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Σάββατο 16 Ιουνίου 2018
Αθήνα, σήµερα στις 16 Ιουνίου 2018, ηµέρα Σάββατο και ώρα
9.51’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Πρόεδρου αυτής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΤΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συνέχιση της συζήτησης και ψηφοφορία επί της προτάσεως
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας,
σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Να σας ενηµερώσω ότι µετά τους τρεις πρώτους οµιλητές και
αφού διαβάσω εγώ τους οκτώ πρώτους, θα σας πω για τη συνολική διαδικασία, για να είναι γνωστό και στην Αίθουσα και στις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες και δηµοσίως πώς θα πάει όλη η µέρα,
ώστε να ξέρουµε το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα λειτουργήσουµε
όλοι µας σήµερα.
Πρώτος οµιλητής για σήµερα θα είναι ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος. Οι επόµενοι είναι ο κ. Βρούτσης, η κ. Αυλωνίτου, ο κ.
Κικίλιας, η κ. Σταµπουλή, ο κ. Κωνταντινόπουλος, η κ. Σταµατάκη,
και ο κ. Καρασµάνης. Θα σας παρακαλούσα να τηρούµε τον
χρόνο.
Ορίστε, κύριε Βεσυρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι σήµερα, οι επιλογές της
Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα είχαν βαρύ κόστος για τους πολίτες
και την οικονοµία. Από την Κυριακή, όµως, που αυτές οι επιλογές
θα έχουν τεράστιο κόστος για τα εθνικά µας θέµατα, είµαστε
πλέον σε µια άλλη διάσταση, οριακή και κρίσιµη.
Η πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλε η Νέα Δηµοκρατία, κάνοντας χρήση του άρθρου 84 του Συντάγµατος, καλεί όλους τους
Βουλευτές να πάρουν θέση και η ψήφος των Βουλευτών το Σάββατο το βράδυ έχει ένα και µόνο νόηµα, αν θα συναινέσουν στην
απόφαση του κ. Τσίπρα να δεσµεύσει µε την υπογραφή του µια
ολόκληρη χώρα, να εκχωρήσει την ιστορική της ταυτότητα και
να ανοίξει τις κερκόπορτες του αλυτρωτισµού και της αλλαγής
των συνόρων. Αυτό είναι το διακύβευµα.
Η Νέα Δηµοκρατία ανέβαλε αυτή την πρωτοβουλία, για να
έρθει η συµφωνία στη Βουλή, να συζητηθεί στη Βουλή, όχι µόνο
για να πάρουν όλοι θέση, αλλά και για να αναλάβουν τις ευθύνες

τους. Γιατί αν δεν είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση η Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Τσίπρας είχε σχεδιάσει να υπογράψει µόνος του
και να δεσµεύσει τη χώρα, χωρίς να έρθει το θέµα στη Βουλή.
Αν ήταν στο χέρι του κ. Τσίπρα, θα είχε απαγορεύσει και τα
συλλαλητήρια, την ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Βλέπετε για
τον –εντός εισαγωγικών- «λαοπρόβλητο» Πρωθυπουργό, που
αποφεύγει πλέον τους πολίτες και κινείται σε ένα προστατευµένο
και αποστειρωµένο περιβάλλον, η ελεύθερη έκφραση των πολιτών είναι επιθυµητή µόνο όταν τον συµφέρει.
Όταν δεν τον συµφέρει, οι πολίτες που εκφράζουν την ανησυχία τους και το πατριωτικό τους αίσθηµα στα συλλαλητήρια είναι
όχλος. Και φυσικά ο κ. Τσίπρας δεν βρίσκει και κανέναν λόγο για
να κάνει δηµοψήφισµα, αφού το αποτέλεσµα ενός τέτοιου δηµοψηφίσµατος θα ήταν συντριπτικό εις βάρος του.
Προφανώς, όµως, είχε λόγους να κάνει το αλήστου µνήµης
δηµοψήφισµα πριν από τρία χρόνια, που οδήγησε στη διάλυση
και στον αφελληνισµό του τραπεζικού συστήµατος, στα capital
control που ισχύουν µέχρι και σήµερα, σε µέτρα ύψους 14,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και στο πιο επώδυνο µνηµόνιο.
Είναι χαρακτηριστικό, και εδώ ζητάµε µια επίσηµη επιβεβαίωση ή διάψευση από την ελληνική Κυβέρνηση, ότι ο κ. Τσίπρας
και ο κ. Κοτζιάς σχεδιάζουν να υπογράψουν τη συµφωνία στο
έδαφος των Σκοπίων για να αποφύγουν την οργή και τη διαµαρτυρία των Ελλήνων πολιτών.
Από την άλλη πλευρά, η Κυβέρνηση κρατά µυστικό τον τόπο
και την ώρα της υπογραφής της συµφωνίας. Αυτό και µόνο καταδεικνύει συµπεριφορά ενόχου που κρύβεται γιατί φοβάται. Για
πόσο καιρό, όµως, πιστεύετε ότι θα κρύβεστε ακόµα;
Αναρωτιέµαι, οι συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας
από τη Μακεδονία πώς θα µπορούν να βλέπουν στα µάτια τους
πολίτες την επόµενη µέρα της υπογραφής µιας τέτοιας συµφωνίας. Είναι σαφές ότι ο κ. Κοτζιάς, έχοντας παραµερίσει τους έµπειρους διπλωµατικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και µε την αλαζονεία που τον χαρακτηρίζει, δεν έχει συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που υποκρύπτει αυτή η συµφωνία.
Προσωπικά εκφράζω έντονες αµφιβολίες και επιφυλάξεις για
το αν αυτή η συµφωνία ελέγχθηκε, όπως έπρεπε, από νοµικούς
µε γνώσεις του διεθνούς δικαίου, αλλά και υπηρεσιακά στελέχη
του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι καινοφανές αυτό που δήλωσε
ο κ. Κοτζιάς ότι άφησαν ελεύθερους τους Σκοπιανούς να αποφασίσουν οι ίδιοι την ονοµασία. Με όλα αυτά που ακούµε, θα αρχίσουµε να αµφιβάλουµε και για το αν υπήρχε και η ελληνική
συµµετοχή στο κείµενο της συµφωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το erga omnes απλά δεν υφίσταται. Στο τελικό κείµενο της συµφωνίας, που δόθηκε στα κόµµατα της Βουλής, δεν υπάρχει το όνοµα που έχει συµφωνηθεί
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για το κράτος των Σκοπίων, το Severna Macedonija, όπως µας
έλεγε µέχρι χθες ο κ. Τσίπρας. Αυτή είναι η αξιοπιστία του κυρίου
Πρωθυπουργού.
Ελάχιστα ενδιαφέρουν αυτά τον κ. Τσίπρα, αλλά και τη µικρή
οµάδα των εθνοµηδενιστών που έχει καταλάβει την καρέκλα της
εξουσίας και θεωρεί ότι µπορεί να επιβάλει τη θέλησή της και τις
µειοψηφικές της απόψεις σε όλους τους Έλληνες, γιατί απέναντί
της αυτή τη στιγµή είναι όλοι η Έλληνες. Για πρώτη φορά, όσα
ψέµατα και να λέτε µε την υπογραφή σας θα αναγνωρίσετε µακεδονική εθνότητα και µακεδονική γλώσσα, δηλαδή την επιτοµή
του αλυτρωτισµού. Το έλλειµµα ιστορικής γνώσης και εθνικής
συνείδησης αυτών που διαπραγµατεύτηκαν τους εµποδίζει να
αντιληφθούν ότι η συγκεκριµένη αναγνώριση πέραν του ότι συνιστά ανεπίτρεπτη υποχώρηση, δεν έχει κανένα ιστορικό και
πραγµατικό υπόβαθρο.
Ουσιαστικά µε την αναγνώριση της µακεδονικής εθνότητας δικαιώνετε τον µακεδονισµό, το αλυτρωτικό ιδεολόγηµα της Μακεδονίας του Ίλιντεν. Σε πρακτικό επίπεδο τι σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι από τη στιγµή που
αναγνωρίζεις τη µακεδονική εθνότητα, ακυρώνεται και το όνοµα
που εσείς παραχωρήσατε ως Βόρεια Μακεδονία, γιατί πολύ απλά
οι πολίτες των Σκοπίων θα προσδιορίζονται ως Μακεδόνες.
Αυτή είναι η συµφωνία για την οποία είναι υπερήφανος ο κ.
Τσίπρας, χωρίς να τον νοιάζει αν και πόσο υπερήφανοι είναι οι
Έλληνες πολίτες µε αυτά που προσπαθεί να τους επιβάλλει. Εκτός από το µορφωτικό έλλειµµα, όµως, και το έλλειµµα εθνικής
συνείδησης, υπάρχει και η ανευθυνότητα που χαρακτηρίζει την
Κυβέρνηση.
Το άρθρο 13 της συµφωνίας ουσιαστικά λέει ότι επειδή το κράτος των Σκοπίων είναι ένα περίκλειστο κράτος, µε την έννοια ότι
δεν έχει πρόσβαση σε θάλασσα, µπορεί να διεκδικήσει πρόσβαση στη θάλασσα -υποτίθεται αρχικά για αλιευτικούς σκοπούς-, αλλά και µε άλλους σκοπούς που µπορεί να ανακύψουν
στο µέλλον. Και ποια είναι η πρόσβαση; Το Αιγαίο.
Μετά, λοιπόν, τη Μακεδονία σειρά παίρνει το Αιγαίο και αργότερα ίσως η Θράκη, όσο παραµένει αυτή η Κυβέρνηση στην
εξουσία. Με το άρθρο 7 συνοµολογείτε ότι κάθε χώρα θα ερµηνεύει τον όρο «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» κατά βούληση.
Αυτό και µόνο ακυρώνει τις θριαµβολογίες της κυβερνητικής παράταξης ότι µε αυτήν τη συµφωνία ξαναπαίρνουν πίσω τη Μακεδονία και την ιστορία της.
Όταν η κάθε χώρα, και στην προκειµένη περίπτωση το κράτος
των Σκοπίων, µπορεί να ερµηνεύει την ιστορία της Μακεδονίας
όπως αυτή νοµίζει, µε το άρθρο 7, αντιλαµβάνεται κανείς ότι οι
κυβερνητικές θριαµβολογίες είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μας
λέτε, επίσης, ότι πρέπει να πανηγυρίζουµε γιατί οι Σκοπιανοί θα
αναγνωρίσουν ότι δεν έχουν σχέση µε την αρχαία Ελλάδα, λες
και όταν το ισχυρίζονταν, µπορούσαν να πείσουν κανέναν.
Στην πραγµατικότητα, το αφήγηµα το Σκοπίων όλα αυτά τα
χρόνια ήταν ότι οι Μακεδόνες δεν είχαν καµµία σχέση µε την αρχαία Ελλάδα. Και αυτό το αφήγηµα έρχεται τώρα η Κυβέρνηση
του κ. Τσίπρα και το δικαιώνει, γιατί αυτό ουσιαστικά συνιστά το
άρθρο 7.
Με το άρθρο 8, ο κ. Τσίπρας αποδέχεται ότι τα σχολικά βιβλία
της Ελλάδας περιέχουν αλυτρωτικές αναφορές και παραχαράσσουν την ιστορία, γιατί το άρθρο 8, παράγραφος 5, αναφέρει ότι
θα συσταθεί Διεπιστηµονική Επιτροπή η οποία θα εξετάσει τον
τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας των δύο χωρών, ώστε να αρθούν αλυτρωτικές αναφορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όλα αυτά θα ψηφίσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι
ψηφίσετε κατά της πρότασης δυσπιστίας και υπέρ της Κυβέρνησης. Οι στιγµές είναι κρίσιµες. Οι συνέπειες µιας οικονοµικής κρίσης αντιµετωπίζονται, µπορούν να αµβλυνθούν. Οι συνέπειες,
όµως, µιας εθνικής ήττας ούτε αντιµετωπίζονται ούτε αµβλύνονται.
Ο κ. Τσίπρας έχει καταστεί επικίνδυνος για τη χώρα και το
έθνος. Γνωρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών
είναι απέναντί του, περιφρονεί κάθε δηµοκρατική διέξοδο και
διαδικασία. Είναι ικανός για όλα, ακόµα και για να επιφέρει και
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µια εθνική ήττα τεραστίου µεγέθους.
Όσοι στηρίζουν τις επιλογές του, όσοι δεν αποτρέψουν την
υπογραφή αυτής της συµφωνίας θα είναι συνυπεύθυνοι και θα
λογοδοτήσουν απέναντι στον λαό και στην ιστορία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Βεσυρόπουλε. Ήσασταν άψογος µε τον χρόνο.
Παρακαλώ πολύ, τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης. Από εδώ και
πέρα, θα πρέπει όλοι να είναι άψογοι, διότι κάποιοι τελευταίοι
συνάδελφοι τελικά δεν θα µιλήσουν. Καλό θα είναι να µιλήσουµε
όσοι µπορούµε περισσότεροι σήµερα.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι κατανοούµε, νοµίζω, την κρισιµότητα των στιγµών. Τη σηµερινή µέρα βρισκόµαστε στην εξέλιξη µιας διαδικασίας, στο τέλος της οποίας θα κριθούν κρίσιµα εθνικά ζητήµατα. Όλοι οι Βουλευτές ανεξαίρετου κόµµατος θα αναµετρηθούµε µε την ψήφο µας το βράδυ, µε την ιστορία και τις προσωπικές πολιτικές ευθύνες που έχει ο καθένας. Σήµερα το βράδυ
πλέον κανένας δεν θα µπορέσει να κρυφτεί.
Και αναφέροµαι ειδικά στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των
ΑΝΕΛ, ο οποίοι για ακόµα µια φορά µε µια διπρόσωπη τακτική,
όπως το έχουν κάνει κατ’ επανάληψη όλο το προηγούµενο διάστηµα, προσπαθούν να αλλοιώσουν το µήνυµα, να ξανακοροϊδέψουν τους πολίτες και λένε: «Εµείς είµαστε κατά της συµφωνίας».
Εδώ θα ήθελα να ανοίξω µια παρένθεση. Σήµερα το πρωί
άκουσα Βουλευτή των ΑΝΕΛ στο «ΣΚΑΪ» και συγκλονίστηκα µε
το πάθος και την ένταση και την καταγραφή των επιχειρηµάτων
του εναντίον της συµφωνίας, εναντίον του κυβερνητικού του
εταίρου, αλλά από την άλλη πλευρά µεριά λένε ότι θα ψηφίσουν.
Γιατί άραγε; Νοµίζουν ότι µπορούν να ξεφύγουν; Η ιστορία είναι
καταγεγραµµένη.
Και ως Κυκλαδίτης και ως Αιγαιοπελαγίτης θυµάµαι έντονα
στο µυαλό µου -δεν θα αναφερθώ στα προεκλογικά του 2014 και
στις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ για το περίφηµο ΦΠΑ,
το οποίο το παραδώσατε σε συσκευασία δώρου- µετεκλογικά,
κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, τον κ. Καµµένο έξω από το
Μαξίµου, ο οποίος µε κλάµατα έλεγε ότι είναι αδύνατον να παραχωρηθεί το ΦΠΑ του Αιγαίου και την άλλη µέρα πήγε και ψήφισε και χάθηκε αυτή η µεγάλη εθνική κατάκτηση του ΦΠΑ για
τους νησιώτες Αιγαιοπελαγίτες.
Το ίδιο πάει να κάνει και σήµερα και ο κ. Καµµένος και η Κοινοβουλευτική του Οµάδα. Νοµίζω, όµως, ότι πλέον οι πολίτες
έχουν καταλάβει. Δεν µπορεί να τους ξανακοροϊδέψει ο κ. Καµµένος, ούτε οι Βουλευτές του κ. Καµµένου. Θα αναµετρηθούν µε
την ιστορία και τις ευθύνες τους.
Σήµερα το βράδυ, για να το ξεκαθαρίσουµε, όσοι ψηφίσουν
εναντίον της πρότασης δυσπιστίας της Νέας Δηµοκρατίας δίνουν εξουσιοδότηση στον κ. Τσίπρα και στον κ. Κοτζιά να πάνε
στις Πρέσπες να υπογράψουν, δίνουν το µελάνι στον κ. Κοτζιά
και στον κ. Τσίπρα να υπογράψουν την επιζήµια αυτή εθνική συµφωνία. Αυτό είναι το διακύβευµα της σηµερινής συζήτησης.
Ακούγονται και διάφορα άλλα. Η Νέα Δηµοκρατία έκανε το
εθνικό και δηµοκρατικό της καθήκον µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Αυτά τα εργαλεία της δίνει το πλαίσιο της δηµοκρατικής
διαδικασίας που απορρέει από τον Κανονισµό της Βουλής, να
ασκήσει πρόταση δυσπιστίας. Kαι είδατε µε τι υπεύθυνο τρόπο
το διαχειριστήκαµε. Και το κάναµε τώρα σε ένα κρίσιµο εθνικό
ζήτηµα.
Πολλές φορές σε συζητήσεις µε Έλληνες πολίτες πάρα πολλοί οι οποίοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Ιανουαρίου του 2015, µου
λένε «µακάρι να υπήρχε το κουµπί του χρόνου», ώστε να γύριζαν
τον χρόνο πίσω λίγο πριν ψηφίσουν στην κάλπη τον Ιανουάριο
του 2015.
Διότι αυτά τα οποία συνέβησαν για τους Έλληνες πολίτες και
τη χώρα µας από το 2015 µέχρι σήµερα είναι πράγµατα τα οποία
έφεραν τη χώρα πίσω, χάθηκαν ευκαιρίες, είχαν τίµηµα οικονοµικό, είχαν τίµηµα για ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν µε µια µικρή
σύνταξη -η κατάργηση του ΕΚΑΣ, το ΦΠΑ του Αιγαίου-, είχαν ζη-
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τήµατα τα οποία είχαν να κάνουν µε την υπερφορολόγηση και
έχουν να κάνουν µε αυτά τα οποία ακούσαµε χθες από τον Πρόεδρο του ESM τον κ. Ρέγκλινγκ, ότι η επιτήρηση στη χώρα θα
είναι µέχρι το 2059. Επίσης, έχουν να κάνουν µε την παραχώρηση της εθνικής περιουσίας που θα είναι µέχρι το 2115. Όλα
αυτά θα είχαν αποφευχθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αναστρέψιµα.
Τα ζητήµατα, όµως, της εθνικής κυριαρχίας είναι µη αναστρέψιµα και αυτά συζητάµε σήµερα. Διότι η -σε εισαγωγικά- «συµφωνία» που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µια διαδικασία που ακολούθησε, που εµπεριέχει µέσα τα στοιχεία της συµπεριφοράς και
της αντίληψης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αλαζονεία, περιφρόνηση των
θεσµών, µια αντίληψη η οποία έχει να κάνει µε ό,τι έχει δείξει ο
ΣΥΡΙΖΑ µέχρι σήµερα για το πώς αντιλαµβάνεται τα ζητήµατα
εθνικής ευθύνης, αλλά και όλα τα θέµατα των διαπραγµατεύσεων που έκανε.
Και προσέξτε: Αυτή η συµφωνία η οποία δηµιουργήθηκε και
έρχεται σήµερα να συζητηθεί, επειδή το προκαλεί η Νέα Δηµοκρατία µε τη µορφή της πρότασης δυσπιστίας, περιέχει στο
τέλος της ηµέρας µια εθνική επιζήµια εξέλιξη που έχει να κάνει
µε την παραχώρηση της µακεδονικής ταυτότητας και την παραχώρηση της µακεδονικής γλώσσας στα Σκόπια.
Αλήθεια, εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα το ψηφίσετε αυτό
και µε ποια διαδικασία συµφωνήθηκε αυτό; Η Νέα Δηµοκρατία
έχει δείξει τον δρόµο και όχι µόνο η Νέα Δηµοκρατία, το πολιτικό
µας σύστηµα ωρίµασε µετά το 1974 και έδειξε ότι στα ύψιστα
εθνικά ζητήµατα µπορούµε µονιασµένοι, συντονισµένοι, συνεννοηµένοι να φτιάξουµε ένα εθνικό µέτωπο, όπως έγινε στο Βουκουρέστι το 2008 µε το περίφηµο και περήφανο βέτο που άσκησε
η ελληνική δηµοκρατία, ενωµένο όµως τότε το πολιτικό σύστηµα.
Τι έκανε ο κ. Τσίπρας; Τι έκανε ο κ. Κοτζιάς; Ποιον ρώτησε;
Ποιος Βουλευτής γνώριζε αυτήν τη συµφωνία; Κάλεσε ο κ. Τσίπρας, όπως είχε υποχρέωση, τους πολιτικούς αρχηγούς για να
διαµορφώσει αυτό το εθνικό µέτωπο; Ζήτησε από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας να συγκαλέσει το Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να φτιάξουµε ένα εθνικό µέτωπο, να συζητήσουµε τη
συµφωνία, να δούµε τα αδύναµα σηµεία; Και είναι σίγουρο -και
αυτό ας το κρατήσουµε- η Νέα Δηµοκρατία -το έχουµε πει, το
λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης- θέλει συµφωνία. Θέλει να υπάρξει
συµφωνία, αλλά όχι αυτή η επιζήµια συµφωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κλείστε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό κλείνω.
Να κρατάµε στο µυαλό µας ότι αν είχε κρατηθεί η γραµµή του
Βουκουρεστίου, υπό την έννοια της εθνικής συνεννόησης, σήµερα η συµφωνία που θα υπήρχε δεν θα είχε µέσα ούτε την παραχώρηση της µακεδονικής ταυτότητας ούτε την παραχώρηση
της µακεδονικής γλώσσας. Θα ήταν µια καλύτερη συµφωνία που
θα ωφελούσε τη χώρα και τους Έλληνες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ελένη Αυλωνίτου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Το συνολικό πρόγραµµα πότε θα
το πείτε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σιγά-σιγά. Έχετε αγωνία οι
παρόντες; Οι απόντες και οι απούσες να έχουν αγωνία.
Ορίστε, κυρία Αυλωνίτου, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι τώρα έχουν ακουστεί πολλές απόψεις µέσα σε αυτήν την Αίθουσα για την επικείµενη συµφωνία µε τα Σκόπια, σχετικά µε το ονοµατολογικό της γείτονας
χώρας.
Επιτρέψτε µου, όµως, να έχω µια διαφορετική προσέγγιση, να
αναφερθώ σε κάποια ντοκουµέντα, σε κάποια στοιχεία που πολλοί µεν γνωρίζετε, αλλά τα προσπερνάτε. Είναι, όµως, πλήρως
διαφωτιστικά για την ιστορική διαδροµή µιας υπόθεσης που έχει
ταλανίσει τη χώρα εδώ και 26 χρόνια.
Διαβάζω, λοιπόν, από τα Πρακτικά της Βουλής το 1993. Στο
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Βήµα είναι ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: «Παρακολούθησα τη συζήτηση και πρέπει να σας πω µε κάθε ειλικρίνεια
ότι δεν είµαι ικανοποιηµένος απ’ αυτά που άκουσα. Άκουσα την
µακρά φραστική απολογία του κ. Σαµαρά και θα ήθελα να πω ότι
εάν ανατρέξουµε στο παρελθόν, κρίσιµη καµπή στο θέµα των
Σκοπίων ήταν η 16η Δεκεµβρίου 1991. Δεν µπορούσε η Ελλάς να
σταµατήσει την αναγνώριση της Κροατίας και της Σλοβενίας
εκείνη την εποχή. Μπορούσε, όµως, αδιαµφισβήτητα να πετύχει
πλήρη λύση του προβλήµατος των Σκοπίων τότε. Καλύτερη στιγµή δεν µπορούσαµε να βρούµε. Υπήρχε η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου η οποία έδινε οδηγίες στον Υπουργό Εξωτερικών και πριν ξεκινήσει από τις Ηνωµένες Πολιτείες που ήµασταν µαζί για να πάει στις Βρυξέλλες, του είπα: «Να αντιταχθείς
στην Γερµανία. Εάν, όµως, δεν µπορέσεις να υποχωρήσει, να επιµείνεις στην άποψη της µη διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας. Κοίταξε τώρα που έχει τόσο µεγάλη ανάγκη η Γερµανία, µπορείς να
πετύχεις πλήρη ικανοποίηση των ελληνικών θέσεων στο θέµα
των Σκοπίων». Και δεν το πέτυχε ο κ. Σαµαράς. Δεν τον κατηγορώ γιατί δεν το πέτυχε. Νέος ήταν, αδύναµος ήταν. Όµως ήταν
ανάγκη από εκεί και πέρα να προχωρήσει εκεί που προχώρησε;
Και θα πω και κάτι άλλο ακόµα. Δεν µου κάνει εντύπωση γιατί δεν
έδωσε τη µάχη εκείνη, γιατί δεκατέσσερις µέρες πριν, στις 2 Δεκεµβρίου 1991, στο ίδιο το Συµβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών είχε δεχθεί κατά τη συζήτηση του κανονισµού να αναφερθεί
η δηµοκρατία αυτή µε σκέτο το όνοµα Μακεδονία και είχε απλώς
διατυπώσει επιφύλαξη, αλλά είχε δεχθεί να µπει στο κείµενο ως
Δηµοκρατία της Μακεδονίας».
Ο πρώην Υπουργός, λοιπόν, Αντώνης Σαµαράς ο οποίος όχι
µόνο υπήρξε Μακεδονοµάχος αλλά έριξε και την κυβέρνηση Μητσοτάκη µε το επιχείρηµα ότι ήταν υποχωρητική στο θέµα των
Σκοπίων, άνοιξε τον δρόµο χωρίς επιστροφή και µε πολλές περιπέτειες.
Στις 17 Ιανουαρίου 1993 ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει συνέντευξη στον δηµοσιογράφο Στέφανο Κασιµάτη για το περιοδικό
«Ε» της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. Στην ερώτηση του δηµοσιογράφου για το πώς κρίνει την έξαρση του εθνικισµού ή, κατά
άλλους, του πατριωτισµού γύρω από το µακεδονικό, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης απαντάει: «Η δική µου εντύπωση –και το λέω µε
βαριά καρδιά- είναι ότι το µακεδονικό δεν µπορεί να είναι το
πρώτο θέµα της εξωτερικής πολιτικής µας. Το µακεδονικό είναι
σηµαντικό όχι αυτό καθαυτό, αλλά για τη συµβολικότητά του.
Δεν µπορώ να δω τη Δηµοκρατία των Σκοπίων να αποτελεί ουσιαστικό γεωπολιτικό κίνδυνο για την Ελλάδα».
Σε επόµενη ερώτηση του δηµοσιογράφου για τον ρόλο που
έπαιξε ο παράγων κοινή γνώµη στη διαµόρφωση αυτής της πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντάει: «Η ύπαρξη ενός ρεύµατος εθνικισµού είναι περιοριστική για µια κυβέρνηση. Και
τούτο, διότι γνωρίζει ότι οποιοδήποτε αποτέλεσµα διαφορετικό
από εκείνο που προσδοκά η κοινή γνώµη, δεν θα γίνει αποδεκτό.
Αυτό είναι προβληµατικό, διότι η Ελλάδα ξεκινάει διαπραγµατευτικά µε µια απόλυτη θέση. Η θέση αυτή µπορεί να γίνει τη στιγµή
αυτή να γίνει αποδεκτή από την κοινότητα. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσµος ότι δεν γίνεται αποδεκτή χωρίς κόστος. Αποσπούµε τώρα κάτι που ίσως στο µέλλον να έχει µικρότερη
σηµασία από κάτι άλλο που τότε δεν θα µας δίνεται».
Είκοσι πέντε χρόνια µετά από τη θέση του Αρχηγού του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει σε αυτόν τον εθνικισµό που άλλοτε καταδίκαζε και που φαντάζει ως άρµα για την εξουσία. Όπως, όµως, και στα άλλα πεδία
της πολιτικής που διαχειρίζεται, αποποιείται και καταστρέφει την
µετριοπαθή και κεντροδεξιά παράδοση, που έχουν δηµιουργήσει
οι προκάτοχοί του και συγγενείς του ακόµα. Τι και εάν αγωνίστηκε η αδελφή του, Υπουργός των Εξωτερικών στην κυβέρνηση
Καραµανλή, να µαζέψει τα ασυµµάζευτα σεβόµενη την παρακαταθήκη του πατέρα της;
Στις προσπάθειές της να καλυτερεύσει την τελική πρόταση
του προκατόχου της κ. Μολυβιάτη, δηλαδή «Δηµοκρατία της Μακεδονίας - Σκόπια», που είχε εκφραστεί ως τελική πρόταση της
χώρας στις 27 Οκτωβρίου 2005, η κ. Μπακογιάννη ενηµέρωσε
τον Αµερικανό Πρέσβη στις 4 Δεκεµβρίου 2007 ότι η κυβέρνηση
Καραµανλή έχει λάβει µια τολµηρή πολιτική απόφαση να υπο-
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στηρίξει ένα σύνθετο όνοµα που περιλάµβανε τη λέξη Μακεδονία
και κέρδισε τη συµφωνία του Κοινοβουλίου. Ενώ σε επόµενη συνάντησή της µε τον ίδιο πρέσβη στις 3 Μαρτίου 2008 ανέφερε
ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να δεχθεί Άνω Μακεδονία ή Νέα Μακεδονία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μάλιστα, ως Υπουργός, είχε δεχθεί εκείνη την εποχή µια
οµάδα bloggers στο γραφείο της στο Υπουργείο Εξωτερικών
όπου απαντώντας στο σχετικό θέµα απάντησε: «Το Νέα Μακεδονία είναι µερικός γεωγραφικός προσδιορισµός µε την έννοια
ότι η παλιά ήταν ολόκληρη και η νέα είναι ένα κοµµάτι».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα δεν εξετάζουµε την πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δηµοκρατίας στην Κυβέρνηση Τσίπρα - Καµµένου. Σήµερα ζούµε και
συµπάσχουµε σε ένα οικογενειακό δράµα που, δυστυχώς, ταλαιπωρεί τη χώρα σε διάρκεια χρόνου. Ζούµε το δράµα της οικογένειας Μητσοτάκη στον πόλεµο µε τον µακεδονοµάχο Αντώνη
Σαµαρά, που δεν διστάζει όχι µόνο να φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντιµέτωπο µε την παρακαταθήκη του πατέρα του και τις
προσπάθειες της αδελφής του κ. Ντόρας Μπακογιάννη για σύνθετη ονοµασία, αλλά επιπλέον να οδηγήσει τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε θεσµικά ατοπήµατα ζητώντας από
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να παραβιάσει κατάφωρα το Σύνταγµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κυρία Αυλωνίτου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Μισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Καλά ξεµπερδέµατα στην οικογένεια και στο κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας.
Όσο για τον ελληνικό λαό, αυτός µπορεί να ατενίζει το µέλλον
µε αισιοδοξία. Με τη σηµερινή Κυβέρνηση η χώρα τελειώνει µε
τα µνηµόνια, προχωράει στον δρόµο της ανάπτυξης και ανοίγει
δρόµους στα Βαλκάνια να παίξει τον ρόλο που της αξίζει, αφήνοντας τους εθνικισµούς και αλυτρωτισµούς να δίνουν τη θέση
τους στην πρόοδο, τη συνεργασία και τη συνανάπτυξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κυρία Αυλωνίτου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει η κ. Σταµπουλή και επειδή στη συνέχεια θα µιλήσει ο Υπουργός κ. Σταθάκης, µετά, για να κρατάµε το θέσµιο, θα είναι ο κ. Κικίλιας. Ήταν
αντίστροφα, γι’ αυτό σας ενηµερώνω, για να είναι Βουλευτής της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µετά τον Υπουργό.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
καλεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση το Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας κατά την Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, για να πέσει το στυλό από τα χέρια αυτών που πάνε να
υπογράψουν τη συµφωνία µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας.
Το γεγονός ότι αν υπερψηφιστεί η πρόταση δυσπιστίας ταυτόχρονα πέφτει το στυλό και από τα χέρια αυτών που θα κλείσουν την τελευταία αξιολόγηση και θα συµφωνήσουν ρυθµίσεις
για το χρέος, αυτών που θα συνεχίσουν να µειώνουν την ανεργία
αυξάνοντας τις θέσεις πλήρους απασχόλησης και να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στους εργαζόµενους να διαπραγµατευτούν
και να κερδίσουν σηµαντική αύξηση του κατώτερου µισθού,
αυτών που θα ανοίξουν νέες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, θα συνεχίσουν να λειτουργούν Κέντρα Κοινότητας και προγράµµατα ένταξης, αυτών που θα διοργανώσουν την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και θα συνεχίσουν να στηρίζουν το ΕΣΥ,
αυτών που θα αναδιοργανώσουν τις παραγωγικές διαδικασίες
και τις συνεταιριστικές δοµές στην ύπαιθρο, αυτών που θα συνεχίσουν τη στήριξη της υγειούς επιχειρηµατικότητας παράλληλα µε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία και µε στόχο τη
δίκαιη ανάπτυξη, δεν πτοεί τους υπερπατριώτες.
Αντίθετα η πιθανότητα να µην πέσουν τα στυλό από τα χέρια
αυτών που θα στείλουν στον εισαγγελέα τις υποθέσεις που διε-
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ρευνήθηκαν σε αυτήν τη Βουλή, µάλλον τους τροµάζει περισσότερο από όλους τους αλυτρωτισµούς της υφηλίου.
Γιατί, αλήθεια, να πέσει το στυλό από τα χέρια αυτών που θα
υπογράψουν τη συµφωνία, που εξασφαλίζει ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, για τους διεθνείς οργανισµούς και για εµάς, αλλά Δηµοκρατία της Μακεδονίας σκέτο
για πάνω από εκατόν σαράντα χώρες θα µετονοµαστεί σε Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έναντι όλων;
Όσοι αντιτίθενται στη συµφωνία γιατί η Μακεδονία είναι µία, η
δική µας, ξεχνούν ότι στη σύγχρονη διπλωµατία και στο διεθνές
δίκαιο, από τον 19ο αιώνα, κανείς µε τον όρο Μακεδονία δεν αναφέρεται ούτε στο βασίλειο του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου γύρω από τον Αλιάκµονα και τον Αξιό, ούτε στο βυζαντινό θέµα από
την Αδριανούπολη µέχρι το Δυρράχιο, αλλά, όπως προσδιορίστηκε στο Συνέδριο του Βερολίνου το 1878, στο πολύ συγκεκριµένα οριοθετηµένο διοικητικά κοµµάτι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, που απάρτιζαν οι τρεις περιφέρειες-βιλαέτια Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κοσόβου.
Αυτό το κοµµάτι γης µοιράστηκαν το 1913 µε τη Συνθήκη του
Βουκουρεστίου στο τέλος των Βαλκανικών Πολέµων, η Ελλάδα
παίρνοντας το µεγαλύτερο µέρος, η Σερβία και η Βουλγαρία µικρότερα και 1% η Αλβανία, πράγµα που µπορούµε να το γνωρίζουµε µόνο µετά από µέτρηση µιας σαφώς προσδιορισµένης περιοχής, µε τα µέσα των αρχών του 20ου αιώνα και όχι χάρη στους
βηµατιστές του Μεγαλέξανδρου, όπως γράφτηκε στο διαδίκτυο
από ευφάνταστους ηµιµαθείς.
Για ελληνική Μακεδονία, βουλγαρική Μακεδονία και σερβική
Μακεδονία µιλούσαν οι σχολικές γεωγραφίες στην Ελλάδα της
δεκαετίας του ‘50 και του ‘60, προφανώς γιατί η ορολογία αυτή
δεν έθιγε τον πατριωτισµό κανενός, ενώ ο όρος Οµόσπονδη Σοσιαλιστική Δηµοκρατία, για παράδειγµα, έθιγε τον αντικοµµουνισµό πολλών.
Βόρεια Μακεδονία, λοιπόν, συµφωνούν οι δύο κυβερνήσεις να
λέγεται η γειτονική χώρα, γεωγραφικός προσδιορισµός που την
ξεχωρίζει από τη δική µας, την ελληνική Μακεδονία, όπως ξεχωρίζουν όχι µόνο η Βόρεια από τη Νότια Κορέα, αλλά και η Καρινθία από την Άνω Καρινθία, το Νότιο Τιρόλο από το Δυτικό και το
Ανατολικό Τιρόλο και η Μογγολία από την εσωτερική Μογγολία.
Και επειδή αυτή η χώρα, όπως και κάθε χώρα, έχει πολίτες όχι
άλαλους ούτε αµνησιακούς, συµφωνούν οι δύο κυβερνήσεις ότι
η εθνικότητα-ιθαγένεια σηµαίνει το ίδιο εδώ και πολλά χρόνια,
το ίδιο σηµαίνει και η υπηκοότητα, µόνο που υπηκόους έχουν οι
βασιλιάδες και η γλώσσα αυτών των πολιτών θα έχουν όνοµα
που αντιστοιχεί στο όνοµα της χώρας τους και δεν θα συγχέεται
µε τη δική µας χώρα και τη δική µας ιστορία.
Και µια και µιλάµε για ιστορία, έχει κανείς αντίρρηση ότι πρέπει
να διδάσκεται και στις δύο χώρες µε τον ίδιο σεβασµό στην αλήθεια; Ή αγνοεί κανείς ότι οι επιτροπές για τη διαµόρφωση σχολικών βιβλίων ιστορίας κοινής αποδοχής µε άλλες χώρες έχουν
φτιαχτεί και στη χώρα µας και αλλού πολλές φορές µε βάση είτε
διακριτικές συµφωνίες είτε οδηγίες διεθνών οργανισµών;
Όσο για την άποψη ότι σε µία διαπραγµάτευση µόλις βρεθεί
καλοπροαίρετος συνοµιλητής οι απαιτήσεις µας πρέπει να ανεβαίνουν –ακούστηκε-, δεν ξέρω αν κάνει το πνεύµα του Μακιαβέλλι να είναι περήφανο για τους επιγόνους του ή να ντρέπεται
για τις κακές αποµιµήσεις.
Πρόκειται, λοιπόν, για µία καλή συµφωνία που διαπνέεται από
αµοιβαίο σεβασµό στα δικαιώµατα των δύο λαών και από την
οποία βγαίνουν κερδισµένες οι δύο χώρες, ενώ διευκολύνονται
σηµαντικά οι οικονοµικές δραστηριότητες της βόρειας Ελλάδας.
Γι’ αυτό και επαινείται από τους σοβαρότερους αναλυτές του
παγκόσµιου Τύπου.
Όσον αφορά την αντιιµπεριαλιστική ένσταση για τα παράπλευρα οφέλη που θα κερδίσει το ΝΑΤΟ από τη συµφωνία, κοιτάξτε, και η ναυµαχία του Ναυαρίνου πραγµατοποιήθηκε από
τρεις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις της εποχής, γιατί τους ήταν χρήσιµο ένα προτεκτοράτο, µέσα από το οποίο θα διείσδυαν στην
Ανατολική Μεσόγειο και την Οθωµανική Αυτοκρατορία γενικότερα.
Δεν πιστεύω κάποιο µέλος του Κοινοβουλίου να υποστηρίζει
ότι η ναυµαχία δεν έπρεπε να είχε γίνει, η ελληνική επανάσταση
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δεν έπρεπε να είχε υποστηριχθεί µε αυτόν τον τρόπο και το πρώτο, έστω αδύναµο και εξαρτηµένο, ελληνικό κράτος δεν έπρεπε
να είχε ιδρυθεί. Και δεν χρειάζεται να έχει ξεσκολίσει τον µαρξισµό-λενινισµό, για να το κατανοήσει κανείς αυτό. Κοινός νους
χρειάζεται.
Κάθε ευφυές µέλος του Κοινοβουλίου, λοιπόν, που θα συµµετάσχει σήµερα το βράδυ στην ψηφοφορία, αντιλαµβάνεται ότι
δεν ισχύει κανένας από τους λόγους που επικαλείται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στην πρόταση δυσπιστίας της. Αποµένει στον
καθένα και στην κάθε µία να κάνει πράξη αυτό που αντιλαµβάνεται, καταψηφίζοντας την εν λόγω πρόταση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ την κ.
Σταµπουλή.
Καλώ στο Βήµα τον Υπουργό κ. Σταθάκη για δέκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καταστατική µορφή ύπαρξης του σύγχρονου κόσµου είναι το εθνικό κράτος. Από το
1789 και µετά η µοναδική καθολική µορφή µε την οποία υπάρχουµε στον σύγχρονο κόσµο είναι το εθνικό κράτος. Την επαύριον της Γαλλικής Επανάστασης, λοιπόν, φτιάχτηκε το κράτος
µοντέλο, η Γαλλία, και αυτό ακολούθησαν όλοι σε όλον τον
κόσµο και αυτό είναι το διακύβευµα της σηµερινής µας συζήτησης.
Επιτρέψτε µου να πω ότι ο τρόπος µε τον οποίο κατασκευάζονται τα εθνικά κράτη είναι πανοµοιότυπος. Για να φτιάξεις
εθνικό κράτος, θέλεις φιλολόγους, ιστορικούς, πολεµιστές και
διπλωµάτες.
Φιλολόγους, πρώτα απ’ όλα. Εµείς είµαστε το παράδειγµα. Το
1824 ένας Έλληνας στο Άµστερνταµ, εν µέσω της ελληνικής επανάστασης, θεωρεί ότι πρέπει να φτιάξουµε µια νέα ελληνική
γλώσσα, ο Αδαµάντιος Κοραής, διότι χωρίς τη νέα ελληνική
γλώσσα δεν θα µπορέσουµε να απαλλαγούµε από την Οθωµανική Αυτοκρατορία και να γίνουµε κοινωνοί των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. Φτιάχνει κατεπειγόντως µια γλώσσα, µε συντακτικό, γραµµατική και λεξιλόγιο.
Την ίδια εποχή, τέσσερα χρόνια µετά, δυο Βούλγαροι φιλόλογοι, που µιλούν άπταιστα ελληνικά, ο ένας από τη Σµύρνη και ο
άλλος στη Σόφια, αλληλογραφούν στα ελληνικά για το πώς θα
είναι η νέα βουλγαρική γλώσσα. Η βουλγαρική γλώσσα είναι η
πιο παλιά σλαβική γλώσσα, όπως ξέρετε, και λένε να έχει µέχρι
τριάντα δυο γράµµατα το αλφάβητο, όχι είκοσι οκτώ και ο Κοραής είπε αυτόν τον κανόνα να τον ενσωµατώσουµε ή όχι. Και
φτιάχτηκε η βουλγαρική γλώσσα.
Το 1850 οι Σέρβοι και οι Κροάτες φιλόλογοι και συγγραφείς
συναντιούνται στη Βιέννη και κατά πολιτική επιλογή, επειδή θέλουν να ενωθούν οι δυο χώρες, κατασκευάζουν µια καινούργια
γλώσσα, τα σερβοκροατικά. Ολόιδια γλώσσα, γραµµένη µε δυο
διαφορετικά αλφάβητα. Λατινικό οι Κροάτες και κυριλλικό οι Σέρβοι. Ίδια γλώσσα, αυτή που µιλούν σήµερα στη Σερβία, στην
Κροατία, στη Βοσνία και στο Μαυροβούνιο.
Άρα η γλώσσα έχει βάρος. Και στο γλωσσικό ζήτηµα το οποίο
τίθεται µε τόση έµφαση από τη Νέα Δηµοκρατία –και έκανε ένα
ατόπηµα ο κ. Χατζηδάκης- υπήρχε ένα θέµα. Βουλγαρική γλώσσα έχουµε, σερβοκροατικά έχουµε, αλβανικά βεβαίως, που είναι
ιστορική γλώσσα, ρουµανικά µε λατινικό αλφάβητο, γιατί θεωρούν τους εαυτούς αρχαίους Ρωµαίους.
Υπήρχε ένα θέµα. Αυτή η γλώσσα που µιλούν οι Σλαβοµακεδόνες είναι βουλγαρικά ή είναι σλαβοµακεδονικό ιδίωµα; Εκατόν
πενήντα χρόνια η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν είναι
βουλγαρικά και είναι σλαβοµακεδονική γλώσσα. Γιατί; Γιατί οτιδήποτε άλλο θεωρείτο ότι ήταν προέκταση. Άρα είναι η γλώσσα.
Το ένα θέµα, λοιπόν, είναι αυτό.
Τούτου δοθέντος, λόγω της πάγιας θέσης µας, η σλαβοµακεδονική γλώσσα δεν τέθηκε ποτέ στη διαπραγµάτευση από την
Ελλάδα, γιατί επί εκατόν πενήντα χρόνια υποστηρίζαµε ότι είναι
ιδιαίτερη γλώσσα.
Ιστορικούς χρειαζόµαστε, για να φτιάξουµε ένα κράτος. Διότι,
για να φτιάξεις ένα κράτος και να το διεκδικήσεις, πρέπει να
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φτιάξεις ένα ιστορικό αφήγηµα: τη συνέχεια του ελληνικού
έθνους από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, ο Παπαρρηγόπουλος
κ.λπ.. Όλοι οι γείτονές µας έκαναν αφηγήµατα. Οι γείτονες που
συζητάµε το παράκαναν. Ενώ ήρθαν τον όγδοο αιώνα, έφτιαξαν
ένα ιστορικό αφήγηµα που µας πάει στον Βουκεφάλα και στον
Μέγα Αλέξανδρο.
Δικαίως, λοιπόν, η Ελλάδα λέει «παιδιά, εντάξει, να δεχθούµε
ότι όλα τα ιστορικά αφηγήµατα έχουν προβλήµατα, αλλά εσείς
το παρακάνατε.». Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Πάνε και οι ιστορικοί.
Το τρίτο πράγµα που χρειάζεσαι είναι σύνορα. Πού θα τραβήξω τη γραµµή του εθνικού κράτους; Συνήθως το έλυνε ο πόλεµος. Πριν όµως από τον πόλεµο, όλοι έφτιαξαν µεγάλους
χάρτες. Μεγάλη Βουλγαρία, Μεγάλη Αλβανία, Μεγάλη Ελλάδα,
Μεγάλη Σερβία µε κατιτίς παραπάνω. Η Σία Αναγνωστοπούλου
είπε, όµως, κάτι πολύ σοβαρό: «Αυτά λύθηκαν, όπως λύθηκαν,
µε πολέµους, µε διπλωµατία, µε, µε κ.λπ., µε διεθνείς συνθήκες
και οποιοσδήποτε βάζει θέµα αναθεωρητισµού είναι εκτός τόπου
και χρόνου.
Έχουν µια σηµασία όµως τα σύνορα, διότι δεν είναι µόνο να
οριοθετήσω τα σύνορα. Είναι και να πω εάν έχω µειονότητες
εκτός συνόρων. Αλυτρωτισµός, δηλαδή. Γι’ αυτό και ήταν σωστή
η ελληνική θέση ότι για να σας αναγνωρίσουµε, δεν θέλουµε
καµιά αλυτρωτική αναφορά σε µειονότητες εκτός συνόρων σας.
Ανακεφαλαιώνω µέχρι στιγµής. Γλώσσα, ιστορικό αφήγηµα,
σύνορα και ύπαρξη µειονοτήτων. Η Ελλάδα, αφού διαλύεται η
Γιουγκοσλαβία, η Σοβιετική Ένωση –επαναλαµβάνω, έχουν διαλυθεί όλα, έµεινε µόνο το εθνικό κράτος, διακόσια κράτη είναι ο
κόσµος- σωστά έβαλε τρία θέµατα:
Πρώτον, την ιστορία. Το αφήγηµα πρέπει να έχει όρια. Δεν
µπορεί να θίγει την αρχαία ελληνική ιστορία.
Δεύτερον, δεν µπορεί να αναγνωρίζεται η ύπαρξη µειονοτήτων
εκτός συνόρων σας, που εγείρει θέµατα αλυτρωτισµού. Σωστή
θέση. Άρα στο Σύνταγµά σας που έχετε τρία αµφιλεγόµενα
άρθρα να τα πούµε.
Και τρίτο θέµα, σύνθετη ονοµασία. Δεν µπορούµε να αφαιρέσουµε εντελώς το Μακεδονία. Δεν υπήρξε ποτέ αυτή η θέση. Να
είναι σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό. Αυτές
ήταν οι πάγιες ελληνικές θέσεις.
Η Νέα Δηµοκρατία κάνει λάθος να λέει ότι στις θέσεις της διαπραγµάτευσης υπήρχε η γλώσσα. Ποτέ δεν υπήρξε η γλώσσα
στο πακέτο διαπραγµάτευσης, ακριβώς επειδή υπήρχε µια σιωπηλή αποδοχή και πάγια θέση των εκατόν πενήντα χρόνων ότι η
σλαβοµακεδονική γλώσσα είναι υπαρκτή. Και δεν θέλουµε να
γίνει βουλγάρικη. Και εκπλήσσοµαι που ο κ. Μπαµπινιώτης, ένας
τόσο έγκυρος επιστήµονας, µας λέει το αυτονόητο: Ότι είναι
βουλγαροσέρβικα.
Σλαβική γλώσσα είναι προφανώς, νοτιοανατολικής συνάφειας,
όπως λέει και η Ιστορία των βαλκανικών γλωσσών της Οξφόρδης, πιο συγγενική µε τη βουλγάρικη. Δεν χαρακτηρίζονται µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για να υπεκφύγει αυτό το γνωστό
θέµα ο κ. Χατζηδάκης µας είπε να την πούµε βορειοµακεδονική.
Τελειώνουµε από το γλωσσικό ζήτηµα και µπαίνουµε στο τελευταίο κοµµάτι, της ύπαρξης εθνικών κρατών. Για να υπάρξει
ένα εθνικό κράτος, πρέπει να το αναγνωρίσει η εκάστοτε διεθνής
κοινότητα: µεγάλες δυνάµεις, µικρές δυνάµεις, διεθνείς οργανισµοί, διεθνείς θεσµοί. Και να πούνε «υπάρχετε».
Και εκεί, στο θέµα αυτό, επιτρέψτε µου να πω ότι τα τελευταία
είκοσι πέντε χρόνια µε σωστές ελληνικές θέσεις, επαναλαµβάνω,
διαπραγµατευόµαστε αυτό το θέµα. Και το ερώτηµα είναι: Γιατί
δεν επιλύεται;
Η γνώµη µου είναι πάρα πολύ απλή. Είχαµε µια ευκαιρία όταν
οι δύο πολιτικές ηγεσίες, Μητσοτάκης και Γκλιγκόροφ, ήταν έτοιµοι να συζητήσουν αυτά τα τρία επίµαχα θέµατα και να βρουν
λύση. Μετά, η άλλη πλευρά δεν έκανε καµµία υποχώρηση. Δίνω
απόλυτο άλλοθι στο ότι η Ελλάδα δεν µπορούσε να υποχωρήσει.
Διότι και στο θέµα του ιστορικού αφηγήµατος γεµίζανε αγάλµατα και Βουκεφάλες και στο θέµα του αλυτρωτισµού δεν συζητούσαν να αλλάξουν το σύνταγµά τους και στο θέµα της σύνθετης ονοµασίας ήταν αρκετά.
Τι άλλαξε σήµερα; Δύο πράγµατα άλλαξαν: Πρώτον, η γειτο-
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νική µας χώρα απαλλάχθηκε από αυτή την εθνικιστική ηγεσία. Η
εθνικιστική ηγεσία είχε και ένα άλλοθι. Έλεγε: «Δεν πειράζει,
αφήστε το άλυτο. Αφού µας αναγνωρίζουν διεθνώς οι χώρες, θα
αναγκαστούν να υποχωρήσουν». Αυτή ήταν η στρατηγική τους.
Και από πέντε είχαν φτάσει στο εκατόν σαράντα εννιά µετά από
είκοσι πέντε χρόνια.
Σήµερα, η συγκυρία άλλαξε για δύο λόγους: Πρώτον, άλλαξε
η πολιτική ηγεσία από εκεί και έρχεται και λέει: «Είµαι έτοιµη να
τα συζητήσω, δεν θέλω τον Βουκεφάλα, µου αρκεί ο όγδοος αιώνας και µετά, δεν θέλω αλυτρωτισµούς, θα αλλάξω το σύνταγµά µου και παίρνω και µια σύνθετη ονοµασία».
Αν ήσασταν κυβέρνηση, τι θα κάνατε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Εθνότητα και γλώσσα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τι θα κάνατε; Συγκυρία απλή. Τι θα κάνατε; Θα κλωτσούσατε την ευκαιρία;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπαµε εκατό φορές τι θα
κάναµε. Δεν το ακούσατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Πιο ήρεµος και πιο ήπιος από τον Υπουργό υπάρχει;
Αλίµονο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεύτερη συγκυρία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση µετά τη διάλυση
της Γιουγκοσλαβίας και όλες τις περιπέτειες, ήταν ο τελευταίος
πόλεµος από το 1950 στην Ευρώπη. Καταλάγιασε όλο αυτό µετά
το 1992 κ.λπ.. Σήµερα συγκροτείται ένας ενιαίος ευρωπαϊκός
βαλκανικός χώρος. Άνοιξε η διαδικασία. Πάµε να µετατρέψουµε
τον βαλκανικό χώρο σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κλείνω σε ένα λεπτό ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτή είναι µια πρόκληση για εµάς. Μια πρόκληση για τη
χώρα µας. Είναι πρόκληση στην οποία πρέπει να απαντήσουµε.
Μόνο θετικά µπορούµε να απαντήσουµε. Ειπώθηκαν όλα τα επιχειρήµατα, νοµίζω, οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά: Ένας ενιαίος
ευρωπαϊκός χώρος στα Βαλκάνια µε ελεύθερη µετακίνηση ανθρώπων, εµπορευµάτων, ιδεών, αντιλήψεων.
Σε αυτές τις δύο προκλήσεις δεν µπορούµε παρά να απαντήσουµε µόνο θετικά. Και τα τρία θέµατα που αποτελούν την πάγια
διπλωµατική στρατηγική της χώρας λύθηκαν. Δεν µπορούµε να
κάνουµε πίσω. Δεν µπορούµε να προσθέσουµε θέµατα στο τραπέζι που δεν υπάρχουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Σταθάκη.
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 «Καλοκαιρινό Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες
από το 15ο και 60ό Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή σάς υποδέχεται.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ πολύ, τον λόγο έχει ο κ. Κικίλιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είχε ενδιαφέρον να σας ακούσουµε. Θα σας
απαντήσω στο τέλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ιωάννης Καποδίστριας µαρτυρείται ότι κάποτε είπε: «Η νίκη θα είναι δική µας, αν βασιλέψει
εις την καρδίαν µας µόνο το αίσθηµα το ελληνικόν».
Δυστυχώς, εσείς, η συµµαχία των προθύµων, έχετε ήδη αποφασίσει ή σκέφτεστε να χαρίσετε στους γείτονές µας µια τόσο
κακή συµφωνία. Θα σας συµβούλευα να στοχαστείτε τα παραπάνω λόγια του Καποδίστρια και αυτό, γιατί αυτή η συµφωνία
δηµιουργεί πιθανόν τέτοια δεδοµένα και τετελεσµένα που πολύ
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δύσκολα στο µέλλον θα µπορούν να αναστραφούν ή να ανακληθούν. «Η νίκη θα είναι δική µας, αν βασιλέψει εις την καρδίαν µας
µόνο το αίσθηµα το ελληνικόν».
Είναι γνωστό ότι σε όλη τη διάρκεια της πολύχρονης διαµάχης
µας µε τους Σκοπιανούς η χώρα µας πιέστηκε από τον διεθνή
παράγοντα να παραχωρήσει στους βόρειους γείτονές ονόµατα,
σύµβολα, ταυτότητες, ιδιότητες που ανέκαθεν ήταν συνδεδεµένα
µε το ελληνικό έθνος. Όπως είναι εύκολα κατανοητό σε κάθε λογικό και έµπειρο άνθρωπο, τα δικά µας συµφέροντα δεν εναρµονίζονται συχνά µε αυτά του ξένου παράγοντα και αυτό ισχύει
για όλες τις χώρες σε όλο το εύρος των διεθνών σχέσεων. Καθένας κοιτάζει να εξυπηρετήσει τα συµφέροντά του.
Εσείς πρόθυµα και αστόχαστα έχετε αποφασίσει να εξυπηρετήσετε τα συµφέροντα των Σκοπιανών και όσων έχουν κοινά συµφέροντα µε αυτούς. Πολύ απλά, ενώ υποψιάζεστε το µέγεθος
της ζηµιάς που µπορείτε να δηµιουργήσετε στη χώρας µας στα
χρόνια που πρόκειται να έρθουν, βάζετε πάνω από όλα, δυστυχώς, την παραµονή σας στην εξουσία και δεν έχετε τον παραµικρό δισταγµό να παραστήσετε τα καλά παιδιά -γιατί περί αυτού
πρόκειται- ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνούς παράγοντα για
να παραµείνετε στην εξουσία.
Αναλογιζόµενος, όµως, τις τελευταίες µέρες το τι κάνετε και
το τι παραχωρείτε στους Σκοπιανούς, οµολογώ ότι δεν ένιωσα
να εκπλήσσοµαι. Είναι σκληρό που το λέω, όµως είναι η αλήθεια.
Τα είχατε πει και στο παρελθόν.
Εκπλήσσοµαι, όµως, µε το κοµµάτι του λεγόµενου πατριωτικού ΠΑΣΟΚ -τι ειρωνεία στις µέρες µας!- που έχει προσχωρήσει
στον ΣΥΡΙΖΑ.
Εσείς, κυρίες και κύριοι, οι πασοκογενείς, πώς αποδέχεστε τα
περί µακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας, όταν τη δεκαετία του
1990 είχατε αγωνιστεί στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου
ακριβώς για να µην υποχωρήσουµε σε αυτά;
Όσο για εσάς, κυρίες και κύριοι των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
θα σας πρότεινα να µετονοµάσετε το κόµµα σας, αν συνεχίσετε
να υπάρχετε για πολύ…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Δεν έχετε, κύριοι των Ανεξάρτητων Ελλήνων, καµµία σχέση µε την ανεξαρτησία ούτε µε τον ελληνισµό.
Είστε ανελλήνιστοι, που θα έλεγε και ο Καβάφης.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, σας καλώ να αναλογιστείτε το βάρος της ευθύνης που προτίθεστε να σηκώσετε ως
πρόσωπα και ως Έλληνες Βουλευτές. Να σας θυµίσω ότι το
χρέος σας είναι προς την πατρίδα και όχι προς τον Αρχηγό σας
και προτού υπερψηφίσετε την εθνικά επιζήµια συµφωνία που
φέρνουν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Κοτζιάς, να θυµηθείτε τα λόγια του
Γιάννη Ρίτσου: «Ετούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει, παρά µονάχα
µπροστά στους νεκρούς του». Και οι νεκροί Έλληνες στα µακεδονικά χώµατα σας κοιτούν µε οργή.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα µε ενδιαφέρον –και µ’ αυτό κλείνωτην ανάλυσή σας περί θέµατος γλώσσας ή µη και την ιστορική
αναδροµή την οποία κάνατε. Είχε ενδιαφέρον. Ιστορικά δεν στέκει πουθενά, αλλά είχε ενδιαφέρον.
Θα ήθελα, όµως, να σας πω ότι και µε βάση πρωτοσέλιδα των
εφηµερίδων τα οποία βλέπω σήµερα, φέρεται η διευθύντρια του
Νοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού –και ίσως θα πρέπει να
συζητήσετε µαζί της- ως µέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου τότε
το 2009, η κ. Θάνου, να τα έχει απορρίψει, όπως και ο Άρειος
Πάγος. Το ντοκουµέντο της απόφασης λέει ότι δεν υπάρχει µακεδονικό έθνος και γλώσσα και κάποιοι καλλιεργούν τον αλυτρωτισµό µε χαλκευµένα στοιχεία.
Θα σας έλεγα, λοιπόν, πρώτα να βρείτε άκρη µε το Νοµικό
Γραφείο του Πρωθυπουργού, µεταξύ σας, µε τους εταίρους σας,
µε τα δεκανίκια σας και µε τους συναδέλφους σας που κάθονται
στα ίδια έδρανα µε σας, οι οποίοι πριν από λίγα χρόνια µιλούσαν
ξεκάθαρα για κράτος µε τη συνταγµατική του ονοµασία, δηλαδή
«Δηµοκρατία της Μακεδονίας» για τα Σκόπια και µετά να έρθετε
να µας κάνετε εδώ πέρα κήρυγµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΘ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι θέλετε να πείτε, κύριε
Υπουργέ; Νοµοτεχνική βελτίωση δεν υπάρχει επί της µοµφής.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για µισό λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα τον λόγο, αν δεν υπήρχε στην οµιλία
του κυρίου Βουλευτού η βαριά κατηγορία που απηύθυνε στην
ελληνική Κυβέρνηση, στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και στους άλλους, ότι εξυπηρετούµε τα συµφέροντα των
Σκοπιανών και των ξένων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αµοιβαία δεν είναι η συµφωνία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Είναι η
συγκεκριµένη τοποθέτηση αυτή που ρίχνει νερό στον µύλο
αυτού που κάλυψε παλιότερα τη χώρα –δηλαδή, αυτό που είπε
και η κ. Μπακογιάννη εχθές- την πατριδοκαπηλία και τον λαϊκισµό. Για δεύτερη φορά, δυστυχώς, σηκώνετε και ενισχύετε το
κύµα το οποίο καλύπτει αυτή τη στιγµή, ευτυχώς όχι τη χώρα,
αλλά τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε Αµανατίδη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κικίλια, διευκρινίστε
το, διότι πράγµατι άλλοι λένε ότι είναι µία συµφωνία «win-win»,
άλλοι λένε ότι είναι έτσι, αλλά αλλιώς. Όµως το να λέµε ότι ο
ένας εξυπηρετεί τα συµφέροντα του άλλου, αντιλαµβάνεστε ότι
δεν είναι σωστό. Είστε έµπειρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πάρα πολύ
καλά ότι είµαι ένας µετριοπαθής πολιτικός και µετράω και τα
λόγια µου. Απορώ γιατί ενίσταται ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν χρειάζεται να απολογείστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Εγώ νοµίζω ότι τα πράγµατα είναι πάρα
πολύ καθαρά: µακεδονική ταυτότητα και µακεδονική γλώσσα και
άρα µακεδονική εθνότητα και Βόρεια Μακεδονία, άρα η εθνότητα ανήκει σ’ αυτούς. Συνεπώς η «Νότια Μακεδονία», που εσείς
πάτε να πείτε ότι υπάρχει και είναι στην Ελλάδα, είναι διεκδικήσιµη από τη «Βόρεια Μακεδονία».
Λέω, λοιπόν, ότι είναι µία επιζήµια συµφωνία και αυτή η συµφωνία είναι ενάντια στα συµφέροντα του ελληνικού λαού. Είναι
τόσο καθαρό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αυτό είναι πολιτική άποψη,
Διευκρινίστηκε και καταγράφηκε.
Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σε όλους.
Ακούω πάντα µε προσοχή τον συµπαθή και ήπιο, όπως είπε ο
κύριος Πρόεδρος, Υπουργό κ. Σταθάκη.
Κύριε Σταθάκη, θίξατε πραγµατικά ένα θέµα συγκυρίας και
ρωτήσατε τη Νέα Δηµοκρατία –µε την οποία έχετε γενικά τις
ίδιες απόψεις, δεν ξέρω γιατί διαφωνείτε σε µερικά πράγµατααν θα το ψήφιζε, αν ήταν Kυβέρνηση.
Και σας ρωτώ: Το 2010 θα το ψηφίζατε το µνηµόνιο, εάν ήσασταν Κυβέρνηση; Ξέρετε η συγκυρία είναι δύσκολο πράγµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα το ψήφιζε, αλλά τροποποιηµένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι,
µην κάνετε πινγκ πονγκ οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ µεταξύ σας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θέλουµε να υπάρξει συµφωνία. Μίλησε και η Πρόεδρός µας και όλοι µας. Υπήρχαν προϋποθέσεις. Υπήρχε µια
καλή ευκαιρία. Αναλύσαµε, όµως, πολύ καθαρά σε ποια θέµατα
είναι κακή η συµφωνία και γιατί δεν θα συναινέσουµε στο λάθος,
δεν θα συναινέσουµε σε µία συµφωνία που είναι απέναντι στα
εθνικά συµφέροντα.
Είναι πολύ ξεκάθαρο γιατί το κάνετε αυτό. Εµείς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας, που σήµερα οι
µεν ρωτάτε τους άλλους αν εξυπηρετούν τα συµφέροντα των
Σκοπιανών και κάποιοι έλεγαν, όταν ψηφίζαµε τα µνηµόνια, αν
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εξυπηρετούµε τη Μέρκελ, µου φαίνεται ότι µοιάζετε. Αν θέλετε
εθνική συνεννόηση, αν θέλετε να πάµε µπροστά, δεν µπορούµε
να λειτουργήσουµε µε αυτόν τον τρόπο. Δεν µπορούµε να ξαναγυρίσουµε στις πλατείες των «αγανακτισµένων», που έλεγαν ότι
«η χούντα δεν τελείωσε το ‘73».
Κύριοι, αυτό που άρχισε η Νέα Δηµοκρατία το τερµατίζετε
εσείς. Και ξέρετε κάτι; Το λέω και στην Κυβέρνηση, το λέω σε
όλους, το λέω και στους Σοσιαλιστές της Ευρώπης: Εµείς το
«όχι» δεν το κάνουµε «ναι»! Και αν θέλετε να τους ρωτήσετε, να
τους πείτε, πριν έρθουν για να κάνουν συστάσεις στο Κίνηµα Αλλαγής, στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, να κάνουν συστάσεις
πρώτα στους εταίρους τους στη Γερµανία, που συγκυβερνούν
µε τη Μέρκελ. Γι’ αυτό τώρα που σας αρέσει να σας χειροκροτεί
η κ. Μέρκελ, να µιλούν για σας οι εφηµερίδες, να ξέρετε ότι ο
λογαριασµός θα έρθει. Και θα έρθει σύντοµα στις εκλογές.
Δεν έφυγε το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, κύριε Κικίλια, και πήγε στον
ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε µεγάλο λάθος. Πατριώτης είναι αυτός που µένει
στα δύσκολα. Πατριώτης είναι αυτός που δεν φοβάται να χάσει
τη θέση του, ακόµα και αν πάει στο 4%. Αυτοί που πήγαν, είτε σε
εσάς είτε στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι το «ΠΑΣΟΚ της καρέκλας». Να το
ξέρετε! Το ξέρει ο ελληνικός λαός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριοι συνάδελφοι, σας
παρακαλώ. Δεν το λέει για σας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν αφορά τους πολίτες. Αυτό αφορά τα στελέχη.
Και σήµερα είµαστε εδώ εµείς, µετά από την ιστορική απόφαση της παράταξής µας να µην στηρίξουµε τη λάθος συµφωνία, για να στείλουµε ένα µήνυµα: Μετατρέψτε όποια συµφωνία
θέλετε σε ψήφο εµπιστοσύνης. Εµείς δεν πρόκειται να στηρίξουµε και να δώσουµε στήριξη σε εσάς.
Στέλνουµε, επίσης, ένα µήνυµα σε όλους: Ο αυτόνοµος λόγος
και ρόλος µας δεν σταµατά στο να µην δώσουµε σε εσάς ψήφο
εµπιστοσύνης, αλλά ότι την επόµενη µέρα θα είµαστε η Προοδευτική Παράταξη και δεν θα είµαστε απλώς µία «τσόντα» δίπλα
σε οποιοδήποτε άλλο Κόµµα.
Σας το λέµε, για να το θυµάστε: Όπως όλοι περιµένατε ότι θα
συµφωνήσουµε, να ξέρουν και αυτοί, τα νέα «παπαγαλάκια», που
προφητεύουν για την επόµενη µέρα νέες κυβερνήσεις, ότι αυτό
δεν θα συµβεί µε εµάς.
Ο αυτόνοµος ρόλος αφορά όλους µας, και πρωτίστως εµάς.
Υπάρχουν πολλές επιλογές τα τελευταία χρόνια. Υπήρξαν οι επιλογές να µείνεις στην παράταξή σου να δώσεις τη µάχη, να κάνεις λάθη, αλλά να µην προδώσεις έστω και αυτούς τους λίγους
που σε στήριξαν, αυτούς που ήρθαν µετά από πολύ καιρό να
πουν -όπως ο κ. Χουλιαράκης- ότι «κάναµε ό,τι κάνατε κι »σείς”.
Θέλω να απευθυνθώ στα στελέχη µας, σε όλους µας, και να
τους πω ότι υπάρχουν πολλές επιλογές. Χαίροµαι που είναι και
ο κ. Κουβέλης εδώ. Εγώ πάντα όταν µιλάω, µιλάω πολύ καθαρά
και δηµόσια. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος, αλλά πάντα λέω την
άποψή µου. Ο κ. Κουβέλης ήταν σύµβολο της Ανανεωτικής Αριστεράς. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που η προηγούµενη
Συγκυβέρνηση του πρότεινε να γίνει Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Ο ίδιος επέλεξε να γίνει Αναπληρωτής Υπουργός στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ του κ. Τσίπρα και του κ. Καµµένου.
Οι πολίτες κρίνουν µε το παράδειγµά µας, µε το παράδειγµα
του καθενός. Θέλω να ξέρετε ότι το δικό µας παράδειγµα είναι
η αυτόνοµη Προοδευτική Παράταξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ πολύ την κ. Ελένη Σταµατάκη να έρθει στο Βήµα.
Ύστερα είναι ο κ. Καρασµάνης.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώντας, θα ήθελα κι εγώ από την πλευρά µου -να µην το ξεχνάµε- να καταδικάσω τις αισχρές εµπρηστικές δηλώσεις, την προτροπή σε εκτροπή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, τον ακραίο
φασιστικό λόγο, που ακούστηκε µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου από τον Βουλευτή της Χρυσής Αυγής, αλλά και τα χει-
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ροκροτήµατα που ακολούθησαν από τα υπόλοιπα µέλη της νεοφασιστικής αυτής οργάνωσης.
Συµφωνώ µε την πολύ σωστή απόφαση που πάρθηκε µετά από
την πρωτοβουλία και την πρόταση του Προέδρου της Βουλής
για οµαδική αποποµπή τους από την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Τα ακραία αυτά στοιχεία θα πρέπει στο εξής να αποµονωθούν
από την πλειοψηφία των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και να µην
επιτρέψουµε να ακουστούν ξανά τέτοιες ακραίες φωνές µέσα
στο ναό της δηµοκρατίας, που είναι το Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πέρασαν τρία χρόνια από τότε
που παραλάβαµε τη χώρα στα πρόθυρα της κατάρρευσης, µε
ποσοστό ανεργίας που άγγιζε το 25% και στους νέους το 40%
και ένα κοινωνικό κράτος ισοπεδωµένο, µία χώρα που βρισκόταν
σε ανθρωπιστική κρίση. Οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες, ούτε οι
αποφάσεις. Κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε µία πολλαπλή κρίση,
οικονοµική, ανθρωπιστική, πολιτική.
Με σκληρή δουλειά τα τρία αυτά χρόνια εµείς αναστηλώσαµε
το κοινωνικό κράτος, που είχαν διαλύσει οι κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θεσµοθετήσαµε τον νόµο
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυξήσαµε τις
δαπάνες για την προστασία της οικογένειας. Εξορθολογήσαµε
την απόδοση των επιδοµάτων και εκσυγχρονίσαµε τη διοίκηση.
Εξασφαλίσαµε την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη σε όλους
τους πολίτες.
Κληθήκαµε να διαχειριστούµε µία δύσκολη κατάσταση µε κλειστά τα βόρεια σύνορά µας και µεγάλο αριθµό προσφύγων στη
χώρα µας. Ωστόσο η χώρα µας αποτέλεσε παράδειγµα αλληλεγγύης για όλη την Ευρώπη. Η χώρα µας έπαιξε τον ρόλο του θεµατοφύλακα των αξιών της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της
συνεργασίας, όταν καµία άλλη χώρα δεν έχει ακόµα αναλάβει τις
ευθύνες της στο προσφυγικό. Τα τρία αυτά χρόνια πιάνουµε
τους στόχους και µάλιστα µε υπεραπόδοση.
Και τώρα είµαστε έτοιµοι, επιτέλους, να βγούµε από τη στενή
επιτροπεία και να πετύχουµε µία συµφωνία για το χρέος. Έκλεισε ένα µεγάλο επώδυνο κεφάλαιο και άνοιξε ο δρόµος για την
ανάπτυξη και την έξοδο της χώρας από τη µακροχρόνια επιτροπεία.
Αυτό δεν αρέσει στη Νέα Δηµοκρατία. Δεν σας αρέσει, κυρίες
και κύριοι, ότι τον Αύγουστο τελειώνουµε µε τα προγράµµατα
στήριξης, τα µνηµόνια και τις επιτροπείες. Η Νέα Δηµοκρατία ήλπιζε σε µια αριστερή παρένθεση. Έχουν περάσει τρία χρόνια και
ακόµα περιµένει να κλείσει αυτή η παρένθεση και θα περιµένει
αρκετά χρόνια ακόµα. Ζητήσατε και ξαναζητήσατε εκλογές. Δεν
σας βγήκε. Σήµερα δεν βρίσκετε τι να πείτε για να κάνετε αντιπολίτευση. Δεν σας βγαίνουν οι αριθµοί, δεν σας αρέσουν οι εξελίξεις και πέφτετε στο επίπεδο ενός επικίνδυνου εθνικισµού, ενός
παραληρήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια, πήραµε δύσκολες αποφάσεις και τις στηρίξαµε. Ήρθε η ώρα να αναµετρηθούµε µε µεγάλα χρονίζοντα ιστορικά προβλήµατα.
Τώρα είναι µια ιστορική ευκαιρία και να επιλύσουµε ένα πρόβληµα που χρονίζει πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα αναφερθώ στο
ιστορικό του, το έχουµε αναλύσει ήδη και οι Υπουργοί και αρκετοί συνάδελφοι. Θα πω µόνον το εξής, είκοσι πέντε τώρα χρόνια
στρουθοκαµηλίζουµε, είκοσι πέντε χρόνια τώρα η γείτονα χώρα
έχει αναγνωριστεί από εκατόν σαράντα χώρες µε το όνοµα «Μακεδονία». Και µόνο εµείς την αποκαλούµε «Σκόπια» στο εσωτερικό µας και στο εξωτερικό την αποκαλούµε FYROM, αυτό το
διφορούµενο Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας. Το ψελλίζαµε, σβήνοντας το τελευταίο γράµµα, το «Μ», που
σήµαινε «Μακεδονία».
Όλοι µας ρωτούσαν και ιδιαίτερα στις διεθνείς επαφές τι εννοούµε. Το είπε πολύ καλά ο κύριος Υπουργός προχθές. Όλοι
µας ρωτούν τι εννοούµε και στο τέλος κουνούν το κεφάλι µε σύνεση. «Α, εννοείται το «Μακεδονία»».
Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να λυθεί αυτό το πρόβληµα µε σκληρή
διαπραγµάτευση, µε επίµονη δουλειά, µε διαβουλεύσεις, µε πισωγυρίσµατα και παλινδροµίες φτάσαµε στο τέλος.
Ένα τέτοιο πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν λύνεται µε παραληρήµατα. Ο εθνικισµός θρέφει εθνικισµό και στην
άλλη µεριά και το πρόβληµα διαιωνίζεται και δεν λύνεται. Χρει-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άζεται συνεργασία και αλληλεγγύη. Η χώρα µας είναι µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και είναι έτοιµη να ξεπεράσει τα προβλήµατα του παρελθόντος. Είναι έτοιµη να πατήσει σε καινούριες
βάσεις. Η συµφωνία δεν είναι κακή. Εσείς, κυρίες και κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, έχετε φτιάξει ένα αφήγηµα κακό, καταστροφικό, φοβικό.
Και ο Υπουργός και οι άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν και στα
ιστορικά στοιχεία και στα σηµεία της διαπραγµάτευσης και στο
τι πετύχαµε και τι κατοχυρώσαµε για τα ιστορικά και εθνικά µας
σύµβολα, τα οποία τόσα χρόνια, οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατία δεν τα υπερασπίστηκαν, δεν τα θωράκισαν, τα άφησαν να
γίνουν τσέρκουλα. Τώρα που τα κατοχυρώνουµε και τα παίρνουµε πίσω, τα θυµηθήκατε και µας λοιδορείτε.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να
συζητάµε για τους τρόπους µε τους οποίους θα αναπτυχθεί η οικονοµία µας, για τις νέες πιο στέρεες βάσεις πάνω στις οποίες
θέλουµε να χτίσουµε, να µιλήσουµε για συγκλίσεις και συναινέσεις, να αναζητήσουµε τρόπους να ζήσουµε οµαλά και ειρηνικά
µαζί µε τους γείτονές µας και να µην υπάρχει τίποτα που να µας
χωρίζει, αντί να επινοούµε προδοσίες, να αποδείξουµε ότι είµαστε ένα κράτος, µια χώρα εγγυητής της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων, ένα κράτος ασφαλές µε
την ιστορία µας, τη γλώσσα µας, τα σύµβολά µας και αυτήν την
ιστορία δεν την εκχωρούµε, δεν την διαπραγµατευόµαστε, την
τιµάµε όπως τιµάµε και την ιστορία των άλλων λαών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κυρία
Σταµατάκη.
Παρακαλώ πολύ τον συνάδελφο κ. Καρασµάνη να έρθει στο
Βήµα.
Ύστερα είναι η κ. Τριανταφύλλου, ο κ. Βαρδάκης και η Υπουργός κ. Αχτσιόγλου. Μετά την Υπουργό θα µιλήσει ο κ. Πλακιωτάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία εικοσιτετράωρα
στο εθνικό Κοινοβούλιο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα ρίχνει
βαριά σκιά η εθνικά απαράδεκτη συµφωνία µε τους βόρειους γείτονές µας που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, µια συµφωνία που
έχει αφήσει εµβρόντητους τους Έλληνες µέσα και έξω από την
χώρα, που επιχειρεί να εµφανίσει ως λύση την ταπεινωτική αποδοχή της δήθεν µακεδονικής ταυτότητας µε το σλαβικό κρατίδιο,
την ανιστόρητη συναίνεση µιας ελληνικής κυβέρνησης στην αναγνώριση της δήθεν µακεδονικής ως επίσηµης γλώσσας του και
την εξωφρενική επισηµοποίηση από ελληνικής πλευράς του
προσδιορισµού των κατοίκων του ως Μακεδόνων, µια συµφωνία
που όχι µόνο δεν διασφαλίζει τα εθνικά µας συµφέροντα, αλλά
αντιθέτως διαγράφει µε µια µονοκονδυλιά και µε κάποιες αόριστες, θολές και άνευ ουδεµίας ουσιαστικής αξίας υποσηµειώσεις
όλες τις κόκκινες γραµµές και προχωρεί στην εκχώρηση για
πρώτη φορά από ελληνική κυβέρνηση εκείνων ακριβώς που συνιστούν και συντηρούν τον εδώ και δεκαετίες ανιστόρητο και επικίνδυνο αλυτρωτισµό τους.
Χωράει ελληνικός νους ότι µε αυτήν τη συµφωνία Έλληνες
τολµούν και συναινούν να απαλειφθούν από τα δικά µας χωρικά
βιβλία κείµενα αλυτρωτισµού σε βάρος των Σκοπιανών; Ποια
είναι αυτά αλήθεια τα δήθεν αλυτρωτικά κείµενα; Τι είναι αυτό
που δήθεν διεκδικούµε από τους Σκοπιανούς και δεν έχουµε πληροφορηθεί ποτέ; Θα απαλείψουµε, δηλαδή, τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα;
Ποιος Έλληνας και ποιος εξ υµών των εκπροσώπων του λαού
µας µπορεί ποτέ να αποδεχθεί µια τέτοια λεόντεια αντεθνική
συµφωνία σε βάρος της ιστορίας µας, της χώρας, του ελληνισµού;
Ποιος τολµά να προσυπογράψει την αναγνώριση µιας Βόρειας
Μακεδονίας στα σύνορά µας απεµπολώντας, παραχαράσσοντας
ή και παραγράφοντας µια ιστορία χιλιετηρίδων, που όπως και ο
εθνάρχης Καραµανλής είχε πει: «Η Μακεδονία είναι µια και αυτή
είναι ελληνική».
Συγχωρείστε µου την ιδιαίτερη ευαισθησία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γιατί αισθάνοµαι προσωπικά έντονα προβληµατι-
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σµένος. Προέρχοµαι από την γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην Πέλλα γεννήθηκα, µεγάλωσα, ανδρώθηκα, περπατώντας ανάµεσα σε µνηµεία µάρτυρας µια ιστορία που κανείς
δεν δικαιούται ή µπορεί να παραχαράξει.
Ως Υπουργός µε το καληµέρα, µε το που πάτησα το πόδι µου
στα ευρωπαϊκή fora στους είκοσι οκτώ οµολόγους µου εκτός
ηµερήσιας διάταξης, όπως και στον Αµερικανό Υπουργό αυτό
τους είπα ότι είµαι από την Πέλλα, την πατρίδα του Μέγα Αλέξανδρου, την µητρόπολη του ελληνισµού και παρουσίασα όλα
τα αποδεικτικά στοιχεία για την αδιαµφησβήτητη ελληνικότητα
της.
Αλλά και πέρα από το βαθύτατα πληγωµένο φρόνηµα του λαού µας, που κλιµακώνει τις αντιδράσεις αγανάκτησης και οργής
µήπως ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών είχαν ή έχουν καµµία συνταγµατική νοµιµότητα να συνάψουν και πολύ περισσότερο να υπογράψουν µια εθνικής κρισιµότητας συµφωνία, την οποία έχουν απορρίψει εκ προοιµίου
και απορρίπτουν δηµόσια οι κυβερνητικοί εταίροι του;
Από πού αντλούν την εξουσία να την επισηµοποιήσουν µε ανεξήγητη πρεµούρα, µε διαδικασίες fast track και µε πανηγυρικές
τελετές αύριο στις Πρέσπες; Θα τους εκχωρήσει η Βουλή των
Ελλήνων το δικαίωµα να κόβουν, να ράβουν, να προσαρµόζουν
στα µέτρα τους και στην εµµονή τους στις κυβερνητικές καρέκλες το Σύνταγµα της χώρας µας;
Κάποιοι συνάδελφοι επικαλούνται τον Κώστα Καραµανλή. Θα
πρέπει να ξέρουν και να έχουν υπ’ όψιν τους ότι εάν ψηφίσουν
«όχι» σε αυτήν την πρόταση είναι σαν να ακυρώνουν το βέτο στο
Βουκουρέστι το 2008.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, ψηφίσατε
το τρίτο και το τέταρτο µνηµόνιο, υποθηκεύσατε τη δηµόσια περιουσία για εκατό χρόνια µετατρέποντας τη χώρα σε ένα προτεκτοράτο των δανειστών, πετσοκόψατε συντάξεις, µισθούς, αφορολόγητο, καταργήσατε το ΕΚΑΣ, την επιστροφή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, διπλασιάσατε, τριπλασιάσατε φορολογικούς και ασφαλιστικούς συντελεστές και όχι µόνο.
Τα κάνατε µαντάρα µε τα αγροτικά.
Αυτά µπορούν να διορθωθούν, µπορούν να αποκατασταθούν
στην πορεία του χρόνου. Εκείνο που ποτέ δεν θα σας συγχωρήσει ο ελληνικός λαός είναι αν µε την ψήφο σας σήµερα νοµιµοποιήσετε αυτό το αντεθνικό εξάµβλωµα που αποκαλείται
συµφωνία και λύση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλείστε να πείτε το µεγάλο
«ναι» ή το µεγάλο «όχι». Αν ψηφίστε «όχι» στην πρόταση δυσπιστίας θα σηµαίνει ξεκάθαρα ότι εγκρίνετε την ανιστόρητη και επικίνδυνη για τα εθνικά µας συµφέροντα συµφωνία µε το αµετανόητα αλυτρωτικό κρατίδιο των Σλάβων γειτόνων µας. Αν αυτό
συµβεί, προσέξτε, θα έχετε δηµιουργήσει νοµικές δεσµεύσεις
και συνέπειες για τη χώρα.
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή.
Και να σας το πω διαφορετικά, θα πρέπει να σηκωθούµε λίγο πιο
πάνω από τα µικροκοµµατικά µας συµφέροντα, τις µικροκοµµατικές αντιλήψεις µας και θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι στην πολιτική δεν υπάρχει γοµολάστιχα για να µπορεί να διαγράψει λάθη
και ευθύνες. Αναλογιστείτε λοιπόν, την εθνική σας ευθύνη. Από
αύριο θα έχετε ανοίξει τελεσίδικα και διάπλατα για τους Σκοπιανούς τις πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και θα
έχετε εκχωρήσει συνειδητά την εθνικότητα Μακεδόνες στους
Σκοπιανούς και την ταυτότητα µακεδονική στη σλαβική γλώσσα
και προέλευσή τους. Κοντός ψαλµός αλληλούια.
Σήµερα θα δούµε, αν και ποιοι µπορούν ή τολµούν να παίζουν
«εν ου παικτοίς» µε την ιστορία χιλιάδων χρόνων και µε την
εθνική µας υπόσταση.
Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την προσοχή
σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μαρία Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Κατά την άποψή µου είναι σίγουρα µια σπασµωδική κίνηση,
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µια κίνηση αδιεξόδου η πρόταση δυσπιστίας. Προσπαθείτε να διχάσετε τους ΑΝΕΛ και την Κυβέρνηση για να ενώσετε το κόµµα
σας. Εξυπνάδες µπορούµε να λέµε κι εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι και µάλιστα χωρίς λογογράφους.
Θέλετε να τσεκάρετε -ακούστηκε και αυτό- την ειλικρίνεια των
ΑΝΕΛ. Αν δηλαδή οι ΑΝΕΛ είναι εντάξει στις προεκλογικές και
τις προγραµµατικές τους διατυπώσεις.
Πάντως, έχει µεγάλη σηµασία µια συζήτηση περί ανιστόρητων.
Θα ξεκινήσω µε την οµιλία του κ. Τασούλα που είχε ένα ενδιαφέρον χθες το βράδυ αργά. Τι είπε; Είπε ότι το µακεδονικό είναι
τµήµα, πράγµατι συνδέεται το ανατολικό ζήτηµα, µε τους αλυτρωτισµούς του σλαβισµού, µε την ανάγκη να βγουν οι Σλάβοι
στο Αιγαίο, τον ρόλο της Ρωσίας κ.λπ.. Μίλησε για τα χρόνια του
Ψυχρού Πολέµου, την ανάγκη για τη διατήρηση καλών σχέσεων
που είχε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου µε τη
Γιουγκοσλαβία ως αντίβαρο ως ένα βαθµό στο πρόβληµα των
σχέσεων µε την Τουρκία και το Κυπριακό βέβαια, όπου υπήρχε
εστιασµένη όλη η προσοχή της Ελλάδας εκείνη την εποχή. Βέβαια, εγώ θα πρέπει να προσθέσω και τον ρόλο των Ηνωµένων
Πολιτείων που πριµοδοτούσαν τον Τίτο, την κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας τότε ακριβώς γιατί υπήρχε αντιπαράθεση µε τη
Σοβιετική Ένωση.
Προσπάθησε να εξηγήσει χθες ο κ. Τασούλας τις πράγµατι
διαφορετικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου
που δικαιολογούσαν -δεν θα πω εκχωρούσαν- που ανέχονταν το
όνοµα Μακεδονία, γιατί έτσι ονοµαζόταν η διπλανή χώρα «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» ως οµόσπονδο κράτος της Γιουγκοσλαβίας. Οι αλυτρωτισµοί, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν είτε το
κράτος είναι οµόσπονδο είτε δεν είναι. Απλά λογικά πράγµατα.
Ανέχονταν λοιπόν το όνοµα της «Μακεδονίας» και συνυπέγραφαν
συνθήκες µε τη Γιουγκοσλαβία και τα οµόσπονδα κράτη της,
όπως ας πούµε η µεθοριακή συµφωνία του 1959 ή η συµφωνία
κυρίων, όπως έχει µείνει στην ιστορία, ανάµεσα στον Ευάγγελο
Αβέρωφ και τον Κώστα Πόποβιτς, µια συµφωνία η οποία είχε βέβαια οικονοµικό, τεχνικό ενδιαφέρον. Οπωσδήποτε, όµως, εξέφραζε τις συγκλίνουσες προσδοκίες των δύο χωρών να αποφύγουν οτιδήποτε θα διατάρασσε το καλό διπλωµατικό κλίµα.
Και προσέξτε, υπογράφεται το 1962 όταν έχουν διαταραχθεί οι
σχέσεις Ελλάδας Γιουγκοσλαβίας εκείνη την εποχή, ακριβώς
λόγω του ζητήµατος της Κούβας. Υπήρχε µια ψύχρανση δηλαδή
των δύο.
Αλλά για την Ελλάδα δεν ήταν µόνο αυτό. Είχε αποφασιστεί –
και προσέξτε το αυτό, όταν µιλάµε για ενηµέρωση- διαχρονικά η
απουσία οποιασδήποτε ενηµέρωσης ή διαλόγου για αυτό που
ονοµάζουµε µακεδονικό ζήτηµα, για το οµόσπονδο κράτος, για
το όνοµά του.
Βλέπετε, η µεθοριακή συµφωνία του 1959 είχε προϊδεάσει για
το εκλογικό τίµηµα που έσερνε η προσπάθεια για ελληνογιουγκοσλαβική προσέγγιση. Και ο Ευάγγελος Αβέρωφ –ακούστηκε
πολύ αυτές τις µέρες, θα ακουστεί ακόµα µια φορά από εµέναέλεγε ότι οι αντιδράσεις που προκαλούσε η συγκινησιακή πλευρά του µακεδονικού εξακολουθούν να δηµιουργούν πολύ σκληρά πολιτικά στοιχεία. Και εξηγούµαι. Υπήρχε αποσιώπηση ακόµα
και από τους ίδιους τους κυβερνώντες. Δεν εννοώ ότι οι ειδικές
υπηρεσίες ή το Υπουργείο Εξωτερικών δεν γνώριζαν. Δεν σηµαίνει, όµως, ότι υπήρχε αδράνεια. Και πράγµατι, ακούστηκε ότι
έγινε µια σειρά από διαβήµατα όταν χρειάζονταν. Για πολλά χρόνια έως τη δεκαετία του ‘90, υπήρξε λοιπόν αποσιώπηση και εξαιτίας του κόστους.
Στη δεκαετία του ‘90 αυτό που είπαν κάποιοι συνάδελφοι εδώ,
αυτό που λέµε «λαϊκή διπλωµατία», αποτυπώνεται µε τα συλλαλητήρια εκείνης της εποχής. Συµπίπτει τόσο µε τη ρευστότητα
της εποχής λόγω των αλλαγών στη δεκαετία του ‘90 –εννοώ τα
δεδοµένα διεθνώς- όσο και µε την εγχώρια πολιτική κρίση της
εποχής. Και στοχεύει να πετύχει την κοινωνική συνοχή -µε όποιον
τρόπο την πέτυχε, ανόµοια ήταν τα στοιχεία µεταξύ τους, που
συνευρίσκονταν- κόντρα στη βαθιά κρίση αντιπροσωπευτικότητας εκείνης της εποχής.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Τα λέω για να υποστηρίξω ότι διαχρονικά υπήρξε από εσάς καιροσκοπική χρησιµοποίηση της ελληνικής κοινής γνώµης. Διαχρονικά υπήρξε τεράστια διάσταση ανά-
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µεσα σε αυτό που έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις και σε αυτό
που πίστευαν οι πολίτες.
Στη δεκαετία του ‘90 -και κυρίως αυτό αποτυπώνεται το 1992
στο Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών- τέθηκαν µαξιµαλιστικά
αιτήµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κάντε µας λίγο µάθηµα.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Κύριε Στύλιο, είµαι σίγουρη ότι εάν
ήταν εδώ ο κ. Τασούλας που του αρέσει η ιστορία, θα άκουγε µε
προσοχή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μίλησε χθες, ας τον ακούγατε.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Τον άκουσα πολύ προσεκτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην κάνετε παρεµβάσεις
και ιδιαίτερα σε γυναίκες συναδέλφους. Το έχω ξαναπεί. Έχει τη
σηµασία του αυτό.
Ιστορία από το πρωί ακούσαµε και από εδώ και από εκεί.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Λέω, λοιπόν, ότι τη δεκαετία του
‘90 τέθηκαν µαξιµαλιστικά αιτήµατα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Κύριε Γεωργαντά, σταµατήστε να
µιλάτε! Να σέβεστε αυτόν που βρίσκεται στο Βήµα! Τέλος.]
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Δεν πειράζει. Να φύγετε, εάν δεν
µπορείτε να ακούτε την ιστορική αλήθεια. Να φύγετε από την Αίθουσα εάν δεν µπορείτε να ακούτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Τριανταφύλλου, δεν
διευθύνετε εσείς τη διαδικασία. Παρακαλώ. Μην εξεγείρεστε.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Τέθηκαν, λοιπόν, µαξιµαλιστικά αιτήµατα για καιροσκοπισµό. Και ενώ ήταν άλλη η κρατούσα διπλωµατική τάση ως το 1992, δηλαδή, υπέγραφαν συµφωνίες µε
το εθνικά ετερογενές κρατικό µόρφωµα της γείτονας χώρας,
έλεγαν άλλα στον κόσµο.
Το 2008 –και θέλω να είµαι ειλικρινής- υπάρχει αποδέσµευση
απ’ αυτό που λέµε λαϊκή διπλωµατία. Στο Βουκουρέστι από εσάς,
από τη δική σας κυβέρνηση –γιατί θέλω να είµαι ειλικρινής- αναθεωρήθηκε πλήρως αυτό που ονοµάζουµε λαϊκή διπλωµατία. Και
ήταν πραγµατικά η πλέον οργανωµένη τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς και δηµιούργησε ένα πλαίσιο διάλογου. Και είναι
µια εθνική γραµµή έως σήµερα. Βλέπετε, λοιπόν, ότι τα λέω όλα.
Προσέξτε τώρα. Θα µπορούσα να µιλήσω, αλλά δεν έχω
χρόνο, για το πώς δηµιουργήθηκαν τα Βαλκανικά κράτη και µετά
την Οθωµανική Αυτοκρατορία και κυρίως µετά το 1991. Θα σταθώ, όµως, µόνο σε ένα σηµείο. Ποιο είναι αυτό το σηµείο; Μετά
τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας δηµιουργήθηκαν κράτη - προτεκτοράτα. Δηµιουργήθηκαν κράτη λαθρεµπόρων και ναρκωτικών
και διαφθορά παντού. Και υπάρχει µία προσπάθεια να αλλάξει η
σηµερινή κατάσταση.
Προσέξτε, ακούστηκαν διάφορα πράγµατα πατριδοκαπηλίας,
εθνοκαπηλίας όλα από την πλευρά σας, εκτός από ελάχιστες
εξαιρέσεις, όπως του κ. Τασούλα που ανέφερα πριν, άσχετα από
τις διαφωνίες µας.
Τι θέλω να πω σήµερα τελειώνοντας; Δεν θα πω τίποτα για τη
συµφωνία γιατί ακούστηκαν πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, έχετε µισό
λεπτό ακόµα.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναδεικνύεται σήµερα η µικρότητα της πολιτικής µας ζωής και
αναδεικνύεται από εσάς. Αναδεικνύεται ότι τα πολιτικά κόµµατα,
τα δικά σας πολιτικά κόµµατα, είναι µονάχα µηχανισµοί αναπαραγωγής της κοινοβουλευτικής δύναµης και των εσόδων από
αυτήν. Κινούνται στη βάση των στενών τους συµφερόντων και
µε τυχοδιωκτικούς και δηµαγωγικούς όρους.
Και βέβαια η µεγάλη µας διαφορά είναι ότι η Κυβέρνηση αυτή
αποδεικνύει ότι τολµά να παράξει πολιτική. Αυτή είναι η µεγάλη
διαφορά. Και όσο προχωράει η εµπειρία της αριστερής διακυβέρνησης φαίνεται όλο και πιο πολύ αυτό σε κάθε µέτωπο.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η προσέγγιση των δύο χωρών µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα για διαµελισµένα έθνη και λαούς
του σύγχρονου κόσµου, που το µόνο που κερδίζουν από αυτό
είναι στη καλύτερη περίπτωση, όταν διαµελίζονται δηλαδή, πε-
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ρισσότερους ψήφους στην Eurovision και στη χειρότερη ανθρωπιστική βοήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, Μαρία.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Μισό δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
Μπορούν οι ηγεσίες των εθνών, µικρότερων ή µεγαλύτερων,
να έρθουν σε συνεννόηση ώστε να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των λαών και όχι των ιµπεριαλιστών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει η Υπουργός
κ. Αχτσιόγλου. Παρακαλώ για την τήρηση του χρόνου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε απόλυτη συναίσθηση και της
ιστορικότητας που έχει αυτή η συµφωνία, αλλά και της ευαισθησίας που µπορεί να έχει µια µεγάλη µερίδα των πολιτών στο ζήτηµα καθώς και εγώ τα τριάντα από τα τριάντα τρία χρόνια της
ζωής µου τα έζησα στη βόρεια Ελλάδα, νοµίζω ότι πρέπει να
δούµε ορισµένα γεγονότα κατάµατα και ξεκάθαρα.
Το πρώτο: Το 1993 η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της
Μακεδονίας γίνεται δεκτή στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών µε
την προσωρινή αυτή ονοµασία µέχρι να βρεθεί µία συµφωνηµένη
λύση µε την Ελλάδα. Νοµίζω ότι όποιος δεν στρουθοκαµηλίζει
βλέπει ότι ο όρος «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας» περιλαµβάνει ατόφια τη λέξη Μακεδονία.
Δεύτερον, το 2008 η τότε ελληνική κυβέρνηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ θέτει αυτό που εν συνεχεία αποτελεί και απετέλεσε την πάγια εθνική γραµµή, την πάγια γραµµή των ελληνικών κυβερνήσεων στο ζήτηµα ότι, δηλαδή, θα πρέπει για τη
λύση να υπάρξει σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό erga omnes έναντι όλων. Αυτή ήταν η πάγια εθνική γραµµή
που χαράχτηκε από το 2008 και η οποία υποστηρίχθηκε στη συνέχεια από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις.
Αυτή η νέα εθνική θέση, σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό
προσδιορισµό έναντι όλων, είναι φαρδιά - πλατιά γραµµένη στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών επί όλων των κυβερνήσεων και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η θέση δεν άλλαξε ούτε
επί της Πρωθυπουργίας του κ. Σαµαρά το 2012 µε 2014. Αναφέρεται στις προγραµµατικές δηλώσεις όλων των κυβερνήσεων
από το 1996 και µετά ενώ είναι δεκάδες και οι αναφορές ηγετικών στελεχών της συντηρητικής παράταξης στην εθνική αυτή
γραµµή.
Μέχρι σήµερα, και αυτό είναι το τρίτο στοιχείο που νοµίζω ότι
πρέπει να βλέπουµε επίσης κατάµατα και ξεκάθαρα, περισσότερα από εκατόν σαράντα κράτη µεταξύ των οποίων η Κίνα, οι
Ηνωµένες Πολιτείες, η Ρωσία αναγνωρίζουν την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία µε την ονοµασία «Μακεδονία» σκέτο.
