σπασµένα ωράρια
και οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, που υπάρχουν και εδώ στη
Βουλή, στις γυναίκες που απασχολούνται στην καθαριότητα και
σήµερα, όπως και τις προηγούµενες ηµέρες, ήρθαν το πρωί και
έφυγαν, για να επιστρέψουν το απόγευµα, συµβάλουν στην εντατικοποίηση της εργασίας για τις µισθωτές, επιβαρύνοντας τον
γυναικείο οργανισµό και σµπαραλιάζοντας τον εργάσιµο, όσο και
τον µη εργάσιµο, χρόνο, που οι µητέρες συνήθως αφιερώνουν
στην οικογένεια.
Αν και η µεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας
κάνει ρεαλιστική τη µείωση του εργάσιµου χρόνου, εξασφαλίζοντας σε όλες και όλους µόνιµη και σταθερή δουλειά, αύξηση µισθών, βελτίωση συνθηκών εργασίας και ζωής, άνοδο βιοτικού
επιπέδου, ωστόσο εµποδίζεται από τις κυρίαρχες οικονοµικές,
κοινωνικές, πολιτικές σχέσεις, αφού η κατάκτηση της γυναικείας
ισοτιµίας προϋποθέτει αποκλειστικά κρατικές, δωρεάν παρεχόµενες κοινωνικές υπηρεσίες παιδείας, υγείας, πρόνοιας, µε έµφαση στις ιδιαίτερες βιολογικές ανάγκες της γυναίκας, λόγω του
ρόλου της στην αναπαραγωγική διαδικασία.
Πρέπει να εξασφαλίζονται στην πράξη, η κοινωνική προστασία
της µητρότητας και οι δυνατότητες για τη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της σε όλα τα πεδία δράσης και των
σχέσεών της µε το παιδί. Η µητρότητα και η συµµετοχή της γυναίκας στην κοινωνική αναπαραγωγή, ως µισθωτή εργαζόµενη
έρχονται πρακτικά σε αντίθεση µε τον καπιταλισµό. Όσο τα συλλογικά, κοινωνικά δικαιώµατα αποτελούν ατοµική, οικογενειακή
υπόθεση, όσο οι εργατικές λαϊκές ανάγκες τσακίζονται στις µυλόπετρες του καπιταλιστικού ανταγωνισµού, του µέγιστου καπιταλιστικού κέρδους, θα παραµένει η διπλή καταπίεση των
γυναικών, σε κάθε τοµέα της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτιστικής ζωής.
Γι’ αυτό, γυναίκες των λαϊκών στρωµάτων της γης οργανωθείτε και ενωθείτε µε το ταξικό εργατικό κίνηµα, σε ρήξη και ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Έτσι, υπάρχει ελπίδα
να απαλλαγείτε από την ανεργία, την µιζέρια, την εργασιακή παραπλάνηση, την εντατικοποίηση της εργασίας, το άγχος, τη ζωή
µε υποχρεώσεις, αλλά χωρίς δικαιώµατα. Έτσι δίνετε διέξοδο
στις προσδοκίες σας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Διαµάντω Μανωλάκου, Βουλευτίνα Β’ Πειραιώς της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος.
Ορίστε, κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα ήθελα να χαλαρώσουµε λίγο σήµερα. Υπάρχει υπερπροσφορά σκληρών αντιπαραθέσεων, αναλύσεων, κ.λπ.. Θέλω
να αναφέρω ότι πριν χρόνια, µού είχε κάνει εντύπωση, όταν µία
οµάδα γιατρών από το Κεντάκι έκανε αγώνα –θέλω να θυµίσω
ότι σε πολλές χώρες της Αφρικής µεγάλο ποσοστό είναι φορείς
του AIDS- σε µία έρευνα που γινόταν για εναλλακτική πρόταση
στην πρόληψη του AIDS, που είναι το προφυλακτικό –δεν είναι
το θέµα µου τώρα αυτό- και χρειαζόµασταν ένα µεγάλο πλήθος
γυναικών, για να συνεργαστούµε για τα χηµικά µικροβιοκτόνα -
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αυτά που δεν είναι αποτρεπτικά σε έναν άντρα, που δεν έχει παιδεία, ότι µπορεί να κολλήσει την γυναίκα του- ότι βρήκαµε φοβερά πρόσφορο έδαφος σε γυναίκες, που δεν είχαν καµµία
παιδεία.
Ήταν, όµως, τόσο ενστικτωδώς σηµαντική η συµµετοχή τους
στην αναπαραγωγή, που πραγµατικά, οι γιατροί, στους οποίους
ανήκα κι εγώ, βρήκαµε πρόσφορο έδαφος σε γυναίκες µαύρες,
οι οποίες δεν ξέρω τι παιδεία είχαν. Εκεί, κατ’ αρχήν, να σας πω
ότι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν τίποτα. Όχι µόνο προφυλακτικό
δεν αγοράζουν, δεν έχουν τίποτα. Η έρευνά µας ήταν να αποδείξουµε ότι η εναλλακτική πρόταση ήταν ένα χηµικό µικροβιοκτόνο, που ήδη χρησιµοποιείται αυτήν τη στιγµή σε αρκετές
πολιτείες της Αµερικής, στη Δανία κ.λπ. και να κάνουµε µια
έρευνα in vivo, δηλαδή ζωντανό παράδειγµα, για να δούµε αν
πράγµατι οι υποτροπές σε φορείς τους AIDS ήταν ίδιες µε το
προφυλακτικό ή µε αυτό. Βρήκαµε, λοιπόν, πρόσφορο έδαφος
σε γυναίκες πολύ σοβαρές, πολύ σωστές, που οι άνδρες τους
τις βουτάγανε, τις έβαζαν κάτω και τεκνοποιούσαν.
Ένα δεύτερο παράδειγµα, που έχω ζήσει ως γιατρός είναι
όταν πήγα να δω έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε πάθει εγκεφαλικό
επεισόδιο και για δώδεκα χρόνια ήταν σχεδόν παράλυτος και
κούναγε µόνο τα µάτια του. Βρήκα µια ηλικιωµένη γυναίκα, γύρω
στα εβδοµήντα πέντε, µε το χαµόγελο στα χείλη, η οποία µου
είπε: «γιατρέ µου, καλά πάµε». Ήξερε σχεδόν τα πάντα, όπως
πώς δεν θα πάθει κατακλύσεις ο άνδρας της κ.λπ.. Φοβερή εντύπωση µου έκανε. Κοίταζα µια γυναίκα, που επί δώδεκα χρόνια
έκανε αυτό το πράγµα και δεν είχε βαρυγκοµήσει. Την ρώτησα
και µου είπε «δεν καταλάβατε καλά. Με αυτόν τον άνθρωπο έχω
τέσσερα παιδιά». Το ζούσε, δηλαδή, αυτό που έκανε.
Τα αναφέρω ως παραδείγµατα γιατί δεν πιστεύω τώρα ότι πρέπει να ωραιοποιήσουµε τον ρόλο της γυναίκας. Πιστεύω ότι µέσα
στη λέξη «ανθρώπινα δικαιώµατα», η γυναίκα είναι φορτωµένη,
να µην έχει και µερικά ακόµα. Δηλαδή αυτά που έχει ένας φτωχός, ένας άνεργος -λυπάµαι που το λέω- δεν τα έχει η γυναίκα
πια.
Θέλω, όµως, να ξεφύγουµε λίγο από αυτά. Θα µπορούσα να
θυµίσω τι γίνεται κάθε µέρα στους σκουπιδοτενεκέδες των επαρχιών της Κίνας. Για όσους δεν το ξέρουν, εκεί έχουν δικαίωµα να
έχουν ένα παιδί. Αν το παιδί γεννηθεί κορίτσι, λυπάµαι που το
λέω, γίνεται κάτι φοβερό. Γίνονται εγκληµατικές ενέργειες και
βρίσκουµε κοριτσάκια, γιατί δεν προσφέρουν στην οικονοµία της
χώρας. Στα χωριά, ακόµα καυχιέται ο πατέρας γιατί γέννησε
αγόρι. Θέλω να πιστεύω ότι ζούµε σε µια χώρα, στην Ελλάδα,
που πραγµατικά υπάρχει µια πρόοδος και νοµίζω ότι η γυναίκα
σε µεγάλο βαθµό έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και το λέω θετικά.
Εγώ πάντως, θέλω να δω και µια άλλη πλευρά. Θυµάµαι, όταν
ήµασταν µαθητές στο σχολείο, η πιο καλή µαθήτρια της τάξης
ήταν και πολύ ωραίο κορίτσι. Όλη η τάξη σχεδόν ήµασταν ερωτευµένοι µαζί της. Ποτέ δεν καταφέραµε να την κατακτήσουµε,
δεν ασχολούταν, αλλά ήταν κίνητρο να διαβάζουµε από το πρωί
έως το βράδυ. Και σε ένα πάρτι αποφοίτων, της είχα πει «µας
έσωσες». Ήταν η πρώτη φορά µάλιστα, που νιώσαµε την απόρριψη. Μάθαµε ότι δεν φθάνει µόνο η οικογένεια να σε χαϊδεύει,
κ.λπ.. Υπάρχει συντελεστής δυσκολίας εκεί, µεγάλος.
Τα λέω αυτά και δεν είναι υπερβολή, γιατί νοµίζω ότι ο κόσµος
θα ήταν πολύ χειρότερος, εγκληµατικά χειρότερος, αν δεν
υπήρχε το γυναικείο φύλο. Τι να κάνουµε; Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Νοµίζω ότι ξεπερνά κόµµατα, ιδεολογίες. Τα ξεπερνά
όλα. Πιστεύω ότι για όσους ζούµε πραγµατικά, είναι κίνητρο για
εµάς η σχέση µας µε το άλλο φύλο. Το αν είναι ποιοτικά ανεβασµένη ή όχι, να το δούµε. Πάντως, το σίγουρο είναι ακόµα και ο
πιο, ας πούµε, απαίδευτος πολίτης, κάπου επενδύει και αυτός
στο άλλο φύλο, στη γυναίκα δηλαδή, στην προκειµένη περίπτωση, που αφορά εµάς, και νοµίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
Εγώ δούλευα στον Ευαγγελισµό επί τριάντα επτά χρόνια και
ήταν βραχνάς, όταν ξέραµε ότι θα έχουµε γυναίκες. Το λέω ειλικρινά. Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό! Δηλαδή, η γυναίκα
στην εγκυµοσύνη τι είναι; Την πετάς; Όχι βέβαια! Νοµίζω ότι
ακόµα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά σε αυτούς τους τοµείς. Βλέπαµε µε µισό µάτι τις γυναίκες. Όχι.
Δεν θέλω να πω περισσότερα. Τελειώνω και λέω ότι δεν πι-
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στεύω πως η γυναίκα ειδικά θέλει ειδική προστασία. Εγώ έχω
γνωρίσει γυναίκες που τις θεωρώ ανώτερές µου πνευµατικά και
έχω κερδίσει πάρα πολλά απ’ αυτές και το λέω κιόλας. Νοµίζω,
όµως, ότι είναι διαχρονική -και όχι µία µέρα τον χρόνο- η προσπάθεια που πρέπει να κάνουµε. Συνεχίζω να πιστεύω ότι θα
ήταν πολύ χειρότερος ο κόσµος αν αυτό που λέγεται γυναίκα
δεν υπήρχε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαχριστόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Αθηνών της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Μάριος Γεωργιάδης για έξι
λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές, ακόµα και σήµερα, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως ο
ρόλος της γυναίκας, ούτε έχουν εξαλειφθεί τα λεγόµενα αποµεινάρια τόσων αιώνων διακρίσεων και καταπιέσεων. Σε πάρα πολλές χώρες βλέπουµε ότι η συµµετοχή της γυναίκας στην
πολιτική, στο δηµόσιο βίο, αλλά ακόµα και στο επιχειρείν είναι
σχετικά περιορισµένη. Στα δε λεγόµενα κέντρα λήψεων αποφάσεων είναι εξαιρετικά µικρή.
Μάλιστα, αυτές τις µέρες αναφέρθηκε ότι σύµφωνα µε κάποια
στοιχεία από το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, πιθανότατα να
χρειαστούν άλλα εκατόν εβδοµήντα χρόνια µέχρι να υπάρξει
απόλυτη οικονοµική ισότητα ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες.
Όσο για την πατρίδα µας, είχα την εντύπωση ότι παρά τα
πολλά προβλήµατα που υπήρξαν -και ίσως ακόµα να υπάρχουν
και στις µέρες µας- οι αµοιβές εργασίας και η διαδικασία εξάλειψης των ανισοτήτων γινόταν αρκετά πιο γρήγορα και η κοινωνία
µας είχε δείξει εδώ και δεκαετίες την απαραίτητη ωριµότητα.
Δεν µπορώ να εξηγήσω, όµως, πώς στη σχετική παγκόσµια κατάταξη του δείκτη Global Gender Gap του 2016, η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαµηλές θέσεις σε όλους τους επιµέρους
δείκτες. Αναφέροµαι στην οικονοµική συµµετοχή, αναφέροµαι
στις ευκαιρίες, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην πολιτική
ενδυνάµωση των γυναικών. Είµαστε πλέον προτελευταίοι στην
Ευρώπη και ενενηκοστοί δεύτεροι στον κόσµο και µάλιστα πολύ
χαµηλότερα από τριτοκοσµικές χώρες όπως είναι το Μπουρούντι, η Ζιµπάµπουε ή το Λεσότο και το κυριότερο είναι ότι είµαστε πολύ χαµηλότερα από εκεί που ήµασταν πριν από δέκα
χρόνια, το 2006.
Επίσης, είναι απαραίτητο να θυµόµαστε τις πιο σκοτεινές εποχές προκατάληψης και υποτίµησης του γυναικείου φύλου. Βλέπετε δε ότι χρονικά δεν απέχουν και πάρα πολύ από το σήµερα.
Μόλις στις 28 Μαΐου του 1952 ο ν. 2159 κατοχυρώνει το δικαίωµα
της γυναίκας στο εκλέγεσθαι στις δηµοτικές και βουλευτικές
εκλογές. Λίγους µήνες αργότερα στη Θεσσαλονίκη θα εκλεγεί η
πρώτη γυναίκα Βουλευτής στην ιστορία της Ελλάδας, η νοµικός
Ελένη Σκούρα, µε την παράταξη του Ελληνικού Συναγερµού.
Για να φτάσουµε στο σηµείο επίτευξης της ισότητας προηγήθηκαν µακρόχρονες περιπέτειες των δικαιωµάτων της γυναίκας.
Το 1844 κατά την πρώτη Εθνοσυνέλευση και την ψήφιση του πρώτου Συντάγµατος της Ελλάδας, το άρθρο 3 ανέφερε ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, χωρίς να γίνεται καµµία αναφορά
στις Ελληνίδες. Μάλιστα, το δικαίωµα ψήφου θεωρείτο απαραίτητο µέχρι αρκετές δεκαετίες αργότερα, όπου το 1921 ο τότε
Πρωθυπουργός Δηµήτριος Γούναρης προτείνει στο Κοινοβούλιο
να έχουν οι γυναίκες δικαίωµα στο εκλέγειν και µάλιστα αυτό κατοχυρώθηκε µετά από εννέα χρόνια, το 1930, µε προεδρικό διάταγµα. Και πάλι τότε υπήρχαν περιορισµοί και ηλικιακοί, αλλά και
µορφωτικοί, µε αποτέλεσµα µόνο λίγες εκατοντάδες γυναίκες να
προσέλθουν στις κάλπες.
Η ισότητα, όµως, η άρση των κοινωνικών αναχρονιστικών στερεοτύπων, δεν σηµαίνει διάθεση για απόλυτη εξοµοίωση των δύο
φύλων. Η γυναίκα εξακολουθεί να αποτελεί τη διαχρονική κινητήριο δύναµη του πολιτισµού µε δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που οδηγούν την ανθρωπότητα στα µεγαλύτερα
κατορθώµατα.
Ας κοιτάξουµε λίγο πιο πίσω, στην ιστορία της ανθρώπινης δη-
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µιουργίας. Για τη γυναίκα εξακολουθούν να γράφονται τα οµορφότερα ποιήµατα, να φιλοτεχνούνται οι οµορφότεροι πίνακες,
να σµιλεύονται τα πιο εξαίρετα γλυπτά. Η Ωραία Ελένη θα συνεχίσει να πυροδοτεί συγκρούσεις και διαµάχες σε όλους τους τοµείς, σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις εποχές. Οι άνδρες θα
εξακολουθούν να επιδιώκουν τη διάθεση της επιβεβαίωσής τους
µετά από την κατάκτηση µιας όµορφης και έξυπνης γυναίκας.
Αυτές οι διαφορές δεν είναι ανισότητα. Είναι φυσική τάξη και
κοσµική αρµονία. Η γυναίκα θα εξακολουθεί να αποτελεί την
προσωποποίηση των γενεσιουργών δηµιουργών της φύσης, εκείνων των δηµιουργών που καλούν τον Άδη να αρπάξει την Περσεφόνη για να φέρει τον χειµώνα στον κόσµο των ζωντανών,
εκείνων των δυνάµεων που οδηγούν τον Ποσειδώνα να αρπάξει
την ιέρεια της Αθηνάς, τη Μέδουσα, υποκύπτοντας στο κάλλος
της.
Όµως προσέξτε, το δικαστήριο των θεών δεν πρέπει πλέον να
µεροληπτεί υπέρ του Ποσειδώνα και να καταδικάζει τη Μέδουσα
στην αιώνια αποµόνωση και ασχήµια, όπως έγινε τότε, στη µυθολογία της εποχής. Τότε είχαµε θεούς και ήρωες. Σήµερα, η κοσµική εξουσία του ελληνικού Κοινοβουλίου οφείλει να άρει
οποιεσδήποτε παθογένειες οφείλονται στην άδικη αντιµετώπιση
της γυναίκας, να αποκαταστήσει την τάξη και να οργανώσει µια
πολιτεία ισονοµίας. Αυτό που καλούµαστε να πράξουµε εµείς ως
πολιτικοί σε αυτήν την Αίθουσα είναι να νοµοθετούµε λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού
προσανατολισµού ή οποιουδήποτε άλλου εγγενούς χαρακτηριστικού του γνωρίσµατος. Αυτό σηµαίνει πολιτισµός, αυτό σηµαίνει ανθρωποκεντρισµός.
