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Αθήνα, σήµερα στις 8 Μαρτίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.16’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 7-3-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Β’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 7
Μαρτίου 2019, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµου: 1.«Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού
Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» και 2.«Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση
του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής
Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός
διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.
Θέλω κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τις εκλεκτές προσκεκληµένες, που µας κάνουν την τιµή να παρίστανται εδώ, µεταξύ των
οποίων την κ. Θάνου που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, την κ. Παπασπύρου που είναι Επιθεωρήτρια Δηµόσιας
Διοίκησης, την κ. Κούνεβα Ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, τις
πρώην και νυν εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων, γυναικείων σωµατείων και πρώην Γραµµατείς της Ισότητας.
Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, γιατί
πάντα γιορτάζουµε την Ηµέρα της Γυναίκας, ως ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά σήµερα είναι µία τοµή στη συνέχεια, γιατί για
πρώτη φορά η χώρα µας συµµετέχει στην παγκόσµια απεργία
των γυναικών από τη δουλειά και το σπίτι.
Ξέρετε, αυτός ο θεσµός ξεκίνησε από το 2016 και έχει καθιερωθεί. Τα προηγούµενα χρόνια έχουν συµµετάσχει πάρα πολλές
χώρες σε όλο τον κόσµο. Ήταν δε εντυπωσιακή η συµµετοχή των
γυναικών στη γενική απεργία της Ισπανίας το 2018, στην οποία
είχαν συµµετάσχει πέντε εκατοµµύρια γυναίκες.
Για πρώτη φορά, λοιπόν, φέτος αυτός ο θεσµός τιµάται και
στη χώρα µας, γιατί µας συνδέει µε τους αγώνες που είχαν κάνει
οι γυναίκες στη Νέα Υόρκη, οι εργάτριες της κλωστοϋφαντουργίες το 1857. Μία µαζική και εµβληµατική διαδήλωση που χτυπή-

θηκε ανελέητα από τους µηχανισµούς καταστολής και από τότε
θεωρήθηκε αναγκαίο να τιµάται η γυναίκα και οι αγώνες της,
παρ’ όλο που ξεκίνησε µετά το 1910 να γιορτάζεται σαν επέτειος.
Σε κάθε περίπτωση, νοµίζω ότι η δήλωση συµµετοχής σε αυτή
την παγκόσµια απεργία από κόµµατα -όπως το τµήµα γυναικών
του ΣΥΡΙΖΑ, το τµήµα γυναικών του ΚΙΝΑΛ, το τµήµα γυναικών
του ΚΟΔΗΣΟ, το τµήµα γυναικών των Οικολόγων Εναλλακτικώνκαι η έκπληξη για την ελληνική κοινωνία θα είναι ίσως η απαρχή
αυτός ο θεσµός να τιµάται κάθε χρόνο.
Ήδη συµµετέχει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ και σωµατεία που ανήκουν στη δύναµή της και στις 14.00’ η ώρα γίνεται διαδήλωση
στα Προπύλαια, προκειµένου και, µε δηµόσιο τρόπο, να δηλωθεί
αυτή η ειδική ηµέρα προς την κοινωνία και ειδικά προς τις γυναίκες.
Κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, το ελληνικό Κοινοβούλιο τιµά την
ηµέρα της γυναίκας. Δεν την τιµά τυπικά, αλλά ουσιαστικά, αναδεικνύοντας κάθε φορά το διαφορετικό περιεχόµενο και την
αιχµή που έχει κάθε χρόνο η 8η Μαρτίου.
Θέλοντας να κάνω έναν απολογισµό, ανέτρεξα στα Πρακτικά
για να δω τι απασχόλησε το ελληνικό Κοινοβούλιο στις επετείους
από το 2015 µέχρι σήµερα. Το 2015, λοιπόν, που ήταν στον δεύτερο µήνα διακυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν εορτάστηκε στο Κοινοβούλιο η ηµέρα αυτή, η έµφαση δόθηκε στις γυναίκες που
συµµετείχαν στους αγώνες, στην πολιτική, στις γυναίκες που
ήταν ενεργοί πολίτες και που στα χρόνια του µνηµονίου είχαν
συµµετάσχει µαζικά στους αγώνες που δόθηκαν όλη εκείνη την
περίοδο. Μάλιστα, σε εκείνη τη συνεδρίαση βραβεύτηκαν µία
σειρά από γυναίκες, αλλά και εκπρόσωποι των καθαριστριών του
Υπουργείου Οικονοµικών που επί χρόνια διαµαρτύρονταν και διέµεναν στον δρόµο, σε σκηνές, έξω από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Το 2016, στις 8 Μάρτη, σαν σήµερα, γιορτάστηκε αυτή η ηµέρα και δόθηκε έµφαση στη γυναίκα πρόσφυγα. Ήταν τότε το µεγάλο προσφυγικό ρεύµα προς τη χώρα µας, όπου βλέπαµε έκπληκτοι γυναίκες µε µωρά παιδιά στην αγκαλιά ή έγκυες να
χρησιµοποιούν βάρκες και να διασχίζουν θάλασσες και φουρτούνες, προκειµένου να αναζητήσουν ένα ασφαλές καταφύγιο, ένα
καταφύγιο ελευθερίας και αλληλεγγύης. Έτσι, δώσαµε έµφαση
το 2016 σ’ αυτές τις ηρωίδες γυναίκες, τις πρόσφυγες πολέµου.
Το 2017 ήταν µία ηµέρα που αφιερώθηκε κυρίως, από όλους
τους οµιλητές και τις οµιλήτριες, στην έµφυλη βία. Ήταν πολλά
τα περιστατικά βιασµών, επιθέσεων, κακοποιήσεων γυναικών.
Μάλιστα, υπήρχε και το «moto» ότι σήµερα «δεν γιορτάζουµε
ούτε δεχόµαστε επισκέψεις».
Το 2018, η έµφαση ήταν στην απαίτηση να επικυρώσει η χώρα
µας τη σύµβαση της Κωνσταντινούπολης. Πράγµατι, αυτό έγινε
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έναν µήνα αργότερα –ούτε καν έναν µήνα, ήταν στις 5 Απριλίου
2018- όπου έγινε νόµος του κράτους και έτσι έχουµε και αυτό το
όπλο στη φαρέτρα µας ως γυναίκες στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων µας και της αυτοάµυνάς µας.
Πριν µπούµε καν στο 2019, δηλαδή τον Νοέµβριο του 2018,
δολοφονήθηκε στη Ρόδο η Ελένη Τοπαλούδη από επίδοξους βιαστές, πράγµα το οποίο προκάλεσε ένα πανελλήνιο σοκ και λίγες
µέρες αργότερα, στις 2 Ιανουαρίου δολοφονήθηκε στην Κέρκυρα µία γυναίκα από τα χέρια του πατέρα της γιατί δεν ενέκρινε
την ερωτική της σχέση µε τον σύντροφό της. Μόλις προχθές,
στην Κρήτη, µία άλλη νεαρή γυναίκα, µητέρα δύο παιδιών, δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της.
Οι γυναικείες οργανώσεις, οι γυναίκες, ανησυχούν µήπως
αυτό τείνει να γίνει κοινωνικό φαινόµενο και έτσι µιλάνε τώρα για
«γυναικοκτονία», διότι δεν µπορεί συνεχώς να παράγονται τέτοια
φαινόµενα, πέραν των άλλων κακοποιήσεων και επιθέσεων που
δέχεται η γυναίκα στο σπίτι, στην οικογένεια, στη δουλειά.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα, µέσα από αυτή τη διαχρονικότητα των
τελευταίων χρόνων θέλουµε να αναδείξουµε ότι τα προβλήµατα
της γυναίκας είναι διαχρονικά, όπως είναι διαχρονικοί και οι αγώνες που δίνει για να υπερασπιστεί τα δικαιώµατά της. Αυτό είναι
πάρα πολύ σηµαντικό.
Μάλιστα, ήθελα να τονίσω ότι και η Βουλή των Ελλήνων ασχολείται συστηµατικά µε τις γυναίκες. Έχει οργανώσει συζητήσειςοµιλίες και το Ίδρυµα της Βουλής, αλλά και εκθέσεις γύρω από
το γυναικείο κίνηµα στη χώρα µας.
Επίσης, η τηλεόραση της Βουλής αφιερώνει πολλές εκποµπές
στη γυναίκα, για να την τιµήσει, και έχουµε τη χαρά σήµερα να
έχει κατατεθεί ένα νέο νοµοσχέδιο για την ουσιαστική ισότητα,
ενάντια στην έµφυλη βία, το οποίο σε λίγες µέρες θα γίνει νόµος
του κράτους.
Όµως, µαζί µε το θεσµικό, και οι αγώνες των γυναικών έχουν
προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε να δηµιουργούνται συνεχώς κατακτήσεις και να αφυπνίζεται η µεγάλη πλειοψηφία των γυναικών.
Παρά ταύτα, όλοι καταλαβαίνουµε ότι δεν επαρκούν ούτε οι θεσµοί, ούτε οι διεθνείς συµβάσεις, ούτε οι νόµοι που ψηφίζονται,
γιατί, δυστυχώς, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα είναι πολύ
πιο ισχυρά στην κοινωνία και κυριαρχούν έναντι όλων αυτών των
κατακτήσεων που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό,
νοµίζω ότι πρέπει οι γυναίκες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια
τους, ώστε πραγµατικά να µπορούν να διεκδικήσουν περισσότερα δικαιώµατα.
Εύχοµαι, λοιπόν, στο επόµενο Κοινοβούλιο να είναι περισσότερες οι γυναίκες Βουλευτές, να είναι πολιτικοί που να σκύψουν
στην ανώνυµη γυναίκα, στην πλειοψηφία των γυναικών, να µιλάνε
για τις γυναίκες που δεν έχουν φωνή, να αγωνίζονται για τις γυναίκες που δεν έχουν τη δύναµη να αγωνιστούν και έτσι να καταξιώνουν και τον ρόλο τους.
Πιστεύω και εύχοµαι και οι γυναίκες πολιτικοί να δηµιουργήσουν έναν γυναικείο πολιτικό λόγο, µία γυναικεία πολιτική στάση
και να µην αντιγράφουν τα ανδρικά πρότυπα. Γιατί αυτό το οποίο
είναι ξεχωριστό µπορεί να συγκινήσει και να στρατεύσει και γυναίκες στην πολιτική, να γίνει η πολιτική ελκτική για τα νέα κορίτσια, για τις φοιτήτριες, τις µαθήτριες, τις γυναίκες νοικοκυρές,
αυτές που όλη αυτή την εποχή των µνηµονίων ήταν οι στυλοβάτες της οικογένειας, γιατί µε τη διάλυση του κοινωνικού κράτους
ανέλαβαν όλα τα καθήκοντα οι ίδιες: να τονώσουν τον άνεργο
σύζυγο και τα άνεργα παιδιά, να φυλάνε τα παιδιά, τους ηλικιωµένους.
Για όλα αυτά τα οποία η Ελληνίδα γυναίκα, αυτή η ηρωίδα γυναίκα κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να την τιµήσουµε ιδιαίτερα και να ευχηθούµε, µέσα από τους θεσµούς και µέσα από
τους αγώνες του γυναικείου κινήµατος, να µπορέσει πραγµατικά
και να συµµετέχει στην πολιτική και να ανασταλεί η γενικευµένη
βία, η κακοποίηση και η βία κατά των γυναικών, και τα δικαιώµατά
τους να διευρυνθούν. Γιατί ας µην ξεχνάµε ποτέ ότι µία κοινωνία
κρίνεται ως δηµοκρατική, αλληλέγγυα, ανοικτή, πολύχρωµη,
πλουραλιστική, µε βάση τι θέση έχει η γυναίκα στο πλαίσιο της
κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Αµέσως τώρα θα καλέσω στο Βήµα την Υφυπουργό Εσωτερι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κών κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη να χαιρετίσει εκ µέρους της Κυβέρνησης για δέκα λεπτά.
Ελάτε, κυρία Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αξιότιµες κυρίες Βουλεύτριες, αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές,
αξιότιµη Πρόεδρε κ. Αγγελική Θάνου, εκλεκτές προσκεκληµένες
και προσκεκληµένοι, είναι πολύ µεγάλη τιµή και µεγάλη ευθύνη
για µένα να απευθύνοµαι στην Εθνική Αντιπροσωπεία σήµερα 8
Μαρτίου, ηµέρα αφιερωµένη στους αγώνες των γυναικών σε όλο
τον κόσµο για ισότητα, δικαιώµατα, δικαιοσύνη, κάποιες φορές
για τα στοιχειώδη και αυτονόητα, πλην ζητούµενα, σε εµάς τους
πολίτες της Ευρώπης –δυστυχώς, ακόµα συµβαίνει αυτό-, δυσεύρετα και σπάνια σε πολλές γωνιές της γης τον εικοστό πρώτο
αιώνα, όπως το δικαίωµα των κοριτσιών για πρόσβαση στην εκπαίδευση, το αίτηµα των γυναικών να συµµετέχουν και να απολαµβάνουν ισότιµα το προϊόν του µόχθου της εργασίας τους,
µιας εργασίας συχνά αδήλωτης, αφανούς ή εµφανούς, αλλά άνισης, υποαµειβόµενης, συχνά σε συνθήκες απάνθρωπες και εξευτελιστικές.
Βεβαίως, εκτός από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και η ανεργία, στην οποία επίσης εµφανίζονται διακρίσεις, δηλαδή οι άνεργες γυναίκες να είναι σηµαντικά περισσότερες από τους άντρες.
Όµως, δεν εργαζόµαστε ούτε διεκδικούµε την ισότητα στην
ανεργία, αλλά την ισότητα στην εργασία.
Σήµερα 8 Μαρτίου το µυαλό µας, η σκέψη µας, το ενδιαφέρον
µας, η καρδιά µας στρέφεται στις γυναίκες κάθε ηλικίας, κάθε
χώρας, κάθε βιοτικού επιπέδου, κοινωνικής προέλευσης, εκπαίδευσης, θρησκεύµατος ή γλώσσας, σεξουαλικού προσανατολισµού και οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού και δυνατότητας
σε εκείνες που στερούνται δικαιωµάτων όλο και συχνότερα,
ακόµα και το δικαίωµα της ίδιας της ζωής, λόγω φύλου.
Χαιρετίζουµε και στρέφουµε τις ενέργειές µας στις γυναίκες
που αγωνίζονται καθηµερινά να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς τους ρόλους. Κυρίως χαιρετίζουµε τις γυναίκες που στερούνται της δυνατότητος να µιλήσουν, να ακουστούν, να φανούν, αλλά είναι εδώ, υπάρχουν, µοχθούν, αγωνίζονται, έχουν
υπόσταση και ελπίζουν σε ένα καλύτερο µέλλον που δεν θα τις
εξαιρεί.
Τιµούµε τις αγωνίστριες γυναίκες της ιστορίας, όπως εκείνες
στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά και τις αρχές του 20ου που αξίωσαν
µέσα από διαδηλώσεις, φυλακίσεις, θυσίες µε θανάτους, ακόµα
και επαναστάσεις να γίνουν διακριτές, να επιβάλουν την καθιέρωση έστω για µία µέρα τον χρόνο να αναστοχαζόµαστε τη θέση
της γυναίκας στην κοινωνία.
Χαιρετίζουµε την Παγκόσµια Απεργία που ξεκίνησε από το
2016 µε πρωτοβουλία φεµινιστικών και γυναικείων οργανώσεων
και τη συµµετοχή εκατοµµυρίων γυναικών σε όλο τον κόσµο σε
αυτήν κάθε 8 Μάρτη. Παροτρύνουµε τις εργαζόµενες στις χώρες
µας να συµµετέχουν σήµερα, αφού οργανώσεις και σωµατεία
της χώρας µας υιοθέτησαν την πρωτοβουλία αυτή για πρώτη
φορά.
Τα προβλήµατα είναι κοινά, αν και δεν είναι πάντοτε τα ίδια,
αλλά οι διεκδικήσεις πρέπει να είναι κοινές και δυναµικές, για να
µπει ένα τέλος στις διακρίσεις, στους αποκλεισµούς, στις ανισότητες, στη βία και στις δολοφονίες λόγω φύλου. Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες περιστατικών έµφυλης βίας, κακοποίησης,
εκµετάλλευσης, trafficking, bullying, διακρίσεων και δολοφονιών
µε θύµατα γυναίκες, εξαιτίας µιας άθλιας νοοτροπίας και στερεοτύπων που θέλουν τη γυναίκα υποδεέστερη, αµελητέα, πάντοτε
υπόλογη, υπόδουλη, ετερόφωτη, αντικείµενο εκµετάλλευσης και
ιδιοκτησίας, πολίτη δεύτερης κατηγορίας και πότε αυθύπαρκτη,
αυτόφωτη, ισότιµη και ελεύθερη.
Στη χώρα µας δεν λείπουν τα περιστατικά έµφυλης βίας, εκµετάλλευσης, διακρίσεων, ακόµα και δολοφονιών. Η Ελένη στη
Ρόδο, η Λίνα στη Θεσσαλονίκη, η Μυρτώ στην Πάρο, η Αγγελική
στην Κέρκυρα και µόλις προχθές η Κατερίνα στη Σητεία είναι
µόνον κάποιες από τις πρόσφατες υποθέσεις που µας συγκλόνισαν ως άτοµα και κοινωνία. Πολλές άλλες διαδραµατίζονται πίσω
από κλειστές πόρτες, ίσως και αυτήν τη στιγµή που µιλάµε. Καθηµερινά, σιωπηρά εγκλήµατα που εµείς τα αντιλαµβανόµαστε
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ως κοινωνικά και πρέπει να µας αφορούν όλες και όλους, έµφυλα
εγκλήµατα που τα εισπράττουµε ως εγκλήµατα κατά της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, κατά της ευηµερίας και της ανάπτυξης, κατά θεµελιωδών δικαιωµάτων και πανανθρώπινων αξιών,
εν τέλει κατά της ίδιας της δηµοκρατίας,
Όµως, υπάρχει ελπίδα και κόπος που καταβάλλεται για να αντιµετωπιστούν αυτά τα φαινόµενα. Καθηµερινά είναι πολλές εκείνες οι περιπτώσεις έµφυλης βίας που χειρίζονται απολύτως
επιτυχηµένα τα στελέχη των δοµών µας στα συµβουλευτικά κέντρα γυναικών, στους ξενώνες φιλοξενίας, στην τηλεφωνική
γραµµή SOS 15900. Καθηµερινά είναι τα ραντεβού γυναικών θυµάτων βίας, διακρίσεων, ανισοτήτων µε τους επιστήµονες των
δοµών της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των φύλων και του
Κέντρου Έρευνας για Θέµατα Ισότητας, τους δύο πυλώνες
άσκησης κρατικής πολιτικής που εποπτεύει το Υπουργείο Εσωτερικών. Εκεί, σε συνεργασία µε δήµους και περιφέρειες, δίνεται
η πραγµατική µάχη που ενθαρρύνει και προστατεύει τις γυναίκες
να αποδράσουν από τη σιωπή, να σπάσουν τον κύκλο της βίας,
να πιστέψουν ξανά στον εαυτό τους, να αλλάξουν τη ζωή τους,
να νιώσουν ασφαλείς οι ίδιες, συχνά και τα παιδιά τους, να γίνουν
ό,τι ονειρεύονται και να πραγµατώσουν ό,τι επιθυµούν.
