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Αθήνα, σήµερα 2 Μαρτίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
11.11’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των προγραµµατισµένων για σήµερα
προς συζήτηση νοµοσχεδίων, τα οποία είναι γραµµένα στην ηµερήσια και στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη:
Α. Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
1. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας
και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά
γεγονότα».
2. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα
του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας
και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν».
3. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα
του αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κινεζικής Οµοσπονδίας
ατόµων µε αναπηρίες της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας».
Β. Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
1. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή και αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών».
2. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρα-

τηγικών Μελετών (CEMISS)».
3. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς
της υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας».
Όλα τα παραπάνω νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και εισάγονται προς συζήτηση στη
Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της
Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως των συµβάσεων για πέντε λεπτά και οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, για πέντε
λεπτά και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα µιλήσει ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας.
Σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη θα προηγηθεί η συζήτηση
των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
και θα ακολουθήσει η συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Προτείνω η συζήτηση τους να γίνει ενιαία ανά Υπουργείο. Η
ψηφοφορία των συµβάσεων όµως θα γίνεται µετά το τέλος της
συζήτησής τους χωριστά και µε τη σειρά που συζητήθηκαν. Θα
υπάρχει η γνωστή ανοχή, όπως ξέρετε, δηλαδή εφόσον το επιθυµούν θα µιλήσουν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ανά
πέντε λεπτά. Δεν θα πάµε κατά γράµµα. Και επειδή θα είναι τρεις
µαζί θα υπάρχει µία ανοχή στο πεντάλεπτο της τοποθέτησης.
Για όσους ενδιαφέρονται, δεν ξέρω αν θα είστε οι ίδιοι ή αν
θα είναι άλλοι από τα κόµµατά σας, χονδρικά υπολογίστε ότι θα
µπούµε στις συµβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας γύρω
στη µία το µεσηµέρι. Αν, λοιπόν, είναι άλλοι συνάδελφοί σας που
θα έλθουν για εκείνες να ξέρουν ότι γύρω στη µία πρέπει να είναι
εδώ. Αν είστε εσείς, θα είστε εσείς.
Ξεκινάµε εποµένως. Να το πάµε κατά αντίστροφη φορά µε το
ΜέΡΑ25.
Τον λόγο έχει η κ. Σοφία Σακοράφα. Αφού θα είστε η µόνη οµιλήτρια, θα υπάρχει µεγαλύτερη ανοχή σε εσάς.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως έχουµε πει και στην επιτροπή υπερψηφίζουµε την κύρωση των δύο µνηµονίων για τον αθλητισµό. Αφ’ ενός το µνηµόνιο κατανόησης µε τη Δηµοκρατία του Αζερµπαϊτζάν και αφ’
ετέρου το µνηµόνιο συνεργασίας µε την Κινεζική Οµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρίες.
Θεωρούµε αυτονόητη τη στήριξη κάθε διεθνούς συνεργασίας
στον τοµέα του αθλητισµού που µπορεί να είναι αµοιβαία επωφελής. Είµαστε όµως υποχρεωµένοι να αναφερθούµε ειδικά στη
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σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια «ολοκληρωµένη
προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα», όπως λέει ο
τίτλος της. Έρχεται επιτέλους και στην ελληνική Βουλή η κύρωση της σύµβασης αυτής που έχει γίνει στο Σεν Ντενί στη Γαλλία από τις 6 Ιουλίου του 2016. Και όµως η Ελλάδα την είχε
υπογράψει σχετικά γρήγορα. Θα έλεγα σχεδόν αµέσως. Παρά
τη σηµασία της δεν είχε γίνει µέχρι σήµερα καµµία κίνηση για
την κύρωση της από τη Βουλή για να αποκτήσει την ισχύ που
προβλέπει το άρθρο 28 του Συντάγµατος. Όλα αυτά τα χρόνια η
σύµβαση έµενε στα κυβερνητικά συρτάρια. Εάν τη θεωρούσατε
σηµαντική και απαραίτητη ή έστω και χρήσιµη, τόσο εσείς, κύριε
Υπουργέ, όσο και η προηγούµενη κυβέρνηση, έπρεπε να την
έχετε φέρει προ πολλού για κύρωση και όχι σχεδόν έξι χρόνια
µετά την υπογραφή της.
Είναι γνωστός ο τρόπος λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας.
Άναρχος, ανακόλουθος και πάντα κατώτερος των περιστάσεων
που επιλέγει πάντα να σύρεται πίσω από τα γεγονότα. Έπρεπε
να θυσιαστεί τόσο άδικα ένας άνθρωπος, να έχουµε ένα εντελώς
ακραίο φονικό για να ανασύρετε τη σύµβαση από τα συρτάρια
και να τη φέρετε στη Βουλή. Κι όµως αυτός ήταν ένας θάνατος
που είχε προαναγγελθεί αφού είχαµε επί χρόνια την ανέλεγκτη,
απρόσκοπτη και συνεχή ανάπτυξη των πρακτικών του χουλιγκανισµού. Αν δεν θρηνούσαµε τον Άλκη θα περίµενε πολύ καιρό
ακόµη αυτή η σύµβαση. Έπρεπε να υπάρξει ένα τέτοιο σοκ, ένας
τόσο άδικος θάνατος για να αναγκαστείτε να δείξετε ότι κάτι κάνετε για τις επιτακτικές, όπως µε τραγικό τρόπο αποδείχτηκε,
κοινωνικές ανάγκες.
Και εδώ, όπως σχεδόν παντού, η θλιβερή πραγµατικότητα.
Χωρίς κανένα σχεδιασµό, χωρίς κανένα πρόγραµµα, η κυβερνητική πολιτική εξαντλείται στην αντανακλαστική διαχείριση των
εξελίξεων. Κι αυτό δεν αφορά µόνο στη σηµερινή Κυβέρνηση.
Μια στυγνή και αναίτια δολοφονία δηµιούργησε, όπως ήταν φυσικό κοινωνική αναταραχή. Η ανησυχία στον κόσµο κορυφώνεται
και παντού υπάρχει το ερώτηµα «µα καλά δεν κάνουν τίποτα γι’
αυτό;». Έτσι, λοιπόν, η Κυβέρνηση εκτεθειµένη από την πραγµατικότητα αποφασίζει να αναλάβει δράση. Τώρα που ξεχείλισε το
ποτήρι τώρα πια είναι έτοιµοι και ώριµοι αλλά και πάλι µόνο για
τις εύκολες λύσεις.
Να θυµίσω εδώ ότι µας έχει παραδοθεί από τον Οκτώβριο του
2020 η γνωστή λεγόµενη ολιστική µελέτη για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα που είχε ειδικά παραγγείλει η ίδια η ελληνική Κυβέρνηση από τη FIFA και
την UEFA. Αυτή, λοιπόν, ζητούσε ρητά, στις σελίδες 89 και 90,
την κύρωση της συγκεκριµένης σύµβασης από τη Βουλή. Μέχρι
σήµερα, λοιπόν, δεν υπήρξε καµµία ανταπόκριση από την ελληνική Κυβέρνηση. Εξάλλου και πιο πριν, από τον Μάϊο του 2018
είχε υπογραφεί και ειδικό µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του
Συµβουλίου της Ευρώπης και της UEFA για την εφαρµογή της
συγκεκριµένης σύµβασης. Όλα αυτά έχουν µια σηµασία. Όχι
όµως, για την ελληνική Κυβέρνηση. Αυτή θα κάνει το βήµα µόνο
όταν θα εκτεθεί από την πραγµατικότητα, όταν θα έχει ανάγκη
για επικοινωνιακή διέξοδο απέναντι στην κοινωνική κατακραυγή.
Περιµένω και την προσπάθεια απάντησης από την κυβερνητική
πλευρά που πάντα λέει: «Δεν κάνουµε µόνο αυτό, κάνουµε κι
άλλα πράγµατα». Πράγµατι εκτός από τη σύµβαση υπάρχει και
η άλλη εύκολη και απολύτως προβλέψιµη κυβερνητική κίνηση, η
αυστηροποίηση των σχετικών ποινικών διατάξεων. Αυτό είναι άλλωστε ένα χαρακτηριστικό της αντίληψης και του πολιτικοκοινωνικού προσανατολισµού της παράταξης που κυβερνά και
σήµερα. Ό,τι περιστατικό έχει συµβεί και τα τελευταία χρόνια
που δηµιουργεί κοινωνική αναταραχή και ανησυχία έχει και την
εντελώς αναµενόµενη κυβερνητική αντίδραση: Αύξηση των ποινών, αυστηροποίηση του πλαισίου.
Εκτός από το DNA της παράταξης έχει προστεθεί και η κυριαρχία της επικοινωνίας στην πολιτική σας, κύριοι της Κυβέρνησης. Η αυστηροποίηση είναι πάντα η πρακτική της Κυβέρνησης για να συρθεί πίσω από την τηλεοπτική και επικοινωνιακή λογική, πίσω από την αντανακλαστική τιµωρητική παρόρµηση που
δηµιουργεί κάθε ακραία αντικοινωνική συµπεριφορά.
Η λύση όµως, δεν είναι ποτέ αυτή. Η λεγόµενη οπαδική βία δεν
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είναι µια αντικοινωνική συµπεριφορά, µια εγκληµατική πρακτική
που αναπτύσσεται αποµονωµένη από τις συνθήκες του κοινωνικού περιβάλλοντος. Μάλιστα, περισσότερο συµβαίνει το ακριβώς
αντίθετο, θα έλεγα.
Ο λεγόµενος οπαδισµός αποτελεί το πρόσφορο έδαφος για
να εκτονώνεται η βίαιη ατοµική και κοινωνική παρόρµηση. Αυτή
όµως οφείλεται σε διάφορους άλλους παράγοντες και αιτίες και
απλώς χρησιµοποιεί ως αφορµή δράσης το πλαίσιο της αθλητικής δραστηριότητας.
Η σύµβαση λοιπόν που συζητάµε σήµερα διαδέχεται µια προηγούµενη αντίστοιχη σύµβαση που είχε θεσπιστεί στη δεκαετία
του 1980, στον απόηχο των τότε ακραίων περιστατικών βίας.
Εκείνη στόχευε εστιασµένα στην αντιµετώπιση, πρόληψη και καταστολή της γηπεδικής βίας. Αποδείχθηκε όµως, περίτρανα από
τη διεθνή εµπειρία ότι αυτή δεν µπορούσε να έχει και δεν έφερε
τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Έτσι διαπιστώθηκε ακριβώς ότι ουσιαστικά απέτυχε το προηγούµενο σχήµα της εστιασµένης αστυνοµικής και ποινικής αντιµετώπισης.
Και ήλθε σαν εξέλιξη, λοιπόν η σύµβαση που συζητάµε σήµερα, ένα επόµενο βήµα που αναθεωρεί την προηγούµενη πολιτική. Και η ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται και πάλι σε σύγχυση
και µέσα στις αντιφάσεις φέρνει αυτή τη σύµβαση, αλλά ταυτόχρονα και όλο το πλαίσιο που εκφράζει την αντίληψη της προηγούµενης αποτυχηµένης διεθνούς σύµβασης, το οποίο στην
πραγµατικότητα είναι αντίθετο µε την αντίληψη αυτής εδώ της
σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης. Αυτή υποτίθεται ότι εκφράζει, όπως λέει και ο τίτλος της, µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σε θέµατα ασφάλειας προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά και γενικότερα στον αθλητισµό. Το περιεχόµενο της, όπως συνήθως συµβαίνει σε όλες τις παρόµοιες
διεθνείς συµβάσεις, θέτει απλώς ένα πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας και γενικές κατευθύνσεις ενεργειών. Δεν είναι ένας κώδικας
που περιλαµβάνει συγκεκριµένα πολιτικά µέτρα προς εφαρµογή.
Γι’ αυτό συνήθως το κείµενο των τέτοιων συµβάσεων στο µεγαλύτερο µέρος τους µοιάζει ένα απλό ευχολόγιο. Ουσιαστικά το
µόνο που αποµένει να έχει πραγµατική αξία είναι η δέσµευση για
τη διεθνή συνεργασία. Από εκεί και πέρα, η ουσιαστική αποτελεσµατικότητά της και ιδιαίτερα στο εσωτερικό της χώρας εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από την αποφασιστικότητα για την
αντιµετώπιση των πραγµατικών αιτιών ανάπτυξης της κοινωνικής
βίας και γι’ αυτά δυστυχώς δεν είµαστε καθόλου αισιόδοξοι. Τα
δείγµατα που έχουµε από την Κυβέρνηση σε αυτούς τους τοµείς
µας υποχρεώνουν να είµαστε απαισιόδοξοι.
Εφαρµόζετε µε επιµονή στοχευµένες πολιτικές που περιθωριοποιούν όλο και µεγαλύτερες κοινωνικές οµάδες και ιδίως τη
νεολαία. Πολιτικές που οδηγούν όλο και µεγαλύτερα ποσοστά
των κοινωνικών οµάδων στα όρια της επιβίωσης ή και κάτω από
αυτά. Αυτό θα έλεγα λοιπόν ότι είναι το εύφορο έδαφος για την
ανάπτυξη πρακτικών της βίας που θα εκτονωθεί και στα γήπεδα
και γύρω από αυτά.
Είναι κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν γνωρίζει
ότι οι µεγαλοϊδιοκτήτες του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου συνδέονται άµεσα µε την ανάπτυξη της αντικοινωνικής δράσης των
λεγόµενων οπαδών; Όλοι ξέρουµε ότι οι σύνδεσµοι και οι οπαδοί
φυσικά αποτελούν ένα ακόµα εργαλείο που το χρησιµοποιούν
για την επίτευξη των σκοπών τους. Σκοποί µάλιστα που οι περισσότεροι δεν έχουν καν άµεση σχέση ούτε µε την οµάδα τους
ούτε µε τον αθλητισµό. Μιλάµε για το σύστηµα των οµάδων όπου
οι πιο ενεργοί και δοκιµασµένοι στην αφοσίωση από τους «συνδεσµίτες» παίρνουν «προαγωγή» και αναλαµβάνουν έµµισθα καθήκοντα στη δύναµη ασφάλειας και φύλαξης του γηπέδου της
οµάδας.
Αυτή, κύριε Υπουργέ, είναι η πραγµατικότητα που έχουµε σήµερα.
Να θυµίσω, επίσης, ότι έχουµε γίνει µάρτυρες περιστατικών
όπου εντεταλµένα άτοµα του στενού κύκλου οδηγιών του Προέδρου αναλαµβάνουν δράση και εκτελούν επιχειρήσεις εκφοβισµού απέναντι σε αντιπάλους, απέναντι σε διαιτητές, ακόµα και
σε παίκτες της ίδιας της οµάδας. Εξάλλου, και η ίδια η οµάδα
χρησιµοποιείται από αυτούς τους ιδιοκτήτες σαν µοχλός εξυπηρέτησης των άλλων επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων, µε-
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ρικές φορές, µάλιστα, ακόµα και για κάθε είδους επηρεασµούς
για την κάλυψη παράνοµων δραστηριοτήτων.
Έχετε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, την άµεση πρόθεση να
συγκρουστείτε µε αυτούς; Έχετε τη βούληση να το πράξετε
ακόµα και µε δεδοµένο ότι µε βάση τις µεθόδους τους δεν θα διστάσουν να οδηγήσουν τα πράγµατα στα άκρα; Φοβάµαι πως
όχι. Δεν έχετε ούτε τη θέληση, ούτε τη δύναµη να το κάνετε για
πολλούς και διάφορους λόγους. Εποµένως, θα µένετε στα ευχολόγια που λέγαµε πριν.
Έχετε µήπως την πρόθεση να επέµβετε και να ελέγξετε το
εξωφρενικό παρασύστηµα του τζόγου; Η αγωνιστική δράση αποτελεί πλέον απλά ένα συµπλήρωµα, τη βάση για τον εκτεταµένο
στοιχηµατισµό και τη χυδαία κερδοσκοπία που εφαρµόζει την
πρακτική των στηµένων αγώνων. Και εδώ δεν έχετε δείξει τέτοια
σηµάδια. Κι, όµως, αυτό είναι ένα φαινόµενο που ενισχύει την
αναξιοπιστία της αθλητικής δραστηριότητας, συσσωρεύει υλικό
που οδηγεί και σε επεισόδια βίας των οπαδών είτε µε τη µορφή
της οργανωµένης βίας µέσω συνδέσµου κ.λπ., είτε ακόµα και
ατοµικά.
Ας αυξήσετε, λοιπόν, όσο νοµίζετε τις ποινές, ας αυστηροποιήσετε και το πλαίσιο, οι πραγµατικοί αίτιοι όχι µόνο θα µένουν
ατιµώρητοι, αλλά και θα παραµένουν κυρίαρχοι ακόµα και σε
σχέση µε εσάς. Αυτοί θα συνεχίσουν να σας ορίζουν και θα σας
ορίζουν και τους κανόνες του παιχνιδιού.
Πού καταλήγουµε, λοιπόν; Μέχρι να υπάρξουν άλλα δεδοµένα
και άλλα δείγµατα κυβερνητικής γραφής, φέρνετε αυτή τη σύµβαση για κύρωση απλώς για να παραπλανήσετε, θα έλεγα, και
να εµπαίξετε και πάλι τους πάντες. Το κείµενό της δεν είναι συνολικά αρνητικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά δεν µπορεί
και από µόνο του να φέρει αποτελέσµατα.
Για όλους αυτούς τους λόγους και µε αυτά τα δεδοµένα, ψηφίζουµε «παρών».
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κ. Σοφία - Χάιδω Ασηµακοπούλου από την Ελληνική Λύση.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις µέρες µας
πολλά αθλήµατα έχουν γίνει συνώνυµο του όρου βία, γεγονός
που δείχνει την παρακµή στην οποία βρίσκεται η κοινωνία µέσα
στην οποία διεξάγεται αυτό το άθληµα. Τα παραδείγµατα είναι
αµέτρητα και οδυνηρά εκτός, αλλά και εντός αγωνιστικών
χώρων.
Η δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου το µακρινό 2007 σε
«ραντεβού θανάτου» οπαδών του Παναθηναϊκού και του Ολυµπιακού προκάλεσε καθολικό αποτροπιασµό, αλλά το σοκ που
γέννησε δεν κράτησε αρκετά ώστε να αποτρέψει τον θάνατο του
φιλάθλου του Εθνικού Κώστα Κατσούλη το 2014 σε επεισόδια µε
οπαδούς του Ηροδότου µέσα στο γήπεδο. Ο αιµατηρός Τελικός
Κυπέλλου ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου το
2017 ήταν ένα ακόµα σοκαριστικό επεισόδιο στο ατέρµονο σκηνικό βίας που χρόνια τώρα έχει στηθεί στον χώρο του ελληνικού
αθλητισµού διανθισµένο από επιθέσεις σε συνδέσµους φιλάθλων
αντίπαλων οµάδων, ραντεβού για ξεκαθάρισµα λογαριασµών,
διακοπές αγώνων, επιθέσεις σε διαιτητές κ.α..
Κι όλα αυτά, παρά τις συνεχείς εξαγγελίες και τα ευχολόγια
των αρµοδίων, παρά τους νόµους που ψηφίζονται ακατάπαυστα
και παρά τα µέτρα που λαµβάνονται για την καταπολέµηση της
βίας. Και πιο πρόσφατο θύµα είναι ο Άλκης στη Θεσσαλονίκη.
Δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια τα περισσότερα αθλήµατα
στη χώρα µας έχουν χάσει την αίγλη τους. Πολλοί θα µπορούσαν
να ισχυριστούν πως ο κύριος λόγος που συµβαίνει αυτό είναι οι
κρίσεις που χτυπούν τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα. Όµως, καταλυτικό ρόλο παίζει η συνεχιζόµενη έξαρση της βίας που διώχνει τον κόσµο από τα γήπεδα µε συνέπεια τα περισσότερα
παιχνίδια να διεξάγονται µεταξύ συγγενών και φίλων, κάτι που
έχει ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση του εγχώριου αθλητικού
προϊόντος.
Η ενίσχυση του οπαδισµού από µερίδα των µέσων και η βία
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εντός και εκτός γηπέδων, όπως και η αποσπασµατική και σε
πολλά σηµεία ανεπαρκής παρέµβαση της πολιτείας, ιδιαίτερα σε
ζητήµατα πρόληψης, είναι κάποια από τα βασικά ζητήµατα που
αναζητούν άµεση επίλυση.
Ξεκινώντας µε τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για
µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα
το πρώτο που έχουµε να σας ρωτήσουµε είναι γιατί αφήσατε να
περάσουν τόσα χρόνια από το 2016 οπότε και υπεγράφη για να
την φέρετε προς κύρωση; Έπρεπε να φτάσει ο κόµπος στο χτένι
για να συγκινηθείτε και να κινητοποιηθείτε;
Γίνεται λόγος σε αυτή την πρώτη σύµβαση για τους κινδύνους
που απειλούν την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων και
την ανάπτυξη των ρυθµίσεων συντονισµού των ενεργειών στο
εσωτερικό των κρατών - µερών αόριστα µε πλήθος ασαφειών
χωρίς κάποιες συγκεκριµένες οδηγίες ή στοχεύσεις. Θεσπίζονται
κανόνες ως προς την αδειοδότηση των σταδίων που φιλοξενούν
τους αγώνες σχετικά µε την ασφάλεια και την επιβολή της παρακολούθησης για την τήρηση αυτής.
Καθίσταται επιτακτικό οι αρµόδιοι φορείς να συνεργάζονται
διαρκώς µε την αστυνοµία για την αποτροπή και καταπολέµηση
φαινοµένων βίας, ενώ έµφαση δίνεται και στον αποκλεισµό των
διακρίσεων ως προς την παρακολούθηση των αγώνων για παράδειγµα για τα άτοµα µε αναπηρία. Δεν πρέπει να παραβλέπετε
ότι πέραν των σωµατικών και κοινωνικών και οικονοµικών φραγµών την παρακολούθηση των αγώνων από τα άτοµα µε αναπηρία
επηρεάζουν επίσης ορισµένοι πολιτιστικοί φραγµοί και ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η στάση των οργανωτών και των φορέων
δραστηριοτήτων µαζικού αθλητισµού απέναντι στην αναπηρία.
Και αυτό είναι ξεκάθαρα αποτέλεσµα της έλλειψης γνώσεων και
πόρων.
Προχωρήστε στη διεξαγωγή εκστρατειών ενηµέρωσης και κατάρτισης που θα διευκολύνουν την αποδοχή των ατόµων µε αναπηρία σε στρατιωτικές δραστηριότητες. Η Ελληνική Λύση είναι
εδώ για να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών µε
αναπηρίες, των ανθρώπων εκείνων που τόσα χρόνια ήταν παραγκωνισµένοι από τις κυβερνήσεις.
Προβλέπεται, επίσης, η εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης
απρόοπτων καταστάσεων και έκτακτης ανάγκης, η δοκιµή ή βελτίωση τους µε τακτικές κοινές ασκήσεις. Δεν αναφέρεται, όµως,
το ποιοι θα διοργανώνουν και θα συµµετέχουν στις προβλεπόµενες κοινές ασκήσεις, αλλά και πόσο τακτικές θα είναι.
Εκφράσαµε και εκφράζουµε, επίσης, τις επιφυλάξεις µας για
την πρόβλεψη συνεργασίας της αστυνοµίας µε τους φιλάθλους.
Κακά τα ψέµατα δεν υπάρχουν οργανωµένοι φίλαθλοι στους
οπαδικούς συνδέσµους, οι περισσότεροι είναι οπαδοί µε ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται.
Προβλέπεται, επίσης, η σύσταση επιτροπής για την ασφάλεια
και την προστασία σε αθλητικά γεγονότα. Ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί τη χώρα µας στην εν λόγω επιτροπή
και ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής του; Και αυτό το ρωτήσαµε, αλλά δεν πήραµε απάντηση. Είναι σίγουρο ότι µόνο όταν
όλοι καταλάβουν πως η βία δεν έχει καµµία θέση στα γήπεδα
τότε ο αθλητισµός µας θα βρει τον δρόµο του και θα κάνει βήµατα µπροστά.
Φέρνετε, επίσης, προς ψήφιση ένα µνηµόνιο κατανόησης στον
τοµέα του αθλητισµού µεταξύ της χώρας µας και του Αζερµπαϊτζάν, ένα µνηµόνιο που έχετε ξαναφέρει το 2020 και το είχατε
αποσύρει. Φέρνετε ένα µνηµόνιο µε το Αζερµπαϊτζάν που προχώρησε πριν µερικούς µήνες στην υπογραφή συµφωνίας µε την
Τουρκία, η οποία προβλέπει τη µεταφορά έντεκα δισεκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού αερίου µέσω του αγωγού Μπακού
- Τιφλίδας - Ερζερούµ ως τα τέλη του 2024. Θα το καταθέσουµε
στα Πρακτικά.
Φέρνετε ένα µνηµόνιο µε το Αζερµπαϊτζάν που πέρσι το καλοκαίρι άρχισε µε την Τουρκία κοινά στρατιωτικά γυµνάσια αναπτύσσοντας άρµατα µάχης, ελικόπτερα και µη επανδρωµένα
αεροσκάφη. Η Τουρκία εξάλλου είναι ο κύριος εταίρος του Αζερµπαϊτζάν στον τοµέα της στρατιωτικής συνεργασίας. Οµοίως θα
το καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Φέρνετε ένα µνηµόνιο µε το Αζερµπαϊτζάν ο Πρόεδρος του
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οποίου στις 15 Ιουνίου του 2021 αποκαλούσε την Τουρκία ως
φίλο και εταίρο και αδελφική χώρα. Και αυτό θα το καταθέσουµε.
Φέρνετε ένα µνηµόνιο µε το Αζερµπαϊτζάν που δεσµεύτηκε πέρυσι µε την Τουρκία και το Πακιστάν µε κάθε επισηµότητα να
υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον στις διάφορες εδαφικές διεκδικήσεις και αξιώσεις που προβάλλει η κάθε χώρα στο περιφερειακό της σύστηµα προχωρώντας στην υπογραφή της λεγόµενης
διακήρυξης του Ισλαµαµπάντ.
Και πιστεύετε ότι µετά από όλα αυτά εµείς στην Ελληνική Λύση
θα υποστηρίξουµε ένα τέτοιο µνηµόνιο µε το συγκεκριµένο κράτος ακόµη και αν αφορά στον τοµέα του αθλητισµού; Μας ζητάτε
να υποστηρίξουµε τη συνεργασία µε τους κατά δήλωσή τους
αδερφούς των Τούρκων, µε εκείνους που αναφέρονται στη µεταξύ τους σχέση µε την Τουρκία, σχέση µεταξύ δύο κρατών ενός
έθνους; Σε καµµία περίπτωση.
Επί του µνηµονίου γίνεται λόγος για ενίσχυση της συνεργασίας µε γνώµονα την αξία των Ολυµπιακών Αγώνων και της ολυµπιακής εκεχειρίας. Με τα ιδανικά του αθλητισµού, µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες οι αρχαίοι Έλληνες προέβαλαν παγκόσµια τις
αξίες και τις αρετές που είναι καθολικές και πανανθρώπινες. Δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι µόνο στην αρχαία Ελλάδα και µόνο
στον τοµέα του αθλητισµού χρησιµοποιείται ο όρος ευγενής
άµιλλα.
Τι σχέση έχει η δική µας ολυµπιακή εκεχειρία, που έχει τις
ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, µε τις επεκτατικές βλέψεις της
Τουρκίας, τις οποίες στηρίζει απόλυτα το Αζερµπαϊτζάν; Ούτε
ξέρουν ούτε προφανώς θέλουν να µάθουν τι σηµαίνουν αυτά τα
ολυµπιακά ιδεώδη και ιδιαίτερα, η συγκεκριµένη χώρα η οποία
δεν έχει και κάτι αξιόλογο αθλητικά να παρουσιάσει.
Επιπλέον, το παρόν σχέδιο νόµου δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω επιβάρυνση των Ελλήνων φορολογουµένων και του κρατικού προϋπολογισµού. Πώς; Με τις ανταλλαγές µεταξύ των
αθλητικών οµοσπονδιών και των αρµόδιων κυβερνητικών οργάνων των δύο χωρών, στις οποίες η φιλοξενούσα χώρα θα καλύπτει πλήρως τη διαµονή και τη µεταφορά εντός της χώρας της