Όταν θα βγούµε από αυτήν την Αίθουσα και θα κοιτάξουµε τον
Παρθενώνα, θα τον φανταστούµε ακέραιο, να λάµπει εκεί περήφανος, συµβολίζοντας την υπέρτατη αίγλη της αθηναϊκής δηµοκρατίας. Όλοι γνωρίζουµε τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη που τον
σχεδίασαν, όλοι γνωρίζουµε τον Φειδία µε το επιβλητικό του
άγαλµα, τον Περικλή που έδωσε την εντολή ανέγερσης. Αυτό,
όµως, που πάντα πρέπει να θυµόµαστε είναι ότι πίσω από όλα
αυτά κρύβεται µια Ασπασία.
Ο Βρετανός λογοτέχνης Λώρενς Ντάρελ µάς θυµίζει ότι µια
γυναίκα µπορείς είτε να την αγαπάς, είτε να υποφέρεις για χάρη
της ή να τη µετατρέψεις σε λογοτεχνία. Σύσσωµος ο πολιτισµός
στηρίζεται στις γυναίκες, στην οµορφιά, στις έµφυτες δεξιότητες
και στον συναισθηµατικό τους κόσµο. Όταν δυσκολεύουµε τη
ζωή µιας γυναίκας στον σύγχρονο κόσµο, βάζουµε εµπόδια σε
ολόκληρο τον πολιτισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άπειρα λόγια έχουν ειπωθεί για
τις γυναίκες και µάλιστα δικαίως. Και εγώ δικαιολογηµένα θα
µπω στον πειρασµό να επαναλάβω -και θα κλείσω µε αυτό- τις
λέξεις του Μαρκ Τουέιν, που πιστεύω ότι περιγράφουν απόλυτα
αυτό το πανέµορφο πλάσµα: «Ο παράδεισος βρίσκεται εκεί που
είναι η Εύα».
Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλες τις γυναίκες, ιδιαίτερα σε αυτές
που έχουν γενέθλια σήµερα και σας ευχαριστούµε που είσαστε
εδώ και οµορφαίνετε τη ζωή µας!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Α’ Αθηνών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης
Κεντρώων κ. Μάριο Γεωργιάδη.
Τελευταίος οµιλητής της σηµερινής συνεδρίασης είναι ο Βουλευτής Αττικής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το Ποτάµι κ. Γεώργιος Μαυρωτάς.
Κύριε Μαυρωτά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα είναι η Ηµέρα της Γυναίκας, για να µας θυµίζει τι δεν
πρέπει να ξεχνάµε τις υπόλοιπες τρακόσιες εξήντα τέσσερις ηµέρες του χρόνου. Σήµερα βλέπουµε γυναίκες σχεδόν παντού,
ακόµα και στα τελευταία αντρικά οχυρά, είτε στην πολιτική, είτε
στις επιχειρήσεις, είτε ακόµα και στις Ένοπλες Δυνάµεις. Δεν
ήταν, όµως, πάντα έτσι τα πράγµατα. Δεν µπορούσαν πάντα ισότιµα να εργαστούν, να αθληθούν, να ψηφίσουν, να πολιτευτούν,
να συµµετάσχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Χρειάστηκαν
αγώνες για να το κατακτήσουν. Η δουλειά τους και η ζωή τους
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ήταν στο σπίτι, να µεγαλώνουν τα παιδιά.
Τώρα, χωρίς να έχουν εγκαταλείψει αυτά τα καθήκοντα, έχουν
επιφορτιστεί και µε άλλα πολλά. Έχουν περισσότερους βαθµούς
ελευθερίας στη ζωή τους, αλλά και πολύ περισσότερο κόπο για
να κυνηγήσουν τις προσδοκίες τους. Εκεί, λοιπόν, που η γυναίκα
είχε ένα κριτήριο, έναν στόχο ζωής, την οικογένεια, τώρα αποκτά
πολλαπλούς και αντικρουόµενους στόχους: καριέρα, οικογένεια,
προσωπική ολοκλήρωση. Είναι κριτήρια στα οποία πρέπει να
ισορροπήσει και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Πολύ περισσότερο, µάλιστα, εάν δώσουµε βάση στα διάφορα πρότυπα που
µας κατακλύζουν σε τηλεοράσεις και περιοδικά, δείχνοντας την
όµορφη, χαρούµενη νοικοκυρά, µητέρα, σύζυγο, businesswoman. Όλα αυτά σε συσκευασία ενός, χτίζοντας ένα φανταστικό πρότυπο, ένα φανταστικό µοντέλο που ελάχιστη σχέση έχει
µε την πραγµατικότητα που βιώνει η καθεµία, οδηγώντας τες
πολλές φορές να αναρωτιούνται ενοχικά τι δεν κάνουν καλά. Το
ιδανικό, όσον αφορά τόσα πολλά κριτήρια, δεν είναι πάντα και
εφικτό και ευτυχώς, γιατί η τελειότητα πολλές φορές κρύβεται
στις ατέλειες.
Τα στερεότυπα αιώνων έχουν γραφτεί στα ανθρώπινα γονίδια
και εκεί δεν πιάνει εύκολα η γόµα και το µπλάνκο. Είναι τα στερεότυπα αυτά που κάνουν πιο δύσκολη την πορεία όσων επιλέξουν κάτι που δεν συµβαδίζει µε αυτά.
Η καριέρα –όχι, δεν είναι χολέρα- για µια γυναίκα είναι τις περισσότερες φορές πιο δύσκολη υπόθεση απ’ ό,τι για έναν άνδρα.
Οι ίσες ευκαιρίες, οι ίσες αµοιβές για την ίδια εργασία είναι
ακόµα και σήµερα το ζητούµενο σε πολλούς τοµείς. Κατά περίπου 17% είναι χαµηλότερη η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών
σε σχέση µε τους άνδρες. Πού; Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014.
Η συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα αποφάσεων είναι επίσης ασθενική, ακόµη κι εδώ στη Βουλή, που µιλάµε. Δείτε τη σύνθεση της Βουλής. Μόνο το 18% είναι γυναίκες, πενήντα τρεις
στις τριακόσιες θέσεις της Βουλής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο
µέσος όρος είναι 23%. Γιατί; Γιατί τα πατριαρχικά στερεότυπα
λένε ότι η ηγεσία είναι ανδρική υπόθεση, παραβλέποντας βέβαια
τις πλευρές ηγεσίας όπου η γυναικεία επίδοση είναι σαφώς ανώτερη, όπως είναι η συναισθηµατική νοηµοσύνη, η διαίσθηση, η
φροντίδα, η ενσυναίσθηση. Μακάρι να είχαµε οι άνδρες λίγο περισσότερο από τον θηλυκό εγκέφαλο! Θα ήταν καλύτερο για
µας, καλύτερο για όλους.
Επιτρέψτε µου κλείνοντας να πω και δυο λόγια για την παρουσία γυναικών σε χώρους απ’ όπου έχω περάσει. Στον χώρο του
αθλητισµού αλλά και στον ακαδηµαϊκό χώρο έχω δει πολύ δυναµικές γυναίκες, γυναίκες που δεσπόζουν στους χώρους τους
πολλές φορές µέσα από πιο δύσκολες διαδροµές απ’ ό,τι οι άνδρες συνάδελφοί τους.
Ξεκινάω από τον χώρο του αθλητισµού όπου οι γυναίκες έχουν
πλέον σχεδόν ισότιµο µερίδιο µε τους άνδρες: Από τα µικρά κορίτσια που κάνουν αθλητισµό µέχρι τις µαµάδες ή τις γιαγιάδες
που κατακλύζουν τα γυµναστήρια και µπράβο τους.
Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές επιτυχίες ρίξτε απλώς µια µατιά
στα ολυµπιακά µετάλλια που έρχονται στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια ή στις πρόσφατες επιτυχίες που είχαµε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Κλειστού Στίβου: Γυναίκες, κορίτσια που
µας κάνουν περήφανους ανεµίζοντας την ελληνική σηµαία από
το Βελιγράδι ως το Ρίο και στα πέρατα του κόσµου.
Για όσους χρησιµοποιούν αφορισµούς λέγοντας ότι οι γυναίκες και ειδικά οι Ελληνίδες δεν µπορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους, να τους θυµίσω ότι το µοναδικό ολυµπιακό µετάλλιο
που έχουµε σε οµαδικό άθληµα είναι από την Εθνική Οµάδα
Πόλο των γυναικών το 2004, το αργυρό µετάλλιο. Δεν έχουµε
άλλο ολυµπιακό οµαδικό µετάλλιο.
Στον ακαδηµαϊκό χώρο γνώρισα και γνωρίζω γυναίκες λαµπρές δασκάλες αλλά και ερευνήτριες. Πάνω απ’ αυτά όµως γυναίκες που δεν δίστασαν να τα βάλουν µε κατεστηµένα και
άγριες καταστάσεις, που δέχθηκαν bullying για τις απόψεις τους,
αλλά επέµειναν, τις υπερασπίστηκαν µέχρι τέλους. Τις ευχαριστώ για τα µαθήµατα που µου έδωσαν.
Πέρα απ’ αυτές όµως υπάρχει και η εργαζόµενη που δεν έχει
ωράριο καθότι εκτός από τη δουλειά υπάρχει και το νοικοκυριό
και τα παιδιά, µια δουλειά είκοσι τέσσερις ώρες την ηµέρα, εφτά
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ηµέρες την εβδοµάδα, τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες τον χρόνο,
υπερπλήρους και υπεραποκλειστικής απασχόλησης. Υπάρχει η
συνταξιούχος, η γιαγιά, που υπηρετεί τη δεύτερη θητεία της
στην κοινωνία µεγαλώνοντας τα εγγόνια της, γιατί η µαµά δεν
µπορεί να τα προλάβει όλα. Υπάρχει η αγρότισσα που βοηθάει
τη γη να µείνει ζωντανή. Υπάρχει η πρόσφυγας και η µετανάστρια
που πέρασε το Αιγαίο µε το παιδί της σφιχταγκαλιασµένο στο
στήθος.
Λένε ότι πίσω από κάθε πετυχηµένο άνδρα κρύβεται µια έξυπνη γυναίκα. Εγώ θα έλεγα ότι πίσω από µια πετυχηµένη κοινωνία κρύβονται πολλές ικανές γυναίκες σε κρίσιµα πόστα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Μαυρωτά, Βουλευτή από το Ποτάµι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που
αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία».
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ήδη στην Αίθουσα Γερουσίας πραγµατοποιείται εκδήλωση υπό τη διοργάνωση του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και
τη Δηµοκρατία και παρουσία του Προέδρου της Βουλής, κ. Νικολάου Βούτση, αφιερωµένη στην Έλλη Λαµπρίδη, την παιδαγωγό, συγγραφέα και φιλόσοφο που υπήρξε από τους
πρωτεργάτες των αγώνων για τα δικαιώµατα της γυναίκας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 9 Μαρτίου
2017.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 553/3-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των τροχαίων ατυχηµάτων, την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και την καλύτερη εφαρµογή του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
2. Η µε αριθµό 548/28-2-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ
κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την πρωτοφανή καθυστέρηση στην απονοµή νέων συντάξεων.
3. Η µε αριθµό 549/1-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Χατζησάββα προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε
την παράλογη εκποίηση της κερδοφόρας Εγνατίας Οδού Α.Ε..
4. Η µε αριθµό 550/1-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την
ύπαρξη µόλις τεσσάρων (4) ραντάρ ταχύτητας στο εθνικό δίκτυο
της χώρας.
5. Η µε αριθµό 552/3-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
έκρυθµη κατάσταση που βρίσκεται ο χώρος της υγείας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 554/3-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Γεωργαντά προς την
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τον σχεδιασµό
για την κατάργηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς.
2. Η µε αριθµό 557/6-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τροποποίηση του άρθρου 20 του
ν.4387/2016 περί περικοπής των συντάξεων ακόµη και για ελάχιστο αγροτικό εισόδηµα ή και αναστολή καταβολής σύνταξης για
αιρετούς αυτοδιοίκησης.
3. Η µε αριθµό 556/6-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Γεωργίου Αµυρά προς τον Υπουργό
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Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάληψη από το ελληνικό δηµόσιο
του ανεξόφλητου υπολοίπου δανεικής σύµβασης του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ).
4. Η µε αριθµό 527/24-2-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου Τάσσου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της Τήλου.
5.- Η µε αριθµό 525/24-2-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χρήστου Μαντά προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αναγνωρίσεις του Διεπιστηµονικού
Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σε µεταπτυχιακά από ιδιωτικά Πανεπιστήµια της
Κύπρου και της Ιταλίας και τις συµπράξεις µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας µας.
6. Η µε αριθµό 520/23-2-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ.
Ιωάννη Κουτσούκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τη σιωπή του κ. Τσακαλώτου και τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης.
7. Η µε αριθµό 461/8-2-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την τροµοκρατική επίθεση µε καλάσνικοφ κατά ανδρών των ΜΑΤ.
8. Η µε αριθµό 463/10-2-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε τη
µεταφορά χρηστών της ΔΕΗ σε εταιρείες εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
9. Η µε αριθµό 467/10-2-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την σκόπιµη κωλυσιεργία
εκπληρώσεων όρου διαθήκης ο οποίος προβλέπει ίδρυση ογκολογικής κλινικής στην Χαλκίδα.
10. Η µε αριθµό 434/2-2-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανθελληνική δράση τούρκων πρακτόρων και εκπροσώπων τους στη
Θράκη.
11. Η µε αριθµό 435/2-2-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ελένης
Ζαρούλια προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον διορισµό υπόδικης στη διοίκηση του υπερταµείου.
12. Η µε αριθµό 367/20-1-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Μίχου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την απαράδεκτη εκτόπιση τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα τέκνων Ελλήνων από τους βρεφονηπιακούς σταθµούς.
13. Η µε αριθµό 338/13-1-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σχετικά µε την προοπτική κατοικήσεως των είκοσι
οκτώ νησιών που αναβαθµίζει την εθνική ελληνική κυριαρχία και
ενισχύει τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας.
14. Η µε αριθµό 430/31-1-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βου-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λευτή Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ. Γεωργίου Αρβανιτίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη σηµαντική µείωση της πυροσβεστικής δύναµης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
15. Η µε αριθµό 333/12-1-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ
κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την χρηµατοδότηση δηµοσιογράφων και ιστοσελίδων.
16. Η µε αριθµό 439/6-2-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά χρηστών της ΔΕΗ σε εταιρείες εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικής
ενέργειας.
17. Η µε αριθµό 498/20-2-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Γεωργίου Αµυρά προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπόθεση «SIEMENS».
18. Η µε αριθµό 441/6-2-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ
κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την αναστολή του ασφαλιστικού νόµου για τα µπλοκάκια, µέχρι
την άρση των αδικιών που προκαλούνται από την στρεβλή εφαρµογή του.
19. Η µε αριθµό 402/27-1-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη µείωση του κόστους
των διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του µαστού.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1481/24-11-2016 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου
Δηµαρά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις καταγγελίες
για υψηλά ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα χωρίς ιατρική αιτιολόγηση.
2. Η µε αριθµό 2787/23-1-2017 ερώτηση του Δ’ Αντιπροέδρου
της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Νικήτα Κακλαµάνη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Υπουργείων
Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Η µε αριθµό 446/18-10-2016 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες.
4. Η µε αριθµό 175/7-10-2016 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αντιπληµµυρική θωράκιση του Νοµού Λακωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διακόψουµε τη συνεδρίαση
για λίγα λεπτά και αµέσως µετά θα συνεχίσουµε µε τη νοµοθετική εργασία.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της
γεωργίας».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή µπορούν να
λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Ωστόσο, επειδή έχουν κατατεθεί και τέσσερις τροπολογίες,
µια υπουργική, η µε αριθµό 947/62 και τρεις βουλευτικές, οι
943/60 και 944/61 που έχουν το ίδιο περιεχόµενο, καθώς και η
948/63, προτείνω αρχικά να τοποθετηθούν επί της αρχής της
συµφωνίας η κ. Ζαρούλια από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή,
καθώς είχε καταψηφίσει η Χρυσή Αυγή τη συµφωνία, και ο κ. Μωραΐτης από το ΚΚΕ, για τον ίδιο λόγο, και στη συνέχεια ο αρµόδιος Υπουργός για πέντε λεπτά.
Μετά, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, προτείνω να συζητηθούν µαζί οι τροπολογίες και να λάβουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές
-όσοι θέλουν βεβαίως- και ο αρµόδιος Υπουργός, ο καθένας για
πέντε λεπτά.
Επίσης, σε όσους έχουν υπογράψει τροπολογίες, θα τους
δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα ξέρουµε ποιες τροπολογίες γίνονται
δεκτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αυτό θα το
ακούσουµε από τον κύριο Υπουργό. Μόλις τοποθετηθούν η κ.
Ζαρούλια και ο κ. Μωραΐτης, ο κύριος Υπουργός θα πει ποιες
τροπολογίες γίνονται δεκτές.
Συµφωνεί το Σώµα µε τη διαδικασία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το Σώµα
συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει η κ. Ζαρούλια, για πέντε λεπτά, για να τοποθετηθεί επί της αρχής της συµφωνίας.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι διµερείς σχέσεις µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν ξεκινούν τυπικά από το 1992.
Το 2014 κατά την επίσκεψή του ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν συνοδευόταν από τον Υπουργό Εξωτερικών
της χώρας, ο οποίος υπέγραψε µε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών
Ευάγγελο Βενιζέλο µνηµόνιο συνεργασίας για θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα της γεωργίας και της νεολαίας.
Δεν είναι, όµως, οι µόνες συµφωνίες που υπεγράφησαν επί
συγκυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας–ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, υπεγράφησαν συµφωνίες που δεν εξασφάλιζαν το µέγιστο όφελος
για τον ελληνικό λαό και το ελληνικό έθνος. Έτσι σήµερα, τρία
χρόνια µετά, εξετάζουµε την κύρωση της συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα της γεωργίας.
Προτού αναφερθώ στην κύρωση θέλω να σταθώ στο εισαγωγικό σηµείωµα τόσο της αιτιολογικής έκθεσης όσο και της κύρωσης. Για ποιον ακριβώς λόγο σε µια διµερή συµφωνία
συνεργασίας γίνεται ιδιαίτερη µνεία στην τήρηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Έχει υπάρξει κάποια σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το
επιτάσσει ή µήπως διακυβεύονται συµφέροντα εις βάρος της Ελλάδος και αυτή η σηµείωση αποτελεί ένα καµπανάκι υπενθύµισης
των υποχρεώσεων που µας έχουν επιβληθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως;
Είναι δεδοµένο και αποδεκτό αυτό που ανέφερε ο Υπουργός
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στη συνεδρίαση της επιτροπής. Είµαστε µέρος της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως και λογικό είναι και εµείς οι ίδιοι αλλά και οι χώρες µε
τις οποίες κάνουµε συµφωνίες να σέβονται τις διαδικασίες που
ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως είναι η δεύτερη
κύρωση µέσα σε λίγες ηµέρες που έρχεται µε αυτή τη σηµείωση
και µας βάζει σε σκέψεις.