Για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες στην Ελλάδα έχει κατατεθεί και εισάγεται στη Βουλή, για να νοµοθετηθεί, ένα πλαίσιο
όρων που προβλέπει εκείνα που πρέπει να γίνονται σε κάθε
Υπουργείο, σε κάθε οργανισµό, σε κάθε εταιρεία, για να πραγµατοποιηθεί η ισότητα των φύλων σε κάθε τοµέα της σύγχρονης
κοινωνικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Είναι ένα σηµαντικό
βήµα προόδου, που οι Βουλεύτριες και οι Βουλευτές, τουλάχιστον του δηµοκρατικού τόξου, πρέπει να ψηφίσουν και να στηρίξουν, δίνοντας µήνυµα ισότητας στα θέµατα της ισότητας.
Βεβαίως, θα δεχτούµε και προτάσεις βελτίωσης.
Στη θητεία αυτής της Κυβέρνησης εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016 - 2020 µε τον συντονισµό της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
Από αυτό το σχέδιο εκπορεύονται καθηµερινά δράσεις και πολιτικές για να υποστηριχθούν οι γυναίκες στην οικογένεια, στη
δουλειά, στην αγροτική οικονοµία, στην ανεργία και στην εξειδίκευση.
Στη θητεία αυτής της Κυβέρνησης, επίσης, κυρώθηκε µε νόµο
η Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή η σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης που µας ορίζει τον κώδικα και τις πολιτικές
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Σηµειώνω ότι η σύµβαση
αυτή υπογράφηκε από το Συµβούλιο Υπουργών του Συµβουλίου
της Ευρώπης στις 11 Μαΐου του 2011, κατά την εκατοστή εικοστή πρώτη συνεδρίασή του στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στη
µνηµονιακή Ελλάδα της κρίσης και της εφαρµογής νεοφιλελεύθερων πολιτικών -όχι τυχαία, κατά την άποψή µου- είχε µείνει στο
ράφι, µέχρι να κυρωθεί από αυτή την Κυβέρνηση.
Τις επόµενες µέρες, για µία ακόµα φορά, θα έχω την τιµή να
εκπροσωπήσω τη χώρα µας και τη φωνή αντίδρασής της για τα
θέµατα ισότητας των φύλων στη σηµαντικότερη ετήσια σύνοδο
σε επίπεδο Υπουργών, Υφυπουργών που πραγµατοποιείται στην
έδρα του ΟΗΕ. Εκεί έχουµε προετοιµαστεί τους τελευταίους
µήνες για να προωθήσουµε τον διακρατικό διάλογο για τα θέµατα υποστήριξης της γυναίκας και για να αναπτύξουµε συνεργασίες στην Ευρώπη, αλλά και ειδικότερα στις χώρες της
Μεσογείου, όπου αλληλεπιδρά το σοβαρό πρόβληµα της προσφυγιάς και της µετανάστευσης.
Ασφαλώς, κατά τη γνώµη µου, η ισότητα των φύλων θα διαβαίνει στενωπούς µέχρις ότου εκδηµοκρατιστεί, στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, η λειτουργία της οικονοµίας. Με νεοφιλελεύθερες, αφοριστικές, άδικες οικονοµικές πολιτικές, πόσω µάλλον
µε εκφασισµό της οικονοµίας, ισότητα δεν είναι δυνατόν να
υπάρξει, ούτε των φύλων αλλά ούτε και καµµία άλλη.
Συνεπώς το µεγάλο βήµα µε την έξοδο από την εξουθενωτική
οικονοµική εποπτεία και τη λογική των µνηµονίων, που πέτυχε η
Κυβέρνηση από τον Αύγουστο του 2018, δηµιουργεί έναν οδικό
χάρτη µε πολύ καλή προοπτική και για τα θέµατα της ισότητας
των φύλων και για την υποστήριξη της γυναίκας.
Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, σήµερα έχουµε λόγους
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όχι για να γιορτάζουµε, αλλά να αναστοχαζόµαστε για το πού
βρισκόµαστε, τι καταφέραµε και πόσα πολλά πρέπει ακόµα να
κάνουµε. Ωστόσο, έχουµε λόγους να είµαστε ικανοποιηµένες και
ικανοποιηµένοι και να έχουµε ελπίδα. Δεν θεωρούµε ότι πρεσβεύουµε το µοναδικό και το εξαίρετο. Δεν ανακαλύπτουµε την
Αµερική. Δεν κοµπάζουµε για την ευαισθησία µας. Είµαστε κρίκοι
µιας µακριάς αλυσίδας που θα συνεχίσει να ενώνει ανθρώπους,
βουλήσεις, οράµατα, στόχους, σκοπούς, αγώνες, προσπάθειες
για την εδραίωση της ισότητας σε κάθε πτυχή της δηµόσιας και
της ιδιωτικής σφαίρας. Αναγνωρίζουµε και σεβόµαστε όσα έκαναν προκάτοχοι, φορείς, κινήµατα, οργανώσεις, επιστήµονες, µεµονωµένοι πολίτες, άντρες και γυναίκες για την ισότητα των
φύλων.
Απευθύνουµε ένα µεγάλο, δηµόσιο «ευχαριστώ» σε όσες και
όσους εργάστηκαν και εργάζονται, ώστε να εδραιωθούν κεκτηµένα, να κατακτηθούν δικαιώµατα, να διερευνηθούν και συχνά
να εξειδικευτούν, προστατεύοντας το σύνολο, το µεγάλο, το καθολικό, αλλά συνάµα το µοναδικό, το εξατοµικευµένο, το µεµονωµένο. Απευθύνοµαι στην Εθνική Αντιπροσωπεία µε την ιδιότητα της Υφυπουργού Εσωτερικών µε αντικείµενο εργασίας την
ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της έµφυλης βίας, µε άλλα
λόγια, υλοποιώντας την απόφαση αυτής της Κυβέρνησης να αναβαθµίσει πολιτικά το θέµα ισότητος, για πρώτη φορά σε επίπεδο
Υφυπουργού από τον περασµένο Αύγουστο που ανέλαβα καθήκοντα.
Απευθύνοµαι σε εσάς σήµερα, Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, σε µία χρονική συγκυρία που εγγράφεται για συζήτηση,
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη κοινοβουλευτική διαδικασία, το
νέο νοµοσχέδιο για την ισότητα των φύλων. Για πρώτη φορά
µετά από πολλά χρόνια, µαζί µε διατάξεις για την ιθαγένεια και
τη µεταρρύθµιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», µετά από εξαντλητική, επίπονη συνεργασία, διαβούλευση και διάλογο µε εκπροσώπους,
φορείς, κινήµατα, οργανώσεις, πολιτικά κόµµατα, επιστήµονες,
φέρνουµε στη Βουλή νοµοσχέδιο που ορίζει το πλαίσιο στη δηµόσια και ιδιωτική σφαίρα µέσα στο οποίο θα εφαρµοστούν οι
πολιτικές ισότητος, όχι προαιρετικά, όχι επιλεκτικά, όχι τυχαία,
όχι εν µέρει, όχι περιστασιακά, κατά βούληση και εξαίρεση.
Εισάγουµε διατάξεις που ορίζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο
κάθε δήµος και κάθε περιφέρεια, κάθε Υπουργείο, κάθε επιχείρηση πλέον των πενήντα εργαζοµένων, κάθε µέσο ενηµέρωσης,
εκπαιδευτική βαθµίδα, δοµή υγείας και οποιοσδήποτε άλλος φορέας-υπηρεσία θα πρέπει υποχρεωτικά σε µόνιµη βάση, µε ελεγκτικό µηχανισµό και χρηµατοδότηση, να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές ισότητας.
Εξασφαλίζουµε τη βιωσιµότητα των δοµών της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και του ΚΕΘΙ, που µετασχηµατίζονται σε προνοιακές. Διατηρούµε το ανθρώπινο δυναµικό τους και
την πολύτιµη εµπειρία του µε χρηµατοδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Υιοθετούµε ποσόστωση για τη συµµετοχή των γυναικών στις
εθνικές εκλογές από το 30% στο 40% επί του συνόλου των υποψηφίων κάθε συνδυασµού ανά εκλογική περιφέρεια, όπως έχει
νοµοθετηθεί µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» για τους δήµους και τις περιφέρειες, όπως ήδη πλέον θα συµβαίνει για τις διοικήσεις των
αγροτικών συνεταιρισµών και των αθλητικών οµοσπονδιών, µετά
από νοµοθέτηση των αρµόδιων Υπουργείων, στην οποία οι συνάδελφοι έχουν προχωρήσει.
Θεσπίζουµε αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας για την απάλειψη κάθε έµφυλης διάκρισης και την απάλειψη αρνητικών στερεοτύπων από δηµόσια έγγραφα, προγράµµατα και διαφηµίσεις
σε µέσα ενηµέρωσης.
Τέλος, χτίζουµε ένα δίχτυ προστασίας για τις γυναίκες θύµατα
ρατσιστικής, σεξιστικής συµπεριφοράς και διακρίσεων και ενισχύουµε τις συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, όπως ήδη συνέβη
µε τα σύµφωνα πρόθεσης συνεργασίας που υπογράψαµε µε
ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ για τις πολιτικές ισότητας που θα εφαρµόσουν
οι νέοι αιρετοί µετά τις εκλογές του Μαΐου.
Είµαστε σε συνεργασία µε όλα τα Υπουργεία για την εφαρµογή πολιτικών ισότητας, τη συνδροµή τους στην προστασία θυµάτων βίας, την εκπαίδευση δηµοσίων λειτουργών, παιδαγωγών
από την προσχολική ηλικία, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
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των µαθητών και κάθε πολίτη.
Είµαστε πεπεισµένοι ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί υποχρέωση στην πολιτική δράση. Μπορεί να µας ενώσει ως πολίτες
της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσµου, να απαντήσει στη βία,
στον διχασµό, στον συντηρητισµό, στον ρατσισµό και στον νέο
φασισµό, γιατί απλά η ανθρωπιά, η ευηµερία, η ανάπτυξη, η ίδια
η δηµοκρατία περνούν µέσα από την ισότητα των φύλων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
θα καλέσω τους εκπροσώπους των κοµµάτων για πέντε λεπτά
να χαιρετίσουν.
Τον λόγο έχει η κ. Βαγενά, Βουλευτής Λάρισας, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Καληµέρα σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σπουδαίες γυναίκες καλεσµένες. Καθεµία από εσάς αποδεικνύετε κάθε µέρα στην πράξη τη δύναµή µας, την ικανότητά µας.
Σας ευχαριστούµε για αυτά που κάνετε, όχι µόνο για τις γυναίκες, αλλά για όλο τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστούµε πολύ.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µε χαρά βλέπω ότι οι άντρες είναι περισσότεροι στην Αίθουσα σήµερα, πράγµα που σηµαίνει ότι µας αναγνωρίζετε. Θα ασχοληθούµε και µε τα δικά σας
θέµατα, αφού λύσουµε τα δικά µας. Σας ευχαριστούµε πολύ πάντως για την τιµή.
Θα µπορούσα να έλεγα µόνο το τραγούδι του συντρόφου µου,
του Λουκιανού Κηλαηδόνη –θα µου επιτρέψετε την προσωπική
αναφορά- τον ύµνο της γυναίκας, τη «Μαίρη Παναγιωταρά» και
να κατέβω από το Βήµα, αλλά δεν θα πω µόνο αυτό. Θα κάνω κι
έναν σύντοµο χαιρετισµό.
8 Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, ηµέρα µνήµης
των αγώνων του κινήµατος για τα δικαιώµατα των γυναικών.
Χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες, πολλοί αγώνες, πολλή προσπάθεια για να κερδηθούν τα αυτονόητα, τα ίσα δικαιώµατα ανάµεσα
στα δύο φύλα, που οι διαφοροποιήσεις ανάµεσά τους στην
πραγµατικότητα αλληλοσυµπληρώνονται και αποτελούν από
µόνες τους µία πρόσκληση για την ένωση, τη συνεργασία και τη
σύµπραξη των δυνάµεών τους.
Τα αιτήµατα του κινήµατος για τα δικαιώµατα των γυναικών,
όπως το δικαίωµα για σωµατική ακεραιότητα και αυτονοµία, το
δικαίωµα να είναι ελεύθερες από σεξουαλική βία, να ψηφίζουν,
να κατέχουν δηµόσια αξιώµατα, να συνάπτουν νοµικές συµβάσεις, να έχουν ίσα δικαιώµατα στο Οικογενειακό Δίκαιο, να δουλεύουν, να αµείβονται µε δίκαιους µισθούς και ίση αµοιβή, να
έχουν αναπαραγωγικό δικαίωµα, να έχουν ιδιοκτησία, να µορφώνονται, όλα αυτά δικαιώθηκαν, δηλαδή ικανοποιήθηκαν, µε την
έννοια ότι υπήρξε θεσµική και νοµική καταχώρησή τους. Ωραία.
Σας ευχαριστούµε πολύ. Τι γίνεται όµως στην πράξη; Στην καθηµερινότητα, µέσα στην κοινωνία µας;
Σήµερα, στις 8 Μαρτίου 2019, Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας,
αναρωτιέµαι κατά πόσο οι αγώνες ολοκλήρωσαν τον σκοπό
τους, κατά πόσο επετεύχθη το αυτονόητο δικαίωµα των γυναικών στην ισότητα στην πράξη. Ο απολογισµός είναι µάλλον απογοητευτικός.
Φαίνεται πως η δύναµη του γυναικείου φύλου τροµάζει. Ίσως
πάντα τρόµαζε όσους µεγάλωσαν και µεγαλώνουν µε στερεοτυπικά πρότυπα, στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν. «Να είσαι
δυνατός, να είσαι κυνηγός, να µην έχεις ευαισθησίες». Νιώθεις,
ας πούµε, τη δύναµη κάποιου άλλου ανθρώπου στο περιβάλλον
σου; Αυτό ισούται µε απειλή κι εσύ καλείσαι να την πατάξεις.
Είναι ένα πρόβληµα κοινωνικό, ευρύ και βαθιά ριζωµένο και τα
επιµέρους περιστατικά αποτελούν µόνο το σύµπτωµα στην κορυφή του παγόβουνου.
Τα νούµερα µιλούν από µόνα τους. Στον εργασιακό τοµέα
έχουµε ακόµα πολύ δρόµο για να µπορούµε να µιλάµε για ίσους
όρους. Δείτε τα ποσοστά των γυναικών που επιχειρούν, που καταλαµβάνουν υψηλόβαθµες θέσεις και αξιώµατα, που διαπρέπουν. Ίσως να είναι πιο πολλές πια, ίσως ο δρόµος να είναι πιο
ανοικτός από ποτέ, όµως απέχουµε πολύ από το σηµείο που θα
µπορούσαµε να µιλάµε για ισότητα και για ίσες ευκαιρίες. Ακόµα
και η µητρότητα, το ίδιο το θαύµα της φύσης και της ανθρώπινης
ύπαρξης, αποτελεί σήµερα για πολλές εργαζόµενες µητέρες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αιτία άγχους, φόβου και ανασφάλειας και γίνεται αιτία να υιοθετούν µια απολογητική στάση για την πιο προσωπική επιλογή της
ζωής τους, αυτή της µητρότητας.
Με λίγα λόγια, η ίδια η δύναµή µας βλέπουµε συχνά να µετατρέπεται µ’ έναν υποχθόνιο και άρρωστο τρόπο σε αδυναµία, σε
πόνο, σε υποβιβασµό, σε έλλειψη ελευθερίας. Η ευθύνη γι’ αυτό
το φαινόµενο µας βαραίνει όλους συνολικά και σαν κοινωνία και
σαν άτοµα, τον καθένα και την καθεµιά από εµάς, η οποία ξεκινάει από τις µικρές επιλογές της καθηµερινότητας.
Έτσι, οι γυναίκες οφείλουν να ξεπεράσουν περισσότερα εµπόδια και να καταβάλουν µεγαλύτερη προσπάθεια για να αποδείξουν την αξία τους, ακριβώς γιατί µεγαλώνουν σε µια κοινωνία
που δεν έχει ξεριζώσει στην πραγµατικότητα πολύ ισχυρά στερεότυπα.
Για παράδειγµα, µια όµορφη γυναίκα αποκλείεται να είναι και
έξυπνη και όταν µια όµορφη γυναίκα πετυχαίνει σε οποιονδήποτε
τοµέα, ψάχνουν να βρουν ποιος άντρας κρύβεται πίσω από την
επιτυχία αυτής της γυναίκας, σύζυγος, πατέρας ή ακόµα χειρότερα και εραστής. Έτσι, για τη γυναίκα ακόµα και η οµορφιά της
θεωρείται ύποπτη και ποινικοποιείται. Αφήστε που, άµα είναι
όµορφη, αυτό σηµαίνει αυτόµατα ότι προκαλεί τους άντρες.
Εδώ ερχόµαστε στην πραγµατική ελευθερία της γυναίκας να
διαχειρίζεται το σώµα και την ερωτική της επιθυµία. Πράγµατα
που για τον άντρα είναι αυτονόητα και πολλές φορές χαρακτηρίζονται ως µαγκιά και ανδρισµός, για τη γυναίκα είναι προκλητική συµπεριφορά και απαξίωση.
Ερχόµαστε στο θλιβερό φαινόµενο στην Ελλάδα του 2019,
όπως είπαν και οι κυρίες που µίλησαν πριν, γυναίκες να κακοποιούνται µέχρι θανάτου από τον σύζυγο, τον πατέρα, τον φίλο ή
τον γνωστό, όπως δείχνουν οι τραγικές δολοφονίες της Ελένης
στη Ρόδο, της Αγγελικής από την Κέρκυρα, που τη σκότωσε ο
ίδιος της ο πατέρας, της Κατερίνας από τη Σητεία, που τη σκότωσε ο άντρας της και –για να φύγουµε από την Ελλάδα- του δωδεκάχρονου κοριτσιού στην Αργεντινή, που υποβλήθηκε σε
καισαρική –γιατί η έκτρωση δεν επιτρέπεται εκεί λόγω καθολικισµού- για να της αφαιρέσουν από µέσα της το έµβρυο που της
φύτεψε ο ίδιος ο παππούς της.