αποστολής της επισκέπτριας χώρας και θα προσφέρει πλήρη ιατρική κάλυψη υψηλού επιπέδου σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Και ό,τι άλλο προκύψει, το χαρίζετε απλόχερα στα αδέλφια
της Τουρκίας.
Ο αθλητισµός είναι ένα ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κληρονοµιάς, είναι δείγµα πολιτισµού για µία κοινωνία και αντανακλά
γενικότερα το βιοτικό της επίπεδο. Εµείς στην Ελληνική Λύση πιστεύουµε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος η Ελλάδα
να αναπτύσσει δεσµούς µε µια χώρα η οποία διάκειται δυσµενώς
προς εµάς και ανοιχτά και απρόκλητα στηρίζει την Τουρκία. Στη
συνεχή προκλητικότητα και διεκδικητικότητα πρέπει να απαντούµε σθεναρά µε σοβαρότητα και αποφασιστικότητα και όχι να
χαϊδεύουµε τους συµµάχους της υπογράφοντας µαζί τους µνηµόνια και συµφωνίες.
Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, το οποίο µε κάθε ευκαιρία
οφείλουµε να αναφέρουµε, είναι εκείνο που αφορά τους εξακόσιες πενήντα χιλιάδες Έλληνες που έφυγαν κατά τη διάρκεια των
µνηµονίων στο εξωτερικό, για να εργαστούν. Δώστε τους κίνητρα, ευκαιρίες και τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω στη χώρα
µας, στη χώρα της καρδιάς τους.
(Στο σηµείο αυτό η κ. Σοφία - Χάιδω Ασηµακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις
εκθέσεις των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας:
Α. «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη Σχολή Εθνικής
Άµυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (CEMISS)»
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Β. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή και αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών»
Γ. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς
της υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας».
Προχωράµε µε τον ειδικό αγορητή από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν πράγµατι οι κυβερνήσεις ήταν πεπεισµένες ότι αυτή η συζητούµενη Διεθνής Σύµβαση Σεν Ντενί µπορούσε να δροµολογήσει ουσιαστικές λύσεις στο πρόβληµα της αθλητικής βίας,
τίθεται ένα ερώτηµα: Γιατί δεν την έφεραν νωρίτερα για κύρωση;
Για παράδειγµα, γιατί δεν την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2016, τότε
δηλαδή που υπογράφηκε η σύµβαση η συγκεκριµένη, και µάλιστα ενώ είχαµε ήδη το συµβάν δύο χρόνια νωρίτερα µε τη δολοφονία του Κώστα Κατσούλη στο Ηράκλειο το 2014; Γιατί δεν το
έφερε η Νέα Δηµοκρατία εδώ και δυόµισι χρόνια που έχει αναλάβει την κυβερνητική εξουσία; Το φέρνει τώρα, προφανώς για
να διασκεδάσει τις εντυπώσεις του πρόσφατου τραγικού γεγονότος µε τη δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, να εµφανιστεί δηλαδή τάχα µου ευαίσθητη και ότι αντιµετωπίζει αυτό το
κοινωνικό φαινόµενο της βίας.
Οι δικαιολογίες ότι δεν προλάβαµε, γιατί ήταν η πανδηµία δύο
χρόνια, προφανώς και δεν πείθουν, όταν γνωρίζουµε όλοι και
όλες ότι τόσες και τόσες, δεκάδες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου πέρασαν από το ελληνικό Κοινοβούλιο που χτύπησαν
και χτυπούν το λαϊκό εισόδηµα και κατακτήσεις των εργαζοµένων. Εκεί τα αντανακλαστικά σας ήταν άµεσα.
Για να δούµε, όµως, την ίδια τη σύµβαση. Με την παρούσα διεθνή σύµβαση γίνεται πιο άµεσος και σαφής ο σκοπός, που δεν
είναι άλλος από την προστασία του ποδοσφαίρου και γενικότερα
των δηµοφιλών αθληµάτων ως παραγόµενου επιχειρηµατικού
προϊόντος.
Πάνω στον σκοπό αυτό δοµείται όλη η σύµβαση. Δίνεται βαρύτητα στην αστυνοµική κατασταλτική αντιµετώπιση αρκεί να
προστατευθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα ο επαγγελµατικός
επιχειρηµατικός αθλητισµός ως θέαµα, οι χώροι που παρέχεται
το θέαµα, καθώς και οι φίλαθλοι ως πελάτες.
Ενώ η σύµβαση δεν αντιµετωπίζει τη βία στον αθλητισµό ως
µέρος της συνολικής κοινωνικής βίας, από την άλλη πλευρά προβλέπει τη δηµιουργία µηχανισµών για την προληπτική και κατασταλτική αντιµετώπιση της βίας µε τη δηµιουργία του Εθνικού
Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου εντός της Αστυνοµίας.
Δικαιολογεί δηλαδή την ευρύτερη δράση των κατασταλτικών µηχανισµών σε κρατικό και διακρατικό επίπεδο µε ανταλλαγή πληροφοριών, φακέλωµα, εθνικά σηµεία επαφής, επιτροπή εφαρµογής σύµβασης που απλώνεται σε όλο το κοινωνικό πεδίο. Πρόκειται, δηλαδή, για έναν ακόµη µηχανισµού παρακολούθησης ο
οποίος εν δυνάµει απειλεί τις δηµοκρατικές ελευθερίες, τη
χρήση προσωπικών δεδοµένων εντός και εκτός αθλητικής εγκατάστασης στο όνοµα πάντα αντιµετώπισης της βίας.
Βέβαια τα κράτη και οι κυβερνήσεις δράττουν την ευκαιρία και
δίνουν και το πρόσχηµα στις επιχειρήσεις να κρατήσουν τους φιλάθλους στο επίπεδο του θεατή-καταναλωτή. Δηµιουργούνται,
λοιπόν, πάρα πολλά ερωτηµατικά για ζητήµατα συλλογικής εκδήλωσης και έκφρασης στους αθλητικούς χώρους που εκφεύγουν της αθλητικής βίας.
Ο αθλητισµός σήµερα αποτελεί πεδίο ανταγωνισµού µεταξύ
των επιχειρηµατικών οµίλων που δραστηριοποιούνται στον χώρο.
Εξάλλου τα κράτη και οι κυβερνήσεις τους στηρίζουν πολυποίκιλα τους επιχειρηµατίες του χώρου µε διαγραφή των χρεών
τους, φοροαπαλλαγές, παραχώρηση εγκαταστάσεων, διάθεση
κατασταλτικών µηχανισµού για προστασία του προϊόντος.
Στο επιχειρηµατικό ανταγωνιστικό πεδίο η ύπαρξη των φορέων
αθλητικής βίας, δηλαδή των οπαδών που υπερασπίζονται την
οµάδα-επιχείρηση, αλλά και άλλων όπως οπαδικοί αθλητικογράφοι, τηλεοπτικοί παραγωγοί, µπράβοι και σεκιούριτι γηπέδων και
ούτω καθεξής, είναι ένα χρήσιµο πολυεργαλείο όχι µόνο για τις
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αθλητικές δραστηριότητες του επιχειρηµατικού οµίλου, αλλά και
στο γενικότερο οικονοµικό πολιτικό πεδίο.
Φυσικά αυτό το εργαλείο η επιχείρηση το διαπραγµατεύεται
µε το κράτος τόσο στο επίπεδο της πελατειακής σχέσης όσο και
για τη χειραγώγηση του λαού και τη διασφάλιση της πολιτικής
κυριαρχίας του αστικού συστήµατος. Κατά συνέπεια το ΚΚΕ δεν
µπορεί να ψηφίσει τη συγκεκριµένη σύµβαση και την καταψηφίζει.
Έρχοµαι τώρα σε σχέση µε την κύρωση των άλλων δύο συµβάσεων ανάµεσα στη χώρα µας και το Αζερµπαϊτζάν και την Κίνα.
Ξέρετε, το ΚΚΕ πάντα εξετάζει τις συµβάσεις αυτές που καλούµαστε να ψηφίσουµε από τη σκοπιά της ανάπτυξης της φιλίας
και συνεργασίας µεταξύ λαών και χωρών. Την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέµατα ανταλλαγής τεχνογνωσίας για επενδύσεις
σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, για τον ρόλο της αποκαλούµενης ολυµπιακής εκεχειρίας, για την αξία των Ολυµπιακών Αγώνων ως εκδήλωση συλλογικής συνείδησης, για την ενίσχυση της
διαφάνειας και του εκδηµοκρατισµού του αθλητισµού, το ΚΚΕ
όλα αυτά τα προσεγγίζει µε εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Έχουµε διαφορετική αντίληψη και κατά συνέπεια ψηφίζουµε
«παρών» σε αυτές τις δύο συµβάσεις γιατί: πρώτον, οι Ολυµπιακοί Αγώνες πλέον έχουν χάσει το νόηµα και τον ρόλο τους. Τα
όποια θετικά στοιχεία είχαν µετά την επανασύσταση τους σαν
διαδικασία φιλίας των λαών, ευγενούς άµιλλας, συναγωνισµού
και ισότιµης συνεργασίας, δεν έχουν καµµία, µα καµµία σχέση
µε τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες όχι µόνο δεν πρεσβεύουν πλέον την καθαρή συνείδηση, αλλά δυστυχώς έχουν µετατραπεί σε τεράστια βιοµηχανία που εµπορεύεται το πιο ακριβό ίσως προϊόν της παγκόσµιας αγοράς που αποφέρει κάθε χρόνο εκατοντάδες δισεκατοµµύρια δολάρια στους «Αθανάτους» και στις πολυεθνικές
επιχειρήσεις που συνεργάζονται µαζί τους. Να σας θυµίσω την
περίφηµη φράση του Χουάν Αντόνιο Σάµαρανκ ότι χωρίς τους
χορηγούς δεν θα υπήρχαν Ολυµπιακοί Αγώνες.
Υµνούν την αποκαλούµενη ολυµπιακή εκεχειρία και βάζουν
στόχο να εδραιωθεί µάλιστα στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας. Η αλήθεια τελικά είναι ότι η εκεχειρία είναι µια ιδέα
που την καπηλεύονται όσοι προκαλούν πολέµους και οι χορηγοί
τους βέβαια. Στην πράξη έχει αλλοιωθεί το περιεχόµενο της
ολυµπιακής εκεχειρίας. Αξιοποιείται ως µέσο παραπλάνησης των
λαών αφού στην πράξη αποσιωπώνται οι πραγµατικές αιτίες των
ιµπεριαλιστικών πολέµων, που δεν είναι άλλες από τους ανταγωνισµούς για τους ενεργειακούς πόρους, τους δρόµους µεταφοράς, το µοίρασµα των αγορών ως τη µόνη αιτία για το ξέσπασµα
των ιµπεριαλιστικών πολέµων.
Είναι υποκρισία να θεωρήστε πρεσβευτές της ολυµπιακής εκεχειρίας, όταν ισχυρές ιµπεριαλιστικές δυνάµεις µακελεύουν τους
λαούς της γης, όπως αυτή την ώρα στην Ουκρανία µε την απαράδεκτη στρατιωτική επέµβαση από την καπιταλιστική Ρωσία,
χθες και προχθές στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν,
στη Συρία, στη Λιβύη. Είναι αµέτρητος ο κατάλογος από το
ΝΑΤΟ, τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την Ευρωπαϊκή
Ένωση - Άγγλους, Γάλλους-, που σήµερα το παίζουν αθώες περιστερές.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις από κοντά συµµετέχουν ενεργά στις
σφαγές των λαών µε όπλα στην Ουκρανία, µε Πάτριοτ στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, µε αποστολή στρατευµάτων στο Σαχέλ
της Αφρικής και ούτω καθεξής, έχοντας µετατρέψει την Ελλάδα
σε ένα απέραντο αεροπλανοφόρο των Ηνωµένων Πολιτειών και
του ΝΑΤΟ µε τις βάσεις του θανάτου στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκειο.
Δεύτερον, η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση και
αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που µπορεί να δώσει
η Κυβέρνηση θα µπορούσε να δώσει όντως και, µάλιστα, µε γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο, έχοντας την εµπειρία µε την
ιδιωτικοποίηση των δικών µας αθλητικών εγκαταστάσεων, µε την
επιβολή των πεντάευρων ως είσοδο στα εθνικά στάδια, τον αποκλεισµό των σωµατείων από το αθλητικό µητρώο που επιχειρεί
η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισµού - Αθλητισµού να ελέγξει µε το στανιό, µε το έτσι θέλω οµοσπονδίες σωµατεία και άλλα
πολλά, για το πώς παραχωρούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε
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αθλητικές ανώνυµες εταιρείες και αυτές µε τη σειρά τους σε παρεµβάσεις που εξυπηρετούν τη δική τους επιχειρηµατική λειτουργία, καθιερώνοντας την ανταποδοτική λειτουργία για τον
λαό, που σε µια πορεία µπορεί να χάνει το δικαίωµα στην πρόσβαση µέσω των πολυετών παραχωρήσεων σε αυτές τις αθλητικές εταιρείες.
Θα πρέπει να τους στείλετε τη σύµβαση παραχώρησης των
εγκαταστάσεων της αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ, που τα δίνει η Κυβέρνηση όλα στους δύο ιδιώτες µεγαλοεπιχειρηµατίες και δεν
έχει το θάρρος η Κυβέρνηση και ο Υπουργός να µας πει αν έχει
καν την έγκριση της νοµικής υπηρεσίας του ΟΑΚΑ ή του Υπουργείου, ενώ µε τη συστηµατική υποστελέχωση και την υποχρηµατοδότηση οι εγκαταστάσεις είτε θα υποβαθµίζονται είτε θα
παραδίδονται σε επιχειρηµατικές ορέξεις.
Προχθές στο Ηράκλειο, για παράδειγµα, και χθες στα Χανιά
είχε το ΚΚΕ συνάντηση µε φορείς του αθλητισµού. Πραγµατικά
αυτός ο κόσµος ήταν κόλαφος για τη δραµατικά άσχηµη κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων και θέλετε να δώσετε οδηγίες στις άλλες χώρες;
Μήπως δεν ξέρετε ότι στα Χανιά τις προπονήσεις σφαιροβολίας τις κάνουν σε χωράφι µε λάσπες και νερά; Πού είναι τα master plans για το κολυµβητήριο Χανίων; Γιατί αρνείστε να χρηµατοδοτήσετε την αναβάθµιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του
αθλητικού κέντρου στον Ταυρωνίτη στον Πλατανιά, ενώ σας
έχουν στείλει αίτηµα και, µάλιστα, µε τεχνική έκθεση;
Στην πόλη του Ηρακλείου, από την οποία είναι και ο ίδιος ο
Υπουργός, παραπάνω από δέκα οµάδες ποδοσφαίρου δεν έχουν
γήπεδα. Πληρώνουν ένα σκασµό λεφτά για να προπονούνται και
να παίζουν από εδώ κι από κει. Δύο δηµοτικά γήπεδα µόνο υπάρχουν στην Αλικαρνασσό και στην Παλιανή για ένα δήµο που αγγίζει τις εκατόν εβδοµήντα µε εκατόν ογδόντα χιλιάδες πληθυσµό.
Ο «ΠΗΓΑΣΟΣ», µια επαρχιακή οµάδα στην Έµπαρο, έχει παιδιά από Άρβη, από Κερατόκαµπο που φεύγουν από εκεί για να
πάνε στο γήπεδο της Μινωικής, στο γήπεδο, δηλαδή, του πανεπιστηµίου στο Ηράκλειο.
Είναι ντροπή ένα εθνικό στάδιο στου Κόρακα να είναι σε αυτό
το χάλι και να µην έχει ταρτάν στίβου, η ΑΕΚ Κατσαµπά να έχει
κλείσει την ακαδηµία γιατί καταστράφηκε το γήπεδό της. Μια
ιστορική οµάδα, ο «ΕΘΝΙΚΟΣ» του Ηρακλείου, έχει αναστείλει τη
λειτουργία του.
Όντως η Κυβέρνηση έχει να προσφέρει πολλά από ιδέες και
στην πράξη, όταν η ίδια προσαρµόζει πλήρως τη συντήρηση και
λειτουργία των δικών µας εδώ αθλητικών εγκαταστάσεων στα
επιχειρηµατικά σχέδια για τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, καθώς πιέζει και ο χρόνος. Κατά
συνέπεια, κατά την άποψη του ΚΚΕ, ο αθλητισµός αποτελεί σήµερα ένα big business. Μονόδροµος για να αντιστραφεί η κατάσταση αυτή είναι η οργάνωση του αθλητικού κόσµου, των γονιών, των εργαζοµένων, των ίδιων των σωµατείων σε ένα κίνηµα
διεκδίκησης των προϋποθέσεων για τη βιωσιµότητα του ερασιτεχνικού αθλητισµού, για να είναι ο αθλητισµός δικαίωµα για όλο
τον λαό, διότι δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωµα, είναι υποχρέωση να το παρέχει η πολιτεία.
Εν κατακλείδι, για το κόµµα µας, ο αθλητισµός είναι δικαίωµα
και όχι µόνο για τους λίγους αλλά για όλο τον λαό, για όλη τη νεολαία και τότε πραγµατικά µπορεί να γίνει γέφυρα φιλίας ανάµεσα στους λαούς όλης της γης.
Με το σύνθηµα λοιπόν «ο αθλητισµός όπως και ο πολιτισµός
δεν είναι πολυτέλεια µόνο για τους λίγους, είναι δικαίωµα για
τους πολλούς» συµπυκνώνεται µέσα σε µια φράση, σε αυτή τη
φράση που σας είπα, η αντίληψη και η πρόταση του ΚΚΕ για τη
φυσική αγωγή και για τον αθλητισµό.
Γι’ αυτές τις δύο συµβάσεις ψηφίζουµε «παρών».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος, ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής.
Κανονικά µιλάει ένας εκ των δύο, αλλά εδώ έχετε σε ένα υπέρ,
σε ένα επιφύλαξη. Εντάξει, θα το τακτοποιήσουµε.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου
επιτρέψετε να εκφράσω την αλληλεγγύη µου στο δοκιµαζόµενο
λαό της Ουκρανίας και τούτο στη σκιά της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία, µε την καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου, της
εδαφικής ακεραιότητας και φυσικά της εθνικής κυριαρχίας της
Ουκρανίας.
Η Ελλάδα, όλοι εµείς, όπως τονίστηκε και χθες στη Βουλή,
στεκόµαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό του ουκρανικού λαού,
απαιτώντας από τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύµατά της, να
σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και να ξεχάσει τους αναθεωρητισµούς.
Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τα θερµά µου συλλυπητήρια
στις οικογένειες του Δηµήτρη Τσοβόλα και της Μαριέττας Γιαννάκου. Το ήθος, η αξιοπρέπειά τους, η εντιµότητά τους ήταν κάτι
που τους ξεχώριζε και τους δύο. Η προσφορά τους στην κοινωνία και στην πολιτική τεράστια, αφήνοντας πίσω -θα έλεγα- καθένας το στίγµα του. Αναπαυµένοι εν ειρήνη να είναι!
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις συµβάσεις στον χώρο του αθλητισµού έρχονται σήµερα προς κύρωση,
τρεις συµβάσεις που προωθούν την προσέγγιση των λαών και
την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων της χώρας µας. Έχουµε ήδη
τοποθετηθεί αναλυτικά στην επιτροπή επί των συµβάσεων της
Κίνας και του Αζερµπαϊτζάν. Τις έχουµε υπερψηφίσει.
Όµως, δεν µπορώ να µην υπογραµµίσω τη σηµασία της συνεργασίας µε την Κίνα στον χώρο του αθλητισµού των ατόµων
µε αναπηρίες, ανοίγοντας φυσικά νέες προοπτικές.
Ταυτόχρονα, δεν µπορώ να µην επισηµάνω ότι το Μνηµόνιο
Κατανόησης µε το Αζερµπαϊτζάν κυρώνεται µετά από έξι χρόνια,
µετά από έξι χρόνια καθυστέρησης. Μιλά για τις προτάσεις που
θα πρέπει να ληφθούν και να υποβληθούν για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες του 2016 και απευθύνοµαι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάµε δηλαδή για πρωτοβουλίες που αφορούσαν τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2016 και τις συζητάµε εκ των υστέρων
το 2022!
Μιλάµε για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2020 και απευθύνοµαι στη σηµερινή Κυβέρνηση –µία από τα ίδια!- ενώ δηλαδή
αυτοί οι Ολυµπιακοί Αγώνες και του 2016 και του 2020 ήδη έχουν
ξεχαστεί.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα –και σε εσάς, αλλά και στους
συναδέλφους- ότι δεν είναι παράδειγµα καλής νοµοθέτησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σταθώ στη Σύµβαση Σεν Ντενί. Η
Σύµβαση Σεν Ντενί είναι η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια και την προστασία στους ποδοσφαιρικούς
αγώνες και φυσικά σε λοιπά αθλητικά γεγονότα. Πρόκειται για
µια σύµβαση που υπογράφτηκε το 2016 και φτάσαµε να εισαχθεί
στο ελληνικό Κοινοβούλιο προς κύρωση -πότε;- το 2022, δηλαδή
µετά από έξι χρόνια. Πρόκειται για καθυστερήσεις που τελικά
υπονοµεύουν την ίδια την εφαρµογή της σύµβασης, ενώ υπονοµεύουν και τη διαµόρφωση ενός θεσµικού πλαισίου και της στρατηγικής για την αντιµετώπιση της οπαδικής βίας.
Η Σύµβαση Σεν Ντενί θεσπίζει µια νέα προσέγγιση, θα έλεγα
εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, για την ασφάλεια και την προστασία
στους αθλητικούς χώρους αλλά και έξω από αυτούς, δίνοντας
συνάµα µια ιδιαίτερη βαρύτητα στη σηµασία του διαλόγου µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, όπως της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ιδιωτικών φορέων, των οµάδων, των
φιλάθλων, αλλά και στη σηµασία συνεργασίας µεταξύ όλων των
εµπλεκοµένων υπηρεσιών και στη διαµόρφωση εκτάκτων σχεδίων δράσης για στιγµές κρίσης. Και αυτό φυσικά είναι το πλέον
σηµαντικό.
Η Σύµβαση Σεν Ντενί αναγνωρίζει ότι η κατασταλτική δράση
της Αστυνοµίας δεν αρκεί για την αντιµετώπιση του φαινοµένου
της οπαδικής βίας, κάτι που έχει ειπωθεί από όλες τις πλευρές
της Αίθουσας. Όµως, χρειάζονται αποτελεσµατικά και προληπτικά µέτρα που θα καλλιεργούν την παιδεία για µια διαφορετική
αντίληψη για τον αθλητισµό.
Ταυτόχρονα, αγαπητοί συνάδελφοι, η σύµβαση θέτει πλαίσιο
για την καταπολέµηση του χουλιγκανισµού. Αυτό που πρέπει να
δούµε τώρα εδώ είναι ότι τα συµβαλλόµενα κράτη είναι αναγκασµένα να διαµορφώσουν ένα ανάλογο θεσµικό πλαίσιο για την
αποτελεσµατικότητα της καταπολέµησης και να στείλουν φυσικά
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τους παραβάτες για τιµωρία, αξιοποιώντας και τη διεθνή αστυνοµική συνεργασία.
Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η οπαδική βία συµπλέκεται εδώ και πολλά χρόνια µε το οργανωµένο έγκληµα -και αυτό
ας κρατηθεί- και δεν έχει καµµία σχέση µε τους απλούς φιλάθλους και την αγάπη στην οµάδα τους.
Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η
σύµβαση προβλέπει τη σύσταση επιτροπής για την ασφάλεια και
την προστασία σε αθλητικά γεγονότα µε στόχο την παρακολούθηση της εφαρµογής της σύµβασης και φυσικά µε τη συµµετοχή
των συµβαλλόµενων κρατών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αγαπητοί συνάδελφοι, η σύµβαση θέτει ένα ολοκληρωµένο
πλαίσιο για τη δηµιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για
όσους συµµετέχουν ή παρακολουθούν αθλητικές διοργανώσεις.
Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να τονιστεί ότι φτάσαµε
να συζητάµε για την οπαδική βία µετά το τραγικό γεγονός της
δολοφονίας του Άλκη Καµπανού στη Θεσσαλονίκη, ένα γεγονός
που φυσικά αφύπνισε συνειδήσεις, αλλά µας αφύπνισε και όλους
και έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα επίσης µεγάλο ζήτηµα, όπως
είναι η οπαδική βία. Έφερε στην επιφάνεια, θα έλεγα, το µεγάλο
πρόβληµα της βίας στον ελληνικό αθλητισµό.
Θεσµικό πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, για την οπαδική βία είχαµε
και έχουµε και µάλιστα αυστηρό. Τελικά από τι πάσχουµε; Πάσχουµε από έναν νόµο που δεν εφαρµόζεται, πάσχουµε από το
ότι δεν εφαρµόζονται οι νόµοι. Πάσχουµε, δηλαδή, στην εφαρµογή του νόµου που ψηφίσαµε πριν από έναν χρόνο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε θρηνήσει πολλά θύµατα στη
χώρα µας. Οι νόµοι αλλάζουν, αλλά η βία επιβιώνει. Θυµίζω σε
όλους τους συναδέλφους ότι οι τελευταίες αλλαγές στη νοµοθεσία έγιναν πριν από οκτώ µήνες από την παρούσα Κυβέρνηση,
από εσάς, κύριε Υπουργέ. Εσείς κι εµείς νοµοθετήσαµε µε τον
ν.4809/2021. Τέθηκαν οι ρυθµίσεις για τη λειτουργία των συνδέσµων και για τις µετακινήσεις των οπαδών στο πλαίσιο των ποινών και την επαναφορά του ιδιώνυµου αδικήµατος. Παρά τις
δεσµεύσεις της Κυβέρνησης, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.
Το συµπέρασµα είναι ότι δεν υπήρχε σχέδιο της Κυβέρνησης.
Άρα, εσείς ευθύνεστε, γιατί δεν είχατε σχέδιο. Θα έλεγα ότι σήµερα στις 16.00’ το µεσηµέρι εισάγεται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το νοµοσχέδιο µε τις νέες ρυθµίσεις για την
οπαδική βία, οπότε και θα καταθέσουµε εκεί αναλυτικά τις προτάσεις µας.
Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, οι συνεχείς νοµοθετικές αλλαγές δεν είναι η λύση στο πρόβληµα ούτε και η µεµονωµένη συνεχής αυστηροποίηση των ποινών, και µάλιστα τούτο µετά από
κάθε γεγονός που συνταράσσει την κοινωνία µας.
Η Σύµβαση Σεν Ντενί θέτει στο επίκεντρο τη διαβούλευση και
φυσικά την πρόληψη για την καλλιέργεια µιας άλλης κουλτούρας
απέναντι στην αθλητική βία µέσα από τη συνεργασία των κρατών
και των λαών και φυσικά των πολιτών µε το κράτος. Αυτό που περιµένουµε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι να δούµε να εφαρµόζονται αυτές οι αρχές στο νέο θεσµικό πλαίσιο.
Ψηφίζουµε θετικά και τις τρεις συµβάσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντίνος Μάρκου.
Ορίστε, κύριε Μάρκου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε για την κύρωση των δύο συµβάσεων µε το Αζερµπαϊτζάν και την Κίνα και
την κύρωση της Σύµβαση Σεν Ντενί. Κυρίαρχο, βέβαια, πέπλο
και στις τρεις είναι η βία και βεβαίως αυτή η βία επικαλύπτεται
µε αυτή την τεράστια βία που έχει ξεκινήσει, δυστυχώς, στην Ουκρανία.
Θέλω να θέσω ένα πλαίσιο. Ο αθλητισµός είναι παράγων που
ελαχιστοποιεί αυτή τη δριµύτητα και την ένταση της βίας, είτε
πρόκειται για ένα γήπεδο επαρχιακό της Ελλάδας, είτε πρόκειται
για διένεξη κρατών, είτε πρόκειται για πολέµους. Με αυτήν την
έννοια, κατά τη γνώµη µου τουλάχιστον, οι συνέπειες οι οποίες
έχουν ανακοινωθεί όσον αφορά τους διεθνείς αθλητικούς αγώ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