Εις ό,τι αφορά την κύρωση για το περιεχόµενο της συµφωνίας
έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στην επιτροπή.
Ορισµένες παρατηρήσεις: Είναι γνωστό ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας εδράζεται στον σεβασµό του διεθνούς δικαίου
και στην προσήλωση στις αρχές της καλής γειτονίας. Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται διαχρονικά και σταθερά και όχι ευκαιριακά
ή επιλεκτικά, έχοντας πάντα ως γνώµονα το εθνικό συµφέρον.
Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσµοθετήσει την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Βάσει αυτής της χάραξης πολιτικής έχουν συναφθεί διµερείς συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας
µεταξύ των εµπλεκόµενων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
βάσει των οποίων έχουν αναλάβει τη δέσµευση να προασπίζουν
κοινές αξίες και να προάγουν την οικονοµία της αγοράς, τη βιώσιµη ανάπτυξη και να µειώνουν τη φτώχεια.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της παρέχει χρηµατοδοτική τεχνική και µακροοικονοµική συνδροµή και παρέχει µια
δέσµη µέτρων που συµβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των
χωρών. Με αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο θα βρεθούν οι χρηµατοδοτικοί πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για µια χώρα που δεν ανήκει σε αυτήν.
Από εκεί και πέρα, ποιοι είναι οι διεθνείς οργανισµοί που θα
εξασφαλίσουν την χρηµατοδότηση; Ποια είναι τα συγκεκριµένα
προγράµµατα µέσω των οποίων θα χρηµατοδοτηθούν τα µέσα
υλοποίησης της συνεργασίας; Αν υποψήφιος χρηµατοδότης
είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,
τότε θα πρέπει να πούµε ότι αυτή η τράπεζα είχε εκφράσει τις
ανησυχίες της για την έλλειψη δηµοκρατίας στο Αζερµπαϊτζάν
και είναι από τις αιτίες που µπορεί να διακοπεί η χρηµατοδότηση
του TAP.
Το Αζερµπαϊτζάν είναι µια δυναµικά αναπτυσσόµενη χώρα της
περιοχής του νότιου Καυκάσου. Είναι σηµαντική η απόφαση του
ίδιου του Προέδρου, που αφορά την ανάπτυξη µεταξύ άλλων και
της αγροτικής οικονοµίας, όπου αναζητούνται ευκαιρίες από
τους αρµόδιους φορείς και συνδέσµους για ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε ξένες χώρες. Αυτήν την αναζήτηση έρχεται προφανώς να καλύψει η παρούσα συµφωνία µε τη χώρα µας. Ο τοµέας
στον οποίο επιθυµούν οι Αζέροι να συνεργαστούν µε εµάς µπορεί να δικαιολογηθεί, καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν καλύπτει
τις ανάγκες του πληθυσµού και συνεπώς πραγµατοποιούνται εισαγωγές κυρίως σιτηρών, ρυζιού και ζάχαρης, ενώ επιχειρείται
ο εκσυγχρονισµός των ελαιοκαλλιεργειών, η διάδοση στην εγχώρια αγορά των προϊόντων ελιάς και του ελαιόλαδου, τα οποία
σήµερα µετέχουν ελάχιστα στις διατροφικές συνήθειες του αζερικού πληθυσµού.
Η Ελλάδα δεν αποτελεί κύριο εµπορικό εταίρο του Αζερµπαϊτζάν, παρά το γεγονός ότι το εύρος των εξαγώγιµων προϊόντων
της θα επέτρεπε κατόπιν συστηµατικών προσπαθειών την είσοδό
τους στην αζερική αγορά.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω ότι δεν µπορούµε να
παραβλέψουµε το γεγονός πως η παρούσα συµφωνία αφορά
µόνο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας πληροφοριών, προγράµµατα
κατάρτισης, εκπαίδευσης και την ανταλλαγή εµπειριών σε θέµατα αγροτοπεριβαλλοντικά, διαχείρισης γης και χαρτογράφησης. Η µόνη αναφορά στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας
είναι η ενθάρρυνση των µεικτών επιχειρήσεων συνεργασίας µεταξύ του συνεταιριστικού και του ιδιωτικού τοµέα των δύο
χωρών.
Η συνεργασία, λοιπόν, αφορά, όπως προείπα, την ανταλλαγή
πληροφοριών και τεχνογνωσίας και όχι επενδύσεις στην περιφέρεια του συµβαλλόµενου µέρους. Αυτό γίνεται διότι λόγω του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Αζερµπαϊτζάν η αγορά γης από
αλλοδαπούς δεν επιτρέπεται. Συνεπώς η καλλιέργεια καθίσταται
εφικτή µόνο µέσω µεικτών επιχειρήσεων µε επιτόπιους εταίρους.
Αντιθέτως, αυτό δεν παρεµποδίζει τους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στο Αζερµπαϊτζάν να το χρησιµοποιήσουν ως
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πύλη εισόδου στην Ελλάδα και να εγκαθιδρύσουν τα δικά τους
παραρτήµατα ή να συνάψουν σχετικές συµφωνίες. Εδώ να σηµειωθεί ότι το 36% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στο Αζερµπαϊτζάν είναι τουρκικές και µάλιστα µε επενδύσεις της
τάξης των 2,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Συνεπώς, πώς θα
µπορέσει αυτή η συµφωνία να συµβάλει στο άνοιγµα της αγοράς, στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που σχετίζονται µε τη
γεωργία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Ας δούµε τώρα το φιλόδοξο σχέδιο «Αζερµπαϊτζάν 2020: Προοπτικές για το Μέλλον» του Προέδρου Ιλχάµ Αλίεφ. Σύµφωνα µε
αυτό επιχειρείται η οικονοµική αυτάρκεια της χώρας µέσω της
ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής, του τοµέα των υπηρεσιών, του τουρισµού, των κατασκευών, των νέων τεχνολογιών
κ.λπ..
Τέτοιο εθνικό σχέδιο δεν φαίνεται να υπάρχει στην Ελλάδα.
Και πώς να υπάρξει άλλωστε; Με την υπέρµετρη φορολογία, µε
τους δασικούς χάρτες που βγάζουν το µεγαλύτερο ποσοστό της
χώρας ως δασικό και ακυρώνουν τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις,
µε την έλλειψη παροχής κινήτρων για την καλλιέργεια της γης;
Δεν θα έπρεπε πρωτίστως να έχουν λυθεί τα δικά µας ζητήµατα
και να έχει ενισχυθεί ο αγροτικός τοµέας στη χώρα µας, καθώς
αναµφισβήτητα ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί την πραγµατική
βάση της οικονοµίας και µετά να βοηθήσουµε την άλλη χώρα να
αναπτύξει τους αντίστοιχους τοµείς; Σαφώς και η συγκεκριµένη
συµφωνία ήταν γεωστρατηγικά επιλεγµένη από την προηγούµενη κυβέρνηση, της οποίας το αντεθνικό έργο συνεχίζει η σηµερινή.
Να θυµίσουµε όµως ότι την εποχή εκείνη ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτίθετο
και κατήγγελλε τέτοιου είδους συµφωνίες, ενώ κατηγορούσε την
τότε κυβέρνηση για φιλοαµερικανική στάση, αντίθετη προς το
εθνικό συµφέρον.
Είναι γεγονός ότι το Αζερµπαϊτζάν διατηρεί στενές σχέσεις µε
την Άγκυρα και αποτελεί µια προέκταση της Τουρκίας. Η πολιτική
των Αζέρων είναι εξόχως φιλική προς την Τουρκία και στην πραγµατικότητα το κράτος τους είναι δορυφόρος της. Δεν πρέπει να
ξεχνάµε ότι πρόκειται για µια χώρα µε τη νοοτροπία ενός µουσουλµανικού στην πλειονότητά του κόσµου και συνεπώς, αντιµετωπίζουµε αρνητικά την ανάπτυξη στενότερων επιχειρηµατικών
σχέσεων µε τη χώρα µας, τη στιγµή µάλιστα που είναι αµφίβολο
το αν θα υπάρξει αµοιβαίο όφελος απ’ αυτή τη συµφωνία.
Η Ελλάδα των µνηµονίων δεν αντιµετωπίζεται ως ισότιµος
εταίρος των Ευρωπαίων, πόσω µάλλον των Αζέρων. Δεν µπορούµε να επιτρέψουµε την είσοδο της Τουρκίας διά της πλαγίας
οδού στη χώρα µας. Υπό αυτήν την έννοια δεν µπορούµε να υπογράψουµε καµµιά συµφωνία και κανένα µνηµόνιο συνεργασίας.
Γι’ αυτό καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για
τον Καποδίστρια, που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι
έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 1ο Γυµνάσιο Ελευσίνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσουµε τους µαθητές και τις µαθήτριες, καθώς και
τους εκπαιδευτικούς ότι παρακολουθούν συζήτηση και ψήφιση
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Προχωρούµε και στη συνέχεια, µετά τις τοποθετήσεις, θα έχουµε την
ψηφοφορία.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τονίσαµε και στην επιτροπή ότι η κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας και Αζερµπαϊτζάν είναι µία συµφωνία µεταξύ δύο
καπιταλιστικών χωρών και είναι µια προσπάθεια προώθησης στον
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τοµέα της γεωργίας και ειδικότερα στη βιοµηχανία τροφίµων,
αλλά και σε άλλους τοµείς της φυτικής παραγωγής, όπως είναι
οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες, σε σπόρους αναπαραγωγής, σε
εκτροφή ζώων και ζωοτροφές.
Με λίγα λόγια, αυτή η συµφωνία ανοίγει τον δρόµο για τη διείσδυση των ελληνικών επιχειρηµατικών οµίλων που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση των τροφίµων, στην διατροφική
αλυσίδα σε αυτή τη χώρα.
Υπάρχει, βέβαια, εκεί ένα φιλικό περιβάλλον στους επιχειρηµατικούς οµίλους, µέσα από το µικρό ενεργειακό κόστος, λόγω
του φυσικού αερίου. Κατά κύριο λόγο, αυτό θα ευνοήσει τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες, αλλά όχι µόνο. Κινείται, βέβαια, αυτή
η συµφωνία στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξει αγορές στην ευρύτερη περιοχή της Κασπίας, στοχεύοντας
σε αγορές πέρα από τη χώρα του Αζερµπαϊτζάν.
Σε αυτή την κατεύθυνση, για να επιτευχθούν τα συµφέροντα
των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον
χώρα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, θα παίξουν
καθοριστικό ρόλο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, και τα δύο
Υπουργεία των χωρών.
Και στη συνέχεια, τους υπόσχεστε ότι θα δώσετε µάχη να διασφαλίσετε ζεστό, τζάµπα χρήµα από το ξεζούµισµα των λαών,
µέσω ευρωπαϊκών, αλλά και άλλων κονδυλίων, όπως αναφέρεται
και στο άρθρο 3.
Βέβαια, αποκαλυπτικό είναι το άρθρο 1, για τις προθέσεις και
τους στόχους αυτής της συµφωνίας, αφού µιλάει καθαρά για την
ενθάρρυνση µεικτών ιδιωτικών επιχειρήσεων, µεταξύ των δύο
χωρών.
Είστε καλοί συνεχιστές. Πήρατε τη σκυτάλη από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και συνεχίζετε την πολιτική υπηρέτησης των
συµφερόντων του κεφαλαίου. Εν προκειµένω, µε αυτή τη συµφωνία υλοποιείτε αποφάσεις της συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, που διαµόρφωσε αυτή τη συµφωνία το
2014, µε πρωτεργάτη τον τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Ευάγγελο Βενιζέλο.
Τότε, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσε µε αυτές τις συµφωνίες.
Τώρα, κύριοι της Κυβέρνησης, τις ονοµάζετε συµφωνίες ανάπτυξης και εξωστρέφειας.
Αυτή η συµφωνία, βέβαια, είναι και σε συνέχεια της συµφωνίας
που υπήρχε το 1994, που στόχευε στην προώθηση της καπιταλιστικοποίησης του Αζερµπαϊτζάν, µετά τις ανατροπές και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.
Κατά τη γνώµη µας, τέτοιες συµφωνίες µεταξύ καπιταλιστικών
χωρών βαθαίνουν την εκµετάλλευση. Είναι εργαλεία για να περάσουν πολιτικές που υπηρετούν τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων. Προωθείται το µοντέλο ενίσχυσης της
καπιταλιστικής αγροτικής παραγωγής. Αυτό είναι το πετυχηµένο
µοντέλο κατ’ εσάς, αλλά και κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση των µονοπωλίων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζουµε τη συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Αζερµπαϊτζάν. Γιατί είναι µακριά από τα
συµφέροντα της φτωχοµεσαίας αγροτιάς και υπηρετεί, κατά τη
γνώµη µας, τις καπιταλιστικές αγροτικές επιχειρήσεις των δύο
χωρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μωραΐτη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου, για να µιλήσει και για τις τροπολογίες, την υπουργική και
τις βουλευτικές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κατ’ αρχάς, θα πω για την Κύρωση της Σύµβασης. Όλες αυτές οι συµβάσεις είναι ευχές, πραγµατικά, που για
να υλοποιηθούν χρειάζεται µία προσπάθεια.
Στην συγκεκριµένη περίπτωση, η διακρατική επιτροπή που συστήνεται είναι αυτή που θα αναλάβει το µεγάλο µέρος και αν
µπορέσει να την περπατήσει, θα είναι επ’ ωφελεία και των δύο
λαών. Όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν είναι εκτός πραγµατικότητας, πόσω µάλλον σε µία περίοδο που το κύριο ζητούµενο
ιδιαίτερα για τη χώρα µας είναι να βρει καινούργιες διεξόδους
στην ποιοτική της αγροτική παραγωγή.
Όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, τις τροπολογίες, υπάρχει µία
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τροπολογία που κατατέθηκε και στην επιτροπή. Ξεκαθάρισα ότι
δεν µπορώ να την κάνω δεκτή, πόσω µάλλον όταν είναι άλλο το
αρµόδιο Υπουργείο και ο αρµόδιος Υπουργός µπορεί να απαντήσει.
Κάποια τροπολογία κατατέθηκε και από Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας.
Εγώ θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ξεκαθαρίσω ένα
πράγµα. Όσοι συζητάτε για δασικούς χάρτες, για µορφές και
χρήσεις γης θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ως σηµείο αναφοράς το άρθρο 117 του Συντάγµατος. Το άρθρο ρητά λέει: «Εκτάσεις οι οποίες αποψιλώθηκαν ή κάηκαν, εκχερσώθηκαν και
έχασαν τη δασική τους µορφή αυτόµατα κηρύσσονται αναδασωτέες». Άρα, λοιπόν, αν σήµερα συζητάµε για να δούµε πώς θα
απαλλάξουµε πολλές από αυτές τις εκτάσεις από τον υποχρεωτικό τους δασικό χαρακτήρα, εκεί πλέον αρχίζει και µπαίνει το
ζήτηµα κατά πόσον αυτές οι εκτάσεις ήταν επιλέξιµες για τις ενισχύσεις, κατά πόσον αυτές οι εκτάσεις µπορούν να προσφέρουν
στην αγροτική δραστηριότητα.
Εγώ όµως θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγµα, δεν θα επιτρέψουµε εµείς του αγροτικού χώρου να χρησιµοποιηθούν ως πρόσχηµα οι εκτάσεις, που πράγµατι έχει ανάγκη ο αγροτικός
χώρος, για να µπουν πίσω από αυτό το παραθυράκι. Και το ξέρετε όλοι σας ότι από την ώρα που χαρακτηρίζονται ως αγροτικού χαρακτήρα εδάφη σηµαίνει ότι είναι ελεύθερα προς πάσα
χρήση, που σηµαίνει πάρα πολύ απλά επιβράβευση των καταπατητών. Το τονίζω για µια ακόµη φορά.
Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει ο αρµόδιος Υπουργός
στον οποίο µπορείτε να καταθέσετε προτάσεις. Είναι ένα θέµα
που µας απασχολεί, την απασχολεί την Κυβέρνηση το συγκεκριµένο ζήτηµα. Γιατί δεν είναι τόσο η υποχρέωση, θα έλεγα, απέναντι στους θεσµούς όσο η αναγκαιότητα επιτέλους σε αυτήν τη
χώρα να έχει δασικούς χάρτες, να προχωρήσει το Κτηµατολόγιο.
Γιατί δεν µπορούµε να µιλάµε για χρήσεις γης, για χωροταξία αν
δεν ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη διαδικασία.
Για την τροπολογία, που είναι εδώ η συνάδελφος Υπουργός,
δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Δίνουµε τον λόγο στην Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Παπανάτσιου για την υπουργική τροπολογία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την υπ’ όψιν τροπολογία, την 947, τίθενται οι προϋποθέσεις
επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν από τους αναδειχθέντες ως υπερθεµατιστές στον διενεργηθέντα διαγωνισµό για
τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών µετά την ανάκληση της
σχετικής προκήρυξης σε συµµόρφωση µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Η τροπολογία έχει ως εξής: «Ποσά τα οποία, µετά την ανάκληση
της προκήρυξης 1/2016 του Υπουργού Επικρατείας για τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας
ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου για τη µετάδοση υψηλής ευκρίνειας, είναι επιστρεπτέα στους υπερθεµατιστές της διενεργηθείσας δηµοπρασίας ως καταβληθέντα για την
πρώτη δόση του τιµήµατος, παρακρατούνται ή συµψηφίζονται αυτεπαγγέλτως µόνο µε ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες στη φορολογική διοίκηση οφειλές ή οφειλές προς οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης,
εφόσον ο υπόχρεος συµµορφώνεται µε αυτό και δεν έχουν ανασταλεί. Παρακράτηση ή αυτεπάγγελτος συµψηφισµός µε άλλου
είδους οφειλές δεν επιτρέπεται. Ποσά τα οποία µέχρι την έκδοση
του παρόντος παρακρατήθηκαν ή συµψηφίστηκαν µε ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης, εφόσον ο υπόχρεος συµµορφώνεται µε αυτό,
και δεν έχουν ανασταλεί, δεν επιστρέφονται. Τα υπολειπόµενα
ποσά µετά την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, καθώς και ποσά
που παρακρατήθηκαν ή συµψηφίστηκαν µε οφειλές που δεν πληρούν τους όρους του προηγούµενου εδαφίου επιστρέφονται
στους δικαιούχους. Για την είσπραξη των επιστρεπτέων ποσών
δεν απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερό-
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τητας. Προγράµµατα ρύθµισης οφειλών, που αναβιώνουν συνεπεία της επιστροφής των ποσών του πρώτου εδαφίου, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον ο υπόχρεος συµµορφώνεται µε αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κυρία Υφυπουργέ.