Σε αυτές τις µαρτυρικές γυναίκες αφιερώνω από το Βήµα της
Βουλής -που για εµένα είναι ο µεγαλύτερος, ο σπουδαιότερος
θεσµός της δηµοκρατίας και που έχω την τιµή να µιλώ σήµερατην Ηµέρα της Γυναίκας.
Η σηµερινή ηµέρα, όµως, εκτός από µια σηµαντική αφορµή
για έναν συνολικό απολογισµό, προσφέρει και µια ευκαιρία για
να γιορτάσουµε τη δύναµη και την οµορφιά που έχει µέσα της
κάθε γυναίκα, µητέρα, κόρη, αδελφή, σύζυγος, φίλη. Άλλωστε η
γυναίκα σηµαίνει πολλά περισσότερα απ’ αυτούς τους χαρακτηρισµούς, γιατί πλέον µπορούµε οι ίδιες να επιλέγουµε τι θέλουµε
και ποιες λέξεις επιθυµούµε να µας χαρακτηρίζουν.
Ακόµα η σηµερινή ηµέρα είναι µία ευκαιρία να τιµήσουµε όλες
εκείνες τις γυναίκες που µε τη ζωή, το έργο τους, τους κοινωνικούς ή και τους προσωπικούς τους αγώνες βοήθησαν να φτάσουµε σε όσα έχουν κατακτηθεί έως σήµερα, και ακόµα τις
απλές και ταπεινές, πολλές φορές αγράµµατες γυναίκες του
λαού µας, τις µάνες µας, τις γιαγιάδες µας, από τις οποίες προερχόµαστε όλες.
Τέλος, θέλω να απευθυνθώ σε όλες τις γυναίκες, που βρίσκονται εκεί έξω και που για οποιοδήποτε λόγο έχουν χάσει την πίστη
στον εαυτό τους, και να τους πω: «Δεν είστε µόνες, κοιτάξτε γύρω σας. Είµαστε πολλές. Μην φοβόσαστε τη δύναµή σας. Κατά
βάθος η κάθε µία µας ξέρει πολύ καλά τι θέλει και τι µπορεί. Είµαστε πολλές και είµαστε µαζί».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει η κ. Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Καληµέρα και από µένα και χρόνια πολλά
σε όλες τις γυναίκες σε όλον τον κόσµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε στο 2019 και σίγουρα έχουν πολλά αλλάξει και πολλά βελτιωθεί, ωστόσο σήµερα η ηµέρα πρέπει να αφιερωθεί σε ένα πολύ σηµαντικό γεγο-
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νός, στο γεγονός ότι παρά τις προόδους που έχουν υπάρξει όλα
αυτά τα χρόνια -ήδη από τις αρχές του περασµένου αιώνα που
ξεκίνησε το γυναικείο κίνηµα- τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία
παράδοξη στασιµότητα.
Δεν µας λείπουν οι νόµοι, δεν µας λείπει το Σύνταγµα. Αυτό
που µας λείπει είναι ότι δεν αντιµετωπίζουµε κατάµατα το πρόβληµα, όσοι νόµοι και αν έρθουν εδώ, ό,τι και αν ψηφίσουµε. Και
επειδή δεν έχω µάθει την ξύλινη γλώσσα, όπως άλλωστε όλες οι
γυναίκες, να σας πω ότι εµένα δεν µου αρέσει προσωπικά να έρχεται ένας νόµος ο οποίος υποτίθεται ότι προωθεί την ουσιαστική
ισότητα και αυτός να συµπιέζεται ανάµεσα σε τακτοποιήσεις
στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε θέµατα ιθαγένειας, διότι αυτός
ο νόµος χάνει την αξία του.
Επίσης, θέλω να επισηµάνω, επειδή εδώ υπάρχουν και Υπουργοί, ότι προχθές η Διεθνής Αµνηστία κατήγγειλε το γεγονός ότι
χειροτερεύει η διάταξη του Ποινικού Κώδικα. Έχετε βάλει σε διαβούλευση τον νέο Ποινικό Κώδικα. Όσον αφορά στο άρθρο 336
δεν υπάρχει πάλι η πρόβλεψη ο ορισµός του βιασµού να καθορίζεται µε βάση την απουσία συναίνεσης. Πηγαίνουµε πάλι στον
σπουδαίο και άµεσο κίνδυνο, και µάλιστα χειροτερεύει, διότι
τώρα γίνεται µόνο όταν υπάρχει απειλή κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας. Άρα, δεν µας λείπουν οι νόµοι και χρειάζεται να βελτιώνουµε και τους νόµους.
Η µη πρόοδος, η στασιµότητα για την περίπτωση των γυναικών
αποτελεί οπισθοδρόµηση. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
δείχνει ότι υπάρχει απόλυτη στασιµότητα εδώ και πάνω από µία
δεκαετία σε όλους τους τοµείς, όπως στο µισθολογικό χάσµα,
το οποίο παραµένει στάσιµο στο 16% όλα αυτά τα χρόνια και στα
θέµατα της εργασίας και της απασχόλησης, που είναι στάσιµο
στο 11%. Για αυτό δεν µου αρέσει να συνδέονται αυτά τα θέµατα
µε τις οικονοµικές συγκυρίες, τα µνηµόνια και τις κρίσεις. Υπάρχει άλλο πρόβληµα και αν δεν το αντιµετωπίσουµε, δεν θα αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα.
Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περισσότερες όσον
αφορά στη φοίτηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά
είναι λιγότερες στους υπόλοιπους τοµείς. Η Ελλάδα έχει ένα από
τα µικρότερα ποσοστά παντού, και στην πολιτική και στην ψηφιακή οικονοµία και στο πόσοι και ποιοι πρέπει να φροντίζουν το
σπίτι και τα παιδιά και στα θέµατα της βίας, τα οποία συνεχίζουν
να είναι πολύ σηµαντικά, στην επιχειρηµατικότητα και στον τεχνολογικό τοµέα, στα θέµατα της ανεργίας και στα θέµατα των
θέσεων ευθύνης. Υπήρχε νόµος για τα διοικητικά συµβούλια -ο
οποίος δεν εφαρµόστηκε ποτέ- για τη συµµετοχή των γυναικών.
Κυρίως παραµένει το µισθολογικό χάσµα. Και βέβαια στην Ελλάδα παρατηρούνται οι µεγαλύτερες διαφορές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όσον αφορά στην εναρµόνιση της επαγγελµατικής και
της οικογενειακής ζωής.
Θέλω να πω µε αυτό ότι παραµένει διαφορετικό το σηµείο εκκίνησης µεταξύ ανδρών και γυναικών και ο κόσµος και η Ελλάδα
εξακολουθούν να προχωρούν χωρίς να είναι αναµµένες όλες οι
µηχανές τους.
Πρέπει, όµως, να απαντήσουµε και στο ερώτηµα γιατί υπάρχει
αυτή η στασιµότητα όλα αυτά τα χρόνια. Έχω καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι η ένταξη των δικαιωµάτων των γυναικών στο γενικότερο κάδρο των δικαιωµάτων έχει αφαιρέσει δυναµική από
αυτόν τον αγώνα. Βεβαίως, θα υπερασπιστούµε τα δικαιώµατα
όλων, όπου κι αν βρίσκονται και ό,τι ιδιαιτερότητα και αν έχουν.
Ωστόσο, το γυναικείο ζήτηµα δεν µπορεί να µπαίνει εκεί.
Οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το µισό του πληθυσµού και
πρέπει να ξαναβγεί από αυτό το κάδρο και να µπει σκέτο, µόνο
του: «Γυναικεία δικαιώµατα, ισότητα, γυναίκα», διότι δεν έχουµε
δικαίωµα να συνεχίζουµε να προχωράµε χωρίς το µισό πληθυσµό
σε ικανότητες, δεξιότητες και ευφυΐα. Και δεν έχουµε δικαίωµα
να υποτιµούµε άλλο τις γυναίκες. Πρέπει ο αγώνας των γυναικών
να ξαναβγεί στο προσκήνιο και να ξεχωρίσει από όλους τους άλλους αγώνες.
Επειδή έχουµε εδώ τις κυρίες που έχουν εκλεγεί, και µας εκπροσωπούν σε διάφορους τοµείς, θα ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, µόνο ένα περιστατικό το οποίο είναι πολύ σηµαντικό. Όπως
ξέρετε στην Ελλάδα οι γυναίκες απέκτησαν το δικαίωµα του
«εκλέγειν και του εκλέγεσθαι» το 1952, πλην όµως εκείνη τη χρο-
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νιά δεν ψήφισαν, διότι όπως τους είπαν δεν είχαν ολοκληρωθεί
οι εκλογικοί κατάλογοι. Ψήφισαν σε µία αναπληρωµατική εκλογή
τον επόµενο χρόνο στη Θεσσαλονίκη, όταν πέθανε ξαφνικά ένας
Βουλευτής Θεσσαλονίκης.
Και εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο. Η αναπληρωµατική αυτή εκλογή στη Θεσσαλονίκη έγινε στις 7 Δεκεµβρίου
του 1952. Σε εκείνες τις εκλογές πήραν για πρώτη φορά µέρος
οι γυναίκες και ήταν το 1953. Είχε ανοίξει ο δρόµος για την πρώτη γυναικεία υποψηφιότητα και πέντε γυναίκες έσπευσαν να δοκιµάσουν την τύχη τους, η Ελένη Σκούρα από τον Συναγερµό, η
Βιργινία Ζάννα από τον ΕΠΕΚ και τρεις ανεξάρτητες.
Τα δύο µεγάλα κόµµατα δύο µεγάλων αντιπάλων, δηλαδή το
κόµµα του Παπάγου και το κόµµα του Πλαστήρα, αποφάσισαν
ότι µία γυναίκα θα έµπαινε στην Βουλή -γι’ αυτό έβαλαν και υποψήφιες µόνο γυναίκες για εκείνη την αναπληρωµατική εκλογή- ο
κόσµος να χαλούσε.
Πρέπει να σας πω ότι ο κόσµος χάλασε. Το ανδρικό κατεστηµένο της εποχής εξεγέρθηκε και για πρώτη φορά οι πολιτικοί δύο
αντίπαλων παρατάξεων που έδιναν µεγάλες και σκληρές µάχες,
ενώθηκαν µε ένα κοινό σύνθηµα «Ή η γυναίκα ή εµείς».
Τι έγινε, όµως, τότε; Ο Στρατάρχης Παπάγος αποκήρυξε τον
αντάρτη Βουλευτή που έβαλε υποψηφιότητα, έναν Αηδονά και
τον διέγραψε από τον Συναγερµό. Και ο Πλαστήρας που βρισκόταν στην Αµερική, διότι ήταν άρρωστος, αποκήρυξε και διέγραψε
τον δικό του αντάρτη, έναν Ανωγειανάκη.
Μετά, λοιπόν, από αυτό οι γυναίκες µπήκαν στη Βουλή µε το
σπαθί τους. Χρειάστηκε, όµως, να περάσουν πολλά χρόνια και
να φτάσουµε στο 1974, όταν η αείµνηστη Βιργινία Τσουδερού
εξελέγη Βουλευτής µετά τη δικτατορία των συνταγµαταρχών.
Έφτασε εδώ απ’ έξω και προσπάθησε να µπει µέσα και όταν την
είδε ο φρουρός, της είπε: «Σύζυγοι και λοιποί συγγενείς πάνω
στα θεωρεία». Λέει η Βιργινία: «Μα, δεν είµαι σύζυγος, είµαι εγώ
Βουλευτής». Και απάντησε τότε ο αστυνοµικός: «Κυρία µου, µην
µας κουράζετε άλλο, ανεβείτε στα θεωρεία».
Η ίδια της η Κοινοβουλευτική Οµάδα τότε της Βιργινίας την
αντιµετώπισε συγκαταβατικά. Της είπαν: «Θα στολίσεις την
οµάδα µας». Η Βιργινία, βέβαια, δεν ήθελε να στολίσει την οµάδα
της, ήθελε να ρίχνει τοίχους, γι’ αυτό και αυτά τα περιστατικά τα
περιέγραψε στο βιβλίο της µε τον εύγλωττο τίτλο «Όταν πέφτουν
οι τοίχοι».
Για να πέσουν, λοιπόν, οι τοίχοι -και καταλήγω µε αυτό- δεν
χρειαζόµαστε µόνο τις γυναίκες, χρειαζόµαστε τους άντρες που
θα µπουν µπροστά για τα δικαιώµατα των γυναικών. Χρειαζόµαστε µόνο τους άντρες που θα µπαίνουν µπροστά για τα δικαιώµατα των γυναικών! Όσο περισσότεροι αυτοί οι άντρες τόσο
καλύτερα, και αν είναι όλοι οι άντρες µαζί µας πάλι τόσο το καλύτερο.
Χρόνια πολλά και πάλι!.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Καλώ
στο Βήµα τον κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος είναι η εξαίρεση. Το ΚΙΝΑΛ
έχει εκπρόσωπο άνδρα και ελπίζω ότι θα πει τα καλύτερα.
Κύριε Σκανδαλίδη, υπάρχει και ισότητα στον χρόνο. Έχετε τον
λόγο για πέντε λεπτά κι εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Απ’ ό,τι κατάλαβα έχω τεράστιο προνόµιο σήµερα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ηµέρα της Γυναίκας είναι συνήθως µία αφορµή για την εξαγγελία µηνυµάτων και διακηρύξεων για την ισότητα και τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη
κοινωνία, για την πρέπουσα τιµή στους διαρκείς αγώνες των γυναικών και των γυναικείων κινηµάτων, που οδήγησαν σε µεγάλες
κατακτήσεις εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
Αυτή η επετειακή προσέγγιση γίνεται αιτία ενός απολογισµού.
Ξυπνά µνήµες και επισηµαίνει νέες υποχρεώσεις της πολιτικής
απέναντι στο άλλο µισό του ουρανού, λόγοι, µέτρα, αντιπαραθέσεις, συγκρίσεις, εξαγγελίες νέων στόχων.
Έχω την τιµή να εκπροσωπώ σε αυτό το Βήµα µία παράταξη
βαθιά προοδευτική σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώµατα, µία
παράταξη που αναβάθµισε έµπρακτα τον ρόλο της γυναίκας
στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, που σεβάστηκε, στήριξε και υποστήριξε τα φεµινιστικά κινήµατα σε όλη
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τη διαδροµή της, ενίσχυσε τους αγώνες τους και υιοθέτησε πλήθος από τις προτάσεις τους, µία παράταξη που συνδέθηκε µε
την κατάργηση της προίκας, την ίση αµοιβή για ίση εργασία, τον
πολιτικό γάµο, την πρόνοια για το παιδί και την εργαζόµενη γυναίκα, τη στήριξη της ανύπαντρης µητέρας, την αποκατάσταση
της ισότητας των φύλων στο δικαιακό µας σύστηµα, την ενίσχυση της πολιτικής συµµετοχής.
Είµαστε περήφανοι γιατί θεσµοθετήσαµε ένα από τα πιο προοδευτικά πλαίσια στην Ευρώπη. Το Οικογενειακό Δίκαιο, το Εργατικό Δίκαιο, το συνταξιοδοτικό, ιδιαίτερα η κατοχύρωση της
σύνταξης αγρότισσας, έχουν αλλάξει άρδην τον τύπο και το
γράµµα της ισότητας των φύλων στη χώρα µας, µε κορωνίδα την
κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης του ΟΗΕ Κατά Των Διακρίσεων
σε όλους τους τοµείς. Έκτοτε, και πάντοτε µαζί µε το φεµινιστικό
κίνηµα, δώσαµε τη µάχη για τα ίσα δικαιώµατα και πήραµε όλες
εκείνες τις πρωτοβουλίες που ενδυναµώνουν την απελευθέρωση
των γυναικών.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η επετειακή προσέγγιση, η παρουσίαση ενός απολογισµού, δεν νοµίζω ότι ταιριάζει στη σηµερινή συγκυρία, δεν την εξαντλεί. Τα προβλήµατα,
παλιά και νέα, παραµένουν άλυτα. Δεν λύνονται µε ευκαιριακές
και προεκλογικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Στην Ευρώπη του ευρώ και των ίσων ευκαιριών οι γυναίκες
εξακολουθούν να αµείβονται λιγότερο από τους άντρες. Εξακολουθούν να γίνονται θύµατα βιασµού και σεξουαλικής καταπίεσης. Εξακολουθούν στην εργασία να αντιµετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γιατί τυχαίνει να φέρουν στον κόσµο
ένα παιδί. Εξακολουθούν να φαλκιδεύονται κατά το δοκούν κατακτηµένα εδώ και πολύ καιρό δικαιώµατά τους. Η γυναίκα-αντικείµενο, ο ανδρικός ρατσισµός, η βία, ο βιασµός, η πορνεία, η
ανασφάλεια της µητρότητας, η τεχνητή γονιµοποίηση, η ανάγκη
κοινωνικής αναγνώρισης του διπλού ρόλου, είναι πανταχού παρόντα και ζέοντα προβλήµατα.
Αν το καρφί στο µάτι της εποχής µας, στην αυτάρκεια του πολιτισµού της καθηµερινότητάς µας, είναι ο κοινωνικός αποκλεισµός, η καταδίκη στο περιθώριο, οι εξαθλιωµένες µάζες των
µεταναστών, τότε η γυναίκα στα σκουπίδια της ανάπτυξης του
πολιτισµού µας έχει τον πρώτο λόγο στην ανεργία, στα ναρκωτικά, στην έλλειψη στέγης, στην καταδίκη στο περιθώριο, σε µία
ζωή χωρίς φως και ορίζοντα. Η κοινωνία της αφθονίας συνυπάρχει µε την αρρώστια, τον υποσιτισµό, την καταπίεση, τους πολιτισµούς που στο όνοµα της παράδοσης καταδικάζουν τη γυναίκα
σε αντικείµενο εκµετάλλευσης ή µιας χρήσης.
Οι εικόνες κάθε άλλο ξένες είναι σε µας, που βλέπουµε µία µετανάστρια να πνίγεται έχοντας αγκαλιά το παιδί της καταµεσής
του πελάγους, που βλέπουµε µία νέα κοπέλα να παραπατάει από
τη χρήση ναρκωτικών στη Μαιάνδρου, που βλέπουµε µία εργαζόµενη µητέρα να εκλιπαρεί για µία θέση σε ένα δηµόσιο παιδικό
σταθµό, σε ένα χωριό ή σε µία κωµόπολη της πατρίδας µας.
