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Αθήνα, σήµερα στις 12 Μαΐου 2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.18’ 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.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 11-5-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΙΖ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
11 Μαΐου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Γιατρός για όλους, ισότιµη και ποιοτική πρόσβαση
στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας και στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Επικρατείας, καθώς και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν στις 11-5-2022
σχέδιο νόµου: «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηµατολογικού κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, εφαρµογή σε αυτές της κοινής εθνικής νοµοθεσίας -Διασύνδεση
Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηµατολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηµατολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις».
Παραπέµφθηκε στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Εισερχόµαστε στην συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία, εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 112, παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής, λόγω
της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτεί το άρθρο 27, παράγραφος
2 του Συντάγµατος.
Ως προς τη διαδικασία και λόγω της σπουδαιότητας της συµφωνίας, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή
της της 5ης Μαΐου η συζήτηση να είναι οργανωµένη, όπως έχουµε
κάνει και στο παρελθόν, µε έναν κύκλο κατά προτεραιότητα οµιλητών που θα περιλαµβάνει έναν Βουλευτή από κάθε Κοινοβου-

λευτική Οµάδα και στη συνέχεια µε δύο κύκλους των δώδεκα οµιλητών που θα καταρτιστούν κατ’ αναλογία της εκπροσώπησης
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων: πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία,
τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και από έναν από τα υπόλοιπα κόµµατα.
Ως προς τους χρόνους οµιλίας προτείνω: Οι εισηγητές και οι
ειδικοί αγορητές να έχουν χρόνο οµιλίας δεκαπέντε λεπτά, οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δώδεκα λεπτά και οι ορισθέντες
από τα κόµµατα οµιλητές επτά λεπτά. Ως γνωστόν, δεν υπάρχει
δικαίωµα δευτερολογίας.
Επίσης, οι αρµόδιοι Υπουργοί για δεκαοκτώ λεπτά και προφανώς, θα λάβουν τον λόγο, εφόσον το επιθυµούν, οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Θεωρήστε το δεδοµένο.
Τέλος, µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
και στο σύνολο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27, παράγραφος
2 του Συντάγµατος, µε πρωτοβουλία του Προέδρου, σύµφωνα
µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 εδάφιο γ του Κανονισµού της
Βουλής.
Υποθέτω ότι στη βασική αυτή εισήγηση δεν υπάρχει αντίρρηση, το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως και χωρίς να χάνουµε
χρόνο καλείται στο Βήµα ο γενικός εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας Βουλευτής κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για τη Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας της
χώρας µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες γίνεται στη σκιά του συνεχόµενου καταστροφικού πολέµου στην Ουκρανία, στη σκιά της
συνεχιζόµενης παράνοµης και βάναυσης ρωσικής εισβολής.
Στις ογδόντα ηµέρες αυτού του πολέµου κυριολεκτικά άλλαξε
ο κόσµος. Μεταβλήθηκε ριζικά το περιβάλλον ασφάλειας στην
περιοχή µας, στην Ευρώπη, στον κόσµο. Οι τεκτονικές πλάκες
της γεωπολιτικής και της ιστορίας βρίσκονται σε ιδιαίτερα µεγάλη κινητικότητα. Ένας µεγάλος αναδασµός συµφερόντων,
επιρροής και ισχύος βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια νέα ισορροπία δυνάµεων διαµορφώνεται. Το εάν µια χώρα βρεθεί στη σωστή
πλευρά αυτής της νέας ισορροπίας έχει πρωταρχική σηµασία για
το παρόν και το µέλλον αυτής της χώρας.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται η πραγµατική
ουσία της σηµερινής συζήτησης, της σηµερινής µας ψήφου και
η ουσία είναι η απάντηση που θα δοθεί σε ένα µόνο ερώτηµα:
Με τη Συµφωνία Αναβαθµισµένης Αµυντικής συνεργασίας µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες µειώνεται ή αυξάνεται η γεωστρατηγική αξία
της χώρας; Μειώνεται ή ενισχύεται ο ρόλος και το ειδικό βάρος
της Ελλάδας στην περιοχή µας, στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ; Ενισχύεται, θωρακίζεται περισσότερο απέναντι κάθε αναθεωρητικής πολιτικής, απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισµό, ναι ή όχι;
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Αυτή είναι η ουσία της σηµερινής συζήτησης και της απόφασης που θα πάρουµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Εµείς επιλέξαµε για ακόµη µια φορά να είµαστε στη σωστή
πλευρά. Πιστεύουµε και απαντάµε ναι, η Ελλάδα βγαίνει κερδισµένη από αυτή την αναβαθµισµένη αµυντική συνεργασία µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Υπάρχει, όµως, κάτι ακόµα που διαµορφώνει το πλαίσιο της
σηµερινής µας συζήτησης. Τα τελευταία χρόνια µια µεγάλη θετική αλλαγή έχει συντελεστεί στην πολιτική ζωή της χώρας. Η
συνεργασία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής έχει πάψει
να αποτελεί πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες µετά τη Μεταπολίτευση. Η αναγκαιότητα στενής συνεργασίας των δύο χωρών έχει πλέον τη συναίνεση, την
αποδοχή και τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάµεων από το σύνολο του πολιτικού φάσµατος, από
τα Δεξιά έως τα Αριστερά.
Το συντριπτικά µεγαλύτερο κοµµάτι της Αριστεράς, όπως εκφράζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακάλυψε µε ενθουσιασµό Κολόµβου
την Αµερική, µε µεγάλη καθυστέρηση βέβαια πολλών δεκαετιών.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι µόνο
ανακαλύψατε την Αµερική, όχι µόνο αποδεχθήκατε την αναγκαιότητά της, όχι µόνο γοητευτήκατε από τη Μέκκα του καπιταλισµού, αλλά όταν ήσασταν κυβέρνηση, εργαστήκατε µε ζήλο
νεοφώτιστου για τη µεγαλύτερη δυνατή σύσφιγξη των σχέσεων
µε την Ουάσιγκτον. Σε τέτοιο σηµείο είχαν φτάσει οι αγαστές,
στενές, στενότερες σχέσεις της Κυβέρνησης Τσίπρα και της διοίκησης Τραµπ, που οι Αµερικανοί αξιωµατούχοι µιλούσαν για το
καλύτερο και στενότερο επίπεδο σχέσεων σε χρονικό ορίζοντα
µιας γενιάς. Επί ηµερών σας έγινε αυτό. Και τότε η Τουρκία παραβίαζε το Διεθνές Δίκαιο. Και τότε η Τουρκία πραγµατοποιούσε
υπερπτήσεις. Θυµάµαι, µάλιστα, ότι στις 17 Φεβρουαρίου του
2017, για πρώτη και ευτυχώς µόνη φορά τουρκικό πολεµικό
πλοίο, το «ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ», πραγµατοποίησε πραγµατικά -υπογραµµίζω το πραγµατικά- πυρά δύο µίλια από το Φαρµακονήσι.
Ήταν µια πρωτοφανής πρόκληση βαθιά µέσα στα χωρικά ύδατα
της Ελλάδας. Δεν θυµάµαι, όµως, να είχατε εξασφαλίσει οποιαδήποτε δήλωση καταδίκης ή στήριξης λόγω της καλής σας τότε
συµπεριφοράς προς την αµερικανική διοίκηση Τραµπ. Αυτά, για
να θυµόµαστε.
Υπάρχει, λοιπόν, σήµερα ευρύτατη αποδοχή ότι χρειαζόµαστε
στην Ελλάδα τις καλές σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, γιατί
αυτό είναι προς το συµφέρον της πατρίδας µας.
Απόδειξη της νέας αυτής πολιτικής πραγµατικότητας είναι η
θεσµοθέτηση και η επιτυχής λειτουργία του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών, που καλύπτει ένα ευρύτατο φάσµα θεµάτων, από την εκπαίδευση έως την ενέργεια και
το εµπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τον πολιτισµό, την
εσωτερική ασφάλεια, ακόµα και την κοινωνία των πολιτών.
Έχουν γίνει έως σήµερα τρεις κύκλοι στρατηγικού διαλόγου.
Ο πρώτος επί ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι δύο µε τη δική µας Κυβέρνηση.
Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και
Ηνωµένων Πολιτειών βρίσκεται πάντα η αµυντική και στρατιωτική
συνεργασία, δηλαδή η Οµώνυµη Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντικής
Συνεργασίας.
Η αρχική συµφωνία υπεγράφη το 1990 και κυρώθηκε, όπως
προβλέπεται από το Σύνταγµα, την ίδια χρονιά. Η πρώτη τροποποίησή της έγινε είκοσι εννέα χρόνια µετά. Υπεγράφη εδώ στην
Αθήνα τον Οκτώβριο του 2019 από τον Υπουργό Εξωτερικών κ.
Δένδια και τον τότε Αµερικανό οµόλογό του, τον κ. Ποµπέο και
κυρώθηκε από την Ολοµέλεια της Βουλής τον Ιανουάριο του
2020.
Η δεύτερη τροπολογία, αυτή που σήµερα συζητάµε, υπεγράφη στις 14 Οκτωβρίου του 2021 στην Ουάσιγκτον µε εκπρόσωπο της αµερικανικής πλευράς αυτή τη φορά τον Υπουργό
Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, καθώς είχαν µεσολαβήσει οι προεδρικές εκλογές στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Τόσο η πρώτη τροπολογία όσο και η δεύτερη συνοδεύτηκαν
µε ιδιαίτερα σηµαντικές επιστολές των δύο Αµερικανών Υπουργών Εξωτερικών προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Και στα
δύο αυτά κείµενα, όπως και στο προοίµιο της συµφωνίας, υπογραµµίζεται µε κρυστάλλινη καθαρότητα η παραδοχή των Ηνω-
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µένων Πολιτειών ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικά σηµαντικό στρατηγικό και σταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή µας.
Τονίζεται, επιπλέον, η βούληση για αµοιβαία προστασία της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας κατά ενεργειών που απειλούν την ειρήνη, περιλαµβανοµένης ένοπλης επίθεσης ή
-σηµειώνω- απειλής ένοπλης επίθεσης.
Καταθέτω στα Πρακτικά το προοίµιο της συµφωνίας, όπως και
τις επιστολές Μπλίνκεν και Ποµπέο, προκειµένου να έχετε µία
σαφή εικόνα του τι λέγεται σε αυτά τα κείµενα. Στην επιστολή
Μπλίνκεν, µάλιστα, προστίθεται ένα ακόµα κρίσιµο για τις ελληνικές θέσεις και προτεραιότητες σηµείο: Προβλέπεται η δυνατότητα µελλοντικής αµερικανικής παρουσίας όχι µόνο στην
ηπειρωτική αλλά και στη νησιωτική Ελλάδα, δηλαδή η δυνατότητα αµερικανικής παρουσίας µε ασκήσεις σε νησιά, όπως η Σκύρος και αλλού. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν, παραµένει παρούσα
και ζώσα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για την Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στρατηγική σχέση και η αµυντική συνεργασία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
δεν είναι προϊόν µονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Είναι προϊόν πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Και ξέρετε γιατί; Πριν
από αυτή την υπογραφή, είχε υπογραφεί η αµυντική συνεργασία
µε τη Γαλλία, που περιλαµβάνει την πολύ σοβαρή ρήτρα αµοιβαίας υποστήριξης, αλλά και η προµήθεια και η ενίσχυση των
Ενόπλων Δυνάµεων µε τα µαχητικά Ραφάλ και τις φρεγάτες Μπελαρά. Μαζί µε αυτές τις αµυντικές συµφωνίες πρέπει να συνεκτιµηθούν και όλα τα άλλα σχήµατα συνεργασίας στην περιφέρειά
µας. Τα σχήµατα «3+1» µε την Αίγυπτο, το Ισραήλ και µε άλλες
χώρες και βέβαια µε την Κύπρο.
Συµπέρασµα: Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει υφάνει µε
σχέδιο, αποφασιστικότητα και µε διορατικότητα ένα πυκνό δίχτυ
πολιτικο-διπλωµατικών και αµυντικών συµφωνιών, που αφ’ ενός
ενισχύουν το γεωπολιτικό µας αποτύπωµα στην περιοχή, αφ’ ετέρου λειτουργούν αποτρεπτικά απέναντι σε κάθε πολιτική παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, απέναντι σε κάθε πολιτική
αναθεωρη-τισµού.
Στο κείµενο που συζητάµε σήµερα ρυθµίζονται κατ’ ουσίαν
δύο ζητήµατα. Προβλέπονται νέες εγκαταστάσεις και στρατόπεδα στις ήδη προβλεπόµενες από την MDCA διευκολύνσεις: τα
στρατόπεδα Γιαννούλη στην Αλεξανδρούπολη, Γεωργούλα στο
Βόλο, το πεδίο βολής Λιτοχώρου και ο ναύσταθµος στη Σούδα.
Επιπλέον, η αρχική συµφωνία που από το 1998 ανανεωνόταν
αυτόµατα κατά έναν χρόνο, τώρα θα είναι σε ισχύ για πέντε χρόνια και εάν δεν καταγγελθεί, θα συνεχίζει να λειτουργεί και να
εφαρµόζεται -ξαναλέω- µε τη δυνατότητα οποιουδήποτε µέρους,
µε προειδοποίηση δύο ετών πριν, να την καταγγείλουν όχι µόνο
σε αυτήν την πενταετία αλλά και µετά. Αυτό είναι ένα δικαίωµα
το οποίο «κρατά» διαρκώς οποιοδήποτε µέρος.
Γιατί ήταν σκόπιµη αυτή η νέα τροπολογία της αµυντικής συµφωνίας; Μα, γιατί το 2020 είχαµε δύο σοβαρότατες αφορµές που
έδειχναν ότι αντιµετωπίζουµε νέες απειλές: Ο Έβρος µε την απόπειρα παραβίασης παράνοµης και µαζικής από σπρωγµένους,
καθοδηγούµενους από την Τουρκία παράνοµους µετανάστες,
µια υβριδική απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας,
αλλά και το θερµότατο καλοκαίρι του 2020, όπου πραγµατικά
περπατήσαµε στην κόψη του ξυραφιού µεταξύ ειρήνης και πολέµου.
Αυτοί ήταν δύο θεµελιώδεις λόγοι µέσα από τους οποίους είδαµε τη δυνατότητα νέας προσέγγισης και αναθεώρησης της
αµυντικής συµφωνίας µε τις ΗΠΑ. Τονίζω εδώ ότι η διοίκηση και
ο έλεγχος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων
προς τις φιλοξενούµενες αµερικανικές δυνάµεις παραµένουν
απολύτως στην ελληνική αρµοδιότητα.
Όσον αφορά την παράταση και τη χρονική ισχύ και το σύστηµα αναθεωρήσεων της συµφωνίας -είπαµε πέντε χρόνια και
οποιαδήποτε στιγµή αναθεώρησή τους µε προηγούµενη διετή
ενηµέρωση- γιατί έγινε; Γιατί προσδίδει µακροχρόνιο χαρακτήρα
στη δέσµευση των Ηνωµένων Πολιτειών να επενδύσουν γεωπο-
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λιτικά στη χώρα µας και γιατί η προβλεψιµότητα και η µακροπρόθεσµη προοπτική αυτή επιτρέπει καλύτερο προγραµµατισµό στις
ενισχύσεις και στην ευκολότερη διάθεση κονδυλίων των Ηνωµένων Πολιτειών για τη βελτίωση των στρατιωτικών αυτών εγκαταστάσεων που είναι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν και οι
ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, επωφελούνται δηλαδή από αυτές.
Η βελτίωση µάλιστα των υποδοµών βρίσκεται σε εξέλιξη και µιλάµε για δεκάδες εκατοµµύρια δολαρίων που επενδύονται στη
χώρα προς όφελος ελληνικών κυρίως εταιρειών και εργαζοµένων. Επίσης, η παρουσία των Αµερικανών σε αυτές τις περιοχές
είναι καλοδεχούµενη και έχει γίνει καλοδεχούµενη από τις τοπικές κοινωνίες γιατί ενισχύει τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες
και αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε συζητώντας µε οποιονδήποτε στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη και στη Λάρισα και
στον Βόλο.
Η συµφωνία που συζητάµε λοιπόν και θα κυρώσουµε σε λίγες
ώρες είναι επωφελής για την Ελλάδα. Με αυτή τη συµφωνία ενισχύεται και διευρύνεται η γεωπολιτική γεωστρατηγική αξία και
ο σταθεροποιητικός ρόλος της Ελλάδας στο κρίσιµο σταυροδρόµι Μαύρη Θάλασσα - Αιγαίο - Βαλκάνια - Ανατολική Μεσόγειος. Γίνεται βαθύτερο το πολιτικό και διπλωµατικό,
επιχειρησιακό, αµυντικό αποτύπωµα της χώρας µας µέσα στο
ΝΑΤΟ. Και γνωρίζετε ότι εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη διαχρονικά µια
διελκυστίνδα άτυπη αλλά υπαρκτή µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή έρχεται ως βήµα εξισορρόπησης της
τουρκικής παρουσίας στο ΝΑΤΟ.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα µε αυτή τη συµφωνία αποκτά πρόσθετη βαρύτητα και σηµασία στις προσπάθειες συγκρότησης και
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αµυντικής στρατηγικής. Το βάρος και
το κύρος µας στη διαπραγµάτευση µεγαλώνει και αυτό αφορά
και την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωτίστως
όµως η συµφωνία ενισχύει, εκσυγχρονίζει και κάνει ακόµα ισχυρότερο τον επαγγελµατισµό των Ενόπλων Δυνάµεων και άρα την
αποτελεσµατικότητά του σε µια κρίσιµη εποχή. Επίσης, συµβάλλει στην ενίσχυση και θωράκιση της βόρειας Ελλάδας απέναντι
σε κινήσεις αναθεωρητισµού και αυτό είναι πολύ θετικό σε αυτή
την πολύ κρίσιµη περίοδο για τη βόρεια Ελλάδα και για τη
Θράκη. Αποτρέπει δηλαδή κάθε σκέψη για τυχοδιωκτική ενέργεια αναθεωρητισµού από την Τουρκία.
Για όλους αυτούς τους λόγους η πρώτη σκληρή αντίδραση
στη συµφωνία ήρθε από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Βλέπετε ότι η γεωστρατηγική αναβάθµιση και θωράκιση της
Αλεξανδρούπολης και το γεγονός ότι αποτελεί πλέον παρακαµπτήρια οδό των Στενών είναι µια µείζων γεωπολιτική εξέλιξη που
δύσκολα µπορεί να την καταπιεί η Άγκυρα και γι’ αυτό αντιδρά.
Αντιδρά όµως δυστυχώς στο εσωτερικό και µια οµάδα επικριτών µας και επικριτών των προβλέψεων αυτής της συµφωνίας
κυρίως όσον αφορά τη χρήση της Αλεξανδρούπολης, για την
οποία αντιδρά λυσσωδώς η Άγκυρα όσον αφορά τη χρήση της
Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια του πολέµου. Και οι επικριτές µας πρέπει να απαντήσουν σε δύο ερωτήµατα, καθαρά και
ξάστερα: Πόσο πιο αναβαθµισµένη θα ήταν σήµερα η θέση και
η επιρροή της Τουρκίας ή άλλων χωρών του ΝΑΤΟ αν αυτές τις
δυνατότητες και αυτές τις διευκολύνσεις δεν τις είχαµε εµείς
αλλά κάποιοι άλλοι; Πρέπει να απαντήσουν στο ερώτηµα: Ποια
γεωστρατηγική αξία θα µπορούσαµε να επικαλεστούν απέναντι
στους συµµάχους µας, όταν θα θέλαµε να προβάλουµε δικές
µας προτεραιότητες και συµφέροντα, ως να είναι και δικά τους;
Η αλληλεγγύη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δρόµος
µονής κατεύθυνσης. Η θέση και η στάση της Ελλάδας στο ουκρανικό υπαγορεύθηκε από τις θεµελιώδεις διαχρονικές αξίες
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όχι σε πράξεις που αµφισβητούν την εδαφική ακεραιότητα, όχι σε ενέργειες που αµφισβητούν την κυριαρχία ενός κράτους και την ανεξαρτησία του.
Δεν ξεπεράσαµε ποτέ τα όρια που επιβάλλουν τα εθνικά συµφέροντα και οι αµυντικές ανάγκες της χώρας απέναντι στην τουρκική απειλή. Ναι, ήµασταν παρόντες, αλλά έχοντας πάντα στο
µυαλό µας τα όρια των εθνικών µας συµφερόντων και των αµυντικών µας αναγκών.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Θα καταψηφίσετε, κυρίες και κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, µια συµφωνία που ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση
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και το ειδικό βάρος της χώρας και αυτή είναι η ουσία της σηµερινής συζήτησης. Καµία έκπληξη σε αυτό. Το ίδιο κάνατε και για
την ελληνογαλλική συµφωνία µε τη ρήτρα αµοιβαίας συνδροµής.
Το ίδιο κάνατε και για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεών µας
µε τις φρεγάτες Μπελαρά και τα πολεµικά αεροσκάφη Ραφάλ.
Το ίδιο κάνατε για τις αµυντικές δαπάνες στον προϋπολογισµό
εν µέσω πολέµου σε µια περιοχή δίπλα στη χώρα µας, εν µέσω
τουρκικών απειλών. Γιατί για εσάς -το είπατε- η άµυνα και ασφάλεια της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός. Για εµάς είναι και αυτοσκοπός και καθήκον και εθνική υποχρέωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Και κλείνω. Σε λίγες µέρες ο
Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται σε ένα κρίσιµο ταξίδι τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Θα έχει µάλιστα και τη δυνατότητα πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους να
απευθυνθεί στο αποφασιστικό για οποιαδήποτε απόφαση αµυντικής συνεργασίας των Ηνωµένων Πολιτειών Σώµα του Κογκρέσου. Οι θέσεις είναι ξεκάθαρες: Είµαστε εναντίον κάθε
αναθεωρητικής πολιτικής. Είµαστε εναντίον κάθε πολιτικής που
αµφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία των κρατών. Είµαστε υπέρ του Διεθνούς Δικαίου, είµαστε
υπέρ της ασφάλειας των κρατών και της σταθερότητας στη Μεσόγειο. Αυτά θα ειπωθούν στην Ουάσιγκτον. Και το βασικό είναι,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτά θα ειπωθούν σε µια κρίσιµη στιγµή για την περιοχή και την Ελλάδα.
Αυτή η συµφωνία ενισχύει τη θέση του Πρωθυπουργού και της
χώρας. Υπερψηφίζουµε λοιπόν αυτή τη συµφωνία, που είναι θετική και επ’ ωφελεία της πατρίδας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
Γενικός Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το προφανές, η κορυφή του παγόβουνου είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε αυτό που κανένας
άλλος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης δεν είχε παραχωρήσει παρά τις διαρκείς πιέσεις και απαιτήσεις της αµερικανικής
πλευράς, η συµφωνία για τις βάσεις να έχει αόριστο χαρακτήρα,
να παραµένουν δηλαδή εδώ αυτές χωρίς το διαπραγµατευτικό
όπλο που προέβλεπε η συµφωνία του 1990 να υπόκειται αυτή σε
ετήσια ανάνηψη. Για τον λόγο αυτό ακόµα και το ΠΑΣΟΚ που
υπερψηφίζει τη συµφωνία τη χαρακτήρισε ετεροβαρή. Η εφηµερίδα της παράταξής σας µε τη σηµαντική ιστορία, η «ΕΣΤΙΑ», τη
χαρακτήρισε λεόντεια. Αυτό όµως είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου.
Η συµφωνία αυτή αποτελεί ακόµη έναν κρίκο σε µια µείζονα
αλλαγή, µια µείζονα στροφή στην εξωτερική πολιτική την οποία
επιβάλλει ο Πρωθυπουργός, όχι ενισχύοντας, αλλά αποδυναµώνοντας την εθνική θέση της χώρας. Και η δεύτερη αλλαγή επί
της σύµβασης στο άρθρο 7 είναι προς την κατεύθυνση αυτή της
αποδυνάµωσης της δυνατότητας της χώρας µας να ελέγχει τη
συµφωνία.
Επειδή σέβοµαι και τη νοµική και την πολιτική άποψη του
Υπουργού, στη συνέχεια της συζήτησής µας στην επιτροπή αναζήτησα τα Πρακτικά της ψήφισης του ν.1893/1990. Ρώτησα τον
Υπουργό στην επιτροπή: Γιατί καταργείται η δυνατότητα που είχε
η δική µας πλευρά, σε περίπτωση που η αµερικανική δεν εφαρµόσει ή δεν ερµηνεύσει ορθά τη συµφωνία, να µπορεί να ζητήσει
διαβουλεύσεις, ούτως ώστε να προστατευθούν µε αυτόν τον
τρόπο τα εθνικά µας συµφέροντα; Η άποψη του Υπουργού ήταν
ότι η κατάργηση αυτή απλώς ακολουθεί τον τρόπο αλλαγής της
καταγγελίας που προβλέπει το άρθρο 12. Όµως, ανατρέχοντας
στα Πρακτικά, όπως σας είπα, εντελώς διαφορετική ήταν η επιχειρηµατολογία του τότε Υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Σαµαρά.
Αγαπητέ Υπουργέ, συµφωνώ απολύτως µε την ανάλυσή σας
για την ασυµβατότητα µιας προσωπικής ιδιοτελούς ατζέντας µε
τον πραγµατικό πατριωτισµό. Όµως, όπως προκύπτει από το
συγκεκριµένο απόσπασµα, το οποίο θα σας διαβάσω, η ρύθµιση
αυτή τέθηκε, όπως ρητά ισχυρίζεται ο τότε Υπουργός Εξωτερι-
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κών απευθυνόµενος στην Αριστερά και συγκεκριµένα στον Χαρίλαο Φλωράκη, προκειµένου να δώσει τη δυνατότητα στη χώρα
µας να πάρει µέτρα στην περίπτωση που η λειτουργία των βάσεων στραφεί κατά άλλης χώρας µε τέτοιον τρόπο που να µην
ικανοποιούνται τα δικά µας συµφέροντα.
Σας διαβάζω το σχετικό απόσπασµα από τα Πρακτικά: «Τίποτα
στη συµφωνία αυτή δεν σκοπεύει να βλάψει τις σχέσεις της Ελλάδας µε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, µε
αποτέλεσµα να προκληθεί για τον τόπο µας σοβαρό πρόβληµα,
έχουµε το δικαίωµα είτε να επικαλεστούµε το άρθρο 8, παίρνοντας τα κατάλληλα περιοριστικά µέτρα για τη λειτουργία των βάσεων, είτε το άρθρο 7, καταγγέλλοντας εξ ολοκλήρου τη
συµφωνία, άρθρο το οποίο δεν υπήρχε προηγουµένως.»
Λοιπόν, αυτό το άρθρο, το οποίο τέθηκε, όπως θα πει κάποιος,
µάλλον ως φύλλο συκής, γιατί για να ενεργοποιηθεί, προϋποθέτει πολιτική βούληση, που δεν νοµίζω την είχε η παράταξή σας
ποτέ, σήµερα αποσύρεται. Γιατί γίνεται αυτό; Είναι ένα ακόµα
βήµα, για να δείξουµε στην άλλη πλευρά όχι µόνο ότι είµαστε πιστοί και δεδοµένοι αλλά και υπάκουοι. Δεν πρόκειται να αντιδράσουµε, αν αποφασίσουν, όπως γίνεται αυτή την περίοδο, να
αποτελέσει κεντρικό στοιχείο στα δικά τους σχέδια, που δεν είναι
απαραίτητα συµβατά µε τα δικά µας εθνικά συµφέροντα, η λειτουργία των βάσεων. Θα επανέλθω για το ζήτηµα ειδικά της Αλεξανδρούπολης.
Το κεντρικό µου, όµως, επιχείρηµα είναι ότι υπάρχει µια σειρά
επιλογών, πολλές φορές στρατηγικών και κοµβικών, του Κυριάκου Μητσοτάκη που σηµατοδοτεί µια αλλαγή πολιτικής προς την
κατεύθυνση του «προκεχωρηµένου φυλακίου», χρειάζεται να θυµίσω στην Αίθουσα αυτή ότι ήταν η ορολογία της ελληνικής Δεξιάς όχι την περίοδο της Μεταπολίτευσης, αλλά την περίοδο του
Εµφυλίου Πολέµου και του Ψυχρού Πολέµου.
Ας συγκρίνουµε, λοιπόν, όχι µόνο τις πολιτικές λογικές, όχι
µόνο το ύφος της διαπραγµάτευσης, αλλά και τα αποτελέσµατα
της δικής µας και της δικής σας εξωτερικής πολιτικής. Ορθά ανέφερε ο κ. Κουµουτσάκος ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής µας οι σχέσεις των δύο χωρών, Ελλάδας και ΗΠΑ, έφτασαν
σε ιστορικά υψηλό. Τη δική µας χώρα επέλεξε ο Πρόεδρος Οµπάµα, για να στείλει σε όλον τον κόσµο την άποψή του για το
µέλλον της υφηλίου και των διεθνών σχέσεων.
Και πράγµατι, εµείς ξεκινήσαµε την αναβάθµιση των στρατηγικών σχέσεων σε επίπεδο στρατηγικού διαλόγου, µε τρεις,
όµως, αρχές, τις οποίες εσείς όχι απλώς δεν τηρήσατε, αλλά παραβιάσατε, ακριβώς γιατί δεν είναι συµβατές µε τη λογική του
πιστού, του δεδοµένου, του υπάκουου. Πρώτον, ότι οι σχέσεις
ακόµα και µε µια υπερδύναµη, πρέπει να γίνονται στη βάση αµοιβαία επωφελών σχέσεων, όχι στη λογική του αντιπροσώπου, του
προκεχωρηµένου φυλακίου. Δεύτερον, συµφωνία πρέπει να
υπάρχει εκεί που υπάρχει σύγκλιση συµφερόντων, όχι βασισµένη
στη µονοµέρεια του πιστού και του δεδοµένου. Και τρίτον, ότι
αυτό πρέπει να γίνεται µε σεβασµό στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, όχι στη βάση σχέσεων εξάρτησης, όχι στη βάση
αποκλεισµού της δυνατότητας της χώρας µας να έχει καλές σχέσεις και µε άλλες χώρες.
Γι’ αυτόν τον λόγο εµείς δεν αναβαθµίσαµε σε ιστορικό επίπεδο µόνο τις σχέσεις µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά και
µε την Κίνα, που εσείς θέλοντας να δείξετε πλειοδοσία πίστης
προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, την έχετε παραµελήσει, µε κύριο
παράδειγµα, όπως σας ανέφερα την προηγούµενη φορά, την άρνησή σας να γίνει στην Ελλάδα η Σύνοδος του σχήµατος 16+1,
όπως σας πρότεινε η Κίνα. Και προφανώς, ξέρετε ότι η Κίνα σηµειώνει τις συµπεριφορές αυτές.
Τι αποτελέσµατα είχε, λοιπόν, έµπρακτα για την ενίσχυση της
διεθνούς θέσης της χώρας µας και ειδικά, από πλευράς εγγυήσεων προς την Τουρκία η στάση µας αυτή;
Ο EastMed είναι το κατ’ εξοχήν παράδειγµα των αποτελεσµάτων αυτής της διαπραγµάτευσης. Και όχι µόνο ο EastMed.
Η σύγκλιση των πολιτικών συµφερόντων, στην οποία αναφέρθηκα, µε τις Ηνωµένες Πολιτείες που έγκειτο; Στο ότι και αυτές,
όπως και εµείς -εµείς κατά κύριο λόγο, γιατί είναι το σπίτι µας
και η γειτονιά µας-, ήθελαν και θέλουν να υπάρχει σταθερότητα
και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στα Βαλκάνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στα Βαλκάνια αυτό εκφράστηκε κατ’ εξοχήν µε την ιστορική Συµφωνία των Πρεσπών, στην Ανατολική Μεσόγειο µε τα τριµερή
σχήµατα συνεργασίας.
Πέρα από αυτόν καθ’ αυτόν, όµως, τον αγωγό EastMed, µην
ξεχνάτε την EastMed-act. Αυτή, όπως θυµόσαστε, κατατέθηκε
στο Κογκρέσο τον Απρίλιο του 2019, άρα είναι αποτέλεσµα της
δικής µας διαπραγµάτευσης, άσχετα αν κυρώθηκε αργότερα, αν
ψηφίστηκε αργότερα, κατά την περίοδο της δικής σας διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Δεν το κάνατε εσείς. Το ελληνικό λόµπι µαζί µε το εβραϊκό το έκανε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Τι προέβλεπε η EastMed-act;
Προέβλεπε ότι καταγράφονται οι παραβιάσεις του εναέριου
χώρου από την Τουρκία. Για πρώτη φορά, λοιπόν, οι Ηνωµένες
Πολιτείες έπαιρναν ρητά τη θέση σε ένα ζήτηµα που απέφευγαν
µέχρι τότε να λάβουν συγκεκριµένα υποστηρικτική θέση υπέρ
των δικών µας θέσεων.
Και επειδή αυτά τα πράγµατα πρέπει να τα προωθεί διαρκώς,
συνεχώς, η χώρα µας κατά την συνάντησή µας στο πλαίσιο του
στρατηγικού διαλόγου, ζήτησα από τον Υπουργό Ποµπέο να
επανεξετάσουν οι Ηνωµένες Πολιτείες και το δόγµα Λούνς, το
απαράδεκτο αυτό δόγµα του ΝΑΤΟ, που απαγορεύει να πραγµατοποιούνται στρατιωτικές ασκήσεις σε δικά µας νησιά, κατά
υπόρρητη αποδοχή των τουρκικών θέσεων.
Τι έκανε η δική σας πλευρά όλο αυτό το διάστηµα; Πρώταπρώτα, ανέτρεψε πάγιες σταθερές της πολιτικής µας απέναντι
σε τρίτες χώρες, απλώς και µόνο για να δείξει στις Ηνωµένες Πολιτείες πόσο υπάκουοι έχουµε γίνει πια. Αυτή είναι η περίπτωση
της αλλαγής θέσης µας απέναντι σε χώρες όπως η Κούβα ή η
Παλαιστίνη.
Να εµφανίζεται µια χώρα ανακόλουθη µε προηγούµενες θέσεις αρχής της, αντιλαµβάνεστε πόσο πλήττει τη διπλωµατική
θέση και το κύρος της στη διεθνή σκηνή. Και όπως σας είπα και
στην επιτροπή, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ειδικά σε ό,τι αφορά την
Κούβα, αυτό µπορεί να µην είναι χωρίς συνέπειες στην ψηφοφορία όπου επιδιώκουµε να είµαστε µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας.
Πείτε, όµως, ότι αυτά είναι σχετικά δευτερεύοντα στοιχεία της
πολιτικής σας, όπως και η αναγνώριση του Γκουαϊδό, ως προέδρου της Βενεζουέλας που ήταν η πρώτη πράξη της ελληνικής
διπλωµατίας, όταν αναβάλατε για έναν άνθρωπο που δεν τον θυµάται σήµερα κανείς.
Τι γίνεται, όµως, µε την αποστολή πυραύλων Πάτριοτ και
στρατευµάτων στη Σαουδική Αραβία; Σε τι εξυπηρέτησε αυτό τα
εθνικά συµφέροντα; Τι γίνεται µε την αποστολή θανατηφόρου
πολεµικού υλικού στην Ουκρανία ή το να επαιρόµαστε για το
πόσο εµπλέκεται το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης σε σχεδιασµούς που δεν είναι βέβαιο ότι είναι υπέρ των εθνικών µας συµφερόντων;
Εδώ θα ήθελα να σας ζητήσω και µια διευκρίνιση, αγαπητέ
κύριε Υπουργέ. Φαίνεται να δηλώσατε σε συνέντευξή σας σε ραδιόφωνο της Θράκης, το λέω όπως το είδα στο site: «Ναι, δεν θέλουµε να είναι εµπορικό το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης».
Υποθέτω ότι λέτε ότι δεν θέλετε να είναι αποκλειστικά εµπορικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Όχι µόνο εµπορικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Θα πείτε: «Μα, τι κακό είναι να
είναι κανείς πιστός, δεδοµένος και υπάκουος; Δεν ανήκουµε στη
Δύση;».
Η πλειοδοσία πίστης προς την Αµερική δεν ενισχύει τα εθνικά
συµφέροντα. Αντίθετα από τους ισχυρισµούς του αγαπητού εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, δεν αναβαθµίζει τη διεθνή µας
θέση, ειδικά απέναντι στην Τουρκία. Βλέπουµε, αντιθέτως, ότι η
Τουρκία είναι αυτή που αναβαθµίζει τη διεθνή της θέση και ότι η
υποστήριξη των Ηνωµένων Πολιτειών σε πάγιες θέσεις της εξωτερικής µας πολιτικής αποδυναµώνεται. Απέσυραν -και µάλιστα
λίγο καιρό µετά από τον δεύτερο γύρο του στρατηγικού διαλόγου που εσείς διεξαγάγατε- την υποστήριξή τους προς τον
EastMed, δηλώνοντας µάλιστα ότι αυτό δεν γίνεται µόνο για τεχνικοοικονοµικούς λόγους, αλλά και γιατί προκαλεί εντάσεις
στην περιοχή, αποδεχόµενος το κατ’ εξοχήν επιχείρηµα της
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Τουρκίας. Παραµονές της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον µαθαίνουµε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ζητά να ξεκινήσει η πώληση των F-16 προς την Τουρκία µε αφετηρία την πώληση υποστηρικτικού υλικού, αναβάθµισης ραντάρ και νέας
τεχνολογίας. Προφανώς αυτό δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Πριν
από εβδοµάδες είχε διαρρεύσει η αντίστοιχη επιστολή της βοηθού Υπουργού Εξωτερικών κ. Ντουράκογλου, της αµερικανοτουρκάλας κ. Ντουράκογλου, για τον αντίστοιχο σκοπό προς το
Κογκρέσο.
Ίσως το πιο σηµαντικό στοιχείο, γιατί δείχνει ακριβώς την αντίφαση και την αντίθεση ανάµεσα σ’ αυτά που πετύχαµε εµείς
και στα αποτελέσµατα της δικής σας µη διαπραγµάτευσης -γιατί
δεν πρόκειται για διαπραγµάτευση όταν λέµε σ’ όλα «ναι», όταν
ακολουθούµε τη λογική τού «δώσ’ τα όλα»- είναι το τι έγινε στο
επίπεδο των υπερπτήσεων. Μετά από ένα µπαράζ, ένα ρεκόρ
υπερπτήσεων µε χαρακτηριστικό πια ότι δεν αµφισβητείται µόνο
ο εναέριος χώρος, αλλά η ίδια η κυριαρχία µας στα νησιά, τι
έκανε το Στέιτ Ντιπάρτµεντ; Επανήλθε στην παλιά λογική να
καλεί και τις δύο πλευρές -λες και φταίνε εξίσου- σε αυτοσυγκράτηση και να µην παίρνει σαφή θέση. Όπως σας είπα προηγουµένως, εµείς είχαµε καταφέρει µέσω της EastMed act, να
καταγράφονται και να ελέγχονται οι παραβιάσεις του εναέριου
χώρου µας.
Η πλειοδοσία πίστης, όµως, προς την Ουάσιγκτον υποβαθµίζει
και τη δυνατότητα, παρά τους αντίθετους πανηγυρικούς του κ.
Μητσοτάκη, για µια αυτόνοµη ευρωπαϊκή άµυνα. Η επαύριο του
πολέµου τους Ουκρανίας θα κρίνει ακριβώς αν η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να είναι εξάρτηµα των Ηνωµένων Πολιτειών ή αν θα
µπορέσει να έχει τη δική της αυτόνοµη εξωτερική πολιτική και τη
δική της άµυνα µε στρατηγική αυτονοµίας απέναντι στο ΝΑΤΟ
και τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Δεν λέω ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν ανήκει στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Στους Έλληνες ανήκει
η Ελλάδα. Αυτό το υποστήριζε πάντοτε η Αριστερά, ακριβώς
γιατί η Αριστερά ήταν πάντοτε πατριωτική στην Ελλάδα. Το σύνθηµα αυτό που έγινε γνωστό κυρίως µέσω του Ανδρέα Παπανδρέου, σύνθηµα του ΠΑΣΟΚ, «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες»,
στην πραγµατικότητα είναι σύνθηµα του ΕΑΜ και µάλιστα συµπεριλήφθηκε ρητά στην απόφαση του πολιτικού γραφείου της
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ της 17ης Δεκέµβρη του 1944.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να σας θυµίσω ότι το πάγιο
δόγµα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραµανλής το 1979 επισκέφθηκε τη Μόσχα ήταν ότι
η Ελλάδα δεν είναι χώρα ίσων αποστάσεων. Η Ελλάδα είναι χώρα
που ακολουθεί το Διεθνές Δίκαιο, τη νοµιµότητα και έχει πολιτικό
σπίτι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουµε, όµως, να είµαστε γέφυρα
ανάµεσα στο πολιτικό µας αυτό σπίτι και τις άλλες µεγάλες δυνάµεις του αραβικού κόσµου, την Κίνα, τη Ρωσία.
Η πολιτική του «προκεχωρηµένου φυλακίου» ανατρέπει αυτό
το πάγιο δόγµα της εξωτερικής πολιτικής, ακόµα και την κατευθυντήρια οδηγία ενός υπερσυντηρητικού µεν αλλά πατριώτη πολιτικού, του Ευάγγελου Αβέρωφ –παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να
µεταφέρετε στον κ. Τασούλα ότι το είπα- ότι πρέπει να είµαστε
«γεφυροποιοί και όχι θαλαµηπόλοι».
Σε θαλαµηπόλο των Ηνωµένων Πολιτειών οδηγεί η πολιτική
του πιστού και δεδοµένου και υπάκουου και στην υποβάθµιση
της διεθνούς θέσης της χώρας. Αυτός είναι ένας ακόµη λόγος
για τον οποίο δεν θα πρέπει να συνεχίσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει το τιµόνι της χώρας, ένας ακόµη λόγος για τον
οποίον πρέπει να έχουµε µια νέα προοδευτική και δηµοκρατική
κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής από το ΠΑΣΟΚ-Κίνηµα Αλλαγής κ. Βασίλειος
Κεγκέρογλου.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
προάσπιση των εθνικών µας συµφερόντων -που ελπίζω να συµφωνούµε όλοι ότι αποτελεί τον πυρήνα της εθνικής µας επιβίωσης- µπορεί και πρέπει να στηρίζεται πρωτίστως στην αµυντική
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και ευρύτερα στην εθνική µας ισχύ. Η άµυνα της χώρας δεν είναι
αποκλειστικό προνόµιο και υποχρέωση µόνο των Ενόπλων Δυνάµεων. Είναι µια πολυπαραγοντική και πολύπλευρη διαδικασία
που εµπλέκει πλήθος συντελεστών οι οποίοι µε την κατάλληλη
πολιτική συνδιαµορφώνουν την ισχύ του κράτους και της εθνικής
άµυνας. Οι εθνικοί πόροι, ανθρώπινοι, οικονοµικοί, φυσικοί
πόροι, η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα της εκάστοτε κυβέρνησης για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους, η αποτελεσµατική
διπλωµατία και εξωτερική πολιτική, οι διεθνείς συνεργασίες και
αµυντικές συµµαχίες και βεβαίως η επιχειρησιακή ικανότητα των
Ενόπλων Δυνάµεων και η αµυντική θωράκιση της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση όλων είναι η εθνική συνεννόηση και η διαµόρφωση ενιαίας εθνικής στρατηγικής που υπενθυµίζω ότι ήταν
πάντα στις προτεραιότητες του Ανδρέα Παπανδρέου και όλων
των ηγεσιών του ΠΑΣΟΚ.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ναι, η Ελλάδα να ανήκει
στους Έλληνες, είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήκει σε
αµυντική συµµαχία, αλλά ταυτόχρονα έχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και συνεργασίες µε όλες τις χώρες του κόσµου που
επιδιώκουν την ειρηνική συνύπαρξη. Αυτή ήταν η εθνική στρατηγική του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτή είναι η πολιτική που προώθησε η Φώφη Γεννηµατά, που τα τελευταία χρόνια δεν
κουράστηκε να µιλά για την ανάγκη διαµόρφωσης εθνικής γραµµής και τη σύγκλιση του Συµβουλίου πολιτικών Αρχηγών τουλάχιστον πριν τις κρίσιµες αποφάσεις. Την αρνήθηκαν τόσο ο κ.
Τσίπρας όσο και ο κ. Μητσοτάκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διαµόρφωση της εθνικής
ισχύος κρίσιµο ρόλο έχει όλη η εσωτερική πολιτική. Η κοινωνική
δικαιοσύνη, η κοινωνική συνοχή και η εθνική λαϊκή ενότητα, η εµπέδωση αισθήµατος ασφάλειας είναι καθοριστικοί παράγοντες
στη διαµόρφωση αρραγούς εθνικού µετώπου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Σήµερα το Κίνηµα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ συνεχίζει µε τον νέο Πρόεδρο. Τιµούµε τις ιστορικές παρακαταθήκες µας και τον πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξής µας. Έχουµε καθαρές, σταθερές
και αδιαπραγµάτευτες θέσεις και το αποδεικνύουµε καθηµερινά
τόσο στη Βουλή όσο και στην κοινωνία.
Η Ελλάδα σήµερα περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη από
εθνική στρατηγική. Το διεθνές και το περιφερειακό περιβάλλον
µεταβάλλονται διαρκώς. Ο πόλεµος στην Ουκρανία διαµόρφωσε
µια νέα πραγµατικότητα µε σοβαρές επιπτώσεις παγκοσµίως και
άγνωστη τελική έκβαση. Κυριαρχούν η ρευστότητα και η αβεβαιότητα.
Την ίδια ώρα η Τουρκία κλιµακώνει ακόµη και εν µέσω πολέµου
την επιθετικότητά της µε προκλητικότατες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου. Προβάλλει συνεχείς διεκδικήσεις στο πλαίσιο µιας απαράδεκτης αναθεωρητικής πολιτικής
και προσπαθεί να ενισχύσει τον γεωπολιτικό της ρόλο εµφανιζόµενη ως επιτήδειος, ουδέτερος και υποκρινόµενη τον ειρηνοποιό.
Τα επιτακτικά αιτήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κοινή
ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άµυνα, η κοινή ασφάλεια, η
διατροφική επάρκεια, η ενιαία µεταναστευτική πολιτική και το ζήτηµα της ενεργειακής αυτονοµίας της Ευρώπης. Ταυτόχρονα,
όµως, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να καταδείξει έµπρακτα ότι
δεν είναι ανεκτή από τη διεθνή κοινότητα η εφαρµογή πολιτικών
σχεδίων αναθεωρητισµού από όπου και αν προέρχονται.
Πρώτα, όµως, οφείλουµε εµείς, Κυβέρνηση και πολιτικές δυνάµεις, µε εθνική συνεννόηση να χαράξουµε εκείνη την εθνική
γραµµή που θα διασφαλίζει τις θέσεις και τα συµφέροντα της
πατρίδας µας, την ασφάλεια της χώρας και τα κυριαρχικά µας
δικαιώµατα, τη διασφάλιση της θαλάσσιας επικράτειας της Ελλάδας και της Κύπρου, την ανάσχεση της τουρκικής επιθετικότητας και των αναθεωρητικών της σχεδίων, αλλά και την
ανάδειξη της χώρας µας όχι µόνο σε ενεργειακό κόµβο, αλλά και
σε χώρα παραγωγής ενέργειας µε την απρόσκοπτη εκµετάλλευση και αξιοποίηση των ενεργειακών µας αποθεµάτων.
Καλό θα ήταν η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός να
συµπεριλάβει στην ατζέντα του τους παραπάνω στόχους εν όψει
του επικείµενου ταξιδιού στις ΗΠΑ. Ελπίζουµε να µη γυρίσει
άπραγος και µε άδεια χέρια και µετά να διαµαρτύρεται για την
κριτική που ο ίδιος, όπως στην τελευταία σύνοδο κορυφής της
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Ευρώπης στο θέµα του ενεργειακού, προκαλεί και προκάλεσε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης, που είναι βασικός συντελεστής στη διαµόρφωση εθνικής ισχύος, δυστυχώς πάσχει. Από το 2015 έως σήµερα
βιώνουµε την αναποτελεσµατικότητα των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ
και Νέας Δηµοκρατίας, που αποτυπώνεται ανάγλυφα και µε τις
δύο διαδοχικές τροποποιήσεις της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών.
Με δεδοµένο το έλλειµµα στην κοινή ευρωπαϊκή άµυνα και
ασφάλεια είµαστε υπέρ των διµερών αµυντικών συνεργασιών και
συµµαχιών και δεν αµφισβητούµε τις διαχρονικές στρατηγικές
συµµαχίες και, µάλιστα, σε µια κρίσιµη για τα εθνικά συµφέροντα
περίοδο. Αντίθετα, θεωρούµε ότι αυτές πρέπει να ενισχύονται.
Όµως, για να είµαστε ξεκάθαροι: Άλλο σύµµαχοι και άλλο δορυφόροι. Αυτή είναι µια κορυφαία διαφορά ανάµεσα στην αντίληψη
της Δεξιάς και την αντίληψη της Δηµοκρατικής Παράταξης για
την εξωτερική πολιτική και τις συνεργασίες.
Οι διεθνείς σχέσεις και συµµαχίες πρέπει να εδράζονται στη
βάση της ισοτιµίας και αµοιβαιότητας. Δυστυχώς, τόσο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν
µπόρεσαν ούτε σε αυτό το θέµα να επιτύχουν θετικά αποτελέσµατα. Είµαστε υποχρεωµένοι να ασκήσουµε αυστηρή κριτική
επί της διαπραγµατευτικής τακτικής και των αποτελεσµάτων της.
Και επειδή αντί απαντήσεων στα σοβαρά ερωτήµατα που θέσαµε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής ακούστηκαν ευφυολογήµατα του είδους «οι βάσεις φεύγουν», «οι βάσεις
µένουν» και αφορούσαν το ΠΑΣΟΚ προφανώς τα σχόλια του
Υπουργού, ας δούµε πώς έχουν τα πράγµατα. Η αρχική συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ ως αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ προέβλεπε το κλείσιµο βάσεων
και τη συνέχιση λειτουργίας ορισµένων. Και αυτό έγινε.
Η πρώην αµερικανική βάση, παραδείγµατος χάριν, στις Γούρνες Ηρακλείου παρά τη µεγάλη καθυστέρηση στην αξιοποίησή
της, σήµερα φιλοξενεί δραστηριότητες επιστηµονικής, κοινωνικής και οικονοµικής προόδου, εκπαιδευτήρια, το ΕΛΚΕΘΕ και τον
«Θαλασσόκοσµο», αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινωνικές και διοικητικές δοµές, το δηµαρχείο, αλλά και το Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Κρήτης, για το οποίο επιτρέψτε µου να πω ότι το Υπουργείο Οικονοµικών τηρεί µια απαράδεκτη στάση παρατηρητή στην
απαίτηση της ΕΤΑΔ και του Υπερταµείου να αρπάξει από την τοπική κοινωνία ξανά τον χώρο αυτό.
Η αρχική συµφωνία προέβλεπε, επίσης, αντισταθµιστικά
οφέλη και έθετε τέλος στην επ’ αόριστον λειτουργία παρέχοντας
στη χώρα µας το πλεονέκτηµα της επαναδιαπραγµάτευσης.