Τώρα προχωράµε στη συζήτηση επί των τροπολογιών όπως
έχουµε πει στην αρχή της διαδικασίας. Θα προχωρήσουµε µε
την κοινοβουλευτική τάξη.
Τον λόγο έχει για πέντε λεπτά, και παρακαλώ να σεβαστούµε
τον χρόνο, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο λόγος που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας τη συγκεκριµένη τροπολογία σε
ό,τι έχει να κάνει µε την ανάρτηση των δασικών χαρτών, γνωρίζοντας ότι δεν είναι αρµοδιότητα του δικού σας Υπουργείου,
είναι γιατί πάρα µα πάρα πολλούς αγρότες απασχολεί το συγκεκριµένο θέµα µαζί µε το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας.
Ξέρετε τα τερατώδη λάθη τα οποία έχουν γίνει σε ό,τι έχει να
κάνει µε την ανάρτηση των δασικών χαρτών και θέλω να σας ενηµερώσω ότι από τις αρχές του Γενάρη µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας έχουν καταθέσει όχι µία,
αλλά δύο ερωτήσεις στον αρµόδιο Υπουργό κ. Φάµελλο, ο
οποίος προκλητικά ακόµα δεν µας έχει απαντήσει σε καµία από
τις δύο.
Ερχόµαστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και καταθέτουµε αυτήν την
τροπολογία πιστεύοντας ότι µπορούµε να δώσουµε λύση σε αρκετά από τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουµε. Και αυτή η
τροπολογία δεν λέει τίποτα άλλο, κύριε Υπουργέ, από το ότι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται µε αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, µε παραχωρητήρια από το 1975 και που τώρα θεωρούνται δασικά τα αγροτεµάχια που έχουν, θα πρέπει ατελώς να
γίνονται οι αντιρρήσεις τους και να εξαιρούνται από τη διαδικασία
των δασικών χαρτών. Κανένας δεν αµφισβητεί ότι η διαδικασία
των δασικών χαρτών είναι επιβεβληµένη και για την ανάπτυξη και
για το περιβάλλον και για την κοινωνία. Από εκεί και πέρα όµως
δεν µπορεί να έχουµε µία φοροεισπρακτική λογική και σε αυτό το
µέτρο, το οποίο είναι αναπτυξιακό και προστατεύει το περιβάλλον.
Είναι τεράστια τα ποσά τα οποία καλούνται να πληρώσουν, αδίκως, κύριε Υπουργέ, πάρα πολλοί πολίτες για την περιουσία που
πραγµατικά τους ανήκει.
Η δεύτερη παράγραφος που έχουµε καταθέσει, όπου θα θέλαµε να γίνει µία αλλαγή, είναι και για αυτούς των οποίων δεν
έχει αλλάξει χρήση, σε καµµία από τις δύο περιόδους των αεροφωτογραφιών, το αγροτεµάχιο ή το ακίνητο που διαθέτουν, να
µπορούν κι αυτοί ατελώς να καταθέτουν τις αντιρρήσεις τους και
να δικαιώνονται µέσα από τις επιτροπές αντιρρήσεων.
Τρίτο θέµα και πολύ σηµαντικό, κύριε Υπουργέ –δυστυχώς
εσείς τα ακούτε, αν και απασχολεί βέβαια πάρα πολύ µεγάλο
κοµµάτι από τους αγρότες και από τους κτηνοτρόφους όλη αυτή
η διαδικασία, αλλά καλά θα ήταν να ήταν και ο κ. Φάµελλος- είναι
ότι µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης
όλων των δασικών χαρτών, που είναι µέχρι το 2019, θα πρέπει
κατά τη γνώµη µας να ανασταλεί η επιβολή και η είσπραξη προστίµων τα οποία πηγάζουν από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Τι πιο δίκαιο και τι πιο απλό; Ξέρετε κάτι; Μπαίνουµε σε
µία διαδικασία δυστυχώς, ταλαιπωρούµε τον κόσµο, δηµιουργούµε πάρα πολύ σοβαρά προβλήµατα για κάτι που είναι επιβεβληµένο να γίνει, για κάτι που βοηθάει την οικονοµία, για κάτι
που προστατεύει το περιβάλλον, αλλά το κάνετε µε λάθος τρόπο.
Και αυτό θα πρέπει να διορθώσουµε. Εδώ δεν ερχόµαστε µε µία
λογική αντιπολιτευτική, αλλά µε µία λογική η οποία θα είναι επ’
ωφελεία και του κράτους και του πολίτη και θα θέλαµε σας παρακαλώ πάρα πολύ να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη δεύτερη τροπολογία, την ψηφίζουµε,
κύριε Πρόεδρε, παρ’ όλο που είναι εκπρόθεσµη, και την ψηφίζουµε γιατί η Νέα Δηµοκρατία έχει µία ξεκάθαρη στάση, ότι το
ελληνικό κράτος οφείλει να είναι συνεπές απέναντι στις υποχρεώσεις του όχι µόνο στους υπερθεµατιστές –οι οποίοι πλέον δεν

5632

είναι υπερθεµατιστές- αλλά απέναντι σε όλη την ελληνική κοινωνία και σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια την οποία έκανε η Νέα Δηµοκρατία κατά την περίοδο
του 2012 µέχρι το 2015 για να µειώσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου. Φυσικά, δεν µπορούµε να µη σταθούµε στο
ότι αυτό είναι η τελευταία πράξη του Βατερλό που έζησε η Κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει µε τη διαδικασία των τηλεοπτικών
αδειών. Δεν µπορούµε να ξεχάσουµε όλη αυτή την προσπάθεια
που έκανε ένας συγκεκριµένος Υπουργός καναλάρχης όταν του
λέγαµε όλοι ότι είναι αντισυνταγµατικός ο νόµος, δεν µπορούµε
να ξεχάσουµε την πολεµική αντιµετώπιση την οποία δέχθηκε το
ανώτατο δικαστήριο της χώρας από την απόφαση την οποία ανέβαλε και τις προσπάθειες που έγιναν για να µη βγει αυτή η απόφαση, αψηφώντας την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σαφέστατα
όµως και είµαστε υπέρ το κράτος να είναι συνεπές απέναντι στις
υποχρεώσεις τις οποίες έχει προς τους πολίτες.
Μία παρατήρηση µόνο, κυρία Υπουργέ, στο κοµµάτι που λέτε
ότι για την είσπραξη των επιστρεπτέων ποσών δεν απαιτείται η
προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας θα θέλαµε µία περαιτέρω διευκρίνιση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ, για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά την τροπολογία
του Υπουργείου Οικονοµικών συµφωνούµε.
Θα ήθελα να πω κάτι για τα δάση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό
αυτό που πάει να κάνει η Κυβέρνηση και δεν χρειάζονται αντιπολιτευτικές κορόνες, διότι τόσα χρόνια πορευόµασταν χωρίς
οδικό χάρτη. Σήµερα, αυτό που πάει να κάνει η Κυβέρνηση είναι
ένα τεράστιο έργο και πρέπει να βοηθήσουµε, ώστε όποια προβλήµατα προκύψουν να τα διορθώσουµε.
Βεβαίως, επί της ουσία της τροπολογίας των συναδέλφων
θέλω να πω ότι έχουν δίκιο. Όλα αυτά θα τα διορθώσουµε.
Έτυχε και αυτό να το φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τόσα χρόνια δεν είχαµε
δασικό χάρτη. Τώρα βρήκαν όλες οι πεθερές να βγουν στον
αέρα; Και εµείς ξέρουµε ποια είναι τα προβλήµατα και πρέπει να
διορθωθούν, όµως η αντιπολίτευση να έχει και όρια. Φθάνει, ως
εδώ!
Εκείνο που χρειάζεται να συζητηθεί και θα συζητηθεί είναι το
ζήτηµα των δασικών χαρτών, διότι εάν θέλεις να κάνεις αγροτική
πολιτική, πρέπει να ξέρεις τι έχεις, ποια είναι τα λιβάδια σου,
ποιες είναι οι ιδιωτικές περιουσίες κ.λπ.. Εάν δεν τα ξέρεις, τι να
σχεδιάσεις; Πώς σχεδίαζαν τόσα χρόνια; Αυτά πρέπει να µας
απαντήσει και να µη κουνά το δάκτυλο συνέχεια η Αντιπολίτευση
στην Κυβέρνηση.
Βεβαίως, αυτά που πάµε να κάνουµε είναι σοβαρά πράγµατα
και αφορούν την πραγµατική ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα
και κλείνω το θέµα.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι είχαµε πολλές επετείους. Σήµερα, 8 Μαρτίου, είναι η επέτειος της γυναίκας. Πριν
από δυο µέρες είχαµε την επέτειο για το Κιλελέρ, για την εξέγερση των αγροτών του Κιλελέρ. Εκατόν επτά χρόνια πέρασαν
από την ηρωική εξέγερση του Κιλελέρ. Δεν κάναµε κάτι συγκεκριµένο εδώ στην Βουλή. Οπωσδήποτε, βέβαια στα κόµµατα καθένας κάνει αυτό που πιστεύει. Εκείνο που πρέπει να τονίσουµε
ότι είναι η µοναδική αγροτική κινητοποίηση παγκοσµίως, η οποία
έγινε από καθαρούς αγρότες για τη γη, για το ποιος κατέχει τη
γη, για το ποιος καλλιεργεί τη γη. Δεν θα βρείτε πουθενά αλλού
τέτοια εξέγερση αγροτών ενάντια στους νεοτσιφλικάδες οι
οποίοι ήταν εκείνη την περίοδο. Και αν θελήσουµε να δούµε αυτό
που γιορτάσαµε σήµερα, αυτά που είπαµε για τη γυναίκα σε
εκείνα τα χρόνια, τότε µπορείτε να φανταστείτε η αγρότισσα σε
τι µοίρα ήταν, στις ορέξεις του κοτζαµπάση και όλα αυτά.
Νοµίζω ότι χρειάζεται τιµή και δόξα, διότι οι αγρότες έβαλαν
για πρώτη φορά στην ιστορία το ζήτηµα της κατοχής της γης και
γι’ αυτό είναι αξιέπαινη η προσπάθεια τότε όλων των συναδέλφων αγροτών, που έπεσαν για να µπορέσουν να καλλιεργούν την
γη, για να ανήκει η γη σ’ αυτούς που την καλλιεργούν.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Παπαδόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζελέπης, ειδικός αγορητής από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μια και συζητάµε για τους δασικούς χάρτες, θέλω να αναφερθώ και εγώ σ’ αυτό και να πω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο.
Αυτό το θέµα, µάλιστα, είχε δροµολογηθεί ως προς την αντιµετώπισή του µε το ν.4280/2014.
Πού δηµιουργήθηκε το πρόβληµα σήµερα; Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε σήµερα, διότι δεν εφαρµόστηκε αυτός ο νόµος και
δεν προχώρησε σε κάτι πολύ απλό, δηλαδή, σε ένα συµβολικό
τίµηµα εξαγοράς ανά στρέµµα όλων των εκτάσεων που είναι ενταγµένες στο ΟΣΔΕ και είναι χαρακτηρισµένες ως δασικές αγροτικές. Επίσης, πρέπει να ληφθεί µέριµνα και για τις εκτάσεις που
είναι αγροτικές και «δασώθηκαν» στην πορεία.
Τι έγινε αντ’ αυτού; Υπήρξε υπουργική απόφαση του κ. Τσιρώνη, η οποία προέβλεπε για καθένα απ’ αυτά να υπάρχει η βιωσιµότητα της γεωργικής καλλιέργειας. Ποιος είναι το κόστος, εάν
ένας αγρότης έχει τρία, τέσσερα ή πέντε αγροτεµάχια µέσα σε
µια τέτοια περιοχή; Λέει ότι το τίµηµα θα είναι περίπου όσο και
για τις τουριστικές χρήσεις. Δηλαδή, για αυτές τις µελέτες θα
πλήρωνε πολύ περισσότερο ο αγρότης απ’ όσο είναι πραγµατικά
η αξία των συγκεκριµένων αγροτεµαχίων.
Εµείς περιµένουµε να δούµε από το αρµόδιο Υπουργείο, σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µία οριστική
λύση που πρέπει να δοθεί –και επιβάλλεται να δοθεί, γιατί υπάρχει µεγάλη αναστάτωση στον αγροτικό κόσµο- για τους δασικούς
χάρτες.
Παίρνω αφορµή από τον προλαλήσαντα συνάδελφο, µια και
αναφέρθηκε στο Κιλελέρ και στην κατοχή της γης που τότε έκαναν αγώνες οι αγρότες, για να πω ότι σήµερα βλέπουµε αντίστοιχους αγώνες από τους αγρότες, για να µπορούν να ζήσουν στα
χωριά τους, στην ελληνική περιφέρεια, από το αγροτικό εισόδηµα.
Και το έχουµε τονίσει επανειληµµένα σε αυτή τη Βουλή ότι οι
πολιτικές από αυτή την Κυβέρνηση που ήρθαν εδώ και δύο χρόνια εις βάρος του αγροτικού κόσµου, όπως ο ίδιος ο κύριος
Υπουργός έλεγε πριν γίνει Κυβέρνηση, θα είναι η ταφόπλακα του
αγροτικού κόσµου.
Από τη στιγµή που οι αγρότες έρχονται να διεκδικήσουν αυτό
το δικαίωµα να µπορούν να ζήσουν στην ελληνική περιφέρεια, τι
αντιµετωπίζουν, επιδιώκοντας να αναδείξουν τα προβλήµατά
τους, επιδιώκοντας να ξεκινήσει ένας διάλογος; Αντιµετωπίζουν
τα ΜΑΤ και τα δακρυγόνα από τη µια πλευρά και ακραίες εκφράσεις και χαρακτηρισµούς από την πλευρά του υπουργού λέγοντάς τους τραµπούκους. Όχι δεν είναι οι αγρότες οι οποίοι
διεκδικούν το δικαίωµά τους να ζήσουν στην ελληνική περιφέρεια
τραµπούκοι. Τραµπούκικες είναι οι πολιτικές σας που τους ξεκληρίζουν και το έχουµε πει επανειληµµένα αυτό σε αυτή την Αίθουσα. Και δεν εννοείτε να καταλάβετε ότι οδηγείτε την αγροτική
τάξη σήµερα έξω από την παραγωγή και αυτό ισούται µε εθνικό
έγκληµα, γιατί ο πρωτογενής τοµέας ως οικονοµικός αναπτυξιακός και κοινωνικός κρατάει και την κοινωνική συνοχή στην ελληνική περιφέρεια.
Όλα τα άλλα, περί «το 90% δεν πληρώνουν φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώσουν λιγότερα» τα έχουν βιώσει οι
αγρότες τώρα παίρνοντας τα µπιλιετάκια καθηµερινά και ήδη άρχισαν να αντιλαµβάνονται πού οδηγούνται, ότι βγαίνουν έξω από
την παραγωγή.
Εµείς, έστω και την τελευταία στιγµή, κάνουµε µια πρόταση
εδώ. Αντί να βάζετε τα ΜΑΤ και τα χηµικά απέναντι στους αγρότες να συγκληθεί η Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου να δούµε
αυτές οι πολιτικές που έφερε αυτή η Κυβέρνηση πού οδηγούν
σήµερα την αγροτική τάξη, να καλέσουµε και τους θεσµικούς
φορείς των αγροτών και να γίνει µια συζήτηση σε µηδενική βάση
για το πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο αγροτικός τοµέας.
Δεν µπορεί να συζητάµε σήµερα εδώ κύριοι τη συµφωνία µε
τη Δηµοκρατία του Αζερµπαϊτζάν, όπου το κύριο αντικείµενο της
συµφωνίας είναι η εξαγωγή αγροτικών προϊόντων µας στη χώρα
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αυτή, όταν εµείς µε αυτές τις πολιτικές σε λίγο δεν θα έχουµε
αγροτικά προϊόντα για εγχώρια κατανάλωση, όχι για εξαγωγές.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο σε σχέση µε την
τροπολογία για την επιστροφή των 85 εκατοµµυρίων από τους
πλειοδότες που πήραν τις τηλεοπτικές άδειες. Έχει αντιληφθεί
η Κυβέρνηση πλέον ότι αφού ταλαιπώρησε το Κοινοβούλιο, την
ελληνική κοινωνία, επί ένα και πλέον χρόνο, µε τις τακτικές του
κ. Παππά, ότι σήµερα είναι πολιτικά και θεσµικά εκτεθειµένη απέναντι στον ελληνικό λαό; Ότι όλα αυτά ήταν τερτίπια και µάλιστα
στάθηκε στο ύψος της η ελληνική δικαιοσύνη, αποκαλύπτοντας
βοσκοτόπια και τσοπάνηδες που πήγαιναν να στήσουν το σύστηµα ΣΥΡΙΖΑ-µέσα µαζικής ενηµέρωσης;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
κύριε Τζελέπη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Σαχινίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πάγια τακτική της Χρυσής Αυγής -το έχουµε δηλώσει
επανειληµµένα- ότι ειδικά σε κυρώσεις όταν έρχεται τροπολογία
-δεν υπάρχει περίπτωση- να την υπερψηφίσουµε. Δεν νοείται να
έρχεται τροπολογία η οποία θα έπρεπε να έρθει στα σχέδια
νόµου τα οποία αφορούν κι εµείς να την υπερψηφίσουµε. Είµαστε κάθετοι και απόλυτοι, αλλά να τα αναλύσουµε λίγο.
Ακούσαµε πάρα πολλά σε σχέση µε ό,τι έχει σχέση µε τους
δασικούς χάρτες. Ακούµε σήµερα εδώ κι από τους ειδικούς αγορητές και από τους εισηγητές, αλλά και από Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους ότι καίγονται και κόπτονται για τους δασικούς
χάρτες. Αφού πράγµατι έχετε µία τέτοια ευθιξία, σας δόθηκε ευκαιρία την προηγούµενη βδοµάδα κάτω εδώ στην Πλατεία Συντάγµατος όταν είχαν έρθει οι Μανιάτες αγρότες, για να
διαµαρτυρηθούν ακριβώς γι’ αυτό, για τους δασικούς χάρτες.