Ας µη γελιόµαστε. Ο φεµινισµός, µία προοδευτική ιδέα του
προηγούµενου αιώνα, έφερε µία από τις πιο µεγάλες και ευεργετικές ανατροπές, άνοιξε ένα µεγάλο δρόµο, που δεν τον ολοκλήρωσε. Η κοινωνία των ίσων ευκαιριών και των αξιοκρατικών
επιλογών έχει δρόµο µπροστά της ακόµα να διανύσει. Το δικαίωµα στην αξιοπρέπεια, η βάση και το θεµέλιο της πραγµατικής ισότητας των φύλων, δεν κατακτήθηκε ακόµη.
Γι’ αυτό και επαναλαµβάνω: Η επετειακή προσέγγιση δεν µας
ταιριάζει. Η Ηµέρα της Γυναίκας είναι κάθε µέρα που αγωνιζόµαστε για την κατοχύρωση της ισότητας των ευκαιριών και για
την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, κάθε µέρα που
προσπαθούµε να δηµιουργούµε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις εκείνες που επιτρέπουν τη συµµετοχή της γυναίκας στην
κοινωνία και την πολιτική, να µην εγκλωβίζεται στα τείχη των προκαταλήψεων των παραδοσιακών δοµών, των παραδοσιακών
ρόλων.
Η Ηµέρα της Γυναίκας είναι κάθε µέρα που µοιραζόµαστε έναν
αγώνα για µία καινούργια καθηµερινότητα που θα αναγνωρίζει
την αλλαγή των συνθηκών της ζωής µας, των προσωπικών απαιτήσεων, των αναγκών και των υποχρεώσεών µας. Η Ηµέρα της
Γυναίκας είναι κάθε µέρα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµη,
της συνεργασίας µε διεθνούς οργανισµούς κινητοποίησης προ-
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στατευτικών µηχανισµών ενάντια στην σεξουαλική εκµετάλλευση, τη φτώχεια, την κακοποίηση, τον κοινωνικό αποκλεισµό
της γυναίκας σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Η ισότητα των δύο φύλων είναι µέτρο και προϋπόθεση της δηµοκρατίας, της ανάπτυξης, της συνοχής και της δυναµικής µιας
σύγχρονης κοινωνίας. Οι γυναίκες ξέρουν χρόνια τώρα να αξιοποιούν κάθε νέα κατάκτηση. Δεν χρειάζονται προστασία. Χρειάζονται µόνο την ανεµπόδιστη και πλήρη αναγνώριση των δικαιωµάτων τους. Φορείς ενός νέου πολιτισµού ισότητας, αλληλεγγύης και ειρηνικής συνύπαρξης οι γυναίκες συµβάλλουν στην
οικοδόµηση ενός κόσµου πιο ανθρώπινου. Και εάν η Ευρώπη θα
ήθελε να ζήσει µια νέα εποχή αναγέννησης και ανθρωπισµού,
καλό θα είναι να ξεκινήσει από τα ίσα δικαιώµατα, την ισονοµία
και την ισοπολιτεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να εκφράσω
µια τελευταία σκέψη ατενίζοντας το µέλλον. Στον κόσµο των
ανοικτών συνόρων, στον κόσµο του µεταφεµινισµού, µόνο ένας
δρόµος υπάρχει. Θα τον διατυπώσω εντελώς συνθηµατικά. Όχι
στα ισχυρά φύλα, ναι στις ισχυρές, αυθεντικές και ισότιµες σχέσεις. Όχι στην ισοπέδωση των διαφορών, των ειδικών ρόλων, των
αναρίθµητων αισθητικών δρόµων, των διαφορετικών επιλογών
και βιωµάτων. Ναι στην κατοχύρωση της συνύπαρξης µέσα από
τις ίσες ευκαιρίες, τα ίσα δικαιώµατα, στη συµβίωση µέσα από
διαφορετικούς δρόµους, της αυθεντικής σχέσης µέσα από ισότιµους ρόλους.
Όπως ο άνδρας δεν νοµιµοποιείται να παριστάνει τον πατέρααφέντη, έτσι και η γυναίκα δεν µπορεί και δεν πρέπει και δεν
θέλει να τον υποκαταστήσει και να τον αντιγράψει. Υπάρχει πάντοτε ο χώρος, ο τρόπος, η δυνατότητα για µια ζωή µέτρου και
αρµονίας, που συνδέει την ισότητα µε την ελευθερία, τον σεβασµό µε την αξιοπρέπεια, εν τέλει τη χαρά της δηµιουργίας. Και η
Ελλάδα έχει απόλυτη ανάγκη τη θηλυκή ενέργεια, την ταχύτητα
αντίληψης, τη διαίσθηση και την ευαισθησία των γυναικών της.
Εάν η όποια ευηµερία -όπως όλοι ισχυρίζονται- µπορεί να στηριχθεί µόνο στη γνώση και στους ανθρώπινους πόρους µας, τότε
η Ελληνίδα δεν είναι µόνο το µισό του ουρανού, δεν είναι µια ποσοτική οντότητα, είναι το µέτρο της αρµονίας που το επιτρέπει.
Δείτε τις νέες γενιές των γυναικών της πατρίδας µας, τα κορίτσια που παρελαύνουν, αυτά που δουλεύουν, που σπουδάζουν,
που αναζητούν δρόµους ζωής και αυτά που µε το σπαθί τους
ήδη πρώιµα κέρδισαν και τη ζωή τους και τη διάκριση εδώ και
παντού, σε όλον τον κόσµο. Είδος, µορφή, περιεχόµενο, σµιλεµένα στο πρόσωπο της νέας γενιάς, στο πρόσωπο γυναίκας, από
τις καλύτερες ανθρώπινες, πολιτισµικές και αισθητικές µας παραδόσεις.
Στο σκοτάδι των καιρών µπορούµε να κοιτάξουµε ξανά το µέλλον και να παλέψουµε γι’ αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Ζαρούλια, Βουλευτής Β’ Αθηνών της Χρυσής
Αυγής.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Για εµάς τους Έλληνες εθνικιστές η γυναίκα γιορτάζει όλο τον χρόνο και όχι µόνο µία ηµέρα που δηµιούργησαν κάποιοι για λόγους καταναλωτικούς.
Η γυναίκα σήµερα βάλλεται από παντού και είναι πιο ευάλωτη
από ποτέ, διότι δεν µπορεί παρά και αυτή να ακολουθήσει την
παρακµή των µοντέρνων καιρών. Έτσι εκεί που υποτίθεται ότι
είχε κερδίσει κάποια κεκτηµένα µέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι,
βλέπει σήµερα, στην εποχή του άκρατου φιλελευθερισµού, όλοι
οι αγώνες της να πέφτουν στο κενό και να ακολουθεί την κοινή
µοίρα όλων των συνανθρώπων µας µε την υποβάθµιση και εκµετάλλευση εις ό,τι αφορά τον τοµέα της εργασίας.
Ο εξευτελισµός της ηθικά και κοινωνικά είναι ασύλληπτος από
την ψευτοθολοκουλτούρα των διεθνιστών, αυτών που δεν πιστεύουν σε τίποτε. Έτσι βλέπουµε τη γυναίκα, η οποία δίνει τη
ζωή, να καταργείται και να µετατρέπεται σε «γονέα 1», «γονέα
2».
Μιλώντας σήµερα για τη γυναίκα, επιθυµώ να αναφερθώ σε
µία γυναίκα-πρότυπο, γιατί το παράδειγµα µετράει πάνω απ’ όλα.
Θα σας µιλήσω για την αδελφή του Παύλου Μελά, του ήρωα που
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θέλουν οι εθνοµηδενιστές να λησµονήσουµε και τον διαγράφουν
από τα βιβλία της ιστορίας, την Άννα Μελά - Παπαδοπούλου.
Η Άννα Μελά - Παπαδοπούλου ήταν το τέταρτο από τα επτά
παιδιά του Μιχαήλ Μελά και της Ελένης Βουτσινά. Ο θάνατος
του αδελφού της Παύλου Μελά στη Μακεδονία στις 13 Οκτωβρίου του 1904 και οι θλιβερές για την οικογένεια περιστάσεις
στη συνέχεια επηρέασαν την Άννα βαθιά και καθοριστικά. Μετά
τον µαρτυρικό θάνατο του αδελφού της Παύλου κάνει σκοπό της
ζωής της την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
Όταν κηρύχθηκε ο Α’ Βαλκανικός Πόλεµος στις 11-9-1912
άφησε τα δύο της παιδιά που ήσαν στην εφηβεία µε τον πατέρα
τους και κατατάχθηκε στον στρατό ως εθελόντρια νοσοκόµα.
Υπηρέτησε καθ’ όλη τη δεκαετία 1912 - 1922, δηλαδή στους δύο
Βαλκανικούς Πολέµους, τον Βορειοηπειρωτικό Αγώνα, στον Α’
Παγκόσµιο Πόλεµο και κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία.
Η εκπληκτική δράση της, αυτή που την έκανε θρύλο όχι µόνο
για τους φαντάρους µας αλλά και για το πανελλήνιο, ξεκίνησε
στα 1912 µε την έναρξη του Α’ Βαλκανικού Πολέµου. Ό,τι δεν
µπορεί να πραγµατοποιήσει σαν στρατιώτης, το εκπληρώνει ως
νοσοκόµα. Πότε στα χειρουργεία, πότε στα νυχτέρια δίπλα
στους τραυµατισµένους, ακολουθεί ως νοσοκόµα την εκστρατεία στη Μακεδονία και στο ενδιάµεσο των Βαλκανικών Πολέµων
µένει εκεί για να βοηθήσει όσους υποφέρουν από λογής µολυσµατικές ασθένειες.
Η γυναίκα που έµεινε στην ιστορία και στη συνείδηση του λαού
µας ως η «µάνα του στρατιώτη» και γλύκανε τον πόνο του τραυµατισµένου, παρηγόρησε τον ακρωτηριασµένο, διάβασε στον εγχειρισµένο το γράµµα της αγαπηµένης του, δεν ήταν άλλη από
την αδελφή του Παύλου Μελά, την Άννα Μελά - Παπαδοπούλου,
µια ψυχωµένη, δυναµική αλλά και εξαιρετικά ευαίσθητη και θρησκευόµενη Ελληνίδα.
Στις 10 Οκτωβρίου του 1914 το Υπουργείο Στρατιωτικών της
Κυβέρνησης της Αυτόνοµης Ηπείρου τής απονέµει τον Σιδηρούν
Πολεµικόν Σταυρόν. Για τη δράση της στη Σερβία κατά τον Α’
Παγκόσµιο Πόλεµο, ως επικεφαλής της ελληνικής αποστολής
του Ερυθρού Σταυρού, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α’ της απένειµε
τον Αργυρό Σταυρό του Σωτήρος τον Δεκέµβριο του 1914. Την
άνοιξη του 1915 έλαβε το Σερβικό Μετάλλιο του Αγίου Ανδρέα
και τον Σταυρό της Αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας για
τις υπηρεσίες της προς τους αιχµαλώτους των Σέρβων. Στην Ελλάδα αλλά και στη Σερβία ήταν η πρώτη γυναίκα που της γινόταν
αυτή η τιµή. Έλαβε ακόµη και το Αργυρούν Μετάλλιον Αρετής
και Αυτοθυσίας υπό της Ακαδηµίας Αθηνών.
Κατά τη µεταπολεµική περίοδο ασχολήθηκε µε τα τεράστια
προβλήµατα των προσφύγων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Αγωνίστηκε για την αντιµετώπιση της φυµατίωσης, που µάστιζε
τους πρόσφυγες αλλά και τους απόστρατους µαχητές των πολέµων. Συνέβαλε στην επέκταση του Νοσοκοµείου Νοσηµάτων
Θώρακος «Σωτηρία», οργάνωσε την Πολυκλινική Αθηνών κοντά
στην Οµόνοια και το Σωµατείο «Η Πρόοδος». Για εκείνη και το
έργο της έγραψε και η Αγγλίδα περιηγήτρια Μέιµπελ Μουρ.
Η Άννα Μελά - Παπαδοπούλου πέθανε στην Αθήνα υποκύπτοντας και εκείνη στη φυµατίωση.
Στο πρόσωπο της Άννας Μελά - Παπαδοπούλου τιµάται η Ελληνίδα γυναίκα, όπως πρέπει να είναι κάθε πραγµατική, ενάρετη
γυναίκα.
Σήµερα, όµως, στην εποχή της παρακµής, αυτή η γυναίκα έχει
παραγκωνιστεί. Αντ’ αυτής, το πρότυπο που κυριαρχεί σήµερα
είναι µία ερµαφρόδιτη ψευτοµαγκίτισα, που από τη µία παριστάνει «το θύµα» και την «καταπιεσµένη» και από την άλλη νοµίζει
ότι είναι απελευθερωµένη, επειδή της είπαν ότι µπορεί να ξευτιλίζει το γυναικείο είδος και ότι πρέπει να είναι και υπερήφανη και
από πάνω για το κατάντηµα της γυναικείας φύσης.
Εµείς οι χρυσαυγίτισσες έχουµε φωτεινά παραδείγµατα γυναίκες σαν την Άννα Μελά - Παπαδοπούλου και προσπαθούµε να
διασώσουµε την τιµή της σύγχρονης Ελληνίδας γυναίκας µέσα
στα χρόνια της παρακµής που ζούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα
δώσω τον λόγο στην κ. Διαµάντω Μανωλάκου, Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η σηµερινή παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας είναι σύµβολο του αγώνα των εργατριών του περασµένου αιώνα, για ένα καλύτερο µεροκάµατο, για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για µείωση των ωρών εργασίας. Είναι µια
παγκόσµια ηµέρα διαφορετική από τις άλλες, που καθιερώθηκε
για πρώτη φορά το 1910 από το συνέδριο των σοσιαλιστριών,
µετά από πρόταση της µεγάλης επαναστάτριας Κλάρας Τσέτκιν.
Τιµούµε και σήµερα τις γυναίκες, που µε τον αγώνα και την
πάλη τους έσπρωξαν προς τα εµπρός τον τροχό της ιστορίας.
Τις τιµούµε, αντλώντας από το παράδειγµά τους δύναµη, κουράγιο και αισιοδοξία, για να δώσουµε τους σηµερινούς αγώνες
για δουλειά µε δικαιώµατα, ελεύθερο και δηµιουργικό χρόνο, κοινωνική προστασία της µητρότητας, δηµόσιες και δωρεάν υποδοµές και υπηρεσίες για τις ανάγκες της οικογένειας και των
µελών της.
Σε αυτόν τον δρόµο των σηµερινών και µελλοντικών αγώνων
εµείς καλούµε τις γυναίκες, που µε την εργασία τους συµβάλλουν στην παραγωγή όλου του κοινωνικού πλούτου, γιατί µόνο
η δική τους συµµετοχή, σκέψη, θέληση και δράση µπορούν να
κάνουν την πραγµατική διαφορά, να δροµολογήσουν ριζικές αλλαγές στην οικονοµία και στην κοινωνία, για να απαλλαγούµε
από τις κοινωνικές διακρίσεις, την εκµετάλλευση και την καταπίεση.
Σήµερα, στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι
ανάγκες και τα δικαιώµατα των γυναικών θεωρούνται πολυτέλεια
από το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις τους. Η προστασία της
µητρότητας αποτελεί κόστος για το κράτος και τη µεγαλοεργοδοσία, βαρίδι για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και
της οικονοµίας.
Αυτή την πολιτική σήµερα υπηρετούν και η σηµερινή και οι
χθεσινές κυβερνήσεις. Χτυπούν κάθε δικαίωµα της εργαζοµένης
γυναίκας, εξισώνοντας προς τα κάτω µισθούς και συντάξεις, στο
όνοµα της ισότητας των φύλων.
Είναι δυνατόν να µιλά κανείς για µέτρα στοιχειώδους στήριξης
και προστασίας της µητρότητας, χωρίς να συγκρουστεί µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις που
αυτή προωθεί, δηλαδή τη µερική και προσωρινή απασχόληση,
τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα,
το άθλιο καθεστώς της ενοικιαζόµενης εργασίας; Πώς µπορεί να
προστατευθεί η µητέρα που δουλεύει µε σύµβαση ενός µήνα ή
µιας ηµέρας, εάν δεν καταργηθούν οι νόµοι που επιτρέπουν στις
επιχειρήσεις να τους στερούν άδειες εγκυµοσύνης και τοκετού,
να τις πετούν στην ανεργία όταν θεωρήσουν ότι η µητρότητα τις
καθιστά αντιπαραγωγικές; Όταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της σηµερινής Κυβέρνησης, των χθεσινών, κλείνει την
κάνουλα της κρατικής χρηµατοδότησης για δηµόσιες κοινωνικές
υποδοµές υγείας, πρόνοιας, στήριξης της οικογένειας, προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, για ποια γυναίκα, στ’ αλήθεια, ενδιαφέρονται ό,τι διακηρύξεις και να γίνονται
σήµερα;
Και όλα αυτά σε µια εποχή που η επιστηµονική και τεχνολογική
ανάπτυξη µπορούν να εξασφαλίσουν σε όλες και όλους σταθερή
εργασία, µε βάση το αντικείµενο ειδίκευσής τους, µε σταθερό
ωράριο εργασίας, µε λιγότερες ώρες δουλειάς, µε αυξήσεις σε
µισθούς και συντάξεις, µέσα από µέτρα για την προστασία της
µητρότητας, του γυναικείου οργανισµού στον χώρο εργασίας,
µε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες στα πενήντα
πέντε και στα πενήντα χρόνια για όσες εργάζονται στα βαρέα και
αξιοπρεπείς συντάξεις.
Εδώ που τα λέµε, ας µην ξεχνάµε και τα δεκάδες εργατικά
ατυχήµατα εργαζόµενων γυναικών στην καθαριότητα των δήµων,
τις απολύσεις εγκύων, το αίσχος τού να σέρνονται στα δικαστήρια εργαζόµενες γυναίκες, συνδικαλίστριες, καθαρίστριες.
Όσο για τη συζήτηση για την ανάδειξη γυναικών στους θεσµούς διακυβέρνησης και στα όργανα διοίκησης των επιχειρήσεων, η επικαιρότητα είναι διαφωτιστική. Ας µην κρυβόµαστε
πίσω από το δάχτυλό µας. Οι οδηγίες τις εργοδοσίας προς εργαζοµένους αλυσίδας σουπερµάρκετ να χαµογελούν, γιατί έχουν
-λέει- δουλειά και πληρώνονται µε 300 ευρώ, έχει την υπογραφή
διευθύντριας. Άρα η επίθεση στα δικαιώµατα των γυναικών έχει
την υπογραφή όσων υπερασπίζονται τον µατωµένο δρόµο της
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καπιταλιστικής ανάπτυξης, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ανεξάρτητα από το φύλο.