Αυτά είναι τρία νοµίζω βασικά δεδοµένα που πρέπει να έχουµε
υπ’ όψιν µας και εν συνεχεία να δούµε µε καθαρά µάτια τη συµφωνία, προκειµένου να δούµε κατά πόσο αυτή η συµφωνία –και
αυτό νοµίζω πως είναι το µόνο ερώτηµα το οποίο πρέπει αυτήν
τη στιγµή να απαντούµε µε ειλικρίνεια- βελτιώνει την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτήν τη στιγµή, αν βελτιώνει το
status quo, την υπάρχουσα κατάσταση και αν σέβεται την πάγια
εθνική θέση. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να ερευνούµε, προκειµένου
να κρίνουµε εάν είναι µια καλή συµφωνία ή όχι.
Και εξηγούµαι σύντοµα: νοµίζω ότι αυτή η συµφωνία βελτιώνει
κατά πολύ τη θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγµή,
το υπάρχον status quo, ενώ συγχρόνως σέβεται απολύτως την
εθνική γραµµή.
Η συµφωνία ανταποκρίνεται απολύτως στην εθνική γραµµή,
διότι µιλάει για σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό
και για χρήση έναντι όλων, erga omnes. Μάλιστα, αυτό το erga
omnes ήταν κάτι που στο παρελθόν δεν είχε γίνει αποδεκτό σε
καµµία περίπτωση ως βάση συζήτησης από την άλλη πλευρά.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι µε την κύρωση της συµφωνίας οι γείτονές µας όχι µόνο θα χρησιµοποιούν το συµφωνηθέν όνοµα στις
διεθνείς τους σχέσεις, στα διεθνή φόρα, αλλά και στο εσωτερικό
της χώρας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΘ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Δεύτερον, η συµφωνία δεν τηρεί απλώς την εθνική γραµµή –
σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό έναντι όλων-,
αλλά βαίνει και πέραν αυτής υπέρ των εθνικών συµφερόντων.
Δηλαδή, ανεβάζει τον πήχη ακόµα παραπάνω. Γιατί; Διότι προβλέπει ότι η γειτονική χώρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
προβεί σε συνταγµατική αναθεώρηση, προκειµένου αυτή η συµφωνία να τεθεί σε ισχύ.
Το ζήτηµα αυτό της συνταγµατικής αναθεώρησης αποτελεί
ένα µείζον ζήτηµα το οποίο δεν τίθετο από τις προηγούµενες ελληνικές κυβερνήσεις και δεν υπήρχε στον χάρτη αυτό και από
αυτή τη στιγµή γίνεται απολύτως αποδεκτό από την άλλη πλευρά
και νοµίζω πως αποτελεί αναµφίβολα ένα κοµβικό σηµείο. Δηλαδή, η γείτονα χώρα θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγµά της, για
να συµπεριλάβει µε σαφή τρόπο τη νέα ονοµασία. Και άρα, και
οι εκατόν σαράντα χώρες που πλέον αναγνωρίζουν αυτή τη
στιγµή την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας
ως Μακεδονία σκέτο, στο εξής θα πρέπει να την αναγνωρίζουν
µε τη νέα της ονοµασία «Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».
Τρίτον -και αυτό νοµίζω στα πολύ σηµαντικά της συµφωνίας
που δείχνει πόσο ανεβάζει τον πήχη σε σχέση µε την πάγια
εθνική γραµµή που είχε χαραχθεί από το 2008- είναι το τέλος του
αλυτρωτισµού, το οποίο επιβεβαιώνεται µε τον πλέον επίσηµο
τρόπο, καθώς η γείτονα χώρα θα πρέπει στη συνταγµατική της
αναθεώρηση να απαλείψει εντελώς από το Σύνταγµά της οποιαδήποτε αναφορά θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µε τέτοιο
τρόπο.
Αυτά, λοιπόν, είναι τα βασικά στοιχεία της συµφωνίας. Είναι
µια συµφωνία που σέβεται τις αξίες και την αξιοπρέπεια των δύο
λαών και ταυτόχρονα αίρει οποιαδήποτε προσπάθεια οικειοποίησης της ιστορίας µας και νοµίζω ότι όποιος έχει ανοικτά αυτιά
και απροκατάληπτη διάθεση, µπορεί πάρα πολύ καθαρά να δει
γιατί αυτή η συµφωνία βελτιώνει την κατάσταση για τη χώρα µας
από αυτό που ισχύει σήµερα, αλλά και από αυτό που είχε χαραχτεί ως πάγια εθνική γραµµή.
Συγχρόνως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η ίδια η επίτευξη της
συµφωνίας, το γεγονός δηλαδή ότι επιλύεται ένα χρόνιο πρόβληµα, το οποίο ταλάνιζε και τη χώρα µας και τις σχέσεις των
δύο χωρών και το οποίο είχε τοξικές αναθυµιάσεις στα Βαλκάνια
συνολικά, διαµορφώνει µια νέα σελίδα για την επωφελή συνεργασία των δυο λαών και θεµελιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως
πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια. Θα ανοίξει εµπορικούς
δρόµους από τα λιµάνια µας προς την Ευρώπη και θα δώσει στις
ελληνικές επιχειρήσεις ένα νέο πεδίο δράσης.
Σαφέστατα, λοιπόν, νοµίζω ότι µπορεί κανείς να δει γιατί µε τη
συµφωνία αυτή η χώρα έρχεται σε καλύτερη θέση σε σχέση µε
τα σηµερινά δεδοµένα. Οτιδήποτε άλλο νοµίζω ότι µπαίνει πια
στον κόσµο των επιθυµιών, όχι στον κόσµο της πραγµατικότητας
και ως τέτοιο µπορεί να είναι ευπρόσδεκτο, αλλά να κατανοούµε
ότι είναι τέτοιο, ότι είναι επιθυµίες οι οποίες µπορούν να εκφράζονται από οποιονδήποτε και είναι καλοδεχούµενες. Ή όπως
πολύ καλά έχει πει η κ. Μπακογιάννη –νοµίζω- µιλώντας για το
ζήτηµα και σχολιάζοντας θέσεις των στελεχών της παράταξής
της, όπου δεν θα θέλανε να υπάρχει ο όρος «Μακεδονία» µέσα,
«κι εγώ θα ήθελα να είµαι η Σίντι Κρόφορντ, αλλά δεν είµαι». Νοµίζω ότι ήταν µε πολύ εύστοχο τρόπο τοποθετηµένο το τι συνιστά επιθυµία και τι συνιστά πραγµατική κατάσταση.
Θα ήθελα όµως να πω στον ελάχιστο χρόνο που έχω και µερικά νοµικά πράγµατα. Δεν βλέπω τον κ. Βορίδη εδώ, αλλά άκουσα τον κ. Βορίδη να λέει ορισµένα πράγµατα, νοµικά στοιχεία, δύο φορές µε πάρα πολύ έντονο τρόπο, τα οποία µάλιστα
τα υποστήριζε και ως αυταπόδεικτες αλήθειες. Αυτό έγινε δύο
φορές, µια στη συζήτηση για τα προαπαιτούµενα και µια προχθές το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, και τα οποία πρέπει να απαντηθούν.
Τι λέει ο κ. Βορίδης; Ο κ. Βορίδης λέει ότι η συµφωνία µε µόνη
την υπογραφή της από τους Υπουργούς Εξωτερικών παράγει έννοµα αποτελέσµατα και δεσµεύει διεθνώς τη χώρα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Στο εξωτερικό.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, ναι. Και δεσµεύει διεθνώς τη χώρα στο εξωτερικό. Απολύτως αυτό. Παράγει έννοµα
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αποτελέσµατα, λοιπόν, στο εξωτερικό.
Γιατί το λέει αυτό ο κ. Βορίδης; Ο κ. Βορίδης το λέει αυτό προκειµένου, νοµίζω, να πιέσει τον κ. Καµµένο στην υπάρχουσα πρόταση µοµφής και να του πει περίπου ότι είναι τώρα η ώρα που
πρέπει να απαντήσει για αυτό το ζήτηµα και όχι αργότερα. Άρα,
λέει ο κ. Βορίδης ότι όλα αυτά τα βήµατα τα οποία προβλέπονται
εκτός της συµφωνίας που θα πρέπει να λάβουν χώρα, δηλαδή
κύρωση της συµφωνίας στο Κοινοβούλιο της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, συνταγµατική αναθεώρηση στη γείτονα χώρα, δηµοψήφισµα ή όχι ανάλογα µε το τι
θέλει και κύρωση της συµφωνίας στο δικό µας Κοινοβούλιο, δεν
έχουν καµµία ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε τις έννοµες συνέπειες αυτής της συµφωνίας στο εξωτερικό.
Τι ισχύει, όµως, πραγµατικά; Κατανοώ, όπως καταλάβατε, την
πολιτική σκοπιµότητα του επιχειρήµατος του κ. Βορίδη, αλλά δεν
µπορούµε να ξεχνάµε και βασικές αρχές του δικαίου ή εκτός εάν
δεν το κάνει εσκεµµένα, νοµίζω ότι θα πρέπει να «ξεσκονίσει»
λίγο τις γνώσεις του στο Διεθνές Δίκαιο.
Η Σύµβαση της Βιέννης του ‘69, η οποία ορίζει ακριβώς το Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών, προβλέπει τα εξής: Διεθνής σύµβαση που προβλέπει διαδικασία κύρωσης καθίσταται διεθνώς
δεσµευτική µόνο από την κύρωσή της σε διεθνές επίπεδο.
Δεύτερον, η σύµβαση µπορεί να περιέχει επιπλέον βήµατα,
προκειµένου να τεθεί σε ισχύ, όσα βήµατα τα κράτη θέλουν. Τα
κράτη, δηλαδή, µπορούν ελεύθερα να αποφασίσουν ότι θέλουν
µια σειρά από πράξεις να προηγηθούν, προκειµένου η σύµβαση
να τεθεί σε ισχύ και να παράγει έννοµα αποτελέσµατα. Άρα, όσα
βήµατα θέλουν µπορούν τα κράτη να θέσουν, προκειµένου να
διασφαλίσουν ότι η σύµβαση δεν θα ξεκινήσει να παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, προτού και τα δύο µέρη εκπληρώσουν
όλα τα βήµατα που απαιτεί η µεταξύ τους συµφωνία. Το ίδιο προβλέπει και το Σύνταγµα της χώρας µας στο άρθρο 28, αυτό που
λέει ρητά ότι οι διεθνείς συµβάσεις αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του ελληνικού δικαίου από την επικύρωσή τους µε νόµο
και τη θέση τους σε ισχύ, σύµφωνα µε τους όρους της καθεµιάς.
Άρα, απ’ αυτά προκύπτει ότι η µόνη υπογραφή διεθνούς σύµβασης προ της κύρωσής της και της θέσης της σε ισχύ, καθόλου
δεν δεσµεύει τα µέρη, ούτε δηµιουργεί διεθνή ευθύνη σε περίπτωση µη τήρησης των συµφωνηθέντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Συµβαίνουν αυτά στην παρούσα συµφωνία; Συµβαίνουν. Η ίδια
η συµφωνία προβλέπει βήµατα που πρέπει να τηρηθούν, προκειµένου να τεθεί σε ισχύ και να παράξει έννοµα αποτελέσµατα και
διεθνώς. Προβλέπει ότι θα πρέπει να επικυρωθεί στο Κοινοβούλιο της γείτονας χώρας, θα πρέπει εν συνεχεία να γίνει συνταγµατική αναθεώρηση στη γείτονα χώρα, εν συνεχεία να έρθει στο
Εθνικό Κοινοβούλιο και εν συνεχεία να γνωστοποιηθεί η σειρά
αυτή η οποία έχει ολοκληρωθεί, η αλληλουχία αυτών των πράξεων, στον θεµατοφύλακα της συµφωνίας, τον Γενικό Γραµµατέα
του ΟΗΕ. Μόνο τότε, λέει ξεκάθαρα η συµφωνία στο άρθρο 20
–διαβάστε την- παράγει έννοµα αποτελέσµατα και δεσµεύει τη
χώρα µας διεθνώς.
Αυτά, για να ξέρουµε για τί µιλάµε, γιατί σ’ αυτή την Αίθουσα
νοµικά γνωρίζουµε και άλλοι άνθρωποι και δεν είναι, νοµίζω,
σωστό στο όνοµα µιας πολιτικής σκοπιµότητας να παρουσιάζουµε ως αυταπόδεικτες αλήθειες δικαιικές αρχές που παρερµηνεύονται και διαστρεβλώνονται διαρκώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης): Αυτά, κύριε Πρόεδρε, για να σεβαστώ
τον χρόνο για τους υπόλοιπους οµιλητές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είναι καλό που και νέοι συνάδελφοι προστρέχουν µε τις νοµικές τους γνώσεις, τα διεθνή
τους διπλώµατα, στη συζήτηση που εξελίσσεται, για να µην
ζούµε αναµεταξύ µας το ποιοι είναι οι γίγαντες της νοµικής ή της
µηχανικής ή της φιλοσοφικής σκέψης. Καλό είναι αυτό, πολύ
καλό.
Ο κ. Πλακιωτάκης έχει τον λόγο.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σας κρύβω ότι
κάθε φορά που η Κυβέρνηση ολοκληρώνει µια διαπραγµάτευση
και ακούω τον κ. Τσίπρα να µας παρουσιάζει µε κοµπασµό τα
σπουδαία αποτελέσµατα της κάθε συµφωνίας του, κρύος ιδρώτας µε «λούζει».
Ο ελληνικός λαός δε, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό της
χώρας να επαναλαµβάνει µονότονα µετά από κάθε διαπραγµάτευση ότι έδωσε σκληρή µάχη και πως δεν υπέκυψε σε εκβιασµούς, είµαι βέβαιος ότι πρέπει να αισθάνεται ταραχή, εάν όχι
τρόµο. Γιατί, ακούγοντας οι Έλληνες πολίτες τα χιλιοειπωµένα
λόγια, αλλά και τα ίδια ψέµατα των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κατανοεί ότι
τελικά τις συνέπειες της αλόγιστης πολιτικής τους θα πληρώσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους τα επόµενα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµη φορά γινόµαστε
θεατές στο ίδιο έργο. Το καλοκαίρι του 2015, ο κ. Τσίπρας µετά
από ένα θρίλερ δεκαεπτά ωρών και µιας σκληρής µάχης µε τους
τροϊκανούς µάς έφερε µια καταπληκτική συµφωνία, που επιβάρυνε όµως τελικά τον ελληνικό λαό µε 86 επιπλέον δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μόλις πριν από δύο ηµέρες ο κ. Τσίπρας πανηγύρισε επίσης
την έξοδο της χώρας µας από τα µνηµόνια. Και βάφτισε το νοµοσχέδιο για τα προαπαιτούµενα ως το διαβατήριο των Ελλήνων
για τον παράδεισο.
Μα καλά, κύριοι της Κυβέρνησης, ίχνος ευθιξίας δεν έχετε; Σε
ποιους νοµίζετε τελικά ότι απευθύνεστε; Σε ιθαγενείς;
Έρχοµαι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο επίµαχο
θέµα της συµφωνίας για το σκοπιανό, όπου η µισή Κυβέρνηση –
διότι οι ΑΝΕΛ το παίζουν αντάρτες και ακολουθούν άλλη ρόταπανηγυρίζει για την εθνική της επιτυχία.
Το ερώτηµα όµως είναι, αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πανηγυρίζετε; Διότι µετά από έξι µήνες µυστικής διπλωµατίας, σφοδρών κατηγοριών προς όλους όσους τόλµησαν
να εκδηλώσουν το εθνικό τους αίσθηµα στα συλλαλητήρια και
τελικά στοχοποιήθηκαν ως εθνολαϊκιστές, µισαλλόδοξοι, πατριδοκάπηλοι, φέρατε µια συµφωνία που αποτελεί ταφόπλακα για
την ελληνικότητα της Μακεδονίας µας;
Κύριε Τσίπρα, τόσο εσείς όσο και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, αναφέρατε ότι επιτύχατε έναν έντιµο συµβιβασµό. Θα αγνοείτε µάλλον ότι προϋπόθεση για έναν έντιµο συµβιβασµό είναι η αµοιβαία υποχώρηση όλων των µερών, ώστε να
βρεθεί µια ενδιάµεση λύση όπου τα οφέλη και οι ζηµιές τελικά
να είναι περίπου ίδιες για όλους.
Με αυτή τη συµφωνία που φέρατε, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, οι Σκοπιανοί δεν φαίνεται να παραχωρούν τίποτα συγκεκριµένο και απτό.
Κύριε Τσίπρα και κύριε Κοτζιά, παραχωρήσατε τα πάντα στον
κ. Ζάεφ. Και ως αντάλλαγµα τι λάβατε τελικά; Υποσχέσεις. Η διαπραγµατευτική ισχύς της Ελλάδας εξανεµίστηκε. Δώσατε το
πράσινο φως στα Σκόπια να εισέλθουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λάβατε αόριστες χρονικά υποσχέσεις για
αναθεώρηση του σκοπιανού Συντάγµατος και τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στη γείτονα χώρα.
Και το κυρίαρχο ερώτηµα που πλανάται στον ελληνικό λαό
είναι: Γιατί; Γιατί, κύριε Τσίπρα, είχατε τέτοια πρεµούρα να κλείσει το θέµα της ονοµατοδοσίας των Σκοπίων; Εκτός από τη διαπραγµατευτική ισχύ, σε αυτή τη διαπραγµάτευση ο χρόνος ήταν
µε το µέρος της Ελλάδας. Τα Σκόπια είχαν θέµα επιβίωσης και
όχι η Ελλάδα. Τα Σκόπια επιζητούσαν διακαώς την ένταξή τους
στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η Ελλάδα.
Τι είναι αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης, που σας ανάγκασε να
ακολουθήσετε αυτή την παθητική και εθνικά επιζήµια στάση;
Μήπως οι δεσµεύσεις σας, κύριε Τσίπρα, σε σηµαντικούς διεθνείς παίκτες και εξωγενείς παράγοντες; Μιλήστε ξεκάθαρα στον
ελληνικό λαό. Για µία φορά στη ζωή σας πείτε µας την αλήθεια:
Τι συµφωνήσατε στο παρασκήνιο και σε τι δεσµεύσατε τη χώρα
µας και τον ελληνικό λαό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµφωνία που µας παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µία κακή συµφωνία, µία κακή συµφωνία για
την Ελλάδα, η οποία εκχωρεί τη µακεδονική γλώσσα, τη µακεδονική εθνότητα στους Σκοπιανούς. Το όνοµα «Severna Macedon-
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ja» επίσης θα ισχύει µόνο για τις διµερείς σχέσεις της Ελλάδας
µε τα Σκόπια, ενώ για τις σχέσεις των Σκοπίων µε όλες τις υπόλοιπες χώρες θα ισχύει το «North Macedonja». Επιπλέον, όπως
ακούσαµε και από το διάγγελµα του κ. Ζάεφ, οι πολίτες της
FYROM θα αποκαλούν τους εαυτούς τους «Μακεδόνες», όπως
βέβαια και όλος ο υπόλοιπος κόσµος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή το 2008 πριν διαπραγµατευθεί µε την κυβέρνηση των Σκοπίων, τι έκανε; Ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής Εξωτερικών
και Άµυνας της Βουλής, ενηµέρωσε τους πολιτικούς Αρχηγούς,
ενηµέρωσε τους συµµάχους µας στο ΝΑΤΟ, συγκάλεσε συζήτηση στην Ολοµέλεια και βέβαια, µετέβη µία ενιαία εθνική
γραµµή στο Βουκουρέστι, µε αποτέλεσµα να επιτύχει ένα ιστορικό «όχι». Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ανέλαβε την ευθύνη
µιας διαπραγµάτευσης για ένα κρίσιµο εθνικό θέµα µε διχαστικό
και καιροσκοπικό τρόπο, όπως βεβαίως µας έχει συνηθίσει ο
Πρωθυπουργός, ακολουθώντας την προσφιλή του τακτική µε
όλα τα θέµατα της επικαιρότητας, τις διαπραγµατεύσεις των
µνηµονίων, τα ελληνοτουρκικά, το µεταναστευτικό, την εγκληµατικότητα και βέβαια, την παραβατικότητα των ακτιβιστικών οµάδων, που χαϊδεύει.
Η λογική των στελεχών της Κυβέρνησης είναι καιροσκοπική
και επιδιώκει µικροπολιτικά οφέλη. Στην εξωτερική, όµως, πολιτική δεν χωρούν ούτε καιροσκοπισµοί ούτε βεβαίως τακτικισµοί,
οι οποίοι τελικά µπορεί να αποβούν µοιραίοι και εθνικά επιζήµιοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ανοχή λεπτού, κύριε Πλακιωτάκη. Σε ένα λεπτό να ολοκληρώσετε, γιατί αλλιώς τα λεπτά
θα γίνουν οκτώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Κατά τη διαπραγµάτευση κρίσιµων
εθνικών θεµάτων, η Κυβέρνηση πρέπει να είναι ενωµένη και µε
ενιαία εθνική γραµµή. Αυτή η φαρσοκωµωδία της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι άκρως επικίνδυνη για τη χώρα και βεβαίως,
για τα εξωτερικά µας ζητήµατα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να
λάβει τέλος άµεσα.
Στη σηµερινή κρίσιµη και ασταθή περίοδο, όπου συντελούνται
κοσµογονικές αλλαγές στη γειτονιά µας, απαιτείται εθνική συναίνεση και ενιαία εθνική στρατηγική. Η σηµερινή Κυβέρνηση δεν
µπορεί να εξασφαλίσει αυτές τις προϋποθέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµφωνία που µας έφερε ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν εξυπηρετεί τα ζωτικά εθνικά συµφέροντα της Ελλάδας. Ο ελληνικός λαός και οι Μακεδόνες ακόµη περισσότερο
είναι υπερήφανοι για την καταγωγή τους και την ιστορία τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Πλακιωτάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η συµφωνία αυτή δηµιουργεί εθνικούς κινδύνους για το µέλλον και πληγώνει την εθνική ευαισθησία και το φρόνηµα του ελληνικού λαού και των απανταχού Μακεδόνων.
Για τον λόγο αυτό, σας καλώ να υπερψηφίσετε την πρόταση
δυσπιστίας της Νέας Δηµοκρατίας κατά της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο θα πάρει η κ. Θελερίτη, ύστερα, ενώ ήταν ο κ. Σταµάτης, θα µιλήσει ο κ. Παρασκευόπουλος, διότι θα µιλήσει η
Υπουργός κ. Γεροβασίλη για να είναι ο κ. Σταµάτης αµέσως µετά
την Υπουργό.
Ορίστε, κυρία Θελερίτη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, κατ’
αρχάς, χαιρετίζω την καταδίκη του φασισµού και των πατριδοκάπηλων, που εκφράστηκαν και προτάθηκε από τον Πρόεδρο του
Ελληνικού Κοινοβουλίου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με συγχωρείτε, κυρία Θελερίτη.
Έκανα λάθος. Ήταν ο κ. Κουτσούµπας. Οπότε µετά από εσάς
θα µιλήσει ο κ. Κουτσούµπας. Δεν παίζει κανέναν ρόλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Όχι και δεν παίζει κανέναν
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ρόλο ο κ. Κουτσούµπας!
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Θέλετε να κατέβω, κύριε Πρόεδρε; Δεν
έχω κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι. Μα, τι λέτε; Αλίµονο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εµείς θέλουµε να κατέβει η Κυβέρνηση, όχι εσείς!
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αυτή η επιθυµία σας δεν νοµίζω ότι µπορεί
να εκφραστεί. Λυπάµαι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, συνεχίστε,
κυρία Θελερίτη.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Συνεχίζω. Εκφράστηκε και από την οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας του Κοινοβουλίου για τη στέρηση του δικαιώµατος της συζήτησης και της συµµετοχής της
ναζιστικής Χρυσής Αυγής στη σηµερινή συζήτηση -αλλά όχι µόνο
αυτό και την καταδίκη της- η οποία έχει ένα συγκεκριµένο πολιτικό σχέδιο: Την αποσταθεροποίηση και την υπονόµευση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Το ότι είµαι ευγενική δεν σηµαίνει ότι δεν θέλω λίγη ησυχία για
να µιλήσω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υποβάλλει πρόταση δυσπιστίας
στην Κυβέρνηση, που σε χρόνο µικρότερο από µια κυβερνητική
θητεία βγάζει την χώρα από τον εφιάλτη των µνηµονίων στον
οποίον έριξαν οι συγκεκριµένες κυβερνήσεις που ευθύνονται για
την κατάρρευσή της. Σε χρόνο µικρότερο από µια πλήρη κυβερνητική θητεία αλλάζει την εικόνα της Ελλάδας και επιχειρεί να
δηµιουργήσει εκ του µηδενός µια νέα χώρα, βασισµένη σε ένα
νέο παραγωγικό µοντέλο ανάπτυξης. Σε χρόνο µικρότερο από
µια πλήρη κυβερνητική θητεία αλλάζει την εικόνα της Ελλάδας
στο εξωτερικό και επανακτά την αξιοπιστία του διεθνούς εταίρου, όπως αποδεικνύουν και οι επισκέψεις όλων των κορυφαίων
ξένων ηγετών στη χώρα µας εδώ και τρία χρόνια.
Σε χρόνο, λοιπόν, µικρότερο από µια πλήρη κυβερνητική θητεία κλείνει ένα εθνικό θέµα χωρίς να διστάσει να συγκρουστεί
µε τις εθνικές της φαντασιώσεις, διότι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, επί εικοσιπέντε και πλέον χρόνια η Ελλάδα ζούσε σε µια
φαντασίωση. Ενώ όλα τα κράτη του κόσµου ανεξαιρέτως είχαν
αναγνωρίσει την ονοµασία «Μακεδονία» για το κράτος των Σκοπίων, στην Ελλάδα η εθνική µας και συλλογική µας εµµονή και η
άρνηση των κυβερνήσεων της δεκαετίας του 1990 και του 2000
να υποχωρήσουν στο ισχυρό εθνικιστικό ρεύµα που διέρρεε και
διαρρέει την κοινωνία µας, εµπόδιζαν οποιαδήποτε προοπτική
λύσης.
Ας δούµε, όµως, τι συνέβαινε µέχρι σήµερα. Όλοι όσοι έχουν
ταξιδέψει στο εξωτερικό γνωρίζουν καλά πως η χρήση του όρου
«Μακεδονία» είχε παγιωθεί. Παρά το γεγονός ότι επισήµως η
χώρα για τα διεθνή fora είχε την ονοµασία FYROM, σε όλες τις
διεθνείς εµπορικές εκθέσεις και σε όλα τα συνέδρια, σε όλες τις
αθλητικές οργανώσεις, τα Σκόπια αναγνωρίζονταν κανονικά µε
το όνοµα «Μακεδονία». Σε δεκάδες περιπτώσεις, οι ελληνικές αντιπροσωπείες –αποστολές, οµάδες- αποχωρούσαν διαµαρτυρόµενες για ό,τι συνέβαινε.
Την ίδια ώρα, οι επίσηµες αναφορές των κυβερνήσεων των
Σκοπίων έκαναν λόγο για «µακεδονικές µειονότητες», εξέπεµπαν
µηνύµατα αλυτρωτισµού, έφτιαχναν σηµαίες µε τον Ήλιο της
Βεργίνας, ονόµαζαν δρόµους και αεροδρόµια µε αναφορές στην
ελληνική ιστορική Μακεδονία. Με δυο λόγια, στο όνοµα µιας
φαντασίωσης αφήναµε ένα µέτωπο στα εθνικά µας θέµατα ανοιχτό, µε ό,τι κινδύνους αυτό συνεπαγόταν για την αστάθεια στην
περιοχή.
Χρειάστηκε να έρθει η συγκυρία όπου δύο κυβερνήσεις, αυτές
των δύο χωρών, οι οποίες είχαν διαρρήξει κάθε σχέση µε τον
εθνικισµό, να δουν µία ευκαιρία να κλείσει αυτή η πληγή. Η διαπραγµάτευση κράτησε µήνες. Κατέληξε σε µία συµφωνία που αν
υλοποιηθεί, θα αποτελέσει τον θεµέλιο λίθο για την οικοδόµηση
µιας νέας εποχής για τις διµερείς σχέσεις και για τα Βαλκάνια.
Είναι καλή ή κακή αυτή η συµφωνία; Επειδή επιχειρηµατολόγησαν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσές µου µε ακαταµάχητα,
κατά τη γνώµη µου, επιχειρήµατα και µε τις απόψεις που κατέθεσαν για την ιστορική, νοµική, πολιτισµική, δικαιωµατική και πο-
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λιτική διάσταση του ζητήµατος, εγώ θα αναφερθώ στις απόψεις
µιας σειράς ακαδηµαϊκών για το αν είναι καλή ή κακή αυτή η συµφωνία.
Αντώνης Λιάκος, Οµότιµος Καθηγητής Νεώτερης Ελληνικής
Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών: «Αυτή η συµφωνία είναι
ιστορική και τερµατίζει ένα πρόβληµα είκοσι επτά χρόνων. Αν
πάει καλά ως το τέλος, θα είναι ένα από τα λίγα επιτεύγµατα της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αναφορικά µε τα εθνικά θέµατα,
σηµαντικό όσο και η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείχνει ικανότητα, ψυχραιµία και καθαρή µατιά. Και εγώ αµφέβαλα αν θα ολοκληρωνόταν, αλλά πρέπει να τους το πιστώσουµε οι της απέναντι όχθης. Ψυχραιµία και να γιορτάσουµε
µαζί».
Δηµήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου: «Το όνοµα ενός κράτους µπορεί οριακά να γίνει αντικείµενο
διπλωµατικής διαπραγµάτευσης, ακόµα και αν αυτό δεν είθισται
στις διεθνείς σχέσεις. Το όνοµα ενός έθνους, η ταυτότητα δηλαδή ενός λαού, το πώς αισθάνεται το «ανήκειν» του, δεν µπορεί
να γίνει αντικείµενο διαπραγµάτευσης, διότι δεν είναι ζήτηµα κανόνων, αλλά ζήτηµα συνείδησης. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η συµφωνία
βρίσκει µία βιώσιµη τοµή που αξίζει. Η Αθήνα κερδίζει την ονοµασία µε γεωγραφικό επιθετικό προσδιορισµό έναντι όλων και
τα Σκόπια κρατούν την αξιοπρέπεια της ταυτότητας του λαού
της χώρας τους».
Αθηνά Σκουλαρίκη, Λέκτορας του Τµήµατος Κοινωνιολογίας
του Πανεπιστηµίου Κρήτης: «Σχεδόν τριάντα χρόνια µετά την
κρίση της δεκαετίας του 1990 πώς έχουµε καταλάβει για το µακεδονικό; Αν η Ελλάδα επικαλείται την ιστορική αλήθεια, το έλλειµµα πληροφόρησης χαρακτήριζε εξ αρχής την ελληνική
στάση στο ζήτηµα αυτό και κυρίως ως προς τις εξελίξεις στη νεώτερη εποχή, την εποχή των εθνικών κινηµάτων, των πολιτικών
και πολεµικών συγκρούσεων του 20ου αιώνα. Αυτό το έλλειµµα
οφειλόταν στην πολιτική της αποσιώπησης του ανύπαρκτου ζητήµατος που ακολουθούσε το ελληνικό κράτος σε όλη τη µετεµφυλιακή περίοδο. Αυτό αφ’ ετέρου είχε σχέση µε τις στρεβλές
εντυπώσεις που καλλιεργούσαν οι πρωτοστατούντες στην κινητοποίηση για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μία από τις
πηγές παρεξήγησης µεταξύ των δύο χωρών είναι και η διαφορά
στο πώς ορίζουµε γεωγραφικά τη Μακεδονία».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου δώσετε δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε, λόγω και
της καθυστέρησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα σας δώσω ένα λεπτό
ακριβώς. Τίποτα παραπάνω.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: «Η Ελλάδα ορίζεται µε αναφορά στην αρχαία Μακεδονία θεωρώντας πως αυτή συµπίπτει µε τη σύγχρονη
ελληνική Μακεδονία».
Κι εδώ πραγµατικά δεν θα επεκταθώ λόγω της έλλειψης χρόνου. Αναφέρθηκε η συναδέλφισσα Σία Αναγνωστοπούλου πάρα
πολύ εκτενώς στην τοποθέτησή της. Θα κρατήσω µόνο το τελευταίο µέρος αυτού του άρθρου που λέει ότι η σηµερινή Κυβέρνηση υπό τον Ζάεφ δεν είναι ευκαιριακά µόνο µετριοπαθής,
όπως λέγεται εδώ. Επικράτησε µέσα από τη σύγκρουση µε τις
αντιδηµοκρατικές πρακτικές, τον εθνικισµό και την αρχαιόπληκτη
ρητορεία της προηγούµενης Κυβέρνησης. Μπορεί και θέλει να
λύσει τη διαφορά µε την Ελλάδα, αρκεί οι αδιάλλακτοι εκατέρωθεν να µην τορπιλίσουν πάλι την όποια λύση.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι έφτασε επιτέλους η ιστορική
στιγµή και στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησής µας δίνεται
αυτή η ευκαιρία να δούµε µε κριτική µατιά τον πολιτικό αυταρχισµό που γεννήθηκε τα προηγούµενα χρόνια και την επανοµιµοποίηση µιας νεόκοπης εθνικοφροσύνης. Να αποµακρυνθούµε
από την εξωφρενική εθνικιστική αδιαλλαξία που έχει σε τεράστιο
βαθµό την ευθύνη για τις εθνικιστικές φωνές και συµπεριφορές
που ενισχύθηκαν για κάποιο διάστηµα και επικράτησαν στην απέναντι πλευρά και τις είδαµε εδώ αυτό το διήµερο. Να αποµακρυνθούµε από τον διχασµό και τις ναζιστικές απόψεις που στοχεύουν στην υπονόµευση της δηµοκρατίας.
Ας συσπειρωθούµε ξανά, ως δηµοκρατικές δυνάµεις και ως
πολίτες, µε στόχο την ειρηνική συνύπαρξη µε τους γειτονικούς
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λαούς και τις γειτονικές µας χώρες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ): Ευχαριστούµε. Παρακαλώ, ο συνάδελφος κ. Κουτσούµπας έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ανεβαίνω σε αυτό το Βήµα, απευθυνόµενους στους Βουλευτές
της Συµπολίτευσης. Δεν φιλοδοξώ να σας πείσω να αλλάξετε
γνώµη. Όµως, θεωρώ ότι έχω κοινοβουλευτική υποχρέωση, όχι
απλώς να εκφράσω την άποψή µου, αλλά να σας πω µε έναν διαφορετικό τρόπο εκείνα τα σηµεία στα οποία κατά την ταπεινή πολιτική µου άποψη πιστεύω ότι λαθεύετε.
Η άσκηση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου και προβλεπόµενου στον Κανονισµό της Βουλής δικαιώµατος της καταθέσεως
προτάσεως δυσπιστίας από την πλευρά της Αντιπολίτευσης δεν
αποτελεί µόνο µια κορυφαία κοινοβουλευτική πράξη, αλλά και
µια επιβεβληµένη πολιτική και ηθική υποχρέωση απέναντι στον
ελληνικό λαό και απέναντι στο Σώµα της Βουλής. Διότι µε αυτή
την πράξη δεν ενηµερώνουµε απλώς το Σώµα και τον ελληνικό
λαό.
Το κυριότερο σηµείο στο οποίο, κατά την πρώτη παρατήρησή
µου, κάνετε λάθος είναι ότι θεωρείτε πως η πρόταση δυσπιστίας
έχει ως επιδιωκόµενο σκοπό την πτώση της Κυβέρνησης.
Απ’ ό,τι άκουσα τουλάχιστον και από τον κύριο Αντιπρόεδρο,
αλλά και από τους άλλους, ο σκοπός της πρότασης δυσπιστίας
δεν είναι αυτού καθαυτού η πτώση της Κυβέρνησης, αλλά να σας
πείσουµε είτε να µην υπογράψετε τη συµφωνία είτε να την αποσύρετε. Αυτό το λέω, απευθυνόµενος και προς τους ΑΝΕΛ.
Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν µας ενδιαφέρει σε αυτή τη δεδοµένη
φάση να πέσει η Κυβέρνηση. Είχαµε άλλους τρόπους και άλλους
λόγους να φέρουµε, αν θέλαµε, πρόταση δυσπιστίας.
Όµως, επειδή το θέµα είναι µείζον και εθνικό, θα έπρεπε να
σκεφτείτε τον προβληµατισµό που υπάρχει στην κοινωνία και
αυτό που τους λέµε κάθε φορά από αυτό εδώ το Βήµα, που όλοι
θέλουµε να δείξουµε τους καλούς, ότι εθνικά µονιάζουµε. Είναι
κοινός τόπος ότι στα µείζονα εθνικά θέµατα πρέπει να υπάρχει
οµοψυχία, πρέπει να υπάρχει οµοφωνία ή κατά το δυνατόν πλειοψηφία σε µεγάλο εύρος. Οι πολίτες µας ρωτάνε: «Γιατί δεν συµφωνείτε σε αυτό το θέµα;». Να δούµε, λοιπόν, γιατί δεν συµφωνούµε.
Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι ήταν λάθος ο όλος χειρισµός, υπό
την εξής έννοια. Θεωρείτε και θεωρούσατε πάντα το ζήτηµα
αυτό -και κράτησα τόσο την τοποθέτηση του κυρίου Πρωθυπουργού, αλλά και των λοιπών στελεχών σας- ότι το Σκοπιανό
ζήτηµα αποτελούσε µια πολιτική εκκρεµότητα, δηλαδή ότι ήταν
για την Ελλάδα µια άλλη πολιτική πράξη. Αυτό ήταν το πρώτο
λάθος. Δεν αποτελεί πολιτική εκκρεµότητα, διότι αν ήταν πολιτική εκκρεµότητα, όπως θα σας είπαν και οι κύριοι συνάδελφοι,
θα µπορούσαµε κι εµείς µε κάποιον τρόπο να τη λύσουµε. Επειδή
αποτελούσε µείζον εθνικό θέµα δεν λύθηκε µέχρι τώρα.
Και τι κάνατε; Δηµιουργήσατε, λοιπόν, µια δυσπιστία τόσο
µέσα στα µέλη του Κοινοβουλίου, αλλά και στην κοινωνία και
τώρα υπάρχει αδυναµία άρσης αυτής της δυσπιστίας, ως προς
την έλλειψη υπευθυνότητας στον χειρισµό του όλου θέµατος και
τις συνέπειες τις οποίες επιφέρει αυτή η συµφωνία.
Και γιατί κάνετε πάλι το δεύτερο λάθος; Μέσα σε ποιο πολιτικό
περιβάλλον και µε ποια νοµιµοποίηση; Τι εννοούµε πολιτικό περιβάλλον; Θα θυµίσω µόνο µια φράση. Αυτό που είχαν πει τότε,
διαρκούντος του πολέµου, ότι δεν διαπραγµατεύεσαι µε το κεφάλι στο στόµα της τίγρεως. Αυτό κάνατε εσείς. Μια χώρα αδύναµη, όπως είµαστε ακόµα τώρα, χωρίς να έχουµε λόγο να
βιαζόµαστε για την επίλυση –άλλοι καίγονταν- εσείς πήγατε να
διαπραγµατευτείτε και να το λύσετε σώνει και καλά.
Και µιλήσατε για πολιτική νοµιµοποίηση. Θα σας δώσω µια
άλλη εξήγηση ως προς το γιατί δεν έχετε νοµιµοποίηση. Διότι
νοµίζω ότι παραβιάζεται η συνταγµατική τάξη. Και ποια είναι
αυτή; Όταν µια Κυβέρνηση στηρίζεται και από άλλο ένα κόµµα,
το οποίο είναι άκρως αντίθετο µε αυτή τη θέση, νοµίζω ότι
έχουµε µια σαφή παραβίαση της συνταγµατικής τάξης, καθώς
αυτή η θέση, η συµφωνία δε στηρίζεται από την ίδια την Κυβέρνηση. Τελεία και παύλα.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει, λοιπόν, ετεροβαρής συµφωνία ή
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όχι; Εγώ δεν θα ήθελα να είµαι άδικος, γιατί υπάρχουν πολλοί
νοµικοί που θα πουν ότι δεν είναι ετεροβαρής. Υπάρχουν και για
το άλλο µέρος πράγµατι κάποια πράγµατα. Θα µπορούσα να σας
πω, επειδή βλέπω και καθηγητές του συνταγµατικού δικαίου της
Νοµικής Σχολής, ότι αποτελεί, κατά τη δική µου ταπεινή νοµική
άποψη και πολιτική, από την πλευρά των Σκοπίων υπό σχετική
δικαιοπραξία -κύριε καθηγητά, βλέπω ότι µε παρακολουθείτε- και
από τη δική µας αποτελεί εκποιητική και υποσχετική, αν θέλετε,
µε µικρότερο ρόλο µε δικαίωµα προσδοκίας, χωρίς να έχουµε
καν το δικαίωµα υπαναχωρήσεως. Αυτό θα το βρούµε µπροστά
µας. Αυτό θα το θερίσουµε και οι επόµενες γενιές, στις οποίες
θα έχουµε να δώσουµε λόγο, θα µας κατηγορήσουν γι’ αυτό.
Ποιο ήταν το άλλο λάθος που κάνατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το άλλο λάθος το οποίο κάνατε είναι ότι εσείς, ως Κυβέρνηση, δεν τηρήσατε αυτό που επέβαλε η κοινοβουλευτική
τάξη και η πολιτική τάξη, αυτό δηλαδή που έκαναν όλες οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούµενα χρονιά, διότι εκεί απεµπολήσατε
ένα ισχυρό χαρτί που θα είχατε στα χέρια σας: να είχατε φωνάξει
την αντιπολίτευση, τους Αρχηγούς των άλλων κοµµάτων, να είχατε ενηµερώσει τη Βουλή, να είχατε χαράξει µια εθνική γραµµή.
Χάσατε, λοιπόν, αυτό το ατού που είχατε και φέρατε µόνοι σας
µια συµφωνία και θέλετε αυτή τη συµφωνία να τη στηρίξει σύσσωµος ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι το δεύτερο λάθος το οποίο
θα δηµιουργήσει προβλήµατα.
Και τι επιτυγχάνετε µε αυτό; Θα είµαι συνοπτικός. Παραδίδετε
τα ισχυρότερα διπλωµατικά µας χαρτιά, δεσµεύετε τη χώρα και
την επόµενη κυβέρνηση και δηµιουργείτε γκρίζες ζώνες σχετικά
µε τα θέµατα της γλώσσας, τις εθνότητας και του erga omnes.
Υπάρχει ένας µεγάλος πολιτικός οδικός χάρτης, αµφιβάλλω
αν µπορεί να τηρηθεί από την πλευρά των Σκοπίων, αλλά ένα
είναι σίγουρο ότι στην κοινωνία υπάρχει ένας προβληµατισµός:
αν πραγµατικά θέλετε να λυθεί το θέµα ή προσπαθείτε να κερδίσετε χρόνο και προσπαθείτε, αν θέλετε, στη µη λύση αυτού για
να το χρεωθεί η επόµενη κυβέρνηση.
Όµως, παραγνωρίζετε το εξής, το οποίο δεν µπορούµε να το
παραβλέψουµε, ότι αυτή η συµφωνία, µε την υπογραφή της, δηµιουργεί έννοµες συνέπειες µη αναστρέψιµες και δεν υπάρχουν
οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες που να το αποτρέψουν στο
µέλλον.
Και κλείνω µε το εξής: Από αυτό το Βήµα ποτέ δεν προσπάθησα να λαϊκίσω, αλλά θα σας ρωτήσω κάτι. Αλήθεια, το τραγούδι, αυτό που µαθαίναµε στο δηµοτικό και στον στρατό, κύριε
Υπουργέ, «Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου χώρα», θα αποτελεί αλυτρωτική πράξη ή θα το οικειοποιηθούν οι Μακεδόνες
των Σκοπίων;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Προφανώς όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ ο κ. Νικόλαος
Παρασκευόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητές και αγαπητοί
συνάδελφοι, άκουσα µε πολλή προσοχή τον προηγούµενο οµιλητή τον κ. Κουτσούµπα να αναρωτιέται µεταξύ άλλων, όπως και
οι προηγούµενοι οµιλητές, ποιος βιάζεται, ποιος έχει την πρεµούρα -είπε ένας από τους οµιλητές- να αλλάξει η σηµερινή κατάσταση.
Χρειάζεται, λοιπόν, θα θυµόµαστε ότι η σηµερινή κατάσταση
ήταν αυτή µε βάση την οποία εκατόν σαράντα εννέα χώρες στον
κόσµο ονόµαζαν Μακεδονία την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας και όπου πάρα πολλοί λαοί και πληθυσµοί και πολιτισµοί δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει Μακεδονία η
οποία δεν είναι σλαβική. Αυτό που σας λέω είναι εµπειρία µου.
Πριν από µία εικοσαετία περίπου φίλοι Μακεδόνες, οι οποίοι
ζούσαν στην Αυστραλία, µού έλεγαν ότι δυστυχώς διαπιστώνουµε ότι και Αγγλοσάξονες ακούνε για Μακεδονία και πιστεύουν
ότι είµαστε Σλάβοι. Δεν έχουν ακούσει το ενδεχόµενο να υπάρχει
µια Μακεδονία ελληνική.
Αυτό τελικά θέτει ένα γενικότερο πρόβληµα: Περισσότερη σηµασία έχουν οι λέξεις ή τα πράγµατα; Φιλοσοφικό είναι το ερώτηµα, αλλά να πω ότι δεν µπαίνει ως διάζευξη, γιατί σηµασία
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έχουν και οι λέξεις και τα πράγµατα. Μπαίνει ως έµφαση.
Τι έχει περισσότερη σηµασία για τον Έλληνα, για τον Μακεδόνα; Πώς σε γνωρίζω; Μήπως σε γνωρίζω από την όψη και από
την κόψη και όχι από το όνοµα;
Τι έχει περισσότερη σηµασία το χώµα που φιλάει ο µετανάστης την ώρα της παλιννόστησης ή το όνοµα της περιοχής ή του
τόπου; Τι είναι αυτό τελικά που κάνει τον Έλληνα Έλληνα και τον
Μακεδόνα Μακεδόνα, τον Πελοποννήσιο Πελοποννήσιο;
Η απάντηση για όλο τον κόσµο νοµίζω ότι οδηγεί στη δηµοκρατία. Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισµό,
αναγνωρίζουν την µοναδικότητα του Έλληνα και όσων κατοικούν
σε αυτόν τον χώρο και των Μακεδόνων, χάρη στο γεγονός ότι
αυτός ο τόπος είναι το λίκνο της δηµοκρατίας και έδωσε στη γη
τις αξίες της δηµοκρατίας, όπως είναι και ο διάλογος.
Και το λέω αυτό και τονίζω τον διάλογο, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό σε αυτήν την Αίθουσα ότι κάποιοι σέβονται τις απόψεις και επιχειρηµατολογούν για το σωστό ή για το λάθος.
Κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν και περιορίζονται στις εξυβριστικές
εκφράσεις του τύπου «πουληµένοι, προδότες, κ.λπ.» και στον διχαστικό λόγο.
Θα µου πείτε ότι ο ελληνισµός και η Μακεδονία και όλοι οι
άλλοι οι σηµερινοί χώροι της πατρίδας µας συνδέονται µε τη δηµοκρατία στην αρχαιότητα. Τώρα υπάρχουν και άλλα πράγµατα.
Τώρα κάποια άλλα πράγµατα κάνουν τον Μακεδόνα Μακεδόνα
ή τον Έλληνα Έλληνα.
Ας δούµε, λοιπόν, και τα άλλα πράγµατα. Προτείνω να πάµε
λίγο σε µια συστατική στιγµή του νεότερου ελληνισµού, στο Σύνταγµα της Τροιζήνας. Θα µπορούσαµε να πάµε στο Σύνταγµα
της Επιδαύρου ή θα µπορούσαµε να πάµε στο Σύνταγµα του
Άστρους, αλλά το Σύνταγµα της Τροιζήνας είναι πιο επεξεργασµένο, έρχεται µετά και νοµίζω ότι µπορούµε να το προσέξουµε.
Γιατί χρειάζεται να το προσέξουµε; Γιατί στο Σύνταγµα αυτό
αναφέρεται ποιοι είναι Έλληνες και µεταξύ άλλων ορίζεται:
«Όσοι από τους υπό τον οθωµανικόν ζυγόν πιστεύοντες εις Χριστόν ήλθαν και θα έλθουν εις την ελληνική επικράτεια διά να συναγωνισθώσιν ή να κατοικήσωσιν εις αυτήν».
Δεν ενδιαφέρει η καταγωγή, δεν ενδιαφέρουν τα ονόµατα, δεν
ενδιαφέρουν οι ετικέτες, οι ταµπέλες. Ενδιαφέρει ότι ο άλλος
ήρθε σε αυτόν τον τόπο και ήρθε να πολεµήσει γι’ αυτόν τον τόπο. Αυτός είναι ο Έλληνας.
Και παρακάτω: Έλληνες είναι -αυτή είναι η προµετωπίδα«όσοι αυτόχθονες και µη -και πάλι δεν είναι η καταγωγή αυτή που
ενδιαφέρει- και οι τούτων απόγονοι πολιτογραφηθέντες εις ξένας επικρατείας προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος Συντάγµατος έλθωσιν εις την ελληνικήν επικράτειαν και ορκισθώσι τον
ελληνικόν όρκον. Όσοι ξένοι έλθωσι και πολιτογραφηθώσιν». Και
ξένοι ακόµα! Αυτοί είναι Έλληνες.
Και δεν είναι µόνο τα Συντάγµατα της επαναστατικής περιόδου
που εκφράζουν τον ελληνισµό. Εµείς εντάσσουµε στον ελληνικό
πολιτισµό, στην ελληνική παράδοση και τον Ρήγα, που ενδιαφερόταν για τα ονόµατα. Βεβαίως ο Ρήγας πάνω από όλα, όµως,
έβλεπε µια ουσία, έβλεπε την ανάγκη να υπάρξει στα Βαλκάνια
µια συνοµοσπονδία από λαούς οι οποίοι έχουν ένα φρόνηµα δηµοκρατικό, ένα φρόνηµα ελευθεριών.
Μετά από όλα αυτά φτάσαµε σήµερα κυριολεκτικά στην παραµονή -είµαστε στην προηγούµενη µέρα- µιας συµφωνίας η
οποία φαίνεται ότι θα έχει µεγάλη σηµασία για το όνοµα «Μακεδονία».
Αυτή η συµφωνία προσθέτει δύναµη στους Μακεδόνες ή αφαιρεί; Μα, ας θυµηθούµε ότι έτσι µας ονόµαζε όλη η γη προηγουµένως. Ας προσέξουµε ότι για πρώτη φορά τώρα οι γείτονές µας
υποχρεώνονται πια να αναγνωρίζουν ότι δεν είναι αυτοί οι Μακεδόνες, αλλά είναι µόνο οι Βόρειοι Μακεδόνες, υποχρεώνονται να
αναγνωρίζουν ότι η Πέλλα είναι ελληνική, ότι ο Αλέξανδρος στην
Πέλλα γεννιέται, ότι το σήµα της Βεργίνας δεν έχει καµµία σχέση
µε τους Σλάβους.
Όλα αυτά από εκείνους δεν ήταν µέχρι σήµερα αναγνωρισµένα. Για πρώτη φορά µε τη σύµβαση αυτή υποχρεώνονται να
αναγνωρίσουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας και να πουν
«και εµείς είµαστε κάποιοι άλλοι λίγο παραπάνω, είµαστε βόρειοι» και να αναγνωρίσουν και τις ιδιαιτερότητες ακόµη της
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δικής τους γλώσσας σε σχέση µε αυτήν την οποία διεκδικούσαν
ως δική τους.
Άκουσα µε σεβασµό τον συνάδελφο που µιλούσε για την
Πέλλα, γιατί είναι από εκεί και για την αγάπη του γι’ αυτήν. Μα,
χάρη στη συµφωνία αυτή αναγνωρίζεται πια ότι η Πέλλα ανήκει
στον ελληνικό πολιτισµό ακραιφνώς.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι µε τη συµφωνία αυτή ξεκινά µια πολύ καλύτερη µέρα, όπου η χώρα µας θα
είναι πολύ ισχυρότερη σε ό,τι αφορά τα βόρεια σύνορά της, αλλά
επιπλέον θα έχει κι έναν πολιτισµό και ονόµατα τα οποία θα σέβεται όλη η οικουµένη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευόπουλε.
Θα µιλήσει τώρα η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Όλγα Γεροβασίλη και ύστερα ο κ. Δηµήτριος Σταµάτης από τη
Νέα Δηµοκρατία. Ύστερα θα σας ανακοινώσω τη γενική διευθέτηση της σηµερινής συζήτησης µε πρόσωπα, πράγµατα και
ώρες, για να ξέρετε όλοι και όλες τι θα κάνουµε. Να είµαστε
καλά.
Ορίστε, κυρία Γεροβασίλη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια, αυτό το ξέρουµε όλοι. Ωστόσο,
αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορούν να αλλοιώνονται λέξεις ή να οικειοποιούνται λέξεις µε έναν άλλο τρόπο, τρόπο που προσδίδει
τη σηµασία που βολεύει κατά περίπτωση, αποκρύπτοντας ή
υπερτονίζοντας έτσι κατά το δοκούν δεδοµένα, πολιτικές στάσεις και γεγονότα, αντικαθιστώντας δηλαδή την ιστορική γνώση
µε ανιστόρητα συχνά εθνικιστικά αφηγήµατα, την πραγµατικότητα µε εµπόριο πατριδοκαπηλίας και τα επιχειρήµατα µε αφοριστικές οπαδικές κραυγές. Και όλη αυτήν την επικίνδυνη, αµοραλιστική σοφιστεία να τη βαφτίζουν κάποιοι υπεύθυνη εθνική
στάση.
Και να θυµίσω ότι η ονοµασία που είχε µέχρι σήµερα η γειτονική µας χώρα -δηλαδή οι ηγέτες της συντηρητικής παράταξης
συµφώνησαν εκπροσωπώντας τη χώρα µας σε διµερή και σε µεγαλύτερα διεθνή όργανα- δηλαδή το Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, κατέληξε εδώ και είκοσι οχτώ χρόνια.
Και φυσικά εκείνες τις εποχές η Αριστερά δεν έπαιζε κανέναν
ρόλο ούτε στη διπλωµατία ούτε στις κυβερνητικές επιλογές.
Φαντάζοµαι ότι αυτό είναι αυτονόητο.
Οι πολιτικοί χειρισµοί και οι διεθνείς συµφωνίες της Νέας Δηµοκρατίας, οι αδυναµίες και οι αδράνειες, κυρίες και κύριοι, που
σήµερα µέµφεστε τη δική µας Κυβέρνηση, είναι όλα αυτά που
µέχρι τώρα σε µεγάλο βαθµό συντηρούσαν τον αλυτρωτισµό µερίδας των γειτόνων µας.
Η δική σας εθνική διπλωµατία και η εξωτερική πολιτική είναι
αυτά που οδήγησαν µέχρι τώρα στο γεγονός ότι, όπως ειπώθηκε
πολλές φορές, πάνω από εκατόν σαράντα κράτη σε διµερές επίπεδο έχουν αναγνωρίσει το όνοµα «Δηµοκρατία της Μακεδονίας».
Και ενώ όλα αυτά συντελούνταν στην παγκόσµια κοινότητα,
αυτή η πραγµατικότητα σας ήταν γνωστή, στρουθοκαµηλισµός
η αντίδραση, µπας και δεν καταλάβαινε κάποιος ότι το Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας µε τα αρχικά εµπεριείχε το Μακεδονία και στην ικανοποίηση εγχώριου ακροατηρίου, αναφέροντας στο εσωτερικό της χώρας µας τη γείτονα
χώρα µε το όνοµα της πρωτεύουσας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν χώρες που παίρνουν
το όνοµα από την πρωτεύουσα δηλαδή µπορούµε να πούµε την
Ιταλία Ρώµη ή την Ελλάδα Αθήνα; Και βεβαίως, ξεχνώντας και
αποκρύπτοντας ότι από το 1913 διαµοιράστηκε η περιοχή, η Ελλάδα πήρε το 50% της περιοχής που οριζόταν ως Μακεδονία, η
Βουλγαρία το 10%, η Αλβανία µικρό ποσοστό και περίπου το
υπόλοιπο 40% η Γιουγκοσλαβία. Και βεβαίως, αυτό τα εκατόν
πέντε τελευταία χρόνια δεν έχει αµφισβητηθεί ποτέ και πώς θα
ήταν δυνατόν;
Στ’ αλήθεια, λοιπόν, αποκρύπτεται ότι η στάση για το µακεδονικό ήταν να αποκρύπτετε διαρκώς τα ιστορικά στοιχεία και να
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χρησιµοποιείτε όσες ιστορικές περιόδους από την αρχαιότητα
µέχρι τη σύγχρονη Ελλάδα βολεύουν το συγκεκριµένο αφήγηµα.
Επίσης, να χρησιµοποιείτε κατά το δοκούν τις διεθνείς συνθήκες
και βεβαίως να κλείνετε το µάτι στην ενεργοποίηση της πατριδοκαπηλίας και του θυµικού.
Τα έχετε καταφέρει τόσο καλά. Έχετε υπηρετήσει τόσο καλά
τα εθνικά µας συµφέροντα, ώστε σήµερα όλη αυτή η Ευρώπη να
χαιρετίζει την επίτευξη, επιτέλους, της συµφωνίας. Να µιλάει για
επίλυση ενός µακροχρόνιου προβλήµατος, καταφανώς να αναγνωρίζεται η ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και τα
διεθνή µέσα να αναφέρουν πως η «Μακεδονία» αλλάζει όνοµα
και Σύνταγµα. Αυτό θα το πω δύο φορές: Η «Μακεδονία» αλλάζει
όνοµα και Σύνταγµα.
Είδα και ένα ενδιαφέρον σχόλιο σήµερα από το «FOCUS» Παροµοιάζει τον κ. Μητσοτάκη µε τον κ. Όρµπαν. Αυτό να το προσέξετε.
Κυρίες και κύριοι, η συµφωνία αυτή προσπαθεί τελικά να περισώσει τη δική σας επιτυχία, που συµπυκνώνεται στο αναγνωρισµένο µέχρι σήµερα «Μακεδονία». Και είναι µια συµφωνία, που
δεν παρεκκλίνει καθόλου από την εθνική γραµµή για σύνθετη
ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό erga omnes.
Επιπλέον, δηµιουργεί την υποχρέωση της γείτονος να προχωρήσει σε συνταγµατική αναθεώρηση, βάζοντας έτσι κατ’ αρχάς
θεσµικό τέλος στον αλυτρωτισµό και την αναπαραγωγή του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας,
αυτές είναι αλήθειες, που προσπαθείτε και να θολώσετε και να
κρύψετε και να κάνετε να ξεχαστούν µε πολλούς τρόπους και βεβαίως µε τον λεονταρισµό της πρότασης µοµφής.
Νοµίζω, όµως, ότι δεν ήταν αυτή η πραγµατική ουσία, ότι δεν
µας µέµφεστε γι’ αυτό -το γράφετε βέβαια και στο κείµενο της
µοµφής- αλλά στα αλήθεια βρήκατε µια ευκαιρία να κάνετε την
µοµφή, επειδή δεν αντέχετε άλλο εκτός εξουσίας. Είχατε φανταστεί, είχατε πειστεί για την αριστερή παρένθεση. Αντ’ αυτού
σήµερα είµαστε σε µία ιδιαίτερη στιγµή, να δίνεται λύση από τη
δική µας Κυβέρνηση στο τρίπτυχο «µνηµόνια, χρέος και µακεδονικό».
Δίνουµε λύσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τα αφήνουµε οριστικά πίσω µας. Όποιος θέλει µπορεί να παραµείνει και
πίσω, χωρίς τη λύση. Και επειδή είµαστε ήδη στο επόµενο βήµα,
στη γρήγορη υλοποίηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και
της κοινωνικής ευηµερίας, αλλά και της δίκαιης ανάπτυξης, δεν
αντέχετε ούτε τη διαδροµή ούτε τις επιτυχίες αυτής της Κυβέρνησης. Δεν ανέχεστε να κερδίζουµε έδαφος, αυτό που επί των
ηµερών σας χάσαµε στην παγκόσµια κοινότητα και δεν αντέχετε
να µας επαινούν διεθνώς.
Επί δυόµισι χρόνια, νοµίζω, έχετε κάνει µόνο µία επένδυση –
αυτό νοµίζω ότι το ξέρετε καλά, γιατί επί των ηµερών σας δεν
έγιναν επενδύσεις- αυτή στη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας, στην άγνοια, στο φόβο, στη ρηχή συλλογική µνήµη και τώρα
στα ταπεινά ένστικτα της πατριδοκαπηλίας και του εθνικισµού.
Και αυτό να το προσέξετε. Είναι επικίνδυνο.
Το µείγµα εθνικισµού στην εξωτερική πολιτική και ακραίου νεοφιλελευθερισµού στην εσωτερική είναι παραπάνω από επικίνδυνο και τροφοδοτεί τον λαϊκισµό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συµφωνία είναι µια ακόµη ευκαιρία να πούµε και άλλα πράγµατα µε το όνοµά τους. Γιατί η
Νέα Δηµοκρατία, αδικώντας εν πολλοίς και την πολιτική της παράδοση, όλο το τελευταίο διάστηµα πολιτεύεται µε µοµφές παντού καθηµερινώς.
Και επειδή –θα µου επιτρέψετε- σε αυτόν τον διάλογο και τις
προηγούµενες δύο µέρες άκουσα πολλά και για τη διαδικασία
και για τον τοµέα της δικής µου ευθύνης, θυµίζω ότι µας κατηγόρησαν και αυτές τις µέρες για κοµµατικούς στρατούς, ορδές
µετακλητών, διόγκωση του κράτους, εκτόξευση δαπανών, εµµονικά και ατεκµηρίωτα, φυσικά.
Εµείς ξέρετε τι έχουµε κάνει. Έχουµε αποκαταστήσει τις αδικίες που δηµιουργήσατε. Έχουµε αποκαταστήσει την εργασιακή
ειρήνη και ασφάλεια στο δηµόσιο. Θυµίζω τους πυροσβέστες,
θυµίζω τους εργαζόµενους στην καθαριότητα, θυµίζω τις προσλήψεις στην υγεία. Εξορθολογίζουµε δοµές υπηρεσίας ανθρώπινου δυναµικού. Χρησιµοποιείτε εσκεµµένα –γι’ αυτό λέω ότι το
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κάνετε συνειδητά- λαθεµένα στοιχεία.
Δηλαδή το ελληνικό δηµόσιο από το 2015 µέχρι και σήµερα
έχει µειωθεί συνολικά κατά δέκα χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους. Αυτό δεν λέγεται διόγκωση, λέγεται µείωση.
Βεβαίως, κανένας δεν κάνει τον κόπο να δει το σύστηµα απογραφή. Όλη η αντιπολίτευση στηρίζεται σε στοιχεία τα οποία διάφορες φυλλάδες διακινούν και διάφοροι υπάλληλοι, και από το
δικό µου Υπουργείο, που βρίσκονται αποσπασµένοι σε διάφορα
κόµµατα και έχουν να πατήσουν καµµιά εικοσαριά χρόνια στη
δουλειά, εµφανίζουν στοιχεία.
Την απογραφή, βεβαίως, δεν την ξέρετε, διότι και τους µετακλητούς τους αποκρύψατε πάντα από το σύστηµα απογραφή,
έτσι ώστε σήµερα να µιλάτε για αύξηση µετακλητών από τη δική
µας Κυβέρνηση, που στα αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη και µοναδική καταγραφή. Επί της ουσίας δεν έχουµε ούτε τους µισούς
από όσους είχατε σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης.
Δεν θα προχωρήσω πολύ σε αυτό. Θα θυµίσω, όµως, και το
εξής, που είναι βασικό, ότι τον Δεκέµβριο του 2014, εξαιτίας της
επερχόµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα βράδυ ο κ. Μητσοτάκης όρισε διά αναθέσεως όλους τους διευθυντές σε όλη τη
δηµόσια διοίκηση. Αυτό λέγεται αξιοκρατική επιλογή, φαντάζοµαι, για εσάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Αυτούς, όµως, τους ανθρώπους -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρεαυτή η Κυβέρνηση δεν τους έδιωξε ποτέ από τις θέσεις τους
διότι δεν είµαστε ρεβανσιστές. Είναι ακόµα και σήµερα και για
κάθε θέση που κρίνεται, γιατί έχουµε ξεκινήσει κρίσεις και ολοκληρώνονται, µπαίνει ο επόµενος όχι µε ανάθεση αλλά µε κρίση.
Και αυτό συµβαίνει πρώτη φορά στην ελληνική δηµόσια διοίκηση.
Με όλες αυτές τις διαστρεβλώσεις και πολλά άλλα προσπαθήσατε να τορπιλίσετε και την πρώτη αξιολόγηση και την δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη. Στην τέταρτη µε αυτό το
ευφυές περί γενικών γραµµατέων και πώς ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετεί
τους δικούς του ανθρώπους. Βεβαίως, αυτούς τοποθετούσατε
τόσα χρόνια, τους δικούς σας ανθρώπους γραµµατείς Υπουργείων. Αν θέλαµε να διατηρήσουµε το κοµµατικό κράτος, δεν θα
το αλλάζαµε, θα µας βόλευε πάρα πολύ. Αλλά δεν µπορώ να το
ακούω και το ακούω και αυτές τις δυο µέρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, βγαίνω από το θέµα αλλά ειπώθηκαν σε
αυτόν τον διάλογο και είµαι υποχρεωµένη να απαντήσω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Στις 29 Ιουνίου έχουµε επερώτηση.
Θα γελάσουµε πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει. Θα πάρετε την
απάντηση, όταν είναι έτοιµη η κυρία Υπουργός.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αλλά µέχρι τότε τον διάλογο κάποιων µε συγκεκριµένο
φυλλάδιο και αναπαραγωγή ψευδών στοιχείων οφείλω να τον
απαντήσω εδώ. Γιατί κάποιοι σας πιστεύουν κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Η χώρα, λοιπόν, θα περπατήσει µε τις δυνάµεις της προόδου. Οι δυνάµεις της συντήρησης θα µένουν πίσω σταθερά. Και
αυτές οι πατριωτικές λογικές και πολιτικές αυτές θα αναβαθµίσουν και τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας µας διεθνώς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Καλώ στο Βήµα τον συνάδελφο κ. Σταµάτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το πρωί υπάρχει δηµοσιευµένη στην εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» µια αµετάκλητη
απόφαση του Αρείου Πάγου, που αφορά σε µη αναγνώριση εκ
µέρους του ανώτατου ελληνικού δικαστηρίου της ύπαρξης µακεδονικής εθνότητας και µακεδονικής γλώσσας. Δύο, δηλαδή,
από αυτά τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη συµφωνία, που
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σκοπεύει να υπογράψει αύριο ο κύριος Πρωθυπουργός µε τον
κ. Ζάεφ.
Πέρασαν ώρες πολλές από το πρωί και δεν υπάρχει καµµία
επίσηµη κυβερνητική τοποθέτηση. Αυτή η απόφαση είναι δεσµευτική, είναι αµετάκλητη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
Μπορεί, νοµιµοποιείται ο οποιοσδήποτε, ακόµη και ο Πρωθυπουργός, να την γράψει στα παλιά του τα παπούτσια; Αν όχι, τι
συζητάµε σήµερα;
Η Κυβέρνηση έπρεπε ή έστω τώρα οφείλει να πάρει αµέσως
θέση. Εµένα δεν µε ενδιαφέρει αν η κ. Θάνου είναι στο γραφείο
του κυρίου Πρωθυπουργού. Περί άλλων τυρβάζει και άλλα την
απασχολούν. Εκείνο που µας ενδιαφέρει είναι η απόφαση του
Αρείου Πάγου.
Έρχοµαι στο θέµα. Δεν θα σας απασχολήσω µε το περιερχόµενο της συµφωνίας. Έχει γίνει εκτενής συζήτηση και νοµίζω ότι
είναι κατανοητό το περιεχόµενο αυτό, κυρίως στη συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, εντός και εκτός Ελλάδος. Σε
αυτούς δηλαδή τους ανθρώπους που ο κύριος Πρωθυπουργός,
αλλά και πολλά στελέχη του κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ δεν δίστασαν
να χαρακτηρίσουν ακραίους εθνικιστές ή γραφικούς.
Και διερωτώµαι εύλογα, κύριοι Υπουργοί, –γιατί έθεσε και η κ.
Γεροβασίλη το ίδιο ζήτηµα- το εξής: Κυρία Γεροβασίλη, ο κ. Καµµένος και οι Υπουργοί, που προέρχονται από τους ΑΝΕΛ, που
χθες ωρύονταν εναντίον της σύµβασης και έκαναν πολύ σκληρότερους χαρακτηρισµούς από αυτούς που χρησιµοποιήθηκαν
από τα άλλα κόµµατα µέσα στην Αίθουσα, τον κ. Καµµένο και
τους Υπουργούς αυτούς σε ποια κατηγορία τους εντάσσετε;
Στους ακραίους εθνικιστές ή στους γραφικούς; Γιατί είναι δίπλα
σας. Κάθονται δίπλα σας. Με αυτούς συγκυβερνάτε. Εκεί δεν
λέτε κουβέντα. Δεν ξέρω πώς τους χαρακτηρίζετε. Προφανέστατα, όποιον χαρακτηρισµό και αν δώσετε µπροστά έχετε τον
επιθετικό προσδιορισµό «χρήσιµοι». Χρήσιµοι για την παραµονή
σας στην Κυβέρνηση.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της διαπραγµάτευσης. Προσπαθώ να
είµαι όσο το δυνατόν πιο σύντοµος. Για ποια διαπραγµάτευση
µιλάµε; Το µυστικό αλισβερίσι, που έκανε ο κ. Κοτζιάς µε τον κ.
Δηµητρώφ µήνες ολόκληρους και στη συνέχεια ο κύριος Πρωθυπουργός µε τον Ζάεφ; Αυτό εννοείτε διαπραγµάτευση; Αυτό
εννοείτε ορθή πολιτική συµπεριφορά για ένα µείζον εθνικό θέµα;
Έτσι έρχεστε να ζητήσετε και να αποσπάσετε από τα κόµµατα
της αντιπολίτευσης τη συναίνεσή τους;
Ο κ. Κοτζιάς, µάλιστα, φιλάρεσκα και γεµάτος αλαζονεία µάς
ανακοίνωσε ότι µέχρι να πάει στις θερινές του διακοπές, θα έχει
κλείσει και το θέµα της Αλβανίας. Δεν ξέρω, δικό σας θέµα είναι
και του κ. Τσίπρα. Εγώ, αν ήµουν Πρωθυπουργός, θα τον είχα
αποπέµψει εκείνη την ώρα. Διότι δεν είναι καθήκον και αρµοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών να λέει «θα κλείσω εγώ µέχρι τις
διακοπές µου το θέµα µε την Αλβανία». Και βεβαίως, το πώς κλείνει ο κ. Κοτζιάς τα θέµατα, το είδαµε. Δεν ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών όταν συµβούλευε ή άκουσε από τον κ. Τσίπρα την
προτεινόµενη ονοµασία Ίλιντεν;
Ακούσατε προφανώς όλοι σας ότι ο κ. Ζάεφ πριν από πέντε
µέρες δήλωσε ότι είχε συµφωνήσει µε τον κύριο Πρωθυπουργό
στο όνοµα «Δηµοκρατία της Μακεδονίας του Ίλιντεν». Μπορεί να
µας απαντήσει, λοιπόν, αυτός ο πολυµαθής έµπειρος και ικανότατος αρχηγός της εξωτερικής µας πολιτικής –ακόµη και τώραποια είναι η γνώµη του και, αν έκανε εκεί λάθος, µε ποια εχέγγυα
µπορούµε εµείς να τον εµπιστευτούµε στα υπόλοιπα;
Πέραν αυτού, διαπραγµάτευση. Ποιοι διαπραγµατεύτηκαν για
να υπερασπιστούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας; Εσείς; Μα,
οι µισοί τουλάχιστον από εσάς, δηµόσια έχετε πιέσει και έχετε
δηλώσει ότι πρέπει να τους δώσουµε σκέτο το όνοµα «Μακεδονία». Είναι σαν να βάζουµε τον προπονητή του Ολυµπιακού να
διαιτητεύσει έναν αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυµπιακού και περιµένουµε να δούµε το αποτέλεσµα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ο Σαµαράς το έδωσε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θα τα ακούσετε όλα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ να κάνετε ησυχία.
Ένα λεπτό, έχετε κύριε συνάδελφε.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Προσέξτε, επειδή έχω ένα λεπτό,
παραβλέπω όλα τα υπόλοιπα και θα καταλήξω στην επιτυχία
αυτής της συµφωνίας.
Πανηγυρίζετε για την επιτυχία αυτής της συµφωνίας. Πανηγυρίζετε για την επιτυχία, επικαλούµενοι συνεχώς τα επαινετικά
σχόλια των ξένων κυβερνήσεων και του ξένου Τύπου. Μάλιστα.
Ποιοι; Εσείς. Κρίµα στις σόλες των παπουτσιών που καταναλώσατε, για να κάνετε πορείες έξω από την Αµερικανική Πρεσβεία
και να λέτε: «Φονιάδες των λαών»! Κρίµα στις σόλες των παπουτσιών τόσα χρόνια!
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Αυτά κάνετε εσείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εµείς δεν χρειαζόµαστε, πιστοποιητικά δεν παίρνουµε από κανένα. Εσείς ζητάτε και παίρνετε πιστοποιητικά, αλλά πληρώνοντας βαρύ εθνικό τίµηµα.
Ας έρθουµε στο ίδιο το περιεχόµενο της συµφωνίας. Γιατί συµφωνούν οι ξένοι µαζί µας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Σταµάτη, έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα σας διακόψω σε ένα
λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Νοµίζετε ότι τους ενδιαφέρει το
όνοµα; Και Άνω Αλάσκα να το βαφτίζαµε, θα το δέχονταν. Δεν
είναι το πρόβληµα των ξένων αυτό, ούτε του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβληµα είναι να µπουν τα Σκόπια στο
ΝΑΤΟ και να αρχίσουν οι ενταξιακές διαδικασίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η συµφωνία αυτή, που είναι πολύπλοκη και
εξελίσσεται από τώρα, από τέσσερις µήνες µέχρι δέκα χρόνια,
δεν είναι βεβαίας κατάληξης και ούτε τους απασχολεί. Ένα
πράγµα τους ενδιαφέρει η είσοδος στο ΝΑΤΟ και η έναρξη διαπραγµατεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εµείς πληρώνουµε το βαρύ τίµηµα της επίτευξης αυτών των στόχων. Γιατί
αυτή η συµφωνία έχει έννοµες συνέπειες.
Άκουσα την κυρία Υπουργό πριν από λίγο, την κ. Αχτσιόγλου
να λέει: Μα, δεν διαµορφώνονται έννοµες συνέπειες, εάν δεν
πληρούνται κάθε φορά κάποιοι από τους όρους της συµφωνίας.
Κάνετε λάθος. Από την υπογραφή της συµφωνίας υπάρχουν
έννοµες συνέπειες και από την υπογραφή σίγουρα υπάρχουν πολιτικές συνέπειες. Δηλαδή, άντε να πείτε µετά, αφού δεν ολοκληρωθεί και δεν τερµατιστεί η συµφωνία, στο ΝΑΤΟ και στα
Ηνωµένα Έθνη να τους βγάλουν απ’ έξω.
Εξαπατάτε συνειδητά τον κόσµο και ουσιαστικά αυτή η συµφωνία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο φερετζές για την είσοδο των
Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πούµε όλη τη διαδικασία, για
να δούµε πώς θα πάει σήµερα.
Στην αρχή είχαµε µια αψιµαχία, όπως θυµάστε προ διηµέρου,
για το πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία, µετά και από κάποιες
κατά πλειοψηφία αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων. Η
συζήτηση εξελίχθηκε σε τριήµερη συζήτηση και θέλω να πω,
χωρίς καµµία διάθεση να παρελθοντολογήσω, ότι οι συζητήσεις
που γίνονται πλέον, όταν λέµε διήµερες ή τριήµερες είναι non
stop, δηλαδή είναι χωρίς το µεσηµέρι. Μη θυµάστε παλιές διαδικασίες που ήταν πενθήµερες, εν συνόλω σαράντα ώρες ή
τριάντα έξι. Αντιλαµβάνεστε τι εννοώ. Άρα, όλοι µαζί συναινετικά
κάνουµε διαδικασίες επίπονες. Καθόµαστε και όταν λέµε δύο
µέρες, είναι δύο µέρες ολόκληρες. Όταν λέµε τρεις µέρες, είναι
τρεις µέρες.
Έχει εξελιχθεί µια άνετη συζήτηση. Από τον κατάλογο έχουν
µιλήσει εκατόν δεκαπέντε συνάδελφοι. Έχουν µιλήσει εννιά συνάδελφοι στην αρχή, δυο εισηγητές, όλοι οι Κοινοβουλευτικοί,
ένας Αρχηγός κόµµατος, ο κ. Κουτσούµπας, οκτώ-εννέα Υπουργοί. Έχει γίνει µια άνετη συζήτηση. Μένουν να µιλήσουν οι Αρχηγοί, οι επικεφαλής των κοµµάτων, εκτός βεβαίως της Χρυσής
Αυγής, που εξαιρέθηκε του καταλόγου. Θα έρθουν το βράδυ για
την ψηφοφορία. Δεν µπορεί κανείς να τους εξαιρέσει, προφα-
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νώς, από την ψηφοφορία επί της προτάσεων δυσπιστίας.
Επίσης, είναι να µιλήσουν ακόµα τρεις Υπουργοί, συν τον κ.
Κοτζιά, που θα µιλήσει από τους τελευταίους, δηλαδή στη φάση
που θα µιλήσουν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
ο Πρωθυπουργός. Έχουµε κρατήσει τους χρόνους. Μένουν αρκετοί συνάδελφοι. Γνωρίζετε πως η λίστα ήταν περίπου εκατόν
εξήντα–εκατόν εβδοµήντα, ενώ έχουν µιλήσει εκατόν δεκαπέντε.
Η πρόταση είναι η εξής: Kαι ήµουν πάρα πολύ σαφής, διότι θα
µιλήσει και ο κ. Σαµαράς, που δεν ήταν στη λίστα. Προφανώς,
ως πρώην Πρωθυπουργός, έχει τον λόγο, δεν το συζητάµε. Θα
τον έχει τον λόγο. Η πρόταση είναι να µιλήσουν τριάντα πέντε
συνάδελφοι, δηλαδή σχεδόν όλοι, και ο κ. Σαµαράς τριάντα έξι.
Αλλά οι τριάντα πέντε συνάδελφοι θα µιλήσουν από πέντε λεπτά
και όχι από επτά λεπτά.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αφήστε το όχι τώρα. Κύριε
Αναστασιάδη, µπορεί να κοπεί και όλος ο κατάλογος. Σε λίγο θα
πάρει απόφαση η Βουλή. Αφήστε τα όχι. Σας παρακαλώ πολύ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Προχθές δεν µιλήσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αναστασιάδη, µην
εξεγείρεστε, σας παρακαλώ. Έγινε µια άνετη συζήτηση, όπου
πολλοί συνάδελφοι µίλησαν επτά, οκτώ, εννιά, δέκα λεπτά. Έγιναν αντεγκλήσεις.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Να µην το αφήνατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία. Είπατε αυτό που είχατε να πείτε. Τώρα ακούστε εµένα γι’ αυτά που θα πω.
Παρακαλώ, µην αντιδικείτε. Αντιλαµβάνεστε ότι γίνεται µια
προσπάθεια κατ’ οικονοµίαν. Έχουµε φύγει προφανώς από το
κατ’ αρχάς όριο που είχαµε πει για τη λήξη της συζήτησης.
Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Θα φτάσουµε µέχρι τον κ. Κουτσούκο, µην το ψάχνετε. Δεν θα γινόταν διαφορετικά. Δεν σας
κάνουµε χάρη, κύριε Κουτσούκο, προς Θεού.
Επιτρέψτε µου να σας πω, κύριοι συνάδελφοι: Η ψηφοφορία
θα γίνει µε τον παραδοσιακό, µε τον κλασικό τρόπο, επειδή πρόκειται περί πρότασης µοµφής. Θα ξεκινήσει στις 18.30’ και θα
πάει µέχρι τις 19.15’ περίπου. Αυτό είναι η οικονοµία αυτής της
συζήτησης, επαναλαµβάνω, έτσι ώστε και κατ’ ελάχιστον, συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν από σήµερα και όχι αύριο να πάνε όπου
είναι να πάνε, θα πάνε. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι θα απορροφηθεί το 95% του καταλόγου. Δεν αναφέροµαι στους συναδέλφους
που δεν θα απορροφηθούν. Δηλαδή, όλοι οι κύκλοι που έχουν
συµµετοχή έστω και δύο κοµµάτων -αντιλαµβάνεστε τι λέω- θα
έχουν κλείσει. Θα µείνουν στο τέλος απλώς πολύ λίγοι συνάδελφοι, που είναι από την πλευρά ενός κόµµατος. Θα µπορούσε να
ήταν είτε από εδώ είτε από εκεί.
Θα παρακαλούσα πολύ για την έγκριση αυτής της πρότασης,
για το πεντάλεπτο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το αν µπορώ να κόψω ή αν
δεν µπορώ να κόψω, κύριε Κυριαζίδη, µπορεί να σταµατήσει και
εδώ η διαδικασία και να ξεκινήσουν οι Αρχηγοί µε απόφαση της
Βουλής. Δεν θα φτάσουµε εκεί. Προχωρήσαµε συναινετικά. Έκατσα προχθές έξι ώρες και θα καθίσω σήµερα εννιά ώρες για να
µιλήσετε όλοι. Αφήστε το λεπτολόγηµα και τη µιζέρια. Σας παρακαλώ! Τη βλέπετε τη διαδικασία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Χατζηδάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε την πρότασή σας. Δεν µπορούµε να
καταλάβουµε γιατί χθες πήγαµε –ήµουν εδώ- µέχρι τις 1.30’ και
µέχρι τις 2.00 και απόψε πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσουµε
στις 18.30’.
Έχω κάνει υπολογισµούς. Θέλω να τους ακούσει όλη η Αίθουσα: Έχουµε ακόµα περίπου σαράντα Βουλευτές. Επί επτά
λεπτά ο καθένας, είναι πέντε ώρες. Έχουµε έξι Αρχηγούς κοµµάτων, είναι τρεις ώρες. Βάζω τριάντα λεπτά στον καθένα. Οι
Υπουργοί είναι µία ώρα. Είπατε ότι θα µιλήσουν τρεις-τέσσερις
Υπουργοί. Είναι µία ώρα. Όλο αυτό, αν το λογαριάσετε, µας πηγαίνει στις 21.00’ µε 21.30’.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όταν κάναµε τη συζήτηση την πρώτη µέρα, όταν ξεκινούσαµε
εδώ, εσείς ο ίδιος –και υπάρχουν τα Πρακτικά- µας είχατε αφήσει
µε την εντύπωση, όλους νοµίζω, ότι θα υπήρχε η σχετική άνεση
του χρόνου µετά από την αντίδραση που υπήρχε από την πλευρά
µας. Και –δεν ξέρω αν κάνω σωστά- δεν αποδίδω κακοπιστία σε
µια κατ’ ιδίαν συζήτηση που κάναµε χθες. Εγώ τουλάχιστον
έµεινα µε την εντύπωση ότι θα πάµε στις 21.00’ µε 21.30’
Κύριε Πρόεδρε, από τους σαράντα Βουλευτές που είναι να µιλήσουν, αυτή την ώρα –τους µέτρησα- οι µισοί σχεδόν είναι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι θέλουν να µιλήσουν
όλοι. Και έχουν δικαίωµα να µιλήσουν όλοι. Και υπάρχει ο χρόνος
να µιλήσουν όλοι, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για ποιον λόγο να γίνεται αυτή η έµµεση λογοκρισία; Δεν νοµίζω ότι περιποιεί τιµή σε κανέναν σε αυτή την Αίθουσα να επιµείνουµε σε αυτή τη λογική και να παζαρεύουµε τις ώρες. Δεν
σας ζητάω κάποια µεταµεσονύχτια συζήτηση.
Ζητάω αντί να τελειώσουµε στις 18.30’ να έχουµε όλη την
άνεση χρόνου να µιλήσουν οι συνάδελφοι και να φτάσουµε µέχρι
τις 21.00’ - 21.30’, κύριε Πρόεδρε. Αυτό ζητώ και νοµίζω ότι είναι
απολύτως λογικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, κύριε Λοβέρδο, θέλετε να πείτε και εσείς την άποψή σας; Σας ακούµε και
θα πω ύστερα τη δική µου άποψη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είχα την πραγµατική χαρά, κύριε Πρόεδρε, να παρακολουθήσω σχεδόν το 90% των οµιλητών που
πήραν τον λόγο. Είναι µια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση. Αφαιρώ
αυτό που αφαιρέσαµε όλοι µαζί, τις εγκληµατικές συµπεριφορές
και τις λέξεις. Κρατώ όλο το υπόλοιπο.
Δόθηκε η ευκαιρία για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα της εξωτερικής πολιτικής να ακουστούµε και όχι µόνο να ακουστούµε,
αλλά να διαπιστώσουµε και τα όρια του πολιτικού συστήµατος
και τις εσωτερικές του διαρθρώσεις. Είναι πάρα πολύ σηµαντικές
οι µέρες και οι ώρες αυτές. Κάνατε µια υποχώρηση την πρώτη
µέρα και πήγαµε µέχρι στιγµής κανονικά.
Αν διαβάσουµε το άρθρο 142 περί δυσπιστίας του Κανονισµού
-συγγνώµη για λίγα νοµικά- λέει ότι το αργότερο η ψηφοφορία
διεξάγεται τα µεσάνυχτα της τρίτης µέρας. Το αργότερο, άρα
µπορεί να πάει και νωρίτερα. Δεν έχετε, όµως και τη διακριτική
ευχέρεια να πείτε στην Πλειοψηφία να πει κάτι το αντίθετο χωρίς
εξήγηση.
Πρέπει να µας πείτε γιατί να κοπούν, λόγου χάρη, τα δύο
λεπτά των οµιλητών. Πρέπει να µας πείτε γιατί να κοπούν οκτώ
οµιλητές. Αν δεν υπάρχει σαφής εξήγηση εκ µέρους σας, µετά
µιλάµε µε πλειοψηφίες και µειοψηφίες χωρίς αιτιολογία. Δεν είναι
έτσι, όµως.
Πάντως, ακόµη και αν αυτό είναι µέσα στο µυαλό σας, αυτές
τις τρεις µέρες δεν το δείξατε. Άρα, χωρίς να µας πείτε για ποιον
λόγο πρέπει να κάνουµε αυτή την υποχώρηση στο να τελειώσει
όπως ξεκίνησε και διεξήχθη αυτή η συζήτηση, εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε. Επιφυλασσόµαστε µήπως αυτό που
ίσως εκ παραλείψεως δεν είπατε είναι τόσο χρήσιµο που θα µας
κάνει να αλλάξουµε γνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Λοιπόν, είµαι αρκετά έµπειρος για να µην κάνω µια επικοινωνιακή συζήτηση γι’ αυτό το ζήτηµα. Είναι σαφέστατο το ότι εξαντλήσαµε όλα τα περιθώρια για
να γίνει µια εξαιρετικά άνετη συζήτηση, µε non stop διαδικασίες
µέχρι τη 1.30’ µε επτάλεπτα, οκτάλεπτα, εννιάλεπτα και είχα παρακαλέσει εξ αρχής -και το είχαµε συζητήσει και στη Διάσκεψη
των Προέδρων- ότι θέλουµε την τελευταία µέρα να υπάρχει µια
άνεση και να τελειώναµε, αν είναι δυνατόν, ακόµη και το µεσηµέρι ή το απόγευµα.
Δεν θα σας πω αυτό που περιµένατε να ακούσετε για να το
δώσετε να γραφτεί στα sites, διότι αυτό σας ενδιαφέρει αυτή τη
στιγµή. Είµαι σαφής και θέλω να µην αντιδικήσουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το λέτε για εµένα αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Συνεννοούµαστε. Το λέω για τη συζήτηση η οποία µόλις έγινε.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Δεν υπάρχει, λοιπόν, δυνατότητα να πάµε µε non stop διαδικασία, µε όλους να µιλούν για όλα, τόσες ώρες.
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Σας θυµίζω ότι η προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, η οποία
τουλάχιστον στην παρούσα Βουλή έχει γίνει πολλές φορές, καταναλώνει περίπου υπερδιπλάσια ώρα από αυτή την οποία στο
χαρτί έχουµε. Μην κάνετε πως δεν το καταλαβαίνετε. Μαζί το
έχουµε ανεχθεί, υποστεί, ενδεχοµένως και αποθεώσει κάποιες
φορές. Εγώ σίγουρα το έχω επιτρέψει. Έχετε δει τους χρόνους.
Το γνωρίζετε και αφού το γνωρίζετε, κάνετε αυτή την πρόταση. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε πολύ καλά πως οι χρόνοι, παραδείγµατος χάριν, όλων ενδεχοµένως των Αρχηγών ή και του Υπουργού Εξωτερικών, που όλοι θα θέλουµε να ακούσουµε, θα είναι
διαφορετικοί εν τοις πράγµασι από αυτούς τους οποίους έχουµε
και γι’ αυτό προσπαθούµε να υπάρχει µια εξοικονόµηση της συζήτησης.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ και εφόσον ακολουθήσαµε
όλη αυτή τη διαδικασία µε τη συναίνεση όλων µας, ακριβώς για
να γίνει άνετη η συζήτηση µέχρι τη 1.30’ και δεν το κλείναµε στις
22.00’ ή δεν κάναµε διαλείµµατα το µεσηµέρι, αυτή την εξοικονόµηση που κάναµε τις προηγούµενες µέρες σήµερα να την
αξιοποιήσουµε για να τελειώσουµε περίπου κατά τις 19.15’ µε
19.30’ τη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που θα µιλάµε µε πεντάλεπτα. Ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι στο πεντάλεπτο µπορούµε να πούµε τα
άπαντα. Δεν λέω µόνο γι’ αυτούς που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, που οι άνθρωποι περιορίζονται πάρα πολύ, αλλά γνωρίζετε
και µεταξύ σας.
Θα σας παρακαλούσα πολύ, λοιπόν, µε ανοχή τουλάχιστον –
εγώ θα απαιτούσα και συναίνεση, αλλά τι σηµασία έχει τι απαιτώ
εγώ- και των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, να επικυρωθεί αυτή
η πρόταση από τη Βουλή, έτσι ώστε από εδώ και πέρα.
Είδατε ότι και σήµερα κρατιούνταν οι χρόνοι και κάνουµε κάθε
τι έτσι ώστε να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι, δηλαδή σχεδόν όλοι. Δεν υπάρχει πρόβληµα. Αντιληφθείτε
το.
Αν δε, κύριε Χατζηδάκη, επιµένετε να µιλήσουν όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και αυτό είναι το πρόβληµά σας,
αυτό θα προσπαθήσουµε να το λύσουµε, αν σας αρκεί. Το λέω,
επειδή καταλαβαίνω. Όµως, αυτό αφήστε το στο Προεδρείο να
το λύσει µε απόφαση για τα ωράρια, η οποία θα κοινοποιηθεί κιόλας, διότι θέλουν να ξέρουν και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα,
κ.λπ.. Αντιλαµβάνεστε ότι δεν είναι µία απόφαση µεταξύ µας να
πούµε: «Άντε κι ό,τι ώρα τελειώσουµε, φεύγουµε». Να έχουµε
όλοι µας ένα «κοντρόλ» στη διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να πω
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως το βάλατε, συµφωνώ. Δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση. Το βάζετε πολύ λογικά.
Παραµένει, όµως, ένα ερώτηµα, στο οποίο είπατε ότι δεν
απαντάτε, για να µη δώσετε βάση σε επικοινωνιακές απόπειρες
και κάτι τέτοια. Όταν οι ώρες που και εσείς έχετε στο µυαλό σας,
κατά την πρώτη πρότασή σας, ότι θα µας χρειαστούν, συµπίπτουν µε κινητοποιήσεις, κ.λπ. –για τις οποίες εµείς ούτε καλούµε κανέναν ούτε τίποτα-, τότε για ποιον λόγο είχατε σκοπό
να µειώσετε τους χρόνους; Να µας το εξηγήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν αντιληφθήκατε. Θα συνέπιπταν µε τις ώρες που λέτε, αν κρατιόνταν τα επτάλεπτα και
µιλούσαµε µε µεγαλύτερη άνεση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συµπίπτουν ούτως ή άλλως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν συµπίπτουν, διότι θα
πάµε µέχρι τις 18.30’ κρατώντας τα πεντάλεπτα και µόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άρα, αυτό ήταν το πρόβληµά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ε, βέβαια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό ήταν το πρόβληµά σας, να µη
συµπέσετε µε τις κινητοποιήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το γιατί και πώς θα το
δούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατ’ αρχάς, θέλατε κάτι να αποφύγετε, αλλά το είπατε. Το οµολογήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι είπα ακριβώς; Για να ακούσω.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ό,τι είπατε. Και είναι γραµµένο και
στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ότι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεύτερον, είστε για πρώτη φορά αυτό
το τριήµερο πραγµατικά ακατανόητος. Να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Άλλοι µίλησαν εννέα και δέκα
λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μέσα στη Βουλή µου λέτε:
«Άλλοι µίλησαν εννέα και δέκα λεπτά»; Και δεκαπέντε και δώδεκα
και οκτώ λεπτά! Πρώτη φορά είναι;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εσείς δίνετε την ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αθανασίου, σήµερα
στις 19.30’ η ώρα η Βουλή θα τελειώσει. Με ψηφοφορία θα έχει
τελειώσει. Και έγινε εξαιρετική διαδικασία. Εάν θέλετε οτιδήποτε
άλλο, να το πείτε ευθέως.
Ορίστε, κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ούτε θέλω
ούτε µπορώ να επιβάλω τη γνώµη µου στη Βουλή. Θέλω να θυµίσω, όµως, στο Σώµα ότι στην προηγούµενη πρόταση δυσπιστίας που έγινε επί κυβερνήσεως Σαµαρά και έγινε από τον
ΣΥΡΙΖΑ, η ψηφοφορία διεξήχθη την τρίτη ηµέρα στις δώδεκα τα
µεσάνυχτα. Αυτό το οποίο ζήτησα είναι να έχουµε τα ίδια δικαιώµατα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Χατζηδάκη, δεν αντιδικούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: …µε τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Χατζηδάκη, βάλτε το
σύνολο των ωρών. Αυτό σας έβαλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αφήστε µε να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Βάλτε το σύνολο των ωρών
των δύο διαδικασιών. Δεν καταλάβατε τι σας είπα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αφήστε µε να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Και τώρα πάµε να φύγουµε
και να έρθουµε στις 21.00’ η ώρα και να τελειώσουµε στη 1.00’ !
Δεν καταλαβαίνετε τι λέω τόση ώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν αµφισβητώ την εντιµότητά σας, αλλά η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει µόνο να είναι
τίµια, αλλά και να φαίνεται.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Από την ώρα που υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να µιλήσουν, από την ώρα που υπάρχει προηγούµενο από το 1974,
ποιος είναι ο λόγος που θέλετε, ντε και καλά, να γίνει η ψηφοφορία στις 18.30’; Χαλάει ο κόσµος για δυο-τρεις ώρες, κύριε Πρόεδρε; Για όνοµα του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Χατζηδάκη, απορώ
πώς επανέρχεστε στα επιχειρήµατα τα προ τριηµέρου, όταν σας
είπα ότι αν από το 1974 µέχρι τώρα καλέσουµε τις Υπηρεσίες να
σας πουν πόσες ώρες γίνονταν οι διαδικασίες και πόσοι µιλούσαν, θα βλέπατε πως αυτή η διαδικασία είναι υποδειγµατική.
Αφήστε µε. Σας έδωσα µία διέξοδο σε σχέση µε το επιχείρηµά
σας. Η ουσία, λοιπόν, είναι αυτή. Δεν υπάρχει καµµία ανισοτιµία
σε σχέση µε την προηγούµενη πρόταση µοµφής, διότι τώρα και
τις τρεις ηµέρες κάναµε πλήρεις διαδικασίες. Εχθές ήµασταν
εδώ από το πρωί µέχρι το βράδυ και πήγαµε µέχρι 1.30’.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Ξυδάκη, θέλετε κάτι
να πείτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Μην αναφέρεστε στην περίοδο από το
1974 και µετά. Έχω άποψη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Χάνουµε ώρα τώρα. Δεν το
λέω για σας.
Κύριε Ξυδάκη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δύο µέρες φύγαµε
στις 2.30’ τα µεσάνυχτα. Όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν -και οι
εµπειρότεροι εµού πολύ καλύτερα- ότι από κάποιο σηµείο και
έπειτα παρατηρούνται εκφυλιστικά φαινόµενα. Οι συνάδελφοι
ανεβαίνουν στο Βήµα, είναι κουρασµένοι, περιµένουν. Ουδείς µίλησε λιγότερα από εννέα ή δέκα λεπτά. Όλοι έχουν να πουν κάτι
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και έγινε µία υπερ-χρήση του χρόνου. Έχουν ακουστεί πολλές
απόψεις, ένας πλούτος επιχειρηµάτων πολιτικών και επιχειρηµάτων εξωτερικής πολιτικής και κραυγές, οι οποίες αµαύρωσαν εν
µέρει τη διαδικασία, αφήνοντάς µας τώρα να βγούµε σε ένα ξέφωτο την τρίτη ηµέρα.
Ο ελληνικός λαός µας παρακολουθεί. Έχει ένα στοιχείο θεατρικότητας η κοινοβουλευτική διαδικασία και ορθώς έχει. Δεν
είναι όµως µόνον αυτό. Έχουµε να µπούµε στις µεγάλες αφηγήσεις των Αρχηγών των Κοµµάτων, τις µεγάλες θέσεις. Μας παρακολουθεί ο κόσµος µε προσοχή και νοµίζω ότι του οφείλουµε,
την τρίτη ηµέρα µέχρι το απόγευµα, µέχρι το βράδυ, όπως το είχαµε πει από την πρώτη ηµέρα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Αν θέλουν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, όπως το είπατε, ας λάβουν τον λόγο όλοι για να πουν τις απόψεις τους. Δεν
νοµίζω ότι έχουµε κάνει καµµία παραβίαση αυτού που αρχικά
συµφωνήθηκε. Μάλιστα µάλλον είµαστε και πιο γενναιόδωροι
προς τους εαυτούς µας συνολικά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Να προχωρήσουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ναι, να προχωρήσουµε,
κύριε Γιακουµάτο.
Θέλουν να µιλήσουν όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, διότι εσείς κάνατε την πρόταση δυσπιστίας. Το αποδέχοµαι.
Θα µιλήσετε όλοι. Βεβαίως θα µιλήσετε όπως και άλλοι συνάδελφοι για πέντε λεπτά ο καθένας από εδώ και πέρα. Το τεχνικό ζήτηµα, το πώς θα βγει το ωράριο που σας είπα. Αφήστε να το
λύσουν οι υπόλοιποι. Επ’ αυτού φαντάζοµαι ότι δεν έχετε άποψη.
Έτσι δεν είναι. Καταλάβατε. Συνεννοηθήκαµε. Θα πάµε µια χαρά.
Εντάξει, ήρθησαν οι παρεξηγήσεις.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζελέπης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα τη συµφωνία
της Ελλάδας µε τη γειτονική χώρα, τα Σκόπια και ακούω εδώ αν
αυτή η συµφωνία είναι καλή ή κακή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζητούµενο είναι αν αυτή η
συµφωνία υπερασπίζεται τα εθνικά συµφέροντα ή όχι. Εγώ λέω
ότι η συµφωνία αυτή δεν διασφαλίζει τα εθνικά συµφέροντα.