Ως απόρροια της συµφωνίας η Ελλάδα παρέλαβε δωρεάν από
τις ΗΠΑ µαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας. Αντίστοιχες ρυθµίσεις, όµως, δεν είδαµε να
απορρέουν από την τροποποίηση του 2020 ή τη σηµερινή. Αντίθετα, δεν παίρνουµε τίποτα σε πολεµικό αµυντικό υλικό και επανέρχεται η επ’ αόριστον λειτουργία τους µετά την πενταετία.
Ας αφήσει, λοιπόν, η Κυβέρνηση τα ευφυολογήµατα και η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση ας κάνει την αυτοκριτική της για το
πρώτο πρωτόκολλο τροποποίησης που κυρώθηκε µεν τον Γενάρη του 2020, αλλά το είχε διαπραγµατευτεί η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και µε αυτό έδινε επιπλέον βάσεις στις ΗΠΑ και, µάλιστα,
όπως προείπα, χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγµατα.
Στον ίδιο δρόµο συνέχισε και η Νέα Δηµοκρατία. Είναι άλλωστε ο δικός της δρόµος που είχε ακολουθήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ επ’
ολίγον, η οποία τον Οκτώβρη του 2021 υπέγραψε το Δεύτερο
Πρωτόκολλο Τροποποίησης που σήµερα καλούµαστε να κυρώσουµε. Η νέα τροποποίηση προσθέτει τέσσερις ακόµα νέες εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων, εντός των
οποίων επιτρέπεται στις ΗΠΑ να λειτουργούν στρατιωτικές και
βοηθητικές ευκολίες.
Όλως τυχαίως το πρωτόκολλο έρχεται προς κύρωση λίγο πριν
την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και συνοδεύεται από
επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ προς τον Πρωθυπουργό, µε την οποία δηλώνεται ότι η νέα επικαιροποιηµένη συµφωνία αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας επεκτείνει τη
στρατηγική, αµυντική, εταιρική σχέση Ελλάδας και Ηνωµένων
Πολιτειών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι, όµως, απορίας άξιον γιατί δεν συµπεριλαµβάνονται στην
τροποποιηµένη συµφωνία, πρώτον, όσα θετικά αναφέρονται
στην επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών για την αµοιβαία προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των δύο
µερών, όπως και η σταθερή προσήλωση των µερών στην ειρηνική επίλυση των διαφορών µέσω της διπλωµατίας και του Διεθνούς Δικαίου και, δεύτερον, οι προβλέψεις του νόµου των ΗΠΑ
για την ενίσχυση της αµυντικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας.
Η αποτυχία της Κυβέρνησης να συµπεριληφθούν στην τροποποιηµένη συµφωνία τα καθιστά µη διεκδικήσιµα στο πλαίσιο της
συµφωνίας αυτής. Η Κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει έστω σήµερα: Τελικά διεκδικήσαµε κάτι; Πήραµε κάτι µέσω της συµφωνίας και πιο συγκεκριµένο είναι; Οι ΗΠΑ εγγυώνται τα σηµερινά
σύνορα της χώρας µας, δεσµεύονται να προστατέψουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα; Γατί δεν προβλέφθηκαν
συµβατικά κάποιες εγγυήσεις για τη στήριξη της ασφάλειάς µας;
Για τη στάση των δυνάµεων των ΗΠΑ στη χώρα µας σε περίπτωση εµπλοκής µε την Τουρκία πήραµε κάποια αντισταθµιστικά
οφέλη που δεν φαίνονται και πρέπει να τα µάθουµε για να ενισχύσουµε την άµυνα της χώρας µας; Με non paper θα δοθούν
αυτά; Πετύχαµε κάποια οικονοµικά οφέλη που δεν φαίνονται,
αλλά αντίθετα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβλέπει ότι
θα έχει κόστος για τον ελληνικό προϋπολογισµό και τον Έλληνα
φορολογούµενο αυτή η συµφωνία; Και το σηµαντικότερο ή τα
σηµαντικότερα είναι: Γιατί υποβαθµίσατε τη διαπραγµατευτική
θέση της χώρας και αποδεχθήκατε την απαλοιφή της υποχρεωτικής επαναδιαπραγµάτευσης µετά την πάροδο της πενταετίας;
Κακώς συµφωνήσατε να παραµείνει σε ισχύ επ’ αόριστον η συµφωνία και για να τερµατιστεί ή να υπάρξει επαναδιαπραγµάτευση
να χρειάζεται να γίνει γραπτή καταγγελία δύο χρόνια νωρίτερα.
Δεν καταλαβαίνετε ότι δεσµεύσατε τις επόµενες κυβερνήσεις και
περιορίσατε τη διαπραγµατευτική τους δυνατότητα; Έτσι αντιλαµβάνεστε την εξυπηρέτηση των εθνικών συµφερόντων σε µια
ρευστή γεωπολιτικά περίοδο;
Τέλος, οφείλετε να ενηµερώσετε τώρα τη Βουλή για όσα αναφέρουν δηµοσιεύµατα σχετικά µε το αίτηµα του Λευκού Οίκου
προς το Κογκρέσο για αναβάθµιση των τουρκικών F-16, αλλά και
την πώληση επιπλέον αεροσκαφών. Είναι υποχρέωσή σας.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση όχι µόνο απώλεσε µια ευκαιρία, αλλά
υπέγραψε και µια ετεροβαρή συµφωνία. Η Ελλάδα δίνει πολλά
και δεν φαίνεται να παίρνει τα ανάλογα.
Η διαπραγµατευτική σας προσπάθεια και το αποτέλεσµά της
δεν αξίζουν το «ναι». Όµως, στην κρίσιµη αυτή περίοδο δεν
υπάρχουν περιθώρια για απώλεια της στρατηγικής συµµαχίας µε
τις ΗΠΑ και αυτό είναι το νόηµα της θετικής µας ψήφου.
Η αντιστροφή των αρνητικών τροποποιήσεων της συµφωνίας
προφανώς πρέπει να επιδιωχθεί. Μπορεί και πρέπει να γίνει, αλλά
από µια άλλη κυβέρνηση και δεν εννοώ µόνο µε άλλη σύνθεση,
αλλά και µε άλλη, διαφορετική φιλοσοφία, αντίληψη και πολιτική,
µια κυβέρνηση µε ισχυρή εθνική στρατηγική και προ πάντων σοβαρή και ικανή να πετυχαίνει εθνικούς στόχους µέσα από τις διαπραγµατεύσεις, µια κυβέρνηση που θα στοχεύει στην κοινωνική
ευηµερία και πρόοδο και θα προωθεί όλους τους παράγοντες ενδυνάµωσης της λαϊκής ενότητας και της εθνικής ισχύος.
Και να είστε σίγουροι ότι οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουν πλέον πολύ καλά ότι δεν µπορεί παρά να είναι
µια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Παπαναστάσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα συνεχίζει την
επικίνδυνη για το λαό πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Φέρνει στη Βουλή την αναβαθµισµένη συµφωνία αµυντικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, µια κατάπτυστη επιθετική συµφωνία
-και, ό,τι κι αν λέτε, το προσδιοριστικό «επιθετική» δεν αναιρείται-, µε την οποία διατηρούνται επ’ αόριστον και επεκτείνονται
σε όλη τη χώρα οι επιθετικές αµερικανικές βάσεις και υποδοµές,
στρατιωτικές και πολιτικές, ελεγχόµενες απόλυτα από τον αµερικανικό στρατό.
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Αφήστε τα περί ελληνικού ελέγχου, κύριε Κουµουτσάκο. Ας
πάει στέλεχος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων να πλησιάσει
αυτές και θα τον δέσουν χειροπόδαρα. Έχουµε εµπειρία δεκαετιών σχετικά µε αυτά.
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις µετατρέπονται σε γρανάζι του
ΝΑΤΟ µε νατοϊκή απαίτηση για οµογενοποίηση εξοπλισµού, εκπαίδευσης και σχεδίων. Η Ελλάδα γίνεται ιµπεριαλιστικό, πολεµικό, επιθετικό ορµητήριο. Γίνεται θύτης κατά άλλων λαών, αλλά
και δυνητικός στόχος αντιποίνων. Ήδη η ρωσική ηγεσία στέλνει
τα σχετικά µαντάτα. Ο λαός έχει µπει σε µεγάλους κινδύνους.
Αυτό ακριβώς είναι το στίγµα της συµφωνίας που φέρνει η Κυβέρνηση στη Βουλή. Είναι ένα έκτρωµα που αποσκοπεί καθαρά
στην αναβάθµιση των γεωστρατηγικών συµφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης. Στοχεύει στην υπηρέτηση της νατοϊκής
στρατηγικής που καθορίζει τους στόχους της αντιλαϊκής πολιτικής τόσο στις διεθνείς σχέσεις της χώρας όσο και στο εσωτερικό
της.
Αυτή τη συµφωνία θα έχει στις αποσκευές του ο κ. Μητσοτάκης στο ταξίδι στις ΗΠΑ. Σίγουρα θα του απονεµηθεί και το βραβείο για τη µετατροπή της Ελλάδας σε µια απέραντη επιθετική
αµερικανική στρατιωτική σφιγγοφωλιά. Θέλει πραγµατικά θράσος να φέρνει για κύρωση η Κυβέρνηση αυτή τη συµφωνία, ενώ
µαίνεται ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος στην Ουκρανία, ενώ πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι γενίκευσής της.
Εµείς σας λέµε αποσύρετέ την τώρα. Είναι σε απόλυτη αντίθεση µε τη θέληση και τα συµφέροντα του λαού µας. Εµείς δεσµευόµαστε ότι θα την πολεµήσουµε µαζί του µε κάθε δυνατό
τρόπο. Κυβέρνηση, νατοϊκά κόµµατα, αστικοί προπαγανδιστικοί
µηχανισµοί και τα παπαγαλάκια τους µανιασµένα επιχειρούν να
εκβιάσουν το λαό. Όµως, ο λαός αντιστέκεται, παρά το απροκάλυπτο όργιο φιλονατοϊκής προπαγάνδας.
Ακόµα και οι δικές σας δηµοσκοπήσεις οµολογούν ότι η λαϊκή
πλειοψηφία τάσσεται κατά του ΝΑΤΟ, κατά της εµπλοκής της
Ελλάδας στον πόλεµο στην Ουκρανία. Σε όλη τη χώρα ξεσηκώνεται ο κόσµος. Όλοι αυτοί στέλνουν ένα µήνυµα: Πάρτε πίσω
την αµερικανο-νατοϊκή συµφωνία. Απεµπλέξτε την Ελλάδα από
τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο στην Ουκρανία. Ξηλώστε τις αµερικανικές βάσεις. Αυτό είναι και το µήνυµα που είδαν σήµερα πρωί
πρωί οι Αθηναίοι και όλος ο κόσµος αναρτηµένο στο βράχο της
Ακρόπολης.
Αυτό είναι το µήνυµα που φέρνει το ΚΚΕ σήµερα στη Βουλή.
Είναι ένα µήνυµα που βρίσκεται απέναντι στις κυβερνήσεις και
τα κόµµατα του ευρωατλαντικού τόξου. Είστε όλοι συνένοχοι.
Από το ’90 που η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε την πρώτη ελληνοαµερικανική συµφωνία µέχρι σήµερα, όλες οι επόµενες κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ανάµεικτες τη
διατήρησαν και την ενίσχυσαν, κάθε χρόνο τη φρεσκάριζαν και
να το σηµερινό τερατούργηµα.
Τι να πει ο ΣΥΡΙΖΑ; Σε όλα όσα µας φέρνει η Νέα Δηµοκρατία
σήµερα για ψήφιση από το 2018 έχει βάλει πλάτη. Κατηγόρησε
προχθές ο κ. Κατρούγκαλος την Κυβέρνηση για εφαρµογή µεθόδων της εποχής Βαν Φλιτ και Πιουριφόι. Ναι, αλλά ο Πάιατ, ο
αντίστοιχος Πρέσβης το 2018, είπε ότι η αναγέννηση των αµυντικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ ξεκίνησε πραγµατικά κατά τη
διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Διαψεύστε τον!
Επίσης, ο Πάιατ, το Δεκέµβρη του 2018 -πάλι επί ΣΥΡΙΖΑ- δήλωνε ότι είµαστε ευγνώµονες για τις συµφωνίες στη χρήση ελληνικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και άλλων υποδοµών, τα
ελικόπτερά µας στο Στεφανοβίκειο, τα µη επανδρωµένα µας αεροσκάφη στη Λάρισα, επεκτείνουµε τις δυνάµεις ασφαλείας µας
και στην αντιτροµοκρατική συνεργασία.
Ποια θέση, λοιπόν, κύριε Βίτσα -δεν είναι εδώ ο κ. Βίτσας- ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ τάχα µου την Αλεξανδρούπολη µε τους Αµερικάνους
τη διαπραγµατεύτηκε σαν εµπορικό λιµάνι; Ποιος εγκαινίασε
αυτή τη βάση; Ποιος αναβάθµισε τη Σούδα; Ποιος άνοιξε το
δρόµο για τις βάσεις στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκειο; Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δροµολογήσατε τη µετατροπή της Ελλάδας σε µια απέραντη
επιθετική αµερικανική βάση. Η Νέα Δηµοκρατία σήµερα απλά
ολοκληρώνει το αποτρόπαιο έγκληµα. Ποιος υπόγραψε τη σύµβαση µε τη διοίκηση µεταφορών του Υπουργείου Άµυνας των
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ΗΠΑ, την «USA TRANSCO», για τη µεταφορά αµερικανικών δυνάµεων προς τη συνοριογραµµή µε τη Ρωσία για την υποστήριξη
έτσι ακριβώς το γράφει η συµφωνία- των στρατηγικών συµφερόντων των ΗΠΑ; Ο κ. Κατρούγκαλος το 2018 µε τον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουές Μίτσελ.
Δύσκολη η θέση σας. Προσπαθείτε σήµερα να τεκµηριώσετε
µια αντίθεση σε µια συµφωνία -και έχει τεράστιο αγώνα αυτόπου ήδη έχετε αποδεχτεί. Μάλλον χρήζει ψυχιατρικής διερεύνησης, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι σχιζοφρένεια
αυτό!
Ποιος δήλωνε έµπλεος υπερηφάνειας ότι η Ελλάδα είναι ορθάνοιχτη για να αναπτύξουν οι ΗΠΑ στρατιωτικές δυνάµεις σε
µια πιο µόνιµη βάση, όχι µόνο στη Σούδα, στο Βόλο, στη Λάρισα,
στην Αλεξανδρούπολη; Ποιος; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε τον
ΥΠΕΘΑ κ. Καµµένο τον Οκτώβρη του 2018 σε κοινές δηλώσεις
µε τον Υπουργό Άµυνας των ΗΠΑ Τζέιµς Μάτις στο αµερικανικό
πεντάγωνο.
Συµπερασµατικά, η πολιτική των κοµµάτων Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ δεν διαφέρει επί της ουσίας στο
ελάχιστο. Φυσικά, δεν θα θεωρήσουµε ως διαφορά την άσκηση
κριτικής στην Κυβέρνηση σχεδόν από όλους σας για την υπογραφή µιας συµφωνίας χωρίς σηµαντικά ανταλλάγµατα από τις
ΗΠΑ. Το έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, η Ελληνική Λύση
και το ΜέΡΑ25.
Όµως, αυτή ακριβώς η θέση αποκαλύπτει και την µπόχα του
συστήµατος που υπηρετείτε χωρίς κανένα ενδοιασµό. Είστε έτοιµοι να µετατρέψετε την Ελλάδα σε επιθετικό εφαλτήριο ξένων
δυνάµεων, να υπονοµεύσετε την ειρήνη, να βάλετε πλάτη στο αιµατοκύλισµα άλλων λαών, να στοχοποιήσετε τον ίδιο τον ελληνικό λαό, αρκεί να υπάρξουν ικανοποιητικά ανταλλάγµατα στη
διατίµηση. Αυτή είναι η πολιτική ηθική, την οποία εκφράζετε.
Είναι πραγµατικά ντροπή!
Σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ρίχνει λάδι στη
φωτιά του πολέµου. Στέλνει όπλα και πυροµαχικά στην Ουκρανία. Έχει ήδη αποδεχτεί την αποστολή σε νατοϊκό στρατιωτικό
σχηµατισµό στη Βουλγαρία και µάχιµου τµήµατος των Ενόπλων
Δυνάµεων ενάντια στη Ρωσία. Αν αυτό δεν είναι άµεση συµµετοχή στον πόλεµο, τότε τι είναι;
Ο λαός υποφέρει µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Πληρώνει πάνω από 4 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο για εξοπλισµούς, για νατοϊκές ανάγκες και όχι για την άµυνα της χώρας. Η
Ελλάδα παίρνει µέρος σε δεκάδες ιµπεριαλιστικές αποστολές
του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να διυλίζει τον κώνωπα, αλλά καταπίνει µε άνεση την κάµηλο. Ενίσταται
δήθεν για την ποσότητα των όπλων που στέλνονται στην Ουκρανία ή απαιτεί προκλητικά ανταλλάγµατα, αλλά έχει συµφωνήσει
απόλυτα µε το πλέγµα της ευρωατλαντικής εµπλοκής που δηµιουργήθηκε και µε δική του ευθύνη και φυσικά δεν αρθρώνει ούτε
µια καταδικαστική λέξη για το ΝΑΤΟ και τις ευθύνες του στον πόλεµο στην Ουκρανία.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας από την πρώτη στιγµή καταδίκασε την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά
εδάφη. Αποκάλυψε ότι το εύφλεκτο υλικό συσσωρεύονταν χρόνια πριν τις 24 του Φλεβάρη. Ανέδειξε ως κύρια αιτία τον ανταγωνισµό των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του ΝΑΤΟ, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την καπιταλιστική Ρωσία στο έδαφος
της Ουκρανίας. Το διακύβευµα ήταν ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών αγωγών της εύφορης ουκρανικής γης.
Από τις αρχές του 90 το ΝΑΤΟ επεκτείνεται προς Ανατολάς.
Το 2014 το ευρωατλαντικό µπλοκ έκανε πραξικοπηµατική επέµβαση για να επιβάλει τη δική του κυβέρνηση στην Ουκρανία. Χρηµατοδότησε, εκπαίδευσε και στήριξε πολύµορφα φασιστικές
δυνάµεις. Η Ρωσία προχώρησε στην προσάρτηση της Κριµαίας.
Στήριξε την περιοχή του Ντονµπάς που αυτονοµήθηκε από την
Ουκρανία. Αυτή είναι η πορεία προς τον πόλεµο στην Ουκρανία,
έναν πόλεµο που είναι ιµπεριαλιστικός και από τις δύο πλευρές,
που διευθύνεται από τις αστικές τάξεις, για τα συµφέροντα των
οποίων σκοτώνονται οι λαοί. Εσείς επιλέξατε το «στρατόπεδο ληστών». Ταχθήκατε µε το ευρωατλαντικό στρατόπεδο.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας παλεύει στο πλευρό των
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λαών ενάντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο. Παλεύει για την απεµπλοκή της χώρας από τις λυκοσυµµαχίες. Παλεύει για να ανατραπεί η καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννάει πολέµους,
γεννάει φτώχεια και προσφυγιά. Σίγουρα δεν σας αρέσει, αλλά
αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο λαός µας το ξέρει,
το αναγνωρίζει και το επικροτεί. Και σε αυτόν τον αγώνα θα παίρνουν τη θέση τους νέες δυνάµεις.
Κυρίες και κύριοι, σήµερα βιώνουµε τη νέα φάση των ανταγωνισµών. Υπάρχει τεράστια συγκέντρωση πυρός. Οι στρατιωτικές
ασκήσεις, η αποστολή σύγχρονων αµερικανικών και άλλων νατοϊκών οπλικών συστηµάτων στην Ουκρανία, η πυρηνική επιφυλακή και στις δύο πλευρές, οι απειλές της Ρωσίας για τη
χρησιµοποίηση πυρηνικών όπλων και η χρησιµοποίηση υπερηχητικών πυραύλων δηµιουργούν προϋποθέσεις γενίκευσης του
πολέµου. Είκοσι οκτώ µε τριάντα χώρες αυτή τη στιγµή στέλνουν
τεράστιες δυνάµεις, σύγχρονα οπλικά συστήµατα µέσα στην Ουκρανία. Ποιος τα χειρίζεται; Οι Ουκρανοί στρατιώτες που τα βλέπουν για πρώτη φορά στη ζωή τους; Υπάρχουν αντίστοιχες
δυνάµεις µέσα στην Ουκρανία. Αυτό επιβεβαιώνει και η προοπτική ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.
Υπάρχουν σοβαρές ρωσικές αντιδράσεις στη νατοϊκή σύνοδο
Κορυφής της Μαδρίτης που θα γίνει τον Ιούνιο και θα εκφραστεί
η επέκταση της έντασης και της επιθετικότητας σε όλη την υδρόγειο.
Τι θα κάνει η Ελλάδα; Θα υπάρξουν νέες δεσµεύσεις; Φυσικά
και ναι. Η ευρύτερη περιοχή δοκιµάζεται. Ανά πάσα στιγµή µπορεί να ενεργοποιηθούν θερµές εστίες δίπλα µας. Προς το παρόν
σιγοκαίουν Βαλκάνια, Καύκασος, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική,
Περσικός Κόλπος, ενώ υπάρχει γενικότερη αντίδραση στην
όξυνση της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ µε την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο ιµπεριαλιστικό σύστηµα.
Οι ισχυρισµοί, τα προσχήµατα που χρησιµοποιεί η Κυβέρνηση
είναι διάτρητα. Ζήσαµε και την έκφραση της γελοιότητας ότι ο
πόλεµος στην Ουκρανία είναι, λέει, ο πρώτος στην Ευρώπη µετά
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ποιος το είπε αυτό; Ζήσαµε και την
έκφραση αυτής της γελοιότητας από χείλη πολύ ψηλά. Βέβαια,
αποσιωπάται σκόπιµα η εισβολή της νατοϊκής Τουρκίας στην
Κύπρο, όπως και το ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη
συµµετοχή της Ελλάδας επί Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία και µακέλεψαν τον λαό της. Για το έγκληµα αυτό
χρησιµοποίησαν τότε τα ίδια προσχήµατα που χρησιµοποιεί σήµερα η ρωσική ηγεσία. Μιλούσαν για προστασία από την εθνοκάθαρση ή για το δικαίωµα στην αυτοδιάθεση. Αυτοί είναι οι
δηµοκράτες!
Η Κυβέρνηση προβάλλει ότι συµµετέχει στους αµερικανονατοϊκούς στρατιωτικούς σχεδιασµούς για την προστασία της
χώρας από την τουρκική επιθετικότητα. Ποια προστασία; Το 90
η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε τη συµφωνία για τις βάσεις, ενώ το
95 ήρθε το casus belli, η αιτία πολέµου της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Το 96 εκδηλώθηκε η κρίση των Ιµίων και η αµερικανική
διαµεσολάβηση φούντωσε τις «γκρίζες» ζώνες. Τον Γενάρη του
20 ψηφίσατε την ανανέωση της συµφωνίας για τις βάσεις. Το καλοκαίρι ο άνεµος έφερε το Ορούτς Ρέιτσ µέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο άνεµος! Νέα κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις!
Διαφηµίσατε τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν τον περασµένο Φλεβάρη µε τη µεσολάβηση των συµµάχων σας, ενώ αµέσως µετά έσπασαν κάθε ρεκόρ οι υπερπτήσεις και οι παραβιάσεις στο Αιγαίο. Αυτή είναι η διασφάλιση των ελληνικών συµφερόντων. Στην πρόσφατη τουρκική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα
2022» έγινε προσοµοίωση κατάληψης ελληνικής νησίδας µε την
παρουσία στελεχών του αµερικανικού στρατού. Ήρθε και ο κύριος Υπουργός Άµυνας -δεν είναι εδώ πέρα αυτή τη στιγµή- να
δηλώσει ότι δεν είναι καλή εποχή να λες πράγµατα εναντίον της
Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αυτοί είναι οι σύµµαχοι και οι φίλοι σας! Δεν
µπορείτε πλέον να κοροϊδέψετε τον λαό!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι λέτε για την Κύπρο; Ότι είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι διατηρεί ισχυρές σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και
το ΝΑΤΟ και ότι έχει βρετανικές, νατοϊκές βάσεις. Πόσα χρόνια
µετρά η κατοχή; Σαράντα οκτώ ολόκληρα χρόνια, ενώ το νησί δι-
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χοτοµείται. Το προστατεύουν, όµως, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ!
Ας ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, τα πράγµατα. Οι δικοί σας σύµµαχοι είναι αντίπαλοι τόσο του λαού µας όσο και των άλλων λαών.
Οι λαϊκές οικογένειες στενάζουν πριν ακόµα από τον πόλεµο από
την αβάσταχτη ακρίβεια και πληρώνουν τα σπασµένα της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Το εκµεταλλευτικό σύστηµα, όµως, έχει γίνει µαλλιά κουβάρια. Είναι
σάπιο και δεν έχει προοπτική. Κάθεστε σε αναµµένα κάρβουνα.
Η πάλη για τα εργατικά λαϊκά δικαιώµατα συναντιέται µε την
πάλη ενάντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, την απεµπλοκή της
Ελλάδας και το κλείσιµο των αµερικανικών βάσεων. Καµµία στρατιωτική µονάδα εκτός συνόρων και αποδέσµευση από το ΝΑΤΟ
και την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον λαό στην εξουσία. Αυτή είναι
η µόνη λύση που αντιστοιχεί στο εργατικά λαϊκά συµφέροντα.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- καταψηφίζει την ελληνοαµερικανική συµφωνία για τις βάσεις. Συνεχίζει τον αγώνα µαζί µε τον λαό και ο αγώνας
δυναµώνει. Σήµερα στις 19.00’ το απόγευµα θα βρεθούµε στα
Προπύλαια στην κινητοποίηση της επιτροπής κατά των αµερικανικών βάσεων, ενώ την Κυριακή 22 του Μάη στα βήµατα του Γρηγόρη Λαµπράκη θα βρεθούµε στη µαραθώνια πορεία µαζί µε την
«Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη» µε εκατοντάδες φορείς του λαϊκού κινήµατος και µε χιλιάδες νέες και
νέους εργαζόµενους. Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί και την επόµενη περίοδο. Ο λαός µας δεν θα αφήσει σε χλωρό κλαρί αυτή
την επικίνδυνη αντιλαϊκή πολιτική!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και τώρα καλείται
στο Βήµα ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης κ. Αντώνιος
Μυλωνάκης.
Ορίστε, κύριε Μυλωνάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να µεριµνήσετε να
βγουν επιτέλους οι µάσκες από εδώ, αφού τώρα σταµατούν και
µέσα από τα αεροπλάνα. Δεν νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να είµαστε φιµωµένοι εδώ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απ’ ό,τι γνωρίζω, σε
ό,τι αφορά τους εσωτερικούς χώρους, δεν έχει βγει ακόµα απόφαση για απαγόρευση των µασκών. Όµως, κύριε Μυλωνάκη, θα
το µεταφέρω στην Υγειονοµική Επιτροπή της Βουλής.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, δυστυχώς για
τη Νέα Δηµοκρατία φέρνετε µια πολύ σοβαρή Συµφωνία σε κάποια περίοδο που για σας η συγκυρία είναι άσχηµη. Μόλις σε
λίγες µέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα µεταβεί στην Αµερική
για να µιλήσει µε τον Αµερικανό Πρόεδρο κ. Μπάιντεν, αλλά και
µε το Κογκρέσο. Θα µιλήσει για να τους πει τι; Θα τους πει «Γιατί,
κύριε Πρόεδρε της Αµερικής, αλλάξατε τόσο εύκολα γνώµη και
αφού έχουµε ψηφίσει τη συµφωνία την ελληνοαµερικανική, µία
συµφωνία αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας, ήδη θέλετε να δώσετε ή δίνετε εντολή στο Κογκρέσο ή ζητάτε από το Κογκρέσο…
» -όπως θέλει ας το πει ο καθένας- «…την πώληση των F-16 Block
70, των νέων υπερσύγχρονων αεροσκαφών στην Τουρκία; Μέχρι
προχθές δεν λέγατε «όχι»; Για την αναβάθµιση των τουρκικών F16 σε Viper δεν λέγατε «όχι»; Γιατί, λοιπόν, το κάνετε αυτό;»
Ούτε εδώ πέρα λοιπόν σας ευνοεί η περίοδος αυτή, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Πιστεύετε, δυστυχώς,
στα µεγάλα λόγια, στο χτύπηµα στην πλάτη. Είστε τα καλά παιδιά!
Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας προχθές στην επιτροπή είπε:
«Ναι, είµαστε δεδοµένοι και καλό είναι αυτό που είµαστε δεδοµένοι». Δεδοµένος δεν πρέπει να είναι ποτέ και κανένας, ούτε
στην ίδια του την οικογένεια, διότι ο δεδοµένος, το καλό παιδί,
είναι το εκµεταλλεύσιµο παιδί, αυτό που οι άλλοι θέλουν να γονατίζει όποτε του ζητούν κάτι.
Η Ελληνική Λύση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστή σε αυτά
τα οποία υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό, µε το σύνθηµα που
µπήκε µέσα, έτσι θα βγει από αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο.
Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Δίνουµε. Θα πρέπει να πάρουµε τα ανταλλάγµατα.
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Θα ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την κύρια συµφωνία από την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως -εδώ την έχω, θα
την καταθέσω και στα Πρακτικά- στις 16 Αυγούστου 1990.
Είναι η πρώτη συµφωνία, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, η
οποία υπογράφηκε µε Πρωθυπουργό τότε, το 1990, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και Υπουργό Εθνικής Άµυνας τον κ. Αντώνη
Σαµαρά. Μεταξύ αυτής της συµφωνίας, η οποία ήταν ελλιπέστατη, θα έλεγα και της δεύτερης τροποποιητικής που υπογράψατε εσείς, κύριε Δένδια, υπάρχει µια χαώδης απόσταση. Η
πρώτη συµφωνία του 1990 έγραφε και είχε µέσα σε ισχύ τρία
πράγµατα, τα οποία ως διά µαγείας εξαφανίστηκαν από αυτή την
τροποποιητική που υπογράψατε εσείς. Και ακούω και µου λέτε
«επιστολή Μπλίνκεν», επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών. Τι σηµαίνει «επιστολή»; «Συµφωνία» σηµαίνει υπογραφή των δύο συµβαλλόµενων µερών.
Εγώ ρωτώ: Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προοίµιο: «Η Ελλάς
και οι Ηνωµένες Πολιτείες επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή
τους στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων
Εθνών και, στο πλαίσιο αυτό, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώµατός τους ατοµικής και συλλογικής άµυνας που αναγνωρίζεται
στο άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ».
Για ποιον λόγο λείπει αυτό το κοµµάτι, αυτή η παράγραφος,
από τη νέα τροποποιητική συµφωνία την οποία υπογράψατε,
κύριε Υπουργέ; Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος;
Ακόµα, αυτή η ίδια συµφωνία, η ίδια παράγραφος υπάρχει και
στον ν.4841/2021 που υπογράψατε -και υπογράψαµε, υπερψηφίσαµε σαν Ελληνική Λύση- τη συνεργασία αµοιβαίας αµυντικής
συµφωνίας µε τη Γαλλία. Και επαναλαµβάνω, επειδή πολλοί µας
ρωτάνε -και µου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση- «Γιατί δεν ψηφίζετε η
Ελληνική Λύση και καταψηφίζετε αυτή τη συµφωνία;», ότι αυτή
η συµφωνία είναι ελλιπέστατη.
Σκεφθείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ακόµα και µε τη
συµφωνία του 1990, η οποία έδινε περισσότερα απ’ ό,τι δίνει
αυτή η τροποποιητική, το 1996, δηλαδή έξι χρόνια µετά, είχαµε
την κρίση των Ιµίων. Τι έκανε; Υλοποιήθηκε αυτή η συµφωνία από
τους συµµάχους µας του ΝΑΤΟ και τους Αµερικανούς; Όχι. Το
µόνο που έκαναν οι Αµερικάνοι ήταν να πουν «Όχι σηµαίες, όχι
στρατεύµατα, όχι πλοία στην περιοχή». Γκρίζαραν, λοιπόν, µια
καθαρά ελληνική περιοχή.
Και επειδή πολλοί θα προτρέξουν και θα πουν «Τι λέει η Ελληνική Λύση; Μήπως είναι φιλορωσικό κόµµα; Αυτό είναι το καινούργιο κόλπο της «µαύρης» προπαγάνδας. Αν είναι δυνατόν!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Α, πα, πα!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ναι, κυρία Υπουργέ! Αν είναι δυνατόν να κατηγορήσετε τον Κυριάκο Βελόπουλο ή τον Μυλωνάκη
ή οποιουσδήποτε άλλους από την Ελληνική Λύση για φιλορωσισµό ή για αντιαµερικανισµό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Α, πα, πα!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ποτέ δε θα το κάνετε αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ποτέ, ποτέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Και ξέρετε γιατί δεν θα το κάνετε;
Διότι πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να κατηγορήσετε τον ιδρυτή του
κόµµατός σας, κυρία Υπουργέ. Το λέω µε όλον τον σεβασµό και
ξέρετε πόσο σας εκτιµώ. Ήταν 14 Αυγούστου του 1974, ο "ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ" ξεκίνησε και από το 8% της Κυπριακής Δηµοκρατίας χάσαµε το 40% περίπου, µε πρόβληµα αυτή τη στιγµή να
χαρακτηριστεί το βόρειο τµήµα της Κύπρου «Ανεξάρτητη Τουρκική Δηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου».
Κυρία Μπακογιάννη, επειδή µου είπατε «πώς είναι δυνατόν»,
το λέω σε σας επειδή είστε έµπειρη, διότι ήσασταν και στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Πριν από σαράντα οκτώ χρόνια, ο γενάρχης της Νέας Δηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής,
απαυδισµένος, αηδιασµένος από τις προσπάθειες που έκανε για
να έρθει το ΝΑΤΟ και η αµερικανική κυβέρνηση να βοηθήσει
τους συµµάχους, την ίδια µέρα το απόγευµα 14 Αυγούστου 1974
έβγαλε µια ανακοίνωση που έλεγε: «Κατόπιν της αποδειχθείσης
ανικανότητας της Ατλαντικής Συµµαχίας και των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής να σταµατήσουν την Τουρκία από το να συνεχίσει την εισβολή στην Κύπρο και να δηµιουργήσει κατάσταση
σύρραξης µεταξύ συµµάχων, αποσύρω τις ελληνικές Ένοπλες
Δυνάµεις από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ». Μέχρι πότε
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ήταν εκτός ΝΑΤΟ οι στρατιωτικές δυνάµεις της πατρίδας µας;
Μέχρι το 1980 που µε τη Συµφωνία Ρότζερς επανήλθαν, µε
πολλά «γκρίζα» σηµεία τα οποία πληρώνουµε µέχρι σήµερα. Το
Διεθνές Δίκαιο τότε είχε καταπατηθεί. Έτσι είπε το Συµβούλιο
Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Ποια ήταν η δικαιολογία του ΝΑΤΟ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Σύµφωνα µε το άρθρο 5, το ΝΑΤΟ έχει δικαίωµα να προστατεύει τους συµµάχους, τις συµµάχους χώρες, µόνο από
εξωτερική εισβολή και όχι από ενδοσυµµαχική επίθεση. Θυµίζω
ότι τότε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής έθεσε και θέµα βάσεων.
Πείτε, λοιπόν, τώρα ότι ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο ιδρυτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο άνθρωπος που έφερε τον κοινωνικό φιλελευθερισµό µε εθνικό πρόσηµο, ήταν φιλορώσος και
πούλαγε τότε αντιαµερικανισµό στην Ελλάδα! Διότι ο κόσµος
όλος βγήκε και τον επευφήµησε, µε αποτέλεσµα στις εκλογές
µετά να πάρει 42%!
Άρα, λοιπόν, µη µας πουλάτε φούµαρα και µεταξωτές κορδέλες. Η Ελληνική Λύση ξέρει τι λέει.
Ακούστε τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται, κύριε Υπουργέ των
Εξωτερικών. Ξέρετε ποιες διαφορές έχουµε µε την πρώτη συµφωνία του 1990; Είπαµε για το άρθρο 51 ότι το προοίµιο εξαφανίστηκε ως διά µαγείας. Κύριε Υπουργέ, διαβάζοντάς το µε
πολλή προσοχή εκτιµώ ότι εγγράφηκε από Τούρκους αξιωµατούχους, πήγε στην Αµερική και εγκρίθηκε από τους Αµερικανούς
και πήγατε εσείς και υπογράψατε, γιατί την ίδια στιγµή που το
υπογράψατε, στις 14 Οκτωβρίου 2021 -αν δεν κάνω λάθος- είπατε ότι η χώρα µας αντιµετωπίζει απειλή πολέµου από την
Τουρκία. Και πώς θα µας βοηθήσουν οι σύµµαχοί µας, αφού αντιµετωπίζουµε απειλή πολέµου; Πώς θα µας βοηθήσουν; Με τα
λόγια; Με επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών;
Τέτοιες επιστολές ξέρετε πόσες έχουµε δει; Για θυµηθείτε τι
συνέβη όταν τον Δεκέµβριο του 2019 ο τότε πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών υπέγραψε έναν νόµο, τον «EastMed Act», που
πέρασε και στον αµερικανικό προϋπολογισµό. Ποια ήταν η βάση
αυτού του νόµου; Ο αγωγός EastMed. Τα πρωτοσέλιδα του καιρού εκείνου έλεγαν αυτά τα οποία έπρεπε να ακούσει ο ελληνικός λαός: «Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόµβος». «Η Αµερική
δίπλα στην Ελλάδα». «Η Τουρκία εκνευρίζεται». Και ξαφνικά,
µόλις το 2021 υπογράφετε τη συµφωνία αυτή, µετά από έναν
µήνα περίπου έρχεται ένα non paper από το Yπουργείο Eξωτερικών των ΗΠΑ στο Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ, το οποίο τι
έλεγε; «Ξεχάστε τον EastMed». Τι λέτε, ρε παιδιά; Γιατί να τον
ξεχάσουµε; «Δεν είναι βιώσιµος, είναι πανάκριβος, θέλει χρόνια.
Ελάτε στο LNG». Γιατί να έρθουµε στο LNG, ρε παιδιά; Διότι θα
αγοράζουµε τεράστιες ποσότητες από την Αµερική, η µεταφορά
του θα κοστίζει και θα είναι το προϊόν πανάκριβο, δύο και τρεις
φορές ακριβότερο, και η Ευρώπη θα είναι όµηρος της Αµερικής.
Και ποσώς µε ενδιαφέρει η Ευρώπη. Πρωτίστως µε ενδιαφέρει
η Ελλάδα, που γίνεται όµηρος των Αµερικανών. Και αφού έχουµε
υπογράψει, έρχεται και η σηµερινή κατραπακιά, σύµφωνα µε τη
«Wall Street Journal», η οποία λέει, κύριε Υπουργέ, ότι προτείνει
ο Μπάιντεν, ζητάει το Κογκρέσο να εγκρίνει την πώληση των F16 Block 70 -σαράντα τον αριθµό- µε τους πυραύλους τους ανάλογους συν την αναβάθµιση των F-16 σε Viper, όπως εµείς. Για
ποιον λόγο; Πώς θα µας βοηθήσουν οι Ηνωµένες Πολιτείες; Με
αυτά; Δεν θα µας βοηθήσουν µε αυτά.
Ένα άλλο το οποίο δεν περιλαµβάνεται -και το λέω στην κυρία
Υπουργό, την κ. Μπακογιάννη γιατί στην πρώτη MDCA, η οποία
υπεγράφη από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαµαρά αναφέρεται- είναι ότι -προσέξτε- τα αµερικανικά και τα συµµαχικά αεροσκάφη τα πολεµικά έπρεπε περνώντας από το FIR
να καταθέτουν σχέδιο πτήσεως, να αναγνωρίζουν τα δέκα ναυτικά µίλια. Αυτό εξαφανίστηκε.
Και πείτε µου, σας παρακαλώ, µπορεί να γίνει ακόµα και
άσκηση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου; Όχι. Πού είναι ο
Υπουργός Άµυνας να µας απαντήσει γι’ αυτά τα θέµατα; Δεν
χρειάζεται να µας λέει µόνο ο κ. Παναγιωτόπουλος ότι είµαστε
δεδοµένοι. Δεν θέλουµε να είµαστε δεδοµένοι, κύριε Υπουργέ
της Εθνικής Άµυνας. Πώς να το κάνουµε δηλαδή! Ο Έλληνας
είναι περήφανος λαός, δεν είναι δεδοµένος σε κανέναν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός κ. Δένδιας προσπά-
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θησε -και είναι προς τιµήν του- µέσα στις ευκολίες που θα παρέχουµε, που µας τις ζήτησαν οι Αµερικανοί, εκτός από την Αλεξανδρούπολη, το Λιτόχωρο, τη Σούδα, το Στεφανοβίκειο στη
Λάρισα, Άκτιο και Ανδραβίδα -δίνουµε και εκεί ευκολίες υπενθυµίζω- να εντάξει και ένα εκ των τριών νήσων. Ποια είναι αυτά τα
νησιά; Ή τη Λήµνο ή την Κάρπαθο ή τη Σκύρο. Εδώ είναι ο κύριος
Υπουργός και θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να απαντήσει, γιατί
αυτό είναι κρίσιµο. Δεν µπήκε αυτό πουθενά.
Και έρχεται ο κ. Κουµουτσάκος, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, σήµερα και τι µας λέει: Ότι στην επιστολή Μπλίνκεν και παραµύθια της Χαλιµάς!- ενδέχεται στο µέλλον σε ένα από
τα νησιά, µάλλον στη Σκύρο, να δώσουµε ευκολίες σε αµερικανικά αεροσκάφη. Τι λέτε τώρα; Σοβαρά µιλάτε; Και γιατί δεν είναι
γραµµένο µέσα; Καλά, πόσο αφελείς είστε τελικά; Πόσο αφελής
πρέπει να είναι ο ελληνικός λαός;
Πρέπει να κλείσω, γιατί τα υπόλοιπα και αναλυτικότερα θα σας
τα πει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε λίγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, η Ελλάς είναι
η χώρα των αγώνων, η χώρα των ηρώων, η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Είναι µια µικρή χώρα µοναδική
στον κόσµο, µε περήφανους και πανέξυπνους ανθρώπους, µε
γενναίους ανθρώπους. Οι Έλληνες έχουµε µονίµως το αίσθηµα
της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας. Δεν έχουµε το αίσθηµα της
υποτέλειας. Δεν είµαστε δεδοµένοι για κανέναν ή δεν πρέπει να
είµαστε δεδοµένοι για κανέναν. Η Ελληνική Λύση έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγµή ότι είναι υπέρ των διµερών συµφωνιών.
Το αποδείξαµε άλλωστε. Παρ’ ότι καταγγείλαµε δύο σηµεία
γκρίζα στην αµοιβαία αµυντική συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και
Γαλλίας, την υπερψηφίσαµε. Το ίδιο κάναµε και µε τα Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα. Όµως αυτή η συµφωνία, η αµοιβαία αµυντική
συµφωνία µεταξύ της πατρίδας µας και των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής δεν έχει καµµία οµοιότητα, δεν µπορεί να υπάρξει τέτοια συµφωνία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Θα σας απαντήσω.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Κουµουτσάκο, να µου
απαντήσετε, να µου απαντήσετε τα παραµύθια της Χαλιµάς που
περνάτε στον ελληνικό λαό, ότι ο Μπλίνκεν και η επιστολή του
έχουν ισχύ. Δεν έχουν καµµία ισχύ αυτές οι επιστολές και το αποδείξαµε και µε τον EastMed και µε τα αεροσκάφη.
Έχει αποδείξει, λοιπόν, η Ελληνική Λύση ότι είναι υπέρ των διµερών συµφωνιών, οι οποίες όµως ευνοούν και δίνουν κάτι στην
πατρίδα µας. Εµείς δεν πήραµε τίποτα. Απολύτως τίποτα! Δώσαµε τα πάντα και θα δώσουµε τα πάντα στο µέλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μυλωνάκη,
κλείστε σιγά-σιγά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Άλλωστε όλοι, κύριε Πρόεδρε, µέχρι δεκαεννέα λεπτά µίλησαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εσείς δεκαοκτώ
φτάσατε. Ξέρω πότε κάνω την παρατήρηση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα
λεπτό ακόµα.
Ακούστηκε ότι η βάση στην Αλεξανδρούπολη έγινε γιατί είχαµε
το παράδειγµα της εισβολής. Δεν έγινε γι’ αυτό εκεί. Έγινε για
να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των Ηνωµένων Πολιτειών -και
καλά κάνουν- διότι πρέπει να έχουν γρήγορη µετάβαση προς την
κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπως το βλέπουµε καθηµερινά να
γίνεται σήµερα.
Η Ελληνική Λύση δυστυχώς αναγκάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να καταψηφίσει την παρούσα τροποποιηµένη συµφωνία αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας µε τις ΗΠΑ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πω, πω!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Μπορεί να λέτε «πω, πω!», αλλά
άκουσα προηγουµένως και τον ειδικό αγορητή του Κινήµατος
Αλλαγής, τον κ. Κεγκέρογλου. Άλλα άκουσα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας και άλλα άκουσα σήµερα. Φαίνεται ότι στο
Κίνηµα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ το ξανασκέφτονται. Για προσέξτε
µήπως µείνετε ολοµόναχοι, κύριε Υπουργέ, να ψηφίσετε µια συµφωνία την οποία η Ελληνική Λύση σάς καλεί να την πάρετε πίσω
εδώ και τώρα. Δεν είναι συµφωνία η οποία πρέπει να περάσει
από το ελληνικό Κοινοβούλιο και δεν θα περάσει πιστεύω µε την
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ψήφο κανενός από την Αντιπολίτευση. Η Ελληνική Λύση καταψηφίζει την παρούσα τροποποιητική συµφωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε µε την κ.
Σοφία Σακοράφα από το ΜέΡΑ25. Μετά τον λόγο θα πάρει ο
Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Δένδιας, µετά τον κ. Δένδια ο κ. Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και εφόσον δεν
έχουµε παρουσία στη Βουλή εκείνη τη στιγµή του Πρωθυπουργού και των πολιτικών Αρχηγών θα ξεκινήσουµε µε τους πέντε
κατά προτεραιότητα συναδέλφους. Τους αναγιγνώσκω: η κ.
Μπακογιάννη, ο κ. Βίτσας, ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο κ. Γκιόκας
και ο κ. Μπούµπας. Από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
έχει ζητήσει πρώτος τον λόγο ο κ. Θεοχάρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουµουτσάκο,
ανέβηκε στο Βήµα η κ. Σακοράφα. Αφήστε τώρα τα προσωπικά,
γιατί έχουµε ξεφύγει από τον χρόνο µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δώσω µετά
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ωραία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Σακοράφα,
έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε ένα ειδικό ζήτηµα. Η Γερµανίδα Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε προχθές
το Κίεβο. Αφού αναφέρθηκε στις φρικαλεότητες του πολέµου,
είπε ότι πρέπει να δοθεί ο λόγος στη δικαιοσύνη, ότι αυτό αποτελεί χρέος προς τα θύµατα. Σωστά. Όµως, σε κάθε πόλεµο, θα
µου επιτρέψετε να πω -και πάντα µας εκπλήσσει δυσάρεστα- περισσεύει η υποκρισία. Διότι θα πρέπει και µπορεί η Γερµανίδα
Υπουργός να αποδείξει άµεσα ότι πιστεύει πράγµατι αυτά που
λέει, να αποκαταστήσει δηλαδή τη δικαιοσύνη για τις οφειλές
της χώρας της και τις αποζηµιώσεις των δικών µας θυµάτων στο
Δίστοµο.
Ερχόµαστε τώρα στις σχέσεις Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωµένων Πολιτειών. Είναι πολύ απλουστευτικό να νοµίζει κανείς ότι οι
σχέσεις µας µε την Τουρκία είναι γραµµικές. Τα όποια οφέλη της
Τουρκίας δεν αποτελούν αντίστοιχες ζηµιές για την Ελλάδα και
το αντίστροφο. Τα πράγµατα λειτουργούν περισσότερο σύνθετα
και, θα έλεγα, πιο δυναµικά. Τέτοιες απλουστεύσεις απλώς αποπροσανατολίζουν.
Είναι φυσικό κάθε κράτος να θέλει να µεγιστοποιεί τον ρόλο
και τη σηµασία του απέναντι σε κάθε τρίτο και να προσπαθεί γι’
αυτό να εκµεταλλεύεται τα όποια πλεονεκτήµατά του. Ας δούµε
ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Οι S-400 είναι ένα αγκάθι στις
αµερικανοτουρκικές σχέσεις. Επέφεραν µάλιστα και κυρώσεις
από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Πιο σοβαρή ήταν η αποβολή της
Τουρκίας από τη συµπαραγωγή των F-35.
Όµως αυτή η αποβολή δεν έφερε βέβαια αντικατάσταση µε τη
συµµετοχή της Ελλάδας σε αυτό το πρόγραµµα, ούτε καν µπήκε
η χώρα µας σε κάποιο ανάλογο πρόγραµµα συµπαραγωγής. Αντίθετα µάλιστα, ήδη η κυβέρνηση Μπάιντεν και µε επίσηµα έγγραφα προς το Κογκρέσο διαµηνύει ότι η Τουρκία έχει πληρώσει
πλέον σηµαντικό τίµηµα από τις κυρώσεις για την αγορά των S400 και ακόµα ότι η πιθανή πώληση F-16 στην Τουρκία και θα
είναι σύµφωνη µε τα συµφέροντα της εθνικής ασφάλειας των
Ηνωµένων Πολιτειών και θα εξυπηρετήσει τη µακροπρόθεσµη
ενότητα του ΝΑΤΟ.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες επιβάλλουν στην Ελλάδα να έχει µε την
Τουρκία τις σχέσεις που εκείνες επιθυµούν να έχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα; Οι παρεµβάσεις τους στα αµυντικά συστήµατα των νησιών και η συµµόρφωση της Κυβέρνησης
αναδεικνύουν µια ξεδιάντροπη σχέση υποταγής. Ενώ τα νησιά
µας απειλούνται, οι Ηνωµένες Πολιτείες απαιτούν την αποµάκρυνση αµυντικών συστηµάτων από αυτά.
Τώρα και µε τον νόµο Μενέντεζ. Ο νόµος αυτός, για τον οποίο
πολύ κοµπάζετε, περιλαµβάνει ειδική διάταξη που λέει ότι είναι
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συµφέρον των Ηνωµένων Πολιτειών να συνεχίσει η Ελλάδα να
αποσύρει τον στρατιωτικό εξοπλισµό της από πλατφόρµες και
οπλικά συστήµατα ρωσικής παραγωγής µέσω του επενδυτικού
προγράµµατος ανακεφαλαιοποίησης. Εδώ όµως υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα, τόσο στην οικονοµική µας επιβάρυνση για
την αποκατάσταση της αµυντικής υποδοµής όσο και στην αποτελεσµατικότητα των αποσυρόµενων συστηµάτων συγκριτικά µε
εκείνα που θα τα αντικαταστήσουν, αλλά και στο κενό που δηµιουργείται στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα από την απόσυρση
µέχρι την αντικατάσταση.