Η συµµετοχή των γυναικών παντού, στα εργατικά σωµατεία,
στις ενώσεις επαγγελµατιών, στους αγροτικούς συλλόγους και
στους γυναικείους συλλόγους αλλά και στα δηµοτικά, περιφερειακά συµβούλια, στο Κοινοβούλιο, µπορεί να είναι ουσιαστική,
να υπηρετήσει τα εργατικά λαϊκά συµφέροντα στις καθηµερινές
ταξικές µάχες.
Σύγχρονο και προοδευτικό είναι η κοινή πάλη αντρών και γυναικών για ισότιµα δικαιώµατα στην εργασία, στην κοινωνική ζωή
και δράση. Συντήρηση είναι η καλλιέργεια του ανταγωνισµού
ανάµεσα στα φύλα, σπέρνοντας κάλπικες αξίες που οδηγούν
στην εξίσωση προς τα κάτω τα εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώµατα των γυναικών και των ανδρών.
Η ικανοποίηση των σύγχρονων δικαιωµάτων των γυναικών στο
σύνολό τους δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι ανάγκη. Κι εµείς,
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τα διεκδικούµε µε συνέπεια
και σταθερότητα.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της
Βουλής, είκοσι οκτώ µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κ. Μάριο Γεωργιάδη, Θ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Ένωσης Κεντρώων. Μετά θα µιλήσει, θα κάνει ένα σύντοµο κλείσιµο ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης και στη συνέχεια θα
απευθύνει έναν σύντοµο χαιρετισµό ο κύριος Πρόεδρος της
Βουλής.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και χρόνια σας πολλά.
Κυρίες και κύριοι, νιώθω κι εγώ τυχερός, όπως είπε και ο κ.
Σκανδαλίδης προηγουµένως, που θα µιλήσουµε ως άντρες για
τις γυναίκες παρά οι ίδιες οι γυναίκες για τα δικαιώµατά τους.
Η αξία και η συµβολή της γυναίκας διαχρονικά από την ανθρώπινη ιστορία, ακόµη και από την αρχαία ιστορία, είναι αναµφισβήτητα σηµαντική. Αυτό µπορεί να το δει και κανείς από την αρχαία
ελληνική παράδοση, που οι Αθηναίοι έδωσαν στη θεά Αθηνά το
όνοµα της πόλης και την αφιέρωσαν στη γυναικεία θεότητα της
σοφίας και της παραγωγικότητας και όχι σε αυτή που θα συµβόλιζε την πυγµή και τη δύναµη του Ποσειδώνα.
Ένα άλλο παράδειγµα είναι η Ασπασία που, σύµφωνα µε τον
Πλάτωνα, ήταν εξαιρετική στο να γράφει ρητορικούς λόγους και
ίσως ο Περικλής να εκπαιδεύτηκε δίπλα της.
Η Ωραία Ελένη, η Πηνελόπη, αποτέλεσαν µούσες για τον
Όµηρο.
Ο εθνικός µας ποιητής Διονύσιος Σολωµός, αν και γνωστός
για τον «Ύµνο εις την ελευθερίαν», έγραψε ένα από τα ωραιότερα ερωτικά ποιήµατα για τη «Φεγγαροντυµένη» θεά του.
Η Υπατία, κάποιους αιώνες αργότερα, άλλαξε την οπτική του
κόσµου για τα Μαθηµατικά και την Αστρονοµία, ενώ τον αιώνα
που µας πέρασε η Μάργκαρετ Χάµιλτον έγραψε τον κώδικα για
να στείλουµε τους πρώτους ανθρώπους στο φεγγάρι.
Όποια πέτρα του πολιτισµού και της επιστήµης κι αν σηκώσεις
για τα επιτεύγµατα της τέχνης και των γραµµάτων, ό,τι και να
δεις, δεν θα έλεγα από κάτω, αλλά δίπλα και από πίσω υπάρχει
µία γυναίκα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Ποτέ µπροστά!
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και
µπροστά!
Η γυναίκα ανέκαθεν πρωτοπορούσε σε όλους τους τοµείς της
ανθρώπινης δράσης -οπότε και µπροστά- παρά το γεγονός ότι
σε µία ανδροκρατούµενη κοινωνία πολλές φορές δεν αποδόθηκε
η αναγνώριση που της αναλογεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δυστυχώς, η ανθρωπότητα πέρασε και σκοτεινές εποχές -και
περνάει ακόµη- οι οποίες στιγµατίστηκαν για την ανισότητα των
φύλων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αναγνώριση των πολιτικών
δικαιωµάτων των γυναικών που καθιερώθηκε για πρώτη φορά
στη Νέα Ζηλανδία µόλις το 1893. Ακολούθησαν η Ρωσία και ο
Καναδάς το 1917 και η Αµερική το 1920, ενώ στην Ελλάδα οι γυναίκες απέκτησαν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι τον
Μάιο του 1952.
Και όπως αναφέρθηκε και από προλαλήσασα -η κ. Βούλτεψη,
αν δεν κάνω λάθος, το ανέφερε- η πρώτη Ελληνίδα Βουλευτής,
η Βολιώτισσα Ελένη Σκούρα, εξελέγη στη Θεσσαλονίκη µε το
κόµµα του «Ελληνικού Συναγερµού» και στην πρώτη της κιόλας
δήλωση έθεσε θέµατα για τα δικαιώµατα, που αποδεικνύουν τη
διαχρονική ευαισθησία των γυναικών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και
τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.
Δυστυχώς, όµως, ακόµη και σήµερα υπάρχουν χώρες στις
οποίες τα κεκτηµένα εδώ και αιώνες δικαιώµατα των γυναικών
στη Δύση φαντάζουν ουτοπικά. Σε πολλές κοινωνίες η γυναίκα
αντιµετωπίζεται ως πράγµα ή ως αντικείµενο ή ως αποδέκτης
βίας. Η πολυδιαφηµιζόµενη ισότητα των φύλων δεν αποτελεί
πραγµατικότητα ούτε και για προηγµένες χώρες, όπως για παράδειγµα και για τη δική µας.
Και είδαµε πρόσφατα γεγονότα, να σκοτώνουν γυναίκες, να
τις βιάζουν µέχρι θανάτου ή ακόµη και πρόσφατα, προχθές, πριν
από λίγες µέρες, υποτιθέµενοι φίλαθλοι να µαχαιρώνουν µία γυναίκα στον δρόµο.
Αυτά είναι απαράδεκτα τη σήµερον ηµέρα. Δεν µπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει οποιοσδήποτε -είτε άντρας είτε γυναίκα- οποιοδήποτε ανθρώπινο ον που εγκληµατεί ενάντια σε κάποιο άλλο
ανθρώπινο ον, πόσω µάλλον σε µία γυναίκα.
Η επιβίωση και η εξέλιξη στον εργασιακό χώρο της γυναίκας
δεν εξαρτάται απαραίτητα από τις γνωστικές της ικανότητες,
καθώς θα πρέπει να αγωνιστεί διπλά από ό,τι ένας άντρας για να
αποδείξει το αυταπόδεικτο.
Οφείλουµε να ξεφύγουµε, επιτέλους, από όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα και να αναγνωρίσουµε στη γυναίκα όχι απλά την
πολλαπλή της υπόσταση, αλλά και τις ιδιαίτερες ικανότητές της.
Στη χώρα µας η µέση ηλικία κατά την οποία η γυναίκα αποφασίζει να γεννήσει αυξάνεται και βλέπουµε τα τελευταία χρόνια
από τα 30,5 έτη που ήταν το 2011 αυτή τη στιγµή να έχει φτάσει
στα 31,4 έτη το 2017. Πέρυσι µία από τις τέσσερις γυναίκες αφορούσε µητέρα ηλικίας τριάντα πέντε έως τριάντα εννέα ετών.
Ο πληθυσµός µας, δυστυχώς, γηράσκει και µειώνεται ολοένα
και περισσότερο και το ελληνικό κράτος πρέπει να λάβει σοβαρά
µέτρα για το δηµογραφικό, που θα αποτελέσει ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της χώρας µας στο άµεσο µέλλον.
Οι γυναίκες δίνουν καθηµερινά τον αγώνα και η πολιτεία οφείλει όχι µόνο την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας αλλά καθηµερινά να θεσµοθετεί µέτρα και να γίνεται αρωγός στο δύσκολο
έργο τους.
Είναι πέρα, όπως είπα, από τη δική µου φαντασία να αγγίζουµε
µία γυναίκα διαφορετικά από τον τρόπο που θα έπρεπε να την
αγγίζουµε.
Εύχοµαι σε όλους σας -και απευθύνοµαι στους άντρες- να
βρείτε τη δική σας «Ωραία Ελένη», να βρείτε τη δική σας «Πηνελόπη», να βρείτε το δικό σας λιµάνι. Εγώ τα έχω βρει όλα και
θεωρώ τον εαυτό µου τυχερό στη ζωή, γιατί έχω δίπλα µου και
µάνα, έχω δίπλα µου και κόρη και έχω δίπλα µου και σύντροφο
και δεν θα τις άλλαζα µε καµµία στον κόσµο.
Συµπεριφερθείτε στις γυναίκες σαν άνθη, φροντίστε τες και
µην τις κακοποιείτε είτε σωµατικά είτε λεκτικά -υπάρχει και η λεκτική βία- και σας προτρέπω να είστε ευγενικοί µαζί τους, γιατί
είναι ό,τι πιο όµορφο υπάρχει στη ζωή.
Σας ευχαριστούµε! Σας εύχοµαι χρόνια πολλά!
Και ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κ. Χαρίτση.
Κύριε Υπουργέ, καθώς είστε σε ένα Υπουργείο που έχει όλες
τις δοµές και τους θεσµούς της ισότητας και της προστασίας
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των δικαιωµάτων, πείτε µας δυο κουβέντες.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες Βουλεύτριες, κύριοι Βουλευτές, εκατόν εννέα χρόνια
από τον πρώτο εορτασµό το 1910 στο Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς των Γυναικών και εκατόν εξήντα δύο χρόνια από
την ιστορική απεργία των εργατριών της Νέας Υόρκης που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες δουλειάς και ισότητα για τις γυναίκες στο µακρινό 1857, που έδωσε και το έναυσµα για την
καθιέρωση της 8ης του Μάρτη ως Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας, ο αγώνας για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των
γυναικών και την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας ανάµεσα στα
φύλα παραµένει επίκαιρος.
Το βλέπουµε σε µια σειρά από τοµείς της δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής όπου οι διακρίσεις επιµένουν και η ισότητα παραµένει
ακόµα και σήµερα ζητούµενο. Το βλέπουµε πολύ περισσότερο
σε µια σειρά από ανησυχητικές τάσεις που κάνουν την εµφάνισή
τους διεθνώς, οι οποίες αµφισβητούν τα δικαιώµατα των γυναικών και απειλούν να µας γυρίσουν πίσω σε ένα ντροπιαστικό παρελθόν, όπου οι γυναίκες ήταν στο περιθώριο.
Το βλέπουµε, επίσης, στην άνοδο ακραίων µισαλλόδοξων πολιτικών δυνάµεων που έχουν κάνει σηµαία τους τον απροκάλυπτο
σεξισµό, την υποβάθµιση των γυναικών, ακόµη και τη βία σε
βάρος τους, µια άκρα Δεξιά που κατηγορεί και τον φεµινισµό και
την ισότητα των φύλων ως υπεύθυνους για την πολύπλευρη
κρίση των σύγχρονων κοινωνιών. Αλλά και στη χώρα µας, βεβαίως, έχουµε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουµε, για να µπορούµε να υπερηφανευόµαστε ότι έχουµε αφήσει πίσω µας τις
διακρίσεις και την ανισότητα σε βάρος των γυναικών.
Γιατί, βεβαίως, είναι απαράδεκτο για µια χώρα όπως η Ελλάδα
να φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον δείκτη ισότητας φύλων, µε τους άντρες να εµφανίζονται ως
οι λιγότεροι πρόθυµοι στην Ευρώπη να συνδράµουν στην ανατροφή των παιδιών και τις δουλειές του σπιτιού, µε το ποσοστό
της απασχόλησης των ανδρών στη χώρα µας να είναι 61% και το
αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες να είναι µόλις 43%. Και επιπλέον, οι γυναίκες να αµείβονται λιγότερο από τους άντρες σε
όλες σχεδόν τις επαγγελµατικές κατηγορίες, σε ποσοστά που
ξεκινούν από το 5% και φτάνουν µέχρι το 20% τουλάχιστον.
Για να µην αναφερθώ, βεβαίως, και σε άλλες διαστάσεις αυτής
της ανισότητας, µη ποσοτικοποιηµένες µορφές διακρίσεων και
υποβάθµισης των γυναικών, όπως στη σεξιστική αναπαράστασή
τους και την προκλητική αντικειµενοποίησή τους από µερίδα των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, στη σεξουαλική παρενόχληση στον
χώρο εργασίας και τη βία στο οικογενειακό περιβάλλον και
πολλά άλλα.
Έχουµε, λοιπόν, πολύ δρόµο να διανύσουµε. Ο αγώνας για
την πραγµατική ισότητα των φύλων δεν αφορά το παρελθόν,
αλλά το σήµερα. Είναι ένας αγώνας που οφείλουµε να δώσουµε
σε όλα τα επίπεδα, στο πολιτιστικό, το ιδεολογικό, το κοινωνικό,
το πολιτικό και βεβαίως, και το θεσµικό επίπεδο.
Και καθώς µίλησα για το θεσµικό επίπεδο, µετά την πολύ σηµαντική κύρωση τη Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης πέρυσι,
πριν από έναν χρόνο περίπου, έχουµε καταθέσει ως Υπουργείο
Εσωτερικών ένα νοµοσχέδιο το οποίο την Τρίτη εισάγεται στις
επιτροπές της Βουλής, το οποίο είναι σηµαντικό για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέµηση της έµφυλης βίας.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µια σειρά από διατάξεις που ενισχύουν την εκπροσώπηση των γυναικών και στη Βουλή, όπως
αντιστοίχως κάναµε πρόσφατα και για τον χώρο της αυτοδιοίκησης, εντάσσει τη διάσταση του φύλου στη σύνταξη των δηµοσίων εγγράφων, αλλά και σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού,
εφαρµογής και αξιολόγησης των δηµόσιων πολιτικών, ενώ µεριµνά για την ουσιαστική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων και
στην απασχόληση, ορίζοντας ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να φροντίζουν για την εξάλειψη παραγόντων που ευνοούν τις
διακρίσεις λόγω φύλου στο εργασιακό περιβάλλον. Περιλαµβάνει επιπλέον µέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τη διαφήµιση και τις αρµοδιότητες του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
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Πιο κρίσιµες, ωστόσο, είναι, κατά τη γνώµη µου, οι ρυθµίσεις
σε σχέση µε τη λειτουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου τοπικών
δοµών µε στόχο την πρόληψη και την αντιµετώπιση της βίας κατά
των γυναικών. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η λειτουργία συµβουλευτικών κέντρων γυναικών σε όλη τη χώρα, στελεχωµένων µε
εξειδικευµένο προσωπικό. Τα κέντρα αυτά θα βρίσκονται υπό την
ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών και των δήµων σε όλη τη
χώρα και θα παρέχουν βοήθεια σε γυναίκες θύµατα καθώς και
εξειδικευµένη ψυχοκοινωνική και νοµική υποστήριξη.
Προφανώς, δεν έχουµε την ψευδαίσθηση, την αυταπάτη ότι
δοµικές κοινωνικοπολιτικές παθογένειες µπορούν να αντιµετωπιστούν µε ένα νοµοσχέδιο και µόνο. Θεωρώ, όµως, ότι πρόκειται
για µια ολοκληρωµένη θεσµική παρέµβαση που καλύπτει σηµαντικά κενά στη νοµοθεσία σε ό,τι αφορά την προώθηση της ισότητας για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών.
Ευελπιστώ, λοιπόν, ότι τις επόµενες ηµέρες και στη Βουλή θα
γίνει ένας πολύ ουσιαστικός διάλογος γι’ αυτά τα θέµατα και ότι
όλες οι δηµοκρατικές πτέρυγες της Βουλής θα στηρίξουν αυτήν
τη σηµαντική µεταρρύθµιση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσει ο Πρόεδρος της Βουλής µε έναν χαιρετισµό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ
πολύ για την παρουσία σας, κυρία πρώην Πρωθυπουργέ, κυρίες
πρώην και νυν Ευρωβουλεύτριες, Γενικές Γραµµατείς σε κρίσιµους τοµείς όπου διακυβεύονται θέµατα για όλη την κοινωνία
µας, για άνδρες και γυναίκες και στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας
Φύλων, καθώς έχετε αφήσει το αποτύπωµά σας και τα προηγούµενα χρόνια µε τους αγώνες καθηµερινά και από τον πολιτικό
σύνδεσµο και από όλες τις άλλες γυναικείες οργανώσεις, µε
τους αγώνες για τους οποίους µιλάµε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ακούστηκαν από
όλες τις πλευρές ζητήµατα που συµπυκνώνονται και τεκµηριώνουν ότι έχουν γίνει ή γίνονται σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της
τυπικής θεσµικής κατοχύρωσης ζητηµάτων ισότητας, που έχουν
καταγραφεί κατά καιρούς ως µεγάλα προβλήµατα. Αυτό είναι
πολύ σηµαντικό.
Πλην όµως, εγώ θα ήθελα µε µεγάλη ευθύτητα να πω ότι µε
τα εφόδια πλέον αυτών των νοµοθετηµάτων και των διεθνών συνθηκών, οι οποίες από το ελληνικό Κοινοβούλιο κυρώνονται, διαµορφώνουν δίκαιο, διαµορφώνουν δοµές, όπως ακούστηκαν και
προηγουµένως, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλες και όλοι
µας ότι υπάρχει ένα µέτωπο άρνησης του ότι υπάρχει ζήτηµα
µέσα στην κοινωνία µας, µέσα στον κόσµο διεθνώς και στη χώρα.
Είναι ένα κοινωνικό και πολιτικό µέτωπο, το οποίο συγκροτεί µία
ισχυρή αντίσταση µε ανοχές πάνω στις διακρίσεις, µε παρασιωπήσεις πάνω σε όλα τα επίπεδα, ακόµα και όταν έρχονται στην
επιφάνεια θέµατα, µε αστειάκια που περνούν σαν δευτερεύοντα
και τριτεύοντα τα ζητήµατα τα οποία έρχονται ή που αντί να τα
σπουδαιολογήσουν κατά την αξία τους, τα απαξιώνουν.