Υποδείξεις δε εµείς, ως Κίνηµα Αλλαγής, δεν δεχόµαστε.
Άκουσα Υπουργό να λέει από το Βήµα της Βουλής ότι το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα πήρε θέση. Θα ήθελα να θυµίσω ότι
το ΠΑΣΟΚ σε όλη του τη διαδροµή είχε πολύ ψηλά τη σηµαία
των εθνικών συµφερόντων. Συνεχίζουµε αυτήν την πορεία ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη µε την Πρόεδρό µας, την κ. Γεννηµατά
και υπερασπιζόµαστε και πάλι σήµερα τα συµφέροντα της Ελλάδας. Κρατάµε ψηλά τις αρχές της δηµοκρατίας, της ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειας. Σεβόµαστε τις αρχές της συνεργασίας. Σε καµµία, όµως, περίπτωση δεν θα γίνουµε ενεργούµενο άλλων συµφερόντων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Πρόθυµους γι’ αυτές τις υποδείξεις ίσως βρουν σε αυτούς που
καλούν, έστω και ως λαθρεπιβάτες - παρατηρητές κάθε φορά.
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στη συµφωνία. Πρώτον, είναι
µια συµφωνία που έγινε χωρίς καµµία εθνική συνεννόηση. Είναι
µια συµφωνία εν κρυπτώ και, αν δεν γινόταν αυτή η συζήτηση
σήµερα, ο ελληνικός λαός δεν θα γνώριζε το θέµα. Είναι µια συµφωνία ιστορική για τη χώρα µας πολύ σοβαρής και πολύ µεγάλης
πολιτικής, ιστορικής, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής σηµασίας για τη χώρα.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι δεν θα συζητούσαµε σήµερα εδώ
για οποιαδήποτε συµφωνία, εάν δεν υπήρχε η ενδιάµεση συµφωνία του ΠΑΣΟΚ µε τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1995. Σήµερα,
συζητάµε αν θα έχουµε µια συµφωνία που θα διασφαλίζει τα
εθνικά συµφέροντα της χώρας. Τήρησε τότε αυτή τη συµφωνία
η FYROM; Όχι, σε όλη αυτή την πορεία, σε αυτά τα είκοσι χρόνια,
καταστρατήγησε το γράµµα και το πνεύµα αυτής της συµφωνίας.
Τι κάνατε εσείς τώρα; Αντιστρέψατε τους όρους που µέχρι
τώρα διαπραγµατευόταν η χώρα. Μέχρι τώρα διαπραγµατευόταν
η χώρα το ονοµατολογικό. Συζητήσατε εσείς καθόλου για το
όνοµα της γειτονικής χώρας; Καθόλου. Μάλιστα, αρχικά, του δώσατε την εθνικότητα και τη γλώσσα. Εθνικότητα, ιθαγένεια: «Μα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κεδόνες». Γλώσσα: «µακεδονική». Και µετέπειτα τους δώσατε την
ευκαιρία να διαλέξουν το όνοµα.
Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ, επίσης, σε ένα έγγραφο από το
2008, στο οποίο είναι ο σκληρός σας ιδεολογικός πυρήνας. Το
υπογράφουν διακόσια στελέχη σας. Λέτε ότι δεν διακυβεύεται
το εθνικό συµφέρον, αν δώσουµε τη συνταγµατική ονοµασία,
που είχε η γειτονική χώρα, δηλαδή «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» και ότι «Η απειλή για την ειρήνη και την πολιτική συµβίωση
είναι στην πραγµατικότητα η φονική µηχανή που λέγεται ΝΑΤΟ.».
Το υπογράφουν διακόσια στελέχη. Μεταξύ αυτών είναι και
πάρα πολλοί Υπουργοί όπως η κ. Αχτζιόγλου, ο κ. Γαβρόγλου, ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος και πολλοί άλλοι.
Παρακαλώ το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Τζελέπης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα, δεν διαπραγµατευτήκατε το όνοµα. Παράλληλα, τους
δώσατε τρία ονόµατα για να διαλέξουν τον προσδιορισµό µπροστά από το «Μακεδονία». Τους λέγατε κιόλας να διαλέξουν. Και
τι διάλεξαν; Διάλεξαν το «Βόρεια Μακεδονία».
Κοιτάξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο γεωγραφικός προσδιορισµός του τύπου «Βόρεια» σε άµεση αντιδιαστολή
µε το υπονοούµενο «Νότια» είναι απολύτως απαράδεκτος και
απορριπτέος. Γιατί η διεθνής εµπειρία αποδεικνύει ότι τέτοιοι
προσδιορισµοί έχουν χρησιµοποιηθεί για να περιγράψουν διαιρέσεις χωρών µε οµοεθνείς κατοίκους, όπως στις περιπτώσεις
της Κορέας και του Βιετνάµ ή όπως στην περίπτωση της Γερµανίας µε τη χρήση ανατολική και δυτική. Είναι απολύτως σαφές
ότι στις περιπτώσεις αυτές υπήρξε διαίρεση µιας χώρας και µιας
εθνότητας κάτω από µια ιστορική συγκυρία και αφήνουν ανοιχτή
την προοπτική επανένωσης.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω, επίσης, ότι ο
κ. Ζάεφ και ο κ. Δηµητρόφ, επέµεναν να διατηρήσουν και πήραν
-τους το δώσατε- κάτι το οποίο πιο µπροστά δεν ζητούσαν, το
«Μακεδόνες» στην ιθαγένεια και τη µακεδονική γλώσσα, γιατί
ακριβώς αυτό κρατά ζωντανό το εθνικό ιδεολόγηµά τους, τον µακεδονισµό, ένα ιδεολόγηµα που αµφισβητεί στην καρδιά του ότι
ο Μακεδόνας είναι Έλληνας.
Τελειώνοντας, σε αυτόν τον λίγο χρόνο, θα ήθελα να πω ότι
στη σηµερινή πολύ ιστορική συνεδρίαση γράφεται ιστορία για
τη χώρα. Σε αυτήν την πορεία προχωράτε µόνοι σας, µε µια συµφωνία που διχάζει τον ελληνικό λαό, µε δική σας ευθύνη που ταπεινώνει τους πολίτες µας και µάλιστα σε µια περίοδο δοκιµασίας των κοινωνικών και οικονοµικών αντοχών τους.
Οδηγείτε, δυστυχώς, τον ελληνικό λαό σε εθνική κατάθλιψη.
Έχετε πραγµατικά γίνει οι «κουασιµόδοι» της πολιτικής, κύριοι
της συγκυβέρνησης, εκχωρώντας όρους συνδεδεµένους µε την
µακραίωνη ιστορία των Ελλήνων. Αυτό είναι κάτι που ως Βουλευτής της βορείου Ελλάδας και του Νοµού Σερρών δεν µπορώ να
ανεχτώ, επειδή εκχωρείτε τη δική µας ιστορική και εθνική ταυτότητα εν ονόµατι κάποιας αδιευκρίνιστης κοµµατικής σκοπιµότητας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Καραγιάννης έχει τον λόγο και ύστερα ο κ. Καλαφάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λόγοι ιστορικοί, πολιτιστικοί, γεωπολιτικοί και οικονοµικοί επιβάλλουν τη χάραξη εξωστρεφούς
εθνικής στρατηγικής στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η ενίσχυση και η εµβάθυνση των διµερών σχέσεων, που αναβαθµίζουν τη διεθνή θέση της χώρας, είναι αυτονόητο ζητούµενο,
αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα χρόνια
προβλήµατα και εκκρεµότητες.
Ένα από αυτά είναι το επίδικο της σηµερινής µας συζήτησης.
Η θετική στάση της χώρας µας για είσοδο των βαλκανικών χωρών στην ευρωπαϊκή οικογένεια, οι διεθνείς πρωτοβουλίες των
τελευταίων χρόνων και τα µνηµόνια συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών µε τα αντίστοιχα των χωρών της Νοτιοανατο-
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λικής Ευρώπης ενισχύουν τη θέση µας και θεµελιώνουν αµοιβαίες σχέσεις εµπιστοσύνης και καλής γειτονίας.
Τα Βαλκάνια αποτελούσαν πάντα το ιστορικό βάθος του Ελληνισµού και της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. Σήµερα δραστηριοποιούνται στις χώρες των Βαλκανίων χιλιάδες ελληνικές
επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας οκτώ επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων
περιλαµβάνονται στον κατάλογο των διακοσίων µεγαλύτερων
επιχειρήσεων της γείτονας χώρας, σύµφωνα µε το περιοδικό
«CAPITAL», µε κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί στο 7% του συνόλου.
Από τις αρχές του 2000 η Ελλάδα βρισκόταν στην πρώτη θέση
από πλευράς ξένων επενδύσεων στη FYROM. Οι ελληνικές επενδύσεις δηµιούργησαν τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας και
υπερβαίνουν σήµερα το 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το εµπόριο µεταξύ των δύο χωρών το 2016 ανήλθε στα 800
εκατοµµύρια ευρώ και οι εξαγωγές µας ξεπερνούν τα 600. Ο πετρελαϊκός τοµέας, η τσιµεντοβιοµηχανία, η καπνοβιοµηχανία, τα
τρόφιµα και τα ποτά, τα έτοιµα ενδύµατα, τα µάρµαρα, οι αλυσίδες λιανεµπορίου και ο τραπεζικός τοµέας ηγεµονεύονται από
επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων. Ειδικό, όµως, βάρος αποκτούν και τα τρέχοντα ενεργειακά project που καθιστούν τη χώρα
µας παράγοντα-κλειδί για τον ενεργειακό εφοδιασµό του γειτονικού κράτους, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Η σταθερότητα του γειτονικού µας κράτους, η φιλία και η
στενή συνεργασία έχουν, όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, κεφαλαιώδη σηµασία για τη χώρα µας που βρίσκεται στην
πεντάδα των εµπορικών εταίρων και ξένων επενδυτών της FYROM.
Τα πράγµατα θα ήταν ενδεχόµενα καλύτερα για εµάς εάν δεν
υπήρχε το πρόβληµα µε το όνοµα, ένα µεγάλο ζήτηµα που έχει
χρονίσει δραµατικά και αδικαιολόγητα και βρισκόταν τελµατωµένο, κάτι που εξυπηρετούσε πολλαπλά συµφέροντα άλλων
χωρών, κυρίως της Τουρκίας, και υπονόµευε τα δικά µας.
Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σηµαντικά ποσά
σε πολλές χώρες των Βαλκανίων, ασκώντας σε βάθος τη στρατηγική του νεοοθωµανισµού µε σηµαία το Ισλάµ. Στη FYROM οι
επενδύσεις της στράφηκαν κυρίως σε υποδοµές, υγεία, εκπαίδευση και αγροτικό τοµέα.
Η παρούσα συµφωνία εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα εθνικά µας συµφέροντα, ενισχύει και εµβαθύνει τη συνεργασία σε όλους τους τοµείς, όπως είναι η γεωργία, η άµυνα,
η ενέργεια, το περιβάλλον, η βιοµηχανία, ο τουρισµός, η εκπαίδευση, η υγεία και η διασυνοριακή συνεργασία. Το παράδειγµα
Ελλάδας-Βουλγαρίας, κυρίως στην ανάπτυξη κοινών δικτύων,
είναι ενδεικτικό των πετυχηµένων δράσεων κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δύο χώρες αποτελούν στα Βαλκάνια παράδειγµα φιλικών
σχέσεων, που βασίζονται στις κοινές ευρωπαϊκές αρχές και
αξίες. Ας αναλογιστούµε τις αρνητικές συνέπειες του εµπάργκο
της δεκαετίας του 1990, τις παλινωδίες και τα λάθη του Προγράµµατος Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, την οπισθοχώρηση
της εξωστρέφειας και τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης που
µας οδήγησαν σε πλήρη αποµόνωση και οικονοµικό µαρασµό.
Πόσες ευκαιρίες έχουµε απωλέσει µε δικά µας λάθη και παραλείψεις στο ζωτικό για εµάς χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης; Το βλέπουµε σήµερα ευδιάκριτα µέσω του µακροπεριφερειακού προγράµµατος «ADRIATICA».
Δεν δικαιούται κανείς σήµερα, που βγαίνουµε από την οκταετή
κρίση και την αυστηρή επιτροπεία, να βάζει εµπόδια στην εξωστρεφή πορεία της χώρας και την ανάπτυξη. Εξωστρέφεια και
ανάπτυξη είναι έννοιες αλληλένδετες και συµπληρωµατικές. Πώς
θα στηρίξουµε την εξωστρέφεια χωρίς ισχυρές διµερείς και πολυµερείς σχέσεις, χωρίς σεβασµό στους διεθνείς κανόνες, χωρίς
αµοιβαίες υποχωρήσεις και συµβιβασµούς, χωρίς φιλικές σχέσεις µε τους άλλους λαούς, ιδίως τους γείτονές µας;
Το ερώτηµα δεν είναι ρητορικό. Είναι ο πυρήνας της σύγχρονης πατριωτικής σκέψης µακριά από εθνικιστικές υστερίες, αλλοπρόσαλλες πολιτικές. Είναι η υπεύθυνη στάση µιας δηµοκρατικής χώρας που σκέφτεται και αγωνιά για το µέλλον των παιδιών
της.
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Θα ήταν παράλειψή µου στο σηµείο αυτό να µην αναφερθώ
στη µεγάλη συµβολή του Οικουµενικού Πατριαρχείου σε ό,τι
αφορά την εκκλησία της FYROM, που αποκήρυξε τον τίτλο της
σχισµατικής εκκλησίας της «Μακεδονίας» επιστρέφοντας τον παλαιότερο, αυτόν της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας.
Η παρούσα συµφωνία ολοκληρώνει τα αναγκαία βήµατα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, ο χρόνος
σας έχει τελειώσει, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: ...µεταξύ δύο χωρών που δεν
έχουν να χωρίσουν τίποτα. Και όπως τα παλιά γεφύρια ένωναν
λαούς, πολιτισµούς και θρησκείες σε όλα τα Βαλκάνια, έτσι και
τώρα η εν λόγω συµφωνία συνθέτει ενωτικά και δηµιουργικά.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ποιος θα πάρει τον λόγο µετά, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μετά είναι ο κ. Μπαλλής
και ο κ. Καστόρης, αλλά θα δούµε ποιοι είναι και πόσοι είναι ανάλογα µε το ποιους φωνάζω.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε,
εκ των προτέρων για την καλή διάθεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που επιστρέφω στη
Θεσσαλονίκη ακούω τη φωνή του πιλότου να µας καλωσορίζει
στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Εκείνη τη στιγµή νοιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι µου, στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που φιλοξενεί το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
Και διερωτώµαι: Θα έχω αύριο το δικαίωµα να χρησιµοποιώ τα
επωνυµία αυτά; Θα µπορούν αύριο οι τοπικοί παραγωγοί να χρησιµοποιούν µακεδονικές ονοµασίες για τα προϊόντα τους;
Το άρθρο 1 της συµφωνίας Τσίπρα - Καµµένου λέει ότι η διευθέτηση των εµπορικών ονοµασιών, των επωνυµιών και σηµάτων
θα γίνει από διεθνή οµάδα ειδικών. Και ρωτώ σε ποιους θα δώσουµε το δικαίωµα να αποφασίσουν για εµάς; Τι άλλο θα παραχωρήσουµε στους Σκοπιανούς; Θα τους βάλουµε και κληρονόµους στην ιστορία µας; Γιατί;
Δυστυχώς, όµως, δεν είναι µόνο αυτό. Το άρθρο 8 της συµφωνίας λέει ότι θα συγκροτηθεί επιτροπή που θα εξετάσει όχι
µόνο τα βιβλία των γειτόνων µας, αλλά και τα δικά µας για αλυτρωτικές αναφορές. Αποδέχεται ότι και η Ελλάδα πρέπει να
ελεγχθεί για πιθανή αλυτρωτική προπαγάνδα. Και αυτό δεν είναι
απλά αδιανόητο, είναι ανόητο.
Διότι τι άραγε µπορεί να βγάλει ο έλεγχος αυτός; Ότι πρέπει
να καταργήσουµε το «Μακεδονία ξακουστή», ότι πρέπει να ξεγράψουµε κάποιο κοµµάτι της ιστορίας µας; Μήπως να κλείσουµε και τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών ή της Βεργίνας για
να µην προκαλούµε;
Όχι, λοιπόν. Θα το πω, όπως το άκουγα από τον Κώστα Καραµανλή: Η ιστορία δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται και δεν ξαναγράφεται. Θα το πω και όπως το ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η παρακαταθήκη της Μακεδονίας είναι ελληνική και
η παρακαταθήκη αυτή είναι αδιαπραγµάτευτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση λέει ότι η συµφωνία ανταποκρίνεται στην εθνική γραµµή για µια ονοµασία που θα
ισχύσει για όλες τις χρήσεις εντός και εκτός του γειτονικού κράτους. Ψεύδεται και το ξέρει. Δεν θα ισχύει το erga omnes και δεν
θα λυθούν άµεσα όλα τα ζητήµατα.
Πρώτον, διότι οι εµπορικές ονοµασίες, οι επωνυµίες και τα
σύµβολα παραπέµπονται σε διεθνή οµάδα. Δεύτερον, διότι θα
συγκροτηθεί και άλλη επιτροπή που θα εξετάσει τα βιβλία ιστορία των δύο χωρών, προκειµένου να αρθούν οι όποιες αλυτρωτικές αναφορές. Τρίτον, διότι όπως αναφέρεται κάθε χώρα θα
ερµηνεύει τον όρο «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» κατά βούληση.
Και τέταρτον, αλλά σοβαρότερο, διότι η σύνθετη ονοµασία δεν
θα καλύπτει τις πιο σηµαντικές χρήσεις, που είναι η ταυτότητα
και η γλώσσα. Και όλα αυτά αποτελούν τον µαύρο πυρήνα της
συµφωνίας.
Για πρώτη φορά µια ελληνική Κυβέρνηση αποδέχεται τις αξιώσεις των Σκοπιανών να αποκαλούνται «Μακεδόνες», να έχουν µα-
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κεδονική ταυτότητα και να ονοµάζουν τη γλώσσα τους µακεδονική. Για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός της γείτονος πανηγυρίζει πως έχει µια συµφωνία που διαφυλάττει τη «µακεδονική»
εθνική και πολιτισµική ταυτότητα. Και όταν αυτά τα λέει ο πιο µετριοπαθής των γειτόνων µας, τι θα πουν αύριο τα ακραία στοιχεία τους; Αν διαθέτουν µε τη βούλα της Ελλάδος το δικαίωµα
όχι µόνο να αυτοπροσδιορίζονται, αλλά και να λέγονται από τη
διεθνή κοινότητα «Μακεδόνες», αν αναγνωρίζεται µε δική µας
συγκατάθεση ότι µιλούν µακεδονική γλώσσα, αν δηλώνεται
ακόµα κι από εµάς ότι έχουν µακεδονική ταυτότητα, αν βάζουµε
τα βιβλία µας στην κρίση τους, αν παραδίδουµε ελληνικές επωνυµίες σε διεθνή επιτροπή, ένα είναι περισσότερο από βέβαιο:
ότι η σύνθετη ονοµασία θα αφορά αποκλειστικά και µόνο το κράτος και όχι τον λαό, ότι δεν θα αντιµετωπιστεί αλλά θα απελευθερωθεί το τζίνι του αλυτρωτισµού, ότι εκεί που µας χρωστάγανε
θα ζητήσουνε αύριο και το αµπέλι και οι άνεµοι που σπέρνετε σήµερα θα γίνουν αύριο θύελλα. Και αυτό είναι ανεύθυνο, είναι
απαράδεκτο, είναι επικίνδυνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούµε τον Πρωθυπουργό και
τον Υπουργό Εξωτερικών να κατηγορούν τις προηγούµενες ελληνικές κυβερνήσεις τη µία ότι κράτησαν για δεκαετίες άλυτο το
ζήτηµα και από την άλλη ότι έκαναν µεγάλες υποχωρήσεις. Αντιφάσκουν και εκθέτουν άδικα τη χώρα. Προσποιούνται ταυτόχρονα ότι δεν κατάλαβαν πως την αρνητική πορεία των πραγµάτων την άλλαξε η απόφαση του Βουκουρεστίου, που διεκδίκησε και πέτυχε µε προσωπικό κόστος ο Πρωθυπουργός Κώστας
Καραµανλής µε Υπουργό Εξωτερικών τη Ντόρα Μπακογιάννη και
Υπουργό Εθνικής Άµυνας τον Βαγγέλη Μεϊµαράκη.
Ας καταλάβουν επιτέλους ότι χωρίς την απόφαση εκείνη η
υπόθεση θα είχε χαθεί. Τα Σκόπια θα ήταν στο ΝΑΤΟ µε το όνοµα
«Μακεδονία» και η Ελλάδα θα υποτασσόταν στα τετελεσµένα.
Εκείνη η απόφαση αντέστρεψε την κατεύθυνση των πιέσεων και
δηµιούργησε µια ευνοϊκή για εµάς συγκυρία που δυστυχώς, η
Κυβέρνηση δεν θέλησε να αξιοποιήσει. Η Νέα Δηµοκρατία τόλµησε το µεγάλο όχι. Εσείς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, δεν θελήσατε, δεν αντέξατε, δεν µπορέσατε. Ζυγιστήκατε, µετρηθήκατε
και βρεθήκατε ελλιπείς. Δεν µας εκπλήσσετε όµως. Αυτοί ήσασταν και αυτοί είστε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αντί να επικαλείστε τη στάση Καραµανλή και
ταυτόχρονα να την εγκαταλείπετε, κάντε το αυτονόητο. Συµπεριφερθείτε δηλαδή ανάλογα, ακούστε και τι σας είπε σήµερα ο
Αχιλλέας Καραµανλής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ
για τη συνεννόηση.
Λέτε κάποιοι από εσάς ότι διαφωνείτε και ότι θα καταψηφίσετε
τη συµφωνία όταν θα έρθει στη Βουλή για κύρωση. Θα είναι πολύ
αργά και το ξέρετε, διότι θα έχουν δηµιουργηθεί τετελεσµένα.
Διότι η ένταξη του ΝΑΤΟ θα δροµολογηθεί πριν την κύρωση από
εµάς και τότε ποιος θα µπορεί να ανακόψει την πορεία τους; Και
τι θα γίνει αν η Βουλή των Ελλήνων αρνηθεί την κύρωση της συµφωνίας; Δεν αντιλαµβάνεστε ότι η συµφωνία που ανοίγει τον
δρόµο των Σκοπιανών προς το ΝΑΤΟ βάζει το κάρο µπροστά από
το άλογο;
Σας το λέµε ξεκάθαρα ότι παραδίδετε το µόνο όπλο που έχει
σήµερα η χώρα µας. Οι ισχυρισµοί της συγκυβέρνησης δεν είναι
αυταπάτη, είναι απάτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τελειώνετε, όµως, κύριε
συνάδελφε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ολοκληρώνω, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω, κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες
ήµουν µέχρι τις 2.00’ η ώρα εδώ και έβλεπα συναδέλφους που
είχαν επτά λεπτά να µιλάνε δώδεκα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν υπάρχει θέµα, κύριε
συνάδελφε. Συνεχίστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του κόµµατος, κ. Μητσοτάκης, επεσήµανε από την πρώτη στιγµή ότι µε δεδοµένες
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τις δηµόσιες αντιρρήσεις του κ. Καµµένου, ο κ. Τσίπρας δεν είχε
την απαιτούµενη νοµιµοποίηση για την υπογραφή µιας τέτοιας
συµφωνίας. Σας είπαµε ότι έχει υποχρέωση πριν προχωρήσει
στην υπογραφή να έρθει εδώ στη Βουλή, όπως έκανε το καλοκαίρι του 2015, και να ζητήσει σχετική εξουσιοδότηση. Δεν το
έκανε. Δεν είχαµε άλλο δρόµο, παρά να καταθέσουµε πρόταση
δυσπιστίας και το κάναµε, τώρα, όπως επιβάλει η δηµοκρατία. Η
ευθύνη της απόφασης ανήκει σε όλους εµάς και έχουµε υποχρέωση να πάρουµε όλοι ξεκάθαρη θέση και να πούµε «ναι» στην
πρόταση δυσπιστίας, να πούµε «ναι» στους Έλληνες που απαιτούν να σταµατήσουµε το έγκληµα πριν παράξει µη αναστρέψιµες συνέπειες, να πούµε «ναι» στους Έλληνες που ζητούν να µην
αφήσουµε την Κυβέρνηση να γίνει ντελιβεράς ξένων αξιώσεων
κόντρα στα συµφέροντα του ελληνισµού, να πούµε «ναι» στους
πολίτες που απαιτούν, να βάλουµε φραγµό στο σφετερισµό της
ιστορίας µας, στις ανιστόρητες διεκδικήσεις του γείτονα µας και
τη λεόντειο συµφωνία που έχουµε µπροστά µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Καλαφάτη, αν ήξερα
ότι θα πείτε ως ατάκα το «ντελιβερά των ξένων συµφερόντων»,
θα σας είχα κόψει πιο νωρίς. Έτσι το λέω τώρα. Καθ’ υπερβολή
λέγονται κάποια πράγµατα.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου από τη Νέα Δηµοκρατία. Δεν θα πάτε στα επτά λεπτά εσείς, κύριε Αθανασίου. Δεν
είστε Μακεδών. Είστε στα πέντε λεπτά. Έτσι έπρεπε και ο κ. Καλαφάτης.
Όµως, πριν ξεκινήσετε την οµιλία σας, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα
άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», δεκαοκτώ µέλη από το ΚΑΠΗ Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, να είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Αθανασίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περιοριστώ στη συµφωνία
και θα προσπαθήσω µε ανάλυση των διατάξεών της να καταδείξω γιατί αυτή είναι προβληµατική και τελικά θα αποβεί σε
βάρος της πατρίδας µας µε τις άµεσες συνέπειές της.
Τα προβλήµατα που ανακύπτουν από τη συµφωνία αναδεικνύονται ήδη από το άρθρο 1 αυτής. Εκεί ορίζεται ότι η παρούσα
συµφωνία είναι τελική. Η επικύρωση, δηλαδή, από τα κοινοβούλια των δύο χωρών δεν µπορεί να αποκλίνει από το κείµενό της
ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της, δηλαδή, τις ουσιώδεις
ρυθµίσεις.
Έτσι µόνο η υπογραφή της σύµβασης από την Κυβέρνηση και
ανεξάρτητα από το εάν θα κυρωθεί από την ελληνική Βουλή, θα
δεσµεύει τη χώρα στο εξωτερικό σε µια οιονεί κατάσταση διεθνούς ευθύνης, ανεξάρτητα εάν δεν είναι ταυτόσηµη η θέση των
δύο κοµµάτων, που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Διότι η Κυβέρνηση στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες έχει το τεκµήριο ότι
απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της Βουλής.
Με το ίδιο άρθρο 1 αναζωπυρώνεται ο αλυτρωτισµός της γείτονος χώρας. Πρώτον, καθιερώνεται –αναφέροµαι στην παράγραφο 3 του άρθρου 1- ως επίσηµο όνοµα ο ελληνικός όρος
«Μακεδονία» ως «Βόρεια Μακεδονία». Δεύτερον, αναγνωρίζεται
µε το εδάφιο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 ότι η ιθαγένεια
των Σκοπιανών είναι η «µακεδονική».
Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι το οποίο δεν γίνεται αντιληπτό. Τι σηµαίνει ιθαγένεια; Η λέξη είναι σύνθετη. Παράγεται από το ρήµα ιθύω, που σηµαίνει «προέρχοµαι κατευθείαν» και το ουσιαστικό γένος, δηλαδή, καταγωγή. Προέρχοµαι,
δηλαδή, ευθέως από το γένος. Ο ιθαγενής είναι ο γνήσιος προς
συγκεκριµένο γένος, εν προκειµένω προς το γένος των Μακεδόνων. Η ιθαγένεια, δηλαδή, είναι ένα φυσικό γεγονός που δείχνει
τη φυλή, τη φυλετική προέλευση. Δεν είναι νοµικό γεγονός, όπως
είναι η υπηκοότητα.
Τρίτον, γίνεται δεκτό στην παράγραφο 3, εδάφιο γ’ του άρ-
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θρου 1 ότι η επίσηµη γλώσσα των Σκοπίων είναι η «µακεδονική»,
δηλαδή, η γλώσσα της ιθαγένειας, όπως ανέπτυξα πιο πάνω.
Δείτε τώρα τι σύγχυση ή τι ερµηνευτικά προβλήµατα –αν θέλετε- µπορούν να δηµιουργηθούν µε το πραγµατικό νόηµα των
λέξεων «µακεδονική ιθαγένεια» «µακεδονική γλώσσα». Αντιλήφθηκαν οι συµβαλλόµενοι Ελλάδα και Σκόπια και περισσότερο η
ελληνική πλευρά ότι οι λέξεις «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» θα
τους δηµιουργήσουν εσωτερικό πρόβληµα. Και παραπέµπουν τη
διευκρίνιση των όρων αυτών σε αόριστες προϋποθέσεις του άρθρου 7 της σύµβασης. Προσέξτε, η συµφωνία χρησιµοποιεί τη
λέξη «όρος» για να προσδιορίσει τις λέξεις «Μακεδονία» και «Μακεδόνας». Οι όροι σηµαίνουν ρήτρα, προϋπόθεση και όχι έννοια
µε περιεχόµενο και νόηµα.
Ακούστε τι λέει το άρθρο αναφορικά µε τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδόνας». Καθορίζει, δηλαδή, ποια είναι τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των όρων αυτών, όσον αφορά στην Ελλάδα και
όσον αφορά στα Σκόπια. Τα χαρακτηριστικά που θα τα κάνει διακριτά για τις δύο χώρες -ανατρέχω για να µην τα διαβάζω λόγω
χρόνου, στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3- είναι η περιοχή, δηλαδή, η επικράτεια, ο πληθυσµός, η ιστορία, η κληρονοµιά. Λέει, όµως, ότι αυτά είναι διακριτά για κάθε χώρα.
Ανακύπτει το ερώτηµα: Πότε, πώς και από ποιον θα γίνει η διάκριση; Επειδή γνωρίζουν οι συντάκτες της συµφωνίας ότι αυτό
είναι όχι απλά δύσκολο, αλλά αδύνατο να γίνει, το παραπέµπουν
σε επιτροπή εµπειρογνωµόνων, για να επιλύσει τις αναφυόµενες
διαφορές µε βάση αρχαιολογικά και ιστορικά ευρήµατα, ερµηνεύοντας επιστηµονικά τα ιστορικά γεγονότα. Έτσι ορίζεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 8. Να µην σας τη διαβάσω. H παράγραφος 8 είναι γνωστή και εξηγεί µε ποιον τρόπο γίνεται η όλη
διαδικασία.
Δηλαδή, θα αναθεωρήσουµε την ιστορία µας; Και αν ανακύπτουν βασικές ιστορικές διαφορές, τι θα γίνεται; Θα διαιωνίζεται
η κατάσταση; Μα, το κακό θα έχει γίνει. Η συµφωνία θα ισχύσει
και θα παράγει αποτελέσµατα άµεσα στο εξωτερικό και αργότερα στο εσωτερικό της χώρας.
Και τι θα γίνει αν τα Σκόπια δεν συµµορφωθούν µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 και δεν αλλάξουν κάποιο
σύµβολο ή όταν αργότερα επαναφέρουν σε δηµόσιες χρήσεις
τα σύµβολά τους; Και αν οι Σκοπιανοί, ενόψει των όσων αναφέρονται στο άρθρο 8, ισχυριστούν ότι παραβιάζεται η ιστορία και
ο πολιτισµός τους, ποιος θα δώσει τη λύση; Δεν προβλέπεται στη
σύµβαση καµµία κύρωση, απλά θα τρέχουµε σε διεθνή δικαστήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βέβαια, στις τελικές διατάξεις της συµφωνίας, ξέρετε τι ορίζεται στο άρθρο 24; Το άρθρο 24 λέει ότι η παράγραφος 5 του
άρθρου 8 θα έχει προσωρινή εφαρµογή και δεν θα δεσµεύει
οποιοδήποτε από τα µέρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε µισό λεπτό ακόµα,
κύριε Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, αφήστε
µε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, δεν θα σας αφήσω.
Έχετε µέχρι το έκτο λεπτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ναι, αλλά αν είναι έτσι, πρώτον,
θα έχουµε ήδη διεθνείς δεσµεύσεις. Δεν θα τις αναφέρω, τις είπε
και χθες ο κ. Βορίδης. Τα λέω να τα ακούει και η κ. Αχτσιόγλου.
Βεβαίως, διαβάζω και το τελευταίο εδάφιο που λέει ότι η επιτροπή, δηλαδή αυτή των εµπειρογνωµόνων, µπορεί να παρακολουθεί την εφαρµογή και να παραπέµπει στο άρθρο 12. Τι µας
λέει το άρθρο 12, στο οποίο παραπέµπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το άρθρο 12 καθιερώνει ένα Ανώτατο Συµβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά τον
χρόνο για την εφαρµογή της συµφωνίας.
Βλέπετε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ανεξάρτητα από
τον αλυτρωτισµό που υφίσταται, όπως ανέπτυξα, η συµφωνία
είναι προχειρογραµµένη και θα δηµιουργήσει πλείστα ερµηνευτικά προβλήµατα και έτσι, τελικά, θα αποβεί το όλο εγχείρηµα
εις βάρος της χώρας µας. Απευθύνοµαι ειδικά σε εσάς, κυρίες
και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν αξίζει να ασχοληθεί κάποιος µε
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τους ουραγούς σας των ΑΝΕΛ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ. Έχουµε
τελειώσει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα, λέτε «οι ουραγοί» και
χάνουµε χρόνο; Εντάξει, πείτε αυτό που θέλετε να πείτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: …οι οποίοι έχουν άλλοθι µε το
επιχείρηµα «όχι» στη συµφωνία, «ναι» στην Κυβέρνηση. Αν ήταν
έτσι, ας πίεζαν τον κ. Τσίπρα να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης.
Τότε θα αρκούσε πλειοψηφία του ενός δευτέρου των παρόντων,
µε εκατόν είκοσι Βουλευτές ως κατώτερο αριθµό.
Προσέξτε, γιατί η ιστορία κάθε χώρας δεν προσφέρεται για
ιδεολογικούς βερµπαλισµούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αθανασίου, θα σας
κλείσω το µικρόφωνο. Θέλω λίγο σεβασµό και από εσάς. Τα βασικά σας επιχειρήµατα, που ήταν τα τελευταία, έχετε την εµπειρία να τα πείτε πρώτα. Σας παρακαλώ πολύ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Όσον αφορά στα υπόλοιπα, καταθέτω την απόφαση του Αρείου Πάγου, που σας λύνει όλα τα
προβλήµατα. Διαβάστε τη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Να είστε καλά.
Τώρα θα µιλήσει ο κ. Φωτήλας από τη Νέα Δηµοκρατία,
ύστερα ο Υπουργός κ. Τσακαλώτος και ύστερα ο κ. Καράογλου
της Νέας Δηµοκρατίας, για να τηρηθεί το ένας-ένας.
Ορίστε, κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την οµιλία αποκαθιστώντας µια τεράστια αδικία. Όπου σταθούν και όπου βρεθούν
οι κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης ισχυρίζονται ότι δήθεν
ανέλαβαν µία υπόθεση ήδη χαµένη, εξαιτίας της κακής, υποτίθεται, διαπραγµάτευσης όλων των προηγούµενων, και κατάφεραν
δήθεν αυτοί να την κερδίσουν. Εκτός του ότι αυτό είναι ένα µεγάλο ψέµα, αποτελεί µία τεράστια αδικία απέναντι σε αυτούς που
µέχρι σήµερα έδωσαν µάχες µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον και
όχι µικροπολιτικές σκοπιµότητες, αναλαµβάνοντας το πολιτικό
κόστος. Και είναι ψέµα, γιατί αυτοί που διαπραγµατεύτηκαν µέχρι
σήµερα κατάφεραν πολλά και σηµαντικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πολλές χώρες που
για να αποφασίσουν για την ονοµασία τους πρέπει υποχρεωτικά
να συµφωνήσουν οι γείτονές τους; Εγώ δεν γνωρίζω. Αυτή είναι
µια τεράστια επιτυχία όσων διαπραγµατεύτηκαν µέχρι σήµερα
ότι, δηλαδή, µε τα επιχειρήµατά τους έπεισαν τη διεθνή κοινότητα και µας αναγνωρίστηκε το έννοµο συµφέρον και το δικαίωµα να έχουµε τον τελευταίο λόγο σχετικά µε την ονοµασία των
γειτόνων µας.
Και ας τους αποκαλούν, όπως θέλουν. Όχι οι εκατόν σαράντα,
χίλιες σαράντα χώρες. Αν δεν τους αναγνωρίσουµε εµείς, ΝΑΤΟ
και Ευρώπη, δεν έχει. Αυτά για την ιστορία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να το παίξω έξυπνος
ή να πω ότι εγώ το ήξερα, αν και η αλήθεια είναι ότι το είχα προβλέψει και το είχα πει δηµοσίως. Όµως, διερωτώµαι: Υπάρχει
έστω και ένας Βουλευτής –και δεν µιλάω για τους Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, για όλους τους άλλους Βουλευτές του δηµοκρατικού
τόξου- που να πίστευε ότι πραγµατικά αυτή η διαπραγµατευτική
οµάδα µπορούσε να φέρει µια καλή συµφωνία; Εγώ προσωπικά
δεν είχα την παραµικρή αµφιβολία ότι όποια συµφωνία και να
έφερναν, θα ήταν µία κακή συµφωνία. Δεν ήµουν σίγουρος για
το πόσο κακή θα µπορούσε να είναι, αλλά και αυτό το κατάλαβα
πριν από λίγες ηµέρες, όταν άκουσα ότι ο κ. Τσίπρας τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον ρωτήσει πώς του φαίνεται
το «Μακεδονία του Ίλιντεν». Εκεί κατάλαβα ότι τα πράγµατα είναι
πραγµατικά σκούρα και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Όµως, η αλήθεια είναι ότι ήταν εµφανές για συγκεκριµένους λόγους που θα
αναφέρω ότι δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετικά.
Πρώτον, είχαµε ήδη δείγµατα γραφής της διαπραγµατευτικής
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σας ικανότητας. Την προηγούµενη φορά που διαπραγµατεύτηκαν χρέωσαν την χώρα και τους πολίτες πάνω από 100 δισεκατοµµύρια και τότε έλεγαν ότι τους πιέζουν και οι δανειστές. Τώρα, ποιοι τους πιέζουν;
Δεύτερον, διαπραγµατεύονται άνθρωποι που δηµοσίως έχουν
δηλώσει ότι δεν έχουν κανένα συνειδησιακό πρόβληµα να αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως Μακεδονία σκέτο και διαδήλωναν το
2008 στο Βουκουρέστι υπέρ της αναγνώρισης της µακεδονικής
εθνότητας και γλώσσας των Σκοπίων. Συνεπώς, τι να περιµένουµε από µία µάχη που αυτός που πρέπει να την κερδίσει, δεν
την πιστεύει, δεν την θεωρεί δίκαιη;
Τρίτον, από την αρχή αυτή η διαπραγµάτευση ήταν λάθος. Η
Νέα Δηµοκρατία το είπε από την πρώτη στιγµή. Πρώτα να επιλυθούν όλα τα απαραίτητα θέµατα και τελευταίο στη συζήτηση
να είναι το θέµα του ονόµατος. Η πρώτη βασική και απαραίτητη
προϋπόθεση για να συνεχίσουµε την οποιαδήποτε συνοµιλία,
είναι να συµφωνήσουµε και να διασφαλίσουµε µε τους γείτονές
µας ένα απλό πράγµα: ότι δεν υφίσταται µακεδονικό έθνος.
Πρώτα αυτό, µετά όλα τ’ άλλα.
Το επόµενο ποιο είναι; Να συµφωνήσουµε ότι όποιο και αν θα
είναι το όνοµα που θα επιλέξουµε, θα ισχύει απέναντι σε όλους.
Και τέλος, θα πάµε να µιλήσουµε για το όνοµα. Τι έκανε αυτή η
Κυβέρνηση; Τα ακριβώς αντίθετα. Για να καταλήξουµε πού; Να
τα δώσουµε όλα. Και Μακεδονία και εθνότητα και γλώσσα και
χωρίς erga omnes. Αναρωτιέµαι: εµείς τι κερδίσαµε τελικά;
Τέταρτον, το κερασάκι στην τούρτα ήταν όταν ακούσαµε για
τη Μακεδονία του Ίλιντεν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µετά από πολύµηνες διαπραγµατεύσεις η απέναντι πλευρά θεωρεί ότι υπάρχει χώρος για
να προτείνει το «Μακεδονία του Ίλιντεν», που όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σωστά, είναι το erga omnas του αλυτρωτισµού, τότε αναρωτιέται καθένας «µα, τι είδους διαπραγµάτευση
γίνεται;».
Όταν δεν βλέπεις ότι η πρόταση αυτή αντί να απορριφθεί επιτόπου λέγοντάς τους -µάλιστα θα το πω στη λαϊκή- «την τελευταία πρώτη» και αντιθέτως φτάνουµε στο σηµείο ο Πρωθυπουργός να τηλεφωνεί στον Κυριάκο Μητστοτάκη για να τον ρωτήσει: «Κυριάκο, πώς σου φαίνεται το «Μακεδονία του Ίλιντεν»;»,
τότε εκεί πραγµατικά καταλαβαίνεις τι διαπραγµάτευση γίνεται
και τι πρέπει να περιµένεις ότι θα φέρουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να καταλάβετε πόσο ακραίο
είναι, κύριε Βορίδη, το «Μακεδονία του Ίλιντεν», είναι σαν να πηγαίναµε εµείς και να τους λέγαµε «κύριοι, έχουµε πρόταση…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πράγµατι, διότι έχετε πει
τέσσερις φορές το ίδιο επιχείρηµα.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Απλά, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τα είπατε θεατρικά και
ωραία.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είµαστε Βουλευτές
δύο ταχυτήτων. Οι χθεσινοί µιλούσαν 11 λεπτά και οι σηµερινοί
θα µιλάνε 5 λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Και τριών και τεσσάρων,
κύριε Φωτήλα. Τόσα χρόνια είσαστε εδώ και γνωρίζετε. Άλλοτε
έτσι, άλλοτε αλλιώς.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σκεφθείτε, κύριε Βορίδη, να πηγαίναµε
εµείς και να τους λέγαµε «Έχουµε πρόταση: σύνθετη ονοµασία
µε γεωγραφικό προσδιορισµό δίπλα στη Μακεδονία». Θα µας
έπαιρναν σοβαρά; Εµείς, όµως τους πήραµε. Γιατί τόσο ακραίο
είναι το Ίλιντεν. Τους πήραµε στα σοβαρά και το συζητήσαµε.
Τώρα, µας λέει ο κ. Καµµένος –και θα κλείσω- ότι δεν στηρίζει
τη συµφωνία, αλλά στηρίζει την Κυβέρνηση. Όµως, κύριε Υπουργέ, εδώ δεν πρόκειται για ένα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτηµα. Εδώ
πρόκειται για ένα µείζον εθνικό θέµα και δεν µπορείτε να το προσπερνάτε, όπως κάνατε µέχρι σήµερα ως δευτερεύον.
Αλήθεια, εάν δεν ήταν Υπουργός ο κ. Καµµένος και ήταν ένας
απλός Βουλευτής της Αντιπολίτευσης, υπήρχε περίπτωση να δώσετε την εξουσιοδότηση στον Πρωθυπουργό να πάει αύριο στις
Πρέσπες να ψηφίσει αυτό το πράγµα; Ούτε µία στο εκατοµµύριο!
Για να καταλάβουν…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, έχετε τελειώσει.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Έχουν όλοι οι πολίτες καταλάβει πόσο
σηµαντική είναι η υπουργική καρέκλα. Στον αξιακό πίνακα του κ.
Καµµένου, στην κορυφή βρίσκεται η υπουργική καρέκλα. Είστε
θλιβερός, Ξεπουλάτε τα πάντα για λίγους παραπάνω µήνες εξουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Τελειώνω, λέγοντας τούτο. Τα πράγµατα
είναι απλά. Σήµερα αναµετριόµαστε µε τη συνείδησή µας. Όποιος Βουλευτής πιστεύει ότι αυτή η συµφωνία, που θα υπογραφεί την Κυριακή στις Πρέσπες, υπονοµεύει τα εθνικά µας συµφέροντα έχει σήµερα τη δυνατότητα να την ανατρέψει. Εάν δεν
το κάνει, απλώς τη στηρίζει και δίνει την εξουσιοδότηση στον κ.
Τσίπρα να δεσµεύσει τη χώρα σε µια κακή συµφωνία.
Τέλος, όσον αφορά…
Κρίµα στις σόλες των παπουτσιών τόσα χρόνια!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ. Τρεις φορές
είπατε «τέλος». Παρακαλώ πολύ!
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Τέλος, ένα δευτερόλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Φωτήλα, όχι, δεν γίνεται!
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όσον αφορά στους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης –και δεν εννοώ τους ΑΝΕΛ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ– να ξέρουν ότι αν τυχόν δεν ψηφίσουν την πρόταση, απλώς δίνουν
ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε όλοι έµπειροι και έµπειρες, ώστε να µπορούµε σ’
αυτόν τον χρόνο να πούµε αυτά που έχουµε να πούµε. Προηγουµένως παρενέβην στον αγαπητό κ. Φωτήλα, διότι είπε τρεις φορές για το τηλέφωνο του Ίλιντεν παραστατικά, θεατρικά. Ή- ταν
ο µισός σας χρόνος. Με αυτήν την έννοια σας το είπα, για να συνεννοούµαστε. Ας µαζεύουµε τα επιχειρήµατα στη σειρά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αµανατίδη, δεν θα
κάνουµε συζήτηση επί του Ίλιντεν τώρα, µεσηµεριάτικα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Δεν
θέλω να πω γι’ αυτά που είπε ο κ. Φωτήλας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι θέλετε ακριβώς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Είναι η
τελευταία παρέµβαση που θα κάνω, γιατί θα αδικήσω ανθρώπους, οι οποίοι νοµίζω ότι αδικούνται άδικα. Δεν έχει καµµία
σχέση µε τις τοποθετήσεις. Επιτρέψτε µου για ένα λεπτό. Δεν θα
µιλήσω περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Η τοποθέτησή µου έχει σχέση µε αυτό που έχει ειπωθεί και ακούω
από τοποθετήσεις, σε σχέση µε τη µυστική διπλωµατία και ότι
κανείς δεν διαπραγµατεύτηκε.
Για πρώτη φορά, εδώ και έξι-επτά µήνες, µε εµπλοκή όλων των
υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, του Νοµικού Συµβουλίου, επιστηµόνων και καθηγητών έχει γίνει µια συντεταγµένη
διαπραγµάτευση. Το λέω αυτό, για να µην αδικείτε το διπλωµατικό σώµα, τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών
και όλους όσοι ενεπλάκησαν και από το Γραφείο του Πρωθυπουργού σ’ αυτές τις διαπραγµατεύσεις. Θα περίµενα περισσότερο σεβασµό στους ανθρώπους, οι οποίοι πραγµατικά έδωσαν
και τον χρόνο τους και την εµπειρία τους και τη γνώση τους πάνω
σ’ αυτό.
Το τελευταίο είναι το εξής. Μη χρησιµοποιείτε επιχειρήµατα,
τα οποία µπορούν να σας γυρίσουν µπούµερανγκ. Δείτε τι είπε
ο κ. Γκρουέφσκι. «Το 2009, όταν µας έδιναν µια καλύτερη συµφωνία, δεν την πήραµε». Όπως και την επιχειρηµατολογία του,
του αντίστοιχου από εκεί, που λέει ότι ο χρόνος είναι µε το µέρος
της FYROM και κακώς κάνετε συµφωνία. Λέτε ακριβώς τα ίδια
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επιχειρήµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«What do they know of England that only England know?». Τι
ξέρουν αυτοί για την Αγγλία, που µόνο την Αγγλία ξέρουν; Είναι
ένας στίχος από τον Ουίλιαµ Μπλέικ, από τους πιο διάσηµους
στίχους στη βρετανική ποίηση, που ουσιαστικά ένας άνθρωπος
που αγάπησε τη Βρετανία, την Αγγλία, µέσα από τα ποιήµατα και
τους πίνακές του, λέει ότι για να ξέρεις τη χώρα σου, πρέπει να
ξέρεις και άλλες χώρες και άλλες κουλτούρες και άλλες παραδόσεις και άλλες ιστορίες και να µπορείς να µπεις στα παπούτσια
των άλλων.
Η τραγωδία είναι ότι οι σύγχρονοι Βρετανοί ξέχασαν αυτό το
ρητό, αυτόν τον στίχο και γι’ αυτό έχουν µπροστά το Brexit και
νοµίζουν ότι µε την ιστορία τους, τη βασίλισσα Ελισσάβετ Α’, τον
Νέλσονα, τον Γουέλινγκτον, την αυτοκρατορία µε τις φανέλες
που φορούν οι ποδοσφαιρόφιλοι υπέρ της Αγγλίας, µε τους δύο
παγκόσµιους πολέµους και µε ένα παγκόσµιο κύπελο, µε αυτά
µπορούν να αντιµετωπίσουν το µέλλον. Η ψευδαίσθηση µεγαλείου, που µπορεί να αναλύσει το παρελθόν µε έναν τρόπο, αλλά
δεν έχει τίποτα να πει για το παρόν και για το µέλλον. Τίποτα.
Και η Βρετανία αντιµετωπίζει µια κρίση οικονοµική, κοινωνική,
περιφερειακή. Ξαναµπαίνει το θέµα της Ιρλανδίας, που είχαµε
τελειώσει µε αυτό για πολλά χρόνια.
Γιατί ξέχασαν και αυτό που είπε ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, ότι
βάρβαρος είναι αυτός που νοµίζει ότι οι παραδόσεις της φυλής
και του νησιού του είναι και νόµοι της φύσης. Είναι, όµως, πολύ
δύσκολο πράγµα να είσαι βάρβαρος σε µια κοινωνία και µια οικονοµία που είναι τόσο αβέβαιη.
Κι όµως, από την αρχαία Ελλάδα µέχρι και τη σύγχρονη σκέψη
µέσω του σκωτσέζικου διαφωτισµού υπάρχει τεράστια παράδοση, φιλοσοφική, λογοτεχνική, που µπαίνουµε στα παπούτσια
των άλλων. Το αρχαίο θέατρο στην Ελλάδα δεν ήταν µόνο θέατρο –και συγγνώµη, Λυδία, αν µπαίνω στα χωράφια σου- όπου
πήγαιναν και έβλεπαν, αλλά ήταν ένα κοινωνικό γεγονός, ένας
δηµόσιος χώρος. Μέσα από τους «Πέρσες» του Αισχύλου άκουγαν οι άνθρωποι που είχαν πολεµήσει πριν από πέντε, δέκα χρόνια -και ο συγγραφέας και αυτοί που το άκουγαν- για τους
Πέρσες σαν ήρωες, σαν ανθρώπους, για τους οποίους πρέπει να
έχουµε θαυµασµό.
Μήπως οι σύγχρονοι Έλληνες το έχουν ξεχάσει αυτό, όταν η
πλειοψηφία του ΣτΕ λέει ότι η ορθοδοξία είναι τόσο ευάλωτη
που, αν ακούσουν για µια άλλη θρησκεία, θα χάσουν την πίστη
τους; Μήπως οι σύγχρονοι Έλληνες πρέπει να επιστρέψουν σε
αυτό; Μήπως πρέπει, όµως, και να ακούσουν τους Σκωτσέζους
του διαφωτισµού που µίλησαν για συµπάθεια, που µίλησαν για
ενσυναίσθηση; Γιατί όλοι ξέρουν -και ειδικά από αυτή την πτέρυγα- για τον Άνταµ Σµιθ, που λέει για τον «Πλούτο των Εθνών».
Αλλά έχουν ξεχάσει το άλλο βιβλίο του, που είναι «Η Θεωρία των
Ηθικών Συναισθηµάτων», όπου λέει ότι καµµία κοινωνία δεν µπορεί να λειτουργήσει και καµµία χώρα δεν µπορεί να ζήσει, αν δεν
µπαίνει στα παπούτσια των άλλων για να καταλάβει.
Ξέρουµε κάτι για τη FYROM και τη Βόρεια Μακεδονία; Ξέρουµε; Έχουµε µελετήσει ποιο είναι το κατά κεφαλήν εισόδηµά
τους αυτήν τη στιγµή ή τουλάχιστον την τελευταία χρονιά που
έχω εγώ στοιχεία, το 2016; Ξέρουµε ότι είναι 4.600 το κατά κεφαλήν εισόδηµα, όταν το δικό µας τον ίδιο χρόνο ήταν 17.400,
τέσσερις φορές παραπάνω; Ξέρετε πόσο είναι το ΑΕΠ της
FYROM; Είναι 10 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή, πολύ λιγότερο από
το buffer, το µαξιλάρι που θα προσπαθήσουµε να έχουµε στις 21
Ιουνίου. Είναι 10 δισεκατοµµύρια. Γι’ αυτή τη χώρα µιλάµε. Δεν
µιλάµε για άλλη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και ξέρουµε αυτά που ανέλυσε τόσο καλά ο κ. Ξυδάκης χθες
για τα τεράστια προβλήµατα αυτής της χώρας; Τις διαφορές µεταξύ Αλβανών και Σλάβων; Τους πολέµους που έχουν περάσει;
Τις επιθέσεις που έχουν; Τις προσπάθειες της Τουρκίας να µπει
εκεί µέσα; Τα έχουµε αναλύσει αυτά; Είναι µέρος αυτής της συ-
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ζήτησης;
Εγώ ξέρω από την εγκυκλοπαίδεια του Ελευθερουδάκη του
παππού µου, που είναι της δεκαετίας του 1920, ότι υπάρχει ένας
χάρτης της Ελλάδας και των βορείων γειτόνων µας. Και υπάρχει
µια πολύ µεγάλη λέξη «Μακεδονία», που αρχίζει από την Ελλάδα
και πάει µέχρι κάτω. Δεν µπορώ να καταλάβω η γλώσσα η µακεδονική, που προέρχεται από την οικογένεια των σλαβικών γλωσσών, πώς είναι δυνατόν, όπως ακούσαµε σε αυτή την Αίθουσα,
τη δεκαετία του 1950 να υπάρχει, µετά να µην υπάρχει, µετά τη
δεκαετία του 1970 να υπάρξει ξανά και τώρα η συγκυρία να λέει
ότι δεν υπάρχει αυτή η γλώσσα. Δηλαδή, στα διαλείµµατα που
δεν υπάρχει -γιατί η πολιτική συγκυρία στην Ελλάδα δεν είναι κατάλληλη- αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν σε κάποιο µοναστήρι
όπου έχουν πάρει όρκο σιωπής µέχρι να ξαναγίνουν οι ελληνικές
συγκυρίες και να µπορούν να µιλήσουν; Τι ακριβώς λέτε γι’ αυτή
τη χώρα;
Όµως, η πολιτική είναι σηµαντική. Και η συγκυρία είναι σηµαντική. Αλλά είναι µια συγκυρία που στην Ευρώπη έχουµε τα σύννεφα του εθνικισµού και του πολέµου που τα έχουµε στα
Βαλκάνια, όπου η Ελλάδα προσπαθεί να είναι µέρος της λύσης
και όχι µέρος του προβλήµατος. Έχετε διαβάσει την αρθρογραφία παγκοσµίως, ότι η Ευρώπη µπορεί να µπει ξανά σε συνθήκες
Βαϊµάρης, αν δεν αντιµετωπίσουµε τη φτώχεια, αν δεν αντιµετωπίσουµε τις περιφερειακές ανισότητες, αν δεν προσπαθήσουµε
να έχουµε µια σχέση συνανάπτυξης, αλληλεγγύης, συνεργασίας,
όπως ανέλυσαν και ο κ. Δραγασάκης και ο κ. Σταθάκης;
Δεν σας φοβίζει η κατάσταση στη Γερµανία, όπου δύο δεξιά
κόµµατα τσακώνονται για τους µετανάστες; Δεν σας φοβίζει ότι
η ιταλική χώρα δεν θέλει να δεχτεί ένα πλοίο από την Αφρική;
Δεν σας ανησυχεί το Brexit; Δεν σας ανησυχεί τίποτα, ότι µπορεί
να καταρρεύσει η Ευρωζώνη και δεν θα γυρίσουµε σε εθνικά
κράτη µε δικαιοσύνη, αλλά θα γυρίσουµε στη δεκαετία του 1930
και στους εθνικισµούς και σε αυτά που ζήσαµε πριν από εξήντα
και εβδοµήντα χρόνια;
Εγώ λέω η Ελλάδα να είναι µέρος της λύσης και όχι του προβλήµατος. Δεν θα επαναλάβω ότι η Ελλάδα στην Ευρώπη προσπαθεί ακριβώς να είναι µέρος της λύσης, µε τις συζητήσεις και
τις παρεµβάσεις µας για το µέλλον της Ευρωζώνης.
Δεν θα πω ξανά αυτά που είπα για το δικό µας, το ελληνικό
πρόγραµµα, ότι προσπαθεί να φέρει σταθερότητα στην Ελλάδα,
στη χώρα. Εξάλλου, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλαµβάνω εγώ.
Χθες ακούσατε από τον Ντοµπρόβσκις, ακούσατε από τον Κλάους Ρέγκλιν ότι δεν υπάρχει νέο πρόγραµµα, δεν υπάρχουν καινούργιες συνθήκες και όροι, δεν υπάρχουν υποθήκες. Ό,τι
λέγαµε εµείς το ακούσατε από τα πιο επίσηµα χείλια.
Όλα αυτά που είπα ήταν µια υποσηµείωση σε αυτό που είπε ο
Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ ότι θέλουµε µια λύση που σέβεται τις
αξίες του άλλου. Δεν είναι επιβολή, όπως ακούω ότι θέλετε να
λέτε εσείς. Είναι συµφωνία. Προσβλέπει στη συνεργασία και την
ανάπτυξη. Καταλαβαίνει αυτό που είπε ο Μπίσµαρκ, ότι οποιαδήποτε κρίση δεν λυθεί µε τρόπο που όλοι καταλαβαίνουν τον
εαυτό τους, απλώς δεν έχει λυθεί η κρίση.
Και τελειώνω µε αυτό που άρχισα: Τι ξέρουν για την Ελλάδα
αυτοί που µόνο για την Ελλάδα ξέρουν;
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ως Μακεδόνας και βορειοελλαδίτης Βουλευτής, πιστεύω ακράδαντα πως ήρθε η ώρα σ’ αυτήν την Αίθουσα να µετρηθούµε όλοι µας και παράλληλα, να αναµετρηθούµε µε την
ιστορία και τη συνείδησή µας. Ήρθε η ώρα ο καθένας και η καθεµιά από µας να αναλογιστούµε το χρέος που µας αναλογεί
απέναντι στην πατρίδα και να επιλέξουµε αν θα γίνουµε οι χρήσιµοι υποτακτικοί των γκρίζων και περίεργων εποχών που βιώνουµε ή αν θα σεβαστούµε τον όρκο που δώσαµε, ως µέλη της
Εθνικής Αντιπροσωπείας, υπηρετώντας µε την ψήφο µας το
εθνικό συµφέρον, χωρίς αλλά και αστερίσκους.
Η πρόταση µοµφής που καταθέσαµε ως Νέα Δηµοκρατία απο-
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τελεί ευθύνη και χρέος µας απέναντι στην πατρίδα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι πως µ’ αυτήν την κοινοβουλευτική διαδικασία µάς δίνεται η µοναδική ευκαιρία να συζητήσουµε σ’ αυτήν
την Αίθουσα για το Σκοπιανό, δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση ασκούσε µυστική διπλωµατία και κρατούσε στο σκοτάδι
τα πολιτικά κόµµατα από τη Βουλή των Ελλήνων.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, ως παράταξη ευθύνης, οφείλουµε
να ορθώσουµε το ανάστηµά µας και να αποτρέψουµε µια κακή
συµφωνία ή, για να ακριβολογώ, µια εγκληµατική συµφωνία, µια
µη αποδεκτή εθνική υποχώρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας. Καταψήφιση της ψήφισης
µοµφής σηµαίνει στην ουσία εκχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας, της µίας και µοναδικής ελληνικής Μακεδονίας. Ψήφος
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση σηµαίνει στην ουσία ψήφος εµπιστοσύνης στις καρέκλες σας, ψήφος που σας καθιστά αυτόµατα υπόλογους απέναντι σε εκατοµµύρια Μακεδόνες, σε εκατοµµύρια βορειοελλαδίτες, σε εκατοµµύρια Έλληνες, οι οποίοι
παρακολουθούν µε αγωνία αυτήν τη διαδικασία, περιµένοντας
από εµάς να διαφυλάξουµε δικά µας αδιαπραγµάτευτα εθνικά
κεφάλαια.
Διότι δώσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα χέρια µε τον
Ζάεφ χωρίς να ρωτήσετε τον ελληνικό λαό. Είναι πολιτικά παράλογο, αλλά και θεσµική ακροβασία να πιστεύει ο Πρωθυπουργός
πως έχει την ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλής, επειδή αυτήν την
εγκληµατική συµφωνία θα την υπερψηφίσει και το κόµµα των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τη στιγµή που παράλληλα δηλώνει πώς
διαφωνεί στην ουσία του.
Και αυτό, γιατί η αριθµητική πλειοψηφία της Βουλής δεν εκφράζει τη δηµοψηφισµατική πλειοψηφία, διότι δεν χωρά καµµία
αµφιβολία πως η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει έναν
δηµοψηφισµατικό χαρακτήρα. Τα πράγµατα είναι πολύ απλά και
ήρθε η ώρα ο κ. Καµµένος να αποκαλυφθεί. Και µε τον χωροφύλακα και µε τον αστυφύλακα δεν γίνεται. Και πατριώτης και συγκυβερνήτης µίας Κυβέρνησης που ξεπουλά τη Μακεδονία µας,
δεν γίνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι των ΑΝΕΛ -που βεβαίως κρύβεστε γιατί δεν βρίσκεται κάποιος στην Ολοµέλεια- ήρθε η ώρα να
πέσουν οι µάσκες. Τα ψέµατα τελείωσαν. Τώρα θα αποκαλυφθείτε. Θα αποκαλυφθεί αν έχετε αρχές, αξίες και ιδανικά ή αν
το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να διατηρηθείτε στην εξουσία
και στις καρέκλες σας. Ας µην κρύβεστε, λοιπόν, πίσω από τους
λεκτικούς φερετζέδες τύπου «Severna Macedonija».
Όπως επίσης, είναι αστείο να υποστηρίζετε ότι µε τη συγκεκριµένη συµφωνία απαλείφονται αλυτρωτικές αναφορές στο
Σύνταγµα των Σκοπίων, όταν αποδέχεστε το βασικό όχηµα του
αλυτρωτισµού τους που είναι το όνοµα, η εθνότητα και η γλώσσα.
Δυστυχώς, καθίσατε στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µε
όρους ανατολίτικου παζαριού και δεν ξεκινήσατε από καµµία
θέση αρχής, η οποία θα αντανακλά τις εθνικές κόκκινες γραµµές.
Γι’ αυτό σας καλώ, αγαπητοί συνάδελφοι της συγκυβέρνησης,
έστω και τώρα, την ύστατη ώρα, να αναλογιστείτε το βάρος της
ευθύνης και να θυµάστε ότι η ιστορία της Μακεδονίας µας δεν
ξεπουλιέται µε µία υπογραφή. Άλλωστε, όλοι µας ξέρουµε ότι
στον γενετικό κώδικα, στο DΝA του Έλληνα, οι λέξεις «πατριωτισµός» και «αξιοπρέπεια» είναι ταυτόσηµες έννοιες.
Υπακούστε, λοιπόν, στους ηθικούς νόµους της πατρίδας και
όχι στους νόµους του προσωπικού συµφέροντος και µη σπεύσετε να παρερµηνεύσετε τη λέξη «πατριωτισµός» που χρησιµοποίησα πριν από µερικά δευτερόλεπτα. «Πατριωτισµός» είναι να
ενώνεις και όχι να διχάζεις τους Έλληνες. «Πατριωτισµός» σηµαίνει δηµοκρατία. «Πατριωτισµός» είναι η τιµή και η πίστη στους
αγώνες των προγόνων µας, για να είναι σήµερα η ελευθερία µας
αντρειωµένη. «Πατριωτισµός» σηµαίνει να γνωρίζεις το πρώτο
µάθηµα δηµοκρατίας που είναι να ακούς και να σέβεσαι τη
γνώµη των άλλων, πόσω µάλλον, όταν είναι η συντριπτική πλειοψηφία ενός ολόκληρου λαού έχει βροντοφωνάξει ότι η Μακεδονία είναι µία και είναι ελληνική. «Πατριωτισµός» είναι να εργάζεσαι για την ανάπτυξη και ευηµερία του λαού σου και σε οικονοµικό επίπεδο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κλείνοντας –διότι, δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, ο χρόνος δεν
επαρκεί- νοµίζω ότι σήµερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε να
θυµηθούµε τους στίχους του µεγάλου µας ποιητή Κωστή Παλαµά «Χρωστάµε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα µας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ τον κ.
Καράογλου.
Παρακαλώ πολύ τον κ. Καστόρη να λάβει τον λόγο και αµέσως
ύστερα ακολουθεί ο κ. Τραγάκης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε σεβασµό στον
χρόνο των υπόλοιπων οµιλητών και µετά από µία τόσο εξαντλητική συζήτηση –σχεδόν εκατόν πενήντα συνάδελφοι έχουν µιλήσει µέχρι αυτήν τη στιγµή- εγώ παραλείπω όλο αυτό το κοµµάτι
για την ιστορία, τον πολιτισµό, αλλά και τη γλώσσα της δικής µου
ιδιαίτερης πατρίδας της Μακεδονίας και θα µιλήσω µόνο για την
ουσία της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία.
Ακούστε, κύριε Σταµάτη, µία απάντηση. Σε σας αφιερώνω την
οµιλία µου. Ανησυχείτε για όλον αυτόν τον κόσµο που είναι στα
συλλαλητήρια, που µας βλέπει, που διαµαρτύρεται κ.λπ.. Αυτό
περίπου είπατε στην οµιλία σας για τον κόσµο που διαµαρτύρεται και τον νοιάζεστε. Μπορώ να κατανοήσω κάποιον καλοπροαίρετο πολίτη που διαµαρτύρεται, γιατί νοµίζει πως κινδυνεύει η
ιστορία του, ο πολιτισµός του, η κληρονοµιά του -πολιτιστική και
ιστορική- από κάποιους γείτονες που αποκαλούνται «Μακεδόνες». Μπορώ να δικαιολογήσω άγνοια της ιστορίας σε κάποιους
καλοπροαίρετους πολίτες που φωνάζουν ότι η Μακεδονία ως πολιτική γεωγραφία είναι µία και ελληνική. Μπορώ ακόµη να συγχωρήσω κάποιους καλούς, αγαθούς πολίτες που παρασυρµένοι
από το πάθος ενός ετερόκλητου πλήθους µπορεί να µας αποκαλέσουν κάτω από αυτό το κλίµα ακόµη και προδότες.
Όµως, δεν µπορώ να συγχωρήσω όσους και ιστορία γνωρίζουν –ακόµη και αν αυτή γράφτηκε πριν γεννηθούν, κύριε Κουµουτσάκο- και πρωταγωνίστησαν σ’ αυτήν την ιστορία µε τον ένα
ή τον άλλο τρόπο.
Δεν µπορώ να συγχωρήσω όσους µε πλήρη γνώση και επίγνωση διαγράφουν και διαστρεβλώνουν κοµµάτια της ιστορίας,
όταν αυτά δεν εξυπηρετούν τα προσωπικά τους συµφέροντα.
Δεν µπορώ να συγχωρήσω όσους, µε πλήρη ξετσιπωσιά και
πλήρη γνώση των κινδύνων, προσπαθούν να ξανασπείρουν θύελλες µισαλλοδοξίας σε έναν λαό που έχει πληρώσει ακριβά στο
παρελθόν παρόµοιες σπορές. Όχι ότι δεν τους κατανοώ, όχι ότι
δεν καταλαβαίνω τους λόγους που τους οδηγούν σε τέτοιου είδους υπερεθνικιστικές ρητορικές, αδιαφορώντας για τα τέρατα
που αυτές γεννούν. Δεν χρειάζεται να σκάψει κάποιος βαθιά για
να βρει αυτούς τους λόγους. Είναι τόσο προφανείς που δεν κρύβονται, όσο βαθιά και να τους βάλετε, µε όσα φτιασίδια και να
τα σκεπάσετε.
Καταλαβαίνω ότι δυσκολεύονται να χωνέψουν ότι κάποιοι
άπλυτοι –έτσι δεν µας λέτε;-, κατσαπλιάδες, Ινδιάνοι ήρθαν ξαφνικά µε λαϊκή εντολή να κυβερνήσουν αυτήν τη χώρα, την οποία
θεωρούσατε ότι έχετε κληρονοµικό δικαίωµα να κυβερνάτε εσαεί.
Δυσκολεύονται να χωνέψουν ότι αυτοί οι άπλυτοι κατάφεραν
τελικά, παρά τις τρικλοποδιές, όχι µόνον να φτάσουν µέχρι τις
µέρες µας, µέχρι εδώ, αλλά να µετράνε λίγες µέρες ακόµα για
να βγουν από τα µνηµόνια, µε πολύ συγκεκριµένες πολιτικές.
Ζορίζονται να πιστέψουν πως τα κεκτηµένα τους, δηλαδή η
διαπλοκή, η διαφθορά, ο κοινωνικός δαρβινισµός, ο ρατσισµός
τους γκρεµίζονται ένα ένα. Αντικαθίστανται από διαφάνεια, από
αξιοκρατία, από δηµοκρατία, από αλληλεγγύη.
Αδυνατούν να πιστέψουν πως µπορεί να τους τσακώσει η τσιµπίδα του νόµου, για τα πράγµατα που θεωρούν αυτονόητα και
πρακτικές συνήθεις, όπως τη λεηλασία του κράτους, το πλιάτσικο των ευρωπαϊκών κονδυλίων, την εξυπηρέτηση συγγενών
και φίλων.
Δεν µπορούν να χωνέψουν ότι οι µέρες της αφθονίας τους
έφτασαν στο τέλος τους και είναι πολύ µακριά αυτές που περιµένουν για να έρθουν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΘ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώ πλήρως τη σύγχυση
που οδήγησε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Δεν είναι ο πατριωτισµός τους που τους υποκινεί. Ξέρουν, και ας µην το παραδέχονται, πως η συµφωνία που
είχαµε, είναι ό,τι καλύτερο µπορούσαµε να πετύχουµε. Το οµολογούν και οι κοµµατικοί σας φίλοι, γείτονες.
Είναι η αγωνία που έχουν αυτό που τους υποκινεί. Είναι η αγωνία ότι η ιστορία τούς προσπερνά χωρίς να τους παίρνει υπ’ όψιν.
Έχουν αγωνία γιατί η ιστορία γράφεται πλέον από πολιτικούς και
από πολιτικές που διαµορφώνουν ένα διαφορετικό µέλλον, ένα
µέλλον που αφήνει πίσω όλες τις παθογένειες του παρελθόντος,
ένα µέλλον που χτίζεται µε όρους δικαιοσύνης, δίκαιης ανάπτυξης, δηµοκρατίας, σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας µε
τους λαούς και πρωτίστως µε τους γείτονές µας. Ένα τέτοιο µέλλον αξίζει να το ζεις.
Αν η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί ότι δεν µπορεί να χωρέσει σε ένα
τέτοιο µέλλον, ότι δεν µπορεί να συµβαδίσει µε ένα τέτοιο µέλλον, είναι δικό της πρόβληµα. Δεν της φταίµε εµείς. Δεν της
φταίει η κοινωνία. Όσες κορόνες υπερπατριωτισµού και να επιστρατεύσει, δεν πρόκειται να καταφέρει να γυρίσει την ιστορία
πίσω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, εξαιρετικός! Μιλήσατε 4,4 λεπτά. Πολύ καλά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν σας έθιξε, κύριε Σταµάτη. Προς Θεού! Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, ακούστε µε. Μου αφιέρωσε ο συνάδελφος ολόκληρη οµιλία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μια χαρά! Αναβαθµίζει την
ποιότητα της δικής σας παρέµβασης. Αυτό δεν είναι θέµα. Προφανώς…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ζητώ συγγνώµη, αλλά εγώ δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι δεν καταλάβατε; Δεν θα
κάνετε διάλογο τώρα εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αυτό που είπατε, κύριε συνάδελφε,
το λέτε σε έναν Βουλευτή που το 1993, για να υπερασπίσει τις
θέσεις του, παραιτήθηκε από τη βουλευτική ιδιότητα. Δεν έχετε
το ηθικό ανάστηµα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει. Σας είπα και προηγουµένως. Αφήστε τα ηθικά αναστήµατα και γενικότερα τέτοιου
τύπου αναφορές. Δεν σας είπε τέτοιο πράγµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Μου έκανε ολόκληρη αφιέρωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος
κ. Τραγάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω λίγο θεσµικά. Συζητάµε για την πρόταση δυσπιστίας κατά
του συνόλου της Κυβέρνησης που καταθέσαµε ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, για να αναδείξουµε µε τον πλέον κατηγορηµατικό
τρόπο την έλλειψη πολιτικής νοµιµοποίησης της Κυβέρνησης να
υπογράψει µια συµφωνία για το Σκοπιανό.
Καταθέσαµε πρόταση δυσπιστίας, για να αποκαλύψουµε τα
ψέµατα της Κυβέρνησης, τις υποχωρήσεις και τις γκρίζες ζώνες,
που εµπεριέχονται σε αυτήν τη συµφωνία που ετοιµάζεται να
υπογράψει ο κ. Τσίπρας.
Το περιεχόµενο της συµφωνίας αυτής καθαυτής, το γεγονός
ότι είναι µία προβληµατική συµφωνία, είναι ένα ζήτηµα. Ο τρόπος
που η Κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Τσίπρας χειρίστηκε ένα εθνικό θέµα είναι ένα άλλο, εξίσου σηµαντικό, αν όχι σηµαντικότερο, ζήτηµα. Διότι όλο αυτό το διάστηµα γίναµε µάρτυρες καθολικής απαξίωσης της δηµοκρατίας και προκλητικής περιφρόνησης των θεσµών.
Αυτά που συνέβησαν στη διαπραγµάτευση δεν έχουν προηγούµενο στην πολιτική ιστορία της χώρας. Για πρώτη φορά
ένας Πρωθυπουργός µεθοδεύει µια τόσο σηµαντική συµφωνία
για τα εθνικά µας συµφέροντα, αγνοώντας προκλητικά και αλαζονικά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το σύνολο των κοινοβουλευτικών δυνάµεων της χώρας. Δεν θέλησε να αναζητήσει
συναινέσεις. Δεν θέλησε να διαµορφώσει µια εθνική γραµµή. Δεν
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αισθάνθηκε καν την ανάγκη να ενηµερώσει τη Βουλή των Ελλήνων και τους Έλληνες, ως όφειλε. Διαπραγµατεύτηκε για µήνες
εν κρυπτώ, µυστικά, και χειρίστηκε ένα εθνικό θέµα µε διχαστικό
τρόπο και µε όρους εσωτερικής µικροπολιτικής.
Φτάσαµε στο σηµείο η Κυβέρνηση να απειλήσει την Αντιπολίτευση µε τον επιλεκτικό αποχαρακτηρισµό απορρήτων εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά είναι αδιανόητα πράγµατα. Πρόκειται για την απόλυτη καταρράκωση των θεσµών.
Είναι αδιανόητα! Και αν πιστεύετε ότι στην πολιτική δεν έχει
τόσο σηµασία η µέθοδος αλλά η ουσία, κάνετε λάθος. Η ουσία
της δηµοκρατίας είναι οι θεσµοί.
Το περίφηµο erga omnes, που αποτελεί θέση της Ελλάδος
από το 2008, τίθεται εν αµφιβόλω µε την παρούσα συµφωνία.
Αποδείχτηκε ότι ο κ. Τσίπρας είπε ψέµατα κατά τη διάρκεια του
διαγγέλµατος, όταν έκανε λόγο για χρήση του νέου ονόµατος
των Σκοπίων erga omnes.
Σε σχέση δε µε την εθνότητα, αυτή είναι «Μακεδονική - Πολίτης της Δηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας». Στη συµφωνία
αναφέρεται ότι αυτό θα αναγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Επίσης, αναφέρεται ότι η επίσηµη γλώσσα θα είναι η µακεδονική γλώσσα, σκέτο, χωρίς καµµία επεξήγηση. Όλα τα επίσηµα
έγγραφα θα γράφουν ως επίσηµη γλώσσα τη µακεδονική.
Σύµφωνα δε µε την απόφαση του εφετείου, την οποία επικύρωσε οµόφωνα ο Άρειος Πάγος το 2009, όπου συµµετείχε και η
νοµική σύµβουλος του Πρωθυπουργού, η κ. Θάνου, µε εµπεριστατωµένη αιτιολογία καταλήγει ότι δεν υπάρχει µακεδονικό
έθνος, άρα ούτε µακεδονική εθνότητα ούτε µακεδονικός πολιτισµός για τα Σκόπια ούτε µακεδονική γλώσσα. Αυτό αναφέρει η
απόφαση της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου.
Το δεύτερο ψέµα είναι το εξής. Ο Πρωθυπουργός κατά τη
διάρκεια του διαγγέλµατος, ανέφερε ότι οι Σκοπιανοί δέχτηκαν
να µετονοµάσουν τη χώρα τους σε Δηµοκρατία της Severna Macedonija, δηλαδή, στη γλώσσα µας, σε Δηµοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας. Ωστόσο, στη συµφωνία που κατατέθηκε, τόσο στο
αγγλικό κείµενο όσο και στο ελληνικό κείµενο, δεν υπάρχει καµµία αναφορά στο Severna Macedonija. Ο αλυτρωτισµός θα ακυρωνόταν µόνο αν χρησιµοποιείτο αυτός ο όρος που υπήρχε.
Ο µακεδονισµός είναι το εθνικό ιδεολόγηµα των Σλαβοµακεδόνων, η φαντασίωση της διαµελισµένης µακεδονικής πατρίδας.
Το όνοµα της ιθαγένειας-υπηκοότητας σε όλα τα κράτη είναι
πάντα παράγωγο της κρατικής ονοµασίας. Εποµένως, οι πολίτες
της Βόρειας Μακεδονίας θα έπρεπε να ονοµάζονται Βορειοµακεδόνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµφωνία που φέρνει η Κυβέρνηση είναι µια κακή συµφωνία. Είναι το όνοµα Βόρεια Μακεδονία, είναι το γκρίζο και αµφισβητήσιµο erga omnes, είναι η
αναγνώριση της µακεδονικής εθνικής ταυτότητας και γλώσσας,
τα οποία συνιστούν υποχώρηση της Ελλάδος.
Η συµφωνία, εκτός από προβληµατική, είναι και δεσµευτική
για το µέλλον. Η Ελλάδα συµφωνεί στην πρόσκληση των Σκοπίων
για ένταξη στους δύο οργανισµούς, τα Ηνωµένα Έθνη και το
ΝΑΤΟ, µε όλες τις εκκρεµότητες ανοικτές. Οι διαδικασίες θα
δροµολογηθούν και όλοι αντιλαµβανόµαστε πολύ καλά ότι η διακοπή ή αναστροφή τους θα είναι από δύσκολες έως και αδύνατες.
Υπάρχει και κάτι ακόµα. Υπάρχει ο προκλητικός εµπαιγµός του
ελληνικού λαού από τους ΑΝΕΛ, τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
οι οποίοι παραµένουν στην Κυβέρνηση.
Η απόφασή τους -ενώ διαφωνούν µε µια µείζονος εθνικής σηµασίας κυβερνητική επιλογή- να παραµένουν στην Κυβέρνηση
και να τη στηρίζουν στη Βουλή, όχι µόνο είναι αντικοινοβουλευτική, αλλά είναι και προσβλητική για τους πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το ξέρω, αλλά έχω πρόβληµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Όλοι έχουµε προβλήµατα.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η Νέα Δηµοκρατία κατέθεσε
πρόταση δυσπιστίας προς την Κυβέρνηση γιατί δεν έχει την πο-
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λιτική νοµιµοποίηση να φέρει στη χώρα την εθνικής σηµασίας
συµφωνία.
Θα σας αναφέρω µια χθεσινή δηµοσκόπηση, για να ξέρετε που
απευθύνεστε. Το 80% των Ελλήνων είναι κατά της συµφωνίας.
Άρα, απευθύνεστε µόνο στο 20%. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, σε
ποιους απευθύνεστε, όταν το 80% των Ελλήνων είναι κατά της
συµφωνίας. Και επειδή η ψηφοφορία θα είναι ονοµαστική, ο καθένας από εµάς θα πει το «ναι» ή το «όχι». Θα πείτε «όχι» στην
πρόταση δυσπιστίας, αλλά θα πείτε «ναι» στη συµφωνία. Τότε,
όµως, θα είναι αργά. Όπως το αλλάξατε στο δηµοψήφισµα το
2015, δεν θα µπορέσετε να το κάνετε τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντωνιάδης, ύστερα ο κ. Γιακουµάτος και
ύστερα ο κ. Μπαλλής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα δίνουµε τη µητέρα των
µαχών. Είναι ίσως µια από τις δύο πιο σηµαντικές συνεδριάσεις
στα τριάµισι χρόνια που είµαστε Βουλευτές.
Μετά την ανακοίνωση της συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας και
Σκοπίων, έπεσε η αυλαία µιας δήθεν διαπραγµάτευσης µεταξύ
του κ. Τσίπρα και του κ. Ζάεφ. Εκείνοι έκαναν πως διαπραγµατεύονταν και οι λαοί έκαναν πως τους πίστευαν. Προς επίρρωση
των όσων αναφέρω, σας λέω τα εξής, σε ποιες προγραµµατικές
δηλώσεις ο κ. Τσίπρας ανέφερε την πρόθεσή του να ασχοληθεί
µε το Σκοπιανό; Στις προγραµµατικές δηλώσεις του 2015, του
2016, του 2017 ή του 2018; Πουθενά. Από πού προέκυψε η
ανάγκη ξαφνικά να ασχοληθεί; Απλώς βρέθηκε η Κυβέρνηση των
προθύµων να υλοποιήσει ένα έτοιµο σχέδιο που της εδόθη, αφού
της δόθηκαν και µερικοί µήνες ώστε µέσα από τις δήθεν διαπραγµατεύσεις να γίνει η συµφωνία πιο εύπεπτη για τον λαό.
Σας παραθέτω το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ», το οποίο σατιρίζει πολύ εύστοχα την υλοποίηση από την
Κυβέρνηση της πολιτικής του Στέιτ Ντιπάρτµεντ, της CIA και τα
αµερικάνικα σχέδια για τα Βαλκάνια. Είναι από τα σπλάχνα της
Αριστεράς και λέει την αλήθεια έτσι ακριβώς όπως είναι.
Και αν βέβαια ο κ. Αµανατίδης επιµένει ότι η συµφωνία είναι
διαπραγµάτευση δικιά τους, τότε εµείς θα τους πούµε: Σταµατήστε να διαπραγµατεύεστε γιατί µας κάψατε µε τις διαπραγµατεύσεις που έχετε κάνει κατά καιρούς. Και προς τον κ. Τσακαλώτο: Με ποιήµατα και µε τραγούδια δεν λύνονται τα προβλήµατα, διαφορετικά θα ήσασταν ο πιο πετυχηµένος Υπουργός Οικονοµικών και τα χάλια της οικονοµίας δείχνουν τα αντίθετα.
Φίλες και φίλοι, ο κύριος Πρωθυπουργός µίλησε για ιστορική
στιγµή. Ιστορική στιγµή αποτελεί η θέση των Βουλευτών σήµερα
οι οποίοι µε την ψήφο τους θα επικυρώσουν ή όχι την επώδυνη
συµφωνία η οποία δεν έχει γυρισµό.
Προς τον κ. Κοτζιά: Έχει πάρει µεγάλη φόρα ο κ. Κοτζιάς και
µετά το µακεδονικό θέλει να λύσει και το αλβανικό, ενδεχοµένως
και το Κυπριακό και το παλαιστινιακό. Ενηµερώστε τον να λύσει
πρώτα τα ελληνοτουρκικά γιατί στις χθεσινές δηλώσεις του ο κ.
Τσαβούσογλου είπε ότι δεν θα πετάει ούτε πουλί στο Αιγαίο αν
δεν το εγκρίνουν οι Τούρκοι. Εκεί καταντήσατε την Ελλάδα µε
την πετυχηµένη σας εξωτερική πολιτική.
Σε δυο σηµεία της συµφωνία θα σταθώ µόνο, γιατί τα περισσότερα αναλύθηκαν διεξοδικά. Το θέµα ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται αυτό που ήταν κόκκινη γραµµή για όλες τις κυβερνήσεις, την ύπαρξη µακεδονικής γλώσσας και µακεδονικής ταυτότητας.
Είναι αυτά που ακυρώνουν ουσιαστικά το περιεχόµενο του γεωγραφικού προσδιορισµού στο όνοµα της FYROM. Πού είναι το
Severna Makedonija; Πουθενά. Πού είναι το erga omnes, όταν
στο µόνο ακρωνύµιο, που θα µπει το «N» για τη Μακεδονία, είναι
για τις πινακίδες των αυτοκινήτων;
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δίνουµε τοις µετρητοίς έγκριση εισόδου σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουµε βάλει
δόσεις την απάλειψη των επεκτατικών διαθέσεων.
Φίλες και φίλοι, η απάλειψη των επεκτατικών διαθέσεων δεν
θα πρέπει να ήταν όρος διαπραγµάτευσης, θα έπρεπε να ήταν
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όρος για να µπούµε στον διάλογο. Πρώτα απαλείφετε τις επεκτατικές διαθέσεις και µετά ελάτε να συζητήσουµε ό,τι θέλετε.
Στέκοµαι σε ένα άρθρο τελευταίο της συµφωνίας, το άρθρο
20, παράγραφος 9. Ακούστε λίγο τι λέει, κύριοι συνάδελφοι. Δεν
επιτρέπεται καµµία τροποποίηση της παρούσας συµφωνίας που
περιέχεται στο άρθρο 1.3 και 1.4. Άρα, λοιπόν το 1.3 και το 1.4
αφορούν στη µακεδονική γλώσσα και στη µακεδονική ταυτότητα.
Όλα τα υπόλοιπα µπορούν να συζητηθούν. Αυτά τα δύο κατοχυρώνονται. Αυτό θα γίνει µε αυτήν τη συµφωνία. Είναι τα ψιλά
γράµµατα. Είναι δυνατόν να µην υπάρξει καµµία αλλαγή στο συγκεκριµένο; Αυτό ψηφίζουµε σήµερα.
Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνοντας, ο κ. Τσίπρας για την υπογραφή αυτής της κακής και επιζήµιας για την Ελλάδα συµφωνίας
µεταξύ και FYROM επέλεξε τις Πρέσπες της Φλώρινας, την πατρίδα µου, τη Φλώρινα των συµβολισµών όπου έπεσε η αυλαία
του εµφυλίου πολέµου, όπου δόθηκε η τελευταία µάχη. Σηµειωτέον ότι εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα τεράστιο µνηµείο εθνικής συµφιλίωσης, αλλά και ένα µουσείο που να θυµίζει τα
αρνητικά της εµφύλιας σύρραξης και τα θετικά της συνεννόησης, τουλάχιστον, σε µείζονα θέµατα όπως τα εθνικά.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τους ΑΝΕΛ, γιατί βλέπουµε
πρωτόγνωρα πολιτικά ήθη. Υπάρχει σοβαρότερο θέµα από αυτό
για να διαφωνήσει κάποιος; Κανείς δεν θέλει να πέσει η Κυβέρνηση και να πάρουµε µε αυτόν τον τρόπο την εξουσία. Σε καµµία
περίπτωση όµως, κύριε Καµµένε, δεν µπορείς να τα περνάς από
την πίσω πόρτα και να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω. Βρήκαν κυβέρνηση προθύµων για να περάσουν
το Σκοπιανό. Βρήκαν κυβέρνηση προθύµων για να δηµιουργήσουν µια σειρά από νέες στρατιωτικές βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και νέες βάσεις στα νησιά µε αντιστάθµισµα αντίδωρα και
ψίχουλα.
Φίλες και φίλοι, θα απολογηθείτε για τα νέα µνηµόνια, τις νέες
περικοπές στις συντάξεις και τους µισθούς, την ανεργία και την
ύφεση. Θα απολογηθείτε για την κάκιστη λύση στο µακεδονικό
και το ξεπούληµα, θα απολογηθείτε γιατί παραλάβατε Ελλάδα
ως κυρίαρχο κράτος και την παραδίδετε ως αποικία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα
το «αποικία», όµως, τελευταίο και αποδιοργανώθηκα λίγο.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιακουµάτος, ο κ. Αρβανιτίδης και ύστερα ο
κ. Μπαλλής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Κατ’ αρχάς, ο κ. Σταµάτης και στη συνέχεια ο κ. Αθανασίου, αναφέρθηκαν σε µια αµετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, η
οποία θεωρούν ότι διευκολύνει την επιχειρηµατολογία τους.
Εδώ ταιριάζει η παροιµία «ο πνιγµένος από τα µαλλιά του πιάνεται για να σωθεί». Και µιλάω για πνιγµένο, γιατί εδώ έχουµε ένα
ναυάγιο της επιχειρηµατολογίας.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρεται σε άσχετο θέµα,
µάλλον σε σχετικό που ενισχύει την επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης. Αναφέρεται....
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Απευθύνεται στον κ. Σταµάτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα αφήσετε τον Υπουργό
να µιλήσει; Πολλή ασυδοσία έπεσε εδώ µέσα. Σας παρακαλώ!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Σταµάτης δεν
είναι εδώ. Πρέπει να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μπούρα, σας παρακαλώ. Έχει τεθεί ένα ζήτηµα ...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι παρών. Δεν µπορώ να είµαι
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εγώ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μπούρα, παρόντες
είµαστε όλοι στη Βουλή είτε είµαστε µέσα στην Αίθουσα είτε όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αναφέρθηκε προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν παρακολουθείτε.
Κύριε Μπούρα, είναι προφανές ότι για ένα ζήτηµα που σήµερα
ανέκυψε διά του Τύπου για µια απόφαση και στο οποίο δύο-τρεις
συνάδελφοι από το πρωί έχουν αναφερθεί, ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει διευκρινίσεις.
Τι το πιο καθαρό σε αυτήν τη διαδικασία; Δεν υπάρχει ίχνος
προσωπικού. Είµαστε όλοι παρόντες είτε είµαστε µέσα στην Αίθουσα είτε στα γραφεία µας και παρακολουθούµε. Πιο ύστερα
ένας άλλος συνάδελφος µπορεί να του απαντήσει.
Παρακαλώ, κύριε Παπαγγελόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να αναφερθεί στα δηµοσιεύµατα όχι
σε πρόσωπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν είναι προσωπικό για
τον κ. Σταµάτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αναφέρθηκε στα πρόσωπα και όχι
στα δηµοσιεύµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αναφέρθηκε για να πει ότι
έθεσαν το ζήτηµα, τίποτα άλλο. Σας παρακαλώ.
Ελάτε, κύριε Παπαγγελόπουλε. Πείτε περί του δηµοσιεύµατος
απροσώπως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Διευκρινίζω ότι αναφέροµαι στην απόφαση η οποία αναφέρθηκε
κατά τη διάρκεια της σηµερινής συνεδρίασης. Η απόφαση, λοιπόν, προς άρση πάσης παρεξηγήσεως, αναφέρεται στην ύπαρξη
η µη µακεδονικής µειονότητας. Η απόφαση αυτό λέει. Όλα τα
υπόλοιπα είναι παρεµπίπτουσες σκέψεις. Επιπλέον, θέλω να πω
ότι την εξωτερική πολιτική…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν θα µας λέτε ψέµατα! Η απόφαση
είναι εδώ και θα την αναγνώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είστε άλλοι δέκα να µιλήσετε ύστερα. Παρακαλώ, δεν θα κάνετε αυτήν τη διαδικασία!
Κύριε Βορίδη, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν δώδεκα οµιλητές
από την παράταξή σας. Αµέσως ύστερα θα µιλήσετε επί της αποφάσεως. Δεν θα κάνετε λογοκρισία σε αυτήν την Κυβέρνηση.
Είναι απαράδεκτο. Δεν σας έκανε κανείς ποτέ όταν ήσασταν εδώ.
Σας παρακαλώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Να µοιραστεί η απόφαση σ’ όλο το
Κοινοβούλιο!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να µου δώσετε τον λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα δούµε. Ούτε παρεµπίπτον ζήτηµα υπάρχει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να µου δώσετε τον λόγο µετά να
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ. Γιατί τόση
νευρικότητα; Συµβαίνει κάτι; Συµβαίνει κάτι; Έχει συµβεί κάτι;
Μιλούσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ας ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ναι, αλλά δεν τον αφήσατε
να ολοκληρώσει. Δηµιουργείτε το επεισόδιο. Γράφουν ότι συγκρουόµαστε για το θέµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βεβαίως, ας ολοκληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε, κύριε Παπαγγελόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Επιπλέον, θέλω να υπενθυµίσω ότι στο δικαιϊκό µας σύστηµα εκφεύγει της αρµοδιότητας των δικαστηρίων η χάραξη εξωτερικής
πολιτικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τι είπε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ό,τι είπε κατεγράφη στα
Πρακτικά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Βορίδη, για
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µισό λεπτό και µόνο, έτσι ώστε αν υπάρξει αντίστιξη ως προς
αυτά που θα πείτε, να είναι παρών ο κ. Παπαγγελόπουλος για να
το διευκρινίσουµε.
Ελάτε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βεβαίως.
Ανάγνωση από την 1448/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου.
Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι αυτή το µόνο το οποίο λέει είναι
ότι δεν υπάρχει µακεδονική µειονότητα. Διαβάζω: «Ο όρος Μακεδονία, από αρχαιοτάτων χρόνων είναι όρος ιστορικός και γεωγραφικός και όχι εθνολογικός. Οι Μακεδόνες δεν είναι, ούτε
υπήρξαν κατά το πρόσφατο και το απώτερο παρελθόν, ιδιαίτερος εθνολογικός σχηµατισµός. Μακεδόνες, ονοµάζονται ανέκαθεν οι κάτοικοι της γνωστής από την αρχαιότητα περιοχής της
Ελληνικής Μακεδονίας…»
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί δεν τα διαβάζετε αυτά, κύριε Υπουργέ; Σας αρέσει η παραπλάνηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχει και για τη γλώσσα αναφορές,
έχει και για την εθνότητα αναφορές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Είναι απόφαση του Αρείου Πάγου!
Υπάρχει έγγραφο, υπάρχει απόφαση!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γεωργαντά, τώρα
έχετε θυµώσει; Δεν κατάλαβα. Είστε θυµωµένος; Γιατί; Ήρεµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Ξυδάκη, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Δεν µπορούµε να τα αλλοιώνουµε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργαντά. Αν είχε λυθεί δικαστικά το θέµα προ ετών και δεν το
ξέραµε όλοι, δεν θα µιλούσαµε τρεις µέρες.
Ορίστε, κύριε Κατρούγκαλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι, πράγµατι είναι όπως τα είπε µόλις
τώρα ο Πρόεδρος της Βουλής. Αν είχαµε µια απόφαση αµετάκλητη του Αρείου Πάγου που έκλεινε το θέµα γιατί να µην την
κάνουµε εκτελεστή, να τη στείλουµε στα Σκόπια και να µην χρειάζεται άλλο να διαπραγµατευόµαστε; Ο Άρειος Πάγος, κυρίες
και κύριοι, είχε να λύσει ένα νοµικό θέµα και µόνο, εάν ήταν νόµιµη ή όχι η εγγραφή ενός σωµατείου στα αντίστοιχα βιβλία του
πρωτοδικείου. Δεν είχε αρµοδιότητα να εξετάσει ούτε ζητήµατα
εξωτερικής πολιτικής…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τι λέτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριοι συνάδελφοι, προς θεού! Ξέρετε τι λέτε; Ότι θα
πρέπει τα δικαστήρια να αποφασίζουν για την ιστορία και για την
εξωτερική πολιτική, όχι δηλαδή µόνο να λύνονται τα ζητήµατα
της διαπραγµάτευσης…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Γιατί νευριάζετε; Τι νευρικότητα είναι αυτή; Κάτι συµβαίνει φαίνεται. Αφήστε κάτι ασχολίαστο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Λίγα είναι αυτά που λέει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πριν µέρες κάνατε πρόταση µοµφής. Κύριε Γεωργαντά, µην είστε έξαλλος. Θα ψηφίσουµε σε µερικές ώρες και ύστερα από εκεί και πέρα θα ξέρετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: …να καταλάβουν και τι λέµε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε τώρα! Συνηθίσατε
και φωνάζετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γεωργαντά, είστε και
κράχτης; Σας το λέω. Είστε και κράχτης εντός της Αιθούσης; Σας
παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Θέλω απλώς να ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
Δεν µπορούν να υπάρχουν αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις
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για την εξωτερική πολιτική. Δεν µπορούν να υπάρχουν και για
την ιστορία. Είναι σαν να λέτε –το άκρων άωτον του ολοκληρωτισµού- ότι θα µπορούσε να αποφασίσει ένα κρατικό όργανο επί
ιστορικών διαφορών.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βορίδη, αφήστε.
Μπορεί να υπάρχει διένεξη και να την αποκαλύψατε. Ελάτε
τώρα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Αφήστε ότι και γενικώς και µόνο συνεχίζετε να παραχαράσσετε και προσπαθείτε να διαστρεβλώσετε το περιεχόµενο
της συνθήκης που σε κανένα σηµείο δεν µιλάει για «µακεδονική
εθνότητα» ή «µακεδονικό έθνος». Με διπλή παραχάραξη, λοιπόν,
προσπαθήσατε να στήσετε ένα επιχείρηµα.
Εγώ, όµως, οµολογώ ότι παρ’ όλα αυτά µου προσφέρατε µία
εµπειρία. Άκουγα για το ΕΚΟΦιτικο κλίµα, άκουγα για τον τρόπο
µε τον οποίο η παράταξή σας πρόβαλλε στο παρελθόν νόµιµα
επιχειρήµατα, αλλά µε έναν τρόπο που εγώ δεν είχα συνηθίσει
να ακούγεται στην Βουλή.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, εάν θέλετε να σεβαστείτε την ιστορία σας, να βρείτε καλύτερα παραδείγµατα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ. Καλώς. Δόθηκε συµβουλή!
Παρακαλώ, κύριε Γιακουµάτο, έχετε τον λόγο και µας συγχωρείτε πάρα πολύ επειδή προέκυψε αυτό το παρεµπίπτον ζήτηµα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
αποκαταστήσω κάτι που ακούστηκε εδώ µέσα από έναν Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και µου κακοφάνηκε. Είπε ότι λένε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ άπλυτους, βρωµιάρηδες και κατσαπλιάδες.