Δεν τόλµησε κανείς από το συνταγµατικό τόξο να κατέβει και να
πάει να συζητήσει µαζί τους. Αφού δεν τους προλάβατε, κύριοι,
σήµερα οι ίδιοι άνθρωποι στην οδό Μπουµπουλίνας και στο
Υπουργείο Πολιτισµού ήρθαν για να διαµαρτυρηθούν πάλι για τα
δασικά προϊόντα. Αφού, όµως, δεν τους προλάβατε κι αυτούς,
θα µπορούσατε να πάτε να συναντήσετε και τους αγρότες από
την Κρήτη, για να δούµε πόσο πραγµατικά δηµοκράτες είστε και
αφουγκράζεστε τα προβλήµατα τους.
Η κοινή απαίτηση όλων αυτών -διότι εµείς ήρθαµε σε επαφή
µαζί τους- ήταν µία και µοναδική: Η ολική απόσυρση όχι µόνο
των τροπολογιών, αλλά και του σχεδίου νόµου, που αφορά τους
δασικούς χάρτες.
Κάποια στιγµή ο κ. Τσιρώνης είχε πει, «Είµαστε υπερήφανοι
γιατί προχωράµε µε γοργούς ρυθµούς τους δασικούς χάρτες».
Όπως µας είχε πει τότε, βρισκόµασταν στο 20%. Προφανώς,
προχώρησαν πολύ περισσότερο. Είχαν φτάσει στο 40%.
Άρα σήµερα µην διαµαρτύρεται κανείς ότι βρήκαν µία κατάσταση, η οποία προϋπήρχε από προηγούµενες κυβερνήσεις.
Όµως, εδώ προκύπτει ένα άλλο ζήτηµα. Ακούσαµε για τραµπούκους αγρότες. Ξεχνάνε κάποιοι τα σκισµένα λάστιχα από τις
δικές τους κυβερνήσεις στους αγρότες, ξεχνάνε κάποιοι τα
«πράσινα» ΜΑΤ, ξεχνάνε κάποιοι τα «γαλάζια» ΜΑΤ και κάποιοι
ξέχασαν και τα ΚΝΑΤ, που προστάτευαν όλη αυτήν την κατάσταση.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται και ένα άλλο ζήτηµα πολύ σοβαρό. Κάποιοι από αυτούς τους αγρότες έχουν οικία εντός των δασικών
χαρτών. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πληρώσει και ΕΝΦΙΑ. Εντάσσονται οι οικίες τους µέσα στους δασικούς χάρτες. Θα πρέπει
να αποσυρθούν τελείως και οι τροπολογίες και το σχέδιο νόµου.
Όµως, να περάσουµε και στην άλλη τροπολογία µε γενικό
αριθµό 947 και ειδικό 62, που αφορά τις τηλεοπτικές άδειες. Ηθελέστα και παθέστα, κυρία Υπουργέ! Όπως τα κάνατε, να τα ξεµπλέξατε. Όταν φέρατε τον νόµο στη Βουλή, είχατε ακούσει
σχεδόν από όλο το Ελληνικό Κοινοβούλιο την αντίθεση σε ό,τι
αφορά τον τρόπο που προσπαθούσατε να διευθετήσετε την
αδειοδότηση. Όµως, αφού πήρατε τα χρήµατα, αφού τα µοιράσατε κιόλας, πριν καν τα πάρετε, σε κοινωνική µέριµνα -και κοι-
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νωνική µέριµνα για εσάς σηµαίνει λαθροµετανάστες και µόνο λαθροµετανάστες- αφού τα ξοδέψατε, σήµερα έρχεστε και µας
φέρνετε µία τροπολογία όπου λέει ότι µόνο ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες στη φορολογική διοίκηση οφειλές ή οφειλές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης θα παρακρατηθούν τα
χρήµατα.
Γιατί δεν συµπληρώνετε και τις τράπεζες, οι οποίες µε την ανακεφαλαιοποίηση έχουν πάρει τα χρήµατα από τον ελληνικό λαό;
Γιατί δεν κρατάτε και τα χρήµατα όλων αυτών των κυρίων, των
καναλαρχών, που χρωστάνε από τα θαλασσοδάνεια; Επίσης, για
την είσπραξη των επιστρεπτέων ποσών, δεν απαιτείται προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας. Όχι απλά πρέπει
να απαιτείται η προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας, αλλά
να απαιτείται και η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Αυτά είχα να πω. Καταψηφίζουµε τις τροπολογίες αν και εφόσον γίνουν δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σαχινίδη.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μωραΐτης.
Κύριε Μωραΐτη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες αξιοποιείται, κατά
τη γνώµη µας, ένα υπαρκτό πρόβληµα µε τους δασικούς χάρτες
που έχει δηµιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις αστικές
κυβερνήσεις, πλήττει κατά κύριο λόγο τους φτωχοµεσαίους
αγρότες και έχει τεράστιες επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδηµα.
Ασφαλώς και πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτηµα. Βέβαια, τέτοιες
τροπολογίες, τέτοιες ρυθµίσεις στην ουσία ανοίγουν οµπρέλα
για να νοµιµοποιηθούν όλες οι παραβάσεις, οι καταπατήσεις που
έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τη γνώµη µας, δεν εξυπηρετεί τη φτωχοµεσαία αγροτιά. Πρέπει να έρθει ρύθµιση που να
απαντάει στα µεγάλα προβλήµατα.
Μιας και αναφέρθηκε εδώ από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ο
ξεσηκωµός των κολίγων του Θεσσαλικού κάµπου, πρέπει να
υπενθυµίσουµε -αν και πέρασαν εκατόν επτά χρόνια από εκείνον
τον ξεσηκωµό των αγροτών- ότι τα αιτήµατα και τα µηνύµατα
εκείνου του αγώνα είναι και σήµερα επίκαιρα, γιατί ό,τι κέρδισαν
οι φτωχοµεσαίοι αγρότες από τους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια,
µπαίνουν σήµερα σε αµφισβήτηση από τις αστικές κυβερνήσεις,
τα αστικά κόµµατα, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Σε ό,τι αφορά την υπουργική τροπολογία, εµείς είχαµε καταψηφίσει και τον νόµο για τις τηλεοπτικές άδειες. Είχαµε πει τότε
ότι παραδίδεται και µε τη σφραγίδα της κυβερνώσας Αριστεράς
η ενηµέρωση του λαού στους καπιταλιστές. Βέβαια, από τη
στιγµή που έχει εκπέσει ο νόµος, είναι διαδικαστικό το ζήτηµα
για να πληρωθούν όλα αυτά.
Όµως, βάζουµε ένα ερώτηµα: Ασφαλώς και ψηφίζουµε «ναι»,
να γίνει η παρακράτηση αυτών των χρηµάτων. Το λέµε καθαρά.
Όµως, πρέπει να δουν και οι άλλοι εργαζόµενοι το εξής: Αν χρωστούσαν οι εργαζόµενοι όλα αυτά τα χρόνια -γιατί προφανώς
εδώ έχουν συσσωρευτεί χρέη από ασφαλιστικές εισφορές- τότε
θα είχαµε κατασχέσεις µισθών, συντάξεων ακόµα και επιδοµάτων.
Και κάτι άλλο: Όλοι αυτοί, που έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, περιµένουν να πάρουν τη σύνταξή τους για χρόνια. Γι’ αυτό εµείς καλούµε τους εργαζόµενους να βγάλουν
συµπεράσµατα και να δουν καθαρά ποιους υπηρετεί αυτό το σύστηµα.
Ψηφίζουµε «υπέρ» της υπουργικής τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μωραΐτη.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Γεώργιος Λαζαρίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κοινωνία έξω, κύριε Υπουργέ, έχει αναστατωθεί µε την υπόθεση των δασικών χαρτών. Βλέπετε, αυτό στο οποίο συµφωνούµε όλα τα κόµµατα εδώ, είτε της Συµπολίτευσης είτε της
Αντιπολίτευσης, είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το θέµα της σύνταξης των δασικών χαρτών, ότι πρέπει, δηλαδή, να ληφθούν κάποια
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πράγµατα σοβαρά υπ’ όψιν. Εµείς καταθέσαµε και συγκεκριµένη
τροπολογία.
Αντ’ αυτού, άκουσα µε λύπη µου, κύριε Υπουργέ, να µιλάτε για
δάση που κάηκαν και για την ανάγκη αναδάσωσης των δασών.
Μα, εµείς δεν είπαµε να µην αναδασωθούν τα δάση. Εάν διαβάσετε την τροπολογία µας, µιλάει για αγροτεµάχια. Διότι αυτοί
στους οποίους ανετέθη να συντάξουν τους δασικούς χάρτες, αµφισβητούν ιδιοκτησίες όσον αφορά τα αγροτεµάχια, αµφισβητούν τα κληροτεµάχια, αµφισβητούν τις παλιές ιδιοκτησίες. Δεν
λαµβάνουν, δηλαδή, τίποτε υπ’ όψιν τους.
Θα µιλήσω πιο συγκεκριµένα και πιο απλά, για να γινόµαστε
κατανοητοί απ’ όλους και από τον κόσµο, ο οποίος µας παρακολουθεί. Ας πούµε ότι συνέβη µία πυρκαγιά σε µία περιοχή, σε
έναν νοµό της πατρίδας µας, καίγονταν τέσσερις χιλιάδες στρέµµατα, κηρύσσονταν αναδασωτέα και δεν καθόταν κανείς να εξετάσει ότι από αυτά τα τέσσερις χιλιάδες στρέµµατα, τα δυόµισι
χιλιάδες στρέµµατα ήταν πράγµατι δασική έκταση, αλλά τα υπόλοιπα χίλια πεντακόσια ήταν αγροτεµάχια, αγροτικές εκτάσεις οι
οποίες απλώς συνόρευαν µε τη δασική έκταση. Τραβούσαν µία
γραµµή οι υπάλληλοι στους οποίους ανέθεταν αυτή τη δουλειά,
έπαιρναν έναν χάρτη σε κλίµακα ένα προς είκοσι χιλιάδες πράγµα που σηµαίνει ότι δεν έχει καµία απολύτως δυνατότητα
για ανάλυση- κήρυτταν το σύνολο της έκτασης αναδασωτέα κι
έβαζαν σε περιπέτειες όλους τους ιδιοκτήτες των αγροτεµαχίων,
οι οποίοι πήγαιναν στα δικαστήρια, γιατί δεν τους άφηναν να
µπουν στα χωράφια τους.
Ξέρετε, ο νόµος λέει ότι τα βάρος των αποδείξεων έπρεπε να
το φέρει ο ιδιοκτήτης, ο αγρότης. Όταν δικαιώνονταν στα δικαστήρια, δεν εγκατέλειπαν τη δίωξη οι υπάλληλοι. Προσέξτε: Δικαιώνονταν ο αγρότης, ο ιδιώτης στα δικαστήρια και έλεγε το
δικαστήριο, µετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, ότι τα έξοδα
συµψηφίζονται. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος αδίκως σύρονταν
στα δικαστήρια, υπεβάλλετο και σε υπερβολικές δαπάνες. Εµείς
αυτό προσπαθούµε να τακτοποιήσουµε µε την τροπολογία µας.
Από την άλλη πλευρά, επειδή στη Μακεδονία έχουµε πολύ
προσφυγικό κόσµο, έχουµε πάρα πολλά κληροτεµάχια, τα οποία
τίθενται υπό αµφισβήτηση. Αυτό τι σηµαίνει; Εάν κάποιο κληροτεµάχιο µπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς ως δασική έκταση,
αυτό σηµαίνει ότι το ελληνικό δηµόσιο εξαπάτησε τους πρόσφυγες. Διότι όταν ήρθαν οι πρόσφυγες το 1922 στην πατρίδα µας,
τι έκαναν; Ήταν τα ανταλλάξιµα. Αφήσαµε τις περιουσίες µας
στις πατρίδες µας -κι εγώ πρόσφυγας είµαι, Ποντιακής καταγωγής- και ήρθαµε εδώ και µας έδωσαν αγρούς προκειµένου να
επιβιώσουµε. Έρχονται τώρα και χαρακτηρίζουν αυτούς τους
αγρούς «δασικές εκτάσεις» ή αµφισβητούν τις ιδιοκτησίες; Είναι
απαράδεκτα φαινόµενα αυτά. Τώρα µιλάµε για αποφάσεις των
Επιτροπών Απαλλοτριώσεων του 1929 και για πρωτόκολλα τα
οποία συντάχθηκαν το 1932. Έρχονται κάποιοι και τα αµφισβητούν όλα αυτά τα οποία κατατέθηκαν στο υποθηκοφυλακείο κανονικά, ως ιδιοκτησίες, µε ό,τι προβλέπεται από το νόµο.
Βάζουµε όλους αυτούς τους αγρότες σε όλη αυτήν την ταλαιπωρία. Αυτό ζητάµε εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Αν διαβάσετε την τροπολογία, κύριε Υπουργέ, λέµε στο δεύτερο σηµείο: «Στην περίπτωση που στον δασικό χάρτη εµφανίζονται αγροτικές εκτάσεις ως δασικές ή αναδασωτέες, δεν
απαιτείται η υποβολή αντιρρήσεων. Οι σχετικές πράξεις χαρακτηρισµού ή αναδάσωσης ανακαλούνται από τη διοίκηση οίκοθεν, πλην των περιπτώσεων που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση
για τη νοµιµότητα των πράξεων».
Πού µιλάµε εµείς, λοιπόν, για καταπάτηση δασικών εκτάσεων
ή νοµιµοποίηση καταπάτησης; Αντιθέτως, εµείς προσπαθούµε
µε αυτόν τον τρόπο να αποκατασταθεί µια αδικία.
Θέλετε να σας πω κάτι; Όταν ο ιδιώτης ή ο ιδιοκτήτης νιώθει
δικαιωµένος και αντιµετωπίζουµε και τον αγρότη όπως πρέπει να
τον αντιµετωπίσουµε, γίνεται και άµισθος δασοφύλακας. Πράγµατι, αλλοιώθηκε το περιεχόµενο της τροπολογίας µας.
Και αν θέλετε θα σας διαβάσω εδώ ένα τµήµα της τροπολογίας όπου λέµε το εξής: «Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε απόλυτα
αναγκαία αφού η στρεβλή κατάσταση που δηµιουργήθηκε το
2014 από την χωρίς επαρκείς οδηγίες…». Είναι κάτι που έρχεται
και αυτό από το παρελθόν. Δηλαδή, λάθος ξεκίνησε και λάθος
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προχωράει. Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, να το διορθώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Θα ήθελα για µισό λεπτό την ανοχή
σας, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι ένα θέµα που πραγµατικά έχει
ξεσηκώσει τη Μακεδονία και όχι µόνο. Ήρθαν οι Μανιάτες και
είπε προηγουµένως κάποιος συνάδελφος ότι κανένας από τη
Βουλή δεν είδε τους Μανιάτες. Λάθος. Καθίσαµε, συζητήσαµε οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες µε τους Μανιάτες. Είδαµε ότι οι άνθρωποι
έχουν δίκιο.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πέρα τα αγροτεµάχια, τα κληροτεµάχια, υπάρχουν και οι παλαιές ιδιοκτησίες, όπου οι επιτροπές απαλλοτριώσεων, όταν έγιναν, αυτό είχαν τακτοποιήσει το
1929. Επιλύαν ακριβώς όλη αυτή την κατάσταση. Τακτοποιούσαν
ποιες ιδιοκτησίες έπρεπε να καταχωρηθούν στους παλιούς ιδιοκτήτες και ποιες έπρεπε να περάσουν στους καινούργιους ιδιοκτήτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κλείνω σε λιγότερο από µισό λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, εξαιτίας αυτού του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζονταν τόσα χρόνια τα αγροτεµάχια και όλοι αυτοί, είχε σαν αποτέλεσµα από το σύνολο της χώρας µας να θεωρείται
καλλιεργήσιµο µόνο το 20%. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά, σε καµµία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν µιλάω µόνο για την Κεντρική Ευρώπη. Θα σας πω: Στις χώρες της Μεσογείου, δηλαδή στις
χώρες του Νότου, που λέµε, της Ευρώπης, η χώρα που είναι πιο
κοντά σε εµάς έχει το διπλάσιο ποσοστό. Δηλαδή, είναι περίπου
στο 40% του συνόλου της επιφάνειας της χώρας. Εµείς εξαιτίας
αυτών των πολιτικών το περιορίσαµε εδώ.
Αυτή η Κυβέρνηση θέλει να ξαναζωντανέψει τον πρωτογενή
τοµέα. Εποµένως, πρέπει να δούµε µε νηφαλιότητα και σοβαρότητα αυτό το θέµα το οποίο είναι πολύ σηµαντικό. Δεν µιλήσαµε
για την άλλη διάσταση, γιατί είπατε κάτι για το Σύνταγµα, κύριε
Υπουργέ. Σε ένα άλλο άρθρο το Σύνταγµα προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι σηµαντικό και βασικό για
τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάριος Γεωργιάδης.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν θα τοποθετηθώ στις τροπολογίες
σαν τροπολογίες. Είµαστε θετικοί όσον αφορά το περιεχόµενο
αυτών οι οποίες θα βοηθήσουν ουσιαστικά τον παραγωγικό
τοµέα και δεν θα είναι ρουσφετολογικού, βέβαια, περιεχοµένου.
Αυτές δεν τις ψηφίζουµε και δεν τις στηρίζουµε ποτέ.
Αυτό στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή µε τη σειρά
µου και δεν αναφέρθηκε, από ό,τι βλέπω, από τους προλαλήσαντες, αλλά το έχουµε αναφέρει πάρα πολλές φορές, είναι το πότε
θα αλλάξει επιτέλους αυτή η διαδικασία µε τις τροπολογίες τελευταίας στιγµής, κατά τη διάρκεια της Ολοµέλειας. Κάποια
στιγµή, δηλαδή, πρέπει να σεβαστούµε τον κοινοβουλευτισµό και
να µην τον απαξιώνουµε. Συζητήσαµε στον Κανονισµό της Βουλής σχετικά µε τις τροπολογίες και θα έλθει να εφαρµοστεί.