Γράφτηκε, και δεν διαψεύστηκε, ότι το καλοκαίρι υψηλόβαθµα
κυβερνητικά στελέχη ζήτησαν απόρρητα από αρµόδιους κρατικούς αξιωµατούχους να επεξεργαστούν σχέδια για την αντικατάσταση συγκεκριµένων ρωσικών συστηµάτων όπως τα TOR και
τα OSA. Όµως αυτά τα πυραυλικά συστήµατα είναι η βασική αντιαεροπορική ασπίδα της χώρας µας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα στα νησιά του Αιγαίου. Η απόσυρσή τους αναµφίβολα
δηµιουργεί µεγάλο πρόβληµα στην εθνική άµυνα.
Εδώ φαίνεται πως µε τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία
εφαρµόζεται σχέδιο διπλής ικανοποίησης των Ηνωµένων Πολιτειών ή και της Γερµανίας. Εντωµεταξύ οι S-400 µάλλον δεν αποµακρύνονται από την Τουρκία. Ισχύει άραγε το ίδιο και για τους
δικούς µας S-300; Ή µήπως αυτοί, µαζί µε τα άλλα οπλικά συστήµατα ρωσικής προέλευσης, όπως και τα τεθωρακισµένα
BMP-1, θα αποσυρθούν µέσω αποστολής στην Ουκρανία ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο;
Μιλάµε για οπλικά συστήµατα που τα έχουµε χρυσοπληρώσει,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εδώ υπάρχει µια σηµαντική
διάσταση που δεν έχει αναδειχθεί όσο πρέπει. Η χώρα µας έχει
όλα αυτά τα χρόνια µε τον µόχθο του ελληνικού λαού αποπληρώσει υπέρογκα ποσά για εξοπλισµούς, οπωσδήποτε πολυδάπανους, ακόµα και όταν είναι απαραίτητοι και µέχρι το τελευταίο
σεντ.
Η ανταγωνιστική Τουρκία λειτουργεί µε συµπαραγωγές, τις
οποίες και πάντα επιδιώκει, σε αντίθεση µε εµάς. Μεγιστοποιώντας τη συµµετοχή της ελαχιστοποιεί το τελικό κόστος προµήθειας των οπλικών της συστηµάτων. Υπάρχει, λοιπόν, τεράστια
διαφορά στο κόστος που πληρώνουν οι δύο χώρες. Και ακόµα
περισσότερο, συχνά γίνεται υπερεκτίµηση της συµβολής της
Τουρκίας στις συµπαραγωγές. Έτσι, όχι µόνον µειώνονται κι
άλλο τα έσοδα των προµηθευτών, αλλά τελικά επιβαρύνονται και
οι φορολογούµενοι των χωρών τους. Αυτό δεν το αναδεικνύουµε
όσο πρέπει.
Υποθέτουµε ότι στην επικείµενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού
στην Ουάσιγκτον θα αναδειχθούν και τα οφέλη των Ηνωµένων
Πολιτειών από τη νεότερη διαµόρφωση της αµυντικής συµφωνίας. Ενδεικτικά θα ήθελα να πω ότι καταργούνται οι διατάξεις
που έλεγαν ότι εφόσον τα µέρη δεν µπορούν να λύσουν µε τις
µεικτές επιτροπές και µέσα σε δώδεκα µήνες όποιο πρόβληµα
ανακύψει, τότε κάθε µέρος µπορεί να τερµατίσει τη συµφωνία
µέσα σε έξι µήνες µετά από έγγραφη προειδοποίηση. Τώρα
αυτός ο χρόνος τετραπλασιάζεται. Η καταγγελία θα έχει αποτελέσµατα µετά από δύο ολόκληρα χρόνια, µια πρόβλεψη που συµφέρει µόνο εκείνον που χρησιµοποιεί τις βάσεις, που τώρα πια
τις ονοµάζετε «ευκολίες».
Επίσης οι Ηνωµένες Πολιτείες επεκτείνουν πλέον την παρουσία τους και γεωγραφικά στη ναυτική βάση της Σούδας, στο
πεδίο βολής στο Λιτόχωρο όπως και στα στρατόπεδα «Γεωργούλα» στον Βόλο και «Γιαννούλη» στην Αλεξανδρούπολη.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό σηµείο ασυµµετρίας: Τώρα προβλέπεται ότι η συµφωνία, πέντε χρόνια µετά την κύρωσή της, θα
αποκτά αόριστη διάρκεια. Προφανώς θα έχει ορίζοντα τον νέο
αµερικανικό αιώνα. Κατά σύµπτωση υπάρχει κι ένα οµώνυµο νεοσυντηρητικό think tank για την προώθηση της παγκόσµιας αµερικανικής ηγεσίας. Μέλη του είναι ο γνωστός πρώην Σύµβουλος
Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωµένων Πολιτειών Τζον Μπόλτον αλλά
και ο διάσηµος υπέρµαχος του φιλελεύθερου παρεµβατισµού
Ρόµπερτ Κέιγκαν. Αυτός κατά τύχη είναι και ο σύζυγος της Υφυπουργού Εξωτερικών που πρόσφατα υποδέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης. Επαναλαµβάνω για να καταλάβουµε τι λέµε, γιατί το είπα
και στην επιτροπή: Πρωθυπουργός υποδέχτηκε Υφυπουργό
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Εξωτερικών. Κάπως έτσι φτάνουµε να παροµοιάζεται πλέον εύστοχα η σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα µε εκείνη της εποχής του Παπάγου.
Η συµφωνία έχει τον τίτλο «Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας», αλλά σε αυτή δεν υπάρχει καµµία αµοιβαιότητα. Βέβαια απόλυτη αµοιβαιότητα δεν θα ήταν δυνατή λόγω του
διαφορετικού µεγέθους των δύο χωρών. Όµως κι ένα πλαίσιο
αµοιβαιότητας πρέπει πάντα να υπάρχει. Αλλιώς έχουµε αµιγώς
ετεροβαρείς συµφωνίες, που δηµιουργούν ένα διεθνές καθεστώς ανισότητας. Σε αυτό το καθεστώς δεν υπάρχει δυνατότητα
αυθύπαρκτης δράσης για τα µικρότερα κράτη, αλλά κυριαρχεί
πάντα η στυγνή ισχύς του µεγαλύτερου. Οι σχέσεις των Ηνωµένων Πολιτειών άλλωστε µε τους δήθεν συµµάχους τους είναι
πάντα σχέσεις ανισότητας, που βασίζονται στη στυγνή επιβολή
ισχύος.
Και πέρα από αυτά όµως, αυτές οι δήθεν συµµαχίες έχουν και
πολύ υψηλό κόστος. Για το θέµα αυτό θα µου επιτρέψετε να πω
ότι καταθέσαµε και κοινοβουλευτική ερώτηση που αφορά µόνο
στο οικονοµικό κόστος, γιατί µόνο αυτό µπορεί να µετρηθεί. Η
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει το
σηµερινό νοµοσχέδιο, διαπιστώνει ότι από τη συµφωνία επέρχεται απώλεια εσόδων για το ελληνικό δηµόσιο από τη λειτουργία
των στρατιωτικών και βοηθητικών «ευκολιών», των βάσεων δηλαδή, από τις Ηνωµένες Πολιτείες στις εγκαταστάσεις του ελληνικού στρατού και από την απαλλαγή από φόρους, δασµούς,
τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, καθώς και ατέλειες για την εισαγωγή αγαθών, προµηθειών, εξοπλισµού ή προσωπικών αντικειµένων των µελών της δύναµης, του πολιτικού προσωπικού και
των εξαρτώµενων προσώπων. Γράφει δε ότι δεν µπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων το ύψος της εν λόγω απώλειας, γιατί
εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
Αντίστοιχα, απαράλλακτα δεδοµένα και αναφορές υπήρχαν
και στις προηγούµενες φάσεις κύρωσης της ΣΑΑΣ Ελλάδας Ηνωµένων Πολιτειών του 1990 και του 2020.
Το µέγεθος της οικονοµικής επιβάρυνσης από την εφαρµογή
των συµφωνιών αποτελεί κρίσιµο µέγεθος για τον ελληνικό λαό,
που υφίσταται και το αντίστοιχο κόστος, και προφανώς αποτελεί
στοιχειώδη και διαχρονική υποχρέωση τόσο της Κυβέρνησης
όσο και της δηµόσιας διοίκησης η παρακολούθηση, στοιχειοθέτηση και τελική αποτίµηση του κόστους και της απώλειας εσόδων του ελληνικού δηµοσίου από την εφαρµογή και αυτών των
συµφωνιών.
Ελπίζουµε, λοιπόν, να υπάρχουν και να µας δοθούν αυτά τα
στοιχεία, γιατί το αντίθετο θα ήταν απόδειξη ανεπίτρεπτης περιφρόνησης του ελληνικού λαού, που έχει απόλυτο δικαίωµα να
µάθει σε ποιο ύψος ανέρχεται ανά έτος και συνολικά η απώλεια
εσόδων και το κόστος για το ελληνικό δηµόσιο και εποµένως και
για τον ελληνικό λαό από την εφαρµογή και υλοποίηση της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και µε τις τροποποιήσεις της από το 1990 µέχρι σήµερα;
Αναµφίβολα, κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε φάση αναδιάταξης στο διεθνές σκηνικό, που ως τώρα κορυφώθηκε µε την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από το άλλο µέρος όµως,
το ΝΑΤΟ λειτουργεί σαν ένας επιθετικός οργανισµός, σχεδιάζει
διεύρυνση και στη Σκανδιναβία, αφού έχει ήδη επεκταθεί χωρίς
να υπάρχει καµµία απειλή σε χώρες της Βαλτικής, στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Εφευρίσκει νέους
εχθρούς και τους πολεµά, µε βαρύ κόστος σε ψυχές και σε
χρήµα, µέχρι να εγκαταλείψει το πεδίο, ακόµα και ηττηµένο.
Δεν ξεχνάµε ούτε τις στυγνές πολεµικές επιχειρήσεις ούτε τις
δήθεν ειρηνικές παρεµβάσεις του ακόµα και στη γειτονιά µας.
Δεν µπορούµε να ξεχνάµε, παραδείγµατος χάριν, τις καταστροφές στη Γιουγκοσλαβία ούτε τις συµφωνίες που επέβαλαν για
τους δικούς τους και µόνο λόγους.
Οι συµφωνίες, λοιπόν, για να «περπατήσουν», για να λειτουργήσουν ουσιαστικά, χρειάζονται λαϊκή υποστήριξη και συναίνεση
στο κοινό αίσθηµα. Και η συγκεκριµένη αµυντική συµφωνία δεν
θα περπατήσει όπως παρουσιάζετε.
Ακόµη κι εσείς, κύριοι συνάδελφοι, εύκολα µπορείτε να διαπιστώσετε ποιο είναι το κοινό αίσθηµα γι’ αυτή. Μην απευθυνθείτε
στα µέσα της λίστας Πέτσα ή και σε δηµοσκόπους. Μιλήστε
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απευθείας µε τον απλό κόσµο, αν βέβαια έχετε κάποια στοιχειώδη επαφή µαζί του. Εξηγήστε τους αυτό το φαινόµενο:
Οι Ηνωµένες Πολιτείες αξιολογούν σήµερα τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία σαν σοβαρή απειλή για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΝΑΤΟ. Όµως την ίδια ώρα και εδώ και καιρό παραβλέπουν σκόπιµα και προκλητικά την απειλή πολέµου της
Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, που είναι µέλος και των δύο οργανισµών. Της Τουρκίας που εδώ και πενήντα χρόνια σχεδόν κατέχει και το έδαφος µιας άλλης χώρας, της Κύπρου, που είναι
επίσης µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθήστε, λοιπόν,
να τους το εξηγήσετε και θα δείτε τι θα σας πουν.
Η αυξηµένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωµένων Πολιτειών
στην Ελλάδα αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα σε µια εποχή ξέφρενου και ανεξέλεγκτου µιλιταριστικού παροξυσµού. Ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι πρέπει να δείξουµε υποµονή
για λίγο καιρό όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωµάτων.
Εµείς όµως σήµερα συζητάµε µε βάση τα δεδοµένα που
έχουµε. Ποιες εγγυήσεις ασφάλειας έχουµε από τις Ηνωµένες
Πολιτείες; Το να µιλάτε για «εµπέδωση µιας καινούργιας, πιο σφιχτής κοινής στρατηγικής κουλτούρας» είναι, επιτρέψτε µου να
πω, αόριστος λόγος. Αναλογιστείτε µόνο για µια στιγµή ποια
είναι η κρίση του ελληνικού λαού γι’ αυτά τα πράγµατα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κρίση µάλλον δεν απασχολεί καθόλου την
Κυβέρνηση. Είναι µια πολύ µικρή παράµετρος, που µόνο περιθωριακά λαµβάνεται υπ’ όψιν στην πολιτική σας, όχι µόνο εδώ,
σε όλα τα θέµατα.
Εδώ, όµως, δηµιουργείται µια πραγµατική ανησυχία. Η εµπιστοσύνη των Ελλήνων στον στρατό σαν θεσµό φθίνει δραµατικά.
Και αυτό σας το είπα στην επιτροπή. Και θα ήθελα να επαναλάβω
τι δείχνουν οι πρόσφατες δηµοσκοπήσεις και τα συγκριτικά στοιχεία που παρέχουν πηγές µάλλον φιλοκυβερνητικές. Πτώση λοιπόν 25% στην εµπιστοσύνη του κόσµου στον στρατό µε
Κυβέρνηση Νέα Δηµοκρατία. Από το 89% που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ
έχει πέσει στο 65%. Όσο κι αν επιµένουν λοιπόν τα καλοπληρωµένα και διαπλεκόµενα µέσα στην πλύση εγκεφάλου, ο λαός δεν
πείθεται. Παρά τους κοµπασµούς σας για «σωστές πλευρές της
ιστορίας» ο κόσµος καταλαβαίνει ότι έχετε πάρει λάθος δρόµο.
Είναι παράδοξο και οπωσδήποτε αντιπαραγωγικό το να εντάσσουµε το συµφέρον της χώρας µας στο πεδίο αποφάσεων των
Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτές αντιµετωπίζουν όλη την Ανατολική
Μεσόγειο, δηλαδή και την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, και
το Αιγαίο σαν έναν ενιαίο χώρο. Δεν βλέπουν χώρες, αλλά βλέπουν χώρο. Αδιαφορούν απολύτως για τη δική µας οντότητα,
πόσω µάλλον για τα εθνικά µας συµφέροντα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Κι έχουµε και ένα ακόµα κυβερνητικό κατόρθωµα. Η ενισχυµένη παρουσία αµερικανικών δυνάµεων στο ελληνικό έδαφος,
ενώ αποτελεί σχέδιο και επιθυµία των Ηνωµένων Πολιτειών, εµφανίζεται σαν δήθεν ελληνικό αίτηµα. Όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα εµφάνισε στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης
ως δικό της αίτηµα αυτό που επεδίωκε η άλλη πλευρά.» Και τώρα
που έχουµε έναν συστηµατικό καταιγισµό παραβιάσεων και
υπερπτήσεων στο Αιγαίο και στα νησιά µας, οι Ηνωµένες Πολιτείες απλώς µας προτρέπουν να τα βρούµε. Όταν όµως θέτουµε
την Τουρκία στο επίκεντρο των αποσπασµατικών µας απευθύνσεων προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, πέρα από την αναποτελεσµατικότητα, κινδυνεύουµε να κάψουµε και τα όποια άλλα
θέµατα που θα θέλαµε να θέσουµε από τη δική µας ατζέντα.
Κι ερχόµαστε πάλι στο αµείλικτο για την εθνική σας πολιτική
ερώτηµα: Υπάρχουν τέτοια θέµατα και αν ναι, ποια είναι αυτά;
Τα κράτη τουλάχιστον υποτίθεται ότι συνάπτουν αµυντικές
συµφωνίες για να προστατέψουν την ακεραιότητά τους. Το κρίσιµο είναι αν θα αποδειχθεί ότι ο σύµµαχος είναι πραγµατικός.
Και οι Ηνωµένες Πολιτείες, ιστορικά και διαχρονικά, έχουν αποδειχθεί επ’ αυτού αναξιόπιστες. Πολύ εύκολα ο χθεσινός εχθρός
γίνεται σηµερινός σύµµαχός τους και το αντίστροφο.
Επειδή, λοιπόν, ειπώθηκε από τον Υπουργό Άµυνας ότι η Τουρκία ενοχλείται επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα µιλήσει στο
Κογκρέσο, θα πούµε µόνο «Έτσι είναι αν έτσι νοµίζετε». Ιστορικά
πάντως αξίζει να ανατρέξετε στη µακρά λίστα των ξένων οµιλη-
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τών στο Κογκρέσο. Ο πρώτος ήταν το 1874, ο τότε βασιλιάς της
Χαβάης. Ο τελευταίος, ο διάσηµος πλέον Ουκρανός, ο κ. Ζελένσκι. Ανάµεσα έχουν παρελάσει και πολλοί δικτάτορες.
Στάθηκα σε έναν που µίλησε στο Κογκρέσο το 1957. Ήταν ο
Ντιέµ, τότε Πρόεδρος του Βιετνάµ. Αυτός στη συνέχεια ήρθε σε
ρήξη και οι Ηνωµένες Πολιτείες, τον ανέτρεψαν µε πραξικόπηµα
που υποκίνησαν το 1963. Μάλιστα, για την ακρίβεια, δολοφονήθηκε. Δεν θέλω να κάνω καµµία σύγκριση του Έλληνα Πρωθυπουργού µε τον Ντιέµ. Στέκοµαι σε αυτόν γιατί ο περίφηµος
Χένρι Κίσινγκερ είπε µια µνηµειώδη φράση µιλώντας για τους
«δεδοµένους» τότε φίλους της Αµερικής, στη Σαϊγκόν, τον Ντιέµ
και τον Φιέου. Είπε ότι «µπορεί να είναι επικίνδυνο να είσαι εχθρός των Ηνωµένων Πολιτειών, αλλά το να είσαι φίλος τους είναι
µοιραίο.» Είναι πολύ διδακτικό; Δεν νοµίζετε ότι είναι;
Εµείς δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πριν δώσω τον
λόγο στον Υπουργό Εξωτερικών, έχει ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού ο κ. Κουµουτσάκος και για ένα λεπτό ζήτησε τον λόγο
στη συνέχεια ο κ. Σκανδαλίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κινήµατος Αλλαγής.
Κύριε Κουµουτσάκο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά την εισήγησή µου υποστήριξα ότι στην επιστολή Μπλίνκεν προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό αφήνεται τελείως ανοικτή
η θετική δυνατότητα αµερικανικών ασκήσεων, όχι µόνο στην
ηπειρωτική χώρα αλλά και σε νησιά της Ελλάδας, κάτι το οποίο
είναι σύµφωνο µε τα ελληνικά συµφέροντα.
Ο κ. Μυλωνάκης είπε ότι αυτά είναι παραµύθια και ότι παραπλανούµε τον ελληνικό λαό. Απάντηση λοιπόν, διαβάζω από την
επιστολή, «Οι Ηνωµένες Πολιτείες µπορεί να κάνουν ασκήσεις
είτε στην ηπειρωτική χώρα είτε στα νησιά της Ελλάδας», κάτι που
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο αυτό να γίνει και σε νησιά όπως η
Σκύρος, µε βαριά στρατηγική σηµασία.
Αλλά είπε και κάτι άλλο ο κ. Μυλωνάκης -και κλείνω- ότι οι επιστολές αυτές των Υπουργών Εξωτερικών -άκουσον άκουσον- δεν
έχουν καµµία βαρύτητα. Εάν δεν το λέει από σκοπιµότητα, το
λέει από βαριά άγνοια. Οι επιστολές αυτές, οι επίσηµες, Υπουργού Εξωτερικών προς Αρχηγό κυβερνήσεως ή κράτους, όταν
συνδέονται µάλιστα µε συµβατικά κείµενα, είναι απολύτως δεσµευτικά, διπλωµατικά και επίσηµα κρατικά έγγραφα. Δεν περίµενα να έχει τέτοια άγνοια ο κ. Μυλωνάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, εδόθη η διευκρίνιση που αφορά τον προλαλήσαντα, κύριε Χήτα. Καθίστε
κάτω παρακαλώ. Θα σας δώσω τον λόγο για ένα λεπτό µετά τον
κ. Σκανδαλίδη.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, από όλη
την τοποθέτηση του εισηγητή µας, η οποία ήταν πολύ αναλυτική
και στην καρδιά του προβλήµατος, έγινε φανερό ότι η θετική µας
στάση που πήραµε στην επιτροπή οφείλεται στη σταθερή µας
θέση τόσο για τη διεθνή θέση της χώρας όσο και για τα προβλήµατα της διεθνούς συγκυρίας και ό,τι συµβαίνει αυτή την εποχή
µε το ρευστό κλίµα, µε τον πόλεµο και µε όλα αυτά, και µε τις
συµµαχίες.
Από την άλλη µεριά έχουµε καταδικάσει µε όλες µας τις δυνάµεις και σε όλα τα fora και µε επανειληµµένες δηλώσεις του Προέδρου µας οποιαδήποτε πώληση όπλων στην Τουρκία από όπου
κι αν προέρχεται.
Τοποθετήθηκε ο εισηγητής µας λέγοντας ότι στην κρίσιµη
αυτή περίοδο δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια της στρατηγικής συµµαχίας και αυτό θα ήταν το νόηµα της θετικής µας
ψήφου. Οφείλετε, όµως, να µας ενηµερώσετε τώρα στη Βουλή
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για όσα αναφέρουν τα δηµοσιεύµατα αυτά για την αναβάθµιση
των αεροσκαφών και όλα αυτά που ζητάει το Κογκρέσο, η αµερικανική Κυβέρνηση, αν αληθεύουν ή όχι, για να εξαρτηθεί και η
ψήφος µας τελικά. Νοµίζω ότι είµαστε απολύτως συνεπείς µε
αυτό.
Επαναλαµβάνω ότι θέλουµε να µας ενηµερώσετε αν το αίτηµα
του Λευκού Οίκου προς το Κογκρέσο αληθεύει, αν η αµερικανική
Κυβέρνηση -όλα αυτά τα δηµοσιεύµατα που αναφέρονται µε
πολύ συγκεκριµένα στοιχεία- έχει κάνει πραγµατικά αυτό το αίτηµα και αν είναι αλήθεια, γιατί εµείς πρέπει να υπογράψουµε
σήµερα αυτή τη συµφωνία και µε βάση τη συλλογιστική που σας
είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα απαντήσει ο
κύριος Υπουργός.
Κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, αλλά όχι σε ό,τι
αφορά το θέµα που έθεσε ο κ. Κουµουτσάκος σε σχέση µε τον
κ. Μυλωνάκη, διότι δεν αφορά εσάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου
δίνετε τον λόγο. Είχε ζητήσει τον λόγο ο κ. Κουµουτσάκος και
νωρίτερα, αλλά ο προηγούµενος Αντιπρόεδρος, που προήδρευε
εκείνη την ώρα, δεν του τον έδωσε. Εσείς είστε πιο ευέλικτος και
ευχαριστώ που µου δίνετε κι εµένα τον λόγο.
Θέλω να πω µόνο το εξής στο Σώµα, ότι εξωτερική πολιτική
διά επιστολών δεν γίνεται. Η εξωτερική πολιτική γίνεται µέσα από
τις συµφωνίες που υπογράφουµε. Γιατί, αν πούµε και για τον
EastMed, πόσες επιστολές ανταλλάξατε; Για τον EastMed, ιστορικά, µέχρι σήµερα πόσες επιστολές αντάλλαξαν οι Υπουργοί
Εξωτερικών και τελικά αυτό πετάχτηκε στα σκουπίδια; Αυτό είπαµε, ότι οι επιστολές δεν έχουν την ίδια βαρύτητα που έχουν οι
συµφωνίες. Απλά πράγµατα.
Και γιατί δεν βάλατε στη συµφωνία αυτό το οποίο αναφέρει η
επιστολή Μπλίνκεν, αφού είναι τόσο σηµαντικό για τα νησιά µας;
Ο ίδιος Υπουργός το είπε εχθές αυτό, ότι ένα από τα τρία νησιά
µας µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τους Αµερικανούς. Ποιο
είναι αυτό; Πείτε µας συγκεκριµένα και βάλτε το στη συµφωνία,
να ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
Ορίστε, και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεοχάρης για ένα λεπτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Για ένα λεπτό κι εγώ να
τοποθετηθώ στην κουβέντα -φυσικά, αναλυτικά θα τοποθετηθεί
ο Υπουργός Εξωτερικών.
Είναι, κατ’ αρχάς, θετικό ότι βλέπουµε µια διαφορά στη στάση.
Ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης είπε ότι δεν έχουν καµµία βαρύτητα αυτές οι επιστολές. Είναι θετικό ότι ο Κοινοβουλευτικός
της Εκπρόσωπος το διορθώνει προς το καλύτερο, δηλαδή, ότι
έχουν λιγότερη βαρύτητα από τις ίδιες τις συµφωνίες. Έχουν,
όµως, βαρύτητα και αυτό είναι το πολύ ουσιαστικό.
Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση που έκανε ο κ. Σκανδαλίδης,
ο συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ, θα απαντήσει ο Υπουργός. Εγώ
θέλω απλώς να προσθέσω το εξής. Κύριε Σκανδαλίδη, είναι θετικό ότι ψηφίζετε για τους λόγους που ψηφίζετε τη συµφωνία
αυτή. Ελπίζω µε αυτή σας την ερώτηση να µην προσπαθείτε να
βρείτε δικαιολογίες για πιθανή αλλαγή στάσης. Η στρατηγική
θέση της χώρας µας αναβαθµίζεται, ενόσω η στρατηγική θέση
της Τουρκίας υποβαθµίζεται καθηµερινά. Πριν από λίγα χρόνια
η Τουρκία ήταν στα F-35 και τώρα ενδεχοµένως παρακαλάει για
αναβάθµιση των F-16, την οποία έχουµε πετύχει εµείς.
Και συνεπώς -και κλείνω µε αυτό- αναγνωρίστε µε τη στάση
σας πως όλες οι στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν δικαιωθεί και ενισχύουν την ισχύ της
χώρας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Λοιπόν, σας παρακαλώ, τελείωσε.
Ακούστε τώρα, έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών
και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής
Λύσης. Κατά τον Κανονισµό -για να µη γίνει παρεξήγηση, αναφέροµαι στον Κανονισµό- οποτεδήποτε ζητήσει τον λόγο είτε Αρ-
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χηγός κόµµατος είτε Υπουργός, αλλά ο Υπουργός ο οποίος υποστηρίζει το νοµοσχέδιο, παίρνουν τον λόγο.
Πληροφορήθηκα, λοιπόν, από τον κ. Κακλαµάνη που προήδρευε ότι πρώτος τον λόγο ζήτησε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν υπάρχει θέµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τα λέω αυτά, για
να µη γίνει παρεξήγηση.
Κύριε Βελόπουλε, πάντοτε ξέρω ότι είστε συγκαταβατικός και
συναινετικός σε αυτά. Συνεπώς εγώ έπρεπε να το πω για την
Ολοµέλεια.
Ο κ. Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη συγκυρία
η Κυβέρνηση εισηγείται την κύρωση της συγκεκριµένης συµφωνίας.
Θα σας πρότεινα, όµως, για να υπάρχει σαφής εικόνα και της
κυβερνητικής βούλησης και θέσης, αλλά και της τοποθέτησης
των κοµµάτων, να επιχειρήσουµε µαζί να ανιχνεύσουµε το σύγχρονο περιβάλλον απειλών µέσα στο οποίο κινείται η πατρίδα
µας, γιατί είναι πολύ πιο πολύπλοκο απ’ ό,τι εκ πρώτης όψεως
εµφανίζεται ή ανιχνεύεται και πάρα πολλές φορές πλέον οι απειλές είναι και πολύ πέραν των στενών γεωγραφικών µας συνόρων.
Μερικά παραδείγµατα: η τροµοκρατία στο Σαχέλ και στην
Αφρική γενικά, είναι απειλή σε πολλά επίπεδα και είναι γνωστό
πως κινητροδοτεί την µετανάστευση. Κοντύτερα σε εµάς, η αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κόσοβο, στη Βόρεια Μακεδονία είναι αλλαγή, είναι απειλή για την
Ελλάδα. Τα σχέδια ψηφισµάτων που καταθέτει η Τουρκία στον
Οργανισµό Ισλαµικών Κρατών είναι απειλή για την Ελλάδα. Η
προσπάθεια, η αδόκιµη προσπάθεια της Τουρκίας να ηγηθεί του
αραβικού και του µουσουλµανικού κόσµου και να υποσκάψει ηγεσίες στον αραβικό κόσµο φιλικές προς την Ελλάδα είναι απειλή
για την Ελλάδα.
Η απόπειρα µη εφαρµογής των όρων της UNCLOS οπουδήποτε του πλανήτη είναι απειλή για την Ελλάδα. Η ανατροπή του
καθεστώτος σεβασµού της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών
είναι υπαρξιακή απειλή για την Ελλάδα. Σταµατάω εδώ έναν κατάλογο που θα µπορούσε να είναι πολύ µακρύτερος. Θα µπορούσε, παραδείγµατος χάριν, να περιλαµβάνει τα ζητήµατα του
φαινοµένου του θερµοκηπίου και του περιβάλλοντος που επίσης
είναι απειλή για την Ελλάδα µε τη δεδοµένη γεωγραφική της εικόνα.
Οι δικές µας αρχές επιβάλλουν και τις θέσεις τις οποίες υποστηρίζουµε στη σηµερινή γεωπολιτική πραγµατικότητα. Και αναφέροµαι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η Ελλάδα έχει µεγάλο σεβασµό για την τεράστια
ρωσική πολιτιστική παράδοση. Έχω αναφερθεί επανειληµµένως
στον Τολστόι, στον Ντοστογιέφσκι, στον Μαγιακόφσκι, στον
Τσαϊκόφσκι στη µουσική, στον Πούσκιν στην ποίηση -ο Πούσκιν
παρίστατο σε µια από τις πρώτες συναντήσεις της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό και έχει γράψει, έχει σχολιάσει και την προσωπικότητα του Υψηλάντη. Όλα αυτά η Ελλάδα τα σέβεται
απεριόριστα.
Παρά ταύτα, αυτά δεν έχουν καµµία σχέση ή, αν θέλετε, έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση µε την εισβολή σε ένα ανεξάρτητο κράτος. Και η Ελλάδα δεν είχε και δεν έχει την παραµικρή
δυνατότητα διαφορετικής πορείας, διότι στην πραγµατικότητα,
υπερασπίζοντας τα σύνορα όλων των κρατών του πλανήτη, υπερασπίζεται τα δικά της σύνορα, τη δική της ανεξαρτησία, τη δική
της ύπαρξη. Και ξέρετε, η ύπαρξή µας και η ανεξαρτησία µας
δεν διασφαλίζεται µόνο µε επικλήσεις περί του δικαίου.
Κουβέντιαζα µε τον παριστάµενο Πρόεδρο της Βουλής προχθές στην επιτροπή και µου είπε κάτι που θέλω να σας επαναλάβω. Η ισχύς του δικαίου είναι τις περισσότερες φορές τελείως
αναντίστοιχη µε το µέγεθος του δικαίου. Και, αν θέλετε, να
έχουµε ένα παράδειγµα που το ξέρουµε όλοι µας -αν θέλετε, ένα
τραγικό παράδειγµα- είναι το Κυπριακό. Η εξέλιξη του Κυπριακού µετά την τουρκική εισβολή από το 1974 µέχρι σήµερα.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης Μητσοτάκη έχω σαφέστατα τοποθετηθεί
για την εξωτερική πολιτική την οποία θα ασκήσουµε. Θυµάστε,
σας την περιέγραψα στο πλαίσιο έξι κύκλων αλληλοτεµνόµενων
που αφορούν γεωγραφικές περιοχές και θεµατικές ενότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, για να µη µακρηγορήσω τώρα, η Κυβέρνηση
έχει επιλύσει σε µεγάλο βαθµό τις εκκρεµότητες στα θαλάσσια
σύνορά µας µε την Αίγυπτο, µε την Ιταλία, επί της αρχής µε την
Αλβανία, έχουµε επιστρέψει πλήρως στην εκπλήρωση του ρόλου
µας στα Βαλκάνια, έχουµε θωρακίσει την άµυνά µας µε µια σειρά
συµφωνιών, η πρώτη συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, η
συµφωνία που κυρώνουµε σήµερα, η συµφωνία µε τη Γαλλία, η
συµφωνία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, η συµφωνία µε τη
Σαουδική Αραβία και επίσης, έχουµε συνεισφέρει στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων µας για τη δηµιουργία ενός ευρύτατου πλαισίου κατανόησης στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.
Και όταν λέω ευρύτατης κατανόησης, αναφέροµαι σε µια πολιτική ανοικτών οριζόντων που φτάνει στην Ινδία που επισκέφθηκα, στην Ιαπωνία που επισκέφθηκα, στις αφρικανικές χώρες
που επισκέφθηκα, στη Λατινική Αµερική που είναι ο προγραµµατισµός το 2022-2023, στις δεκάδες επισκέψεις που δεχθήκαµε,
στις εκατοντάδες συµφωνίες που υπογράψαµε -εάν έχω καλά
τον αριθµό διµερών και τριµερών, σήµερα υπερβαίνουν τις διακόσιες δέκα, δεν έχει υπάρξει τέτοιο προηγούµενο στην ελληνική
διπλωµατική ιστορία- και στις τρεις διεθνείς εκστρατείες που διεξάγουµε για το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, για
την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών και
για το Συµβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ουδέποτε στην
ιστορία µας επιδιώξαµε τρεις εκστρατείες, ουδέποτε έχουµε
εκλεγεί στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Και αυτές οι εκστρατείες γίνονται ακριβώς για να υποστηρίξουν τις αρχές που εκφράζει η πολιτική µας. Και αυτές οι εκστρατείες είναι η ενεργητική αντιµετώπιση των απειλών εναντίον µας,
µαζί µε ό,τι άλλο η Κυβέρνηση κάνει στο πλαίσιο της εξωτερικής
πολιτικής. Και θα σας παρακαλούσα σε αυτό το πλαίσιο να κατανοήσετε την κυβερνητική βούληση που περιλαµβάνει τη συµφωνία που έχει κατατεθεί στη κρίση σας.
Άκουσα το -οφείλω να πω αναµενόµενο- επιχείρηµα «εµείς τι
παίρνουµε;». Λόγω, µάλιστα, του χρονικού σηµείου, µου επιτρέπετε µε την εµπειρία που πια έχω αποκτήσει να καταλαβαίνω την
αλλαγή των επιχειρηµάτων, όταν βαθιά έστω στον ορίζοντα πέραν δωδεκαµήνου, αλλά στο όριό τους- ανατέλλει η πιθανότητα των εκλογών. Αλλιώς, διανθίζονται τα επιχειρήµατα και
αλλιώς παρουσιάζονται όταν προσεγγίζει ο προεκλογικός χρόνος. Εµείς τι παίρνουµε, λοιπόν; Με το παρακολούθηµα ή δεν
παίρνουµε αρκετά ή δεν παίρνουµε τίποτα.
Θα ήθελα σε αυτό το επιχείρηµα να σας παρακαλέσω, αντί µιας
απάντησης από εµένα, να διαβάσετε το τροποποιητικό πρωτόκολλο σε συνδυασµό µε την επιστολή Μπλίνκεν και µε το νοµοθέτηµα της United States Greece Defense and Interparliamentary
Partnership Act, που αφορά την απάντηση στα πέντε κεφάλαια,
πέντε συν ένα για την ακρίβεια, αν βάλετε και το «3+1», του τι
παίρνουν.
Πέραν των παραχωρήσεων υλικού των δανείων, της χρηµατοδότησης εκπαίδευσης, της συµµετοχής στα F-35, την αντικατάσταση υλικού, το «3+1», µε την κοινοβουλευτική του διάσταση
στην οποία µετέχουν κατά τον νόµο οι επικεφαλής και της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας στη Γερουσία, εάν σας γίνεται
σαφής, όπως πιστεύω, η βαρύτητα αυτού του πράγµατος, όπως
επίσης, παρακαλώ διαβάστε και την αντίληψη του Κογκρέσου,
το «επειδή» αυτού του νόµου, το Sense of Congress. Γιατί το νοµοθετικό σώµα καταλήγει σε αυτό το νοµοθέτηµα και πώς περιγράφεται σε αυτό το Sense of Congress η σχέση µε την Ελλάδα.
Σε αυτό το Κογκρέσο θα απευθυνθεί σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα για πρώτη φορά ως Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή η τιµή σε Πρωθυπουργό
της Ελλάδος και φαντάζοµαι δεν εισηγείται κανείς να την αρνηθούµε.
Φανταστείτε πώς θα ήταν τα πράγµατα, παρά τα όσα ακούστηκαν εδώ, αν το Κογκρέσο επεφύλασσε αυτή την τιµή στον
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Πρόεδρο Ερντογάν και τι θα λεγόταν σε αυτή την Αίθουσα. Δεν
είναι καλό να τα υποβαθµίζουµε όλα ή να τα αγνοούµε στο πλαίσιο µιας οιονεί προεκλογικής συγκυρίας.
Και σας παρακαλώ δείτε αυτή τη συµφωνία στο πλαίσιο της
σηµερινής γεωπολιτικής πραγµατικότητας. Φανταστείτε αν δεν
υπήρχε αυτή η συµφωνία. Φανταστείτε εάν δεν ήταν διαθέσιµη
η Αλεξανδρούπολη και οι δίαυλοι επικοινωνίας από την Αλεξανδρούπολη προς την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη τι σηµασία θα είχαν τα Στενά για τη Δύση και πόσο δυσχερέστερη στη
διαπραγµάτευση για τη δική µας εθνική ασφάλεια, για τη δική
µας ανεξαρτησία, για το δικό µας µέλλον θα ήταν!
Και, βεβαίως, η µετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε εµπορικό, σε ενεργειακό, σε γεωπολιτικό κόµβο υπηρετεί πλήρως και
απολύτως το εθνικό συµφέρον. Αυτή είναι η κυβερνητική θέση
και ευχαριστώ που µε ρωτήσατε, γιατί είναι προφανές ότι θέλουµε και την εµπορική δραστηριότητα.
Επίσης, ξαναλέω αυτό που είπα στην επιτροπή, ότι η παράλειψη του άρθρου 7 οφείλεται στην κατά την κυβερνητική κρίση
µη αναγκαιότητα, δεδοµένου ότι προβλέπεται καταγγελία και
άρα, εάν θέλουµε να επαναφέρουµε προς συζήτηση οποιοδήποτε κεφάλαιο, έχουµε απλώς τη δυνατότητα να ειδοποιήσουµε
την άλλη πλευρά ότι υπάρχει στο µυαλό µας σκέψη τερµατισµού,
κύριε Κατρούγκαλε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Κατά τη διάρκεια της πενταετίας, όµως, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Θα σας απαντήσω και για τον χρόνο, ευχαριστώ που µου το λέτε.
Ούτως ή άλλως, όµως, σας το είπα. Η πρόκληση την οποία χρειάστηκε να αντιµετωπίσει, όχι µόνο η Ελλάδα, αλλά η Ευρώπη,
στην περιοχή µας αυτό έγινε κατανοητό µε το χειρότερο δυνατό
τρόπο µέσα από τη διαρκή τουρκική επεκτατικότητα. Δεν ήταν η
µακρά παρουσία των Ηνωµένων Πολιτειών, ήταν η αποµάκρυνση
των Ηνωµένων Πολιτειών, η στροφή των Ηνωµένων Πολιτειών
προς τον Ινδο-Ειρηνικό και η αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
µόνη πρέπει να χειριστεί τα θέµατα της Ανατολικής Μεσογείου.
Και σας είπα κάτι το οποίο συνήθως στην Ελλάδα είναι αντιδηµοφιλές να το πεις, αλλά σας το είπα ξεκάθαρα γιατί πρέπει
να είµαστε ειλικρινείς και µεταξύ µας και προς την ελληνική κοινωνία. Η Κυβέρνηση θέλει την αµερικανική παρουσία, δεν την
απεύχεται.
Κατά συνέπεια η πενταετία για την Κυβέρνηση είναι όφελος
για τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία. Δεν επιθυµεί να
είναι ενδεχόµενη η αποµάκρυνση των Ηνωµένων Πολιτειών οποιαδήποτε στιγµή. Δεν θεωρεί ότι η αποµάκρυνση των Ηνωµένων
Πολιτειών από τη χώρα υπηρετεί την ανεξαρτησία και την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη και της ελληνικής κοινωνίας. Δεν το θεωρούµε. Και, για να είµαι ειλικρινής, δεν άκουσα και κανένα
πειστικό σκεπτικό που να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Άρα, λοιπόν, δεν έχουµε να απολογηθούµε για την πενταετία.
Το θεωρούµε ως κεφάλαιο υπέρ της συµφωνίας και όχι εναντίον
της.
Επίσης, έρχοµαι στο ζήτηµα της αποµάκρυνσής µας από την
Κίνα. Ορισµένες φορές η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια, αγαπητέ
κύριε συνάδελφε. Αύριο το πρωί στις 9.30’ θα συνοµιλήσω µε τον
Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών και στο πλαίσιο αυτής της συνοµιλίας θα καθοριστεί και πότε θα πάω στο Πεκίνο. Ο Κινέζος
Υπουργός Εξωτερικών έχει έρθει στην Ελλάδα. Και προς θεού,
έχω µεγάλη αίσθηση της διαφοράς µεταξύ του µεγέθους των
δύο χωρών και του γεωπολιτικού αποτυπώµατος.
Η Ελλάδα πάντοτε υποχρεούται να έχει σχέσεις συνεργασίας
µε όλα τα µόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας. Από εκεί και
πέρα, για το ζήτηµα της Κούβας που θέσατε κατά την οµιλία σας,
συνήθως δεν το λέω, αλλά εδώ έχει µια σηµασία για να αντιλαµβάνεται κανείς ότι µια πολιτική αρχών δεν είναι µονοδιάστατη και
δεν σου στερεί τη δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλες χώρες και
άλλα ακροατήρια, όταν γίνεται µε αίσθηµα δικαίου και σοβαρότητας. Σας λέω, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο ότι η Κούβα έχει δεσµευθεί ότι θα ψηφίσει την ελληνική υποψηφιότητα για το
Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.
Επίσης, να κουβεντιάσουµε λίγο για τα ζητήµατα των επιστολών. Ένας από τους συναδέλφους σε µια αποστροφή -φαντάζο-
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µαι κοινοβουλευτική- αποµειώνοντας το κύρος της επιστολής
Μπλίνκεν στον Πρωθυπουργό είπε: Σιγά, πόσες επιστολές έχουν
σταλεί; Η απάντηση είναι τρεις. Τρεις µόνο. Μία το 1977 και οι
άλλες δύο υπογεγραµµένες από τον Μάικ Ποµπέο και τον Τόνι
Μπλίνκεν επί των ηµερών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα µου επιτρέψετε µία µικρή παράβαση χρόνου, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω
για το εξής. Δεν έχω αρνηθεί ποτέ ενηµέρωση σε οποιονδήποτε
µε κλειστή την πόρτα και µε ανοιχτά τα χαρτιά. Όµως, σας παρακαλώ να αντιληφθείτε ότι η ανοιχτή συζήτηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο για τον εκάστοτε Υπουργό Εξωτερικών και τον
εκάστοτε Υπουργό Άµυνας της χώρας, τουλάχιστον, έχει όρια
και πρέπει και τα επιχειρήµατα από την Αίθουσα να µην αδυνατίζουν τις εθνικές θέσεις. Εάν, παραδείγµατος χάριν, κανείς δει τις
εθνικές θέσεις απέναντι στα τουρκικά επιχειρήµατα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου σε σχέση µε τη Συνθήκη του Μοντρέ, θα καταλάβει ποια είναι η εθνική θέση για τα
ζητήµατα επιστολών και τοποθετήσεων, πέραν των συνθηκών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν έχουµε την πολυτέλεια να είµαστε απρόσεκτοι. Δεν την
έχουµε! Μακάρι, να ήµασταν Λουξεµβούργο στα θέµατα ασφάλειας! Δεν είµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας είπα ξανά
και στην επιτροπή: Τιµώ τον πατριωτισµό όλων, αλλά παρακαλώ
και για την προσοχή σας. Και, εάν θέλετε ενηµέρωση, είµαι
πάντα εδώ.
Τέθηκε το ζήτηµα των υπερπτήσεων. Ορθώς τέθηκε. Οι τουρκικές υπερπτήσεις είναι απαράδεκτες. Απολύτως απαράδεκτες.
Και οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου είναι απαράδεκτες, αλλά οι υπερπτήσεις έχουν µία ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα. Αποτελούν αµφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας.
Αποτελούν προσπάθεια επιβολής. Όµως, θέλω να είµαι δίκαιος.
Το τουρκικό επιχείρηµα των υπερπτήσεων το ξέρετε. Είναι συνέχεια της όψιµης τουρκικής εκστρατείας περί δήθεν υποχρέωσης της Ελλάδας αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και κατά
συνέπεια, εκδηλώθηκε το πλήρες έκταµα του τουρκικού σκεπτικού µε τον ισχυρισµό ότι η ελληνική κυριαρχία στα νησιά δεν
ισχύει, εάν δεν είναι αποστρατιωτικοποιηµένα.
Σε αυτό το βασικό επιχείρηµα και στη βασική θέση το Στέιτ
Ντιπάρτµεντ έχει πάρει σαφέστατη θέση, καταδικάζοντας την
τουρκική άποψη.
Θα ήθελα, λοιπόν να καταθέσω για τα Πρακτικά και την επιστολή Μπλίνκεν και το νόµο και την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για το θέµα της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νικόλαος - Γεώργιος Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για τα λοιπά, τα οποία ελέχθησαν ως ελλείµµατα της τροποποίησης του δεύτερου πρωτοκόλλου που σήµερα έρχεται προς
συζήτηση και ψήφιση, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να θυµηθείτε αυτό το οποίο επαρκώς, νοµίζω, εξήγησα στην επιτροπή,
ότι η τροποποίηση δεν σηµαίνει κατάργηση του κειµένου του
1990. Τροποποιείται και καταργείται µόνον ό,τι ρητά τροποποιείται και καταργείται. Κατά συνέπεια είναι περίπου προϊόν νοµικής άγνοιας -ας το πω έτσι- να ισχυρίζεται κανείς ότι η µη
επανάληψη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωµένες Πολιτείες επαναλαµβάνουν, παραδείγµατος χάριν, την προσήλωσή τους στις αρχές
του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών σηµαίνει ότι η Ελλάδα τι; Ότι
δεν συνυπογράφει τις αρχές του Χάρτη και ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν συνυπογράφουν τις αρχές του Χάρτη; Η συµφωνία
του ’90 ισχύει, πέραν όσων ρητά τροποποιούνται ή καταργούνται. Και αυτά είναι ελάχιστα.
Και για να έχουµε µια αίσθηση βαρύτητας, φαντάζοµαι, αναφέρθηκαν διάφοροι στο ποιος υπογράφει τη συµφωνία. Έγινε
αναφορά στον πρώην Υπουργό τότε Εξωτερικών και µετέπειτα
Πρωθυπουργό κ. Σαµαρά. Τότε παρατηρήσατε τη βαρύτητα που
εδίδετο στην Ελλάδα; Παρατηρήσατε ποιος υπογράφει από την
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αµερικανική πλευρά; Ο πρέσβης, ο κ. Σωτήρχος υπογράφει. Αποµειώνετε την επιστολή Μπλίνκεν, αποµειώνετε έναν οµόφωνο
νόµο των δύο νοµοθετικών σωµάτων σε µια στιγµή άκρας πόλωσης στο σύστηµα των Ηνωµένων Πολιτειών, αδιαφορείτε για την
πρόσκληση του Πρωθυπουργού σε κοινή συνεδρίαση, εγκαλείτε
την Κυβέρνηση για ελλιπή διαπραγµάτευση και δεν παρατηρείτε
απλώς αυτό που συνιστά πανθολογούµενη συνέπεια της βελτίωσης των σχέσεων µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Κράτησα, κύριε Σκανδαλίδη, το ερώτηµά σας για το ζήτηµα
των F-16. Θα σας πω τι ξέρω, διότι εγώ δεν εκπροσωπώ εδώ την
κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών, για να µπορώ να σας απαντήσω εν εκτάσει. Η πληροφόρηση την οποία έχουµε, είναι ότι
εστάλη στα νοµοθετικά σώµατα ένα prenotification, το οποίο
αφορά όχι νέα αεροσκάφη, αλλά ραντάρ και πυραύλους υπαρχόντων αεροσκαφών. Εάν µε ρωτάτε τώρα εµένα ως Υπουργό
της ελληνικής Κυβέρνησης γι’ αυτό που µπορώ να σας απαντήσω, ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι αυτό δεν συνιστά τελεσθείσα πράξη. Να είµαστε σαφείς. Σας είπα δε ότι πρόκειται
για prenotation, ούτε καν κανονική ειδοποίηση. Αυτή την ενηµέρωση έχουµε.
Όσον αφορά την Ελληνική Δηµοκρατία, η αναβάθµιση του
τουρκικού οπλοστασίου συνιστά πρόβληµα γιατί; Για έναν απλό
λόγο, διότι η Τουρκία έχει εκδώσει απειλή πολέµου εναντίον της
Ελλάδας και διότι παραβιάζει, όπως το ίδιο το Στέιτ Ντιπάρτµεντ
σε ανακοίνωσή του επανειληµµένως έχει θέσει, την κυριαρχία και
τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Άρα η
θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι σαφής: Όχι, όχι. Το ίδιο
σαφής είναι η θέση της ελληνικής Κυβέρνησης για το θέµα των
γερµανικών υποβρυχίων στην Τουρκία. Όχι. Αυτή είναι η άποψή
µας και αυτή την άποψη θα διατυπώσουµε. Αυτή την άποψη θα
υποστηρίξουµε και είµαι σίγουρος ότι θα το κάνουµε µε τη στήριξη όλων των κοµµάτων και όλων των παρατάξεων της Βουλής.
Ένα είναι βέβαιον όµως. Δεν νοµίζω ότι θα διευκολυνθεί η δουλειά µας στην Ουάσιγκτον µεθαύριο εάν η ελληνική Βουλή, παραδείγµατος χάριν, στην απόλυτη κυριαρχία της απέρριπτε τη
συµφωνία που εισηγείται η Κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι;
Δεν θα γινόµασταν ισχυρότεροι, κύριε Σκανδαλίδη, αν δεν ψηφίζατε τη συµφωνία, πιο ανίσχυροι θα είµαστε. Γιατί η Ελλάδα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι δεν επεδίωξε στην πορεία της να ασκήσει την πολιτική του επιτήδειου ουδέτερου. Ουδέποτε το έκανε. Ούτε στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο το έκανε. Σας
θυµίζω ότι η Τουρκία κήρυξε τον πόλεµο στη ναζιστική Γερµανία
µία εβδοµάδα πριν από τη λήξη του. Ούτε στους Βαλκανικούς
Πολέµους το έκανε, ούτε στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο το έκανε.