νες ή του µπάσκετ ή του ποδοσφαίρου ή και άλλους που µπορεί
να έχει ανακοινωθεί ότι αναστέλλονται λόγω του πολέµου ως κυρώσεις απέναντι στην άδικη εισβολή της Ρωσίας δεν βοηθάνε
στην επίτευξη της ειρήνης.
Και µάλιστα, µια και µίλησα για κυρώσεις, κύριε Υπουργέ,
πραγµατικά είµαι περίεργος για κάτι. Είδαµε και για κυρώσεις
επιχειρηµατιών που ενεργοποιούνται, έχουν ανακοινωθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υιοθετεί και η χώρα µας. Ενεργοποιούνται και στην Ελλάδα. Αλήθεια, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ιδιοκτησία Ρώσου ιδιοκτήτη που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, θα
υποστεί συνέπειες; Θα έχει συνέπειες αυτή η τεράστια οµάδα
της βόρειας Ελλάδας; Έχετε καθόλου κάποια πληροφόρηση; Θα
είχε ενδιαφέρον, πραγµατικά, να µας πείτε.
Συζητάµε τώρα για τις προσπάθειές σας εναντίον της βίας.
Θέλω να σας ενηµερώσω –και θα καταθέσω και τη σχετική ειδησεογραφία στα Πρακτικά- ότι µόλις πριν από τέσσερις-πέντε ηµέρες, στις 27 Φεβρουαρίου, σε µατς µεταξύ του «ΠΑΣ Κόρινθος»
και της οµάδας «Τενεάτης», φίλαθλος βγήκε µέσα στο γήπεδο
µε καραµπίνα και πυροβολούσε. Το έχετε υπ’ όψιν σας; Τόσο
πολύ έλαβαν υπ’ όψιν τους τις διατάξεις και τις ανακοινώσεις σας
µαζί µε τον κ. Θεοδωρικάκο;
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Ας δούµε, λοιπόν, την πρόσφατη ιστορία. Τον Φεβρουάριο του
2020, ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρικά υπογράφει την οριστική µελέτη της UEFA - FIFA. Ποια υπήρξε επί της ουσίας η µοναδική
απαίτηση από την ελληνική Κυβέρνηση; Ήταν η επικύρωση από
τη Βουλή της σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή
της Σύµβασης Σεν Ντενί που σήµερα µε καθυστέρηση συζητάµε.
Και σας έθετε η οριστική µελέτη σαφές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της παραπάνω απαίτησης τον Μάρτιο του 2021, πριν
από έναν χρόνο.
Περαιτέρω, σας υπενθυµίζω ότι στην παράγραφο 11 της µελέτης για το θέµα της ασφάλειας αναφέρονται χαρακτηριστικά
τα εξής: Αποτελούν η ασφάλεια και η προστασία βασικές προτεραιότητες για την UEFA και συνεργάζεται µε όλους τους εταίρους για την ισχυρή εστίαση στην παροχή περιβάλλοντος προς
τους ποδοσφαιριστές, τα µέσα ενηµέρωσης, τους οπαδούς,
κ.λπ..
Σας κινητοποίησε, κύριε Υπουργέ, εγκαίρως αυτή η εκτίµηση
της UEFA - FIFA; Σας συγκίνησε η τοποθέτηση ότι, δυστυχώς, οι
στατιστικές δείχνουν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι από τις
χειρότερες στην Ευρώπη; Η απάντηση είναι, δυστυχώς, αρνητική.
Κατά την προηγούµενη συνεδρίασή µας παραθέτατε επίσης
δικαιολογίες για την αργοπορία. Μέχρι που µας είπατε για το
lockdown, την τηλεργασία, τη µετάφραση. Είναι απλή η απάντηση. Το λέω και προς τους συναδέλφους που το έθεσαν. Απλά
τώρα θέσατε κάποιο εργαλείο για να κάνετε επικοινωνία µετά τον
άδικο φόνο του Άλκη.
Ας εστιάσουµε, όµως, στο βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό
που διακρίνει αυτή τη σύµβαση από τα λοιπά νοµοθετικά κείµενα.
Δεν είναι άλλο από τον παράγοντα «πρόληψη». Θα το επαναλαµβάνουµε συνέχεια. Έχουν αντιληφθεί πλέον όλοι στην Ευρώπη
ότι η προσέγγιση του ζητήµατος δεν πρέπει να βασίζεται στη βία
και στην καταστολή, αλλά στην πρόληψη.
Εσείς ωστόσο στέκεστε, καθώς φαίνεται, µακριά από αυτές
τις αντιλήψεις. Θα το δούµε και στο νοµοσχέδιο που φέρατε και
θα το συζητήσουµε. Μολονότι διατείνεστε ότι εισάγετε δήθεν
γενναίες αθλητικές µεταρρυθµίσεις, ωστόσο η πραγµατικότητα
είναι πως η νοµοθέτησή σας χαρακτηρίζεται από σχεδόν εµµονική έµφαση στην καταστολή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι
η επαναφορά του ιδιώνυµου, το οποίο υποστηρίζετε, ισχυροποιείτε και αξιοποιείτε και θα εφαρµοστεί οριζόντια χωρίς διακρίσεις, όπως µας δηλώσατε.
Η σύµβαση, αντιθέτως, σας καθοδηγεί προς αντίθετη κατεύθυνση, στην κατεύθυνση υιοθέτησης προληπτικών µέτρων µε έµφαση στην ασφάλεια, την προστασία και τις υπηρεσίες στις
αθλητικές εκδηλώσεις ούτως ώστε να εφαρµοστούν και στη
χώρα µας τα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας. Ενδεικτικά να
σας αναφέρω ότι η σύµβαση απαιτεί τη θεσµοθέτηση µέτρων για
την προστασία των θεατών από βίαια γεγονότα, όπως λέει, την
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ασφαλή µετακίνησή τους, τον εξοπλισµό µε αθλητικές υποδοµές
υψηλού επιπέδου κ.λπ.. Επίσης, την εφαρµογή µέτρων αποτρεπτικών των περιστατικών βίας ή ανάρµοστης συµπεριφοράς
εντός ή εκτός γηπέδων, µε την εφαρµογή στρατηγικών αποκλεισµού των ταραχοποιών, εκτίµηση κινδύνου κ.λπ..
Κύριοι της Κυβέρνησης, τι απαντάτε στο Συµβούλιο της Ευρώπης που αυτονόητα απαιτεί την υποχρεωτική αδειοδότηση
όλων των αθλητικών ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων όταν πολύ
λίγες µέχρι τώρα έχουν προχωρήσει; Μπορεί η Κυβέρνησή σας
να εγγυηθεί έστω κατ’ ελάχιστον την εφαρµογή της σύµβασης
στο σκέλος της ασφάλειας; Ναι µεν οι εξαγγελίες σας ακούγονται ευχάριστα -η εισηγήτριά σας µας είπε ότι αναγνωρίζετε την
ανάγκη να αποτελούν τα στάδια φιλόξενο περιβάλλον προσβάσιµο σε όλους- ωστόσο η πράξη σας σας διαψεύδει.
Η ασφαλής και προστατευµένη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων
απαιτεί αδειοδοτηµένες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις και εσείς
το µόνο που έχετε να κάνετε µετά από παράταση δυόµισι χρόνων
είναι απλά να µεταθέσετε το πρόβληµα για το 2024 και µετά βλέπουµε. Ευτυχώς για τον ελληνικό λαό τότε δεν θα είστε κυβέρνηση, οπότε θα το δούµε εµείς αυτό το θέµα πολύ σοβαρά.
Κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι κοµπορρηµονείτε για τις
πρωτοβουλίες σας και, όπως µας λέτε, όχι µόνο έχουν ξεκινήσει
αλλά έχουν παράξει και αποτελέσµατα και είστε τόσο αισιόδοξος
ώστε να δηλώνετε ότι και σε επίπεδο Ευρώπης τα πράγµατα εξελίσσονται πολύ αργά σε σχέση µε εµάς που εξελίσσονται γρήγορα, πρέπει να δούµε ότι έχουµε κατ’ αρχάς ένα περιβάλλον
στο οποίο τώρα επί δύο χρόνια δεν γίνονται αγώνες µε θεατές
στα γήπεδα. Αυτό έχει «προστατεύσει» κάπως από τη βία, δυστυχώς σαν ένα παράπλευρο αποτέλεσµα. Τα γεγονότα όµως σας
προλαβαίνουν και η πραγµατικότητα διαρκώς σας διαψεύδει.
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου σας ζητά
τη λήψη άµεσων και αποφασιστικών µέτρων για την πρόληψη και
την αντιµετώπιση ενεργειών.
Τέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι κατά την άποψή µας δεν πρέπει
να παραβλέπουµε τους καθοριστικούς παράγοντες που συνθέτουν και περιπλέκουν το πρόβληµα: οι ιδιοκτήτες και η διαπλοκή
τους µε τους πολιτικούς. Δηλαδή η διαπλοκή ανάµεσα σε ιδιοκτήτες οµάδων, σε πολιτικούς και σε ιδιοκτήτες µέσων µαζικής
ενηµέρωσης. Αυτοί ξέρουν και ποια είναι τα πρωτοπαλίκαρα και
έχουν τη δυνατότητα να τα αποβάλουν, απλά δεν το θέλουν. Δεν
µπορείτε να χαλάσετε τα χατίρια στους big four, στους µεγάλους
τέσσερις.
Είπατε ότι εφαρµόζετε την οριστική µελέτη 101%. Αυτή κρούει
τον κώδωνα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο επηρεάζεται από αυτές
τις ιδιοκτησιακές δοµές και τις σχέσεις των ιδιοκτητών ΜΜΕ µε
ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Οι προσπάθειες και της ΕΠΟ και
των άλλων φορέων για την προώθηση του παιχνιδιού, τη µετάδοση θετικής εικόνας, την ανάδειξη µαζικών δραστηριοτήτων,
δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικές και τα κυρίαρχα µηνύµατα
τείνουν να εστιάζουν σε αρνητικές πτυχές. Τα επίπεδα µίσους
όχι µόνο καταγράφονται από τα µέσα ενηµέρωσης, αλλά µπορεί
κάλλιστα να πριµοδοτηθούν κι από αυτά.
Θα σας αναφέρω µια άποψη ενός σπουδαίου µαρξιστή κοινωνιολόγου και θεωρητικού, του Στιούαρτ Χολ. Θα ακουστεί κοινότοπο για εσάς και είµαι βέβαιος ότι δεν θα δώσετε τη δέουσα
σηµασία, αλλά αν θέλετε εστιάστε την προσοχή σας.
Λέει, λοιπόν, ο Στιούαρτ Χολ: «Η υπερβολική προβολή ενός
προβλήµατος µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την επιδείνωσή του.
Εάν η κυρίαρχη ιδεολογία ή η κοινωνία στο σύνολό της καταλήξει
να πιστέψει ότι ένα φαινόµενο είναι απειλητικό και ότι συνεχώς
επιδεινώνεται, µπορεί να προκαλέσει πανικό σχετικά µε αυτό. Ο
πανικός επισπεύδει την έκκληση για λήψη σκληρών µέτρων ελέγχου. Η αύξηση του ελέγχου και της καταστολής µε τη σειρά της
δηµιουργεί µια κατάσταση αντιπαράθεσης, µε αποτέλεσµα τελικά να εµπλέκονται και να συµµετέχουν στην παραβατική συµπεριφορά περισσότεροι άνθρωποι απ’ ό,τι αρχικά ξεκίνησαν ή
υπολογίζονταν.
Τις επόµενες ηµέρες η αντιπαράθεση θα είναι ακόµη µεγαλύτερη, πιο οργανωµένη, στον ίδιο βαθµό θα είναι η κάλυψη από
τα µέσα, η δηµόσια κατακραυγή, η πίεση για ακόµη περισσότερο
έλεγχο και ένα «σπιράλ» το οποίο δεν έχει τέλος».
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Αγαπητοί συνάδελφοι, η οπαδική βία είναι πράγµατι πολυπαραγοντικό και δύσκολο φαινόµενο στην επίλυσή του. Θα διαφωνήσουµε µε τον Υπουργό ότι η βία είναι στο ένστικτο του
ανθρώπου και ότι απλώς µπορούµε να δουλέψουµε για να το περιορίσουµε. Θα του πούµε να αναζητήσει τις αιτίες στην εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού, την αποµάκρυνσή του από την
κοινωνική του βάση και, κυρίως, τη δυσφορία, ιδίως τη νεανική,
απέναντι στους κοινωνικούς θεσµούς, τον κόσµο της εργασίας
και το σχολείο.
Η απόλαυση της βίας λειτουργεί ως µια πρόσκαιρη φαντασιακή διαφυγή από τα ανεπίλυτα προβλήµατα της νεολαίας.
Αυτό αποτελεί ευθύνη από την κάθε µεριά του καθενός να το
δούµε.
Με αυτή την έννοια, λοιπόν, και τη µελέτη Σεν Ντενί υπερψηφίζουµε, η οποία, όπως προείπα, είναι σε αντίθετη λογική από
αυτή που εσείς νοµοθετείτε, και τις αθλητικές σχέσεις µας µε το
Αζερµπαϊτζάν και την Κίνα υπερψηφίζουµε, γιατί πιστεύουµε ότι
όντως ο αθλητισµός δηµιουργεί δυνατότητες καλύτερης αντιµετώπισης βίας, είτε σε εθνικό, οπαδικό επίπεδο είτε σε διεθνές
επίπεδο, µεταξύ κρατών.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μάρκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει γίνει ένα λάθος
για το οποίο δεν ευθύνεστε εσείς, κυρία Αλεξοπούλου και κύριε
Καλλιάνε, αλλά η Γραµµατεία του κόµµατος, διότι όταν η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων λέει ότι συζητιούνται "en
bloc", δηλαδή εν συνόλω, οι τρεις και µπαίνουν δύο εισηγητές,
αντιλαµβάνεστε ότι ο χρόνος -ενώ είστε υπέρ σε όλες, κανονικά
δεν θα έπρεπε να µιλήσετε, αλλά θα µιλήσετε βέβαια- επιµηκύνεται πολύ. Αυτό δεν µπορεί να γίνει. Εποµένως θα υπάρχει µια
µικρή ανοχή και για τους δύο σας, αλλά µικρή ανοχή και να µην
ξανασυµβεί αυτό.
Τον λόγο έχει η κ. Αλεξοπούλου.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με την εντολή σας, περιόρισα πολύ την οµιλία µου.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτονόητο
ότι ο αθλητισµός µάς αφορά όλους. Και πρόσφατα αντιληφθήκαµε άπαντες µε οδυνηρό τρόπο ότι η βία που προκαλείται όχι
εξαιτίας του, αλλά εξ αφορµής του, χτυπάει την πόρτα του καθενός από εµάς.
Ένα νέο παιδί, ο Άλκης, χάθηκε στο κέντρο της πόλης της
Θεσσαλονίκης, µακριά από τα γήπεδα και τους αγώνες, πέφτοντας θύµα στυγερών εγκληµατιών του κοινού ποινικού δικαίου,
που δεν είχαν ούτε και θα µπορούσαν να έχουν την οποιαδήποτε
ουσιαστική σχέση µε οτιδήποτε το αθλητικό. Όλοι συγκλονιστήκαµε από τον άδικο χαµό του Άλκη, αλλά και από το ηθικό µεγαλείο των γονιών του, που µε τη στάση τους κυριολεκτικά έσωσαν
ζωές.
Οµολογουµένως είναι καταπληκτικός ο τρόπος µε τον οποίο
ορισµένοι βέβαια συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ κατορθώνουν να ισχυριστούν σε µία πρόταση ένα πράγµα και το ακριβώς αντίθετό
του: Όχι στην αυστηροποίηση από τη µία µεριά, ουδείς διαφωνεί
ως προς την ανάγκη αποτελεσµατικού ποινικού πλαισίου, από
την άλλη. Ναι στην ταυτοποίηση των εγκληµατικών στοιχείων
που ξεκινώντας από τις εξέδρες βγαίνουν στους δρόµους και
στις γειτονιές, αλλά όχι και να τιµωρούµε τις κουκούλες που τους
κρύβουν.
Πράγµατι ορισµένες λέσχες οπαδών αποτελούν εκκολαπτήρια
του φαινοµένου, δεν θα ωφελήσουν όµως οι παρεµβάσεις στην
οργάνωση και λειτουργία τους. Και «µε τον αστυφύλαξ και µε τον
χωροφύλαξ»! Και µε τα αθώα θύµατα και µε τους εγκληµατίες
που ζητούν επιείκεια, γιατί έγιναν χούλιγκανς εξαιτίας της άτιµης
κοινωνίας. Και µε την οικογένεια που πηγαίνει στο γήπεδο για να
χαρεί και µε τον κουκουλοφόρο και µε τις συµµορίες εγκληµατιών του κοινού ποινικού δικαίου που καλύπτονται από δήθεν λέσχες, τις οποίες είναι καλό να µην πειράξουµε, αλλά και µε τις
υγιείς οργανώσεις των πραγµατικών φιλάθλων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό περίπου ήταν το νόηµα των όσων άκουσα στην επιτροπή
από τη µεριά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης χωρίς πάντως να
εκπλαγώ. Το έχουµε συνηθίσει.
Μέσα σε δυόµισι χρόνια κυρώσαµε µια άλλη εξίσου σηµαντική
διεθνή σύµβαση, τη σύµβαση Μακόλιν, ψηφίσαµε τον ν.4639/
2019 και µετά τον ν.4809/2021. Ο Πρωθυπουργός µας υπέγραψε
την ολιστική µελέτη της FIFA και της UEFA και σήµερα µε την κύρωση της σύµβασης υλοποιούµε το 100% των δεσµεύσεων που
αναλάβαµε µε αυτή.
Διερωτώµαι όµως, τα µέτρα που εξήγγειλε ο Υπουργός Αθλητισµού αποσκοπούν ευθέως στη ρύθµιση της λειτουργίας και
στην κάθαρση των οργανωµένων συνδέσµων φιλάθλων, έτσι
ώστε να µπορούν να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην κοινή
προσπάθεια εξάλειψης της αθλητικής βίας. Προβλέπεται µία
λέσχη φιλάθλων ανά ΠΑΕ ή ΚΑΕ, η οποία και θα φέρει την ευθύνη της ορθής εποπτείας τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση
θα υφίστανται κυρώσεις, όπως πρόστιµα και διεξαγωγή αγώνων
χωρίς θεατές. Παραρτήµατα θα ιδρύονται από τουλάχιστον πενήντα άτοµα µε λευκό ποινικό µητρώο και θα ανακαλείται η άδεια
λειτουργίας τους αν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος δύο µελών
τους για αδικήµατα αθλητικής βίας, για παράβαση της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Επίσης θα τηρείται ψηφιακό µητρώο λεσχών φιλάθλων και
στις θύρες των γηπέδων όπου συγκεντρώνονται οι οργανωµένοι
οπαδοί θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης µόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.
Το άρθρο 5, κατά τη γνώµη µου το σηµαντικότερο, κάνει λόγο
για πλήρη ρύθµιση της λειτουργίας των σταδίων, έτσι ώστε σε
συνεργασία µε την Αστυνοµία να αποφεύγονται οι βίαιες συµπεριφορές από τους φιλάθλους. Εξαγγέλθηκαν, λοιπόν, η χρήση
της κάµερας για την καταγραφή αυτών που συµβαίνουν στις εξέδρες και βέβαια η απαγόρευση της κουκούλας.
Ουδείς µπορεί να διαφωνήσει µε το ότι πρόκειται περί πολυπαραγοντικού προβλήµατος και κατά τη γνώµη µου εκεί ακριβώς
έγκειται η φιλοσοφία της συνθήκης του Σεν Ντενί. Ένα πολυσχιδές και πολυπαραγοντικό φαινόµενο, όπως η αθλητική βία, δεν
είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε παράλληλες,
ανεξάρτητες δράσεις. Αντίθετα, απαιτείται ολοκληρωµένη προσέγγιση µε βάση την αρχή της συνεργασίας όλων των εµπλεκοµένων, όπως αναφέρεται και στον ίδιο τον τίτλο της σύµβασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι στην Αντιπολίτευση αυτή τη στιγµή. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, να αποφασίσετε µε ποια εικόνα του ελληνικού αθλητισµού είστε, µε εκείνη που οι φίλαθλοι δύο µεγάλων οµάδων της
Πάτρας, του «Προµηθέα» και του «Απόλλωνα», παρακολουθούν
µαζί τον αγώνα και χειροκροτούν, επίσης, µαζί τις επιτυχίες των
οµάδων τους; Ή µήπως είστε µε εκείνη που έγινε στον αγώνα
τοπικού πρωταθλήµατος στην Κόρινθο τις προάλλες; Η πρώτη
εικόνα δεν θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση αλλά κανόνα και καθηµερινότητα στον αθλητισµό.
Σας καλώ να επιλέξετε να είστε µε το µέρος των πολλών συµπολιτών µας, εκείνων που επιθυµούν να πηγαίνουν στα γήπεδα
µε την οικογένειά τους µε ασφάλεια, εκείνων που θέλουν τα παιδιά τους να επιστρέφουν από το γήπεδο υγιή και αρτιµελή, εκείνων που θέλουν να βλέπουν το γήπεδο ως ψυχαγωγία και
διέξοδο από την καθηµερινότητα.
Η βία δεν έχει ούτε χρώµατα ούτε κόµµατα και όποιος πραγµατικά το πιστεύει δεν έχει παρά να υπερψηφίσει την κύρωση
της Σύµβασης του Σεν Ντενί, η οποία υπηρετεί ευθέως και πολλαπλώς την υψηλή ιδέα του αθλητισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Καλλιάνε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά για τις δύο κυρώσεις ως δεύτερος εισηγητής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και µόνο µε το ότι συµβαίνουν όσα συµβαίνουν το τελευταίο
χρονικό διάστηµα νοµίζω πως έγινε σαφές και σε συνδυασµό µε
την επιτροπή ότι είναι σηµαντικό η χώρα µας να προχωρήσει
στην κύρωση αυτών των µνηµονίων. Είναι µνηµόνια που αντανακλούν τα οικουµενικά αθλητικά ιδεώδη και τη σηµασία της Ολυµ-
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πιακής Εκεχειρίας. Η ανάδειξη των αξιών αυτών είναι επίκαιρη
όσο ποτέ, ιδιαίτερα µάλιστα σε µια τόσο κρίσιµη χρονική περίοδο
όπως η σηµερινή, όπου κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου δοκιµάζεται η σταθερότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, µε
την εισβολή στην Ουκρανία.
Η χώρα µας, κοιτίδα του Ολυµπισµού, έχει την ηθική υποχρέωση να πρωτοστατεί πάντοτε στην εµπέδωση της συναδέλφωσης και της ειρήνης, υποστηρίζοντας µε τρόπο σαφή και
ξεκάθαρο το Διεθνές Δίκαιο αλλά και την ελευθερία των εθνών
απέναντι σε κάθε εισβολή και προσπάθεια βίαιης επιβολής από
κράτη, απέναντι όµως και στη βία και στην εγκληµατική δράση
των χούλιγκαν. Και αυτή είναι επίκαιρη περίπτωση.
Το οφείλουµε και στον Άλκη Καµπανό και σε όλα τα θύµατα
του τυφλού οπαδικού µίσους. Είναι δέσµευση του ίδιου του Πρωθυπουργού να λυθεί αυτό το πρόβληµα και θα λυθεί. Να είστε
σίγουρες και σίγουροι όλοι σε αυτή την Αίθουσα, αλλά και οι τηλεθεατές οι οποίοι µας παρακολουθούν αυτή την ώρα, βεβαίως,
και όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Είναι ένα θέµα άλλωστε το οποίο, αγαπητοί συνάδελφοι, θα
έχουµε την ευκαιρία να το συζητήσουµε και το απόγευµα στην
επιτροπή µε το σχέδιο νόµου που εισάγει το Υπουργείο σχετικά
µε τα µέτρα αντιµετώπισης της οπαδικής βίας. Είναι µια πολύ σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία αποτυπώνει και τη
βούληση του Υπουργού αλλά και της Κυβέρνησης συνολικά να
σπάσει αυτό το χρονίζον απόστηµα το οποίο αλλοιώνει κάθε έννοια του αθλητισµού και προσβάλλει κάθε πολιτισµένη και ευνοµούµενη κοινωνία.
Όλες οι παραπάνω αξίες είναι στο επίκεντρο των µνηµονίων
συνεργασίας µε το Αζερµπαϊτζάν και την Κίνα, τα οποία επιβεβαιώνουν -εκτός των άλλων- και την εξωστρέφεια της χώρας
µας, η οποία τοποθετείται µε παρρησία στο διεθνές γίγνεσθαι.
Είµαστε πάντοτε στην εµπροσθοφυλακή των θετικών εξελίξεων,
πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καλλιάνε, το
Προεδρείο σας ευχαριστεί.
Λοιπόν, µπαίνουµε στον τελευταίο κύκλο, που θα ρωτήσω τους
Κοινοβουλευτικούς και θα κλείσει ο Υπουργός πριν µπούµε στην
ψηφοφορία. Η κ. Σακοράφα µού είπε ότι κάλυψε και τις δύο οµιλίες. Ο κ. Χήτας το ίδιο, ευχαριστούµε πολύ. Ενηµερώστε και τον
κ. Καραθανασόπουλο και προχωρώ στην κ. Γιαννακοπούλου που
είναι εδώ και θέλει να µιλήσει για πέντε λεπτά.
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες αυτές τις µέρες η καρδιά
και η σκέψη όλων µας είναι στα δραµατικά γεγονότα στην Ουκρανία, µετά από τη βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας και την ολοσχερή καταστροφή πόλεων, όπως είναι η Χερσώνα, όπως είναι
το Χάρκοβο, µε βοµβαρδισµούς αµάχων, µε βοµβαρδισµούς σε
σχολεία, σε πανεπιστήµια, σε νοσοκοµεία, σε µαιευτήρια, ενώ
όλοι συνειδητοποιούµε ότι βρισκόµαστε µπροστά σε ένα πιθανό,
σε ένα ενδεχόµενο µακελειό στο Κίεβο.
Βρισκόµαστε ήδη σε µια νέα κρίσιµη φάση της ευρωπαϊκής
ιστορίας. Η ωµή επέµβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί
επίθεση κατά µιας ανεξάρτητης χώρας. Αποτελεί χτύπηµα του
Διεθνούς Δικαίου. Ένας αυταρχικός ηγέτης και οπαδός του αναθεωρητισµού, εχθρός της δηµοκρατίας, εχθρός των ατοµικών
ελευθεριών και του διεθνούς συστήµατος ασφαλείας αποφάσισε
και υλοποίησε εν ψυχρώ τη βάρβαρη εισβολή του σε µια χώρα,
επικαλούµενος θεωρίες οι οποίες γυρνούν το ρολόι της ιστορίας
πολύ πίσω.
Απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη συµπεριφορά που συνοδεύτηκε και µε απειλές κατά της Σουηδίας και κατά της Φινλανδίας,
µε την απειλή ακόµα και πυρηνικών, δεν χωράνε µισόλογα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν χωράει κρυφτούλι πίσω από «ναι
µεν, αλλά». Δεν χωράνε αποστάσεις για τις ευθύνες, όπως θεωρίες ότι δήθεν ρίχνουµε λάδι στη φωτιά µε την αποστολή αµυντικού υλικού, όταν ο µόνος ο οποίος ρίχνει λάδι στη φωτιά είναι
ο κ. Πούτιν. Ούτε απαράδεκτες συµπεριφορές, όπως η µη ψή-
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φιση της οικονοµικής βοήθειας στην Ουκρανία από κάποιους Έλληνες ευρωβουλευτές. Δεν χωράνε υπεκφυγές, όταν ο Πούτιν
απειλεί µε πυρηνικά τη Δύση και είναι ο µόνος υπεύθυνος για τη
θηριωδία που δεν ξέρουµε πότε και πώς θα σταµατήσει.
Απέναντι σε έναν πόλεµο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνεις καθαρή θέση και συµβάλλεις µε όλες σου τις δυνάµεις και
µε κάθε τρόπο. Πολύ περισσότερο, δεν κρύβεσαι όταν είσαι
χώρα που η ίδια αντιµετωπίζεις απειλές, αντιµετωπίζεις θεωρίες
αναθεωρητισµού που άπτονται κυριαρχικών σου δικαιωµάτων και
µπορεί να χρειαστεί να ζητήσεις την ενεργή στήριξη των άλλων.
Όπως είπε και ο Πρόεδρός µας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν
ζητάς αλληλεγγύη, πρέπει πρώτα να µπορείς να προσφέρεις αλληλεγγύη. Θωρακίζεις δε, τη χώρα σου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί, ναι, η θωράκιση, η άµυνα της χώρας, είναι αυτοσκοπός!
Ας µην παίζουν δε κάποιοι µε την ευαισθησία µας απέναντι
στην ευηµερία του ελληνικού λαού. Ας µην παριστάνουν κάποιοι
τους φίλους του λαού, ξεχνώντας ότι η ευηµερία προϋποθέτει
πρώτα απ’ όλα την ανεξαρτησία της χώρας, ότι η ευηµερία προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα τη δυνατότητα αποτροπής κάθε επίθεσης στη δηµοκρατία. Όλα τα άλλα είναι απλά άνευ περιεχοµένου.
Και τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ο πόλεµος
µάς κάνει να γνωριζόµαστε καλύτερα µεταξύ µας. Ορισµένοι δε
µας συστήνονται εκ νέου, ειδικά φιλειρηνιστές ακτιβιστές, λαλίστατοι σε όλα, που τώρα όµως µιλούν µε γρίφους, δηµοσιολογούντες και ευαίσθητοι καλλιτέχνες, που σιωπούν. Βέβαια για
τον αποκλεισµό των Μπολσόι βρήκαν να ξεσηκωθούν, κάτι που
αφορά σε ρωσικές πολιτιστικές παραγωγές και κάτι το οποίο γίνεται σε όλον, µα όλον τον κόσµο, όπως είδαµε να γίνεται στη
Μετροπόλιταν Όπερα, όπως είδαµε να γίνεται στην Μπιενάλε της
Βενετίας, στη Ρόιαλ Όπερα του Λονδίνου, στη Σκάλα του Μιλάνου, στη συµφωνική ορχήστρα στο Παρίσι και αλλού. Για τη δοκιµασία όµως του ουκρανικού λαού κιχ! Και άνθρωποι, οι οποίοι
είχαν ακόµα και άποψη για την κρίση στη Λατινική Αµερική, τώρα
σιωπούν. Κορυφαίοι πολιτικοί απλώς καταδικάζουν τον πόλεµο,
αλλά δεν παίρνουν θέση και έτσι αποκαλύπτονται.
Όλοι οι Έλληνες πρέπει να πρωτοστατήσουµε σε ένα µεγάλο
ρεύµα συµπαράστασης στον ουκρανικό λαό, αναλαµβάνοντας
πρωτοβουλίες, στέλνοντας υγειονοµικό υλικό, τρόφιµα, οργανώνοντας την υποδοχή προσφύγων από την Ουκρανία.
Εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής και ύστερα από συνεννόηση µε την
ουκρανική πρεσβεία στην Ελλάδα ήδη ξεκινήσαµε και συλλέγουµε ιατροφαρµακευτικό υλικό. Η διεθνής απάντηση στην πρόκληση Πούτιν και στη βαρβαρότητα, η οποία συµβαίνει αυτή τη
στιγµή, πρέπει να είναι αποφασιστική και πρέπει να είναι µέχρι
τέλους. Το µήνυµα πρέπει να είναι σαφές: Κανείς, µα κανείς δεν
έχει το δικαίωµα να ποδοπατάει το Διεθνές Δίκαιο και να εισβάλλει σε µία χώρα, αν αισθάνεται πιο ισχυρός. Ο κ. Πούτιν ήδη το
πληρώνει ακριβά. Το πληρώνει τροφοδοτώντας ένα πρωτοφανές
διεθνές κύµα συµπαράστασης στους Ουκρανούς, που αγωνίζονται για την ανεξαρτησία της χώρας τους και καταδικάζοντας τη
χώρα του σε διεθνή αποµόνωση και οικονοµικό στραγγαλισµό.
Ο στόχος είναι η ειρήνη στην περιοχή. Είναι να καταλάβει ο κ.
Πούτιν ότι δεν θα του επιτραπεί να γυρίσει το ρολόι της ιστορίας
πίσω και ότι δεν θα µετατραπεί ο πλανήτης σε ζούγκλα.
Όσον αφορά τις σηµερινές κυρώσεις συµβάσεων, καλυφθήκαµε από τον εισηγητή µας.
(Χειροκρότηµα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Καραθανασόπουλος καλύφθηκε από τον εισηγητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Συντυχάκη.
Ο κ. Θάνος Μωραΐτης δεν θέλει τον λόγο.
Ο κ. Βρούτσης;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε κάλυψαν οι εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, ελάτε
στο Βήµα, έχετε τον λόγο.
Επειδή πρέπει να απαντήσει σε όλους, αντί για πέντε λεπτά θα
δώσουµε δέκα λεπτά µε µια µικρή ανοχή, εφόσον χρειαστεί.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