Υπάρχει ένα τέτοιο µέτωπο και πρέπει να υπάρχει µία σύγκρουση. Επαναλαµβάνω ότι πρέπει να υπάρχει µία δηµοκρατική
διακοµµατική σύγκρουση και µέσα και από τις γυναικείες οργανώσεις. Όµως, είναι καθήκον και δικό µας απέναντι σ’ αυτό το
µέτωπο. Είναι υπαρκτό, καθηµερινό. Το βιώνουµε. Αντανακλάται
και συµπυκνώνεται στη σιωπή τοπικών κοινωνιών ή γενικότερα
της κοινωνίας και στη σιωπή θεσµών.
Έχει γίνει, για παράδειγµα, µία έξοχη πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια από γυναίκες αστυνοµικούς, οι οποίες ξέρουν πάρα
πολύ καλά το τι γίνεται στα αστυνοµικά τµήµατα, όταν σύµφωνα
µε τον νόµο και τη σύγχρονη νοµοθεσία που έχουµε, τελικά φτάνουν στα αστυνοµικά τµήµατα περιπτώσεις που έχουν σχέση µε
βία, σεξουαλική κακοποίηση, λεκτική κακοποίηση, έµφυλες καταστάσεις απαράδεκτες, µε όλα τα θέµατα. Εάν δούµε το τι γίνεται τελικά µέσα στα αστυνοµικά τµήµατα –πραγµατικά υπάρχουν εκθέσεις πάνω σε αυτά τα ζητήµατα-, θα αντιληφθούµε την
απόσταση που υπάρχει από την τυπική θεσµική συγκρότηση µιας
νοµοθεσίας υποστηρικτικής στην άρση των διακρίσεων και στην
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επίτευξη στοιχειωδών όρων ισότητας µέχρι την πραγµατική ζωή.
Όπως λέµε για «πραγµατική οικονοµία» εδώ µέσα -και τα
έχουµε µάθει καλά- έτσι εδώ υπάρχει ένα θέµα πραγµατικής
ζωής, δηλαδή πώς συµπεριφέρονται οι κοινωνίες, πώς συµπεριφέρονται κρατικοί θεσµοί, πώς συµπεριφέρονται άτοµα, τα
οποία, για λόγους µόρφωσης, παράδοσης, υποταγής στις πατριαρχικές και πατερναλιστικές νοοτροπίες και δοµές, συµπεριφέρονται µε έναν τρόπο, που, σε καµµία περίπτωση, δεν υλοποιεί, δεν εκφράζει αυτό το καθεστώς εγγυήσεων -και άρα αποτροπής για άλλα συµβάντα- απέναντι στις γυναίκες, που υφίστανται ό,τι υφίστανται.
Επίσης, αν κάνουµε τον κόπο -και θα έπρεπε- να δούµε τις εκθέσεις από τις δοµές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για τις κακοποιηµένες γυναίκες, δηλαδή µετά από πόσα βάσανα, πόσα
φίλτρα, πόση προσπάθεια, πόσο αγώνα φθάνουν στην καταγγελία και φθάνουν στη φιλοξενία εκεί, πραγµατικά θα αντιληφθούµε πως υπάρχει τεράστια διαφορά ανάµεσα στο τι γίνεται
µέσα στην κοινωνία απ’ αυτά που εµείς εδώ -σωστά, γιατί είναι
στοιχεία που παρέχουν ένα πλαίσιο εγγυήσεων- νοµοθετούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό. Αν δούµε τον λόγο τον δικό µας, τον λόγο της µεγάλης
πλειοψηφίας των δικών µας συναδέλφων, ανδρών και γυναικών,
και γυναικών οι οποίες συµµετέχουν συνειδητά ή ασυνείδητα,
οµολογηµένα ή ανοµολόγητα σε αυτό το µέτωπο της σιωπής, σε
αυτό το µέτωπο της µη παραδοχής του προβλήµατος απέναντι
στις υπόλοιπες γυναίκες, αν δούµε τον λόγο µας τον πολιτικό και
εδώ µέσα, αλλά και σε πάνελ και αλλού ως δηµοσιολογούντες,
λέξεις όπως «η ανδροκρατία», «η πατριαρχική δοµή», «ο σεξισµός», «οι γυναικοκτονίες» δεν έχουν µπει σαν κάτι αυτονόητο
για να χτυπηθεί, για να επισηµανθεί.
Υπάρχει και στον λόγο, στη ρητορική των πολιτικών, µία αυτολογοκρισία, διότι θεωρούνται λέξεις και επισηµάνσεις, οι οποίες
δεν έχουν κοινό, προσκρούουν ενδεχοµένως σε µία µέση κατάσταση µιας κοινωνίας, που δεν αποδέχεται αυτή την ορολογία,
που είναι απολύτως αυτονόητη, γιατί βγαίνει µέσα από όλους
τους αρµούς των «παραδόσεων» και της δικής µας κοινωνίας,
αλλά και του τι συµβαίνει παγκοσµίως, διεθνώς και στις µητροπόλεις των λεγόµενων «αναπτυγµένων» χωρών -και έχουµε όλα
τα συµβάντα και τα συµπτώµατα που προηγουµένως αναπτύχθηκαν- πόσω µάλλον σε πολύ µεγάλες, σε τεράστιες χώρες, που,
λόγω της παρούσας φάσης της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου, έχουν µπει µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο προσκήνιο και έρχονται στην επιφάνεια και γίνονται γνωστά απίστευτα
εγκληµατικά φαινόµενα απέναντι στις γυναίκες.
Άρα, ακόµη και η ορολογία, η ρητορική δείχνει τη µη συνειδητοποίηση του προβλήµατος, σίγουρα τη µη στράτευση και ότι
πρόκειται περί στράτευσης, περί αγώνα, περί πολέµου, ο οποίος
γίνεται ανάµεσα στα µέτωπα, που έχουν συνειδητοποιήσει ή δεν
έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την κατάσταση.
Γι’ αυτό, νοµίζω ότι τέτοιες συζητήσεις -και µε χαρά προσωπικά άκουσα και από σειρά εκπροσώπων κοµµάτων πολύ σωστές
και σοβαρές επισηµάνσεις- θα πρέπει να νοηµατοδοτήσουν, να
γονιµοποιήσουν µια παρουσία µέσα στο γυναικείο κίνηµα, που
είναι εξαιρετικά πολύµορφο. Έχει από διακοµµατικές συγκροτήσεις µέχρι µονοτασικές και µονοθεµατικές εκφάνσεις, έχει παραδόσεις µε πολλούς φεµινισµούς, έχει παραδόσεις µέσα στο
εργατικό κίνηµα και στην ταξική και διαταξική του συγκρότηση.
Μέσα από αυτή την πολυµορφία -δεν είναι ανάγκη τα κινήµατα
να έχουν µία µορφή-, µέσα από την ένταση αυτών των κινηµάτων,
µε τις πολιτικές δυνάµεις, µε την εξουσία, µε αυτές τις πατριαρχικές και εξουσιαστικές δοµές, να ενισχύουµε, να στηρίζουµε, να
ενθαρρύνουµε αυτό τον αγώνα, έτσι ώστε να έχουµε τη συναί-
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σθηση, τη συνείδηση για τα παιδιά µας, για τα κορίτσια µας, για
τις γυναίκες µας, για τις µητέρες µας, κυρίως όµως για όλες τις
άλλες γυναίκες -είτε είναι πρόσφυγες και µετανάστριες είτε είναι
στην περιφέρεια είτε είναι εδώ- που εξαναγκάζονται σε σιωπή
και είναι περιθωριοποιηµένες από τους τόπους εργασίας µέχρι
µέσα στην οικογένεια, για να βγάλουν το πρόβληµά τους.
Αυτή η αλληλεγγύη θέλει στράτευση, θέλει συνειδητοποίηση,
θέλει µέτρα νοµοθετικά, θέλει η κοινωνία, το κράτος µέσα από
όλες του τις δοµές να ενισχύει, να στηρίζει αυτόν τον αγώνα και
κυρίως, θέλει µια κουλτούρα, για όλη την κοινωνία µας, µια κουλτούρα συµβίωσης, επικοινωνίας, ουσιαστικής ισότητας, έτσι
ώστε σιγά-σιγά ή και γρήγορα, πράγµατα τα οποία θεωρούνται
λυµένα για κάποιους, να λυθούν και να λυθούν, επί της ουσίας,
µέσα στην κοινωνία.
Λυπάµαι να πω -και µε αυτό κλείνω- ότι υπάρχουν πάρα πολλές
γυναίκες, ακόµα και πολιτικοί γυναίκες, σε αντιδιαστολή µε τις
κυρίες που σήµερα µίλησαν και βιωµατικά και γνωρίζουν τα ζητήµατα -εννοώ τις κυρίες των κοµµάτων του δηµοκρατικού
τόξου- οι οποίες, επειδή έφτασαν, µε τον έναν ή τον άλλον
τρόπο, σίγουρα αξιοκρατικά, σε ένα επίπεδο είτε ως πολιτικοί
είτε ως επιχειρηµατίες είτε ως καλλιτέχνες κ.λπ., όχι απλά απαξιώνουν, αλλά στρατεύονται εναντίον των φεµινιστικών γυναικείων απαιτήσεων, σαν να είναι κάτι, το οποίο είναι εξωκλιµατικό,
σαν να είναι κάτι, που δεν ανταποκρίνεται σε πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά τάχα, είναι ένας ανοιχτός δρόµος µε
ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις για άντρες και γυναίκες, που
µπορούν να φτάσουν οπουδήποτε, χωρίς κανένα εµπόδιο.
Αυτή η ανοµολόγητη κατάφαση στην πατριαρχική δοµή, στις
πατερναλιστικές δοµές, στα στερεότυπα, που παράγουν και αναπαράγουν τις διακρίσεις, τη βία, τις έµφυλες καταστάσεις καταπίεσης και τη σιωπή µέσα στο σπίτι, πρέπει να σπάσει. Και θα
σπάσει, µόνο µε αγώνα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κύριο Πρόεδρο.
Σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτές
προσκεκληµένες, ολοκληρώθηκε η ειδική συνεδρίαση, που ήταν
αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.
Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για τη συµµετοχή σας και για
την τιµή, που µας κάνετε και ελπίζουµε ότι κάθε χρόνο, θα είναι
όλο και πιο αισιόδοξα τα πράγµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού πρηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
είκοσι οκτώ µαθήτριες και µαθητές και έξι συνοδοί εκπαιδευτικοί
από τα Δηµοτικά Σχολεία Αγίας Τριάδας και Περιστεράς Θεσσαλονίκης.
Σάς καλωσορίζουµε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ανάγνωση των αναφορών.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Μάριο Κάτση, Βουλευτή Νοµού Θεσπρωτίας, τα ακόλουθα:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Ξεκινούµε µε τη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 406/4-3-2019
επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Προβληµατισµός στη δυτική Θεσσαλονίκη
για την παρατεταµένη αέρια ρύπανση και την αφόρητη δυσοσµία».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Αναπληρωτής Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάµελλος.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η δυτική Θεσσαλονίκη, αγωνιζόµαστε και διεκδικούµε, να πάψει να είναι η πίσω αυλή της Θεσσαλονίκης. Η
Θεσσαλονίκη για µας δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στο κέντρο
της πόλης, στην Τσιµισκή, στη ΧΑΝΘ και στη Διεθνή Έκθεση. Δικαιούµαστε να το λέµε γιατί µαζί µε τους πολίτες, µαζί µε τις συλλογικότητες, µαζί µε τους δήµους, µαζί µε την Εκκλησία σχεδιάσαµε, υλοποιήσαµε και υλοποιούµε παρεµβάσεις που λίµναζαν, καθυστερούσαν για δεκαετίες, πάντα σε σχέση µε την δυτική πλευρά της πόλης. Αυτές τις υποθέσεις τις φέραµε και τις
διεκδικήσουµε και µέσα από το Κοινοβούλιο και ειδικότερα ως
Βουλευτές της Συµπολίτευσης και όχι της Αντιπολίτευσης, δηλαδή του –εντός εισαγωγικών- «τεκµηρίου» της αντιδικίας και της
αντιπαράθεσης µε την Κυβέρνηση.
Αυτό το κάναµε ως εξής: Με ερώτηση για το υπερτοπικό
πάρκο του πρώην στρατοπέδου του Παύλου Μελά µε τη συµβολή του πρώην Υπουργού Άµυνας Πάνου Καµµένου. Με ερώτηση για τα µεγάλα κενά στις σχολικές υποδοµές, τη σχολική
στέγη και τα ακόλουθα και η δέσµευση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη για προγραµµατισµό τριετίας
κατασκευής νέων σχολικών αιθουσών ειδικά στον Δήµο Ευόσµου-Κορδελιού. Με δύο ερωτήσεις για να ενώσουµε δυνάµεις
για να προστατεύσουµε και να ξαναδώσουµε ζωή στο Θερµαϊκό
Κόλπο, τη υγρή αυλή της Θεσσαλονίκης µε τη δηµιουργία του
Οργανισµού Προστασίας Θερµαϊκού κόλπου. Με ερώτηση για
το παιδιατρικό νοσοκοµείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και την πρόταση να ανεγερθεί στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, την
οποία η κυβέρνηση δεν έκανε αποδεκτή επιλέγοντας το Φίλυρο
ως χώρο κατασκευής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχοµαι τώρα στην επίκαιρη ερώτηση στις 17 Οκτωβρίου του
2016 για τη δυσοσµία στον Εύοσµο και στο Κορδελιό. Αναφέρω
τον ανύποπτο χρόνο του 2016, για να µην ειπωθεί ότι παραµονές
των εκλογών σάς έπιασε η ευαισθησία για τη δυσοσµία. Η σηµερινή µου δεύτερη ερώτηση για το ίδιο θέµα, δύο χρόνια και τέσσερις µήνες µετά, µε ερωτώµενο τον προκάτοχό σας τότε Γιάννη
Τσιρώνη είναι ευκαιρία για προβληµατισµό, απολογισµό, εγρήγορση και κινητοποίηση. Ο παραθαλάσσιος άξονας µέχρι τη λιµνοθάλασσα του Καλοχωρίου, ο οδικός άξονας από την εκκλησία
των Αγίων Πάντων µέχρι τη ΣΙΔΕΝΟΡ, από τη Μενεµένη και τους
Αµπελόκηπους, από τον Εύοσµο και το Κορδελιό, από την Ευκαρπία και τα Μετέωρα, τη Σταυρούπολη και την Πολίχνη, τις Συκιές και τη Νεάπολη διεκδικούν το δικαίωµα στη ζωή να ζουν µε
όρους και συνθήκες ευρωπαϊκής χώρας.
Η πολυετής, έντονη, αφόρητη δυσοσµία είναι καθηµερινό πρόβληµα για τη δυτική Θεσσαλονίκη. Η αναπνοή που για όλους
είναι αυτονόητο δικαίωµα, για τους πολίτες της δυτικής Θεσσαλονίκης είναι καθηµερινό µαρτύριο. Δεν γνωρίζουν τις ακριβείς
αιτίες της δυσοσµίας, αλλά αντιµετωπίζουν τις συνέπειές της,
όπως τα µάτια που τσούζουν, τα κλειστά παράθυρα και την αδυναµία να βγουν στα µπαλκόνια τους, που καθιστούν την καθηµερινότητά τους απελπιστική.
Υποψιάζονται τα διυλιστήρια, υποψιάζονται τα ΕΛΠΕ. Προς τα

εκεί δείχνουν. Οι πολίτες συνδέουν το κοκτέιλ της ρύπανσης στις
περιοχές όπου ζουν µε τη δυσοσµία και τους ρύπους από τη λειτουργία διυλιστηρίων, µεγάλων αποθηκών πετρελαιοειδών και
από άλλες βιοµηχανικές δραστηριότητες. Υπάρχουν καταγγελίες
που έχουν κινητοποιήσει τη δικαιοσύνη. Υπήρξε µάλιστα άµεση
παρέµβαση της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης για το συγκεκριµένο
θέµα.
Είναι σαφές ότι από 1999 η συγκεκριµένη αρµοδιότητα ελέγχου της µέτρησης περιβαλλοντικής, ατµοσφαιρικής ρύπανσης
είναι ευθύνη της περιφερειακής διοίκησης τότε και στη συνέχεια
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Όµως από το 1999 φτάσαµε
στον Απρίλιο του 2018 για να µετρούν και να καταγράφουν την
αέρια ρύπανση στη δυτική Θεσσαλονίκη εννιά συνολικά δειγµατολήπτες ρύπων. Πρόσφατα η καθηγήτρια κ. Κωνσταντινή Σαµαρά παρουσίασε την ενδιάµεση έκθεση για τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων.
Ξεχωρίζω τέσσερα από τα δώδεκα γιατί δεν έχουµε χρόνο.
Δύο µερκαπτάνες µετρήθηκαν σε πολύ ψηλά επίπεδα, οι οποίες
είναι άµεσα αισθητές στην οσµή. Η συγκέντρωσή τους είναι σηµαντικά υψηλότερη στο Κορδελιό συγκριτικά µε την υπόλοιπη
Θεσσαλονίκη.
Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις µερκαπτανών καταγράφηκαν
στις έκτακτες δειγµατοληψίες κι έχουµε καταγγελλόµενα επεισόδια δυσοσµίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Και τέταρτον, καταγράφηκαν υψηλές συγκεντρώσεις εντός
των ΕΛΠΕ µε τις πιο υψηλές στη δεξαµενή και στη µονάδα ξήρανσης της λάσπης. Οι συγκεντρώσεις εκεί ήταν υπερδεκαπλάσιες του Κορδελιού.
Καταλήγει στο συµπέρασµα η πανεπιστηµιακή δάσκαλος: «Όλα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η δυσοσµία προέρχεται
από τη µονάδα αφυδάτωσης της λάσπης και τη µονάδα επεξεργασίας των λυµάτων των ΕΛΠΕ».
Δύο χρόνια και τέσσερις µήνες µετά την πρώτη επίκαιρη ερώτησή µου, ρωτώ, κύριε Υπουργέ, τι κάναµε, τι καταγράψαµε, τι
κινητοποιήσαµε; Γιατί οι πολίτες έχουν χορτάσει από λόγια. Θέλουν συγκεκριµένα µέτρα µε µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι µας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουµε ένα πολύ σοβαρό θέµα, µία πολύ σηµαντική µέρα για όλους, που ξεκινά από τις γυναίκες, αλλά αφορά
όλους µας και µάλιστα µε την ευτυχή συγκυρία να έχουµε νέους
και νέες και εκπαιδευτικούς από Θεσσαλονίκη να ακούνε την
ερώτηση και την απάντηση.