Δεν είναι αυτή η πολιτική µας. Δεν είναι αυτή η πολιτική την οποία
άσκησαν οι µεγάλοι εθνικοί ηγέτες του Ελληνισµού που δηµιούργησαν την Ελλάδα του σήµερα. Δεν µας συµφέρει δε η αντιγραφή ξένων υποδειγµάτων και µάλιστα υποδειγµάτων
αναντίστοιχων µε τις αρχές µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ευχόµουν να είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ στο Σώµα σε µια καλύτερη διεθνή συγκυρία,
σε µια συγκυρία που ο κόσµος, η Ευρώπη, ο πλανήτης θα απολάµβανε ασφάλεια, ανάπτυξη, ειρήνη, ευηµερία. Δεν συµβαίνει
αυτό, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όµως, αν µη τι άλλο, µέσα
σ’ αυτή τη δυσχερέστατη διεθνή συγκυρία νοµίζω ότι καθίσταται
σαφέστερο παρά ποτέ ότι η εξωτερική πολιτική την οποία
άσκησε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, οφείλω να πω, µε την κατανόηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού πολιτικού
κόσµου, προστάτευσε τη χώρα και την εξόπλισε µε διπλωµατικά
όπλα που της επιτρέπουν να προσβλέπει µε αισιοδοξία και µε
ασφάλεια το µέλλον του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να παραµείνετε παραπάνω. Θα µι-
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λήσει και ο Πρωθυπουργός απ’ ό,τι ξέρω. Θα φύγετε; Δεν θα
είστε εδώ; Α, θα ξανάρθετε, ωραία.
Πραγµατικά ακούγοντας τον Υπουργό σήµερα, εάν δεν διάβαζα τη συµφωνία, θα σηκωνόµουν όρθιος να χειροκροτήσω.
Πολύ συναίσθηµα, νοµικίστικοι ακροβατισµοί, άλµατα σε επίπεδο
συµφωνιών και επιστολών. Πραγµατικά ήταν εξαιρετική η οµιλία
του. Αλλά, κύριε Δένδια µου, δυστυχώς για εσάς, η Ελληνική
Λύση διαβάζει. Διαβάζει, ξέρει, γνωρίζει.
Φαντάζοµαι ότι ενηµερωθήκατε ότι πριν από λίγα λεπτά συνεκλήθη το Συµβούλιο Ασφαλείας της Σερβίας, πριν από µισή ώρα.
Τα πράγµατα στην περιοχή δεν είναι τόσο απλά όσο νοµίζουµε
όλοι µας. Και ας ενηµερωθεί το Σώµα ότι µε αυτά που γίνονται
στην ευρύτερη περιοχή µπορεί να δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στην πορεία. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου απλή.
Και θα µείνω λίγο στην οµιλία του κ. Δένδια. Είπε ο κ. Δένδιας
ότι η απειλή για την Ελλάδα είναι η αλλαγή του στάτους. Εγώ το
καταλαβαίνω, έχετε δίκιο, κύριε Δένδια. Τότε γιατί βιάζεστε για
το Κόσοβο; Γιατί βιάζεστε; Γιατί σε διάφορες επιστολές υπάρχουν αναφορές από την αµερικανική πλευρά για το Κόσοβο. Γιατί
η Γαλλία δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο και το έχει πει ρητά και κατηγορηµατικά; Γιατί η Ισπανία; Λόγω των Καταλανών και λόγω
Βάσκων. Άρα, λοιπόν, γιατί εκεί αντιµετωπίζουµε διαφορετικά τα
πράγµατα;
Επίσης είπατε κάτι για το Διεθνές Δίκαιο και συµφωνώ µαζί
σας, αλλά στα Νησιά του Σολοµώντα ποια θέση θα πάρουµε; Του
αδυνάτου ή του ισχυρού; Να τα πείτε στο ελληνικό Κοινοβούλιο,
γιατί είναι ίδια κατάσταση µε την παρέµβαση που έχουν κάνει οι
Αµερικάνοι στην Ουκρανία αυτό που κάνουν οι Κινέζοι στα Νησιά
του Σολοµώντα. Εκεί πού θα πάµε; Με το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης και της µη αλλαγής στάτους ή µε την αµερικανική άποψη
και την αυστραλιανή που είπαν ότι θα παρέµβουν δυναµικά στα
Νησιά του Σολοµώντα; Να σας ακούσω θέλω. Αυτά θέλω να
ακούσω. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, τα είπατε πολύ καλά και πραγµατικά πρέπει όλοι µαζί οι Έλληνες συναισθηµατικά να ψηφίσουµε
γιατί τα λέει καλά ο Υπουργός.
Για τη Συρία; Σιωπή. Εκεί δεν είχαµε παραβίαση του στάτους
κβο; Για την Υεµένη; Κανείς δεν µιλάει. Υπογράφουµε µε τη Σαουδική Αραβία συµφωνίες, αλλά τα παιδιά στην Υεµένη σφάζονται. Λέω τώρα εγώ. Δίνω επιχειρήµατα για να µας απαντήσει ο
Υπουργός ή ο Πρωθυπουργός.
Μιλήσατε, κύριε Δένδιά µου, για επιστολές Μπλίνκεν. Τις καταθέσατε στα Πρακτικά. Θα τις διαβάσω κι εγώ. Τις ξέρω βέβαια,
τις γνωρίζω. Αλλά είµαι βέβαιος ότι ως έµπειρος διπλωµάτης, ως
Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος ξέρετε ότι οι συµφωνίες δεν
γίνονται διά επιστολών, γίνονται διά υπογραφών και συµφωνιών
υπογεγραµµένων, όχι επιστολών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όπως η συµφωνία που φέρνετε σήµερα εδώ, είναι µια συµφωνία όχι µε επιστολική διαδικασία, αλλά διά της κυρώσεως της
Βουλής. Αλλιώς δεν χρειάζεται να τη φέρνετε εδώ, µην τη φέρνετε. Γιατί δεν τη φέρατε; Αφού κάνουµε εξωτερική πολιτική.
Αφού συµφωνείτε, τελειώσαµε, επιστολές. Όχι. Θέλει υπογραφή
και θέλει συµφωνία µε ρήτρες µέσα, για να τα λέµε όλα.
Πάµε και στο άλλο. Ξέρετε, µε ενοχλεί, κύριε Δένδια, γιατί
είστε σοβαρός πολιτικός εσείς, µε ενοχλεί η προσπάθεια της
τιµής της χώρας από τις Ηνωµένες Πολιτείες, γιατί είναι τιµή για
τη χώρα να προσκαλείται ο Πρωθυπουργός, να το σκυλέψετε.
Και το λέω για όλη τη Νέα Δηµοκρατία. Γιατί προσεκλήθη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κύριε Δένδια; Για πείτε µου εσείς. Ο ίδιος
προσωπικά ή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος για τα διακόσια
χρόνια της Επανάστασης του ’21; Είναι πρόσκληση στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή στον οποιονδήποτε Πρωθυπουργό,
όποιος και αν ήταν από πέρσι; Και πέρσι δεν έγινε, γιατί υπήρχε
ο κορωνοϊός. Σήµερα λοιπόν πηγαίνει εκεί. Δεν πάει ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος πηγαίνει. Γιατί σκυλεύετε
πάνω ακόµη και σε αυτές τις εκδηλώσεις και επιχειρείτε να αναβαθµίσετε το προσωπικό προφίλ του Πρωθυπουργού, αλλά και
του δικού σας κόµµατος; Γιατί; Είναι λάθος. Πρόσκληση για τα
διακόσια χρόνια της επαναστάσεως είναι. Δεν θα λέµε τα ψέµατα
στο ελληνικό λαό. Δεν είναι πρόσκληση στον Πρωθυπουργό της
χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί είναι καλός Πρωθυπουργός ή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιατί τον τιµούν οι Αµερικανοί. Τιµούν την Ελλάδα, την Επανάσταση του ’21 και τον οποιονδήποτε Έλληνα Πρωθυπουργό.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Με αλήθειες θα µιλάµε εδώ µέσα,
δεν θα λέµε όπως µας βολεύει τα πράγµατα. Εξαιρετικό αυτό
που γίνεται, πραγµατικά εξαιρετικό και µαζί του. Ναι, να πάει ο
Πρωθυπουργός και ο όποιος πρωθυπουργός στο Κογκρέσο να
µιλήσει.
Πάντως, επειδή ξέρετε ιστορία, κύριε Δένδια, για την αποκατάσταση της αλήθειας, δεν είναι ο πρώτος ηγέτης της Ελλάδας
που µίλησε στο Κογκρέσο. Και ο Βασιλεύς Γεώργιος µίλησε πριν
από τον πόλεµο. Να τα λέµε όλα. Δεν είναι ο πρώτος. Και ο Βασιλεύς Γεώργιος ως εκπρόσωπος της Ελλάδας µίλησε πριν από
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Ως Πρωθυπουργός.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Νοµίζω ο Όθωνας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Μίλησε. Κάνετε λάθος. Ψάξτε το. Ιστορία είναι οι σπουδές µου.
Ηγέτης χώρας. Ο Πρωθυπουργός είναι ο ηγέτης της Ελλάδος.
Ο Βασιλεύς εκείνη την περίοδο ήταν ο ηγέτης της Ελλάδος. Έτσι
δεν είναι; Για να τα λέµε όλα.
Πάµε και στα υπόλοιπα. Τι θα περιµέναµε εµείς, κύριε Δένδια;
Και το λέω µε τη σοβαρότητα που διακρίνει την Ελληνική Λύση
κυρίως για τα εθνικά θέµατα. Πρώτα να µιλήσει ο Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο, να εκδοθούν οι ανακοινώσεις υπέρ ηµών,
υπέρ της Ελλάδος, από το Κογκρέσο επισήµως, για τιθάσευση
της Τουρκίας, να δοθούν στον κ. Τσαβούσογλου -ο φίλος Τσαβούσογλου, όπως τον αποκαλούν πολλοί-, που πηγαίνει δύο
µέρες µετά από εµάς, να του δοθούν όλα αυτά και το ελληνικό
Κοινοβούλιο µετά να κυρώσει τη συµφωνία. Αυτό θέλαµε εµείς.
Θα το θέλαµε πραγµατικά. Θα µπορούσαµε να του πούµε και τι
µπορεί να ζητήσει.
Εγώ θα µείνω σε αυτό που είπε ο εισηγητής µας και το παραδεχθήκατε και εσείς, κύριε Δένδια, για πρώτη φορά στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, ότι η σχέση δικαίου και ισχύος δεν είναι ίδια. Όσο
πιο αδύναµος είσαι, τόσο το Διεθνές Δίκαιο δεν ισχύει. Έχει απόλυτο δίκιο ο Υπουργός και εδώ θα συµφωνούσα µαζί του. Το δίκαιο, κατά το Διεθνές Δίκαιο, επιβάλλεται, αλλά δυστυχώς δεν
υπάρχει αστυνοµία ή στρατός που θα επιβάλλει το Διεθνές Δίκαιο, αλλά ο µόνος τρόπος που µπορεί να επιβληθεί είναι η αποτρεπτική ισχύς της χώρας, του Ελληνικού Στρατού, της
Αεροπορίας και του Ναυτικού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και επίσης θα ήθελα από τον Πρωθυπουργό να µην πηγαίνουµε µε αυτό το ύφος στην Αµερική, να µην πηγαίνουµε ως
επαίτες. Να πάµε να απαιτήσουµε τα αυτονόητα, να προειδοποιήσουµε το Κογκρέσο ότι δεν είµαστε δεδοµένοι.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, όταν είσαι δεδοµένος, είσαι ηττηµένος και χαµένος πριν αρχίσει η οποιαδήποτε διαπραγµάτευση. Να υπενθυµίσουµε στον Αµερικανό Πρόεδρο ότι χωρίς την
Ελλάδα, χωρίς το Αιγαίο, χωρίς την πατρίδα µας, δεν µπορεί να
υπάρχει ΝΑΤΟ, δεν µπορεί να υπάρχει Δύση, δεν µπορεί να υπάρχουν δυτικοί. Να του υπενθυµίσουµε όµως και να «εκβιάσουµε».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όσον αφορά τη συµφωνία, κύριε Υπουργέ, αν συγκρίνουµε τη
συµφωνία, γιατί το άρθρο 51 του ΟΗΕ στη Συµφωνία Ηνωµένων
Πολιτειών - Ελλάδος δεν υπάρχει; Να µου απαντήσετε. Δεν
υπάρχει πουθενά. Αποτελούσε µια ρήτρα αµοιβαίας συνδροµής,
σε περίπτωση επίθεσης ή απειλής.
Στη σηµερινή συµφωνία εξαφανίζεται το άρθρο, άλλαξε δηλαδή επί τα χείρω η συµφωνία, και µας τη φέρνετε ως καλή συµφωνία. Δεν αναγράφεται, εποµένως, πουθενά στη συµφωνία -και
τη διάβασα πολύ καλά- πού δεσµεύονται οι Αµερικανοί ότι θα καταθέσουν σχέδια πτήσεως για το Αιγαίο. Δεν γράφει πουθενά
ούτε αναγράφεται ότι αυτά θα σέβονται τα δέκα ναυτικά µίλια
του εθνικού εναέριου χώρου. Ούτε αναγράφεται ότι τα αεροσκάφη από τα πλοία των ΗΠΑ θα σέβονται την ελληνική περιοχή
SRR, την περιοχή έρευνας και διάσωσης. Είναι σωστό αυτό; Είναι
εθνικό; Είναι σοβαρό; Και µου έρχεστε εδώ και µου λέτε ότι η
συµφωνία είναι καλή; Δεν είναι καθόλου καλή η συµφωνία.
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Έχω µπροστά µου την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους -θα την καταθέσω για τα Πρακτικά, για να δείτε ότι ξέρουµε τι λέµε-, η οποία λέει: «Από τις προτεινόµενες διατάξεις
στο πλαίσιο υλοποίησης του κειµένου πρωτοκόλλου επέρχονται
επί του κρατικού προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: απώλεια εσόδων…». Πόσα είναι αυτά, κύριε
Υπουργέ; Να µας απαντήσει ο Πρωθυπουργός τι έσοδα θα χάσουµε από τη λειτουργία των σχετικών στρατιωτικών και βοηθητικών ευκολιών.
Ακούστε τι λέει: Δεν θα πληρώνουν φόρους, δασµούς, τέλη,
επιβαρύνσεις, ατέλειες, εισαγωγή αγαθών, προµηθειών, εξοπλισµού. Θα τους δίνουµε και δωρεάν καύσιµα. Για πείτε µου, αυτά
πόσα εκατοµµύρια είναι; Δέκα, είκοσι, τριάντα, πενήντα; Πείτε
µας, να ξέρουµε και εµείς. «Συµβατική µας υποχρέωση», θα µου
πείτε. Ναι, αλλά η συµβατική υποχρέωση αφορούσε τη Σούδα.
Τώρα ξαφνικά είναι άλλες τέσσερις, πέντε βάσεις. Στην Αλεξανδρούπολη τα καύσιµα θα τα πληρώνει ο Έλληνας, που δεν έχει
καύσιµα να βάλει στο σπίτι του;
Γιατί δεν λέτε στον ελληνικό λαό ότι αυτή η συµφωνία κοστίζει
τον χρόνο 100 εκατοµµύρια, 200 εκατοµµύρια σε καύσιµα, σε
ατέλειες; Δηλαδή, να έχουµε στο καύσιµο του Έλληνα ειδικό
φόρο και φόρο πάνω στον φόρο, αλλά ο Αµερικανός εδώ, επειδή
µας αγαπάει πολύ, δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο και ειδικό
φόρο. Είναι τραγικά και µόνο να τα συζητάµε. Αυτά είναι τραγικά
και µόνο που τα συζητάµε.
Παρακαλώ τον κύριο ναύαρχο να µην κάνει θόρυβο. Δεν τον
ακούω καλά. Όχι ότι δεν τον ακούω εγώ καλά, αλλά δεν θέλω να
τον ακούω να µε διακόπτει.
Πάµε και στα υπόλοιπα. Τι θα ήθελα εγώ; Να πάρετε αντιγραφή τη συµφωνία της συνδροµής Μεγάλης Βρετανίας και
Σουηδίας, να τη φέρετε εδώ και να την υπογράψουµε όλοι µαζί,
η οποία έγινε προχθές, κύριε Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τι λέει η συµφωνία; Ακούστε τι σηµαίνει συµφωνία χωρών
πραγµατικά άξιων επαίνων. Τζόνσον: Σε περίπτωση επίθεσης ή
καταστροφής στη Σουηδία, η Βρετανία θα προστρέξει σε βοήθεια µε οποιαδήποτε βοήθεια, όπλα, στρατό, αεροπλάνα, πλοία.
Εάν ο Τούρκος εισβάλει στα νησιά µας, δεν θα σηκωθεί ούτε ένα
αµερικανικό αεροσκάφος να προστατεύσει την Ελλάδα.
Είναι συµφωνία αυτό το πράγµα που φέρνετε εδώ; Κατ’ εµάς,
όχι. Έχει λάθη. Έχει λάθη µεγάλα. Αυτή είναι η άποψή µας. Εµείς
έχουµε διαφορετική φιλοσοφία συνολικά, σε σχέση µε τη Νέα
Δηµοκρατία, διότι θεωρούµε ότι η Δύση, όπως την εννοείτε, δεν
χρειάζεται την Ελλάδα, δεν τη θέλει. Γιατί η Δύση σήµερα δεν
είναι πραγµατικά ευρωπαϊκή και δεν είναι αυτό που η Ελλάδα τής
έδωσε. Δεν είναι πολιτισµένη. Είναι µια βαρβαρότητα η Δύση. Και
βαρβαρότητα αποδείχθηκε η Γιουγκοσλαβία και αποδεικνύεται
και σε άλλες επιλογές της.
Θέλετε να κάνουµε ιστορική αναδροµή; Θα δώσω δύο παραδείγµατα µόνο, για να θυµηθούν λίγο αυτοί που ξέρουν ιστορία.
11ος αιώνας. Πάντοτε η Δύση θεωρούσε ανάχωµα την Ελλάδα
προς τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Αλέξιος Κοµνηνός, επιστολή
«Σταυροφόροι». Έστειλε επιστολή για βοήθεια. Ήρθαν οι Τούρκοι. Τι του απάντησαν οι Ευρωπαίοι τότε; Τίποτα. Ήρθαν οι σταυροφόροι και ισοπέδωσαν το Βυζάντιό µας.
16ος αιώνας. Η Ελλάς στενάζουσα κάτω από την Οθωµανική
Αυτοκρατορία. Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία σκοτώνονται µεταξύ
τους. Μάχονται για τη βόρεια Ιταλία και ο Έλληνας υπόδουλος.
Θα πάµε και αργότερα, στην παραχώρηση των Επτανήσων στον
Βασιλέα Γεώργιο, το 1864. Θυµηθείτε τι απαιτούσε η Αγγλία
τότε, η σύµµαχός µας χώρα. Να υπογράψει ο Βασιλεύς Γεώργιος
ότι δεν θέλει αλλαγή συνόρων εις βάρος της Τουρκίας, για να
µας δώσουν τα Επτάνησα, όταν ο Όθωνας, ο Βασιλεύς ο προηγούµενος, ήθελε αλλαγή συνόρων και απελευθέρωση της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
Αυτοί είναι οι σύµµαχοί µας. Θέλετε να πάµε στον Κριµαϊκό
Πόλεµο, να σας θυµίσουµε τι µας έκαναν οι σύµµαχοί µας τότε;
Που και οι κοµµουνιστές το ’17, επειδή στείλαµε στην Κριµαία
εµείς στρατό, βρήκαν άλλοθι και έβριζαν τον Κεµάλ, αλλά και οι
Ιταλοί και οι Γάλλοι, οι δικοί µας σύµµαχοι, έδιναν όπλα στον
Κεµάλ Ατατούρκ.
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Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν φιλίες µεταξύ λαών και κρατών
και εθνών. Υπάρχουν συµφέροντα! Μόνο συµφέροντα και τίποτα
άλλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε και στη νεότερη ιστορία. Όταν στα Ίµια, αγαπητέ µου
κύριε ναύαρχε και αγαπητοί της Νέας Δηµοκρατίας, η Ελλάς
ήταν έτοιµη να δώσει ένα καίριο πλήγµα εις βάρος του τουρκικού
στόλου, οι Αµερικανοί φίλοι µας τι έκαναν, θυµάστε; Θυµηθείτε.
Να µη θυµηθώ το ’55, µε το πογκρόµ των Ελλήνων, που παρακολουθούσαν όλοι τους τη σφαγή των Ελλήνων στην Πόλη µας,
στην Κωνσταντινούπολη. Να µη θυµηθώ στην εισβολή του ’74 τι
έκαναν οι σύµµαχοί µας.
Τα λέω αυτά για έναν και µόνο λόγο. Για να µην είστε δεδοµένοι και να µην εγκλωβίζετε τη χώρα ως δεδοµένο χρήσιµο ηλίθιο.
Αυτό σάς λέω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, δεν θα πω για τα υπόλοιπα, για το σχέδιο Άτσεσον.
Τώρα µας σπρώχνουν στη Χάγη. Τώρα µας σπρώχνουν συνεχώς
προς τη Χάγη, γιατί ξέρουν πολύ απλά ότι πρέπει να παραδώσουµε πολλά από αυτά που ανήκουν και κατακτήθηκαν µε αίµα.
Όχι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Η συµφωνία είναι κακή. Θα
σας το πούµε ευθέως. Δεν είναι καλή. Δεν είναι εθνική. Δεν είναι
πατριωτική. Αυτή είναι η άποψή µας. Δεν θα πω ότι είναι δουλική,
ενδοτική. Τα αποφεύγω ως χαρακτηρισµούς. Θα πω ότι είναι
κακή.
Ακούστε, το αµερικανικό ΥΠΕΞ -επειδή είπε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας- επί Υπουργίας Ποµπέο διαβίβασε στις 18-32020 στο Κογκρέσο έκθεση-πόρισµα. Τι έλεγε η έκθεση;
Αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν στην Ελλάδα τα δέκα
ναυτικά µίλια στον αέρα. Αυτά δεν µας τα έχει πει, όµως.
Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Ντέιβιντ Σάτερφιλντ στις
21-9-2020 γράφει στο Twitter: Δεν ισχύει ο διεθνώς νόµιµος χάρτης της Σεβίλλης που εκδόθηκε µετά από επίσηµη παραγγελία
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή είναι η πολιτική των Αµερικανών. Η πολιτική των όποιων Αµερικανών και ισχυρών είναι «κερδίζω από όλους». Και εάν ο ένας είναι δεδοµένος και ο άλλος
είναι διαµαρτυρόµενος, θα χαϊδέψει τον διαµαρτυρόµενο. Αυτός
που διεκδικεί και διαµαρτύρεται είναι η Τουρκία. Η Ελλάδα είναι
δεδοµένη.
Να σας πω και τα άλλα, που αποφεύγει ο Υπουργός να πει.
Την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ προς το Κογκρέσο για τα αµερικανικά F-16, που θα τα δώσουν στους Τούρκους, ξέρετε ποιος
την υπογράφει; Σας το είπε ο κ. Δένδιας; Έφυγε ο κ. Δένδιας
από την Αίθουσα, θα σας το πω εγώ. Η κ. Ναζ Ντουράκογλου,
τουρκικής καταγωγής, ανώτερο στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ.
Το ξέρει ο Έλληνας ότι το Στέιτ Ντιπάρτµεντ σήµερα έχει τουρκικής καταγωγής υπεύθυνο, την κ. Ντουράκογλου; Το γνωρίζει;
Και από την άλλη, ήρθε η κ. Νούλαντ εδώ και ακύρωσε τον µοναδικό αγωγό ελληνικών και ευρωπαϊκών συµφερόντων και αντιρωσικών, τον EastMed. Είναι ο µοναδικός αντιρωσικός αγωγός
ο EastMed, που θα έπρεπε να τον κάνουµε εδώ και µία δεκαετία
τουλάχιστον, και τον ακυρώνει η Νούλαντ διά δηλώσεως. Και δεν
απαντά η Κυβέρνηση. Δεν λέει τίποτα.
Θα δείτε πόσο σύµµαχοι είναι οι δυτικοί, γιατί ο χρόνος πιέζει.
Ο Ζελένσκι ζητάει λεφτά, 6 δισεκατοµµύρια τον µήνα. Τα ζητάει.
Και βγάζει οµόλογο, σκεφτείτε, η Ευρώπη, για να τον βοηθήσει
οικονοµικά. Και η Ελλάς το 2012 παρακαλούσε, εκλιπαρούσε, για
να δώσουν χρήµατα στη συµµαχική της χώρα η Ευρωπαϊκή
Ένωση και µας έβαζαν στα µνηµόνια και µας κατέστρεψαν. Αυτή
είναι η αλήθεια.
Και ερωτώ εγώ εσάς: Πόσο ικανοποιηµένοι είστε; Πόσο ικανοποιηµένοι µπορεί να είστε; Γίνονται λάθη συνεχώς. Λάθη.
Δεν θα µπορούσε η Ελλάς να πει στην Αµερική, στις Ηνωµένες
Πολιτείες: «Δεν σας δίνουµε προσβάσεις. Είµαστε υποχρεωµένοι
να έχετε µία βάση στη Σούδα. Τηρούµε τις συµφωνίες. Δεν τις
αλλάζουµε. Θέλετε βάσεις; Θέλουµε και εµείς. Θέλουµε κάτι από
εσάς.»; Να διεκδικήσουµε κάτι συγκεκριµένο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης)
Γι’ αυτό εµείς ως Ελληνική Λύση λέµε, ακούστε: Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες! Γιατί θέλουµε να κάνουµε πρώτη την
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Ελλάδα, πρώτους τους Έλληνες! Το αξίζουµε. Το µπορούµε.
Αλλά -µε µία λέξη- διεκδικούµε. Αυτό έχουµε µάθει, να διεκδικούµε.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής
Λύσης)
Το άλλο που θέλω να µου απαντήσει ο Πρωθυπουργός: Πόσα
όπλα, ποια όπλα εστάλησαν στην Ουκρανία; Αριθµό, ποιότητα,
οπλικό σύστηµα και αν θα δώσουµε και άλλα. Γιατί αφήνει παραθυράκι ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο συµπαθής κατά τα άλλα
κ. Παναγιωτόπουλος. Λέει «µη µιλάτε για την Τουρκία πολύ».
Μετά λέει «γιατί να µη δώσουµε, αν πάρουµε αντικατάσταση καινούργια». Μισό λεπτό. Αν δώσω τα παλιά αντικατάσταση, θα τα
πάρω τώρα ή µετά από κανένα-δυο χρόνια; Τώρα, τώρα, τώρα,
τώρα; Ας το στείλουν κατευθείαν οι Αµερικανοί, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν κατάλαβα. Κορόιδα είναι αυτοί; Δηλαδή, οι Αµερικανοί να στείλουν σε εµάς, να στείλουµε τα παλιά τα δικά µας,
να µας δώσουν καινούργια; Να τα στείλουν κατευθείαν στην Ουκρανία. Αυτά θέλω να µας πείτε.
Να στείλετε όπλα θέλετε; Διαφωνούµε. Θα έχουµε όπλα εµείς
από τους Αµερικανούς για αντικατάσταση; Δεν µας λέτε. Πότε;
Το πότε έχει σηµασία, γιατί, αν µπουκάρουν οι Τούρκοι σε κανένα
νησί, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν θα έχουµε να αµυνθούµε µε τα
λάθη που κάνετε.
Επίσης άλλο λάθος. Ο Πρωθυπουργός συνεχώς εδώ τις τελευταίες µέρες, µήνες, όταν µιλάει, λέει ότι η Ουκρανία -ακούστε- είναι πρωτοφανές ευρωπαϊκό γεγονός τα τελευταία ογδόντα
χρόνια. Πόσο ικανοποιηµένοι είναι οι Βουλευτές, οι πατριώτες,
της Νέας Δηµοκρατίας ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να λέει
ότι η Κύπρος δεν ήταν εισβολή και δεν ήταν Ευρώπη; Αυτό λέει
ο Πρωθυπουργός. Στο συνέδριό σας το είπε και πάλι. Είναι πρωτοφανές να το ακούµε από Έλληνα Πρωθυπουργού αυτό το
πράγµα!
Δεν θα µιλήσω για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Θα πω,
όµως, το εξής, κύριε Υπουργέ: Η γεωπολιτική αξία των νησιών
µας είναι πολύ µεγαλύτερη µε δώδεκα ναυτικά µίλια, παρά µε
έξι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε.
Να σας πω και κάτι ωµά; Μην πέσετε στην παγίδα των Αµερικανών, κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε Πρωθυπουργέ. Μην αφαιρέσετε στρατεύµατα από τα νησιά, όπως έκαναν µε τη µεραρχία
στην Κύπρο και µετά έκαναν απόβαση-αποβίβαση τα τουρκικά
στρατεύµατα. Μην το επιχειρήσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επειδή πολλοί από εσάς -και έχετε δίκιο- κατηγορείτε την Αντιπολίτευση πολλές φορές ότι δεν έχει προτάσεις, σήµερα στον
κ. Παναγιωτόπουλο θα πω δυο-τρία πράγµατα ως προτάσεις. Θα
καταθέσουµε όλες τις προτάσεις µας εδώ -γιατί είναι πολλές- για
το Υπουργείο Άµυνας και τη βιοµηχανία. Θα τα δείτε σε λίγο.
Κύριε Υπουργέ, όσα όπλα και να έχει µια χώρα, αν δεν έχει
στελέχη και στρατό, δεν πρόκειται ποτέ να πάει µπροστά. Λειψανδρία λέγεται ή υποστελέχωση. Εάν δεν λύσουµε ως ελληνικό
Κοινοβούλιο το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα της χώρας, που
αφορά το δηµογραφικό, µε κίνητρα στα Ελληνόπουλα και στις
Ελληνίδες ώστε να γεννήσουν Έλληνες, έχουµε πρόβληµα. Όσα
όπλα και να έχουµε, δεν θα έχουµε στρατό. Αυτό είναι το υπ’
αριθµόν ένα πρόβληµα της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Διαχρονική απαξίωση της αµυντικής βιοµηχανίας, ελληνικά
οπλικά συστήµατα, προϊόντα και ευκαιρίες που χάθηκαν. Σας τα
απαριθµώ ένα προς ένα: Εθνικό τυφέκιο, κατασκευή από Έλληνες, έναν από την Κρήτη και έναν από τη Λάρισα. F-16, drone της
ΕΑΒ. Ραντάρ «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» της ΕΑΒ. Ελληνικής σχεδίασης και
κατασκευής αεροσκάφος ALT-LC2. Ήταν µερικά από τα προγράµµατα, κύριε Υπουργέ. «Τρέξατε» µερικά. Εγώ άδικος δεν
είµαι. Αυτό µε το drone το «τρέξατε» όσοι µπορούσατε, γιατί και
η χελώνα τρέχει και το λιοντάρι τρέχει. «Τρέξτε» λίγο πιο γρήγορα. Είναι απαραίτητα τα drone και καλά κάνατε και ενδιαφερθήκατε, γιατί πιέσαµε και πιέζουµε εδώ και τρία χρόνια.
Όµως, πρέπει να δείτε τι κάνει η Πολωνία, τι κάνει η Βρετανία,
τι κάνει η Νορβηγία. Τώρα επιχειρούν να µπουν στο ευρωπαϊκό
άρµα, στο MGSC. Μπείτε κι εσείς. Να µπούµε κι εµείς στο ευρωπαϊκό άρµα. Είναι χώρες που κάνουν συνέργειες, για να έχουν
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και οι ίδιες δυνατότητα να βγάλουν εξοπλιστικά και ανταλλακτικά. Είναι πρόταση για την ελληνική βιοµηχανία. Την έχω εδώ,
γραπτή και αυτή. Αφήνουµε γραπτές τις προτάσεις. Δεν είναι
δική µας πρόταση. Ακούστε. Την έκανε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΚΠΥ Τάσος Ροζολής στη Βουλή. Θα την
καταθέσω ξανά. Αυτός είναι ο «µπούσουλας» σύµφωνα µε τον
οποίο πρέπει να λειτουργήσει όλη η Βουλή. Βάζουµε κι εµείς τις
δικές µας προτάσεις µέσα για να τις πάρετε, να τις έχετε, για να
ξέρετε ότι τουλάχιστον εµείς δεν είµαστε ένα κόµµα που ήλθαµε
εδώ για να κάνουµε αντιπολίτευση.
Στο ΚΙΝΑΛ τώρα συνεδριάζουν για το τι θα κάνουν. Το λέω
αυτό, για να καταλάβετε τη λογική ενός κόµµατος. Μέχρι χθες
ήταν υπέρ. Ξαφνικά, βλέποντας ότι κάτι δεν πάει καλά, θα αποφασίσουν τώρα τι θα κάνουν.
Εµείς έχουµε σταθερή γραµµή, σταθερό δρόµο, σταθερό
οδηγό, σταθερή πυξίδα το εθνικό συµφέρον της Ελλάδος, της
πατρίδας και των Ελλήνων. Τελεία και παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όγδοη πρόταση: Ο φθηνός τρόπος να πάρει η Ελλάδα στο Αιγαίο το πάνω χέρι. Αγαπητέ µου κύριε Υπουργέ, θα τα καταθέσω
στα Πρακτικά. Είναι οι ψευδο-δορυφόροι. Θα τα καταθέσω εδώ
για να τα δείτε -είναι έτοιµα, µελέτη-, για να µη σας «τρώω»
χρόνο. Είναι χρήσιµοι ακόµα και για την κάλυψη πολιτικών αναγκών οι ψευδο-δορυφόροι. Είναι φθηνοί. Δούλεψε η οµάδα των
εµπειρογνωµόνων της Ελληνικής Λύσης, κύριε Υπουργέ. Κάναµε
ολόκληρη µελέτη, πάµφθηνη -τα ξέρει ο ναύαρχος αυτά τα πράγµατα-, ώστε να έχεις τεράστια δυνατότητα ελέγχου του εναερίου
σου χώρου χωρίς να έχεις προβλήµατα.
Θα πω και κάτι στον Πρωθυπουργό, για να το ακούσει: Διαστηµικό πρόγραµµα της Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός στις 22-32022 πήρε επιστολή από τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής
Διαστηµικής Υπηρεσίας για την πρόοδο της κυβερνοασφάλειας.
Εκεί συµµετέχει και η Ελλάδα. «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση»,
λέει ο συγκεκριµένος διευθυντής. Η κυβερνοασφάλεια είναι το
µέλλον και ο πόλεµος. Η κυβερνοασφάλεια είναι το µέλλον ενός
κράτους. Καθυστερεί πάλι η Νέα Δηµοκρατία. Έχει τον κ. Πιερρακάκη, που µας λέει για τα ψηφιακά. Ορίστε. Διακόσια εκατοµµύρια ιστορία είναι αυτή. Γιατί καθυστερείτε; Θα χάσουµε
διακόσια εκατοµµύρια. Ας το δει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Κρούω κώδωνα κινδύνου. Η κυβερνοασφάλεια σε έναν ενδεχόµενο πόλεµο είναι το άλφα και το ωµέγα.
Θα σας πω τώρα ποια είναι η διαφορά της Ελλάδας και της
Τουρκίας, πέρα από το ότι η Τουρκία είναι ο επιτήδειος ουδέτερος και η Ελλάς ο χρήσιµος ηλίθιος.
Κύριε Δένδια, εδώ και καιρό λέτε πολλοί από εσάς ότι η Τουρκία καταρρέει, ότι θα πεθάνει, ότι θα ψοφήσουν οι Τούρκοι. Συγγνώµη για την έκφραση, αλλά έτσι λένε στα κανάλια σας. «Θα
πεθάνουν, πεινάνε, δεν έχουν νερό, δεν έχουν λάδι, δεν έχουν
τυρί.».
Σας διαβάζω, λοιπόν, το σχέδιο Ερντογάν των τελευταίων δεκαπέντε ετών: «Η Τουρκία το 2025», δυστυχώς για εµάς, «θα διαθέτει δέκα χιλιάδες χιλιόµετρα γραµµών υψηλής ταχύτητας
τρένου, το µεγαλύτερο δίκτυο στην Ευρώπη. Η Τουρκία κατασκευάζει σιδηροδροµικές γραµµές. Το νέο αεροδρόµιο Κωνσταντινουπόλεως, µε έξι διαδρόµους απογείωσης-προσγείωσης,
το µεγαλύτερο στον κόσµο, όταν ολοκληρωθεί το 2028. Η Τουρκία κατασκευάζει νέες γέφυρες στον Βόσπορο, τις µεγαλύτερες
στον κόσµο, τη µοναδική υποθαλάσσια σήραγγα των επιπέδων,
µε το µετρό να εγκαινιάζεται το 2023. Η Τουρκία θα έχει τρεις
πυρηνικούς σταθµούς, Ακούγιου, Σινώπη και Ιγνέαντα, αγωγό
“ΤΑΝΑP”, που µεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο.».
Όλα αυτά τα έκανε η Τουρκία. Κατασκευάζει τέσσερα υπερσύγχρονα νοσοκοµειακά συγκροτήµατα. Ακούστε τι κάνει. Ο ιατρικός τουρισµός στην Τουρκία είναι δύο έως πέντε εκατοµµυρίων ατόµων τον χρόνο. Γιατροί είστε πολλοί εδώ µέσα. Έχουν
ιατρικό τουρισµό. Πηγαίνουν εκεί και κάνουν επεµβάσεις και
αφήνουν τα λεφτά τους. Δηµιουργήθηκαν κέντρα ανάπτυξης-παραγωγής ιατρικής τεχνολογίας, φαρµακευτικών ειδών, αυτό που
σας λέµε εµείς εδώ και τρία χρόνια. Σας τα λέµε αυτά τρία χρόνια. Δυστυχώς δεν ακούτε. Δυστυχώς αυτοί κάνουν πολλά και
εµείς δεν κάνουµε τίποτα.
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Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι τώρα που µιλάµε οι Τούρκοι
στήνουν βάσεις στην Κύπρο. Στήνουν ραντάρ σε Λευκόνοικο,
Μπογάζι και Καρπάσια. Στήνουν στην Κύπρο µας και δεν µιλάει
κανείς στην Ελλάδα. Κανένας Βουλευτής, κανένα κόµµα δεν λέει
τίποτα για όλα αυτά που γίνονται.
Η Ελλάδα τι κάνει; Συζητάει για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Λέει, λοιπόν, στην Τουρκία: «Έλα εδώ, είµαστε ελεύθεροι,
ανοίξαµε και σας περιµένουµε.».
Είναι λάθη αυτά. Εγώ θα περίµενα από τον Έλληνα Υπουργό,
τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς και τους Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας να µιλήσουν, αγαπητέ κύριε Δένδια, όπως ο Υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας: «Η Ευρώπη δεν έλυσε το πρόβληµα
της Κύπρου επί σαράντα οκτώ έτη και πιστεύει ότι θα λύσει άλλα
προβλήµατα; Οι χώρες που βοµβάρδισαν τη Σερβία δεν έχουν δικαίωµα να ζητούν να ακολουθήσουµε την πολιτική τους.».
Τι θα έλεγα εγώ. αν ήµουν Πρωθυπουργός; «Η Ευρώπη δεν
έλυσε το πρόβληµα της Κύπρου επί σαράντα οκτώ ολόκληρα
χρόνια. Η Ευρώπη ζητάει από εµάς να συµµετάσχουµε στην Ουκρανία, να ακολουθήσουµε την πολιτική της στην Ουκρανία, όταν
την Κύπρο µας δεν την ελευθέρωσε και είναι υπόδουλη και υπό
κατοχή.». Αυτά θα έλεγα εγώ. Αυτό έπρεπε να πει ο Έλληνας
Πρωθυπουργός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, έχω πει χιλιάδες φορές ότι το πρόβληµα ξεκινάει,
κύριε Δένδια, από εδώ και στο εξής. Επειδή δεν θέλω να κουράσω περισσότερο, θα καταθέσω γραπτώς πλέον την πρόταση
της Ελληνικής Λύσης για το πώς µπορεί να µειωθεί το ρεύµα, η
τιµή του ρεύµατος. Είναι µεγάλο πρόβληµα. Θα το καταθέσω
γραπτά στα Πρακτικά της Βουλής και αυτό γιατί βλέπω ότι αντιγράφετε όλοι.
Άκουγα τώρα το ΠΑΣΟΚ να µιλάει για εξορύξεις. Πρόκειται
περί θράσους. Είκοσι, τριάντα χρόνια κυβέρνησαν. Να µιλάει για
εξορύξεις ο Πρωθυπουργός. Το έλεγα από το 2007, από το 2009.
Κάποιοι παλιότεροι εδώ µέσα µπορεί να θυµούνται, όπως ο κ.
Στυλιανίδης. Τα έλεγα από τότε. Και τώρα ξαφνικά θυµηθήκαµε
τις εξορύξεις. Σας λέγαµε να µην κλείσετε λιγνίτες. Τους κλείσατε. Λέτε ψέµατα στον ελληνικό λαό ότι αν γεµίσουµε ανεµογεννήτριες θα έχουµε φθηνό ρεύµα. Ψέµα. Η Δανία έχει 50%
παραγωγή ρεύµατος από ανεµογεννήτριες. Η τιµή του ρεύµατος
είναι ίδια µε τη δική µας.
Είναι πράγµατα απλά. Ξέρετε γιατί; Ασκείτε πολιτική µε ψέµατα και αυτό θα το βρείτε µπροστά σας. Οι προτάσεις είναι συγκεκριµένες. Θα µπορούσατε να τις εφαρµόσετε, αλλά έχετε µια
δυσκολία. Σε µία φράση οφείλεται η δυσκολία σας να λύσετε το
πρόβληµα: διαπλοκή µε την ολιγαρχία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αυτό είναι το πρόβληµά σας, είτε µε τους λαθρέµπορους καυσίµων, που καµµία κυβέρνηση δεν πάταξε, γιατί δεν είναι ο µικρός εµποράκος, είναι το διυλιστήριο που κάνει το λαθρεµπόριο.
Από εκεί φεύγει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Είτε γιατί οι
πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, τα παλικάρια αυτά είναι τα γνωστά παλικάρια που έχουν διυλιστήρια, που έχουν δεξαµενόπλοια,
που έχουν πολλά πράγµατα. Ενδιαφέρθηκε η Κυβέρνηση να ζητήσει εξαίρεση για τους εφοπλιστές για το εµπάργκο στη Ρωσία
και όχι εξαίρεση για την τιµή του ρεύµατος στον Έλληνα πολίτη.
Αυτά είναι µεγάλα λάθη.
Κύριε Δένδια, κάνετε πάλι λάθος µε την εµπλοκή στην Ουκρανία. Κάνατε τροµακτικό λάθος. Θα σας πω γιατί. Δεν είναι µόνο
το γεωπολιτικό. Οι επαγγελµατικοί τοµείς στην Ελλάδα εξαρτώνται άµεσα από Ρωσία και Ουκρανία. Ακούστε. Οι αγρότες βασίζονται στο άζωτο, στο φώσφορο και στο κάλιο µε βάση την
αµµωνία. Όλα αυτά προέρχονται από Ρωσία και Ουκρανία. Ξέρετε ότι τα λιπάσµατα προέρχονται από εκεί; Πώς θα καλλιεργήσει ο αγρότης, αν εσύ επιβάλεις εµπάργκο σε µια χώρα που
σου δίνει το πρωτόλειο προϊόν για να κάνεις γεωργική καλλιέργεια; Πείτε µου εσείς.
Βρήκατε ασφαλιστική δικλίδα; Όχι. Κάνατε κάτι για την επισιτιστική κρίση, που λέγαµε το 2020 εµείς εδώ µέσα; Όχι. Κάνατε
κάτι για τα καύσιµα και την ενέργεια, που λέγαµε εµείς εδώ µέσα;
Όχι. Πού πάµε έτσι; Από Σεπτέµβριο θα έχουµε τροµακτικά προβλήµατα. Αν διακόψει η Ρωσία τις εξαγωγές χηµικών µετάλλων
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και διαφόρων επεξεργασµένων αερίων σε χώρες, τιτάνιο, αλουµίνιο, νικέλιο, κοβάλτιο, λίθιο για την κατασκευή µπαταριών, τότε
έχουν τελειώσει όλα.
Τι κάνουµε; Ποια είναι αυτή η Ευρώπη, που δεν καταλαβαίνει
ότι πρέπει να υπηρετείς τον Ευρωπαίο πολίτη, τον Έλληνα, τον
Γάλλο, τον Ιταλό, τον Γερµανό, όλους τους Ευρωπαίους και όχι
την Αµερική, µε το ακριβό LNG που θέλει να µας δώσει ο αµερικανικός παράγοντας; Το LNG είναι τρεις φορές επάνω. Γιατί να
είµαστε οι πειθήνιοι εµείς; Πείτε µου εσείς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ).
Το πρόβληµα εστιάζεται στη ρήση του ντε Γκωλ, αγαπητέ
κύριε Δένδια. Ο ντε Γκωλ -και καλωσορίζουµε τον κύριο Πρωθυπουργό- έλεγε: «Η Ευρώπη δεν µπορεί να ζήσει χωρίς τη Ρωσία,
γιατί η Ρωσία διαθέτει τεράστια κοιτάσµατα πετρελαίου και ορυκτών και αυτή είναι η πραγµατικότητα.». Εάν, λοιπόν, δεν το καταλάβουµε, θα έχουµε πρόβληµα.
Και, βέβαια, κύριε Πρωθυπουργέ, χάρηκα πριν από ενάµισηδύο µήνες που µας είπατε για τις εξορύξεις, αλλά από τότε δεν
άκουσα τίποτα, ούτε υπεύθυνο τοποθετήσατε ούτε κάποιο από
τα κόµµατα ζήτησε να ενηµερωθεί. Τίποτα από όλα αυτά δεν
έγινε. Και όταν η Ελλάδα ζητάει ενέργεια για να επιβιώσει, δεν
µπορούν να καθυστερούν συνεχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις την
εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Και ξέρετε και ένα ευχάριστο νέο; Το διάβασα σε αγγλική εφηµερίδα: «Μολάοι Λακωνίας…», κάποιος Λάκωνας θα υπάρχει
εδώ, είναι ανακοίνωση µεγάλης εταιρείας, «…Βρέθηκε ορυκτό
γερµάνιο σε τεράστια ποσότητα». Χθες κόστιζε 1.300 ευρώ το
κιλό. Χθες! Η εταιρεία κλιµακωτά. Χαίροµαι για αυτό. Στις είκοσι
κορυφαίες πρώτες ύλες του πλανήτη είναι, στους Μολάους βρέθηκε. Έλεγα για τιτάνιο, έλεγα για λίθιο, έλεγα για γερµάνιο στη
Βουλή το 2008. Τώρα επιβεβαιωνόµαστε. Για αυτό ο ελληνικός
λαός πρέπει να καταλάβει: Αυτούς που τον οδήγησαν στην πτώχευση θα ψηφίσει ξανά ή αυτούς που µπορούν να κάνουν τη
χώρα να ανέβει ψηλά, πολύ ψηλά, γιατί το αξίζουν οι Έλληνες;
Αυτό πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και, βέβαια, έχει και χλωρίδα και πανίδα, αλλά έχει φτωχούς
πολίτες. Ποια είναι η διαφορά µας; Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα
που έχει η χώρα θα τα εκµεταλλευθεί επ’ ωφελεία του ελληνικού
λαού µόνο η Ελληνική Λύση, γιατί είναι η λύση στο πρόβληµα,
ενώ όλοι οι άλλοι είστε µέρος του προβλήµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κι εδώ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, να σας πω ότι το γερµάνιο χρειάζεται για κινητά τηλέφωνα, για ηλεκτρονικά, ηλιακές
κυψέλες, φακούς κάµερας, δορυφόρους, οθόνες υπολογιστών,
στρατιωτικές εφαρµογές. Βρέθηκε στους Μολάους. Το 2008 το
είπα εδώ στη Βουλή ο ίδιος και γελούσαν πάλι εδώ όλοι. Αυτό
είναι, δυστυχώς, το πολιτικό προσωπικό.
Και κλείνω, γιατί ήρθε και ο Πρωθυπουργός, να τον ακούσουµε
κιόλας, λέγοντας ότι λειτουργεί όλο το πολιτικό σύστηµα -δυστυχώς θα το πω- µε το εάν οι σύµµαχοι θυµώσουν. Είναι µια ρήση
που την ακούω, γιατί ο σύµµαχος είναι και ισχυρός. Το αντιλαµβάνοµαι. Όµως, εάν είχαν αξία τα «αν» και τα «αλλά», τότε ο κόσµος θα ήταν πολύ καλύτερος.
Εµείς ως η Ελληνική Λύση προχωρούµε µπροστά χωρίς «εάν»,
χωρίς «αλλά». Πηγαίνουµε εκεί όπου υπάρχει δρόµος. Ακολουθούµε το δικό µας µονοπάτι και όχι τη δική σας διαδροµή, το µονοπάτι του θριάµβου της Ελλάδος. Εσείς είστε φιλήκοοι των
συµµάχων, εµείς φιλήκοοι των πολιτών. Ανοίγουµε δικό µας µονοπάτι, ανοίγουµε µονοπάτι ένδοξης πορείας για τους Έλληνες,
για να κάνουµε, λοιπόν, πρώτα την Ελλάδα και πρώτα τους Έλληνες να πάνε µπροστά, γιατί θέλουµε πρώτα η Ελλάδα να είναι
πάνω απ’ όλα, πρώτα οι Έλληνες. Το αξίζουµε, το µπορούµε,
γιατί εµείς είµαστε το καλύτερο αύριο, εσείς το κακό παρελθόν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Θα µπορούσα, κύριε Πρόεδρε, να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο να κάνει µια παρέµβαση, όχι κύρια οµιλία, ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης, προφανώς επί όσων διηµείφθησαν πριν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Για λίγο, κύριε Πρόεδρε. Μόνο για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή σε λίγο θα λάβει θέση στο Βήµα ο Πρωθυπουργός, εγώ
για λίγο παίρνω τον λόγο, για να απαντήσω µόνο σε δύο από τα
πάµπολλα σηµεία που έθιξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης,
ο κ. Βελόπουλος, που αφορούν και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, βεβαίως.
Όσον αφορά στα όπλα στην Ουκρανία, έχω πει πάρα πολλές
φορές και µε µεγάλη σαφήνεια ότι ό,τι έχει δοθεί µέχρι τώρα ως
αµυντική βοήθεια στην Ουκρανία προέρχεται από τα αποθέµατα
των Ενόπλων Δυνάµεων. Από τα αποθέµατα. Και δεν υπάρχει
καµµία σκέψη να δοθεί οτιδήποτε, εάν αυτό σηµαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδυνάµωση των οπλικών συστηµάτων που βρίσκονται στην αµυντική διάταξη της χώρας οπουδήποτε. Δεν θα
κάναµε τίποτα, λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση, που θα αποδυνάµωνε την αµυντική µας διάταξη.
Όσον αφορά την αντικατάσταση, είµαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, ασφαλώς όχι όµως µε όρους µελλοντικής αντικατάστασης,
που θα σήµαινε στην ουσία ότι κάποια συστήµατα θα αφαιρεθούν από την αµυντική µας διάταξη. Θα ήθελα να είµαι πάρα
πολύ σαφής. Θα αφαιρεθούν χωρίς να αντικατασταθούν, προφανώς. Άρα νοµίζω ότι αυτό το έχουµε ξεκαθαρίσει.
Το δεύτερο, βέβαια, έχει να κάνει µε τα περί αποστρατικοποίησης. Εγώ προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές, πολύ λακωνικά, µε τέσσερις λέξεις: «Ό,τι απειλείται δεν
αποστρατικοποιείται.». Εφόσον η χώρα εκτιµά ότι υφίσταται
απειλή από οπουδήποτε, προφανώς λαµβάνει τα µέτρα που παρέχονται στη διάθεσή της, προκειµένου να οργανώσει την άµυνα
και της τελευταίας σπιθαµής της εδαφικής της κυριαρχίας και
αυτό νοµίζω τα τελειώνει όλα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό για τη σύντοµη αυτή παρέµβαση.