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Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω
µε µια σύντοµη αναφορά προς τιµήν της µνήµης της Μαριέττας
Γιαννάκου, µιας µαχήτριας της ζωής, µε την οποία είχα την τιµή
να δώσω πολλές µάχες για την παράταξή µας, τη Νέα Δηµοκρατία. Ως Γραµµατέας του κόµµατος είχα µια άψογη συνεργασία
µαζί της, αντιµετωπίζοντας από κοινού δύσκολες καταστάσεις.
Το ήθος της, η µαχητικότητά της, αλλά και η οξυδέρκεια, µε την
οποία προσέγγιζε τα ζητήµατα, αποτελούν πολύτιµα µαθήµατα
και οδηγό για όλους µας. Προσωπικά δεν θα ξεχάσω ποτέ τις
συµβουλές της και τη διαρκή παρότρυνσή της να βλέπουµε το
µέλλον πιο αισιόδοξα, πιο φιλελεύθερα και πάντα ευρωπαϊκά.
Την αποχαιρετούµε µε ένα τεράστιο ευχαριστώ.
Η σηµερινή συνεδρίαση διεξάγεται υπό τη σκιά της ανοιχτής
εισβολής της Ρωσίας στο ανεξάρτητο γειτονικό της κράτος, την
Ουκρανία, που διαρκεί εδώ και λίγες ηµέρες. Η απόφαση του
Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιµίρ Πούτιν αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών.
Δυστυχώς, το τίµηµα πληρώνουν χιλιάδες αθώα θύµατα, ανάµεσά τους και οι Έλληνες της περιοχής της Μαριούπολης. Άνθρωποι οδηγούνται αναίτια στον δρόµο της προσφυγιάς,
οικογένειες διαλύονται, περιουσίες µιας ζωής εξαφανίζονται.
Όπως πολύ σωστά επεσήµανε χθες από το Βήµα αυτό ο Πρωθυπουργός µας Κυριάκος Μητσοτάκης, η στάση της πατρίδας
µας σε αυτή την κρίση είναι προϊόν των δικών µας ιστορικών βιωµάτων, αλλά και των µεγάλων γεωπολιτικών µας επιλογών. Γιατί
ήµασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και το ίδιο κάνουµε και τώρα. Ενώνουµε τις δυνάµεις µας και συντασσόµαστε
µε την κοινή στάση των χωρών της Ευρώπης στο πλευρό της Ουκρανίας. Απέναντι σε αυταρχικές πολιτικές και σε αναθεωρητισµούς δεν χωρούν ίσες αποστάσεις.
Λίγες ηµέρες µετά την κατάθεση του νέου µας νοµοσχεδίου
για τον αθλητικό εθελοντισµό, τον πνευµατικό εργασιακό και ηλεκτρονικό αθλητισµό, καθώς και την αυστηρότερη αντιµετώπιση
της οπαδικής βίας ενός νοµοσχεδίου που για πρώτη φορά ρυθµίζει αυτά τα ζητήµατα στον ελληνικό αθλητισµό, κάτι που δηµιουργεί νέες ευκαιρίες στο αθλητικό οικοσύστηµα, συζητούµε τις
κυρώσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση θεµάτων ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε
ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, του µνηµονίου συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού µε το Αζερµπαϊτζάν και του µνηµονίου συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού
µε την Κίνα.
Αναπόσπαστο κοµµάτι της αθλητικής µας µεταρρύθµισης είναι
η εξωστρέφεια του ελληνικού αθλητισµού στο διεθνές γίγνεσθαι.
Συνεργασίες µε άλλες χώρες ενισχύουν το κύρος του ελληνικού
αθλητισµού, επικοινωνούν διεθνώς τις πρακτικές του και εισάγουν καινοτόµες µεθόδους που εφαρµόζουν άλλα αθλητικά συστήµατα.
Η εξωστρέφεια δεν είναι ζωτικής σηµασίας µόνο για την ανάπτυξη εφαρµογών καλής διακυβέρνησης και την ενίσχυση του
αθλητισµού, αλλά και για τη στήριξη του αθλητικού τουρισµού.
Για τον λόγο αυτόν άλλωστε στοχεύουµε στη διεκδίκηση διεθνών
αθλητικών διοργανώσεων, οι οποίες πρόκειται να αποτελέσουν
πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες λάτρεις των σπορ, οι οποίοι
θα ενισχύσουν τις κατά τόπους οικονοµίες.
Σε µια περίοδο που η πανδηµία έχει επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις σε υγειονοµικό, σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο, σε
µια περίοδο που οι διεθνείς εξελίξεις αλλάζουν δεδοµένα δεκαετιών, σε µια περίοδο που τα εθνικά µας θέµατα απαιτούν οµοψυχία στο εσωτερικό και διεθνείς συνεργασίες και συµµαχίες στο
εξωτερικό, ο αθλητισµός µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό τοµέα
ενίσχυσης της θέσης της χώρας µας διεθνώς.
Να σηµειωθεί ότι επί της διακυβέρνησής µας αυξήθηκε ο αριθµός των αθλητικών οµοσπονδιών που είναι επίσης και επίσηµα
αναγνωρισµένες από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού από σαράντα οκτώ σε πενήντα τρεις µε τη χορήγηση ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης στις εξής οµοσπονδίες: Σωµατική διάπλαση και
φίτνες, µπέιζµπολ - σόφτµπολ, οµοσπονδία αθληµάτων ακριβείας, χόκεϊ και τροχοσανίδα ή σκέιτµπορντ. Παράλληλα, εκκρε-
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µούν αιτήσεις χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε φορείς των αθληµάτων των µεικτών πολεµικών τεχνών, του σούµο,
της διελκυστίνδας και της αισθητικής οµαδικής γυµναστικής.
Στο µητρώο αθλητικών σωµατείων αυτή τη στιγµή είναι εγγεγραµµένα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία τα οποία ενισχύονται ετησίως πλέον
από τον µόνιµο µηχανισµό χρηµατοδότησης που προέκυψε µέσα
από τον νέο τρόπο φορολόγησης των στοιχηµατικών εταιρειών.
Μεγάλη έµφαση δόθηκε και στις αθλητικές εγκαταστάσεις στις
οποίες δεν υπήρχε σαφής εικόνα. Το µόνο που γνωρίζαµε ήταν
ότι η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού εποπτεύει δεκαοκτώ εθνικά
αθλητικά κέντρα. Με τη δηµιουργία της ψηφιακής πλατφόρµας
αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» σε συνεργασία µε την
ΚΕΔΕ αποκτούµε σαφή εικόνα του αριθµού των ειδών και της κατάστασης των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.
Μέχρι στιγµής έχουν καταχωρισθεί τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες
είκοσι τρεις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και περιµένουµε
ακόµα να εγγραφούν και να καταχωρίσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις τους πενήντα ένας ακόµα δήµοι από τους τριακόσιους
τριάντα δύο της χώρας µας.
Παρά την αναπόφευκτη απόφαση να παγώσουν οι αθλητικές
διοργανώσεις, συνεχίσαµε να υπηρετούµε τον στρατηγικό µας
στόχο, να ενισχύουµε την εξωστρέφεια του ελληνικού αθλητισµού, να αναβαθµίσουµε το κύρος του και να κάνουµε τη χώρα
µας πόλο έλξης µεγάλων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων,
συµβάλλοντας στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού και την
αύξηση του ΑΕΠ της χώρας µας.
Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις ενδεικτικά καταφέραµε να διοργανώσουµε µε απόλυτη επιτυχία την εντυπωσιακή
επανεκκίνηση του «EKO Rally Acropolis 2021» µετά από οκτώ
ολόκληρα χρόνια απουσίας. Το συνολικό οικονοµικό αποτύπωµα
της διοργάνωσης είναι 20 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό το οποίο αυξάνεται σε 35 εκατοµµύρια ευρώ αν υπολογίσουµε την αξία προβολής της διοργάνωσης και όλα αυτά βάσει µελέτης και καταγραφής που αναθέσαµε και έγινε από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Να τονίσω ότι µόλις το 30% του συνολικού προϋπολογισµού καλύφθηκε από την πολιτεία, δηλαδή 900.000 ευρώ έβαλε
το Υπουργείο Αθλητισµού και µόλις 2.100.000 ευρώ ήταν τα χρήµατα που προήλθαν από τους χορηγούς.
Μεριµνήσαµε για την απρόσκοπτη προετοιµασία και διεξαγωγή των 3ων Παγκόσµιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισµού τον
περασµένο Οκτώβριο. Παράλληλα έχουµε ήδη εξασφαλίσει τις
διοργανώσεις του Ράλλυ Ακρόπολις για το 2022 και το 2023, τον
Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας στις 25-26 Απριλίου µέχρι 1
Μαΐου, τους Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες στο Ηράκλειο
το 2023, τα παγκόσµια και ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, όπως το
Παγκόσµιο Μπιτς Χάντµπολ Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων το 2022, το Παγκόσµιο Χάντµπολ Νέων, συνδιοργάνωση µε
τη Γερµανία, το 2023, το Παγκόσµιο Πανεπιστηµιακό Cheerleading το 2022, το Ευρωπαϊκό Cheerleading επίσης στο τέλος του
2022, την Παγκόσµια Άρση Βαρών Νέων το 2023, το Παγκόσµιο
Μπάσκετ Κωφών Ανδρών και Γυναικών το 2023.
Θα γιορτάσουµε σε λίγες εβδοµάδες εδώ στη χώρα µας µαζί
µε την Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τα ενενήντα χρόνια FIBA
σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Αθήνα. Και κάτι ακόµα. Ξεκινάµε
από τη δυτική Ελλάδα, την Πάτρα, δηµόσια διαβούλευση για την
εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον αθλητισµό σε συνεργασία µε την αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού. Βέβαια είναι και
πολλές ακόµα άλλες διοργανώσεις για όλα τα αθλήµατα, τις
οποίες δεν θα αναφέρω αναλυτικά.
Και βεβαίως δεν µπορώ να µην αναφερθώ στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εθνικών Ολυµπιακών Επιτροπών. Ήταν µεγάλη τιµή για εµάς να πραγµατοποιήσουµε τη γενική συνέλευση
τον Οκτώβριο του 2021 στην Κρήτη. Μια εκδήλωση που συγκέντρωσε εκπροσώπους από διακόσιες πέντε εθνικές ολυµπιακές
επιτροπές, µέλη της ΔΟΕ, συµπεριλαµβανοµένου και του ίδιου
του Προέδρου Μπαχ, αλλά και πολλών άλλων από την παγκόσµια
αθλητική οικογένεια, που µε µεγάλη χαρά τούς καλωσορίσαµε
όλους εδώ, στη χώρα µας.
Και, ναι, το πετύχαµε. Από την αρχή, όταν αποφασίσαµε µε την
Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή να πραγµατοποιήσουµε αυτή τη
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διοργάνωση, θέλαµε να επιτύχουµε πολύ υψηλά στάνταρ σε
όλους τους τοµείς, σε επίπεδο διοργάνωσης φιλοξενίας και πολιτισµού. Ήµασταν αποφασισµένοι ώστε όλοι να φύγουν από τη
χώρα µας µε υπέροχες αναµνήσεις και ευχάριστες εικόνες.
Εξωστρέφεια στον αθλητισµό, λοιπόν, σε όλες τις επιµέρους
παραµέτρους. Εξωστρέφεια όχι µόνο σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και σε διεθνείς συνεργασίες, όπως και σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων.
Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο δεκαπενθήµερο έχουµε συζητήσει κι εδώ στη Βουλή θέµατα βίας. Θα έχουµε την ευκαιρία σήµερα το απόγευµα και τις επόµενες ηµέρες να συζητήσουµε
διεξοδικά τα ζητήµατα της οπαδικής βίας κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου, το οποίο περιλαµβάνει και διατάξεις για την αντιµετώπιση της βίας. Και επαναλαµβάνω ότι θα ήθελα όλοι µαζί,
µέσα από έναν γόνιµο και ουσιαστικό διάλογο, να διαµορφώσουµε το νοµοθετικό πλαίσιο αντιµετώπισης της βίας στον αθλητισµό.
Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση θεµάτων ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα
του Σεν Ντενί -όπως έχει επικρατήσει- που συζητάµε σήµερα
αφορά την αντιµετώπιση της βίας και την ασφάλεια στον αθλητισµό. Υπεγράφη στο Σεν Ντενί των Παρισίων στις 3 Ιουλίου 2016
από τριάντα οκτώ χώρες µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Σκοπός της σύµβασης είναι η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης
προσέγγισης για τα θέµατα ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα.
Επίσης, η σύµβαση συµβάλλει ουσιωδώς σε µια ευρύτερη συνεργατική δράση για τη µείωση των κινδύνων ασφάλειας, µε
σκοπό τη διατήρηση του κράτους δικαίου γύρω και εντός των
γηπέδων ποδοσφαίρου και άλλων αθλητικών σταδίων.
Στόχος µας δεν είναι µόνο η αποτελεσµατική καταπολέµηση
των φαινοµένων βίας. Στόχος µας είναι κυρίως η εµπέδωση της
πρόληψης και της διαπαιδαγώγησης των φιλάθλων όλων των
αθληµάτων, ούτως ώστε να εκλείψουν τελείως τα νοσηρά περιστατικά από τον αθλητισµό. Και αυτό απαιτεί συντονισµένη και
συνεργατική προσέγγιση µεταξύ όλων των αρµόδιων φορέων και
οργάνων, δηλαδή της πολιτείας, των πολιτικών κοµµάτων, της
τοπικής αυτοδιοίκησης, των αθλητικών φορέων, των δηµοσιογράφων, σύσσωµης της κοινωνίας και της αθλητικής οικογένειας.
Σηµαντική διαφορά και προστιθέµενη αξία της παρούσας σύµβασης από προηγούµενα διεθνή κείµενα για την αντιµετώπιση
της βίας είναι ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ολοκληρωµένη προσέγγιση στα θέµατα ασφάλειας και υπηρεσιών στο πεδίο των
αγώνων ποδοσφαίρου και των αθλητικών γεγονότων εν γένει. Δηλαδή, προβλέπεται συντονισµός όλων των αρµόδιων φορέων,
κράτος, διοργανώτριες αρχές, ΠΑΕ και ΚΑΕ, αθλητικά σωµατεία,
Ελληνική Αστυνοµία, τοπική αυτοδιοίκηση. Το ανέφερα πριν και
το επαναλαµβάνω και τώρα: Είναι απαραίτητη η συνεργασία
όλων των αρµόδιων φορέων για την καταπολέµηση της βίας,
κάθε µορφής βίας.
Επίσης, να διευκρινίσω ότι στο άρθρο 5 της σύµβασης ορίζεται
ρητά ότι η πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει, µεταξύ άλλων, ότι οι
αρµόδιες αρχές θα θέσουν σε ισχύ κανονισµούς που θα εγγυώνται την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών αδειοδότησης, πιστοποίησης και κανονισµών ασφαλείας και θα διασφαλίζουν την
εφαρµογή παρακολούθησης και επιβολής τους. Στο πλαίσιο της
απόλυτης τήρησης και εφαρµογής του άρθρου 5, µε µεταβατική
διάταξη δροµολογούµε την παροχή χρόνου προσαρµογής δύο
ετών από την κύρωση της σύµβασης προς τους ιδιοκτήτες των
αθλητικών εγκαταστάσεων. Θεωρούµε ότι είναι ένας εύλογος
χρόνος, προκειµένου να διευθετηθούν όλες οι εκκρεµότητες και
οι αθλητικές εγκαταστάσεις να λάβουν την απαιτούµενη αδειοδότηση.
Δεν θα σταθώ αναλυτικά στα άρθρα της σύµβασης. Άλλωστε
τα παρουσίασε εξαιρετικά καλά και στην επιτροπή αλλά και στην
Ολοµέλεια η κ. Αλεξοπούλου, η εισηγήτριά µας, την οποία και
ευχαριστώ.
Η σύµβαση του Σεν Ντενί για την ασφάλεια έρχεται να συµπληρώσει τις πρωτοβουλίες µας για ενσωµάτωση των διεθνών
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κανόνων, τις οποίες έχουµε ήδη υλοποιήσει και για τις οποίες
έχουµε ήδη λάβει τα εύσηµα ως χώρα. Και αναφέροµαι στη λειτουργία της ΕΠΑΘΛΑ, που είναι προϊόν της κύρωσης της Σύµβασης Μακόλιν για την αντιµετώπιση των χειραγωγηµένων αγώνων.
Και φυσικά αναφέροµαι και στη σύσταση του ΕΟΚΑΝ και την κύρωση νέου αναθεωρηµένου κώδικα αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ.
Και πάµε στα µνηµόνια Αζερµπαϊτζάν και Κίνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λίγο πιο συµπυκνωµένα αυτά, κύριε Υπουργέ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Θα χρειαστώ πέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πέντε λεπτά, κύριε
Υπουργέ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Τα µνηµόνια εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο
της επιθυµίας και της βούλησης των χωρών που τα υπογράφουµε για την προώθηση καλών σχέσεων και τη βελτίωση των
σχέσεων συνεργασίας και φιλίας µεταξύ τους. Πρωταρχικός στόχος είναι η προαγωγή των αθλητικών σχέσεων των δύο χωρών
στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και η ενδυνάµωση της αθλητικής
συνεργασίας. Με το µνηµόνιο συνεργασίας στον τοµέα του
αθλητισµού επιδιώκουν να συνεχιστεί και να αναβαθµιστεί η διµερής συνεργασία των δύο χωρών, όπως επίσης θα είναι επωφελές να συνεργαστούν σε διεθνή θέµατα αµοιβαίου και πολυµερούς αθλητικού ενδιαφέροντος και να παρουσιάσουν κοινές
θέσεις στα εν λόγω θέµατα, ενώπιον διεθνών αθλητικών οργανισµών και σε διεθνείς συνδιασκέψεις αθλητισµού. Επίσης, υπογραµµίζουν την αξία και τη σηµασία των Ολυµπιακών Αγώνων και
την ενδυνάµωση της υλοποίησης των Ολυµπιακών Αγώνων.
Σας θυµίζω την κύρωση των µνηµονίων µε Ιαπωνία, Βουλγαρία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Κατάρ και βεβαίως και αυτό που
κυρώνουµε σήµερα µε το Αζερµπαϊτζάν. Δεν καθυστερήσαµε
ούτε µείναµε σε αγκυλώσεις. Αντιθέτως, χτίζουµε σε ό,τι βρίσκουµε ωφέλιµο για τον αθλητισµό και το συµφέρον της χώρας
µας.
Επίσης, έχουµε ήδη υπογράψει µνηµόνια συνεργασίας µε
χώρες διαφορετικής κουλτούρας και αθλητικής νοοτροπίας από
τη δική µας, όπως οι Οµοσπονδίες Ατόµων µε Αναπηρίες της
Κίνας, ενώ ήδη προετοιµάζουµε την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε το Εθνικό Ινστιτούτο Αθλητισµού Φυσικής Αγωγής και
Αναψυχής της Κούβας, το Υπουργείο Νεολαίας και Άθλησης της
Σερβίας, της Δηµόσιας Υπηρεσίας για τον Αθλητισµό του Κουβέιτ, τον Τοµέα της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της Κιργιζίας, ένα νέο µνηµόνιο µε το Κατάρ. Και, φυσικά, έχουµε αναπτύξει συνέργειες και συνεργασίες µε πολλά επιπλέον κράτη. Υπογράφηκε µια αναφορά στο µνηµόνιο συνεργασίας µε το Αζερµπαϊτζάν, υπογράφηκε στην Αθήνα στις 20 Απριλίου του 2016.
Στόχος η προώθηση της συνεργασίας και της φιλίας µεταξύ των
δύο χωρών, σε ό,τι αφορά στον αθλητικό τοµέα, καθώς και η ενίσχυση των αξιών των Ολυµπιακών Αγώνων, όπως η ευγενής
άµιλλα, η αλληλεγγύη και η φιλία µεταξύ των λαών.
Προχωρώ στο µνηµόνιο συνεργασίας µε τη Λαϊκή Δηµοκρατία
της Κίνας, όπου συζητήσαµε και κυρώσαµε ένα δεύτερο µνηµόνιο συνεργασίας, αυτού της Κίνας, και ειδικότερα της Κινεζικής
Οµοσπονδίας ατόµων µε αναπηρίες. Ένα µνηµόνιο που υπογράψαµε στις 11 Νοεµβρίου του 2019 εδώ, στην Αθήνα, παρουσία
του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Και είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που
συζητάµε αυτό το µνηµόνιο δύο µόλις µέρες πριν από την έναρξη
των Χειµερινών Παραολυµπιακών Αγώνων του 2022, που, όπως
γνωρίζετε, πρόκειται να λάβουν χώρα στο Πεκίνο της Κίνας από
τις 4 έως τις 13 Μαρτίου 2022.
Με το µνηµόνιο αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη της ανταλλαγής
και της συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού και η προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης και φιλίας µεταξύ των λαών
και των αθλητών µε αναπηρία των µερών.
Δεν θα σταθώ στην ανάλυση των επιµέρους διατάξεων και
αυτού του µνηµονίου. Το έχει κάνει ήδη ο εισηγητής µας κ. Καλλιάνος και τον ευχαριστώ θερµά. Θα πω, όµως, µερικά στοιχεία
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σε ό,τι αφορά τον αθλητισµό για τα άτοµα µε αναπηρία. Και επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε αυτό το θέµα µε αφορµή το µνηµόνιο, µιας και το µνηµόνιο αυτό αφορά τα άτοµα µε αναπηρία.
Η Κυβέρνηση ήδη από τις προγραµµατικές της δηλώσεις είχε
δεσµευθεί για την ανάπτυξη πολιτικών για την ισότιµη πρόσβαση
των ατόµων µε αναπηρία σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής
ζωής στην εκπαίδευση, την υγεία, την εργασία και τον πολιτισµό,
αλλά και τον αθλητισµό. Στο πλαίσιο αυτό θυµίζω ότι συστάθηκε
τεχνική διυπουργική επιτροπή, η οποία επεξεργάστηκε το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία. Η
επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και καθόρισε τους στρατηγικούς στόχους και τις δράσεις του τοµέα αθλητισµού.
Όπως όλοι γνωρίζουµε, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία είχε δηµοσιευθεί και ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Δεκέµβριο του 2020,
προσδίδοντάς του σε υψηλότερο βαθµό τον συµβολισµό που
έπρεπε. Το εθνικό σχέδιο δράσης θέτει ξεκάθαρους στόχους
αλλά κυρίως µετρήσιµους στόχους, ώστε να αντιµετωπιστεί στην
ολότητά του ένα σύνθετο πρόβληµα. Δίδεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ανάπτυξη του αθλητισµού για τα άτοµα µε αναπηρία
και εξειδικεύει σε συγκεκριµένες πολιτικές και δράσεις. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίησή του ανά τοµέα και δράση.
Ειδικότερα:
Στο Υφυπουργείο Αθλητισµού εργάζεται η οµάδα εργασίας για
την καταγραφή της προσβασιµότητας των δηµοσίων δοµών που
υπάγονται στο ή εποπτεύονται από το Υφυπουργείο µας. Η ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού είναι προσβάσιµη
στα άτοµα µε αναπηρία και µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή
τους για οποιοδήποτε θέµα τούς αφορά σε σχέση µε τον τοµέα
του αθλητισµού. Παράλληλα, έχει δροµολογηθεί ο σχεδιασµός
και η κατασκευή νέου ιστότοπου της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού εντός του 2022, στον οποίο προβλέπεται και απαιτείται η
τήρηση κανόνων και προτύπων για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και
λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της δηµόσιας διοίκησης,
όπως αυτά περιγράφονται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επίσης, έχει συσταθεί οµάδα εργασίας για την
«Άθληση για Όλους», όπου, µεταξύ άλλων, προβλέπεται και επεξεργάζονται προτάσεις και δράσεις για τον αθλητισµό ατόµων
µε αναπηρία.
Είναι άξιο µνείας ότι ο αθλητικός νόµος αντιµετωπίζει ισότιµα
τους αθλητές ΑΜΕΑ. Μάλιστα, ο αθλητισµός αποτελεί τον πρώτο
τοµέα πολιτικής όπου υπάρχει θεσµικά πλήρης ισοτιµία των ατόµων µε αναπηρία. Παράλληλα, σε σειρά από νοµοθετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων δυόµισι ετών έχουν θεσµοθετηθεί
ευνοϊκές ρυθµίσεις. Ενδεικτικά αναφέρω τη ρύθµιση για την εκπροσώπηση των µελών στη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής. Ρυθµίσαµε δικαιότερη και σύµφωνη µε τις
αρχές του αθλητισµού εκπροσώπηση των επιµέρους φορέων
στην ενδεκαµελή ολοµέλεια της διοίκησης, δηλαδή έχουµε την
Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, την Οµοσπονδία Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο και
των Παραολυµπιονικών.
Στο άρθρο 8 του ν.4726/2020 προβλέψαµε ότι η σύσταση οµοσπονδίας για τα αθλήµατα του ποδοσφαίρου ατόµων µε ακρωτηριασµό ή εν γένει ανωµαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων θα
απαιτεί αποφάσεις τριών ενεργών σωµατείων που καλλιεργούν
το άθληµα και πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις.
Προσφέραµε υπόσταση και πόρους για τη δυνατότητα αποτελεσµατικής ανάπτυξης του αθλήµατος από την οικεία οµοσπονδία, ενώ παράλληλα η πολιτεία µπορεί να παρακολουθήσει την
πορεία του αθλήµατος και τα πεπραγµένα της οµοσπονδίας. Επίσης, µε τη νοµοθέτηση της διατάξεως του άρθρου 13 του
ν.4726/2020, αναγνωρίσαµε τον καθοριστικό ρόλο των αθλητών
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συνοδών ΑΜΕΑ, οι οποίοι συµµετέχουν σε αγώνες αθλητών µε
αναπηρία. Με τον τρόπο αυτόν, καλύφθηκε το νοµοθετικό κενό
που υπήρχε στη µη ρητή συµπερίληψη της εγγραφής στον ειδικό
πίνακα διακρίσεων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και στη
µη ρητή χορήγηση παροχών σε αρτιµελείς αθλητές που αγωνίζονται νοµίµως, µε βάση τους διεθνείς κανονισµούς του εκάστοτε αθλήµατος, σε αγώνες ατόµων µε αναπηρία.
Παράλληλα, µεριµνούµε για εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης των συνθηκών και των υποδοµών σε όλες τις αθλητικές
εγκαταστάσεις που κατέχει ή και εποπτεύει το Υφυπουργείο
Αθλητισµού. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η κατασκευή του Παραολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου στη Ραφήνα, του πρώτου αθλητικού κέντρου ΑΜΕΑ στη χώρα µας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο
αθλητικό κέντρο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των αθλητών
και των αθλητριών ΑΜΕΑ και θα προσφέρει τις δυνατότητες για
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την καλύτερη προετοιµασία για τη συµµετοχή τους σε αθλητικές διοργανώσεις, αλλά θα
αναλαµβάνουµε και διοργανώσεις µεγάλου βεληνεκούς.
Είµαι στην ευχάριστη θέση -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρενα σας ενηµερώσω ότι το Παραολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο, προϋπολογισµού 32 εκατοµµυρίων ευρώ, βρίσκεται στην τελική
φάση ολοκλήρωσης των τευχών δηµοπράτησης και πολύ σύντοµα, σε συνεργασία µε τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη
και τον Δήµαρχο Ραφήνας κ. Μπουρνούς, θα ανακοινώσουµε τις
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες δηµοπράτησης γι’ αυτό το τόσο
οραµατικό και σηµαντικό έργο για το Παραολυµπιακό Αθλητικό
Κίνηµα.
Ο παραολυµπιακός αθλητισµός και γενικότερα ο αθλητισµός
των ΑΜΕΑ αποτελούν πρωτίστως ένα εξαιρετικό υπόδειγµα στάσης ζωής. Οι αθλητές ΑΜΕΑ, οι πρωταθλητές ΑΜΕΑ και οι Παραολυµπιονίκες µας αποτελούν πρότυπο µαχητικότητας και
αγωνιστικότητας, πρότυπο της αέναης προσπάθειας για βελτίωση, πρότυπο αισιοδοξίας και επιµονής, πρότυπο προς µίµηση
για όλους και κυρίως για τους νέους µας. Στον τοµέα του αθλητισµού, η εξωστρέφεια και κυρίως η προώθηση των ολυµπιακών
αρχών και αξιών αποτελούν κοινό τόπο. Ο αθλητισµός φέρνει πιο
κοντά τους λαούς ολόκληρου του κόσµου, καλλιεργεί πνεύµα ειρήνης και συνεργασίας µεταξύ των λαών και µπορεί να αποτελέσει εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών
σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο δεύτερο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για
µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και
υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύµβασης
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 2
Σκοπός
Άρθρο 3
Ορισµοί
Άρθρο 4
Εσωτερικές ρυθµίσεις συντονισµού
Άρθρο 5
Ασφάλεια, προστασία και υπηρεσίες
σε αθλητικά στάδια
Άρθρο 6
Ασφάλεια, προστασία και υπηρεσίες
σε δηµόσιους χώρους
Άρθρο 7
Εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης
απρόοπτων καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης
Άρθρο 8
Συνεργασία µε τους φιλάθλους και
τις τοπικές κοινότητες
Άρθρο 9
Στρατηγικές και επιχειρήσεις της
αστυνοµίας
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Άρθρο 10