Αυτό µου προκαλεί εντύπωση γιατί στο πολιτικό πολιτισµό της
Νέας Δηµοκρατίας τέτοιες λέξεις δεν υπάρχουν. Το λέω για να
ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα. Αυτό το είπα ως άποψη γι’ αυτόν
που το είπε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα τον λόγο να µιλήσω για
έναν και µόνο λόγο. Θέλω να καταγραφεί η άποψή µου γι’ αυτό
το θέµα, γιατί κάποτε ίσως χρειαστεί –εύχοµαι να µην χρειαστείη ιστορία να µας κρίνει όλους και πρέπει να λάβουµε θέση. Τα
παιδιά µας, τα εγγόνια µας, οι νέες γενιές θα πουν σ’ αυτήν την
ιστορική συνεδρίαση τι είπε ο Γιακουµάτος, τι είπε ο άλλος.
Έχουµε το δικαίωµα, κύριοι συνάδελφοι; Είναι όλοι αυτοί που
τρίζουν τα κόκκαλά τους, που έδωσαν τη µάχη για τη Μακεδονία
µας, που χύθηκαν ποτάµια αίµατος, αµέτρητες ζωές χάθηκαν,
ξεκληρίστηκαν οικογένειες. Τα ξεχάσαµε; Ξεχάσαµε τι έγινε; Από
την Κρήτη, οι Κρητίκαροι, οι Κεφαλονίτες και απ’ όλη την Ελλάδα
πήγαν και άφησαν τα κοκαλάκια τους για να έχουµε σήµερα τη
Μακεδονία ελληνική.
Θα σας πω µια ιστορία µόνο και µόνο για να καταγραφούν στη
Βουλή µερικά ονόµατα. Θα πω γυναίκες Μακεδόνισσες. Η δασκάλα Βελίκα Τράικου, συνεργάτιδα του Ίωνα Δραγούµη, δολοφονήθηκε βάναυσα. Η Αικατερίνη Χατζηγεωργίου, η Λίλη Βλάχου, η Αγγελική Φιλιππίδου και άλλες χιλιάδες γυναίκες έδωσαν
τη ζωή τους µαζί µε τον Παύλο Μελά, τον Τέλλο Άγρα, τον Καραβαγγέλη και τον Ίωνα Δραγούµη.
Αυτοί όλοι είναι που κράτησαν τον ελληνισµό και τη Μακεδονία
ζωντανή. Έχουµε, λοιπόν, εµείς σήµερα το δικαίωµα να πάει ο
Πρωθυπουργός την Κυριακή και να υπογράψει αυτή την επαίσχυντη συµφωνία;
Το ερώτηµα είναι απλό: Μεταξύ µας τώρα –το ξέρει όλη η Ελλάδα- έχετε κοινοβουλευτική Πλειοψηφία; Έχετε 151 κατά τη δεδηλωµένη; Η δεδηλωµένη είναι µε τους ΑΝΕΛ. Δεν βγαίνουν τα
κουκιά, κύριε Πρόεδρε, της Βουλής για να υπογραφεί αυτή η
συµφωνία. Όλα τα άλλα είναι τερτίπια. Βέβαια, έχετε κοινοβουλευτική Πλειοψηφία για 151 µε τη δεδηλωµένη άποψη του κ.
Καµµένου και τους ΑΝΕΛ.
Το δεύτερο, πιστεύετε ότι έχετε τη λαϊκή αποδοχή; Σας είπε ο
κ. Τραγάκης ότι το 80% είναι κατά της συµφωνίας. Έχετε; Και
εάν έχετε, τότε ιδού η Ρόδος, ιδού και οι εκλογές. Έχετε πολύ
µεγάλη διαφορά µε τον λαό.
Μας κατηγορείτε ότι για 75 χρόνια ένα θέµα λίµναζε. Ξεχάσατε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον µεγάλο πατριώτη, τον Μακεδόνα, τον εθνάρχη, Κωνσταντίνο
Καραµανλή και τη δήλωση που έκανε µε το δάκρυ στο αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης ότι η Μακεδονία είναι µία και αυτή είναι
ελληνική; Το ξεχάσατε;
Ξεχάσατε τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ποτέ δεν θα υπέγραφε τέτοια συµφωνία, και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που
ουδέποτε θα έδινε τη συγκατάθεσή του;
Άρα λοιπόν, πάµε στην ουσία. Σε τι διαφωνούµε;
Άρθρο 1 παράγραφος β: Ιθαγένεια µακεδονική, πολίτης της
Δηµοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας, δηλαδή µακεδονική, Μακεδόνας!
Πάµε στην παράγραφο γ: Επίσηµη γλώσσα η µακεδονική
γλώσσα. Αυτά υπογράφετε.
Βέβαια, βάζετε και από κάτω έναν αστερίσκο ότι «η πολιτιστική
κληρονοµιά που αφορά την αρχαιότητα», αλλά το παρόν και το
µέλλον το καταστρέφετε εκεί που αναφέρεστε. Είναι λάθος. Με
τα µεγάλα σήµερα κενά που υπάρχουν δεν θα φτάσουν ούτε
τρεις ηµέρες να µιλάω για να πω για αυτήν την επαίσχυντη συµφωνία.
Θα σας πω όµως, κάτι. Ο καλός θεός της Ελλάδος προστατεύει αυτή την πατρίδα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Με βάρβαρους
και χίλιους δυο εχθρούς στεκόµαστε όρθιοι. Γι’ αυτό πιστεύω ότι
αυτή η συµφωνία δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί. Και να ξέρετε ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική όσοι και
να επιβουλεύονται και όποιοι και να επιβουλεύονται.
Μια που λέτε για τον Μυριβήλη -αρέσει στον κύριο Υπουργό ο
Μυριβήλης- θα του απαντήσω µε τον Κωστή Παλαµά: «Γνώµες,
καρδιές, όσοι Έλληνες, ότι είστε, µην ξεχνάτε, δεν είστε από τα
χέρια σας µονάχα, όχι. Χρωστάτε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν,
θα έρθουν και θα περάσουν. Κριτές, θα µας δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί». Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ. Ευχαριστούµε και για τον χρόνο, κύριε συνάδελφε. Ως έµπειρος βοηθήσατε τη διαδικασία.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρβανιτίδης και ύστερα ο κ. Μπαλής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας θα
λάβει το Νόµπελ Ειρήνης ή θα το χάσει από τους κυρίους Τραµπ
και Κιµ Γιονγκ Ουν το σίγουρο είναι, όµως, ότι θα µπορούσε να
λάβει το Νόµπελ πολιτικού τακτικισµού, αποπροσανατολισµού
και κοροϊδίας αν υπήρχε. Συνολικά η Κυβέρνηση δικαιούται µερίδιο σε ένα τέτοιο Νόµπελ πολιτικού τακτικισµού και κοροϊδίας.
Καταφέρατε, µε µοναδική µαεστρία είναι αλήθεια, να ψηφίζουµε το µεσοπρόθεσµο και να συζητάµε για το σκοπιανό. Μία
συµφωνία για την οποία, δυστυχώς, δεν επιδιώξατε την εθνική
συνεννόηση και συναίνεση, αλλά προτιµήσατε να διαπραγµατευτείτε µόνοι σας και τώρα ζητάτε στήριξη.
Αναγνωρίζουµε ότι είναι προς το συµφέρον της χώρας να
λυθεί το θέµα της ονοµασίας, να επιλυθεί όχι, όµως, όπως-όπως
και στη βάση µικροκοµµατικών τακτικισµών, που σπέρνουν ένα
εµφυλιοπολεµικό κλίµα στη χώρα. Φαίνεται ότι έχουµε µία συµφωνία σε δόσεις και µε πολλά εάν και εφόσον.
Μία τέτοια συµφωνία ενέχει τον κίνδυνο να µην ολοκληρωθεί
ποτέ έτσι όπως ξεκίνησε. Φαίνεται, επίσης, να είναι µια ναρκοθετηµένη συµφωνία µε γκρίζες ζώνες για την Ελλάδα. Ο κίνδυνος
µπορεί να είναι να κατοχυρώνονται σταδιακά θέµατα υπέρ της
άλλης πλευράς και εµείς να εκφράζουµε απλά τη δυσαρέσκειά
µας, αν κάτι δεν τηρείται. Και το βασικότερο η υλοποίηση της
συµφωνίας να µην εξαρτάται από την Ελλάδα, αλλά κυρίως από
τις ενέργειες της γειτονικής χώρας.
Λέτε ότι είναι erga omnes, αλλά δεν είναι. Τους λέτε Μακεδόνες, αλλά δεν είναι. Δεν θέλουµε άλλη µία ενδιάµεση συµφωνία.
Θέλουµε µία οριστική συµφωνία πακέτο.
Προσωπικά και σε ό,τι µε αφορά λέω «όχι» σε µία συµφωνία
που αναγνωρίζει µία εθνογένεση, που αναγνωρίζει ανύπαρκτα
δικαιώµατα ιθαγένειας και γλώσσας, δηλαδή εθνική ταυτότητα
σε έναν λαό που δεν τα δικαιούται.
Αυτή η συµφωνία, έτσι όπως τη φέρνετε, δεν είναι µία βιώσιµη
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λύση, που εξασφαλίζει τα εθνικά συµφέροντα. Δεν έχουµε µία
καθαρή συµφωνία, όπως δεν θα έχουµε και µία καθαρή έξοδο
από τα µνηµόνια. Οι τακτικισµοί της Κυβέρνησης είναι που οδηγούν τα πάντα. Τα φέρνετε όλα σε δόσεις και σε βάθος χρόνου.
Γιατί; Για να σκάσουν στα χέρια των άλλων.
Όλα υποτάσσονται στους µικροκοµµατικούς τακτικισµούς των
δύο συγκυβερνώντων, οι οποίοι κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό.
Εθνικά θέµατα, τροπολογίες, µειώσεις, δεσµεύσεις για το ’19, το
’20, το ’21. Τι να πρωτοαναφέρει κανείς και πόσο να αντέξουν
όλα αυτά στη λογική;
Αύξηση του ΕΝΦΙΑ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Αύξηση συντάξεων, µείωση συντάξεων. Μείωση διοδίων, αύξηση διοδίων. Όλα
εξηγούνται, όµως, από το ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε καρέκλα και ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ χωρίς καρέκλα.
Ψηφίσατε µόλις το τέταρτο µνηµόνιο, που είναι το πρώτο από
το οποίο δεν παίρνουµε ούτε 1 ευρώ, και επιµένετε ότι µε αυτόν
τον τρόπο θα έρθει η ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας ότι αν και ο κόσµος έχει κουραστεί από νούµερα και αριθµούς, προσωπικά
θέλω να αναφερθώ σε αριθµούς οι οποίοι σηµαδεύουν την εποχή
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Συχνά, άλλωστε, κάποιες φορές οι ιστορικές
εποχές σηµατοδοτούνται και χαρακτηρίζονται από αριθµούς. Τέτοια ήταν για παράδειγµα η εποχή του 1-1-4 στην Ελλάδα, που
παρέπεµπε στο περίφηµο άρθρο του Συντάγµατος. Η δική σας
εποχή, λοιπόν, θα σηµατοδοτείται από τους αριθµούς 17, 109, 1
και 7. Εξηγούµαι: 17 οι ώρες στη διαπραγµάτευση του Πρωθυπουργού, 109 είναι το άρθρο του τέταρτου µνηµονίου για την
υποθήκευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κράτους για
πολλές επόµενες γενιές και 1 και 7 είναι τα άρθρα της συµφωνίας. Ιδιαίτερα το 7 ανοίγει την πόρτα στην πράξη για διπλή ονοµασία. Η εποχή, λοιπόν, 17, 109, 1 και 7 θα δίνει το στίγµα της
περήφανης διαπραγµάτευσης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Καιρός να τελειώνουµε, κύριοι συνάδελφοι, µε αυτή την
εποχή. Ο µόνος τρόπος είναι εκλογές εδώ και τώρα, για να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισµοί µε πρωταγωνιστικό ρόλο στη
δική µας παράταξη, για να καθοριστούν οι µετεκλογικές εξελίξεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο συνάδελφος κ. Μπαλλής
έχει τον λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη φράση «φωνάζει ο κλέφτης» ξεκίνησε την οµιλία του προχθές το βράδυ ο Θεσσαλονικιός συνάδελφος, Κώστα Ζουράρις, σχολιάζοντας την πρόταση
δυσπιστίας της Νέας Δηµοκρατίας. Την πρόταση φαιδρότητας,
όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος, για να επαναλάβω τα λόγια του.
Σε ποιο περιβάλλον γίνεται αυτή η κατάθεση της πρότασης
µοµφής; Ενώ είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση των σκανδάλων για
την υγεία, ενώ είναι νωπές ακόµα οι εντυπώσεις από όσα αποκαλύφθηκαν και σε αυτήν την Αίθουσα για το σκάνδαλο της «NOVARTIS», ενώ συνεχίζονται οι δικαστικές κλήσεις ως ουρά από
τα πορίσµατα της εξεταστικής επιτροπής για τα σκανδαλώδη δάνεια σε κόµµατα και µέσα επικοινωνίας, αλλά κυρίως σε ποιο περιβάλλον; Στο ότι έχουµε ήδη µπει στην πορεία για να τελειώνουµε µε τα µνηµόνια, για να βγάλουµε τη θηλιά ή να ελαφρώσουµε τη θηλιά του χρέους από το λαιµό της χώρας, για να µπορούµε να χαράξουµε µία διαφορετική πολιτική για την κοινωνία
και κυρίως για εκείνους που σήκωσαν τα βάρη της κρίσης και τα
βάρη των επιλογών των προηγούµενων κυβερνήσεων. Ο αντικειµενικός στόχος είναι να ακυρωθεί αυτή η πορεία.
Αυτή, όµως, η πρόταση δυσπιστίας επιχειρεί και κάτι άλλο και
ας µην κρύβουµε τα λόγια µας. Επιχειρεί να εκβιάσει µία επανάληψη της ιστορίας, µία επανάληψη των µαύρων σελίδων της νεότερης πολιτικής ιστορίας και των πρακτικών που έχουν ανεξίτηλη τη σφραγίδα της συντηρητικής παράταξης. Όµως, όταν
βιάζεται η επανάληψη της ιστορίας, πολλές φορές η ιστορία εκδικείται. Πού ποντάρει και τι µας λέει η Νέα Δηµοκρατία; Ήταν
χαρακτηριστικές οι παραινέσεις, κυρίως του δεύτερου εισηγητή
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της, του κ. Γεωργαντά. Αυτό εννοώ όταν λέω ας µην κρύβουµε
τα λόγια µας. Πού ποντάρει; Στην αποσκίρτηση των Βουλευτών
της κυβερνητικής Πλειοψηφίας. Με µία απλή λέξη, στην αποστασία τους. Έξεστι Κλαζοµενίοις ασχηµονείν.
Ας δούµε τις συµπτώσεις. Καλοκαίρι του ’65 µια αποστασία ρίχνει εκλεγµένη Κυβέρνηση, καλοκαίρι του ’93 αρχίζει να µεθοδεύεται µία αποστασία που εκδηλώνεται λίγο µετά για να ρίξει
µια δεύτερη εκλεγµένη Κυβέρνηση, καλοκαίρι του ’18 µία σύµπτωση από την ίδια παράταξη, µε τα ίδια ονόµατα να πρωταγωνιστούν απευθύνεται η πρόσκληση για µία τρίτη αποστασία.
Η παράταξη της συντήρησης επιχειρεί το τρίτο σίκουελ µιας
ταινίας τρόµου, όπως συνήθως συµβαίνει µε όλες τις ταινίες τρόµου, αυτές που έχουν υψηλό προϋπολογισµό.
Τι λέει η Νέα Δηµοκρατία µε αυτή την πρόταση δυσπιστίας των
διακοσίων λέξεων και των εβδοµήντα έξι υπογραφών; Ότι η Κυβέρνηση, ότι ο Τσίπρας, ότι ο Κοτζιάς ξεπούλησαν τα εθνικά θέµατα και το όνοµα της Μακεδονίας.
Ποιοι πραγµατικά το λένε; Εκείνοι που είχαν κάνει την Ελλάδα
από το 1991 µέρος του προβλήµατος των Βαλκανίων. Είναι ενδεικτικές οι κραυγές κάποιων από την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα που κατηγορούν την Κυβέρνηση για επαίσχυντη, για προδοτική συµφωνία. Είναι, όµως, µάλλον περισσότερο εύγλωττες οι σιωπές κάποιων άλλων από την ίδια παράταξη
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Είναι πράγµατι, όπως ισχυρίζονται, ξεπούληµα το όνοµα Βόρεια Μακεδονία; Τότε, το όνοµα σκέτο Μακεδονία, όταν αναγνωρίζεται, τι είναι; Όταν το Δεκέµβριο του 1991 το Συµβούλιο της
τότε ΕΟΚ συµφωνούσε για το καθεστώς των εισαγωγών προϊόντων από τη Δηµοκρατία της Μακεδονίας, έτσι, νέτα-σκέτα, χωρίς
άλλον προσδιορισµό, η υπογραφή από κάτω ήταν του Νίκου Κοτζιά; Και θα πείτε, ανθρώπινο είναι, ξέφυγε, θα διορθωθεί. Μάλιστα. Γίνεται η διόρθωση λίγους µήνες µετά. Τον Μάρτιο του
1992, στην ίδια απόφαση γίνονται διορθώσεις, όχι στον τίτλο της
συµφωνίας. Η συµφωνία εξακολουθεί να είναι µεταξύ της Ελλάδας και της Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, πάλι νέτα - σκέτα Μακεδονία. Του Κοτζιά δεν ήταν η υπογραφή. Μήπως ήταν του
Κατρούγκαλου ή του Αµανατίδη; Όχι.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά την επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Είναι η επίσηµη έκδοση στην ελληνική
γλώσσα, που περιλαµβάνει αυτές τις συµφωνίες, που µόλις ανέφερα. Είναι το τεύχος L 342.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Συµεών Μπαλλής καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναρωτιέµαι, τελειώνοντας: Από το βράδυ του Σαββάτου σήµερα, όταν πια θα επιστρέφετε από τα συλλαλητήρια που υποδαυλίζετε, όταν θα έχει βουλιάξει στο πέλαγος που εσείς προσπαθείτε να ανανταριάσετε µία ακόµη προσπάθειά σας να ρίξετε
την Κυβέρνηση, να ανακοπεί η πορεία της χώρας, τι άλλο θα
σκαρφιστείτε, άραγε;
Θα πρέπει, όµως, να το ξέρετε και να το πάρετε απόφαση. Η
πορεία αυτής της Κυβέρνησης θα συνεχιστεί αδιατάρακτη. Κυρίως όµως θα συνεχιστεί η πορεία της χώρας προς την ανάκαµψη, για να ξανακάνουµε την Ελλάδα πόλο σταθερότητας,
ειρήνης, συνεργασίας, ανάπτυξης και δηµιουργίας στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
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, δεκαεννιά παιδιά και οκτώ συνοδοί τους από
το Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα».
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Σκρέκα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν ευθυνόµαστε γι’ αυτά τα
οποία καταλαβαίνει ο κ. Κατρούγκαλος, αλλά ευθυνόµαστε γι’
αυτά τα οποία λέµε. Και όταν αναφερόµαστε στην απόφαση του
Αρείου Πάγου, κύριε Κατρούγκαλε, δεν εννοούµε ότι δεσµεύει
αυτή η απόφαση τα Σκόπια και καλό θα είναι να µην ακούγονται
τέτοιες ανοησίες στη Βουλή των Ελλήνων. Ισχυριζόµαστε το γεγονός ότι µε αυτή τη συµφωνία, την οποία θα πάει αύριο ο
Υπουργός σας, ο κ. Κοτζιάς, να υπογράψει στις Πρέσπες, αναγνωρίζετε µακεδονικό έθνος που οµιλεί τη µακεδονική και αυτό
ακριβώς είναι που έρχεται σε σύγκρουση µε την κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και προσβάλει τη δικαστική εξουσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η πραγµατικότητα είναι και η συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει
σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -γιατί έχουν ακουστεί πάρα
πολλά και δεν θα ήθελα να επαναληφθώ, αν και θα αναγκαστώείναι για το τι πετυχαίνετε µε αυτή τη Συµφωνία. Η πραγµατικότητα είναι ότι µε αυτή τη Συµφωνία συνοµολογείτε και αποδέχεστε ότι υπάρχει στα βόρεια της Ελλάδας ένα έθνος που κατοικεί
στα Σκόπια, το οποίο είναι έθνος Μακεδόνων και οµιλεί τη µακεδονική.
Συγκεκριµένα: Στο άρθρο 7, παράγραφος 3, αναφέρεται ότι,
αναφορικά µε το δεύτερο µέρος, δηλαδή µε τα Σκόπια, µε τους
όρους «Μακεδονία» και «Μακεδόνες» νοούνται η επικράτεια, η
γλώσσα, ο πληθυσµός, τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού, που
έχει τη δική του ιστορία, τον πολιτισµό και κληρονοµιά. Με λίγα
λόγια, αναφέρεστε ξεκάθαρα σε όλα αυτά τα συστατικά στοιχεία
τα οποία ορίζουν και κατοχυρώνουν ένα έθνος. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα: Ότι έτσι ορίζεται το έθνος κοινωνιολογικά. Και
το ξέρετε πολύ καλά.
Τι ισχυρίζεστε, λοιπόν, κύριοι Βουλευτές; Ότι αυτή είναι µία
καλή συµφωνία, ότι είναι η καλύτερη συµφωνία που θα µπορούσαµε να πετύχουµε. Και για ποιο λόγο το λέτε αυτό; Γιατί µε αυτό
τον τρόπο λέτε ότι θα βελτιωθούν οι σχέσεις φιλίας µεταξύ των
χωρών, αλλά και οι σχέσεις συνεργασίας. Και σας ρωτώ το εξής:
Από την επόµενη ηµέρα θα υπάρχουν τριβές, για παράδειγµα,
σε ό,τι αφορά τα σχολικά βιβλία. Λέτε ότι θα υπάρξει διεπιστηµονική επιτροπή, η οποία θα ερευνήσει τα βιβλία και των Σκοπίων, αλλά και των ελληνικών σχολείων, τα βιβλία δηλαδή της
Ιστορίας που τα Ελληνόπουλα σήµερα διδάσκονται και θα προσπαθήσουν να διακρίνουν αν υπάρχουν διάφορα αλυτρωτικά
στοιχεία, τα οποία θα τα πάρουν.
Και ρωτάω το εξής: Ποια είναι αυτά τα αλυτρωτικά στοιχεία
που σήµερα περιλαµβάνονται στα ελληνικά σχολεία, που διδάσκονται τα Ελληνόπουλα, τα οποία πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει
να απαλειφθούν; Γιατί δεν µιλάει ο Υπουργός Παιδείας, για να
µας πει ποια είναι αυτά τα αλυτρωτικά στοιχεία κατά των Σκοπίων, που περιέχονται στα ελληνικά βιβλία;
Να πω και το εξής, γιατί δεν ακούστηκε: Τι λέτε για τα σύµβολα; Στο άρθρο 8, παράγραφος 1, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται συγκεκριµένα ότι –ακούστε, ακούστε τι
υπογράφει ο κ. Κοτζιάς αύριο- το εξής: Εάν οποιοδήποτε από τα
µέρη, δηλαδή είτε η Ελληνική Δηµοκρατία είτε τα Σκόπια, πιστεύουν ότι ένα ή περισσότερα σύµβολα, τα οποία συνιστούν
µέρος της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονοµιάς, χρησιµοποιείται από το άλλο µέρος, τότε θα απαιτήσει, θα ζητήσει να προβεί
το άλλο µέρος στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
Ποια είναι τα σύµβολα που χρησιµοποιεί σήµερα η Ελληνική
Δηµοκρατία, τα οποία θα πρέπει να αλλάξει µετά από απαίτηση
των Σκοπιανών; Αυτά λέτε εσείς ότι συνιστούν µία καλή συµφωνία για την Ελλάδα, όταν για πρώτη φορά εµφανίζεστε, συνοµολογείτε ότι υπάρχει µακεδονικό έθνος στα βόρεια σύνορα;
Πιστεύετε ότι αυτό δεν θα προκαλέσει τίποτα στις επόµενες δεκαετίες και στις επόµενες γενιές των Ελλήνων; Πιστεύετε µε µία
αγαθότητα και µία ελαφρότητα ότι όλα θα πάνε καλά;
Λέτε ότι αυτή η συµφωνία είναι µία καλή συµφωνία, γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα τέλος πάντων έχει καλή διάθεση και τέλος πάντων δεν φοβόµαστε τα Σκόπια. Είναι µία χώρα, η οποία είναι πολύ
µικρή και δεν έχει ούτε οικονοµική ούτε στρατιωτική δύναµη. Και
σας ρωτάω το εξής, κύριε Υπουργέ: Τι θα πει η Τουρκία, όταν
βλέπει την υποχωρητικότητα των Ελλήνων απέναντι, όπως λέτε
εσείς, σε µία πολύ µικρή χώρα; Τι θα διεκδικήσει αύριο; Πώς θα
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το εκλάβει η Τουρκία αυτό το οποίο εσείς κάνετε σήµερα;
Η πραγµατικότητα είναι ότι εδώ οι Βουλευτές που βρίσκονται
στην παρούσα Βουλή…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν χρειάζεται να διακόπτετε. Ακούστε λιγάκι γιατί θα κληθείτε
να ψηφίσετε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, οι οποίοι έχουν
εξαφανιστεί.
Και σας προκαλώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές των ΑΝΕΛ.
Εσείς λέγατε ότι αυτή η συµφωνία δεν πρέπει να περάσει. Το ξέρετε ότι αν αυτή η συµφωνία επικυρωθεί αύριο µε την υπογραφή
του κ. Κοτζιά, δεν µπορεί να αλλάξει. Και γιατί δεν µπορεί να αλλάξει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί στο άρθρο 1, παράγραφος 4, λέει ότι µόλις το δεύτερο
µέρος προχωρήσει σε όλα αυτά τα οποία υποχρεούται να κάνει
–αλλαγή συνταγµατική κ.λπ.-, το πρώτο µέρος, δηλαδή η Ελληνική Δηµοκρατία, θα πρέπει να κυρώσει άµεσα την παρούσα συµφωνία. Και τι θα γίνει αν δεν την κυρώσει άµεσα; Γιατί δεν ακούστηκε αυτό; Δεσµεύεται από το άρθρο 19, παράγραφος 3, ότι
αυτοί οι οποίοι αισθάνονται ότι προσβάλλονται, δηλαδή το άλλο
µέρος, τα Σκόπια, που θα θεωρεί ότι η Ελληνική Δηµοκρατία αθετεί ουσιώδη λόγο αυτής της συµφωνίας, µπορούν να προσφύγουν στα Διεθνή Δικαστήρια.
Με αυτή τη συµφωνία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν περάσει, δεσµεύετε την Ελλάδα για οποιαδήποτε διαφορά έχει µε τα
Σκόπια να προσφεύγει στα Διεθνή Δικαστήρια. Αυτό κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο µόνος τρόπος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές των ΑΝΕΛ, για
να µην περάσει αυτή η συµφωνία, µε την οποία δεν συµφωνείτε,
όπως λέτε, είναι να υποστηρίξετε την πρόταση δυσπιστίας της
Νέας Δηµοκρατίας για να µην παραµείνει αυτή η Κυβέρνηση
στην εξουσία και να µην µπορέσει ο κ. Κοτζιάς αύριο να υπογράψει αυτή τη διεθνή συνθήκη, που θα δεσµεύσει τα παιδιά, τα
αγέννητα παιδιά µας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δεν έχετε κανένα άλλοθι και δεν
µπορείτε να κρύβεστε από αυτό.
Σας καλούµε να αναλογιστείτε την ευθύνη σας και να στηρίξετε την πρόταση δυσπιστίας, την οποία εγώ υποστηρίζω µε όλη
µου την ψυχή και την καρδιά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κατρούγκαλε, να
ακούσουµε άλλον έναν οµιλητή; Θέλετε κάτι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο γιατί είναι κάτι επίκαιρο και θα είναι για πολύ λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αν είναι κάτι προς διευκρίνιση, όχι προς αντιπαράθεση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Προς διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίως για λόγους οίκτου, ήθελα να σας δώσω τη δυνατότητα
να αντιληφθείτε τι λέτε για την απόφαση του Αρείου Πάγου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Οίκτου;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Το 2000 και το 2009 ελληνικές κυβερνήσεις που δεν
ήταν δικές µας, ήταν του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας,
ενώπιον του Συµβουλίου της Ευρώπης και εν όψει καταδικαστικών αποφάσεων της Ελλάδας για την απόφαση αυτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, µίλησαν για
δικαστικό σφάλµα.
Σας διαβάζω έκθεση του Τόµας Χάµαρµπεργκ, Επιτρόπου για
τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα στο Συµβούλιο της Ευρώπης, 19-22009: «Η Ελληνική Κυβέρνηση παραδέχθηκε στο Συµβούλιο
Υπουργών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000 ότι στο εξής, δεδοµένης της άµεσης επίδρασης των αποφάσεων του Ευρωπαϊ-
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κού Δικαστηρίου στην ελληνική νοµοθεσία, τα ελληνικά δικαστήρια δεν θα παραλείψουν να προλάβουν στο εξής αυτού του είδους δικαστικά σφάλµατα, στα οποία οφείλεται η παράβαση που
διαπιστώθηκε σε αυτή την υπόθεση».
Σας λέω, λοιπόν…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είχαµε επανειληµµένες αποφάσεις, πολλαπλή λαθροθηρία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι ηµεροµηνία είναι αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Πολλαπλή λαθροθηρία!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πότε είναι αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Αφενός η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν αναφερόταν παρά µόνο στην αναγνώριση του πρωτοδικείου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι άλλη απόφαση. Λες ψέµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Η απόφαση είναι του 2009.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καλώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Δεύτερον, εξακολουθείτε να παραχαράσσετε το νόηµα
που δεν αναφέρεται σε µακεδονικό έθνος. Λίγη σεµνότητα και
σεβασµός στις δικές σας πράξεις και τις παραβάσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δώστε του κ. Κυριαζίδη την απόφαση.
Το 2009 είναι η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μελετήστε την απόφαση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σε οικτίρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παραλάβατε το χαρτί από
τον κ. Κυριαζίδη. Μελετήστε το.
Θα το µελετήσει ο Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Συγγνώµη, µου φέρνουν απόφαση του 2009. Και το
2015 είχαµε άλλη καταδίκη. Διαβάστε τα, ενηµερωθείτε. Να ντρέπεστε για αυτά που έχετε κάνει, να µην υπερηφανεύεστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εσύ να ντρέπεσαι! Πράγµατι σε
οικτίρουµε.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Δεν την ξέρετε,
κύριε Κυριαζίδη; Πώς του ξέφυγε του κ. Κυριαζίδη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία. Αντηλλάγησαν τα
σχετικά.
Κύριε Βαγιωνά, έχετε τον λόγο. Ύστερα ακολουθεί ο κ. Σηφάκης αµέσως µετά το κ. Βαγιωνά.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Μην αντιδικείτε. Μετά τον κ. Σηφάκη
θα είναι ο κ. Παναγιωτόπουλος, θα µιλήσει ο κ. Παππάς και µετά
ο κ. Κόνσολας.
Παρακαλώ, κύριε Βαγιωνά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, από τα πέντε λεπτά το µισό θα το αφιερώσω στην τάξη που πρέπει να υπάρχει στη Βουλή και ιδιαίτερα
στο Προεδρείο της Βουλής. Όταν λέµε επτά λεπτά, εννοούµε
επτά, δεν εννοούµε δέκα ούτε δεκαπέντε. Όταν λέµε πέντε λεπτά
σας παρακαλώ από τον χρόνο που είναι καθορισµένος- να δίνετε
δύο λεπτά, αλλά µετά θα κλείνει το µικρόφωνο. Δεν µπορούµε
να έχουµε Βουλευτές πολλών ταχυτήτων. Ολοί είναι όµοιοι και
ίσοι.
Έρχοµαι στο θέµα. Μετά την ωραία ιστορία της Μακεδονίας,
που είπε πολύ γλαφυρά ο συνάδελφος κ. Κώστας Τασούλας, έρχοµαι εκεί που σταµάτησε. Πού σταµάτησε; Σταµάτησε στο 1944,
όταν η Οµόσπονδη Γιουγκοσλαβία είχε διαλυθεί και τότε τα έξι
οµόσπονδα κράτη πήραν τα ονόµατά τους. Η χώρα των Σκοπίων
πήρε το όνοµα «Μακεδονία». Ο κ. Γκλιγκόροφ είπε: «Εµείς είµαστε Σλάβοι, δεν είµαστε Μακεδόνες».
Και φθάνω σε όλα αυτά που ακούστηκαν από διάφορους καθηγητές, διάφορους µύθους, διάφορα παραµύθια της Χαλιµάς,
κι ας µου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Δεν συνηθίζω να λέω βα-
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ριές κουβέντες, όπως «ντροπή σας», πολλώ δε µάλλον «προδότες» και «προδότριες». Είναι αστεία πράγµατα, όταν µιλάµε για
εθνικά θέµατα.
Θέλω να δικαιολογήσω τη συµµετοχή µου στο αίτηµα για πρόταση δυσπιστίας, πρόταση µοµφής, που την καλλιέργησα από
την Τετάρτη, γιατί είδα ότι την προσεχή Κυριακή, δηλαδή αύριο,
συζητάµε στα Σκόπια και υπογράφουµε για ένα µείζον εθνικό
θέµα χωρίς καµία ενηµέρωση της Βουλής. Δεν είναι αν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ κατά µία µονάδα ή δύο, αλλά είναι ένα θέµα που θα
το βρουν µπροστά τους οι επόµενες γενιές, διότι από όσους
υπάρχουν εδώ και θα ψηφίσουν σήµερα, όταν θα προκύψουν τα
προβλήµατα –και εύχοµαι να µην προκύψουν ποτέ- κανείς από
εµάς δεν θα είναι εδώ.
Για να µη λέω τι έγινε µετά το 1944, θα φθάσω στη γερή βάση
που είχε αυτή η Κυβέρνηση, τη συνθήκη, το βέτο του Βουκουρεστίου. Το βέτο του Βουκουρεστίου δεν έπεσε εξ ουρανού και δεν
µας δόθηκε χωρίς να υπάρχει κόπος. Επί εννέα µήνες, ο τότε
Πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής και η παρούσα Ντόρα
Μπακογιάννη δούλεψαν σκληρά. Ενηµέρωσαν τα είκοσι εννέα
µέλη του ΝΑΤΟ –τα περισσότερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσηγια το τι συµβαίνει. Και ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα
ήταν να προβληθεί το βέτο και αν δεν λυθεί η ονοµατολογία, να
µη µπορεί να ισχύσει τίποτα. Τι έπρεπε να ισχύσει; Να εκλείψουν
όλα τα αλυτρωτικά στοιχεία από τη µία πλευρά και από την άλλη
πλευρά να µη µιλάµε ούτε για γλώσσα ούτε για ταυτότητα ούτε
για έθνος.
Αυτά ήταν προαπαιτούµενα το 2008. Έχουµε 2018. Όµως, συνηθίζετε εσείς της Κυβέρνησης, τα πολύ εύκολα, αυτά τα οποία
ήταν υποχρέωσή σας να τα κάνετε - και οι Σκοπιανοί ιδιαίτερα να
προετοιµαστούν γι’αυτές και δεν έκαναν τίποτα - να τα παρουσιάζετε πολύ δύσκολα και πολύ µεγάλες επιτυχίες.
Είναι κάκιστη η συµφωνία που πάτε να υπογράψετε και δεν θα
είστε άµοιροι ευθυνών όταν εκχωρείτε το όνοµα της Μακεδονίας
µε τόση ευκολία. Εγώ να δεχθώ ότι όλοι έκαναν λάθη στο παρελθόν, αλλά προσέφεραν πολλά. Προσέφερε η ιστορία. Προσέφερε, όµως, ιδιαίτερα η απόφαση του Βουκουρεστίου. Εσείς στη
θέση της Αντιπολίτευσης, λέγατε πάρα πολύ εύκολα «εµείς και
σκέτο “Μακεδονία” να µείνει δεν θα έχουµε κανέναν λόγο να διαφωνήσουµε και τα δώσατε όλα χωρίς καµία υποχώρηση των Σκοπίων».
Ταυτόχρονα λέτε ότι εκατόν σαράντα χώρες την αναγνώρισαν.
Όλες οι χώρες του κόσµου να το κάνουν, εµείς να µην την αναγνωρίζουµε! Είναι –δεν θα πω εγκληµατική- πολύ αντεθνική η
υπόθεση αυτή, χωρίς καν να ενηµερωθεί κανένα κόµµα και ιδιαίτερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Αναγκάστηκε η Νέα Δηµοκρατία να κάνει την πρόταση δυσπιστίας για το µακεδονικό θέµα, για
το σκοπιανό θέµα, όχι για να πέσει η Κυβέρνηση, αλλά ίσως βάλουµε φρένο στην απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών να µην υπογράψει αυτή τη συµφωνία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ακολουθεί ο κ. Σηφάκης και ύστερα, όπως σας είπα, ο κ. Παναγιωτόπουλος, µετά ο Υπουργός κ. Παππάς και ο κ. Κόνσολας.
Ορίστε, κύριε Σηφάκη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: Όταν, κύριοι συνάδελφοι, πριν από δύο
µήνες ήµουν στην Ολλανδία, όπου σπουδάζει ο γιός µου, µε ρώτησε κάποιος «Από πού είσαι». Του είπα «Από την Ελλάδα, από
τη Μακεδονία». Με κοίταξε απορηµένος. Σου λέει «από την Ελλάδα ή από τη Μακεδονία;».
Αυτό ακριβώς θέλουµε να λύσουµε, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό
ακριβώς αισθάνοµαι την ανάγκη να βοηθήσω να λυθεί. Και η συµφωνία Τσίπρα - Ζάεφ καταφέρνει να αντιµετωπίσει αυτό το πρόβληµα µε σεβασµό στην ιστορία, στην αξιοπρέπεια των δύο λαών
και επωφελώς για τη χώρα.
Θέλουµε να λύσουµε ένα πρόβληµα που δηµιούργησαν µε την
ανικανότητά τους να το λύσουν στην ώρα του, την ώρα της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, όταν οριζόταν η ονοµασία των νέων
κρατών που προέκυπταν. Μιλώ για την παράταξη αυτή που σήµερα µας κατηγορεί και µας καταγγέλλει και επιλέγει πάλι να
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επαναφέρει τον εθνικό διχασµό της περιόδου 1991-1993.
Ως Βουλευτής της Πέλλας, της γενέτειρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συναισθανόµενος την ιδιαίτερη ευθύνη µου σε
σχέση µε αυτό το γεγονός, θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες
που µε έστειλαν εδώ, τους πολίτες της Μακεδονίας, της Πέλλας,
που έχει δεχθεί τη µεγαλύτερη επίθεση εθνικισµού και πατριδοκαπηλίας τα τελευταία χρόνια και βεβαίως όλο το τελευταίο διάστηµα, αλλά και όλης της χώρας, ότι αυτή η συµφωνία διασφαλίζει τα εθνικά µας συµφέροντα παίρνοντας πίσω την ιστορία και
τον πολιτισµό µας.
Μπορεί κανείς να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι αυτή η συµφωνία
δεν είναι πατριωτική, επωφελής για τη χώρα;
Με βάση αυτά που αναλύθηκαν κατ’ άρθρον από διάφορους
συναδέλφους -και δεν προλαβαίνω να αναφέρω τώρα- τι να πρωτοπεί κανείς; Προφανώς οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας -και
άλλων πτερύγων- προτιµούν να µην λυθεί το θέµα. Προτιµούν να
συνεχίσει να υπάρχει αυτό που υπάρχει και σήµερα.
Η πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων
τριών δεκαετιών κυρίως, έδωσε έδαφος στην Τουρκία να διεισδύσει και σε πολιτικό και σε οικονοµικό επίπεδο στη γειτονική
χώρα, αντί να συµβάλει να αναδειχθεί η χώρα µας σε ηγεµονική
δύναµη σε όλα τα Βαλκάνια, µε την ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας και εκτεταµένων οικονοµικών συναλλαγών.
Υπάρχουν πράγµατι σηµαντικές οικονοµικές συναλλαγές, κυρίως από ιδιωτικές ελληνικές επιχειρήσεις στη γειτονική χώρα.
Θα µπορούσε, όµως, να ήταν πολύ µεγαλύτερες αυτές οι συναλλαγές, αν είχε λυθεί το εθνικό θέµα στην ώρα του, τότε που διαλύθηκε η ενιαία Γιουγκοσλαβία.
Η γειτονική µας χώρα, όπως και όλες οι βαλκανικές χώρες,
είναι εν δυνάµει αγορές για το αγροτικό, για το τουριστικό και
το πολιτιστικό προϊόν, για τη µεταφορά τεχνογνωσίας και για επιχειρήσεις από όλες τις περιοχές µα, ιδίως της Μακεδονίας. Η
επίλυση του εθνικού θέµατος δηµιουργεί συνθήκες φιλίας και
συνεργασίας, όπως αρµόζει στη χώρα µας ως δύναµης σταθερότητας και ειρήνης, πυλώνα συνανάπτυξης και δηµιουργίας.
Ποιος πατριώτης –ιδίως από τις περιοχές τις δικές µας, της
Μακεδονίας- δεν καταλαβαίνει ότι µε τη µη επίλυση του προβλήµατος κινδυνεύουµε να έχουµε ακριβώς από πάνω µας µεγάλους
εθνικισµούς, όπως της Αλβανίας και της Βουλγαρίας ή και τους
δύο µαζί;
Ποιος σώφρων Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι η σταθερότητα
αυτής της χώρας και η ανάπτυξή της µε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας µε µας είναι ευεργετική για τα εθνικά µας συµφέροντα;
Ποια είναι, όµως, η αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι; Υπάρχουν κάποιοι µέσα εδώ, αλλά και έξω από τη Βουλή, που θέλουν να µην
λυθούν ποτέ τα εθνικά θέµατα, γιατί ακριβώς στη διατήρησή
τους βασίζουν την ύπαρξή τους, στηρίζουν τον εαυτό τους, τα
κόµµατά τους, τις διάφορες οργανώσεις, που προπαγανδίζουν
τη διαιώνιση της έχθρας, του εθνικισµού και της πατριδοκαπηλίας.
Είναι τεράστια η ευθύνη σας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
που πατρονάρετε τους επαγγελµατίες εθνικιστές και τους πατριδοκάπηλους, που τους διευκολύνατε να ζουν και να αναπτύσσονται διευκολύνοντας και την εκκόλαψη του αυγού του φιδιού -ένα
επεισόδιο από το ακραίο, αποκρουστικό του πρόσωπο είδαµε και
χθες-, µόνο και µόνο για να µην φανούν τα µεγάλα εσωκοµµατικά
σας προβλήµατα και προσδοκώντας να αποκοµίσετε υποτιθέµενα πρόσκαιρα κοµµατικά οφέλη.
Η συµφωνία κινείται στο πλαίσιο της Συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1913 µετά τους Βαλκανικούς πολέµους, µία συνθήκη
που προφανώς είναι αδύνατον να αναθεωρηθεί, γιατί θα ανοίξει
τον ασκό του Αιόλου και για άλλες αναθεωρήσεις, που ούτε να
τις ακούσουµε δεν θέλουµε.
Καλώ τους συµπολίτες µου στη Μακεδονία να αποµονώσουν
τους εµπόρους του πατριωτισµού. Να αποµονώσουν όλους αυτούς τους δηµάρχους, θα έλεγα, κάποιοι εκ των οποίων φτάνουν
σε ακραίο σηµείο αντιδηµοκρατισµού και ρεσιτάλ αλαζονείας και
αυθαιρεσίας, ζητώντας τα διαπιστευτήριά µας, για να εγκρίνουν
αν θα επισκεφθούµε ή αν θα παραµείνουµε στις περιοχές µας,
εάν διαφωνούµε µε τις απόψεις τους, και κάποιους άλλους που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρεµούν στα δηµοτικά µέγαρα αυθαιρέτως, χωρίς καµµία απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων πανό: «Κλειστό λόγω ονόµατος».
Καλώ τους συµπολίτες µου να εµπιστευθούν ανθρώπους που
απέδειξαν ότι καµµία σχέση δεν έχουν µε την κλεψιά, την αρπαχτή, τη λοµογιά, τη διαπλοκή, τη διαφθορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Να κλείσουν την πόρτα σε αυτούς που υποκριτικά προσπαθούν να σώσουν εαυτούς από τον έλεγχο των σκανδάλων είτε
είναι η «NOVARTIS», το ΚΕΕΛΠΝΟ, τα εξοπλιστικά, αυτούς που
έδωσαν δώρο, κυριολεκτικά ξεπούλησαν την Αγροτική Τράπεζα
σε φίλους τους, αφήνοντάς τον αγρότη χωρίς χρηµατοδότηση
και που δεν θέλουν να πληρώσουν ποτέ τα θαλασσοδάνεια των
φθαρµένων κοµµάτων τους.
Αυτή η πρόταση µοµφής όχι απλά θα πέσει στο κενό, αλλά
είναι βέβαιον ότι θα µας δυναµώσει. Οι ανεύθυνοι και οι τυχοδιώκτες θα πάρουν ισχυρά και δυνατά την απάντηση που τους αρµόζει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιωτόπουλος και αµέσως µετά ο κ.
Κόνσολας. Ο κ. Παππάς θα µιλήσει αργότερα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι Έλληνας Μακεδόνας και οµιλώ την ελληνική γλώσσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γεννήθηκα λίγα χιλιόµετρα µακριά από την πόλη των Φιλίππων,
µετονοµασθείσα έτσι το 356 π.Χ. από τον Φίλιππο τον Β’, Βασιλέα
των Μακεδόνων και καµµία διεπιστηµονική επιτροπή του άρθρου
8 παράγραφος 5 της συµφωνίας που φέρνετε δεν µπορεί να µου
το αλλάξει αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό είναι στοιχείο της εθνικής µου συνείδησης και η εθνική
µου συνείδηση είναι στοιχείο της ψυχής µου. Δεν επιτρέπω σε
κανέναν αστοιχείωτο ή πονηρό, σε κανέναν χαβαλέ της ιστορίας
ή κυνικό της εξουσίας, είτε αυτός είναι κυβερνητικός παράγοντας είτε Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που θα ψηφίσουν το βράδυ υποθέτω υπέρ της απόρριψης της πρότασης
δυσπιστίας της Νέας Δηµοκρατίας και εποµένως θα ανάψουν
αύριο το πράσινο φως στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό
Εξωτερικών της χώρας µας, για να πάνε να υπογράψουν αυτή
τη συµφωνία που κατά τα άλλα απορρίπτουν.
Μεθαύριο θα ανάψουν το πράσινο φως στον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, στον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Πάνο Καµµένο, να πάει στο ΝΑΤΟ να διαχειριστεί τα διαδικαστικά της ενταξιακής πορείας των Σκοπίων σε αυτόν τον Οργανισµό, ως
αρµόδιος Υπουργός, που κατά τα άλλα απορρίπτει αυτή τη συµφωνία. Αυτά συµβαίνουν αυτές τις µέρες.
Έκανα, όµως, αυτή τη δήλωση και για κάποιον άλλο λόγο, πολύ πιο σηµαντικό, αν θέλετε, και πιο σοβαρό. Γιατί δεν αργεί η
ώρα, που µε βάση τα κεκτηµένα αυτής της διπλωµατικής επιτυχίας -λέµε τώρα- θα έρθει κάποιος να µου πει ότι, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν µπορείτε να δηλώνετε Έλληνας Μακεδόνας που
µιλά την ελληνική γλώσσα, διότι οι Μακεδόνες είναι οι πολίτες
της Βόρειας Μακεδονίας, όπως συµφώνησε ο κ. Τσίπρας µε τον
κ. Ζάεφ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αυτοί οµιλούν τη µακεδονική γλώσσα, όπως συµφώνησε ο
κ. Τσίπρας µε τον κ. Ζάεφ. Εποµένως, όταν δηλώνετε Έλληνας
Μακεδόνας, οµιλών την ελληνική γλώσσα, ενδεχοµένως η συµπεριφορά σας να αναπτύσσει σοβινιστικά στοιχεία, βάσει συγκεκριµένου άρθρου αυτών που συµφώνησαν ο κ. Τσίπρας µε τον
κ. Ζάεφ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Σουρεαλιστικό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί σουρεαλιστικό, κύριε
Υπουργέ; Το βλέπω να γίνεται. Μακάρι να διαψευστώ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µην παρεµβαίνετε.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής
της επιθετικής, εχθρικής, σοβινιστικής συµπεριφοράς, µπορεί
µία τέτοια δήλωση, αν όχι αντιφατική, να είναι τουλάχιστον επιλήψιµη. Αυτό και όλα αυτά είναι τα προϊόντα της διαπραγµάτευσης που οδήγησαν σε αυτή τη συµφωνία. Γι’ αυτό δηλώνουµε
ότι είναι κάκιστη η συµφωνία.
Εξαντλώντας τα όπλα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εγείρουµε αυτήν την πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που
διαπραγµατεύτηκε και έκλεισε αυτή τη συµφωνία και αύριο - µεθαύριο θέλει να πάει να την υπογράψει.
Στεκόµαστε µαζί µε τις εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατοµµύρια
του ελληνικού λαού, που δεν ακούει αυτή η Κυβέρνηση, οι οποίοι
διαµαρτύρονται και διαδηλώνουν σε όλη την Ελλάδα, στη βόρεια
Ελλάδα, παντού, γιατί απλά δεν συµφωνούν.
Εµείς, λοιπόν, µέσα εδώ για αυτούς και αυτοί έξω για εµάς,
όλοι µαζί να απορρίψουµε αυτή τη συµφωνία, η οποία πολύ φοβάµαι ότι θα δηµιουργήσει προβλήµατα, αν όχι και δεινά, στο
µέλλον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί είναι κακή η συµφωνία; Πού είναι το αµετάφραστο όνοµα
Severna Makedonija, για το οποίο έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός στο διάγγελµά του, προφανώς, ψευδόµενος άλλη µία φορά;
Έφυγε αυτό.
Έχουµε ένα όνοµα το οποίο µεταφράζεται στη γλώσσα κάθε
χώρας και το όνοµα είναι Βόρεια Μακεδονία. Και το όνοµα Βόρεια Μακεδονία, όπως ακούστηκε, αποτέλεσε επιλογή Ζάεφ και
Ντιµιτρόφ, των σκοπιανών δηλαδή κυβερνητικών παραγόντων,
την οποία δέχτηκε η ελληνική πλευρά ασµενώς, όπως λέει ο κ.
Κοτζιάς ο οποίος, όταν δεν κακοποιεί εθνικά δίκαια, κακοποιεί
την ελληνική γλώσσα.
Ρωτάω εγώ σε ποια σκληρή διαπραγµάτευση, όπου το µείζον
είναι το όνοµα, έρχεται η µία πλευρά και αποφασίζει ελεύθερα,
επιλέγει ελεύθερα και η άλλη πλευρά, που υποτίθεται ότι διαπραγµατεύεται σκληρά, απλώς προσυπογράφει και συναινεί;
Όµως, και το ίδιο το όνοµα, η επιλογή, όπως σας είπα, Ζάεφ δεν
παραπέµπει σε αλυτρωτισµούς; Γιατί οι Τούρκοι επιµένουν να
αποκαλούν δυτική Θράκη την ελληνικότατη Θράκη, σε αντιδιαστολή µε την ανατολική Θράκη, που είναι κοµµάτι αυτού που
λέµε εµείς τώρα ευρωπαϊκή Τουρκία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Παναγιωτόπουλε,
µισό λεπτό ακόµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άλλα τριάντα δευτερόλεπτα και σας ευχαριστώ για την ανοχή.
Αλυτρωτισµός. Δεν είναι ο γραφικός αλυτρωτισµός του Γκρουέφσκι µε τα αγάλµατα. Είναι ο υποθάλπων, υφέρπων, επικίνδυνος αλυτρωτισµός του µακεδονικού ιδεολογήµατος των αλύτρωτων πατρίδων, αυτός που σιγά σιγά θα βγει, γιατί οι πολιτικοί
συσχετισµοί µεταβάλλονται.
Δεν έχω καιρό να αναλύσω τα υπόλοιπα της συνθήκης. Δύο
πράγµατα λέω και θα κλείσω.
Σε αυτήν σας την πρωτοβουλία, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, λειτουργήσατε ερήµην της βούλησης και την επιθυµίας
του ελληνικού λαού. Δείχνετε περισσότερο ενδιαφέρον να ικανοποιήσετε τα αιτήµατα του διεθνούς παράγοντα προς ικανοποίηση δικών τους συµφερόντων, παρά το λαϊκό αίσθηµα, την
επιθυµία του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώστε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι και κάτι άλλο, όµως.
Αυτό το επιθυµούσατε πάντα. Όταν ο Καραµανλής έδινε τη µάχη
στο Βουκουρέστι, επιφανή στελέχη του κόµµατός σας, που ήταν
τότε στο 3% -αναµνήσεις από το µέλλον ίσως- υποστήριζαν την
αναγνώριση του γειτονικού κράτους µε το συνταγµατικό όνοµα
Μακεδονία σκέτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Οι αναµνήσεις από το παρελθόν, εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι τώρα βρίσκω ή µάλλον καταλαβαίνω γιατί είστε τόσο ικανοποιηµένοι. Δεν θα γίνουν,
όµως, έτσι τα πράγµατα.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην µε αναγκάζετε κι
εµένα να εξεγείροµαι, ενώ δεν έχω τέτοια δικαίωµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν ακούσατε τι ψέλλισε
ο κ. Μπούρας ανεβαίνοντας προς το Βήµα, ότι τώρα µιλάνε τα
σύνορα του Αιγαίου.
Είναι αλήθεια, κύριε Μπούρα. Ευχαριστώ και για την ευκαιρία
που µου δώσατε να αναφερθώ και στον προηγούµενο οµιλητή,
τον εξαιρετικό συνάδελφο κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος µε γλαφυρό τρόπο περιέγραψε τη δική του αναφορά κοινωνικοπολιτιστική αλλά και ιδεολογική ως Μακεδόνας.
Μόνο που θέλω να σας θυµίσω, κύριε Πρόεδρε και κύριοι
Υπουργοί, ότι αυτή η αναφορά του Μακεδόνα δεν αφορά µόνο
τη Μακεδονία. Αφορά όλη τη χώρα. Γιατί η Ελλάδα, ως αδιαίρετος χώρος, είναι µία χώρα µε ιστορικές ρίζες που η Δωδεκάνησος είναι ένα ακροτελεύτιο άκρο της χώρας, της Ευρώπης, που
φοβάµαι ότι, αν συνεχίσει αυτή η Κυβέρνηση µε αυτήν την τακτική, λίγο διάστηµα µετά θα µιλάµε και για τη Δωδεκάνησο.
Αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να είχε προηγηθεί. Θα έπρεπε να
έχει προηγηθεί µε ευθύνη της Κυβέρνησης και όχι να συρθεί σε
µία συζήτηση υποχρεωτικά µετά την πρωτοβουλία του Προέδρου µας κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας να συζητούµε εδώ ύστατα, την τελευταία στιγµή, µία πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δηµοκρατίας για τη συµφωνία της Κυβέρνησης
µε την κυβέρνηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας.
Η Κυβέρνηση, για την ακρίβεια, κύριε Πρόεδρε, αναγκάζεται
να συρθεί σε µία συζήτηση, αφού προσπάθησε το προηγούµενο
διάστηµα να κρύψει αυτήν την ασύµβατη σχέση των κυβερνητικών εταιρών Τσίπρα - Καµµένου. Δυστυχώς, όµως, πλέον έχει
φτάσει στα τέρµινα αυτή η συζήτηση.
Ξέρετε, αυτήν την εξουσιοδότηση που θέλει ο κ. Τσίπρας να
έχει από την ελληνική κοινωνία και την ελληνική αντιπροσωπεία
δεν µπόρεσε να την έχει και έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο.
Γιατί αυτήν τη στιγµή το ζήτηµα είναι ότι έχει χάσει, δεν υπάρχει
πλέον, την κοινωνική πλειοψηφία και προσπαθεί να βρει τρόπους
να υπογράψει µια συµφωνία η οποία είναι ασύµβατη µε το θυµικό, αλλά και µε το δίκαιο.
Κύριε Πρόεδρε, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους χειρισµούς της ελληνικής κυβέρνησης για το Βουκουρέστι. Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας είπε πολύ ορθά ότι θα πρέπει να
περισσεύει το θράσος στην Κυβέρνηση για να αναφέρεται στο
Βουκουρέστι, µία συµφωνία η οποία θα έπρεπε να έχει αναφορά
το Βουκουρέστι, κάτι το οποίο η κ. Μπακογιάννη τις προηγούµενες ώρες εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία περιέγραψε µε ακρίβεια. Γι’ αυτό και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραµανλής, αναφέρθηκε σε αυτήν την οµιλία και θα ήταν καλό και χρήσιµο όλοι να είχαµε στρέψει σε αυτό το πλαίσιο τη συζήτηση
καιρό πριν.
Ξέρετε, η Κυβέρνηση Τσίπρα θα έπρεπε να έχει ως πυλώνα
και οδηγό εκείνη τη συµπεριφορά της Κυβέρνησης Καραµανλή
– Μπακογιάννη – Μεϊµαράκη, όπου είχε ενηµερώσει την Εθνική
Αντιπροσωπεία και τότε είχαµε προχωρήσει πραγµατικά µε
εθνική συνείδηση.
Δυστυχώς, όµως, η Κυβέρνηση Τσίπρα µετέτρεψε ως αδύναµο
εταίρο στη διαπραγµάτευση αυτήν τη χώρα, ενώ τα Σκόπια ήταν
πραγµατικά µια χώρα που ήταν στη γωνία. Αυτοί, πράγµατι, ζητούσαν τη στήριξη του διεθνούς παράγοντα και για το ΝΑΤΟ και
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Τσίπρας µε τους χειρισµούς του
κατέστησε την Ελλάδα ως αδύναµο µέρος.
Όλοι οι οµιλητές αποδόµησαν αυτήν τη συµφωνία, όλοι οι συνάδελφοί µου στη Νέα Δηµοκρατία. Και ξέρετε είναι γνωστό ότι
το ασύγγνωστο «ναι» στην αναγνώριση της µακεδονικής εθνότητας, αλλά και της γλώσσας έχει πλέον µετατρέψει και σε ένα
όνειρο το erga omnes που ο κύριος Πρωθυπουργός από αυτό
εδώ το Βήµα στην Εθνική Αντιπροσωπεία έλεγε ότι είναι εδραιωµένο.
Δυστυχώς, έχουµε ένα κράτος που θα ονοµάζεται Βόρεια Μα-
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κεδονία, οι κάτοικοί της θα ονοµάζονται Μακεδόνες και θα έχουν
και µία υπογραφή της ελληνικής Κυβέρνησης για αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν ειλικρινά ενδιαφέρον να γνωρίζαµε
ποια ήταν η θέση της Κυβέρνησης µετά την απόφαση του Αρείου
Πάγου, που αναφέρει πως δεν υπάρχει µακεδονική εθνότητα,
δεν υπάρχει µακεδονική γλώσσα, αυτά δηλαδή που εκχωρείτε
εσείς απλόχερα τώρα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου το 2009
είχε εισηγήτρια ωστόσο και την κ. Θάνου, τη σύµβουλο του Πρωθυπουργού. Άρα τι λέτε για όλα αυτά, κύριοι της Κυβέρνησης;
Αναφέρεται ο όρος «Μακεδονία» από αρχαιοτάτων χρόνων.
Είναι όρος ιστορικός, γεωγραφικός και όχι εθνολογικός. Αυτά
λέει η απόφαση. Οι Μακεδόνες δεν είναι και ούτε υπήρξαν κατά
το πρόσφατο και απώτερο παρελθόν ιδιαίτερος εθνολογικός
σχηµατισµός. Απλώς Μακεδόνες ονοµάζονταν ανέκαθεν οι κάτοικοι της γνωστής αρχαίας περιοχής της ελληνικής Μακεδονίας,
όπως οι Θράκες επειδή µένουν στην Θράκη, όπως οι Θεσσαλοί
επειδή µένουν στην Θεσσαλία. Εποµένως, Μακεδόνες κατά την
εθνότητα δεν υπάρχουν ούτε µπορούν να δηµιουργηθούν. Αυτή
είναι η αλήθεια.
Μου έκανε εντύπωση ο κ. Κατρούγκαλος, προηγούµενα, στην
αναφορά του ότι υπάρχει ένας οίκτος. Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δηµοκρατία δεν ικετεύει. Εσείς πρέπει να είστε υπόλογοι στην ελληνική κοινωνία. Μου κάνει εντύπωση που µε τη συµπεριφορά
σας έχετε εξελιχθεί, έχετε µεταλλαχθεί και λέτε να ντρεπόµαστε.
Σε τι να ντρεπόµαστε, κύριε Υπουργέ;
Λυπάµαι που από εσείς που ήσασταν άνθρωπος του µέτρου
φτάσατε στον υπέρµετρο λαϊκισµό να εξυβρίζετε αυτούς που
έστω ύστατα αυτήν την ώρα σας καλούν να επαναφέρετε στην
έννοµη τάξη αυτήν τη συµφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πρέπει να ολοκληρώσετε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, όµως, η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχει εργαλειοποιήσει σε δύο σηµεία την εξωτερική σας πολιτική, στο σκοπιανό και στο µεταναστευτικό. Δύο ζητήµατα που φοβάµαι ότι
έχετε µετατρέψει τη χώρα σε έναν σκηνικό του παραλόγου,
αφού πρώτον για το σκοπιανό θα δείτε τις εξελίξεις. Σας καλούµε έστω και ύστατα τώρα να ανακαλέσετε αυτήν την απόφαση.
Δεύτερον, για το µεταναστευτικό έχετε µετατρέψει τα νησιά
σε αποθήκες παράνοµων µεταναστών που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εθνικά.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, λοιπόν, έστω και τώρα όλοι
µαζί, ενωµένοι να καλλιεργήσουµε την εθνική συνείδηση και να
πάµε µπροστά χωρίς διχασµό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
Μόλις ενηµερώθηκα ότι απουσιάζει από την Αίθουσα, οπότε
τον λόγο έχει ο κ. Κωσταντίνος Καραµανλής του Αχιλλέα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπηρετώ µία
πολιτική σχολή σκέψης η οποία αποστρέφεται τον εθνικισµό, τον
φανατισµό και την πατριδοκαπηλία. Έχω γαλουχηθεί στην αντίληψη ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να ασκείται µε γνώµονα όχι
το κοµµατικό συµφέρον, αλλά µε γνώµονα το συµφέρον της
χώρας σε βάθος δεκαετιών.
Οφείλω, λοιπόν, να καταθέσω τις απόψεις µου ως Μακεδόνας
Βουλευτής χωρίς λαϊκισµούς και χωρίς υπερβολές, αλλά µε
πλήρη συναίσθηση της κρισιµότητας αυτών των ηµερών.
Ως Βουλευτής Σερρών, λοιπόν, θα σας πω ειλικρινά ότι εάν
φέρνατε µία εθνικά επωφελή λύση για το θέµα των Σκοπίων, θα
ήµουν από τους πρώτους που θα το αναγνώριζαν. Δυστυχώς,
όµως, δεν κάνετε κάτι τέτοιο. Φέρνετε µία συµφωνία που είναι
κακή και είναι εθνικά επικίνδυνη όχι µόνο για το σήµερα, αλλά
και για το µέλλον. Και θα µου επιτρέψετε να σας εξηγήσω πολύ
γρήγορα γιατί.
Πρώτον, γιατί πρώτη φορά –το έχουν πει άλλωστε και αρκετοί
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας- η ελληνική Κυβέρνηση ανα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γνωρίζει δήθεν µακεδονική ταυτότητα και δήθεν µακεδονική
γλώσσα. Η γλώσσα είναι το συστατικό στοιχείο κάθε έθνους.
Είναι ο πυρήνας της ταυτότητάς του. Με την ευκαιρία µια και µιλάµε για γλώσσα, καλό είναι να κλείσουµε το παραµύθι της
δήθεν αναγνώρισης της µακεδονικής γλώσσας το 1977. Η Ελλάδα σε εκείνη τη διάσκεψη δεν αναγνώρισε µακεδονική γλώσσα.
Είναι αδιανόητο η ελληνική Κυβέρνηση να επικαλείται την επιχειρηµατολογία των Σκοπίων, να εφευρίσκει πράγµατα που δεν
έγιναν ποτέ. Η διαστρέβλωση της ιστορίας, κύριοι και κυρίες του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι η µεγαλύτερη ύβρις.
Δεύτερον, στα λόγια λέγατε ότι η συµφωνία αυτή θα είναι erga
omnes. Στην πράξη, όµως, υπογράφετε διπλή ονοµασία και όχι
σύνθετη ονοµασία. Οι διεθνείς οργανισµοί θα αποκαλούν τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία, αλλά οι ίδιοι στο εσωτερικό τους θα αποκαλούνται Μακεδόνες.
Και τρίτον, η συµφωνία αυτή είναι επικίνδυνη γιατί έρχεται σε
πλήρη αντίθεση µε το κεκτηµένο του Βουκουρεστίου -που ήταν
πρώτα λύση και µετά ένταξη- και ανοίγει µε το καληµέρα διάπλατα την πόρτα εισόδου των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ.
Με την πολιτική σας, λοιπόν, τι κάνετε; Ενισχύετε τον αλυτρωτισµό των Σκοπιανών. Τους δίνετε γλώσσα, τους δίνετε εθνότητα,
τους δίνετε υπηκοότητα. Μας πάτε πίσω στη σύνδεση της Αριστεράς µε τον µακεδονισµό, µία µαύρη, µία µελανή σελίδα στην
ιστορία της ελληνικής Αριστεράς. Αντί να αποκρούετε τον αλυτρωτισµό των γειτόνων µας, δυστυχώς τον επιβραβεύετε.
Επειδή κάποιοι συγκρίνουν τη συµφωνία αυτή µε το Βουκουρέστι, θα µου επιτρέψετε να σας εξηγήσουµε για άλλη µία φορά
τι έλεγε το Βουκουρέστι. Είναι δύο απλά πράγµατα. Έλεγε, λοιπόν, ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο θέµα του ονόµατος και µετά
ένταξη και πρέπει να ισχύει η συµφωνία έναντι όλων. Εσείς αυτά
τα δύο τα έχετε χαρίσει. Χαρίζετε και κάτι ακόµα πιο σηµαντικό.
Τους χαρίζετε τη µακεδονική εθνότητα.
Στο Βουκουρέστι η ελληνική Κυβέρνηση τότε έδειξε τι θα πει
εξωτερική πολιτική µε σθένος, µε τόλµη, µε σχέδιο, µε διορατικότητα. Δεν λύγισε ούτε ο Κώστας Καραµανλής, ούτε η Ντόρα
Μπακογιάννη, ούτε ο Ευάγγελος Μεϊµαράκης στις πιέσεις των
ξένων, όπως κάνετε δυστυχώς εσείς σήµερα. Είπαν ένα «όχι»,
προτάσσοντας το εθνικό συµφέρον.
Σήµερα, λοιπόν, αντί να αξιοποιείτε αυτό το κεκτηµένο, το
ακυρώνετε. Η τότε κυβέρνηση δεν δέχτηκε µία τόσο κακή συµφωνία. Μην κατηγορείτε, λοιπόν, τους άλλους για τις δικές σας
αποτυχίες. Εσείς κάνετε εξωτερική πολιτική µε αποκλειστικό
γνώµονα τα µικροπολιτικά σας συµφέροντα. Κάνετε βουτιά στο
παρελθόν για να διχάσετε όλους τους Έλληνες, αλλά και για να
διχάσετε τη Νέα Δηµοκρατία. Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία είµαστε
ένα. Είµαστε ενωµένοι ειδικά για το θέµα της Μακεδονίας. Βάζουµε εθνικές γραµµές και τις υπηρετούµε.
Κλείνοντας θα µου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόµα. Θέλω να
πιστεύω ότι όλοι εµείς που ασχολούµαστε θεσµικά µε τα δηµόσια
πράγµατα, όσο υψηλή θέση και εάν κατέχουµε, υπηρετούµε την
απαράβατη γραµµή που πρώτος εφάρµοσε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής: το εθνικό πάντα πάνω από το προσωπικό συµφέρον.
Ετοιµάζεστε, λοιπόν, να βαρύνετε την πατρίδα µας µε µία συµφωνία επικίνδυνη και προβληµατική. Δεν υπογράφετε –βλέπετεµόνο οικονοµικά µνηµόνια. Υπογράφετε και εθνικά µνηµόνια και
µάλιστα χωρίς την έγκριση της Βουλής.
Σε αυτόν τον δρόµο να ξέρετε ότι θα έχετε απέναντί σας όχι
µόνο τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά και όλον τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου, ύστερα ο Πρόεδρος κ. Σαµαράς και µετά ο Υπουργός κ. Τζανακόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το ΠΑΣΟΚ και η δηµοκρατική παράταξη σε όλη την ιστορική τους
διαδροµή είχαν πάντα ως αδιαπραγµάτευτο πρόταγµα τα εθνικά
συµφέροντα. Η εθνική στρατηγική µε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου διασφάλισε για τη χώρα
µας µία πορεία σε κρίσιµες περιόδους και καθόρισε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της χώρας.
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Σήµερα το ΠΑΣΟΚ µε την εµπειρία του, µε πατριδογνωσία συνεχίζει µία σύγχρονη πορεία µαζί µε όλες τις δυνάµεις που αποδέχτηκαν το κάλεσµα της Φώφης Γεννηµατά. Το Κίνηµα Αλλαγής
φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην ανασυγκρότηση της χώρας
και τη δηµιουργία ευηµερούσας κοινωνίας σε στέρεες βάσεις.
Θέλουµε να ενώσουµε ξανά τους Έλληνες µε βάση τον πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξής µας µακριά από τον εθνικολαϊκισµό και την πατριδοκαπηλία. Η εθνική συνεννόηση, που είναι
για εµάς προϋπόθεση για να αναταχθεί η χώρα, είναι πολύ µακριά από την εκ των υστέρων ενηµέρωσή σας.
Το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου εκλήθη να διαχειριστεί ένα
πρόβληµα που είχε ήδη συνδιαµορφωθεί µε αφετηρία το Ίλιντεν,
τη δηµιουργία της Γιουγκοσλαβίας και του οµόσπονδου κράτους, από τον εµφύλιο και την πέµπτη ολοµέλεια του ΚΚΕ στις
Πρέσπες, τη µετεµφυλιακή διαχείριση και το αδιέξοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1990 - 93 µετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Η ενδιάµεση συµφωνία το 1995 ήταν µία επιτυχία της
Ελλάδας, που έδωσε όπλα για τη διασφάλιση των εθνικών µας
θέσεων. Το 2008 απειλήθηκε, και καλώς, βέτο για την είσοδο της
FYROM στο ΝΑΤΟ.
Το 2017 ο κ. Τσίπρας προχώρησε σε διαπραγµατεύσεις µε τη
νέα ηγεσία των Σκοπίων µε πίεση και προς τις δυο πλευρές της
Αµερικής, του ΝΑΤΟ και ορισµένων Ευρωπαίων. Πράγµατι ήταν
καλή η συγκυρία για να πετύχουµε ολοκληρωµένη και βιώσιµη
συµφωνία, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται ο κ. Τσίπρας δεν τα κατάφερε.
Προχώρησε χωρίς συνεννόηση µε τις πολιτικές δυνάµεις στην
Ελλάδα και έφερε µία συµφωνία που την είπε καλή. Καλή για τα
Σκόπια, τον διεθνή παράγοντα και τους Ευρωπαίους που πάντα
θέλουν να κλείνουν ανοικτά µέτωπα.
Για τη διασφάλιση, όµως, των συµφερόντων της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπεύθυνη, αρµόδια και υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό είναι η ελληνική Κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάµεις.
Το Κίνηµα Αλλαγής είναι υπέρ µίας ολοκληρωµένης και βιώσιµης λύσης όχι, όµως, όποιας όποιας. Τα όποια θετικά αυτής της
συµφωνίας εξανεµίζονται από τα αρνητικά. Δεν διασφαλίζονται
επαρκώς τα εθνικά συµφέροντα, αλλά ανοίγουν νέες πληγές. Γι’
αυτό και η πολύ µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έχει
πειστεί.
Επιπλέον, οι κυβερνητικοί παράγοντες όχι µόνο δεν τεκµηριώνουν τη θέση τους, αλλά τα όποια επιχειρήµατά τους ακούσαµε
αυτές τις ηµέρες είναι χειρότερα από τη συµφωνία. Έχουµε
ακούσει τα µύρια όσα αυτές τις ηµέρες. Επικαλούνται έργα και
ηµέρες πολιτικών της Δεξιάς, όπως Αβέρωφ, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Μπακογιάννη, Κωσταντίνο Καραµανλή κ.λπ. Προσωπικά και µόνο µε αυτήν την επίκληση είµαι απέναντί σας.
Άλλωστε µοιάζετε όλο και περισσότερο εσείς σήµερα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Μητσοτάκης ο αείµνηστος το 1990 - 1993: Με έναν
Κατσίκη και µε έναν Καµµένο κυβερνάτε και την ίδια πολιτική
ακολουθείτε. Κάθαρση και µονεταριστικοί στόχοι ήταν και τότε
της Κυβέρνησης και σήµερα εσάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Αλλά, ας πάµε στη συµφωνία. Το όνοµα είναι erga omnes;
Μόνο κατ’ επίφαση και κατά τα άλλα αποδέχεστε τον σκληρό πυρήνα του αλυτρωτισµού. Παραχωρήσατε, ως µη οφείλατε, την
ταυτότητα Μακεδόνας-Μακεδόνισσα, την ιθαγένεια µακεδονική,
την επίσηµη γλώσσα µακεδονική .Αποκρύπτετε ότι ο Ανδρέας
Παπανδρέου το 1982 έβαλε τέλος την υποτιθέµενη αναγνώριση
της γλώσσας, που δεν αναγνώριζε πλέον τα πτυχία από τα Σκόπια.
Tα δίνετε όλα: ηλεκτρονική ταυτότητα, διεθνές σήµα. Τα ταµπελάκια στα αγάλµατα, που µας λέει ο κ. Τσίπρας, στα Σκόπια
είναι σαν τα καθρεφτάκια των ιθαγενών. Η συµφωνία εκχωρεί την
πρωτοβουλία κινήσεων στα Σκόπια. Η Ελλάδα επιτρέπει την είσοδό τους στο ΝΑΤΟ, παραδίδοντας το βέτο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σύνθετο όνοµα είναι για εµάς
αποδεκτό, ως αποτέλεσµα συµβιβασµού στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης και βιώσιµης συµφωνίας που, όµως, δεν υπάρχει. Η
συµφωνία ως έχει, πριν αλλάξουν, τουλάχιστον τα τρία θέµατα
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που θέσαµε, δεν πρέπει να υπογραφεί. Σκεφθείτε το εθνικό συµφέρον. Αν πάλι παίρνετε µόνοι σας το ρίσκο, αδιαφορώντας γι’
αυτά που σας λέµε, θα είστε µόνοι.
Ως προς την πρόταση δυσπιστίας, επειδή ο κ. Τσίπρας την καλωσόρισε και είπε ότι τη θεωρεί ψήφο εµπιστοσύνης, εµείς ψήφο
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Τσίπρα - Καµµένου και στα πεπραγµένα της δεν δίνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Παρακαλώ πολύ, τον λόγο έχει ο Πρόεδρος κ. Σαµαράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας
διαβάσω τι γράφει σε άρθρο του σήµερα ένας πολιτικός µου αντίπαλος εδώ και δεκαετίες, που γνωρίζει πολύ καλά τι έγινε για
το σκοπιανό το 1991, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, µε τον οποίο και
τότε διαφωνούσα και όλα τα επόµενα χρόνια. Για να δείτε ποιοι
είναι οι ακροδεξιοί, ποιοι είναι δηµοκράτες και ποιοι εκείνοι που
τα ξεπουλάνε όλα.
Γράφει, λοιπόν, ο Πάγκαλος σήµερα: «Ο κ. Σαµαράς, όταν
ήταν Υπουργός Εξωτερικών, θεωρούσε υποχρέωσή του να ενηµερώνει τακτικά την αντιπολίτευση. Τουλάχιστον εµένα που αντιπροσώπευα κατ’ εντολήν του Ανδρέα Παπανδρέου την αξιωµατική αντιπολίτευση τότε, µε έβλεπε δύο µε τρεις φορές τον µήνα.
Διατηρώ, τριάντα χρόνια µετά, τεράστια εκτίµηση γι’ αυτές τις
δηµοκρατικές πρακτικές ενός πολιτικού µε τον οποίον τόσα
πολλά µας χωρίζουν. Σε µία από τις συναντήσεις µας αυτές µου
ανήγγειλε την, κατά πληροφορίες, προσεχή κήρυξη της ανεξαρτησίας της Οµόσπονδης Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας. Είχε ο κ. Σαµαράς την εντύπωση ότι ένα πλήθος προβλήµατα θα δηµιουργούντο για τη χώρα µας και η εντύπωση
αυτή δεν ήταν εντελώς εσφαλµένη. Έδινε µεγάλη σηµασία από
τότε στο όνοµα του νέου κράτους και στον τρόπο µε τον οποίο
θα µπορούσαµε να το αποφύγουµε.»
Ο κ. Πάγκαλος κλείνει το άρθρο του ως εξής: «Η κατά κράτος
υποχώρηση δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί ως στρατηγική. «Βόρεια Μακεδονία» δεν είναι λύση. Αφήνει ανοιχτό τον σφετερισµό
του ιστορικού και πολιτιστικού παρελθόντος µας από τους Σλάβους που έχουν επικρατήσει στα Σκόπια.»
Αυτά τα λέει σήµερα ο πολιτικός µου αντίπαλος διαχρονικά.
Όλοι οι Έλληνες έχουν καταλάβει τι γίνεται σήµερα. Αι γενεαί
πάσαι.
Κύριε Τσίπρα, που δεν είστε εδώ, αλλά που ξέρω ότι µε ακούτε, εγώ πολέµησα για το σκοπιανό, εσείς τα δώσατε όλα.
Εγώ αντιστάθηκα, εκπροσωπώντας την οµόφωνη απόφαση
του υπουργικού συµβουλίου τότε, τη συντριπτική πλειοψηφία
της Βουλής τότε και του Συµβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών
τότε, όλων των Ελλήνων και εσείς σήµερα τα δίνετε όλα, χωρίς
στήριξη από τη Βουλή, χωρίς καν απόφαση του Υπουργικού σας
Συµβουλίου. Τα δώσατε όλα σε διπλωµατία µυστική, χωρίς τη
στήριξη κανενός, ούτε καν του κυβερνητικού σας εταίρου, µε την
Αντιπολίτευση στο σκοτάδι και τον λαό στα κάγκελα. Δηλαδή, µε
ανύπαρκτη νοµιµοποίηση και µηδενική συναίνεση.
Από την ταραχή σας, λοιπόν, βρίσκεστε και σε πλήρη σύγχυση.
Από τη µία εσείς και τα «παπαγαλάκια» σας µε κατηγορείτε ότι
εγώ, δήθεν, δηµιούργησα το 1992 το σκοπιανό και από την άλλη
εσείς και τα παπαγαλάκια σας µε κατηγορείτε ότι εγώ δήθεν από
τότε πούλησα το σκοπιανό. Σε εµένα τα λέτε αυτά;
Με συκοφαντείτε ως πολύ αδιάλλακτο και ταυτόχρονα µε συκοφαντείτε ως πολύ υποχωρητικό. Διαλέξτε, επιτέλους, για τι
από τα δύο θα µε συκοφαντήσετε. Γιατί και τα δύο δεν µπορεί
να ισχύουν.
Και για να σοβαρευτούµε. Εγώ δεν δηµιούργησα κανένα πρόβληµα το 1992. Το πρόβληµα του ψευτοµακεδονικού αλυτρωτισµού το δηµιούργησαν ιστορικά ο Στάλιν και ο Τίτο. Γι’ αυτό,
όµως, δεν µας είπε τίποτε ο κ. Τσίπρας. Προφανώς, το ξέχασε.
Το πρόβληµα ξέσπασε πολιτικά, όταν διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία. Εγώ τότε διαχειρίστηκα την εθνική γραµµή, η οποία συνοψίστηκε στο Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών στις 12 Απριλίου 1992 και µάλιστα οµόφωνα, µε µια αποχή και µάλιστα µε
εµένα να µην είµαι παρών στην τελική απόφαση.
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Η απόφαση των πολιτικών αρχηγών έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα
αναγνωρίσει κράτος µε το όνοµα «Μακεδονία», σύνθετα ή παράγωγα.
Και πάρτε τα για να έχετε και τη συγκεκριµένη απόφαση, για
να µην υπάρχουν ανόητες τοποθετήσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει
για τα Πρακτικά τo προαναφερθέν έγγραφο, τo οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ήταν τότε, άλλωστε, που απορρίφθηκε και το λεγόµενο πακέτο Πινέιρο από το Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, αλλά
απορρίφθηκε τότε και από τα Σκόπια, όπως ο ίδιος ο Γκλιγκόροφ
γράφει στα αποµνηµονεύµατά του.
Κι ως προς τις ανοησίες που άκουσα περί Επιτροπής Μπατεντέρ κ.λπ., τις διαψεύδει ο ίδιος ο Μπατεντέρ, ο οποίος ξεκάθαρα
δήλωσε ότι η επιτροπή του δεν είχε καµµία αρµοδιότητα για το
θέµα της ονοµασίας, παρά µόνο αν πληρούν οι καινούργιες δηµοκρατίες που επρόκειτο να γίνουν στη Γιουγκοσλαβία τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Άλλα αντ’ άλλων απ’ αυτά που ακούστηκαν
εδώ πέρα!
Υπάρχουν, ευτυχώς, και τα ζωντανά ντοκουµέντα της εποχής.
Η σκηνή που ο Κωνσταντίνος Καραµανλής λέει: «Η Μακεδονία
είναι µία και είναι ελληνική». Δεν τη χώρισε σε βόρεια, για να τη
δώσει σε άλλους. Υπάρχουν και συνεντεύξεις του Παπανδρέου,
όπου εξηγεί πλήρως γιατί το όνοµα της Μακεδονίας είναι όχηµα
αλυτρωτισµού σε βάθος χρόνου. Δεν ήταν ανεύθυνος λαϊκιστής
ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Δεν ήταν ακροδεξιός ο Ανδρέας
Παπανδρέου. Για όνοµα του Θεού!
Εγώ έθεσα τους γνωστούς τρεις όρους. Αλλά θα πω πριν ότι
ελέχθη και το απίστευτο, ότι δήθεν εγώ δεν αντέδρασα, όταν αιφνιδιαστικά «έσκασε» ο διαµελισµός της Γιουγκοσλαβίας. Καλά,
είναι αποκαλυπτικό! Ο Πρωθυπουργός σας δεν ξέρει απολύτως
τίποτα ούτε και για την πολύ πρόσφατη ιστορία µας.
Μάθετε, λοιπόν, ότι σε εκείνο το Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης, στις 16 Δεκεµβρίου 1991, όταν η Γερµανία
ανακοίνωσε ότι de facto αναγνωρίζει Κροατία και Σλοβενία, εγώ
έθεσα τους γνωστούς σε όλους τρεις όρους και ζήτησα και πέτυχα µετά από µεγάλη µάχη τη µη αναγνώριση ενός κράτους,
που θα είχε όνοµα που θα υποδήλωνε αλυτρωτικές βλέψεις κατά
της χώρας µας, πράγµα που τελικά έγινε δεκτό και από τους
υπόλοιπους.
Και παρακαλώ πάρτε και τα συγκεκριµένα πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει, λοιπόν, να πάψετε να λέτε ανοησίες.
Είναι επιπλέον πάρα πολύ σηµαντικό να λεχθεί ότι εµπλέκετε
ακόµα και τις εµπορικές συµφωνίες που υπογράφονταν µε την
ενιαία Γιουγκοσλαβία, πριν τη διάλυσή της, µε την αναγνώριση
των διαφορετικών κρατών που γεννήθηκαν, αποσχίστηκαν µετά
τη διάλυσή της.
Πριν τη 16η Δεκεµβρίου του 1991 υπογράφαµε και εµείς και
όλα τα κράτη του κόσµου συµφωνίες µε την ενιαία Γιουγκοσλαβία. Κανείς δεν µπορούσε να επέµβει στο πώς ονοµάζει ένα ενιαίο κράτος τις περιοχές του. Ήταν εσωτερική του υπόθεση και
κανείς δεν δεσµεύεται ούτε αναγνωρίζει διεθνώς τις εσωτερικές
υποδιαιρέσεις άλλων κρατών. Άλλωστε, υπάρχουν και δεκάδες
εµπορικές συµφωνίες µε την ενιαία Γιουγκοσλαβία από τα µέσα
της δεκαετίας του ’50 µέχρι και τη διάλυσή της, επί όλων των κυβερνήσεων που µεσολάβησαν.
Και τώρα γίνονται. Να πω ένα παράδειγµα. Δεκάδες εµπορικές
συµφωνίες µε την Ισπανία, όπου αναφέρεται η Καταλονία, που
τώρα ζητά απόσχιση. Είναι σαν να λέµε πως όλες οι χώρες που
κάνουν συναλλαγές εµπορικές µε την Ισπανία έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Καταλονίας. Μα, είµαστε στα καλά µας;
Εξάλλου, η Γιουγκοσλαβία τότε διασπάστηκε λίγες εβδοµάδες
αργότερα. Κι από τότε µέχρι σήµερα, ούτε οι ίδιοι οι Σκοπιανοί
διανοήθηκαν ποτέ να πουν ότι εµείς τους είχαµε τάχα αναγνωρίσει, έστω και εµµέσως τότε. Ούτε οι Σκοπιανοί δεν τόλµησαν να
το πουν αυτό! Μέσα στη φούρια σας έχετε γίνει «σκοπιανότεροι»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των Σκοπιανών.
Και να σας ξεκαθαρίσω και κάτι ακόµα. Το ζήτηµα των Σκοπίων
δεν το χειρίστηκα εγώ ποτέ µετά τον Απρίλιο του 1992. Δεν
ήµουν πια Υπουργός των Εξωτερικών. Και µέσα στον πολιτικό
κόσµο της χώρας υπήρξαν έκτοτε απόψεις και χειρισµοί και διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικοί χειρισµοί. Εγώ έτυχε
να µην πάρω µέρος σε όλα αυτά. Όµως, µπορώ να σας πω ότι
όλος ο πολιτικός κόσµος επί είκοσι έξι χρόνια, ακόµη και µε τις
διαφωνίες του, συνέπιπτε σε ένα πράγµα, ότι δεν µπορούσαµε
ποτέ να νοµιµοποιήσουµε τον αλυτρωτισµό των Σκοπίων.
Εγώ υποστήριζα από τότε και εξακολουθώ να υποστηρίζω -και
τα γράφω και τα λέω, άλλωστε, συνεχώς- πως το όνοµα είναι
πράγµατι όχηµα αλυτρωτισµού. Άλλοι είχαν διαφορετική προσέγγιση. Όµως, όλοι συµφωνούσαµε ότι δεν µπορούµε να δεχτούµε και να νοµιµοποιήσουµε εµείς οι ίδιοι τον αλυτρωτισµό
τους.
Και τις ενστάσεις µας για τον αλυτρωτισµό των Σκοπίων τις
αποδέχτηκαν και τα Ηνωµένα Έθνη, ήδη από το 1993. Γιατί; Πώς
το λέω αυτό; Υποχρέωσαν τα Σκόπια να διαπραγµατευτούν µε
την Ελλάδα το οριστικό τους όνοµα, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει
ποτέ. Γιατί από το 1993 µπήκαν στον ΟΗΕ ως πρώην χώρα,
πρώην µέλος µιας Οµοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας, που δεν
υπάρχει πια. Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει µπει στον ΟΗΕ χώρα
µε προσωρινό όνοµα. Ποτέ στο παρελθόν δεν µπήκε χώρα µε
πρώην «κάτι». Ποτέ στο παρελθόν δεν υποχρέωσαν µια χώρα να
διαπραγµατευθεί µε τη γείτονά της το όνοµά της.
Κάτι κατάλαβε, λοιπόν, η διεθνής κοινότητα ίδια από το 1993.
Αυτή εδώ η πλευρά δεν το κατάλαβε ποτέ. Και αυτό επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι Σκοπιανοί, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι
είχαν πετύχει διεθνή αναγνώριση µε το συνταγµατικό τους όνοµα, δηλαδή το «Μακεδονία» σκέτο από εκατόν σαράντα χώρες,
ενδιαφερόντουσαν κυρίως για το πώς θα τους αναγνωρίσουµε
εµείς, η Ελλάδα, όχι η Ακτή του Ελεφαντοστού ή η Μπουρκίνα
Φάσο. Γιατί εµείς θα νοµιµοποιούσαµε ή δεν θα νοµιµοποιούσαµε τον αλυτρωτισµό τους. Και εµείς, ο ελληνικός λαός και τα
πολιτικά του κόµµατα, µε όλες τις διαφωνίες -που είναι φυσικό
να υπάρχουν- ποτέ αυτόν τον αλυτρωτισµό δεν τον νοµιµοποιήσαµε. Είναι αυτό που ακριβώς τώρα κάνει η Κυβέρνηση Τσίπρα.
Εγώ επαναλαµβάνω ήµουν πάντα αντίθετος µε ονοµασία που
θα περιλαµβάνει τη λέξη «Μακεδονία». Και όσον αφορά τα περί
δηλώσεων Βενιζέλου στα Ηνωµένα Έθνη τον Σεπτέµβρη 2014,
το απάντησε χθες καθαρά ο ίδιος: Ήταν δική του άποψη, όχι δική
µου. Παραµέναµε, όµως και τότε και πάντα σύµφωνοι στο βασικό: Στην εξουδετέρωση του αλυτρωτισµού.
Είµαστε, λοιπόν, όλοι εµείς από τη µία πλευρά που -θέλετε να
το πείτε «αντισταθήκαµε», θέλετε να το πείτε «δεν συνθηκολογήσαµε»;- και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ µόνος του, από την άλλη, που τα έδωσε όλα. Διάφορες κυβερνήσεις στο παρελθόν προσπάθησαν να
διαπραγµατευθούν, πάντως όχι η δική µου. Διαπραγµατεύθηκαν,
αλλά δεν υπέγραψαν. Εσείς υπογράφετε. Διαπραγµατεύθηκαν,
αλλά δεν τα έδωσαν. Εσείς τα δίνετε.
Είµαστε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, όλοι εµείς από εδώ και εσείς
µόνος σας από εκεί, γιατί µόνο εσείς από την αρχή αναγνωρίζατε
τα Σκόπια ως «Μακεδονία». Δεν σας ενδιέφερε ο αλυτρωτισµός
τους. Βιαζόσασταν να τα προσυπογράψετε και το κάνετε. Δεν
διαπραγµατευθήκατε, συνθηκολογήσατε σε όλα.
Άλλωστε, για εµένα είναι αναµενόµενο. Η νεολαία του κόµµατός σας πήγαινε στα Σκόπια και διαδήλωνε να αναγνωριστούν
από την Ελλάδα ως σκέτο «Μακεδονία». Και µε ποιους διαδηλώνατε στα Σκόπια, αντάµα, αδελφωµένοι; Με το κόµµα του φίλου
σας, του Ζάεφ; Όχι. Με τη νεολαία των εθνικιστών του Γκρουέφσκι και του σηµερινού Προέδρου Ιβανόφ. Με αυτούς είχατε ταυτιστεί. Τους Έλληνες πατριώτες που βγαίνουν στους δρόµους
τούς βρίζετε, από την άλλη πλευρά, ως φασιστοειδή. Και στα
Σκόπια πηγαίνατε και στηρίζατε τους απέναντι εθνικιστές, που
στρέφονται κατά της Ελλάδας.
Ακόµα, το 2008, στελέχη του κόµµατός σας και σηµερινοί
Υπουργοί, µεγαλοϋπουργοί, υπέγραφαν δηµόσια δήλωση να
αναγνωριστούν τα Σκόπια ως σκέτο «Μακεδονία». Πάρτε τη σχετική απόφαση - δήλωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει
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για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δήλωση, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μη µας λέτε, λοιπόν, για εθνική γραµµή. Εσείς ήσασταν πάντοτε αντίθετοι µε την εθνική γραµµή.
Από τη µια πλευρά, λοιπόν, όλοι εµείς που αντισταθήκαµε, µε
τις όποιες διαφωνίες µεταξύ µας, αλλά όλοι θέλαµε να εξουδετερώσουµε τον αλυτρωτισµό και από την άλλη, εσείς που πήγατε
και τον αναγνωρίσατε πλήρως, γιατί από την αρχή αυτό θέλατε
και δεν το κρύβατε.
Η συµφωνία που φέρνετε τώρα αναγνωρίζει µακεδονική εθνότητα και µακεδονική γλώσσα, κάτι που δεν διανοήθηκε ποτέ κανένας Έλληνας πολιτικός να κάνει στο παρελθόν. Είναι το πρώτο
πράγµα για το οποίο πανηγύρισε προχθές ο Ζάεφ στα Σκόπια.
Δεν τους δίνετε το σύνθετο όνοµα αµετάφραστο καν, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε ο Πρωθυπουργός. Μεταφρασµένο θα είναι και
δεν θα είναι erga omnes, όπως επίσης ψευδώς ισχυρίστηκε.
Θα έχουν για την εθνότητά τους προσέλθετε τριπλή ονοµασία.
Γιατί, όπως προβλέπει το άρθρο 7, αλλιώς θα λέγονται διεθνώς
«Μακεδόνες» πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας- αλλιώς θα λέγονται στην Ελλάδα -πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας- και τελικά, αλλιώς θα λέγονται στο εσωτερικό των Σκοπίων -σκέτο
«Μακεδόνες»- αφού στο τέλος του άρθρου 7 της συµφωνίας
προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξει τροποποίηση στη χρήση των
όρων που υφίστανται µέσα στη χώρα τους µέχρι σήµερα. Πάει
και το erga omnes!
Και αυτές οι διευκρινίσεις που περιέχονται στη συµφωνία στο
άρθρο 7 για το οποίο καµαρώνει η Κυβέρνηση, εµπεδώνουν τελικά και ενισχύουν τον αλυτρωτισµό, γιατί λένε ακριβώς αυτό
που ισχυρίζονταν οι Σκοπιανοί, ότι η Μακεδονία δεν έχει σχέση
µε τον ελληνικό πολιτισµό, όπως ακριβώς λένε και τα σχολικά
τους βιβλία. Και τώρα µε το προσύµφωνο που υπογράφετε µπορούν να ζητήσουν να αλλάξουν και τα δικά µας σχολικά βιβλία.
Προσέξτε, να θυµάστε πως οι Βούλγαροι µπορεί να αναγνώρισαν πρώτοι τα Σκόπια ως Μακεδονία, αλλά ποτέ δεν αναγνώρισαν µακεδονικό έθνος ούτε µακεδονική γλώσσα ούτε µακεδονική ταυτότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Βουλγαρία εξέφρασε τους φόβους της προχθές Ουσιαστικά προειδοποίησε να
µην υπάρξουν πιέσεις µελλοντικά για αλλαγές συνόρων. Κάτι ξέρουν αυτοί. Δεν έχετε πάρει δυστυχώς χαµπάρι τις εξελίξεις στα
δυτικά Βαλκάνια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, πόση ώρα θέλετε για να κλείσετε;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, δέκα λεπτά.
Δεν υπήρχε οµιλητής εδώ µέσα που να µην αναφέρει το όνοµά
µου. Έχω την υποχρέωση και εγώ να απαντήσω. Δέκα λεπτά νοµίζω ότι θα είναι εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Διευκολύνετε αυτό που µας λέτε ότι
δήθεν αποτρέψατε. Θέµα χρόνου είναι να αναβιώσουν όλοι οι
επιθετικοί αλυτρωτισµοί. Θέµα χρόνου θα είναι οι νέες βλέψεις
για σύνορα και για δήθεν οµοεθνείς. Αναδεύετε από τώρα το
επόµενο κύµα βαλκανικών συγκρούσεων. Και την ίδια στιγµή το
άρθρο 6 που φέρατε, θα εκληφθεί –µην κάνετε λάθος- ως απαγόρευση ακόµα και των συλλαλητηρίων για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας.
Θα σας το πω και διαφορετικά, πρακτικά. Η δραστηριότητα
του Μουσείου του Παύλου Μελά είναι προπαγάνδα και πρέπει
να απαγορευθεί; Οι δραστηριότητες του Μουσείου Μακεδονικού
Αγώνα στη Θεσσαλονίκη θα θεωρηθεί και αυτό ως µηχανισµός
προπαγάνδας; Θα απαγορευθεί;
Επιπλέον µε τη συµφωνία σας δεσµεύετε την Ελλάδα να µη
βάλει κανένα πρόβληµα στην ευρωπαϊκή ένταξη των Σκοπίων,
ούτε και για τα ζωτικότατα διµερή ζητήµατα, όπως η µόλυνση
του Αξιού, για την οποία ως τώρα οι γείτονές µας κωφεύουν και
θα συνεχίσουν να κωφεύουν. Αλλά όµως, στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης εµείς δεσµευόµαστε από τη συµφωνία να τους δώσουµε σοβαρές παραχωρήσεις.
Τα πάντα, λοιπόν, χωρίς ανταλλάγµατα, ακόµα και τα πιο στοιχειώδη διµερή.
Με δύο λόγια, αναγνωρίζετε ένα εθνικό κράτος Μακεδόνων
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που συµπεριλαµβάνει όπως µια ισχυρή µειονότητα αλβανοφώνων, µη Μακεδόνων –όπως εκείνοι το λένε, «Μακεδόνων»-, την
οποία µέχρι σήµερα καταπιέζει, τους Αλβανούς. Αναγνωρίζετε
µια µακεδονική γλώσσα που είναι στην πραγµατικότητα ιδίωµα
µιας άλλη διεθνώς αναγνωρισµένης γλώσσας. Αναγνωρίζετε
«Βόρειους Μακεδόνες» που θα είναι οι µόνοι διεθνώς αναγνωρισµένοι Μακεδόνες, εφ’ όσον οι πραγµατικοί Μακεδόνες, οι δικοί
µας Έλληνες, δεν θα έχουν διεθνή αναγνώριση. Θα είναι απλά
ένα µέρος του ελληνικού λαού.
Με δύο λόγια, αναγνωρίζετε ένα έκτρωµα που δεν θα σταθεροποιήσει την περιοχή, θα την δυναµιτίσει. Αντί να λύσει προβλήµατα, θα προκαλέσει εσωτερικές και περιφερειακές τριβές,
χώρια από τις διεθνείς προστριβές τους που θα έχουν µε την Ελλάδα για λόγους εµπορικών προιόντων, εξαγωγών, τοπωνυµίων.
Ας µην επαναλάβω, θα τσακωνόµαστε για χρόνια για το κρασί,
για τον χαλβά, για τα γαλακτοκοµικά, για τα µάρµαρα της Μακεδονίας, για τα ονόµατα, για τα τοπωνύµια.
Αναγνωρίσατε ένα έκτρωµα, µια θρυαλλίδα αποσταθεροποίησης και των ίδιων των Σκοπίων και της περιοχής ευρύτερα. Η
συµφωνία να το θυµάστε είτε δεν θα αντέξει, είτε θα προκαλέσει
εκρήξεις και η Ελλάδα θα βρεθεί σε χειρότερες θέσεις. Το µόνο
που καταφέρνει πράγµατι είναι να ανοίξει τον δρόµο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, τίποτα άλλο. Παρακάµψατε το ελληνικό βέτο και δεν λύσατε κανένα πρόβληµα.