Όµως, καλό θα είναι να το κάνουµε γρηγορότερα, να συζητάµε
τις τροπολογίες κατά τη διάρκεια των επιτροπών και να µην τις
φέρνουµε τελευταία στιγµή. Αυτές οι τροπολογίες που έχουν
έλθει -αν γίνουν δεκτές- δεν τις γνωρίζαµε πριν; Τις µάθαµε σήµερα; Χθες; Δεν µπορούµε να τις ξέρουµε δυο-τρεις µέρες πριν;
Εγώ σε αυτό θέλω να επιστήσω για άλλη µία φορά την προσοχή όχι µόνο προς τον κύριο Υπουργό, αλλά και προς το Προεδρείο της Βουλής και γενικότερα προς τις υπηρεσίες και τον
Κανονισµό της Βουλής. Επιτέλους, κάποια στιγµή πρέπει να σταµατήσουµε µε τα επείγοντα και τα κατεπείγοντα και τις κατά συρροή τροπολογίες που έρχονται ασταµάτητα και συνεχόµενα σε
όλες τις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας. Πρέπει να το σεβαστούµε
επιτέλους και να βοηθήσετε και εµάς να προλάβουµε να τις διαβάσουµε, να τις συζητήσουµε και να νοµοθετήσουµε σωστά.
Όσον αφορά τις τροπολογίες ως τροπολογίες και ως περιε-
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χόµενο, θα τοποθετηθούµε κι εµείς µε τη σειρά µας στη διάρκεια
της ψηφοφορίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεωργιάδη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι κ. Σπυρίδων
Δανέλλης, έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επί των δασικών χαρτών, αυτήν την πονεµένη ιστορία που µας
ακολουθεί χρόνια και που, βεβαίως, πρέπει να ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα και να ολοκληρωθεί σωστά, υπάρχουν ζητήµατα, τα
οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν.
Αυτά, όµως, κύριε Υπουργέ, νοµίζω συγκροτηµένα και σχεδιασµένα αν κρίνετε και τη στιγµή που θα κρίνετε πρέπει να έλθουν
ως πρόταση νοµοθετικής ρύθµισης. Δεν είναι ζητήµατα των
οποίων η σοβαρότητά τους επιτρέπει να αντιµετωπίσουµε υπό
τη µορφή τροπολογιών, διότι -συµφωνώ µαζί σας- είναι ανοιχτό
το ζήτηµα ρουσφετολογικών αντιµετωπίσεων µιας εξαιρετικά πολύπαθης υπόθεσης που έχει να κάνει µε την ύπαρξη, την προστασία και αξιοποίηση του δασικού πλούτου της χώρας.
Σας θυµάµαι είκοσι χρόνια πριν, στην κοινή µας κοινοβουλευτική δράση, να αναφέρεστε πολύ συχνά και να λέτε «άπαξ δάσος
πάντα δάσος». Κανείς δεν πρέπει να αγνοεί ότι η ορθολογική διαχείριση και η ουσιαστική προστασία του δασικού πλούτου δεν
αποκλείει τις παράλληλες οικονοµικές συµβατές δραστηριότητες, οι οποίες εξαιρετικά αξιοποιούνται και ακολουθούνται στην
κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Άρα ας τα διαχωρίσουµε αυτά από
την αντίληψη και της κοινωνίας και του κόσµου, αλλά και της
δικής µας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µε αυτόν τον τρόπο οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε τα όποια υπαρκτά προβλήµατα σ’ αυτήν την υπόθεση.
Επειδή ακούστηκε, νοµίζω ότι είναι ύβρις να συνδέουµε και να
συγχέουµε τους αγωνιστές κολίγους του Κιλελέρ µε τους σηµερινούς αγροτοσυνδικαλιστές και τις µορφές που επιλέγουν να
διεκδικήσουν τα δίκαια ή τα άδικα, τα λογικά ή τα παράλογα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος ή κοµµάτια του κλάδου. Κάποτε πρέπει να σοβαρευτούµε, γιατί αν θέλουµε να βγούµε απ’
αυτήν την πολυεπίπεδη κρίση χρεοκοπίας, νοµίζω ότι θα πρέπει
να συναντηθούµε ξανά µε την πραγµατικότητα, µε τον ρεαλισµό,
να συνεννοηθούµε επί τη βάσει αρχών και να υιοθετήσουµε κάποιους κώδικες που θα µας οδηγήσουν στην έξοδο απ’ αυτήν
την κρίση, για να µπορέσουµε να κάνουµε τη χώρα µας µία βιώσιµη χώρα.
Είναι άλλο το δικαίωµα της παραγωγής αγροτικού πλούτου και
αγροτικού εισοδήµατος, που αυτό θα φέρει και τις στέρεες θέσεις εργασίας στον τοµέα και θα µας δώσει κι έναν από τους βασικούς τοµείς - πυλώνες του βιώσιµου παραγωγικού µοντέλου,
που έχει ανάγκη η χώρα -και πρέπει πολύ σοβαρά, κύριε
Υπουργέ, να συζητήσουµε µε ποιους όρους και µε ποιες προϋποθέσεις θα βοηθήσουµε τον αγροτικό κόσµο να παράγει εισόδηµα και να φύγει από την απόλυτη εξάρτηση των επιδοτήσεωνκαι είναι άλλη υπόθεση, βεβαίως, να ακολουθούµε όλες αυτές
τις αποσπασµατικές προσπάθειες αντιµετώπισης –ξαναλέωυπαρκτών προβληµάτων.
Τέλος, δεν συµβαδίζει αυτή η υποχρέωση, που έχουµε και
εµείς, αλλά και εκείνοι, µε την υιοθέτηση πράξεων βίας και αυταρχισµού.
Την τροπολογία της κ. Παπανάτσιου εµείς θα την υπερψηφίσουµε, γιατί προφανώς το κράτος πρέπει να εµφανίζεται και να
είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες, αν
διεκδικεί το δικαίωµα της υποχρέωσης των πολιτών να είναι συνεπείς µε το κράτος.
Βέβαια, δεν είναι αυτή κατάλληλη η µεθοδολογία που ακολουθείτε. Σήµερα συζητάµε για την κύρωση µιας διεθνούς Συµφωνίας. Το έχουµε πει. Ξέρω ότι φωνή βοώντος εν τη ερήµω θα είναι
και αυτή η τοποθέτησή µου. Θα πρέπει, επιτέλους, να ακολουθήσουµε στοιχειωδώς το ευ νοµοθετείν. Καθυστερήσαµε να κάνουµε αυτήν τη ρύθµιση. Το αποδέχοµαι. Δεν θα χάναµε τίποτα,
όµως, να ερχόταν, όπως έπρεπε να έλθει αυτή η ρύθµιση και όχι
ως τροπολογία της τελευταίας στιγµής σε µια διεθνή σύµβαση.
Όµως, πρέπει να σηµειώσω ότι αυτή η ψήφιση της επιστροφής
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των προκαταβολών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων, είναι η
πράξη τέλους ενός τυχοδιωκτισµού, τον οποίον, δυστυχώς, επέλεξε η Κυβέρνηση, νοµίζω τυφλωµένη από την αλαζονεία και την
αµετροέπεια.
Ευχόµαστε ειλικρινά να έχει βγάλει η Κυβέρνηση τα συµπεράσµατά της από το πώς διαχειρίστηκε ένα προνοµιακό, κατά τα
λοιπά, πεδίο για εκείνην. Και αυτό θα είναι καλό και για την Κυβέρνηση και, βεβαίως για τον τόπο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη.
Επειδή στους υπογράφοντες τις τροπολογίες ήταν ο κ. Δαβάκης -έχει µιλήσει, βέβαια, ο κ. Κατσαφάδος επί της τροπολογίαςαν θέλετε, κύριε Δαβάκη, για πολύ λίγο να προσθέσετε κάτι
πέραν αυτών που είπε ο κ. Κατσαφάδος, µπορείτε να το κάνετε.
Όµως, για πολύ λίγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που µου δίνετε.
Ως συνυπογράφων την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας
που αφορά τους δασικούς χάρτες, θα ήθελα να εκφράσω τη
λύπη µου και τον προβληµατισµό µου σχετικά µε την απάντηση
του κυρίου Υπουργού Γεωργίας. Επεκαλέσθη ο κύριος Υπουργός το άρθρο 117 του Συντάγµατος, σχετικά µε τη σαφή πρόβλεψή του όσον αφορά στην προστασία του δάσους.
Όµως, η περίπτωση για την οποία η Νέα Δηµοκρατία, όπως
και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κατέθεσε τη συγκεκριµένη τροπολογία, αφορά άλλο άρθρο, κύριε Υπουργέ. Είναι το άρθρο 17 του
Συντάγµατος, το οποίο αναφέρεται ρητώς στην προστασία της
ιδιοκτησίας. Εκπλήσσοµαι έτι περαιτέρω, διότι και εσείς ως εκπρόσωπος επαρχιακής περιοχής, όπως είναι η Εύβοια, δεν έχετε
γίνει κοινωνός του τεράστιου προβλήµατος, το οποίο αντιµετωπίζει ο αγροτικός κόσµος της χώρας –και όχι µόνο- σχετικά µε
τη µεγάλη κατακραυγή που υπάρχει όσον αφορά την ανάρτηση
των δασικών χαρτών. Είναι µία περίπτωση, µία υπόθεση που έχει
καταστεί «πεδίο δόξης» λαµπρό για οποιονδήποτε πολιτευόµενο
και αντιπολιτευόµενο τη λογική, αλλά και το ορθό µέτρο, όπως
είναι πράγµατι οι δασικοί χάρτες, για να υπάρξει επιτέλους µια
λύση στο ζήτηµα της βιωσιµότητας κ.λπ..
Όµως, εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ έχουµε τεράστια
λάθη. Και το ερώτηµα στο οποίο πιστεύω ότι θα µου απαντήσετε,
είναι κατά πόσο συνέβαλε και η δασική υπηρεσία στην αποτύπωση
των δασικών χαρτών, διότι έχω άλλη πληροφόρηση. Μιλάµε για
τεράστια λάθη, µε αποτέλεσµα να καλούνται οι ιδιοκτήτες -γι’ αυτό
ανέφερα το άρθρο 17 του Συντάγµατος- να αποδείξουν τα αυτονόητα σχετικά µε την ιδιοκτησία τους.
Όλοι να γνωρίζουµε -και δεν είναι αντιπολιτευτικές κορώνες,
όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος- ότι αυτή τη στιγµή η ελληνική περιφέρεια βρίσκεται σε αναβρασµό και αναστάτωση. Μιλάµε τήδε
κακείσε για πολλά πράγµατα στα οποία αδυνατούµε να δώσουµε
απαντήσεις.
Και θέλω, αφ’ ενός µεν να γίνει δεκτή η τροπολογία της Νέας
Δηµοκρατίας –και απορώ γιατί δεν βρίσκεται ο υπεύθυνος και
αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Φάµελλος, εδώ, διότι αφορά απολύτως
αυτόν, αλλά και εσάς, διότι έχει να κάνει µε ανθρώπους που
ασχολούνται µε τη γη και των οποίων εσείς είστε αρµόδιος ως
πολιτική ηγεσία- και αφ’ ετέρου, να αντιληφθούµε την τεράστια
αναστάτωση που έχετε προκαλέσει, αφού έχετε καλέσει µέσα σε
δυο µήνες τον αγροτικό κόσµο της χώρας να έρθει, πληρώνοντας βαρύ τίµηµα, να αποδείξει το αυτονόητο, τίµηµα το οποίο
εάν τελικώς δικαιωθεί, δεν θα το πάρει πίσω, κυρία Υπουργέ και
εσείς που µε ακούτε.
Αντιλαµβάνοµαι, λοιπόν, ότι σήµερα, αυτή τη στιγµή εδώ, αντιπαλεύουµε µε τη λογική. Αντιπαλεύουµε µε προσεγγίσεις του
δικού σας τύπου –ξέρετε πως σας εκτιµώ- ότι, «εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, το άρθρο 117 κ.λπ.».
Κάντε µια βόλτα στην ελληνική περιφέρεια, κάντε µια βόλτα
στα ελληνικά χωριά, ελάτε σε επαφή µε τους Έλληνες αγρότες
και κτηνοτρόφους, για να αποκοµίσετε αυτό το οποίο εισπράττουµε όλοι εδώ σε αυτή την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είπε -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε και
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σας ευχαριστώ- ο οµιλητής από τους ΑΝΕΛ, ο κ. Λαζαρίδης, το
εξής: «Η κοινωνία εκεί έξω…». Η κοινωνία είναι εδώ µέσα. Τη βγάζουµε έξω και απέναντι µε τέτοιου είδους νοµοθετικές επιλογές
και πρωτοβουλίες, οι οποίες µας κάνουν να απολογούµαστε για
σωστά µέτρα επί της ουσίας, όσον αφορά τη διαχείριση και την
τοποθέτηση ορισµένων θεµάτων απέναντι στη λογική.
Ζητούµε, κύριε Υπουργέ, να πάρετε πίσω ή να ανασταλεί αυτή
η υπόθεση που έχει φέρει σε µεγάλη σύγχυση και τις δασικές
υπηρεσίες µε τους ελαχίστους υπαλλήλους που έχουν και να το
ξαναδούµε σε µια διαφορετική βάση, διότι έχετε σπείρει ανέµους
και θα θερίσετε θύελλες µε αυτά τα οποία επικρέµονται εξαιτίας
των δασικών χαρτών.
Ζητώ µια πιο ουσιαστική και µια πολιτική απάντηση εκ µέρους
σας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Δαβάκη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξυδάκης, αν
θέλει, µπορεί τώρα ή αργότερα να λάβει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Να προηγηθεί ο κ. Κεφαλογιάννης,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θέλετε να προηγηθείτε, κύριε Κεφαλογιάννη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε τα σηµερινά γεγονότα και θα πω ότι η στάση
της Νέας Δηµοκρατίας όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις
είναι πάντα σταθερές. Αυτό που αλλάζει, δυστυχώς, είναι η
στάση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ως αντιπολίτευση τότε
χαρακτήριζε τους αγρότες -και τους αγρότες της Κρήτης συγκεκριµένα- ως αγανακτισµένους και έρχεται σήµερα ο κύριος
Υπουργός και τους χαρακτηρίζει ως τραµπούκους.
Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία λέµε ότι αυτό το οποίο βλέπουµε
σήµερα από τα γεγονότα είναι ότι η τότε αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία τότε δυνάµωνε ένα κίνηµα δήθεν αγανακτισµένων, όπως το χαρακτήριζε, και βεβαίως έρχεται τώρα να θερίσει
τις θύελλες που είχε σπείρει εκείνο το διάστηµα.
Άρα, κύριε Υπουργέ, αποφασίστε: Οι αγρότες της Κρήτης
είναι τραµπούκοι ή αγανακτισµένοι; Δεν µπορείτε τότε να τους
χαρακτηρίζατε αγανακτισµένους και σήµερα που είστε στην Κυβέρνηση να τους χαρακτηρίζετε τραµπούκους.
Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία λέµε το εξής: Υπάρχουν σοβαρά
ζητήµατα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσµο. Είµαστε βεβαίως αντίθετοι, όταν βλέπουµε έκτροπα, όταν βλέπουµε τέτοιου
είδους εικόνες. Από εκεί και πέρα όµως, πρέπει να έχετε τη γενναιότητα να κάνετε µια αυτοκριτική και να πείτε ότι ενδεχοµένως
πριν από δύο µε τρία χρόνια υπερβάλατε ή είχατε αυταπάτες.
Να µην έρχεστε, όµως, εκ των υστέρων και τους ίδιους ανθρώπους, για τους οποίους λέγατε τότε ότι διεκδικούσαν τα δικαιώµατά τους, σήµερα στην ουσία να τους υβρίζετε.
Έρχοµαι στην τροπολογία για τους δασικούς χάρτες, την
οποία ανέλυσε και ο εισηγητής µας και βεβαίως και ο αγαπητός
συνάδελφος ο κ. Δαβάκης. Πράγµατι ως Νέα Δηµοκρατία ερχόµαστε µε ένα αίσθηµα ευθύνης να αντιµετωπίσουµε ένα υπαρκτό
πρόβληµα.
Άκουσα έκπληκτος τον κύριο Υπουργό να λέει: «Κοιτάξτε, λείπει ο αρµόδιος Υπουργός και δεν είµαι εγώ αρµόδιος. Εποµένως,
δεν µπορώ να πάρω θέση». Να το δεχτώ. Είπε, όµως, και ο κ. Κατσαφάδος, ο εισηγητής µας, ότι έχουµε καταθέσει ως Κοινοβουλευτική Οµάδα, ως Βουλευτές, δύο ερωτήσεις και ο κύριος
Υπουργός είναι άφαντος.
Και ερωτώ και τον κύριο Υπουργό και βεβαίως και τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης: Πώς αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση το
συγκεκριµένο ζήτηµα; Όταν κάνουµε ερωτήσεις, δεν παίρνουµε
απαντήσεις. Καταθέτουµε τροπολογία, για την οποία νοµίζω ότι
όλοι συµφωνούµε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, και δεν γίνεται δεκτή. Και είναι άδικο, κύριε Υπουργέ, να λέτε ότι καταθέτουµε τροπολογία δήθεν για να νοµιµοποιήσουµε κάποιες
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δασικές εκτάσεις να τις κάνουµε αγροτικές. Δεν είναι αυτό το ζήτηµα. Πρέπει να δοθεί µια λύση. Ακόµα, όµως, και όταν καταθέτουµε τροπολογία προς τη σωστή κατεύθυνση, στην ουσία
παραπέµπεται το ζήτηµα σε έναν άλλο Υπουργό της ίδιας Κυβέρνησης. Και ας µην πω ότι την ίδια στιγµή βεβαίως αδειάζετε
τους συγκυβερνώντες Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων οι
οποίοι κατέθεσαν τροπολογία η οποία δεν θα πω ότι είναι παρόµοια, αλλά αφορά και το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Έρχοµαι και στην τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Παππάς,
όσον αφορά την επιστροφή των χρηµάτων για τις τηλεοπτικές
άδειες.
Νοµίζω, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, ότι σήµερα στην
ουσία µπαίνει ταφόπλακα στον περίφηµο νόµο Παππά. Ως Νέα
Δηµοκρατία ήµασταν το πρώτο κόµµα –και ακολούθησαν και τα
υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης στη συνέχεια-, που είχαµε
πει εξαρχής ότι ο συγκεκριµένος νόµος είναι αντισυνταγµατικός,
θα καταπέσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας και βεβαίως δικαιωθήκαµε από τις εξελίξεις.