Και τώρα καλείται στο Βήµα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Αµερικανός συγγραφέας Μαρκ
Τουέιν έλεγε: «Πατριωτισµός είναι να στηρίζεις τη χώρα σου συνεχώς και την κυβέρνησή σου όταν το αξίζει». Και στο θέµα της
σηµερινής συνεδρίασης νοµίζω ότι συµπίπτουν και ισχύουν απόλυτα και οι δύο αυτές προϋποθέσεις, γιατί η Συµφωνία Αµοιβαίας
Αµυντικής Συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες υπηρετεί πολύπλευρα τα εθνικά µας συµφέροντα, ενώ για την Κυβέρνησή
µας συµπληρώνει ένα µεγάλο πλέγµα εθνικών συµµαχιών, που
αναβαθµίζουν τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο
και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το κείµενο το οποίο καλούµαστε σήµερα να κυρώσουµε τυπικά συνιστά µια από τις πολλές διαδοχικές ανανεώσεις της
αµυντικής µας συµπόρευσης µε την υπερατλαντική δύναµη. Ουσιαστικά, όµως, αποτυπώνει µια νέα πραγµατικότητα, που περιλαµβάνει δύο κρίσιµα στοιχεία:
Πρώτον, η Αµερική διευρύνει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, αναγνωρίζοντας σε αυτή όχι µόνο γεωστρατηγικό, αλλά και ενεργειακό ενδιαφέρον. Και, δεύτερον, η χώρα
µας καθίσταται µε τον πλέον σαφή τρόπο ο βασικός εταίρος και
συνοµιλητής των Ηνωµένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο αποκτά ακόµα µεγαλύτερη
σηµασία, ακόµα µεγαλύτερη διάσταση, αν συνυπολογιστεί η
ασταθής συγκυρία µέσα στην οποία εκδηλώνεται, µε έναν θερµό
πόλεµο να εξελίσσεται εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου και µε µια
παγκόσµια ενεργειακή αναταραχή σε έξαρση, ενώ στο Αιγαίο
διαρκεί, δυστυχώς, η ένταση µε τις τουρκικές προκλήσεις. Και,
βέβαια, όλα αυτά συµβαίνουν, καθώς οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στο µεσογειακό τόξο έχουν επανέλθει στο προσκήνιο.
Όταν, λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες η χώρα µας αναλαµβάνει
κεντρικό ρόλο στην περιοχή, η συγκεκριµένη συµφωνία διευρύνει την εµβέλειά της και παύει να είναι ένα διµερές πρωτόκολλο.
Γίνεται ψήφος εµπιστοσύνης προς την Ελλάδα ως ακλόνητου παράγοντα σταθερότητας στη γειτονιά µας και στην ευρύτερη περιοχή, ως συνετού Ευρωπαίου και νατοϊκού εταίρου, που
εγγυάται τη διεθνή νοµιµότητα απέναντι στους όποιους παροξυσµούς των γειτόνων µας, αλλά και ως ενός κρίσιµου κόµβου στον
νέο ενεργειακό χάρτη που διαµορφώνεται.
Μιλώ, δηλαδή, για µια συµφωνία που επιδρά ταυτόχρονα όχι
µόνο στην άµυνα και στη διπλωµατία, αλλά και στην οικονοµία
και την ενέργεια, κυρίως όµως για ένα γεγονός το οποίο αναβαθµίζει ουσιαστικά την Ελλάδα στο προσκήνιο των παγκόσµιων εξελίξεων.
Αυτό αποδεικνύει, άλλωστε, και η πρόσκλησή µου την ερχόµενη Δευτέρα να περάσω το κατώφλι του Λευκού Οίκου και να
συναντηθώ µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την εποµένη να έχω τη µεγάλη τιµή να είµαι ο πρώτος Έλληνας ηγέτης
που θα απευθυνθεί στην κοινή συνεδρίαση της Αµερικανικής Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και είναι πράγµατι µια µεγάλη τιµή, που δηλώνει πως η πατρίδα µας αντιµετωπίζεται από τους συµµάχους της ως ισότιµος
και συνεπής σύµµαχος, ώστε, αν χρειαστεί, να δικαιούται και
αυτός να απαιτήσει συνέπεια και αλληλεγγύη από τους φίλους
του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι δεν συµµερίζονται αυτή
την ανάλυση ή δεν άκουσαν τον Υπουργό Εξωτερικών και τους
Βουλευτές µας που πήραν τον λόγο ή έχουν άλλα πράγµατα στο
µυαλό τους, ας συγκρατήσουν, λοιπόν, και πάλι τους λόγους για
τους οποίους υποστηρίζω την ανάγκη κύρωσης αυτής της συµφωνίας από το εθνικό Κοινοβούλιο. Τρεις σηµαντικοί λόγοι, για
τους οποίους θεωρώ ότι αυτό το τροποποιητικό πρωτόκολλο,
όπως αποκαλείται επισήµως η συµφωνία µας µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες, είναι τόσο σηµαντικό για τα εθνικά µας συµφέροντα.
Είναι µία συµφωνία που υπενθυµίζω ότι έρχεται σε συνέχεια των
συζητήσεων της προηγούµενης κυβέρνησης και η οποία τελικά
αποκρυσταλλώθηκε ύστερα από πολύµηνες εντατικές διαπραγµατεύσεις.
Πρώτον, η συµφωνία αυτή είναι σηµαντική, διότι περιλαµβάνει
τη ρητή δέσµευση πως η αµερικανική παρουσία στην Ελλάδα θα
έχει στρατηγικό χαρακτήρα και ευρύ ορίζοντα, καθώς ανανεώνεται ανά πενταετία, µε δικαίωµα ωστόσο σε κάθε πλευρά να την
καταγγείλει τότε και εφόσον το κρίνει. Αυτό σηµαίνει, µε απλά
λόγια, ότι σε µία εποχή που οι Ηνωµένες Πολιτείες στρέφονται
προς την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, αποφασίζουν ταυτόχρονα
να ενισχύσουν το αποτύπωµά τους στην Ελλάδα, αναβαθµίζοντας εγκαταστάσεις και βελτιώνοντας στρατιωτικές υποδοµές µε
δικό τους προϋπολογισµό.
Γίνεται πιστεύω κατανοητή η προστιθέµενη αξία αυτής της γεωπολιτικής επένδυσης στον τόπο µας, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάµεις όσο και για τις αγορές και τις κοινωνίες των περιοχών
όπου θα λειτουργήσουν οι νέες δοµές. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι και άλλα ευρωπαϊκά κράτη επιδιώκουν τώρα να συνάψουν ανάλογες συµφωνίες αµυντικής συνεργασίας µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες ή να συµπληρώσουν γρήγορα και να επεκτείνουν τις ήδη υφιστάµενες, κάτι που φανερώνει ότι για την Ελλάδα ήταν µια κατάλληλη πρωτοβουλία στην κατάλληλη στιγµή.
Δεύτερον, αυτή η διµερής συνεργασία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες είναι σηµαντική, διότι διευρύνεται όχι µόνο στον χρόνο, αλλά
και στον χώρο. Γιατί πλέον δυνάµεις των Ηνωµένων Πολιτειών εγκαθίστανται σε τέσσερα ακόµα σηµεία, όπου θα αναπτυχθούν και
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καινούργιες υποδοµές. Οι τοποθεσίες αυτές θα εξυπηρετούν και
τους δύο συµµαχικούς στρατούς, οι οποίοι θα συνεργάζονται,
πάντα όµως -το τονίζω- κάτω από ελληνική διοίκηση, και θα συνδέονται µε τη δραστηριότητα και των τριών κλάδων των Ενόπλων
Δυνάµεων -Ναυτικού, Πεζικού και Αεροπορίας-, αλλά θα υπηρετούν και άλλες επίκαιρες εθνικές προτεραιότητες.
Έτσι, στον ναύσταθµο της Σούδας αναβαθµίζονται όλες οι
υποδοµές και ο συνολικός ρόλος της βάσης, καθώς αποτελεί το
εγγύτερο σηµείο για επιχειρήσεις της Δύσης απέναντι σε απειλές
στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυµίζω ότι η Σούδα είναι το µόνο αγκυροβόλιο στο οποίο µπορεί να δέσει αµερικανικό αεροπλανοφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αξιοποιείται, επίσης, το πεδίο βολής στο Λιτόχωρο και δύο
στρατόπεδα, το πρώτο στο Βόλο -που θα συµπληρώνει την περιοδική χρήση της βάσης της Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο, η οποία ταυτόχρονα εκσυγχρονίζεται σηµαντικά- και το
δεύτερο στην Αλεξανδρούπολη, που θα λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το λιµάνι της, ένας δρόµος προς τα Βαλκάνια δηλαδή,
δίπλα σε µια κρίσιµη υποδοµή αεροποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου.
Τρίτον -και ίσως και σηµαντικότερο- η νέα συµφωνία είναι σηµαντική, γιατί στο προοίµιό της καταγράφει ρητά -προσέξτε- την
κοινή βούληση για -και διαβάζω- «αµοιβαία προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας έναντι κάθε απειλής
ακόµα και ένοπλης επίθεσης»…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…µία διατύπωση -δεν θα έχει διαφύγει της προσοχής σας, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- που την επαναλαµβάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Μπλίνκεν στη
συνοδευτική επιστολή του. Εκεί διακηρύσσει την προσήλωση της
χώρας του στον σεβασµό όχι µόνο της εδαφικής ακεραιότητας,
αλλά -προσέξτε- και των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας,
σύµφωνα µε το Δίκαιο της Θάλασσας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αναρωτιέµαι συνεπώς ειλικρινά πώς είναι δυνατόν να εγείρονται ενστάσεις για µία στρατηγική σχέση που υπό τον ελληνικό
έλεγχο ενισχύει την αµερικανική στρατιωτική παρουσία σε εθνικά
ευαίσθητες περιοχές, που, ενισχύοντας τη διµερή µας συνεργασία, αναβαθµίζει συνολικά το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάµεων,
που, επενδύοντας σε υποδοµές, κινητοποιεί τις τοπικές οικονοµίες και που, αξιοποιώντας τα γεωγραφικά δεδοµένα, υπηρετεί
τους αµυντικούς αλλά και τους ενεργειακούς στόχους της Ελλάδος και που, τέλος, αναγνωρίζει, όπως διάβασα, µε τον πιο δεσµευτικό τρόπο τα εθνικά µας δίκαια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες θα ήταν µια χίµαιρα, εάν δεν είχε προηγηθεί µια
τριετία πρωτοβουλιών που άλλαξαν τη διεθνή εικόνα του τόπου.
Γιατί η ελληνική φωνή ακούγεται τώρα παντού και ακούγεται µε
προσοχή, καθώς όλοι ξέρουν πως εµείς προστατεύσαµε τα ευρωπαϊκά σύνορα στον Έβρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς περιορίσαµε σηµαντικά τις µεταναστευτικές ροές και
στον Έβρο και στο Αιγαίο.
Εµείς πρωτοστατήσαµε στις κοινές πολιτικές για την πανδηµία
και τους δωρεάν εµβολιασµούς, αλλά και εισφέραµε καθοριστικά
στην κορυφαία κατάκτηση του Ταµείου Ανάκαµψης, για την επόµενη µέρα των οικονοµιών µας.
Όλοι, επίσης, γνωρίζουν πως η Ελλάδα µεγάλωσε επί των ηµερών αυτής της Κυβέρνησης. Αύξησε τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο
στα δώδεκα µίλια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οριοθέτησε ειρηνικά και σύµφωνα πάντα µε το Διεθνές Δίκαιο
θαλάσσιες ζώνες µε την Ιταλία και µε την Αίγυπτο.
Όλοι γνωρίζουν ότι επί των ηµερών µας η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή γέφυρα µε την Κύπρο, µε το Ισραήλ, µε τη Βόρεια Αφρική,
ότι δυναµώνει τη σχέση της µε τον αραβικό κόσµο και ότι έχει
υπογράψει µία εταιρική σχέση αµοιβαίας αµυντικής συνδροµής
µε τη φίλη Γαλλία. Όλα αυτά έγιναν επί των ηµερών µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το κάναµε δίπλα στο ΝΑΤΟ, αλλά οικοδοµώντας ταυτόχρονα
την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονοµίας. Το κάναµε
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όµως, χωρίς ποτέ να χάσουµε τον κοινωνικό µας προσανατολισµό στο εσωτερικό πεδίο, διότι, όσο συνέβαιναν όλα τα παραπάνω, η χώρα προωθούσε το µεγαλύτερο σχέδιο προστασίας
εργαζοµένων και επιχειρήσεων, ύψους 43 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, για να αντιµετωπίσουµε τις συνέπειες της πανδηµίας. Κρατήσαµε έτσι όρθια και την οικονοµία και την κοινωνία και κατορθώσαµε, παρά τον πόλεµο στην Ουκρανία, παρά την πρόσφατη
εισαγόµενη ενεργειακή κρίση, να παραµείνουµε σε τροχιά δυναµικής ανάπτυξης.
Κατορθώσαµε οι φόροι να πέφτουν και το εισόδηµα να ανεβαίνει. Ναι, αυτή η Κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα, µείωσε τον ΕΝΦΙΑ
κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ σε σχέση µε αυτά τα οποία πλήρωναν οι πολίτες το 2018, επί δικών σας ηµερών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και ο ΕΝΦΙΑ είναι µειωµένος κατά 380 εκατοµµύρια σε σχέση
µε αυτά τα οποία πλήρωναν πέρυσι. Είναι κι αυτή µια σηµαντική
στήριξη στο εισόδηµα των Ελλήνων, που αναγκάζονται τώρα να
υποστούν τις συνέπειες του πολέµου στην Ουκρανία.
Όλα αυτά για τα οποία σάς µίλησα στον τοµέα της εξωτερικής
πολιτικής έγιναν την ώρα που οι επενδύσεις αυξάνονταν και η
ανεργία µειωνόταν. Όµως, ακόµα και όταν η ακρίβεια πέρασε τα
σύνορά της, η Ελλάδα διεκδικεί ευρωπαϊκή λύση, αλλά στο µεταξύ, όπως έχουµε πει πολλές φορές, δεν µένει µε σταυρωµένα
χέρια. Τον Οκτώβριο επιδοτεί λογαριασµούς ρεύµατος, αναλαµβάνει µέρος των αυξήσεων, ενισχύει τους πιο αδύναµους και
τους αγρότες. Ναι, αυτή η Κυβέρνηση, που κι εσείς χαρακτηρίζετε ως «νεοφιλελεύθερη», αύξησε κατά 50 ευρώ τον κατώτατο
µισθό για όλους τους εργαζόµενους, κυρίως νέους, που βρίσκονται σε αυτή τη µισθολογική κλίµακα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και απέναντι στη -µέχρι τώρα τουλάχιστον- αδράνεια των Βρυξελλών απαντήσαµε µε ένα γενναίο Εθνικό Πρόγραµµα Στήριξης,
που πλαισιώνει όλα τα προηγούµενα µέτρα ανακούφισης. Είπαµε
µε θάρρος ότι οι στηρίξεις τις οποίες παρείχαµε στα νοικοκυριά
κάλυψαν µεν τις χαµηλές καταναλώσεις, αλλά δεν κάλυψαν τα
νοικοκυριά µε µεσαίες και µεγαλύτερες καταναλώσεις. Και ερχόµαστε σήµερα να επιστρέψουµε το 60% των πρόσθετων
ποσών που κατέβαλαν αυτά τα νοικοκυριά στον τραπεζικό τους
λογαριασµό µε ποσά από 20 έως -το τονίζω πάλι, κύριε Τσίπρα
για να το ακούσετε, γιατί προφανώς τη λέξη «έως» δεν την καταλαβαίνετε καλά- 600 ευρώ, για να γίνει απολύτως κατανοητό τι
είναι αυτό το οποίο κάνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και βέβαια, από τον Ιούλιο και µετά παρεµβαίνουµε µε ένα νέο
πλαίσιο οριζόντιας στήριξης, που επιβάλλει ουσιαστικά ένα έµµεσο πλαφόν στις τιµές της λιανικής, για να µπορέσουν αυτές
να συγκρατηθούν σε λογικά, σε ανεκτά επίπεδα.
Θα το επαναλάβω και πάλι από αυτό το Βήµα: Είµαστε ικανοποιηµένοι; Όχι, γιατί καµµία εθνική προσπάθεια δεν είναι σε θέση
να αµυνθεί πλήρως απέναντι στη λαίλαπα ενός πολέµου και ενός
παγκόσµιου ενεργειακού σεισµού. Και όποιος σε αυτή την Αίθουσα -και απευθύνοµαι σε όλα τα κόµµατα- ισχυρίζεται ότι έχει
το µαγικό ραβδί για να κρατήσει τις τιµές του ρεύµατος εκεί που
ήταν το 2020 λέει ψέµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και βέβαια, αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι τα προσεκτικά βήµατα του σήµερα δεν πρόκειται ποτέ να υπονοµεύσουν
την πορεία προς το αύριο. Το οφείλουµε αυτό εξάλλου, όταν
πρέπει να κρατάµε εφεδρείες απέναντι στο κάθε απρόοπτο.
Θα υπερασπιστώ, λοιπόν, την προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης να υψώσει τα ισχυρότερα δυνατά αναχώµατα απέναντι
στην ακρίβεια. Και θα βεβαιώσω για ένα µόνο. Για το ότι νιώθουµε, ακούµε, προσπαθούµε και γι’ αυτό και αισθάνοµαι ότι οι
αντίπαλοί µας δεν αντιλαµβάνονται πώς µία ευρωπαϊκή δύναµη,
όταν απαιτείται, µπορεί να αναλάβει φιλόδοξες εθνικές πρωτοβουλίες και πώς γίνεται µια φιλελεύθερη παράταξη να εφαρµόζει
ένα τόσο εκτεταµένο κοινωνικό πρόγραµµα και πώς, ενώ άλλοι
διαλαλούσαν ανεφάρµοστα συνθήµατα, εµείς κάνουµε πράξη
χειροπιαστές λύσεις. Αυτή είναι η Κυβέρνηση που θα φορολογήσει µε 90% τα υπερέσοδα των εταιρειών παραγωγής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Η απάντηση, όµως, είναι απλή. Και θέλουµε και ξέρουµε και
µπορούµε και ναι, είµαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, ειδικά σε αυτόν
που δοκιµάζεται περισσότερο.
Επικαλούµαι σύντοµα τα θέµατα της οικονοµικής επικαιρότητας. Και το κάνω συνειδητά, διότι αποτελούν ψηφίδες µιας ενιαίας πολιτικής. Διότι επιµένω ότι δεν υπάρχει πρόοδος στην
οικονοµία χωρίς ευηµερία στην κοινωνία και δεν υπάρχει προφανώς πρόοδος και ευηµερία χωρίς ασφάλεια και ελευθερία. Γι’
αυτό και η αµυντική µας πολιτική συνοδεύει σταθερά τη διπλωµατία µας, γι’ αυτό και αυτή η Κυβέρνηση διόρθωσε µια κατάσταση προβληµατική στις Ένοπλες Δυνάµεις, µια δεκαετία
αδράνειας, και προχώρησε σε στοχευµένα προγράµµατα εξοπλισµών, προκειµένου να ενισχυθεί η αποτρεπτική µας δυνατότητα.
Αυτή η Κυβέρνηση επένδυσε στα µαχητικά Ραφάλ, τα οποία αλλάζουν την ισορροπία στο Αιγαίο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή η Κυβέρνηση αποκτά τα υπερσύγχρονα ανθυποβρυχιακά
ελικόπτερα Ροµέο, τα οποία µπορούν να κάνουν τη διαφορά στον
εντοπισµό υποβρυχίων στην Ανατολική Μεσόγειο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή η Κυβέρνηση συνοδεύει την υπογραφή της συµφωνίας
αµυντικής συνεργασίας µε τη Γαλλία, µε την απόκτηση στην πιο
δυνατή προνοµιακή τιµή τριών υπερσύγχρονων φρεγατών Μπελαρά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλήθεια, εσείς οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
τι ακριβώς κάνατε στον τοµέα των εξοπλισµών, όταν είχατε την
ευθύνη να κυβερνάτε αυτό τον τόπο; Ένα µεγάλο πρόγραµµα.
Να το θυµίσουµε: το πρόγραµµα «ΠΑΠΑ 3», τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, 500 εκατοµµύρια. Μιλάµε για 500 εκατοµµύρια, για να αναπαλαιώσετε αεροπλάνα πενήντα ετών, ένα
πρόγραµµα βαθιά προβληµατικό. Κανένα από τα αεροσκάφη
αυτά δεν πετάει ακόµα! Αυτά κάνατε εσείς! Για να θυµόµαστε
λίγο και να συγκρινόµαστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και να λογοδοτήσει κάποια στιγµή και ο παλιός συνέταιρός
σας, ο κ. Καµµένος, για τις επιλογές του εκείνης της εποχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τώρα τον έχετε διαγράψει από τη µνήµη σας, αλλά µαζί συγκυβερνούσατε και σε αυτόν είχατε αναθέσει τον κρίσιµο τοµέα
της εθνικής άµυνας. Για να µην ξεχνιόµαστε, διότι δεν έχουµε
ασθενή µνήµη, κύριε Τσίπρα, σε αυτόν τον τόπο!
Μιλώντας λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, για την τόσο σηµαντική εταιρική συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, επιτρέψτε
µου ορισµένες σκέψεις για τη µεγάλη εικόνα της διεθνούς συγκυρίας οι οποίες καθορίζουν και τη στάση µας, µε πρώτη ανάµεσά τους τη θέση ότι κανένα κράτος δεν µπορεί να είναι µόνο
σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον το οποίο συνέχεια αναδιαµορφώνεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί τότε είτε θα συνθλίβεται, όταν οι τεκτονικές πλάκες των
συσχετισµών µετακινούνται, είτε θα βρεθεί σε ένα σκοτεινό κενό
ανάµεσά τους. Και αυτό, βέβαια, ισχύει πολύ περισσότερο για
κράτη µε αστάθµητους γείτονες. Και επειδή πέρυσι γιορτάσαµε
τα διακόσια χρόνια από την έναρξη του πολέµου της ανεξαρτησίας και ήταν µια ευκαιρία για όλους µας να µελετήσουµε ξανά
την ιστορία του τόπου µας, πείτε µου µία φορά που η Ελλάδα
µεγαλούργησε χωρίς να έχει οικοδοµήσει τις κατάλληλες διεθνείς συµµαχίες και χωρίς να είναι συνεπής στο να τις υπηρετεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σε τέτοιες συνθήκες, λοιπόν, η λεγόµενη «ουδετερότητα», την
οποία καταλαβαίνω ότι υπερασπίζεστε, µετατρέπεται σε µία επικίνδυνη µοναχικότητα. Η δήθεν -εντός εισαγωγικών- «ανεξάρτητη» πολιτική οδηγεί σε εξάρτηση από τετελεσµένα τα οποία
δηµιουργούν άλλοι και οι ίσες αποστάσεις µεγαλώνουν την απόσταση από την πραγµατικότητα.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δική µας επιλογή
είναι πολύ σαφής: Δεν µετεωριζόµαστε στα τέσσερα σηµεία του
ορίζοντα ούτε δηλώνουµε τάχα αδέσµευτοι, για να δεσµευθούµε
στο άγνωστο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το λέµε καθαρά: Είµαστε µε τη συµµαχία της Δύσης. Ερχόµαστε από τον Διαφωτισµό και βαδίζουµε µε τη Δηµοκρατία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και το κάνουµε όχι µόνο γιατί η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο
µέρος της ιστορίας και του πολιτισµού της Ευρώπης και συνδιαµορφωτής της διαρκούς εξέλιξής του, αλλά και γιατί αυτή η γεωστρατηγική συµπαράταξη ταυτίζεται µε την κοινή πολιτική
παράδοση του κοινοβουλευτισµού και της ελευθερίας στη χώρα
µας. Και έτσι, άλλωστε, ερµηνεύεται και η ξεκάθαρη στάση µας
υπέρ της Ουκρανίας, γιατί µαζί µε τα δικά της σύνορα παραβιάζεται και το Διεθνές Δίκαιο. Καθιερώνεται ένα µοντέλο σύµφωνα
µε το οποίο κάθε αυταρχικό καθεστώς θα µπορεί µε οποιοδήποτε
πρόσχηµα να εισβάλλει σε µια γειτονική του επικράτεια.
Στην εξωτερική πολιτική µας, λοιπόν, οι θέσεις αρχής συµβαδίζουν µε τα εθνικά µας συµφέροντα και µετέχοντας στα διεθνή
δρώµενα, αλλά και διαβλέποντας τις συνέπειες για τη δικιά µας
περιοχή, ενώ η παρουσία µας στις συµµαχίες στις οποίες ανήκουµε θα είναι δυναµική. Είµαστε δεδοµένοι φίλοι, ώστε να
έχουµε, αν ο µη γένοιτο χρειαστεί, και δεδοµένη στήριξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ταυτόχρονα, όµως, αναζητούµε προωθητικούς συσχετισµούς
και στο εσωτερικό των συνασπισµών των οποίων είµαστε ήδη
µέλη. Έτσι θα πρέπει να δούµε το πλαίσιο των διµερών µας σχέσεων µε τη Γαλλία και τις Ηνωµένες Πολιτείες στο πλαίσιο και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Βορειοατλαντικής Συµµαχίας.
Κλείνω αυτές τις σκέψεις µε δύο ακόµα, υπό το πρίσµα των
οποίων πιστεύω ότι πρέπει να αναγνώσουµε τη σηµερινή συµφωνία. Η πρώτη αφορά την Τουρκία, µε την οποία θα επαναλάβω
για ακόµη µια φορά ότι είµαστε ανοιχτοί σε θετικές προσεγγίσεις, αλλά απόλυτα κλειστοί σε εθνικές υποχωρήσεις. Και όσον
αφορά το προοίµιο του πρωτοκόλλου και κυρίως όσα προβλέπει
επί του πεδίου η αµυντική συνθήκη, αναγνωρίζουν τα δίκαιά µας
και επιβεβαιώνουν την ισχύ µας. Μπορούν, συνεπώς, να φανούν
διπλά χρήσιµα στην προσπάθειά µας να υπάρξει σταθερότητα
και ειρήνη µε τους γείτονές µας.
Η δεύτερη σκέψη µου αφορά τα ενεργειακά. Η εµπειρία της
Ουκρανίας µάς διδάσκει ότι οι πόλεµοι δεν γίνονται πλέον µόνο
µε τα όπλα, αλλά και µε τα καύσιµα. Από την άποψη αυτή θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε την Αλεξανδρούπολη ως µία περιοχή όχι
µόνο στρατηγικού, αλλά και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Είναι
µια ελληνική πόλη υπερπολύτιµη για το ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα
πολύτιµη για ολόκληρη τη Βαλκανική, αλλά και ολόκληρη την
Ανατολική Ευρώπη, καθώς µέσω αυτής θα µπορούν οι χώρες της
Βαλκανικής να εφοδιάζονται µε φυσικό αέριο, µειώνοντας γρήγορα την εξάρτησή τους από τη Ρωσία. Και αυτό εννοώ όταν
µιλώ για συνολική αναβάθµιση του ρόλου της χώρας.
Σας ρωτώ ευθέως και θα ήθελα να απαντήσετε, κύριε Τσίπρα,
σε αυτό το ερώτηµα. Ωφελεί ή όχι τα εθνικά µας συµφέροντα η
παρουσία των Ηνωµένων Πολιτειών στην τόσο ευαίσθητη περιοχή της Θράκης; Καθαρές κουβέντες, παρακαλώ. Καθαρές
κουβέντες, για να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες πού στέκεστε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα σήµερα διαθέτει µια
πολύ καθαρή µατιά στα θέµατα των διεθνών εξελίξεων και σαφείς στόχους, τους οποίους υπηρετεί µε πολύ συγκεκριµένες πολιτικές. Αυτοί οι στόχοι αποτυπώνονται και στην αµυντική
συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες που πιστεύω -πίστευα, τουλάχιστον- ότι συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να ψηφιστεί από τις περισσότερες πτέρυγες της Βουλής. Η θέση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος είναι γνωστή και δεδοµένη.
Φοβάµαι, όµως, ότι και πάλι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιλέγει να αποτελέσει εθνική εξαίρεση. Λέει και πάλι «όχι» σε µία
εξέλιξη που αναβαθµίζει τη χώρα και ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάµεις µας. Λυπάµαι. Λυπάµαι γιατί λέτε πάλι «όχι», όπως είπατε
«όχι» στην ενίσχυση της αεροπορίας µας µε τα Ραφάλ, «όχι» στις
αµυντικές δαπάνες, τις οποίες καταψηφίσατε, όπως αρνηθήκατε
τις µεγάλες διακρατικές συµφωνίες που προωθούν τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Τι µας λέγατε, αλήθεια, για την
ελληνογαλλική συµφωνία; Γιατί την καταψηφίσατε; Θυµάστε τι
λέγατε; Θυµάστε που λέγατε ότι θα γυρίσουν τα φέρετρα των
Ελλήνων στρατιωτών από το Σαχέλ; Τα θυµάστε αυτά που λέ-
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γατε; Πού είναι, λοιπόν, όλα αυτά τα οποία λέγατε; Μήπως αλλάξατε άποψη;
Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν µπορείτε να πάρετε την ψήφο
σας πίσω ως προς την ελληνογαλλική συµφωνία και κατεγράφη
στην ιστορία η επιλογή σας, τουλάχιστον τώρα µην προσθέσετε,
κύριε Τσίπρα, στον γκρίζο κατάλογο των λαθών σας ένα ακόµα,
µε εθνικές συνέπειες, διότι βεβαίως δεν ευσταθούν όλα τα επιχειρήµατα τα οποία ακούσαµε περί δήθεν µόνιµης παρουσίας
των αµερικανικών δυνάµεων στο ελληνικό έδαφος.
Δεν µπορώ, επίσης, να ακούω ανοησίες περί εκχώρησης ανεξαρτησίας από το κόµµα που είχε -και θα το ξαναπώ- Υπουργό
Άµυνας τον κ. Καµµένο, ο οποίος έχει πει διάφορα, όχι µόνο να
αλλάξουµε νόµισµα και να συνδεθούµε µε το δολάριο, αλλά να
κάνουµε την Κάρπαθο αµερικανική βάση, το αεροδρόµιο της
Καρπάθου εναλλακτικό του Κανάβεραλ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δηλαδή, θα προσγειώνονται διαστηµικά λεωφορεία στην Κάρπαθο! Δεν θα ξέρουν πώς θα φεύγουν βέβαια! Αυτό είναι άλλη
υπόθεση!
Αυτόν είχατε Υπουργό Άµυνας, κύριε Τσίπρα, και έρχεστε εδώ
πέρα να κουνήσετε το δάχτυλο και να µας «τη βγείτε» -εντός εισαγωγικών- πατριωτικά, όταν είναι γνωστή η δικιά σας ιστορία
και η ιστορία αυτών µε τους οποίους συγκυβερνούσατε.
Επιµένω, όµως, να κάνω µια ύστατη προσπάθεια να σας πείσω
ότι πρέπει να αλλάξετε τη θέση σας. Η εξωτερική πολιτική του
τόπου δεν χωρά εσωτερική διαµάχη των κοµµάτων. Έχουµε αρκετά πεδία στα οποία διαφωνούµε, στα οποία συγκρουόµαστε.
Πρέπει να µπορέσουµε τουλάχιστον να διαµορφώσουµε ένα
πλαίσιο στοιχειώδους συνεννόησης και συναντίληψης στα ζητήµατα της εξωτερικής πολιτικής. Ούτως η άλλως, αυτά δεν πρέπει
να αντανακλούν την εσωτερική πολιτική δυναµική και θα πρέπει
να µπορούν να βλέπουν τις µακροπρόθεσµες τάσεις και τελικά
το εθνικό συµφέρον, πέρα και πάνω από κοµµατικές παρωπίδες.
Άλλωστε, οι συνθήκες αλλάζουν και εµείς οφείλουµε να τις
διατρέχουµε µε τόλµη και διορατικότητα, φροντίζοντας κάθε
φορά το εθνικό συµφέρον. Ο εύκολος δρόµος -που τον έχουµε
ακολουθήσει πολλές φορές στη χώρα µας- είναι αυτός της δηµαγωγίας, που βλέπει παντού εχθρούς και επιβουλές. Αντίθετα,
ο πατριωτισµός της ευθύνης απαιτεί ωριµότητα και πάνω απ’ όλα
εθνική αυτοπεποίθηση. Και αυτές είναι που θα δοκιµαστούν σε
λίγο στην ψηφοφορία που θα έχουµε.
Σας καλώ, λοιπόν, να κυρώσουµε την αµυντική συνεργασία Ελλάδας - Ηνωµένων Πολιτειών, για να αποδείξουµε στην πράξη
ότι διαθέτουµε αυτή την ωριµότητα και αυτή την αυτοπεποίθηση,
που τόσο χρειάζεται ο τόπος σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Αµέσως µετά σειρά
έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως κ. Αλέξης Τσίπρας.
Η κ. Παπαρήγα θα πρέπει να περιµένει λίγο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μητσοτάκη, είναι από τις λίγες φορές που ανεβαίνετε
στο Βήµα και σας βλέπει κανείς τόσο αµήχανο, τόσο στριµωγµένο. Κατανοώ την αµηχανία και τη δυσκολία στην οποία βρίσκεστε. Έχει να κάνει µε τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μη µε προκαλείτε µόνο. Σας απαντώ: Ναι, και του συνεδρίου
σας, εκεί όπου ανέβηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαµαράς,
και εξαπέλυσε µια αντιπολιτευτική οµιλία που θα τη ζήλευε και
οποιοσδήποτε Βουλευτής της Αντιπολίτευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο βασικός λόγος της αµηχανίας σας, κύριε Μητσοτάκη, είναι
ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας βιώνει
εξαιτίας των πολιτικών σας µια πρωτοφανή λαίλαπα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Αυτό, όµως, δεν αποτελεί δικαιολογία, για να έρχεστε σήµερα σε µία συζήτηση κατ’ εξοχήν κρίσιµη
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για εθνικά θέµατα και να βρίσκεστε στο δίληµµα «µπρος γκρεµός
και πίσω ρέµα», να υπερασπιστείτε µια συµφωνία που έρχεστε
να κυρώσετε στη Βουλή δύο µέρες πριν πάτε στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, µια συµφωνία δίχως ανταλλάγµατα και λίγο
µετά τη δηµοσιογραφική αποκάλυψη ότι, παρά το ότι τα δίνετε
όλα χωρίς να παίρνετε τίποτα, οι Αµερικανοί ετοιµάζονται να πριµοδοτήσουν την Τουρκία -αυτός είναι ο γκρεµός- ή το ρέµα, να
έρθετε εδώ και, αντί να συζητάτε για τα κρίσιµα εθνικά θέµατα,
να υπεραµύνεστε µιας πολιτικής η οποία έχει οδηγήσει στην ανέχεια τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Είναι πράγµατι
εξαιρετικά δύσκολο το δίληµµά σας.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, θα ήθελα να σας µιλήσω σήµερα όχι µε
τη γλώσσα την κοµµατική, αλλά µε τη γλώσσα την πατριωτική
και να σας πω να µη γίνει τροχοπέδη για τα εθνικά µας θέµατα η
δυσκολία που βιώνετε σε πολιτικό επίπεδο εξαιτίας των δικών
σας επιλογών. Άλλα τα κοινωνικά και τα οικονοµικά, άλλα τα
εθνικά.
Και θα σας πω επίσης ότι έχουµε πολλές ευκαιρίες. Σας έχω
καταθέσει ερώτηση για τη ΔΕΗ και για τα golden boys και για
τους λογαριασµούς και για την ακρίβεια. Δεν ήρθατε να απαντήσετε ο ίδιος, αλλά είπατε ότι µετά το ταξίδι σας στις Ηνωµένες
Πολιτείες θα έρθετε να µιλήσουµε για την ενεργειακή κρίση. Σας
περιµένουµε.
Ας πούµε, λοιπόν, σήµερα, για να ακούσει ο ελληνικός λαός,
για τα κρίσιµα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής, διότι θεωρώ
πράγµατι ότι βρισκόµαστε σε µία εξαιρετικά κρίσιµη στιγµή και
η συζήτηση που διεξάγουµε σήµερα δεν αφορά απλά την κύρωση µιας διακρατικής συµφωνίας ούτε αφορά µονάχα τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, όσο κρίσιµες και αν είναι αυτές. Η
σηµερινή συζήτηση αφορά τη θέση της Ελλάδας και την εξωτερική πολιτική που πρέπει να ασκεί σε έναν κόσµο που τους τελευταίους µήνες αλλάζει ραγδαία και µε εξαιρετικά επικίνδυνο
τρόπο, σε έναν κόσµο που µεταβάλλεται µετά την παράνοµη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε έναν κόσµο που µεταβάλλεται µε γεωπολιτικές ανακατατάξεις, που προκαλούν µια ολοένα
επιδεινούµενη παγκόσµια, ενεργειακή, οικονοµική κρίση και σε
έναν κόσµο που επανέρχεται µε µεγάλη ταχύτητα σε έναν νέο
Ψυχρό Πόλεµο, ο οποίος ενδεχοµένως να αποδειχθεί ακόµα πιο
επικίνδυνος από τον προηγούµενο, µε επίκεντρο την ευρύτερη
περιοχή µας.
Σε αυτόν τον κόσµο και σε αυτή την κρίσιµη στιγµή, κύριε Μητσοτάκη, επιλέγετε µια επικίνδυνη µετατόπιση, την πιο επικίνδυνη, θα έλεγα εγώ, αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της χώρας
από την αποκατάσταση της δηµοκρατίας µέχρι σήµερα, από τη
Μεταπολίτευση και µετά:
Εγκαταλείπετε τις πάγιες θέσεις της χώρας σε σχέση µε τον
ρόλο και τη στρατηγική της, τον ρόλο του πυλώνα σταθερότητας
και διπλωµατίας στην κρίσιµη περιοχή της Μεσογείου όπου βρισκόµαστε.
Εγκαταλείπετε τον µετριοπαθή και προσεκτικό ρόλο που διαδραµάτιζε παραδοσιακά η Ελλάδα, τόσο εντός του ΝΑΤΟ όσο
και σε σχέση µε τους αµερικανικούς σχεδιασµούς.
Επιλέγετε ξανά και ξανά να µας λέτε ότι κύρια προτεραιότητα
της χώρας είναι να αποτελεί στρατιωτική δύναµη πρώτης γραµµής της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.
Επιµένετε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει απλά να ανήκει στη Δύση,
αλλά, όπως πολλές φορές λέτε, να αποτελεί το τελευταίο προχωρηµένο φυλάκιο της Δύσης προς Ανατολάς.
Μας λέτε επίσης ότι το συµφέρον της χώρας δήθεν υπαγορεύει να πρωτοστατεί η Ελλάδα στο πλαίσιο των στρατιωτικών
σχεδιασµών των Ηνωµένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, είτε παραχωρώντας επ’ αόριστον ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις
είτε αναβαθµίζοντας τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης είτε αποστέλλοντας όπλα, δηλαδή παίρνοντας µέρος σε αυτή τη σύγκρουση στην Ουκρανία, και ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ένας
πιστός και προβλέψιµος σύµµαχος, που παραχωρεί εκ των προτέρων τις αµυντικές της δυνατότητες προς όφελος των συλλογικών αµυντικών συµφερόντων του ΝΑΤΟ ή των Ηνωµένων
Πολιτειών, προκειµένου να υπάρξει στο απροσδιόριστο µέλλον
κάποια στήριξη των συµµάχων µας στα δικά µας αµυντικά συµφέροντα έναντι της Τουρκίας.
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Αυτές είναι οι θέσεις σας. Τις διατυπώνετε µε σαφήνεια όλο
αυτό το διάστηµα. Αυτές οι θέσεις, όµως, µετατοπίζουν, αλλάζουν πάγιες θέσεις της χώρας, που επί σειρά ετών εξυπηρέτησαν
και υλοποίησαν πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις, µεταξύ
των οποίων οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας.
Και θέλω σήµερα να αναρωτηθώ ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ποια είναι τα αποτελέσµατα αυτού του νέου δόγµατος
εξωτερικής πολιτικής που έχετε υιοθετήσει. Τα είδαµε όλοι τα
αποτελέσµατα το 2020, µε την κλιµάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας. Το βλέπουµε δυστυχώς και σήµερα και µε την αναβάθµιση του ρόλου της Τουρκίας, όχι µόνο
την αναβάθµιση της σχέσης της µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Ο διεθνής της ρόλος είναι αναβαθµισµένος. Η χώρα που
κατέχει παρανόµως εδώ και σαράντα οκτώ χρόνια το βόρειο
τµήµα της Κύπρου παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός, ως διαµεσολαβητής, ως δύναµη ειρήνης και ασφάλειας. Αυτό γίνεται σήµερα. Και ισχυρίζοµαι ότι αυτές οι εξελίξεις δεν είναι αποτέλεσµα
µιας κακής συγκυρίας ή ενός λάθους της στιγµής, αλλά είναι
αποτέλεσµα µιας αδιέξοδης στρατηγικής που έχετε υιοθετήσει
στην εξωτερική πολιτική της χώρας.
Θα θυµάστε ότι από αυτό το Βήµα, τον Γενάρη του 2020, σας
έλεγα ότι ήταν λάθος να υπογράψετε την πρώτη αναθεώρηση
αµυντικής συµφωνίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες λίγο πριν φύγετε -καλή ώρα- να ταξιδέψετε στην Ουάσινγκτον, να συναντήσετε τον τότε Πρόεδρο Τραµπ και να γίνετε παράλληλα τότε ο
µόνος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός ο οποίος στήριξε την εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού. Θυµάστε τι µου είχατε απαντήσει
τότε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Πολύ καλά θυµάµαι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μπράβο, αφού το θυµάστε. Να θυµηθώ εγώ,
όµως, τι µου είχατε απαντήσει τότε. Μου είχατε απαντήσει για
την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ, για µια ανακοίνωση που
τότε είχατε κατονοµάσει, αν δεν κάνω λάθος, ως «πρωτοφανή»,
διότι υποστήριζε µε εµφατικό τρόπο την Ελλάδα και µάλιστα
υποστήριζε ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα -πολύ ωραίο
πράγµα αυτό και εµείς το χαιρετίσαµε- και επίσης µου αντιτείνατε την επιστολή Ποµπέο, που έλεγε ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες
παραµένουν αφοσιωµένες στην ασφάλεια της Ελλάδας.
Τι αξία όµως είχαν όλα αυτά; Την είδαµε, λίγους µήνες µετά,
ένα ολόκληρο καλοκαίρι, όταν για τέσσερις µήνες το «Ορούτς
Ρέις» παραβίαζε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα φτάνοντας στο
σηµείο να φτάσει τα έξι µίλια στο Καστελόριζο, στη Ρόδο, ακόµα
και στην Κρήτη. Πόσο επιτυχηµένη, λοιπόν, ήταν η επίσκεψή σας
και η στρατηγική σας να προχωρήσετε σε παραχωρήσεις πέραν
του δέοντος, χωρίς ανταλλάγµατα, όταν αυτό που ακολούθησε
ήταν η πιο επιθετική χρονιά της Τουρκίας τα τελευταία είκοσι
πέντε χρόνια και µε την απόλυτη ανοχή του Αµερικανού Προέδρου, που συναντήσατε;
Σήµερα φοβάµαι ότι για ακόµη µια φορά προβαίνετε στο ίδιο
λάθος εις το τετράγωνο όµως. Για ακόµη µία φορά εν όψει του
ταξιδιού σας µας καλείτε να υποστηρίξουµε µια ακόµη αναθεώρηση της συµφωνίας, µε την οποία όµως προβαίνετε σε δύο κολοσσιαίας σηµασίας παραχωρήσεις στους συµµάχους µας.
Πρώτον, απεµπολείτε ένα εξαιρετικά σηµαντικό διαπραγµατευτικό χαρτί της Ελλάδας, που είναι η ετήσια ανανέωση της αµυντικής συµφωνίας, και γίνεστε ο πρώτος Πρωθυπουργός της
Μεταπολίτευσης που συναινεί στην επ’ αόριστον αξιοποίηση έξι
ελληνικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Δεύτερον, παραχωρείτε το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Κι
εδώ θέλω να υπογραµµίσω ότι είναι απίστευτη κοροϊδία αυτό
που επιχειρείτε. Με την αναφορά σας και σήµερα εδώ, στη
Βουλή, µιλήσατε ξανά για µια συµφωνία πενταετίας.
Κύριε Μητσοτάκη, εντάξει, καλό είναι κάπου να κρατάµε τα
προσχήµατα. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο 1 της συµφωνίας,
είναι ξεκάθαρο. Λέει επί λέξει ότι η Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας θα παραµείνει σε ισχύ και θα παραµείνει σε
ισχύ για µια περίοδο πέντε ετών από την ηµεροµηνία της θέσης
σε ισχύ του δεύτερου πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών. Θα παραµείνει σε ισχύ στη συνέχεια, εκτός αν τερµατιστεί από κάποιο
από τα µέρη µε γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο µέρος δύο χρόνια πριν, διά της διπλωµατικής οδού.
Διαβάζουµε ελληνικά, ξέρουµε να διαβάζουµε. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά αργότερα.
Τι λέει λοιπόν η συµφωνία που κάνετε; Ότι σε πέντε χρόνια θα
έχει τη δυνατότητα, µετά την παρέλευση πέντε ετών, µία εκ των
δύο πλευρών να την καταγγείλει και να ενηµερώσει, ώστε δύο
χρόνια µετά να λήξει αν την καταγγείλει.
Ξέρετε κάτι όµως; Αναρωτήθηκα όταν σας άκουσα να λέτε
αυτό το υπερβολικό ψέµα για άλλη µία φορά από αυτό εδώ το
Βήµα για ένα κρίσιµο θέµα, που είναι η διάρκεια της συµφωνίας,
γιατί το κάνετε αυτό. Και είναι προφανές ότι το κάνετε γιατί ντρέπεστε να πείτε την αλήθεια και προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω
από τις λέξεις. Το κάνετε φανερώνοντας µε αυτό τον τρόπο την
ενοχή σας γι’ αυτά που γράφετε. Γι’ αυτό το κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αλλά για κακή σας τύχη δεν είναι µόνο η Αντιπολίτευση και
εµείς που σας υπενθυµίζουµε τι ακριβώς αναγράφεται στη συµφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών στη
συνάντηση µε τον κ. Δένδια σάς κάρφωσε ενώπιον του Δένδια
λέγοντας επί λέξει ότι αυτή η ανανέωση θα επιτρέψει στη συµφωνία να παραµείνει εν ισχύ επ’ αόριστον. Αυτά δεν τα λέω εγώ,
τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών. Θα το
καταθέσω κι αυτό στα Πρακτικά.
Σταµατήστε λοιπόν στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής να συµπεριφέρεστε λες και πρόκειται για ζητήµατα που θα πούµε ένα
ψεµατάκι και θα σβήσουν, µε όρους επικοινωνίας, να παίζετε µε
τις λέξεις.
Και θέλω να έρθω και στο δεύτερο κολοσσιαίο θέµα, στη δεύτερη κολοσσιαία παραχώρηση, που αφορά τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Θέλω να επισηµάνω ότι τις
παραχωρείτε προκειµένου να ενσωµατωθούν στην πρώτη
γραµµή των αµερικανικών σχεδιασµών στο πλαίσιο της πιο επικίνδυνης αντιπαράθεσης µε τη Ρωσία από το τέλος του Ψυχρού
Πολέµου και µετά, στην πιο επικίνδυνη αντιπαράθεση των τελευταίων δεκαετιών. Και την ίδια στιγµή που βγαίνουν ανοικτά Ρώσοι
αξιωµατούχοι και στοχοποιούν την Αλεξανδρούπολη, εσείς βγαίνετε και λέτε ότι δεν θέλουµε να είναι εµπορικό το λιµάνι, δηλαδή
να χαθεί και η πιο σηµαντική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
Κι εδώ θέλω να είµαι απόλυτα σαφής, κύριε Μητσοτάκη. Αναφερθήκατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στο ότι η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ διαπραγµατεύτηκε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες την
ανωτέρω συµφωνία. Αντιπαρέρχοµαι όλα τα άλλα τα οποία λέτε
κατά καιρούς. Όπως κι εδώ ανεβήκατε στο Βήµα να µας πείτε
ότι το µόνο εξοπλιστικό πρόγραµµα που εµείς προχωρήσαµε
ήταν τα «PAPA 3».
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «HORIZON».
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ξέρετε -ή αν δεν το ξέρετε να σας το πω εγώ,
δεν σας το είπαν οι σύµβουλοί σας- ότι αυτή η απόφαση για το
συγκεκριµένο πρόγραµµα αποφασίστηκε και ψηφίστηκε επί κυβερνήσεως Σαµαρά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κι έχει
υπογράψει ο κ. Μητσοτάκης!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Έχετε υπογράψει ως Υπουργός, κι έρχεστε και
τα λέτε ξανά και ξανά! Κι εµείς απλά εκτελέσαµε την υποχρέωση
της χώρας που τη βρήκαµε από τους προηγούµενους.
Αυτό το οποίο δεν βρήκαµε από τους προηγούµενους, όµως,
ήταν ένοπλες δυνάµεις που να έχουνε στοιχειώδεις δαπάνες για
να συντηρηθούν και να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα.
Διότι εσείς είχατε µειώσει τις λειτουργικές δαπάνες των ενόπλων
δυνάµεων σε σηµείο, ώστε να µην µπορούν να ανταποκριθούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και αυτό που δεν βρήκαµε και το κάναµε εµείς ήταν παρά το
γεγονός ότι βρήκαµε άδεια τα ταµεία από τη λεηλασία του 20102015 να επαναφέρουµε τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά, να
έχουµε µια συµφωνία για το χρέος, να σταθούµε στα πόδια µας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΗ’ - 12 ΜΑΪΟΥ 2022

και να καταφέρουµε από τα λίγα, από το υστέρηµα, να προχωρήσουµε µια κρίσιµη συµφωνία για την αναβάθµιση των F-16.
Τα ξεχνάτε όµως αυτά. Τώρα που είσαστε εκτός µνηµονίων
χάρη στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που έχουµε ρυθµισµένο χρέος χάρη
στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που έχουµε 37 δισεκατοµµύρια στα ταµεία
χάρη στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που δεν έχετε υποχρέωση σε πρωτογενή πλεονάσµατα, µας κάνετε και τους κόκορες από πάνω, ότι
δίνετε λεφτά στις Ένοπλες Δυνάµεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ναι, αλλά σε ποια κατεύθυνση τα δίνετε; Θα τα δούµε αυτά,
θα τα κουβεντιάσουµε.
Αλλά άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι αναφερθήκατε, προφανώς για να µας κατηγορήσετε, όπως έπραττε και ο αείµνηστος
πατέρας σας το 1990 απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στην Αριστερά,
που τους έλεγε, ιδιαίτερα τον Ανδρέα Παπανδρέου τον είχε αποκαλέσει στην αντίστοιχη συζήτηση για την ανανέωση της Συµφωνίας Αµοιβαίας Συνεργασίας, τον είχε αποκαλέσει «Ιανό»,
επειδή ψήφισε µια κάποια ανανέωση µετά από διαπραγµάτευση
το 1983 και δεν ψήφισε το 1990.