Αλλά την Ελλάδα την αποσταθεροποιείτε και στο εσωτερικό,
γιατί όταν υπογράφετε και δηµιουργείτε τετελεσµένα ενάντια
στη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, χωρίς
την ψήφο της Βουλής και µε την Αντιπολίτευση απέναντι, αποσταθεροποιείτε και τη χώρα και τη δηµοκρατία. Όταν σε µια
χώρα που βρίσκεται σε κρίση οικονοµική εδώ και δέκα χρόνια,
που βρίσκεται σε κοινωνική κρίση εδώ και οχτώ χρόνια, που εξαιτίας σας µάλιστα υποτροπίασε πριν από τρία χρόνια, όταν σε τέτοιες συνθήκες, σε µια τόσο επιβαρυµένη κοινωνία δηµιουργείται
ξαφνικά µια αίσθηση εθνικής ταπείνωσης και συντριβής, βάζετε
µπουρλότο στην Ελλάδα, κύριε Τσίπρα.
Αυτό άλλοι απ’ έξω µπορεί να µην το βλέπουν και πιθανότατα
να µην το αξιολογούν. Εµείς, όµως, είµαστε υποχρεωµένοι να το
αναδείξουµε και να επιµείνουµε.
Είναι φυσικό να σας δίνουν συγχαρητήρια διάφοροι διεθνείς
ηγέτες, που βιάζονταν να το κλείσουν. Πάντα το ήθελαν αυτό,
πάντα να το κλείσουν. Και µιλάω µετά λόγου γνώσεως. Να θυµάστε, όµως, το κλείνετε προσωρινά. Δεν το λύσατε και ανοίξατε
τρισχειρότερα προβλήµατα από εδώ και µπρος.
Ξέρετε κάτι; Και το Σχέδιο Ανάν, αν το φέρνατε πάλι και προσπαθούσατε να το επιβάλετε, ερήµην του ελληνικού λαού και του
κυπριακού ελληνισµού, πάλι συγχαρητήρια θα σας έδιναν οι
ξένοι παράγοντες. Ευτυχώς απετράπη το 2004 και τώρα πια δεν
το µνηµονεύει κανείς. Αυτό είναι το πρόβληµα του Τσίπρα. Βρίζει
κατά καιρούς τους δυτικούς συµµάχους µας, ακόµα και εκεί που
έπρεπε η χώρα να συνεργαστεί µαζί τους. Και τώρα για την καρέκλα και την εξουσία υπογράφει ό,τι και να του δίνουν. Τα πάντα
όλα!
Εσείς, κύριε Τσίπρα, που µε ακούτε, δεν γίνεται φιλοδυτικός
ξαφνικά. Ένας απλός «yes man» καταντήσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και έχετε το θράσος να τα βάζετε µαζί µου. Δεν έχει υπάρξει
νοµίζω ποτέ στο παρελθόν τέτοιο µένος σηµερινού Πρωθυπουργού για τον προηγούµενο. Μέχρι και µε τη «NOVARTIS» µε συκοφαντήσατε και µάλιστα την ίδια ηµέρα που έγινε το µεγάλο
συλλαλητήριο για τη Μακεδονία µας.
Τώρα µε κατηγορήσατε, επίσης, γιατί έκανα κριτική στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Πρώτα-πρώτα, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ως θεσµός δεν
δικαιούται να κρίνει πολιτικά ανοιχτά ζητήµατα. Όταν παίρνει
θέση -κακώς- και εκφράζει και τη χαρά του µάλιστα για τη συµφωνία, που µόλις την είχε κλείσει τηλεφωνικά ο Τσίπρας, για µια
συµφωνία που µόνον ο Τσίπρας ήξερε εκείνη τη στιγµή και που
ο Πρόεδρος δεν είχε ακόµα διαβάσει, τότε ασφαλώς και µπορώ
να ασκήσω κριτική.
Ύστερα ποιος λέει εµένα «υπονοµευτή» του πολιτεύµατος;
Ποιος κατηγορεί εµένα για θεσµικές ακροβασίες;
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Ο κ. Τσίπρας, που επί τρία χρόνια καλούσε τον προηγούµενο
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τον Κάρολο Παπούλια να παραιτηθεί
και να ρίξει την κυβέρνησή µας;
Ο κ Τσίπρας που δεν ψήφιζε Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για
να την ρίξετε την κυβέρνηση, καταγγέλλοντας µάλιστα χρηµατισµούς Βουλευτών, απειλώντας τους πάντες;
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Και πότε; Την ώρα που η χώρα έβγαινε από τα µνηµόνια. Τα
λέτε εσείς αυτά που υπονοµεύσατε τα πάντα; Πλάκα έχει!
Εσείς κατηγορείτε εµένα ότι δήθεν έκανα πολιτική καριέρα στο
Σκοπιανό, εµένα που συνειδητά στο κάτω κάτω έµεινα στο σπίτι
µου µία δεκαετία γι’ αυτό. Εσείς που έχετε γαντζωθεί την εξουσία
και υπογράφετε για πάντα τα πάντα για να παραµείνετε έστω και
µία ηµέρα ακόµη. Εσείς κατηγορείτε εµένα ότι έκανα καριέρα!
Πλάκα έχει κι αυτό!
Αν δεν είχατε πει όλα αυτά τα ψέµατα που είπατε και αν αντίθετα είχατε πει στον λαό όλα αυτά τα οποία πραγµατικά κάνατε,
θα παραµένατε για πάντα κάτω από το 4%. Και γι’ αυτόν τον λόγο
τα δίνετε όλα. Για µια καρέκλα. Γιατί είστε ηθικά, πολιτικά και ιδεολογικά ασπόνδυλοι.
Πήγατε να χρησιµοποιήσετε το σκοπιανό ως εργαλείο για να
διασπάσετε τη Νέα Δηµοκρατία και αποτύχατε οικτρά. Και τώρα
κατηγορείτε τον κ. Μητσοτάκη και εµένα για την αποτυχία σας.
Εµείς θέλω να πω στον κ. Τσίπρα τώρα που µε ακούει καλά:
Θα παραµείνουµε ενωµένοι, κύριε Τσίπρα! Μια γροθιά! Και να το
βάλετε καλά στο µυαλό σας.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Και σας θυµίζω, κύριε Τσίπρα, ότι εγώ και ως Πρόεδρος του
κόµµατος και ως Πρωθυπουργός σεβάστηκα απολύτως τον
πρώην Πρόεδρο και Πρωθυπουργό. Όχι όπως κάνατε εσείς µε
τον κ. Αλαβάνο. Και στηρίζω πλήρως τον σηµερινό Πρόεδρο της
Νέας Δηµοκρατίας και µελλοντικό Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλλά και πέρα, όµως, και από τη Νέα Δηµοκρατία και από
εµένα, τώρα βρίζετε και τον ελληνικό λαό, που διαδηλώνει ότι η
Μακεδονία είναι ελληνική. Προσέξτε: Δεν σας λέει τι πολιτική να
κάνετε, τι εξωτερική πολιτική να µην κάνετε. Να µην ξεπουλήσετε
τη Μακεδονία.
Κι εσείς που στηρίξατε κάθε µειοψηφία, τώρα βλέπετε τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας απέναντί σας. Ακόµα και ο κ.
Κουτσούµπας του ΚΚΕ σας είπε την Τετάρτη εδώ µέσα ότι η συµφωνία που φέρνετε κρατά ισχυρό τον αλυτρωτισµό των Σκοπίων.
Η Παπαρήγα, το ίδιο, λέγοντας για τον Πρωθυπουργό λέγοντας
τον ασυνάρτητο και γελοίο. Άλλά βέβαια, το καλύτερο από όλα
το είπε ο Μίκης Θεοδωράκης στις 4 Φεβρουαρίου παρουσία εκατοµµυρίων Ελλήνων: «Είστε εθνοµηδενιστές».
Προσέξτε, λοιπόν, όλοι εµείς που διαφωνούµε µαζί σας εδώ
µέσα και όλοι εκείνοι που διαφωνούν µαζί σας εκεί έξω δεν είµαστε ένα πράγµα, δεν έχουµε την ίδια άποψη, δεν έχουµε κοινές
αφετηρίες και σίγουρα δεν πουλάµε πατριωτισµό, όπως είπατε.
Απλά αγαπάµε την πατρίδα µας. Απλά, συγκινούµαστε µε τα
εθνικά σύµβολα, νιώθουµε τον παλµό του ελληνισµού.
Δεν λιποτακτούµε από τις εντολές που έδωσαν γενιές Ελλήνων
για µια Μακεδονία που µάτωσε για την ύπαρξη της. Ανήκουµε
ασφαλώς στη µεγάλη Ευρώπη, αλλά είµαστε Έλληνες και ως Έλληνες υπερήφανα κουβαλάει ο καθένας µας τη δική του µικρή ή
µεγάλη κληρονοµιά. Κι όποιος επιµένει σε αυτές τις αρχές και
στέκεται όρθιος δεν είναι πατριδοκάπηλος ή εθνικιστής. Είναι πατριώτης και είναι απέναντι στους καιροσκόπους εθνοµηδενιστές,
που παρά τη λαϊκή οργή έχουν κολλήσει στην καρέκλα τους.
Ο κ. Τσίπρας θα πάει αύριο µε το στυλό που του δίνει ο κ. Καµµένος, πανηγυρίζοντας κυνικά, να υπογράψει µια συµφωνία
ντροπιαστική. Ο κόσµος το έχει καταλάβει, σας έχει καταλάβει.
Ετοιµαστείτε να λογοδοτήσετε για αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει
ο Υπουργός κ. Τζανακόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άκουσα µε προσοχή την οµίλα
του κ. Σαµαρά. Μου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση το ύφος του.
Ήταν ένα ύφος απολογίας, µια ιστορική αναδροµή, πιθανόν για
να προσπαθήσει να ζητήσει µια άκοµψη συγγνώµη στην κ. Μπακογιάννη και στον κ. Μητσοτάκη για το γεγονός ότι το 1993 έριξε
την Κυβέρνηση του πατέρα τους.
Νοµίζω ότι έκανε µια απολογητική αποτίµηση ο κ. Σαµαράς και
αποφάσισε για τον εαυτό του ότι τα πήγε καλά στη διαπραγµάτευση για το θέµα του ονόµατος την περίοδο 1991 - 1992. Υπάρχει, όµως, και µια άλλη ιστορική αποτίµηση για τις αποδόσεις του
κ. Σαµαρά εκείνη την περίοδο, που έχει έρθει από τον ίδιο τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια σε µια συνέντευξή του στην
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ο κ. Μητσοτάκης είπε για τον κ. Σαµαρά, ο
οποίος πριν από λίγο µας δήλωσε ότι τα πήγε πολύ καλά στη διαπραγµάτευση, ότι «Ο κ. Σαµαράς τα έκαµε µούσκεµα». Αυτή ήταν
η ιστορική αποτίµηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τον κ.
Σαµαρά, που χειροκροτούσατε όλοι µαζί πριν από λίγη ώρα εδώ.
Ο κ. Σαµαράς, µε τον τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκε την όλη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης τότε, αποσταθεροποίησε πλήρως τις σχέσεις µας µε τη γειτονική χώρα. Κόντεψε να αποσταθεροποιήσει το σύνολο των Βαλκανίων και τώρα νοµίζει ότι θα
βάλει κινδυνολογικά και εκβιαστικά βέτο στην προσπάθεια της
ελληνικής Κυβέρνησης να επιλύσει αυτή τη διένεξη, η οποία κρατάει εδώ και είκοσι έξι χρόνια. Δεν θα το καταφέρει.
Είπε και άλλα πολλά ο κ. Σαµαράς για τον αλυτρωτισµό, για
τη γλώσσα, για την υπηκοότητα, διαστρέβλωσε πράγµατα, παρουσιάστηκε εδώ ως δικολάβος. Εν πάση περιπτώσει, αντί άλλης
απάντησης για τον κ. Σαµαρά θα του συνέστηνα να διαβάσει ένα
πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο δεν έχει γραφτεί από κάποιον
φιλοσυριζαίο. Έχει δηµοσιευθεί στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», αν δεν
κάνω λάθος. Είναι το άρθρο του κ. Στέφανου Κασιµάτη, ο οποίος
σας εξηγεί για ποιον λόγο η συµφωνία την οποία θα υπογράψουµε σε λίγες ώρες είναι και καλή, αλλά και διασφαλίζει απολύτως τα εθνικά συµφέροντα της χώρας.
Ο κ. Κασιµάτης φαντάζοµαι δεν είναι κάποιος ακραίος αριστερός συριζαίος κ.λπ..
Αντί, λοιπόν, για άλλη απάντηση, διαβάστε το συγκεκριµένο
άρθρο ή µπορείτε να διαβάσετε και άλλες αναλύσεις που έχουν
γραφτεί στον Τύπο από πραγµατικούς φιλελεύθερους, που σέβονται το εαυτό τους, όχι σαν εσάς που πηγαίνετε κάθε φορά
όπου φυσάει ο άνεµος, αναλόγως µε το τι βολεύει τη πολιτική
σας λογοδιάρροια.
Αυτό που δεν µας είπε ο κ. Σαµαράς είναι βεβαίως αν και κατά
πόσο είναι ή δεν είναι µε το σύνθετο όνοµα. Είπε ότι ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε µια προσωπική του άποψη στον ΟΗΕ. Δεν µας
είπε, όµως, ότι στις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησής
του, το 2012, είχε υπερψηφιστεί η θέση περί σύνθετης ονοµασίας. Το ξέχασε κι αυτό. Δεν πειράζει.
Μας είπε, επίσης, ότι ο λόγος για τον οποίο θέλουµε να δώσουµε λύση στο πρόβληµα αφορά την προσπάθειά µας να διασπάσουµε τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτός που έχει ταλέντο στη
διάσπαση της Νέας Δηµοκρατίας είναι ο κ. Σαµαράς, δεν είµαστε
εµείς. Το έχει ξανακάνει.
(Χειροκροτήµατα και γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Οι λόγοι για τους οποίους εµείς θα επιλύσουµε τη συγκεκριµένη διένεξη έχουν να κάνουν µε το γεγονός ότι ασκούµε εξωτερική µε υπευθυνότητα, σχετίζεται µε την ανάγκη για σταθερότητα, ειρήνη και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπό την καθοδήγηση του κ. Σαµαρά, ο κ. Μητσοτάκης τους τελευταίους έξι
µήνες θεώρησε ότι βρήκε το πολιτικό θέµα που θα τον πάει σε
εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας µια τεράστια πολιτική παραχώρηση στην ακροδεξιά ηγετική οµάδα, την οποία ελέγχει ο
κ. Σαµαράς στη Νέα Δηµοκρατία και που τον κρατάει όµηρο, σήκωσε σηµαία αντιπαράθεσης για το ζήτηµα των διαπραγµατεύσεων µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδο-
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νίας.
Δεν νοµίζω ότι έχει καταλάβει ακριβώς τις συνέπειες αυτής της
πολιτικής του επιλογής, ούτε για το κόµµα του, ούτε για τη χώρα,
πολύ περισσότερο. Διότι στην πραγµατικότητα και να ακούσετε
τις τοποθετήσεις των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά
και του κ. Σαµαρά προηγουµένως, που µίλησαν αυτές τις µέρες
θα το επιβεβαιώσετε πλήρως ότι ο κ. Μητσοτάκης απελευθέρως
ένα βαθύ εθνικιστικό, ιδεολογικό δυναµικό και µετέτρεψε τη Νέα
Δηµοκρατία, σε ελάχιστο χρόνο, από δεξιό νεοφιλελεύθερο κόµµα σε εθνολαϊκιστικό µόρφωµα.
Όµως, και αυτό είναι το πρόβληµα, αυτή η πολιτική επιλογή
µετατοπίζει συνολικά τον άξονα γύρω από τον οποίο προσδιορίζεται η Δεξιά στη χώρα µας και αυτό είναι ακριβώς η ύστατη συνέπεια της πολιτικής επιλογής του κ. Μητσοτάκη. Η πιο επικίνδυνη, µάλιστα, συνέπεια, διότι τι –αλήθεια- περιµένει να ακούσει κανείς από τον χρυσαυγίτη Μπαρµπαρούση, όταν ο πρώην
Πρωθυπουργός της χώρας µιλάει για «ξεπουλήµατα», όταν οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µιλούν για εθνικές προδοσίες,
για µειοδοσίες;
Τι ακριβώς περιµένει κανείς να ακούσει από τον κ. Μπαρµπαρούση; Περιµένει να καλέσει καλέσµατα για ανατροπή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, για σύλληψη του Πρωθυπουργού. Είναι
φυσικό επακόλουθο, το οποίο εσείς προκαλέσατε µε τη στάση
σας, αυτό το οποίο συνέβη χθες στη Βουλή. Είναι η λογική συνέπεια του γεγονότος...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Καλά, δεν ντρέπεστε καθόλου;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κύριέ µου, δεν ντρέποµαι καθόλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα έπρεπε να ντρέπεστε που λέτε
τέτοια πράγµατα σε αυτή την παράταξη που αποκατέστησε τη
δηµοκρατία στην Ελλάδα µε τον Κωνσταντίνο Καραµανλή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Είναι η λογική συνέπεια του γεγονότος ότι έχετε στρώσει το χαλί
στον εθνικισµό. Τρέφετε το τέρας του εθνικισµού, εσείς και οι
συνάδελφοί σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όταν η Νέα Δηµοκρατία µιλάει για προδοσία, η Χρυσή Αυγή
θα µιλήσει για την ανάγκη πραξικοπήµατος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Το ξεχείλωσες!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριοι συνάδελφοι...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ο κ. Μητσοτάκης φέρει ακέραια
και ολοκληρωτική την ευθύνη για όλα όσα συνέβησαν χθες στην
ελληνική Βουλή, ακέραια και ολοκληρωτική.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχουν στον λόγο και τη στάση της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και στα αποτελέσµατα της επιλογής της τέσσερα ανυπόφορα παράδοξα που θέλω να επισηµάνω.
Παράδοξο πρώτο, το συνταγµατικό παράδοξο. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε εδώ και κάποιες µέρες να αµφισβητεί την εξουσία
του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού να υπογράψουν διεθνή συµφωνία. Προσπάθησε να επιχειρηµατολογήσει
πέρα από κάθε νοµική και συνταγµατική λογική ότι η Κυβέρνηση
πρέπει να ζητήσει δήθεν την έγκριση της Βουλής για την υπογραφή. Να ζητήσει, δηλαδή, η εκτελεστική εξουσία την έγκριση
της Βουλής, όπως έκαναν οι δύο, τρεις πρώτες µνηµονιακές κυβερνήσεις, όταν έπρεπε να υπογράψουν τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µε τη «SIEMENS». Επειδή φοβούνταν οι Υπουργοί να
πάνε να τις υπογράψουν µόνοι τους, γιατί δεν ήξεραν τι θα επακολουθούσε µετά, ζητούσαν την έγκριση της Βουλής για να είναι
καλυµµένοι και νοµικά.
Μας είπαν, λοιπόν, ότι αυτό το οποίο ανακάλυψαν ως πατέντα
τα πρώτα µεταµνηµονιακά χρόνια θα πρέπει να µετατραπεί σε
συνταγµατική λογική και ότι δήθεν η Κυβέρνηση έπρεπε να ζητήσει την άδεια της Βουλής για να πάει να ασκήσει τη νόµιµη
συνταγµατική αρµοδιότητα της.
Ζήτησε µάλιστα και τη σχετική παρέµβαση του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, ο οποίος τον έβαλε στη θέση του σε ελάχιστα δευτερόλεπτα µε πολύ ευγενικό τρόπο, θα έλεγα.
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Το Σύνταγµα και το Διεθνές Δίκαιο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
ότι ορίζει σαφώς τις αρµοδιότητες της κυβέρνησης. Το Διεθνές
Δίκαιο µάλιστα στο άρθρο 8 της Σύµβασης της Βιέννης για τις
διεθνείς συνθήκες προβλέπει ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν διεθνείς
συνθήκες. Είναι κοµµάτι της εκτελεστικής τους εξουσίας αυτό.
Εποµένως το γεγονός ότι πήγατε να µετατρέψετε µια πολιτική
αντιπαράθεση σε θέµα συνταγµατικής τάξης νοµίζω ότι είναι ένα
από τα µεγαλύτερα ατοπήµατά σας.
Θα µου πείτε ποιο είναι το παράδοξο; Το παράδοξο ξέρετε
ποιο είναι; Το παράδοξο είναι ότι την πρώτη φορά που στην κοινοβουλευτική ιστορία µετά από την αναγγελία κατάθεσης πρότασης µοµφής από τον αρχηγό σας ήρθε η Βουλή και εν ολοµελεία υπερψήφισε νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης µε εκατόν πενήντα τέσσερις ψήφους. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε
εντός δύο ηµερών η ελληνική Κυβέρνηση να επιβεβαιώσει την
εµπιστοσύνη της Βουλής δύο φορές. Πρόκειται για πρωτοφανές
κοινοβουλευτικό γεγονός και τον ευχαριστούµε πάρα πολύ για
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, έχετε δύο
λεπτά
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
Παράδοξο δεύτερο, το οικογενειακό παράδοξο το οποίο νοµίζω ότι είναι µάλλον προφανές. Ο κ. Μητσοτάκης µε τη στάση
του κατάφερε να δικαιώσει ιστορικά και πολιτικά τον Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος εκφράζοντας τις απόψεις που εκφράζει σήµερα
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη πριν από εικοσιπέντε χρόνια. Νοµίζω ότι αυτό το παράδοξο επισφραγίζει ακριβώς και επιβεβαιώνει την πολιτική οµηρία του κ. Μητσοτάκη από την ακροδεξιά οµάδα της οποίας
ηγείται ο κ. Σαµαράς.
Παράδοξο τρία, το ευρωπαϊκό παράδοξο. Η Νέα Δηµοκρατία
ήταν καταγεγραµµένη στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή έως ένα
φιλελεύθερο, φιλοευρωπαϊκό κόµµα, ένα κόµµα το οποίο σήκωσε τη σηµαία υποτίθεται και το ανάστηµά της απέναντι στον
λαϊκισµό του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα, λοιπόν, σε δύο µέρες µόλις ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε τα εξής πρωτοφανή:
Η Νέα Δηµοκρατία να αποδοκιµάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στάση της απέναντι στη συµφωνία. Η ναυαρχίδα
του γερµανικού συντηρητικού Τύπου, η «FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG» να αποκαλεί τον κ. Μητσοτάκη εκπρόσωπο του
παλιού πολιτικού καθεστώτος που χρεοκόπησε την Ελλάδα. Το
περιοδικό «FOCUS» σήµερα να τον παροµοιάζει µε τον Βίκτορ
Όρµπαν, τον υπερεθνικιστή ηγέτη της Ουγγαρίας, νούµερο ένα
αντίπαλο της ανοικτής Ευρώπης. Και το περιοδικό «FOREIGN
POLICY» να κάνει λόγο για την εθνικιστική αντιπολίτευση της Ελλάδας.
Αυτό κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης µέσα σε δύο µόλις µέρες.
Κατάφερε κατά τη διάρκεια της δικής του ηγεσίας να πείσει τους
Ευρωπαίους γι’ αυτό που η Κυβέρνηση έλεγε εδώ και πάρα πολύ
καιρό, ότι δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα εθνολαϊκιστικό
όµµα.
Κλείνω µε το τέταρτο παράδοξο, το σηµαντικότερο κατά τη
γνώµη µου και το πιο ανυπόφορο, το εθνικιστικό παράδοξο. Για
να αντιληφθείτε σε τι ακριβώς συνίσταται το εθνικιστικό παράδοξο, δεν έχετε παρά να ρίξουµε µια µατιά και να συγκρίνετε τις
δηλώσεις του εθνικιστικού δεξιού VMRO και του κ. Μητσοτάκη,
του κ. Κουµουτσάκου και άλλων στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι ακριβώς οι ίδιες! Θυµάστε που ο κ. Μητσοτάκης έλεγε
ότι δεν θα διχάσει τους Έλληνες για να ενώσει τους Σκοπιανούς;
Τελικά αυτό που κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ίδιος να ενωθεί µε τους πιο συντηρητικούς και ακραίους εθνικιστικούς κύκλους της γειτονικής µας χώρας. Συγχαρητήρια, λοιπόν, και γι’
αυτό.
Επί της ουσίας, το VMRO αποκαλεί τον κ. Ζάεφ µειοδότη. Η
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης αποκαλούν τον κ. Τσίπρα
µειοδότη. Το ερώτηµα τελικά είναι: Ποιος από τους δύο µειοδότησε, ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Ζάεφ; Κανένας από τους δύο δεν µειοδότησε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης. Απλώς βρέθηκαν
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επιτέλους δύο ηγέτες µε λίγο µυαλό στο κεφάλι τους για να θέσουν οριστικό τέλος σε µία διένεξη…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Όντως λίγο µυαλό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κύριε Αυγενάκη, θέλετε να κάνετε χιούµορ; Έχει λίγο περισσότερο από εσάς.
Βρέθηκαν δύο ηγέτες, λοιπόν, µε µυαλό στο κεφάλι τους για
να επιλύσουν µια διένεξη που στερούσε διπλωµατικό και πολιτικό
κεφάλαιο από την Ελλάδα, αλλά και από τα Βαλκάνια. Βρέθηκαν
δύο ηγέτες να κλείσουν οριστικά το κεφάλαιο της εθνικιστικής
έξαρσης και των µεγαλοϊδεατισµών, οι οποίες δεν αφορούν µόνο
τους γείτονές µας, αλλά αφορούν και τις δικές σας µεγάλες
ιδέες και τα δικά σας εθνικιστικά παραληρήµατα, τα οποία συνεχίζετε να συντηρείτε εκατό χρόνια µετά την κατάρρευση της
οθωµανικής αυτοκρατορίας. Αυτός ο αιώνας των µεγαλοϊδεατισµών, αυτός ο αιώνας του εθνικισµού και των ακροτήτων και των
εξάρσεων κλείνει σήµερα µε αυτή τη συµφωνία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι θέλετε, κύριε Χατζηδάκη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν νοµίζω ότι θα δηµιουργήσω πρόβληµα στη διαδικασία. Αντιθέτως η τοποθέτησή µου
θα συµβάλλει στο να προχωρήσουµε οµαλά.
Δεν θα απαντήσω οριζόντια στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.
Δεν έχω τον χρόνο αυτή την ώρα. Θα απαντήσουν άλλοι συνάδελφοι στις τοποθετήσεις τους. Υπήρξε προκλητικός προς την
παράταξή µας.
Στέκοµαι µόνο σε ένα, το οποίο το θεωρώ βασικό, στην αναφορά που έκανε σε σχέση µε τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Πρόεδρε,
ήσασταν παρών χθες εδώ. Μετά όσα απίστευτα και εξωφρενικά
εκστόµισε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής, τοποθετήθηκα –κατόπιν της δικής σας τοποθετήσεως- και τα καταδίκασα απερίφραστα. Και είδα στο τέλος της τοποθέτησής µου τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ προς τιµήν τους να µε χειροκροτούν και
τους ευχαριστώ γι’ αυτό.
Αυτό είναι η Νέα Δηµοκρατία, η προσήλωση στη δηµοκρατία
και τον φιλελευθερισµό, στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Είµαστε µακριά από τα άκρα και τις ακρότητες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Εσείς, όχι όλοι!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα µπορούσα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εάν ακολουθούσα το δρόµο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, να θυµίσω την πάνω και την κάτω πλατεία. Θα
µπορούσα να θυµίσω την ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όπου ξεκινώντας από διαφορετικές
αφε- τηρίες ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή ενώθηκαν για να προκληθούν εκλογές το 2015. Δεν θα το κάνω!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία! Τελειώνουµε. Κλείνουµε τώρα. Κάντε ησυχία παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν θα το κάνω, γιατί πιστεύω ότι οι ηµέρες είναι κρίσιµες, η συζήτηση είναι ιστορική και
πρέπει όλοι, κύριε Πρόεδρε, να καταλάβουµε ότι πάνω από τις
διαφορές µας, όσες µεγάλες και να είναι, υπάρχουν δύο πράγµατα, η δηµοκρατία και η πατρίδα, η Ελλάδα. Και αυτό θέλω να
το υπογραµµίσω µε όλη τη δύναµη της φωνής µου, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
τριάντα τρία µέλη από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του
7ου Δηµοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Σάββας Αναστασιάδης. Ύστερα είναι η κ.
Ράπτη και µετά ο κ. Ντζιµάνης.
Ορίστε, κύριε Αναστασιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιδίωξη όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων ήταν η επίλυση του σκοπιανού προβλήµατος µε έναν τρόπο, όµως, που να µην γεννά νέα προβλήµατα,
ίσως και µεγαλύτερα, που θα εκδηλωθούν πιθανότατα µετά, όταν
οι σηµερινές ηγεσίες δεν θα είναι πλέον στην εξουσία. Αυτό που
προσπαθούσαν να κάνουν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις
ήταν να πετύχουν µία λύση µε όνοµα το οποίο να µην παραπέµπει σε αλυτρωτισµό και επίκληση πλαστής µακεδονικής ταυτότητας. Αυτή ήταν η εθνική γραµµή.
Δυστυχώς, σήµερα η Κυβέρνηση υποχωρεί από αυτή την
εθνική γραµµή. Ο κ. Τσίπρας παραχώρησε την ταυτότητα στους
γείτονές µας, τους έδωσε το δικαίωµα να επιλέξουν όνοµα, το
οποίο και αποδέχτηκε.
Όταν, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε για λύση
για ένα τόσο µεγάλο εθνικό θέµα προσπαθούµε πρώτα, κύριε
Υπουργέ, να διαµορφώσουµε ένα ενιαίο εθνικό µέτωπο, χωρίς
µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, κόλπα και κουτοπονηριές. Φαίνεται, όµως, ότι εσείς στην Κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας, αυτό
δεν το καταλάβατε ούτε το επιδιώξατε. Πήγατε σε διαπραγµάτευση έχοντας απέναντί σας τη µεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού και, βεβαίως, και της Βουλής.
Αντιµετωπίσατε ένα µεγάλο εθνικό θέµα µε µία ευκολία που
αγγίζει τα όρια της επιπολαιότητας. Ξεκινήσατε τη διαπραγµάτευση µε ένα θεµελιώδες λάθος, µε την παραδοχή ότι η απέναντι
πλευρά έχει δίκιο. Όταν λέτε, και το επικαλείστε και εδώ σήµερα,
ότι εκατόν σαράντα χώρες αναγνώρισαν ή λένε αυτή τη χώρα
«Μακεδονία», δέχεστε ότι η άλλη πλευρά έχει δίκιο.
Αγνοείτε, όµως, εσκεµµένα ίσως, ότι βαρύτητα για την απέναντι πλευρά έχει η ελληνική αναγνώριση. Αν δεν ήταν έτσι, δεν
θα επέµεναν και δεν θα ζητούσαν διακαώς και οι γείτονές µας,
αλλά δεν θα πίεζαν και οι ξένοι για την ελληνική αναγνώριση.
Διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο δρόµος για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το ΝΑΤΟ και τους διεθνείς οργανισµούς περνάει από την
Ελλάδα. Αυτή ήταν η παρακαταθήκη που σας άφησε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το 2008 στο Βουκουρέστι. Εσείς,
όµως, δεν την αξιοποιήσατε.
Και, επειδή τις τελευταίες ηµέρες επικαλεστήκατε πάρα πολλές φορές την απόφαση του Βουκουρεστίου διαστρεβλώνοντάς
την όµως ως άλλοθι, νοµίζω ότι η τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη χθες, που ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και η
δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, που επικαλέστηκε την τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη, ξεκαθαρίζει τα πράγµατα και δίνει
το στίγµα των διαφορών που έχουν οι δύο θέσεις, η θέση σας
και η θέση της Νέας Δηµοκρατίας.
Οι ισχυρισµοί σας τώρα για την ανάγκη συµφωνίας για να αποτελέσει η Ελλάδα παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, νοµίζω ότι είναι αστείες και για µωρά παιδιά. Διότι, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα διαχρονικά αποτελεί δύναµη
σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, είναι η δεύτερη επενδυτική χώρα στα Σκόπια και, βεβαίως, οι Σκοπιανοί ποτέ δεν σταµάτησαν να κατακλύζουν τη Θεσσαλονίκη, τις αγορές και τις
παραλίες της βόρειας Ελλάδας. Αυτό, λοιπόν, το επιχείρηµα που
επικαλείστε είναι αβάσιµο.
Το αποτέλεσµα, λοιπόν, της συµφωνίας σας είναι τραγικό και
εθνικά επιζήµιο. Ο κ. Τσίπρας ταπείνωσε τη χώρα και τον λαό
του, συµφώνησε µε την παράδοση του ονόµατος της Μακεδονίας ερήµην της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και της ελληνικής Βουλής. Δεν τολµήσατε να πάτε στον λαό ούτε να το φέρετε για ψήφιση µέσα στη Βουλή. Τη στέλνετε στο µέλλον τη
συµφωνία, ίσως στην άλλη Βουλή, και βγάζετε έτσι ταυτόχρονα
από τη δύσκολη θέση τον εταίρο σας, τον κ. Καµµένο, για να
πουλάει ανέξοδο πατριωτισµό.
Πρόκειται για µια µεγάλη ραδιουργία αυτή η συµφωνία. Η αποδοχή εκ µέρους του κ. Τσίπρα της µακεδονικής εθνότητας, σε
συνδυασµό µε την αποδοχή της µακεδονικής γλώσσας, ενισχύουν το ιδεολόγηµα του µακεδονισµού, το οποίο έχει στον πυ-
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ρήνα του το αφήγηµα της διαµελισµένης Μακεδονίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Είναι αδιανόητο πώς τα αποδεχθήκατε αυτά. Το ότι µέχρι σήµερα η χώρα αυτή ονοµαζόταν σκέτο «Μακεδονία» και τώρα θα
ονοµάζεται, αν ονοµάζεται, Βόρεια Μακεδονία, το οποίο είναι ένα
επιχείρηµα που χρησιµοποιείτε, είναι άκρως παραπλανητικό.
Γιατί προσπαθείτε να παρακάµψετε µια κρίσιµη ειδοποιό διαφορά. Γιατί µέχρι σήµερα η χώρα αυτή δεν είχε την έγκριση της
Ελλάδας. Από εδώ και στο εξής θα έχει την έγκριση και την υπογραφή του κ. Τσίπρα.
Για να δούµε, όµως, τι δώσαµε και τι πήραµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Αναστασιάδη, έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,
ένα λεπτό ακόµη. Τελειώνω.
Αναγνωρίσαµε γλώσσα στη γείτονα χώρα. Τα περί αστερίσκων
είναι αστεία και για αφελείς. Τους βαφτίσαµε «Μακεδόνες». Και
τα εµπορικά σήµατα και οι ονοµασίες θα κριθούν από διεθνή επιτροπή, πότε; Όταν θα δώσουµε εµείς ύπαρξη σε αυτό το κράτος.
Με την υπογραφή µας θα κριθεί το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και όλα αυτά τα εθνικά σήµατα. Καταλαβαίνετε ποιο θα είναι το αποτέλεσµα.
Αν δεν το καταλαβαίνετε, κύριε Λαζαρίδη, και, κυρία Κόλλια,
θα το καταλάβετε όταν έρθει η πρώτη διεθνής δικαστική διεκδίκηση. Όµως, τότε θα είναι πολύ αργά για εσάς. Η συµφωνία είναι
κακή, είναι κάκιστη. Εµείς δεν τη δεχόµαστε. Ταπεινώνει τον ελληνικό λαό. Είναι σε πλήρη αντίθεση µε τη βούληση του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και όλοι
οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας καταθέσαµε πρόταση δυσπιστίας στην Κυβέρνηση.
Και καλούµαστε όλοι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων, κυρίως της βορείου Ελλάδας, να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων, ναι, κυρία Κόλλια, και να σταθούµε απέναντι στη συνείδησή µας και στην ιστορία µας. Εµείς θα το κάνουµε, θα τιµήσουµε όσους έδωσαν το αίµα τους για τη Μακεδονία, που είναι
µία και ελληνική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει η
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Έλενα Ράπτη.
ΕΛΕΝΑ ΡΑΠΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση µοµφής που καταθέσαµε ως Νέα Δηµοκρατία είναι µια πρόταση µοµφής…
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι να µας πεις εσύ τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τώρα µην αντιπαρατίθεστε. Ό,τι είναι επί προσωπικού, είναι σεβαστό. Δεν ήµουν παρών
στην Αίθουσα. Ξέρει ο Πρόεδρος.
ΕΛΕΝΑ ΡΑΠΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με συγχωρείτε, κυρία
Ράπτη, για ένα λεπτό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μας τα είπες χθες.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Να
ξανακούσουν οι συνάδελφοι. Δεν πειράζει.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είναι για την καρέκλα που έχεις τώρα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Ενώ εσείς είναι για κάτι άλλο. Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ. «Καρέκλα» και
«προδοσία» και «µειοδοσία»! Ηµερήστε πια.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ την καρέκλα µου την παρέδω-
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σα όταν µε διέγραψε η Νέα Δηµοκρατία. Την παρέδωσα!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ποια καρέκλα;
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Ποια καρέκλα; Την καρέκλα να την πάρετε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ. Τι κάνετε
τώρα ακριβώς, κ. Βούλτεψη;
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να πει κανένας ότι είναι πιο µακεδονοµάχος από εµένα. Κανένας, αφού θέλουµε έτσι να µιλάµε εδώ
µέσα. Και εµείς επιµένουµε ότι αυτή τη στιγµή δεν µιλάµε για τη
συµφωνία. Μιλάµε για την πρόταση δυσπιστίας που η Νέα Δηµοκρατία τη φέρνει πρωθύστερα και δίνετε δικαιώµατα στους
Σκοπιανούς να µιλάνε και να έχουν τη βάση για επιχειρήµατα τα
οποία εσείς όλοι τα εκφράσατε αυτές τις ηµέρες. Αυτό είχα να
σας πω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσύ τους στέλνεις να υπογράψουν.
Να πας και εσύ στις Πρέσπες µαζί µε τον Τσίπρα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Φτάνει! Και στις Πρέσπες θα πάω και παντού.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ. Σταµατήστε.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Όταν, λοιπόν, η Μαρία η Κόλλια ανέλαβε το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσύ τους στέλνεις να υπογράψουν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ! Κύριε Βορίδη,
είναι δυνατόν; Με συγχωρείτε; Σας παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Την παροτρύνω να πάει να υπογράψει µαζί µε τον Πρωθυπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παροτρύνατε χθες στην
οµιλία σας, παροτρύνατε και µερικές και µερικές φορές ακόµα
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Σταµατήστε την παρότρυνση
και µάλιστα µε αυτό τον τρόπο. Και δεν είναι καθόλου ευγενικό σας το έχω ξαναπεί- να είµαστε πάρα πολύ αψείς ιδιαίτερα όταν
µιλάνε οι κυρίες. Να συνεννοούµαστε.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Δεν το δέχονται αυτό, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώστε, κυρία Υπουργέ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών): θα
τελειώσω, αν µε αφήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώστε, γιατί θα µιλήσει και ο κ. Καµµένος ύστερα εκ µέρους όλου του κόµµατος.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Και θα τα πει όπως πρέπει. Και µε στοιχεία!
Το «κυρία» µε ευχαριστεί που το λέτε. Όµως, θέλω επί ίσοις
όροις ως γυναίκα να έχουµε την ίδια συµπεριφορά άνδρες και
γυναίκες εδώ µέσα. Και µου αρέσει που τα βάζει όλη η Νέα Δηµοκρατία µε την Κόλλια και µε τον Καµµένο. Χρόνια τώρα και
καιρό. Δεν ντρεπόµαστε για τίποτα. Εµείς αποφασίσαµε ότι πρέπει να βοηθήσουµε τη χώρα. Όταν θα έρθει αυτή η συµφωνία κι
αν έρθει…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν ντρέπεσαι;
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Φτάνει Σοφία! Φτάνει! Έλεος!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το ξέρουµε. Μην το λέτε συνέχεια.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θα
τα ξαναπούµε, γιατί εσείς προκαλείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με συγχωρείτε. Της βάζετε
βέτο να µη µιλήσει; Δεν καταλαβαίνετε πόσο κακό είναι αυτό;
Σας παρακαλώ. Δεν είναι σωστή συµπεριφορά. Ελάτε.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Κατάλαβαν οι συνάδελφοι και γι’ αυτό
µου επιτίθενται. Περίµεναν από εµάς να υποχωρήσουµε, να γίνουµε άλλοι Σαµαράδες. Δεν προδίδουµε εµείς την εµπιστοσύνη
του ελληνικού λαού.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Δεν την προδίδουµε. Έχουµε ακόµα δρόµο να κάνουµε µε την
Κυβέρνηση αυτή και όταν θα έρθει η ώρα, θα κριθούµε. Και αν
θέλαµε να πάρουµε 15% και 20%, όπως µας τα ψιθυρίζετε στ’
αυτιά µας, θα είχαµε ρίξει την Κυβέρνηση. Όµως, αυτό δεν θα
το κάνουµε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Ράπτη, κατ’ αρχάς
µας συγχωρείτε για την καθυστέρηση στην οποία σας υποβάλλαµε. Ήταν λάθος δικό µου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, κύριε Λαζαρίδη. Αργότερα θα σας δοθεί η ευκαιρία. Κάποια άλλη στιγµή. Αλίµονο!
Η κ. Ράπτη είναι επί πέντε λεπτά στο Βήµα. Είπαµε να σεβόµαστε
λιγάκι µεταξύ µας κάποια αυτονόητα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σαφώς και µε σεβασµό. Όµως, θέλω
να είναι παρών και ο Βουλευτής….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Και γιατί θέλετε; Δικό του
δικαίωµα είναι. Σας παρακαλώ. Όπου κι αν πάει εδώ µέσα, θα
σας ακούσει. Οποτεδήποτε. Όποια ώρα θέλει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είναι σοβαρό. Θέλω να κάνω µία καταγγελία, την οποία δεν είχα σκοπό να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχω δώσει τον λόγο στην
κ. Ράπτη.
Παρακαλώ µην προκαλεί κανείς κανέναν. Δεν είναι σωστά
πράγµατα αυτά. Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να απειλήσουν Βουλευτές…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λαζαρίδη, σας παρακαλώ. Αδιανόητα πράγµατα αυτά!
Κύριε Λαζαρίδη, κύριε Γιακουµάτο, µην δίνουµε τροφή.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εγώ τι φταίω;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν προστατεύετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Παπαδόπουλε, θέλετε να µπείτε στο κάδρο; Τι κάνετε τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Πρόσεξε…
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λαζαρίδη, καθίστε
κάτω. Κύριε Αναστασιάδη, παρακαλώ. Αντελήφθην. Μην δίνουµε
τροφή σε παραπολιτικές και αντιπολιτικές καταστάσεις εκτός της
Αιθούσης. Έλεος πια! Σταµατήστε!
Κύριε Γιακουµάτο, δεν φταίτε σε τίποτα. Με συγχωρείτε που
ανέφερα προηγουµένως το όνοµά σας. Να είστε καλά.
Επαναλαµβάνω, να µην δίνουµε τροφή σε παραπολιτική και
αντιπολιτική. Επί της ουσίας της πολιτικής εδώ τα λέµε όλα.
Κυρία Ράπτη, σας ζητάω συγνώµη για δεύτερη φορά. Έχετε
τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Κυρία Κόλλια, είχα ανέβει στο Βήµα και µε
διακόψατε για να κάνετε ένα σχόλιο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Όχι, δεν σας διέκοψα. Πήρα τον λόγο από τον κύριο Πρόεδρο.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Επιτρέψτε µου, όµως, να σας πω ότι η συγκεκριµένη πρόταση µοµφής, που καταθέσαµε ως Νέα Δηµοκρατία, είναι µια πρόταση µοµφής η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ξέρετε γιατί; Ακριβώς γιατί είναι συνδεµένη µε ένα
µεγάλο εθνικό θέµα. Και αυτό ακριβώς συζητάµε σήµερα.
Ποιον, άραγε, µπορεί να ξεγελάσει το γεγονός πως µπορεί ο
κυβερνητικός εταίρος να προσφέρει στην Κυβέρνηση τις ψήφους του, για να συνεχίζει να κυβερνά, ενώ την ίδια ώρα της πετά
στα µούτρα τη συµφωνία µε τα Σκόπια; Κι αν αυτό είναι εσωτερικό τους θέµα, πιστεύει, άραγε, η Κυβέρνηση πως θα µπορούσε
να βρει κοινοβουλευτική στήριξη κάπου αλλού ειδικά µετά το χειρισµό της στο θέµα των Σκοπίων;
Η ανάγνωση είναι πολύ απλή και οι πολίτες πολύ έµπειροι, για
να καταλάβουν πως η εµπιστοσύνη δεν είναι ζήτηµα µιας οριακής
πλειοψηφίας, αλλά θέµα λαϊκού αισθήµατος. Και αυτό έχει χαθεί
για τον ΣΥΡΙΖΑ προ πολλού.
Όµως, για να δούµε για ποιον λόγο ζητά η Κυβέρνηση να καταψηφιστεί η πρόταση µοµφής που υποβάλαµε. Αισθάνεται
πραγµατικά ότι µπορεί κάποιος να την εµπιστευτεί; Κι επιτρέψτε
µου να περιοριστώ µόνο σε ένα θέµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έξι µήνες η Κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε µια µυστική διπλωµατία µε τα Σκόπια. Έξι µήνες πηγαινέλα, αγκαλιές, χαµόγελα, φωτογραφίες και αισιοδοξία. Έξι µήνες υποσχέσεις για µάχη που
δίνεται για µια συµφωνία, η οποία θα κατοχυρώνει τα εθνικά µας
συµφέροντα και πολλές µεγάλες κουβέντες. Έξι µήνες κουτόχορτο προς τον ελληνικό λαό, να δει τη δήθεν καλή διάθεση των
Σκοπιανών, που άλλαξαν όνοµα στο αεροδρόµιο και την εθνική
τους οδό. Έξι µήνες κουτοπονηριές περί, δήθεν, «Μακεδονίας
του Ίλιντεν», που είναι το χείριστο, ώστε να συµβιβαστούµε µε
το «Βόρεια Μακεδονία», που είναι το λιγότερο κακό. Έξι µήνες
συζητήσεις και γράψε-σβήσε, για να παραχθεί το πιο προσβλητικό και ταπεινωτικό κείµενο στην ιστορία της εξωτερικής µας
πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάσατε τι γράφει η συµφωνία; Και δεν αναφέροµαι στη φλυαρία του δεύτερου µέρους, περί
στενής διακρατικής συνεργασίας και άλλα γραφικά, που έχουν
ως σκοπό τον αποπροσανατολισµό της κοινωνίας. Αυτά θα µπορούσε να είναι µέρος µιας οποιασδήποτε διακρατικής συµφωνίας συνεργασίας. Ρωτώ αν διαβάσατε το πρώτο µέρος. Διαβάσατε, δηλαδή, πως πλέον η Μακεδονία δεν είναι µία, αλλά δύο;
Πως εµείς έχουµε τη νότια και αυτοί τη βόρεια; Διαβάσατε πως
οι γείτονές µας αποκτούν, µε τη δική µας υπογραφή, τη µακεδονική γλώσσα; Διαβάσατε πως τους χαρίζουµε, µε τη δική µας
υπογραφή, τη µακεδονική εθνότητα; Ποιον ενδιαφέρει το πολυσυζητηµένο «erga omnes», όταν πλέον θα λέγονται «Βόρεια Μακεδονία» και σιγά-σιγά σκέτο «Μακεδονία»;
Αν, κύριοι συνάδελφοι, δει κάποιος τον νέο χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, σε ποιον θα ανήκει το όνοµα «Μακεδονία»; Αν, κύριοι
συνάδελφοι, ένας ξένος δει έναν Σκοπιανό, που το όνοµα της
χώρας του θα είναι «Μακεδονία», η εθνότητα στο διαβατήριό του
«µακεδονική» και η γλώσσα του «µακεδονική», ποιον λέτε πως θα
θεωρήσει γνήσιο Μακεδόνα;
Η συµφωνία που φέρνει η Κυβέρνηση δηµιουργεί το πιο εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη του αλυτρωτισµού και κανένα
κείµενο δεν εγγυάται πως αυτό δεν θα συµβεί. Ποιος θα απαγορεύσει στους Σκοπιανούς να ξαναλλάξουν το Σύνταγµά τους;
Ποια κοινή επιτροπή θα αλλάξει τους χάρτες και τα βιβλία τους;
Ποιο όργανο θα τιµωρεί όσους επιβουλεύονται την Ελλάδα;
Αστείες εγγυήσεις, ανεφάρµοστες και παραπλανητικές, δήθεν
αποτέλεσµα σκληρής διαπραγµάτευσης, αλλά ταυτόχρονα και
προπαγάνδα ασύλληπτης έµπνευσης ή κοροϊδία.
Για εµάς το θέµα είναι ξεκάθαρο. Εµείς δεν είχαµε ποτέ εµπιστοσύνη σε αυτή την Κυβέρνηση. Και η συµφωνία που φέρνει το
επιβεβαιώνει µε τον πιο τραγικό τρόπο.
Θέλω, έστω και την ύστατη στιγµή, να απευθυνθώ στον Πρωθυπουργό και να του πω να µην υπογράψει η Κυβέρνησή του
αυτή την κακή συµφωνία. Και θέλω από το Βήµα αυτό να εκφράσω δηµόσια -γιατί κάθε Βουλευτής έχει προσωπική ευθύνη
γι’ αυτό που ψηφίζει- ότι συµφωνία που θα έχει µέσα το όνοµα
«Μακεδονία» δεν θα έχει ποτέ τη δική µου ψήφο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, στρατηγός και Μακεδών, κ. Γεώργιος Ντζιµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, πότε θα πάρω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μετά τον κ. Ντζιµάνη θα
σας δώσω τον λόγο, κύριε Λαζαρίδη.
Κύριε Ντζιµάνη, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση δυσπιστίας αποτελεί τουφεκιά στον αέρα, γιατί
εκφράζει την αµηχανία της Αντιπολίτευσης απέναντι στην Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, την οποία βλέπει να βγάζει τη χώρα από
τα µνηµόνια, να πλησιάζει στη ρύθµιση του χρέους και να φέρνει
συµφωνία για τη διευθέτηση των διαφορών µας µε τη FYROM.
Ξαφνικά, η αυτοπεποίθηση των νικητών των δηµοσκοπήσεων
εξανεµίστηκε από την αυτοπεποίθηση των νικητών της πραγµατικής πολιτικής.
Και έρχοµαι στη συµφωνία. Τα Βαλκάνια ιστορικά έχουν χαρα-
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κτηριστεί η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης. Τα σύνορά τους είναι
κατοχυρωµένα από τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Με τη συνθήκη αυτή η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας διαµοιράστηκε ως εξής: Το 51% του εδάφους το πήρε η Ελλάδα, το 39%
η Σερβία, η σηµερινή ΠΓΔΜ, το 9,5% η Βουλγαρία και το 0,5% η
Αλβανία.
Η Ελλάδα µε τη συνθήκη αυτή πήρε το σύνολο σχεδόν της ελληνικής Μακεδονίας, την οποία πότισαν µε το αίµα τους οι µακεδονοµάχοι και ο ελληνικός στρατός.
Η ελληνική Μακεδονία, λοιπόν, είναι ελληνική και δεν µπορεί
να µας την πάρει κανείς. Ηρεµήστε, λοιπόν, οι όψιµοι µακεδονοµάχοι. Η Μακεδονία µας δεν κινδυνεύει.
Με τη δηµιουργία της Γιουγκοσλαβίας συστάθηκε η Οµόσπονδη Δηµοκρατία της Μακεδονίας και για πολιτικές σκοπιµότητες -λόγω του Ψυχρού Πολέµου- όχι µόνο δεν υπήρξε αντίδραση από τις τότε ελληνικές κυβερνήσεις που έκαναν συµφωνίες στο όνοµα αυτής της χώρας, αλλά και τα σχολικά βιβλία Γεωγραφίας και οι σχολικοί και στρατιωτικοί χάρτες απεικόνιζαν τη
βόρεια γείτονα µε το όνοµα «Μακεδονία». Με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας η βόρεια γείτονά µας αναγνωρίστηκε µε το όνοµα
«Μακεδονία», λόγω κακών χειρισµών του Υπουργού Εξωτερικών,
ο οποίος αφ’ ενός µεν έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, αφ’ ετέρου έκανε πολιτική καριέρα ως µακεδονοµάχος.
Στη συνέχεια, µε την ενδιάµεση συµφωνία, η χώρα ονοµάστηκε FYROM. Ακολούθως δηµιουργήθηκε η εθνική γραµµή, η
οποία προέβλεπε σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό για όλες τις χρήσεις, erga omnes, την οποία απέρριψε ο
Πρωθυπουργός της FYROM Γκρούεφσκι στο Βουκουρέστι το
2008.
Μετά το Βουκουρέστι δεν είχαµε καµµία εξέλιξη, µέχρι που
ήρθε η κυβέρνηση Ζάεφ.
Η Κυβέρνησή µας, µε βάση την εθνική γραµµή του Βουκουρεστίου και ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη. απαίτησε αναθεώρηση του Συντάγµατος της γείτονας χώρας, απαλείφοντας
τους αλυτρωτισµούς. Η µείζονα Αντιπολίτευση υπέβαλε πρόταση
δυσπιστίας, µε το πρόσχηµα ότι η συµφωνία είναι επιζήµια για
τα εθνικά συµφέροντα. Αυτό είναι το πρόσχηµα. Ο πραγµατικός
λόγος είναι ψηφοθηρικός και η ύστατη προσπάθεια για την
πτώση της Κυβέρνησής µας. Με αυτόν τον τρόπο η Αντιπολίτευση προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό, εκµεταλλευόµενη
τον πατριωτισµό του, την ευαισθησία του και την ανησυχία του
για τα ελληνικά θέµατα, εγκαταλείποντας την εθνική γραµµή και
στην ουσία, µη έχοντας καµµία θέση, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν υπερασπίζεται τα εθνικά συµφέροντα, αλλά τα µικροκοµµατικά της.
Η συµφωνία σέβεται τις αξίες, τις γραµµές και την αξιοπρέπεια
των δυο λαών, αποκηρύσσει τον αλυτρωτισµό και δεν είναι ταπεινωτική. Για αυτό είναι και βιώσιµη.
Επίσης, είναι ταυτόσηµη µε την εθνική θέση και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί εδώ και είκοσι χρόνια. Αναγνωρίζει για τη
χώρα, τη γείτονά µας, σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό, «Βόρεια Μακεδονία», erga omnes, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι της χώρας δεν έχουν καµµία σχέση µε τους αρχαίους
Έλληνες, κατοχυρώνοντας έτσι την εθνική µας κληρονοµιά και
την ιστορία µας.
Η γλώσσα αναφέρεται ως «µακεδονική» και τονίζεται ότι ανήκει στην οµάδα των νοτίων σλαβικών γλωσσών. Να µην αναφέρω
τώρα διαχρονικά πόσοι την αναγνώριζαν ως «µακεδονική». Η ιθαγένεια, η υπηκοότητα -nationality- είναι «Μακεδόνες πολίτες της
Βόρειας Μακεδονίας». Αυτό δεν αφορά την εθνότητα –ethnicityτο οποίο είναι θέµα αυτοπροσδιορισµού των λαών, µε βάση τον
χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.
Η συµφωνία δεν είναι εθνική υποχώρηση, αλλά πρόκειται για
κλείσιµο ανοικτής πληγής, που για δεκαετίες έχουµε µε τη γείτονα χώρα. Η Ελλάδα, µετά την έξοδό της από την επιτροπεία
και τα µνηµόνια, επιδιώκει τη συνανάπτυξη, τη συνεργασία και
την αλληλεγγύη µε τους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων µέσα σε
ένα κλίµα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Τόσα χρόνια, στο όνοµα της πατριδοκαπηλίας εκατέρωθεν, χάσαµε πολύτιµο διπλωµατικό κεφάλαιο και χρόνο, τα οποία ήταν αναγκαία
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για τη χώρα µας. Το γεωπολιτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο
ζούµε µας επιβάλλει να κλείσουµε τα ανοικτά µέτωπα µε τα βόρεια σύνορα και να επικεντρωθούµε στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουµε µε τον γείτονα προς Ανατολάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, πιστεύω ότι οι Πρέσπες θα γίνουν το σύµβολο ειρήνης,
επικοινωνίας και αλληλεγγύης µεταξύ των δυο λαών και θα συµβάλουν στη συνανάπτυξη, στη σταθερότητα και στην ασφάλεια
των Βαλκανικών χωρών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιάννης Κουτσούκος. Είναι ο τελευταίος από
τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ που θα µιλήσει.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, όπως σωστά επισηµάνατε προηγουµένως, λέγονται συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, σε µια προσπάθεια των βαριών ονοµάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας να µεταφέρουν ο ένας τις ευθύνες στον άλλο. Εκεί κυρίως αναλώθηκαν
τα επιχειρήµατα, µε επικλήσεις ιστορικών, δηµοσιογράφων, ποιητών και συγγραφέων.
Το δικό µας το συµπέρασµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ότι από τη µια µεριά η Νέα Δηµοκρατία ευθύνεται που δηµιουργήθηκε το πρόβληµα και που δεν λύθηκε και, από την άλλη,
ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τον τρόπο που πάει να λυθεί.
Δεν έχει µιλήσει, βέβαια, ο γνήσιος Καραµανλής, που µπορεί
να µας έδινε και µερικές πληροφορίες ακόµα. Όµως, πιστεύω ότι
το συµπέρασµά µας είναι στέρεο.
Αναφέροµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την εποχή του
Τίτο και της µετεµφυλιακής Ελλάδας και τις κυβερνήσεις της,
µέχρι τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τη στάση της τότε κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Η παράταξή µας, όπως όλοι γνωρίζετε φαντάζοµαι, ήταν ιστορικά υπέρ της λύσης, όχι, όµως, υπέρ της οποιασδήποτε λύσης.
Ο Αντρέας Παπανδρέου -θυµίζω- παρέλαβε το πρόβληµα στην
όξυνσή του και µε το εµπάργκο πρώτα και την ενδιάµεση συµφωνία του 1995 δηµιούργησε τους όρους της επίλυσής του.
Την ίδια γραµµή ακολούθησαν όλες οι µετέπειτα κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ, χωρίς, δυστυχώς, να βρουν ευνοϊκές συνθήκες,
χάρις κυρίως στην πολιτική κατάσταση στη γείτονα χώρα, για να
το λύσουν.
Σε συνέχεια αυτής της πατριωτικής γραµµής του ΠΑΣΟΚ, η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το Κίνηµα Αλλαγής έθεσαν τους
όρους και τις προϋποθέσεις µε σύνθετη ονοµασία erga omnes
και συνταγµατικές αλλαγές για τα θέµατα του αλυτρωτισµού.
Η συµφωνία του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που
θέσαµε. Αναδείξαµε τα θετικά και τα αρνητικά σε σχέση ιδίως µε
την εθνότητα και ζητήσαµε να µη δηµιουργήσετε τετελεσµένα,
να µην εγκλωβίσετε τη χώρα.
Η αποτυχία σας να εκµεταλλευτείτε την πιο θετική συγκυρία αναφέρθηκαν πολλοί Υπουργοί σε αυτή τη θετική συγκυρία στη
σηµερινή µέρα- και να φέρετε µια συµφωνία ευρείας αποδοχής,
οφείλεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, στην εσωτερική κυβερνητική αντίφαση της συγκυβέρνησης µε τους ΑΝΕΛ
και τους µικροκοµµατικούς στόχους που υπηρετείτε.
Θέλατε ταυτόχρονα να απευθύνεστε στο ακροατήριο της σκέτης Μακεδονίας του παλιού «καλού» ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα στο
ακροδεξιό, ψευδοπατριωτικό ακροατήριο των ΑΝΕΛ.
Διασπάσατε το εθνικό µέτωπο υπέρ της λύσης, ακολουθώντας
µια διαπραγµάτευση ερήµην των δυνάµεων της λύσης.
Η Νέα Δηµοκρατία µε τις διαχρονικές της ευθύνες µετατοπιζόταν διαρκώς, ως άµυνα, απέναντι στις δικές σας µεθοδεύσεις.
Όµως, η ιστορία µάς διδάσκει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πότε και µε ποιους όρους µπορούµε να έχουµε επιτυχίες. Ας
δούµε µερικά παραδείγµατα:
Πώς το 1981 αποκαταστήσαµε τους δυσµενείς όρους ένταξής
µας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.
Πώς το 1987 αντιµετωπίσαµε την ελληνοτουρκική κρίση.
Πώς το 1993 - 1995 αποτρέψαµε, εν µέρει, µε την ενδιάµεση
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συµφωνία, τα τετελεσµένα.
Πώς οδηγηθήκαµε στο Ελσίνκι και την ένταξη της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πώς πετύχαµε τη σύγκλιση και µπήκαµε στην ΟΝΕ.
Πάντα µε εθνική οµοψυχία και κοινωνική συσπείρωση. Αντίθετα, όταν δεν τα είχαµε αυτά, είχαµε ήττες, διχασµούς και ταπεινώσεις.
Πώς, όµως, χειρίζεται τα µεγάλα εθνικά συµφέροντα και τους
στρατηγικούς χώρους της χώρας η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ;
Αντί της προοπτικής της εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια,
έχουµε µακροχρόνιες και επαχθείς δεσµεύσεις, γιατί ο κ. Τσίπρας το 2015, αντί της ευρείας συναίνεσης, επέλεξε εσωκοµµατική εκκαθάριση και συγκυβέρνηση µε τους ΑΝΕΛ.
Αντί ενιαίας στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία, έχουµε τις
στολές παραλλαγής του κ. Καµµένου, τις υποσχέσεις του κ. Τσίπρα στον Ερντογάν.
Έτσι, λοιπόν, δεν έχουµε µια ενιαία και αποτελεσµατική διαπραγµατευτική τακτική, αλλά µε διχασµό και πόλωση, που υπονοµεύει τη δηµοκρατία και τους θεσµούς.
Αναλογιστήκατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
άκουγα τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο νωρίτερα να απευθύνεται
στη Νέα Δηµοκρατία, για τις ευθύνες σας και τη συµπεριφορά
σας µε τα συνθήµατα «η Χούντα δεν τελείωσε το 1973» και τις
διαλύσεις των παρελάσεων, µε πρωτοστατούντες τα στελέχη
σας που βρίσκονται και σήµερα σε αυτή εδώ την Αίθουσα;
Αν θέλετε, λοιπόν, να κατηγορείτε τους άλλους, ζητήστε τουλάχιστον µία συγγνώµη γι’ αυτά που κάνατε και γι’ αυτό το κλίµα
που εκµεταλλεύονται τα φασιστοειδή και οι ακροδεξιοί σήµερα.
Τώρα πανηγυρίζετε για τα συγχαρητήρια της ευρωπαϊκής «νοµενκλατούρας», όπως την αποκαλούσε ο κ. Τσίπρας, καθώς υλοποιούνται γεωπολιτικές στοχεύσεις των συγκυβερνήσεων του
σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και του ΝΑΤΟ.
Ο κ. Καµµένος στηρίζει την Κυβέρνηση, που κατά τον ίδιο βλάπτει το εθνικό συµφέρον, δεσµευόµενος ότι δεν θα ψηφίσει τότε
-πότε δεν ξέρουµε-, δηλαδή σε µια άλλη Βουλή, µε άλλη σύνθεση
και στην οποία ο ίδιος και το κόµµα του δεν θα υπάρχουν κατά
πάσα πιθανότητα.
Έχουµε θέατρο του παραλόγου σε βάρος των εθνικών συµφερόντων και της προοπτικής της χώρας, µέσα από µεθοδεύσεις, πολώσεις και συγκρούσεις!
Υπάρχει, όµως, άλλος δρόµος; Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν οι εκλογές, η αλλαγή των πολιτικών συσχετισµών µε το Κίνηµα Αλλαγής σε καθοριστικό ρόλο, σε µια κυβέρνηση όπως την έχει περιγράψει η Φώφη Γεννηµατά, µε εθνική συνεννόηση, κοινωνική
συναίνεση, προοδευτικές αλλαγές, για να ανατρέψουµε τις δουλείες και τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και να
βγούµε από τα αδιέξοδα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Λαζαρίδη, τώρα που έχουµε ηρεµήσει, αν θέλετε µπορείτε να λάβετε τον λόγο για ένα λεπτό, για να κάνετε µια ανασκευή. Θέλατε να τοποθετηθείτε επί προσωπικού. Πείτε δυο
λόγια, για να προχωρήσουµε. Τώρα είµαστε όλοι πιο ήρεµοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό, επειδή άκουσα προηγουµένως τον συνάδελφο, τον κ. Αναστασιάδη.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω το εξής: Ο κ. Αναστασιάδης στην
αφέλειά του επιβεβαίωσε αυτό που είχα πει, ότι σήµερα και χθες
δεν συζητάµε -όσον αφορά την πρόταση µοµφής- για τη συµφωνία ή το σχέδιο της συµφωνίας, αλλά για την προσπάθεια επιβίωσης που κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Διότι είπε ο κ. Αναστασιάδης
-και το αποκάλυψε στην τοποθέτησή του- ότι µετά από χρόνια
θα έρθει η συµφωνία εδώ στη Βουλή για να τη συζητήσουµε και
θα κληθούµε να ψηφίσουµε. Άρα αποκάλυψε και επιβεβαίωσε ότι
αυτή τη στιγµή εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάτι προσωπικό υπάρχει,
που να σας αφορά;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Έρχοµαι σε αυτό.
Έκανε αναφορά στον πατριωτισµό τον δικό µου και της κ. Κόλλια. Αυτό ήταν εντελώς άστοχο. Πραγµατικά, εγώ δεν µπορώ να
καταλάβω πού βρίσκει το πατριωτικό ανάστηµα ο κ. Αναστασιάδης για να κρίνει τον πατριωτισµό άλλων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είναι σαφές πως όλοι
έχουν πατριωτικό ανάστηµα και δεν κρίνεται κανείς εδώ µέσα
από τον άλλο γι’ αυτό το θέµα. Σας παρακαλώ, είναι αυτονόητα
αυτά τα πράγµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν αµφισβήτησα εδώ τον πατριωτισµό κανενός ούτε έκρινα και τον πατριωτισµό κανενός. Για αυτό ρωτάω πού βρίσκει το πατριωτικό ανάστηµα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, κύριε Αναστασιάδη,
σας παρακαλώ. Δεν σας έθιξε κανείς.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Για ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Αναστασιάδη, έχετε τον λόγο. Αυτό, όµως, δεν είναι σωστό και το ξέρετε.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν πήγα να θίξω κανενός τον
πατριωτισµό. Βεβαίως, αυτά που είπε για την οµιλία µου, δεν
αναφέρονται πουθενά. Είναι γνωστά. Δεν θέλω να τα σχολιάσω.
Καταλαβαίνω τη δυσκολία και την πίεση που έχει ο κ. Λαζαρίδης, γιατί είµαι βέβαιος ότι άλλα λέει η ψυχή του και άλλα θα
αναγκαστεί να κάνει. Και τον δικαιολογώ γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όλοι έχουµε δυσκολίες
στη ζωή µας, κύριε Αναστασιάδη.
Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μάρκου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Βαρουφάκης µε σύνδροµο Ναπολέοντα, αλλά και ο κ. Κοτζιάς, φέρνουν ένα κρύο πιάτο που
έχει χαλάσει και το σερβίρουν σε ένα εστιατόριο, νοµίζοντας ότι
εκεί σερβίρεται σανό.
Το θέµα στη συµφωνία που έφερε ο κ. Τσίπρας δεν είναι µόνο
το όνοµα. Το θέµα είναι και τα συνοδευτικά: η γλώσσα και η ιθαγένεια. Αυτά προσδιορίζουν την ονοµασία, αυτά την ταυτοποιούν, αυτά της προσδίδουν αλυτρωτικό χαρακτήρα.
Δεύτερον, συνάγεται ότι σηκώσαµε τα χέρια, τουλάχιστον. Η
διαπραγµάτευση πάντοτε κολλούσε στον αλυτρωτισµό. Λέγοντας ότι η µακεδονική γλώσσα τους είναι σαφώς είδος σλαβικής,
υπονοεί ότι εγώ, που η ιδιαίτερη πατρίδα µου είναι η Μακεδονία,
πρέπει κάποια στιγµή να αντιληφθώ, αν µάλιστα είµαι και δίγλωσση -να πω το αληθές, ότι υπάρχει κόσµος στην περιοχή που
καταλαβαίνει και µιλάει σλαβικά-, ότι τελικώς είµαι πρώτα Μακεδών και συνεπώς κάποια στιγµή πρέπει να συνειδητοποιήσω την
πραγµατική µου ταυτότητα.
Ο κανονικός Μακεδών είναι Σλάβος και ανήκει αλλού και όχι
στην Ελλάδα κατά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα. Να πω ότι κάτι
περίεργα sites κάνουν λόγο για πάνω από εκατό χιλιάδες Σλαβοµακεδόνες που ζουν στη Μακεδονία µας. Τυχαίο;
Τρίτον, είναι τραβηγµένο αυτό; Νοµίζω πως όχι. Ας υποθέσουµε ότι στους δύσκολους καιρούς που έρχονται πολλοί πολίτες συνεχίζουν να είναι οργισµένοι και χωρίς το µνηµόνιοαντιµνηµόνιο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος µιας οπαδικού τύπου
νέας αντίθεσης, που µπορεί να φτάσει στα άκρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, λίγος σεβασµός. Να µην πω τρίτη φορά σήµερα για τις γυναίκες συναδέλφους. Όλα αυτά έχουν µια διάσταση σε τελευταία ανάλυση.
Να είµαστε για όλους µας το ίδιο.
Προχωρήστε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Τέταρτον, δεν τον ενδιαφέρει τον κ.
Τσίπρα ούτε τον κ. Κοτζιά κανένα εθνικό θέµα. Οι άνθρωποι κάνουν δουλειές και πού και πού πουλάνε και κανένα προεδρευτιλίκι για κάποιον αριβίστα, χρήσιµο ηλίθιο που πάντα βρίσκεται.
Δεν έχω κανένα πρόβληµα να πω ότι στρίβοντας το καράβι από
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το µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο προς πιο θολές κατευθύνσεις, ο κ. Τσίπρας καταφέρνει να διαθέτει πλέον κυβερνητικούς εταίρους αλά
καρτ, σε αγαστή συνεννόηση και συνεργασία µαζί τους. Πάντα
το ίδιο ήτανε. Είναι λάθος να θεωρείται ο κ. Καµµένος ή ο κ. Θεοδωράκης κάτι το διαφορετικό. Το πολύ-πολύ να µαλώνουν µεταξύ τους για το ποιος είναι ο καλύτερος εταίρος.
Πέµπτον, ο τρόπος που πολιτεύεται η Κυβέρνηση είναι αυταρχικός το λιγότερο. Είναι πρωτοφανή όλα αυτά µε τη µυστική διπλωµατία, µε το να κλείσουν άρον-άρον τη συµφωνία, δηµιουργώντας τετελεσµένα και µετά να καλέσουµε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, όταν δηλαδή θα έχουν
προηγηθεί οι τυπικές και ουσιαστικές διεθνείς συνθήκες, που δεν
θα επιτρέπουν στη Βουλή παρά να κυρώσει µια κακή, κάκιστη
συµφωνία.
Έκτο, ο κ. Τσίπρας ενδιαφέρεται βασικά να διαλύσει το
ΠΑΣΟΚ. Μόνο έτσι εκτιµά ότι µπορεί να αποφύγει τη δεύτερη
ρωγµή που έρχεται και που θα τον στείλει, αφού δεν θέλει να
κάνει εκλογές, κάτω από το 20%. Το κρίσιµο είναι αυτό. Αυτά τον
ενδιαφέρουν. Και πώς θα κληροδοτήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα χειρότερα, δηλαδή την κύρωση µιας κάκιστης συµφωνίας ή πώς θα αντιµετωπίσει την έξοδο από τη βοήθεια των
εταίρων, δηλαδή του τρίτου µνηµονίου, προς µια κατάσταση που
θα τελειώνουν τα λεφτά που έχουν µπει στην άκρη και οι αγορές
θα είναι στην πραγµατικότητα κλειστές.
Ο κ. Τσίπρας θέλει τις αγορές κλειστές, όπως είναι τώρα.
Επειδή ο κ. Μητσοτάκης µπορεί να τις ανοίξει, ο κ. Τσίπρας αγωνίζεται σήµερα να δηµιουργήσει τις χειρότερες προϋποθέσεις
για το αύριο και σκασίλα του η χώρα. Άλλωστε γι’ αυτούς η χώρα
δεν υπάρχει. Αντιλαµβάνονται τη χώρα ως ένα σύνολο πολιτικών
συµµοριών µε σκοπό τη διανοµή των πολιτικών λαφύρων, γι’
αυτό και αλλάζουν τόσο εύκολα θέσεις, γι’ αυτό και δεν έρχονται
ποτέ σε δύσκολη θέση.
Έβδοµο, η Κυβέρνηση µε πολιτικό τραµπουκισµό δεν ζητά τίποτα από τη Βουλή. Ούτε έγκριση ούτε ψήφιση ούτε τίποτα. Περιφρονεί τη Βουλή, το πολίτευµα το χλευάζει, το κουρελιάζει, για
να το καταπατήσει στη συνέχεια, αφού το συκοφαντήσει.
Αν δεν γινόταν η πρόταση µοµφής, το θέµα θα περνούσε έτσι.
Η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί την πρόταση µοµφής για να ανοίξει
την πόρτα στον «χρήσιµο ηλίθιο», τον οποίο θα ποδοπατήσει µε
την πρώτη ευκαιρία. Η βλάβη που έχει προκαλέσει η Κυβέρνηση
αυτή είναι βαθιά και µακροχρόνια. Οι διαστάσεις τώρα της βλάβης λαµβάνουν και εθνική διάσταση.
Υπάρχουν κάποιοι που µπορεί να πουν: «Δεν έπρεπε να έχει
κλείσει το θέµα;». Ή έστω υπάρχουν και κάποιοι επιχειρηµατίες
πάνω που µπορεί να κάνουν δουλειές, να το πούµε κι αυτό. Η
συµφωνία σφραγίζει την αποχώρηση των ελληνικών συµφερόντων και την έλευση γερµανικών και διεθνών παραγόντων. Τώρα
υπάρχει και το τυπικό πλαίσιο µε τη συµφωνία Τσίπρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τριάντα δευτερόλεπτα ακόµα θέλω.
Ένατο, το πολιτικό κόστος δεν ενδιαφέρει τον κ. Τσίπρα. Τα
συµφέροντα τον ενδιαφέρουν και να µπορέσει να «µπετονάρει»
το 20% για τη δεύτερη θέση.
Στοιχήµατα δεν βάζω ποτέ. Όµως, θα δείτε ένα αποτέλεσµα
στις εκλογές που δεν θα το πιστεύετε. Όσα συγχαρητήρια κι αν
πάρετε από τον κ. Ζάεφ και από τον κ. Νίµιτς, εδώ ψηφίζουν Έλληνες και Ελληνίδες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, η κ.
Βράντζα έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα εδώ για
να συζητήσουµε την πρόταση µοµφής της Νέας Δηµοκρατίας
προς την Κυβέρνηση µε αφορµή την επικείµενη συµφωνία της
χώρας µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας όσον αφορά το όνοµα και όχι µόνο της γειτονικής χώρας.
Για αυτό και εγώ θα απευθυνθώ κυρίως σήµερα -κάτι που δεν το
συνηθίζω- στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ο επιεικέστερος χαρακτηρισµός γι’ αυτό καθαυτό το θέµα της
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πρότασης είναι το οξύµωρο, ο λιγότερο επιεικής είναι το αστείο
και αυτός που θα έπρεπε να πω κανονικά δεν αρµόζει να λέγεται
µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Η συντηρητική παράταξη είναι αυτή που είχε την ευχέρεια της
διακυβέρνησης της χώρας για το µεγαλύτερο διάστηµα από
ιδρύσεως του νεοελληνικού κράτους. Αυτή κατά κύριο λόγο χειρίστηκε µείζονα εθνικά ζητήµατα χωρίς -αποδεδειγµένα πλέοντα καλύτερα αποτελέσµατα.
Το «µακεδονικό» ως ζήτηµα υφίσταται εδώ και πάνω από έναν
αιώνα µε πολλές πτυχές και γεγονότα µεγάλης σηµασίας. Δεν
νοµίζω ότι είναι δόκιµο σήµερα εγώ να κάνω ιστορική αναδροµή.
Τέθηκε ξανά επιτακτικά το 1991 και φάνηκε το µέγεθός του ως
σύγχρονο πρόβληµα, όταν δηµιουργήθηκε ένα κράτος στα βόρεια σύνορά µας, που αυτοπροσδιορίστηκε ως «Μακεδονία».
Δεν θα πω τι έκανε και τι δεν έκανε η Νέα Δηµοκρατία, η οποία
µας µέµφεται σήµερα. Είναι γεγονότα πρόσφατα, είναι γνωστά.
Θα µείνω, όµως, στο αποτέλεσµα.
Με την ενδιάµεση συµφωνία του 1994 η χώρα αυτή αναγνωρίστηκε από τη χώρα µας και διεθνείς οργανισµούς µε το προσωρινό όνοµα «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας», το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, περιέχει και τον όρο «Μακεδονία».
Στη συνέχεια, πάνω από τα 3/4 των χωρών του κόσµου, µεταξύ
αυτών όλες οι ισχυρές χώρες του πλανήτη, αλλά και οι παραδοσιακοί µας σύµµαχοι, αναγνωρίζουν τη χώρα αυτή µε το συνταγµατικό της όνοµα, δηλαδή σκέτο «Μακεδονία» και κανένας δεν
θορυβείται. Αν αυτός δεν είναι ο ορισµός του «κρύβω τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και το µόνο για το οποίο νοιάζοµαι είναι η
εξουσία», τότε ποιος είναι;
Το µόνο προφανές όφελος από το «µακεδονικό» ή σκοπιανό,
αν θέλετε, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες είναι η καριέρα του κ.
Σαµαρά. Με τον εθνικισµό, κατά τη γνώµη µου, στα όρια της πατριδοκαπηλίας κατάφερε το µέγιστο ως επαγγελµατίας πολιτικός, να γίνει Πρωθυπουργός της χώρας. Μπορεί κάποιος από
τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας να αναφέρει το παραµικρό έστω όφελος για τη χώρα από τους χειρισµούς όλων
των κυβερνήσεων για το συγκεκριµένο ζήτηµα από το 1991 και
µετά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κανέναν Έλληνα, αλλά ούτε
και σε µένα προσωπικά, είναι ευχάριστο µια άλλη χώρα να παραχαράσσει την ιστορία, να οικειοποιείται στοιχεία, ονόµατα και
σύµβολα του δικού µας πολιτισµού. Βρισκόµαστε, όµως, σήµερα
και το παρελθόν έχει συντελεστεί µε µεγάλη ευθύνη και της Νέας
Δηµοκρατίας,
Ποια, λοιπόν, είναι η πρόταση; Γιατί δεν ακούσουµε πρόταση.
Το να µη λύσουµε το πρόβληµα δεν είναι πρόταση.
Η εθνική γραµµή, πάνω στην οποία στηρίζεται η επικείµενη
συµφωνία, την οποία συζητάµε, υπήρξε αντικείµενο διαπραγµάτευσης από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά σήµερα την εγκατέλειψε, τη χαρακτηρίζει
προδοτική, προφανώς επειδή ενεργοποιήθηκαν τα ακροδεξιά αντανακλαστικά και στοιχεία της παράταξης.
Οφείλουµε να είµαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές. Προσωπικά,
θεωρώ πολύ προτιµότερο, πολύ πιο σωστό και πολύ πιο συµφέρον για τη χώρα µια γεωγραφικά προσδιορισµένη Βόρεια Μακεδονία µ’ ένα σύνταγµα χωρίς αλυτρωτισµούς, χωρίς ελληνικά
σύµβολα και µ’ όλες εκείνες τις διευκρινίσεις, που ξεκαθαρίζουν
ότι δεν έχει καµµία σχέση µε την αρχαία Μακεδονία και τον πολιτισµό της, από αυτό που επικρατεί σήµερα, δηλαδή µια σκέτη
Μακεδονία, ένα ανοιχτό πρόβληµα στα βόρεια σύνορά µας και
µια εν δυνάµει απειλή.
Προφανώς, θα µπορούσαµε κι εµείς να συνεχίζουµε να στρουθοκαµηλίζουµε και να αποφύγουµε κάθε πιθανό κόστος, αδιαφορώντας για το καλό της χώρας, όπως ακριβώς κάνει η Νέα Δηµοκρατία.
Είµαστε, όµως, διαφορετικοί. Κάνουµε διαφορετικές επιλογές
και τολµάµε. Αυτό που λέγεται πολιτικό κόστος, αλλά δεν είναι
πολιτικό, είναι κοµµατικό και προσωπικό, δεν µας αφορά και βλέπετε ότι δεν είµαστε όλοι ούτε επαγγελµατίες πολιτικοί ούτε
γόνοι που κληρονοµήσαµε καρέκλες και οφίτσια και είµαστε
πάνω απ’ όλα πολίτες και το µέλλον µας εξαρτάται και από το
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µέλλον της χώρας, κάτι που δεν συµβαίνει, δυστυχώς, µε την παραδοσιακή ελίτ του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Επίσης, θα ήθελα να ενηµερώσω όλους εκείνους τους υπερπατριώτες, που µε περισσή ευκολία µετράνε τον πατριωτισµό τον
δικό τους, αλλά και των άλλων, ότι τα κριτήρια δεν είναι µόνο τα
συλλαλητήρια, οι σηµαίες και οι έξυπνες επαναστατικές αναρτήσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πατριωτισµός σηµαίνει, είναι, και το να πληρώνεις τους φόρους που σου αναλογούν χωρίς να τους αποφεύγεις, δραστηριοποιούµενος οικονοµικά µέσα από offshore, ειδικά αν είσαι
σύζυγος πολιτικού Αρχηγού.
Πατριωτισµός είναι αν έχεις χρήµατα, να τα κρατάς και να τα
επενδύεις στη χώρα σου και όχι να τα βγάζεις λίγα-λίγα στο εξωτερικό, ειδικά αν είσαι Υπουργός Οικονοµικών.
Πατριωτισµός είναι να µην προτρέπεις τους εύπορους πολίτες
να διώξουν τα κεφάλαιά τους από τη χώρα, ειδικά όταν είσαι Αντιπρόεδρος του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Και, φυσικά, πατριωτισµός είναι να υπηρετείς τη στρατιωτική
σου θητεία κανονικά, ειδικά αν πρόκειται να εκµεταλλευτείς τον
πατριωτισµό για να γίνεις Πρωθυπουργός.
Βεβαίως, η έννοια «πατριωτισµός» µπορεί να είναι σύνθετη και
να εξαρτάται και από τις διαφορετικές για τον καθένα παραµέτρους. Δυστυχώς, εδώ µέσα παραποιούνται και έννοιες που
άπτονται απολύτως της κοινής λογικής.
Εσχάτως η Νέα Δηµοκρατία διατυπώνει µετ’ επιτάσεως την
άποψη ότι η Κυβέρνηση δεν διαθέτει πολιτική νοµιµοποίηση. Τι
ακριβώς εννοεί; Ότι η νόµιµα εκλεγµένη Κυβέρνηση δεν µπορεί
να κυβερνήσει; Δηλαδή ποιος νοµιµοποιείται να κυβερνήσει; Φαντάζοµαι ότι δεν συντάσσεστε µε τους διπλανούς σας, οι οποίοι
λένε ότι πρέπει να παρέµβει ο Στρατός.
Επίσης, φαντάζοµαι ότι µε τη σηµερινή καταψήφιση της πρότασής σας, αν υπάρχει ίχνος σοβαρότητας, θα σταµατήσετε να
λέτε αυτό το αστείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα απευθυνθώ κυρίως στους συναδέλφους µε µακρά κοινοβουλευτική εµπειρία και θέλω να ενηµερώσω, αξιοποιώντας τη
δική µου µακρά εµπειρία ως κανονικός πολίτης, ότι η συζήτηση
που προκλήθηκε από τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά και πολλές άλλες
συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα σε αυτή την Αίθουσα, είναι
στείρες, αντιπαραγωγικές, αδιάφορες για τον πολίτη και απαξιωτικές για το πολιτικό σύστηµα συνολικά.
Κατανοώ ότι το αποστειρωµένο και αποκοµµένο από την κοινωνία περιβάλλον του επαγγελµατία πολιτικού και του κληρονόµου δεν επιτρέπει να κατανοήσει και κατά συνέπεια να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα που αφορούν τον πολίτη. Δεν µπορεί,
όµως, και δεν πρέπει η βουλευτική έδρα και κάθε δηµόσιο αξίωµα να είναι αυτοσκοπός. Αυτές οι πρακτικές δοκιµάστηκαν, απέτυχαν και έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεµού.
Ας κάνουµε όλοι την αναγκαία αυτοκριτική και ας αναλογιστούµε ποιες είναι οι ευθύνες µας. Και, πιστέψτε µε, είναι ύψιστο
πατριωτικό καθήκον να δίνεις χώρο και να µην αντιπαλεύεις µε
δόλιο τρόπο κάποιον που µπορεί καλύτερα από εσένα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κυρία Βράντζα.
Τον λόγο έχει ο αγαπητός κ. Μπούρας Αθανάσιος και ύστερα
ο κ. Αυγενάκης Ελευθέριος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω στο θέµα, θα µου επιτρέψετε να θυµίσω ότι αυτή η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας
είναι υπερήφανη για τη διαχρονική προσφορά στην πατρίδα και
ιδιαίτερα να θυµίσω στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ότι η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανη
γιατί είναι παράταξη που µε τον Εθνάρχη της, τον Κωνσταντίνο
Καραµανλή, αποκατέστησε τη δηµοκρατία στη χώρα και ενέταξε
τη χώρα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι ιστορική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η πρόταση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δυσπιστίας, η οποία έγινε για έναν και µόνο λόγο, για ένα πολύ
µεγάλο εθνικό ζήτηµα.
Είναι µια χρήσιµη συζήτηση αυτή που γίνεται για δύο κυρίως
λόγους: Ο ένας λόγος είναι για να αποδοµηθεί η απαράδεκτη
αυτή συµφωνία, γιατί δυστυχώς αυτή τη δυνατότητα δεν µας την
έδωσε η Κυβέρνηση νωρίτερα, δεν µας την έδωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, δεν ήρθε στη Βουλή για να γίνει αυτή η συζήτηση και να εγκριθεί ή όχι αυτή η συµφωνία. Ο άλλος λόγος, ο
δεύτερος, είναι για να πάρει καθένας από τους Βουλευτές, καθένας µας εδώ την ευθύνη απέναντι στη συνείδησή του και την
ιστορία του για τη στήριξη ή όχι αυτής της συµφωνίας.
Η ψήφος των Βουλευτών σήµερα κατά της πρότασης δυσπιστίας ανοίγει τον δρόµο για τις Πρέσπες. Μην αµφιβάλλουµε για
αυτό. Η υπερψήφιση της πρότασης δυσπιστίας ακυρώνει αυτή
τη συµφωνία για όσους κόπτονται για τη Μακεδονία, στα λόγια
βέβαια.
Ο Πρόεδρός µας, ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε από την αρχή να έρθει η συµφωνία
στη Βουλή για να κυρωθεί πριν πάει στις Πρέσπες. Το αρνήθηκε
η Κυβέρνηση. Το ζητήσαµε. Ζητήσαµε να έρθει µόνο εδώ αυτή
η συµφωνία. Δεν µας αφήσατε, όµως, άλλη δυνατότητα και γι’
αυτό προσφύγαµε στην πρόταση, την οποία ολοκληρώνουµε σήµερα.
Το να υπογράψουµε, όµως, αύριο, την Κυριακή, να δηµιουργηθούν τετελεσµένα γεγονότα για τη χώρα, να δεσµευθεί η χώρα
και κάποιοι να κρύβονται πίσω από το γεγονός ότι δεν ήρθε στη
Βουλή για ψήφιση και να λένε ότι, όταν έρθει, τότε θα δουν πώς
θα τοποθετηθούν, είναι το λιγότερο υποκρισία. Δεν λέω τίποτα
βαρύτερο.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι όλες οι προϋποθέσεις που είχαµε
βάλει δεν υφίστανται και δεν υπάρχουν. Το λέω αυτό επειδή κάποιος απορεί ποια είναι η θέση µας. Προσπαθούµε να καταλάβουµε τη σκοπιµότητα αυτής της βιασύνης, αν µη τι άλλο, τη
σκοπιµότητα αυτής της επιλογής. Έχετε την αίσθηση ότι δεν
υπήρχαν πιέσεις παλαιότερα στις ελληνικές κυβερνήσεις; Έχετε
την αίσθηση ότι οι εξωτερικοί παράγοντες, για τους οποίους
επαίρεστε σήµερα ότι σας επαινούν και που πολλές φορές θέλουν να παρέµβουν στη χώρα µας, δεν προσπάθησαν να το κάνουν αυτό και παλαιότερα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή µε Υπουργό Εξωτερικών την Ντόρα Μπακογιάννη και
Υπουργό Αµύνης τον κ. Μεϊµαράκη πέτυχε αυτό που σήµερα
εσείς απεµπολήσατε τόσο εύκολα. Πέτυχε µια οµόφωνη απόφαση, ότι δεν θα µπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αν δεν λύσουν τις διαφορές µε τη γείτονα και αυτό σήµερα εσείς το καταπατάτε. Δηµιουργείτε τετελεσµένα γεγονότα.
Η χώρα δεσµεύεται µε την αυριανή υπογραφή. Αυτό πρέπει να
γίνει κατανοητό. Ας µην προσπαθούν κάποιοι να παραπλανήσουν
τους Έλληνες. Δεν είναι κουτοί. Είναι πανέξυπνοι και το έχουν
καταλάβει. Η επικύρωση της συµφωνίας, όταν γίνει, εάν ποτέ
γίνει, έχει άλλες συνέπειες. Η δέσµευση, όµως, της χώρας γίνεται αύριο.
Επειδή έφτασα τα πέντε λεπτά, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θα
µου επιτρέψετε να πω εν τάχει, αφού οι συνάδελφοί µου ανέλυσαν λεπτοµερέστερα και µε πολύ σοβαρά επιχειρήµατα το τι περιλαµβάνουν τα επιµέρους άρθρα αυτής της συµφωνίας, ότι δεν
τρέφουµε αυταπάτες, ότι από τη δοκιµασία που ολοκληρώνεται
σήµερα θα καταδειχθεί η δυσαρµονία ανάµεσα στις επιλογές της
Κυβέρνησης και τις προτεραιότητες της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας.
Άλλωστε, τη δυσαρµονία αυτή ανάµεσα στις επιλογές της κοινωνίας και τον ΣΥΡΙΖΑ θα την αποκαλύψει στις κάλπες, όποτε
αυτές ανοιχθούν, ο ελληνικός λαός. Αυτή τη φορά δεν θα µπορέσετε να κρυφτείτε πίσω από κοµµατικές γραµµές. Θα αποκαλυφθείτε ένας-ένας µπροστά στον ελληνικό λαό.
Τώρα πλέον δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη πίσω από την
οποία θα κρύψετε και την προσωπική σας ευθύνη, την προσωπική ευθύνη που φέρετε και που φέρουµε όλοι ως Βουλευτές
απέναντι στην ιστορία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Οψόµεθα, κύριε Μπούρα.
Είναι να µιλήσουν ο κ. Αυγενάκης, ο κ. Δένδιας, ο κ. Σταϊκούρας, ύστερα ο Υπουργός κ. Παππάς, µετά η κ. Κεραµέως, ο κ.
Γιαννάκης και για δύο-τρία λεπτά ο κ. Φωκάς. Η πρόβλεψη είναι
ότι κατά τις 17.20’ µπορούµε να ξεκινήσουµε µε τους πολιτικούς
Αρχηγούς, µε πρώτο τον κ. Λεβέντη. Αυτοί έχουν µείνει και ο
Υπουργός Εξωτερικών.
Κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ζούµε στη σκιά των περήφανων διαπραγµατεύσεων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, των περήφανων διαπραγµατεύσεων που
είχαν ως αποτέλεσµα να φέρετε δύο επιπλέον µνηµόνια, να φέρετε τα capital controls και τον οικονοµικό στραγγαλισµό της
αγοράς. Επιτύχατε την επιβάρυνση του δηµόσιου χρέους κατά
100 δισεκατοµµύρια σε µία νύχτα. Κάνατε ένα δηµοψήφισµα για
να κάνετε «ναι» το «όχι» και να φέρετε πολλαπλάσια µέτρα απ’
αυτά που αρχικά αρνηθήκατε. Επιτύχατε να µειωθεί το εισόδηµα
των πολιτών, να αυξάνονται οι φόροι, να εκτινάσσονται οι ασφαλιστικές εισφορές και φυσικά να αυξάνεται ο ΦΠΑ.
Τώρα µας φέρνετε µια άλλη, επίσης περήφανη, διαπραγµάτευση, ύστερα από έξι µήνες µυστικής διπλωµατίας. Φέρνετε µια
κακή συµφωνία, η οποία αποδέχεται τη µακεδονική γλώσσα και
τη µακεδονική εθνότητα για τη βόρεια γείτονά µας, τη χειρότερη
συµφωνία που θα µπορούσε κανείς να έχει φανταστεί, µια συµφωνία που συνιστά µη αποδεκτή εθνική υποχώρηση. Οι µάσκες
πέφτουν και αναδεικνύεται η ψευτιά της Κυβέρνησης και ο εµπαιγµός του ελληνικού λαού από τον κ. Τσίπρα και τον συναρχηγό του Πάνο Καµµένο.
Κυρίες και κύριοι, είναι τυχαία άραγε η πρωτοφανής αυτή συγκυρία, την ώρα που συζητάµε για το τέταρτο µνηµόνιο, ο κ. Τσίπρας να ετοιµάζεται να υπογράψει µια συµφωνία µε την κυβέρνηση των Σκοπίων, µια συµφωνία που δεσµεύει ουσιαστικά τη
χώρα µας, µια συµφωνία που δηµιουργεί τετελεσµένα και πολύ
δύσκολα θα µπορεί να αλλάξει την επόµενη µέρα, µια συµφωνία
που θίγει τα εθνικά µας συµφέροντα και προσβάλλει την ιστορία
µας; Ο συγχρονισµός αυτός κρίσιµων θεµάτων εξωτερικής και
οικονοµικής πολιτικής δεν είναι καθόλου τυχαίος. Είναι συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης Τσίπρα - Καµµένου.
Πανηγυρίζατε για µια συµφωνία που λέτε ότι δίνει λύση σε
αυτό που αποκαλείτε απλά «εκκρεµότητα» της εξωτερικής πολιτικής. Και το κάνετε αυτό όχι γιατί είναι προς όφελος της χώρας.
Το κάνετε γιατί αυτό θέλει ο διεθνής παράγοντας. Έχετε γίνει οι
καλύτεροι ντελιβεράδες των ξένων συµφερόντων.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, οι περήφανες διαπραγµατεύσεις φέρνουν τραγωδίες στη χώρα µας. Πρόκειται για µια
προκλητική συµφωνία, που περιλαµβάνει απαράδεκτες τοποθετήσεις από τις πάγιες εθνικές µας θέσεις. Είναι µια προβληµατική
συµφωνία, που θα δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στο
µέλλον. Η αποδοχή της µακεδονικής γλώσσας και της µακεδονικής εθνότητας συνιστούν µη αποδεκτή εθνική υποχώρηση.
Ο κ. Τσίπρας στο διάγγελµά του υποστήριξε ότι συµφώνησαν
να µετονοµάσουν τη χώρα τους σε Δηµοκρατία της Severna Makedonija, δηλαδή στη γλώσσα µας σε Δηµοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας. Όµως, αυτό ούτε από το ελληνικό ούτε από το αγγλικό κείµενο προκύπτει. Πού υπάρχει το «Severna Makedonija»,
αλήθεια, στη συµφωνία που καταθέσατε στη Βουλή; Είπε ψέµατα
ο κ. Τσίπρας ακόµα και στο διάγγελµά του απευθυνόµενος στον
ελληνικό λαό.
Η συµφωνία απέτυχε. Απέτυχε να δεσµεύσει τα Σκόπια µε το
erga omnes, δηλαδή ένα όνοµα για όλες τις χρήσεις και έναντι
όλων, που αποτελεί πάγια εθνική µας γραµµή. Είναι ανήκουστη
η υποχώρηση η συµφωνία να µην προσδιορίσει καν στον απώτατο χρόνο εκπλήρωση των υποχρεώσεων της FYROM. Προβλέπεται ότι για τα επίσηµα έγγραφα που προορίζονται για τη διεθνή
χρήση η αλλαγή του ονόµατος θα γίνει εντός πέντε ετών, ενώ η
αλλαγή για τα έγγραφα που προορίζονται για εσωτερική χρήση
συνδέεται µε την εξέλιξη της ενταξιακής διαδικασίας των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με απλά λόγια, µετατίθεται σε ένα
αβέβαιο µακρινό µέλλον το erga omnes, όπως ακριβώς επεδίωκε
εξαρχής η σκοπιανή πλευρά.
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Τα σηµερινά ακρωνύµια της χώρας που αφορούν τις συντµήσεις του ονόµατος -internet, εµπορικές χρήσεις κ.λπ.- παραµένουν ως έχουν. Η µόνη αλλαγή που πέτυχε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ αφορά τις πινακίδες των αυτοκινήτων, παρακαλώ. Επίσης, µετατίθεται για το µέλλον και η διευθέτηση των εµπορικών
ονοµασιών και σηµάτων και επωνυµιών. Αυτές θα κριθούν από
µια διεθνή οµάδα ειδικών εντός τριετίας, χωρίς κανείς να µπορεί
να προεξοφλήσει σήµερα τις αποφάσεις της οµάδας αυτής.
Η µετάθεση των υποχρεώσεων των Σκοπίων να εφαρµόσει τη
συµφωνία σε ένα αβέβαιο µέλλον, όπως και η παραχώρηση της
χρήσης των σηµερινών κωδικών, καθιστά γράµµα κενό το περιβόητο «erga omnes».
Κυρίες και κύριοι, η πιο προκλητική και αδικαιολόγητη υποχώρηση της Κυβέρνησης αφορά την παραχώρηση της χρήσης του
επιθέτου «µακεδονική» για την εθνότητα και τη γλώσσα. Είναι η
πρώτη φορά που αναγνωρίζεται µε υπογραφή κυβερνητικού παράγοντα της χώρας µας δήθεν «µακεδονική εθνότητα» και δήθεν
«µακεδονική γλώσσα», µια απαράδεκτη εξέλιξη, που θρέφει τη
ρίζα του σκοπιανού αλυτρωτισµού και την ενισχύει.
Άκρως προβληµατικό είναι και το άρθρο 7 της συµφωνίας.
Αναφέρει ότι κάθε χώρα θα ερµηνεύσει τον όρο «Μακεδονία» και
«Μακεδόνας» κατά βούληση. Αυτό αναιρεί το παραπλανητικό επιχείρηµα της Κυβέρνησης, ότι δήθεν παίρνουµε πίσω τη Μακεδονία και την ιστορία της. Στην πραγµατικότητα ενισχύεται η προπαγάνδα των Σκοπιανών, ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες και δεν είχαν σχέση µε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό.