Πρόληψη και επιβολή κυρώσεων
σε περίπτωση παραβατικής
συµπεριφοράς
Άρθρο 11
Διεθνής συνεργασία
Άρθρο 12
Παροχή πληροφοριών
Άρθρο 13
Επιτροπή για την ασφάλεια και
προστασία σε αθλητικά γεγονότα
Άρθρο 14
Καθήκοντα της Επιτροπής για την
ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά
γεγονότα
Άρθρο 15
Τροποποιήσεις
Άρθρο 16
Υπογραφή
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Άρθρο 18
Προσχώρηση από κράτη µη µέλη
Άρθρο 19
Αποτελέσµατα της Σύµβασης
Άρθρο 20
Εδαφική εφαρµογή
Άρθρο 21
Καταγγελία
Άρθρο 22
Κοινοποιήσεις
Άρθρο δεύτερο Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύµβασης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης
για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και
υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, που υπεγράφη στο Σαιν - Ντενί (Saint-Denis) της Γαλλίας,
στις 3 Ιουλίου 2016, το πρωτότυπο κείµενο της οποίας, στην αγγλική, και η µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Εξουσιοδοτική διάταξη

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού και των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, προβλέπεται η διαδικασία δηµιουργίας εθνικού γραφείου πληροφοριών ποδοσφαίρου εντός της
αστυνοµίας (NFPI) και καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης, στελέχωσης και λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 11 της Σύµβασης.
Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος νόµου
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 17 αυτής.
2. Ειδικώς:
α) Η ισχύς του άρθρου 5 της Σύµβασης αρχίζει την 1η.1.2024.
β) Η ισχύς του άρθρου 7 της Σύµβασης αρχίζει την 1η.1.2023.
γ) Η ισχύς του άρθρου 11 της Σύµβασης αρχίζει από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου δεύτερου του
παρόντος νόµου.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
9. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και
Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν

9097

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Kατανόησης στον τοµέα του
Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και
Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 20 Απριλίου 2016, το κείµενο του οποίου
σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

9098

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου Κατανόησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του
άρθρου 7 αυτού.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΥΓΕΙΑΣ

4. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του

Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κινεζικής Οµοσπονδίας ατόµων µε αναπηρίες της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κινεζικής Οµοσπονδίας... της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

9105

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

9106

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κινεζικής Οµοσπονδίας ατόµων µε αναπηρίες της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κινεζικής Οµοσπονδίας ατόµων
µε αναπηρίες της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνηµονίου Συνεργασίας
Μνηµόνιο Συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κινεζικής Οµοσπονδίας ατόµων µε αναπηρίες
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας
Άρθρο 1
Στόχος και αντικείµενο του Μνηµονίου
Άρθρο 2
Πλαίσιο επικοινωνίας και ανταλλαγή
απόψεων
Άρθρο 3
Συνεργασία σε διεθνείς αθλητικές
υποθέσεις
Άρθρο 4
Συµµετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις
και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον
τοµέα του αθλητισµού
Άρθρο 5
Ανταλλαγές και συνεργασία στους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τοµείς των ανταγωνιστικών
αθληµάτων, της αθλητικής επιστήµης
και της ιατρικής για αθλητές µε
αναπηρία
Άρθρο 6
Συνεργασία για την καταπολέµηση του
ντόπινγκ, του στησίµατος αγώνων,
των στοιχηµάτων και προώθηση του
έντιµου παιχνιδιού
Άρθρο 7
Συνεργασία στο πλαίσιο των
Παραολυµπιακών Αγώνων
Άρθρο 8
Τροποποίηση Μνηµονίου
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος και διάρκεια
Μνηµονίου
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνηµονίου Συνεργασίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας στον τοµέα
του αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κινεζικής Οµοσπονδίας
ατόµων µε αναπηρίες της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, που
υπεγράφη στην Αθήνα, στις 11 Νοεµβρίου 2019, το πρωτότυπο
κείµενο του οποίου στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει
ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9
αυτού.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΥΓΕΙΑΣ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

5. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
6. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε για πέντε λεπτά, ώστε
να γίνει ανασύνταξη της Αιθούσης.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Προχωρούµε τώρα στα νοµοσχέδια του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στον τοµέα της
ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη Σχολή
Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο
Στρατηγικών Μελετών (CEMISS)», «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή
και αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών», «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του
Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς της
υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας».
Όπως προαναφέρθηκε και αυτά τα νοµοσχέδια ψηφίστηκαν
στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και, επίσης, εισάγονται
προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του
Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν τον λόγο
όσοι έχουν αντίρρηση επί των κυρώσεων των συµβάσεων για
πέντε λεπτά και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, για πέντε λεπτά και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα µιλήσει ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής τους οµάδας.
Παρακαλώ, ποιος συνάδελφος θέλει να πάρει τον λόγο; Θα
πάµε ανάποδα τη σειρά των κοµµάτων και θα ξεκινήσουµε από
το ΜέΡΑ25, όπου έχει ψηφίσει «κατά» για τις κυρώσεις συµφωνίας µε την Ιταλία και το Ισραήλ και «παρών» στην κύρωση συµφωνίας µε την Κύπρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να σας προτείνω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, αν το
Προεδρείο το δέχεται, τον δικό µου χρόνο να τον παραχωρήσω
στον κ. Κεφαλογιάννη, ο οποίος είναι εισηγητής µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν χρειαστεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αν χρειαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει, λοιπόν,
ο εισηγητής του ΜέΡΑ25 κ. Κλέων Γρηγοριάδης, ειδικός αγορητής, για πέντε λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε.

Δεν θα σας καθυστερήσω σχεδόν καθόλου. Θα µιλήσω µόνο
για τις δύο κυρώσεις που καταψηφίζουµε. Ξεκινώ από την
πρώτη, βέβαια. Πρόκειται για τη σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, το οποίο εκπροσωπείται από τη Σχολή
Εθνικής Άµυνας και το αντίστοιχο Υπουργείο της Ιταλίας, το
οποίο εκπροσωπείται από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών
Μελετών.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, κύριε Πρόεδρε, οι στόχοι
της συµφωνίας αυτής είναι η παραγωγή και η ικανοποίηση των
επιδιώξεων της στρατιωτικής διπλωµατίας και της εξωτερικής
πολιτικής της χώρας, όπως αυτές καταγράφονται στο πλαίσιο
της πολιτικής εθνικής άµυνας, επίσης η εδραίωση µιας στενότερης συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών σε θέµατα ακαδηµαϊκής έρευνας µε αµοιβαία οφέλη για αµφότερα τα µέρη, η
αναβάθµιση του ρόλου της Σχολής Εθνικής Άµυνας ως επιστηµονικού φορέα στον χώρο Ενόπλων Δυνάµεων για θέµατα αµυντικής πολιτικής και εθνικής στρατηγικής µέσω των κοινών
δραστηριοτήτων έρευνας και µελέτης και της ανταλλαγής γνώσης, εµπειριών και τεχνογνωσίας µεταξύ των δύο πλευρών, η ενίσχυση, επίσης, των υφιστάµενων σχέσεων των δύο χωρών και η
δυνατότητα επέκτασής τους και σε άλλους τοµείς.
Η Σχολή Εθνικής Άµυνας, κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, επιµορφώνει αξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεών µας, των Σωµάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατός
µας, καθώς και υπαλλήλους των Υπουργείων, οργανισµών και
επιχειρήσεων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε σκοπό αυτοί οι
υπάλληλοι να καταστούν ικανοί τελικά να χειρίζονται θέµατα εθνικής άµυνας στο πλαίσιο, βέβαια, πάντα των αρµοδιοτήτων τους.
Επιπλέον, η σχολή λειτουργεί και ως επιστηµονικός φορέας στον
χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων για θέµατα αµυντικής πολιτικής
και εθνικής στρατηγικής.
Δεδοµένης της συµµετοχής και των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ της δικής µας χώρας και της Ιταλίας εννοώ- όπου οι διατάξεις
της συµφωνίας συµµορφώνονται πλήρως µε τις υποχρεώσεις
των κρατών ως προς το ΝΑΤΟ αντιλαµβανόµαστε τους σκοπούς
και τους στόχους αυτής της επιµόρφωσης και τη στρατηγική των
ακαδηµαϊκών αποτελεσµάτων της συνεργασίας και για αυτό και
καταψηφίζουµε αυτή την κύρωση.
Θεωρούµε ότι πρόκειται µε άλλα λόγια, για να το καταλάβει ο
κόσµος πως µας ακούει, για µια ακόµα νατοϊκή επιµόρφωση και
δεν έχει να κάνει σε τίποτα µε τις πραγµατικές σχέσεις της Ελλάδας µε την Ιταλία.
Περνάω την κύρωση µε την Κυπριακή Δηµοκρατία, στην οποία
έχουµε ψηφίσει για ευνόητους λόγους «παρών». Να τους επαναλάβω έτσι εν τάχει. Είναι γιατί, βεβαίως, µαζί µε το Ισραήλ και
υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Πολιτειών πιστεύουµε ότι υποκρύπτουν τη µελλοντική συνεργασία σε γεωτρήσεις και γενικά καταστροφή του περιβάλλοντος και των δύο χωρών.
Περνάω στην τρίτη, λοιπόν, κύρωση, την οποία καταψηφίζουµε. Είναι η κύρωση συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς της υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας.
Κοιτάξτε. Η συγκεκριµένη συµφωνία αποτελεί µέρος του στενού γεωπολιτικού εναγκαλισµού µας µε το «κράτος Απαρτχάιντ»
-εµείς έτσι το λέµε και έτσι θα το λέµε πάντα στο ΜέΡΑ25-, το
φασιστικό «κράτος Απαρτχάιντ» του Ισραήλ, ένα κράτος που
σκοτώνει άµαχους, σκοτώνει παιδιά και γυναίκες άοπλα.
Είναι µια συµφωνία, κύριε Πρόεδρε, που προωθήθηκε από την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκε, βέβαια, µε την ίδια ζέση
από την «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.».
Η συγκεκριµένη συµφωνία που έρχεται σήµερα για κύρωση
πρέπει να πούµε, να θυµίσουµε στους ανθρώπους που µας
ακούν ότι υπεγράφη το καλοκαίρι του 2015, τον Ιούλιο συγκεκριµένα, στη Χάιφα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση της συµφωνίας, µε αυτή
τη συµφωνία επιδιώκονται η ενίσχυση της διεθνούς θαλάσσιας
ασφαλείας και η προστασία του περιβάλλοντος, η ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις αµοιβαίου ενδιαφέροντος
που συνδέονται µε την υδρογραφία και την ωκεανογραφία και η
εν γένει συνεργασία των δύο χωρών στους τοµείς αυτούς και
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αποτελεί µέρος της συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας µε το
Ισραήλ.
Οι υδρογραφικές µετρήσεις περιλαµβάνουν τις παλιρροϊκές
κυµατικές πληροφορίες και τις πληροφορίες για τα θαλάσσια
ρεύµατα, µέσω της φυσικής ωκεανογραφίας. Περιλαµβάνουν,
δηλαδή, µετρήσεις στον θαλάσσιο πυθµένα, µε ιδιαίτερη µάλιστα
έµφαση σε εκείνα τα θαλάσσια γεωγραφικά χαρακτηριστικά που
ενέχουν κίνδυνο για την πλοήγηση. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι
τα βράχια, υποθαλάσσιες εξάρσεις του πυθµένα, ύφαλοι και
άλλα τέτοια που εµποδίζουν τη διέλευση των πλοίων.
Οι µετρήσεις θαλάσσιου πυθµένα περιλαµβάνουν, επίσης, τη
συλλογή δεδοµένων για την εξακρίβωση της επιφανειακής δοµής του υποθαλάσσιου πυθµένα, καθώς αυτή σχετίζεται µε την
αποτελεσµατική αγκύρωση των πλοίων.
Σε αντίθεση µε την ωκεανογραφία, η υδρογραφία περιλαµβάνει εκείνα τα χαρακτηριστικά των ακτών, φυσικά και ανθρώπινα,
τα οποία βοηθούν στην πλοήγηση. Εποµένως µία υδρογραφική
έρευνα µπορεί να περιλαµβάνει τις ακριβείς θέσεις και αναπαραστάσεις υποθαλάσσιων βουνών, ακόµη και φώτων ή και πύργων, τα οποία θα βοηθήσουν στον καθορισµό της θέσης του
πλοίου, καθώς και η χαρτογράφηση της θάλασσας και του θαλάσσιου πυθµένα.
Η συµφωνία, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών έρευνας και ανάπτυξης
στους δύο αυτούς τοµείς: υδρογραφικά και ωκεανογραφικά δεδοµένα και τα λοιπά. Προβλέπεται, µάλιστα, η συνεργασία για
την ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών έργων και το ανταλλασσόµενο υλικό είναι προς αποκλειστική χρήση -και εδώ για εµάς είναι
που έχει σηµασία- των Υπουργείων Άµυνας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, των δύο χωρών.
Ιδιαίτερα λοιπόν µε αυτή την τελευταία πρόβλεψη, αλλά επίσης και λόγω της φύσης των πληροφοριών, δυσκολευόµαστε
πραγµατικά να δούµε πώς η εν λόγω συµφωνία θα µπορεί να
αφορά ποτέ σε ειρηνικά πρότζεκτ, σε µελλοντικά ειρηνικά σχέδια. Είναι δε εύκολη η σύνδεση της εν λόγω συµφωνίας µε την
εκπεφρασµένη πρόθεση των δύο χωρών να προβούν σε εξορύξεις υδρογονανθράκων.
Με δεδοµένη την αντίθεσή µας στη σύναψη στρατηγικής συµφωνίας µε το κράτος του Ισραήλ και την πάγια αντίθεσή µας στις
εξορύξεις, που µόνο δεινά θα φέρουν στους λαούς της περιοχής
και στο περιβάλλον, γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο και την καταψηφίζουµε, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πολύ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Γρηγοριάδη.
Καλείται στο Βήµα ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης
κ. Αντώνιος Μυλωνάκης. Η Ελληνική Λύση έχει ψηφίσει µε επιφύλαξη µόνο στη συµφωνία µε την Ιταλία.
Ορίστε, κύριε Μυλωνάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Ελληνική
Λύση σχετικά µε τις τρεις συµβάσεις, τις οποίες έφερε το Υπουργείο σας για κύρωση, µία εκ των οποίων είναι η συµφωνία µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή και
την αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών, η οποία
είχε υπογραφεί από το 2017, δεν µπορούµε να καταλάβουµε πώς
αυτές οι συµβάσεις που έρχονται τελευταία, κάνουν τόσο µεγάλο
χρονικό διάστηµα για να κυρωθούν.
Θα µου πείτε ότι δεν γνωρίζετε. Εντάξει, θα ρωτήσω και την
προηγούµενη κυβέρνηση µήπως γνωρίζει. Μήπως γνωρίζετε, κύριοι Υπουργοί, εσείς; Δεν γνωρίζετε και εσείς. Κανένας δεν γνωρίζει τελικά. Απλά, είναι µία συνεργασία.
Η Ελληνική Λύση ψηφίζει αυτή τη συµφωνία, η οποία είναι απαραίτητη. Πιστεύουµε ότι η συνεργασία µε τους αδελφούς Κυπρίους και µε το Υπουργείο Άµυνας της Κύπρου πρέπει να κυρωθεί.
Η Ελληνική Λύση, λοιπόν, κυρώνει αυτή τη συµφωνία.
Η δεύτερη κύρωση είναι η συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ. Αυτή είναι από το 2015 υπογεγραµµένη. Και πάλι αν ρωτήσουµε, κανείς προφανώς δεν γνωρί-
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ζει γιατί επτά χρόνια παρέµενε στα συρτάρια του Υπουργείου
Άµυνας. Είναι µια σοβαρή συµφωνία και έπρεπε να ισχύει, διότι
αναφέρεται σε δύο σοβαρούς τοµείς, αυτούς της υδρογραφίας
και της ωκεανογραφίας.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι το Ισραήλ έχει πάρα πολύ µεγάλα πλεονεκτήµατα στις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες και νοµίζω ότι η χώρα µας έχει να κερδίσει από αυτή τη
συµφωνία. Κυρώνεται από την Ελληνική Λύση και αυτή.
Πάµε τώρα στην κύρωση της τεχνικής διευθέτησης στον τοµέα
της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της ΣΕΘΑ δηλαδή από την
οποία εκπροσωπείται, και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας, το οποίο εκπροσωπείται από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πούµε ότι το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών δεν είναι αυτό το οποίο είναι αντίστοιχο της ΣΕΘΑ. Υπάρχουν κι άλλα κέντρα. Άρα, λοιπόν, αυτό
το οποίο µας προξενεί εντύπωση είναι ότι δεν ήταν επαρκείς οι
εξηγήσεις τις οποίες έδωσε χθες που τον ακούσαµε ο Αρχιπλοίαρχος, ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής Εθνικής Άµυνας, για
τη συµφωνία. Όσον αφορά τους Ιταλούς, όσο και να τους δίνουµε τα στοιχεία, όσο και να συζητούµε µαζί τους, θα κάνουν
το δικό τους.
Είδαµε, λοιπόν, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έκαναν του
κεφαλιού τους. Ακόµα και η Ευρώπη στάθηκε πολλές φορές
εναντίον των Ιταλών. Στο Λιβυκό η Ιταλία, ενώ είναι ευρωπαϊκή
χώρα που υποτίθεται ότι διατηρούσε µεγαλύτερο βαθµό σύµπλευσης µε την Ελλάδα, πήγε ξαφνικά µε την Τουρκία και έκαναν
µαζί κοινές ασκήσεις. Άρα, λοιπόν, και η Ελληνική Λύση θα πει
«παρών» σε αυτή τη συµφωνία, γιατί πιστεύουµε ότι µία τέτοια
συνεργασία δεν έχει να δώσει κάτι το σωστό και σοβαρό.
Κλείνοντας θέλω να πω για τα σηµερινά γεγονότα στην Ουκρανία. Δεν θα καθυστερήσω, Ναύαρχε, γιατί σας βλέπω ότι µε
κοιτάτε κάπως.
Όπως έχουµε πει, ο αναθεωρητισµός είναι καταδικαστέος απ’
όπου κι αν προέρχεται. Έτσι, λοιπόν, καταδικαστέα είναι και η εισβολή της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας από όλον τον ελεύθερο κόσµο και από όλες τις δηµοκρατίες. Αυτή η εισβολή
συνεχίζεται για έβδοµη µέρα και µάλλον η αποστολή του Πούτιν
δεν θα σταµατήσει στο Κίεβο. Πάει για την Υπερδνειστερία, γιατί
απ’ ό,τι φαίνεται πάει να κυκλώσει την Ουκρανία από νοτιοανατολικά, ενώ τώρα πάει νοτιοδυτικά. Μπήκε στην τρίτη φάση του.
Στις δύο πρώτες φάσεις των τριάντα έξι και εξήντα ωρών έκανε
σχεδόν περίπατο. Και αυτό το λέω, γιατί πολλοί ρωτάνε τι κάνει
ο ρωσικός στρατός. Αυτό που κάνει ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία είναι περίπατος.
Η Ελλάδα πρέπει να είναι προσεκτική και εδώ έγκειται και η
ένστασή µας και η διαφορά µας µε την Κυβέρνηση. Και επειδή
πολλοί µας κατηγορούν, θα ήθελα να πω ότι χθες ο Πρόεδρος
το ανέλυσε επαρκέστατα. Νοµίζω ότι αυτός που θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει. Βεβαίως και έχουµε καταδικάσει αυτή την
εισβολή του Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας.
Όµως, το να στείλουµε, κύριε Υπουργέ, συµβολικά λίγα λιανοντούφεκα, είκοσι χιλιάδες ουκρανικά όπλα τα οποία εµείς είχαµε, ήδη, δεσµεύσει και κατασχέσει από τους ίδιους τους
Ουκρανούς και να στοχοποιηθούµε απέναντι στη Ρωσία, νοµίζω
ότι ήταν µια υπερβολή και µια βιαστική ενέργεια. Αν ο Πρωθυπουργός είχε συζητήσει αυτή την ενέργεια µε τους πολιτικούς
Αρχηγούς, ίσως να µην έφτανε σε αυτή την απόφαση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μυλωνάκη.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Παπαναστάσης.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να πω ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας έχει ψηφίσει «κατά» και για τις τρεις συµφωνίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Άρα, κύριε Πρόεδρε, τρία επί
πέντε, δεκαπέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, είπαµε όσο χρόνο έχουµε για τη µία. Όχι τρία επί πέντε, δεκαπέντε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Το ίδιο είναι, κύριε Πρόεδρε,