Εµείς λοιπόν τι κάναµε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι
η µεγαλειώδης διαφορά απέναντι στη δική σας οπτική και σε µια
οπτική που µε πατριωτική ευθύνη αντιλαµβάνεται τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της χώρας, αλλά διεκδικεί τα µέγιστα για το
πατριωτικό συµφέρον; Εµείς διαπραγµατευτήκαµε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες την αναθεώρηση της συµφωνίας, στη βάση,
όµως, συγκεκριµένων ανταλλαγµάτων για τη θωράκιση των εθνικών µας συµφερόντων, και δεν προχωρήσαµε, διότι προφανώς
δεν βρέθηκε κοινός τόπος. Γι’ αυτό δεν προχωρήσαµε.
Δεν µπορεί να υπάρξει, όµως, καµµία αµφιβολία ότι αυτές οι
προβλέψεις της συµφωνίας που έχουµε στα χέρια µας αποτελούν πολύ µεγάλης σηµασίας παραχωρήσεις για την Ελλάδα.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που θέλω να σας θέσω είναι µε ποια ανταλλάγµατα σε σχέση µε τα άµεσα αµυντικά συµφέροντα της Ελλάδας προβήκατε σε αυτές τις παραχωρήσεις. Με ποια
ανταλλάγµατα δεχτήκατε να παραχωρήσουµε σηµαντικά διαπραγµατευτικά µας χαρτιά και να αυξήσουµε σηµαντικά τον κίνδυνο για την Ελλάδα στην περίοδο της πιο σκληρής πολεµικής
αντιπαράθεσης των τελευταίων δεκαετιών;
Εδώ, λοιπόν, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη απ’ ό,τι τον
Γενάρη του 2020. Όχι µόνο δεν εξασφαλίσατε τα ανταλλάγµατα
-ακόµα και αυτά που εσείς, κύριε Μητσοτάκη, αρχικά, ορθώς, θα
πω εγώ, διεκδικήσατε- αλλά η υπογραφή και η κύρωση της συµφωνίας συνοδεύτηκε από µια ραγδαία αναβάθµιση των αµερικανοτουρκικών σχέσεων και από µία συνακόλουθη επιδείνωση του
συσχετισµού δύναµης Ελλάδας-Τουρκίας στην περιοχή εις
βάρος της χώρας µας µε αποδυνάµωση, αν όχι ακύρωση, των
ελληνικών διαπραγµατευτικών όπλων από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Και θέλω να πω δυο λόγια για τη διαπραγµάτευση που διεξήγατε και θα καταθέσω στα Πρακτικά άρθρα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» και του «ΒΗΜΑΤΟΣ» που ουδέποτε διαψεύστηκαν και τα
οποία αναφέρονται στα ανταλλάγµατα που ζητήσατε -και εγώ
λέω, πολύ σωστά- κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης.
Πρώτον, υποβάλατε αίτηµα για σηµαντική χρηµατοδότηση ελληνικών αµυντικών προγραµµάτων µέσω του προγράµµατος
«FMF», ανάλογη µε εκείνη της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Ιορδανίας. Τα άρθρα αναφέρονται σε 3+3, δηλαδή, σε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ και αλλού αναφέρονται σε 3 δισεκατοµµύρια. Δεν θα
τσακωθούµε για το ποσό -σηµαντικό ποσό, όµως. Όπως και να
έχει όµως, το θέµα είναι τι απέγινε αυτό το αίτηµα. Προφανώς,
απερρίφθη κατηγορηµατικά από την αµερικανική πλευρά. Οι
ΗΠΑ δεν δέχτηκαν να δεσµευθούν ούτε για ένα ευρώ σε σχέση
µε τα ελληνικά αµυντικά προγράµµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και θέλω να υπενθυµίσω ότι κατά την κύρωση της αµυντικής
συµφωνίας του 1990 οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής είχαν δεσµευτεί τότε για δωρεάν αµυντική βοήθεια 345 εκατοµµυρίων
δολαρίων, αλλά και για την εκ των υστέρων αποστολή πλεονάζοντος αµυντικού υλικού, συνολικού ύψους σχεδόν 1 δισεκατοµµυρίου δολαρίων τότε και θα καταθέσω τα σχετικά έγγραφα από
την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Δεύτερον, πολύ σωστά διεκδικήσατε -µε βάση τα δηµοσιεύµατα- αµερικανική συνεισφορά στην οικοδόµηση ελληνικών
στρατιωτικών υποδοµών από κονδύλια που εκείνη την περίοδο
θα ενέκρινε το Κογκρέσο. Στα άρθρα, µεταξύ άλλων, αναφέρεται
η απαίτηση για οικοδόµηση δεύτερου ναυστάθµου για το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στη Σούδα. Δυστυχώς, ούτε εκεί εξασφαλίστηκε στήριξη, παρ’ ότι το Κογκρέσο ενέκρινε ένα ποσό για την
ενίσχυση κάποιων υποδοµών στη Σούδα, αλλά όχι αυτό που ζητάγατε.
Τρίτον, διεκδικήσατε -πολύ σωστά θα πω εγώ- και συµπερίληψη και άλλων πολλών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη συµφωνία, σε τοποθεσίες που είχαν αξία για τα ελληνικά αµυντικά
συµφέροντα, µε ιδιαίτερη έµφαση στη Σκύρο. Οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, όµως, απέρριψαν κάθε πρόταση, συµπεριλαµβανοµένης και της Σκύρου, κάνοντας κάποιες ασαφείς αναφορές
για το ότι θα µπορούν να επανεξετάσουν το ζήτηµα στο µέλλον.
Τι αποδεικνύει αυτή η απόφαση, κύριε Μητσοτάκη; Αποδεικνύει περίτρανα ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής θέλουν
µεν να αξιοποιούν την ενδοχώρα της Ελλάδας για τις δικές τους
επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά αποφεύγουν να έχουν οποιαδήποτε εµπλοκή µε νησιά, ακόµα και του δυτικού Αιγαίου. Γιατί;
Προκειµένου να µην εµπλακούν στα ελληνοτουρκικά, γι’ αυτό.
Το τροµερό έργο, όµως, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι τι αποφάσισαν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και πώς διαπραγµατεύτηκαν αυτή τη συµφωνία. Θα πω εγώ ότι δεν είναι καν το ότι δεν
µπορέσατε να τους πείσετε να αλλάξουν έστω κάποιες από τις
θέσεις τους, να κερδίσετε έστω κάτι. Το τροµερό είναι ότι εσείς
προσωπικά, αφού εισπράξατε όλες αυτές τις αρνήσεις στη διαπραγµάτευση, όχι µόνο δεν απορρίψατε κάποια αµερικανικά αιτήµατα, αλλά ικανοποιήσατε το 100%.
Μέχρι λίγες µέρες πριν υπογραφεί η συµφωνία σάς θυµίζω ότι
όλοι µας ακούγαµε για πενταετή ή έστω δεκαετή συµφωνία και
ξαφνικά µας ανακοινώσατε µια συµφωνία ουσιαστικά επ’ αόριστον. Ανακοινώνετε ότι συµφωνήσατε -για να το καταλάβει ο ελληνικός λαός που µας ακούει- να µην υπάρξει ξανά διαδικασία
και διαπραγµάτευσης και ανανέωσης της όποιας συµφωνίας. Και
µας ανακοινώσατε ότι προστίθεται αυτός ο περίφηµος όρος που
λέει ότι θα παραµείνει σε ισχύ στη συνέχεια µέχρι να καταγγελθεί. Και όλα αυτά σε αυτή την περίοδο της όξυνσης των αµερικανονατοϊκών σχέσεων, σε µια περίοδο που, πραγµατικά, δεν
ξέρουµε τι θα µας ξηµερώσει.
Και αναρωτιέµαι απευθυνόµενος σε όλους εσάς: µε αυτά τα
δεδοµένα είναι πράγµατι µια επωφελής συµφωνία αυτή; Αναρωτιέµαι: θα υπήρχε πρωθυπουργός σοβαρής χώρας του ΝΑΤΟ
που θα έκανε µια τέτοια συµφωνία, ειδικά αφού εισέπραξε όλες
αυτές τις αρνήσεις;
Θέλω να θυµίσω, ειδικά στην πτέρυγα της Συµπολίτευσης,
στους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, ότι ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που διαπραγµατευόταν τότε, στην περίοδο
της πτώσης του «υπαρκτού», µε τη µόνη υπερδύναµη το 1990,
δεν συµφώνησε επ’ αόριστον συµφωνία. Υπέγραψε οκταετή συµφωνία που στη συνέχεια θα ανανεωνόταν ετησίως, παρά τις πιέσεις που είναι βέβαιο ότι θα δέχθηκε και δέχθηκε τότε από τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής για να υπογράψει δωδεκαετία
-θυµίζω στους παλαιότερους.
Φοβάµαι, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ότι αυτό που εσείς κάνετε
σήµερα, όχι µόνο δεν θα το έκανε κανείς Πρωθυπουργός, δεν το
έκανε κανείς Πρωθυπουργός στη χώρα από τη Μεταπολίτευση
και µετά, συµπεριλαµβανοµένου και του πατρός σας, αλλά δεν
θα το έκανε ποτέ καµµία χώρα-σύµµαχος. Μπορεί να το κάνει
µόνο µια χώρα-δορυφόρος, όχι µια χώρα-σύµµαχος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μία χώρα - δορυφόρος, διότι αυτό λέγεται δορυφοριοποίηση
της χώρας στο άρµα, φυσικά, των συµµάχων µας, του ισχυρότερου των συµµάχων µας, δηλαδή, των Ηνωµένων Πολιτειών. Και
µας επαναφέρετε σε άλλες εποχές, φοβάµαι και σε άλλα δόγµατα εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής -δυστυχώς για τα ελληνικά συµφέροντα.
Θέλω λίγο να σταθώ στο τι σηµαίνει αυτή η εξέλιξη. Μήπως,
θα πούνε κάποιοι καλοπροαίρετα, µε το να γίνουµε από ισότιµος
εταίρος -αλλά, φυσικά, junior partner, όχι senior partner, όχι ο
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ισχυρός σύµµαχος. Το δέχοµαι αυτό, αλλά ισότιµος, έστω τυπικά- δορυφόρος, µήπως µε αυτόν τον τρόπο θα έχουµε κάποιες
εγγυήσεις έναντι του πραγµατικού κινδύνου που έχουµε από
σύµµαχο στο ΝΑΤΟ, βεβαίως, και αυτός, από την Τουρκία;
Μήπως; Τι κερδίζει και τι χάνει;
Δείτε τη δήθεν αποµονωµένη Τουρκία -έτσι µας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης για έναν τουλάχιστον χρόνο από τις τελευταίες εξελίξεις. Παρά το γεγονός ότι ήταν εµφανές ακόµη και πριν τον
πόλεµο στην Ουκρανία ότι θα ακολουθούσε µια διαδικασία αναβάθµισης των αµερικανοτουρκικών σχέσεων και σταδιακής ενσωµάτωσής της στους νατοϊκούς γεωπολιτικούς και
ενεργειακούς σχεδιασµούς, εσείς διατυµπανίζατε ότι αυτή η
συµφωνία που υπογράφετε αναδεικνύει αλλαγή στάσης των
Ηνωµένων Πολιτειών και ισχυρή στήριξή µας απέναντι στο τουρκικό casus belli και τις παραβιάσεις. Αυτά λέγατε.
Και τι ακολούθησε; Είδατε όλοι τι ακολούθησε. Ένα ωραίο διάλειµµα µια Κυριακή χαλαρή, χωρίς γραβάτες, που µας είπατε ότι
«τα βρήκαµε», για να ακολουθήσει µετά ένα µπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο, ένα τσουνάµι υπερπτήσεων και παραβιάσεων
κυριαρχίας.
Και ποια ήταν η αµερικανική αντίδραση, ενόσω είχαν στο χέρι
τον δεδοµένο σύµµαχο και τη συµφωνία αυτή που τα δίνει όλα;
Πού είναι η στήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική µας ακεραιότητα που λέτε σήµερα -ψευδώς για άλλη µια φορά- ότι δήθεν
αποτυπώνεται στη συµφωνία; Πού είναι;
Η κ. Νούλαντ, η Υφυπουργός Εξωτερικών, επισκέφτηκε την
Ελλάδα και την Τουρκία, έδωσε συνεντεύξεις και αναφέρθηκε
γενικά και αόριστα σε προκλητικές ενέργειες. Το Στέιτ Ντιπάρτµεντ απαντά εξίσου γενικά και αόριστα, χωρίς όχι µόνο να καταδικάζει, αλλά ούτε καν να αναφέρει την Τουρκία. Τονίζει επί
λέξει: «Όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά µε τον εναέριο χώρο
µιας χώρας, καλούµε σε συντονισµό και συζήτηση». Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Προσέξτε: «Όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά µε τον εναέριο
χώρο». Παραβλέπει, δηλαδή, συνειδητά, ότι οι υπερπτήσεις και
οι παραβιάσεις κάτω από έξι ναυτικά µίλια στα νησιά δεν είναι
θέµα εναέριου χώρου, είναι θέµα αµφισβήτησης της ελληνικής
κυριαρχίας από την πλευρά της γείτονος. Δεν είναι ζήτηµα, εάν
έχουµε ορίσει τον εναέριο χώρο στα δώδεκα ή στα δέκα, είναι
κυριαρχία η υπερπτήση πάνω από ελληνικό έδαφος. Αµφισβήτηση κυριαρχίας. Και δεν πραγµατοποιεί αµφισβήτηση κυριαρχίας τυχαία η Τουρκία στη Λέσβο και στο Αγαθονήσι. Το κάνει
εκεί, όχι γιατί αµφισβητεί τον εναέριό τους χώρο, αλλά στη µεν
Λέσβο, διότι αµφισβητεί το δικαίωµά µας να έχουµε Στρατό, όταν
απέναντι έχουµε τη στρατιά του Αιγαίου και το θεωρεί δήθεν
αποστρατιωτικοποιηµένο νησί και στο δε Αγαθονήσι, διότι το θεωρεί «γκρίζα ζώνη», δεν το θεωρεί ελληνική επικράτεια. Κάνουµε
πως δεν καταλαβαίνουµε;
Έρχονται τώρα οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και τι µας
λένε; Δεν πειράζει και αυτό θέµα εναέριου χώρου είναι, συνεννοηθείτε µε τους γείτονές σας, σύµµαχοι είστε.
Ενόσω, λοιπόν, όλα αυτά συµβαίνουν και εσείς τα έχετε δώσει
όλα και πανηγυρίζετε εδώ γιατί είστε δεδοµένος σύµµαχος, τι
κάνει η Τουρκία; Ζητάει, αξιώνει από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής την αγορά επιπλέον σαράντα F-16 και τον εκσυγχρονισµό
άλλων ογδόντα. Δηλαδή, αξιώνει να αλλάξει άρδην στο Αιγαίο ο
συσχετισµός δύναµης στον αέρα. Πού είναι, λοιπόν, αυτή σας η
περηφάνια, η εθνική σας περηφάνια που λέγατε Ραφάλ και σηκωνόσασταν όρθιοι εδώ και πανηγυρίζατε, όταν συµβαίνουν όλα
αυτά και έρχεστε σήµερα σαν να µη συνέβη τίποτα στο ελληνικό
Κοινοβούλιο να κυρώσετε αυτή τη συµφωνία; Πού είναι αυτή η
περηφάνια;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διαβάζουµε, δυστυχώς χθες, όχι από κάποιο µέσο που µπορεί
κανείς να αµφισβητήσει αλλά από τη «Wall Street Journal», ότι όχι
µόνο δεν απορρίπτεται από τις Ηνωµένες Πολιτείες το αίτηµα
αυτό, αλλά ο Πρόεδρος Μπάιντεν το αποδέχεται και το προωθεί
στο Κογκρέσο, λίγες ώρες πριν εσείς καλέσετε εδώ την Εθνική Αντιπροσωπεία να ψηφίσει αυτή τη συµφωνία που τα δίνει όλα στις
Ηνωµένες Πολιτείες: Επ’ αόριστον παραχώρηση, διευκολύνσεις
και την Αλεξανδρούπολη, λίγο πριν πετάξετε στην Ουάσιγκτον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα το έχετε δει, βεβαίως, αλλά θα το καταθέσω και αυτό στα
Πρακτικά.
Για να το καταλάβει ο ελληνικό λαός, τι ακριβώς συµβαίνει;
Εµείς στέλνουµε όπλα στην Ουκρανία κατόπιν αµερικανικής προτροπής και οι Ηνωµένες Πολιτείες στέλνουν αεροπλάνα, καινούργια F-16, για να πετάνε επάνω από τα ελληνικά νησιά. Αυτό
συµβαίνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αδικείτε τον εαυτό σας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αυτό συµβαίνει, Ναύαρχέ µου. Να πούµε τη
γλώσσα της αλήθειας.
Δεν σας βλέπω, λοιπόν, να είστε και τόσο υπερήφανοι για όλο
αυτό. Και λογικό είναι να µην είστε υπερήφανοι.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε εδώ και αντί να αναφερθεί, υπερασπίστηκε πέντε λεπτά αυτή τη συµφωνία και µετά
µας έλεγε για τι πράγµα; Για την ακρίβεια. Άνοιξε άλλο φάκελο,
εκεί που τα πάει καλά, ενώ σε αυτά τα πάει χειρότερα. Έτσι φαίνεται.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υποβάθµιση των
στρατηγικών µας συµφερόντων έναντι της Τουρκίας δεν σταµατά στους εξοπλισµούς και στις ισορροπίες ισχύος στο Αιγαίο,
διότι βλέπουµε τι γίνεται και σε σχέση µε την ενέργεια. Πριν
ακόµα στεγνώσει το µελάνι της συµφωνίας αυτής που υπογράψατε, οι Ηνωµένες Πολιτείες εξέδωσαν ένα non-paper, εις το
οποίο ανακαλούν εγγράφως τη στήριξή τους στον αγωγό
EastMed. Και το κάνουν αυτό, όχι µόνο επικαλούµενες τις οικονοµικές και τεχνικές δυσκολίες του έργου, αλλά επικαλούµενες
και την ανάγκη –προσέξτε!- να αποφευχθεί η ένταση µε την
Τουρκία στη Μεσόγειο. Αυτό το στρατηγικό σχέδιο για την εξωτερική πολιτική της χώρας, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο υπηρετήσαµε και εµείς. Και εσείς
προηγουµένως και εµείς. Εµείς καταφέραµε να το εντάξουµε στο
στρατηγικό διάλογο, στο «3+1», Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωµένες Πολιτείες και εσείς το συνεχίσατε. Ήρθε εδώ ο κ. Ποµπέο
τότε, υπογράψατε µε τον Νετανιάχου και έρχονται οι Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής και λένε -ως αντάλλαγµα ενδεχοµένως σε
αυτά που τους δίνουµε- ότι ξέρετε, δεν θα προχωρήσω, όχι γιατί
υπάρχουν οικονοµικές δυσκολίες, αλλά γιατί προκαλεί την Τουρκία, προκαλεί εντάσεις στην περιοχή. Και θέλω να τονίσω ότι επέλεξαν να το κάνουν µε non paper, ενηµερώνοντας και την
Τουρκία για αυτή τη θέση τους, παρ’ ότι µπορούσαν κάλλιστα να
θέσουν το θέµα στο πλαίσιο του σχήµατος «3+1» στους συµµάχους τους. Δεν το έκαναν.
Επιπλέον, όπως φάνηκε στη συνέντευξη πάλι της κ. Νούλαντ,
της Υφυπουργού Εξωτερικών, οι Ηνωµένες Πολιτείες απορρίπτουν και τη στήριξη σε οποιονδήποτε άλλο αγωγό στην Ανατολική Μεσόγειο, άρα προφανώς και σε πιθανό αγωγό που θα
µετέφερε ως plan B αέριο ισραηλινό στην Ελλάδα µέσω της Αιγύπτου, κάτι το οποίο σύµφωνα µε φιλοκυβερνητικά µέσα ενηµέρωσης συζητούσατε, κύριε Μητσοτάκη, παράλληλα ή
εναλλακτικά προς τον EastMed. Και τι στηρίζουν οι Ηνωµένες
Πολιτείες; Μία νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα έχει στόχο την ανάπτυξη νέων διαδρόµων LNG,
η οποία, όπως ξεκάθαρα δηλώνουν, πρέπει να συµπεριλαµβάνει
και την Τουρκία. Το καταλάβατε;
Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του πρώην πια Αµερικανού
πρέσβη, του κ. Πάιατ, και τώρα Υφυπουργού -αν δεν κάνω
λάθος- Εξωτερικών σε θέµατα ενέργειας, ο οποίος είπε ότι η
Τουρκία πρέπει να προσκληθεί στο EastMed Gas Forum της Αιγύπτου. Επίσης χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις Νούλαντ
και πάλι, όταν επισκέφθηκε την Τουρκία, που είπε επί λέξει: «Οι
Ηνωµένες Πολιτείες επιθυµούν να συνεργαστούν και να βοηθήσουν την Τουρκία να διαφοροποιήσει τους πόρους της ειδικά σε
σχέση µε το φυσικό αέριο». Θα τα καταθέσω και αυτά, για να µη
λέτε ότι τα βγάζω από το µυαλό µου.
Και διερωτώµαι, κύριε Μητσοτάκη: Έχετε θέσει έστω κάποιες
προϋποθέσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες για την ενσωµάτωση της
Τουρκίας στη νέα αυτή περιφερειακή ενεργειακή αρχιτεκτονική
ή θα προχωράµε εµείς δήθεν σε συµφωνίες που κατοχυρώνουν
τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα, αλλά θα αλωνίζουν και πάλι, όπως
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ανακοινώθηκε χθες, τα τουρκικά ερευνητικά όλο το καλοκαίρι
στο Αιγαίο;
Έρχοµαι να κλείσω µε µια αναφορά στις τελευταίες δραµατικές εξελίξεις στον πόλεµο στην Ουκρανία και το πώς αυτές επηρεάζουν, ανατρέπουν, θα έλεγα, τις ισορροπίες και στην περιοχή
µας. Θέλω να ρωτήσω, θέλω όλοι µας να αναρωτηθούµε: Η
Τουρκία εφαρµόζει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για το ουκρανικό; Εφαρµόζει; Δεν είναι η Τουρκία χώρα-µέλος του ΝΑΤΟ; Δεν
είναι; Είναι ξεχωριστή περίπτωση η Τουρκία; Τι δηλώνουν Αµερικανοί αξιωµατούχοι γι’ αυτό; Δηλώνουν εµµέσως, πλην σαφώς
ότι αυτό που ισχύει για την Ελλάδα και όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες όσον αφορά τις κυρώσεις, δεν είναι ανάγκη να το εφαρµόσει η Τουρκία. Δηλαδή, απορρίπτουν την ελληνική θέση και
θεωρούν φυσιολογικό η Τουρκία να παρακάµπτει τις κυρώσεις
ενισχύοντας την οικονοµία της και διατηρώντας τις διπλωµατικές
της σχέσεις µε τη Ρωσία, ενώ η ελληνική οικονοµία θα αντιµετωπίζει όλες αυτές τις συνέπειες, που προφανώς εσείς µε τις επιλογές σας τις έχετε επιδεινώσει στο έπακρο.
Επιπλέον, σας ρωτάω: Θεωρείτε ότι είναι σωστό ο Τούρκος
Πρόεδρος, Πρόεδρος µιας χώρας που κατέχει το ένα τρίτο της
Κύπρου, να διεκδικεί ρόλο µεσολαβητή και να αναπτύσσει ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στην Ουκρανία σε σηµείο που να έχει τη
στήριξη και του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ και των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής, ενώ την ίδια στιγµή η Ελλάδα είναι παντελώς απούσα;
Διότι καλά κάνει η Τουρκία, το συµφέρον της κοιτάει. Εµείς
πού είµαστε;
Διάβαζα τις προάλλες, κύριε Μητσοτάκη, τη συνέντευξή σας
και υποστηρίζατε –µου έκανε εντύπωση- το γεγονός ότι ο Γάλλος
Πρόεδρος είχε επαφή µε τον Ρώσο Πρόεδρο. Ο Γάλλος µπορεί
να έχει. Και εφόσον υποστηρίζετε ότι ο Γάλλος µπορεί να έχει,
φαντάζοµαι ότι στηρίζετε και τις επισκέψεις του Αυστριακού Καγκελάριου ή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Γιατί, λοιπόν, αφού
στηρίζετε αυτή τη στάση τόσο πολύ δεν την ακολουθείτε και
εσείς, παρά µονάχα σπεύδετε να βγείτε µπροστά να δηλώσετε
πόσο πρόθυµοι είστε, πόσα όπλα θα δώσουµε και θα ξαναδώσουµε; Αυτός είναι ο ρόλος της Ελλάδας;
Και έχουµε και έναν λόγο παραπάνω, κύριε Μητσοτάκη.
Έχουµε τους δεκάδες χιλιάδες στη Μαριούπολη και την Οδησσό.
Έχουµε έναν λόγο παραπάνω να παίζουµε έναν ειδικότερο ρόλο
σε αυτή τη σύγκρουση και να θέλουµε να αναπτυχθούν διπλωµατικές διαδικασίες, για να τελειώσει µια ώρα αρχύτερα. Γιατί,
λοιπόν, το κάνετε αυτό;
Να σας πω γιατί το κάνετε αυτό. Πρώτον, διότι θέλετε πολλοί
εδώ στην Ελλάδα να συντηρείτε ένα κλίµα που απαγορεύεται να
συζητάµε για το ουκρανικό και την πραγµατική του διάσταση.
Όποιος πάει να πει µια διαφορετική γνώµη για το πώς πρέπει να
εξελιχθούν τα πράγµατα είναι –πώς το είπατε- «πουτινιστής».
Αυτό δεν λέτε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να µπορούµε, δηλαδή, από τη µια να µιλάµε –και σωστά λέω
εγώ- για την ηθική υποχρέωση –όλοι είµαστε µαζί σε αυτό- να
υποστηρίξουµε µια χώρα και έναν λαό που βάλλεται απέναντι σε
έναν εισβολέα που παραβιάζει βάναυσα το Διεθνές Δίκαιο, αλλά
να µην µπορούµε να συζητάµε για τις ευθύνες της Δύσης και κυρίως για το πώς η Ελλάδα θα µπορούσε να στηρίξει την ειρήνη
στην Ουκρανία, αξιοποιώντας τον διπλωµατικό της ρόλο στην περιοχή. Και άµα ξεφύγει και κανένα σηµείο στίξης από κανέναν
καλλιτέχνη που συµµετέχει σε αντιπολεµικές συναυλίες και σε
αντιπολεµικές συγκεντρώσεις και δεν καταδικάσει, όπως εσείς
θέλετε να καταδικάσει, την εισβολή, τότε είναι αποκλειστικά θέµα
ηθικής και δεν είµαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όταν, όµως, είναι να προστατεύσετε τους Έλληνες εφοπλιστές που συναλλάσσονται µε τη Ρωσία στον τοµέα της ενέργειας, τότε τα πράγµατα αλλάζουν και το ουκρανικό δεν είναι
θέµα ηθικής αλλά είναι θέµα εθνικών συµφερόντων και ξεχνάτε
τότε ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Άρα ο πρώτος
λόγος είναι η υποκρισία σας εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο δεύτερος λόγος που τηρείτε αυτή τη στάση είναι ότι έτσι
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βλέπετε τη θέση της Ελλάδας στον κόσµο και αυτή είναι µια µεγάλη αξιακή διαφορά που έχουµε.
Δεν συµµερίζεστε την άποψη ότι η Ελλάδα µπορεί να παίξει
έναν ρόλο, όπως η Γαλλία ή η Αυστρία. Δεν θέλετε η Ελλάδα να
παίζει πραγµατικά τον ρόλο του πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας, ούτε θεωρείτε ότι είναι προς το συµφέρον της.
Θέλω να σας καταλογίσω ότι αυτή είναι µια ιδεολογική τοποθέτηση. Πραγµατικά, όµως, τροµάζω µε την ιδέα της πολιτικής που
θα ακολουθούσατε εσείς, κύριε Μητσοτάκη, εάν ήσασταν Πρωθυπουργός την περίοδο του πολέµου στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν,
στο Κόσσοβο, στη Λιβύη. Διότι εσείς, κύριε Μητσοτάκη, θέλετε η
Ελλάδα να αποτελεί πρώτα και κύρια, όχι ένα δεδοµένο σύµµαχο,
αλλά έναν δεδοµένο δορυφόρο, όπως είπα. Δεν θέλετε να αποτελεί πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας και το δείχνετε στο ουκρανικό. Το δείξατε µε τη θέση την υποκριτική που πήρατε την
εθνικολαϊκιστική στη Συµφωνία των Πρεσπών και πώς µετά αλλάξατε, το δείχνετε και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί; Διότι
από ό,τι φαίνεται ενώ άλλα λέτε και λέγατε, δεν πιστεύετε πραγµατικά στη προοπτική της Χάγης, εγκλωβισµένος όπως φαίνεται
να είστε από τον συνέταιρό σας στο κόµµα τον κ. Σαµαρά.
Προκεχωρηµένο φυλάκιο της Δύσης λέγατε. Εγώ θα πω φυλάκιο, χωρίς εγγυήσεις φύλαξης. Γιατί το φυλάκιο έχει τουλάχιστον και κάποια φύλαξη. Υπάρχουν εγγυήσεις. Αφύλακτο
φυλάκιο γινόµαστε εµείς. Και ας είναι καλά οι Ένοπλες Δυνάµεις
του τόπου οι οποίες είναι αξιόµαχες και οι οποίες ανά πάσα
στιγµή µπορούν να υπερασπιστούν την εθνική µας ακεραιότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η Ελλάδα, όµως –και αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά της
προοδευτικής παράταξης από την συντηρητική παράταξη στην
εξωτερική πολιτική- δεν είναι φυλάκιο κανενός. Είναι µια χώρα
µε µεγάλη ιστορία και µεγάλη σηµασία και γεωστρατηγικά και
πολιτισµικά. Είναι µια ευρωπαϊκή χώρα στο σταυροδρόµι Δύσης
και Ανατολής που µπορεί και πρέπει να αποτελεί πυλώνα ειρήνης
και σταθερότητας, είναι µέλος του ΝΑΤΟ, αλλά µε λίγο µεγαλύτερη σηµασία από άλλες χώρες. Τι να κάνουµε, δεν υποτιµώ εγώ
χώρες το Λουξεµβούργο ή άλλες, αλλά έχει µια µεγαλύτερη σηµασία λόγω της στρατηγικής της θέσης, λόγω της ιστορίας της.
Λόγω των δυνατοτήτων της να συνοµιλεί µε άλλες χώρες στο
Βορρά, στο Νότο, στην Ανατολή. Δεν είναι –πώς το είπατε αυτόανεµοδούριο το ότι µπορούµε να έχουµε παραδοσιακά καλές
σχέσεις µε σηµαντικές χώρες στον Αραβικό κόσµο, τη Ρωσία,
χώρες της Ανατολής και φυσικά τους συµµάχους µας στη Δύση.
Και εν τέλει η Ελλάδα είναι χώρα που έχει δικαίωµα να διεκδικεί
και να διαπραγµατεύεται για τα συµφέροντά της σε βάση ισοτιµίας και σεβασµού µε τους συµµάχους της και µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής και είναι και χώρα που προασπίζει µε
υπερηφάνεια, µε αποφασιστικότητα, µε αποτελεσµατικότητα τα
κυριαρχικά της δικαιώµατα.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει αυτή τη συµφωνία που σήµερα φέρνετε προς ψήφιση. Και όταν µε το καλό υπάρξει η πολιτική αλλαγή και µια νέα προοδευτική κυβέρνηση θα θέσουµε το ζήτηµα
της διαπραγµάτευσης, την αξιοποίηση της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 για τροποποίηση, διότι δεν είµαστε δορυφόρος. Διότι
θέλουµε κάθε κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση να έχει δυνατότητα διαπραγµάτευσης κάθε φορά επωφελούµενη τη συγκυρία, για να κερδίσει περισσότερα για τη χώρα.
Κύριε Μητσοτάκη, είπα στην αρχή ότι τα εθνικά θέµατα δεν
είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση πρέπει να υπάρχει, αλλά όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Καταλαβαίνω ότι έχετε
φέρει αυτή τη συµφωνία, την έχετε ανακοινώσει, αξιοποιήστε
αυτό το momentum. Φεύγετε αύριο και πηγαίνετε στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής. Όταν ανακοινώσατε ότι θα φέρετε τη
συµφωνία προς ψήφιση δεν είχαν διαρρεύσει όλα αυτά ότι έχει
εγκρίνει ο Πρόεδρος Μπάιντεν –η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών- να δώσει σαράντα νέα F-16 στην Τουρκία, να αλλάξει
ισορροπίες. Δεν το έχει ανακοινώσει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Είναι ψέµα.
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ): Αν είναι ψέµα να το δούµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Είναι ψέµα, είναι ψέµα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ): Ωραία, αν είναι ψέµα να το δούµε. Προσέξτε,
κύριε Μητσοτάκη. Το τι είναι ψέµα και το τι είναι αλήθεια θα
φανεί, όταν θα σταθείτε δίπλα-δίπλα µε τον Αµερικανό Πρόεδρο,
όταν από τα χείλια σας θα βγει αυτό που λέτε εδώ, το «είναι
ψέµα» και όταν ο ίδιος ο Αµερικανός Πρόεδρος θα διαψεύσει κατηγορηµατικά ότι θα δοθούν σαράντα νέα F-16 και θα εκσυγχρονιστούν άλλα ογδόντα, προς όφελος της Τουρκίας, αλλάζοντας
τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Τότε θα µου πείτε «είναι ψέµα».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μέχρι τότε, όµως, αξιοποιήστε αυτό το momentum. Μην πάτε
µε άδεια χέρια εκεί, εννοώ διαπραγµατευτικά όπλα. Αναστείλετε
την κύρωση της συµφωνίας τώρα και πηγαίνετε εκεί να αποδείξετε ότι είναι ψέµα και τότε ελάτε εδώ να την ψηφίσετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα λάβει τον λόγο
ευθύς αµέσως ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Στην τελευταία σας αποστροφή, κύριε Τσίπρα, όταν υπονοήσατε
ότι αν ο ελληνικός λαός σας εµπιστευτεί, ουσιαστικά θα καταγγείλετε τη συµφωνία και θα επιδιώξετε την επαναδιαπραγµάτευσή της, µου θυµίσατε πάρα πολύ τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο
οποίος εκλέχθηκε υποσχόµενος έξω οι βάσεις του θανάτου για
να έρθει το 1983 να υπογράψει την παραµονή τους για πέντε
χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας )
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εσύ και αν είσαι ψεύτης!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσει κανείς σε όσα άκουσα και
θα επιχειρήσω να αξιοποιήσω τον χρόνο µου για να απαντήσω
και στις δύο αυτές κατευθύνσεις.
Η πρώτη και ουσιαστική απάντησή µου θα αφορά, όντως, τις
βαθιές ιδεολογικές µας διαφορές για τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την εξωτερική πολιτική της χώρας και τους λόγους για τους οποίους πιστεύουµε ότι η συµφωνία την οποία
καλούµαστε σήµερα να κυρώσουµε στο εθνικό Κοινοβούλιο είναι
τελικά ωφέλιµη για τη χώρα. Θα έρθω σε αυτή την επιχειρηµατολογία µου σε λίγο.
Θα ήθελα, όµως, να ξεκινήσω αναδεικνύοντας µια άλλη πτυχή
των επιχειρηµάτων, η οποία έχει να κάνει µε την αφόρητη υποκρισία σας, προσωπική υποκρισία σας. Διότι αν µεν δεν είχατε
κυβερνήσει ποτέ, κύριε Τσίπρα, θα µπορούσα να καταλάβω ότι
αυτές είναι οι θέσεις ενός κόµµατος που δεν έχει ποτέ περάσει
µέσα από τη βάσανο άσκησης της εξουσίας και της λήψης δύσκολων αποφάσεων που αφορούν στα εθνικά θέµατα. Δεν είναι
όµως έτσι στη δικιά σας την περίπτωση. Δεν είναι έτσι. Κυβερνήσετε τεσσεράµισι χρόνια και κατά συνέπεια υπάρχει καταγεγραµµένο υλικό που να πιστοποιεί τον τρόπο µε τον οποίον εσείς
αντιλαµβανόσασταν τις σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, το
πόσο γρήγορα ξεχάσατε τις πορείες προς την αµερικανική Πρεσβεία και αγκαλιάσατε τις Ηνωµένες Πολιτείες ως σηµαντικό
στρατηγικό εταίρο της χώρας.
Και µιας και κάνατε αναφορά στον τέως πια πρεσβευτή των
Ηνωµένων Πολιτειών, τον κ. Πάιατ -αν ακόµα ήταν στη χώρα µας,
ίσως να ήµουν πιο διστακτικός να τον επικαλεστώ- επιτρέψτε
µου, για να καταδείξω την απαράδεκτη και εθνικά επιζήµια υποκρισία σας, να διαβάσω στο ελληνικό Κοινοβούλιο τι έλεγε ο κ.
Πάιατ ερωτηθείς για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτηµα της αµυντικής συµφωνίας.
Ακούστε τα καλά λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Ακούστε τα κι εσείς,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε Κατρούγκαλε και κύριε Ραγκούση. Ρωτήθηκε συγκεκριµένα
ο κ. Πάιατ για την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στη συµφωνία και απάντησε επί λέξει: «Μένω έκπληκτος γιατί έχω πει στο παρελθόν πως
αυτή η αναγέννηση των αµυντικών σχέσεων Ελλάδος και ΗΠΑ
ξεκίνησε πραγµατικά κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τέσσερα µέρη που συνεχίζουµε να αναπτύσσουµε ως
µέρος της αµυντικής συµφωνίας είναι µέρη που εντοπίστηκαν
από τον ΣΥΡΙΖΑ». Αλήθεια; Είχε γίνει αυτό; Τι λέτε; Δεν το γνώριζα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
«Ξεκινήσαµε να λειτουργούµε», έλεγε ο κ. Πάιατ, «τη Λάρισα,
το Στεφανοβίκειο, την Αλεξανδρούπολη κατά τη διάρκεια της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ». Την Αλεξανδρούπολη ε;
Η Ελλάδα είναι δηµοκρατία, όπως και οι Ηνωµένες Πολιτείες
είναι δηµοκρατία. Ο ρόλος της Αντιπολίτευσης είναι να αντιτίθεται. Αλλά γνωρίζω επίσης από τις συνοµιλίες µε τον Πρόεδρο του
κόµµατος κ. Τσίπρα και τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ.
Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος θυµάστε ότι ήταν στην προεδρία
του Πρώτου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος - ΗΠΑ το ’18, και
άλλων στο κόµµα ότι κατανοούν τη σηµασία της σχέσης Ελλάδος
και ΗΠΑ και µοιράζονται αυτή τη δέσµευση. Και θα ήθελα να τονίσω στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι όροι που χρησιµοποιούνται
στη συµφωνία δεν είναι διαφορετικοί. Είναι όροι που ευθυγραµµίζουν τη συµφωνία µε αυτές µε άλλους συµµάχους του ΝΑΤΟ.
Κύριε Τσίπρα, συναντήσατε τον κ. Πάιατ εδώ πέρα στη Βουλή
σε συνάντηση που δεν ανακοινώσατε τον Φεβρουάριο;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Όλα τα ανακοινώσαµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Το
ανακοινώσατε; Αλήθεια;
Και τι του είπατε, αλήθεια, πίσω από τις κλειστές πόρτες;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Καλά, δεν είχαµε και ανοικτές τις πόρτες, να µε
συγχωρείτε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Μήπως ο κ. Πάιατ λέει την αλήθεια; «Έλα µωρέ», λέτε στον κ.
Πάιατ, «να πω και δυο κουβέντες παραπάνω για την εσωτερική
κοινή γνώµη, αλλά ξέρεις ότι βασικά τη στηρίζουµε τη συµφωνία».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έτσι δεν είναι, κύριε Τσίπρα; Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κ.
Πάιατ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εσείς τα λέτε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Το
διαψεύδετε; Το διαψεύδετε; Τα λέει ευθέως.
Καταθέτω στα Πρακτικά ότι εδώ πέρα έρχεστε και µας κοροϊδεύετε ψιλό γαζί, ότι πίσω από κλειστές πόρτες εσείς και ο κ. Κατρούγκαλος άλλα λέτε στους Αµερικανούς και δικαιολογείτε τη
στάση σας ωσάν να είναι αντιπολιτευτική υποχρέωση. Και έρχεστε µετά εδώ πέρα να µιλήσετε σε αυτή την Κυβέρνηση για τη
γλώσσα του πατριωτισµού.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας το λέω ευθέως: Είναι ξένη γλώσσα για εσάς, κύριε Τσίπρα,
η γλώσσα του πατριωτισµού µε τον τρόπο µε τον οποίον φέρεστε
σε ένα ζήτηµα το οποίο απαιτεί µέγιστη εθνική υπευθυνότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και επειδή µάλιστα άκουσα πολλά πράγµατα και νουθεσίες για
τα θέµατα τα οποία πρέπει να θέσω στην Ουάσινγκτον, στον
Πρόεδρο Μπάιντεν, για το ζήτηµα των F-16, θα επανέλθω στο
ζήτηµα αυτό και τον τρόπο µε τον οποίον θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε την τουρκική προκλητικότητα.
Για πάµε να θυµηθούµε, κύριε Τσίπρα, τι κάνατε εσείς όταν
πήγατε στην Ουάσιγκτον, τι κάνατε και τι είπατε. Αφήνω στην
άκρη την απίστευτη διατύπωσή σας για το διαβολικό τρόπο του
κ. Τραµπ. Τελικά καταλήξατε ότι για το καλό θα κάνει όλα αυτά
ο κ. Τραµπ, έτσι δεν είναι; Αυτό δεν µας είπατε στην απάντηση
της ερώτησης;
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Και έρχοµαι στο µείζον και θα σταθώ µόνο σε δύο σηµεία.
Πρώτον, για τη βάση της Σούδας τι λέγατε εσείς; Εσείς βέβαια
που πριν γίνετε κυβέρνηση διαδηλώνετε στις αµερικανικές πρεσβείες ξεκινώντας από το Πολυτεχνείο και µετά ακολουθήσατε
την ανάποδη πορεία. Λέγατε λοιπόν -και σωστά κατά την άποψή
µου- σε ό,τι αφορά την Κρήτη και τη βάση της Σούδας «είναι γνωστό σε όλους ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σηµασία, την
οποία αξιολογήσαµε από κοινού και πιστεύω ότι ήδη γίνεται µια
πολύ σηµαντική δουλειά εκεί, η οποία µπορεί και πρέπει να αναβαθµιστεί». Αυτά λέγατε και αυτό κάνουµε. Και αυτό θα είχατε
κάνει και εσείς.
Αυτό κάνατε. Αυτό κάνατε κάθε χρόνο, διότι γνωρίζετε πολύ
καλά, κύριε Τσίπρα, ότι η συµφωνία του ’90 είναι µια συµφωνία
η οποία ανανεωνόταν κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο απαιτείτο να έρθει
η ανανέωσή της µε πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και
πράξη του Κοινοβουλίου. Γιατί την ανανεώσατε εσείς όταν ήσασταν στην κυβέρνηση; Γιατί εσείς δεν αξιοποιήσατε την τόσο µεγάλη διαπραγµατευτική σας δεινότητα; Γιατί δεν επιστρατεύσατε
τον κ. Βαρουφάκη, που είχε τόση εµπειρία σε διαπραγµατεύσεις,
να διαπραγµατευτείτε αυτή τη συµφωνία την οποία την ανανεώνατε κάθε χρόνο;
Έτσι δεν είναι, κύριε Κατρούγκαλε; Είναι έτσι ή δεν είναι; Ανανεωνόταν ετήσια η συµφωνία, ναι ή όχι;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Απαντήστε. Ανανεωνόταν ή όχι; Κουνάτε το κεφάλι σας. Τουλάχιστον είστε ειλικρινής. Για να µην κοροϊδεύουµε τον κόσµο.
Πήγατε λοιπόν στην Ουάσινγκτον και αναγνωρίσατε, κάνατε
την πρώτη σας εντυπωσιακή, αλλά ωφέλιµη, θα πω εγώ, για τα
εθνικά συµφέροντα κωλοτούµπα, εγκαταλείποντας τις αντιαµερικανικές σας κορώνες, υπηρετήσατε το εθνικά ορθό και αποκαταστήσατε µια καλή στρατηγική επικοινωνία µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες. Και ταυτόχρονα στείλατε και το σήµα ότι εδώ πέρα σε
αυτή την Αίθουσα, µε την εξαίρεση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, εν πάση περιπτώσει µπορούν οι δυνάµεις στοιχειωδώς να
συνεννοηθούν και τις βασικές πολιτικές επιλογές της εξωτερικής
µας πολιτικής. Και ναι, η σχέση µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
αποτελεί στρατηγικό πυλώνα.
Και είχαµε µείνει µε αυτή την εντύπωση για τα τρία κόµµατα.
Τώρα θα ακούσω τη στάση του ΚΙΝΑΛ. Τώρα κάτι άκουσα, λέει,
ότι σκέφτεστε να µην ψηφίσετε τη συµφωνία -θα µας τα πείτε εν
πάση περιπτώσει, θα σας ακούσω- γιατί ενοχληθήκατε για τα F16. Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπήρχε κατανόηση ότι σε αυτή την
Αίθουσα τα τρία µεγαλύτερα κόµµατα µπορούν να συµφωνήσουν
σε αυτή την επιλογή και έρχεστε τώρα πάλι το γυρίσετε, να θυµηθείτε τις αντιαµερικανικές σας ρίζες, πασπαλισµένες µε λίγο
χρυσόσκονη από αυτά τα οποία έλεγε το παλιό πατριωτικό
ΠΑΣΟΚ, και να µην στηρίξετε µια συµφωνία η οποία είναι ωφέλιµη για τη χώρα. Και πραγµατικά θα βοηθούσε τη χώρα να πάει
ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Ουάσινγκτον µε ψηφισµένη τη
συµφωνία από µια µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτά λέγατε. Αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον τι δεν είπατε.
Έχετε δείξει, κύριε Τσίπρα, ένα µεγάλο ενδιαφέρον για τα F16. Θα σας πω λοιπόν ακριβώς τι έχει γίνει µε τα F-16. Έχει, φαίνεται, υπάρξει κάποιο αίτηµα διαδικαστικό σε επίπεδο
αµερικανικού Στέιτ Ντιπάρτµεντ για µη αναβάθµιση κάποιων συστηµάτων επικοινωνίας των αεροσκαφών F-16. Αυτό αντιλαµβάνοµαι ότι έχει συµβεί. Αλλά γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά
ότι η αµερικανική ξένη πολιτική δεν χαράσσεται µόνο από την
Κυβέρνηση. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι πράγµατι υπάρχουν
πολλές διαφορετικές φωνές στην αµερικανική εξωτερική πολιτική, κάποιες εκ των οποίων θεωρούν την Τουρκία κρίσιµο στρατηγικό εταίρο ο οποίος σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να χαθεί
για την Αµερική. Αυτή είναι µια αλήθεια, τη διαπιστώσατε και
εσείς. Δεν πιστεύουν όλοι 100% τις ελληνικές θέσεις.
Όµως, γνωρίζετε επίσης πάρα πολύ καλά ότι οι τελικές αποφάσεις ως προς την έγκριση αναβάθµισης εξαγωγών οπλικών
συστηµάτων είναι στο Κογκρέσο. Το γνωρίζετε, φαντάζοµαι.
Έτσι δεν είναι; Γνωρίζετε, επίσης, ότι το Κογκρέσο, µέχρι στιγµής, έχει αρνηθεί να συζητήσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο πώληση καινούργιων οπλικών συστηµάτων προς την Τουρκία,
ακριβώς επειδή δεν θεωρούν την Τουρκία ως αξιόπιστο εταίρο.
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Το 2018, όµως, όταν πήγατε στην Ουάσιγκτον, υπήρχε ένα ζήτηµα, κύριε Τσίπρα και ακούστε µε προσεκτικά σε αυτό. Τότε η
Τουρκία είχε µπει ως συµπαραγωγός στο πρόγραµµα των F-35.
Χύνετε κροκοδείλια δάκρυα για τα F-16, τα οποία είναι ρωσικά,
αυτά τα οποία έχουµε και εµείς σε καλύτερη µορφή από τα τουρκικά. Όµως, για τα F-35, κύριε Τσίπρα, όταν πήγατε στην Ουάσιγκτον, η Τουρκία θα αγόραζε εκατό F-35 -έψαξα να δω- δεν
υπήρχε µία αναφορά σας -µία αναφορά-, να πείτε στους Αµερικανούς: «Να µη δώσετε F-35», τα οποία αλλάζουν δραστικά την
ισορροπία δυνάµεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έρχεστε και κουνάτε τώρα το δάχτυλο! Τόση υποκρισία πια,
κύριε Τσίπρα; Ούτε µία αναφορά για τα F-35!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα F-35, ευτυχώς για εµάς θα πω, και καλώς για τη συµµαχία
συνολικά, κατέληξε η Τουρκία να µην τα πάρει και δεν θα τα
πάρει ποτέ. Γιατί έκανε µία επιλογή να προµηθευτεί S-400 και
γιατί πολύ απλά το σύστηµα αυτό δεν µπορεί να είναι πια συµβατό µε ένα σύστηµα αεράµυνας, το οποίο έχει φτιαχτεί ακριβώς
για να αντιµετωπίσει τα F-35. Θα ήταν αδιανόητο για µία νατοϊκή
χώρα να έχει και τα δύο συστήµατα. Άρα, ως Ελλάδα, είναι µια
θετική εξέλιξη σίγουρα.
Αλλά εσείς τι ακριβώς κάνατε τέσσερα χρόνια, όταν πήγατε
και στην Ουάσιγκτον, για να αποτρέψετε την Τουρκία από το να
αποκτήσει ένα πραγµατικό υπερόπλο; Διότι αυτό, ναι, θα ήταν
υπερόπλο και, ναι, θα άλλαζε ουσιαστικά την ισορροπία δυνάµεων. Θα αποκτούσε εκατό, µάλιστα.
Υπάρχει, λοιπόν, κύριε Τσίπρα -σας ρωτώ ευθέως-, έστω και
µία αναφορά σας, όταν κάνατε το ταξίδι στις Ηνωµένες Πολιτείες, στο ζήτηµα των F-35; Καµµία, τουλάχιστον που να έχω βρει
εγώ. Διορθώστε µε, αν κάνω λάθος.
Αυτά, λοιπόν, ως προς τα ζητήµατα της συνέπειας και της υποκρισίας, µε την οποία ανεβήκατε σήµερα σε αυτό το Βήµα να µιλήσετε για τα ζητήµατα τα οποία µας απασχολούν.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία. Και αυτή είναι η πιο προβληµατική,
πιστεύω, διάσταση του ζητήµατος. Διότι το να λέτε άλλα πράγµατα από αυτά που έχετε κάνει, νοµίζω ότι ελληνικός λαός σας
έχει συνηθίσει. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Είναι κάτι πολύ συνηθισµένο για εσάς. Όµως, τώρα πάµε στην ουσία, γιατί εκεί νοµίζω
ότι βρίσκεται το µεγάλο πρόβληµα.