Ακόµη πιο προκλητικό στη συµφωνία είναι ότι προβλέπεται να
συσταθεί διεπιστηµονική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει, λέει, τον
τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας και των δύο χωρών, ώστε να αρθούν αλυτρωτικές αναφορές. Με απλά λόγια, η Κυβέρνηση αποδέχεται ότι και η Ελλάδα πρέπει να ελεγχθεί για πιθανή αλυτρωτική προπαγάνδα στην ιστορία που διδάσκονται τα παιδιά στα
σχολεία.
Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για µια κακή συµφωνία. Σε λίγες
ώρες θα κληθούµε να ψηφίσουµε και η ευθύνη όλων µας είναι
και ατοµική πλέον, πέρα από αυτή των κοµµάτων µας. Απευθύνοµαι κυρίως στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της βορείου Ελλάδος. Πάρτε την ευθύνη επάνω σας, πάρτε την ευθύνη στις πλάτες σας. Αλλά κυρίως απευθύνοµαι στους Βουλευτές των ΑΝΕΛ,
που χτίσατε ολόκληρη θεωρία, χτίσατε καριέρα πάνω στα πατριωτικά. Έχετε το σθένος σήµερα να πείτε ότι στηρίζετε µια Κυβέρνηση η οποία από αύριο στις Πρέσπες θα έχει παραχωρήσει
µακεδονική γλώσσα και εθνότητα; Έχετε την ευθύνη επάνω σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τελείωσε η υποκρισία. Σε λίγα λεπτά όλοι πρέπει να πάρουν
τις ευθύνες τους. Και εσείς, κυρία Κόλλια, που διαµαρτύρεστε
διαρκώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος - Γεώργιος Δένδιας.
Ακολουθούν ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Παππάς. Παρακαλώ, διευκολύνετε τη διαδικασία. Στις 17.20 περίπου θα ξεκινήσουν να
µιλούν οι πολιτικοί Αρχηγοί.
Κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε προηγουµένως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στον οποίο απάντησε µε
επάρκεια ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κωστής
Χατζηδάκης.
Θα ήθελα όµως, να επιστήσω την προσοχή σας πέραν αυτού
στο εξής: Μην επιτρέπετε στη Χρυσή Αυγή να χρησιµοποιεί το
«εθνικιστές». Οι χρυσαυγίτες δεν είναι εθνικιστές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ναζιστές. Ο Χίτλερ δεν ήταν υπέρ του
έθνους, ήταν υπέρ της φυλετικής υπεροχής. Οφείλει, λοιπόν, η
Βουλή να µην τους δίνει κανένα έδαφος. Και, βεβαίως, είναι απαράδεκτη η προσπάθεια της Κυβέρνησης να καταστήσει τη Νέα
Δηµοκρατία έστω και κατ’ ελάχιστον υπεύθυνη για το άθλιο φαινόµενο της Χρυσής Αυγής.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της πρότασης δυσπιστίας. Η πρόταση δυσπιστίας αντιπροσωπεύει και εκφράζει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τη συνολική αποτίµηση της Νέας Δηµοκρατίας για
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το κυβερνητικό έργο. Κατ’ αρχάς, για την οικονοµία, για το αχρείαστο τέταρτο µνηµόνιο, για τη µείωση των συντάξεων, για την
αύξηση του ΕΝΦΙΑ, για τη µείωση του αφορολόγητου, για τη δέσµευση της περιουσίας του δηµοσίου.
Στο θεσµικό πλαίσιο, στα πλήγµατα κατά της δικαιοσύνης,
στην παραίτηση από την εφαρµογή των κανόνων του κράτους
δικαίου που αφορούν την προστασία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, στην παιδεία, µε τη γενική ισοπέδωση, στο µεταναστευτικό, µε την άρνηση της ύπαρξης συνόρων, µε την άθλια
πραγµατικότητα για τους µετανάστες που έχουν µείνει στην Ελλάδα, µε την κατασπατάληση, αν όχι την καταλήστευση, των κοινοτικών κονδυλίων, στην κοµµατική διόγκωση του κράτους, στην
πρόσληψη των µετακλητών «ηµετέρων».
Όµως, έρχοµαι και στη συµφωνία, η οποία έδωσε την αφορµή
για τη συγκεκριµένη συζήτηση. Ξεκαθαρίζω. Στο πλαίσιο του ρεαλισµού, όχι της επιθυµίας µου, έχω διαχρονικά αποδεχτεί την
ανάγκη σύνθετης ονοµασίας erga omnes. Αυτή είναι ιστορικά η
θέση της παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας.
Εδώ, όµως, αντιµετωπίζουµε δύο προβλήµατα. Το πρώτο είναι
το πρόβληµα της συνταγµατικής νοµιµοποίησης. Ο Πρωθυπουργός διαπραγµατεύεται και δεσµεύει ή θα δεσµεύσει τη χώρα διά
της υπογραφής του, χωρίς να απολαµβάνει στο συγκεκριµένο
θέµα της στήριξης του ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή του ελληνικού λαού. Ο κυβερνητικός εταίρος, οι ΑΝΕΛ, έχουν δηλώσει
µε τον πιο πανηγυρικό τρόπο την αντίθεσή τους στη συγκεκριµένη συµφωνία. Και νοµίζω ότι αγνοεί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, που τοποθετήθηκε επ’ αυτού προηγουµένως, ότι σε αυτή
τη Βουλή επ’ αυτής της Κυβέρνησης υφίσταται προηγούµενο.
Όταν το 2015, µετά το δηµοψήφισµα, απεπέµφθη ο κ. Βαρουφάκης και ο κ. Τσίπρας γνώριζε ότι δεν έχει τη στήριξη της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, δεν πήγε να διαπραγµατευτεί.
Ήλθε εδώ, ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων ορθά και ζήτησε
εξουσιοδότηση και την πήρε µε τυπικό νόµο, µε τον ν.4333/2015.
Ερωτώ, λοιπόν, και σε αυτή τη συγκυρία, που δεν έχει εξουσιοδότηση, που δεν έχει κοινοβουλευτική στήριξη, τι έχει αλλάξει,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Πέραν αυτού όµως, πέραν της απόλυτης κοινοβουλευτικής
φαιδρότητας της οποίας γινόµαστε µάρτυρες, απευθύνοµαι σε
σας, φίλες και φίλοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε πρώτα τον εαυτό σας και µετά το εκλογικό σώµα και
στο τέλος εµάς, αν θέλετε, ότι αυτή η συµφωνία είναι η καλύτερη
δυνατή;
Είστε σίγουροι ότι ο Πρωθυπουργός αντί να διαπραγµατεύεται
εν κρυπτώ, αν είχε επιστρατεύσει το σύνολο του εθνικού κορµού,
αν είχε συνεννοηθεί ευθέως και ευθύς εξαρχής µε την Αντιπολίτευση, αντί να προσπαθεί να τη διχάσει, αν πολλαπλασίαζε, αντί
να διαιρεί, τις εθνικές δυνάµεις, αν άθροιζε, αντί να αφαιρεί, από
το κεφάλαιο της εθνικής προσπάθειας, δεν θα είχε καταφέρει
κάτι σηµαντικά υπέρτερο;
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κακά είναι τα ψέµατα!
Εσείς διαπραγµατεύεστε υπέρ της επίτευξης ενός στόχου τον
οποίο διακηρυγµένα αρκετοί από εσάς δεν πιστεύετε. Είναι, λοιπόν, ποτέ δυνατό να έχετε πετύχει το µέγιστο µε το δικό σας σηµείο αφετηρίας;
Μήπως µε εθνική συµπαράταξη το «Μακεδόνας πολίτης της
Βόρειας Μακεδονίας» θα µπορούσε να είχε µείνει µόνο «πολίτης
της Βόρειας Μακεδονίας»; Μήπως το «µακεδονική γλώσσα» θα
µπορούσε να είχε γίνει «σλαβική γλώσσα», όπως προβλέπεται
πιο κάτω;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω αυτονόητα σε µια καλύτερη συµφωνία που θα µπορούσε να επιτευχθεί σαν αποτέλεσµα όχι διαπραγµατευτικής ήττας των Σκοπιανών, αλλά σαν
κοινή προσπάθεια µε τη µικρή γειτονική χώρα, σαν κοινή επιτυχία
για ένα κοινό µέλλον µέσα στα οράµατα του Ρήγα Φεραίου.
Δεν είµαστε ανασφαλείς ή φοβικοί εµείς στη Νέα Δηµοκρατία.
Ελπίζουµε σε µια Μακεδονία όχι ακριτικό φυλάκιο ενός περίκλειστου Ελληνισµού, αλλά ως λεωφόρο προς τα Βαλκάνια των ιδεωδών µιας ευρωπαϊκής Ελλάδας. Ελπίζουµε σε µια Θεσσαλονίκη
όχι απλά διοικητική συµπρωτεύουσα µιας µικράς και εντίµου Ελλάδος, αλλά οικονοµική και πολιτιστική πρωτεύουσα των Βαλκανίων του 21ου αιώνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελπίζουµε σε µια βόρεια Ελλάδα γεµάτη εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση, στηριγµένη στην πολιτισµική της υπεροχή και παράδοση, στον Αριστοτέλη, στη Βεργίνα, στον Γρηγόριο Παλαµά,
στους ησυχαστές, στον Πεντζίκη, στη γενιά του ’30, στους ποιητές, στον Χριστιανόπουλο και, αν θέλετε, στον αγαπηµένο σε
εµένα Διονύση Σαββόπουλο.
Είναι κρίµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που ο Πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στις Πρέσπες χωρίς να συνοδεύεται,
µετά από µια καλή συµφωνία, µε τις ευχές όλου του ελληνικού
λαού. Είναι κρίµα, διότι επέλεξε να εκπροσωπεί απλώς τον ΣΥΡΙΖΑ σε µια τέτοια συµφωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε. Τον λόγο
θα πάρει τώρα ο κ. Σταϊκούρας. Μετά θα µιλήσει ο Υπουργός, ο
κ. Παππάς.
Κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην
ιστορία και την προοπτική της χώρας και των πολιτών, κατέθεσε
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. Είναι ιστορικά επιβεβαιωµένο ότι η Νέα Δηµοκρατία διαχρονικά στηρίζει την εύρεση αµοιβαία αποδεκτής λύσης µεταξύ της Ελλάδος και των
Σκοπίων, µια λύση που θα σέβεται, όµως, τα πραγµατικά ιστορικά, εθνικά δεδοµένα.
Σήµερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ φέρνει µια συµφωνία
που τη διαµόρφωσε εν κρυπτώ, συµφωνία που µε στρεψοδικίες
και επικοινωνιακά τερτίπια αυταρχικά προωθεί, αδιαφορώντας
για τις ευαισθησίες των πολιτών και τις θέσεις των κοµµάτων. Η
Κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει το κεκτηµένο της εθνικής συνεννόησης επί του κρίσιµου αυτού εθνικού θέµατος, κεκτηµένο
που σωρεύτηκε από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, πρωτίστως
της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι θλιβερό η σηµερινή Κυβέρνηση, προκειµένου να καλύψει
αδυναµίες, αστοχίες και σφάλµατα, να επιδίδεται σε επιλεκτικές,
αποσπασµατικές βουτιές στο κοντινό και µακρινό παρελθόν.
Χρησιµοποιεί ισχυρισµούς οι οποίοι αποδεικνύονται ιστορικά
ανυπόστατοι, είναι επί της ουσίας ψευδείς και εθνικά επιζήµιοι.
Δεν θα ακολουθήσω αυτόν τον δρόµο, παρ’ όλο που θα µπορούσα να καταθέσω µακρά αλυσίδα λόγων και πρακτικών από
υποστηρικτές του διαχρονικού αφηγήµατος του µακεδονισµού,
αλλά και την τελευταία έκφρασή του, από σειρά επώνυµων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που κάθονται και στα υπουργικά έδρανα, οι
οποίοι ακόµα και στην πιο κρίσιµη φάση, το 2008, προέτρεπαν
να δοθεί στη γείτονα χώρα σκέτο νέτο η ονοµασία «Μακεδονία».
Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να µας κάνει µαθήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση περιφρονεί τον
ελληνικό λαό. Λοιδορεί τις γνήσιες ευαισθησίες της πλειοψηφίας
του. Απαξιώνει το Εθνικό Κοινοβούλιο. Επιδίδεται σε ένα ρεσιτάλ
υποκρισίας και στρουθοκαµηλισµού. Προχωρά σε διακρατική
συµφωνία, χωρίς πολιτική νοµιµοποίηση, έχοντας ένα κίνητρο,
την επίδειξη προθυµίας, συµφωνία που παράγει διεθνή αποτελέσµατα, κάποια από τα οποία θα αποκτήσουν τον χαρακτήρα του
τετελεσµένου.
Η Κυβέρνηση σπεύδει και παραδίδει τα δύο καίριας σηµασίας
κλειδιά, αυτά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλειδιά
που κρατούσε η χώρα µας από το 2008 και τα παραδίδει χωρίς
να διασφαλίζει τα δίκαια εθνικά µας συµφέροντα, καλύπτοντας
τις βαριές υποχωρήσεις µε µεγαλόστοµες λεκτικές κατασκευές.
Είναι υποχωρήσεις, αφού αναγνωρίζει, για πρώτη φορά, µε την
υπογραφή της χώρας µας την ύπαρξη µακεδονικής γλώσσας και
µακεδονικής ιθαγένειας, άρα και της αντίστοιχης ταυτότητας.
Υποχωρήσεις, αφού διασπά το erga omnes ως προς τους πολίτες και τη γλώσσα χωρίς κάποιον κοινό αποδεκτό όρο για όλες
τις χρήσεις, κατοχυρώνοντας τον µακεδονικό εθνικισµό. Πρόκειται, συνεπώς, για µία κακή συµφωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία
έχουµε χρέος από την ιστορία και ευθύνη για το µέλλον να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, να ενώσουµε και να µη διχάσουµε την κοινωνία. Να αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις και τους
κινδύνους µε ενότητα, µε ευθύνη, µε οµοψυχία, µε αποφασιστικότητα, µε αυτοπεποίθηση, µε αξιοπρέπεια, µε υπερηφάνεια. Να
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εργαστούµε σκληρά µε αλληλεγγύη και συνοχή.
Η Νέα Δηµοκρατία στη µακρά διαδροµή της έχει αποδείξει ότι
τηρεί εθνικά υπεύθυνη στάση. Δεν κερδοσκοπεί πολιτικά πάνω
στα προβλήµατα της χώρας και των πολιτών. Η πολιτική και κοινωνική συνεννόηση είναι αναγκαία συνθήκη για την οµαλή και
ανοδική πορεία της χώρας. Όµως, αυτή πρέπει να κτίζεται διαχρονικά µε όρους ειλικρίνειας και εθνικής ευθύνης. Δεν µπορεί
να επιτευχθεί µε κουτοπόνηρες προσπάθειες διάχυσης και µετακύλισης ευθυνών, όπως πράττει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν µπορεί
να επιτευχθεί µε καιροσκοπικές προσεγγίσεις και µε επικίνδυνους ακροβατισµούς, όπως κάνει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η εθνική συνεννόηση απαιτεί αυτογνωσία, αυτοκριτική, ειλικρίνεια προθέσεων, σαφήνεια θέσεων και πάνω απ’ όλα απαιτεί
αξιοπιστία και εµπιστοσύνη. Όλα αυτά αποτελούν, για τη σηµερινή Κυβέρνηση, αγαθά εν ανεπαρκεία. Η κατασκευή των ΣΥΡΙΖΑ
και ΑΝΕΛ δοκιµάστηκε, µετρήθηκε µε τα προβλήµατα και διαπιστώθηκε ότι δεν µπορεί να σηκώσει το βάρος της διακυβέρνησης
της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ να έλθει στο
Βήµα ο Υπουργός κ. Νικόλαος Παππάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε λίγες µέρες, λίγες εβδοµάδες πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος. Η
οικονοµία ανακάµπτει, η ανεργία πέφτει, η βιοµηχανική παραγωγή ανεβαίνει, ο τουρισµός πάει για την καλύτερη χρονιά και
θα έλεγε κανείς ότι ήλθε η ώρα να συζητήσουµε, να αποτιµήσουµε το πρόσφατο οικονοµικό παρελθόν και τις πολιτικές που
ασκήθηκαν και να συζητήσουµε ειλικρινώς για το τι πρέπει να κάνουµε στο µέλλον.
Όµως, όχι. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση καταθέτει µια πρόταση µοµφής, γιατί λέει «οι χειρισµοί µας στο “µακεδονικό” ήταν
η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Κανένα ποτήρι δεν ξεχείλισε. Το ποτήρι σε λίγο θα είναι στα 3/4, διότι θα διανύουµε τον
τρίτο χρόνο της δικής µας διακυβέρνησης από τους τέσσερις.
Και οπλιστείτε µε υποµονή, διότι έχει και δεύτερο ποτήρι, θα τις
χάσετε και τις εκλογές του 2019, κύριοι!
Η αριστερή παρένθεση έχει ξεχειλώσει και αρχίζει και σας
στοιχειώνει –και το γράφουν όσοι σάς υποστηρίζουν- το ενδεχόµενο της νέας τετραετίας Τσίπρα. Και σήµερα και χθες εδώ µέσα
κρίθηκαν δύο πολύ σοβαρές πολιτικές µάχες:
Πρώτον, µας δώσατε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουµε την
εµπιστοσύνη της Βουλής δύο φορές. Αυτή είναι η πρώτη µάχη
που κρίθηκε. Και η δεύτερη µάχη είναι η µάχη η εσωκοµµατική
σας, διότι ο κ. Σαµαράς σήµερα έσκισε ό,τι είχε αποµείνει από
το φιλελεύθερο κουστούµι του κ. Μητσοτάκη.
Τι βλέπουµε, λοιπόν; Τον Αρχηγό που κατέγραψε το ιστορικό
σας χαµηλό, το 18%, να σας εκφράζει και να τον χειροκροτείτε
και όρθιοι, βεβαίως. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ακούµε ότι το Βουκουρέστι ήταν µία µπλόφα και δεν ήταν η µεγάλη στρατηγική κίνηση. Βλέπουµε άθλιες επιθέσεις στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και άθλιες επιθέσεις και συκοφαντίες στον Υπουργό των
Εξωτερικών. Βλέπουµε κραυγές δυστυχώς εναντίον µιας συµφωνίας από µια ακροδεξιά, η οποία έκανε καριέρα πάνω στο µακεδονικό ζήτηµα.
Δυστυχώς για σας, αν σήµερα κυβερνούσε ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης και ασκούσε την πολιτική την οποία είχε ασκήσει
κατά τη διακυβέρνησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τον ανέτρεπε µαζί µε τον Αντώνη Σαµαρά.
Είδαµε κι άλλα. Είδαµε και τον νταή να ζητά να γίνει πραξικόπηµα και να µετατρέπεται σε υπερταχεία νήσσα όταν ασχολείται
µαζί του ο εισαγγελέας. Σας ερέθισε αυτό που σας είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Ακούστε να δείτε, κύριοι. Η δύναµη του φασίστα δεν βρίσκεται
στη γροθιά και την κλωτσιά του. Βρίσκεται στη ανοχή του περίγυρου.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και παθαίνει η δηµοκρατία µας µεγάλο κακό, όταν υιοθετείτε
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την ατζέντα του. Κάνατε αυτό το ιστορικό λάθος και επί της δικής
σας διακυβέρνησης.
Σας θυµίζω λεκτικά ατοπήµατα, ακροδεξιά ολισθήµατα του
τότε Αρχηγού σας, που έλεγε ότι τις πόλεις µας τις έχουν καταλάβει λαθροµετανάστες. Όταν, λοιπόν, κατ’ επίφαση µάχεσαι τη
Χρυσή Αυγή και φέρνεις µέσα στα σαλόνια τις ιδέες και τη ρητορική της, κακό κάνεις στη δηµοκρατία. Αυτό πρέπει να έχετε στον
νου σας και να είστε πολύ µετρηµένοι. Όχι να χειροκροτείτε όταν
κατηγορεί ο κ. Σαµαράς απ’ αυτό εδώ το Βήµα την παράταξη
που κυβερνά για εθνοµηδενισµό. Λίγο µέτρο και σεβασµός!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μη µας κουνάς και το δάχτυλο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην αντιδράτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Κύριε Βορίδη, βεβαίως και θα
ψηφίσουµε µε περηφάνια. Θα λύσουµε όσα προβλήµατα δηµιουργήσατε εσείς, που θέλετε µια χώρα φοβική και έναν λαό φοβικό, έναν λαό που φοβάται και τον περίγυρό του, έναν λαό που
δεν αντέχει να σηκώσει στις πλάτες του τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Υπάρχουν δυο κόµµατα που καλούν ανοιχτά για συµµετοχή
στο σηµερινό συλλαλητήριο. Η Χρυσή Αυγή και η Νέα Δηµοκρατία. Ναι ή όχι;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Πού το άκουσες αυτό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Δεν καλείτε; Ωραία. Ο Αντιπρόεδρός σας, λοιπόν, έχει καλέσει ανοιχτά και µην υποκρίνεστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εσύ δεν ήσουν µε τους «αγανακτισµένους»; Εκεί δεν ήταν και χρυσαυγίτες;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Αν έχετε λίγη ψυχραιµία και µε
ακούσετε, θα µπορέσετε κι εσείς να απαντήσετε, αν θέλετε.
Γίνεται, λοιπόν και άλλη µια απρέπεια. Πάτε να συκοφαντήσετε
το καταπληκτικό, το µεγαλειώδες κίνηµα των «αγανακτισµένων».
Στο µεγαλειώδες κίνηµα των «αγανακτισµένων», υπήρχε κι εκεί
φασιστικός σπόρος, αλλά δεν φύτρωσε και δεν κάρπισε, γιατί
ήταν άλλες οι δυνάµεις οι οποίες εκεί έπαιξαν τον ιστορικό τους
ρόλο. Αυτή είναι η αλήθεια!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, όταν υπάρχουν λαϊκά
ξεσπάσµατα ο φασισµός παντού θα επιδιώκει να πάει να ρίξει
τον σπόρο του. Το ερώτηµα είναι αν θα βρεθούν πολιτικές δυνάµεις να τον ποτίσουν και να του βάλουν λίπασµα πολιτικό για να
καρπίσει. Αυτή είναι η διαφορά.
Δεν σας αρέσει η συµφωνία. Δικαίωµά σας. Διαφωνείτε µε το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα. Διαφωνείτε µε τον Πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος µε δική του πρωτοβουλία
τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό για να του δώσει συγχαρητήρια. Αυτό είναι δικαίωµά σας.
Δεν είναι δικαίωµά σας, όµως, να λέτε ψέµατα στον κόσµο και
κυρίως στον κόσµο ο οποίος έχει αυξηµένες ευαισθησίες και έχει
κατέβει στα συλλαλητήρια ή προτίθεται να ξανακατέβει. Αυτός
ο κόσµος είναι που πρέπει να µάθει την αλήθεια. Κι εσείς οφείλετε να του την πείτε κι όχι να υποκρίνεστε εδώ, δυόµιση µέρες.
Τι προτείνετε εσείς σήµερα; Ποια ονοµασία σας κάνει; Φτάσατε ή δεν φτάσατε να αποδεχθείτε και να προτείνετε το «Μακεδονία-Σκόπια»; Υπέγραψε ή όχι ο κ. Σαµαράς το 1991 έγγραφο
µε αναφορά στη Δηµοκρατία της Μακεδονίας; Εξηγήστε στον
κόσµο που κατεβαίνει στα συλλαλητήρια, γιατί ο Γκρούεφσκι και
ο Ιβανόφ κατηγορούν τον Ζάεφ για εθνική µειοδοσία, µε την ίδια
φρασεολογία που χρησιµοποιείτε εσείς για τον Τσίπρα; Τι έχει
συµβεί; Ελάτε αντιµέτωποι µε την αλήθεια. Πείτε επιτέλους την
αλήθεια για όσα έχει κάνει η παράταξή σας τα τελευταία είκοσι
πέντε χρόνια και για όσα έχει πει.
Ο Αντώνης Σαµαράς το 1992 έλεγε: «ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναγνωρίζει το δικαίωµα στους Σκοπιανούς να αυτοαποκαλούνται “Μακεδόνες”».
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1993 έλεγε: «ο Σαµαράς είχε
δεχθεί σε Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικών να αναφερθεί η Δηµοκρατία αυτή µε σκέτο το όνοµα “Μακεδονία”».
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και πάλι το 1993 έλεγε: «Βεβαίως είχα δεχθεί τη διπλή ονοµασία». Ο Αντώνης Σαµαράς το
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1993 έλεγε: «Παπούλιας και Υφυπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων προχωρούσαν µε εντολή Μητσοτάκη στο να πουλήσουν το
όνοµα της Μακεδονίας». Ο Αντώνης Σαµαράς το 2002 έλεγε: «Ο
Μητσοτάκης µού είπε ότι το ζήτηµα του ονόµατος δεν το θεωρεί
σηµαντικό». Ο Άδωνις Γεωργιάδης το 2008 έλεγε: «Απίστευτη
κωλοτούµπα του Κώστα Καραµανλή, εθνικά επικίνδυνη η Ντόρα
Μπακογιάννη».
Γι’ αυτό τώρα κατίσχυσε η γραµµή ότι το Βουκουρέστι δεν
ήταν η µεγάλη κίνηση εξωτερικής πολιτικής, ήταν µια µπλόφα,
την οποία τη βάλατε στο τραπέζι επειδή ξέρατε ότι θα την απορρίψει η απέναντι πλευρά.
Ο Αντώνης Σαµαράς το 2009 έλεγε: «Αν δεχτούν αλλαγή της
συνταγµατικής τους ονοµασίας, να συζητήσουµε κι εµείς για το
τι πρέπει να γίνει παρακάτω». Η Ντόρα Μπακογιάννη το 2011
έλεγε: «Ο κ. Σαµαράς είναι ένα θλιβερό κεφάλαιο του σκοπιανού». Αυτή τη διαχείριση κάνατε.
Και πού ήρθαµε τώρα; Ήρθαµε τώρα στο σηµείο, το οποίο,
δυστυχώς, ο Αρχηγός σας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι
θλιβερό φερέφωνο του κ. Σαµαρά. Και όπως είπε και η κ. Ντόρα
Μπακογιάννη, «ο κ. Σαµαράς είναι θλιβερό κεφάλαιο του “µακεδονικού”». Έχουν και οι δύο δίκιο. Κάντε τον συνειρµό.
Γιατί συµβαίνουν όµως όλα αυτά; Γιατί συµβαίνουν; Ποιο είναι
το κεντρικό σας πρόβληµα; Το κεντρικό σας πρόβληµα είναι ότι
δεν βγαίνει η υπόσχεση που δώσατε στους οπαδούς σας, όταν
άλλαξε η διακυβέρνηση της χώρας το 2015.
Η χώρα ανακάµπτει, η ανεργία πέφτει και το ακραίο νεοφιλελεύθερό σας πρόγραµµα συνειδητοποιείτε κι εσείς ότι µπορεί να
εφαρµοστεί µόνο υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, υπό συνθήκες ενός νέου µνηµονίου, υπό συνθήκες ενός σκιώδους µνηµονίου, ενδεχοµένως, πάντως όχι υπό συνθήκες οµαλής
χρηµατοδότησης της οικονοµίας.
Πιστεύετε στ’ αλήθεια ότι µπορείτε να πείσετε την πλειονότητα
του ελληνικού λαού για να µην επανακάµψουν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, για να µην αυξηθεί ο κατώτατος µισθός, για να
κάνετε νέο κύµα απολύσεων στο δηµόσιο, κρυµµένο πίσω από
το 1 προς 5 του κ. Μητσοτάκη;
Άκουσον–άκουσον! Πάει η κ. Γεροβασίλη στη διαπραγµάτευση, κερδίζει το 1 προς 1 και βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης υπερακοντίζει σε αυτό που δέχθηκαν οι θεσµοί και λέει «όχι, 1 προς 5
στο δηµόσιο». Αυτό το πακέτο, αυτό το πρόγραµµα, χρειάζεται
και εξωτερικό καταναγκασµό και αυτό είναι που δεν αντέχετε,
αυτό είναι που δεν µπορείτε.
Δεν έχω πολύ χρόνο. Θα παραλείψω κάποια από αυτά που
ήθελα να πω. Θέλω να κάνω µια αναφορά στο Κίνηµα Αλλαγής
και στην κ. Γεννηµατά. Ο κ. Αλιβιζάτος είπε ότι «η συµφωνία καλύπτει το 80% των ελληνικών θέσεων». Κορυφαία στελέχη και
του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης λένε ότι η
συµφωνία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ο κ. Βενιζέλος είχε ως
Υπουργός Εξωτερικών κάνει πολύ συγκεκριµένη τοποθέτηση
στον ΟΗΕ. Μας ενηµέρωσε ο κ. Σαµαράς ότι ήταν προσωπική
του θέση. Δεν είναι η προσωπική του θέση. Ήταν η πάγια θέση
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Με τον κ. Βενιζέλο έχουµε συγκρουστεί, αλλά εσείς δύο µέρες
εδώ µέσα πολιτεύεστε µε το επιχείρηµα ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις µέσα στους κυβερνητικούς εταίρους και είχατε
εσείς, δηλαδή, διακυβέρνηση, κατά την οποία Πρωθυπουργός
και Υπουργός Εξωτερικών είχαν διαφορετικές θέσεις για το τόσο
κρίσιµο ζήτηµα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο κι εµείς θα
λύσουµε, ως οφείλουµε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ευρωπαίοι σοσιαλιστές χαιρετίζουν τη συµφωνία, αλλά, δυστυχώς, η κ. Γεννηµατά επιλέγει µια στάση η οποία είναι αναντίστοιχη µε αυτά τα πράγµατα, κάτι που προσωπικώς δυσκολεύοµαι να εξηγήσω.
Κλείνω µε το εξής: Η χώρα βγαίνει ξανά στο φως και κάποιοι
επιµένουν να µένουν στην οµίχλη όσο η χώρα βγαίνει στο φως
σε όλα τα θέµατα. Κι επειδή άκουσα και µια αναφορά στον
Γιάννη Ρίτσο: Ο Γιάννης Ρίτσος στις «Γειτονιές του κόσµου»
έγραψε «εµείς δεν ξέρουµε τι είναι η οµίχλη. Εµείς, που λες, όλα
τα φτιάχνουµε στο φως».
Όλα στο φως, λοιπόν, και για το «µακεδονικό» και για την οι-
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κονοµία, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ την κ. Κεραµέως να έρθει στο Βήµα.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα κυβερνάται από µια
ανεύθυνη, αναξιόπιστη και τυχοδιωκτική Κυβέρνηση, µία Κυβέρνηση στην οποία οι κυβερνητικοί εταίροι προτάσσουν έναντι
όλων το προσωπικό τους συµφέρον και την προσωπική τους πολιτική επιβίωση, µία Κυβέρνηση στην οποία οι κυβερνητικοί εταίροι συµφωνούν αλά καρτ σε µείζονα θέµατα της διακυβέρνησης
και της χώρας. Το µόνο που τους απασχολεί είναι να µείνουν γαντζωµένοι στην καρέκλα της εξουσίας, µε κάθε τρόπο, µε κάθε
κόστος και για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.
Απέναντι σε αυτή την Κυβέρνηση βρίσκεται µια υπεύθυνη
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µια πολιτική δύναµη που ενεργεί µε
γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και εν προκειµένω το εθνικό συµφέρον. Μετά την καταστροφική πολιτική της Κυβέρνησης στα οικονοµικά της χώρας, στα εργασιακά, στη δηµόσια ασφάλεια, στη
δηµόσια υγεία, στη δικαιοσύνη, στην παιδεία, ήρθε η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι: Ανέκκλητες υποχωρήσεις και στα εθνικά
θέµατα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δηµοκρατία
κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας εναντίον της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε συµφωνία
µε τη γείτονα χώρα µε το βλέµµα στραµµένο στην εσωτερική πολιτική σκηνή και τη βούληση να ενισχύσει το διχαστικό κλίµα που
τόσο µεθοδικά έχει καλλιεργήσει τα τελευταία τριάµισι χρόνια.
Κυρίες και κύριοι, αν πραγµατικά τον ενδιέφερε τον Πρωθυπουργό η διαπραγµάτευση αυτή, αν τον ενδιέφερε να επιτύχει
το καλύτερο αποτέλεσµα για τη χώρα, το πρώτο πράγµα που θα
έκανε θα ήταν να κτίσει µια διακοµµατική εθνική γραµµή, όπως
ακριβώς είχε κάνει η Νέα Δηµοκρατία το 2008, για να πάει η
χώρα σαν µια γροθιά στις διαπραγµατεύσεις µε τη γείτονα χώρα.
Δεν το έκανε όµως και δεν το έκανε γιατί τον ενδιέφερε µόνο πώς
τάχα θα στριµώξει τους πολιτικούς του αντιπάλους.
Όχι η χώρα, κυρίες και κύριοι, δεν πήγε σαν µια γροθιά, ούτε
η Κυβέρνηση δεν πήγε σαν µια γροθιά. Εµφανίστηκε στις διαπραγµατεύσεις σαν ένα σκορποχώρι. Το αποτέλεσµα είναι ότι
έφερε για τη χώρα µας µία κακή συµφωνία, µία συµφωνία που
θα µπορούσε να είναι πολύ καλύτερη για τα εθνικά µας συµφέροντα, µία συµφωνία που για πρώτη φορά στην ιστορία αναγνωρίζει µακεδονική εθνότητα και µακεδονική γλώσσα για τους
πολίτες της FYROM, µία συµφωνία για την οποία δεν υπάρχει
εξασφάλιση µιας ενιαίας ονοµασίας µε ισχύ erga omnes. Γιατί;
Μα, γιατί αλλιώς θα λέγεται η χώρα, «Βόρεια Μακεδονία», και αλλιώς η γλώσσα και η εθνότητα, «µακεδονική».
Είναι µια συµφωνία σύµφωνα µε την οποία η χώρα εκχωρεί
τώρα το µείζον διαπραγµατευτικό της όπλο, δηλαδή την άδεια
για ένταξη της γείτονος χώρας στο ΝΑΤΟ και την εκκίνηση των
διαπραγµατεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
φέρνει τη χώρα προ τετελεσµένων δίχως επιστροφή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µια χάβρα από κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ναι, όχι χάβρα ακόµα,
αλλά υπάρχει µια αµηχανία και κόπωση.
Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
Συνεχίστε, κυρία Κεραµέως.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Είναι µια συµφωνία που τεµαχίζει τη λύση
και αφήνει κρίσιµα πεδία διάπλατα ανοικτά, όπως τα σχολικά βιβλία, τα σύµβολα και τα αγάλµατα, τις εµπορικές συµφωνίες, τα
εµπορικά σήµατα.
Κυρίες και κύριοι, αυτή τη συµφωνία, αυτή την κακή και µη
αποδεκτή συµφωνία ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών δεν έχουν την πολιτική νοµιµοποίηση να την υπογράψουν.
Γιατί; Μα, γιατί οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ,
δεν συµφωνούν στο ζήτηµα ακριβώς αυτό, στο ζήτηµα αυτό της
συµφωνίας.
Ο κ. Καµµένος και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του έχουν ταχθεί
ξεκάθαρα εναντίον αυτής της συµφωνίας. Μονιασµένοι και αγαπηµένοι µε τους κυβερνητικούς τους συνεργάτες, κάτω από τη
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φιλόξενη σκέπη της εξουσιολαγνείας τους, ενώ διαφωνούν, ενώ
κραυγάζουν εθνικιστικά συνθήµατα, την ίδια στιγµή παρέχουν
την απόλυτη στήριξή τους στον Πρωθυπουργό, προκειµένου
εκείνος να πάει να υπογράψει τη συµφωνία αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ευγένιος Ιονέσκο και το θέατρο του παραλόγου ωχριούν µπροστά στον µεθοδευµένο παραλογισµό της παρά φύσιν αυτής συγκυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι των ΑΝΕΛ, έχετε ξεπεράσει κάθε έννοια πολιτικής υποκρισίας. Από τη µια λέτε «όχι» στη συµφωνία και από
την άλλη δίνετε πράσινο φως στον Πρωθυπουργό να δεσµεύσει
τη χώρα, υπογράφοντας την ίδια αυτή συµφωνία.
Μία συµφωνία η οποία δεσµεύει τη χώρα µας για τους επόµενους αιώνες, µία συµφωνία η οποία δηµιουργεί έννοµα αποτελέσµατα και δεν µπορεί να ανακληθεί. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι
των ΑΝΕΛ, δηλώσεις του τύπου «διαφωνώ µε τη συµφωνία και
θα την καταψηφίσω όταν έρθει η ώρα, αλλά τώρα υπερψηφίζω
την Κυβέρνηση» ξεπερνούν κάθε προηγούµενο στον βωµό της
πολιτικής υποκρισίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που συµβαίνουν επί των
ηµερών σας δεν έχουν προηγούµενο στην ελληνική πολιτική και
συνταγµατική ιστορία. Δεν διστάζετε να προσβάλλετε ευθέως το
κοινοβουλευτικό πολίτευµα. Δεν διστάζετε να ευτελίζετε τους θεσµούς στο όνοµα της άσβεστης δίψας σας για την εξουσία. Δεν
διστάζετε να απεµπολείτε εθνικά κεκτηµένα. Και για όλα αυτά θα
κριθείτε αυστηρά τόσο από τους Έλληνες πολίτες όσο και από
την ίδια την ιστορία.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια πρόταση για κάτι που είπε ο κ.
Παππάς.
Κύριε Υπουργέ, να σας θυµίσω ότι µε τη Χρυσή Αυγή εσείς ψηφίζατε το 2014. Εσείς συνασπίσατε δυνάµεις µε τη Χρυσή Αυγή
για να πέσει η κυβέρνηση του Σαµαρά, η κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας.
Μία πρόταση, λοιπόν: Στο σπίτι του κρεµασµένου, κύριε
Υπουργέ, δεν µιλάνε για σκοινί!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κ. Γιαννάκης.
Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο για δύο λεπτά ο κ. Φωκάς από
τη θέση του.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα τριάµισι χρόνια που βρίσκοµαι στα κοινοβουλευτικά έδρανα ετούτη η συµφωνία είναι ό,τι
πιο αναξιοπρεπές, ταπεινωτικό και τοξικό έχουµε συζητήσει.
Προσβάλλεται η εθνική µας αξιοπρέπεια και ακυρώνονται χιλιάδες χρόνια ελληνικής ιστορίας. Θίγεται η ψυχή ενός ολόκληρου
λαού.
Αντέξαµε τα µνηµόνια. Αντέξαµε την υπερφορολόγηση. Αντέξαµε τις µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις. Αντέξαµε ακόµα και
την εγκληµατική εκχώρηση της δηµόσιας περιουσίας για εκατό
χρόνια στους δανειστές. Η εθνική µας αξιοπρέπεια όµως δεν
είναι δηµοσιονοµικό µέγεθος. Η οικονοµική κρίση κάποια στιγµή
θα ξεπεραστεί. Η χώρα κάποια στιγµή θα σταθεί ξανά στα πόδια
της. Η εκχώρηση όµως των εθνικών µας δικαίων, η παραχάραξη
της ιστορικής συνέχειας δεν αναστρέφεται και θα τη βρίσκουν
συνεχώς µπροστά οι νέες γενιές. Ανοίξατε ηθεληµένα τον ασκό
του Αιόλου.
Είναι εθνική ταπείνωση αυτό που ετοιµάζεστε να υπογράψετε
την Κυριακή στις Πρέσπες χωρίς την έγκριση της Βουλής, χωρίς
την έγκριση ούτε καν του Υπουργικού Συµβουλίου σας και µε ένα
85% του ελληνικού λαού απέναντί σας.
Εκχωρείτε το ιστορικό όνοµα της Μακεδονίας, που είναι το
κατ’ εξοχήν όχηµα του αλυτρωτισµού. Αναγνωρίζετε µακεδονική
εθνότητα στους Σκοπιανούς. Τους αναγνωρίζετε µακεδονική
γλώσσα. Δέχεστε την αλλαγή των σχολικών µας βιβλίων, ακυρώνοντας και παραχαράσσοντας την ιστορία µας.
Ψεύδεστε όταν λέτε ότι υιοθετήσατε την εθνική γραµµή για
erga omnes. Τελικά, η ονοµασία είναι διπλή. Οι Σκοπιανοί µέσα
στη χώρα τους θα λέγονται «Μακεδόνες», ενώ έξω θα λέγονται
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«Μακεδόνες πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας», λες και κάποιος
θα διαβάζει την υποπαράγραφο. Μη γελιόµαστε και µην υποκρινόµαστε. «Μακεδόνες» θα λέγονται παντού.
Ψεύδεστε όταν λέτε ότι προϋπήρχε το όνοµα. Υπάρχει µια µεγάλη διαφορά που σκόπιµα την αποκρύπτετε. Τότε τα Σκόπια
ήταν επαρχία της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, δηµιούργηµα του
Τίτο, ως προανάκρουσµα και επιδίωξη της δηµιουργίας της «Μεγάλης Μακεδονίας».
Ισχυρίζεστε ότι διαπραγµατεύονταν και οι προηγούµενοι σύνθετη ονοµασία. Ναι, αλλά κανείς τους δεν συµφώνησε, κανείς
τους δεν υπέγραψε. Αυτοί που βάζουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους είναι το δίδυµο Τσίπρα-Κοτζιά και µόνο αυτοί, µε την
κυβερνητική στήριξη βέβαια του Πάνου Καµµένου. Κι είµαι βέβαιος ότι δεν νιώθουν και καµµιά ενοχή, γιατί αυτό πίστευαν και
αυτό υποστήριζαν από πάντα.
Πάντα πίστευαν ότι τα Σκόπια έπρεπε να αναγνωριστούν ως
«Μακεδονία». Δεν θα αναφερθώ στο κείµενο των διακοσίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που πρότειναν «Μακεδονία», πολλοί εκ των
οποίων σήµερα κάθονται στα υπουργικά έδρανα, ακόµα και στο
Προεδρείο της Βουλής. Θα θυµίσω, όµως, ότι το 2008 όταν ο
Κώστας Καραµανλής έδινε την ιστορική του µάχη στο Βουκουρέστι, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ συµµετείχε σε αλληλέγγυες εκδηλώσεις και ζητούσαν από τότε την ονοµασία του χώρου ως
«Μακεδονία».
Όχι µόνο διαψευστήκατε σε όλα, αλλά πετύχατε και το ακριβώς αντίθετο. Ξαναθυµήθηκε ο ελληνικός λαός το δάκρυ του Καραµανλή, τη διαχρονική και σταθερή θέση του Αντώνη Σαµαρά
για τη µη εκχώρηση του ονόµατος και βεβαίως ξαναζωντάνεψε
η εθνική θέση του Κώστα Καραµανλή, που αρνήθηκε κατηγορηµατικά τη µακεδονική εθνότητα στους Σκοπιανούς, και το ιστορικό βέτο για την είσοδο της γείτονος στο ΝΑΤΟ.
Με τούτη τη συµφωνία το µόνο κράτος που διεθνώς θα ονοµάζεται «Μακεδονία» είναι τα Σκόπια και µάλιστα πλέον µε τη
δική σας ελληνική υπογραφή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, συνειδητοποιήστε ότι αυτή η συµφωνία βιώνεται από τον Ελληνισµό ως εθνική
λοβοτοµή, ως εθνικός ακρωτηριασµός, που θα αποσταθεροποιήσει στο µέλλον ολόκληρη την περιοχή. Εύχοµαι να πέφτω έξω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Φωκά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Για την πρόταση δυσπιστίας η οποία αναφέρεται στην οικονοµία και στο Σκοπιανό θα πω ότι στην οικονοµία τα κάνατε µαντάρα, ξεκινώντας από το 2015 δοκιµάζοντας διάφορα πειράµατα
και φτάσαµε το καλοκαίρι να χρεωνόµαστε 80 δισεκατοµµύρια,
να ταπεινώνεται ο Πρωθυπουργός µετά από δεκαεπτά ώρες διαπραγµάτευσης και να ταπεινώνεται µαζί του και ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Για την οικονοµία δεν κάνατε τίποτα. Για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες δεν κάνατε τίποτα. Όσον αφορά αυτό που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός το 2016 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για «πάγωµα» χρεών ελεύθερων επαγγελµατιών, δεν
κάνατε τίποτα. Φέρατε νέο φόρο 27%. Φέρατε νέους φόρους,
άµεσους και έµµεσους, και έχετε διώξει τις επιχειρήσεις σε Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία. Σε µεγάλες επενδύσεις επίσης δεν φέρατε ούτε έναν, αλλά και την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Α.Ε.» προσπαθείτε να τη διώξετε.
Τον Σεΐχη του Κατάρ, επίσης, τον διώξατε, ο οποίος έστειλε
και τρεις αναπάντητες επιστολές στον Πρωθυπουργό.
Όσο για το Σκοπιανό, έχω να πω ότι «η Ελλάδα είναι Μακεδονία και η Μακεδονία είναι Ελλάδα». Δεν έχει κανένας το δικαίωµα
να πουλάει το όνοµα «Μακεδονία», να το παραχωρεί, και ιδιαίτερα όταν ο ελληνικός λαός κατεβαίνει σε δύο µεγαλειώδη συλλαλητήρια. Στη Θεσσαλονίκη συµµετείχαν πεντακόσιες χιλιάδες
κόσµος, χωρίς τα συστηµικά κανάλια να είναι εκεί, παρά µόνο η
«ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» να καλύπτει το γεγονός. Ερωτώ και τον
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Υπουργό: πώς θα ονοµάζεται πλέον η «ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»;
Στην Αθήνα ενάµισι εκατοµµύριο κόσµος διαµαρτυρήθηκε για τη
Μακεδονία. Ακολούθησαν συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της
Μακεδονίας και εσείς δεν υπολογίζετε τον ελληνικό λαό.
Κύριε Υπουργέ, εγώ είµαι Μακεδόνας ή νότιος Μακεδόνας; Τα
σλαβικά και τα βουλγάρικα είναι µακεδονική γλώσσα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ να µην φωνάζετε, διότι εγώ είµαι επαγγελµατίας, έχω ένσηµα και δεν είµαι επαγγελµατίας αφισοκολλητής.
Λίγο σεβασµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Κι εσείς, κύριε Φωκά, έχετε τελειώσει.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παίζετε στα ζάρια τη χώρα. Αυτή την
βδοµάδα έχουν περάσει τα χειρότερα µέτρα για τον ελληνικό
λαό, µε µειώσεις συντάξεων, αυξήσεις ΕΝΦΙΑ, µείωση αφορολογήτου και έρχεστε τώρα να παραδώσετε τη Μακεδονία µας. Αυτό
δεν το δεχόµαστε. Η Μακεδονία είναι µια και είναι Ελλάδα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Λεβέντη, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων.
Ορίστε, κύριε Λεβέντη, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ο κ. Τσίπρας στην πρώτη επικοινωνία που είχαµε -όχι
την τελευταία- τηλεφωνικά, µου είχε πει: πρώτα θα κάνουν τη
συνταγµατική αλλαγή, πρώτα θα τα κάνουν όλα και µετά θα τους
δώσω την άδεια να πάνε στο ΝΑΤΟ.
Απ’ ό,τι αντιλαµβάνεστε, χωρίς να κάνουν τίποτα, θα πάρουν
πρόσκληση για το ΝΑΤΟ, εκτός αν δεν το έχετε καταλάβει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν θέλω να µου απαντάτε, κύριοι. Απαντάει η πραγµατικότητα. Δεν θα απαντάτε εσείς. Εµείς όταν λέτε ό,τι λέτε, δεν είδα
να σας διακόπτουµε. Στοιχειώδης σεβασµός!
Κυρία Πρόεδρε, εδώ είναι ένα χάος. Συνέχεια µιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, ησυχία, για να τελειώσουµε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όλοι οι Βουλευτές και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ
λέτε ακριβώς τα ίδια. Όσοι έχετε µιλήσει λέτε ακριβώς τα ίδια.
Εκατό άνθρωποι από εδώ και εκατό από εκεί λέτε τα ίδια και τα
ίδια. Έχουµε κουραστεί να ακούµε τα ίδια. Αφήστε να ακούσει
κάτι και ο ελληνικός λαός.
Ο γέρος ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, όταν πήγε και υπέγραψε τη συµφωνία της Ζυρίχης και του Λονδίνου, ήλθε εδώ
στην Αίθουσα αυτή και είπε «Ελύθη το Κυπριακό». Και ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου και του είπε: «Τώρα αρχίζει η τραγωδία».
Προσέξτε, λοιπόν, κι εσείς, γιατί χωρίς να έχουν κάνει τίποτα
οι κύριοι, θα τους γίνει πρόσκληση για είσοδο στο ΝΑΤΟ και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και µετά θα είστε υπόλογοι µπροστά στον ελληνικό λαό. Θα είστε υπόλογοι, διότι αυτό παράγει αποτελέσµατα, δηλαδή η πρόσκληση. Δεν είναι ότι ό,τι ώρα θέλουµε την
παίρνουµε πίσω.
Και ακούω, επίσης, τους ΑΝΕΛ να λένε ότι σήµερα είναι για τα
µνηµόνια η ψηφοφορία. Τι σήµερα είναι για τα µνηµόνια; Δεν θα
πάει αύριο ο κ. Τσίπρας στις Πρέσπες; Δεν θα πάει; Μετά από
αυτή την ψηφοφορία ο κ. Τσίπρας δεν θα πάει µε τον κ. Κοτζιά
να δεσµεύσουν τη χώρα; Για τα µνηµόνια είναι η συζήτηση;
Να σταµατήσετε, λοιπόν, να κοροϊδεύετε στην Αίθουσα αυτή
και να υποκρίνεστε. Έχει όρια η υποµονή του κόσµου.
Εν τω µεταξύ, ο κ. Κοτζιάς, κατ’ εµέ, όπως λένε οι νοµικοί οι
δικοί µου, δεν νοµιµοποιείται να υπογράψει, διότι είναι µείζον
εθνικό θέµα αυτό που διαπραγµατεύεται και πρέπει να έχει απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου ή ΚΥΣΕΑ, πρέπει να έχει εξουσιοδότηση. Και ο κ. Τσίπρας, µε δεδοµένη τη διαφοροποίηση των
δύο εταίρων, απέφυγε να συγκαλέσει είτε Υπουργικό Συµβούλιο
είτε ΚΥΣΕΑ. Πάει µόνος του ο κ. Κοτζιάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Τέσσερα υπουργικά συµβούλια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ναι, κύριε Κοτζιά. Να προσέξετε, όµως, κι εσείς. Έτσι; Γιατί τώρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι η πλειοψηφία. Αύριο µπορεί να είστε κατηγορούµενος,
κύριε Κοτζιά, υπόλογος. Μπορεί να λογοδοτήσετε γι’ αυτό που
θα κάνετε αύριο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Με απειλείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λεβέντη, µιλήστε γι’ αυτά που θέλετε. Μην κάνετε διάλογο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ; Γιατί; Εγώ απαγγέλλω κατηγορίες, κύριε Κοτζιά; Καθένας
που βάζει µια υπογραφή, ιδιαίτερα υπογραφή που είναι αντίθετη
µε τη θέληση του λαού, είναι και υπόλογος.
Τι θέλετε; Να έχετε το αλάνθαστο; Να µη διώκεται κανείς πουθενά και για τίποτα;
Όλοι οι δηµόσιοι άνδρες, όσοι ασκούν δηµόσια καθήκοντα,
έχουν και τις ευθύνες τους.
Επειδή σε αυτόν τον τόπο µέχρι τώρα την έβγαζαν καθαρή;
Υπήρχε ο συµψηφισµός ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας και όταν
έκανε η Νέα Δηµοκρατία ένα αδίκηµα, το ΠΑΣΟΚ το χάριζε. Όταν
έκανε το ΠΑΣΟΚ, το χάριζε η Νέα Δηµοκρατία. Και συνηθίσαµε
ότι κανείς εις τον τόπον αυτόν δεν τιµωρείται.
Αυτό, όµως, µπορεί να µην ισχύσει στο µέλλον, γιατί τούτο
εδώ, η παραχώρηση της Μακεδονίας, είναι κάτι πολύ σοβαρό.
Ίσως να µην έχετε σκεφθεί πόσο σοβαρό είναι. Υπάρχει ατοµική
ευθύνη κάθε Βουλευτή.
Δεν σας απειλώ, λοιπόν, κύριε Κοτζιά, απλώς σας παρακαλώ
να το σκεφθείτε πριν να βάλετε την υπογραφή σας, όπως είπα
και στον κ. Τσίπρα -ήταν εδώ- όταν στήσατε δέκα κάλπες, να βγάλει έξω τον Σαµαρά και τον Πικραµµένο, γιατί ό,τι κάνει αυτός
τώρα για άλλους, µπορεί άλλοι να το κάνουν για αυτόν, µπορεί
αύριο κάποιες κάλπες να στηθούν για εκείνον. Είναι δανεικά
αυτά! Να το ξέρετε.
Ένα πράγµα που συµβαίνει όλο αυτό το διάστηµα, όλα αυτά
τα χρόνια, είναι ποιο; Ότι δεν λένε τα κόµµατα τη θέση που έχουν
στο θέµα των Σκοπίων. Λένε «σύνθετη ονοµασία». Γιατί δεν λέτε
«που περιλαµβάνει τη λέξη ‘’Μακεδονία’’»;
Γιατί εσείς στη Νέα Δηµοκρατία δεν λέτε ότι στο Βουκουρέστι
πήγατε έχοντας την πρόταση «Μακεδονία (Σκόπια)»; Γιατί δεν το
λέτε; Λέτε «σύνθετη ονοµασία».
Ο Βαγγέλης Βενιζέλος πήγε σε διεθνείς οργανισµούς το 2014
και είπε ότι η θέση της Ελλάδος είναι «σύνθετη ονοµασία» και
δεν ξέρω αν µίλησε για «erga omnes» και τα υπόλοιπα. Δεν είπε,
όµως, «που περιλαµβάνει τη λέξη “Μακεδονία”».
Γιατί ντρέπεστε; Προφανώς ντρέπεστε για αυτό που πάτε να
κάνετε αύριο. Για να παρασιωπάται συνεχώς η ολοκληρωµένη
λέξη, τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι ντρέπεστε, ότι φοβάστε.
Η Νέα Δηµοκρατία είχε πάντα θέση σύνθετης ονοµασίας. Την
είχε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Εγώ τι πιστεύω, λοιπόν; Ο Τσίπρας στα τηλέφωνα που γίνονται
προς εµένα λέει συνεχώς ότι το είχε δώσει η Νέα Δηµοκρατία
από το 2008. Ακόµη και έτσι να είναι -να δεχθώ ότι είναι έτσι και
ότι το είχε δώσει, όντως, η Νέα Δηµοκρατία- αφού το είχε δώσει
η Νέα Δηµοκρατία, το δίνει και εκείνος; Νοµιµοποιείται δηλαδή
πάνω στις αθλιότητες της Νέας Δηµοκρατίας να διαπράξει τις
δικές του αθλιότητες; Δεν το καταλαβαίνω. Είναι δικαιολογία για
έναν Πρωθυπουργό ότι το έδιναν οι προηγούµενοι; Το καταλάβαµε αυτό. Το έδιναν οι προηγούµενοι. Και τι έγινε αν το έδιναν
οι προηγούµενοι; Εσύ θα υπογράψεις, κύριε Τσίπρα. Εσύ θα υπογράψεις, κύριε Κοτζιά. Η ιστορία θα γράψει ότι δικαιολογείσαι
γιατί το έδινε και η Μπακογιάννη; Νοµίζετε ότι αυτό είναι επαρκής δικαιολογία;
Όσον αφορά τώρα τον λαό, ο λαός µέχρι τώρα δεν αντιδρούσε, γιατί το θέµα δεν είχε πλησιάσει να τον κάψει. Δεν είχε
έρθει η φωτιά. Τώρα η φωτιά πλησιάζει. Τώρα ο λαός βλέπει ότι
δίνεται η λέξη «Μακεδονία» και η λέξη αυτή περιέχει ό,τι πιο αλυτρωτικό µπορεί να περιέχεται σε µία παραχώρηση. Τώρα, λοιπόν,
ο λαός αντιδρά.
Τώρα χρειάζεται και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι
να κάνετε πίσω και να πείτε «ευθυγραµµιζόµενοι µε τη θέληση
του λαού, φίλοι µας Αµερικάνοι, φίλοι µας Γερµανοί, δεν µπορούµε να το παραχωρήσουµε, δεν επιτρέπει ο ελληνικός λαός
να δώσουµε τη λέξη». Αυτό είναι πολιτική γενναιότητα, όχι να
ολοκληρώσετε αυτό το έγκληµα που πάτε να κάνετε.
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Εσείς πάτε να κάνετε ένα έγκληµα βασισµένοι στο ότι το έγκληµα το ίδιο το έκαναν οι προηγούµενοι. Η Αίθουσα αυτή έχει
αποστολή να µαταιώνει τα εγκλήµατα και να εκτελεί τις εντολές
του ελληνικού λαού. Αυτή την εντολή έχει η Αίθουσα, όχι να ολοκληρώνει τα εγκλήµατα.
Στα Σκόπια έκαναν συµβούλιο πολιτικών Αρχηγών. Εδώ τι κάναµε; Πρώτα έκανε τη συµφωνία και µετά συνεκλήθη η Βουλή.
Η Βουλή τι ήξερε πάνω σε αυτό που πάει να κάνει; Ποια πληροφόρηση είχαµε για ένα τόσο µεγάλο θέµα; Εξηγείται αυτός ο
τρόπος; Ιστορικά θα µπορέσει να εξηγήσει ο ιστορικός ότι ο
Πρωθυπουργός δεν συνεκάλεσε ούτε συµβούλιο πολιτικών Αρχηγών ούτε τη Βουλή και αφού ετοιµάστηκε η συµφωνία και
αφού υπέβαλε η Νέα Δηµοκρατία πρόταση δυσπιστίας, έτσι ήλθαµε στην Αίθουσα αυτή να συζητήσουµε για το σκοπιανό; Πήγαιναν, δηλαδή, να υπογράψουν χωρίς καµµία συζήτηση στην
Αίθουσα αυτή. Αν δεν µεσολαβούσε η πρόταση δυσπιστίας της
Νέας Δηµοκρατίας ούτε αυτή η συζήτηση θα γινόταν. Άρα θα
υπέγραφε ο κ. Τσίπρας παρακάµπτοντας εντελώς το Κοινοβούλιο. Αυτά είναι κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι νόµιµες ενέργειες.
Το σωστό, λοιπόν, είναι τα κόµµατα, βλέποντας τη διαµορφούµενη τώρα θέληση της κοινωνίας, να κάνετε πίσω όλοι. Όλοι κάνουµε λάθος εκτιµήσεις. Όλοι µπορεί να σφάλλουµε σε διάφορα
θέµατα, αλλά όλοι πρέπει να έχουµε και τη γενναιότητα, όταν ο
λαός διαµορφώνει ώριµη θέση, να υποκύπτουµε στη θέληση του
λαού και όχι, όπως κάνει τώρα ο κ. Τσίπρας, µε το ζόρι να πείσει
τον λαό ότι έχει δίκιο. Οι Πρωθυπουργοί που πιστεύουν ότι έχουν
δίκιο, κατεβαίνουν στον λαό µε επιχειρήµατα, κάνουν καµπάνια
και µετά ζητούν τη γνώµη του. Αν πιστεύουν ο κ. Τσίπρας ή ο κ.
Κοτζιάς ή η Κυβέρνηση ότι έχουν επιχειρήµατα, κατεβείτε στον
λαό µε τα επιχειρήµατα αυτά, πείστε τον λαό, κάντε δηµοψήφισµα και τότε κι εγώ θα σας επαινέσω για τούτα εδώ που πάτε να
κάνετε.
Θέλω να πω και για τους Αµερικανούς δύο πράγµατα. Δεν έχω
δει µεγαλύτερη αχαριστία. Εδώ και δύο µήνες που έγινε η τελευταία µου συνάντηση µε τον Αµερικανό Πρέσβη, τον είδα φοβερά
αποφασισµένο. «Πρέπει να έχουµε τελειώσει» -λέει- «τον Ιούνιο».
Το κουβέντιαζα αυτό µε Βουλευτές απ’ όλες τις πτέρυγες και
έλεγαν: «Μπα, είναι δύσκολο, θέλει χρόνο». Εγώ, όµως, στο
βλέµµα αυτού του ανθρώπου είδα ότι θα το πέρναγε µε το ζόρι.
Είδα ότι ήθελε το Κοινοβούλιο, την πολιτική ζωή της Ελλάδος
σκλαβάκια µπροστά του. Διέκρινα ότι δεν σήκωνε αντιρρήσεις.
Ερωτώ: Αν ζητούσε κάτι ανάλογο από την Τουρκία, θα το
ελάµβανε; Σε εµάς είχε το επιχείρηµα «µη βάλει η Ρωσία τη µύτη
της στα Βαλκάνια». Και όταν δεν έφτασε αυτό το επιχείρηµα,
προσέθεσαν και άλλο επιχείρηµα: «Μη βάλει η Τουρκία τη µύτη
της στα Σκόπια, γιατί εκπαιδεύει» -λέει- «ήδη αξιωµατικούς των
Σκοπίων η Τουρκία».
Ακούστε των Αµερικανών επιχειρήµατα: «Μη βάλει η Ρωσία τη
µύτη της στα Βαλκάνια και µη βάλει η Τουρκία τη µύτη της στα
Σκόπια. Πρέπει να προλάβουµε». Αντί να πιέσουν αυτούς να συµµορφωθούν, ένα κράτος είκοσι ετών, πιέζουν την Ελλάδα, µια
χώρα µε τέσσερις χιλιάδες χρόνια ιστορία. Αυτή είναι η στάση
των Αµερικανών.
Αυτά, λοιπόν, τα «εύγε» προς τον κ. Τσίπρα και προς την Κυβέρνηση των Αµερικανών και των Γερµανών δεν είναι προς τιµήν
του πολιτικού κόσµου. Αυτά τα «µπράβο, προχωρήστε, είστε
ωραίοι» δεν είναι προς τιµήν, όχι µόνο γιατί δηλώνατε αριστεροί,
αλλά γιατί για όλη την Αίθουσα δεν είναι ωραίο να κάνουν ό,τι
θέλουν οι Αµερικανοί στον τόπο αυτό.
Έστειλα επιστολή στον κ. Μητσοτάκη και του ζήτησα να δηλώσει ότι η Νέα Δηµοκρατία σαν κόµµα θα καταγγείλει, όταν
έρθει, τη συµφωνία και θα την καταστήσει άκυρη και επιπλέον,
δεν θα χρησιµοποιήσει ποτέ τη λέξη «Μακεδονία» στην ονοµασία
των Σκοπίων. Δεν µου απάντησε και αυτό µε βάζει σε µεγαλύτερες σκέψεις, γιατί ενθυµούµαι ότι στα συλλαλητήρια η Ντόρα
δεν πήγαινε, ήταν κατά, όπως και άλλοι. Δεν θέλω να εκθέσω
ονόµατα. Στα συλλαλητήρια συρθήκατε εσείς της Νέας Δηµοκρατίας και ο λόγος που τηρείτε αυτή τη στάση είναι γιατί µέσα
σας πιστεύετε στο να δώσουµε το όνοµα, στη σύνθετη ονοµασία.
Αυτό πιστεύει η Νέα Δηµοκρατία. Απλά είδε ότι χάνει τον κόσµο
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και σύρεται σε αλλαγή θέσης. Αυτό κάνει.
Εγώ πιστεύω ότι και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο κάνει. Βλέπουν τη φουσκοθαλασσιά της αντίθεσης προς το να δώσουµε και προκειµένου να καταστραφούν εκλογικά, αλλάζουν στάση. Γιατί και το
ΠΑΣΟΚ έλεγε, «Αν φύγουν τα αλυτρωτικά, να δώσουµε». Αυτή
ήταν η στάση. «Αν φύγουν τα αλυτρωτικά, να δώσουµε».
Άρα η Αίθουσα αυτή περίπου σε όλες τι πτέρυγες έδινε το
όνοµα «Μακεδονία».
Και έρχεται ο λαός τώρα. Ο λαός δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν; Πείστε τον ότι πρέπει να δοθεί, λοιπόν. Κατεβείτε στον λαό να τον
πείσετε. Τι πάτε να υπογράψετε αύριο; Με ποιο δικαίωµα πάτε
να υπογράψετε; Πείστε τον λαό και είµαι κι εγώ δίπλα σας. Εσείς
πάτε, βιάζοντας τον λαό και αυτό είναι ανέντιµο, κύριε Κοτζιά.
Είναι ανέντιµο αυτό που πάτε να κάνετε αύριο!
Και έχετε βάλει όλα τα «παπαγαλάκια» στα κανάλια. Παλαιά
ήξερα ότι έβγαιναν οι πολιτικοί στα κανάλια. Τώρα έπαψαν να
βγαίνουν πολιτικοί και βγαίνουν κάτι πληρωµένοι του ενός, του
αλλουνού και δηµιουργούνται πηγαδάκια Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ. Τι σύστηµα είναι αυτό; Βγήκε µια τηλεθεάτρια προχθές σε
ένα κανάλι και είπε κάτι, µπροστά στο οποίο υποκλίνοµαι. Έλεγαν όλοι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, να το δώσουµε κ.λπ.. Οι περισσότεροι
στο πάνελ ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει, λοιπόν, η γυναίκα αυτή και
λέει: «Για τους φόρους, για τον ΕΝΦΙΑ για όλα που κάνατε τα
µνηµόνια, τα κοψίµατα µισθών και συντάξεων δεν µε ένοιαξε,
αλλά αν δώσετε το «Μακεδονία» καήκατε».
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γελάτε, ε; Ξέρετε το γέλιο είναι η παραµονή του κλάµατος.
Όποιος γελάει πολύ σήµερα, κλαίει πολύ αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Πρόεδρε, µην απαντάτε κιόλας, γιατί δεν έχουµε απεριόριστο χρόνο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Παίζεται την κολοκυθιά, λοιπόν. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ φταίει η Νέα
Δηµοκρατία που το έδινε, ο γέρος Καραµανλής το 1997 που είχε
αναγνωρίσει τη γλώσσα και ο νεότερος Καραµανλής το 2008 που
κατά τον κ. Τσίπρα το έδινε κι αυτός. Κατά τη Νέα Δηµοκρατία
φταίτε εσείς, αφού θα υπογράψετε, λέει, εσείς. Τι θα πει αυτό;
Αν ήσασταν εσείς της Νέας Δηµοκρατίας θα λέγατε «όχι» στους
Αµερικανούς; Αυτό είναι το ερώτηµα. Αν κυβερνούσε η Νέα Δηµοκρατία και έσκαγε η βόµβα στα χέρια σας, θα είχατε την ψυχική δύναµη να πείτε «όχι» στους Αµερικανούς; Πότε η παράταξή
σας έχει πει «όχι» στους Αµερικανούς; Ποτέ!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λένε κάποιοι ότι η Ένωση Κεντρώων είναι ένα κόµµα το οποίο
ενώ λέει ότι είναι προοδευτικό, λειτουργεί σαν συντηρητικό. Πιστεύει πολύ στην πατρίδα, στη θρησκεία. Θα σας δώσω µια
απάντηση. Οι µεγάλοι ηγέτες του Κέντρου, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Πλαστήρας, ο Γεώργιος Μαύρος, που ήταν βαθύτατα
δηµοκράτες, και τη θρησκεία και την πατρίδα την είχαν καύχηµα.
Ποτέ δεν πήγαν κόντρα στην επίσηµη θρησκεία και ποτέ δεν
πήγαν κόντρα στην έννοια της πατρίδας.
Σαν δηµοκράτες, όµως, πρέπει να τρέχετε τέσσερις, πέντε αιώνες, για να φθάσετε την εντιµότητα και την δηµοκρατικότητα,
του Γεωργίου Μαύρου, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Στρατηγού Πλαστήρα, του Ελευθέριου Βενιζέλου και όλων αυτών των
ηγετών.
Ο χώρος του Κέντρου έχει αυτό το ιδίωµα. Στη δηµοκρατία
κάνει τα υπέρτατα αλλά και στην πατρίδα το ίδιο. Και τη θρησκεία κακώς σε κάποια νοµοσχέδια την έχετε παντελώς αγνοήσει. Δεν είναι προς τιµήν σας, γιατί η θρησκεία κάνει πολλά λάθη,
αλλά κάνει και πράγµατα που ήταν δουλειά της πολιτείας. Το ξέρετε; Κάνει και πράγµατα που ήταν δουλειά της πολιτείας να τα
κάνει.
Έχει κάνει και η Εκκλησία τα λάθη της, αλλά έχει κάνει και τεράστια προσφορά στη χώρα. Και δεν είναι ωραίο να την αγνοούµε παντελώς, να την απαξιώνουµε και να λέµε, «Έλα µωρέ,
Ιερά Σύνοδος» µε τόσο απαξιωτικό τρόπο. Ποιοι είστε εσείς που
απαξιώνετε θεσµούς που έχουν γίνει ένα µε τον λαό; Ποιοι είστε
εσείς που έρχεστε σήµερα να διαλύσετε τους δεσµούς αιώνων
που έχουν δηµιουργηθεί µεταξύ της πίστης και του λαού;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Πρόεδρε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ο κ. Τζανακόπουλος βγήκε εδώ και είπε ότι ο Σαµαράς κάνει
αυτά που κάνει και η Χρυσή Αυγή αυτά που έκανε, τα έκανε λόγω
του Μητσοτάκη. Αυτό που είπατε δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, η Νέα
Δηµοκρατία έβαλε αυτόν εκεί να πει εχθές να συλληφθούν οι
πρόεδροι κ.λπ.; Αυτή είναι τρελή άποψη και δεν σας τιµά να φθάνετε τον λόγο σας σε τέτοια επίπεδα. Δεν σας τιµά, γιατί έχετε
ψηφίσει πολλά νοµοσχέδια εσείς του ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε τη Χρυσή
Αυγή. Δεν νοµίζω να λέω ψέµατα. Θέλετε να σας τα θυµίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λεβέντη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Δεν γίνεται άλλο. Έχετε
υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θέλετε να σας τα θυµίσω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Και τα λάθη σου είναι γνωστά. Στα συγχωρούµε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εποµένως, κύριε Θεωνά, καλώ αυτή την Αίθουσα να ζητήσει από
τον Πρωθυπουργό να µην πάει, να δηµιουργήσουµε µια οµάδα
διαπραγµάτευσης και αυτή η οµάδα να πάει και στην Ευρώπη και
στους Αµερικάνους και να πει: «Δεν µπορούµε να κάνουµε αυτή
τη µειοδοσία σαν χώρα. Δεν θέλει ο λαός. Και δεν µπορούµε σε
τέτοιο βαθµό να παραβιάσουµε τη θέλησή του!». Αν δεν το κάνετε και προχωρήσετε, θα είναι όλο το ιστορικό ανάθεµα πάνω
στα κεφάλια σας και θα έχετε και την τιµωρία. Η τιµωρία θα είναι
σκληρή. Το τι, θα το δούµε. Προχωρήστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Λεβέντη.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Για τον κ. Καµµένο θέλω να πω ένα πράγµα. Τον σέβοµαι, είναι
κόµµα που είχε δικαίωµα, έκανε την επιλογή του και στήριξε µια
Κυβέρνηση. Τον βρίσατε εσείς της Νέας Δηµοκρατίας. Ήταν,
όµως, δικός σας. Τα δικά σας ήθη εκπροσώπησε. Στο παρελθόν
κι ο Αβραµόπουλος έχει φύγει από τις τάξεις σας, και η κ. Μπακογιάννη έχει φύγει από τις τάξεις σας. Άλλοι επανήλθαν πιο
ήρεµα, άλλοι εξακολουθούν εκτός. Ο κ. Καµµένος να σκεφτεί
καλά. Αφού έχει δηλώσει ότι ενώπιον λαού και θεού δεν δίνει το
«Μακεδονία», δεν µπορεί να λέει µετά από έναν χρόνο «θα γίνει
η ψηφοφορία». Ο Τσίπρας το δίνει αύριο το «Μακεδονία»!
Γεια σας.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ένωσης Κεντρώων χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Καλώ
στο Βήµα τον κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το 1989. Θυµάστε; Εξέγερση στο Κόσσοβο. Ήµουν τότε δηµοσιογράφος στην εφηµερίδα «ΠΡΩΤΗ» και έφυγα οδικώς, µαζί
µε άλλους δηµοσιογράφους, από τη Θεσσαλονίκη για την Πρίστινα. Το διαβατήριό µου, όπως και τα διαβατήρια όλων των απεσταλµένων των ελληνικών εφηµερίδων, απέκτησε µία κόκκινη
σφραγίδα: «Δηµοκρατία της Μακεδονίας». Έτσι λεγόταν τότε το
έκτο οµόσπονδο κρατίδιο της Γιουγκοσλαβίας. Και κανένας πολιτικός τότε και µέχρι τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991,
δεν αµφισβητούσε στην πράξη τη χρήση του ονόµατος «Μακεδονία» από τους γείτονές µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Στο «µακεδονικό» οι ευθύνες των Ελλήνων πολιτικών είναι τεράστιες. Είκοσι πέντε χρόνια χάνουµε ευκαιρίες, σπαταλάµε
εθνικό κεφάλαιο και χαραµίζουµε τη φωνή της Ελλάδας δίνοντας
τις λάθος µάχες. Αποτέλεσµα; Μηδέν. Όλες οι χώρες του πλανήτη, µαζί και οι ΗΠΑ και η Ρωσία και η Κίνα, έχουν αναγνωρίσει
τους γείτονές µας ως «Μακεδονία» σκέτο. Εκτός αν µας αρκεί η
αντίσταση της Κύπρου που παραµένει στο πλευρό µας. Όµως,
εδώ δεν είναι Eurovision. Εδώ διακυβεύεται η σταθερότητα της
περιοχής.
Τα τύµπανα -και νοµίζω ότι σε αυτό θα συµφωνήσουµε όλοι-
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κτυπούν στην Ανατολή. Αυτές τις ηµέρες το Ισλαµικό Κόµµα Δικαιοσύνης εγκαινίασε γραφεία στα Σκόπια. Το κόµµα του Ερντογάν εγκαινίασε γραφεία στα Σκόπια, ενός Ερντογάν που -αν
παρακολουθείτε- δεν ξεχνά να αναφέρεται στους αδελφούς του,
στη «Μακεδονία» -έτσι το αναφέρει- στη Βοσνία, στο Κόσοβο και
συστηµατικά ενισχύει το ισλαµικό στοιχείο σε όλα τα Βαλκάνια.
Αυτό που κάνει, δηλαδή, και στα κατεχόµενα της Κύπρου: τζαµιά,
ιεροδιδασκαλεία, ιατρεία σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Η Halkbank, η τράπεζα που συνδέεται ποικιλοτρόπως µε τον
κ. Ερντογάν, χρηµατοδοτεί στα Σκόπια ό,τι αποφασίζει η Άγκυρα.
Θα ξέρετε ότι η Τουρκία είναι ο µεγαλύτερος δωρητής οπλικών
συστηµάτων στα δυτικά Βαλκάνια. Το παραδέχτηκε και ο Ζάεφ
στην τελευταία επίσκεψή στην Άγκυρα.
Τούρκοι εκσυγχρονίζουν τα αεροδρόµια στα Σκόπια και την
Οχρίδα, ενώ το συµπέρασµα από τη δράση της Τουρκίας είναι
ότι πατώντας στην αναγνωρισµένη τουρκική µειονότητα στη γειτονική µας χώρα, µια µειονότητα που αριθµεί γύρω στους εκατό
χιλιάδες ανθρώπους, ο Ερντογάν έχει σχέδια που θα πρέπει να
µας απασχολήσουν στη γειτονική χώρα.
Η Ελλάδα, βέβαια, είναι και αυτή µεγάλος εµπορικός εταίρος:
διυλιστήρια, δίκτυα καυσίµων, τράπεζες, αλυσίδες πολυκαταστηµάτων. Εµείς, όµως -και δεν θα πω παραπάνω- είµαστε σε πτώση.
Αυτοί είναι σε άνοδο. Και το εθνικό δίλληµα που έχουµε µπροστά
µας, κυρίες και κύριοι, είναι ένα και ξεκάθαρο: Θα παραχωρήσουµε και άλλο έδαφος στην Τουρκία ή θα ανακόψουµε την προέλασή τους; Η µόνη λύση, κατά την εκτίµησή µου, για να τους
σταµατήσουµε, είναι να φέρουµε τους γείτονές µας πιο κοντά
µας, πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγκαστικά πιο κοντά και στο ΝΑΤΟ.
Πάµε, λοιπόν, στη συµφωνία που φέρνει η Κυβέρνηση. Θα είδατε την Πέµπτη τα πρωτοσέλιδα όλων των ευρωπαϊκών εφηµερίδων. Όλοι έγραψαν «Η Μακεδονία αλλάζει όνοµα!». Και διερωτώµαι: Είναι δυνατόν όλοι οι σοβαροί άνθρωποι στην Ευρώπη, οι
προοδευτικοί, οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλιστές, µέχρι και το Λαϊκό
Κόµµα, να χαιρετίζουν µε ενθουσιασµό τη συµφωνία και εµείς να
βρίσκουµε µόνο τρωτά σηµεία;
Μήπως ζούµε πάλι µία στιγµή εθνικής τύφλωσης από αυτές
που πληρώσαµε πανάκριβα στο παρελθόν; Μπορώ να πω πολλά
ονόµατα και τα ξέρετε: Ο Γκουτιέρες, η Μοντερίνι, ο Γιούνκερ, ο
Τουσκ, η Μέρκελ, οι Γερµανοί Πράσινοι, το SPD, το PΕS, η Γαλλία, όλοι. Όλοι; Όχι όλοι. Ο Όρµπαν, ο ακραίος εθνικιστής Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, χαιρέτισε τα συλλαλητήρια των
εθνικιστών στα Σκόπια. Όλα αυτά, βέβαια, δεν σηµαίνουν ότι
αυτή η συµφωνία δεν έχει προβλήµατα.
Η γλώσσα θα ήταν καλύτερο και πιο κοντά στην πραγµατικότητα να καταγραφεί ως macedonski. Υπάρχει, βέβαια, η αναφορά στο ότι είναι µια σλαβική γλώσσα. Το σηµαντικότερο,
όµως, είναι άλλο: Είναι η εθνικότητα. Θα έπρεπε να επιµείνουµε
στο «Πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας». Σκέτο. Αυτό νοµίζω ότι
είναι και το τρωτό σηµείο της συµφωνίας και πιθανόν ένα σηµείο
που µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στο µέλλον.
Προφανώς, όµως -και εδώ είναι η απάντηση που πρέπει να
δώσει ο κύριος Πρωθυπουργός- σε µία διαπραγµάτευση είσαι
υποχρεωµένος να κάνεις και εσύ κάποια υποχώρηση, έναν συµβιβασµό, γιατί µόνο στον πόλεµο κερδίζεις ή χάνεις πάντα.
Είναι σηµαντικό ότι τελικά πέρασε ένα όνοµα έναντι όλων -erga
omnes- καθότι, όπως φαίνεται από όλες τις µαρτυρίες και τα
στοιχεία που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας η βάση που
αποδέχονταν οι γείτονές µας να κάνουν συζήτηση όλα αυτά τα
χρόνια, ήταν πάντα η διπλή ονοµασία. Διεκδικούσαµε την αλλαγή
του ονόµατος µόνο για διεθνή χρήση.
Παρεµπιπτόντως, κύριε Υπουργέ -απευθύνοµαι στον κ. Κοτζιάθα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε µία λεκτική χρήση
απόρρητων εγγράφων. Θα έπρεπε να δώσετε πρόσβαση στους
Αρχηγούς των κοµµάτων να δουν όλα τα επίµαχα έγγραφα της
τελευταίας εικοσιπενταετίας. Να τα δουν όλα, όλοι! Να µην πάρουν αντίγραφα. Να τα δουν, για να γνωρίζουν ακριβώς τι διαπραγµατευτήκαµε τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια.
Κυρίες και κύριοι, η άποψή µου -και την έχω ξαναπεί- είναι ότι
οι πολιτικοί δεν µπορούν να σύρονται από τα συνθήµατα της πλατείας. Και σκεφθείτε πόσες φορές στο ηρωικό παρελθόν ο Ελευ-
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θέριος Βενιζέλος αρνήθηκε την κραυγή του πλήθους. Και στα νεότερα χρόνια, ένας άλλος Χανιώτης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έγκαιρα τόλµησε να πει τις αλήθειες που και τότε δεν
θέλαµε να ακούσουµε. Πολιτικά, δεν ήµουν ποτέ, βέβαια, µε τον
κ. Μητσοτάκη. Όµως, τότε, ως δηµοσιογράφος, στήριξα την
προσπάθειά του να πει την αλήθεια και βρέθηκα απέναντι στον
κ. Αντώνη Σαµαρά, που τορπίλισε οποιαδήποτε λύση και τελικά,
έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αναρωτιέµαι: Όλα αυτά δεν
τα θυµάται κανείς σήµερα στη Νέα Δηµοκρατία; Μόνο εγώ τα
θυµάµαι;
Είναι, προφανώς, ένα άτιµο πράγµα η πολιτική. Και ισχύει για
όλους µας. Όµως, αν βάλουµε ένα όριο, θα είναι για όλους καλύτερα. Και το όριο είναι ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα µέσα. Το
Ποτάµι -και σας το έχω ξαναπεί- δεν πιστεύει στη δευτέρα πολιτική παρουσία. Δεν πρέπει να σπρώχνουµε συνεχώς τα προβλήµατα κάτω από το χαλί. Και δεν µε ενδιαφέρει να κρίνω όλα τα
ζητήµατα σκεπτόµενος τους πολιτικούς σχεδιασµούς του κ. Τσίπρα. Είµαστε αντίπαλοι µε τον κ. Τσίπρα. Οι ευθύνες του, που
ταύτισε την Αντιπολίτευσή του µε τον λαϊκισµό και τη διακυβέρνησή του µε τις ιδεοληψίες του, είναι τεράστιες. Βοήθεια, όµως,
στην πατρίδα δεν σηµαίνει στήριξη των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Η Ελλάδα πρέπει να πάψει να σπαταλά δυνάµεις στον Βορρά. Πρέπει
να επικεντρώσουµε τις προσπάθειές µας -και θα το ξαναπώ- στη
Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κύπρο.
«Έχει νόηµα» ρωτάνε κάποιοι «η αντιπολίτευση να διευκολύνει
την εξωτερική πολιτική µιας κυβέρνησης µε την οποία διαφωνεί;». Είναι ένα ερώτηµα που πλανάται. Κι εγώ απαντώ ευθαρσώς
«ναι, έχει λόγο». Γιατί η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν τελειώνει µε τους ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Στο συγκεκριµένο θέµα µάλλον έχουµε ένα διπλό λόγο, γιατί
όλοι ξέρουµε ότι αν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα γκρεµιστεί
ο µετριοπαθής Ζάεφ και θα επιστρέψουν οι εθνικιστές και αυτοί
που προπαγανδίζουν την εχθρότητα. Οι Γάλλοι λένε «οι άνθρωποι έχουν και δεύτερη ζωή για να µετανοήσουν, τα κράτη όχι».
Οι συνεχείς αναβολές στην επίλυση των προβληµάτων µεταδίδουν ένα µήνυµα µαταιότητας στην κοινωνία και σπρώχνουν
τους πολίτες στην παραίτηση, αφού τίποτα δεν αλλάζει. Το κόστος βέβαια της σύγκρουσης µε το ψέµα και τις αυταπάτες της
κοινωνίας ήταν πάντα δυσβάσταχτο στην πολιτική. Το είδαµε ξεκάθαρα και στα χρόνια της κρίσης.
Οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ -κι έχουν µεγάλη ευθύνη γι’ αυτό- αποδέχθηκαν όλες τις θεωρίες των ψεκασµένων, όπως κάποιοι σήµερα
από τη Νέα Δηµοκρατία αποδέχονται τις θεωρίες των εθνικιστών.
Νοµίζω ότι όσα κέρδισε η Αριστερά, αυτή η Αριστερά, από τα
µνηµόνια προσδοκά να κερδίσει η Δεξιά από τα εθνικά.
Οι οµιλητές στα συλλαλητήρια, δεν ξέρω αν προσέχετε, παρουσιάζουν µία χώρα φοβισµένη, ηττηµένη, που κάποια στιγµή
θα γίνει µια παγκόσµια συνοµωσία και θα έρθουν οι βάρβαροι
και θα µας καταλάβουν. Είναι αστείο να πιστεύει κάποιος, όµως,
ότι θα µας πάρουν τον Λευκό Πύργο ή τη Θεσσαλονίκη. Είµαστε
µεγάλη δύναµη και µπορούµε, αν το θέλουµε κι αν το σχεδιάσουµε καλά, να κυριαρχήσουµε στα Βαλκάνια. Η Θεσσαλονίκη
είναι πρωτεύουσα των Βαλκανίων κι όχι µια επαρχία της Ελλάδας, µια φοβική επαρχία. Η Καστοριά, η Φλώρινα, η Πέλλα, το
Κιλκίς, οι Σέρρες, η Δράµα θέλουν δουλειές και ανάπτυξη σε νέα
εδάφη και όχι σκοτεινές µπίζνες σε νέες ζώνες αποκλεισµού.
Πριν από δεκαετίες οι Βούλγαροι στην ελληνική πολιτική
σκηνή καθρέφτιζαν το απόλυτο κακό. Ο γέρος Καραµανλής τόλµησε και προχώρησε σε µια συνεννόηση µε τον Ζίφκοφ. Ο δεξιός
Σερραίος, που µιλούσε συχνά στα προηγούµενα χρόνια για κοµµουνιστικό κίνδυνο, τόλµησε και είπε: «Ως εδώ. Καµµία επιθετική
ενέργεια από εµάς προς αυτούς ή από αυτούς προς εµάς. Θα
τα λύσουµε σήµερα όλα». Και το έκανε. Δεν µας συνδέει λοιπόν,
και δεν θα πρέπει να µας συνδέει τίποτα, ούτε πολιτικά ούτε αισθητικά, µε αυτούς που µιλούν σήµερα για προδότες και κρεµάλες.
Τέτοιου είδους κινητοποιήσεις, όπως τα συλλαλητήρια, µπορεί
να οδηγήσουν σε τερατογενέσεις, βλέπε και ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µετά
τους «αγανακτισµένους». Όλοι καταδικάζουµε τις αθλιότητες
Μπαρµπαρούση που ειπώθηκαν χθες µέσα στη Βουλή. Και µετά;
Έχουµε κάτι άλλο να πούµε;
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Εγώ λέω να πούµε το εξής. Τον βούρκο πρέπει να τον αποξηράνουµε κι όχι απλώς να κυνηγάµε µε ψαλιδάκι τα δηλητηριώδη
φυτά του. Αυτοί που ανέχονται τη συνύπαρξή τους µε τους φασίστες που φωνάζουν στα συλλαλητήρια «ήρθε η ώρα του Στρατού», αυτοί πρέπει να απολογηθούν. Σας θυµίζω ότι το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, που κάποιοι το αναφέρουν ως µεγαλειώδες, έκλεισε µε έναν απόστρατο αξιωµατικό να φωνάζει
«ζήτω ο Ελληνικός Στρατός, ζήτω οι Ειδικές Δυνάµεις. Θα µας
βρουν µπροστά τους οι πολιτικοί, ό,τι κι αν αυτό σηµαίνει». Και
κανείς Βουλευτής ή Ευρωβουλευτής δεν αντέδρασε -κι ήταν αρκετοί από κάτω- δεν έκανε έστω µια δήλωση αντίδρασης σε αυτή
την ύβρη.
Ας πάψουµε, λοιπόν, να εκπλησσόµαστε κάθε φορά που τα
πρωτοπαλίκαρα του φασισµού προκαλούν τη Βουλή. Κι ας αποξηράνουµε τον βούρκο που γεννάει δολοφόνους –δολοφονία
Φύσσα- που γεννάει εµπρηστές –το κάψιµο των τριών παιδιών
στη Σταδίου- που γεννάει χουλιγκανισµούς, που γεννάει φασισµούς.
Οι πιο φτηνές, οι πιο ακραίες, οι πιο ψεκασµένες θεωρίες εξακολουθούν να φυτεύονται εύκολα στα µυαλά των ανθρώπων που
ζουν και µια µεγάλη οικονοµική κρίση.
Πριν λίγα χρόνια υπήρχαν γονείς που έβαζαν τα παιδιά τους
στον ώµο και τα µάθαιναν να µουτζώνουν τη Βουλή. Αφορµή τότε
ήταν τα µνηµόνια και το σύνθηµα ήταν «προδότες γερµανοτσολιάδες». Σήµερα ήρθε η ώρα των εθνικιστών να φωνάζουν «προδότες».
Είπα εθνικιστές και ο νους µου πηγαίνει αναγκαστικά –τον είδα
και απέναντί µου- στον κ. Καµµένο. Η στάση του κ. Καµµένου
είναι τυχοδιωκτική και επικίνδυνη και χρησιµοποιεί το Υπουργείο
του, τις στολές παραλλαγής, για να µεταδώσει λάθος πρότυπα
στις Ένοπλες Δυνάµεις. Μάς λέει ο κ. Καµµένος ότι δεν µπορεί
να κάνει πίσω στις αρχές του. Ποιες αρχές; Γελάνε και οι πέτρες
και τα έδρανα, βέβαια, γελάνε. Μιλάµε για έναν άνθρωπο που
έχει βάλει τόσες κόκκινες γραµµές όσες και τα ψέµατά του. Αυτή
είναι η αλήθεια, κύριε Καµµένε.
Η ευθύνη, όµως, είναι του κ. Τσίπρα. Πιάστηκε σε ένα δόκανο.
Χρησιµοποίησε τον κ. Καµµένο ως το βαρύ πυροβολικό της
ακροδεξιάς και τώρα αυτό το βαρύ πυροβολικό απειλεί να γκρεµίσει τις γέφυρες που κτίζει µε την πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι, είναι γνωστό ότι έχω στοχοποιηθεί όσο λίγοι
από το στρατόπεδο των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Έχω λοιδορηθεί για τις
απόψεις µου, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι βλέπω την πολιτική µε
τα µάτια του θιγµένου. Η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο
τόπος περιλαµβάνει για µένα και τολµηρή επανατοποθέτηση και
στα εθνικά θέµατα, στο Κυπριακό, στο «µακεδονικό», στις σχέσεις µας µε την Αλβανία.
Να µιλήσουµε καθαρά. Γι’ αυτό προτείνω -και θα επιµείνωστην πρόταση για ένα Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, γιατί είναι
κρίµα για τον λαό µας να τον προδώσει ξανά ένα θερµό αίσθηµα,
µε πολιτικούς υποταγµένους στον λαϊκισµό και στο εφήµερο χειροκρότηµα.
Μπορεί να έκανα λάθη –προφανώς έκανα και θα συνεχίσω να
κάνω- ένα πράγµα, όµως, δεν έκανα και δεν θα κάνω ποτέ: Να
µεταβάλω τις απόψεις µου στα µεγάλα κρίσιµα για την πατρίδα
και τον λαό θέµατα, επειδή φυσάει ο αέρας ανάποδα. Στο «µακεδονικό» οι περισσότεροι πολιτικοί ψάχνουν να βρουν συνεχώς
προσχήµατα για να αρνηθούν λύση. Το ίδιο συνέβη και στο Κυπριακό –για να πω κάτι άλλο τολµηρό. Κάποιοι θεωρούσαν προδοσία και το σχέδιο Ανάν το 2004 και τώρα ξεχνούν να πουν στον
ελληνικό και τον κυπριακό λαό ότι αν το σχέδιο Ανάν είχε γίνει
δεκτό, θα είχαν αποχωρήσει σήµερα από την Κύπρο τα τουρκικά
στρατεύµατα.
Διαβάζω: «Ο κ. Τσίπρας δεν έχει καµµιά πολιτική νοµιµοποίηση
να δεσµεύσει τη χώρα», Κυριάκος Μητσοτάκης 2018. Διαβάζω:
«Η Κυβέρνηση δεν νοµιµοποιείται να παίρνει αποφάσεις που δεσµεύουν τη χώρα», Αλέξης Τσίπρας 2014. Καρµπόν λόγια και
πολύ φοβάµαι και καρµπόν συµπεριφορές. Και είµαι σχεδόν σίγουρος -και θα σας το πω- ότι αν ο κ. Μητσοτάκης έφερνε τη
συγκεκριµένη συµφωνία, σήµερα κάποιοι άλλοι θα ήταν στα κάγκελα. Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν στα κάγκελα.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεν θα έφερνε.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ακούστε µε. Θα σας πω.
Για πολλούς κεντρώους φιλελεύθερους πολίτες -και θα τους
ακούτε, φαντάζοµαι, κι εσείς- είναι ανεξήγητη η στάση που τηρεί
η Νέα Δηµοκρατία στο θέµα, η συγκεκριµένη Νέα Δηµοκρατία,
εννοώ, µε την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχαν πιστέψει
ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε όλες τις προϋποθέσεις και κυρίως την
οικογενειακή παράδοση για να υπερασπιστεί µια λύση, µία συγκεκριµένη λύση και να την πει.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Όχι οποιαδήποτε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρους του κόµµατος Το Ποτάµι): Επιτρέψτε µου να συνεχίσω. Επιτρέψτε µου.
Μία δικαιολογία που έχω ακούσει είναι –θα την έχετε ακούσει
όλοι- ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει υποχρέωση να θωρακίσει τη Νέα
Δηµοκρατία από τα δεξιά της και όταν γίνει Πρωθυπουργός, θα
επανέλθουν όλα τα φιλελεύθερα. Όµως, η ελληνική και η ευρωπαϊκή εµπειρία διαψεύδει αυτήν την ελπίδα.
Οι παραχωρήσεις στα άκρα δεν ανακόπτουν ποτέ την επέλαση
των άκρων. Την δυναµώνουν, γιατί, εκτός των άλλων, διαπαιδαγωγούν τους πολίτες στα όνειρα των ακραίων, που είναι οι δικοί
µας εφιάλτες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.
Όταν κάποιοι τροφοδοτούσαν τον διχασµό φωνάζοντας «ή τους
τελειώνουµε ή µας τελειώνουν» εγώ ήµουν θαρρετά απέναντι.
Και σήµερα θα είµαι απέναντι σε όσους «κοπιάρουν» το 2014.
Τελειώνοντας, µε αφορµή διάφορα σχόλια που διαβάζω, ότι
είναι τάχα θεσµικά παράλογο ή σουρεαλιστικό ή δεν ξέρω εγώ
τι άλλο, να βλέπουµε θετικά, γιατί την βλέπουµε θετικά, τη συµφωνία µε τη FYROM, και παράλληλα να υπερψηφίζουµε την πρόταση δυσπιστίας, θα ήθελα να επισηµάνω µε κάθε δυνατή
έµφαση ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Θα ήταν άτοπο και πράξη
λειτουργικής πολιτικής αγραµµατοσύνης να καταψηφίσουµε την
πρόταση δυσπιστίας.
Κατά το Σύνταγµα το µοναδικό ερώτηµα στο οποίο καλούνται
να απαντήσουν οι Βουλευτές µε την ψήφο τους, είναι εάν παρέχουν εµπιστοσύνη στην Κυβέρνηση «για να καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας». Είναι το άρθρο 82 παράγραφος 1 του Συντάγµατος. Αν το κάνουν, αν δώσουν ψήφο εµπιστοσύνης, θεωρούνται ότι είναι εφεξής συµπολιτευόµενοι Βουλευτές.
Εµείς, όµως, αντιπολιτευόµαστε και αντιπολιτευόµαστε ανυποχώρητα και µε στοιχεία, την πολιτική των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, στη
δηµόσια διοίκηση, στην παιδεία, στην οικονοµία, στους θεσµούς,
στη δικαιοσύνη, στην ασφάλεια. Στους µήνες που θα έρθουν, θα
είµαστε δυναµικά παρόντες στη µάχη για να υπάρξει η πολιτική
αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα, δεν
θα είµαστε βολικοί για κανέναν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Καλώ στο Βήµα την κ. Φώφη Γεννηµατά, Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις 23 Μαΐου, εδώ στη Βουλή, ζήτησα τη διενέργεια
άµεσων εκλογών, γιατί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ οδηγεί τη
χώρα σε έναν επικίνδυνο δρόµο, σε αδιέξοδο. Έχει δικαίωµα ο
ελληνικός λαός να αποφασίσει για το µέλλον του. Δεν είναι δυνατόν να βρεθεί µπροστά σε τετελεσµένα, µέσα από τις δεσµεύσεις που εσείς αναλαµβάνετε ερήµην του.
Έχει δικαίωµα να αποφασίσει αυτός και µόνο τους όρους και
τις εγγυήσεις µε τις οποίες θα βγει η χώρα από την κρίση. Έχει
δικαίωµα να αποφασίσει ποιον επιτέλους εµπιστεύεται να είναι
στο τιµόνι σε αυτή την πορεία. Και έχει δικαίωµα να διεκδικήσει
ένα ολοκληρωµένο εθνικό σχέδιο που θα έχει ευρύτερη συναίνεση, για να µην βρεθεί η χώρα ξανά µπροστά σε νέα αδιέξοδα
και κινδύνους.
Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι δεν εµπιστευόµαστε αυτή την Κυβέρνηση. Δεν την εµπιστευόµαστε, ούτε στην οικονοµία ούτε
στους θεσµούς ούτε στην κοινωνική πολιτική ούτε στην ασφάλεια ούτε στη διαπραγµάτευση, ούτε στα εθνικά θέµατα. Που-
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θενά και για κανένα θέµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Οι συσχετισµοί στη Βουλή δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτό
που γίνεται σήµερα στην ελληνική κοινωνία. Είστε µια θλιβερή
µειοψηφία. Η Κυβέρνησή σας αποδεικνύεται και ανίκανη και επικίνδυνη. Δεν διαλύσατε µόνο το σήµερα. Ναρκοθετείτε το αύριο.
Η περίφηµη «καθαρή έξοδος» δεν είναι τίποτε άλλο από ένα τέταρτο µνηµόνιο χωρίς χρήµατα, µε την υπογραφή του κ. Τσίπρα.
Θλιβερές είναι οι επιδόσεις σας και στην ανάπτυξη: µαύρη
τρύπα. Είναι σε φυγή η νέα γενιά. Τα καλύτερα µυαλά µας φεύγουν. Οι συνταξιούχοι είναι σε απόγνωση. Αγρότες, επιστήµονες,
επαγγελµατίες γονατίζουν. Οι άνεργοι είναι αφηµένοι στην τύχη
τους. Το κοινωνικό κράτος το υποκατέστησε η υπουργική φιλανθρωπία. Έχουµε ολική επαναφορά του πελατειακού κράτους.
Βολεύετε υµέτερους, εξαφανίζετε την αξιολόγηση και έχετε µια
ιδιαίτερη αλλεργία στην αξιοκρατία και τώρα τελευταία και στην
αυτοδιοίκηση.
Επικρατεί βία και ανοµία από κάθε λογής εγκληµατικά στοιχεία
που απειλούν τη ζωή και την περιουσία των Ελλήνων πολιτών µε
τη δική σας ανοχή. Οι καθεστωτικές λογικές επικρατούν παντού.
Επιχειρείτε να ελέγξετε τη δικαιοσύνη. Δηλητηριάζετε τη δηµόσια ζωή. Διχάζετε τον ελληνικό λαό και του στερείτε το µεγαλύτερο όπλο του για να αντιµετωπίσει την κρίση. Και αυτό δεν είναι
άλλο από την ενότητά του.