Εποµένως είναι αυτονόητο ότι είναι ένας άκυρος διαγωνισµός,
άρα στην ουσία ένας ανύπαρκτος διαγωνισµός, που δεν παρήγαγε ποτέ νοµικά αποτελέσµατα. Και έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση να αποκαταστήσει τα λάθη τα δικά της βεβαίως, αλλά και
το κράτος δικαίου, άρα να επιστρέψει τα χρήµατα προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς.
Να τονίσουµε για άλλη µία φορά την πάγια θέση της Νέας Δηµοκρατίας, ότι εµείς θέλουµε να ρυθµιστεί το τηλεοπτικό τοπίο.
Να ρυθµιστεί όµως µε έναν τρόπο νόµιµο, µε έναν τρόπο ο
οποίος είναι σύµφωνος µε το Σύνταγµα και βεβαίως σε καµµία
περίπτωση µε τον τρόπο µε τον οποίο επιχείρησε τότε ο κ. Παππάς και ο κ. Τσίπρας που έχουν την προσωπική πολιτική ευθύνη.
Βεβαίως ευτυχώς το Συµβούλιο της Επικρατείας αποκατέστησε
την έννοµη τάξη.
Έχουµε –και εγώ προσωπικά, κύριε Υπουργέ- το ίδιο ερώτηµα
να σας απευθύνω και συγκεκριµένα για ποιον λόγο δεν απαιτείται
η προσκόµιση του αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας. Ξέρετε, µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργείτε πάρα πολλά ερωτήµατα
και καλό θα ήταν να διευκρινιστούν, για να µην υπάρχουν καθόλου σκιές, δηλαδή από αυτά τα οποία επιστρέφετε, για ποιον
λόγο για τα υπόλοιπα ποσά δεν απαιτείται από τους καναλάρχες
να προσκοµίσουν το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
Νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να απαντηθεί προς το Σώµα.
Και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα τελευταίο: Θυµάµαι
ακόµα τους πανηγυρισµούς των συναδέλφων από τη Συµπολίτευση, που έλεγαν ότι πήραν τα λεφτά από τους καναλάρχες και
θα τα δώσουν τώρα πίσω εν είδει κοινωνικού µερίσµατος ή ενδεχοµένως σε κάποιες ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
Θα ήθελα να ακούσω τους ίδιους συναδέλφους σήµερα, που
αφού βεβαίως δικαίως κατέπεσε ο περίφηµος νόµος Παππά, να
µας πουν αυτά τα χρήµατα τελικά από πού θα τα δώσουν, µε
ποιον τρόπο και σε ποιες κοινωνικές οµάδες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεφαλογιάννη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Ξυδάκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς νοµίζω ότι, σε σχέση µε τις τροπολογίες που υπέβαλαν συνάδελφοι Βουλευτές από τα δύο κόµµατα, απάντησε
αρκετά εµπεριστατωµένα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που
είναι και γνώστης του θέµατος εν πολλοίς.
Εγώ θέλω να πω στο Σώµα και τους συναδέλφους ότι, εκ µέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είναι το
καθ’ ύλην αρµόδιο για τους δασικούς χάρτες, έχουµε τη διαβεβαίωση ότι σύντοµα θα φέρει µια δέσµη ρυθµίσεων για τη διευκόλυνση των πολιτών κατά την κατάρτιση και κύρωση των
δασικών χαρτών.
Ας περιµένουµε να γίνει αυτή η συζήτηση αναλυτικά, διεξοδικά, χωρίς σπουδή και χωρίς τον κίνδυνο µε αυτές τις τροπολογίες να έχουµε οριζόντιες διακινδυνεύσεις παραβιάσεων,
ανισότητες και ανισορροπίες.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Όµως η προθεσµία τρέχει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Πέρασαν δεκαετίες σ’ αυτή τη ρηµαγµένη χώρα που δεν είχαµε ούτε δασικούς χάρτες ούτε χωροταξία ούτε ανάπτυξη. Είχαµε µόνο χρεοκοπία. Ας περιµένουµε
µερικές εβδοµάδες ή µερικές ηµέρες. Αυτοί που εξέθρεψαν την
ανοµία και την αρρυθµία, ας περιµένουν µερικές εβδοµάδες.
Το ίδιο ισχύει για κάποια που ακούστηκαν εδώ από συναδέλφους, τα οποία προκαλούν κάποια έκπληξη, το να παραβάλουµε
δηλαδή τον Μαρίνο Αντύπα και το Κιλελέρ µε τη σηµερινή κατάσταση. Δεν πασχίζει κανείς τώρα για τον αναδασµό και κανείς
δεν αφήνει το αίµα του κάτω από τον βούρδουλα του τσιφλικά.
Είναι άλλες οι περιστάσεις, άλλα τα χρόνια και άλλες οι ιστορικές
προκλήσεις. Χρειάζεται ένας σεβασµός σε ό,τι προηγήθηκε και
έφτιαξε τον ελληνικό 20ο αιώνα και την Ελλάδα, το νεότερο ελληνικό κράτος.
Από εκεί και πέρα, ας αναλογιστούµε ότι µπορεί να είναι και
δίκαια τα αιτήµατα. Δεν µπαίνω στην ουσία. Έχουµε µορφές αποκλεισµού της εθνικής οικονοµίας. Από προσωπική γνώση, ξέρω
ότι πέρυσι είχαµε επίπληξη από την ευρωπαϊκή επιτροπή γιατί είχαµε αποκλείσει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Τι κέρδισε ο αγροτικός κόσµος από τον αποκλεισµό των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, που είναι πλήγµα για το εµπόριο, τον
τουρισµό, τις επικοινωνίες και τις συγκοινωνίες; Το λιµάνι της
Θεσσαλονίκης είχε συγκεντρώσει εκατό χιλιάδες τόνους πρώτες
ύλες και εµπορεύµατα για την πρώην Δηµοκρατία των Σκοπίων,
µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει να καταρρεύσει εµπορικά το λιµάνι,
να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Με το να κλείνεις τα σύνορα, δεν βοηθάς το αίτηµά σου,
απλώς µπορεί να δυσκολεύεις την πορεία της εθνικής οικονοµίας
και τη ζωή πολλών άλλων επαγγελµατικών τάξεων. Αυτό ας το
σκεφθούµε, γιατί µ’ αυτόν τον κοινωνικό αυτοµατισµό, η µια τάξη
να στρέφεται εναντίον της άλλης, µόνο κοιτώντας το στενό τοπίο
–µπορεί να υπάρχει συµφέρον, δεν το κρίνω- έχουµε ένα πρόβληµα.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει και µια ρητορική για το θέµα των
τηλεοπτικών αδειών. Όλοι συµφωνούν ότι πρέπει να µπει ευταξία
και ευνοµία. Η τροπολογία αυτό τον ρόλο παίζει.
Όλοι λέτε ότι «έπεσε» ο νόµος. Ο νόµος δεν «έπεσε» στο Συµβούλιο της Επικρατείας, «έπεσε» η διάταξη στην οποία ο Υπουργός µπορεί να κάνει τον διαγωνισµό. Το Συµβούλιο της
Επικρατείας συστήνει µετ’ επιτάσεως την ανάγκη για τον διαγωνισµό, να εξακολουθήσει ο νόµος πριν της διατάξεως που απερρίφθη και περιµένουµε την έµπρακτη πολιτική βούληση και από
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που έχουν εύκολη την κριτική,
ώστε να πιέσουµε µε τον σωστό τρόπο το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης –το οποίο επιτέλους συνεστήθη µετά από έτη
απραξίας- να αναλάβει τον ρόλο του διαγωνισµού και να βάλει
µια τάξη.
Τα εκτροφεία της ανοµίας και της διαπλοκής ας τηρούν αιδήµονα σιγή, όταν µιλάµε για το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Από τη δεκαετία του 1980 έχουµε το φαινόµενο της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης και ουδέποτε µπήκε µια τάξη. Ας µπει τώρα. Βοηθήστε, συµβάλλετε.
Δεν βλέπω καµµία επίκαιρη ερώτηση ή επερώτηση για το γιατί
δεν προχωρά το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο
µε πολύ κόπο συνεστήθη από την παρούσα Βουλή. Ήταν µια
ανάγκη. Υπήρχε µια τεράστια ιστορική καθυστέρηση. Περιµένουµε τις δικές πρωτοβουλίες και τις δικές σας προτάσεις.
Τα υπόλοιπα ας τα κρίνει ο ελληνικός λαός, αυτοί που βλέπουν
τα κανάλια, που βλέπουν κι εµάς όλους -και την Κυβέρνηση και
τις πολιτικές δυνάµεις που βρίσκονται σ’ αυτήν την Αίθουσα- που
παλεύουµε να βάλουµε µια τάξη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξυδάκη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Θεοχαρόπουλος για
πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, σήµερα συζητούµε για άλλη µια φορά και εµείς δεν
θα κουραζόµαστε να το λέµε, διότι δεν είναι διαδικασία αυτή να
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έρχεται µια τροπολογία µία ώρα πριν από µία κύρωση διεθνούς
σύµβασης, η οποία δεν έχει αυτή τη διαδικασία κανονικά. Εδώ
πέρα έχει χαθεί ο έλεγχος στο ζήτηµα των τροπολογιών στις κυρώσεις. Πρέπει αυτό επιτέλους να σταµατήσει, να υπάρχει και
πρωτοβουλία και από το Προεδρείο της Βουλής και από τα κόµµατα στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Όσον αφορά στη συγκεκριµένη τροπολογία για τις τηλεοπτικές άδειες, πρώτα-πρώτα, εµείς βεβαίως συµφωνούµε µε την
εφαρµογή του νόµου και µε την τροπολογία και θα την ψηφίσουµε. Όµως, εδώ ακούγονται πράγµατα σαν να ξεκινούµε σήµερα να συζητούµε αυτό το θέµα.
Δεν θα ξεχάσουµε, πρώτα-πρώτα, τη διαδικασία την οποία
έχετε κάνει στο θέµα των τηλεοπτικών αδειών. Δεν είναι εδώ ο
αρµόδιος Υπουργός σήµερα, αλλά η τροπολογία έχει και την
υπογραφή του. Όταν σας λέγαµε ότι είναι αντισυνταγµατικός ο
ορισµός µόνο των τεσσάρων αδειών και µάλιστα χωρίς τη λογική
της αρµοδιότητας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
και ότι είναι εντελώς αντισυνταγµατική αυτή η διαδικασία, δεν
ακούγατε κανέναν. Προχωρούσατε σε µια διαδικασία η οποία
ήταν εµφανώς αντισυνταγµατική.
Σήµερα ακούµε εδώ από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Κυβέρνηση
για το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για το οποίο σας καλούσαµε εδώ και τόσον καιρό και δεν θέλατε να προχωρήσει η
διαδικασία αυτή.
Να συνεχίσω; Να πω ότι το βράδυ της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, του οποίου την απόφαση σήµερα επικαλείστε εσείς, η αρµόδια Κυβερνητική Εκπρόσωπος εκείνο το
βράδυ κατήγγειλε το Συµβούλιο της Επικρατείας και όλες τις
αποφάσεις του σε µια ταραχή η οποία υπήρχε εκείνο το βράδυ
στην Κυβέρνηση; Τα έχετε ξεχάσει αυτά; Εµείς δεν τα έχουµε
ξεχάσει.
Εµείς πήραµε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες καθ’ όλη εκείνη
τη διάρκεια και στη συνέχεια και το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συγκροτήθηκε και µε δική µας πρωτοβουλία, όταν
εσείς πάλι παίζατε παιχνίδια και είχατε τακτικισµούς. Θυµηθείτε
λίγο τι προτείνατε και πώς έφτασε η διαδικασία από τον Πολύδωρα που προτείνατε για να παίξετε επάνω στον θεσµό σε µια
διαδικασία η οποία οδήγησε τελικά στη συγκρότηση του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Αυτή είναι η διαδικασία που κάνατε στις τηλεοπτικές άδειες,
αυτή είναι η διαδικασία που είµαστε σήµερα εδώ πέρα για να µιλάµε πάνω στα προβλήµατα που δηµιουργήσατε εδώ και έναν
χρόνο. Βεβαίως και εµείς θέλουµε να µπει τάξη σε ένα άναρχο
ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και αυτό προσπαθήσαµε από την πρώτη
στιγµή, αλλά τάξη δεν σήµαινε µια έκθεση του Ινστιτούτου Φλωρεντίας για µόνο τέσσερις άδειες τις οποίες έχετε ξεχάσει αυτή
τη χρονική στιγµή πλέον, εκτός αν θέλετε να φέρετε και άλλες
τέτοιες εκθέσεις.
Σοβαρότητα, λοιπόν και υπευθυνότητα. Εµείς θέλουµε να
υπάρχει τηλεοπτικό τοπίο το οποίο θα είναι ρυθµισµένο µε δικαιοσύνη και µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
και µε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να επιτελεί τον
ρόλο του.
Κύριε Υπουργέ, συζητήσαµε σήµερα τις τροπολογίες και για
τα δασικά, αλλά και για το αγροτικό ζήτηµα για το οποίο είστε
εδώ πέρα. Στο Υπουργείο δεν έγινε, απ’ ό,τι καταλάβαµε, κανένας διάλογος για άλλη µια φορά. Θα µας πείτε εάν κάνουµε
λάθος.
Να σας πω, όµως, το εξής, ότι εδώ κάτι συµβαίνει: Ή δεν σας
ακούν οι αγρότες ή δεν τους καταλαβαίνετε εσείς. Ή, κατά τη
γνώµη σας, φταίνε µόνο οι αγρότες ή πρέπει να δείτε σε τι φταίτε
και εσείς σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τα ίδια λέγατε πέρυσι εδώ.
Λέγατε ότι «δεν ακούν οι αγρότες, δεν µπορώ να συνεννοηθώ».
Τα ίδια λέτε και φέτος.
Πρώτον, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουµε, οι αγρότες έχουν
δίκαια αιτήµατα και τα αιτήµατα της υπερφορολόγησης, εκτός
του κοινοτικού κεκτηµένου πλέον, η οποία ασκείται, το θέµα των
ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες έχετε τριπλασιάσει, το θέµα
του αγροτικού πετρελαίου κίνησης, που σας καλούµε να θεσπίσετε, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν τα κάνετε,
έχουν οδηγήσει σε ασφυξία, έχουν οδηγήσει σε οικονοµικό αδιέ-
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ξοδο τους αγρότες, οι οποίοι διαµαρτύρονται. Βέβαια, εµείς
πρώτοι έχουµε πει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα ότι οι διαµαρτυρίες αυτές, η διεκδίκηση αυτών των αιτηµάτων δεν πρέπει
να γίνεται µε τρόπο που να είναι απέναντι στις άλλες κοινωνικές
οµάδες. Αυτό, όµως, δεν έχει καµµία σχέση µε το γεγονός ότι
είναι δίκαια τα αιτήµατα και µε το ότι εσείς δεν έχετε λύσει ούτε
ένα από αυτά τα προβλήµατα των αγροτών σήµερα.
Συζητούµε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, συζητούµε πάλι για
τους δασικούς χάρτες σήµερα και λέτε ότι και πάλι δεν θα λυθεί
σήµερα και αύριο και το επόµενο χρονικό διάστηµα. Οι αγρότες
είναι στους δρόµους, δεν µπορούν να πάρουν τις ενισχύσεις
τους µε αυτά τα ζητήµατα και βεβαίως, αυτό το ζήτηµα του εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης, του εθνικού σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης πρέπει επιτέλους να λυθεί. Κανένας
δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα οποιοδήποτε σχέδιο από την
Κυβέρνησή σας.
Προβαίνετε σε απαράδεκτους χαρακτηρισµούς εναντίον των
αγροτών.. Δεν πρέπει να κάνετε τέτοιους χαρακτηρισµούς, όπως
κάνατε σήµερα το πρωί. Ακούµε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να µιλά
για το γεγονός ότι η αντιπολίτευση έχει και όρια. Φαντάζοµαι µιλάει στον καθρέπτη του ίδιου του κόµµατός του, του ΣΥΡΙΖΑ, για
όλα όσα έχει υποσχεθεί, για τον ΕΝΦΙΑ, για τα φορολογικά των
αγροτών. Σοβαρότητα! Αντιµετωπίστε τα προβλήµατα επιτέλους.
Λύστε τα προβλήµατα των αγροτών που αυτή τη στιγµή είναι
τεράστια, που δεν µπορούν να παράγουν, που δηµιουργούµε ελλείµµατα -επειδή δεν µπορούν να παράγουν- αντί να δηµιουργούµε προστιθέµενη αξία. Όπως και το νοµοσχέδιο το οποίο
συζητήσαµε σήµερα, έχει σχέση µε τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και πώς όλα αυτά θα ενισχυθούν.
Σε αυτά πρέπει να καθίσουµε από πάνω και όχι σε µια αδιέξοδη κατάσταση η οποία δεν δίνει καµµία λύση και δυστυχώς,
αυτή την κατάσταση εσείς την ανατροφοδοτείτε συνεχώς στην
Κυβέρνησή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοχαρόπουλο.
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός κ. Παπανάτσιου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κατ’ αρχάς, κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι όλα έγιναν από τον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία δύο χρόνια! Δεν υπήρχε τίποτα άλλο πιο πριν!
Όλα ήταν πάρα πολύ καλά, όλα ήταν οµαλά! Τα κανάλια πληρώνανε τα χρήµατα! Το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο ήταν πάρα πολύ
καλό! Και εµείς ήρθαµε και διαλύσαµε τα πάντα! Αυτό ακούστηκε
σήµερα.
Από εκεί και πέρα, σαράντα χρόνια υπήρχε ανοµία, υπήρχε µια
κατάσταση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο τέτοια που αυτή η Κυβέρνηση ήρθε να φέρει µια τάξη, τουλάχιστον να µπορέσουµε να εισπράξουµε κάποια χρήµατα και να βάλουµε τα πράγµατα στην
τάξη τους.
Κατ’ αρχάς, η απόφαση του ΣτΕ, όπως ειπώθηκε και από τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν απορρίπτει τον
νόµο Παππά, τη συγκεκριµένη διάταξη που αυτή υλοποιούµε και
που ερχόµαστε να επιστρέψουµε τα χρήµατα σήµερα στους
υπερθεµατιστές. Δεν κατέπεσε ο νόµος Παππά.