9114

για µία και το ίδιο είναι για τρεις συµφωνίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Το ίδιο είναι να µιλήσω για ένα
«παρών» και το ίδιο για τρία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συγγνώµη, αλλά ο κ.
Κακλαµάνης είπε ότι και οι τρεις συµφωνίες θα συζητηθούν µαζί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Μα, δεν είναι ένα «όχι», κύριε
Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ανοχή θα υπάρξει,
αλλά µη µου λέτε για δεκαπέντε λεπτά και άλλα τρία που θέλετε,
δεκαοκτώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, έχουµε πει
τρία «όχι» και θα µιλήσω κι εγώ για πέντε λεπτά; Αυτό δεν είναι
δίκαιο, αλλά τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, θα σας δώσω
επτά, οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την ευκαιρία της σηµερινής συζήτησης θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά στην εξελισσόµενη πολεµική αναµέτρηση στην
Ουκρανία. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει ταχθεί ενάντια
σε αυτόν τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τις ευθύνες όλων των εµπλεκοµένων µερών. Ήδη από το
2014 το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είχε καταγγείλει την πραξικοπηµατική ανατροπή της τότε νόµιµης κυβέρνησης που έγινε
µε την παρέµβαση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σήµερα αντιτάσσεται και στη ρωσική εισβολή.
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην
Ουκρανία είναι ένας καθαρός ιµπεριαλιστικός πόλεµος. Είναι το
αποτέλεσµα της όξυνσης των ανταγωνισµών ανάµεσα σε δύο αντιµαχόµενα στρατόπεδα. Από τη µια είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζουν
την αντιδραστική κυβέρνηση του Κιέβου, τους παραστρατιωτικούς µηχανισµούς, τις φασιστικές οµάδες της Ουκρανίας που
εδώ και χρόνια προωθούν τις θέσεις τους. Το ΝΑΤΟ διεύρυνε τα
όριά του µε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, έστηνε αντιπυραυλικές ασπίδες µε στόχο την οικονοµική, πολιτική και στρατιωτική
περικύκλωση της Ρωσίας.
Από την άλλη µεριά βρίσκεται η καπιταλιστική Ρωσία, µια χώρα
που προωθεί τους δικούς της σχεδιασµούς για µια καπιταλιστική
ενοποίηση των χωρών της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών και που τα τελευταία χρόνια προχώρησε
στην ένταξη της Κριµαίας στη Ρωσική Οµοσπονδία και πρόσφατα
στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των λεγόµενων Λαϊκών Δηµοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.
Θέση µας είναι ότι επίκεντρο όλων αυτών των ανταγωνισµών
πρώτα από όλα είναι η αναδιάταξη των µεριδίων των αγορών, η
διαχείριση των πρώτων υλών, ο καθορισµός των ενεργειακών
σχεδίων και των δρόµων µεταφοράς.
Καλούµε την Κυβέρνηση να σταµατήσει κάθε ενέργειά της που
τροφοδοτεί τη συνεχιζόµενη αιµατοχυσία στην περιοχή. Καµµία
εµπλοκή της Ελλάδας, άµεση ή και έµµεση, µε µέσα ή και προσωπικό, στις πολεµικές επιχειρήσεις!
Παρ’ όλα αυτά δεν είµαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, ειδικά µετά
τις χθεσινές δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Οικονόµου. Θα µου επιτρέψετε να διαβάσω µία δήλωση του κ. Οικονόµου από την ηλεκτρονική έκδοση του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» -δεν την
έκανε στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», εκεί δηµοσιεύεται- που λέει: «Είµαστε δεσµευµένοι στρατιωτικά σε κάποιες υποχρεώσεις σε ό,τι
αφορά τη σχέση µας µε το ΝΑΤΟ και θα ενεργοποιήσουµε κάποια στοιχεία, τα οποία νοµίζω ότι θα τοποθετηθούν σε κάποιες
χώρες των Βαλκανίων, στη Βουλγαρία ή και στη Ρουµανία». Δηλαδή τι είναι αυτό; Είναι µια απερίφραστη οµολογία ότι το ρήγµα
το οποίο έγινε µε την αποστολή των δήθεν απαξιωµένων καλάσνικοφ θα αναβαθµιστεί και µάλιστα σε ιδιαίτερα επικίνδυνα επίπεδα.
Σχετικά τώρα µε τις συζητούµενες συµβάσεις, θα τοποθετηθώ
ενιαία και στις τρεις. Πρώτα απ’ όλα, σχετικά µε τη σύµβαση για
την ακαδηµαϊκή έρευνα µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελλάδας και του Στρατιωτικού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Ιταλίας, θέλω να πω ότι η σύµβαση αυτή θεσµοθετεί τη
δυνατότητα υλοποίησης κάποιων κοινών εκπαιδευτικών διαδικα-
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σιών µεταξύ των σπουδαστών των προαναφερόµενων σχολών.
Ως γνωστόν, οι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας είναι ανώτεροι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάµεων και
των Σωµάτων Ασφαλείας, αλλά και στελέχη του δηµόσιου τοµέα.
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ιταλία,
είναι δύο χώρες-µέλη του ΝΑΤΟ. Επίσης, στο προοίµιο της υπό
συζήτησης σύµβασης, ως ένας από τους τρεις λόγους που ωθούν τα δύο Υπουργεία στην υπογραφή της υπό κύρωση συµφωνίας αναφέρεται ότι αυτή η κοινή δραστηριότητα εντάσσεται
στις προβλέψεις της Συµφωνίας NATO-SOFA. Η NATO-SOFA
είναι µια συµφωνία η οποία είχε υπογραφεί στο Λονδίνο το 1951
και καθορίζει το σύνολο των παραµέτρων που επηρεάζουν το καθεστώς της στρατιωτικής εκπαίδευσης στην επικράτεια της
χώρας υποδοχής των σπουδαστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βέβαια, εδώ µπαίνει ένα βασικό ερώτηµα. Για ποιου τα συµφέροντα προωθείται αυτή η εκπαίδευση των στελεχών, δεδοµένου ότι τόσο οι Ένοπλες Δυνάµεις και τα στελέχη τους, όσο και
ο δηµόσιος τοµέας, αξιοποιούνται ποικιλότροπα από την αστική
τάξη στους επικίνδυνους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και ενδοαστικούς ανταγωνισµούς εντός και εκτός της χώρας για την
προώθηση των θέσεών της στην κόντρα µε τα κεφάλαια άλλων
χωρών;
Με βάση αυτή την τεκµηρίωση, το Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν
συνηγορεί σε αυτού του τύπου τις συνεκπαιδεύσεις.
Σχετικά τώρα µε τη συµφωνία µεταξύ Ελλάδας - Κύπρου για
την ανταλλαγή και την αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών, εµείς σαν γενική θέση κατανοούµε την ανάγκη ύπαρξης ενός µηχανισµού ο οποίος θα προστάτευε τόσο τη διακίνηση
όσο και γενικότερα την ασφαλή διαχείριση κρίσιµων πληροφοριών από κακόβουλες ενέργειες, δηλαδή από υποκλοπές. Το
ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Υπάρχει αυτός ο µηχανισµός σήµερα, ναι
ή όχι; Με τη συµφωνία που µας φέρνετε σήµερα αποδέχεστε ότι
τουλάχιστον ο µηχανισµός αυτός είναι ελλιπής και προτίθεστε
να τον βελτιώσετε µέσω µιας διµερούς συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
Ποιοι είναι όµως οι παράγοντες που ρυθµίζουν τη λειτουργία
αλλά και την αξιοπιστία του συνόλου σχεδόν των µηχανισµών
ασφάλειας που διαθέτει µια χώρα, επί του προκειµένου η χώρα
µας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να κρυβόµαστε πίσω
από το δάχτυλό µας. Σε κάθε βαθµίδα ασφάλειας πληροφοριών
στις Ένοπλες Δυνάµεις, στα Σώµατα Ασφαλείας και στον δηµόσιο τοµέα υπεισέρχονται καταλυτικά οι συνέπειες από την ασφυκτική πρόσδεση της Ελλάδας κυρίως στη λυκοσυµµαχία του
ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το στοιχείο µετατρέπει τη διασφάλιση του απόρρητου των εθνικών,
όπως λέγονται, κρίσιµων πληροφοριών σε ένα -επιτρέψτε µου
την έκφραση- σουρωτήρι. Εδώ έφτασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
του 2018 να προτείνει µάλιστα και να µεθοδεύει την ανάληψη
από κοινού µε την Κύπρο για το στήσιµο Σχολής Πληροφοριών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζατε τότε στο σχετικό ενηµερωτικό ότι αυτό θα γινόταν σε συνεργασία µε τα κράτη - µέλη,
της οντότητες του ΝΑΤΟ, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας -ποιες; Όλες; Άγνωστο- κι ότι αυτοί θα παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στους τοµείς των πληροφοριών και άλλων
ειδικών πεδίων στο προσωπικό πληροφοριών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι µας λέτε τώρα! Εσείς θέλετε να αναπτύξετε εδώ ένα διεθνές
πρακτορείο -επιτρέψτε µου να πω την έκφραση- και µας λέτε σήµερα ότι ενδιαφέρεστε για τη διασφάλιση πληροφοριών. Με
βάση, λοιπόν, τις δεσµεύσεις που έχετε αναλάβει µέσω των συµφωνιών που υπογράφετε στις συµµαχίες που µπλέκετε τη χώρα
δεν υπάρχει απόρρητο, τα βγάζετε όλα στη φόρα και σταµατήστε να κοροϊδεύετε τον λαό. Κάθε απόρρητη πληροφορία που
µεταβιβάζεται στο ΝΑΤΟ -και µεταβιβάζονται σχεδόν όλες- γίνεται κτήµα του συνόλου των χωρών κρατών-µελών του ΝΑΤΟ.
Θεωρούµε τις προθέσεις σας υποκριτικές και παραπλανητικές
και καταψηφίζουµε και αυτή τη συµφωνία.
Σχετικά µε τη συµφωνία -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- µεταξύ
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του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελλάδος και του Υπουργείου Άµυνας του Ισραήλ για τη συνεργασία στους τοµείς της
υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας, εκ πρώτης όψεως η συµφωνία αυτή δείχνει να εκφράζει µια πρόθεση ανάπτυξης µιας συνεργασίας ανάµεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ στους επιστηµονικούς τοµείς της υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας.
Πριν µπούµε βέβαια στην εξέταση του συγκεκριµένου αντικειµένου που διαπραγµατεύεται αυτή η συµφωνία, θεωρούµε αναγκαίο να εξετάσουµε τη γενικότερη σχέση της Ελλάδας και του
Ισραήλ και όχι µόνο σε διµερές επίπεδο, αλλά και στο ευρύτερο
γεωπολιτικό περιβάλλον που βρίσκονται αυτές οι δυο χώρες και
που µε τις ενέργειές τους το επηρεάζουν. Με βάση, λοιπόν, τον
αµερικανονατοϊκό σχεδιασµό ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια
υπάρχει µια σταθερή αναβάθµιση των σχέσεων των ελληνικών
κυβερνήσεων µε το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Κι αυτό συµβαίνει τη στιγµή που όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αρνούνται να
αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος γράφοντας στα παλιά
τους τα παπούτσια ήδη ειληµµένες αποφάσεις της Βουλής. Είναι
έτσι ή δεν είναι;
Θέση µας, λοιπόν, είναι ότι όσον αφορά την εµπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια των Ηνωµένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυριολεκτικά βάζουν µπουρλότο στην
περιοχή, σχετίζεται άµεσα και αυτή η συµφωνία για την ανάπτυξη
της στρατηγικής συνεργασίας µε το Ισραήλ. Ως εκ τούτου και
αυτή τη συµφωνία την εντάσσουµε στο πλαίσιο της περαιτέρω
ανάπτυξης αυτής της στρατηγικής συνεργασίας µε το Ισραήλ και
την καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Παπαναστάση. Άδικα οι διαπραγµατεύσεις! Μια χαρά
τα πήγατε.
Και καλείται στο Βήµα ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Ιωάννης Αµανατίδης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει µε επιφύλαξη στην κύρωση της Ιταλίας
και του Ισραήλ και υπέρ της Κύπρου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που
συζητάµε εδώ στη Βουλή υπάρχει µια ολόκληρη επιχείρηση και
διαδικασία απεγκλωβισµού των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μαριούπολη, όπως και πολλών οµογενών οι οποίοι θέλησαν να
απεγκλωβιστούν. Ευχόµαστε και ελπίζουµε ότι η Κυβέρνηση έχει
πάρει όλα τα µέτρα έτσι ώστε µε ασφάλεια να γίνει κατορθωτή
η προσπάθεια αυτή.
Το δεύτερο που θα ήθελα να εκφράσω είναι τις ευχές και τα
συγχαρητήρια, αν θέλετε, για τη στάση και τη δύναµη στους διπλωµάτες και στον πρόξενό µας, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη
στιγµή στη Μαριούπολη, για τις προσπάθειες που έχουν κάνει.
Νοµίζω ότι η ελληνική Κυβέρνηση, πέραν από τον απεγκλωβισµό, θα πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει την ακεραιότητα και
την ασφάλεια όσο το δυνατόν περισσότερο -γνωρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών- των οµογενών µας στην ευρύτερη περιοχή,
διότι είναι δεκάδες χιλιάδες, είναι πάνω από εκατό χιλιάδες.
Τρίτον, θα ήθελα βεβαίως να εκφράσω τη θλίψη και τα συλλυπητήρια για τον θάνατο των οµογενών µας, αλλά και για όλα τα
θύµατα του πολέµου αυτού, ο οποίος δεν µπορώ να σας κρύψω
ότι µόνο συναισθήµατα θλίψης και απογοήτευσης σε µεγάλο
βαθµό µου δηµιουργεί εµένα προσωπικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυο λόγια, όπως ειπώθηκαν και
στην επιτροπή, εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να κρατήσουµε µια
στάση αρχών που να καταδικάζει τη ρωσική εισβολή, για να τερµατιστεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπέρ των κυρώσεων,
να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο, να τηρεί η χώρα µας τις δεσµεύσεις της, όµως να ενεργεί και σαν ευρωπαϊκός πυλώνας
σταθερότητας και βέβαια, να ασκεί όλες εκείνες τις πιέσεις έτσι
ώστε να επιστρέψουµε στη διπλωµατία. Η Ελλάδα πρέπει να είναι
µέρος της λύσης και όχι µέρος του προβλήµατος.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο ίδιος είµαι εκπαιδευτικός, σε µια έκφραση θέλω να απαντήσω. Η έκφραση: «Είµαστε η Δύση» περιορίζει την οικουµενικότητα του ελληνισµού. Ο ελληνισµός είναι
παντού και η αξία του ελληνικού πολιτισµού και της φιλοσοφίας
µας δείχνει ότι εµείς είµαστε η κοιτίδα του δυτικού πολιτισµού
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και οφείλουµε να υπερασπιστούµε τις πανανθρώπινες αξίες, που
έχουµε δώσει τα φώτα από τα αρχαία χρόνια σε όλο τον κόσµο.
Άλλωστε, ο Πρόεδρός µας απάντησε στη Βουλή: Δεν είµαστε
ούτε φιλορώσοι ούτε αντιρώσοι ούτε φιλοαµερικάνοι ούτε αντιαµερικάνοι. Είµαστε Έλληνες, είµαστε Ευρωπαίοι, είµαστε µε το
Διεθνές Δίκαιο. Να µην προσπαθήσει κανείς να θολώσει την ξεκάθαρη θέση την οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
σε σχέση µε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Όσον αφορά τις συµφωνίες, για τη συµφωνία µε την Κυπριακή
Δηµοκρατία που καθορίζει τους όρους και την ανταλλαγή και
αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών, ψηφίσαµε
θετικά και στην επιτροπή. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, δεν πήραµε
τις απαραίτητες εξηγήσεις για τη µεγάλη καθυστέρηση. Ακούσαµε κάποια που είπατε στην επιτροπή. Και το ίδιο θεωρώ ότι
δεν υπάρχουν επαρκείς εξηγήσεις για την καθυστέρηση και για
τις άλλες συµφωνίες.
Όσον αφορά την κύρωση της συµφωνίας για την τεχνική διευθέτηση στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µε την Ιταλία, επιλύεται το υφιστάµενο κενό ως προς τη διαδικασία, τους όρους
και τις απαιτούµενες προϋποθέσεις σε σχέση µε τη συνεργασία
που αναφέρεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιτυγχάνεται βεβαίως η προαγωγή και η ικανοποίηση των επιδιώξεων της στρατιωτικής διπλωµατίας και ρυθµίζεται η χρηµατοδότηση της συνεργασίας καθώς και η κάλυψη εξόδων.
Επισηµάναµε στην επιτροπή ότι δεν παρατίθενται επιπρόσθετα
στοιχεία µε τα οποία να µπορεί να αξιολογηθεί η αµοιβαιότητα
ωφελειών στην εφαρµογή της διευθέτησης. Δεν είναι σαφές το
ποιοτικό επίπεδο και η σύγκριση µεταξύ των δυνατοτήτων των
δύο συνεργαζόµενων φορέων. Οι τοποθετήσεις στην επιτροπή
των συγκεκριµένων διευθύνσεων έδειξαν ότι υπάρχει αρκετός
δρόµος ώστε να υλοποιηθεί η συµφωνία αυτή.
Ωστόσο συµφωνούµε και την ψηφίζουµε θετικά, µε τις ανωτέρω όµως παρατηρήσεις σε σχέση µε τη συγκεκριµένη συµφωνία.
Όσον αφορά, τρίτον, τη συµφωνία µε το Υπουργείο Άµυνας
του Κράτους του Ισραήλ, που οι σκοποί της είναι η ενίσχυση της
διεθνούς θαλάσσιας ασφάλειας και η προστασία του περιβάλλοντος, η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις αµοιβαίου ενδιαφέροντος, που συνδέονται µε την υδρογραφία και
την ωκεανογραφία, και η εν γένει συνεργασία των δύο χωρών
στους τοµείς αυτούς και που οι επιµέρους στόχοι είναι η ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και λοιπά, όπως περιγράφονται
στην ίδια τη συνθήκη, θεωρούµε ότι δόθηκαν απαντήσεις στην
επιτροπή σχετικά µε τα ερωτήµατα που θέσαµε. Δηλαδή δόθηκαν απαντήσεις σε σχέση µε το περιεχόµενο της συνεργασίας
στους αναφερόµενους φορείς και αν εξασφαλίζονται στην πράξη
όροι αµοιβαίου οφέλους. Εποµένως τοποθετούµαστε θετικά.
Με αυτά τα λόγια, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για
τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αµανατίδη.
Θα πάµε στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Θα ξεκινήσω από τον κ. Αθανάσιο Παφίλη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν θα µιλήσετε; Ο κ.
Σκανδαλίδης;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ούτε εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Κεφαλογιάννης;
Ο κ. Δρίτσας;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εγώ ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν υπάρχει άλλος,
κύριε Δρίτσα, µόνο εσείς είστε.
Τον λόγο έχει τότε ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία και θα κλείσουµε µε τον Υπουργό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εχθές µε πρωτοβουλία του Προέδρου της επιτροπής µας κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα η επιτροπή
τίµησε µε ενός λεπτού σιγή τη µνήµη της Μαριέττας Γιαννάκου
και σήµερα στη θέση που συνήθως καθόταν βλέπω µια ανθοδέσµη. Σε λίγο ο πολιτικός κόσµος, οι συγγενείς, οι φίλοι της, οι
άνθρωποι που την αγάπησαν, η κοινωνία όλη την αποχαιρετά.
Νοµίζω ότι κι εγώ αισθάνοµαι την ανάγκη να καταθέσω τον σεβασµό στη µνήµη µίας γυναίκας µε πολιτική και κοινωνική παρουσία, που τίµησε τη διαδροµή της και που ήταν πάντα χαρά µας
να την έχουµε πολιτικό αντίπαλο. Με όλο τον σεβασµό συνοδεύω
τον αποχαιρετισµό από αυτήν τη ζωή της Μαριέττας Γιαννάκου.
Ο εισηγητής µας Γιάννης Αµανατίδης στάθηκε στις τρεις συµβάσεις και νοµίζω επαρκώς αιτιολόγησε και τη συµφωνία µας. Η
σύµβαση µε την Κυπριακή Δηµοκρατία για την ανταλλαγή και την
αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών είναι αυτονόητη, νοµίζω, ανάγκη. Και οι τρεις συµβάσεις, παρά την καθυστέρηση, έλκουν την καταγωγή τους, υπεγράφησαν δηλαδή, την
περίοδο που εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαµε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.
Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση µε το αντίστοιχο στρατιωτικό κέντρο στρατηγικών µελετών της Ιταλίας και για την
υδρογραφία και ωκεανογραφία για το κράτος του Ισραήλ.
Θα ήθελα να κάνω µόνο µία επισήµανση και ένα µικρό σχόλιο:
Οι συµβάσεις κρίνονται κατ’ αρχάς από την αναγκαιότητά τους
και το πόσο πραγµατικά υπάρχει ανάγκη, από το αν το πλαίσιο
που θέτουν υπερβαίνει κανόνες της αµοιβαιότητας και της αµοιβαίας ωφελιµότητας και από το αν έχουν ατοπήµατα στη διατύπωση του κειµένου των συµβάσεων.
Αυτό δεν επιλύει το ζήτηµα της εφαρµογής των συµβάσεων.
Από εκεί και πέρα είναι ανοικτό. Και πράγµατι, πολλά από τα σχόλια που ήδη διατυπώθηκαν συνδέονται µε αυτό. Αλλιώς δεν θα
είχαµε συµβάσεις. Δεν µπορεί να µην επαφίεται στην ευθύνη
κάθε κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να τηρεί όλους
τους κανόνες, ώστε και η αµοιβαιότητα να τηρείται και το καλώς
εννοούµενο όφελος για τα ελληνικά συµφέροντα στο όνοµα του
ελληνικού λαού.
Ένα τελικό σχόλιο: Κάθε σύµβαση και κάθε συµφωνία, επιθυµητή από τη δική µας πλευρά, µε το κράτος του Ισραήλ πρέπει
πάντοτε έµµεσα ή άµεσα, δηµόσια ή κατ’ ιδίαν, να συνοδεύεται
από την πάγια στάση της ελληνικής πολιτείας -και διαχρονικά
µέχρι τώρα τουλάχιστον όλων των ελληνικών κυβερνήσεων- ότι
θα προβάλλεται έναντι του Κράτους του Ισραήλ σε κάθε συνεργασία -επιθυµητή λέω και πάλι- η ανάγκη να επιταχυνθεί και να
επιλυθεί οριστικά το παλαιστινιακό ζήτηµα σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Σε αυτό πρέπει να είναι ενωµένος όλος ο πολιτικός κόσµος της
Ελλάδας προς αυτήν την κατεύθυνση. Ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό ωφελεί και την
Ελλάδα. Δεν είναι µόνο µια ηθική και πολιτική υποχρέωση, αλλά
ωφελεί και τη χώρα µας µια τέτοια στάση και προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλουµε να ανταποκριθούµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας είπε την επόµενη µέρα, εκείνο το πρωί που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, η ανθρωπότητα όλη ξύπνησε σε
µια νέα πραγµατικότητα. Και αυτή την πραγµατικότητα δεν πρέπει να την αφήσουµε να γεννήσει τέρατα. Η απόλυτη καταδίκη
και όχι µόνο καταδίκη, εναντίωση, ενεργός εναντίωση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πρέπει να ενώσει όλες τις πολιτικές δυνάµεις -από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή είναι
απολύτως καθαρή στάση- και να συνδεθεί µε το ότι επιτέλους
διεθνώς δεν νοείται σε όλο τον πλανήτη αµφισβήτηση συνόρων.
Η ανθρωπότητα πλήρωσε στον εικοστό αιώνα µε δύο παγκόσµιους πολέµους τη διαµόρφωση λίγο-πολύ των συνόρων που
υπάρχουν τώρα. Αυτό πρέπει να είναι διεθνής κανόνας. Και
ισχύει και για τη χώρα µας και για την Κύπρο και για πολλά άλλα
ανοικτά ζητήµατα. Και εκεί δεν είναι µόνο ως προς τα ελληνικά
συµφέροντα ή τις ελληνικές θέσεις, αλλά και ως προς τον διεθνή
ρόλο που η µικρή χώρα µας έχει να παίξει. Είναι απολύτως αναγκαίο να σταθούµε σε αυτό.
Από αυτήν την άποψη, η αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό είναι
απολύτως αναγκαία γενικευµένη κοινωνική και πολιτική υποχρέ-
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ωση, αλλά όχι η εµπλοκή. Ο ουκρανικός λαός πλήττεται στο σύνολό του και δεν κάνω διακρίσεις. Και το ελληνικό στοιχείο και
όλες οι άλλες εθνότητες που αποτελούν το σύνολο του ουκρανικού λαού και οι Ουκρανοί εκ καταγωγής και ως πολίτες, πλήττονται όλοι και πλήττεται και η ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο
πόλεµος. Εποµένως, προφανώς στηρίζουµε και ενδιαφερόµαστε
για το ελληνικό στοιχείο, αλλά ενδιαφερόµαστε για όλα τα θύµατα και όλους τους απειλούµενους πολίτες της Ουκρανίας. Δεν
κάνουµε διακρίσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτά είναι ύβρις απέναντι στον
ελληνικό πολιτισµό όταν διατυπώνονται µε ό,τι επιχειρηµατολογία και αν διατυπώνονται. Δηλαδή οι έξι πρόσφυγες που πνίγηκαν στο Αιγαίο χθες είναι µη πραγµατικοί και θα κάνουµε διακρίσεις;
Επίσης οι πρόσφυγες Ουκρανοί, που έρχονται αυτές τις µέρες
στη χώρα µας και στην Ευρώπη, δεν είναι µόνο να τους υποδεχθούµε, να τους κάνουµε το τεστ και να τους διανείµουµε σε κατοικίες συγγενών τους ή σε ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο. Αρχίζει
µια νέα ζωή γι’ αυτούς και, όπως και για όλους τους πρόσφυγες,
απαιτούνται συνολικές πολιτικές στήριξης, βοήθειας ανεξαρτήτως χρώµατος, φυλής, θρησκείας για τη διαµονή τους -αν αποδειχθεί όπως όλοι ευχόµαστε προσωρινή- και για την ολοκλήρωση της δικής τους πραγµατικής διεξόδου που αναζητούν να
ζήσουν µε αξιοπρέπεια στη χώρα τους πρωταρχικά, αλλά και σε
όποια χώρα τους οδήγησε η προσφυγιά.
Απ’ αυτή την άποψη η απερίφραστη καταδίκη µας συνοδεύεται
και µε την απερίφραστη καταδίκη του πολέµου γενικά. Δεν πρέπει να προσφεύγουµε και να επισπεύδουµε µε τόση µεγάλη ευκολία να προκάµουµε, να προλάβουµε σε ποιο τµήµα του διπολικού µπλοκ που διαµορφώνεται θα ενταχθούµε. Όχι, η χώρα
µας έχει παράδοση πολυδιάστατης, φιλειρηνικής, ανεξάρτητης
εξωτερικής πολιτικής και άµυνας. Σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλουµε να σταθούµε όλοι.
Εχθές έγινε µια πολύ σηµαντική συζήτηση. Ο Πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στοχαστικός, κατά τη γνώµη µου, έθεσε τις σταθερές και ταυτόχρονα τα ερωτήµατα, τα οποία ερωτήµατα είναι
πάρα πολύ σηµαντικά και βλέπουν πολύ µακριά, και δεν ασχολήθηκε καθόλου µε αυτό που δυστυχώς έκανε ο Πρωθυπουργός,
δηλαδή να αξιοποιήσει για εσωτερική κατανάλωση αυτή την κρίσιµη στιγµή.
Τελειώνω. Παγκόσµιο κίνηµα ειρήνης πέρα από όλες τις πολιτικές των κυβερνήσεων, πέρα από όλες τις αναγκαίες παρεµβάσεις στήριξης, βοήθειας, αλληλεγγύης και κάλυψης των αναγκών
του ουκρανικού λαού. Το παγκόσµιο κίνηµα ειρήνης δεν παραγγέλνεται και δεν µπορεί να το κατασκευάσει κανείς. Πολιτικές δυνάµεις όµως, εκκλησία, θεσµοί, πολιτείες, διεθνείς οργανισµοί
οφείλουν να το ενθαρρύνουν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωτοστατήσει σε αυτό. Διότι το κίνηµα ειρήνης
το παγκόσµιο, το ελληνικό, το ευρωπαϊκό δεν είναι απλώς και
µόνο ένα κοινωνικό µήνυµα, αλλά έχει αποδειχθεί στην ιστορία
και των προηγούµενων αιώνων, και του εικοστού αιώνα, και τώρα
ότι αποτελεί παράγοντα πολιτικής επίλυσης αυτών των µεγάλων
κρίσεων. Όχι πάντα, δεν τα κατάφερε πάντα, αλλά πολλές φορές
σταµάτησαν πόλεµοι, όπως χαρακτηριστικά του Βιετνάµ και
άλλοι, ακριβώς από τη διεθνή κινητοποίηση των λαών, και των
κοινωνιών, και των δοµών του κράτους, των κυβερνήσεων, των
διεθνών οργανισµών κ.λπ..
Από αυτή την άποψη, πράγµατι, ως πολιτικό µέγεθος λύσης
της κρίσης, σταµατήµατος του πολέµου έχουµε υποχρέωση οι
πάντες και πρώτα απ’ όλα η Βουλή των Ελλήνων να κάνει αυτή
την αναγκαιότητα χρέος και να την υπηρετήσει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Δρίτσα.
Πάντως σε έναν πόλεµο σκοτώνονται άνθρωποι που δεν γνωρίζονται καν µεταξύ τους, επειδή δεν µπόρεσαν να συνεννοηθούν
κάποιοι που γνωρίζονται πολύ καλά µεταξύ τους.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης Αθανάσιος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι γνωστό, παρ’ ότι κάποιοι σφυρί-
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ζουν αδιάφορα ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας από την πρώτη στιγµή καταδίκασε την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και όχι µόνο. Πάνω από δέκα
χιλιάδες άτοµα κάναµε κινητοποίηση. Τα στρατεύµατα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν δέκα χιλιάδες χωρίς τρία µηδενικά και µιλάµε για το
κίνηµα ειρήνης. Κάναµε κινητοποίηση, που την αγνόησαν επιδεικτικά όλα τα µέσα ενηµέρωσης, µε πάνω από δέκα χιλιάδες
άτοµα που οργανώθηκε πολύ γρήγορα στη ρωσική Πρεσβεία και
πορεία προς την αµερικανική, µε βάση και τις εκτιµήσεις που κάναµε και που γνωρίζει όλος ο κόσµος. Αυτό είναι δεδοµένο.
Δεύτερον, έχουµε εκφράσει και εκφράζουµε καθηµερινά συµπαράσταση και στον λαό της Ουκρανίας, αλλά και στον λαό της
Ρωσίας που «θα πληρώσει τη νύφη» από αυτόν τον πόλεµο, την
οικονοµική πρώτα απ’ όλα και βέβαια, τις ανθρώπινες ζωές που
θα χαθούν και από τις δύο µεριές. Σε αυτό είµαστε και ήµασταν
κάθετοι.
Αλλά επειδή γίνεται µια κουβέντα -γι’ αυτό πήρα τον λόγο- και
επειδή θέλετε να µας τρελάνετε και να τρελάνετε τον ελληνικό
λαό, λέτε: «Πρώτη φορά πόλεµος σε ευρωπαϊκό έδαφος». Καλά,
τη Γιουγκοσλαβία τη ξεχάσατε; «Πρώτη φορά αναθεωρητισµός,
παραβίαση της συµφωνίας του Ελσίνκι του 1972 που καθόρισε
τα παγκόσµια σύνορα». Μας δουλεύετε; Τη Γιουγκοσλαβία την
έκοψαν σε επτά, οκτώ κοµµάτια; Ναι ή όχι; Εκείνο δεν ήταν αναθεωρητισµός; Δεν ήταν αλλαγή συνόρων; Όχι ότι µπορεί να αποτελεί άλλοθι για την κυβέρνηση της καπιταλιστικής Ρωσίας και
τον Πούτιν, αλλά γιατί δεν τα λέτε αυτά; Πάρθηκαν µέτρα παγκόσµια τα οποία θα τα πληρώσουν οι λαοί και κανένας άλλος. Οι
πλουτοκράτες, τα µονοπώλια κ.λπ. κερδισµένοι θα βγουν. Βγαίνουν κερδισµένοι και από το αίµα, βγαίνουν κερδισµένοι και από
την κρίση, βγαίνουν κερδισµένοι και από την ανάπτυξη κ.ο.κ.. Οι
λαοί πληρώνουν πάντα.
Και σας ρωτάω, λοιπόν: Τι διαστροφή πολιτική είναι αυτή;
Αυτοί που διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία, αυτοί που χτύπησαν -να
τα πάµε µε τη σειρά- Αφγανιστάν, Ιράκ µε διάφορα προσχήµατα
-αλλά εκείνα τα χηµικά όπλα πού είναι, τα βιολογικά-, Λιβύη,
Συρία, δεν παραβίασαν το διεθνές δίκαιο; Δεν έκαναν αλλαγή συνόρων -κάνουν δηλαδή-, προσπαθώντας να κόψουν τις χώρες
στα δύο; Και σήµερα βγαίνουν στα κεραµίδια υπέρ στο να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή κ.λπ.; Γιατί; Οι άλλοι δεν είχαν
ζωή; Πόσα εκατοµµύρια έχουν σκοτωθεί; Από αυτούς δεν είναι;
Ποιος βοµβάρδισε τη Γιουγκοσλαβία; Ποιος διέλυσε τις υποδοµές; Ποιος σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους; Ποιος έριξε βόµβες
απεµπλουτισµένου ουρανίου και πέθαναν και είκοσι Έλληνες
στρατιώτες από καρκίνο που τους στείλατε εκεί, εσείς του
ΠΑΣΟΚ που φωνάζετε; Τότε δεν παραβιαζόταν το Διεθνές Δίκαιο; Γιατί η κυβέρνησή σας έδωσε γη και ύδωρ και δεν βγήκε
αντίθετη µε τον πόλεµο κατά της Γιουγκοσλαβίας; Λέω αυτό που
είναι και δίπλα µας. Γιατί στη Συρία την ίδια στάση; Και εσείς διώξατε και την Πρεσβεία της Συρίας, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, που µας
λέτε διάφορα.
Εποµένως, να ξέρει ο ελληνικός λαός- και ιδιαίτερα οι νεότεροι- την ιστορία και το τι γίνεται σήµερα.
Να σας το πω και ωµά. Τόσα χρόνια φαγωθήκατε κατά της Σοβιετικής Ένωσης που είχε προβλήµατα, που έκανε και λάθη.
Αλλά ωστόσο οι λαοί ζούσαν αδελφωµένοι. Καπιταλισµό δεν θέλατε; Να ο καπιταλισµός. Να τα αποτελέσµατα του καπιταλισµού
της Ρωσίας. Όλοι σας είχατε σηκωθεί και χειροκροτούσατε εδώ
όταν ανατράπηκε ο σοσιαλισµός από την Σοβιετική Ένωση. Όλοι
µέσα στην Αίθουσα. Ήµουν Βουλευτής τότε και τα θυµάµαι. Όλοι
χειροκροτάγατε και λέγατε ότι µπαίνουµε σε µία περίοδο ειρήνης, συνεργασίας, ανάπτυξης κ.λπ.. Ιδού τα αποτελέσµατα.
Τι είναι ο πόλεµος; Μονοµερής; Βέβαια την επέµβαση την
έκανε η Ρωσία. Απαράδεκτη. Δεν το συζητάµε. Πώς, όµως, φτάσαµε εδώ. Αλήθεια, θα σας ρωτήσω. Στις περιοχές αυτές που
κήρυξαν αυτονοµία το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ έχουν σκοτωθεί δεκαπέντε χιλιάδες άνθρωποι. Πού ήσασταν; Μίλησε κάποιος. Ποιος τους σκότωσε; Το τάγµα του Αζόφ και το άλλο που