Είναι αυτονόητο ότι δεν εµπιστευόµαστε την Κυβέρνηση, ειδικά στα εθνικά θέµατα, για τα οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, µε διγλωσσία, µε προχειρότητα, µε επιπολαιότητα και
µε αναποτελεσµατικότητα, την ώρα µάλιστα που η Ελλάδα και ο
Ελληνισµός αντιµετωπίζει υπαρκτές και κλιµακούµενες απειλές
από την Τουρκία.
Η Τουρκία ανοιχτά πλέον επικαλείται κυριαρχία σε βραχονησίδες. Οι Έλληνες αξιωµατικοί εξακολουθούν να βρίσκονται φυλακισµένοι στην Αδριανούπολη, χωρίς να υπάρχει καµµία κατηγορία. Την ώρα που γύρω µας εξελίσσονται συγκρούσεις γεωπολιτικών συµφερόντων, αλλά και δηµιουργούνται σηµαντικές
ευκαιρίες για τη χώρα, εµείς προχωράµε χωρίς πυξίδα και χωρίς
σχέδιο. Έχουµε µια Κυβέρνηση σε αποδροµή, η οποία τι κάνει;
Υποτάσσεται στις πιέσεις και επιχειρεί να κλείσει άρον-άρον
εθνικά ζητήµατα.
Εδώ θα ήθελα να ανοίξω µια παρένθεση, γιατί θέλω να αναφερθώ στην ανακοίνωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
Ακούστε, εµείς σεβόµαστε τους συντρόφους µας στην Ευρώπη. Δεν χρειάζονται, όµως, υποδείξεις. Και θα πρέπει να αντιλαµβάνονται τις τραυµατικές εµπειρίες που υπάρχουν στη χώρα
µας και στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν πολλούς λόγους να χαίρονται για το γεγονός ότι υπάρχει συµφωνία. Για το περιεχόµενο,
όµως, αυτής της συµφωνίας θα µιλήσουµε εµείς, ο ελληνικός
λαός και µόνο αυτός, γιατί αφορά εµάς και τα δικά µας εθνικά
συµφέροντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Εµείς θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε για µια βιώσιµη λύση
προς όφελος των πολιτών, της ευρωπαϊκής µας προοπτικής και
κυρίως της σταθερότητας στην περιοχή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συγκυρία ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα εθνικά συµφέροντα. Η Κυβέρνηση, όµως, δεν την
αξιοποίησε. Οι χειρισµοί της στην υπόθεση µε τα Σκόπια ήταν
λανθασµένοι. Δεν επεδίωξαν, ουσιαστικά, κανέναν διάλογο µε τα
άλλα κόµµατα. Μπορούσαν να το έχουν κάνει. Μπορούσαν να
έχουν διαµορφώσει µία εθνική γραµµή. Τι θα τους έδινε αυτό;
Μεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη για να φέρουν µια καλύτερη
συµφωνία.
Ζητήσαµε πάρα πολλές φορές τη σύγκληση του Συµβουλίου
Πολιτικών Αρχηγών. Το αρνήθηκαν. Προχώρησαν µόνοι τους, εν
κρυπτώ, στη διαπραγµάτευση. Τώρα προχωρούν στην υπογραφή χωρίς να εξασφαλίσουν, όχι ευρύτερη συναίνεση αλλά ούτε
καν τη σύµφωνη γνώµη του συγκυβερνήτη τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Είναι φανερό ότι ο κ. Τσίπρας έχει όλη την ευθύνη για το απο-
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τέλεσµα των επιλογών του για αυτή τη συµφωνία, αλλά και για
τον διχασµό που έχει προκαλέσει αυτή τη στιγµή στην ελληνική
κοινωνία.
Εµείς, σταθεροί στη θέση µας για µια βιώσιµη και αµοιβαία
αποδεκτή λύση µε αντικειµενικότητα, µιλήσαµε για τα θετικά της
συµφωνίας αλλά ταυτόχρονα αποκαλύψαµε τα αρνητικά σηµεία,
τις γκρίζες ζώνες και τις παγίδες που περιλαµβάνει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο δικός µας λόγος, οι δικές µας
θέσεις δεν είναι στο ίδιο µήκος κύµατος µε το άκριτο «ναι» και
τις θριαµβολογίες της Κυβέρνησης.
Υπενθυµίζω ότι µια µεγάλη µερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από
το 1990, προ ΣΥΡΙΖΑ, έχει στιγµατίσει κάθε κινητοποίηση του Ελληνισµού ως εθνικιστική πράξη και βέβαια κάθε εθνική διεκδίκηση για την ακύρωση του αλυτρωτισµού ως εθνικιστική διεκδίκηση. Αυτά τα στελέχη, που σήµερα είναι κάποιοι Υπουργοί, Βουλευτές, δηµόσιοι λειτουργοί, είναι προφανές ότι πρότειναν να
δώσουµε τα πάντα στη FYROM, δηλαδή να δώσουµε αµαχητί τη
γλώσσα και την εθνικότητα. Είναι σταθεροί στη στάση τους και
αγνόησαν ακόµα και τις καθαρές θέσεις και τη σθεναρή στάση
ηγετικών προσώπων της Αριστεράς.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ και η δηµοκρατική παράταξη µε τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες τους δεν επέτρεψαν διαχρονικά σε κανέναν να στιγµατίσει το πατριωτικό αίσθηµα των
προοδευτικών Ελλήνων πολιτών. Δεν έχει καµµία σχέση µε το
στίγµα της ακροδεξιάς και την πατριδοκαπηλία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Και κάτι ακόµα. Οφείλουµε να σεβόµαστε τη φωνή των πολιτών, να κατανοούµε τις αγωνίες τους και, βεβαίως, να αποµονώνουµε τις ακραίες φωνές. Δεν έχουν καµµία σχέση οι δηµοκρατικοί πολίτες, που καταθέτουν τα µηνύµατά τους, µε την εθνικιστική ακροδεξιά και µε τη ρατσιστική και φασιστική Χρυσή Αυγή.
Όπως σας έχω ξαναπεί, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε µια πολιτική πρεσβυωπία. Δεν βλέπετε κοντά
σας. Δεν βλέπετε δίπλα σας.
Θέλω, στο σηµείο αυτό, να καταδικάσω απερίφραστα την πρόκληση σε βάρος του πολιτεύµατος από τον Βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Δεν δεχόµαστε ότι µπορεί να ήταν λάθος. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και δεν µας αφορά καµµία διαγραφή για τα
µάτια του κόσµου.
Το µήνυµα είναι ένα και δυνατό: Καµµία ανοχή στους φασίστες! Επιτέλους να προχωρήσει η δικαιοσύνη και να κρίνει τα εγκλήµατά τους, να αποδοθεί η δικαιοσύνη σε αυτό τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δική µας ψύχραιµη φωνή δεν
έχει σχέση µε τους αφορισµούς και τις καταστροφολογίες της
Νέας Δηµοκρατίας. Διαχρονικά και τότε που οι οιωνοί ήταν καλύτεροι, εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µέσα από τις λαθεµένες θέσεις, τις συνεχείς υπαναχωρήσεις, τις µεταµορφώσεις
σας, µετατρέψατε τους εσωκοµµατικούς σας σπαραγµούς σε
µια παρατεταµένη κρίση για το θέµα της FYROM.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Ο δικός µας λόγος δεν είναι στο ίδιο µήκος κύµατος µε το
άκριτο «όχι» και τις αλόγιστες αρνήσεις από την ηγεσία της Νέας
Δηµοκρατίας και, βέβαια, δεν έχει καµµία σχέση µε το ακροδεξιό
ντελίριο διαφόρων στελεχών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Στη Νέα Δηµοκρατία σε αυτό το κρίσιµο εθνικό ζήτηµα είναι
όλοι µαζί, ενωµένοι, αν και αναφέρονται σε εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις. Είναι όλοι µαζί και ανεύθυνοι βέβαια, γιατί ποτέ δεν
αναλαµβάνουν τις ευθύνες που έχουν, ιστορικές και διαχρονικές,
για το ζήτηµα αυτό.
Αν, όµως, κάποιος βάλει στη σειρά δηλώσεις, προτάσεις, πρωτοβουλίες και πράξεις στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας, αναλόγως βέβαια µε την εποχή, τότε καταλαβαίνει το αλαλούµ σε αυτή
την παράταξη, µια παράταξη «µπαµπούσκα». Στο κυνήγι της
εξουσίας και του κοµµατικού συµφέροντος ο κ. Μητσοτάκης µε
τις υπαναχωρήσεις του δεν συνέβαλε στη διαµόρφωση εθνικής
γραµµής. Έδωσε, έτσι, το άλλοθι στον κ. Τσίπρα να πορευθεί
µόνος του σε όλη τη πορεία αυτής της διαπραγµάτευσης.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δική µας παράταξη, η δηµοκρατική, προοδευτική παράταξη, συνέβαλε καθοριστικά στις σχέσεις καλής γειτονίας µε τη FYROM. Είµαστε εµείς που συνοµολογήσαµε το 1995 την ενδιάµεση συµφωνία, µια συµφωνία
που έδωσε τέλος στην όξυνση, επέτρεψε τον διάλογο, άνοιξε τον
δρόµο για την οικονοµική και εµπορική συνεργασία. Και, βέβαια,
κυρίως άνοιξε τον δρόµο για την εξεύρεση µιας ολοκληρωµένης
λύσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Η ενδιάµεση συµφωνία απέτρεψε τα επικίνδυνα αδιέξοδα, που
µε ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας την περίοδο
1990 - 1993 είχαν δηµιουργηθεί. Και, βέβαια, µην ξεχνά κανείς
ότι ήταν η δική µας παράταξη το 2003, που άνοιξε τον δρόµο της
ευρωπαϊκής προοπτικής των Βαλκανίων.
Σήµερα, στο Κίνηµα Αλλαγής, όπως έχω επαναλάβει πάρα
πολλές φορές, πιστεύουµε στη λύση, αλλά όχι σε οποιαδήποτε
λύση. Η συµφωνία που παρουσίασε η Κυβέρνηση δεν αποτελεί
ολοκληρωµένη λύση. Έχει θετικά σηµεία -ναι- που ανταποκρίνονται στο πλαίσιο που εµείς έχουµε θέσει, ώστε να επιλυθεί το ζήτηµα.
Η υλοποίησή της, όµως, δεν εξαρτάται από την Ελλάδα, αλλά
αποκλειστικά από τις ενέργειες της γειτονικής χώρας. Υπάρχει,
λοιπόν, µεγάλη αβεβαιότητα. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις,
που είναι άγνωστο εάν και πότε θα επιλυθούν, ενώ οι δεσµεύσεις
που αναλαµβάνουµε είναι άµεσες.
Εκτός από τις αβεβαιότητες, υπάρχουν αρνητικά σηµεία και
προβλήµατα που µπορεί να αποµακρύνουν την προοπτική µιας
βιώσιµης και εθνικά επωφελούς λύσης.
Τα γεωπολιτικά συµφέροντα της Ελλάδας συνδέονται µε την
αρµονική συνύπαρξη µε την οντότητα της FYROM, µε την προϋπόθεση, όµως, ακύρωσης κάθε αλυτρωτικής αναφοράς από τη
µεριά τους. Γι’ αυτό πιστεύουµε ότι η συµφωνία αυτή πρέπει να
αλλάξει. Πρέπει να βελτιωθεί πριν να είναι αργά.
Δεν πρέπει να βιαστείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, να προχωρήσετε στις υπογραφές. Η βιασύνη, άλλωστε, σας οδήγησε στο να
δεχθείτε να συζητήσετε ως λύση σ’ αυτή την τόσο ευνοϊκή συγκυρία τη «Δηµοκρατία του Ίλιντεν» και ήµασταν εµείς που βάλαµε τέλος σ’ αυτά τα σχέδιά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Δεν είναι κριτήριο για Έλληνα Πρωθυπουργό το άθροισµα των
επαίνων από το εξωτερικό, αλλά η κατοχύρωση των εθνικών συµφερόντων. Γι’ αυτό θα κριθείτε, κύριε Πρωθυπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Αξιοποιήστε, κύριε Τσίπρα, τη στάση µας και διεκδικείστε, επιτέλους, να µπει τέλος στον αλυτρωτισµό των γειτόνων µας. Αυτό
επιβάλλει το εθνικό καθήκον, έστω και την ύστατη ώρα.
Επί της ουσίας µιλώντας, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, γιατί
τα πράγµατα είναι εντελώς συγκεκριµένα. Υπάρχουν τρία κυρίως
σηµεία που είναι ιδιαίτερα προβληµατικά και πρέπει να αλλάξουν.
Η αναθεώρηση του συντάγµατος των Σκοπίων πρέπει να περιλαµβάνει την προσαρµογή της εθνικότητας και της γλώσσας
σύµφωνα µε τη νέα ονοµασία.
Θέλω να σηµειώσω εδώ ότι το σηµερινό σύνταγµα της FYROM
δεν προβλέπει µακεδονική εθνικότητα. Δεν µπορεί, λοιπόν, οι γείτονες να αναγνωρίζονται επίσηµα από εµάς µε τη σφραγίδα µας
«Μακεδονία» και η γλώσσα να αναγνωρίζεται ως «µακεδονική».
Είναι σαφές ότι ανεξάρτητα από τις υποσηµειώσεις, τις ερµηνείες και τους αστερίσκους, έτσι διατηρείται το πνεύµα και ο δυναµισµός του «µακεδονισµού», που αποτελεί το βασικό όχηµα
του αλυτρωτισµού σε βάρος της χώρας µας.
Επιπλέον, υπάρχει και ουσιαστικό πρόβληµα µε τον συγχρονισµό των διαδικασιών. Η επιστολή πρόσκλησης για την ένταξη
στο ΝΑΤΟ πρέπει να σταλεί µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τα Σκόπια, έτσι ώστε να µη δηµιουργηθούν τετελεσµένα σε βάρος της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυστυχώς, για µια ακόµη φορά
αποδεικνύεται ότι όταν διαπραγµατεύεται ο κ. Τσίπρας, πρέπει
να ανησυχούν όλοι οι Έλληνες.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Στην προχθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο κ. Τσίπρας δήλωσε
χαρούµενος και ευτυχής, λέγοντας ότι θα τον κρίνει η ιστορία γι’
αυτή τη συµφωνία. Βεβαίως, θα κριθεί από την ιστορία στο µέλλον, αλλά πριν από αυτό θα κριθεί στον παρόντα χρόνο, τώρα,
από τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Φοβάται και αποφεύγει την έκφραση της λαϊκής βούλησης και
τις εκλογές, γιατί ξέρει ότι εκεί, στις εκλογές, το «όχι» δεν µπορεί
να το κάνει «ναι», το «όχι» του ελληνικού λαού δεν ξανααλλάζει
µετά από αυτές τις εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Η ώρα, λοιπόν, της κρίσης πλησιάζει. Η αντίστροφη µέτρηση
έχει αρχίσει. Έρχεται η ώρα του λαού και η καταδίκη και η δική
σας και του συγκυβερνήτη σας, που σας κρατά στην εξουσία σαν
δεκανίκι, θα είναι αµείλικτη και βαριά.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Καµµένος, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια αυτού του διηµέρου πρόσεξα µε ιδιαίτερη προσοχή τις οµιλίες όλων των συναδέλφων
από όλες τις πλευρές. Και νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός, όταν
άκουσε τις θέσεις των Βουλευτών, θα κατάλαβε τι ακριβώς συζητούµε.
Όµως, θα απευθυνθώ πρώτα σε αυτούς που βρίσκονται έξω
από αυτή την Αίθουσα, έξω από το κτήριο της Βουλής, εκείνους
που διαδηλώνουν σήµερα για το όνοµα της Μακεδονίας, εκείνους που ανησυχούν, αυτούς µε τους οποίους βρισκόµαστε και
θα βρισκόµαστε µαζί στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, όχι επιφωνήµατα!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και αυτοί όλοι δεν είναι
ακροδεξιοί. Αυτοί όλοι δεν είναι εγκάθετοι κάποιων τοπικών οργανώσεων της Νέας Δηµοκρατίας, που σήµερα βγήκαν να διαδηλώσουν, ενώ µέχρι χθες κρύβονταν. Αυτοί όλοι δεν είναι εκείνα
τα νεοναζιστικά στοιχεία, τα οποία χθες τόλµησαν να µιλήσουν
µέσα στη Βουλή για πραξικόπηµα και για ενεργοποίηση των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας, προσβάλλοντας το πολίτευµα και το
στράτευµα.
Ανησυχούν µαζί µε αυτούς αρκετοί άνθρωποι, απλοί πατριώτες, οι οποίοι δεν ανήκουν σε κόµµατα. Ανησυχούν άνθρωποι της
Εκκλησίας, ανησυχούν γέροντες στο Άγιο Όρος. Και ανησυχούν
γιατί θεωρούν ότι αυτό το οποίο προσπάθησε να περάσει σαν
τίτλος για τη σηµερινή ηµέρα, δηλαδή ότι σήµερα η Βουλή των
Ελλήνων παραχωρεί τον όρο «Μακεδονία», είναι κάτι το οποίο
ενέχει κίνδυνο εθνικής υποχώρησης.
Θέλω, λοιπόν, εδώ να ξεκαθαρίσουµε ότι σήµερα δεν ψηφίζουµε τη συµφωνία για την οποία αύριο θα πάει ο κ. Κοτζιάς ως
Υπουργός των Εξωτερικών να υπογράψει, να µονογράψει, τη
συµφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ µόνο και εφόσον θα περάσει
µία ολόκληρη διαδικασία από τη µεριά της FYROM, θα γίνουν
εκλογές, θα γίνει δηµοψήφισµα, θα αποκτηθεί η πλειοψηφία των
2/3 στη Βουλή, θα γίνουν συνταγµατικές αλλαγές και εν συνεχεία
θα έρθει για κύρωση.
Άρα, λοιπόν, αυτή η συµφωνία και αυτή η µονογραφή που θα
υπογραφεί αύριο δεν έχει καµµία ισχύ, όπως περιγράφεται ξεκάθαρα στο άρθρο 20, που λέει ότι προϋπόθεση της ισχύος της
συµφωνίας είναι το σύνολο των διαδικασιών που περιγράφονται,
όπως είπα προηγουµένως.
Και, βεβαίως, όταν θα έλθει αυτή η συµφωνία στη Βουλή, αν
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έλθει και εφόσον συµφωνήσουν από την άλλη πλευρά, πράγµα
που εµείς αµφισβητούµε διότι η συγκεκριµένη συµφωνία ήδη στα
Σκόπια έχει βρει την αντίδραση του ίδιου του Προέδρου της Δηµοκρατίας, αλλά και του συνόλου της αντιπολίτευσης, εάν έλθει,
λοιπόν, θα ερωτηθεί η Βουλή.
Εδώ, λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η θέση των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, όπως έχουµε δηµόσια δεσµευτεί, θα είναι αρνητική όχι
µόνο µε την ψήφο, αλλά και µε οποιονδήποτε τρόπο µπορέσουµε, ώστε αυτή τη συµφωνία να µην την επικυρώσει το ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επειδή γελάτε, θα σας πω ότι εσείς δεν έχετε καµµία δύναµη
και λέτε ψέµατα στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, όµως,
στους Ανεξάρτητους Έλληνες έδωσε τη δύναµη να το κάνουν
αυτό, όσο παραµένουν στην Κυβέρνηση.
Πολλοί επιθυµούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες από σήµερα να
είχαν φύγει από την Κυβέρνηση. Το ερώτηµα που θα κάνω είναι
το εξής: Εάν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ψήφιζαν σήµερα την πρόταση δυσπιστίας, τι θα γινόταν; Δύο τινά. Το πρώτο, διερευνητικοί κύκλοι από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, όπου θα βλέπαµε
τον κ. Θεοδωράκη να συνεχίζει να παρακαλά να γίνει µέλος της
Κυβέρνησης και βεβαίως µια οµάδα άλλων Ανεξαρτήτων Βουλευτών, οι οποίοι δεν θα είχαν καµµία αντίσταση στην παράδοση
του όρου «Μακεδονία», όπως δηµόσια λένε. Το δεύτερο θα ήταν,
εάν δεν πετύχαινε η σύσταση µιας νέας κυβέρνησης, θα είχαµε
εκλογές. Αν στις εκλογές αυτές, ο ελληνικός λαός επέλεγε τη
Νέα Δηµοκρατία και έδινε στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και την
απόλυτη πλειοψηφία, ερωτώ: Θα υπέγραφε τη συµφωνία αυτή
µε την παράδοση του όρου «Μακεδονία», ναι ή όχι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Όχι.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): «Όχι».
Την απάντηση την έδωσε η ίδια η κ. Μπακογιάννη. Την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι οµιλητές σας: Ένα µεγάλο «ναι», το
οποίο έχετε πει εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν το πει ο ΣΥΡΙΖΑ,
πολύ πριν το πει το ΠΑΣΟΚ, πολύ πριν το πει οποιοσδήποτε
άλλος.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µη φωνάζετε,
κύριοι συνάδελφοι. Ησυχία, παρακαλώ πολύ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα τα ακούσετε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Θα τα ακούσετε όλα.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε στην Κυβέρνηση αυτή και µπορεί να µη βρισκόµαστε
τόσο πλησίον όσο βρίσκονται άλλα κόµµατα της Κεντροαριστεράς στην Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα άλλα κόµµατα της Αριστεράς ή της Κεντροαριστεράς έχουν άλλου είδους προβλήµατα.
Ακούσαµε τον κ. Θεοδωράκη. Ο κ. Θεοδωράκης είναι αυτός
που πριν από λίγο δηµοσίως οµολόγησε ότι θα ψήφιζε το σχέδιο
Ανάν. Η διαφορά του Ποταµιού -των τεσσάρων Βουλευτών που
έχουν αποµείνει- µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες είναι ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κίνηµα πολιτών, το οποίο παραµένει
συµπαγές στη Βουλή σε Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενώ το Ποτάµι
είναι ένα προϊόν ενός µιντιακού και επιχειρηµατικού σωλήνα, το
οποίο βρίσκεται εν πλήρη τρικυµία εν κρανίω.
Στην οµιλία του ο κ. Θεοδωράκης στη Βουλή των Ελλήνων µάς
είπε πριν από λίγο ότι στο διαβατήριό του έχει σφραγίδα του ’89
που λέει «Δηµοκρατία της Μακεδονίας». Ψάξτε το διαβατήριό
σας. Γιουγκοσλαβία ήταν τότε ακόµα. Λάθος κάνετε. Ψάξτε το.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και του κ. Μαυρωτά; Κι
εσάς γράφει «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» το ’89; Μπράβο,
κύριε Μαυρωτά. Τότε σας είχαµε αθλητή στο πόλο, θυµάµαι,
αλλά τέτοια σφραγίδα δεν υπήρχε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση δυσπιστίας αφορά
δύο θέµατα. Το πρώτο είναι η οικονοµική κατάσταση της χώρας.
Το δεύτερο αφορά το κείµενο της συµφωνίας για τη λύση του
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σκοπιανού.
Ο κ. Μητσοτάκης βλέπει το µαρτύριο του ελληνικού λαού να
τελειώνει σε λίγες µέρες, ένα µαρτύριο στο οποίο υπέβαλαν τον
λαό τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο συνεταίρος του τότε, ο κ. Σαµαράς, µε την άφρονα και εγκληµατική οικονοµική πολιτική τους.
Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ευρισκόµενος σε πλήρη πανικό, βαράει
πολιτικές µπαλωθιές όπου βρει, γιατί δεν µπορεί να χωνέψει ότι
καλύτερες µέρες έρχονται για τον ελληνικό λαό και ότι αυτός δεν
θα καρπωθεί τίποτα.
Μετά την 21η Αυγούστου, που η Ελλάδα βγαίνει από τα µνηµόνια, που αυτός ήταν ο κύριος λόγος συνεργασίας µας µε τον
ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει καµµιά ελπίδα γι’ αυτούς όλους. Χάνεται το
πολιτικό του µέλλον και οι πολιτικές ερινύες του παρελθόντος
που κατέστρεψαν τον αείµνηστο πατέρα του, είναι πάλι εδώ και
παραµονεύουν για να τον κατασπαράξουν.
Οι παλαιότεροι Βουλευτές -λίγοι έχουµε µείνει εδώ µέσα από
το ’93- θα θυµόµαστε να σείεται το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας µε
το «αλήτη, προδότη, Σαµαρά». Θα θυµόµαστε τις δηλώσεις του
Αντώνη Σαµαρά για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που τότε τον
αποκαλούσε «εφιάλτη». Και θα θυµόµαστε πολύ καλά τις αναφορές του για το πώς έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
ακριβώς πριν προχωρήσει το έργο της, εξαγορασµένος από συµφέροντα που τα κατονόµασε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Για
να σωθεί πολιτικά, αδιαφορεί, αν και θα αποσταθεροποιηθεί η
χώρα και η πορεία και η ανάπτυξή της.
Πολιτική προσωπικών συµφερόντων ακολουθεί η Νέα Δηµοκρατία και πολιτική τέτοια που έχει οδηγήσει στο να έχει ουσιαστικά ανατραπεί ο ίδιος ο Πρόεδρός της.
Επισκέφτηκε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον κ. Παυλόπουλο και πριν κάνει καν δήλωση, βγήκε εκείνος που πρόδωσε
τη Νέα Δηµοκρατία το ’93 και κρατάει τα ηνία της σήµερα, ο κ.
Σαµαράς να κάνει δηµόσια δήλωση επιτιθέµενος στον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας. Υποκατέστησε τη Νέα Δηµοκρατία ο «εφιάλτης», αυτός που έφερε τα ακραία στοιχεία του ΛΑΟΣ, που ο Κώστας Καραµανλής ονόµαζε ως άκρα και ανακοίνωνε ότι δεν θα
συνεργαστεί ποτέ µαζί τους.
Τώρα, όµως, έρχοµαι στη συµφωνία για το σκοπιανό, γιατί δεν
θα έπρεπε να ξεχνιόµαστε. Ο κ. Μητσοτάκης µε την πρόταση δυσπιστίας, µε το κείµενο αυτό δεν στοχεύει στην Κυβέρνηση.
Στους Ανεξάρτητους Έλληνες στοχεύει και επιδιώκει να απαξιώσει την πολιτική στα εθνικά θέµατα και την αξιοπιστία µας ως κίνηµα πολιτών. Θα είχα απόλυτα δίκιο να το κάνει, αν το κίνηµα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων υιοθετούσε τη σύνθετη ονοµασία και
δεν επέµενε στη µαχητική του γραµµή, που επιµένει για να µην
περιληφθεί ο όρος «Μακεδονία» στο όνοµα των Σκοπίων.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι αυτή που δέχεται τη σύνθετη ονοµασία και παραχωρεί τη Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Για αυτό
δεν τολµά να αρθρώσει λέξη για το τι προτείνει. Δεν ακούστηκε
σήµερα τι θα έκαναν εάν αύριο ήταν κυβέρνηση, αν πέρναγε η
πρόταση δυσπιστίας.
Η υποκρισία και ο πολιτικός αµοραλισµός δεν έχει όρια, κύριε
Μητσοτάκη. Μιλάει για εθνική υποχώρηση και προδοσία, ένα
κόµµα που ξεπούλησε το εθνικό θέµα από της δηµιουργίας του,
τόσο αυτό όσο και το ΠΑΣΟΚ το 1995. Ποιος άρχισε να µιλάει
για διπλές ονοµασίες, για σύνθετες ονοµασίες, για διεθνείς ονοµασίες; Ποιος µίλησε για Βόρειες, Νέες, Άνω Μακεδονίες και δεν
έχει τελειωµό το ξεπούληµα; Το ΠΑΣΟΚ.
Ποιος αναγνώρισε πρώτος τα Σκόπια ως Μακεδονία στις 2 Δεκεµβρίου του 1991 και µάλιστα, σε κανονισµό της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας που αφορούσε την εισαγωγή προϊόντων από τις Δηµοκρατίες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας και της Σλοβενίας; Ο κ. Σαµαράς, αυτός που ανέτρεψε τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σηµερινού Αρχηγού της Νέας Δηµοκρατίας.
Ποιος είπε στις 18 Φεβρουαρίου του 2008 ως Υπουργός των
Εξωτερικών: «Εγώ πάντως είµαι διατεθειµένη να αποδεχτώ αυτό
που απέκρυψε ο πατέρας µου το ’93», υπονοώντας καθαρά το
όνοµα «Νέα Μακεδονία»; Η κ. Μπακογιάννη! Ποιος είπε στις 26
Αυγούστου του 2008 ότι το «Βόρεια Μακεδονία αποτελεί γεωγραφικό προσδιορισµό»; Η κ. Μπακογιάννη.
Ποιος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος σε συνάντηση στο
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Παρίσι µε τον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων στις 6 Δεκεµβρίου του 2009 δεν επέµεινε στο erga omnes και στην αλλαγή
του Συντάγµατος και πρότεινε τον όρο «Makedonski» στην κυριλλική ως προσδιοριστικό στοιχείο της γλώσσας και της εθνότητας; Η κ. Ντόρα Μπακογιάννη. Ποιος αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών τον Μάιο του 2010 δήλωσε ότι το «Βόρεια Μακεδονία» ταιριάζει στο πλαίσιο της λύσης που θέλουµε; Ο κ. Δηµήτρης Δρούτσας µε Πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου.
Ο κατάλογος είναι πολύ µεγάλος και σε λίγο ο Υπουργός επί
των Εξωτερικών, ακριβώς, θα καταθέσει τέτοιου είδους έγγραφα, που θα καταλάβει ποιος είχε κλείσει το θέµα από πριν.
Και δεν είναι η σηµερινή Κυβέρνηση. Δεν είναι ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ
Εµείς παραµένουµε σταθεροί στην πολιτική µας από τότε που
ιδρύθηκε το κίνηµα και θα παραµείνουµε µέχρι να φύγει ο τελευταίος και να κλείσει την πόρτα του κινήµατος, ενός κινήµατος
που επεβίωσε επί πέντε εκλογικές αναµετρήσεις, σε αντίθεση µε
όλους τους άλλους.
Το ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, ότι ο πατέρας σας είχε βρεθεί
ένα βήµα πριν από τη συµφωνία τον Ιούνιο του ’93, µε τον τότε
Πρόεδρο των Σκοπίων Γκλιγκόροφ για το όνοµα «Σλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας», µε το «Μακεδονία» ως γεωγραφικό
προσδιορισµό και το «Σλαβική» ως εθνολογικό προσδιορισµό;
Και δεν το πέτυχε, γιατί ο Γκλιγκόροφ δεν είχε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για πέντε έδρες να αλλάξει το σύνταγµα των
Σκοπίων. Για πέντε έδρες! Υπάρχει και κείµενο, το οποίο το χειρίστηκε διπλωµάτης που βρίσκεται εν ζωή.
Κύριε Μητσοτάκη, θα σας απογοητεύσω ακόµα µια φορά. Το
κίνηµα των ΑΝΕΛ παραµένει αταλάντευτο στη θέση του. Δεν δέχεται τον όρο «Μακεδονία» στην ονοµασία του κράτους των Σκοπίων. Δεν δέχεται το κείµενο της συµφωνίας. Δεν θα το ψηφίσει
όποτε έλθει στη Βουλή. Θα κάνει τα πάντα για να µην περάσει.
Οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων δεν θα βάλουν το
όνοµά τους κάτω από αυτό το κείµενο.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Φωνάζετε. Είστε οι ίδιοι
που φωνάζατε το «αλήτη, προδότη, Σαµαρά» και εν συνεχεία
φιλάγατε κατουρηµένες ποδιές για να σας βάλει στο Υπουργικό Συµβούλιο. Είστε οι ίδιοι που κατηγορούσατε τα ακραία
στελέχη του ΛΑΟΣ, ότι δεν συνεργάζεστε και τον κάνατε Αντιπρόεδρο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µην κάνετε διάλογο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Επειδή έχετε µεγάλο πόνο
να µάθετε πότε θα αποχωρήσουµε από την Κυβέρνηση, σας πληροφορώ ότι αυτό δεν θα γίνει, παρά όταν βγάλουµε τον ελληνικό
λαό από τα βάραθρα που τον στείλατε εσείς και οι συµπαίκτες
σας, του ΠΑΣΟΚ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Δαβάκη, µε την Αριστερά πρώτος συνεργάστηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κατανοώ τη θέση σας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Το θυµάστε; Μαζί βγήκαµε
Βουλευτές τότε. Θυµάστε; Ήταν το 1993. Το ξεχάσατε κι εσείς;
Δεν κατάλαβα. Τι κατανοείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µην κάνετε διάλογο, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μαζί µε τον κ. Κίρκο, µε τον
κ. Φλωράκη, µαζί ήµασταν όλοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Σε λάθος κόµµα ήσασταν τότε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρό-
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εδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να σας θυµίσω τις οµιλίες
σας στη Λακωνία; Μαζί ήµασταν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αυτά σε µένα να µην τα
λέτε. Έχουµε ζήσει µαζί είκοσι πέντε χρόνια. Σας ξέρω και µε ξέρετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πρέπει να κοκκινίζεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Δαβάκη, έχετε σκεφτεί αν όλοι έκαναν όπως εσείς, τι θα γινόταν εδώ µέσα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Όχι, δεν θα γινόταν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν το έχετε σκεφτεί. Παρακαλώ σκεφτείτε το.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Το πρόβληµα δεν βρίσκεται,
λοιπόν, στο όνοµα της Μακεδονίας, γιατί αυτό προκύπτει από τη
χθεσινή οµιλία της κ. Μπακογιάννη, η οποία στη σελίδα 1 των
Πρακτικών λέει: «Όλοι όσοι προσεγγίζαµε το θέµα ψύχραιµα και
νηφάλια, συµφωνούµε ότι όχι µόνο µπορούσαµε, αλλά έπρεπε
από τις αρχές του ’90 να είχε βρεθεί λύση. Όµως, τότε δυστυχώς
µας κάλυψε το κύµα του λαϊκισµού, της πατριδοκαπηλίας. Κέρδισε ο τυχοδιωκτισµός, κέρδισε ο καιροσκοπισµός». Κέρδισε ο
Σαµαράς, δηλαδή, που την ανέτρεψε και σήµερα τον έχει µέσα
στο κόµµα της.
Και λίγο αργότερα στην οµιλία της πάλι λέει: «Εκεί εξασφαλίσαµε τη σύµφωνη γνώµη όλων των κοµµάτων, εκτός βέβαια του
ακραίου ΛΑΟΣ». Το ακραίο ΛΑΟΣ βρίσκεται στην αντιπροεδρία
του κόµµατός σας, κυρία Μπακογιάννη, αυτή τη στιγµή και µε
αυτόν συµπορεύεστε, αυτό που ακόµα κι εσείς αρνείστε.
Δύο σχολές υπάρχουν, λοιπόν, στη Νέα Δηµοκρατία σήµερα.
Υπάρχει η σχολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη µε το «erga omnes» και τη διπλή ονοµασία που περιλαµβάνει τον όρο «Μακεδονία» και υπάρχει και το ΛΑΟΣ µε το Σαµαρά, που σας προειδοποιώ ετοιµάζεται να σας εγκαταλείψει πολύ σύντοµα.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πολύ σύντοµα! Θα τα δείτε. Κυριακή κοντή γιορτή. Κυριακή
κοντή γιορτή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ ησυχία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω κάτι. Εγώ εντολές από τα µπουζούκια, να ρίξω τη
χούντα δεν παίρνω. Την εντολή που πήρατε να ρίξετε τη χούντα,
την πήρατε από τα µπουζούκια, από έναν ο οποίος εξετάζεται αν
κάνει εµπορία ναρκωτικών και είναι κουµπάρος και χρηµατοδότης σας, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει εντολές να πάρει από κανέναν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και γι’ αυτό είµαστε µαζί. Για να προστατέψετε τη φούντα το
κάνετε! Όχι για να ρίξετε τη χούντα. Για να προστατέψετε τη
φούντα, να προστατεύσετε το σκάνδαλο της «NOVARTIS».
Το κάνετε για να προστατέψετε τους δικούς σας από τη δικαιοσύνη.
Να σας πω και κάτι άλλο; Μπορεί να διαφωνούµε µε τον Πρωθυπουργό σαν Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά, αλλά ποτέ ο Τσίπρας δεν πήρε το αεροπλάνο το κρατικό µαζί µε τον Χριστοφοράκο να πάει στα Σκόπια να κάνει µπίζνες για την οικογένειά
του. Ποτέ ο Τσίπρας δεν είχε κουµπάρο έµπορο πετρελαίων, ο
οποίος κατηγορήθηκε για λαθρεµπόριο, µε τον Γκλιγκόροφ, την
εποχή του εµπάργκο. Έτσι, για να συνεννοούµαστε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Λοιπόν, ένα και ένα κάνει
δύο. Παραµένουµε πιστοί στις θέσεις µας. Και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο ελληνικός λαός. Εµείς είµαστε η ασφαλιστική δικλίδα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Όµως, µέχρι τότε και µέχρι να
έρθει η ώρα εκείνη που µπορεί να χωρίσουµε τους δρόµους µας,
να ξέρετε ότι και η Ελλάδα θα βγει από τα µνηµόνια και η διαφθορά, στην οποία στηριχθήκατε εσείς και άλλοι, θα παταχθεί
µέσα από την ελληνική δικαιοσύνη και δεν θα προστατευθεί κανένας. Θα προχωρήσουµε µαζί και η Ελλάδα θα µπορέσει να
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ζήσει καλύτερες στιγµές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
(Στο σηµείο αυτό όρθιοι οι Βουλευτές των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε συγχωρείτε ένα λεπτό. Θα αναφερθώ σε ένα µίνι διαδικαστικό ζήτηµα, το οποίο όµως έχει τη σηµασία του, διότι
υπάρχει µια διαφορετική άποψη που έχει κατατεθεί από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και θέλω να αιτιολογήσω γιατί θα γίνει
η σειρά των τελευταίων οµιλητών κατά τη σειρά που θα προτείνω.
Κατά το άρθρο 142 γίνεται η πρόταση δυσπιστίας, της οποίας
η διαδικασία πηγαίνει κατ’ αναλογίαν µε το άρθρο 141, που είναι
το άρθρο για την ψήφο εµπιστοσύνης. Έχουν γίνει τρεις προηγούµενες συζητήσεις εδώ µε άρθρο για την πρόταση δυσπιστίας: ήταν δύο προς την κυβέρνηση Καραµανλή και µία προς
την κυβέρνηση Σαµαρά. Στις µεν δύο πρώτες, τον Μάρτιο του
2008 και τον Φλεβάρη του 2007, έκλεισε τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός, προηγουµένως µίλησε ο αρµόδιος Υπουργός και αµέσως προηγουµένως αυτός ο οποίος έκανε την πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Στη
δε τελευταία, που ήταν προς την Κυβέρνηση Σαµαρά, ήταν η
σειρά ως εξής: προτελευταίος µίλησε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και προηγουµένως ο αρµόδιος Υπουργός.
Δεν υπάρχει, δηλαδή, κάποιος σαφής κανόνας επ’ αυτού. Είναι
σαφές, λοιπόν, ότι εφόσον η Κυβέρνηση -το λέω ευθέως διότι το
έχουµε συζητήσει το θέµα και εγκαίρως ετέθη το ζήτηµα από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση- θεωρεί ότι πρέπει να γίνει µε αυτή τη
σειρά αυτή τη φορά, δηλαδή να µιλήσει τώρα ο Πρόεδρος ο κ.
Μητσοτάκης, ύστερα ο Υπουργός Εξωτερικών και να κλείσει ο
Πρωθυπουργός, να το πάµε έτσι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν υπάρχει θέµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
(Στο σηµείο αυτό όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτός ο άνθρωπος, τον
οποίο είδατε πριν από λίγο στο Βήµα, είναι ο Υπουργός Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το πρόβληµα είναι ότι δεν τον βλέπουν µόνο οι Έλληνες, τον
βλέπουν και εκτός Ελλάδος. Και µόνο και µόνο για αυτή τη µνηµειώδη οµιλία άξιζε η πρόταση µοµφής την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τέτοιο ρεσιτάλ πολιτικής υποκρισίας και κυνισµού αυτή η Αίθουσα δεν έχει ξαναδεί. Θα επανέλθω, όµως, στον κ. Καµµένο
στη συνέχεια, αν και βλέπω ότι αποχώρησε µε µεγάλη ταχύτητα
από την Αίθουσα. Αναρωτιέµαι γιατί άραγε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Υπάρχουν και ανάγκες. Για
όλους µας.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συνεδρίαση αυτή της Βουλής είναι πράγµατι από τις κρισιµότερες των τελευταίων ετών.
Η Κυβέρνηση οφείλει σήµερα να λογοδοτήσει για τα δεινά που
επέφερε στη χώρα, µε αποκορύφωµα τη χρονική σύµπτωση ενός
τέταρτου µνηµονίου, επαχθέστερου όλων των προηγούµενων,
µε µία βαριά εθνική υποχώρηση για το σκοπιανό. Γιατί εσείς µπορεί να κάνετε πολιτική µε ψέµατα και µε λάσπη, όµως ο πολιτικός
κόσµος και κυρίως η κοινωνία δεν πάσχουν από αµνησία.
Δεν είµαστε όµως εδώ πέρα σήµερα για να συζητήσουµε για
το παρελθόν, αλλά γιατί σήµερα υποθηκεύετε όλοι σας το µέλλον της χώρας, όχι µόνο στην οικονοµία, αλλά και µε τις επιλογές
σας στα εθνικά θέµατα. Γι’ αυτό είµαστε εδώ. Και αποτελεί χρέος
µας να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να σας σταµατήσουµε, ώστε
να βάλουν οι εκλογές τέλος στην ανεύθυνη πορεία σας.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι άλλωστε σαφές ότι πίσω από τις υποχωρήσεις, τους συµβιβασµούς, πίσω από αυτό το απίστευτο θέατρο, το οποίο είδαµε
να παίζεται πριν από λίγο σε αυτή την Αίθουσα, πίσω από τις µηχανορραφίες, πίσω από τις συκοφαντίες, βρίσκεται η αγωνία σας
για την επερχόµενη απώλεια της εξουσίας και κυρίως αυτό σας
ενώνει, κύριε Τσίπρα, µε τον έντιµο -έτσι τον χαρακτηρίσατεεταίρο σας, τον κ. Καµµένο.
Είναι όµως και µία ευκαιρία δηµοκρατικής κάθαρσης αυτή η
συνεδρίαση, µία διαδικασία που δεν αποκαλύπτει µόνο τα δεινά
που προκάλεσαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τα τελευταία τριάµισι χρόνια στη
χώρα, αλλά και την ελπίδα που έρχεται, µαζί µε την αλήθεια, το
σχέδιο, τη δουλειά και το αποτέλεσµα. Γιατί ενωµένοι οι Έλληνες
µπορούµε και αξίζουµε καλύτερα και σίγουρα αξίζουµε πολύ καλύτερα από αυτή την ανεύθυνη Κυβέρνηση.
Τρία χρόνια τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιπολιτευθήκαµε µε ευθύνη. Έχουν γίνει αυτά τα τρία χρόνια πολλά στη
χώρα, τα οποία θα µπορούσαν να δικαιολογούν κατάθεση πρότασης δυσπιστίας: από τη διάλυση της παραγωγικής οικονοµίας
ως το µαχαίρι στους µισθούς και στις συντάξεις, από την προκλητική ανοχή στη βία µέχρι την υπονόµευση των θεσµών και τις
προκλητικές παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη.
Η κατάθεση της πρότασης µοµφής έχει τον βαρύτερο συµβολισµό από όλα τα όπλα που διαθέτει η Αντιπολίτευση στο θεσµικό της οπλοστάσιο. Επιλέξαµε να την ενεργοποιήσουµε τώρα,
µε έναν καθαρό σκοπό: Να θέσουµε όλους τους Βουλευτές ενώπιον των ευθυνών τους, σε µία εξαιρετικά κρίσιµη ιστορική συγκυρία. Θα το πω λοιπόν απλά, για να το καταλάβετε: Ψήφος κατά
της πρότασης δυσπιστίας είναι ψήφος υπέρ της συµφωνίας Τσίπρα - Ζάεφ αύριο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ψηφίζοντας «όχι», κυρίες και κύριοι Βουλευτές -και αναφέροµαι ειδικά στους Βουλευτές των ΑΝΕΛ- βγάζετε η καθεµία και ο
καθένας από εσάς ξεχωριστά ατοµικό εισιτήριο για τις Πρέσπες.
Εσείς θα φύγετε από την εξουσία, αλλά για τη χώρα αυτή η συµφωνία που φέρνετε θα είναι ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή, γιατί
η συµφωνία παράγει τετελεσµένα, τα οποία θα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν στο µέλλον. Θα έλθει προς κύρωση, αν έλθει,
πολλούς µήνες αργότερα και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο τότε
να γίνει η οποιαδήποτε τροποποίηση.
Τώρα, λοιπόν, είναι η στιγµή να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες
τους, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και των Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και φυσικά του Προέδρου τους, του Πάνου
Καµµένου.
Θέλω να αντιληφθούν όλοι οι Έλληνες το πρωτοφανές θέατρο
υποκρισίας που έχει στηθεί. Στα λόγια οι ΑΝΕΛ εµφανίζονται να
διαφωνούν µε τη συµφωνία. Λένε µάλιστα ότι δεν θα δεχθούν
οποιαδήποτε λύση συµπεριλαµβάνει τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγό του. Ισχυρίζονται ότι δεν θα κυρώσουν τη συµφωνία
όταν έλθει στη Βουλή. Μας λένε, δηλαδή, «δεν θέλουµε να ρίξουµε την Κυβέρνηση τώρα, αλλά κάποια βολική ίσως στιγµή στο
µέλλον. Στηρίζουµε όµως ταυτόχρονα µε πάθος τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, που τη διαπραγµατεύθηκαν και την υπογράφουν αύριο». Δεν παραιτούνται καν από τις
υπουργικές τους καρέκλες ως ελάχιστη ένδειξη πολιτικής ευθιξίας.
Εισαγάγατε στη συνταγµατική τάξη έναν νέο όρο, αυτόν της
ευκαιριακής δεδηλωµένης. Κάτι διαβάζω για Νόµπελ Ειρήνης.
Εδώ σας αξίζει το Νόµπελ «πολιτικής απάτης» και στους δυο
σας! Γιατί όλα αυτά τα οποία κάνετε είναι συνεννοηµένα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι επώδυνο, ξέρετε, σε αυτή την Αίθουσα να αναµετράσαι
µε το παρελθόν σου. Επιτρέψτε µου όµως να υποβάλω τον κ.
Καµµένο για λίγο σε αυτή τη βάσανο.
12 Μαΐου 2014: «Υπάρχουν θέµατα που για µας αποτελούν
«κόκκινη γραµµή» και τα οποία δεν θα παραβιάσουµε ποτέ και
για κανέναν λόγο. Δεν συµµετέχουµε σε καµµία κυβέρνηση αν
αυτές οι κόκκινες γραµµές δεν είναι µέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας για µια διακυβέρνηση. Ποιες είναι αυτές; Η πρώτη
είναι τα εθνικά θέµατα. Εµείς δεν συζητάµε το θέµα της Μακεδονίας. Δεν συµµετέχουµε σε Κυβέρνηση».
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18 Ιανουαρίου 2015: «…..οι «κόκκινες γραµµές», οι οποίες δεν
ξεπερνιούνται ούτε κατά ένα χιλιοστό. Μη διανοηθείτε, λοιπόν,
να διαπραγµατευθείτε για το όνοµα της Μακεδονίας». Δυο
µέρες, µια εβδοµάδα µετά µπαίνατε στην Κυβέρνηση.
Έχω πάρα πολλά εδώ. Διαβάζω κάποια ενδεικτικά.
11 Ιανουαρίου 2018: «Η Μακεδονία και το όνοµα της Μακεδονίας είναι ένα. Δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσουµε στην παράδοση του ονόµατος της Μακεδονίας». Κι εδώ αρχίζουν τα ωραία.
«Έχω απόλυτη εµπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά να διαπραγµατευθεί όνοµα το οποίο δεν θα φέρει τον ελληνικό όρο «Μακεδονία», αλλά θα φέρει το οποιοδήποτε όνοµα
θέλουν αυτοί στα σλαβικά».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πάρτε τα και δώστε τα στον κ. Καµµένο να τα θυµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Τον εµπιστεύεστε ακόµα τον κ. Κοτζιά; Περιβάλλετε τον κ. Κοτζιά µε την εµπιστοσύνη σας. Έτσι δεν είναι, κύριε Καµµένε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Βεβαίως.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κουνάτε και το κεφάλι σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχουν περάσει κι άλλοι δηµαγωγοί και ψεύτες απ’ αυτή την
Αίθουσα. Όµως ο ιστορικός του µέλλοντος θα κρατήσει για τον
κ. Καµµένο µια ξεχωριστή θέση ανάµεσα στους καιροσκόπους
της πολιτικής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγµή που το
ζήτηµα των Σκοπίων επανήλθε στον δηµόσιο διάλογο, ήταν
σαφές ότι ο κ. Τσίπρας δεν ενδιαφερόταν πραγµατικά να λύσει
το πρόβληµα. Ήθελε να φαίνεται ότι είναι ο µόνος που επιδιώκει
λύση, ενώ όλοι οι άλλοι τον εµποδίζουν. Δηλαδή, έπαιξε από την
αρχή ένα µικροκοµµατικό παιχνίδι σε βάρος των εθνικών συµφερόντων.
Ο άνθρωπος, που έκανε καριέρα στην αντιπολίτευση υβρίζοντας και απειλώντας τους συµµάχους µας, βρέθηκε να προσπαθεί
να αποσπάσει τους επαίνους των ξένων και ίσως να ανταλλάξει
µια κακή συµφωνία για την Ελλάδα στο σκοπιανό µε κάποιες διευκολύνσεις προς την Κυβέρνησή του στα θέµατα της οικονοµίας. Ο κύριος στόχος του ήταν να δηµιουργήσει πρόβληµα
στους πολιτικούς του αντιπάλους και ειδικά στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Εξάλλου ο κ. Βούτσης είχε προβλέψει µεγαλοφώνως, ενδεχοµένως άθελά του, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού µέσω του
σκοπιανού. Λυπάµαι που, κύριε Πρόεδρε, φανερώσατε την πρόθεσή σας, που δεν είναι άλλη από το να µετατρέψετε ένα εθνικό
θέµα σε εργαλείο για τους σκοπούς σας, δηλαδή για την πολιτική
σας επιβίωση.
Ο κ. Τσίπρας, σε αντίθεση µε αυτό που συνέβαινε σε προηγούµενες κυβερνήσεις, ουδέποτε -επαναλαµβάνω, ουδέποτε- επιδίωξε οποιαδήποτε συναίνεση µε τις πολιτικές δυνάµεις όλης της
Αντιπολίτευσης για τη διαµόρφωση µιας εθνικής γραµµής κι ενός
εθνικού µετώπου. Έκανε το ακριβώς αντίθετο: Μυστική διπλωµατία, µε διαρροές, µε υπονοούµενα, αντί για εµπεριστατωµένη
ενηµέρωση µε διαφάνεια και λογοδοσία, όπως έκαναν όλες οι
προηγούµενες κυβερνήσεις.
Δεν σταµάτησε, όµως, εκεί. Όπως επιχείρησε να παγιδεύσει
το πολιτικό σύστηµα, έτσι περιφρόνησε και τους πολίτες που εξέφρασαν τις πατριωτικές τους ανησυχίες. Τους αποκάλεσε υποτιµητικά «όχλο» και τους συκοφάντησε µαζικά ως ακροδεξιούς
και εθνικιστές.
Στέκοµαι για λίγο στο θέµα των συλλαλητηρίων. Εµείς στη Νέα
Δηµοκρατία σεβόµαστε και ακούµε τους πολίτες που όλους αυτούς τους µήνες διαµαρτύρονται σε µεγάλα συλλαλητήρια σε
όλη τη χώρα. Εµείς, όµως, είµαστε εδώ, είµαστε µέσα στην Αίθουσα της Ολοµέλειας για να σας σταµατήσουµε ακολουθώντας
κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί είµαστε η παράταξη της ευθύνης, που εγγυήθηκε πάντα
την οµαλότητα. Παίρνουµε δύναµη από τους πολίτες, αλλά δεν
υποδαυλίζουµε τα ποτάµια της οργής και της αγανάκτησης,
όπως κάνατε εσείς όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Εµείς
ακούµε την κοινωνία, αλλά απορρίπτουµε τη µισαλλοδοξία, µια
µισαλλοδοξία την οποία εσείς καλλιεργήσατε όταν ήσασταν στην
αντιπολίτευση. Κι έχετε το θράσος µετά να µας επιρρίπτετε ευθύνες για τον ασκό του λαϊκισµού και του διχασµού, που εσείς
ανοίξατε πριν τις εκλογές του 2015.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς είµαστε εδώ για να ενώσουµε και όχι για να διχάσουµε
τους Έλληνες
Επανέρχοµαι στην ακολουθία των πρόσφατων πολιτικών γεγονότων που αφορούν στο σκοπιανό.
Ήταν από την αρχή σαφές ότι ο κ. Τσίπρας έψαχνε λύση µε
κάθε τρόπο, χωρίς ούτε ξεκάθαρη τακτική, χωρίς βέβαια «κόκκινες γραµµές». Εµείς τις βάλαµε. Η Κυβέρνηση αναγκάστηκε τελικά να προσαρµοστεί και να τις υιοθετήσει µόνο αφού η Νέα
Δηµοκρατία έθεσε αποφασιστικά πρώτη τα ζητήµατα της αναθεώρησης, του erga omnes και του αλυτρωτισµού. Μέχρι τότε,
κύριε Τσίπρα, ψαχνόσασταν απλά για µια γρήγορη λύση στο
όνοµα. Ακόµα κι εκεί, όµως, φάνηκε ότι δεν είχατε ούτε ιστορική
συνείδηση ούτε βέβαια και διαπραγµατευτικές αντιστάσεις. Το
«ναι» το οποίο είπατε, κύριε Τσίπρα, στη «Μακεδονία του Ίλιντεν», δηλαδή στην επιτοµή του σκοπιανού αλυτρωτισµού, το πήρατε άρον-άρον πίσω µετά από δικιά µας πίεση. Ούτε και τότε,
όµως, πήγατε σε γραµµή εθνικής ενότητας, γιατί το µόνο που
σας ενδιέφερε είναι «λύση», οποιαδήποτε λύση, όσο το δυνατόν
πιο σύντοµα.
Επιδιδόµενος στους γνωστούς αυτάρεσκους τηλεµονολόγους
του ο Υπουργός Εξωτερικών αισιοδοξούσε για µια γρήγορη κατάληξη και ο Πρωθυπουργός έδειχνε µια ανεξήγητη βιασύνη σε
ένα χρονοδιάγραµµα εξπρές, το οποίο προφανώς αφορούσε το
ΝΑΤΟ και τα Σκόπια. Είχαµε, λοιπόν, το εξής παράδοξο: Ο κ. Τσίπρας, που µέχρι πρόσφατα ήθελε να βγάλει την Ελλάδα από το
ΝΑΤΟ, να τρέχει τώρα να εντάξει σε αυτό και τα Σκόπια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κι ενώ ήταν οι γείτονές µας που υποτίθεται πως κόπτονταν περισσότερο γι’ αυτό το θέµα, να είναι αυτός που σπεύδει πρώτος
να κάνει τις µεγαλύτερες υποχωρήσεις. Το γιατί το γνωρίζει µόνο
ο ίδιος. Αλλά, όπως είπα και προχθές, η χρονική σύµπτωση της
ψήφισης ενός τέταρτου µνηµονίου µε την υπογραφή µιας συµφωνίας εξπρές στο σκοπιανό µόνο ερωτηµατικά µπορεί να εγείρει.
Η πιο απλοϊκή εξήγηση είναι ότι επιχειρείτε έναν συµψηφισµό
εντυπώσεων. Θέλετε οι αντιδράσεις για το σκοπιανό, που θεωρείτε ότι προέρχονται από πολίτες που ενδεχοµένως να µη σας
στηρίζουν, να καλύψουν τις δεσµεύσεις του τέταρτου µνηµονίου,
τις µειώσεις του αφορολόγητου, τις αυξήσεις στις συντάξεις, τις
αυξήσεις στις εισφορές.
Εκεί, όµως, κάνετε λάθος. Γιατί για το σκοπιανό, ξέρετε, έχουν
άποψη όλοι οι Έλληνες, όπως και όλοι οι Έλληνες ξέρουν καλά
πόσο ακόµα διαρκή λιτότητα φέρνει το τέταρτο µνηµόνιο, το
οποίο ψηφίσατε προχθές, χωρίς καν να έχετε εξασφαλίσει ακόµα
τίποτα χειροπιαστό για την ελάφρυνση του χρέους.
Μια άλλη, όµως, πιο σύνθετη εξήγηση λέει πως ο κ. Τσίπρας
υλοποιεί τις ατζέντες άλλων που τον βρήκαν εύκολο να τακτοποιήσει όλες τις εκκρεµότητες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί, κύριε Τσίπρα, φαντάζοµαι ότι και εσείς και ο κ. Κοτζιάς
θα επιχειρήσετε µια βουτιά στο παρελθόν, αλλά µετά από αύριο
η Ιστορία θα γράψει ότι εσείς θα είστε ο Πρωθυπουργός που είπατε τελικά «ναι» σε όλα αυτά που όλοι οι προκάτοχοί σας είχαν
πει «όχι». Αυτό θα γράψει η Ιστορία και αυτό δεν θα αλλάξει δυστυχώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μόνο εσείς τα δεχτήκατε και πρόκειται για µια πρωτοφανή οπισθοχώρηση από την εθνική γραµµή. Είναι ο βασικός λόγος υπάρχουν και άλλοι- που αυτή η συµφωνία δεν πρέπει να υπογραφεί αύριο. Γιατί όλοι εσείς που θα ψηφίσετε «όχι» στην πρό-
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ταση δυσπιστίας, ψηφίζετε «ναι» στη νοµική κατοχύρωση των γειτόνων µας, όχι να αυτοπροσδιορίζονται οι ίδιοι ως «Μακεδόνες»,
αλλά να αναγνωρίζονται ως «Μακεδόνες» από όλους και από την
Ελλάδα υποχρεωτικά. Αυτό ψηφίζετε.
Το πραγµατικό πρόβληµα, ξέρετε, δεν ήταν ποτέ οι ανοησίες
του Γκρουέφσκι περί σφετερισµού της αρχαίας κληρονοµιάς του
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό δεν ήταν το πραγµατικό πρόβληµα.
Το πραγµατικό πρόβληµα ήταν ο µακεδονικός αλυτρωτισµός του
τέλους του 19ου αιώνα, που εκδηλώθηκε µε το σύνθηµα «η Μακεδονία στους Μακεδόνες». Αυτό ήταν το αίτηµα, αυτό ήταν το
κεντρικό σύνθηµα της επανάστασης του Ίλιντεν. Και επειδή
θεωρώ ότι ο Υπουργός σας δεν είναι ανιστόρητος -βέβαια για
τον κ. Τσίπρα έχω κάποιες αµφιβολίες- θεωρώ τεράστιο ατόπηµα
την υποχωρητικότητα της Κυβέρνησης στο αίτηµα των Σκοπίων
για ονοµασία που αφορούσε το Ίλιντεν. Υπάρχει άλλωστε λόγος,
κύριε Τσίπρα, που η Βουλγαρία, αν και ήταν από τις πρώτες
χώρες που αναγνώρισε τα Σκόπια µε το συνταγµατικό τους
όνοµα, «Δηµοκρατία της Μακεδονίας», ουδέποτε έχει αναγνωρίσει µακεδονική γλώσσα. Διότι άπαξ και αποδέχεστε την ύπαρξη
µακεδονικής εθνότητας και γλώσσας, ο γεωγραφικός προσδιορισµός είναι ουσιαστικά άνευ περιεχοµένου. Αυτοί που οµιλούν
τη «µακεδονική», αποκλείεται στην πράξη να αποκαλούνται «Βορειοµακεδόνες». Να το πω απλά, µε τη συµφωνία, το κράτος των
Σκοπίων παίρνει γεωγραφικό προσδιορισµό, αλλά ο λαός του
όχι. Με τη συµφωνία που έχετε φέρει οι κάτοικοι της «Βόρειας
Μακεδονίας» θα ονοµάζονται «Μακεδόνες» και θα µπορούν να
λένε ότι οµιλούν τη «µακεδονική γλώσσα».
Αν, όµως, στη «Βόρεια Μακεδονία» ζουν «Μακεδόνες», τότε
προφανώς κάποιοι µπορούν να ισχυριστούν στο µέλλον ότι
υπάρχει και µια «Νότια Μακεδονία» στην οποία ζουν επίσης «Μακεδόνες». Ακόµα και αν κατοικούν σε δύο κράτη, το έθνος τους
θα είναι ένα, όπως ακριβώς οι Κορεάτες της Βόρειας και της Νότιας Κορέας και άλλοτε οι Γερµανοί της Ανατολικής και της Δυτικής Γερµανίας.
Έχετε καταλάβει τι κάνετε, κύριε Τσίπρα;
Ξέρετε, είναι λίγο αγενές να κοιτάτε συνέχεια το κινητό σας
την ώρα που µιλάω από το Βήµα της Βουλής. Αλλά νέα κοινοβουλευτικά ήθη εισάγετε, φαντάζοµαι.
Τα ανέχεστε, άραγε, όλα αυτά εσείς και ειδικά οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ της βόρειας Ελλάδος; Όχι µόνο νοµιµοποιείτε, αλλά
ενισχύετε µε τη συµφωνία σας τον σκοπιανό αλυτρωτισµό.
Και αυτό λέω και σε εσάς, κύριε Καµµένε, για να µην παριστάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτή την Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αλυτρωτισµός µέσω του µακεδονισµού και ο µακεδονισµός µέσω της γλώσσας και της εθνότητας, πλήττει τα εθνικά µας συµφέροντα. Και, δυστυχώς, δεν
είναι µόνο αυτό το µόνο σοβαρό πρόβληµα της συµφωνίας Τσίπρα - Ζάεφ. Το «erga omnes» ουσιαστικά δεν διασφαλίζεται,
καθώς για τη διεθνή χρήση του ονόµατος δίνεται µια πενταετία.
Για τα εσωτερικά έγγραφα -για τις ταυτότητες, παραδείγµατος
χάριν- δεν τίθεται όριο. Απλώς, συνδέεται γενικά µε την ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων, κάτι που αν ποτέ συµβεί, τοποθετείται
σε ένα µακρινό και αβέβαιο µέλλον.
Ολόκληρη αυτή η αυθαίρετη κατασκευή των Τσίπρα - Κοτζιά
είναι στον αέρα. Κάθε βήµα της µπορεί να υπονοµεύσει το επόµενο. Στο µεσοδιάστηµα, όµως, θα παράγονται τετελεσµένα, τα
οποία δεν θα µπορούν να αναιρεθούν αργότερα.
Η γειτονική χώρα καλείται από το ΝΑΤΟ προς ένταξη τώρα. Η
Ελλάδα θα περιµένει τελευταία να κυρώσει το πρωτόκολλο ένταξης. Πόσο εύκολο θα είναι να κάνει διαφορετικά αν ήδη είκοσι
οκτώ από τα είκοσι εννέα µέλη της Βορειοατλαντικής Συµφωνίας
θα το έχουν πράξει;
Γι’ αυτό και σας λέµε ότι η συµφωνία παράγει αποτελέσµατα
µε την υπογραφή της. Γι’ αυτό και οι Βουλευτές που τη στηρίζετε
και που στηρίζετε την Κυβέρνηση, είστε συνυπεύθυνοι γι’ αυτό
που πάει να γίνει στις Πρέσπες αύριο.
Αυτή είναι η διαπραγµάτευση που κάνατε, κύριε Κοτζιά. Κι αν
ισχύει η δήλωσή σας, πως θα λύσετε και τα προβλήµατα της Αλβανίας πριν πάτε διακοπές, ένας λόγος παραπάνω να ξεκινήσετε
από τώρα διακοπές διαρκείας µε την απόφαση του ελληνικού
λαού να σας στείλει στα έδρανα της αντιπολίτευσης, για να στα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΘ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

µατήσετε να κάνετε άλλη ζηµιά στη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όλα αυτά, όµως, είναι ψιλά γράµµατα για έναν Πρωθυπουργό
που και σήµερα ακόµα λέει ψέµατα.
Πού είναι το Severna Makedonija;
Κύριε Τσίπρα, κοιτάξτε µε λίγο, αν θέλετε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Σας ακούω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Πού είναι το Severna Makedonija, το οποίο εξαγγείλατε
στο διάγγελµά σας; Την τελευταία φορά που το ανέφερα, βολικά
δεν ήσασταν στην Αίθουσα.
Διαβάζω, λοιπόν, αυτό το οποίο είπατε εσείς στον ελληνικό
λαό πριν από λίγές ηµέρες: «Συµφώνησαν να µετονοµάσουν τη
χώρα τους σε Δηµοκρατία της Severna Makedonija, δηλαδή στη
γλώσσα µας σε Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Προέδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριοι συνάδελφοι, κάντε
ησυχία. Δεν µιλάµε όλοι µαζί.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Το διαβάσατε µόνος σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αλήθεια, όταν τα λέγατε αυτά στο διάγγελµά σας, λέγατε
ψέµατα ή µήπως δεν είχατε διαβάσει τη συµφωνία;
Μάλλον δεν ξέρετε πού βάζετε την υπογραφή σας, κύριε Τσίπρα.
Αυτό είναι το χειρότερο. Αµφιβάλλω αν την είχατε διαβάσει τη
συµφωνία που σας «σέρβιρε» ο κ. Κοτζιάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πάµε παρακάτω. Είναι δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού να λέγεται ο κάθε Σκοπιανός «Μακεδόνας», όπως είπατε στην ταλαίπωρη κρατική τηλεόραση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ταλαίπωρη η κρατική τηλεόραση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ταλαίπωρη, ε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ταλαίπωρη! Εργαλείο προπαγάνδας είναι η ΕΡΤ έτσι όπως
την έχετε κάνει. Δεν ντρέπεστε λίγο! Εργαλείο χυδαίας και
άθλιας προπαγάνδας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ήπιος ήµουν στις εκφράσεις µου.
Και τι θα γίνει, κύριε Τσίπρα, κύριε Κοτζιά, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε τα εµπορικά σήµατα, µε τις επιχειρήσεις της βορείου Ελλάδος;
Αλήθεια -προσέξτε µε- µεικτές επιτροπές θα γράφουν πλέον
τα βιβλία της ιστορίας µας; Αυτό συµφωνήσατε, κύριε Τσίπρα;
Γιατί αυτό γράφει σε αυτό που θα πάτε να υπογράψετε αύριο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κι αν όλοι εµείς που διαφωνούµε, µαζί µε τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, σε αυτή τη συµφωνία, είµαστε ακραίοι
εθνικιστές και υπερπατριώτες, τότε ο κ. Καµµένος τι είναι; Είχε
το θράσος σήµερα το πρωί ο κ. Καµµένος να δηλώσει ότι µια
συµφωνία είναι καλή, αλλά το όνοµα είναι κακό και γι’ αυτό το
καταψηφίζει.
Και, βέβαια, κύριε Τσίπρα, κατάλαβα -δεν θέλει και πολύ για
να καταλάβει κανείς τη γλώσσα του σώµατός σας- την αµηχανία
σας όταν ο κ. Καµµένος ήταν στο Βήµα. Σας κοίταζα και τους
τρεις -ο κ. Καµµένος στο Βήµα, εσείς στο έδρανο του Πρωθυπουργού και ο κ. Κοτζιάς δίπλα σας- και έλεγα ότι εσείς έχετε
στα χέρια σας την τύχη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Δυστυχώς το βράδυ τον αποκαλέσατε «τίµιο άνθρωπο». «Ο κ. Καµµένος είναι τίµιος άνθρωπος. Δεν εµπορεύεται τον πατριωτισµό».
Δεν ντρέπεστε λίγο και οι δυο σας γι’ αυτό το θέατρο, το οποίο
στήνετε εδώ πέρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

9219

Είστε µια κοινοπραξία πολιτικού κυνισµού ικανή πλέον για τα
πάντα. Σκέτο «Μακεδονία» θέλατε κάποτε, κύριε Τσίπρα, εσείς
και οι σύντροφοί σας. Μην το ξεχνάµε.
Ακούστε το εξής, κύριοι συνάδελφοι. Κάτι θα σας θυµίσει:
«Δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν Σαµαρά - Βενιζέλο και σε κανέναν Τσίπρα να διαπραγµατευθεί το όνοµα της Μακεδονίας»
απαντούσε ο κ. Καµµένος. Αυτά τότε. Τώρα που έγιναν συνεταίροι στην εξουσία, όλα γίνονται και όλα επιτρέπονται.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι επειδή όλα αυτά τα αυταπόδεικτα είναι δύσκολο να απαντηθούν, η Κυβέρνηση καταφεύγει
-και είµαι σίγουρος ότι θα καταφύγει και στη συνέχεια- στη γνωστή µέθοδο: Αντιπερισπασµός, λάσπη στον αντίπαλο, στροφή
στο παρελθόν µε ένα επιλεκτικό µοντάζ δηλώσεων. Με άλλα
λόγια, επιστροφή στο χθες για να κρυφτεί η εθνική ζηµιά του σήµερα.
Είµαι σίγουρος ότι κάποιοι ξενύχτησαν στο Μαξίµου και στο
Υπουργείο Εξωτερικών κόβοντας και ράβοντας χαρτιά και ιστορίες. Προβοκάτσιες, ψέµατα, αποχαρακτηρισµοί απόρρητων εγγράφων µε στόχο να δηµιουργηθεί σύγχυση. «Κάποτε ο Καραµανλής είπε, αλλά ο Αβέρωφ έγραψε», «ο Σαµαράς έκανε», «ο
Αντρέας ήθελε», «ο Σηµίτης», «η Ντόρα», «ο Καραµανλής» κ.λπ..
Μόνο που σκόπιµα δεν λέτε κάτι: Ότι όλα αυτά ήταν αποσπασµατικές τοποθετήσεις στο πλαίσιο συζητήσεων. Δεν κατέληξαν πουθενά. Και είναι αδιανόητο να προσπαθείτε να συµψηφίζετε τις
υποχωρήσεις που εσείς κάνετε και οι οποίες πια αποτυπώνονται
ρητά σε ένα επίσηµο κείµενο, σε µια επίσηµη συµφωνία, την
οποία θα υπογράψετε αύριο και η οποία δεσµεύει τη χώρα.
Αναµοχλεύοντας, λοιπόν, το παρελθόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ξεφύγετε από την αλήθεια του το τι κάνετε µε
το σκοπιανό στο παρόν.
Στο µεταξύ εµφανίζεστε, κύριε Τσίπρα, σε διάφορους µονολόγους σας, ως προστάτης της µνήµης του Κωνσταντίνου Καραµανλή, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωσταντίνου Μητσοτάκη,
την ίδια ώρα που είστε συνέταιρος µε τον Πάνο Καµµένο, έχετε
πει µόνο ψέµατα και έχετε χρεώσει τον τόπο µε δυο αχρείαστα
µνηµόνια! Τι άλλο έχετε να επιδείξετε επιτέλους;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το ότι ποζάρετε εδώ πέρα ως κριτής των ηγετών της Μεταπολίτευσης, αποτελεί πολιτική ύβρη.
Όµως δεν είµαστε εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για να κάνουµε σεµινάρια ιστορίας. Είµαστε εδώ πέρα για να
γράψουµε τη δική µας ιστορία, η οποία θα γραφτεί µε τις πράξεις
µας και τις επιλογές µας.
Και εγώ και εσείς, κύριε Τσίπρα, παίρνουµε τις αποφάσεις µας
και θα κριθούµε γι’ αυτές. Εσείς είστε έτοιµος αύριο να υπογράψετε µια συµφωνία, που για µένα αποτελεί µείζονα εθνική υποχώρηση και προσπαθώ να το αποτρέψω. Πιστέψτε µε, έχω ήδη
ήσυχη τη συνείδησή µου. Αµφιβάλλω πολύ αν το ίδιο συµβαίνει
µε εσάς, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όπως είπα, δεν θα επιτρέψω να διχαστούν οι Έλληνες για να
ενωθούν οι Σκοπιανοί. Δεν θα επιτρέψω, όµως, και στους Έλληνες να διχαστούν µεταξύ τους. Για µένα το «ή εµείς ή αυτοί»
είναι ολέθριο. Είναι το σύνθηµα µιας µειοψηφίας, που είχε την
αυταπάτη -άλλη µια αυταπάτη!- ότι θα βρει ψεύτικα σωσίβια
στο
Όσο για τα καλά λόγια που ακούγονται για το σκοπιανό εκτός
συνόρων, θα έπρεπε ίσως να σας κάνουν να ανησυχείτε. Κάθε
λύση που θα έβγαζε ένα αγκάθι από την ατζέντα του ΝΑΤΟ ή της
Ευρώπης, θα γινόταν δεκτή µε ενθουσιασµό. Δεν είναι, βλέπετε,
οι ξένοι αυτοί που διακινδυνεύουν το δικό τους εθνικό συµφέρον
ούτε διακυβεύεται η ευαισθησία των δικών τους λαών.
Το ίδιο δεν συµβαίνει, άλλωστε, κύριε Τσίπρα, και στην οικονοµία; «Ζήτω η καθαρή έξοδος», λένε οι Ευρωπαίοι, καθώς τώρα
λήγει ο φθηνός δανεισµός της χώρας από την Ευρώπη και ο κ.
Τσίπρας επιβάλλει λιτότητα διαρκείας στον λαό του. Δεν κόβονται, βλέπετε, οι συντάξεις των Ευρωπαίων πολιτών ούτε είναι
εκείνοι που θα πληρώνουν για χρόνια φόρους και εισφορές.
Παραµένει, ωστόσο, πολύ ανησυχητική αυτή η χρονική σύµπτωση δύο πρωταρχικής σηµασίας θεµάτων για την ασφάλεια
και την ευηµερία των Ελλήνων. Εύχοµαι -θα φανεί, ενδεχοµένως,
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στο µέλλον- να µην κρύβει δόλιους συµψηφισµούς ή ανταλλαγή
εθνικών υποχωρήσεων µε κάποιες ανέξοδες ευχές για την οικονοµία.
Εµείς, ωστόσο, έχουµε υποχρέωση να κοιτάµε µπροστά και να
επιδιώκουµε µια έντιµη σχέση µε τους πολίτες. Έχουµε σήµερα
το καθήκον να αποκρούσουµε τη συµφωνία του κ. Τσίπρα, αλλά
και να κλείσουµε τις πληγές που άνοιξαν οι τυχοδιωκτικοί χειρισµοί του. Γιατί; Διότι η µυστική διπλωµατία, η στοχοποίηση των
πολιτικών αντιπάλων, η αυτάρεσκη υποτίµηση της ευαισθησίας
της ελληνικής κοινωνίας, έχουν, δυστυχώς, προκαλέσει ξανά µια
τυφλή αγανάκτηση. Τα πάθη πολιορκούν και πάλι τη λογική και
οι χειρισµοί των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προσφέρουν, δυστυχώς, έδαφος
σε περιθωριακά στοιχεία να πλειοδοτήσουν σε ψευδεπίγραφο
εθνικισµό, κάτι που, δυστυχώς, συµβαίνει σχεδόν παντού στην
Ευρώπη.
Πατριώτης δεν είναι αυτός που καπηλεύεται τα σύµβολα της
ιστορίας µας. Πατριώτης δεν είναι αυτός που κρατάει τη µεγαλύτερη ελληνική σηµαία. Πατριώτης δεν είναι ούτε αυτός που
παραχαράσσει την ιστορία και κάνει άστοχες ιστορικές συγκρίσεις. Και πατριώτης δεν είναι αυτός, που αντί να εκµεταλλευθεί
µια εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία, αντί να πατήσει πάνω στις επιτυχίες των προηγούµενων, πάει να τη χρησιµοποιήσει για να δηµιουργήσει πρόβληµα στην Αντιπολίτευση και για να διχάσει τους
Έλληνες.
Οι εκλογές είτε το θέλετε είτε όχι είναι πια θέµα λίγων µηνών
και η κρίση των πολιτών στην κάλπη θα βάλει τα πράγµατα στη
θέση τους. Και εσείς, κύριε Τσίπρα, θα πάρετε τη θέση που σας
αξίζει, αυτή του χειρότερου πρωθυπουργού στην ιστορία της Μεταπολίτευσης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει καταστεί σαφές, πως η περίπου τετραετής θητεία των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ γύρισε τη χώρα πολλά χρόνια πίσω και τώρα απειλεί την κοινωνία µε µόνιµα δεσµά,
µε το τελευταίο αυτό δίδυµο του τέταρτου µνηµονίου και της
συµφωνίας για το σκοπιανό, που ναρκοθετούν εθνικά και οικονοµικά το µέλλον της χώρας.
Η σηµερινή συνεδρίαση θα έπρεπε να αποτελεί τον θλιβερό
επίλογο µιας Κυβέρνησης σε αποδροµή, µια αποδροµή που εύχοµαι -και πιστεύω ότι το εύχονται και οι πιο πολλοί συµπολίτεςνα µην πραγµατοποιηθεί κάτω από τα σκοτεινά σύννεφα µιας
εθνικής υποχώρησης.
Προειδοποιώ για άλλη µια φορά από το Βήµα της Βουλής των
Ελλήνων, πως το να υπογραφεί αύριο αυτή η συµφωνία, καθιστά
πολύ δύσκολη την ανατροπή των συνεπειών της στο µέλλον.
Γι’ αυτό και η ευθύνη σας, κύριοι της Συµπολίτευσης, είναι
βαριά, διότι η ψήφος σας, η ψήφος όλων σας, αφορά την Ελλάδα
και τα εθνικά συµφέροντα.
Ταυτόχρονα, όµως, οφείλω να πω ότι το πολιτικό τοπίο δεν
ήταν ποτέ πιο καθαρό. Μετά τα ψέµατα, µετά τη λάσπη, µετά το
λαϊκισµό, µετά την παρακµή των τελευταίων ετών, τα διλήµµατα
είναι ξεκάθαρα. Μπροστά ή πίσω, πρόοδος ή οπισθοδρόµηση,
δηµοκρατία ή παρακράτος, οµαλότητα ή αυταρχισµός, αξιοπιστία ή κυνισµός, ευθύνη ή τυχοδιωκτισµός, αποτελεσµατικότητα
ή ανικανότητα, αλήθεια ή ψέµα. Αυτά είναι τα διλήµµατα στα
οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι συµπολίτες µας στις επόµενες εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η χώρα έχει ανάγκη από µία νέα κατεύθυνση, από µία νέα ηγεσία και από ένα νέο ήθος. Γι’ αυτό και οι πολίτες αξιώνουν πια οι
εκλογές να γίνουν το συντοµότερο δυνατό.
Και αν η πρότασή µας ψηφιστεί σήµερα, ο δρόµος για τις κάλπες ανοίγει και η χώρα θα απελευθερωθεί από αυτόν τον εφιάλτη
που ζει τριάµισι χρόνια τώρα. Η Ελλάδα διαθέτει υγιείς, προοδευτικές, δηµιουργικές δυνάµεις. Οι Έλληνες έχουν και ικανότητα και αισιοδοξία. Αξίζουµε καλύτερα και µπορούµε καλύτερα.
Αξίζουµε και µπορούµε καλύτερα από αυτή την Κυβέρνηση που
πρέπει να φύγει πριν κάνει και άλλη ζηµιά -αυτή τη φορά εθνικήστη χώρα.
Έχετε όλοι σήµερα µια ηθική ευθύνη. Γι’ αυτό και καλώ όλους
όσους συνειδητοποιούν πόσο βαριά είναι αυτή η ευθύνη, να
υπερψηφίσουν την πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Ελλάδα θα γίνει ξανά δυνατή και περήφανη και οι Έλληνες
θα σηκώσουµε και πάλι το κεφάλι!
Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ πολύ τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Κοτζιά να
έρθει στο Βήµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας για τις
πολλές και δηµιουργικές συζητήσεις που είχαµε πάνω στο σκοπιανό, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου στο Υπουργικό
Συµβούλιο και, ιδιαίτερα, για τις τέσσερις συνεδριάσεις που κάναµε πάνω στο ζήτηµα. Πάνω από όλα, όµως, θέλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, που µε µεγάλη σταθερότητα στήριξε, συνέβαλε και δούλεψε για αυτή τη
συµφωνία, που είναι η πρώτη συµφωνία τέτοιου είδους που γίνεται όχι µε εξωτερικούς συνεργάτες, που δεν γίνεται µε «Γρυλλάκηδες» και πράκτορες της ΕΥΠ αλλά µε την υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Το πρώτο ερώτηµα που έχουµε να απαντήσουµε είναι το εξής:
Τι κρίνεται σήµερα; Το 1990 - 1992 όλοι οι πολιτικοί έλεγαν ότι
άλλαζαν οι διεθνείς συνθήκες και δεν τις πήραµε χαµπάρι. Τώρα
πάλι αλλάζουν και κάποιοι θέλουν να κάνουν σαν να µην άλλαξαν.
Για εµάς, για την Κυβέρνησή µας, πρώτιστο πατριωτικό καθήκον είναι να δούµε και να αναπτύξουµε τον ρόλο της Ελλάδος
στην περιοχή µας, να βγούµε από την κρίση και να πάµε στην
ανάπτυξη µε ολόκληρη την περιοχή.
Τη λύση του προβλήµατος του σκοπιανού δεν τη θέλει πιο
πολύ από εµάς ουδείς άλλος, δεν τη θέλει πιο πολύ από τους
λαούς της Βαλκανικής ουδείς άλλος, δεν τη θέλει από τους Σλαβοµακεδόνες και τους Αλβανούς της φίλης γείτονος χώρας κανείς άλλος περισσότερο. Διότι οι Αλβανοί και οι Σλαβοµακεδόνες
που έχουν µεγάλη ανησυχία για την εντεινόµενη παρουσία θρησκευτικού φονταµενταλισµού, που επιδιώκει να µετασχηµατίσει
τον αλβανικό εθνικισµό σε ισλαµισµό και που φαίνεται ότι κάποιοι
θέλουν να µην το λάβουµε υπ’ όψιν µας.
Αυτή η συµφωνία είναι πατριωτική, διότι µας επιτρέπει να συγκεντρώσουµε τις δυνάµεις της χώρας, εκεί που υπάρχει το ουσιαστικό πρόβληµα. Κάποια µέρα πρέπει να κουβεντιάσουµε,
από ποιους πραγµατικά κινδυνεύει η χώρα. Από χώρες που δεν
έχουν ούτε Πολεµική Αεροπορία ή απ’ αυτούς που είναι έτοιµοι
να αγοράσουν F-35; Να πάψουµε να είµαστε φυλακισµένοι της
ιστορίας. Η ιστορία είναι σχολείο, από το οποίο πρέπει να µάθουµε και να στραφούµε στο µέλλον.
Θέλω να πω το εξής: Ο πατριωτισµός –και αυτό είναι το κύριο
χαρακτηριστικό του- καµαρώνει, αγαπάει τα πάτρια εδάφη, τον
πάτριο πολιτισµό, τις πάτριες ιστορικές παραδόσεις. Το αντίθετο
συµβαίνει µε τον εθνικό σοβινισµό. Αυτός θεωρεί τον εαυτό του
υπέρτερο όλων των άλλων. Δεν σέβεται τον πολιτισµό, την ιστορία και τις αντιλήψεις των άλλων λαών. Θεωρεί ότι λόγω του αίµατός του ή για κάποιον άλλον λόγο είναι υπέρτερος.
Θα κάνω ένα σχόλιο για όσα άκουσα χθες. Πολλοί µας λένε
«φέρνετε τετελεσµένα», αλλά δεν µας λένε κάτι άλλο. Σ’ αυτά τα
είκοσι επτά χρόνια -ή πιο σωστά στα εβδοµήντα τελευταία χρόνια- πόσα τετελεσµένα φτιάχτηκαν γύρω απ’ αυτό το θέµα;
Επίσης δεν µας λένε. Τετελεσµένα δεν θα έχουν απ’ αυτή τη
συµφωνία οι γείτονές µας; Δηλαδή είναι µικρό πράγµα να αλλάζει η χώρα αυτή το όνοµά της; Είναι µικρό πράγµα να αλλάζει το
σύνταγµά της και µετά εµείς να πούµε αν θα επικυρώσουµε; Θα
κάνουν τις δύο µέγιστες πράξεις για την ταυτότητά τους και µετά
εµείς θα επικυρώσουµε. «Αν επικυρώσουµε µετά» -λέει η Αντιπολίτευση- «έχετε δηµιουργήσει τετελεσµένα».
Θα είµαι σαφής. Ναι κάνουµε συµβιβασµό. Έχει κανείς την εντύπωση ότι µια διεθνής συµφωνία γίνεται χωρίς συµβιβασµούς;
Ξέρετε πότε γίνεται διεθνής συµφωνία χωρίς συµβιβασµούς; Αν
έχεις κερδίσει πόλεµο.
Να µας πει η Νέα Δηµοκρατία επιτέλους. Κερδίσατε πόλεµο
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κύριοι, και δεν θέλετε τίποτα, κανέναν συµβιβασµό, η άλλη
πλευρά να µην πάρει τίποτα και απλώς να ψηφίζει; Γιατί να ψηφίζει; Διότι έτσι θέλει ο κ. Ιβανόφ µετά του κ. Μητσοτάκη.
Ερωτώ. Έχετε κάνει ποτέ σοβαρές διαπραγµατεύσεις ή ισχύει
αυτό που είπε ο Αντιπρόεδρός σας, ότι «κάναµε πλακίτσες στους
ξένους»; Σοβαρή διαπραγµάτευση δεν µπορείς να κάνεις σηµείο
προς σηµείο. Γιατί δεν µπορείς να την κάνεις σηµείο προς σηµείο; Διότι σε όλα έχεις άλλη γνώµη. Η µόνη σοβαρή διαπραγµάτευση που θα κάνεις είναι η διαπραγµάτευση-«πακέτο», όπου
θα δώσεις αυτό για το οποίο καίγεται ο άλλος περισσότερο από
εσένα και θα σου δώσει αυτό για το οποίο καίγεσαι περισσότερο
εσύ.
Όταν κάνεις αυτή τη διαπραγµάτευση µε τα Σκόπια, να θυµάσαι πάντα το εξής ότι στηρίζεται η διαπραγµάτευση σ’ αυτό που
βρήκαµε µπροστά µας. Μη µας κατηγορείτε για τα δικά σας τετελεσµένα. Βρήκαµε µπροστά µας και παλαιότερα κείµενα.
Το «µακεδονικό» χωρίστηκε σε τέσσερις περιοχές µε τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913. Όπως σας ακούω, ακολουθείτε τη γραµµή του διεθνούς αναθεωρητισµού. Θεωρείτε ότι
δεν ισχύουν οι διεθνείς συνθήκες, ότι δεν πρέπει να τις λάβουµε
υπ’ όψιν µας και θα πάµε και θα πούµε στον κ. Μπορίσοφ που
είναι από τη Μακεδονία του Πιρίν: «Εσύ απαγορεύεται να λέγεσαι
«Μακεδόνας». Εµείς τη Συνθήκη του 1913 δεν την αναγνωρίζουµε». Και µετά ο κ. Ερντογάν δεν θα αναγνωρίσει τη Συνθήκη
της Λωζάνης και πάµε λέγοντας.
Ξέρετε πού στηρίζεται αυτό το κράτος και η εξωτερική του πολιτική; Στο Διεθνές Δίκαιο. Όποιος νοµίζει ότι αυτή η διεθνής συνθήκη δεν είναι ορθή, να το πει στα ίσια: «Θέλουµε ανατροπή του
Διεθνούς Δικαίου, θέλουµε να γίνουν πράξεις, ώστε να τα πάρουµε όλα από τους άλλους», γιατί όλα τα άλλα είναι προπαγάνδα χωρίς αρχή και τέλος.
Να σας πω εγώ τι πιστεύω από την αρχή; Όλοι σας θέλετε να
λύσει το ζήτηµα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Όλοι σας. Απλώς
η διαφορά µε εµάς ξέρετε ποια είναι; Το κρύβετε και θέλετε «να
µας τα χώνετε». Αυτό είναι το ζήτηµα και θα σας αποδείξω γιατί
το θέλετε αυτό.
Πάµε παρακάτω. Στις συµφωνίες υπάρχει µια πλευρά; Υπάρχουν δύο πλευρές. Ακούω εδώ και µέρες το εξής εκπληκτικό. Παρακολουθώ πολύ καλά τα Σκόπια. Ακούω τον κ. Ιβάνοφ, το VMRO
και το παράρτηµα του VMRO στην Αθήνα που είναι η Νέα Δηµοκρατία. Στην πολιτική αυτή είναι παράρτηµα. Λέει, λοιπόν: «Αυτούς έχετε να τους δώσετε τα πάντα. Τους παραδίδουµε τα
πάντα, τις εθνικές µας ταυτότητες, τα εθνικά µας δικαιώµατα, τις
εθνικές µας ανησυχίες». Ωραία τα παραδώσαµε. Πάµε στα Σκόπια. Τι λέει ο Ιβάνοφ και οι άλλοι; «Θέλετε να τα παραδώσετε όλα
στους Έλληνες». Πώς µπορεί να εξηγηθεί αυτό το φαινόµενο,
και εµείς να τους παραδίδουµε όλα και εκείνοι να µας τα παραδίδουν όλα;
Αλέξη Τσίπρα, µήπως πρέπει να αποκαλύψουµε ότι έχουµε
δύο συνθήκες, µία από εδώ για να παραδίδουµε σε αυτούς και
µία από εκεί για να µας παραδίδουν; Δεν στέκει αλλιώς αυτή η
πολιτική.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η χώρα χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα στο σκοπιανό. Είναι
αυτοί που θέλουν λύση και αυτοί που έχουν κάνει ως αρχή τους
πολιτική τη µη λύση. Είναι αυτοί που δηµιούργησαν όλα τα προβλήµατα και είµαστε εµείς που τα λύνουµε. Αυτή είναι η διαφορά
µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είστε οπαδοί της αδράνειας. Δεν κάνουµε τίποτα και τα τετελεσµένα δεν µας ενδιαφέρουν. Έχετε µερικούς πιο ειδικούς.
Είναι οπαδοί της εκκρεµότητας. Να µένουν όλα εκκρεµή, να µην
κάνεις τίποτα. Μου λένε τέσσερεις-πέντε Υπουργοί Εξωτερικών
από την πείρα τους στην ξενιτιά το εξής: «Νίκο να µην κάνεις
πολλά. Δεν υπάρχει περίπτωση Υπουργός Εξωτερικών να κριτικάρεται και να υβρίζεται, αν τα αφήνει όλα στην εκκρεµότητα.
Αν λύνει προβλήµατα, έχει να αντιµετωπίσει πάρα πολλά ζητήµατα.»
Πρόκειται για µια συµµαχία, λοιπόν, την άρνησης. Είναι η ίδια
παράταξη που θεωρούσε την Ελλάδα «ψωροκώσταινα» και που
φοβάται να κάνει µια διεθνή συµφωνία, γιατί τάχα κινδυνεύουµε
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να τα χάσουµε όλα. Όχι η διεθνής συµφωνία είναι πρόοδος, είναι
πολύ καλή καλύτερη από την κατάσταση που βρήκαµε.
Η Νέα Δηµοκρατία στο διάστηµα που γινόντουσαν οι διαπραγµατεύσεις για το σκοπιανό, κυβέρνησε δέκα χρόνια µε επτά
Υπουργούς και ακόµα και σήµερα, που άκουσα προσεκτικά, δεν
µας λένε τη θέση τους. Ποια είναι η θέση σας; Καλά εµείς τα δώσαµε, είµαστε κακοί άνθρωποι, στραβοί, γέροντες κ.λπ.. Τι ακριβώς; Ντρέπεστε για αυτά που κάνατε και δεν τα λέτε; Γιατί δεν
µας δώσατε τον κατάλογο των ονοµάτων που υποστηρίζατε;
Μήπως µερικοί από εσάς δεν ξέρουν; Μιλάνε για µυστική διπλωµατία και αγνοούν τη διπλωµατία του κόµµατός τους ή απλώς τα
«κολπάκια», όπως είπε κάποιος;
Εγώ θα σας πω το εξής. Υπάρχουν στιγµές καλής διπλωµατίας, όπως έκανε ο Καραµανλής στο Βουκουρέστι. Υπάρχουν,
όµως, και στιγµές κακής διπλωµατίας, όπως τα επτά χρόνια που
η Ελλάδα διαπραγµατευόταν το όνοµα «Μακεδονία - Σκόπια» ως
διεθνές όνοµα και ως εσωτερικό όνοµα της χώρας αυτής το
σκέτο «Μακεδονία». Είναι η συνέχεια της διαπραγµάτευσης που
έγινε στα δεκαοκτώ από τα είκοσι χρόνια διαπραγµατεύσεων,
όπου δεν υπήρχε «erga omnes». Φωνασκείτε ότι το «erga omnes»
παίρνει και πέντε χρόνια για τα διαβατήρια. Ποιοι; Αυτοί που δέχτηκαν τον ορισµό του «erga omnes» µόνο για διεθνή χρήση,
όταν το δέχτηκαν κι αυτό. Πουθενά δεν επιβάλατε στη διαπραγµάτευση το «erga omnes» να είναι και για εσωτερική χρήση.
Και να σας πω το χειρότερο; Όταν σε αυτά τα έξι-επτά χρόνια
δεχόντουσαν το εσωτερικό όνοµα «Μακεδονία», τι παράγωγο δεχόντουσαν αυτοί που ζητάνε τα παράγωγα και οι επιθετικοί
προσδιορισµοί να µοιάζουν µε την ονοµασία του κράτους; Αφού
δεχόσασταν να λέγεται «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» αυτό το
κράτος, πώς θα λεγόντουσαν οι κάτοικοί του; Πώς θα λεγόντουσαν τα διαβατήριά τους; Σε ποιον µιλάτε; Σε ποιον τα λέτε αυτά;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Να πω εδώ και θα το καταθέσω στο Προεδρείο -θα τα δώσω
όλα µαζί-, έχω πάρει άδεια από το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, να κάνω χρήση εγγράφων που αποχαρακτηρίστηκαν. Είναι
η νόµιµη οδός. Ας πάµε:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Με ποια σκοπιµότητα; Ποιο είναι
το υπέρτερο συµφέρον;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε, υποµονή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ ησυχία!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Αυτό µε το
οποίο κρίνει η αρµόδια επιτροπή το έχει ο ανακριτής σας.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ηρεµήστε,
κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, έχετε εκνευρισµό. Δεν
θα τα βγάλω όλα τώρα. Θα τα πούµε και στο τέλος.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ποια ήταν τα ονόµατα που έδωσε ο Νίµιτς; Τα ονόµατα του Νίµιτς ήταν πρώτον, «Vardarski Macedonia». Αυτό το όνοµα πιστεύω για λόγους πρακτικούς δεν το δέχτηκαν οι παλαιότερες
κυβερνήσεις, διότι το Vardarski µπορεί να εννοεί και τον Αξιό που
είναι στην Ελλάδα. Οι Σκοπιανοί δεν το θέλουν, γιατί συνδέεται
µε τις φασιστικές καταβολές του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας.
Το άλλο όνοµα ήταν το «Άνω Μακεδονία», το οποίο δεν το θέλουν οι Σκοπιανοί, γιατί έχει καταργηθεί και το τελευταίο κράτος
µε «Άνω» και η «Άνω Βόλτα» και δεν το θέλαµε κι εµείς, γιατί οι
αρχαιολόγοι µας λένε ότι το «Άνω Μακεδονία» είναι κοµµάτι της
σηµερινής ελληνικής Μακεδονίας. Δεν θέλαµε το «Μακεδονία Σκόπια» εµείς, διότι θα έµενε σκέτο «Μακεδονία», όπως δεν ήθελαν εκείνοι το «Σκόπια - Μακεδονία», διότι θα έµενε µόνο «Σκόπια».
Πήγαµε, λοιπόν, στο όνοµα «Βόρεια Μακεδονία». Κι ακούσαµε
προχθές τους εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας να λένε ότι είναι το όνοµα που έχει το µεγαλύτερο αλυτρωτισµό και είναι το πιο άθλιο όνοµα που θα µπορούσε να δοθεί. Μάλιστα! Αυτή η πρόταση, όµως, για τη «Βόρεια
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Μακεδονία» είναι η καλύτερη στιγµή της Νέας Δηµοκρατίας στη
διαπραγµάτευση, όταν δεν έβαζε σκέτο «Μακεδονία». Είναι αυτό
που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε ότι η ονοµασία τύπου
«Βορείου Μακεδονίας», θα µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα
που αναζητούµε. Είναι αυτό που ο κ. Νίµιτς όταν βολιδοσκόπησε
την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αν δέχεται το «Βόρεια» ή
«Άνω Μακεδονία», απάντησε η ελληνική Κυβέρνηση «το Βόρεια
είναι πιο σωστό και δεν δηµιουργεί σύγχυση µε παλαιότερα ιστορικά δεδοµένα». Είναι αυτό που ο κ. Νίµιτς είπε ότι δέχεται την
πρόταση των τότε κυβερνήσεων για τη «Βόρεια Μακεδονία»,
διότι πληροί το γεωγραφικό κριτήριο. Και είναι αυτό το οποίο
στις 8 Ιουλίου του 2009 -όλα αυτά είναι 2009-, που απάντησε η
Υπουργός τότε, αφού ερωτήθηκε από τον κ. Νίµιτς, «θέλω να
σας ερωτήσω, αξίζει να συνεχίσω τις προσπάθειες µου για το
όνοµα Δηµοκρατία της Βορείου Μακεδονίας;», η κυρία Υπουργός, σε τηλεγράφηµα από το Παρίσι στις 8 Ιουλίου του 2009,
απάντησε: «Ασφαλώς και αξίζει».
Πώς είναι δυνατόν το όνοµα που διεκδικήσατε αλλά δεν τα καταφέρατε να το πάρετε, πώς είναι δυνατόν το όνοµα που άξιζε
τον κόπο να συνεχιστεί η διαπραγµάτευση, πώς είναι δυνατόν το
όνοµα που επιλέξατε, όταν το κερδίζει αυτή η Κυβέρνηση να σας
δηµιουργεί τα προβλήµατα που έχετε αποκτήσει;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και µε ποιους έχετε αντίρρηση για το «Βόρεια Μακεδονία»;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μη σας τροµάζει η αλήθεια. Είναι ισοπεδωτική η αλήθεια. Με
ποιους σας φοβίζει το όνοµα «Βόρεια Μακεδονία»; Μαζί µε αυτούς στα Σκόπια, δεν είναι απλώς ο Γκρούεφσκι, δεν είναι απλώς
ο Ιβανόφ, είναι αυτοί που έκαναν καριέρα και ξόδευαν το 15%
του ΑΕΠ της χώρας για να φτιάχνουν αλυτρωτικά αγάλµατα. Και
λέτε εσείς εδώ, άκουσα χθες και προχθές, «δεν έχει κανένα
νόηµα ο αλυτρωτισµός, ο αρχαϊκός». Υπάρχει σειρά συνεδριάσεων της διαπραγµατευτικής οµάδας των δύο κρατών µε τον Νίµιτς, που πρώτο ή δεύτερο θέµα στη διαπραγµάτευση ήταν να
κατέβει το άγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να αλλάξει το
όνοµα του αεροδροµίου και να αλλάξει και το όνοµα της λεωφόρου που συνδέει τα ελληνικά σύνορα µε τα Σκόπια. Μόλις το πήραµε, έπαψε να σας πειράζει. Έπαψε να έχει νόηµα. Γιατί; Γιατί
έπρεπε να έχετε την τιµιότητα και το θάρρος και να πείτε:
«Μπράβο ρε Τσίπρα και η Κυβέρνηση σου, µπράβο ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ που καταφέρατε να κατεβάσετε όλα αυτά τα αλυτρωτικά
µέσα από τα Σκόπια».