Ο νόµος Παππά είναι εκείνος µε τον οποίο το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα πρέπει να κάνει τον διαγωνισµό, θα
πρέπει να εισπράξει τα χρήµατα και θα πρέπει να φέρει τη νοµιµότητα στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Αυτός είναι ο νόµος που υποχρεούται αυτή τη στιγµή το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
να υλοποιήσει και πραγµατικά να φέρει τα αποτελέσµατα που
πρέπει στο συγκεκριµένο θέµα.
Όσον αφορά για τη φορολογική ενηµερότητα, δεν υπάρχει είσπραξη χρηµάτων, δεν εισπράττονται χρήµατα από το δηµόσιο.
Η φορολογική ενηµερότητα είναι υποχρέωση όταν εισπράττονται
χρήµατα από τους ιδιώτες. Στην περίπτωση τη συγκεκριµένη επιστρέφουµε τα χρήµατα µετά από απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Και ό,τι αφορά την προηγούµενη κατάσταση, πριν
δηλαδή να δοθούν τα χρήµατα, γι’ αυτόν τον λόγο και δεν επιβάλλεται φορολογική ενηµερότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κυρία Υφυπουργέ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε τι δέχεστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µπήκαν πολλά θέµατα.
Θα ξεκινήσω από τους Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτέλους κάποια στιγµή σοβαρευτείτε.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Μετά από εσάς! Μιλάτε εσείς, µε αυτά
που λέγατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Είναι δυνατόν!
Κύριε Τζελέπη, ηρεµήστε λιγάκι για να ακούσουµε τον
Υπουργό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Πριν από ενάµιση µήνα, µετά από απαίτηση της
Αντιπολίτευσης, συζητήσαµε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου αν αυτή η Κυβέρνηση έχει σχέδιο, στρατηγική για τον
αγροτικό χώρο. Έγινε η συνεδρίαση. Σας παρουσιάσαµε το σχέδιό µας. Τι είπατε; Στριµωχτήκατε και είπατε «είναι προς τη θετική κατεύθυνση και χρειάζεται κάτι να συµπληρώσουµε» και
λοιπά. Δηλαδή είπατε «έχετε σχέδιο, προχωράτε», αλλά βλέπω
ότι από εκεί και πέρα κάποια παρατηρησούλα δεν µπορούσατε
να µην κάνετε! Ένα είναι αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Μήπως έχετε αυταπάτες;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας παρακαλώ! Εδώ πρέπει να σοβαρευτείτε. Δεν σηµαίνει ότι επειδή υπάρχουν τα κανάλια, εσείς πρέπει
να έχετε συµπεριφορές που πραγµατικά προσβάλλουν τον
κόσµο σας!
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Πότε τα είδες αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Τζελέπη, σας
παρακαλώ.
Παρακαλώ να ηρεµήσουµε, για να ακούσουµε τον κύριο
Υπουργό.
Προχωρήστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αλήθεια, ξεχάσατε ότι πριν από έναν µήνα,
πάλι µετά από δική σας πρόταση, έγινε προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση µε την παρουσία του Πρωθυπουργού, όπου
πραγµατικά καταθέσαµε απαντήσεις και ιδιαίτερα προτάσεις
όσον αφορά τη διαχείριση του αγροτικού χώρου; Δεν νοµίζω! Η
κοινωνία µάς άκουσε.
Πραγµατικά, κύριε Θεοχαρόπουλε, πότε εσείς αντιληφθήκατε
ότι εµείς έχουµε πρόβληµα µε τις καταβολές των ενισχύσεων;
Τουλάχιστον όλη η ελληνική κοινωνία ξέρει τι έγινε την περασµένη χρονιά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εσείς δεν έχετε αντιληφθεί ότι 3,7 δισεκατοµµύρια δόθηκαν
στον αγροτικό χώρο το 2016. Το έχετε αντιληφθεί αυτό το
πράγµα; Επιτέλους!
Κύριε Κεφαλογιάννη, έρχοµαι σε σας. Πραγµατικά, δεν κατάλαβα ποια είναι η θέση σας σε αυτά που σήµερα διαδραµατίστηκαν. Εγώ θα σας τα περιγράψω, για να µην έχετε κανένα πρόβληµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα όποια έκτροπα τα καταδικάζουµε. Το έχουµε πει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα σας περιγράψω ήρεµα, για να µην έχουµε
κανένα πρόβληµα. Καταδικάζετε όλα αυτά τα επεισόδια που έγιναν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το έχουµε πει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Άρα είναι θετικό, το ότι από τη δική σας πλευρά
και το αναγνωρίζω…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλά, εµείς δεν αλλάξαµε
στάση. Εσείς αλλάζετε στάση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ δεν είπα ότι αυτά τα έκαναν αγρότες της
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Κρήτης. Είπα ότι αγρότες, οι οποίοι πραγµατικά συµπεριφέρθηκαν τραµπούκικα, εκµεταλλεύτηκαν -και πραγµατικά το λέω
αυτό- «τη δική σας προσπάθεια, των αγροτών». Εγώ δεν είπα ότι
οι αγρότες δεν έχουν δίκιο. Αλλά ο τρόπος µε τον οποίον διαχειρίζονται τις κινητοποιήσεις, όπως τη σηµερινή, δίνοντας τη δυνατότητα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπουργέ, εγώ είπα ότι τους λέγατε αγανακτισµένους, ενώ τώρα τραµπούκους.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): …Διότι είχαν παρεισφρήσει και στοιχεία, τα
οποία δεν είχαν καµµία σχέση µε τον χώρο σας. Αλλά όλο αυτό
το πράγµα έπρεπε επιτέλους κάποια στιγµή -και χαίροµαι- να το
καταδικάσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ το είπα ξεκάθαρα. Εσείς
αλλάξατε θέση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εµείς λοιπόν, είµαστε ανοικτοί. Ξέρετε ότι διαλόγους κάνουµε διαρκώς και µε Κρήτες και µε αγρότες από όλη
την Ελλάδα. Κάθε ηµέρα στο Υπουργείο οι επισκέψεις είναι αλλεπάλληλες. Όµως, δεν ήταν δυνατόν εµείς να το επιτρέψουµε.
Τι έγινε σήµερα; Εγώ σας λέω ότι σήµερα δεν ήταν να βρίσκοµαι
εδώ. Όµως, κανόνισα το πρόγραµµά µου, γιατί ήξερα ότι θα κατέβουν οι αγρότες από την Κρήτη. Πήγαµε στο Υπουργείο και
όντως τους είπαµε ότι «αν θέλετε µια αντιπροσωπεία των αγροτών σας, να έλθει να µας δει». Η απάντησή τους ήταν ότι θα έλθουν να µας δουν σαράντα πέντε άτοµα, µε τα κανάλια και όλη
αυτή τη διαδικασία. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µια συνάντηση
πήγαινε να γίνει κατάληψη. Μην κρυβόµαστε µεταξύ µας. Αυτή
είναι η εικόνα. Από τη δική µας την πλευρά είπαµε πάρα πολύ
απλά ότι «όχι, δεν θα επιτρέψουµε». Διότι, κύριε Κεφαλογιάννη,
πέρυσι, αντίστοιχη χρονιά, αντίστοιχη κινητοποίηση έφθασε
µέχρι το σηµείο να απειλεί και τη ζωή των υπαλλήλων. Ξέρετε τι
έγινε πέρυσι. Άρα, δηλαδή, ήταν δυνατόν να ανεχθούµε πάλι τέτοιες καταστάσεις; Να επιτρέψουµε να γίνουν αυτές οι συναντήσεις; Άρα, λοιπόν, ξεκαθαρίζουµε.
Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να έλθω στα θέµατα που έχουν
σχέση µε τους δασικούς χάρτες. Κατ’ αρχάς, η τροπολογία της
Νέας Δηµοκρατίας δείχνει ότι δεν αντιµετωπίζετε το θέµα επί της
ουσίας. Αυτό που προτείνετε είναι ατελώς να γίνουν οι σχετικές
διαδικασίες. Όλα τα υπόλοιπα προβλήµατα που υπάρχουν δεν
σας απασχόλησαν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Βεβαίως µας απασχολούν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Να γίνει κατανοητό και σε αυτούς που σας
ακούνε ότι εσείς ασχοληθήκατε µε το να γίνουν ατελώς ή να πληρώσουν τα πρόστιµα αργότερα και τίποτα άλλο. Συµφωνούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Όχι, δεν συµφωνούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ. Εδώ είναι η τροπολογία σας. Και
στις τρεις παραγράφους µιλάτε ατελώς και τα πρόστιµα να ανασταλούν. Άρα στην ουσία του προβλήµατος δεν µπαίνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Όχι. Κύριε Υπουργέ, όταν
κάνει λάθος η κεντρική διοίκηση, θα πρέπει να πληρώνει ο πολίτης;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ άλλο σάς λέω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Τι άλλο µού λέτε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εσείς καταθέτετε µια τροπολογία και µάλιστα
διαµαρτύρεστε, γιατί δεν είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός να σας
απαντήσει σε θέµατα που είναι δευτερεύοντα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Από τις 10 Γενάρη…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ σας το λέω ότι αυτά είναι δευτερεύοντα, σε
σχέση µε τα πρωτεύοντα που υπάρχει ανάγκη να αντιµετωπιστούν. Δεν σας αφορούν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είπαµε και για άλλα θέµατα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ακούστε, υπάρχει µια τροπολογία από πλευράς
των ΑΝΕΛ και πραγµατικά είµαι υποχρεωµένος να τοποθετηθώ.
Κύριε συνάδελφε, δεν διαφωνώ µε την ανησυχία σας και την
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προσπάθεια που θέλετε να κάνετε, για να λυθεί το πρόβληµα.
Όµως, ακούστε, για να είµαστε ξεκάθαροι. Όταν µιλάµε σήµερα
για την εικόνα του δασικού χάρτη, µιλάµε για την εικόνα του δασικού χάρτη την ηµέρα που συντάχθηκε, το 2007. Ξεκαθαρίζουµε, λοιπόν, ότι αυτά που αναφέρατε εσείς ως αγροτικές
εκτάσεις γενικά αφορούν το 2007. Επιτρέψτε µου να σας πω ότι
γνωρίζω και υπηρετώ τον χώρο χρόνια, επαγγελµατικά και πολιτικά. Άρα, λοιπόν, γνωρίζω ότι πίσω από αυτές τις διαδικασίες,
φαντάζεστε εσείς, όταν το Σύνταγµα του 1974-1975 έβαλε διαδικασίες αυστηρές, να έλθουµε εµείς να τις παραβιάσουµε µέχρι
το 2007.
Δεν εννοώ βεβαίως τις επιλεξιµότητες όσον αφορά τις ενισχύσεις, εννοώ και το είπα προηγουµένως…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Μιλάτε για τις αγροτικές εκτάσεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όταν µιλάτε για αγροτικές εκτάσεις, να έχετε
στον νου σας όχι µόνο τις επιλέξιµες, αλλά να έχετε και αυτές
τις εκτάσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται ως πρόσχηµα χρόνια σε
αυτή τη χώρα για να γίνονται αποχαρακτηρισµοί. Αυτά, λοιπόν,
χρειάζονται ιδιαίτερη αντιµετώπιση.
Όντως, οι Δασικές Ϋπηρεσίες στις πράξεις κήρυξης αναδασωτέων έκαναν µια πράξη που γενίκευε όλες τις εκτάσεις που βρίσκονται εντός της περιµέτρου της πυρκαγιάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεν το δείχνουν αυτό οι δασικοί χάρτες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αλλά δεν ήταν ευθύνη τους. Ήταν η έλλειψη
προσωπικού που δεν µπορούσε ουσιαστικά να παρακολουθήσει
µια διαδικασία, η οποία χρειαζόταν χρόνο. Δηλαδή –και αυτό το
τονίζω και από τη Βουλή- αυτές οι διαδικασίες θέλουν χρόνο και
θέλουν και προσωπικό για να τρέξουν, για να µπορέσουµε να είµαστε αύριο εντάξει.
Εµάς ως Υπουργείο αυτό που µας αγχώνει περισσότερο από
όλα είναι ότι πρέπει να έχουµε αυτές τις επιλεξιµότητες, όπως
τις είχαµε και πέρυσι και πρόπερσι, για να πληρώνουµε τους
αγρότες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είναι εξήντα µέρες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Από εκεί και πέρα δεν είναι αρµοδιότητα δική
µου, είναι αρµοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος. Εκεί νοµίζω ότι, σύµφωνα µε αυτά που ακούστηκαν και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, θα υπάρξουν εντός των ηµερών τέτοιες
ρυθµίσεις, για να αντιµετωπιστούν όλα τα προβλήµατα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Να αλλάξει η προθεσµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, είχε
ζητηθεί να προστεθεί κάτι στον τίτλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Να προστεθούν στον τίτλο του νοµοσχεδίου οι
λέξεις «και άλλες διατάξεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Απευθύνθηκε ο κύριος Υπουργός προσωπικά και δεν ξέρω αν κατεγράφη στα Πρακτικά η θέση
της Νέας Δηµοκρατίας.
Να επαναλάβω για άλλη µια φορά: Σε κάθε µορφή κινητοποίησης η οποία πηγαίνει πέραν του νοµίµου είµαστε αντίθετοι. Όχι
µόνο σήµερα, το έχουµε πει κατ’ επανάληψη όλα τα προηγούµενα χρόνια. Άρα δεν λέµε κάτι διαφορετικό σήµερα από ό,τι λέγαµε τα προηγούµενα χρόνια.
Αυτό που σας είπαµε, κύριε Υπουργέ, είναι ότι εσείς τότε ως
αντιπολίτευση αυτούς τους ανθρώπους τούς λέγατε «αγανακτισµένους», ενδεχοµένως για να υφαρπάξετε και την ψήφο τους,
και σήµερα τους χαρακτηρίζετε ως «τραµπούκους» ή ενδεχοµένως ότι χρησιµοποιούν τραµπούκικες µεθόδους.
Αλλά µε πολύ µεγάλη χαρά άκουσα Υπουργό της Αριστεράς
να καταδικάζει τις καταλήψεις. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ακούγαµε ότι οι καταλήψεις είναι ένα µέρος των κοινωνικών αγώνων
και µε κάποιον τρόπο τις νοµιµοποιούσατε. Άρα σήµερα ακούω
µε πολύ µεγάλη χαρά να λέτε ότι καταδικάζετε τις καταλήψεις
και ελπίζω αυτό να το τηρήσετε και στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεφαλογιάννη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Λαζαρίδη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Εµείς, κύριε Υπουργέ, στην τροπολογία µας µιλάµε για αγροτικές εκτάσεις. Τη χρήση και την ιδιότητα αυτών των αγροτεµαχίων είναι πολύ εύκολο να τη
διαπιστώσει κανείς. Είναι οι κτηµατολογικοί πίνακες από τις παλιές κοινότητες, είναι οι κτηµατολογικοί πίνακες από τις Τοπογραφικές Υπηρεσίες των νοµαρχιών, είναι οι Γεωργικές
Υπηρεσίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς από τους οποίους
µπορεί να αντλήσει κανείς στοιχεία και να διαπιστώσει την ιδιότητα του κάθε αγροτεµαχίου ή της κάθε έκτασης γης. Αυτό λέµε
εµείς. Δεν µιλάµε ούτε για αλλαγή χρήσης ούτε για τίποτα άλλο.
Αντιθέτως, µε αυτόν τον τρόπο, κύριε Υπουργέ, προσπαθούµε
και εµείς να συµβάλουµε στην προστασία των δασικών εκτάσεων
και των δασών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Λαζαρίδη.
Πριν προχωρήσουµε στην ψηφοφορία, 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 των
Ελλήνων, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί τους από το Πειραµατικό Λύκειο Πανεπιστηµίου Πατρών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακολουθείτε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Είναι «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον
τοµέα της γεωργίας». Έχει ολοκληρωθεί η σχετική συζήτηση και
θα προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, επί των άρθρων, των τροπολογιών και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της
γεωργίας και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και
άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Γίνεται δεκτό το πρώτο άρθρο ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το πρώτο
άρθρο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 947 και ειδικό 62
ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 947 και ειδικό 62 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της
γεωργίας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί
των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Προχωρούµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και
άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας, που
υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 16 Ιουνίου 2014, το κείµενο της
οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως
εξής:
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6. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

Άρθρο δεύτερο
Ποσά τα οποία, µετά την ανάκληση της Προκήρυξης 1/2016
του Υπουργού Επικρατείας για τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας ενηµερωτικού προγράµµατος
γενικού περιεχοµένου για τη µετάδοση υψηλής ευκρίνειας, είναι
επιστρεπτέα στους υπερθεµατιστές της διενεργηθείσας δηµοπρασίας ως καταβληθέντα για την πρώτη δόση του τιµήµατος,
παρακρατούνται ή συµψηφίζονται αυτεπαγγέλτως µόνο µε ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές ή
οφειλές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες δεν
έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης, εφόσον ο υπόχρεος
συµµορφώνεται µε αυτό, και δεν έχουν ανασταλεί. Παρακράτηση
ή αυτεπάγγελτος συµψηφισµός µε άλλου είδους οφειλές δεν επιτρέπεται. Ποσά τα οποία µέχρι την έκδοση του παρόντος παρακρατήθηκαν ή συµψηφίστηκαν µε ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες
οφειλές οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης,
εφόσον ο υπόχρεος συµµορφώνεται µε αυτό, και δεν έχουν ανασταλεί, δεν επιστρέφονται. Τα υπολειπόµενα ποσά µετά την
εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, καθώς και ποσά που παρακρατήθηκαν ή συµψηφίστηκαν µε οφειλές που δεν πληρούν τους
όρους του προηγούµενου εδαφίου επιστρέφονται στους δικαιούχους. Για την είσπραξη των επιστρεπτέων ποσών δεν απαιτείται
η προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας. Προγράµµατα ρύθµισης οφειλών που αναβιώνουν συνεπεία της επιστροφής των ποσών του πρώτου εδαφίου εξακολουθούν να
ισχύουν, εφόσον ο υπόχρεος συµµορφώνεται µε αυτά.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6
αυτής.
Αθήνα,..............................................2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του
παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν στις 7-3-2017
σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και
Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν
για Συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής
αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά
Βουλευτών.
Επιπλέον, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
7-3-2017 ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη.
Τέλος, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας από τις 9 Μαρτίου καθώς, όπως λέει στην
αίτησή του, θα απουσιάζει εκτός Ελλάδος λόγω κοµµατικών υποχρεώσεων. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 14.51’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 9 Μαρτίου 2017 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