δεν θυµάµαι πως το λένε. Ήταν οι φασίστες ναζί. Και σήµερα δεν
έκανε κανένα σχόλιο το Υπουργείο Εξωτερικών. Έφτιαχναν την
αγκυλωτή σηµαία. Πάρτε τις φωτογραφίες να δείτε. Ες-Ες στα
µανίκια κ.λπ.. Και η Ουκρανία. Δεκαπέντε χιλιάδες άνθρωποι.
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Έκαψαν ζωντανούς στην Οδησσό εκατό ανθρώπους αυτοί που
είναι τµήµα του στρατού της Ουκρανίας. Έβαλαν φωτιά στο κτήριο των συνδικάτων και τους έκαναν παρανάλωµα. Τους άρεσε
το Άουσβιτς βλέπετε και οι φούρνοι. Ποιος από εσάς βγήκε να
το καταγγείλει; Πείτε µας. Τόσα χρόνια, κουβέντα.
Γιατί ο πόλεµος πλέον είναι η κλιµάκωση της αντιπαράθεσης.
Και όταν οι ανταγωνισµοί δεν µπορούν να λυθούν µε διπλωµατικό
και οικονοµικό τρόπο, λέει ο Κλαούσεβιτς –που τον παραδέχονται όλοι- «ο πόλεµος είναι η συνέχιση της πολιτικής µε βίαια
µέσα». Αυτό δεν είναι σήµερα; Δεν είναι δύο στρατόπεδα εκεί;
Τόσα χρόνια το ΝΑΤΟ, οι Αµερικανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκαναν; Ήταν πραξικόπηµα ή ανατροπή του Γιανουκόβιτς; Κι αυτός
ήταν µε τους Ρώσους ολιγάρχες. Και ο ίδιος και άλλοι. Δεν το
συζητάµε. Ήταν ναι ή όχι; Ποιος έκανε την ανατροπή; Ρωτήστε
τον κ. Πάιατ που ήταν πρέσβης και πρωταγωνιστούσε. Έχετε άριστες σχέσεις όλοι σας. Δεν την κάνανε αυτοί; Τότε δεν ήταν πραξικόπηµα; Σήµερα, δηλαδή, παραβιάζεται το δίκαιο εκεί πέρα;
Όταν σκότωναν τον κόσµο, όταν απαγόρευαν δράσεις κοµµάτων, µόνο που δεν έκαψαν βιβλία στο Μεϊντάν, γιατί δεν µίλαγε
κανένας σας; Τότε δεν υπήρχε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων; Υπήρχε.
Συγκρούονται, λοιπόν, δύο στρατόπεδα. Το ΝΑΤΟ υποσχέθηκε
-πράγµα που εµείς δεν πιστέψαµε ποτέ- ότι µετά από τη διάλυση
του Συµφώνου της Βαρσοβίας δεν πρόκειται να επεκταθεί ανατολικά. Υπάρχει πλούσια αρθρογραφία γι’ αυτό σήµερα, όχι στον
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», αλλά και σε άλλες αστικές εφηµερίδες, για το τι
υποσχέθηκαν και το τι έκαναν. Αυτό δεν ήταν περικύκλωση της
Ρωσίας από όλες τις µεριές; Επεκτάθηκε σε όλες τις χώρες εκτός
από την Ουκρανία προς ανατολάς. Ναι ή όχι; Τι στάση κρατήσατε
όλοι σας; Τα υπογράψατε και µε τα δυο χέρια στις συνόδους του
ΝΑΤΟ. Μια και µιλάµε για πυρηνικό τρόµο, φτάσατε στο σηµείο
όλοι σας να υπογράψετε την αποχώρηση του ΝΑΤΟ από τη συµφωνία -ήταν Σοβιετικής Ένωσης µε πυρηνικές χώρες-, η οποία
διατηρούνταν. Και το ΝΑΤΟ µονοµερώς λέει ότι «αποχωρώ και
δεν δεσµεύοµαι» δηλαδή, θα χτυπήσω πρώτος µε πυρηνικά. Διαφωνήσατε; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την υπέγραψε. Κουβέντα
δεν είπατε παρά το ότι σας προκαλέσαµε πολλές φορές εδώ.
Όταν έγιναν όλα αυτά τι συνέβη; Αυτό που είπα πριν.
Είναι οι ανταγωνισµοί από τη µια µεριά και έχουν να κάνουν
και µε γεωστρατηγικούς στόχους, αλλά έχουν να κάνουν και µε
τον πλούτο της Ουκρανίας που είναι απίστευτος: µαγγάνιο, ουράνιο, ο µεγαλύτερος σιτοβολώνας της Ευρώπης. Θα έπρεπε να
µιλάω πολύ ώρα. Τον έχουν βάλει στο χέρι οι ολιγάρχες της Ουκρανίας. Ο Ποροσένκο, ο προηγούµενος Πρόεδρος ήταν βασιλιάς της σοκολάτας. Την κοπάνησαν όλοι τώρα, οι πατριώτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ, κλείστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα τελειώσω, περιµένετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι «περιµένετε», κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είχαµε τρεις συµβάσεις και αυτό δεν
µπορεί να γίνεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, για τις συµβάσεις
δεν άκουσα τίποτα και σας έχω αφήσει τον διπλάσιο χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πειράζει, έχουµε το δικαίωµα να
µιλήσουµε και γι’ αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, έχετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι θα λέτε; Για τις συµβάσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας άφησα τον διπλάσιο χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λογοκρισία δεν θα
µου κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν σας κάνω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, δεν θα µου κάνετε λογοκρισία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Παφίλη, µην
µου ανεβάζετε τον τόνο της φωνής σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Οι άλλοι δεν µίλησαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, µίλησαν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ωραία, έχω το δικαίωµα λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ακούστε, κύριε Παφίλη…
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μου τρώτε τον χρόνο τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος έχετε το δικαίωµα να µιλήσετε για ό,τι θέλετε.
Αλλά, µέσα στον χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω λοιπόν, ότι αυτά ενοχλούν. Αυτή
η φωνή του ΚΚΕ, που πάρα πολλοί από όλους τους χώρους συµφωνούν µαζί µας και όχι µε εσάς. Αυτό ενοχλεί. Έχουµε, λοιπόν,
από τη µία µεριά τους νατοϊκούς και από την άλλη τον Πούτιν και
τους ολιγάρχες της Ρωσίας -γιατί ο λαός δεν φταίει σε τίποτα-,
οι οποίοι θέλουν να κάνουν µια Ευρωπαϊκή Ένωση καπιταλιστική
µε όλες τις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες. Και έτσι γίνεται. Αυτά
είναι όπως λέγαµε τα αίτια και οι αφορµές. Αυτές είναι οι αιτίες.
Μοίρασµα, ξανά µοίρασµα αγορών και γεωστρατηγική τέτοια,
όπλα και δεν συµµαζεύεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τι λέµε, λοιπόν, εµείς; Εµείς λέµε ούτε µε τον έναν ιµπεριαλιστή ούτε µε τον άλλον. Να ξεσηκωθούν οι λαοί και να τους διώξουν και να πάρουν αυτοί την εξουσία. Τι λέτε όλοι σας; Είναι και
υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πάλι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι. Είστε µέλος του ΝΑΤΟ ή όχι;
Συµφωνείτε µε το ΝΑΤΟ, ναι ή όχι; Πέστε µου ένα κίνηµα ειρήνης
παγκόσµια -επειδή είµαι και Γενικός Γραµµατέας του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ειρήνης που υπάρχει, παρ’ ότι το αγνοείτε
πάρα πολλά χρόνια-, που να είναι υπέρ του ΝΑΤΟ. Εσείς είστε
υπέρ του ΝΑΤΟ. Τι πάει να πει να έχει πολυσχιδή εξωτερική πολιτική; Δεν είστε µε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση; Είναι
ανεξάρτητη αυτή η πολιτική; Τι λέει ο κ. Τσίπρας; Διαφώνησε µε
την αποστολή όπλων, εκτός αν το αποφασίσουν οι διεθνείς οργανισµοί. Αυτά δεν είναι ουδετερότητα ούτε ανεξαρτησία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Παφίλη, κλείστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω.
Θα µου πει ο φίλος µου, ο κ. Σκανδαλίδης «αυτός είναι ο κόσµος». Ναι, αυτός είναι, αλλά όταν αυτός ο κόσµος είναι βάρβαρος υπάρχουν δύο λύσεις: ή υποτάσσεσαι ή καλείς τους λαούς
να τον ανατρέψουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Υπάρχει και τρίτη, να αυτοκτονήσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επειδή τα είπατε προχθές και δεν
µπόρεσα να απαντήσω.
Εµείς λοιπόν, λέµε να σταµατήσει ο πόλεµος, λέµε ότι οι λαοί
πρέπει να βγάλουν συµπεράσµατα γιατί αυτοί θα την πληρώσουν
µε το αίµα τους, µε τη φτώχεια τους και τη δυστυχία τους και να
ανατρέψουν αυτούς που τους πίνουν το αίµα είτε όταν δουλεύουν είτε µε τον πόλεµο. Και αυτή είναι η πατριωτική στάση
του ΚΚΕ. Η Ελλάδα έξω από τον πόλεµο. Δεν είναι θέµα υποχρεώσεων. Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου, ο οποίος είναι ανοιχτός εδώ
και πολύ καιρό, αλλά τώρα µπορεί να ανοίξει τελείως και µπορεί
να ανοίξουν και προβλήµατα και στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη
περιοχή. Γι’ αυτό ο ελληνικός χώρος πέρα από τις βάσεις και όλα
τα υπόλοιπα -τα έχουµε πει εκατό φορές- αποτελεί στόχο πια σε
µια γενικευµένη σύρραξη και δεν χρειάζεται τέτοια πράγµατα.
Την αλληλεγγύη να τη δείξουµε µε φάρµακα, µε τρόφιµα -συµφωνούµε- όχι, όµως µεγαλύτερη εµπλοκή γιατί θα την πληρώσουµε πολύ ακριβά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Παφίλη.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεκατέσσερα
λεπτά, σαν Αρχηγός κόµµατος µίλησε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δέκα δευτερόλεπτα
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πείτε µας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έχουµε πει επανειληµµένα πως δεν
είναι δυνατόν να έρχονται τρεις ή τέσσερις ή πέντε συµφωνίες.
Εντάξει, συµφωνούµε να συζητηθούν όλες µαζί, αλλά δεν µπορούµε να µιλήσουµε ένα πεντάλεπτο και µόνο για τις συµφωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δέκα σας άφησα,
κύριε Παφίλη, και πήγατε στα δώδεκα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, γιατί ουσιαστικά ο Κανονισµός
είναι µε το µέρος µου. Παραβιάζεται -όχι εσείς προσωπικά-, ο
Κανονισµός.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, κατάλαβα. Είπε ο
κύριος…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Παραβιάζεται ο Κανονισµός. Λέµε ας
είναι όλες µαζί για να µην έχουµε πολλούς κύκλους και µας δίνετε πέντε λεπτά. Δεν γίνεται αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Επικαλείστε, όµως,
τον χρόνο των συµβάσεων, αλλά για τις συµβάσεις δεν µιλήσατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό είναι δικαίωµά µου και δεν σας
επιτρέπω να µου ξανακάνετε παρατήρηση. Το καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν είναι παρατήρηση. Σηµείωση είναι. Ξέρετε πολύ καλά πόσο σας αγαπάω και
δεν πρόκειται ποτέ να σας κάνω παρατήρηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο Πρόεδρος δεν κάνει σχόλια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν ήταν σχόλιο, σηµείωση ήταν.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ είπε κάτι πολύ
σωστό. Λέµε ότι αυτός είναι ο κόσµος. Αυτός είναι ο κόσµος. Ο
κόσµος µετά από το 1991 - 1992 είναι ένας κόσµος τελείως διαφορετικός. Έχει αλληλεξαρτώµενες δοµές και σχέσεις, έχει τεράστια αλλαγή σε ό,τι αφορά στους παλιούς συσχετισµούς
δυνάµεων. Ήταν πολύ ροµαντική η προσπάθεια που κάναµε στην
αρχή για τον τρίτο κόσµο, αλλά δεν υπάρχει πια ο τρίτος κόσµος.
Είναι ένας ο κόσµος και χωρίζεται σε συγκεκριµένους πόλους.
Και οι δυο πόλοι από τους βασικούς ήταν, και παραµένει µε ένα
τρόπο, η Ρωσία, κυρίως η Αµερική, φτιάχνεται η Κίνα και υπάρχει
και η Ευρώπη. Αυτό στο ορατό µέλλον δεν αλλάζει, εκτός εάν
φαντασιωθούµε κάτι µεταφυσικό που έρχεται και το ανατρέπει.
Δεν ανατρέπεται προσπαθώντας µόνο να υποστηρίζετε -και πολύ
σωστά κάνετε, γιατί τα υποστηρίζω κι εγώ- τα κινήµατα ειρήνης
και τα επιµέρους κινήµατα στους λαούς και όλα αυτά, δυστυχώς,
για το ορατό µέλλον. Γύρω από αυτούς τους πόλους θα κριθεί η
ανεξαρτησία, η ακεραιότητα και η πορεία των χωρών.
Το λέω αυτό γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα,
µιας και χθες ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση για το πού
ανήκει η Ελλάδα λέγοντας ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και
ήρθε ο κ. Τσίπρας και απάντησε µε το κλασικό «η Ελλάδα ανήκει
στους Έλληνες». Σήµερα βλέπω µια χορογραφία δηµοσιευµάτων
µε ανιστόρητες και αστήρικτες απόψεις οι οποίες προσπαθούν
να διακωµωδήσουν το «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Κι
αυτό γίνεται, βέβαια, στο πλαίσιο υποστήριξης της ρήσης του
Πρωθυπουργού.
Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στη Δύση, µε την έννοια του
ενιαίου πόλου, γιατί δεν υπάρχει ενιαίος πόλος της Δύσης. Η Ελλάδα δεν ανήκει στις συµµαχίες της, τις σέβεται και τις αξιοποιεί.
Με τη Δύση διαπραγµατεύεται την καλύτερη εξυπηρέτηση των
δικών της συµφερόντων, ενταγµένη σε αυτές τις συµµαχίες. Έχει
µε την Ευρώπη ακατάλυτους δεσµούς γιατί πολιτισµικά, κοινωνικά και πολιτικά είναι στον κορµό εκείνου του πολιτισµού που
έθρεψε την ιδέα της ενωµένης Ευρώπης και γενικότερα κυριάρχησε στη φιλελεύθερη ιδεολογία και στην εξέλιξη της δηµοκρατίας και των κοινοβουλευτικών καθεστώτων. Έτσι, µε αυτήν την
έννοια η Ελλάδα ταυτίζεται µε την Ευρώπη σε ό,τι αφορά στην
προοπτική στον κόσµο των πόλων. Με αυτή την ίδια έννοια εµείς
λέµε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό που εµείς είπαµε από την
αρχή, ότι πρέπει στην ενιαία πολιτική ασφάλειας της Ευρώπης
να ενταχθεί η Ρωσία. Και το λέµε από την ηµέρα που ο Ανδρέας
Παπανδρέου είπε ότι οραµατίζεται η Ενωµένη Ευρώπη να εκτείνεται από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια.
Είναι, λοιπόν, µόνιµη τακτική και στρατηγική µας και γι’ αυτό
πρέπει να κρατήσει ανοιχτό, πέρα από την καταδίκη του Πούτιν
και την ήττα που πρέπει να πάθει, τον δίαυλο επικοινωνίας µε τον
ρωσικό λαό και τις γενικότερες εξελίξεις τα επόµενα χρόνια.
Διότι δεν θέλουµε να ταυτιστούµε απολύτως µε την πολιτική της
Αµερικής η οποία θέλει αυτά που θέλει αυτή την εποχή.
Και βέβαια ο αναθεωρητισµός υπήρχε και στις άλλες περιοχές
και βέβαια υπήρχε η προσπάθεια αλλαγής των συνόρων και βέβαια υπήρχαν πολιτικές που έπρεπε να καταδικαστούν και κατα-
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δικάστηκαν στον βαθµό που µπορούσαµε, αλλά το καινούργιο
που υπάρχει είναι ότι για πρώτη φορά οι δύο κύριοι πόλοι που
µέχρι τώρα ήταν η Ρωσία και το ΝΑΤΟ βρίσκονται αντίκρυ σε
συγκεκριµένα συµφέροντα µέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος µε κίνδυνο να ξεσπάσει και ένας πόλεµος που δεν θα µπορεί να τιθασευτεί. Είναι άλλου τύπου αυτή η απειλή.
Συµφωνούµε απόλυτα µε την υπεράσπιση της ειρήνης και των
λαών και µε την προσπάθεια αλλαγής συνόρων από το ΝΑΤΟ ή
από τους στρατηγικούς διακανονισµούς που επιχειρούνται αυτή
την εποχή σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Το ίδιο γίνεται και
στην Ελλάδα. Πρέπει, λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουµε αυτό.
Εµείς µε τη Δύση διαπραγµατευόµαστε την καλύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων µας. Γι’ αυτό αγωνιζόµαστε και γι’
αυτό σήµερα ζητούµε να υψώσει η Ευρώπη το ανάστηµά της.
Και ζητούµε να υψώσει το ανάστηµά της, λέγοντας για την κοινή
εξωτερική πολιτική, την πολιτική άµυνας. Ένας είναι νοµοτελειακά ο δρόµος που µπορεί η Ευρώπη να παίξει ρόλο, να γίνει γρήγορα πολιτική ενοποίηση και µια οµοσπονδιακή µορφή και να
είναι ο προοδευτικός πόλος στο παγκόσµιο σύστηµα για να µπορεί να αντιµετωπίσει και το µέλλον και να βοηθήσει και την ειρήνη
και τον πολιτισµό να κυριαρχήσει και τη δηµοκρατία -µε την
πραγµατική σηµασία της λέξης- να αναγεννήσει, γιατί και στη
Δύση η δηµοκρατία περνά µια συγκεκριµένη κρίση εδώ και
πολλά χρόνια.
Άρα, λοιπόν, είναι σαφές ότι εµείς θέλουµε αυτή την ιδέα να
υπηρετήσουµε. Η Ελλάδα πράγµατι ανήκει στους Έλληνες, διότι
οι Έλληνες είναι αυτοί που ζούνε σε αυτή τη γωνιά της γης και
διότι οι Έλληνες είναι αυτοί που ο πατριωτισµός τους δεν πρέπει
να αµφισβητείται πια για καµµία παράταξη, εκτός από κάποιες
ακροδεξιές και φασιστικές ιδεολογίες, µετά από τη Μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να αµφισβητείται ο πατριωτισµός και οι διαφορετικές πολιτικές απόψεις, οι οποίες συγκρούονται στο
πλαίσιο της συγκεκριµένης δηµοκρατίας.
Εµείς υποστηρίζουµε ότι αυτήν την πολιτική για την Ευρώπη
την έχουµε από την αρχή, ενώ η Κυβέρνηση τώρα πηγαίνει βήµα
- βήµα και δεν είχε ποτέ αυτή τη λογική να υποστηρίξει. Εγώ
θέλω καθαρά µια νέα ευρωπαϊκή συνθήκη. Το Μάαστριχτ τελείωσε, πέθανε µαζί µε τις οικονοµικές κρίσεις. Υπάρχουν σήµερα
όλα τα φαινόµενα εκείνα που λένε ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει γραµµή ακόµα και στην οικονοµία. Και θα το κάνει εξ ανάγκης, δυστυχώς, αµυνόµενη και όχι µε δικό της σχεδιασµό και µε
δική της απόφαση. Λέµε, λοιπόν, ότι χρειάζεται µια νέα πραγµατικά συνθήκη που µετά από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δώσει µια καινούργια υπόσταση σε αυτήν την
οµοσπονδιακή δοµή που πιστεύουµε ότι πρέπει να κατατείνει
προκειµένου να αποτελέσει πραγµατικά το δηµοκρατικό και προοδευτικό πόλο στο πλαίσιο των παγκόσµιων συσχετισµών δύναµης.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτές είναι οι βασικές διαφορές και πάνω
σ’ αυτή την κατεύθυνση έχουµε µια διαφορετική πολιτική από
αυτή που ασκεί η Κυβέρνηση. Και νοµίζω ότι και χθες, παρά την
αντιπαράθεση που έγινε, υπήρξε µια συνάντηση, τουλάχιστον,
στα βασικά θέµατα όχι σε όλες τις λεπτοµέρειες ή και τις βασικές
γραµµές που υπάρχουν για την αντιπαράθεση ανάµεσα στον
Πούτιν και στην Ουκρανία, αλλά τουλάχιστον στη βασική θέση
της χώρας για τον προσανατολισµό της υπάρχει µια εξαίρεση
σταθερή και εµείς την τιµούµε αυτή την εξαίρεση, υπάρχει µια
οµοφωνία σε ό,τι αφορά αυτό που πρέπει να υπηρετήσει σήµερα
ο Ελληνισµός, για να υπηρετήσει καλύτερα τα δικά του συµφέροντα. Αυτή είναι απλά η διαφορά µας.
Και καλό θα είναι όταν χρησιµοποιείται ο Ανδρέας Παπανδρέου να χρησιµοποιείται στη σωστή ιστορική διάσταση και όχι
επ’ ευκαιρία µιας οποιασδήποτε συζήτησης πενήντα χρόνια µετά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σέβοµαι απολύτως την κοινο-
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βουλευτική διαδικασία. Το ξέρετε. Εκτιµώ, όµως, ότι µια µέρα
µετά από µία εκτενέστατη εφ’ όλης της ύλης συζήτηση σχετικά
µε την εισβολή στην Ουκρανία και τη γεωπολιτική αναταραχή
που πλέον έχει επιφέρει στο απόλυτο αυτή η δραµατική εξέλιξη
και αναφορικά µε τον προσανατολισµό τον γεωπολιτικό της
χώρας σε επίπεδο πολιτικών Αρχηγών και µάλιστα σε ένα απολύτως σωστό -ως προς την κρισιµότητα της περίστασης- ύφος
από όλους, να ερχόµαστε µε αφορµή την κύρωση τριών συµφωνιών, που είναι µια πολύ τεχνική συζήτηση εξ αντικειµένου και να
αναπτύσσουµε όλα αυτά τα ζητήµατα σε επίπεδο Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων είναι περιττή, είναι πλεονασµατική διαδικασία.
Εκτιµώ, σέβοµαι το δικαίωµα της κάθε παράταξης να αναπτύξει τα επιχειρήµατά της. Δεν θα υπεισέλθω σε αυτά. Θα γίνω λίγο
πιο βαρετός, για να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να αποφανθεί
το Σώµα εάν κυρώνει αυτές τις συµφωνίες.
Θα πω µόνο κάτι σχετικά µε το ζήτηµα που αναφέρθηκε σε ότι
αφορά στις καθυστερήσεις στη διαδικασία κύρωσης αυτών των
συνθηκών. Ναι, είναι γενικότερα ένα πρόβληµα. Έκανα την πρότασή µου χθες, στη συζήτηση στην επιτροπή, να ορίζεται, αν θέλετε, ένα ανώτατο χρονικό όριο, εντός του οποίου να έρχονται
οι συνθήκες στη Βουλή για να κυρώνονται. Αυτό είναι κάτι το
οποίο θα πρέπει να το συζητήσει και να το αποφασίσει το Σώµα.
Απλά, θα δώσω τα στοιχεία της περιόδου 2015 - 2019, όπου
κυρώθηκαν συνολικά είκοσι διεθνείς συµφωνίες αρµοδιότητας
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: µία διεθνής συµφωνία το 2015, δώδεκα το 2016, τρεις το 2017 και τέσσερις διεθνείς συµφωνίες το
2018. Παράλληλα, την εν λόγω περίοδο υπεγράφησαν εξήντα
µία διεθνείς συµφωνίες. Άρα εξήντα µία διεθνείς συµφωνίες υπογεγραµµένες αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας είναι να
έρθουν στο Σώµα προς κύρωση.
Εποµένως, η καθυστέρηση ήταν ένα πρόβληµα που υπήρχε
ανέκαθεν. Θα έλεγα ίσως ότι έγινε λίγο πιο έντονο το πρόβληµα
κατά το έτος 2021, όταν λόγω COVID -το ξέρετε όλοι- τηρήθηκαν
µέτρα περιορισµού του νοµοθετικού έργου στο απολύτως απαραίτητο. Καταλαβαίνετε γιατί, άλλωστε. Αυτό επέτεινε την καθυστέρηση. Όµως, οι διαδικασίες άλλες φορές είναι χρονοβόρες,
διότι απαιτείται µια επικαιροποίηση των οικονοµικών στοιχείων
σε ετήσια βάση, µε βάση τον εκάστοτε προϋπολογισµό. Είναι
άλλος ένας λόγος καθυστέρησης. Αν συµφωνήσουµε, όµως θεωρώ- σε επίπεδο κοινωνικής διαδικασίας να βάλουµε ένα ανώτατο χρονικό όριο, θα αποφύγουµε δυσάρεστα και ολίγον
κωµικές περιπτώσεις συµβάσεων που έρχονται προς κύρωση έξι,
επτά και οκτώ χρόνια µετά από την υπογραφή τους. Αυτό δεν
περιποιεί τιµή στη νοµοθετική µας διαδικασία και στην αξιοπιστία
του ίδιου του ελληνικού κράτους, δεδοµένου ότι οι συµβάσεις
έχουν και αντισυµβαλλόµενα µέρη, άλλους διεθνείς δρώντες αντισυµβαλλόµενους και, όπως καταλαβαίνετε, δεν χαίρονται ιδιαίτερα γι’ αυτές τις καθυστερήσεις.
Σε κάθε περίπτωση σπεύδω να σας εξηγήσω, όπως έκανα και
χθες, κάπως συνοπτικά τις τρεις διεθνείς συµφωνίες αρµοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εισάγονται πλέον σήµερα προς ψήφιση στην Ολοµέλεια, αφού χθες αποφάνθηκε η
Διαρκής Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας.
Πρώτον, είναι η τεχνική διευθέτηση του τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας εκπροσωπούµενου από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ) και του
Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, που είχε
υπογραφεί στις 29-11-2017 στην Αθήνα. Όσον αφορά, λοιπόν,
την πρώτη συµφωνία, επιδιώκεται ο καθορισµός των όρων και
της διαδικασίας που θα διέπει την συνεργασία στον ακαδηµαϊκό
τοµέα της ΣΕΘΑ αφ’ ενός και του Στρατιωτικού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Ιταλίας αφ’ ετέρου. Είναι µια τεχνική διευθέτηση η οποία µεταξύ άλλων προβλέπει συνεργασία και
αµοιβαία ενηµέρωση για ερευνητικά προγράµµατα µεταξύ των
δύο µερών. Επίσης, τονίζεται η προσήλωση των µερών σε ένα
κοινό ακαδηµαϊκό όραµα και αξίες. Παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής προσκλήσεων για εκδηλώσεις διαφόρων ειδών, µε
σκοπό την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας τους. Καθιερώνεται η υποχρέωση παροχής υποστήριξης και κάθε δυνατής
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συνδροµής και διευκόλυνσης από αµφότερα τα µέλη σε κάθε
ερευνητή που έχει αναλάβει την διεξαγωγή έρευνας στο άλλο
µέρος. Ρυθµίζονται ζητήµατα χρηµατοδότησης της συνεργασίας
αυτής. Γίνεται κάλυψη των εξόδων των πραγµατοποιούµενων
ερευνητικών δραστηριοτήτων. Καθορίζεται το νοµικό καθεστώς
του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του κράτους αποστολής κατά την παραµονή τους στο κράτος υποδοχής για την
εκτέλεση κάποιου έργου στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.
Είναι προφανές ότι µέσα από αυτή τη συµφωνία αναβαθµίζεται
ο ρόλος της ΣΕΘΑ ως ενός εκ των κορυφαίων επιστηµονικών φορέων επί θεµάτων αµυντικής πολιτικής και εθνικής στρατηγικής.
Αναβαθµίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο και το κύρος των Ενόπλων
Δυνάµεων µας, τα κορυφαία στελέχη των οποίων, ως γνωστόν,
φοιτούν στη ΣΕΘΑ.
Επίσης, από την δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί µεταξύ
των µερών αναµένεται βάσιµα να αντλήσουν χρήσιµες γνώσεις,
εµπειρία και τεχνογνωσία που θα µπορούν όλα αυτά να αξιοποιηθούν από τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Τέλος, ασφαλώς πρόκειται για µία δραστηριότητα εξωστρέφειας των Ενόπλων Δυνάµεων και δεν νοµίζω ότι η συνεργασία
µε την Ιταλία, όπως σας είπα, είναι κακό ή βλαπτικό για το εθνικό
συµφέρον ζήτηµα, δεδοµένου ότι οι Ιταλοί είναι και εταίροι στη
Μεσόγειο, είναι και εταίροι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο
ΝΑΤΟ και όπως και να το κάνουµε πρέπει να αναζητούµε κάθε
τρόπο προσέγγισης µε αυτές τις χώρες µε τις οποίες λίγο-πολύ
µοιραζόµαστε τις αυτές αντιλήψεις για την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.
Το επιχείρηµα ότι «µιλάνε µε τους Τούρκους, άρα να µη συνεργαζόµαστε µαζί τους» για µένα δεν ευσταθεί. Αντιθέτως ένας
λόγος παραπάνω να επιδιώκουµε προσέγγιση και συνεργασία
µαζί τους είναι και αυτός, το ότι δηλαδή έχουν σχέσεις µε την
Τουρκία ή εµπορικές συναλλαγές. Ο καθένας άλλωστε προωθεί
τα δικά του συµφέροντα και εµείς προωθούµε τα δικά µας και η
προσέγγιση µε την Ιταλία νοµίζω ότι τα εξυπηρετεί.
Όσον αφορά τη δεύτερη συµφωνία µε την Κυπριακή Δηµοκρατία όπου επιδιώκεται η εξειδίκευση κανονισµών προστασίας των
διαβαθµισµένων πληροφοριών µεταξύ της χώρας µας και της Κυπριακής Δηµοκρατίας, εδώ καθορίζονται ειδικότερα όροι και
προϋποθέσεις που διέπουν την αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών. Πρέπει να δηµιουργείται και δηµιουργείται ένα κοινό πλαίσιο µεταξύ των µερών όπως η διαβάθµιση
ασφαλείας, τα λαµβανοµένων µέτρων προστασίας, τη διαβίβαση,
πρόσβαση, αναπαραγωγή, µετάφραση, αλλά και καταστροφή
όταν χρειάζεται των διαβαθµισµένων εγγράφων και εν γένει πληροφοριών.
Θεσπίζονται ειδικότεροι κανόνες σχετικά µε τη σύναψη διαβαθµισµένων συµβάσεων από τα µέρη. Καθορίζεται η ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση που διαπιστωθεί τυχόν
παραβίαση ασφαλείας. Προφανώς στη συµφωνία αντικατοπτρίζονται οι άριστες σχέσεις µεταξύ της χώρας µας και της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Καλύπτεται ένα σηµαντικό νοµικό κενό που
υφίσταται στον ιδιαίτερα νευραλγικό τοµέα της αµοιβαίας προστασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των δύο χωρών
και προφανώς η υπογραφή -νοµίζω δεν αµφιβάλλει κανείς γι’
αυτό- συµβάλλει καταλυτικά στην εδραίωση στενότερης συνεργασίας αναφορικά µε θέµατα ανταλλαγής πληροφοριών και εκτιµήσεων επί γεγονότων κοινού ενδιαφέροντος µεταξύ των δύο
χωρών.
Έτσι αναβαθµίζονται περαιτέρω οι σχέσεις µας µε την Κύπρο.
Είναι γνωστή η αδελφική -όχι στρατηγική σχέση αλλά αδελφικήσχέση µεταξύ των δύο χωρών στη γεωπολιτική σκακιέρα και στο
σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου και
προφανώς δι’ αυτής της συµφωνίας προάγονται επιπλέον και οι
επιδιώξεις και οι στοχεύσεις της στρατιωτικής διπλωµατίας όπως
έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο πολιτικής εθνικής άµυνας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Υπόσχοµαι ότι θα µιλήσω λιγότερο από τον κ. Παπαναστάση
που έκανε δέκα λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα για να πει τρία
όχι. Σεβαστό. Έπρεπε να πείτε τα δικά σας.
Τρίτη συµφωνία είναι η συµφωνία µε το κράτος του Ισραήλ:
Καθορισµός πλαισίου και γενικών όρων που διέπουν τη συνεργασία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Πολεµικού
Ναυτικού και του υδρογραφικού κλάδου του Ισραηλινού Πολεµικού Ναυτικού. Προφανώς αφορά στον καθορισµό των επιµέρους τοµέων συνεργασίας των µερών, στη ρύθµιση ζητηµάτων
διακίνησης και ανταλλαγής πληροφοριών. Συµβάλλει στην ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και στην προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη και ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και υλικού
µεταξύ των µερών και την από κοινού ανάπτυξη και εκτέλεση
προγραµµάτων στα πεδία της ωκεανογραφίας και υδατογραφίας.
Προφανώς µέσα από αυτή τη συµφωνία αντικατοπτρίζεται για
άλλη µια φορά η άριστη σχέση και η στρατηγική σχέση Ελλάδας
και Ισραήλ και θεσπίζεται συνεργασία σε έναν επιπλέον τοµέα
πέραν των υφιστάµενων. Νοµίζω ότι είναι καλό γενικώς διότι,
καθ’ ότι αυτές οι υπηρεσίες θα έλεγα διοικητικά υπάγονται στο
Πολεµικό Ναυτικό των δύο χωρών, είναι άλλη µία ευκαιρία προσέγγισης των αντίστοιχων κλάδων των δύο χωρών.
Εποµένως συνολικά εκτιµούµε και νοµίζω ότι απέδειξα πόσο
καλά µπορούσε ότι από τις συµφωνίες αυτές προάγονται και ικανοποιούνται τόσο οι επιδιώξεις της ιδιαίτερα εντατικής στρατιωτικής διπλωµατίας, που άλλωστε αποτυπώνεται για το αποτέλεσµα στις συµφωνίες αυτές, αλλά και της εξωτερικής πολιτικής
της χώρας, όπως αυτές έχουν ήδη καταγραφεί στο πλαίσιο της
ΠΕΑ, της Πολιτικής Εθνικής Άµυνας.
Οι ανωτέρω συµφωνίες και οι διευθετήσεις, ως εκ τούτου, κρίνονται προφανώς ωφέλιµες για τη χώρα µας και για αυτό σας
καλώ, χωρίς να επεκταθώ σε άλλα ζητήµατα, να ψηφίσουµε τα
σχέδια νόµου που τις κυρώνουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των
σχεδίων νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη Σχολή Εθνικής
Άµυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (CEMISS)»
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας,... Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας...Μελετών (CEMISS)
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής
Διευθέτησης στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ), και του
Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (CEMISS)» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο
Στρατηγικών Μελετών (CEMISS)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Τεχνικής Διευθέτησης
Τεχνική Διευθέτηση στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ),
και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών
(CEMISS)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 1 Ορισµοί
Άρθρο 2 Αµοιβαία ενηµέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών
Άρθρο 3 Πεδία συνεργασίας
Άρθρο 4 Βασικές αρχές της Διευθέτησης
Άρθρο 5 Ανταλλαγές προσκλήσεων
Άρθρο 6 Τεχνική και πολιτιστική υποστήριξη σε έρευνες
Άρθρο 7 Χρηµατοδότηση συνεργασίας - Κάλυψη δαπανών
Άρθρο 8 Νοµικό καθεστώς στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού
Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος - Διάρκεια - Τροποποίηση - Καταγγελία
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Τεχνικής Διευθέτησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Τεχνική Διευθέτηση στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο
Στρατηγικών Μελετών (CEMISS), που υπογράφηκε στις 29 Νοεµβρίου 2017, το κείµενο της οποίας στην αγγλική και η µετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9123