Το θέµα είναι πολύ σοβαρό. Αφορά τα θέµατα της υγείας και
της ατµόσφαιρας και πρέπει να πω ότι σήµερα πολύς κόσµος,
µάλλον από τη δυτική Θεσσαλονίκη, περιµένει να ενηµερωθεί για
τα ζητήµατα αυτά, µιας και το θέµα είναι έντονα στην επικαιρότητα τις τελευταίες δύο εβδοµάδες. Όµως για τους πολίτες του
Κορδελιού και του Ευόσµου είναι κάθε µέρα στην επικαιρότητα,
γιατί και εγώ έχω λάβει πολλές φορές πάρα πολλά τηλεφωνήµατα και διαµαρτυρίες για την έντονη δυσοσµία και τη δυσφορία
και την αδυναµία, αν θέλετε, σχεδόν διαβίωσης στην περιοχή.
Θέλουµε να ενηµερώσουµε, λοιπόν, για όλες τις διαδικασίες
οι οποίες έχουν ληφθεί από το 2016, γιατί τότε, µε τη δικιά µας
παρότρυνση, της πολιτείας, της Κυβέρνησης, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ξεκίνησε επιτέλους µία σοβαρή
παρέµβαση στη δυτική Θεσσαλονίκη και στο επίπεδο των µετρήσεων και στο επίπεδο των έργων. Διότι δεν είναι µόνο οι µετρήσεις και η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, αλλά και η αναστολή των λόγων για τους οποίους αυτή στιγµή δηµιουργείται η
δυσοσµία.
Υπήρχε τότε µία πρώτη συνάντηση µε τον προκάτοχό µου, τον
κ. Τσιρώνη, µε τους φορείς της περιοχής, τους πολίτες, µετά από
έντονο επεισόδιο δυσοσµίας και τότε αποφασίστηκε µε τη δική
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µας στήριξη να ληφθούν δύο, πρώτα απ’ όλα, µεγάλες πρωτοβουλίες. Πρώτα απ’ όλα, να ενισχυθεί ο σταθµός µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο Κορδελιό και, δεύτερον, να γίνει ένα
µεγάλο πρόγραµµα από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για τους
ρύπους, την πηγή τους και το αίτιο της δυσοσµίας.
Η αναβάθµιση του σταθµού µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο Κορδελιό έγινε από το Πράσινο Ταµείο µε µία απόφαση
η οποία λήφθηκε και ολοκληρώθηκε για 131.500 ευρώ στις 31-32017. Άµεσα και έγκυρα, λοιπόν, εγκρίναµε χρηµατοδότηση για
τον σταθµό αυτό, έτσι ώστε να αλλαχθεί ο κλωβός σταθµού, διότι
λόγω παλαιότητας είχε σηµαντικά προβλήµατα στεγανότητας και
οξείδωσης. Δυστυχώς, υπήρχαν τέτοια ζητήµατα και τα εντοπίσαµε άµεσα όταν υπήρχε και πολύ µεγάλη συζήτηση τότε.
Ο σταθµός αυτός, την εποπτεία του οποίου έχει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, εξοπλίστηκε επιπλέον µε δύο νέους αναλυτές, έναν για µεθάνιο, µη µεθανιούχους και αιολικούς υδρογονάνθρακες και έναν δεύτερο, που µετρά θειούχες ενώσεις,
δηλαδή µερκαπτάνες, που πολλές φορές είναι και η αιτία της δυσοσµίας. Επίσης, προστέθηκε κι ένας επιπλέον εξοπλισµός για
τις βαθµονοµήσεις των µετρήσεων όζοντος.
Ο αναλυτής µεθανίου τοποθετήθηκε στις 6-12-2018 και ο δεύτερος αναλυτής θειούχων εγκαταστάθηκε στις 18-1-2019. Το λέω
αυτό σε σύγκριση και µε την ηµεροµηνία που εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση από µας. Ταυτόχρονα, µε χρηµατοδότηση του εξοπλισµού από τα ΕΛΠΕ ξεκίνησε το ερευνητικό πρόγραµµα της κ.
Σαµαρά, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε
στόχο την καταγραφή δύσοσµων χηµικών ενώσεων.
Καταλαβαίνετε ότι άµεσα το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξασφάλισε τους πόρους και όλη αυτή την περίοδο πιέζει και µε επικοινωνία, αλλά και µε λειτουργία των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο, λοιπόν, του Σώµατος Επιθεωρητών, ξεκινήσαµε κι εµείς ελέγχους από το Σώµα Επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις της δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης ενός
σχεδίου επιθεωρήσεων.
Εδώ πρέπει να σας πω ότι οι επιθεωρητές και ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι διενεργούν και προκαταρκτική εξέταση κατ’
εντολή της εισαγγελίας πρωτοδικών για τη διερεύνηση των αιτίων δυσοσµίας. Έχουµε κάνει κι εµείς ελέγχους µε βάση το
Σώµα Επιθεωρητών και τον Δεκέµβριο του 2018 και τον Ιανουάριο του 2019 για µία εβδοµάδα στα Ελληνικά Πετρέλαια και στις
άλλες επιχειρήσεις της περιοχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Παράλληλα, το αρµόδιο όργανο ελέγχου της περιφέρειας,
διότι η περιφέρεια έχει την αρµοδιότητα και για τις µετρήσεις
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και για τους ελέγχους µε τα
κοινά κλιµάκια που καθορίζει και συγκροτεί, ξεκίνησε ελέγχους
στα τέλη του φθινοπώρου του 2018 και δηµιούργησε έναν κατάλογο δέκα στοχευµένων δραστηριοτήτων, οι οποίες ήταν αυτές
που λόγω της παραγωγικής διαδικασίας και του είδους δυνητικά
µπορούν να αποτελούν την πηγή των ρύπων και συνδυάζονται
και µε το περιεχόµενο των καταγγελιών των πολιτών.
Από τα δεδοµένα που έχουµε λάβει µέχρι στιγµής από την περιφέρεια, έχουν διενεργηθεί έλεγχοι σε τρεις από τις δέκα δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα των ελέγχων δεν µας έχουν
παραδοθεί. Βρίσκονται, σύµφωνα µε την αλληλογραφία που λάβαµε εξαιτίας της ερώτησής σας, σε στάδιο επεξεργασίας.
Είναι γεγονός ότι περιµέναµε εδώ και αρκετό καιρό τα αποτελέσµατα. Μάλιστα, επειδή είχα ενηµερωθεί για την τοποθέτηση
του κυρίου περιφερειάρχη στο Περιφερειακό Συµβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, είχα επικοινωνήσει µαζί του και προσωπικά και
του είχα ζητήσει να µας κοινοποιηθούν άµεσα τα αποτελέσµατα,
οι µετρήσεις και όλα αυτά τα οποία ήταν στη σφαίρα της επικοινωνίας ή των ανακοινώσεων, αλλά όχι στη σφαίρα των επιστηµονικών δεδοµένων, για να έχουµε συγκεκριµένα στοιχεία.
Πρέπει να πω ότι την ίδια περίοδο ήταν πολύ µεγάλη η ένταση,
οι διαµαρτυρίες και υπήρχε αναξιοπιστία εκ µέρους των πολιτών,
διότι υπήρχε µεγάλη ένταση και δεν υπήρχαν αποτελέσµατα.
Πληροφορηθήκαµε από τα µέσα ενηµέρωσης για τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κύριος περιφερειάρχης µε τα στελέχη
της περιφέρειας και µε το πανεπιστήµιο για την ενδιάµεση έκ-
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θεση, την οποία πρέπει να σας πω ότι ζητήσαµε να µας παραδοθεί, διότι δεν µας είχε παραδοθεί. Χθες το µεσηµέρι τελικά, δέκα
µέρες σχεδόν µετά και εξαιτίας της ερώτησής σας, ζητήσαµε να
µας δοθεί ενδιάµεση έκθεση, διότι προφανώς τη χρειαζόµασταν,
παρ’ ότι είχε ανακοινωθεί ότι µας είχαν αποσταλεί τα δεδοµένα.
Από εκεί, λοιπόν, προκύπτει ότι έχουν γίνει οι εκατόν εβδοµήντα έξι από τις τετρακόσιες δειγµατοληψίες και τρεις από τους
δέκα ελέγχους δραστηριότητας. Από τα αποτελέσµατα τα οποία
έχουµε -και συγχωρέστε µε, κυρία Πρόεδρε, αλλά είναι πολύ κρίσιµο το ζήτηµα- µας επιβεβαιώνουν εγγράφως ότι η δυσοσµία
δεν µπορεί να αποδοθεί µόνο σε µία δραστηριότητα. Το έγγραφο
αυτό είναι στις 28-1-2019 από την περιφέρεια. Η πηγή της δυσοσµίας ποικίλλει, αλλά πράγµατι υπάρχουν φαινόµενα δυσοσµίας
που εντοπίζονται και σε µία συγκεκριµένη δραστηριότητα, που
έχει να κάνει µε τις µετρήσεις δυσοσµίας εντός των ΕΛΠΕ, αλλά
και συγγενείς µετρήσεις δυσοσµίας στην περιοχή του Κορδελιού.
Πρέπει να σας πω, όµως, ότι από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουµε και άλλα στοιχεία, πέραν αυτών των οποίων
έχουµε µέχρι στιγµής αξιοποιήσει από την αλληλογραφία µε την
περιφέρεια, που έχει να κάνει µε την έναρξη και την παύση λειτουργίας µεγάλων εγκαταστάσεων, περιόδους δηλαδή συχνής
έναρξης και παύσης λειτουργίας που υπερβαίνουν τα όρια -αν
θέλετε- της συµβατικής σταθερής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υπερβαίνουν τα όρια και των οριακών τιµών, κάτι για το
οποίο θα αναλάβουµε και εµείς πρωτοβουλία ρύθµισης.
Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι έχουµε πλέον δύο έγγραφα τα
οποία µας δίνουν την περίληψη και τη σύνοψη των ενδιάµεσων,
των πρόδροµων µετρήσεων.
Εµείς, για να κλείσω λίγο το επίπεδο της τυπικής αναφοράς,
πέρα από τα µέτρα τα οποία θα αναλάβουµε -και τα οποία µπορώ
να σας πω και στη δεύτερη απάντησή µου-, θα καλέσουµε άµεσα
την περιφέρεια και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
σε µία ουσιαστική σύσκεψη εργασίας για να συζητήσουµε για τα
αποτελέσµατα, τα οποία από ό,τι µας ενηµερώνουν θα είναι
έτοιµα στο τέλος του Μαΐου. Επίσης, θα ζητήσουµε εγγράφως,
µόλις ολοκληρωθεί η παραλαβή των εγγράφων που σας ανέφερα αυτή την εβδοµάδα, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στις
δέκα δραστηριότητες. Διότι πρέπει να δούµε πλήρως το πρόβληµα, γιατί η ίδια η περιφέρεια µας ενηµερώνει ότι υπάρχει πολλαπλή πηγή δυσοσµίας. Ακόµα, θα ζητήσουµε εγγράφως από τα
κέντρα και τα κλιµάκια ελέγχου τις προτάσεις τους για την τροποποίηση της αδειοδότησης περί πολιτικής των επιχειρήσεων.
Και επιτέλους, θα έχουµε πλέον από τον Ιανουάριο και τις µετρήσεις του σταθµού του Κορδελιού για να έχουµε ένα πλήρες, αν
θέλετε, πλαίσιο µετρήσεων.
Όµως, ήδη έχουµε αναλάβει πρωτοβουλίες τις οποίες, επειδή
δεν µου επιτρέπει ο χρόνος τώρα, θα µου δοθεί η δυνατότητα
να σας πω στη δευτεροµιλία µου και συγκεκριµένα µέτρα τα
οποία µε δική του πρωτοβουλία έχει αναλάβει το Υπουργείο για
την επίλυση του προβλήµατος και όχι µόνο για τη διάγνωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο, αλλά σύντοµα. Απάντησε σε όλα ο Υπουργός. Τι άλλο να ρωτήσετε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Είναι σηµαντικό ότι σε
σχέση µε την προηγούµενη ερώτησή µου πριν από δύο χρόνια
και τέσσερις µήνες, τον Οκτώβριο του 2016, στον προκάτοχό
σας τον κ. Τσιρώνη, δεν µετρούσαµε, αλλά είχαµε µόνο έναν µετρητή στο 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κορδελιού που δεν µετρούσε
µερκαπτάνες, δεν µετρούσε υδρόθειο.
Είναι σηµαντικό ότι πλέον µετράµε, γιατί το πρώτο σηµαντικό
κοµµάτι για την επίλυση ενός προβλήµατος είναι να γνωρίζεις
ποιες είναι οι αιτίες. Μετράµε τους ρύπους. Είναι σηµαντικό.
Αρκεί; Όχι, δεν αρκεί γιατί οι κάτοικοι, οι πολίτες που βιώνουν
καθηµερινά το ζήτηµα θέλουν συγκεκριµένα µέτρα, κουράστηκαν από τις ευχές και τις προτροπές, διεκδικούν ποιότητα ζωής
στην καθηµερινότητά τους για τις οικογένειές τους και τα παιδιά
τους.
Οι κάτοικοι, µάλιστα, της περιοχής, και γι’ αυτό τους συγ-
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χαίρω, συγκρότησαν τη συλλογικότητα που λέγεται: «Η αναπνοή
είναι δικαίωµα». Όπως η µάνα, η κόρη, η αδελφή, η σύντροφος,
η συνάδελφος είναι αναπνοή για τη θέση της γυναίκας, το αυτονόητο δικαίωµα της αναπνοής, έτσι και η αναπνοή, το οξυγόνο,
το περιβάλλον στη δυτική Θεσσαλονίκη είναι ένα αυτονόητο δικαίωµα που δεν το χαίρονται οι κάτοικοι της περιοχής.
Σηµειώνουν µεταξύ άλλων: «Η υποµονή και η ανοχή των κατοίκων δοκιµάζονται καθηµερινά. Οι αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία και τη µακροχρόνια έκθεση σε τοξικούς ρύπους συνεχώς
αυξάνονται. Η ποιότητα ζωής υποβαθµίζεται, ενώ κανένας αρµόδιος φορέας δεν έχει µεριµνήσει ουσιαστικά έως τώρα για τα θέµατα ασφάλειας που προκύπτουν από τη γειτνίαση µε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη συνθήκη
SEVESO III». Αυτούς εκπροσωπούµε. Αυτούς εκπροσωπώ.
Και θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά οκτώ συγκεκριµένα περιστατικά από το διαδίκτυο όπου έχουν την οµάδα τους. Δεν αναφέροµαι σε ονόµατα, θα αναφέρω µόνο τα αρχικά τους για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
Στις 5 Μαρτίου γράφει: «Ξύπνησα µε πονοκέφαλο και µία έντονη µυρωδιά πετρελαίου αερίου και βούρκου. Έχει εγκλωβιστεί
αυτή η σαπίλα µέσα στο σπίτι, κόλλησε παντού. Άλλο ένα φοβερό πρωινό ξύπνηµα στο Κορδελιό. Τώρα όµως ξέρουµε ποιος
φροντίζει γι’ αυτό».
Η M.S.V λέει: «Μεταµορφώσεως στο Κορδελιό 1:20’ το πρωί,
απαίσια µυρωδιά πετρελαίου και αερίου, αλλά µην αγχώνεστε
δεν είναι καρκινογόνα η οσµή... πάρτε βαθιές αναπνοές, σας
κάνει καλό...».
Η Ν.Κ. λέει: «Η µέρα σήµερα είναι αποπνικτική, έχει από όλες
τις µυρωδιές, πετρέλαιο, αέριο. Ξέρετε τι µε ενοχλεί πιο πολύ; Η
αδιαφορία του κόσµου, περνάνε από δίπλα σου µε τα παιδιά
τους σαν να µη συµβαίνει τίποτα, ενώ εγώ κρατούσα τη µύτη µου
δεν µπορούσα να αναπνεύσω».
Η Ν.Κ. λέει: «Οκτώ παρά δέκα το πρωί βλέπω τα παιδιά µε τις
µάνες να πηγαίνουν στο σχολείο, είχε έντονη δυσοσµία αερίου
που δεν λέγεται, πόνεσε η ψυχή µου το τι καρκίνο αναπνέουν τα
παιδιά. Μιαούλη µε Εθνικής Αντιστάσεως γωνία».
Η Χ.Μ. λέει: «Πρωί-πρωί και η µυρωδιά είναι απίστευτη, αλλά
µην ανησυχείτε όλα καλά σύµφωνα µε την περιφέρεια. Έλεος
πια, τόσο υποτιµούν τη νοηµοσύνη µας;».
Και δείχνω στην κάµερα, γιατί η µυρωδιά αυτή στη δυτική Θεσσαλονίκη δεν µπορεί να φτάσει στην αίθουσα της Βουλής, φωτογραφίες που οι ίδιοι δηµοσίευσαν σε αυτό το θεµατολογικό
site που γειτνιάζει µε τα ΕΛΠΕ, την ΕΚΟ και όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, για να δουν και οι συνέλληνες και συµπολίτες για τις
συνθήκες και τους όρους διαβίωσης στην ευρωπαϊκή Ελλάδα
του 2019.
Τα καταθέτω και αυτά στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κλείνω µε το διά ταύτα. Κύριε Υπουργέ, τα ΕΛΠΕ οφείλουν
άµεσα να σχεδιάσουν σε τακτό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τη
µετεγκατάσταση της µονάδας επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης
σε νέα περιοχή της έκτασης του διυλιστηρίου αποµακρυσµένη
από τον οικισµό του Δήµου Ευόσµου-Κορδελιού.
Από αυτό θα κριθούµε, από τις πράξεις µας. Αυτά που κάναµε
είναι σηµαντικά, τώρα καταγράφεται το πρόβληµα. Και φυσικά
οι τεράστιες ευθύνες που έχει και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση έχουν τη σηµασία τους.
Εµείς δεν είµαστε εδώ για να πούµε την άποψή µας, µεταφέρουµε τη φωνή των πολιτών της δυτικής Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας για τρία λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, όπως σας είπα στην πρωτολογία παρουσίασα το σύνολο της αλληλογραφίας και των δεδοµένων που
οι υπηρεσίες έστειλαν ως όφειλαν. Όµως αυτό που πραγµατικά
αποµένει σε µας είναι το τι κάνουµε εµείς για να αλλάξουν τα
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πράγµατα.
Προφανώς, χρηµατοδοτήσαµε τις αναλύσεις, τις µετρήσεις
και πιέσαµε σε αυτήν την κατεύθυνση και πολιτικά σε συνεννόηση προφανώς µε το αίτηµα των πολιτών και των φορέων.