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το Ίλιντεν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Το Ίλιντεν
είναι πρόταση του κ. Ζάεφ και συζητήστε µαζί του αν θέλετε. Το
όνοµα έχει τελειώσει ήδη.
Έρχεται το επόµενο επιχείρηµα και το άκουσα από έναν φίλο
µου, σεβαστό καθηγητή, τον κ. Μανιάτη, ο οποίος λέει ότι δίνουµε την ΑΟΖ µε το κατάπτυστο άρθρο 13. Έτσι δεν είναι;
Αυτό το άρθρο 13 το κατάπτυστο, όµως, είναι ένα άρθρο που
είναι επί λέξει και κατά σύµπτωση, το ίδιο άρθρο στην ενδιάµεση
συµφωνία που τη θεωρήσατε σπουδαία εσείς και το κόµµα σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κατά λέξη. Αλλάζει µόνο η παραποµπή. Αντί να λέει στο άρθρο
18, λέει στο άρθρο 12. Και αναρωτιέµαι: Όταν µας κανονιοβολείτε εδώ και µας λέτε ότι είµαστε αυτό και εκείνο, δεν ξέρατε τι
έλεγε η ενδιάµεση συµφωνία; Τόσο σπουδάσατε πάνω στη συµφωνία µας και δεκατέσσερα χρόνια δεν πήρατε χαµπάρι;
Επίσης στο Διεθνές Δίκαιο -και έτσι ερµηνεύεται από την
εποχή της ενδιάµεσης συµφωνίας- χρειάζεται ειδική συµφωνία.
Αυτή η διατύπωση από τον ΟΗΕ που δόθηκε τότε και τώρα, είναι
ότι θα γίνει ειδική συµφωνία για τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει
αυτή η χρήση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το 28 του Συντάγµατος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Το είδαµε και
αυτό.
Υπάρχει τεκµήριο ότι συµφωνούσατε µε το «Μακεδονία - Σκόπια»; Υπάρχει. Υπάρχουν τηλεγραφήµατα. Υπάρχουν υπογραφές
εδώ από τον κ. Βασιλάκη, που δεν εκπροσωπούσε τον εαυτό του
αλλά την Κυβέρνηση τότε, ότι «µας αρέσει αυτή η πρόταση και
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µπορούµε να διαπραγµατευτούµε». Και ακόµα και ο τότε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών έλεγε ότι η ελληνική πλευρά
θεώρησε κατ’ αρχάς ότι η πρόταση, αν και δεν µας ικανοποίησε
πλήρως, καλή είναι για να την κουβεντιάζουµε. Και ρώτησε -λέειστο τέλος της διαπραγµάτευσης ο κ. Νίµιτς: «Παραµένετε στην
ίδια πρόταση; Και απαντάτε: «Ναι τα τρία χρόνια καλά ήµασταν
παραµέναµε, αλλά τώρα έχουµε εκλογές και δεν µπορούµε να
πάµε µε τέτοια πρόταση».
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Πάµε παρακάτω. Εµείς σε αντίθεση µε το παρελθόν δεν δώσαµε εθνότητα στη συµφωνία. Ακούω εδώ και δύο ηµέρες περί
εθνότητας. Ανοίξτε τη συµφωνία. Δεν λέει πουθενά εθνότητα,
λέει ιθαγένεια. Και αν δεν καταλαβαίνει τη διαφορά αυτή η Βουλή
που η πλειοψηφία τους είναι νοµικοί, δεν έχω χρόνο για να την
εξηγήσω. Όµως να σας πω µόνο κάτι. Εσείς τη δίνετε την εθνότητα, διότι όταν η συµφωνία λέει «ταυτότητα» και εσείς λέτε ότι
δώσαµε «εθνότητα», πάλι εσάς θα επικαλεστεί η άλλη πλευρά.
Τι είναι, λοιπόν, η ιθαγένεια; Το «nationality» µεταφράζετε ιθαγένεια. Τι είναι, λοιπόν, η ιθαγένεια; Δεν είναι δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού του κράτους; Δεν είναι µια υπόθεση που είναι
τόσο φοβερή, όπως την παρουσιάζετε, γιατί υπάρχει διάκριση
στο άρθρο 7 ότι η γλώσσα τους και τα άλλα συνακόλουθα πρόκειται για σλαβικά;
Και γιατί θέλουν ιθαγένεια «Μακεδονία» οι Σλαβοµακεδόνες;
Γιατί θέλουν να συµπεριλάβουν και τους Αλβανούς και τους Βλάχους και τους τουρκογενείς κάτω από µία λέξη. Ωραία δεν µας
αρέσει. Για να δούµε. Η απόφαση του ΟΗΕ στις 13-8-2001 που
τους λέει ότι είναι πολίτες «Μακεδόνες» –να θυµηθώ αν ήµασταν
επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ το 2001, κάπου εκεί κοντά ήµαστανείναι απόφαση άνευ σχολίων.
Τα διαβατήρια που σφραγίζαµε και σφραγίζουµε µέχρι και σήµερα, είναι διαβατήρια που λένε «Macedonian». Εµείς απλώς βάζουµε µια σφραγίδα εδώ κάτω και κοροϊδευόµαστε µεταξύ µας.
Και -λέει- η Ελλάδα δεν τα αναγνωρίζει αυτά, αλλά επιτρέπεται
να γίνεται χρήση και να έρχονται στην Ελλάδα.
Για πάµε παρακάτω. Άκουσα περί των ηγετών Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη και Ανδρέα Παπανδρέου. Τον δεύτερο τον εκτιµώ περισσότερο από τον πρώτο, αλλά και οι δύο στα θέµατα των Σκοπίων είχαν πιο ορθολογικές θέσεις από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τι λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου; Για να δούµε τι λέει το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. «Α, πα, πα, πα! Ιθαγένεια! Α,
πα, πα, πα! Η γλώσσα!». «Εµείς δεν προσπαθούµε να δώσουµε
οδηγίες ή να πιέσουµε τη Γιουγκοσλαβία να µη χρησιµοποιεί τον
όρο «Μακεδών», χωρίς ταυτόχρονα να αναφέρεται σε εθνότητα».
Λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου: «Δικαίωµά τους είναι ως χώρα ανεξάρτητη να κάνουν ό,τι θέλουν στον τόπο τους». Ήταν η εποχή
που δεν ζητάγαµε «erga omnes» µέσα στη FYROM. «Δεν µας ενδιαφέρει και δεν µας αφορά, αλλά είναι αδύνατον να δεχθούµε
τη δική τους παρέµβαση, όσον αφορά εάν υπάρχει µειονότητα ή
όχι».
Και γράφει ο κ. Σκυλακάκης, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο βιβλίο του όσον αφορά τον Μητσοτάκη,
ότι λέει ο Μητσοτάκης στις 27-6-1992: «Η Ελλάδα δεν ενδιαφερόταν για το όνοµα µε το οποίο θα γινόταν η αναγνώριση των
Σκοπίων στο εσωτερικό τους. Είναι δικό τους θέµα».
Και τώρα µας κάνετε εµάς κριτική ότι τους δώσαµε χρονοδιαγράµµατα; Και να σας πω για τα χρονοδιαγράµµατα. Καθίσαµε
και µελετήσαµε τη Συµφωνία Δυτικής Γερµανίας - Λαϊκής Δηµοκρατίας Ανατολικής Γερµανίας. Ήταν η συµφωνία ένταξης της
Ανατολικής Γερµανίας στη Δυτική, ενός κράτους εχθρικού και
κοινωνικοοικονοµικά. Πόσο χρονοδιάγραµµα τους δώσανε για
να προσαρµόσουν τα χαρτιά τους, καινούργια και προηγούµενα;
Τέσσερα χρόνια. Μιλάµε για το γερµανικό κράτος.
Τι κάναµε εµείς; Συµφωνήσαµε µε τη FYROM ότι τα καινούργια
έντυπα θα βγαίνουν απευθείας µε το νέο όνοµα, το άρθρο 8. Και
το άρθρο 8 λέει «τα καινούργια ονόµατα απευθείας µε το νέο
όνοµα, τα παλιά σε µια διαδικασία πέντε ετών». Τι σηµαίνει διαδικασία πέντε ετών; Γιατί φαίνεται ότι δεν έχετε καταλάβει. Τα
Σκόπια έχουν αυτή τη στιγµή ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες πληθυσµό και ένα εκατοµµύριο µετανάστες. Πώς θα επιβάλουν ότι τα χαρτιά του ενός εκατοµµυρίου µεταναστών, θα
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αλλάξουν την άλλη µέρα; Δεν θα πρέπει να λήξει το διαβατήριό
τους, να πάνε για ανανέωση στο προξενείο τους και την ώρα της
ανανέωσης το καινούργιο διαβατήριο να φέρει το καινούργιο
όνοµα; Ή νοµίζετε ότι έχουν καµµία αστυνοµία τα Σκόπια να βρει
ένα εκατοµµύριο µετανάστες και να τους πάρει πόρτα-πόρτα και
να τους βάλει να αλλάξουν αύριο το πρωί τα διαβατήριά τους;
Είστε λογικοί; Είστε εσείς το κόµµα της επιχειρηµατικότητας, της
αποτελεσµατικότητας;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και ας έλθουµε να µείνουµε σε ένα τελευταίο ζήτηµα µε την
ιθαγένεια και όλα αυτά. Έφτιαξε επίσηµο κατάλογο των διαπραγµατεύσεων στις 30 Απριλίου 2008 ο ΟΗΕ, επίσηµο χαρτί είναι δεν
είναι κανένα µυστικό χαρτί, για να το δίνουν εδώ οι άνθρωποι και
λέει τι έχουν προτείνει και πού έχουν καταλήξει τα µέρη. Και έχει
ως δωδέκατο σηµείο τη χρήση του όρου «Μακεδονία» ή «Macedonian». Ποιο είναι το σχόλιο που κάνει το δεύτερο µέρος των
συµβαλλοµένων, δηλαδή τα Σκόπια; Ότι δεν πρέπει η άλλη
πλευρά να κάνει αποκλειστική χρήση. Ποιο είναι το σχόλιο της
ελληνικής πλευράς επίσηµα καταγεγραµµένο στον ΟΗΕ; Ότι η
άλλη πλευρά δεν πρέπει να κάνει αποκλειστική χρήση των όρων
«Μακεδονίας» και «Μακεδόνων». Αυτά έχετε δώσει. Και µην κάνετε ότι δεν έχετε ιδέα επ’ αυτού.
Εδώ έχουµε ένα ζήτηµα παλαιότερο. Ποιο είναι το παλαιότερο;
Είναι η γλώσσα. Ποια είναι η γλώσσα; Υπήρχε «µακεδονική
γλώσσα» είτε στην αρχαιότητα ή στους FYROMίτες κ.λπ.; Όχι.
Ακολούθησε η Γιουγκοσλαβία την πρακτική της Σοβιετικής Ένωσης. Σε κάθε µικρή ή µεγάλη εθνοτική εθνική οµάδα τους έφτιαξε
γραπτό αλφάβητο και γραπτό τρόπο καταγραφής της οµιλίας
τους. Και έκανε µια γλώσσα, λοιπόν, το 1948 η FYROM, η τότε
Σοσιαλιστική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, τη «µακεδονική». Το
1948 η Αριστερά ήταν στην παρανοµία. Εσείς που κυβερνούσατε, τι κάνατε; Τι είπατε;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το 1954 η γλώσσα αυτή αναγνωρίστηκε. Και µετά την αναγνώριση του 1954 έκανε ο Αβέρωφ…
Μετά την αναγνώριση του 1954 έκανε ο Αβέρωφ…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κάνατε την πέµπτη ολοµέλεια…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Αφήστε να
ξέρω καλύτερα την ιστορία του ΚΚΕ από εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα για πέµπτη ολοµέλεια
θα πούµε τώρα; Ελάτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Το 1959 ο κ.
Αβέρωφ ο αρµόδιος γι’ αυτό το ζήτηµα δηµοσίευσε, αναγνώρισε
την ύπαρξη «µακεδονικής γλώσσας». Τον έχετε καταδικάσει;
Είναι στην ιστορία της ελληνικής δεξιάς καταδικαστέος ο κ. Αβέρωφ ή είναι ίνδαλµα µε τη «φωτιά και τα τσεκούρια» του;
Το 1977 ήρθε στην Αθήνα ο ΟΗΕ. Και εκεί στην Αθήνα το 1977
έγινε δεκτή η κυριλλική γλώσσα στην εσωτερική απόφαση της
«Μακεδονίας» και ταυτόχρονα –αυτό που δεν έχει ειπωθεί δηµοσίως- έγινε υιοθέτηση µιας έκκλησης της Γιουγκοσλαβίας περί
αυτών των γλωσσών.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μετά απ’ αυτό το 1977 αναρτήθηκε η γλώσσα αυτή στις επίσηµες γλώσσες του ΟΗΕ. Τραβάτε να δείτε τον πίνακα. Κάντε
τον κόπο να δείτε τον πίνακα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, µπορείτε σε τρία λεπτά να κλείσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, δικαιούµαι δεκαοκτώ λεπτά, συν εννιά η δευτερολογία, συν τρία η τριτολογία. Δεν τα έχω φτάσει καν ακόµα.
Δεν έχω πρωτολογήσει καθόλου. Δεν έχω δευτερολογήσει.
Δώστε µου λίγο χρόνο, παρακαλώ.
Το 1992 και 1994 στον διεθνή οργανισµό ISO, που είναι αυτός
που κατοχυρώνει τα σήµατα από γλώσσες µέχρι πινακίδες, απουσίαζε η ελληνική πλευρά. Είχε µόνο τον κ. Μπαµπινιώτη το 1977,
ο οποίος κάνει ότι είναι ο µόνος ειδικός επί των γλωσσών. Αλλά
εγώ θυµάµαι τον κ. Μπαµπινιώτη ότι έλεγε ότι δεν υπάρχει δηµοτική γλώσσα στην Ελλάδα και είχε φτιάξει την νέα κοινή ελληνική τότε υπερασπιζόµενος την καθαρεύουσα. Για να είµαι
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σαφής.
Ουσιαστικά ξέρετε τι έγινε; Γιατί φωνάζετε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Να µας πεις για τα σχολικά βιβλία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Σας πιάσαµε
σαν φοιτήτρια να αντιγράφετε, και φωνάζετε και θέλετε δέκα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βούλτεψη!
Μην υποβάλλετε απορίες. Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Πάµε στο
«erga omnes» τώρα.
Στην αρχή όταν δηµιουργήθηκε αυτό το κράτος, η θέση του
κ. Σαµαρά ως Υπουργού Εξωτερικών ήταν «ναι στο όνοµα της
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας». Τι να κάνουµε; Έµειναν τα ντοκουµέντα. Δεν χρειάζεται να ανοίξω τα αρχεία του Υπουργείου.
Τα λέει και ο Σκυλακάκης στο βιβλίο του, τα λέει και ο Βαρβιτσιώτης στο βιβλίο του. Τα λένε όλοι οι άνθρωποι µε κύρος στις γραµµές σας.
Μετά είπαν όχι στην ονοµασία «Μακεδονία» και παρέµεινε µάχιµη αντίληψη στην οµάδα Έβερτ, Κανελλόπουλου. Επέµεναν
ενάντια στον κ. Μητσοτάκη.
Από τότε από το 1993-1994 έγινε αποδεκτή –αυτά δείχνουν
όλα τα αρχεία- η σύνθετη ονοµασία. Αλλά ποια σύνθετη ονοµασία σας παρακαλώ; Άλλη στο εσωτερικό κι άλλη στο εξωτερικό.
Σύνθετη ονοµασία µόνο για το εξωτερικό. Και η έννοια του «erga
omnes» σε όλες σας τις διαπραγµατεύσεις µέχρι τα τελευταία
χρόνια ήταν µια. Να µην υπάρχει µόνο το σύνθετο όνοµα για τις
διµερείς σχέσεις. Να µην υπάρχει µόνο για τις διακρατικές σχέσεις αλλά να είναι και για τους διεθνείς οργανισµούς. Ή κατά άλλους να µην είναι µόνο για τους διεθνείς οργανισµούς αλλά και
για τις διακρατικές σχέσεις. Το «erga omnes» αν το δείτε από τα
πρώτα τηλεγραφήµατα του κ. Ζαχαράκη, ο οποίος υπήρξε και
Ευρωβουλευτής σας και µπορεί να σας τα δείξει, ήταν όπως
έγραφε για πάσα διεθνή χρήση. Όχι για πάσα χρήση. Και τώρα
εσείς που διαπραγµατευθήκατε κάποια στιγµή, έστω κι αυτό, για
πάσα διεθνή χρήση, µας παραπονιέστε γιατί έχουµε χρονοδιαγράµµατα πρακτικής υλοποίησης του «erga omnes» στο εσωτερικό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αλλά δεν υπογράψατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Σε µερικά δεν
υπέγραφε η άλλη πλευρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Μην το κάνετε αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Τι έλεγε για
το διαβατήριο; Έλεγε νέο όνοµα και συνταγµατικό όνοµα. Να τι
λένε οι εκθέσεις. Η Ελλάδα δέχθηκε να συζητήσει πρόταση του
κ. Νίµιτς για ονοµασία στο εσωτερικό και ονοµασία στο εξωτερικό. Η Ελλάδα συµφώνησε ο όρος «Μακεδονία» να είναι για
εσωτερική χρήση.
Επιβεβαιώθηκε, επίσης, η εκτίµησή µου ότι το όνοµα…
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Αυτά θα τα καταθέσετε στα Πρακτικά να
τα πάρουµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, βέβαια.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κάποιοι δεν
αντέχουν στην αλήθεια.
Επίσης µαζί µε αυτό το όνοµα υπήρξε τροποποίηση στον σχεδιασµό διαβατηρίων, που θα φέρουν όχι µόνο το νέο όνοµα αλλά
και το συνταγµατικό του κράτους, ενώ σε µας έχει µόνο το νέο
όνοµα.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Εγώ έχω µια
υποψία ότι πολλοί φίλοι µου της Νέας Δηµοκρατίας -µε µερικούς
έχω καλές φιλικές σχέσεις- έχουν µπερδέψει το όνοµα µε τον
επιθετικό προσδιορισµό. Άλλο το όνοµα. Το «erga omnes» δεν
αφορά τους επιθετικούς προσδιορισµούς και ουδέποτε το πάλεψε κανείς αυτό. Το «erga omnes» αφορά το όνοµα και το
όνοµα είναι πέρα για πέρα «erga omnes». Και γι’ αυτό εγώ τους
σέβοµαι που δέχτηκαν οι Σκοπιανοί αυτό το ζήτηµα. Και το «erga
omnes» δεν είναι µόνο για εξωτερική χρήση, είναι για όλες τις
χρήσεις.
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Όµως να θυµηθούµε πώς δηµιουργήθηκε το πρόβληµα µε το
«erga omnes»; Πολύ απλά. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα
αποφάσισε το 1991 να φτιάξει την επιτροπή Μπανταντέρ, η
οποία θα έβλεπε αν τα συντάγµατα αυτών των κρατών έχουν
αλυτρωτισµό ή όχι. Και τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τότε; Αρνήθηκε να πάει σε αυτή την επιτροπή -µικρό το
κακό- τη δηµιουργία της οποίας την ψήφισε.
Και εδώ πολύ σωστά ο κ. Παπούλιας, όχι ο πρώην Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας, -που ήταν ΥΠΕΞ στις δικές σας κυβερνήσειςαλλά ο πρώην Πρέσβης λέει: «Το να δεχθεί ο υπεύθυνος εκπρόσωπος µιας κυβερνήσεως τη σύσταση επιτροπής σε οποιοδήποτε διεθνές όργανο, ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, ΟΗΕ, προκειµένου να
συζητηθεί στην επιτροπή αυτή εθνικό θέµα της χώρας του, χωρίς
να εξασφαλίσει προηγουµένως τη συµµετοχή της, αποτελεί
έσχατο δείγµα διπλωµατικής αµάθειας και ανικανότητας». Δικός
σας Υπουργός το έχει πει αυτό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και πάµε τώρα στα σχολικά βιβλία. Η κατηγορία είναι ότι δεχόµαστε να τα δούνε και εκείνοι τα δικά µας και εµείς τα δικά
τους. Υπάρχει κανένας που φοβάται ότι αν τα δουν τα δικά µας,
θα βρουν παραβιάσεις του διεθνούς νόµου; Αυτό είναι;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτή είναι η απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κυρία Βούλτεψη, δεν φταίω εγώ αν είστε άσχετη. Όλα τα κράτη της Ευρώπης µε απαρχή την Aus Politik του Βίλι Μπραντ στη δεκαετία του
’70, έφτιαξαν κοινές επιτροπές για να δουν τα προβλήµατα ιστορίας στα βιβλία τους. Και το πρώτο παράδειγµα άρχισε ανάµεσα
στη Γερµανία και στην Πολωνία που είχε 10 εκατοµµύρια νεκρούς από τους Γερµανούς. Κι εσείς ούτε αυτό δεν θέλετε; Αυτή
είναι η διεθνής πρακτική. Εγώ φταίω που δεν την ξέρετε;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βούλτεψη, σας ανακαλώ στην τάξη και µην το επαναλάβετε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Επίσης βρεθήκαµε σε ένα δίληµµα. Υπάρχει το όνοµα των brand names, των
ονοµάτων των επιχειρήσεων. Κάναµε µια µελέτη µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών που δεν χαρακτηρίζεται ως φίλα προσκείµενη σε µας- και
βρέθηκαν πόσες εταιρείες; Βρέθηκαν τρεις χιλιάδες τετρακόσιες. Και πώς θα λυθεί το πρόβληµα των εταιρειών αυτών µε την
ονοµασία; Από έναν χρόνο διαπραγµάτευση για την κάθε µία;
Αποφασίσαµε µαζί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΗΕ
όπως και στις άλλες υποθέσεις άλλων κρατών, γιατί αυτό είναι
το Διεθνές Δίκαιο, εκτός όπως είπα, αν δεν το θέλετε πείτε το…
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριοι, ησυχία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Η Εταιρεία
Μακεδονικών Σπουδών είναι στη Θεσσαλονίκη, για εσάς που φωνάζετε, για να µη µιλήσω για τα τη σχετικότητα που έχετε.
Αποφασίσαµε ότι η καλύτερη λύση είναι διεθνής επιτροπή για
µια τριετία υπό τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που µε βάση
τα κριτήρια της συµφωνίας θα ελέγξει τα εµπορικά δικαιώµατα.
Ήταν ο µόνος τρόπος για να µπορέσουµε να τα ρυθµίσουµε.
Επίσης όσον αφορά το ΝΑΤΟ και το χρονοδιάγραµµα, εδώ
έχω µια επιστολή προς τον κ. Στόλτενµπεργκ που την έστειλα
προχθές στο ΝΑΤΟ. Έχει δεσµευτεί και το είπε δηµόσια ο Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ ότι εάν περάσει η επικύρωση στο Κοινοβούλιό τους, δικαιούνται –δεν τους βάζουµε εµείς, δεν
διεκδικούµε εµείς να τους βάλουµε ή να µην τους βάλουµε, εκείνοι το θέλουν- να πάρουν πρόσκληση από το ΝΑΤΟ. Τι σηµαίνει
πρόσκληση από το ΝΑΤΟ; Να αρχίσουν διάλογο µε το ΝΑΤΟ.
Γίνονται κράτη-µέλη του ΝΑΤΟ όπως ανοήτως ακούω τρεις
µέρες εδώ; Όχι. Πότε γίνονται µέλος του ΝΑΤΟ; Μόνο εάν ικανοποιήσουν τους όρους που έχει θέσει η Ελλάδα. Ποιοι είναι
αυτοί οι όροι; Στο άρθρο 2 στο τελευταίο του σηµείο λέει: «Θα
γνωστοποιήσει –εµείς δηλαδή- ότι το πρώτο µέρος ολοκλήρωσε
τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος, ολοκλήρωσε τις συνταγµατικές τροποποιήσεις που προβλεπόντουσαν στην παρούσα συµ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φωνία» και θα πάρουν ένταξη.
Δηλαδή προσέξτε το εξής. Λέτε ότι εµείς παραδινόµαστε. Ουσιαστικά αυτοί κάνουν δηµοψήφισµα και αλλαγή συντάγµατος,
για να τους δώσουµε µετά το «Ο.Κ.». Και εγώ θυµόµουν -και νόµιζα ότι θα συµφωνούσαµε σε αυτό- ότι λέγατε πάντα: «µην τελειώσετε αυτή την διαδικασία της επικύρωσης πριν πάρουµε τη
συνταγµατική αλλαγή», την οποία ποτέ δεν ζητήσατε. Ποτέ δεν
την έχετε βάλει ουσιαστικά σε µια διαπραγµάτευση. Υπάρχουν
κείµενα στη διαπραγµάτευση ότι η συνταγµατική αναθεώρηση
αντενδείκνυται αυτή τη στιγµή. Να µην τη ζητήσουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Καταθέστε τα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Εδώ είναι.
Όλα θα δοθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Κυριαζίδη. Μην παρεµβαίνετε σε θέµατα που δεν γνωρίζετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Σας έχω διακόψει ποτέ εσάς; Θα τα δώσω όλα µαζί. Δεν θα µου πείτε πώς
θα µιλάω κύριε. Αυτά στο κόµµα σας. Εγώ έχω ελευθερία στον
χώρο που είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κοτζιά, σας παρακαλώ, µην απαντάτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ορίστε, σας
καταθέτω τα έγγραφα. Δεν δίνω τα χειρόγραφα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σας καταθέτω και την ενδιάµεση συµφωνία, άρθρο 13 και τέσσερις σελίδες από το βιβλίο της κ. Στρατή επί του θέµατος, που
αποδεικνύει ότι δεν είναι αλήθεια αυτή η επίθεση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Νικόλαος Κοτζιάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να σας πω ένα τελευταίο. Ποιο είναι το τελευταίο; Και
αν προκληθώ, θα τα πούµε όταν θα συζητάµε επί του θέµατος.
Υπάρχει µια διαπραγµάτευση που έγινε χωρίς να τη γνωρίζει ουδείς ούτε το Υπουργικό του Συµβούλιο στο οποίο καλούνταν –
δεν λέω από ποια κυβέρνηση, δεν µε ενδιαφέρει αυτό, µε
ενδιαφέρουν αυτά περί µυστικής διπλωµατίας κ.λπ.- να πάει ο
διαπραγµατευτής στο Συµβούλιο Ασφαλείας και να πει ότι η Ελλάδα συµφωνεί µε το τάδε όνοµα αλλά επειδή δεν το αντέχει στη
δηµοσιότητα, δεν µπορεί να το κάνει συµφωνία, να περάσει ως
απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας, το οποίο θα επικαλεστεί
µετά η ελληνική κυβέρνηση για να το εφαρµόσει.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μη φωνάζετε. Θα τα πούµε αναλυτικά όταν θα έρθει η συµφωνία στη Βουλή. Μη φωνάζετε. Ήµασταν η πιο δηµοκρατική
Κυβέρνηση. Κάναµε τέσσερις συνεδριάσεις των υπουργικών
συµβουλίων και ενηµερώσαµε τους Αρχηγούς. Μερικοί δεν ήθελαν να τους ενηµερώσω εγώ. Θεωρούν ότι δεν ξέρω γράµµατα
και µου έστελναν τον εκπρόσωπό τους.
Τους κάναµε ενηµερώσεις στην Ειδική Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων -γιατί κάποιος είπε «δεν κάνατε καµµία»- τα οποία
έβγαζαν µετά έξω. Κατά συνέπεια δεχθήκαµε και τη σηµερινή
συζήτηση.
Έχουµε µια συµφωνία που κάνει τον εξής διαχωρισµό στα
Βαλκάνια. Από τη µια µεριά είναι οι δυνάµεις στα Σκόπια και στην
Ελλάδα που θέλουν λύσεις µε µεγάλο κόπο και προσπάθεια και
από την άλλη µεριά είναι οι δυνάµεις τις αδράνειας, των εκκρεµοτήτων και του παιχνιδιού του εθνικισµού και όχι του πατριωτισµού που δεν θέλουν λύσεις, αλλά θέλουν διαιώνισή τους και
δεν τους νοιάζουν οι συνέπειες τους.
Ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Ακούστε µε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κυρία Μπακογιάννη.
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Θέλω να διευκρινίσω δύο πράγµατα και προς την Αίθουσα και
προς τον κύριο Υπουργό.
Πρώτον, τα έγγραφα τα οποία κατέθεσε, κατετέθησαν στα
Πρακτικά. Είναι µε την υπογραφή µου και τα έχω εδώ υπό την
αίρεση την οποία ευθέως και εξαρχής είπε ότι έχει την άδεια του
Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου. Αλλιώς το
δεδικασµένο της Αιθούσης απαιτεί µια πολύ συγκεκριµένη διαδικασία, την οποία γνωρίζει άριστα ο Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Είναι µέσα η
απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ναι, κύριε Υπουργέ, το
ξέρω. Το διευκρινίζω, διότι Βουλή είχε χθες, έχει σήµερα, έχει
αύριο. Δεν αλλάζουµε λογικές, στη βάση του ποια έγγραφα βολεύουν οποιαδήποτε παράταξη να κατατίθενται ή όχι. Το λέω ευθέως. Τα έχω κρατήσει ακόµη εδώ. Με αυτή την επεξήγηση τα
καταθέτω προς τα Πρακτικά.
Δεύτερον για το θέµα των ωραρίων, είναι σαφές ότι στον κύριο
Υπουργό θα δινόταν –δόθηκε και έπρεπε να δοθεί, διότι ήταν το
καίριο θέµα που συζητήσαµε- µια άνεση χρόνου, όπως δόθηκε
και σε πρώην Πρωθυπουργούς. Έτσι δίνεται και σε Υπουργούς.
Δεν είναι θέµα δικαιώµατος χρόνου, διότι οι χρόνοι τους οποίους
ανέφερε ο κύριος Υπουργός, αφορούν συζήτηση νοµοσχεδίου
των υπευθύνων Υπουργών µε πρωτόλογια, δευτερολογία, τριτολογία.
Οι χρόνοι αυτών των συζητήσεων έχουν αποφασιστεί από τη
Διάσκεψη των Προέδρων και ήταν τα δεκαπέντε λεπτά τα οποία
είχαµε βάλει. Και σωστά πήγε στα σαράντα και δεν υπήρξε αντίρρηση, απ’ ό,τι κατάλαβα, από καµµία πλευρά της Αίθουσας.
Θέλω να τα διευκρινίζω αυτά τα θέµατα, να είναι και στα Πρακτικά, να είναι πάρα πολύ σαφή για να γνωρίζουµε κάθε φορά
πώς λειτουργούµε.
Κάτι θέλατε να πείτε, κυρία Μπακογιάννη. Βεβαίως δεν υπάρχει θέµα συζήτησης, διότι τώρα θα µιλήσει ο Πρωθυπουργός. Το
αντιλαµβάνεστε. Μην τοποθετηθείτε επί της ουσίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι σας είπε εσάς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αναφέρθηκε σε εµένα. Θέλω ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν σας δίνω τον λόγο. Σε
τι αναφέρθηκε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω µόνο ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ύστερα µπορεί να σας τον
δώσω. Περιµένετε ένα λεπτό.
Κυρία Μπακογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, σας είχα ζητήσει να µπορώ να απαντήσω στον κ. Κοτζιά –και είχα έρθει χθες
και σας το είχα πει- για έναν πολύ απλό λόγο. Για θέµατα τόσο
σοβαρά όπως αυτά της εξωτερικής πολιτικής όταν γίνεται χρήση
-κατά τον τρόπο µε τον οποίο ο κύριος Υπουργός έκανε επιλεκτικά- διαβαθµισµένων εγγράφων, αυτά δηµιουργούν εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Ζήτησα χθες και προκάλεσα τον κ. Κοτζιά, να καταθέσει το σύνολο των εγγράφων. Ούτως ή άλλως κλείνει η συµφωνία. Εδώ
είµαστε να πάµε στη Βουλή και ο κάθε συνάδελφος να έχει τη
δυνατότητα από το ’89 που επικαλέστηκε ο κ. Κοτζιάς µέχρι σήµερα και τα δικά του να τα δούµε.
Οφείλω, όµως, εγώ να καταθέσω στη Βουλή τρία έγγραφα τα
οποία δεν είναι διαβαθµισµένα, κύριε Κοτζιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Και τα οποία δεν θα αναγνώσετε, διότι δεν θα κάνετε οµιλία τώρα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, µε
συγχωρείτε, αλλά βεβαίως και θα κάνω οµιλία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι δεν έχετε τον λόγο,
κυρία Μπακογιάννη. Να καταθέσετε τα έγγραφα µε τον τίτλο
τους. Καταλάβατε;
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες)
Θα καταθέσετε τα έγγραφα µε τον τίτλο τους. Θα πείτε ποια
έγγραφα είναι και θα τα καταθέσετε. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Επιτρέψτε µου.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα είχα τελει-
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ώσει.
Το πρώτο έγγραφο είναι η αιτιολογική έκθεση της απόφασης
της Χάγης, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Κοτζιάς στο «Μακεδονία Σκόπια», που λέει ρητά ότι η Ελλάς -µη σας το µεταφράζω πολύπάραυτα αρνήθηκε την πρόταση του «Μακεδονία - Σκόπια». Είναι
στο αιτιολογικό της Χάγης, ώστε ο κ. Κοτζιάς να µη χρησιµοποιεί
πράγµατα για τα οποία δεν ξέρει τι λέει.
Το δεύτερο είναι µια δική µου επιστολή προς τον κ. Μιλοσόσκι
µε την υπογραφή µου -δικαιούµαι να την δώσω- στην οποία λέει
γιατί η Ελλάς αρνείται κοινή επιτροπή. Λέω ότι θέλω να τονίσω
ότι η ιστορία είναι µια επιστήµη που δεν γράφεται από επιτροπές
και η Ελλάς αρνείται να αποδεχθεί αυτή την πρόταση. Σας το καταθέτω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το τρίτο είναι ένα χαρτί µη διαβαθµισµένο της αµερικανικής
πρεσβείας, όπου λέει ο Αµερικανός πρέσβης στα Σκόπια ότι είδε
τον κ. Γκρούεφσκι και κάνει µια αναφορά προς το κέντρο και λέει
ο Γκρούεφσκι -γιατί εµείς µε τον Γκρούεφσκι διαπραγµατευθήκαµε, δεν είχαµε την τύχη του κ. Κοτζιά να διαπραγµατευθούµε
µε τον Ζάεφ- ότι οι Έλληνες επιµένουν στο θέµα της identity, δηλαδή της ιθαγένειας και θέλουν να βάλουν χέρι στη γλώσσα µας.
Αυτά λέει ο Γκρούεφσκι στον Αµερικανό πρέσβη. Και δεν µπορεί
κανείς να ισχυριστεί ότι επί Νέας Δηµοκρατίας αυτό δεν ήταν
θέµα. Όποιος έχει άλλο έγγραφο και ο κ. Κοτζιάς, να τα καταθέσει όλα, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, ευχαριστώ πολύ. Σας
έδωσα όλη την ευχέρεια και παρακαλώ να συνεννοούµαστε. Δεν
υπάρχει θέµα. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει.
Θέλει τον λόγο και ο κ. Μανιάτης. Δεν υπάρχει ζήτηµα, σε λίγο
κλείνουµε. Ο Πρωθυπουργός θα κλείσει τη συζήτηση, για να
προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
Κύριε Μανιάτη, τι θέλετε; Υπάρχει κάτι προσωπικό;
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέγνωσε αυτό που είπα χθες µε τον δικό του τρόπο. Θα
ήθελα, λοιπόν, να ενηµερώσω το Σώµα και να ρωτήσω, επειδή
µε ανέφερε προσωπικά, τα εξής πράγµατα, κύριε Υπουργέ.
Η Διεθνής Σύµβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας κυρώθηκε τον
Νοέµβριο του 1994. Η Ελλάδα την κύρωσε το 1995. Η ενδιάµεση
συµφωνία έγινε το 1995, δηλαδή λίγους µόλις µήνες µετά τη
θέση σε ισχύ της Διεθνούς Σύµβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας των Ηνωµένων Εθνών. Κατά συνέπεια τότε η Ελληνική Δηµοκρατία λίγους µόνο µήνες µετά τη θέση σε ισχύ της διεθνούς
συµφωνίας όφειλε µε το άρθρο 13 της ενδιάµεσης συµφωνίας,
να δώσει το δικαίωµα στο περίκλειστο κράτος των Σκοπίων, να
έχει πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΖ.
Έκτοτε, όµως -ελάτε τώρα να δείτε το τραγικό λάθος που
έχετε κάνει- έχουν µεσολαβήσει περίπου είκοσι χρόνια και το
ερώτηµα, λοιπόν, που θέλω να κάνω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Μανιάτη, κανένα ερώτηµα. Αυτά τα κάνατε χθες. Διευκρινίσατε αυτό
που θέλατε. Σας παρακαλώ, µη δυσφορείτε επειδή πήρατε απαντήσεις. Αυτό έγινε τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνω σε δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι θα πει τελειώνω; Επί
τρεις µέρες τελειώνατε εδώ µέσα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Το δικαίωµα αυτό που µετά από είκοσι
πέντε χρόνια εκχωρείτε στα Σκόπια εσείς, το έχουν εκχωρήσει η
Αλβανία και η Βουλγαρία, χώρες µε τις οποίες, επίσης, συνορεύουν τα Σκόπια…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία. Ετέθη το ερώτηµα.
Ο Υπουργός έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: ...και χώρες οι οποίες, επίσης, έχουν
θάλασσα και οι οποίες θα όφειλαν περίπου είκοσι χρόνια µετά,
να έχουν εκχωρήσει τα δικαιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μανιάτη, ευχαρι-
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στούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κι είµαστε εµείς η πρώτη χώρα που εκχωρεί στο περίκλειστο αυτό κράτος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τώρα τι κάνετε; Οµιλία κάνετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ:…δικαίωµα στην ΑΟΖ, ενώ οι άλλες δύο
δεν το έχουν εκχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αυτή είναι η ερώτηση και επί αυτού θα
πρέπει να απαντήσει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πολύ, κύριε
Μανιάτη. Επί όποιου θέµατος έχει εγερθεί και θεωρεί, θα απαντήσει ο Υπουργός. Μην υποβάλλουµε εδώ ο ένας στον άλλον σε
τι θα απαντάει. Προς Θεού!
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ο λόγος που
δεν έχει εφαρµοστεί το άρθρο 13 της ενδιάµεσης συµφωνίας,
είναι ότι η Ελλάδα από τότε δεν έχει κάνει οριοθέτηση της ΑΟΖ.
Κατά συνέπεια η δέσµευση που εσείς πήρατε, συνεχίζει µε εµάς.
Αυτό που δεν βρίσκω κοµψό, είναι να µας κατηγορείτε για τη
δικιά σας δέσµευση, που ως τετελεσµένο βρήκαµε στη διαπραγµάτευση.
Δεύτερον, όσον αφορά τα identity, την επιστολή που επικαλέστηκε η κ. Μπακογιάννη, θυµίζω τι λέει το τηλεγράφηµα: «Στο
σηµείο αυτό έγινε λόγος εκ µέρους της κυρίας Υπουργού για τον
όρο «Makedonsky»…» -ο όρος «Makedonsky» είναι Μακεδονία«…ως προσδιοριστικό στοιχείο γλώσσας και εθνότητας του λαού
των Σκοπίων».
Δεν ήθελα να σας το διαβάσω. Το αποδεχθήκατε. Είναι τηλεγράφηµα µε ηµεροµηνία 20-9-2018 στην κυριλλική πάντα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τι λέτε τώρα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Δεύτερον για
τα βιβλία ακόµη και µε την Αλβανία επί Σαµαρά ξεκίνησε η κοινή
επιτροπή που βλέπει τα βιβλία της Αλβανίας. Τώρα αν ο Σαµαράς
έκανε το έγκληµα που µου χρεώνετε εµένα πέντε χρόνια πριν
από εµένα, βάλτε τον µέσα. Τι φταίω εγώ;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Και για τη
Χάγη ένα τελευταίο θα πω. Ακούστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να τους…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Μπακογιάννη, σας
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Στην κ. Μπακογιάννη αρέσει να κάνει προσωπικές επιθέσεις σε µένα. Πιστεύω ότι δεν νιώθει άνετα µε αυτά που κάθε φορά αποκαλύπτω.
Εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τη Χάγη, σας θυµίζω ότι πήγαµε σε ένα διεθνές δικαστήριο, το οποίο το χάσαµε εξαιτίας
σας, γιατί βγήκατε από το Βουκουρέστι, που δεν χρειάστηκε να
κάνουµε χρήση του βέτο, χάρη στην εξαιρετική πολιτική που
έκανε ο κ. Καραµανλής µέσα στο συµβούλιο -γιατί είναι µόνο οι
πρωθυπουργοί µέσα στο συµβούλιο- και πήρε δεκαεπτά χώρες
µαζί του χάρις σ’ αυτή την πολιτική. Και βγήκατε εσείς µετά να
καµαρώνετε ότι βάλατε βέτο, που δεν είχατε βάλει βέτο, και καταδικάστηκε η Ελλάδα από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για
ένα βέτο που δεν βάλατε.
Αυτό το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης µε την απόφαση που
πήρε, δυσκόλεψε εµάς στις διαπραγµατεύσεις, διότι βρήκαµε
µια απόφαση που δέσµευε τη χώρα. Τα δικά σας τετελεσµένα τα
επικαλείστε, για να µας κάνετε κριτική. Αυτά είχα να πω.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι, πράγµατι, ορισµένες στιγµές που πυκνώνει ο πολιτικός χρόνος, είναι ορισµένες στιγµές όπου έχει κανείς την αίσθηση ότι βρίσκεται µπροστά σε κρίσιµες αποφάσεις,
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ιστορικού χαρακτήρα αποφάσεις και ιστορικού χαρακτήρα γεγονότα και αισθάνοµαι ότι τούτες οι µέρες είναι µέρος αυτών των
στιγµών, που θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ιστορικές.
Το λέω αυτό, διότι σε λίγες µέρες έχουµε µια πολύ κρίσιµη συνεδρίαση που οριστικοποιεί, κλείνει την τελευταία αξιολόγηση
του τελευταίου προγράµµατος στήριξης µετά από οχτώ χρόνια
µνηµονίων στη χώρα. Προχθές µόλις είχαµε την επικύρωση, την
ψήφιση των τελευταίων µέτρων σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα, που
πάρθηκαν σε συνεννόηση µε τους θεσµούς.
Παράλληλα πριν από δυο τρεις µόλις µέρες είχαµε την κατάληξη -µετά από πολύµηνες διαπραγµατεύσεις σε ένα κρίσιµο
θέµα της εξωτερικής µας πολιτικής, σε µια ανοιχτή πληγή στην
εξωτερική µας πολιτική, που ταλανίζει τη χώρα µας πάνω από είκοσι έξι χρόνια- µε τους βόρειους γείτονές µας σε µια συνολική
συµφωνία, η οποία, βεβαίως, έχει διάφορα στάδια µέχρι να επικυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά δεν µπορεί παρά να
χαρακτηρισθεί ως µια ιδιαίτερα ιστορική στιγµή.
Έχουµε, λοιπόν, δύο εξαιρετικά σηµαντικά γεγονότα για τη
χώρα: Το ένα είναι αυτό που σφραγίζει το πέρασµα της Ελλάδας
από την εποχή της οικονοµικής καχεξίας στην εποχή της ανάκαµψης και το άλλο αυτό που σφραγίζει -αν θέλετε- το πέρασµα
από µια εποχή στασιµότητας ενός προβλήµατος στα σύνορά
µας, στα βόρεια σύνορά µας, στην εποχή της ισχυροποίησης της
διεθνούς θέσης της χώρας.
Τι συµπεράσµατα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έβγαλε
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση από αυτή την πύκνωση του χρόνου;
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση από αυτά τα δύο γεγονότα έβγαλε
το συµπέρασµα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή, να καταθέσει
πρόταση δυσπιστίας εναντίον της Κυβέρνησης, πράγµα που δεν
έχει κάνει εδώ και τρία χρόνια.
Ειλικρινά, δυσκολεύοµαι να κατανοήσω αυτή τη σπουδή, όπως
ενδεχοµένως θα δυσκολευτεί να την κατανοήσει και ο ιστορικός
του µέλλοντος. Θα δυσκολευτεί να κατανοήσει, γιατί σε µια θετική συγκυρία για τη χώρα η Νέα Δηµοκρατία επιλέγει τώρα να
εξαντλήσει ένα από τα ισχυρότερα θεσµικά της όπλα, το ισχυρότερο θεσµικό της όπλο, προκειµένου να ρίξει την Κυβέρνηση
ή να απειλήσει ότι θα ρίξει την Κυβέρνηση.
Η αλήθεια όµως είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κανένας από τους ιστορικούς του µέλλοντος, όπως και κανείς άλλος
νηφάλιος και αντικειµενικός παρατηρητής δεν θα µπορούσε να
αντιληφθεί ούτε τα όρια των εσωκοµµατικών σας δυσκολιών και
προβληµάτων ούτε όµως και τα όρια του πολιτικού σας κυνισµού.
Διότι ξέρετε, το τελευταίο που απασχολεί τον κ. Μητσοτάκη
και την ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας, είναι αυτά εις τα οποία
αναφέρεται, τα επιχειρήµατα δηλαδή τα οποία αναπαράγει, αναγράφει στην πρόταση που κατέθεσε, στην πρόταση δυσπιστίας
εναντίον της Κυβέρνησης.
Ούτε η ισχυροποίηση της διεθνούς θέσης της χώρας σάς ενδιαφέρει ιδιαίτερα ούτε η αποκατάσταση του ηγετικού ρόλου της
Ελλάδας στα Βαλκάνια σάς ενδιαφέρει ιδιαίτερα ούτε η ανάκαµψη της οικονοµίας σάς ενδιαφέρει ούτε η οριστική ρύθµιση
του χρέους. Τίποτε από όλα αυτά δεν σας ενδιαφέρει.
Το µόνο που σας ενδιαφέρει και επιδιώκετε είναι η πτώση της
Κυβέρνησης, πριν να οριστικοποιηθεί η έξοδος της χώρας από
τα µνηµόνια, στα οποία εσείς οδηγήσατε τη χώρα για οκτώ ολόκληρα χρόνια, φέρνοντάς τη σε θέση χρεοκοπίας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και αυτό γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η αφετηρία της
νέας εποχής για τη χώρα, είναι ταυτόχρονα και η κίνηση της αντίστροφης µέτρησης για το όποιο πολιτικό σας αφήγηµα.
Βεβαίως διέκρινα καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και
καθ’ όλη τη διάρκεια της οµιλίας σας και τον εκνευρισµό σας για
το διπλό γεγονός, πρώτον, ότι η διεθνής κοινή γνώµη και η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη, αλλά, βεβαίως, και οι εταίροι µας αναγνωρίζουν ότι αυτή η Κυβέρνηση αποκαθιστά την αξιοπιστία της
χώρας και δεύτερον -το διπλό σας πρόβληµα- ότι υπάρχει η διεθνής αναγνώριση και η ευρωπαϊκή αναγνώριση του γεγονότος
ότι είστε, κύριε Μητσοτάκη, ένας πολιτικός οπορτουνιστής και
ότι συµπεριφέρεστε όχι µε βάση πολιτικές αξίες και αρχές, αλλά
µε βάση τη συγκυρία. Διότι αναφερθήκατε σε κάποιο σηµείο της
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οµιλίας σας στο αν εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή µου και αν κοιµάµαι ήσυχα. Αυτός ο οποίος είναι σταθερός σ’ αυτά που έλεγε
δεν έχει κανένα θέµα.
Εσείς τι λέγατε για τη Μακεδονία και το µακεδονικό πρόβληµα,
κύριε Μητσοτάκη; Ποια ήταν η θέση και η στάση σας; Ποια ήταν
η θέση και η στάση η δική σας προσωπικά για το «µακεδονικό»
όλα αυτά τα χρόνια;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Το σηµαντικότερο, όµως, το οποίο άκουσα και χρήζει σχολιασµού και απορρέει απ’ αυτόν τον εκνευρισµό σας για το πώς αναγιγνώσκει η διεθνής κοινή γνώµη τη συµπεριφορά σας, έχει να
κάνει µ’ αυτό το ευτράπελο το οποίο µας είπατε, ότι δήθεν είναι
χαρούµενοι οι εταίροι µας διότι τους διευκολύνουµε, όπως ακριβώς -είπατε- είναι χαρούµενοι που εµείς θα πάµε στα ακριβά επιτόκια βγαίνοντας από τα µνηµόνια και δεν θα µας πληρώνουν
αυτοί και γι’ αυτό, ενώ δεν είναι έτσι, παρουσιάζουν αυτήν την
εξέλιξη ως καθαρή έξοδο.
Ακούστε τι είπε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
ότι δηλαδή είναι µια αρνητική εξέλιξη αυτό, το ότι φεύγουµε µετά
από οκτώ χρόνια από τα πράγµατι χαµηλότερα επιτόκια των δανειστών για να πάµε στα λίγο υψηλότερα των αγορών και άρα τι
να κάνουµε; Ας µείνουµε για καµµιά δεκαριά χρόνια ακόµα στα
µνηµόνια, κύριε Μητσοτάκη! Αυτή είναι η δική σας αντίληψη!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Προφανώς, όµως, δεν καταλάβατε τι διαβάσατε από την οµιλία
σας. Δεν καταλάβατε καν.
Προκαλέσατε, λοιπόν, αυτήν την πρόταση δυσπιστίας για λόγους που εξήγησα πιο πριν και που δεν έχουν να κάνουν µε τη
συµφωνία.
Όµως, µιας και προκαλέσατε αυτήν τη συζήτηση, θα πάρετε
απαντήσεις. Άλλωστε πήρατε επί σαράντα πέντε λεπτά απαντήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών αρκετές για να χορτάσει κανείς που δεν έχει πλήρη εικόνα των πραγµάτων. Θα προσπαθήσω
να δώσω κι εγώ ορισµένες, κυρίως για να ξεκαθαρίσω στα µάτια
του ελληνικού λαού τα πραγµατικά κίνητρά σας.
Βγήκατε και µας είπατε, κύριε Μητσοτάκη, ότι µ’ αυτήν τη συµφωνία επιχειρούµε να διχάσουµε τους Έλληνες για να ενώσουµε
τους Σκοπιανούς. Για κακή σας τύχη, όµως, την ίδια ώρα στη γειτονική χώρα τόσο ο κ. Γκρουέφσκι όσο και ο κ. Ιβανόφ όσο και
οι άλλοι συν αυτώ εθνικιστές λένε ακριβώς το ίδιο πράγµα στον
κ. Ζάεφ, ότι δηλαδή διχάζει τον λαό του για να ενώσει τους Έλληνες. Μάλιστα, ο κ. Γκρουέφσκι είπε: «Δεν µπορούµε να δεχθούµε αυτήν τη συµφωνία, γιατί για εµάς είναι πολύ χειρότερη
απ’ αυτήν που συζητούσαµε το 2009». Αυτός τα είπε. Δεν τα λέµε
εµείς.
Κύριε Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς
επειδή δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα, δηλαδή
και εµείς να διχάζουµε τους Έλληνες ενώνοντας τους Σκοπιανούς και ο Ζάεφ να διχάζει τους Σκοπιανούς ενώνοντας τους Έλληνες, η αλήθεια πρέπει να είναι κάπου αλλού, ότι δηλαδή δεν
ισχύει τίποτε από τα δύο.
Ξέρετε τι ισχύει, κύριε Μητσοτάκη; Ισχύει ότι επιλέξατε µ’
αυτήν την ανεύθυνη στάση σας στο «µακεδονικό» να ανοίξετε το
κουτί της Πανδώρας εν γνώσει σας. Με τις πανοµοιότυπες «καθρεπτικές» τοποθετήσεις σας µε τους εθνικιστές του VMRO περί
ανεπίτρεπτης εθνικής υποχώρησης και µειοδοσίας δεν κάνετε τίποτε άλλο από το να νοµιµοποιείτε τον ακραίο, εµπρηστικό, εθνικιστικό λόγο και την ακραία εθνικιστική ορολογία. Το κάνετε αυτό
προκειµένου να ψαρέψετε στα θολά νερά του εθνικιστικού ακροατηρίου.
Μάλιστα, λίγο πριν, µιλήσατε για ψευδεπίγραφο εθνικισµό
στην οµιλία σας. Δεν καταγγείλατε τον εθνικισµό. Τον ψευδεπίγραφο! Γιατί, προφανώς, τον original τον υιοθετείτε, τον έχετε
στην παράταξή σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Διολισθήσατε, λοιπόν, αυτές τις δυο-τρεις µέρες που συζητάµε αυτό εδώ το θέµα σε αυτήν την Αίθουσα σε εκφράσεις -και
αναφέροµαι στους Βουλευτές σας- που δεν έχουν ακουστεί στο
Κοινοβούλιο για τον χειρισµό ενός εθνικού θέµατος, από τη Μεταπολίτευση και µετά τουλάχιστον. Αφήσατε τους Βουλευτές
σας, δεν ξέρω αν τους παρακινήσατε κιόλας, να οµιλούν για προ-
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δότες, για προδοσίες, για µειοδοσίες, µε αποτέλεσµα µέσα από
αυτήν τη συµπεριφορά να αφήνετε ορθάνοιχτη την κερκόπορτα
στον εθνικιστικό εσµό της Χρυσής Αυγής, στους υµνητές της
χούντας και των ναζί να έρχονται στο Κοινοβούλιο, σε αυτό εδώ
το Βήµα και να παρακινούν σε κατάλυση του πολιτεύµατος, σε
κατάλυση της δηµοκρατίας.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχετε ακέραια την ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη, για αυτό. Έχετε
ακέραια την ευθύνη που ως όµηρος της ακροδεξιάς πτέρυγας
του κόµµατός σας και του κ. Σαµαρά, δίνετε νοµιµοποίηση στο
φίδι να ξεµυτίσει από το αυγό του και µάλιστα µέσα στο άντρο
της δηµοκρατίας, στο Κοινοβούλιο.
Έχετε τεράστια την ευθύνη, γιατί είστε εσείς αυτός που επιλέγετε τελικά να διχάσετε τους Έλληνες στην απέλπιδα προσπάθειά σας να ενώσετε την τριχοτοµηµένη παράταξή σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σε αυτή σας την προσπάθεια δεν διστάσατε µάλιστα να εµπλέξετε µε ιταµό τρόπο και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, στην
απόπειρα αποσταθεροποίησης που προσπαθήσατε να στήσετε.
Όµως, κύριε Μητσοτάκη, θα σας το πω ειλικρινά ότι παρά την
κακοστηµένη παράσταση θεσµικού εκτροχιασµού που επιχειρήσατε να στήσετε µε αφορµή τη συµφωνία για το «µακεδονικό»,
το µεγάλο σας πρόβληµα -και ξέρετε, αυτό δεν είναι εύκολο να
το κρύψετε- είναι ότι υποκρίνεστε, ότι δεν τα πιστεύετε αυτά που
λέτε. Κι αυτό δεν µπορεί να κρυφτεί. Δεν σας είναι εύκολο να
ισχυριστείτε και να αρθρώσετε σοβαρά επιχειρήµατα αποδόµησης µιας συµφωνίας που περιλαµβάνει -και µε το παραπάνω- όσα
υπερασπίστηκε πρώτος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και στη συνέχεια φυσικά -πολύ αργότερα βέβαια- αποτέλεσαν τον κορµό
µιας γραµµής που ονοµάστηκε και εθνική γραµµή.
Διότι αυτή που έχουµε τώρα στο τραπέζι και που σας παρουσίασε αναλυτικά ο Υπουργός των Εξωτερικών, είναι µια συµφωνία που κάθε Έλληνας Πρωθυπουργός, οµολογώ, από το ’95 και
µετά τουλάχιστον, από την ενδιάµεση συµφωνία και µετά, θα
ήθελε να έχει στο τραπέζι. Διότι δεν περιλαµβάνει µόνο τη σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό erga omnes, αλλά
περιλαµβάνει και ως προϋπόθεση τη συνταγµατική αλλαγή της
µέχρι σήµερα συνταγµατικής ονοµασίας της γείτονος, η οποία
είναι αναγνωρισµένη από εκατόν σαράντα χώρες σε ολόκληρο
τον κόσµο και όχι από τη Ζιµπάµπουε και τη Μπουρκίνα Φάσο,
όπως ακούστηκε από αυτό εδώ το Βήµα, αλλά από τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής µεταξύ αυτών, τη Ρωσία, την Κίνα, τις µεγαλύτερες χώρες του κόσµου. Περιλαµβάνει, λοιπόν, ως προϋπόθεση τη συνταγµατική αλλαγή της συνταγµατικής ονοµασίας,
αλλά και τη συνταγµατική αλλαγή για την απαλοιφή κάθε όρου
αλυτρωτισµού που εµπεριέχεται στο Σύνταγµα των γειτόνων
µας.
Με κάνατε και γέλασα γιατί διαβάσατε το διάγγελµά µου. Και
διαβάσατε αυτό που σωστά είπα. Διαβάσατε δηλαδή ότι είπα ότι
αποφάσισαν οι γείτονες να αλλάξουν το όνοµά τους, από εδώ
και στο εξής θα λέγονται «Severna Macedonija» που στα ελληνικά -το είπα και τουλάχιστον έπρεπε να είχατε την ευφυία να το
κόψετε εκεί, µπας και γίνει πιστευτό το επιχείρηµά σας, το είπατε
όµως-, είναι «Βόρεια Μακεδονία».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Τους ξέφυγε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν ξέφυγε.
Ψάχνουν να βρουν διαρκώς να πουν ότι κάπου κοροϊδέψαµε,
κάπου είπαµε ψέµατα. Τι απάντησε, λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Σκοπίων την επόµενη ηµέρα; Ερωτήθηκε από το
real.gr -διότι έγινε θέµα στα µέσα ενηµέρωσης στο διαδίκτυο και
στον φιλοαντιπολιτευτικό Τύπο ότι τάχαµου είπαµε ψέµατα στο
ζήτηµα αυτό-: «Είναι αλήθεια ότι έχετε συµφωνήσει µε την Ελλάδα ότι µπορεί να διαλέξει αν θα σας ονοµάζει «Βόρεια Μακεδονία» ή «Severna Macedonija» στις διµερείς σας σχέσεις;» Και
η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν η εξής, mot a
mot: «Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων υπήρχαν πολλές
συζητήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι’ αυτόν το λόγο και
ναι, η Ελλάδα έχει αυτήν την επιλογή».
Πάµε παρακάτω. Λέτε και ξαναλέτε, αναµασάτε στην προσπάθειά σας να βρείτε ψεγάδια, ότι δήθεν αυτή η συµφωνία αναγνω-
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ρίζει µακεδονικό έθνος. Παρακαλώ δείξτε µου σε ποιο σηµείο
της συµφωνίας αναγνωρίζεται µακεδονικό έθνος. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν βλέπω πουθενά στη συµφωνία να υπάρχει είτε στην
ελληνική µετάφραση είτε στην αγγλική, η λέξη «Μακεδονικό
έθνος», «Macedonian nation», η λέξη «εθνότητα», η λέξη «ethnicity».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τα συστατικά στοιχεία είναι δύο:
η γλώσσα και η ιθαγένεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αφήστε τα συστατικά στοιχεία, κύριε Αθανασίου. Τα είπαµε αυτά τρεις µέρες τώρα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Αθανασίου, ξέρετε κάτι; Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση να ακούσω
τη σκέψη σας και είστε ένας ήπιος άνθρωπος και ευγενής. Αλλά
παρατήρησα ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της οµιλίας του Αρχηγού
σας δεν διεκόπη από κανέναν. Μη µε διακόπτετε.
Εγώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό το οποίο
βλέπω στη συµφωνία αυτή, στο άρθρο 7 παράγραφος 5, είναι να
διαφυλάσσεται απόλυτα το δικαίωµα σε εµάς να συνεχίσουµε να
χρησιµοποιούµε τους όρους που χρησιµοποιούσαµε µέχρι σήµερα για τον χαρακτηρισµό των γειτόνων µας. Θέλετε «Σλαβοµακεδόνες»; Θέλετε «Σκοπιανοί»; Δεν µας εµποδίζει κανένας, µε
βάση αυτήν τη συµφωνία, σε ό,τι αφορά την εθνότητά τους. Και
ασφαλώς σε κανένα σηµείο του κειµένου δεν υπάρχει αναγνώριση έθνους, αναγνώριση µακεδονικού έθνους.
Βλέπω, επίσης σε αυτήν τη συµφωνία, στο άρθρο 1 παράγραφος 3β, ότι διαφυλάσσουµε απόλυτα το δικαίωµα να χαρακτηρίζουµε εµείς την ιθαγένεια των γειτόνων µας. Ενώ µέχρι σήµερα
τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια σε όλα τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα -και σας ενηµέρωσε ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικώνκαι σε αυτά µε τα οποία ταξιδεύουν στη χώρα µας ταξιδεύουν
µε ιθαγένεια «Macedonian», «Μακεδόνας», λες και ξαφνικά τώρα
εµείς ανακαλύψαµε την Αµερική! Εν τούτοις εγώ βλέπω ότι στο
άρθρο 1 παράγραφος 3β από εδώ και στο εξής θα αναγράφεται
στα ταξιδιωτικά έγγραφα δίπλα στη λέξη «Macedonian» που
ίσχυε µέχρι τώρα και έµπαιναν στην Ελλάδα και σε όλον τον
κόσµο, η φράση «πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας».
Βλέπω, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε το άρθρο
7 γίνεται κάτι το οποίο δεν είχε συζητηθεί ουδέποτε και δεν είχε
προφανώς κατακτηθεί ουδέποτε στα είκοσι έξι χρόνια που γίνονται διαπραγµατεύσεις για το θέµα αυτό και κατά την προσωπική
µου εκτίµηση, -µπορεί να έχετε άλλη άποψη- θεωρώ είναι ότι το
πιο κρίσιµο θέµα. Θεωρώ ότι είναι το πιο κρίσιµο θέµα γιατί, κατά
τη δική µου άποψη, αν θέλετε να κάνω µια παράφραση, η ψυχή
µας δεν είναι ο γεωγραφικός προσδιορισµός µπροστά από τη
λέξη «Μακεδονία», αλλά είναι η ιστορία µας, είναι η πολιτιστική
µας κληρονοµιά, είναι τα σύµβολά µας, είναι τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία οικειοποιήθηκαν και σφετερίστηκαν όλα τα προηγούµενα χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Στο άρθρο 7 υπάρχει απόλυτη διαφοροποίηση µια για πάντα
από την αρχαία ελληνική κληρονοµιά της Μακεδονίας. Μπαίνει
δηλαδή οριστικό τέλος στην απόπειρα οικειοποίησης και σφετερισµού της ιστορίας µας, µέσα από την πλήρη, σαφή και ρητή
αναγνώριση της ελληνικότητας της αρχαίας µακεδονικής ιστορικής κληρονοµιάς, των ιστορικών προσώπων και των ιστορικών
συµβόλων της.
Δεσµεύονται, επίσης, οι γείτονές µας µε το άρθρο 8 να προβούν σε αλλαγές σε όλα τα µνηµεία, σε όλα τα κείµενα τα επίσηµα και σε όλες τις επιγραφές όπου υπάρχει αναφορά στην
αρχαία ελληνική ιστορία της Μακεδονίας. Ήδη πριν από τη συµφωνία άλλαξαν το όνοµα του αεροδροµίου τους, της εθνικής
τους οδού, του σταδίου τους και σύντοµα -αυτό έχει αποφασιστεί- θα αλλάξουν και το όνοµα του αγάλµατος στην κεντρική
πλατεία των Σκοπίων, όπου σκοπίµως µέχρι σήµερα αναφέρανε
ότι είναι το άγαλµα του έφιππου πολεµιστή.
Υποχρεούνται, λοιπόν, µε βάση το άρθρο 8, να θέσουν σε όλα
τα τυχόν αγάλµατα όπου αναφέρονται σε ιστορικά πρόσωπα της
ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς την επιγραφή ότι πρόκειται,
για παράδειγµα, για τον Μέγα Αλέξανδρο, ότι πρόκειται για τον
Μακεδόνα πολεµιστή της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, και
είναι σύµβολο της φιλίας και της ενότητας των δύο λαών. Πότε
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το κερδίσατε εσείς αυτό, που µας παριστάνετε τους µακεδονοµάχους; Πότε;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Το ίδιο θα κάνουν και για την Ολυµπιάδα και για τον Φίλιππο
και για όλα τα άλλα µνηµεία της πολιτισµικής κληρονοµιάς των
ελληνιστικών χρόνων της Μακεδονίας, που βεβαίως ταυτόχρονα
-και θα το αναφέρουν και είναι τιµή µας- είναι κοµµάτι της παγκόσµιας πολιτισµικής κληρονοµιάς.
Ταυτόχρονα, στο άρθρο 8 υποχρεούνται εντός έξι µηνών σε
όποιον δηµόσιο χώρο είναι αναρτηµένο το δεκαεξάκτινο αστέρι
της Βεργίνας να το αποκαθηλώσουν, διότι αυτό το σύµβολο είναι
σύµβολο της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Πότε εσείς κερδίσατε κάτι τέτοιο, έµποροι του πατριωτισµού;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όπως επίσης, βλέπω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή
τη συµφωνία, -διότι υπενθυµίζω ότι ήτο µείζον θέµα την περίοδο
1992-1993- ότι απαλείφεται κάθε αλυτρωτισµός από το Σύνταγµα
-δεν είναι µια δέσµευση θεωρητική αυτή-, αφού µε την Αναθεώρηση του Συντάγµατός τους θα εξαλείψουν οποιαδήποτε αναφορά σε µειονότητες στις γειτονικές χώρες. Επαναλαµβάνω, είχε
αναδειχθεί -και ορθά- ως το µείζον θέµα την περίοδο 1992-1993.
Βλέπω, τέλος, για την περιβόητη αυτή συζήτηση για τη µακεδονική γλώσσα, η οποία όµως, ειρήσθω εν παρόδω, ήταν αναγνωρισµένη διεθνώς ήδη από τη Συνδιάσκεψη του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών το 1977, να υπάρχει σαφής αναφορά ότι αναγνωρίζεται ως νοτιοσλαβική, ως γλώσσα δηλαδή που δεν έχει
καµµία σχέση µε την ιστορική κληρονοµιά της αρχαίας Μακεδονίας. Διότι ο Αριστοτέλης δεν εκπαίδευε στα σλάβικα τον Μέγα
Αλέξανδρο, αλλά χρησιµοποιούσε την αρχαία ελληνική γλώσσα.
Αυτά βλέπω εγώ στη συµφωνία που δεν τα βλέπετε εσείς!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και σας ερωτώ: Έχουν όλα τα παραπάνω σηµασία για εσάς ή
δεν έχουν; Εσείς που για τόσα χρόνια διαπραγµατεύεστε, καταφέρατε ποτέ να τα εξασφαλίσετε αυτά; Ο Νίκος ο Κοτζιάς σας
είπε τι δίνατε στις διαπραγµατεύσεις. Πείτε µας εσείς τι παίρνατε; Πήρατε τίποτα;
Ας µιλήσουµε, λοιπόν, ανοικτά. Το πρόβληµά σας δεν είναι ότι
η συµφωνία είναι κακή. Το πρόβληµά σας είναι ότι έχουµε συµφωνία και -ακόµη χειρότερο για εσάς- ότι αυτή η συµφωνία είναι
καλή. Οι µισοί από εσάς δεν θέλατε καµµία συµφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα δύο στρατόπεδα, αυτών που
αφήνουν τα ζητήµατα ανοικτά και αυτών που λύνουν. Οι άλλοι
µισοί, όµως -γιατί πράγµατι δεν είναι όλοι σε αυτή τη γραµµή που
δεν ήθελαν συµφωνία- δεν θέλετε ένα πράγµα: Να είναι αυτή η
Κυβέρνηση που αποδεικνύει ότι µπορεί να πετυχαίνει εκεί όπου
όλες οι δικές σας κυβερνήσεις αποπειράθηκαν και απέτυχαν.
Πριν πάω στα τετελεσµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα να πω τα εξής: Άκουσα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον τον
πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον τέως Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον
κ. Βενιζέλο -σας άκουσα σε αυτό εδώ το Βήµα- να λέει ότι υπερασπίστηκε ως Υπουργός Εξωτερικών το 2014, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, τη δική σας άποψη και
θέση…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ως θέση της χώρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ως θέση
της χώρας, αλλά τη δική σας. Άκουσα και τον κ. Σαµαρά που το
επιβεβαίωσε, ότι δεν ήταν η άποψή του.
Καλά, θα ξεπεράσω το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά οξύµωρο
να ασκείτε κριτική στον Καµµένο, που έχει άλλη άποψη, ενώ
εσείς ως Υπουργός των Εξωτερικών λέγατε ότι είχατε άλλη
άποψη, όχι ως Υπουργός Άµυνας. Το ξεπερνάω, όµως, αυτό. Για
τον µεν Καµµένο είναι θεσµική εκτροπή, για εσάς, όµως, ήταν
θεσµική ισορροπία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Διατύπωσα την πάγια θέση της
χώρας από το 1993.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν θέλω,
όµως, να ανοίξω συζήτηση σε αυτό. Δεν είναι αυτό το επιχείρηµά
µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είναι πάγια η άποψή σας.
Εντάξει. Το είπατε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Προφανώς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΘ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

είναι πάγια άποψή σας, αλλά δεν είναι αυτό το επιχείρηµά µου.
Ακούστε µε.
Το είπατε, λοιπόν, εσείς αυτό και το υπερασπίστηκε και ο κ.
Σαµαράς.
Διαβάζω εγώ τώρα τις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης, τις πρώτες του κ. Σαµαρά του 2012, από τον Υπουργό
Εξωτερικών τότε, τον κ. Δηµήτρη Αβραµόπουλο, ο οποίος λέει
επί λέξει: «Σε ό,τι αφορά το θέµα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας η Ελλάδα επιδεικνύοντας το απαιτούµενο εποικοδοµητικό πνεύµα, προέβη σε ένα µείζον συµβιβαστικό βήµα, αποδεχούµενη σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό
προσδιορισµό και χρήση έναντι όλων «erga omnes»». Τι κάνει ο
άνθρωπος; Διαβάζει την εθνική γραµµή. Και σε αυτό το θέµα ο
κ. Σαµαράς δεν ήξερε; Και σε αυτό το θέµα ο κ. Αβραµόπουλος
είχε άλλη άποψη από τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης; Ποιον
κοροϊδεύει;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Προφανώς, δεν αναφέροµαι σε εσάς, κύριε Βενιζέλο. Το καταλάβατε το επιχείρηµα.
Άρα, εδώ ή ήσασταν, όπως εσχάτως οµολόγησε ο κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, ο Αντιπρόεδρος, «µπλοφατζήδες και παπατζήδες»
ή κοροϊδεύετε και τον ελληνικό λαό και τη διεθνή κοινότητα. Αποφασίστε τι από όλα αυτά κάνατε τόσα χρόνια!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Έρχοµαι, λοιπόν, τώρα στο κρίσιµο ερώτηµα, το οποίο θέλω
να καταθέσω σε όσους διαχειρίστηκαν το «µακεδονικό» τόσα
χρόνια και κυρίως, βεβαίως, στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Το
κρίσιµο ερώτηµά µου είναι το εξής: Όταν δηµιουργούνταν αυτά
τα τετελεσµένα, για τα οποία, µάλιστα, σήµερα µας εγκαλείτε ότι
δεν καταφέραµε να τα άρουµε, πού ήσασταν εσείς; Γιατί, προφανώς, εµείς δεν κυβερνάγαµε τη χώρα. Πού ήσασταν, λοιπόν,
το 1977, όταν καµµία ένσταση δεν υποβλήθηκε για την υιοθέτηση
της µακεδονικής γλώσσας στον ΟΗΕ στη Διάσκεψη εδώ στην
Αθήνα; Πού ήσασταν όταν ο αείµνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ στη
Βουλή το 1959 οµίλησε για µακεδονική γλώσσα; Πού ήσασταν
αργότερα όταν ο Ευάγγελος Αβέρωφ έλεγε στον Ποπόφ, τον
Υπουργό Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας την περίφηµη φράση
«Έχοµεν φάκελον, τον κρατούµε, όµως, στο συρτάρι» και συµφωνούσαν µυστικά τη γραµµή της σιωπής, τη γραµµή της µη
ανοιχτής αντιπαράθεσης για το ζήτηµα της ταυτότητας;
Σε αυτή τη συζήτηση στην Αίθουσα υπήρξαν και ενδιαφέρουσες αναφορές από τα χρόνια της Πηνελόπης Δέλτα και του
Στρατή Μυριβήλη. Οµολογώ δεν το ήξερα. Καταγράφηκε.
Έψαξα. Είναι αληθές. Η Πηνελόπη Δέλτα και ο Στρατής Μυριβήλης έγραφαν για µακεδονική γλώσσα και εθνική συνείδηση. Και
τώρα λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και τα φόρτωσε στην πλάτη του ελληνικού λαού.
Όµως, ας µην πάµε τόσο µακριά. Όταν ανεξαρτητοποιήθηκε
αυτό το κράτος τι κάνατε; Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποδεδειγµένα επιχείρησε, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, να βρεθεί µια βιώσιµη λύση.
Ο κ. Σαµαράς, όµως, που σήµερα σας δίνει γραµµή, τι έκανε;
Αφού έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στον Κοινοτικό
Κανονισµό 3567 -αναφέρθηκα και προχθές- στις 2 Δεκέµβρη του
1991, µε τον οποίον για πρώτη φορά καταγράφηκε σε κοινοτικό
έγγραφο ο όρος «Δηµοκρατία της Μακεδονίας», αποφάσισε αργότερα να αντισταθεί επιχειρώντας να ρίξει την κυβέρνηση της
οποίας ήταν µέλος και προσπαθούσε να βρει λύση. Όπως κάνετε
τώρα κι εσείς! Και είναι ειρωνεία της τύχης αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Δεν είστε µέλος, προφανώς, αλλά επιχειρείτε να ρίξετε µε
αυτή την πρόταση µοµφής µια Κυβέρνηση που προσπαθεί να
βρει λύση µετά από είκοσι έξι χρόνια. Κι εσείς, κυρία Μπακογιάννη.
Εµένα µε ενδιαφέρει στις ιστορικές στιγµές να µαθαίνουν οι
νεότεροι, να θυµούνται οι παλιότεροι. Δεν θα αναφερθώ σε αποχαρακτηρισµένα έγγραφα. Θα αναφερθώ, όµως, σε γεγονότα,
τα οποία δεν είναι έντονα στη µνήµη των παλιότερων και φυσικά
οι νεότεροι δεν τα γνωρίζουν καν.
Ο κ. Σαµαράς, λοιπόν, την 1η Απριλίου του 1992 συναντά τον
κ. Πινέιρο, τον Υπουργό Εξωτερικών τότε της Πορτογαλίας, όταν
η Πορτογαλία είχε την προεδρία της ΕΟΚ. Ο κ. Πινέιρο του πα-
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ρουσιάζει το πακέτο πρότασής του, το οποίο περιλαµβάνει τροποποίηση του συντάγµατος της χώρας, απολύτως σύµφωνα µε
τις προτάσεις που έχει υποβάλει η ελληνική πλευρά στην πορτογαλική προεδρία, όπως λέει. Ο κ. Σαµαράς τότε απορρίπτει το
όνοµα «Νέα Μακεδονία» που επροτείνετο, αλλά καλωσορίζει την
υιοθέτηση των ελληνικών προτάσεων για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος της γείτονος που περιλαµβάνονται στο πακέτο Πινέιρο.
Ποιες ήταν αυτές οι προτάσεις; Θα τις καταθέσω, αλλά παρακαλώ µόνο για χρήση των Αρχηγών των κοµµάτων γιατί δεν είναι
ορθό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι στα Πρακτικά, κύριε
Πρωθυπουργέ. Θα είναι στη διάθεση µόνο των πολιτικών Αρχηγών.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα τα καταθέσω µόνο για χρήση των Αρχηγών των κοµµάτων, γιατί, ξέρετε, δεν είναι ορθόν να µπούµε και σε µια διελκυστίνδα τώρα
µε αυτά τα επιχειρήµατα.
Έχω, λοιπόν, εδώ το aide memoire της πρότασης της ελληνικής πλευράς, όπου πουθενά δεν υπάρχει έστω µια λέξη για αλλαγή αναφορών σε έθνος, γλώσσα. Καµµία αναφορά! Για να
θυµηθούµε τι διαπραγµατευόσασταν.
Ο κ. Σαµαράς, λοιπόν, ουδέποτε ζήτησε αλλαγή σε εθνότητα
και γλώσσα από τον κ. Πινέιρο. Για του λόγου το αληθές θα καταθέσω και τα Πρακτικά από τη συνάντησή του µε τον κ. Πινέιρο
τον Απρίλη του 1992.
Βεβαίως, αργότερα, στην ενδιάµεση συµφωνία, επίσης δεν
αναφέρεται σε καµµία ρύθµιση που να αφορά το έθνος και τη
γλώσσα ούτε καν της ιθαγένειας που ρυθµίζουµε τώρα εµείς µε
ευνοϊκότερο τρόπο για εµάς, µε αποτέλεσµα να παγιωθεί ακόµα
περισσότερο από τους γείτονές µας η χρήση του όρου «Μakedonski», «Μακεδόνας», αλλά και η χρήση του όρου µακεδονική
γλώσσα όλα αυτά τα χρόνια.
Όµως, και αργότερα, το 2001, όταν υπεγράφη η Συµφωνία της
Αχρίδος και από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται ξεκάθαρα αυτή η Συµφωνία σε Μακεδόνες και σε µακεδονική γλώσσα, χωρίς ενστάσεις από την ελληνική πλευρά.
Και έχετε τώρα εσείς το θράσος -εσείς που όλα αυτά τα χρόνια
διαπραγµατευόσασταν και ουδέποτε είχατε θέσει αυτό το ζήτηµα- να λέτε ότι είναι κακή η συµφωνία γιατί δεν πήραµε αυτά
τα δύο πίσω.
Πρόκειται για θράσος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι αυτό είναι θράσος κάποιων οι οποίοι απλά δεν θέλουν να δεχθούν τη µεγάλη επιτυχία
αυτής της Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Για να είµαι απολύτως σαφής για την υποκρισία του κ. Σαµαρά,
θέλω να καταθέσω προς χρήση πάλι, των Αρχηγών των κοµµάτων, τα επίσηµα Πρακτικά των συνοµιλίων που έγιναν στις 30 Γενάρη του 2013 υπό την πρωθυπουργία του, όσο και τις
συνοµιλίες στις 5 Μαΐου του 2014, όπου ο διαπραγµατευτής µας
λέει ρητά ότι, «Σύµφωνα µε τις οδηγίες του, τα ζητήµατα της ταυτότητας δεν εµπίπτουν στις συνοµιλίες του ΟΗΕ, καθώς δεν αναφέρονται ούτε στις αποφάσεις του ΟΗΕ ούτε στην ενδιάµεση
συµφωνία».
Είναι ένα πακέτο εγγράφων το οποίο θα το διαθέσω προς
χρήση στους Αρχηγούς των κοµµάτων.
Πού ήταν, λοιπόν, τότε ο πύρινος µαχητής και διεκδικητής των
ιερών πεπρωµένων της χώρας και του ελληνισµού για να έρθει
να πάρει πίσω την εθνότητα και τη γλώσσα και να κατοχυρώσει
τη θέση της χώρας; Και σήµερα µε διέψευσε από αυτό εδώ το
Βήµα και είπε: «Μα, πώς γίνεται να µε κατηγορείτε ότι ήµουν ενδοτικός το 1991, στις δύο κρίσιµες συνόδους, αυτή που ήταν στο
πόστο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη -Συµβούλιο Κορυφής- την
άλλη εκεί όπου κατεγράφη για πρώτη φορά ο όρος «Δηµοκρατία
της Μακεδονίας» σε κοινοτική οδηγία και την άλλη την κρίσιµη
συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών όπου διελύθη η Γιουγκοσλαβία;» Αυτός, λοιπόν, ο πύρινος µαχητής, ενώ είχε απολύτως δική του την ευθύνη γιατί σε αυτές τις δύο κρίσιµες συνεδριάσεις δεν διεκδίκησε τα ελληνικά συµφέροντα όπως έπρεπε,
ήρθε αργότερα να φορτώσει την ευθύνη αυτή στον Πρωθυ-
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πουργό του. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Κάνω λάθος;
Και µε κατηγόρησε ότι δεν µπορεί να λέω ότι είναι ταυτόχρονα
και ενδοτικός, αλλά και αδιάλλακτος. Ακριβώς αυτό λέω, ότι εκεί
που χρειαζόταν να είναι αδιάλλακτος, ήταν ενδοτικός και αργότερα εκεί που δεν χρειαζόταν, αλλά έπρεπε να προχωρήσει προς
το εθνικό συµφέρον, έκανε τον αδιάλλακτο για να πουλήσει πατριωτισµό. Γι’ αυτό τον κατηγορώ. Για εµπόριο πατριωτισµού,
για να χτίσει πολιτική καριέρα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και αυτός σας δίνει γραµµή, σήµερα, κύριε Μητσοτάκη. Και
µην παίζετε µε το κινητό σας κι εσείς όταν οµιλώ, γιατί πριν κι
εσείς µου κάνατε παρατήρηση. Αστειεύοµαι. Δεν µε πειράζει να
κοιτάτε το κινητό σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν
συνεχίσετε, να παραδώσετε παρακαλώ, αυτά τα έγγραφα -θα
έρθει η προϊσταµένη της Νοµοθετικής Υπηρεσίας- σε έναν φάκελο, για να ακολουθηθεί η διαδικασία κι εσείς προχωρήστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, κύριε
Πρόεδρε. Έπρεπε να τα δώσει πιο µπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Τραγάκη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θέλω, λοιπόν, σε αυτό εδώ το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
θυµίσω -και θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά,
διότι είναι και βίντεο που κυκλοφορεί και δίνω και τη διεύθυνση
την ηλεκτρονική- ότι το 1992, όταν ο κ. Σαµαράς αποχώρησε από
την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ ήταν δική του η ευθύνη για το
γεγονός ότι δεν είχαµε κατοχυρώσει πριν την ανεξαρτητοποίηση
αυτής της χώρας ένα άλλο όνοµα, βγήκε και είπε στις δηλώσεις
του τα εξής: «Ζήτησα από τον κ. Μητσοτάκη να κάνει ξεκάθαρη
δήλωση ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει στους Σκοπιανούς το δικαίωµα να αυτοαποκαλούνται «Μακεδόνες». Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός δεν το δέχτηκε, διότι ήθελε να αυτοαποκαλούνται
«Μακεδόνες». Γι’ αυτό παραιτήθηκε από την κυβέρνηση. Αυτά
για να θυµούνται οι παλαιότεροι και να µαθαίνουν οι νεότεροι.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο πύρινος µαχητής, όµως, ήρθε σήµερα να πει ότι εγώ είµαι
εθνοµηδενιστής και ο κ. Κοτζιάς µέγας εθνοµηδενιστής. Είναι
γνωστό αυτό άλλωστε! Όµως, αυτός είναι ο ακλόνητος κριτής
του πατριωτισµού των Ελλήνων. Είναι τόσο ακλόνητος, που έχει
το αναφαίρετο δικαίωµα όχι µονάχα να ασκεί δριµεία κριτική σε
εµένα και στον κ. Κοτζιά, αλλά βεβαίως να ελέγχει ακόµα και τις
απόψεις του Προέδρου της Δηµοκρατίας, ενός ανθρώπου που
είναι γνωστή η πολιτική του διαδροµή και φυσικά το γεγονός του
πόσο κοντά ήταν στον Κωνσταντίνο Καραµανλή. Μας είπε, όµως,
ότι δεν έχει καµµία ευθύνη για τη γέννηση του προβλήµατος και
πως εγώ τον συκοφαντώ.
Αντί, λοιπόν, δικής µου απάντησης, θα ήθελα να παραθέσω,
επίσης προς κοινή χρήση, βίντεο -διεύθυνση, δηλαδή, που παραπέµπει σε βίντεο- για να µάθει και να θυµηθεί ο ελληνικός λαός
πώς είχε αναφερθεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη Βουλή το
1993 σε αυτά τα οποία εγώ µίλησα προχθές για τις δύο κρίσιµες
συνεδριάσεις. Είχε πει ότι στις 2 Δεκεµβρίου του 1991 ο κ. Σαµαράς είχε δεχτεί, κατά τη συζήτηση του Κανονισµού, να αναφερθεί η Δηµοκρατία αυτή για πρώτη φορά µε σκέτο το όνοµα
«Μακεδονία».
Το καταθέτω και αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νοµίζω, όµως, ότι το σηµαντικότερο που θα έχει ενδιαφέρον
να κατατεθεί στα Πρακτικά είναι το τι ακριβώς έλεγε τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε µια συνέντευξή του που περιλαµβάνεται στο βιβλίο του Σταύρου Τζίµα µε τίτλο «Επίκεντρο», για
αυτήν την κρίσιµη συνεδρίαση, όπου διαλύετο η Γιουγκοσλαβία.
Ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνήσει, διότι προφανώς ήταν σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών, και του είχε ζητήσει ουσιαστικά
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να διεκδικήσει να λυθεί το θέµα, ακριβώς διότι είχε αναγνώσει
ότι υπήρχε ένας διακαής πόθος από την πλευρά της Γερµανίας
για την ανεξαρτητοποίηση της Κροατίας και της Σλοβενίας,
οπότε ανέθετε ζήτηµα και πίστευε ότι µπορούσαµε να το κερδίσουµε.
Λέει, λοιπόν, κατά γράµµα: «Τα έκανε µούσκεµα. Δεν φταίει
αυτός, εγώ φταίω που έστειλα έναν άπειρο άνθρωπο. Υποχώρησε στην αφόρητη πίεση».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Προσέξτε! «Θα υποχωρούσε ούτως ή άλλως. Εγώ δεν διαφώνησα γιατί υποχώρησε. Του είπα, όµως, µετά: ‘’Ανόητε. Εκείνη
την ώρα θα µπορούσες να πάρεις ό,τι ήθελες, να πεις «υποχωρώ,
αλλά θέλω να µου λύσετε το πρόβληµα των Σκοπίων». Οι Γερµανοί θα έλυναν τότε το πρόβληµα των Σκοπίων µε αντάλλαγµα
αυτό της Κροατίας”».
Καταθέτω και αυτό το έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα έρχεται, λοιπόν, µας κουνάει το δάχτυλο και σας δίνει
και γραµµή, κύριε Μητσοτάκη.
Επειδή έχω ήδη υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο, δεν θα συνεχίσω. Σας προειδοποίησα προχθές, κύριε Μητσοτάκη, ότι θα
είναι λίγο επώδυνη για εσάς αυτή η συνεδρίαση, ακριβώς γιατί
δεν θα µετρηθείτε µονάχα µε τις ευθύνες σας απέναντι στην
ιστορία, αλλά θα µετρηθείτε και µε την οικογενειακή σας πολιτική
ιστορία.
Έρχοµαι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και σας ρωτώ
ευθέως: Έχουµε µπροστά µας µια συµφωνία. Σας παρουσιάσαµε
το γιατί θεωρούµε και εγώ και ο κ. Κοτζιάς ότι είναι η καλύτερη
που είχε ποτέ η χώρα τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν
αντιρρήσεις σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, όµως, ευθέως το
εξής: Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά που έχουν γίνει,
είναι προς το συµφέρον της Ελλάδας να µην διαιωνίζεται αυτή η
διαφορά µε τους βόρειους γείτονές µας, όταν, µάλιστα, αυτοί
αποδέχονται «erga omnes» γεωγραφικό προσδιορισµό πριν από
το όνοµα «Μακεδονία», αποδέχονται να ξεκαθαρίσουν -το κρισιµότερο!- ότι δεν έχουν καµµία σχέση µε την κληρονοµιά, τη
γλώσσα, την παράδοση, τα σύµβολα της αρχαίας Μακεδονίας.
Είναι προς το συµφέρον µας να διαιωνίζεται, ναι ή όχι;
Είναι προς το συµφέρον µας να διαιωνίζεται; Ναι ή όχι; Είναι
προς το συµφέρον του τόπου να διαιωνίζεται; Είναι στάση
εθνική, πατριωτική σε µια περίοδο µάλιστα που οι προκλήσεις
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο
είναι τεράστιες για τη χώρα; Σε µια περίοδο που αναπόσπαστα
η έγνοια µας, το διπλωµατικό µας κεφάλαιο πρέπει να στοχοπροσηλωθεί στην Κύπρο και στο Αιγαίο.
Είναι προς το συµφέρον µας να κρατάµε µε δική µας ευθύνη
πια ανοιχτό ένα αχρείαστο µέτωπο στην εξωτερική µας πολιτική;
Είναι πατριωτισµός αυτό; Αν το πιστεύετε, πείτε το στον ελληνικό
λαό. Θεωρείτε, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η
µικρή χώρα, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας συνιστά απειλή για την Ελλάδα; Αυτή είναι η εθνική µας αυτοπεποίθηση; Μια χώρα του ενάµισι εκατοµµυρίου συνιστά
απειλή; Ή µήπως θεωρείτε επωφελές για τη χώρα το κράτος
αυτό να µείνει έρµαιο στις ορέξεις τρίτων δυνάµεων που επενδύουν δισεκατοµµύρια στην περιοχή, µεταξύ των οποίων και η
Τουρκία; Αν το πιστεύτε, πείτε το.
Ή µήπως πιστεύετε ότι θα ήταν καλό για τη χώρα αυτό το κράτος να µην υπάρχει καν και ότι είναι προς όφελός µας να διαλυθεί; Να διαλυθεί προς όφελος ποίου; Προφανώς, προς όφελος
µιας µεγάλης Αλβανίας και µιας µεγαλύτερης Βουλγαρίας. Διότι
περί αυτού πρόκειται. Εάν θεωρείτε ότι αυτό είναι εθνικό και πατριωτικό συµφέρον, πείτε το. Εξηγήστε µας ποιο ακριβώς εθνικό
συµφέρον εξυπηρετεί αυτή η εξέλιξη.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας όχι την ευθύνη
της διαχείρισης του πολιτικού κόστους, αλλά την πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της διαχείρισης ενός κρίσιµου για τη χώρα
εθνικού θέµατος, δηλαδή την πλήρη συναίσθηση της ιστορικής
και πατριωτικής ευθύνης, αρνούµαι να δεχθώ αυτή τη φοβική και
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µίζερη αντίληψη για την πατρίδα µου. Αρνούµαι!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αρνούµαι να αποδεχθώ αυτό το µίζερο και φοβικό ορισµό του
πατριωτισµού που έδωσαν από αυτό εδώ το Βήµα δεκάδες έµποροι του πατριωτισµού.
Διότι δεν είναι πατριωτισµός το µίσος προς τις πατρίδες των
άλλων. Δεν είναι πατριωτισµός, όπως είπε και ο Υπουργός των
Εξωτερικών, να επιµένεις στη διατήρηση των εκκρεµοτήτων και
στις µεγαλοστοµίες. Θυµηθείτε, οι µεγαλοστοµίες ήταν αυτές
που οδήγησαν τον τόπο σε εθνικές τραγωδίες, όπως στην περίπτωση της Κύπρου.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναλαµβάνω την ευθύνη,
την ιστορική και την πολιτική και η Κυβέρνησή µου, γιατί πιστεύω
ότι πατριωτισµός είναι να προστατεύουµε την ιστορική και πολιτισµική µας κληρονοµιά και ταυτόχρονα, να κάνουµε την Ελλάδα
πρωταγωνίστρια δύναµη συνεργασίας και συνανάπτυξης στα
Βαλκάνια, ηγέτιδα δύναµη σταθερότητας και συνεργασίας στα
ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Αυτό είναι πατριωτισµός. Αυτό
είναι πατριωτικό όραµα και αίσθηση εθνικής αυτοπεποίθησης.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Γι’ αυτό, φίλες και φίλοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουµε. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν
είναι µια αδύναµη, µικρή και φοβική χώρα. Δεν µπορεί να παραµείνει δέσµια συµπλεγµάτων κατωτερότητας και µανίας καταδιώξεως από αόρατους εχθρούς και δεν µπορεί να είναι κοµπάρσος
σε γεωπολιτικά παιχνίδια άλλων. Είναι µια χώρα που ανακτά τη
χαµένη της αυτοπεποίθηση, που κινείται στο διεθνές πεδίο
ενεργά, διερευνώντας συµµαχίες και συνεργασίες, µια χώρα µε
στόχους, ιεραρχήσεις στην εξωτερική της πολιτική, που ξέρει να
διαβλέπει κινδύνους και να τους προλαβαίνει, που αναγνωρίζει
την ιστορική βαρύτητα του ρόλου της στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο, ενός ρόλου ηγετικού στη βάση όµως της φιλίας και της
ανάπτυξης των χωρών της περιοχής.
Σας καλώ όλοι µαζί να αναλογιστούµε τι είναι αυτό που έκανε
την Ελλάδα σπουδαία ανά τους αιώνες.
Είναι η ιστορία της, είναι ο πολιτισµός της, είναι οι αξίες της.
Είναι η Ελλάδα της δηµοκρατίας, της ελευθερίας, της ειρήνης
και της συνεργασίας. Γι’ αυτή, λοιπόν, την Ελλάδα εγώ αισθάνοµαι ότι έχει ιστορική ευθύνη η Εθνική Αντιπροσωπεία να εργαστεί, αυτή την Ελλάδα του αύριο να οικοδοµήσει.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις καλώ να απορρίψετε την πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δηµοκρατίας και να προχωρήσουµε
µαζί, να γυρίσουµε σελίδα για την Ελλάδα του αύριο, όχι την Ελλάδα του χθες, της µιζέριας και της χρεοκοπίας. Για την Ελλάδα
που µας αξίζει, να πάµε µπροστά.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν είναι προ ηµερησίας
συζήτηση. Δεν είναι η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, όπως θα
γινόταν η διαδικασία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ρωτήστε τον Πρωθυπουργό αν έχει αντίρρηση να δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Δεν είναι να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό. Η διαδικασία είναι ότι
εσείς ζητήσατε να υπάρξει δυσπιστία και να πέσει η Κυβέρνηση
και ο κύριος Πρωθυπουργός, ως τελευταίος οµιλών, υποστήριξε
απολύτως το γιατί η Κυβέρνηση πρέπει να υπερψηφιστεί. Έτσι
κλείνει η διαδικασία.
Δεν γίνεται µια συζήτηση που θα ήταν απόλυτα εύλογα αν είχαµε, σας είπα, είτε τη διαδικασία που απορρίψατε, δηλαδή τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού είτε την προ ηµερησίας συζήτηση. Δεν µπορεί τώρα να γίνει ένα πινγκ-πονγκ δηλώσεων και
διευκρινίσεων. Το αναγνωρίζετε. Είναι µια κορυφαία διαδικασία
η οποία δεν επιδέχεται ούτε παρεµπίπτον ζήτηµα ούτε τίποτα.
Παρακαλώ πολύ.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία αυτή…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ρωτήστε τον Πρωθυπουργό αν έχει αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι θέλετε, κύριε Μητσοτάκη; Σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Είστε πολύ επιλεκτικός, κύριε Πρόεδρε, όταν αναφέρεστε
στη διαδικασία. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε καµµία συζήτηση πρότασης δυσπιστίας ή πρότασης παροχής ψήφου εµπιστοσύνης δεν έχει µεσολαβήσει Υπουργός µετά την αγόρευση
του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Σε καµµία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μόλις σας είπα και το 2007
και το 2009 στις κυβερνήσεις Καραµανλή και οι δύο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κανονίζετε τη διαδικασία όπως σας βολεύει.
Καταλαβαίνω -και κλείνω µε αυτό- τον φόβο του Πρωθυπουργού και την αδυναµία του να αναφερθεί στον κ. Καµµένο. Δεν
πειράζει. Νοµίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει τι ακριβώς έγινε σήµερα σε αυτή την Αίθουσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία αυτή κράτησε
τριάντα οκτώµισι ώρες µέσα σε πενήντα µία ώρες, δηλαδή µέσα
σε δυόµισι µέρες και λιγότερο, µετά τη συνέχεια κιόλας που
υπήρξε από την προηγούµενη διαδικασία για την παροχή των
προαπαιτουµένων. Πιστεύω πως δόθηκε πλήρης άνεση. Μίλησαν
εκατόν ενενήντα τρεις συνάδελφοι. Μίλησαν όλοι όσοι ζήτησαν
και νοµίζω ότι πραγµατικά άξιζε τον κόπο επί της ουσίας να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση.
Τώρα πλέον θα αποφασίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία επί της
αίτησης δυσπιστίας προς της Κυβέρνηση.
Παρακαλώ πολύ, τα κείµενα τα οποία έχουν κατατεθεί θα είναι
στη φύλαξη της προϊσταµένης της Νοµοθετικής Υπηρεσίας, στο
θησαυροφυλάκιο της Βουλής, µε πρόσβαση σε όλους τους Αρχηγούς των κοµµάτων της Βουλής και στους συνεργάτες τους.
Αύριο να δείτε πώς θα έχετε πρόσβαση, κατά τη διαδικασία που
ακολουθήσαµε και σε άλλα έγγραφα προηγουµένως.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί
της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 142 παράγραφος 4 και 5, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
των άρθρων 141 παράγραφος 5 και 72 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι αποδεχόµενοι την πρόταση δυσπιστίας απαντούν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση δυσπιστίας απαντούν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο απαντούν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Αναστασία Γκαρά από τον
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της προτάσεως δυσπιστίας. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα
ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, την Προεδρική Έδρα
καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιστολή η οποία απεστάλη
στο Προεδρείο από τον συνάδελφο Βουλευτή κ. Χρήστο Καρα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιαννίδη, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, θα καταχωριστεί στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έρθει στο Προεδρείο επιστολή του συναδέλφου κ. Ιωάννη Σαχινίδη, ο οποίος µας
γνωρίζει ότι απουσιάζει από την ψηφοφορία επί της προτάσεως
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που κατέθεσε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ότι αν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ήταν παρών θα ψήφιζε «ΝΑΙ».
Η επιστολή αυτή, η οποία εκφράζει πρόθεση ψήφου, θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν
συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, η οποία υπεβλήθη από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τσοτάκη και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Συντάγµατος και 142
του Κανονισµού της Βουλής.
Ψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ της πρότασης δυσπιστίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 127
Βουλευτές.
Κατά της πρότασης δυσπιστίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 153
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο
ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΘ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

9239

9240

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η πρόταση
δυσπιστίας των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κατά της Κυβέρνησης απορρίπτεται.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελ-
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λήνων κ. Πάνος Καµµένος µε επιστολή προς τον Πρόεδρο της
Βουλής γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Καµµένος Δηµήτριος από
σήµερα 16 Ιουνίου 2018 δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύ-

σουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 22.08’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων
ερωτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