9124

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9125

9126

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9127

9128

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9129

9130

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9131

9132

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Τεχνικής Διευθέτησης
που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Προχωρούµε τώρα
στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την
ανταλλαγή και αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή και αµοιβαία προστασία
διαβαθµισµένων πληροφοριών
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

9134

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή και αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή και αµοιβαία προστασία
διαβαθµισµένων πληροφοριών
Πίνακας Περιεχοµένων
Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας
«Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας Σχετικά µε
την Ανταλλαγή και Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών»
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισµοί
Άρθρο 3 Επίπεδα Διαβάθµισης Ασφαλείας
Άρθρο 4 Αρµόδιες Αρχές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 5 Μέτρα Προστασίας και Πρόσβαση σε Διαβαθµισµένες Πληροφορίες
Άρθρο 6 Διαβίβαση Διαβαθµισµένων Πληροφοριών
Άρθρο 7 Αναπαραγωγή και Μετάφραση Διαβαθµισµένων Πληροφοριών
Άρθρο 8 Καταστροφή Διαβαθµισµένων Πληροφοριών
Άρθρο 9 Διαβαθµισµένες Συµβάσεις
Άρθρο 10 Επισκέψεις
Άρθρο 11 Παραβίαση Ασφαλείας
Άρθρο 12 Έξοδα
Άρθρο 13 Επίλυση Διαφορών
Άρθρο 14 Τελικές διατάξεις
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή και αµοιβαία προστασία
διαβαθµισµένων πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στην
Αθήνα, στις 24 Νοεµβρίου 2017, το πρωτότυπο κείµενο της
οποίας στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9135

9136

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9137

9138

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9139

9140

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9141

9142

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9143

9144

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9145

9146

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται,
από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 14
αυτής.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

7. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τέλος, προχωρούµε
στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του
Ισραήλ σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς της υδρογραφίας
και της ωκεανογραφίας.».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τη συνεργασία στους
τοµείς της υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ
σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς της υδρογραφίας και της
ωκεανογραφίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τη συνεργασία στους
τοµείς της υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του
Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς της
υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας»
Άρθρο 1 Σκοπός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 2 Ορισµοί
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 4 Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 5 Αµοιβαία ευθύνη
Άρθρο 6 Χρηµατοοικονοµικοί όροι
Άρθρο 7 Απαιτήσεις και ευθύνη
Άρθρο 8 Διαφορές
Άρθρο 9 Εφαρµογή, αναθεώρηση και λήξη
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς της υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας, που
υπογράφηκε στη Χάιφα (Ισραήλ), στις 20 Ιουλίου 2015, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και η µετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9155

9156

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του
άρθρου 9 αυτής.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
5. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
4 .ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 14.51’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση και ψήφιση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδοµής και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