Όµως, παρ’ ότι δεν έχουµε ακόµα τα τελικά αποτελέσµατα των
ελέγχων, εγώ µπορώ από τώρα να σας πω κάποια πράγµατα.
Πρώτον, έχουµε ήδη αλληλογραφία για την επιβολή κυρώσεων
σε όλες τις παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, διότι
ακόµα και αν βρεθεί τεχνολογία αναστολής και εφαρµοστεί, που
θα το πω και αυτό, πρέπει πρώτα από όλα προφανώς να υπάρχουν τα απαραίτητα πρόστιµα και οι απαραίτητες διοικητικές κυρώσεις όσον αφορά την αλλαγή των περιβαλλοντικών όλων των
επιχειρήσεων.
Δεύτερον, καλέσαµε τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» από το 2016,
διότι υπήρχε η συζήτηση να λάβουν από τότε πρόδροµα µέτρα,
παρ’ ότι ακόµα και τώρα τα αποτελέσµατα δεν έχουν µονοσήµαντη στόχευση. Όµως, µε συνάντησή µου που έκανα µε τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο των «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» προχθές και πριν παραλάβουµε την ενδιάµεση έκθεση, την
οποία την πήραµε χθες µε δική µας αίτηση, έχουµε ανακοινώσει
ήδη ότι µέχρι το τέλος Απριλίου ολοκληρώνεται το έργο «Ανάκτησης Απαερίων Πυρσού», έτσι ώστε να µην υπάρχει καµµία
διαφυγή από τον πυρσό, προϋπολογισµού 2,5 εκατοµµυρίων
ευρώ. Έχει ήδη αδειοδοτηθεί και ολοκληρώνεται σε έναν µήνα,
κάτι που σηµαίνει ότι έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Δεύτερον, ολοκληρώθηκε η µελέτη την οποία έχουµε στο
Υπουργείο εδώ και τουλάχιστον δύο µήνες και έχει ετοιµαστεί
προς κατασκευή το έργο «Αναβάθµιση της κατεργασίας υγρών
αποβλήτων», προϋπολογισµού 6,5 εκατοµµυρίων ευρώ µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάµηνο του 2020.
Τρίτον, όσον αφορά τις µονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων και επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης έχει ήδη δροµολογηθεί
µελέτη για να µην υπάρχει καµµία διαφυγή οσµών και αερίων και
θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Απριλίου του 2019, δηλαδή θα
έχει τελειώσει και η µελέτη και γι’ αυτό καµµία διαφυγή αερίων
µέχρι το τέλος του 2019 και θα εγκατασταθεί πρόσθετος εξοπλισµός που αφορά σε συστήµατα δέσµευσης υδρογονανθράκων
και θειούχων ενώσεων στη δυναµικότητα των συστηµάτων αναρρόφησης να έχουν µεγαλύτερη παροχετευτικότητα, να υπάρχουν κλειστά συστήµατα στις δεξαµενές, πλωτά καλύµµατα
ακόµα και στις ανοιχτές δεξαµενές και χρήση νέων πρόσθετων
χηµικών.
Επιπλέον, θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των παλιών σκαµµάτων ελαιωδών, και αυτή µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2020.
Ζητήσαµε, επιπλέον των προτάσεων που είχαν ήδη έτοιµες τα
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» από αυτή τη δίχρονη προετοιµασία,
δύο έργα τα οποία ζητάνε και οι πολίτες και άκουσα ότι τα ζητάτε
κι εσείς. Συµφωνήσαµε, λοιπόν, πρώτον, να ενισχυθεί και να πυκνώσει η διαδικασία µετρήσεων ρύπων στην περίφραξη των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» προς το Κορδελιό, για να είµαστε
απόλυτα σίγουροι και για τη µεταφορά αέριων ρύπων από την
εγκατάσταση προς το Κορδελιό. Συµφώνησε η επιχείρηση. Ταυτόχρονα, συµφωνήσαµε και ξεκίνησε από προχθές η µελέτη για
τη µετεγκατάσταση της µονάδας επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης στο βορειοδυτικό άκρο των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ»,
στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο από τον οικισµό, ακριβώς γιατί
αυτό ήταν πραγµατικό αίτηµα.
Εµείς, βέβαια, δεν σταµατάµε µόνο σε αυτό. Ήδη από χθες
επεξεργαζόµαστε µία ρύθµιση ώστε οι µετρήσεις του σταθµού
του Κορδελιού, που ενισχύθηκε µε τον εξοπλισµό που προµηθεύτηκαν από το Πράσινο Ταµείο, να έχει τη δυνατότητα online
παρακολούθησης από τους πολίτες και να µην υπάρχει κανένα
θέµα αναξιοπιστίας. Εµείς θα δώσουµε τα αποτελέσµατα στους
πολίτες, κάτι που κάναµε ήδη και στην περιοχή του Βόλου, όπου
ζητήσαµε µία µεγάλη επιχείρηση, που είχε πολλή ένταση στη συζήτηση µε τους πολίτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να
έχει online τους αέριους ρύπους και να τους βλέπει ο κόσµος,
να τους βλέπουν οι δήµοι, να τους βλέπει η κοινωνία.
Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι επειδή υπάρχει ένα µεγάλο
ζήτηµα στη δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο όµως θεωρώ ότι υπάρχει και στην περιοχή της Μαγνησίας και στην περιοχή της δυτικής
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Αττικής, για τα θέµατα υγείας και περιβάλλοντος, ζήτησα από το
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης την εκκίνηση ενός µεγάλου ερευνητικού έργου, το οποίο προφανώς θα
το συζητήσουµε µαζί και µε το Υπουργείο Υγείας -οι δύο αρµόδιοι Υπουργοί έχουν ενηµερωθεί- για τη σύνδεση των θεµάτων
υγείας και περιβάλλοντος. Είναι κάτι το οποίο ως Κοινοβούλιο,
ως Κυβέρνηση οφείλουµε να καταθέσουµε ως περιουσία της κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 404/5-3-2019 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Φθιώτιδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Βέττα προς τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα «Δυσκολία εφοδιασµού µε το πτυχίο επιτηρητή της Σχολής Δυτών Καλύµνου του
πληρώµατος που εργάζεται σε οστρακοαλιευτικά σκάφη».
Ορίστε, κύριε Βέττα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε να απαντήσετε στο ερώτηµά µου.
Για να καταλάβει ο κόσµος και κάποιοι συνάδελφοί µου, κάποιες δεκάδες συµπατριωτών µου στον Νοµό Φθιώτιδας και κάποιες εκατοντάδες συµπατριωτών µας σε ολόκληρη τη χώρα που
ασχολούνται µε την οστρακοαλιεία, δηλαδή βουτάνε στη θάλασσα µέχρι τα δέκα µέτρα και αλιεύουν έχουν όστρακα, έχουν
ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Έχουν δυσκολία ή αδυναµία να
αποκτήσουν το πτυχίο επιτηρητή. Για να αποκτήσουν αυτό το
πτυχίο, κύριε Υπουργέ, οφείλουν µε τα σηµερινά δεδοµένα να
µεταβούν στην Κάλυµνο, στη Σχολή Δυτών Καλύµνου. Τι σηµαίνει
αυτό; Σηµαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να µεταβούν
για έναν συγκεκριµένο αριθµό µαθηµάτων για σαράντα εργάσιµες ηµέρες στην Κάλυµνο για να αποκτήσουν το πτυχίο του επιτηρητή.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, πως το µεροκάµατό τους είναι εξαιρετικά δύσκολο, η δουλειά τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είναι
µεροκαµατιάρηδες, δεν είναι άνθρωποι µε υψηλά εισοδήµατα και
προφανώς, δεν µπορούν να δώσουν την ικανοποίηση και την ευκαιρία στον εαυτό τους να µεταβούν για σαράντα εργάσιµες
µέρες, αφήνοντας την οικογένεια και τη δουλειά, για να αποκτήσουν το πτυχίο επιτηρητή.
Τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή λόγω της αδυναµίας αυτής; Το Λιµενικό, ως οφείλει και δικαιούται να κάνει –και ορθά πράττει-,
κάνει τακτικούς ελέγχους και επιβάλλει σηµαντικές κυρώσεις και
σηµαντικά πρόστιµα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Τι θα έπρεπε να γίνει; Για να είµαι απολύτως δίκαιος, µέσω
µιας τροπολογίας στις 14 Οκτώβρη του 2018, δώσαµε την ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς -ουσιαστικά ήταν µια παράτασηνα θεωρείται ως επιτηρητής αυτός ο οποίος είναι κάτοχος του
πτυχίου. Και σε περίπτωση που δεν ήταν κάποιος κάτοχος του
πτυχίου, να είναι ένας δύτης ή σε περίπτωση ανυπαρξίας πτυχίου
δύτη, να είναι ένας βοηθός δύτη.
Το θέµα είναι ότι αναλύοντας και τη γεωγραφική επικράτεια,
δηλαδή τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας, και την αδυναµία των συµπατριωτών µας να πάνε στην Κάλυµνο για σαράντα
εργάσιµες ηµέρες και έχοντας πάντα υπ’ όψιν ότι πρέπει να προστατεύουµε και τα εργασιακά τους δικαιώµατα, προπάντων τη
ζωή τους γιατί είναι µία επικίνδυνη δουλειά, θα πρέπει να λύσουµε ένα χρόνιο πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, το οποίο δεν λυνόταν µέχρι τώρα και το οποίο παρακολουθώ εδώ και ενάµιση
χρόνο, επί υπουργίας του κ. Κουρουµπλή. Θα πρέπει να δώσουµε µία ουσιαστική λύση ώστε να πάρουν οι άνθρωποι τα πτυχία τους, να κάνουν νόµιµα τη δουλειά τους και να µπορούν να
βγάλουν ήσυχα το µεροκάµατό τους. Αυτή ήταν η ερώτησή µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Βέττα, σας ευχαριστώ
για την ευκαιρία που µου δίνετε να αναφερθώ στο χρόνιο πρόβληµα -γιατί είναι χρόνιο- που αντιµετωπίζει ο κλάδος της οστρα-
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κοαλιείας, αναφορικά µε την απαίτηση ύπαρξης της ειδικότητας
του επιτηρητή αποφοίτου της Σχολής Δυτών της Καλύµνου στα
σκάφη τους.
Είναι γνωστό ότι µέχρι το 2016 η έλλειψη της εν λόγω ειδικότητας αντιµετωπιζόταν µέσω υπουργικών αποφάσεων, µε την
κατ’ εξαίρεση στελέχωση των οστρακοαλιευτικών σκαφών από
κατόχους αδείας δύτη ή µαθητευοµένου δύτη, που θα εκδίδονται
από τη λιµενική αρχή.
Ωστόσο –το αναφέρατε- σύµφωνα µε νοµοθετική ρύθµιση, η
οποία προήλθε µετά από απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας τον Απρίλιο του 2018, επιτηρητής θεωρείται µόνο ο κάτοχος πτυχίου επιτηρητή Σχολής Δυτών Καλύµνου. Προκειµένου
να βρεθεί µια άµεση λύση, υπήρξε νοµοθετική ρύθµιση στο
άρθρο 9 του ν.4575/2018, βάσει της οποίας κατ’ εξαίρεση και για
ένα έτος ο επιτηρητής θα µπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο,
βεβαίως, της επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύµνου,
ή άδειας δύτη ή µαθητευοµένου δύτη. Με τον τρόπο αυτό ρυθµίστηκε το θέµα ώστε να λειτουργήσει οµαλά η τρέχουσα αλιευτική περίοδος.
Περαιτέρω, το Υπουργείο µας, σε συνεργασία πάντα µε τους
αλιευτικούς συλλόγους, προχωρά στην οριστική επίλυση του θέµατος µε τη δηµιουργία άπαξ –ήτοι για το 2019- κατά τόπους
σχολείων επιτηρητών ως παραρτήµατα της Σχολής Δυτών Καλύµνου, στα οποία θα εκπαιδεύονται έµπειροι δύτες είτε απόφοιτοι
Σχολής Δυτών Καλύµνου µε την ειδικότητα του δύτη, είτε κάτοχοι αδείας δύτη ή µαθητευοµένου δύτη, λιµενικής αρχής ως επιτηρητές. Και θα εκπαιδεύονται προκειµένου να πάρουν την αναγκαία πιστοποίηση, για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όχι
πάρα πολύ µεγάλο, ώστε µετά την αποφοίτησή τους και την προσκόµιση του σχετικού πιστοποιητικού σωστικών, πυροσβεστικών
µέσων σε ισχύ -αναφέροµαι στον βασικό κύκλο της εκπαίδευσηςνα αποκτήσουν το πτυχίο επιτηρητή της Σχολής Δυτών Καλύµνου.
Πού θα γίνουν αυτά τα σχολεία, αυτές οι σχολές; Για την κατά
τόπους εκπαίδευση των επιθεωρητών έχουν προταθεί συνολικά
για συγκεκριµένες τέσσερις περιοχές. Αρχικά είναι ο τόπος της
Μυτιλήνης. Και µιλάω για το λιµεναρχείο, το λιµενικό τµήµα της
Καλλονής, της Θεσσαλονίκης στη Μηχανιώνα, της Στυλίδας που
είναι στην περιοχή σας και της Ελευσίνας. Επίσης, υπάρχουν και
άλλες προτάσεις, οι οποίες µπορούν να αντιµετωπίσουν το όλο
ζήτηµα.
Σας λέω µάλιστα χαρακτηριστικά -αναφερόµενος στο προηγούµενο θέµα- ότι σε αυτές τις σχολές ο οριζόµενος εκπαιδευτής θα είναι από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, αξιωµατικός-δύτης του Πολεµικού Ναυτικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Βέττας για τη δευτερολογία του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
Με ικανοποιεί η απάντησή σας. Μας ικανοποιεί η απάντησή
σας. Και ικανοποιεί τους συµπατριώτες µου οστρακοαλιείς στον
Νοµό Φθιώτιδας, οι οποίοι δεν θα φύγουν πια να πάνε στην Κάλυµνο. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πρόβληµα. Θα είναι στον τόπο
τους. Ικανοποιεί και εµένα, γιατί η Στυλίδα είναι η γενέτειρα πόλη
µου και εκεί έχει αναφορά ο Νοµός Φθιώτιδας.
Θα ήθελα, βεβαίως, να πω ότι το Υπουργείο έχει συνοµιλήσει
µε τους κατά τόπους αλιευτικούς συλλόγους και έχουν συµφωνήσει για τη δυνατότητα παροχής του απαραίτητου εξοπλισµού.
Να πούµε βεβαίως, ότι οι συµπατριώτες µου και οι συµπατριώτες
σε όλη τη χώρα δεν θα επιβαρυνθούν µε κόστη, καθώς αυτό θα
καλυφθεί, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, από το κεφάλαιο ναύτου. Και
αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό στοιχείο.
Και βεβαίως, κλείνοντας την τοποθέτησή µου αυτή, θα ήθελα
να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, να ευχαριστήσω και ιδιαιτέρως τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σαντορινιό και τους συνεργάτες του, οι οποίοι µόχθησαν και δούλεψαν πάρα πολύ για να
επιτευχθεί όλο αυτό το αποτέλεσµα.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Βέττα.
Ο κύριος Υπουργός έχει να συµπληρώσει κάτι;
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
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Πολιτικής): Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστώ πολύ.
Θα ανακοινώσω τις επίκαιρες ερωτήσεις που δεν θα συζητηθούν.
Η τέταρτη µε αριθµό 407/5-3-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη
προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Να σταµατήσει η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις βουνοκορφές των
Αγράφων», δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας.
Η δεύτερη µε αριθµό 400/4-3-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Μπούρα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επαναλειτουργία του Γενικού Λυκείου
Μαγούλας ως εξεταστικό κέντρο», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.
Κωνσταντίνου Γαβρόγλου. Αιτία ο φόρτος εργασίας.
Η πέµπτη µε αριθµό 395/1-3-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων
κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Μπλοκάρει τα όνειρα των µαθητών η νέα
υπουργική απόφαση για την εισαγωγή φοιτητών στα µουσικά
τµήµατα της χώρας», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου. Αιτία ο φόρτος εργασίας.
Η έκτη µε αριθµό 389/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Προκήρυξη θέσεως καθηγητή σηροτροφίας – µελισσοκοµίας στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης»,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου. Αιτία
ο φόρτος εργασίας.
Η τρίτη µε αριθµό 394/27-2-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Διορισµός τοµεακού γραµµατέα του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.
Βίτσα, εξαιτίας ανειληµµένων υποχρεώσεων.
Η δεύτερη µε αριθµό 401/4-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απαράδεκτη η κατάσταση στον χώρο φιλοξενίας προσφύγων-µεταναστών στη Σάµο», δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Βίτσα,
εξαιτίας ανειληµµένων υποχρεώσεων.
Η τέταρτη µε αριθµό 399/4-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Πειραιώς κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής,
σχετικά µε την έκθεση ανάλυσης κινδύνου για το 2019 του
FRONTEX όπου εµφαίνεται ότι η µεταναστευτική πίεση παραµένει υψηλή στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δεν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής κ. Βίτσα, εξαιτίας ανειληµµένων υποχρεώσεων.
Η πρώτη µε αριθµό 405/5-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανταποδοτικά τέλη µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεωργίου
Σταθάκη. Αιτία ο φόρτος εργασίας.
Η πέµπτη µε αριθµό 388/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε
θέµα: «Η κυβέρνηση προαναγγέλλει επιλεκτική κατάτµηση δήµων µε µικροκοµµατικά κριτήρια, λίγο πριν τις δηµοτικές εκλογές, προκαλώντας σύγχυση και αναστάτωση», δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χαρίτση. Αιτία ο
φόρτος εργασίας. Αυτό το νοµοσχέδιο ήδη έχει ψηφιστεί.
Τέλος, η έκτη µε αριθµό 279/15-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Άµεσες ενέργειες για
να ενταχθεί η Κρήτη στο µεταφορικό ισοδύναµο», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, επειδή έχει ξανασυζητηθεί ερώτηση ίδιου περιεχοµένου του ίδιου Βουλευτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός και
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Τουρισµού, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Οικονοµικών, καθώς και οι Υφυπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών κατέθεσαν στις
7-3-2019 σχέδιο νόµου: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας
µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016).
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με τη
συναίνεση του Σώµατος και ώρα 12.30’ λύεται η συνεδρίαση για
την προσεχή Πέµπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα
µε την ηµερήσια ειδική διάταξη που θα σας διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