Μια ουσία, βέβαια, την οποία θα τονίσω ότι όταν ήσασταν κυβέρνηση, δεν την υπηρετήσατε. Διότι όταν ήσασταν κυβέρνηση
-εγώ θα πω προς τιµήν σας- και καλές σχέσεις µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες είχατε και καλές σχέσεις µε το Ισραήλ είχατε και αφήσατε στην άκρη όλες αυτές τις ακραίες θέσεις υπέρ των αιτηµάτων των Παλαιστινίων εις βάρος του Ισραήλ -όλοι θέλουµε µια
επίλυση στο παλαιστινιακό ζήτηµα- και καλά κάνατε. Διότι το
βάρος και η ευθύνη της εξουσίας, τουλάχιστον στα ζητήµατα της
εξωτερικής πολιτικής, σας ανάγκασε να προσαρµοστείτε.
Ποιο είναι, λοιπόν, το ερώτηµα που θέτω εγώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία; Τι είναι αυτό το οποίο σας αναγκάζει σήµερα να το
ξαναγυρίσετε και να λέτε πράγµατα τα οποία δεν αντέχουν, ουσιαστικά, σε καµµία κριτική;
Θα επιχειρήσω, όµως, να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπατε
και στις λεπτοµέρειες της συµφωνίας.
Προκεχωρηµένο φυλάκιο η Ελλάδα. Αυτό δεν είναι πολιτική
επιλογή, κύριε Τσίπρα. Είναι µία γεωγραφική διαπίστωση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν µπορούµε να πάρουµε την Ελλάδα να τη µετακινήσουµε
και να την πάµε εκεί που είναι το Λουξεµβούργο ή η Δανία. Αυτή
είναι η θέση µας στον χάρτη, η οποία µας προσφέρει πλεονεκτήµατα και ταυτόχρονα, µας δηµιουργεί και υποχρεώσεις.
Ζούσαµε, ζούµε και θα ζούµε πάντα δίπλα στην Τουρκία, ένας
µεγάλος γείτονας, µε τον οποίον στο παρελθόν είχαµε περιόδους
ηρεµίας και περιόδους µεγάλης έντασης. Είµαστε στο νοτιότερο
άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Μαζί µε την Τουρκία, είµαστε
η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Επειδή ακριβώς είµαστε το
προκεχωρηµένο φυλάκιο όχι από επιλογή, αλλά από τη γεωγραφία, έχουµε τη δυνατότητα να µπορούµε να παίζουµε ρόλο και να
ακουγόµαστε σε ζητήµατα που αφορούν τη Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική, συνολικά τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.
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Άρα αυτό το οποίο εσείς παρουσιάζετε ως πολιτική επιλογή, δεν
είναι τίποτα άλλο από την ανάγκη µας να προσαρµοστούµε στη
γεωγραφία, µε την οποία µας ευλόγησε, µας προίκισε ο Θεός.
Εδώ είµαστε, αυτοί είµαστε, δεν µπορούµε να µετακινηθούµε και
οφείλουµε να προσαρµοστούµε σε αυτή την πραγµατικότητα.
Από εκεί και πέρα, µιλήσατε για την Ουκρανία και εκφράσατε
για ακόµα µία φορά τον προβληµατισµό σας για την αποστολή
αµυντικού υλικού. Με εξαίρεση την Τουρκία -και αµφισβητώ έντονα την επιχειρηµατολογία σας ότι η επιλογή αυτή ενισχύει τη
θέση της Τουρκίας-, υπάρχει, κύριε Τσίπρα, µία ευρωπαϊκή χώρα
-µία ευρωπαϊκή χώρα, θέλω να µου το πείτε-, η οποία να µην
έστειλε αµυντικό υλικό στην Ουκρανία; Μία!
Γιατί χώρες, οι οποίες είχαν παραδοσιακή ουδετερότητα αιώνων, όπως η Σουηδία -αναφερθήκατε στην Αυστρία, η Αυστρία
έχει µια ουδέτερη πολιτική-, άλλαξαν την πολιτική τους και επέλεξαν όλοι µαζί, στο µέτρο των δυνατοτήτων τους. Δεν ήµασταν
ούτε οι πιο επιθετικοί ούτε οι πιο διστακτικοί στο να στείλουµε
στην Ουκρανία πλεονάζον -το τονίζω- αµυντικό υλικό, το οποίο
µας περίσσευε ουσιαστικά.
Σας ξαναρωτώ, λοιπόν: Εάν είχαµε ακολουθήσει τη δική σας
πολιτική, ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα πήγαινε, θα πηγαίνατε, κύριε Τσίπρα και θα λέγατε: «Εγώ δεν
στέλνω όπλα» και θα ήσασταν ο µόνος. Ένας και είκοσι έξι από
την άλλη! «Εγώ δεν στέλνω όπλα, γιατί θέλω να είµαι ουδέτερος.
Είµαι µε την ειρήνη». Ή εν πάση περιπτώσει «Επιτέθηκε η Ρωσία,
αλλά κάπου φταίνε και οι Ουκρανοί». Ή «Μην µπλέξω, ρε παιδί
µου. Μην µπλέξω τώρα εγώ. Πού πάω να µπλέξω σε αυτόν τον
καβγά;». Αυτό δεν λέτε; «Πού πάω να µπλέξω εγώ σε αυτόν τον
καβγά;» Θα ήσασταν µόνος σας στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο!
Και θέλετε να µου πείτε ότι αυτή είναι η στάση στην Ευρώπη,
όχι στο ΝΑΤΟ, κύριε Τσίπρα -κοιτάξτε µε, στην Ευρώπη- για µια
χώρα που είναι και µέλος του ΝΑΤΟ, η µόνη ευρωπαϊκή χώρα και
µέλος του ΝΑΤΟ, πλην της Τουρκίας; Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
τι θα λέγατε, όταν όλες οι άλλες χώρες µέλη του ΝΑΤΟ στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα είχαν στείλει οπλισµό στην Ουκρανία; Θα
ενισχύατε τη θέση της χώρας, ε; Με τόσο «απλωµένο τραχανά»
που έχουµε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τόσα ζητήµατα τα
οποία πρέπει να διεκδικήσουµε, θα ήταν µία σωστή επιλογή, κατά
την άποψή σας.
Θα ήταν µία λάθος επιλογή, κύριε Τσίπρα. Θα ήταν µια επιλογή
η οποία θα αποµόνωνε τη χώρα και θα ενίσχυε το στερεότυπο
της ελληνικής γραφικότητας, το οποίο αυτή η Κυβέρνηση έχει
δώσει µεγάλο αγώνα για να µπορέσει να αντιστρέψει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μας είπατε: «Τι έχει πετύχει η χώρα; Τι έχει πετύχει η χώρα
αυτά τα τρία χρόνια;». Έτσι δεν είπατε; Τι έχει πετύχει η χώρα;
Για πάµε να δούµε τι έχει πετύχει η χώρα.
Μία επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Δεν την κάνατε
εσείς. Την κάναµε εµείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μία οριοθέτηση ΑΟΖ µε την Αίγυπτο. Δεν την κάνατε εσείς.
Την κάναµε εµείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μία οριοθέτηση ΑΟΖ µε την Ιταλία. Την κάναµε εµείς.
Μία αµυντική συµφωνία µε τη Γαλλία µε ρήτρα αµοιβαίας συνδροµής. Δεν είπατε κουβέντα, κύριε Τσίπρα, για τα φέρετρα που
θα ερχόντουσαν από το Σαχέλ σήµερα. Δεν είπατε κουβέντα για
αυτό -θέλω να θυµίσω, για να το ακούσουν οι συνάδελφοι, για
να το ακούσουν και οι Έλληνες πολίτες- που ήταν το βασικό σας
επιχείρηµα για να καταψηφίσατε την αµυντική συµφωνία µε τη
Γαλλία. «Θα στείλετε στρατιώτες στο Σαχέλ και µπορεί να γυρίσουν σε φέρετρα». Το είπατε ή όχι; Το είπατε ή όχι, κύριε Τσίπρα;
Το είπατε! Μετανιώνετε, ναι ή όχι, για αυτά τα οποία είπατε; Δεν
είδα κανέναν Έλληνα στρατιώτη να πηγαίνει στο Σαχέλ.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μία ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων, στην οποία αναφέρθηκα.
Ισχυρότατες σχέσεις της Ελλάδας όχι µόνο µε το Ισραήλ, αλλά
και µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, µε τη Σαουδική Αραβία, µε
την Αίγυπτο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έµφαση και περαιτέρω ενίσχυση -η αλήθεια είναι ότι τα κάνατε και εσείς αυτά- στα τριµερή σχήµατα που εµπλέκουν και την
Κύπρο.
Αυτά πετύχαµε, κύριε Τσίπρα. Αυτά πετύχαµε εµείς. Τι πετύχατε εσείς, το ξέρουµε. Δεν χρειάζεται να επανέλθω στο τι πετύχατε εσείς και στη µία συµφωνία την οποία υπογράψατε, για
την οποία είστε τόσο υπερήφανος.
Ας τα βάλουν, λοιπόν, οι Έλληνες πολίτες στο ζύγι και να κρίνουν ποιος ωφελεί τελικά καλύτερα τα εθνικά συµφέροντα. Φαντάζοµαι ότι και αυτό θα είναι κρίσιµο όταν θα έρθει η ώρα να
ψηφίσουν.
Έρχοµαι τώρα στις λεπτοµέρειες της αµυντικής συµφωνίας.
Όπως γνωρίζετε, αυτή είναι µία συµφωνία η οποία έχει πενταετή
διάρκεια και νοµίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και ο
Υπουργός Άµυνας σας απάντησαν πάρα πολύ καλά γιατί είναι
πενταετής. Ναι, τη θέλαµε την πενταετή διάρκεια. Εµείς την επιδιώξαµε την πενταετία. Την επιδιώξαµε γιατί µε αυτόν τον τρόπο
µπορούµε να ενθαρρύνουµε τις Ηνωµένες Πολιτείες να επενδύσουν περισσότερο και να αποκτήσουµε µεγαλύτερο στρατηγικό
βάθος στη σχέση µας. Ήταν συνειδητή επιλογή αυτής της Κυβέρνησης η πενταετία.
Και, βέβαια, δεν λέτε την αλήθεια όταν λέτε ότι η συµφωνία
ανανεώνεται αυτόµατα, ότι είναι µια συµφωνία στο διηνεκές,
διότι έχει τη δυνατότητα οποιοδήποτε µέλος να την καταγγείλει.
Και σας ρωτώ, λοιπόν ευθέως, όχι «µου-σου-του, θα τη διαπραγµατευτούµε»: Αν ο ελληνικός λαός σας εµπιστευθεί και πάλι
τη διακυβέρνηση του τόπου, θα καταγγείλετε ναι ή όχι τη συµφωνία, όπως έχετε δικαίωµα να κάνετε από αυτή τη συµφωνία;
Πρέπει να µας απαντήσετε ευθέως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Υποθέτω -µας το εννοήσατε ήδη- ότι θα πείτε ότι θα την καταγγείλετε. Τώρα ποιος θα σας πιστέψει αυτό είναι άλλη υπόθεση.
Και επειδή είπατε κιόλας τι κερδίσαµε ως χώρα πέρα από τη
συνολική µας αναβάθµιση, την παρουσία των Αµερικανών στην
Αλεξανδρούπολη, την οποία την επιζητούµε διακαώς για λόγους
που νοµίζω ότι είναι τόσο αυτονόητοι που δεν χρειάζεται να εξηγηθούν µακροσκελώς στο ελληνικό Κοινοβούλιο, και επειδή είπατε ότι δεν παίρνουµε τίποτα σε εξοπλισµό, σε FMS, θέλω να
σας θυµίσω ότι η συµφωνία αυτή ουσιαστικά πηγαίνει πακέτο
γιατί, όπως έχω πει και θέλω να εξηγήσω και στον ελληνικό λαό,
δεν είναι ενιαίο το σύστηµα λήψης αποφάσεων στις Ηνωµένες
Πολιτείες ως προς την εξωτερική πολιτική. Το Κογκρέσο έχει σηµαντικότατο ρόλο να παίξει.
Πηγαίνει πακέτο, λοιπόν, αυτή η συµφωνία µε τη νοµοθεσία
της προώθησης των ελληνοαµερικανικών αµυντικών σχέσεων.
Το ξέρετε φαντάζοµαι αυτό το νοµοθέτηµα. Έτσι δεν είναι; Το
γνωρίζετε. Δεν σας είναι άγνωστο. Το νοµοθέτηµα αυτό, λοιπόν,
κάνει λεπτοµερείς αναφορές και στη δυνατότητα απόκτησης της
Ελλάδος F-35 και στη δυνατότητα να µπορέσουµε να προµηθευτούµε πρόσθετο υλικό από τα XS4 and Military Sales, δηλαδή το
πλεονάζον υλικό.
Αυτές είναι συζητήσεις σάς διαβεβαιώνω, κύριε Τσίπρα, που
γίνονται αυτή τη στιγµή και από το Υπουργείο Άµυνας και θα γίνουν και από εµένα στις Ηνωµένες Πολιτείες και προφανώς,
όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και έχουµε προµηθευτεί υλικό
από τις Ηνωµένες Πολιτείες, σκοπός µας είναι να προµηθευτούµε όσο το δυνατόν περισσότερο και ποιοτικότερο υλικό κατά
προτίµηση δωρεάν, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να µας προµηθεύουν.
Κατά συνέπεια το πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκατε υπάρχει
ήδη και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι για να περάσει µια τέτοια
νοµοθεσία από το Κογκρέσο -το γνωρίζετε φαντάζοµαι- γίνεται
πολλή δουλειά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα από µόνα τους.
Έτσι δεν είναι; Έχει γίνει πολύ συστηµατική δουλειά. Θέλω να
ευχαριστήσω και προσωπικά -έχω υποχρέωση- την Πρέσβη µας
στις Ηνωµένες Πολιτείες, την κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η
οποία έχει εργαστεί πάρα πολύ για να µπορέσουµε να είµαστε
στο σηµείο που βρισκόµαστε σήµερα.
Άρα υπάρχει ένα ιστορικό πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει τα
εθνικά συµφέροντα µε τρόπο που πιστεύω ότι θα πείσει έναν κα-
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λόπιστο πολίτη ότι η συµφωνία αυτή κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Μας είπατε και πάλι ότι δεν υπήρξε καµµία αντίδραση από το
Στέιτ Ντιπάρτµεντ για τα ζητήµατα των υπερπτήσεων, τα οποία
έχω καταγγείλει µε εντονότατο τρόπο και φυσικά και το θέµα
αυτό θα τεθεί στην Ουάσιγκτον στο ανώτατο επίπεδο στην παρουσία µου εκεί την επόµενη Δευτέρα και την επόµενη Τρίτη.
Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ, κύριε Τσίπρα, γιατί δεν
ήσασταν καλά διαβασµένος προφανώς, απάντησε ως εξής σε
ερώτηµα Έλληνα ανταποκριτή προς το Στέιτ Ντιπάρτµεντ µε
αφορµή το ζήτηµα των επενδύσεων: «Η κυριαρχία και η εδαφική
ακεραιότητα όλων των χωρών θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και
να προστατεύεται. Η κυριαρχία της Ελλάδας επί των νησιών
αυτών δεν αµφισβητείται.» Αυτή είναι η απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ, απλά για να αποκαταστήσουµε και την αλήθεια για το
τι έχει ειπωθεί.
Και πάλι, όµως, θέλω να σας επαναλάβω ότι η εξωτερική πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν πολλά
κέντρα διαµόρφωσης της πολιτικής.
Και θέλω, επίσης, να σας πω και να ενηµερώσω και την Εθνική
Αντιπροσωπεία ότι η επίσκεψή µου στις Ηνωµένες Πολιτείες δεν
είναι µονοθεµατική, κύριε Τσίπρα. Η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται µόνο από τις σχέσεις της µε την Τουρκία, µε την οποία
έχει προβλήµατα. Έχει µια µεγαλύτερη και ευρύτερη ατζέντα.
Πάω στις Ηνωµένες Πολιτείες για να τιµήσω το βάθος των ιστορικών µας σχέσεων. Δύο δηµοκρατίες που ακολούθησαν µια παράλληλη πορεία, βρέθηκαν µαζί από τη σωστή πλευρά της
ιστορίας. Υπήρχαν στιγµές που οι Ηνωµένες Πολιτείες πλήγωσαν
την Ελλάδα και οι Αµερικανοί πρόεδροι ζήτησαν συγγνώµη για
συµπεριφορές οι οποίες είχαν δραµατικές επιπτώσεις για τα ελληνικά εθνικά ζητήµατα, αλλά η πορεία µας είναι µια πορεία παράλληλη και η Ελλάδα σήµερα είναι αξιόπιστος εταίρος των
Ηνωµένων Πολιτειών.
Και για αυτό και πιστεύω επιφυλάσσεται και αυτή η αναγνώριση, η οποία µετριέται και απτά, διότι υπάρχει ένα ερώτηµα σήµερα και µε αυτό θα κλείσω και ζητώ από τους πολίτες οι οποίοι
µας παρακολουθούν να προβληµατιστούν σε αυτή την κατεύθυνση: Μετράει σήµερα η Ελλάδα περισσότερο ή λιγότερο από
ότι µετρούσε πριν από τρία χρόνια; Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο
απλό.
Και το πώς µετράει µια χώρα έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να αποτυπωθεί. Αποτυπώνεται, κατ’ αρχάς, οικονοµικά, από
τη σταθερότητα και την ποιότητα των σχέσεων, διότι οι σχέσεις
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες έχουν και µια οικονοµική διάσταση. Σηµαντικότατες αµερικανικές εταιρείες ήρθαν και επένδυσαν στην
Ελλάδα τα τελευταία δύο µε τρία χρόνια. Το έκαναν γιατί εµπιστεύονται όχι την Κυβέρνηση, εµπιστεύονται συνολικά τη χώρα.
Η χώρα µας σήµερα έχει φωνή και αξιοπιστία όχι µόνο στις
Ηνωµένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και αυτή την προσπάθεια της συνεχούς
αναβάθµισης της χώρας µε απόλυτη προσήλωση στις αρχές και
τις αξίες µας είµαι υποχρεωµένος βάσει του όρκου που όλοι δώσαµε στο Σύνταγµα εδώ πέρα να τηρούµε και να τηρούµε απαρέγκλιτα.
Και θα ήταν πραγµατικά ευχής έργο, -θα ήταν ευχής έργο- εάν
έστω και τώρα επαναξιολογούσατε τη στάση σας και δεν κάνατε
τίποτα διαφορετικό από το να επανέλθετε σε αυτά που κάνατε
όταν ήσασταν κυβέρνησή.
Δεν σας ζητώ κάτι δύσκολο –προσέξτε-, σας ζητώ κάτι πολύ
εύκολο, κύριε Τσίπρα. Κοιτάξτε µε. Είναι πολύ εύκολο αυτό που
σας ζητώ. Σας ζητώ να κάνετε ακριβώς τα ίδια µε αυτά που κάνατε όταν ήσασταν κυβέρνηση, αλλά φαίνεται ότι είστε λίγο σαν
τον σκορπιό. Η φύση σας δεν µπορεί να αλλάξει. Κάθε φορά που
είστε στην Αντιπολίτευση µεταµορφώνεστε -δυστυχώς τολµώ να
πω- προς το χειρότερο. Δείξτε έστω και τώρα για µια φορά την
απαραίτητη υπευθυνότητα. Μιλήστε τη γλώσσα του πατριωτισµού για να µην κατηγορηθείτε -και δίκαια- ότι σε µια τόσο σηµαντική επιλογή είστε εθνικά ανορθόγραφος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Τσίπρα, θα πάρετε τον λόγο για λίγα λεπτά, όπως το ζητήσατε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι έχει να
αναγορευθεί ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Ελλάδας,
ο τέως Πρέσβης, σε πολιτικό παράγοντα του τόπου από τα χρόνια της εµφυλιακής Δεξιάς. Από τα χρόνια του Παπάγου έχει να
συµβεί αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αναγορεύσατε σήµερα τον Πρέσβη των Ηνωµένων Πολιτειών
σε πολιτικό παράγοντα. Σου είπα, µου είπε, τι είπε, τι δήλωσε, το
διαψεύδεις, συζητάς µε κλειστές πόρτες. Δεν το ήξερα. Την άλλη
φορά να σας φωνάξω και εσάς να είστε µέσα, να ανοίξουν τις
πόρτες όταν συζητώ µε τους πρέσβεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ: «Συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη Τσίπρα µε τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι
Πάιατ, 17-2-2022», αµέσως µετά τη συνάντηση. Τι είναι αυτά που
λέτε; Τι είναι αυτά που λέτε; Δεν σας ενηµερώνουν; Είναι δυνατόν να κάνει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης συνάντηση µε τον Αµερικανό πρέσβη στη Βουλή και να είναι µυστική
και να είναι κρυφή; Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγµατα και
να αναγάγετε σε πολιτικό παράγοντα τον Αµερικανό
πρέσβη;Είναι δυνατό να λέτε τέτοια πράγµατα και να αναγάγετε
σε πολιτικό παράγοντα τον Αµερικανό πρέσβη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ορίστε, λοιπόν.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι λέει η ανακοίνωση που βγάλαµε; Ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τη διαφωνία του κόµµατος µε την αναθεώρηση
της ελληνοαµερικανικής αµυντικής συµφωνίας, καθώς δεν πραγµατοποιείται σε αµοιβαία επωφελή βάση και αποδυναµώνει τον
ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην
περιοχή. Αυτή είναι η θέση µας, κύριε Μητσοτάκη, και στις κλειστές πόρτες και στις ανοικτές πόρτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το να µου κουνάτε εσείς το δάχτυλο για διπλή στάση και για
«Ιανό», όπως έλεγε ο αείµνηστος πατέρας σας και για διπροσωπία στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής πάει πολύ, εσείς που συµµετείχατε στα συλλαλητήρια για την ονοµασία της Βόρειας
Μακεδονίας και όταν γίνατε Πρωθυπουργός τα ξεχάσατε όλα.
Και την τιµάτε και την τηρείτε και όλα τα κάνετε. Πάει πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μόνο φοβάστε να φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή τα µνηµόνια τρία χρόνια τώρα, µην τυχόν και καταψηφίσει η µισή Κοινοβουλευτική σας Οµάδα.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, εδώ το κρίσιµο θέµα, το οποίο δεν καταλαβαίνετε, είναι ότι εµείς ναι, διαπραγµατευτήκαµε. Μας κατηγορήσατε: «Τα διαπραγµατευτήκατε εσείς;». Ναι, εµείς τα
διαπραγµατευτήκαµε. Και ήλθατε να µε κατηγορήσετε εδώ για
υποκριτικό αντιαµερικανισµό. Πότε επιτέλους θα καταλάβετε;
Πόσες δεκαετίες θα πάρει για να το καταλάβει αυτό η ελληνική
δεξιά;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τα ίδια που λέγατε το’90, τα ίδια λέτε και τώρα και το είπατε
µε περηφάνια, λες και εµένα θα µε προσβάλει που µε κατηγορήσατε ότι «έχετε την ίδια στάση που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου
το ‘90».
Δεν µε προσβάλλει, κύριε Μητσοτάκη. Η προοδευτική και δηµοκρατική παράταξη στον τόπο έχει µια ενιαία πατριωτική στάση
στα ζητήµατα αυτά. Εσείς δεν το κατανοείτε.
(Θόρυβος και γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αλλά ξεπεράσατε τον πατέρα σας. Τον ξεπεράσατε τον αείµνηστο. Τουλάχιστον ο πατέρας σας έφερε και 1 δισεκατοµµύριο,
έβαλε και κάποιους όρους, αρνήθηκε τη δωδεκαετή συµφωνία.
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Εσείς τα δώσατε όλα. Όλα τα δώσατε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Είπατε κάτι, κύριε συνάδελφε; Εντάξει. Έχετε
περάσει από πολλά κοινοβουλευτικά έδρανα εσείς. Ήσασταν στο
Ποτάµι, τώρα είστε στη Νέα Δηµοκρατία. Με το καλό βεβαίως να
«πηδάτε» από το ένα κόµµα στο άλλο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, παρακαλώ. Ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εν τοιαύτη περιπτώσει, είναι υποκρισία να µιλάτε εσείς για διπλή γλώσσα στα θέµατα της εξωτερικής
πολιτικής.
Θέλω να σας εξηγήσω µε όση καλή διάθεση διαθέτω ότι δεν
είναι ζήτηµα συγκυρίας το ότι διατηρούµε αυτήν τη θέση και
στάση. Δεν έχουµε ανάγκη εµείς να το παίζουµε ούτε φιλοαµερικανοί ούτε αντιαµερικανοί για να παίρνουµε ψήφους, ούτε να
το παίζουµε φιλοαµερικανοί για να δίνουµε τη µισή Ελλάδα για
να συνοµιλούµε µε τους Αµερικανούς, ούτε αντιαµερικανοί για
να παίρνουµε ψήφους. Δεν έχουµε ανάγκη, διότι δεν έχουµε να
αποδείξουµε τίποτα.
Εµείς στηρίζουµε και προστατεύουµε επί της ουσίας τα ελληνικά συµφέροντα. Δεν εξυπηρετούµε τα συµφέροντα άλλων
χωρών, ακόµα και σύµµαχων. Δεν εξυπηρετούµε τα αµερικανικά
συµφέροντα µε αντάλλαγµα «θολές» υποσχέσεις ότι στο µέλλον
θα στηρίξουν την Ελλάδα κάποια στιγµή ή ότι θα πουν και δυο
καλές κουβέντες για τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Εδώ είναι η
ουσιαστική διαφορά µας.
Ναι, πράγµατι, επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν πάρα πολύ ουσιαστικά βήµατα. Είχαµε απόλυτη αίσθηση της ευθύνης να υπερασπιστούµε
την εθνική γραµµή και είχαµε πατριωτική αίσθηση της ευθύνης
και προχωρήσαµε σε επιλογές που ενίσχυσαν τον ρόλο της
χώρας διεθνώς και τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα.
Ξέρετε πολύ καλά ότι επί ΣΥΡΙΖΑ καθιερώθηκε ο στρατηγικός
διάλογος και το σχήµα 3 συν 1. Επί ΣΥΡΙΖΑ προωθήθηκε και στηρίχθηκε όσο ποτέ άλλοτε ο αγωγός EastMed. Επί ΣΥΡΙΖΑ πέρασε
το EastMed Act που πίεζε το State Department για πρώτη φορά
να καταγράψει τις τουρκικές παραβιάσεις και να άρει το εµπάργκο όπλων στην Κύπρο. Επί ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν επενδύσεις
αµερικανικές όπως το FSRU που εγκαινιάσατε προχθές. Kαλά
κάνατε και το εγκαινιάσατε, αλλά είπατε «δικό µας έργο». Επί ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε αυτό. Μαζί µε τον Μπορίσοφ το υπογράψαµε
πάνω. Εγκαινιάσατε και τα ναυπηγεία της Σύρου. Επί ΣΥΡΙΖΑ
έγινε και αυτό το έργο.
Η Ελλάδα και κάθε Έλληνας Πρωθυπουργός, κύριε Μητσοτάκη, οφείλει να διαπραγµατεύεται µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
για την ενίσχυση των διµερών µας σχέσεων, αλλά σε αµοιβαία
επωφελή βάση. Για εµάς αµοιβαία επωφελής βάση συνεργασίας
στον τοµέα της άµυνας είναι η εξασφάλιση ανταλλαγµάτων και
εγγυήσεων σε σχέση µε τα αµυντικά συµφέροντα της χώρας.
Θέλω να επιµείνω σε αυτό το κρίσιµο κατά την άποψή µου ζήτηµα. Το κρίσιµο ζήτηµα τούτη την ώρα είναι ότι υπογράφεται
µια συµφωνία που τα δίνει όλα –επαναλαµβάνω- χωρίς να παίρνετε εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα. Αυτό είναι το κρίσιµο ζήτηµα. Για άλλη µια φορά αρνηθήκατε να σχολιάσετε ή έστω να
διαψεύσετε, παρά επιµείνατε στο ίδιο ψέµα για πενταετή συµφωνία. Εδώ είναι η συµφωνία. Δεν είναι πενταετής η συµφωνία.
Είναι επ’ αόριστον. Το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών µπροστά στον κ. Δένδια. Είναι επ’ αόριστον η συµφωνία.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, κατά τη γνώµη µου το κρίσιµο –θέλω
σε αυτό να επικεντρωθώ στη δευτεροµιλία µου στα τέσσεραπέντε λεπτά που έχω ακόµα για να κλείσω- είναι το εξής: Εφόσον
δεν αποδέχεστε την πρότασή µου να πάτε στις Ηνωµένες Πολιτείες κρατώντας ως διαπραγµατευτικό όπλο την αναστολή της
κύρωσης αυτής της συµφωνίας, ώστε να διεκδικήσετε και να ξεκαθαρίσετε το ζήτηµα µε τον εκσυγχρονισµό ογδόντα και την
απόδοση σαράντα νέων F-16 στην Τουρκία, που είναι κρίσιµο
κατά την άποψή µου ζήτηµα και εκ των πραγµάτων εκεί τίθεται ο
πήχης του ταξιδιού σας, τουλάχιστον δεσµευθείτε εδώ ότι ακού-
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γοντας και ερµηνεύοντας τη βούληση της συντριπτικής Πλειοψηφίας της Εθνικής Αντιπροσωπείας, θα θέσετε επιτακτικά το ζήτηµα αυτό στον Αµερικανό Πρόεδρο.
Μην ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες για το 2017 και τα F-35,
δικαιολογίες για να µη θέσετε το θέµα. Το 2017 είχε προχωρήσει
η συµπαραγωγή. Ήταν συµπαραγωγή της Τουρκίας τα F-35 και
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις προσπάθειες που έκαναν -θα το
οµολογήσω- όλες οι κυβερνήσεις, η προηγούµενη από εµάς, η
δική µας και η δική σας, τις συνοµιλίες µε ανθρώπους του Κογκρέσο για να µπλοκαριστεί αυτή η υπόθεση της αγοράς F-35 από
τη γείτονα.
Είναι γνωστά αυτά, αλλά γιατί αναδεικνύετε το ζήτηµα αυτό
ως δικαιολογία; Δεν θα βάλετε εσείς το ζήτηµα των F-16; Ή
µήπως έπρεπε εγώ τότε να πω στην αµερικανική κυβέρνηση «µη
µου εκσυγχρονίσεις τα F-16 εµένα αν δεν µπλοκάρεις τα F-35
στην Τουρκία»; Αυτό µου ζητάτε; Αυτό λέτε ότι ήταν το σωστό;
Μην υπεκφεύγετε, λοιπόν, απ’ αυτό. Αυτό είναι το κρίσιµο
θέµα που θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός σήµερα. Αυτό που
θέλει να ακούσει από εσάς ο ελληνικός λαός σήµερα είναι αν θα
θέσετε επί τάπητος την ακύρωση από τις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής της πώλησης F-16 στην Τουρκία στο ταξίδι σας µεθαύριο στην Ουάσινγκτον, αν θα ζητήσετε επιτακτικά την ευθεία
καταδίκη των τουρκικών υπερπτήσεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αλλά και να µας εξηγήσουν υπό ποιες προϋποθέσεις βλέπουν
την ενσωµάτωση της Τουρκίας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική
της περιοχής µας. Χωρίς να είναι προϋπόθεση η τήρηση των
αρχών καλής γειτονίας; Αυτά είναι τα κρίσιµα θέµατα που περιµένει να ακούσει από εσάς ο ελληνικός λαός.
Δεν θέλω να το επαναλάβω. Είπα και στην πρωτοµιλία µου ότι
είναι αξιακή η διαφορά αυτή. Είπατε: «Δεν είναι επιλογή να είµαστε φυλάκιο λόγω της γεωστρατηγικής θέσης». Μα, η γεωστρατηγική θέση σού δίνει τη δυνατότητα είτε να είσαι φυλάκιο είτε
να είσαι γέφυρα και να είσαι πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης.
Η γεωστρατηγική θέση το δίνει αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν κερδίζουµε τίποτα από το να
είµαστε αφύλακτο φυλάκιο.
Αναφερθήκατε στο 1990. Ξέρετε, κάποιες φορές µού κεντρίζει
το ενδιαφέρον να παρακολουθώ, να διαβάζω Πρακτικά, ιδιαίτερα
σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Διαβάζω τις αντιπαραθέσεις
πολιτικών Αρχηγών σε κρίσιµα θέµατα, γιατί από την ιστορία µπορεί κανείς να µάθει και για το παρόν και για το µέλλον. Ανέτρεξα
στην αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή το 1990.
Τότε λοιπόν, όταν ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
είχε χαρακτηρίσει «Ιανό» τον αείµνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, ο
Ανδρέας Παπανδρέου του απάντησε ότι η διαπραγµάτευση µε
την αµερικανική υπερδύναµη επιβάλλεται από τα συµφέροντα
της Ελλάδας, αλλά ότι σε αυτό το πλαίσιο επιλογές της χώρας
είναι ένα νόµισµα που έχει δύο όψεις:
Η µία όψη είναι να αναγνωρίσεις ότι εφόσον ο άλλος είναι
υπερδύναµη, θα κάνουµε ό,τι µας πει, θα τα δώσουµε όλα. Αυτό
είναι η µία όψη του νοµίσµατος. Έτσι είχε πει. Η άλλη όψη του
νοµίσµατος, που είναι υπαρκτή –είχε πει-, είναι να πεις ότι η Ελλάδα έχει προσφέρει αγώνες, ήταν παρούσα σε δύο πολέµους,
η Ελλάδα ουδέποτε διεκδικεί χώρο που να µην είναι δικός της,
αλλά προασπίζει µε περηφάνια και αποφασιστικότητα τα εθνικά
µας σύνορα και τα κυριαρχικά της δικαιώµατα.
Αυτή η περήφανη Ελλάδα λοιπόν µπορεί να πει στην Αµερική:
Αν σου προσφέρουµε διευκολύνσεις, βάσεις ορισµένης µορφής,
τις οποίες θα κουβεντιάσουµε, θα µας παράσχεις επιτέλους κάλυψη από την επιθετικότητα της συµµάχου µας Τουρκίας και στο
Αιγαίο και στην Κύπρο. Ναι ή όχι; Θα προστατευθούν τα εθνικά
µας συµφέροντα; Εάν όχι, τότε η µικρή Ελλάς λέει: Δεν µπορώ
να υπογράψω. Το ένα –είχε πει- είναι εκβιασµός, το άλλο είναι
διάλογος και υπάρχει πολύ µεγάλη διαφορά απέναντι στις δύο
όψεις του νοµίσµατος.
Και λέω ότι, ναι, είναι επίκαιρα αυτά τα λόγια σήµερα. Είναι
επίκαιρα. Δύο λογικές, δύο στρατηγικές συγκρούονται και σήµερα.
Και αναρωτιέµαι –θα µιλήσετε, κύριε Κατρίνη, µετά εσείς, δυ-
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στυχώς δεν θα µπορέσω να σας ακούσω, έχω µια ανειληµµένη
υποχρέωση- και περιµένω να µας πείτε. Δεν έχει νόηµα µονάχα
να έχετε ταµπέλες, τον πράσινο ήλιο και το όνοµα ΠΑΣΟΚ να τα
επιστρέφετε. Ακούω ότι θα ψηφίσετε αυτή τη συµφωνία, παρά
το γεγονός ότι γνωρίζετε ότι και τα δίνει όλα χωρίς να παίρνει τίποτα, αλλά και το γεγονός ότι –βγήκε χθες αυτή η είδηση- η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών –προσέξτε, όχι το Κογκρέσο,
η Κυβέρνηση- προκρίνει την πώληση F-16 στην Τουρκία.
Περιµένω να σας ακούσω και εσάς γιατί όλοι κρινόµαστε από
τις θέσεις και από τις στάσεις µας και απέναντι στην ιστορία και
για το χθες και για το σήµερα και για το αύριο.
Κύριε Μητσοτάκη, ξεκινήσατε την οµιλία σας, όπως συνηθίζετε, µε ένα απόφθεγµα του Μαρκ Τουέιν. Είχε πει και κάτι άλλο,
όµως: «Πίστη στην πατρίδα πάντα, πίστη στην κυβέρνηση µόνο
όταν το αξίζει».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και δυστυχώς εσείς αποδεικνύετε, µέρα µε τη µέρα, ότι δεν
το αξίζετε και ούτε ο ελληνικός λαός αξίζει µια κυβέρνηση, η
οποία τον οδηγεί από ήττα σε ήττα και κοινωνική και εθνική.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Με την τριτολογία
του κυρίου Πρωθυπουργού θα κλείσει αυτός ο διάλογος ανάµεσα στον Πρωθυπουργό και στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα
είµαι σύντοµος.
Κύριε Τσίπρα, πείτε στους συνεργάτες σας ότι ακριβώς αυτό
το απόφθεγµα του Μαρκ Τουέιν χρησιµοποίησα, όχι άλλο –δεν
ήσασταν στην Αίθουσα, τελείτε λίγο σε κατάσταση σύγχυσης- …
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
… και υπερασπίστηκα ακριβώς την επιχειρηµατολογία ότι αυτή
η Κυβέρνηση αξίζει της στήριξης του ελληνικού λαού, επειδή
ακριβώς είναι µια πατριωτική κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα
εθνικά συµφέροντα.
Δύο πολύ σύντοµα σχόλια, για να τελειώσει επιτέλους αυτή η
συζήτηση του τι είναι αυτό το οποίο υπογράφουµε.
Θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να διαβάσω –επειδή λέτε ότι δεν
υπάρχει πενταετία- για τα Πρακτικά της Βουλής τι είναι αυτό το
οποίο υπογράφουµε.
«3. Τα ακόλουθα αντικαθιστούν το άρθρο 12 της Συµφωνίας
Αµυντικής Συνεργασίας στο σύνολό του. Η ΣΑΑΣ που τέθηκε σε
ισχύ την 6η Νοεµβρίου του ‘90 θα παραµένει σε ισχύ για µία περίοδο πέντε ετών.». Πέντε ετών, αυτό λέµε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Παρακάτω;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα
έρθω και στα επόµενα.
«Η ΣΑΑΣ θα παραµείνει σε ισχύ στη συνέχεια, εκτός εάν τερµατιστεί από κάποιο από τα Μέρη µε γραπτή ειδοποίηση προς
το άλλο Μέρος δύο χρόνια πριν, διά της διπλωµατικής οδού».
Τι λέµε λοιπόν πολύ απλά; Ότι για πέντε χρόνια η συµφωνία
αυτή ισχύει, αλλά αν εσείς θέλετε να την καταγγείλετε, θα έρθετε
δύο χρόνια πριν και θα την καταγγείλετε.
Πώς είναι αυτή συµφωνία επ’ αόριστον, κύριε Τσίπρα; Ελληνικά δεν καταλαβαίνετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ελληνικά δεν καταλαβαίνετε; Μα, για το Θεό! Πείτε στους συνεργάτες σας να σας ενηµερώσουν.
Αυτό ακριβώς ψηφίζουµε σήµερα.
Και επιτρέψτε µου να τελειώσω και εγώ µε µία ιστορική αναφορά. Επειδή µας είπατε ότι σας αρέσει να διαβάζετε τα παλιά
Πρακτικά από τις συνεδριάσεις, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι
–δεν είµαι συγγραφέας- έχω γράψει ένα βιβλίο, το οποίο ουσιαστικά είναι η µετάφραση της πτυχιακής µου εργασίας στο πανεπιστήµιο και πραγµατεύεται το βιβλίο αυτό τις διαπραγµατεύσεις,
τις οποίες έκαναν οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ για το ζήτηµα των βάσεων.
Προσπάθησα να αναδείξω στην πράξη αν αυτή η στρατηγική
της διγλωσσίας –την οποία επέδειξε το ΠΑΣΟΚ τότε στην εξω-
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τερική του πολιτική λέγοντας πριν το ‘81 «έξω οι βάσεις του θανάτου» και υπογράφοντας τελικά µια συµφωνία το 1983, που
κρατούσε τις βάσεις, τις οποίες κατά τα άλλα έδιωχνε ο Ανδρέας
Παπανδρέου- ήταν τελικά ωφέλιµη για τα εθνικά συµφέροντα.
Κατέληξα, λοιπόν, στο ότι δεν ήταν ωφέλιµη για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το ‘83 τα έδωσε όλα για
να πετύχει µια διατύπωση στα αγγλικά –ήταν η περιβόητη διατύπωση «terminable»-, η οποία του επέτρεπε να έρθει εδώ πέρα
στη Βουλή και να ισχυριστεί ότι οι βάσεις φεύγουν, ενώ έµεναν.
Και δεν ασχολήθηκε καθόλου τότε να διεκδικήσει άλλα οφέλη,
τα οποία θα µπορούσε να είχε κερδίσει η χώρα, γιατί το µόνο
που τον ενδιέφερε ήταν πώς θα ξεµπλέξει –ακούστε τα, κύριε
Κατρίνη, έχουν ενδιαφέρον και για εσάς αυτά- από το αδιέξοδο
στο οποίο ίδιος είχε περιέλθει µε όλα αυτά τα ασυνάρτητα, τα
οποία έλεγε πριν τις εκλογές του ‘81.
Επειδή λοιπόν αντιλαµβάνοµαι ότι διαβάζετε πολύ τελευταία,
επιτρέψτε µου να σας στείλω ένα αντίγραφο του βιβλίου µου να
το µελετήσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έγινε µια προσωπική
αναφορά στον κ. Θεοχάρη και ζητάει για ένα λεπτό τον λόγο για
κάποια προφανώς εκ µέρους του αποκατάσταση.
Ελάτε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε έψεξε
ο κ. Τσίπρας για την πολιτική µου διαδροµή, για την οποία είµαι
περήφανος. Και είµαι περήφανος γιατί τις ίδιες φιλελεύθερες,
κεντροδεξιές αρχές και αξίες που υπηρέτησα στο Ποτάµι, τις
ίδιες φιλελεύθερες, κεντροδεξιές αρχές και αξίες υπηρετώ στη
Νέα Δηµοκρατία και ιδιαίτερα στη Νέα Δηµοκρατία του Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, δεν τον παρεξηγώ γιατί είναι τυχαία η
αναφορά και ο ψόγος αυτός προς εµένα. Είναι τυχαίος γιατί ανέβηκε και έκανε την οµιλία του από το Βήµα της Βουλής. Εάν είχε
µείνει, όπως τον ρωτήσατε, να κάνει την οµιλία του από τα
έδρανα, από τη θέση του, τότε αν έστριβε προς τα δεξιά και
έλεγε τα ίδια λόγια, θα έβλεπε µπροστά του τον Κοινοβουλευτικό
του Εκπρόσωπο, τον κ. Ραγκούση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ωραία. Το ακούσαµε
αυτό από τον κ. Θεοχάρη.
Καλείται τώρα στο Βήµα για την οµιλία του ο επικεφαλής της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλης
Κατρίνης.
Να σας θυµίσω –µέχρι να έρθει στο Βήµα ο κ. Κατρίνης- ότι ο
αείµνηστος Αθανάσιος Κανελλόπουλος είχε πει ότι στην Ελλάδα
για να µείνεις σταθερός στις ιδέες σου, πρέπει πότε πότε να αλλάζεις και κόµµα. Οπότε µην ανησυχείτε, κανείς να µην ανησυχεί.
Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφο, δυστυχώς για µία ακόµη φορά
παρακολουθήσαµε µία σκιαµαχία αντιπαράθεσης από δύο πολιτικούς Αρχηγούς, οι οποίοι κατά τα άλλα επικαλούνται την
ανάγκη εθνικής ενότητας, σύµπνοιας και εθνικής γραµµής στα
κρίσιµα θέµατα εξωτερικής πολιτικής.
Όµως από τη µία, ο Πρωθυπουργός, αµήχανος, γιατί δεν µπορεί να υπερασπιστεί το περιεχόµενο της συµφωνίας και να πείσει,
υπερθεµατίζει για τα ανταλλάγµατα που η χώρα πήρε για αυτή
τη συµφωνία. Επιδιώκει επιπλέον και µια αντιπαράθεση µε τον
ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, ο πρώην Πρωθυπουργός –λίγες ηµέρες
πριν τις εσωτερικές του εκλογές- υιοθετεί και πάλι τον αντιαµερικανισµό προσπαθώντας να συσπειρώσει το ακροατήριό του.
Είναι ο ίδιος, όµως, ο οποίος µιλούσε µε κολακευτικά λόγια στην
επίσκεψή του στον πρώην Πρόεδρο Τραµπ. Είναι ο ίδιος οποίος
αλλάζει τη στρατηγική του κατά το δοκούν.
Μία δεύτερη παρατήρηση επ’ αυτού που παρακολουθήσαµε
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και έχει ενδιαφέρον, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά προσχωρεί στη ρητορική του κ. Βελόπουλου –και αυτό είναι κάτι το
οποίο το σηµειώνουµε, ίσως είναι κάτι χρήσιµο για το µέλλον της
Νέας Δηµοκρατίας- όταν αµφισβητεί τον πατριωτικό χαρακτήρα
του ΠΑΣΟΚ, αναρωτώµενος για το ποια στάση θα τηρήσουµε
εµείς σε αυτή τη συµφωνία, µιλώντας µάλιστα υποτιµητικά για
«παλιό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Εµείς θέλουµε να θυµίσουµε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι διαχρονικά πατριωτικό και δεν αλλάζει τη στάση του αναλόγως της
συγκυρίας και της τακτικής, όπως έκανε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στο πρόσφατο παρελθόν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Η τρίτη παρατήρηση –και αυτό έχει ενδιαφέρον- είναι το µένος
που επιδεικνύει για µία ακόµα φορά ο κ. Μητσοτάκης για το
ΠΑΣΟΚ. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα που το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει, ένας Μητσοτάκης να τοποθετείται µε τέτοιο πάθος, µε
τέτοια ένταση απέναντι τόσο στο ΠΑΣΟΚ, όσο και στον Ανδρέα
Παπανδρέου.
Βεβαίως, αν ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, θα του έλεγα να µην
κουράζεται, γιατί το προσωπικό πολιτικό µέγεθός του δεν µπορεί
να συγκριθεί, ούτε ποτέ θα µπορέσει να συγκριθεί µε το µέγεθος
του Ανδρέα Παπανδρέου…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
…γιατί ποτέ δεν θα µπορέσει να φτάσει ούτε στο ελάχιστο
αυτά που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου για τη χώρα και για τους
Έλληνες πολίτες, ο Ανδρέας Παπανδρέου που έδωσε εθνική
υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια τόσο στην πατρίδα όσο και στους
πολίτες αυτής της χώρας.
Όµως και στον κ. Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι µε χαρά δέχεται τη
σύγκρισή του µε τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα ήθελα για µία ακόµη
φορά να του θυµίσω, αν και είναι απών, ότι µια και µιλάµε για το
1990 και το τι έκανε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα πρέπει να
αναρωτηθεί και να θυµηθεί τι έκανε η παράταξή του τότε και τι
επιφύλασσε στον Ανδρέα Παπανδρέου το 1990. Όταν µε µένος
ίδιο µε αυτό το οποίο δείχνει ο κ. Μητσοτάκης σήµερα συνεχίζοντας την παράδοση Μητσοτάκη κατά του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα
Παπανδρέου, τότε ο Συνασπισµός, ο σηµερινός ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε να
στείλει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο εσωτερικό της Νέας Δηµοκρατίας αναβίωσαν τις τελευταίες ηµέρες µνήµες του παρελθόντος. Και αναφέροµαι, βεβαίως, στις αιχµές περί πατριωτισµού
που συνδέονται µε προσωπικές ατζέντες. Για το ΠΑΣΟΚ, τη µεγάλη δηµοκρατική παράταξη, τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα, γιατί
το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πατριωτικό αλά καρτ, όπως είναι και η Νέα
Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε χρησιµοποίησε τη χώρα για να
αποκοµίσει µικροκοµµατικά οφέλη, όπως έκανε και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε κρίσιµες εθνικές στιγµές. Ο πατριωτικός
χαρακτήρας του κινήµατός µας είναι σταθερή πυξίδα, διαχρονική
αξία και αδιαπραγµάτευτος, µαζί µε τη θέση ευθύνης που λαµβάνουµε κάθε φορά στα ζητήµατα που αφορούν στην αµυντική
και εξωτερική µας πολιτική. Και το τονίζω αυτό γιατί η στάση της
παράταξής µας είναι µια στάση ευθύνης, µια στάση πατριωτική,
µια στάση που κοιτάει τη χώρα και το συµφέρον της χώρας και
όχι βεβαίως το µικροκοµµατικό όφελος της παράταξης.
Βρισκόµαστε σε µια συγκυρία παγκόσµιας αστάθειας, που επιβάλλει την ενίσχυση διαχρονικών στρατηγικών συµµαχιών από
τη µία, αλλά βεβαίως και τη διαµόρφωση νέων συµµαχιών από
την άλλη. Ιδιαίτερα όταν η Ελλάδα είναι µια χώρα που είναι αντιµέτωπη µε µια διαρκή απειλή απέναντι στα κυριαρχικά της δικαιώµατα που προέρχεται σαφέστατα από την Τουρκία. Γι’ αυτό
και το ΠΑΣΟΚ εθιµικά και µε συνέπεια –και το τονίζω αυτό- ψηφίζει πάντα τις αµυντικές δαπάνες, ακόµα και όταν καταψηφίζει
τον προϋπολογισµό. Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ στήριξε και ψήφισε
την ελληνογαλλική συµφωνία. Γι’ αυτό και θα ψηφίσει, παρά τις
σοβαρές ενστάσεις που έχει –θα αναφερθώ αµέσως µετά σε
αυτές- την τροποποίηση της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών. Πρόκειται
για ενστάσεις που σχετίζονται µε την έλλειψη αποτελεσµατικότητας της διαπραγµάτευσης που «έγινε» -εντός εισαγωγικών-
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αλλά δεν απέδωσε, αλλά και τη σπουδή για τη χρονική διάρκεια
εφαρµογής αυτής της συµφωνίας.
Το γεγονός, βεβαίως, ότι στηρίζουµε την αµυντική Συµφωνία
Ελλάδας - Ηνωµένων Πολιτειών δεν σηµαίνει ότι δίνουµε λευκή
επιταγή στην Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Γιατί οι διεθνείς
σχέσεις, οι συµµαχίες και οι συνεργασίες της χώρας οφείλουν
να εδράζονται στην ισότιµη και αµοιβαία αντιµετώπισή µας. Γιατί
οι αµυντικές συµφωνίες και συνθήκες πρέπει να προνοούν, αλλά
κυρίως πρέπει να πετυχαίνουν τις µεγαλύτερες δυνατές εγγυήσεις για την ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας, αλλά και τα
κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε σήµερα. Δεν το υπερασπίστηκε. Δεν
επιχειρηµατολόγησε γιατί ακριβώς είναι το µεγάλο έλλειµµα
αυτής της συµφωνίας.
Με έντονη ανησυχία είδαµε τα δηµοσιεύµατα για πώληση αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Είναι
ένα ζήτηµα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άµεσα και να ξεκαθαρίσει και στην επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις Ηνωµένες Πολιτείες.Γιατί αν επιβεβαιωθεί όχι από τον Πρωθυπουργό, αλλά από
τον Πρόεδρο Μπάιντεν, θα πρόκειται για ήττα της εξωτερικής
πολιτικής, για ήττα της Κυβέρνησης, αλλά και για ήττα της
χώρας.
Υπενθυµίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη και ο Πρόεδρός
µας Νίκος Ανδρουλάκης είναι το πολιτικό στέλεχος που αντιτάχθηκε σθεναρά και ξεκάθαρα στην πρόθεση ευρωπαϊκών χωρών
να πουλήσουν οπλικά συστήµατα στην Τουρκία και πέτυχε το
σχετικό ψήφισµα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το γεγονός ότι
επίκειται πώληση αµυντικών συστηµάτων στην Τουρκία δεν µπορούµε ούτε να το προσπεράσουµε ούτε εντέχνως να το υποβαθµίζουµε, όπως προσπαθεί να κάνει η Κυβέρνηση. Θα πρέπει,
λοιπόν, να ζητηθεί και να υπάρξει επίσηµη τοποθέτηση από την
πλευρά των Ηνωµένων Πολιτειών, γιατί µεταξύ συµµάχων πρέπει
να υπάρχουν καθαρές σχέσεις, διότι ο αξιόπιστος σύµµαχος δεν
είναι ούτε ο βουβός ούτε ο άβουλος σύµµαχος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες
συνθήκες που βιώνουµε η µέγιστη εθνική συναίνεση θα έπρεπε
να είναι το αυτονόητο ζητούµενο της χώρας. Παραµένει, όµως,
ζητούµενο µε ευθύνη αποκλειστικά του Πρωθυπουργού. Υπενθυµίζω ότι ο ίδιος ως Πρωθυπουργός απαξίωσε τον άτυπο θεσµό
του Συµβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Μας είπε ότι τις αποφάσεις
θα τις λαµβάνει µόνος του και ότι περίπου δεν πέφτει και κανένας
λόγος στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Κανείς δεν είπε
στον κ. Μητσοτάκη να µη συναντηθεί µε τον κ. Ερντογάν, γιατί
οι δίαυλοι διαλόγου και επικοινωνίας πρέπει να υπάρχουν και
πρέπει και να παραµένουν και να διατηρούνται ανοιχτοί. Το ζητούµενο, όµως, είναι ποιο είναι το πλαίσιο του διαλόγου, το οποίο
σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να περικλείει τις ανιστόρητες
και προκλητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα διέθετε αυξηµένη ισχύ αν πήγαινε σε αυτή τη συνάντηση έχοντας συζητήσει, έχοντας συµφωνήσει και έχοντας
επιβεβαιώσει το πλαίσιο της εθνικής γραµµής µε τους υπόλοιπους πολιτικούς Αρχηγούς και κυρίως το πλαίσιο των κόκκινων
γραµµών της χώρας.
Μετά τη συνάντηση µε τον κ. Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης µίλησε –νοµίζω µε περισσή ευκολία- για ένα ήρεµο καλοκαίρι και
ένα ήρεµο φθινόπωρο στο Αιγαίο. Ας δούµε, λοιπόν, ποια είναι η
πραγµατικότητα. Από τις 13 Μαρτίου που έγινε αυτή η συνάντηση µέχρι το τέλος Απριλίου έγιναν χίλιες διακόσιες εξήντα έξι
παραβιάσεις του εθνικού χώρου από τουρκικά µαχητικά, έξι
φορές περισσότερες σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι. Έγιναν ογδόντα οκτώ υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά
νησιά έναντι έξι το αντίστοιχο διάστηµα πριν από ένα χρόνο.
Όλα αυτά, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν παραπέµπουν
ούτε σε ήρεµο καλοκαίρι ούτε σε ήρεµο φθινόπωρο. Και στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού µε τον Αµερικανό Πρόεδρο
η τουρκική προκλητικότητα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, η απόλυτη προτεραιότητα στην εθνική µας ατζέντα, προκειµένου να αναδειχθούν οι επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας,
η επιθετικότητα, η περιφρόνηση των κανόνων διεθνούς δικαίου
και κυρίως η συµπεριφορά των γειτόνων µας στη Λιβύη, στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, στη Συρία, αλλά και στην Ουκρανία.
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Η Ελλάδα, µια δύναµη ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, δεν µπορεί να καλείται διαρκώς να κάνει παραχωρήσεις και υποχωρήσεις απέναντι σε µία επεκτατική και
αναθεωρητική δύναµη που κινείται ξεκάθαρα εκτός του δυτικού
συστήµατος ασφαλείας. Γιατί η Τουρκία δεν ακολουθεί τις άλλες
χώρες του ΝΑΤΟ στη διαχείριση της ουκρανικής κρίσης και την
αντιµετώπιση της Ρωσίας. Διότι η αναθεωρητική ατζέντα του κ.
Ερντογάν προσοµοιάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό µε την αναθεωρητική στρατηγική της Ρωσίας, όπως αυτή υλοποιείται τους τελευταίους µήνες και εκδηλώνεται µε την εισβολή στην Ουκρανία.
Διότι οι πάγιες θέσεις µας για σεβασµό των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου είναι επίκαιρες όσο ποτέ και η συγκυρία τώρα µε
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ευνοϊκή όσο ποτέ, για να αναδείξουµε αυτές τις πάγιες θέσεις. Διότι τώρα πρέπει να απαιτήσουµε, όχι απλώς να θέσουµε, αλλά να απαιτήσουµε την
εφαρµογή των ίδιων αρχών και κανόνων όταν και όποτε παραβιάζεται το Διεθνές Δίκαιο ή αµφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώµατα µιας χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα, η θετική στάση µας
στην ελληνοαµερικανική αµυντική συµφωνία δεν συνιστά λευκή
επιταγή. Όµως αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν περιθώρια για την
απώλεια στρατηγικών και πάγιων συµµαχιών. Είµαστε βεβαίως
δεσµευµένοι και υποχρεωµένοι να παραθέσουµε σήµερα στην
Αντιπροσωπεία ενώπιον του ελληνικού λαού τα σηµεία που θα
µπορούσαν να τύχουν αποτελεσµατικής διαπραγµάτευσης από
την ελληνική πλευρά. Και το λέµε αυτό, γιατί η διαπραγµατευτική
προσπάθεια της Κυβέρνησης δυστυχώς απέδωσε τα ελάχιστα.
Πρώτον, γιατί η στρατηγική αξία της χώρας στο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον έχει αναβαθµιστεί µετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, κάτι που οι σύµµαχοι µας και το έχουν κατανοήσει και το
έχουν αποδεχθεί πλήρως.
Όσον αφορά στην αποστροφή του Πρωθυπουργού για ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, εγώ θα αντιτείνω τη νευραλγικής σηµασίας περιοχή της Θράκης για τους συµµάχους µας. Άρα, εδώ
πρέπει να δούµε τον τρόπο µε τον οποίον οι σύµµαχοι βλέπουν
τη χώρα, τη Θράκη ή τις άλλες περιοχές και όχι αυτό που εµείς
θέλουµε να περάσουµε ως αντίληψη.
Δεύτερον, είναι ευνοϊκή όσο ποτέ η συγκυρία για να αναδείξουµε τις πάγιες εθνικές µας θέσεις, γιατί τα όσα έχουν συµβεί
από πλευράς τουρκικής επιθετικότητας, από την κρίση του
«ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ» µέχρι και σήµερα, καθιστούν πιο επιτακτική την
απαίτηση για εφαρµογή του Διεθνούς Δικαίου και για την αµυντική θωράκιση της χώρας.
Στη συµφωνία του 1990 που τροποποιείται σήµερα και υπογράφηκε µεν από την τότε κυβέρνηση, αλλά είχε γίνει προεργασία από τις προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είχε
συµπεριληφθεί αναφορά στο άρθρο 51 του ΟΗΕ για νόµιµη και
συλλογική άµυνα σε περίπτωση επίθεσης. Στη συµφωνία που καλούµαστε να κυρώσουµε σήµερα η αναφορά αυτή έχει παραληφθεί. Άκουσα τον κ. Δένδια να το αιτιολογεί µε το επιχείρηµα ότι
η αποδοχή του άρθρου 51 του ΟΗΕ είναι δεδοµένη και για τις
δύο χώρες, οπότε δεν χρειάζεται αναφορά σε αυτή τη συµφωνία.
Τότε, γιατί είχε ενταχθεί στην προηγούµενη ελληνοαµερικανική
συµφωνία; Δεν ήταν και τότε δεδοµένη η αποδοχή του από τις
δύο χώρες;
Θέλετε να σας πω, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, γιατί ήταν
απαραίτητη και τώρα η συµπερίληψη του άρθρου 51 για την προβολή νόµιµης άµυνας, όταν υφίσταται απειλή; Διότι η επίκληση
αυτού του άρθρου αίρει τους περιορισµούς που έχουν επιβληθεί
από τη Συνθήκη των Παρισίων και νοµιµοποιεί το δικαίωµα στρατιωτικής παρουσίας στα νησιά για την προβολή νόµιµης άµυνας
απέναντι σε µία υπαρκτή απειλή.
Δεύτερον, δεν υπάρχει καµµία αναφορά -και αυτό είναι ένα σηµείο που πρέπει να τονιστεί- στο ότι τα αµερικάνικα αεροσκάφη
θα καταθέτουν σχέδια πτήσης, ούτε βεβαίως αναγράφεται ότι
αυτά τα σχέδια πτήσης θα αποδέχονται τα δέκα ναυτικά µίλια
του εθνικού εναέριου χώρου, ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για εµάς,
αφού συνδέεται µε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής)
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Και όλα αυτά όταν ταυτόχρονα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και µε
την απαίτηση της Τουρκίας -αυτή είναι η πραγµατικότητα- έχει
απαγορευτεί σε όλα τα αεροσκάφη των χωρών του ΝΑΤΟ να πετούν στα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου µε το παράλογο
και παράνοµο, επιτρέψτε µου να πω, αιτιολογικό της αποστρατικοποίησής τους.
Η Ελλάδα, λοιπόν, έχασε µία µοναδική ευκαιρία να διεκδικήσει
και να πετύχει την άρση αυτού του µέτρου, όπως έχασε την ευκαιρία να εντάξει τα αεροδρόµια της Σκύρου και της Λήµνου
στην ελληνοαµερικανική αµυντική συµφωνία, όπως και το να
απαιτήσει και να πετύχει περισσότερες εγκαταστάσεις στα νησιά
του Αιγαίου µε προφανή, προφανέστατα οφέλη για την εθνική
ασφάλεια.
Επίσης, χάθηκε δυστυχώς µία ακόµα ευκαιρία να εντάξουµε
την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία σε αυτή τη συµφωνία, να προωθηθούν και να συµφωνηθούν συνέργειες στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογίας της αµυντικής Βιοµηχανίας ανάµεσα
στις δύο χώρες, τη στιγµή που οι αναχαιτήσεις στο Αιγαίο γίνονται µεταξύ UAVs από την τουρκική πλευρά και πολεµικών αεροσκαφών από την ελληνική πλευρά.
Ακόµα, χάθηκε η ευκαιρία να αντιµετωπίζεται και να συµπεριφέρεται η Ελλάδα -να σταµατήσει αυτό το πράγµα- ως κράτοςπελάτης στα θέµατα αµυντικών συνεργασιών, ακριβώς όπως
συνέβη και µε την παράλειψη της εγχώριας αµυντικής και ναυπηγικής βιοµηχανίας στην ελληνογαλλική συµφωνία, γιατί ο τρόπος που προσεγγίζουµε εν τέλει αυτές τις συµφωνίες δεν θα
πρέπει να είναι µόνο ένα µέσο για να αγοράσουµε ασφάλεια,
αλλά τµήµα µιας στρατηγικής που µεγιστοποιεί τα εθνικά οφέλη.
Διότι την εθνική ασφάλεια και την ενίσχυση της αποτρεπτικής
ισχύος της χώρας τις χτίζουµε µόνοι µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί η εθνική ασφάλεια και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας µας είναι δική µας υπόθεση.
Δεν θέλω να αναφερθώ σε όσα ακούγονται από την πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ που τα περισσότερα, όπως είναι η µελλοντική επαναδιαπραγµάτευση που λέει κάθε φορά ο ΣΥΡΙΖΑ των συµφωνιών µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και µε τη Γαλλία, δεν έχουν
ρεαλιστική βάση. Περιορίζοµαι µόνο να αναφερθώ σε αυτό που
είπε ο αποχωρήσας Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτείων κ. Πάιατ,
ότι η αναγέννηση της συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωµένων Πολιτειών ξεκίνησε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο όψιµο
αντιαµερικανισµό κι αν επιστρατεύει ο κ. Τσίπρας µε προφανή
τρόπο να συσπειρώσει ένα ακροατήριο εν όψει των εσωτερικών
διεργασιών, τον ακολουθούν και η κυβερνητική του πρακτική,
αλλά και οι θέσεις, οι διαπραγµατεύσεις και οι συµφωνίες που
υπέγραψε επί δικής του κυβέρνησης τόσο µε τις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και µε τους υπόλοιπους εταίρους.
Κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται σήµερα ως λόγο καταψήφισης της
συµφωνίας την ενίσχυση και τη στήριξη της Τουρκίας, γιατί
άραγε δεν ψήφισε την ελληνογαλλική συµφωνία, η οποία ήταν
σίγουρα υποστηρικτική της χώρας µας έναντι της υπαρκτής
τουρκικής απειλής; Πέρα, λοιπόν, από την υποκρισία, που είναι
προφανής, είναι καιρός να αντιληφθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η εξωτερική
αµυντική πολιτική της χώρας δεν αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο άσκησης ιδεοληψιών.
Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στρατηγικές σχέσεις και οι συµµαχίες που έχει η χώρα µας, αλλά και η
πίστη και η προσήλωση στις αρχές και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου την έχουν οδηγήσει να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οφείλουµε, όµως, να
δούµε και την πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα είναι ότι η κλιµάκωση του πολέµου και της έντασης έχει παράπλευρες απώλειες για την Ευρώπη, για την αδύναµη ελληνική οικονοµία και
για τους πολίτες. Οφείλουµε, λοιπόν, να ενθαρρύνουµε και να
ενισχύσουµε κάθε κίνηση που γίνεται για ειρήνευση, αλλά και διευθέτηση διαφορών στη βάση πάντα των κανόνων του Διεθνούς
Δικαίου και να υπενθυµίζουµε σε όλους ότι όπως έγινε καταπάτηση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου στην Ουκρανία, κάτι
ανάλογο είχε συµβεί και στην Κύπρο, χωρίς ο διεθνής παράγοντας να παίρνει ανάλογη θέση, κάτι που πρέπει να επαναφέρετε
δοθείσης της αφορµής και βεβαίως να ζητήσουµε ισότιµη αντιµετώπιση και ίδια πολιτική απέναντι και στην Τουρκία.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα του Ανδρέα Παπανδρέου µπορούσε να αναλάβει και είχε αναλάβει πρωτοβουλίες
µε διεθνή απήχηση και εµβέλεια. Η χώρα πρέπει να ξαναβρεί
αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να ξαναβρεί αυτόν τον βηµατισµό,
να πρωταγωνιστήσει, αλλά και να διαµορφώσει τις εξελίξεις,
γιατί αυτός που είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κύριε Μητσοτάκη, δεν πρέπει ποτέ να στέκεται και να µένει ακίνητος και
αµήχανος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κατρίνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Για µισό λεπτό θα σας απασχολήσω, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να χαιρετίσω την υπευθυνότητα του Κινήµατος Αλλαγής για τη θέση του, αλλά και για τις ενστάσεις τις
οποίες διατύπωσε και οι οποίες υπήρξαν αντικείµενο συζήτησης
στη Βουλή. Ωστόσο, η θέση του για την ψήφιση της συµφωνίας
είναι πολύ σηµαντική και θα ήθελα να τη χαιρετήσω.
Παρ’ όλα αυτά, θέλω απλώς να παρακαλέσω να λάβει υπ’ όψιν
του µια διευκρίνιση, γιατί η αιτιολογία που είπατε, αγαπητέ, κύριε
Κατρίνη, δεν ισχύει. Είπα πράγµατι αυτό που αναφέρατε για τον
ΟΗΕ, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο επιχείρηµα. Είναι η συνέχεια
της φράσης µου. Εάν δείτε το ίδιο το πρωτόκολλο, αναφέρει ότι
η συµφωνία του ‘90 παραµένει σε ισχύ. Όλα τα άρθρα του προοιµίου της συµφωνίας του ‘90 παραµένουν σε ισχύ. Εξήγησα
απλώς ότι επέλεξα τότε να επαναληφθεί η περιφρούρηση της
ασφάλειας και κυριαρχίας για λόγους που καταλαβαίνουµε όλοι
σε αυτή την Αίθουσα. Όµως, ισχύουν όλα, όπως και η αναφορά
στο άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Καλείται στο Βήµα ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Η σηµερινή µέρα, η 12η
Μαΐου, κατά την οποία η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει την
κατάπτυστη συµφωνία Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών, κατ’
όνοµα και µόνο αµυντική, αλλά στην πραγµατικότητα πολύ πολύ
επιθετική, θα µνηµονεύεται τα επόµενα χρόνια ως ένα αρνητικό
ορόσηµο και για όλα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν τα επόµενα χρόνια.
Μπορεί σήµερα το περιεχόµενο και ο αντίκτυπος αυτής της
συµφωνίας να µην είναι τόσο γνωστά στον ελληνικό λαό, γιατί,
µε εξαίρεση το ΚΚΕ, όλα τα υπόλοιπα κόµµατα φροντίζετε είτε
να αποσιωπάται είτε να συσκοτίζεται αυτό το πραγµατικό περιεχόµενο, µπορεί να προσπαθείτε να καλλιεργήσετε ένα πανηγυρικό κλίµα, αλλά να ξέρετε ότι το ψέµα έχει κοντά ποδάρια και
πολύ γρήγορα θα αποκαλυφθεί και το περιεχόµενο αυτής της
συµφωνίας, όπως και άλλων παρόµοιων που υπογράψατε, και
φυσικά θα αποκαλυφθεί ο χαρακτήρας αυτής της στρατηγικής
που εµπλέκει τη χώρα σε νέες πολύ µεγάλες περιπέτειες.
Απότοκο αυτής της στρατηγικής είναι και η σηµερινή συµφωνία. Από αυτή την άποψη, θα συµφωνήσουµε µαζί σας ότι η σηµερινή συµφωνία είναι ιστορική. Είναι ιστορικά επικίνδυνη για τον
λαό, είναι ιστορικά επιζήµια για τα κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας. Γι’ αυτόν τον λόγο θα είναι και ιστορικές οι ευθύνες όσων
ψηφίσουν αυτήν τη συµφωνία, αλλά και όσων την προετοίµασαν,
στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, ο οποίος εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει στη σηµερινή συµφωνία - έκτρωµα την
οποία ετοιµάζεται ο Πρωθυπουργός να προσκοµίσει και ως δώρο
ενόψει της συνάντησής του µε τον Αµερικανό πρόεδρο Μπάιντεν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι περιέχει ακριβώς αυτό το έκτρωµα; Το περιέγραψαν πάρα
πολύ καλά οι Βουλευτές του ΚΚΕ, όµως αξίζει να το επαναλάβουµε ακόµα µια φορά για να το µάθει όλος ο ελληνικός λαός:
Με τη συµφωνία επεκτείνονται και µονιµοποιούνται οι αµερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα, Σούδα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Στεφανοβίκειο και αλλού. Όλη σχεδόν η
ελληνική επικράτεια µετατρέπεται σε µια απέραντη στρατιωτική
βάση, µέσω της οποίας διεκπεραιώνονται στρατιωτικές αποστολές, προωθούνται στρατιωτικές δυνάµεις προς την Ανατολική
Ευρώπη, πραγµατοποιούνται ασκήσεις τεράστιας κλίµακας -και
µε σενάρια πολέµου-, µεταφέρονται οπλικά συστήµατα όλων των
ειδών. Ακόµη και ετοιµότητα φιλοξενίας πυρηνικών όπλων προβλέπεται. Πρόκειται για υποδοµές που παίζουν ήδη και θα παίξουν στο µέλλον ακόµη πιο ενεργό ρόλο στις πολεµικές
συγκρούσεις που σήµερα έχουν ως επίκεντρο την Ουκρανία,
αύριο µπορεί να γενικευτούν παραπέρα.
Και αυτό δεν το λέει πια µόνο το ΚΚΕ, το παραδέχονται οι σύµµαχοί σας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλέον οι
ανταγωνισµοί -ενεργειακοί, οικονοµικοί, γεωπολιτικοί, στρατιωτικοί- σε έναν κόσµο που σαπίζει και συσσωρεύει τεράστια αδιέξοδα δεν µπορούν να τιθασευτούν µε διπλωµατικά, µε πολιτικά
µέσα. Αυτό επιβεβαιώνουν άλλωστε η συγκέντρωση τεράστιας
δύναµης πυρός, οι καθηµερινές στρατιωτικές ασκήσεις, η αποστολή σύγχρονων αµερικανικών και άλλων νατοϊκών οπλικών συστηµάτων στην Ουκρανία, η επιφυλακή και οι απειλές χρήσης
πυρηνικών όπλων, η προετοιµασία για ένταξη της Σουηδίας και
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, που έχουν προκαλέσει τις γνωστές
ρωσικές αντιδράσεις, ενώ µπροστά µας έχουµε και τη νατοϊκή
Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη για επέκτασή του σε ολόκληρη
την υδρόγειο. Άλλωστε αυτοί οι ανταγωνισµοί θα κρίνουν τα επόµενα χρόνια την ίδια την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιµπεριαλιστικό σύστηµα, κυρίως ανάµεσα σε Ηνωµένες Πολιτείες και Κίνα,
µε την ιστορία να έχει αποδείξει επανειληµµένα και µε τραγικό
δυστυχώς τρόπο ότι αυτές οι διαµάχες δεν κρίνονται ειρηνικά,
διπλωµατικά, φιλικά, αλλά πολεµικά, βίαια, µε θύµατα µόνο τους
λαούς.
Τι άλλο περιέχει αυτή η συµφωνία; Οι Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής αποκτούν ακόµη µεγαλύτερο έλεγχο σε στρατιωτικές
και πολιτικές υποδοµές της χώρας, χώρια από τον έλεγχο που
ήδη έχουν. Ουσιαστικά όλη η χώρα µετατρέπεται σε ένα πολεµικό ορµητήριο, σε ένα προγεφύρωµα πολεµικό για τα επιθετικά
σχέδια του ΝΑΤΟ, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και όλα αυτά τη στιγµή που η ρωσονατοϊκή σύγκρουση στην
Ουκρανία κλιµακώνεται και ο κίνδυνος επέκτασης του πολέµου
είναι παραπάνω από υπαρκτός και εσείς σέρνετε τον λαό και τη
χώρα µας στο στόµα του λύκου, σε ένα µακελειό απρόβλεπτων
διαστάσεων για να στηρίξετε µόνο το ευρωατλαντικό στρατόπεδο ληστών, ένα στρατόπεδο που έχει τις ίδιες ευθύνες µε την
καπιταλιστική Ρωσία για το δράµα που ζει σήµερα ο λαός της
Ουκρανίας και που µε τους πολέµους και τις επεµβάσεις έχει αιµοτοκυλήσει και άλλους λαούς τα τελευταία χρόνια, όπως του
Ιράκ, της Γιουγκοσλαβίας, της Συρίας, του Αφγανιστάν. Γι’ αυτά
όµως δεν βγάζετε πλέον τσιµουδιά, γιατί είστε οπαδοί του δόγµατος των Αµερικανών και του ΝΑΤΟ, που µε προκλητικό τρόπο,
κυνικά πρόβαλε στον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας το «TIME». Το
θυµάστε; Θα σας το θυµίσουµε: «Bringing the Serbs to Heel. A
massive bombing attack opens the door to peace», δηλαδή:
«Υποτάσσοντας τους Σέρβους. Μια µαζική βοµβιστική επίθεση µε βοµβαρδισµούς εννοεί- ανοίγει την πόρτα στην ειρήνη». Αυτό
είναι το δόγµα σας. Αυτοί είστε.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος
Κουτσούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι γνωστό ότι και αυτοί οι πόλεµοι δεν θα µπορούσαν να
διεξαχθούν χωρίς τη συνδροµή που παρείχαν στις αµερικανονατοϊκές δυνάµεις µια σειρά από υποδοµές τους στην Ελλάδα,
όπως ήταν τότε η βάση της Σούδας.
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Πού την πάτε, αλήθεια, τη δουλειά; Τι προετοιµάζετε; Ποιοι
είναι οι κρυφοί σχεδιασµοί σας; Σας έχουµε ρωτήσει δεκάδες
φορές, θα σας ρωτήσουµε ακόµα µία:
Ετοιµάζονται, ναι ή όχι, ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις και µονάδες να πάρουν µέρος σε νατοϊκές αποστολές στην Ανατολική
Ευρώπη; Και µάλιστα επειδή ευτυχώς δεν υπάρχουν πρόθυµοι
στρατιωτικοί να ρισκάρουν τη ζωή τους για ξένα συµφέροντα
από αυτά που έχουν ορκιστεί να υπηρετούν, δηλαδή την εδαφική
ακεραιότητα της χώρας, το συµφέρον του ελληνικού λαού, ετοιµάζετε διαφόρων ειδών χρηµατικά κίνητρα προσέλκυσης.
Ετοιµάζεστε ή όχι να στείλετε και άλλο πολεµικό υλικό στην
Ουκρανία, όπως πυραύλους και τεθωρακισµένα, σύµφωνα µε τα
δηµοσιεύµατα, δηλαδή πολεµικό υλικό που είναι και χρήσιµο για
την άµυνα της δικής µας χώρας;
Γνωρίζετε, ναι ή όχι, ότι στο πλαίσιο ρωσικών ασκήσεων υπάρχουν σχέδια µε πλήγµατα σε νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα και µεταξύ αυτών και το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης; Αυτή η είδηση
υπήρξε και δηµοσιεύτηκε και στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» και σε άλλες
εφηµερίδες και δεν διαψεύστηκε ποτέ από την ελληνική Κυβέρνηση, γεγονός που αποδεικνύει ότι έχουµε ξεφύγει πλέον από το
επίπεδο των προειδοποιήσεων που γίνονται από τη Ρωσία σε
βάρος της Ελλάδας και έχουµε πάει τώρα στο επίπεδο των ασκήσεων και των σεναρίων. Μέχρι και βιντεοπαιχνίδια προσοµοίωσης
υπάρχουν πλέον στη Δύση, όπου µέσα στους στόχους της Ρωσίας
συµπεριλαµβάνονται η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα και η Σούδα.
Δείτε στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ των Ηνωµένων Πολιτειών.
Και πώς δικαιολογείτε αυτές τις επιλογές; Με το σαθρό επιχείρηµα ότι δήθεν συνιστούν τη σωστή πλευρά της ιστορίας,
γιατί η συνδροµή στον αµυνόµενο, λέτε, θα λειτουργήσει θετικά
για τη χώρα αν κάποια στιγµή βρεθεί η ίδια σε µια παρόµοια
θέση. Αυτό είναι το επιχείρηµα που χρησιµοποιεί η Κυβέρνηση
και ο κ. Μητσοτάκης από το πρωί µέχρι το βράδυ. Ε, λοιπόν, σας
λέµε -και κυρίως το λέµε, βέβαια, στον ελληνικό λαό, γιατί εσάς
από το ένα αυτί σας µπαίνουν και από το άλλο σας βγαίνουν- ότι
δεν υπάρχει τίποτε πιο ψεύτικο, τίποτα πιο προσχηµατικό, τίποτα
πιο ανιστόρητο και τίποτα πιο γελοιωδέστερο, αν θέλετε, από
αυτόν τον ισχυρισµό.
Η συνδροµή που εδώ και χρόνια δίνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διεξάγουν πολέµους και επεµβάσεις σε βάρος λαών και χωρών, είναι συνδροµή
σε κάποιο αµυνόµενο; Η συνδροµή που διαχρονικά δίνετε στο
Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, είναι συνδροµή σε
αµυνόµενο ή σε επιτιθέµενο; Η συνδροµή που δίνετε στη Σαουδική Αραβία µε την αποστολή πυραύλων PATRIOT για να επιτίθεται σε βάρος του λαού της Υεµένης είναι συνδροµή σε κάποιον
που αµύνεται;
Το γεγονός ότι δεν έχετε βγάλει άχνα, τσιµουδιά για τις επιχειρήσεις που διεξάγει η Τουρκία στο βόρειο Ιράκ και στη βόρεια
Συρία, αλήθεια, σε ποιον κλείνει το µάτι; Στον αµυνόµενο ή στον
επιτιθέµενο; Αφήστε, λοιπόν, τα προσχήµατα, αφήστε τις γελοίες
δικαιολογίες. Και στην Ουκρανία είστε µε το µέρος του ενός επιθετικού στρατοπέδου σε βάρος ενός άλλου, που αυτή τη στιγµή
και τα δύο στρατόπεδα διεξάγουν έναν άδικο πόλεµο µετατρέποντας τον λαό της Ουκρανίας σε σάκο του µποξ.
Όσο για το επιχείρηµά σας ότι µε αυτόν τον τρόπο θωρακίζεται η χώρα έναντι της τουρκικής επιθετικότητας και του τουρκικού αναθεωρητισµού ούτε οι δικοί σας δεν σας πιστεύουν.
Άλλωστε, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι το µόνιµο διαχρονικό επιχείρηµα όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, νεοδηµοκρατικών, πασοκικών, συριζαϊκών, για να δικαιολογήσουν τη
συµµετοχή στα διάφορα αµερικανο-νατοϊκά σχέδια. Πρόκειται
για επιχείρηµα που είναι ιστορικά πλήρως χρεοκοπηµένο.
Το 1990 -θυµούνται οι παλιότεροι- η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ υπέγραψαν τη συµφωνία για τις βάσεις και το 1995 είχαµε το Casus Belli και έναν χρόνο µετά την κρίση των Ιµίων. Το
2020 υπογράφηκε η νέα συµφωνία για τις βάσεις και αµέσως
µετά είχαµε την κρίση µε το «ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ».
Σήµερα, µετά από δύο µήνες πολέµου, που οι αµερικανικές
βάσεις στην Ελλάδα δουλεύουν στο φουλ, έχει καταγραφεί
ρεκόρ υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου
χώρου. Έχουν πραγµατοποιηθεί ασκήσεις της Τουρκίας µε σε-
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νάρια απόβασης και κατάληψης νησίδας -προφανώς ελληνικήςκαι µε παρουσία Αµερικανών σε αυτή την άσκηση και άλλων νατοϊκών αξιωµατούχων.
Παρ’ ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ενηµέρωση που έκανε -τουλάχιστον σε µένα, φαντάζοµαι τα ίδια είπε και στους άλλους πολιτικούς Αρχηγούς- για τη συνάντησή του τότε µε τον Ερντογάν
που µας πήρε τηλέφωνο, όταν τον ρώτησα, ήταν σίγουρος ότι η
Τουρκία θα σταµατήσει τις προκλήσεις. Μάλιστα, είπε ότι θα εκπλαγεί εάν συνεχίσει τις παραβιάσεις η Τουρκία από δω και
πέρα. Δηλαδή, έπεσε εντελώς έξω, το λιγότερο.
Και γιατί όλα αυτά; Γιατί, προφανώς, αυτό που ενδιαφέρει
τους νατοϊκούς, αυτό που ενδιαφέρει τις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής πιο συγκεκριµένα, είναι η διασφάλιση της συνοχής της
νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτή η διασφάλιση
περνά µέσα από τον ρόλο της Τουρκίας και γιατί αυτός ο ρόλος
προωθείται µέσα από ανταλλάγµατα και παζάρια που ανοίγουν
τον δρόµο για λύση συνεκµετάλλευσης, που θα προετοιµάσει,
όµως, τον κύκλο νέων συγκρούσεων και προβληµάτων και δεν
θα ανοίξει τον δρόµο για επίλυση σωστή του προβλήµατος.
Είναι αυτό που δήλωσε πρόσφατα κυνικά και αντικειµενικά,
όµως, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας ο κ. Παναγιωτόπουλος στη
Βουλή. Είπε ότι δεν είναι καλή εποχή να λες πράγµατα εναντίον
της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αντιλαµβάνεστε, κύριοι και κυρίες της
Κυβέρνησης, πού οδηγείτε τη χώρα, πού οδηγείτε τον ελληνικό
λαό µέσω αυτής της στρατηγικής και µέσω αυτών των συµφωνιών που µας βάζουν στο µάτι του κυκλώνα;
Φυσικά, είναι ρητορικό το ερώτηµα, δεν σας θεωρούµε ούτε
ανόητους ούτε σας κατηγορούµε για πολιτική αφέλεια. Σας κατηγορούµε για κάτι ακόµα χειρότερο. Σας κατηγορούµε για συνειδητή πολιτική επιλογή να σύρετε τον λαό και τη χώρα ακόµα
περισσότερο στο δολοφονικό ευρω-νατοϊκό άρµα, γιατί αυτό επιβάλλουν τα συµφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης, δηλαδή, ορισµένων τµηµάτων του µεγάλου κεφαλαίου κυρίως, που
µέσα από τα συντρίµµια του πολέµου βρίσκουν ευκαιρίες για
µπίζνες, για αγορές, για νέα αµύθητα κέρδη.
Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα από αυτό που
συµβαίνει µε την ενεργειακή ακρίβεια και συνολικά την εκτίναξη
των τιµών σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό το έγκληµα, τόσο σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών, όσο και των
ενεργειακών πηγών της χώρας, σχεδιάστηκε, µεθοδεύτηκε βήµα
το βήµα από όλες τις κυβερνήσεις πολύ πριν τον πόλεµο στην
Ουκρανία.
Ο πόλεµος στην Ουκρανία έρχεται να βάλει το κερασάκι στην
τούρτα και να επιταχύνει τους σχεδιασµούς που προϋπήρχαν,
όπως ήταν η στρατηγική για την απελευθέρωση της ενέργειας,
δηλαδή, η πλήρης ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση του
αγαθού της ενέργειας. Και όπως ήταν η πολιτική της πράσινης
µετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την απολιγνιτοποίηση,
το εµπόριο ρύπων και τα πράσινα χαράτσια που αύξησαν τεχνητά την τιµή του λιγνίτη και απαξίωσαν µια πολύτιµη εγχώρια
και φτηνή πηγή ενέργειας.
Αυτή η πολιτική ήταν που µετέτρεψε το φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιµο και τώρα, µε τις κυρώσεις προς τη Ρωσία το αντικαθιστά µε το πανάκριβο αµερικανικό LNG από τη µεταφορά
του οποίου θα κάνουν, βέβαια, πάλι χρυσές µπίζνες και κονόµες
οι Έλληνες εφοπλιστές. Αυτά τα συµφέροντα και αυτή την πολιτική ούτε κατ’ ελάχιστο δεν τα θίγουν είτε τα µέτρα της Κυβέρνησης που φορτώνουν πάλι στο λαό µέσω του κρατικού
προϋπολογισµού τις όποιες ελαφρύνσεις σήµερα είτε οι προτάσεις των άλλων κοµµάτων.
Ουσιαστική λύση αποτελούν µόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ, πιστεύουµε, που κατατέθηκαν και µε τη µορφή τροπολογίας, για
την άµεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνιτικών µονάδων,
την κατάργηση του λεγόµενου ευρωπαϊκού τέλους διοξειδίου
του άνθρακα που τεχνητά απαξιώνει την λιγνιτική παραγωγή, την
κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρµογής, των ειδικών φόρων
και του χρηµατιστηρίου της ενέργειας, την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσσουν το κόστος του φυσικού αερίου, για να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας που
διαθέτει πλούσια η χώρα µας και να πάψει επιτέλους η ενέργεια
να αποτελεί εµπόρευµα.
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Φυσικά η Κυβέρνηση και τα άλλα κόµµατα δεν στηρίζουν τέτοιες προτάσεις που δίνουν λύση και άµεσα και µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα στο πρόβληµα, γι’ αυτό και αυτές τις προτάσεις πρέπει να τις µάθει, περισσότερο να τις κρίνει, ο ίδιος ο
ελληνικός λαός. Αυτός µόνο µπορεί και να τις επιβάλει µε την
πάλη του, τον αγώνα του, µε τη συνολική ενίσχυση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Ιδού, λοιπόν, ποιοι είναι οι νικητές του πολέµου: Τµήµατα του
κεφαλαίου και από τη µια και από την άλλη πλευρά. Χαµένοι είναι
οι ίδιοι οι λαοί που πληρώνουν µε το αίµα τους, µε τη ζωή τους,
µε τον ιδρώτα τους το κόστος του πολέµου. Ανάµεσά τους είναι
και ο ελληνικός λαός που πληρώνει το κόστος αυτών των πολιτικών, που πληρώνει για υπέρογκους εξοπλισµούς, που καµµία
σχέση, όµως, δεν έχουν µε την πραγµατική άµυνα της χώρας και
θα αποδειχθεί ξανά αυτό πολύ σύντοµα. Και επιπλέον, κινδυνεύει
να πληρώσει ακόµα πιο ακριβά τη στρατηγική της εµπλοκής στα
πολιτικά σχέδια µε τις σηµερινές συµφωνίες που φέρνετε στη
Βουλή
Γι’ αυτό από τη µεριά του ΚΚΕ θα εισπράξετε ένα πελώριο
«όχι» στην ελληνοαµερικανική συµφωνία. Ένα καθαρό, πελώριο
«όχι», χωρίς αστερίσκους, υποσηµειώσεις, «ναι µεν αλλά», όπως
είναι η στάση άλλων κοµµάτων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ, αφού προετοίµασε τη συµφωνία, αφού εγκαινίασε όλες τις νέες βάσεις πριν καν αυτή η συµφωνία υπογραφεί στη Βουλή, τώρα προσπαθεί και να κρυφτεί πίσω από το
δάχτυλό του και κυρίως να κρύψει από τον ελληνικό λαό ότι αυτή
η συµφωνία έχει και τη δική του σφραγίδα. Αυτός την προετοίµασε.
Έφθασε στο σηµείο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας να λέει: «Ναι,
τη δώσαµε την Αλεξανδρούπολη στους Αµερικάνους, αλλά όχι
για επιθετικούς σκοπούς». Έλεος! Πόση υποκρισία, πόσο ψέµα
πια; Δεν ντρέπεσθε; Αλλά τι ρωτάω; Εσείς να ντραπείτε, οι πρώτοι διδάξαντες της πολιτικής κωλοτούµπας! Και τώρα, τι ακριβώς
λέτε, κύριοι του ΣΥΡΖΑ; Δεν είναι ακριβά τα ανταλλάγµατα, λέτε.
Λες και υπάρχει ποτέ περίπτωση, λες και υπήρχε ποτέ περίπτωση
από τέτοιες επιθετικές πολεµοκάπηλες, τυχοδιωκτικές συµφωνίες να προκύψουν ανταλλάγµατα υπέρ του λαού. Ή µήπως δεσµεύεσθε ότι αν βρεθείτε στην Κυβέρνηση –λέω! Αύριο,
µεθαύριο, παραµεθαύριο, κάποτε- θα την καταργήσετε; Μιας και
η συµφωνία δίνει από ό,τι λένε και απ’ ό,τι διαβάσαµε περιθώριο
γι’ αυτό. Φυσικά και δεν τολµάτε ούτε καν να το ψελλίσετε. Ούτε
καν για τα µάτια του κόσµου, όπως κάνατε µε τα µνηµόνια που
θα τα καταργούσατε µε ένα άρθρο. Βέβαια, σας είδαµε, σας είδε
και ο ελληνικός λαός. Σας ζήσαµε, σας έζησε και ο ελληνικός
λαός και από την καλή και από την ανάποδη και εσάς βεβαίως,
όπως και τη Νέα Δηµοκρατία τώρα και παλιότερα ή το ΠΑΣΟΚ
παλιότερα.
Να, λοιπόν, πώς ξεγελάτε, πώς εξαπατάτε τον ελληνικό λαό.
Συµφωνείτε µε την Κυβέρνηση στα κύρια, τα στρατηγικά που
λέµε και προσπαθείτε να στρέψετε την προσοχή του κόσµου σε
δευτερεύοντα ζητήµατα και εν ολίγοις ανύπαρκτα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να είστε σίγουροι ότι αυτό το πατριωτικό για τον ελληνικό λαό και ταυτόχρονα διεθνιστικό για
όλους τους λαούς του κόσµου και κυρίως της περιοχής, όχι του
ΚΚΕ, έχει µέσα στην κοινωνία, µέσα στον λαό, στη νεολαία, πολύ
µεγαλύτερη απήχηση από την εκλογική επιρροή του κόµµατός
σας. Άλλωστε, ξέρετε και βλέπετε, ακόµη και από τις δηµοσκοπήσεις που εσείς κάνετε και εσείς παραγγέλνετε ότι το ευρωατλαντικό αφήγηµα δεν πείθει, δεν περνάει όσο θα θέλατε. Γι’ αυτό
και έχετε επιστρατεύσει τα πάντα, από την προπαγάνδα, την κατασυκοφάντηση, τον αντικοµµουνισµό µέχρι τη βία και την καταστολή σε όσους αντιδρούν στη µετατροπή της χώρας σε ένα
απέραντο αµερικανονατοϊκό ορµητήριο.
Η πατρική µας γη, γη αγωνιστών ηρώων, γίνεται ένα απέραντο
θεών νταµάρι. Μετατρέπετε τη χώρα, για να χρησιµοποιήσουµε
την ποίηση του Άλκη Αλκαίου που µελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος, σε ένα πεδίο βολής φθηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι
φαντάροι.
Εµείς απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό που κρατάει ακόµα
ζωντανή τη µνήµη, που νιώθει την αγωνία µας. Απευθυνόµαστε
σε κάθε προοδευτικό ανοικτόµυαλο σκεπτόµενο άνθρωπο της
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πατρίδας µας και του λέµε «όποιος θέλει να βρίσκεται πραγµατικά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στην πλευρά του εργαζόµενου λαού µας και όχι στην πλευρά των εκµεταλλευτών του,
των ιµπεριαλιστικών συµµαχιών τους, των κυβερνήσεών τους,
παίρνει τη θέση του τώρα στον αγώνα που ξεδιπλώνεται σε όλη
την Ελλάδα µε το ΚΚΕ µπροστά, ενάντια στη συµµετοχή της
χώρας µας σε άδικους πολέµους.
Σήµερα, που ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος κλιµακώνεται και αυξάνεται ο κίνδυνος επέκτασής του, ακόµα και µε τη χρήση των
πιο εξελιγµένων, των πιο καταστροφικών όπλων, είναι ζήτηµα
ζωής και θανάτου να διαµορφωθεί και να δυναµώσει ένα παλλαϊκό µέτωπο για να καταργηθούν αυτές οι επαίσχυντες, επιθετικές συµφωνίες, για να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές
βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη χώρα µας που αξιοποιούνται
ως ορµητήρια πολέµου. Να σταµατήσουν να χρησιµοποιούνται
οι στρατιωτικές υποδοµές της χώρας µας για νατοϊκές και άλλες
ασκήσεις που αποτελούν πραγµατικά πρόβες πολέµου.
Το σηµερινό πανό του ΚΚΕ, σήµερα το πρωί στην Ακρόπολη
«όχι στον πόλεµο, όχι στη συµµετοχή, όχι στις βάσεις» φώτισε
και τίµησε την αγωνιστικότητα αυτού του λαού, την περηφάνεια
του ελληνικού λαού, όπως και το αποψινό συλλαλητήριο στα
Προπύλαια και εδώ έξω από τη Βουλή από την επιτροπή κατά
της ελληνοαµερικάνικης συµφωνίας για τις βάσεις άλλων πολλών
δεκάδων εργατικών σωµατείων µαζικών φορέων και επιτροπών
ειρήνης.
Ακριβώς όλα αυτά στέλνουν το ελπιδοφόρο µήνυµα µε την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και τη µουσική του Μίκη Θεοδωράκη που
τη µελοποίησε. Και για να τελειώσω µε αυτό «µικρός λαός και
πολεµά, δίχως σπαθιά και βόλια, για όλου του κόσµου το ψωµί,
το φως και το τραγούδι»!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Στο σηµείο αυτό έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα
το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 13 Μαΐου 2022.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 658/6-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρου Δρίτσα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µε θέµα: «Γιατί καταργείτε τις αγορές χωρίς µεσάζοντες;».
2. Η µε αριθµό 650/4-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Χρειάζονται άµεσα πρακτικά µέτρα για την στήριξη των νέων επιχειρήσεων και των νέων
για να µεταφερθούν από τα αστικά κέντρα στην περιφέρεια και
να έχουν καλύτερο εισόδηµα».
3. Η µε αριθµό 665/9-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε
θέµα: «Μη συµµόρφωση της ΟΛΠ Α.Ε. στις δικαστικές αποφάσεις».
Τώρα µπαίνουµε στον κατάλογο των Βουλευτών οµιλητών.
Πρώτος είναι ο κ. Γκιουλέκας από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Κωνσταντόπουλος από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Γκιουλέκα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεδριάζουµε σε µια πραγµατικά κρίσιµη συγκυρία. Βαριά
σύννεφα πάνω από την Ευρώπη, οι µάχες µαίνονται στην Ουκρανία και η κάθε χώρα προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της, να οχυρώσει την άµυνά της, να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία, την
εθνική κυριαρχία της.
Ακούστηκε προηγουµένως από αυτό το Βήµα και συµφωνώ
απόλυτα ότι στην εξωτερική πολιτική δεν µετρούν οι φιλίες, αλλά
µετρούν τα συµφέροντα και έτσι είναι. Και επειδή αυτή τη στιγµή
έχουµε µια συζήτηση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
για τη διεύρυνση και την επέκταση της συµµαχίας µας, θα έλεγα
ότι όταν διαπραγµατευόµαστε µε µια χώρα, βεβαίως γνωρίζουµε
ότι αυτή η χώρα έχει και άλλα στρατηγικά συµφέροντα, όπως
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συνοµιλεί και µε άλλες χώρες, όπως είναι και η Τουρκία.
Από την άλλη πλευρά, επειδή αναφέρθηκε και το µέγεθος, ότι
εµείς προσερχόµαστε υπάκουοι προς τις Ηνωµένες Πολιτείες,
θέλω να πω το εξής: Ότι βεβαίως λαµβάνουµε υπ’ όψιν τα µεγέθη, αλλά το µέγεθος δεν µετράται πάντοτε µόνο µε τα στρέµµατα και τη δύναµη, µετράται και µε την ιστορία και µε την
πορεία της κάθε χώρας, του κάθε κράτους και τουλάχιστον εµείς
έχουµε την τιµή να λέµε και ως χώρα, αλλά και ως παράταξη ότι
όταν χρειάστηκε είπαµε και µεγάλα «όχι» και αν χρειαστεί θα
πούµε και από εδώ και µπρος.
Ωστόσο, το ζητούµενο σήµερα είναι τι κάνει η Ελλάδα µέσα
σε αυτή τη διεθνή συγκυρία, µέσα σε µία γειτονιά γεµάτη αναταραχή που προέρχεται από τον ταραξία της περιοχής µας, από
τον γείτονά µας, από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η Ελλάδα τι
κάνει; Η µία λύση, ο ένας άξονας είναι αυτός που ακολουθεί το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Αρνείται αυτά τα οποία γίνονται
από τη σηµερινή Κυβέρνηση και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και της άµυνας,
έχοντας τη δική του πρόταση.
Διαφωνώ απόλυτα µε πάρα πολλές από αυτές τις θέσεις του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ωστόσο δέχοµαι τη συνέπεια και την
επιµονή στη δική τους γραµµή.
Ο άλλος άξονας ποιος είναι, τι κάνουµε; Γιατί άκουσα πάρα
πολλή κριτική από αυτό το Βήµα, από διάφορες πλευρές, αλλά
αυτό που δεν άκουσα είναι προτάσεις.
Ωραία, δεν πρέπει να γίνει αυτό, αλλά αυτό που δεν κατάλαβα
είναι, τι προτείνουν τελικά τα άλλα κόµµατα;
Και ξέρετε, το λέω αυτό, γιατί εµείς εδώ είµαστε για να υπερασπίσουµε µια πολιτική την οποία πιστεύουµε και συνειδητά
επιλέγουµε. Συνειδητά επιλέξαµε να ενισχύσουµε τη χώρα µας,
υπογράφοντας νέες συµµαχίες και συµφωνίες, διευρύνοντας τις
ήδη υπάρχουσες συµµαχίες, δηλαδή δουλεύοντας και πολιτικό
και σε διπλωµατικό επίπεδο, αλλά αναβαθµίζοντας και τις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας µας, δηλαδή δουλεύοντας και στον
επιχειρησιακό στρατιωτικό τοµέα.
Τα διατρέχω πολύ γρήγορα: Η συµφωνία µε τη Γαλλία, η συµφωνία µε την Αίγυπτο, η επέκταση των χωρικών µας υδάτων από
τα έξι στα δώδεκα µίλια προς τη δυτική πλευρά, η συµφωνία µε
το Ισραήλ, η συµφωνία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, η συµφωνία µε τη Σαουδική Αραβία, το άνοιγµα που κάνουµε σε χώρες
και τώρα η τροποποίηση, το πρωτόκολλο δηλαδή που τροποποιεί
την ελληνο-αµερικανική .
Με τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής έχουµε πάρα πολύ
καλές σχέσεις και αναβαθµίζονται ακόµη περισσότερο. Συνειδητά γίνεται αυτό από την ελληνική Κυβέρνηση, τη σηµερινή Κυβέρνηση. Το λέω αυτό, γιατί εµείς πιστεύουµε ότι έτσι πρέπει να
κινηθούµε ως χώρα. Και το κάνουµε αυτό, γιατί βεβαίως, θέλουµε τη στρατιωτική παρουσία των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής σε µια ταραγµένη περίοδο στη χώρα µας. Βεβαίως, θέλουµε καλές σχέσεις µε τους συµµάχους µας. Βεβαίως, θέλουµε
από την άλλη πλευρά την αναβάθµιση της Αλεξανδρούπολης και
επιχειρησιακά, µετατρέποντας το λιµάνι και παράλληλα, εκτός
από τον εµπορικό του σκοπό, δίνοντας και έναν άλλο σκοπό,
έναν στρατιωτικό σκοπό, µόνο και µόνο γιατί αυτό αποτελεί το
άλλο σκέλος σε µια ζυγαριά, σε µια ευαίσθητη ισορροπία στην
ευρύτερη περιοχή. Στη µία πλευρά του ζυγού είναι τα Στενά του
Βοσπόρου, στην άλλη πλευρά, ναι, έρχεται τώρα η Αλεξανδρούπολη. Αυτό εµείς το κάνουµε συνειδητά. Και γιατί το λέω; Γιατί
έτσι θα συνεχίσουµε, διευρύνοντας τις συµµαχίες µας και προχωρώντας και υπογράφοντας νέες συµµαχίες.
Επίσης, άκουσα να λέγεται: «Μα, τι προσφέρει αυτή η συµφωνία;». Ακούστηκαν πολλά, ειπώθηκαν πολλά. Διαβάζω µόνο αυτό
που λέει το προοίµιο, γιατί; Διότι είναι scripta, είναι γραπτό, υπεγράφη από τις δύο πλευρές: «Σταθερή απόφαση των δύο µερών,
της Ελλάδας και των Ηνωµένων Πολιτειών, να περιφρουρούν και
να προστατεύουν αµοιβαίως την ασφάλεια, την κυριαρχία, την
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των αντιστοίχων
χωρών τους κατά ενεργειών οι οποίες απειλούν την ειρήνη, περιλαµβανοµένης της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής επίθεσης».
Είναι µια ξεκάθαρη δέσµευση, η οποία περιλαµβάνεται µέσα στο
προοίµιο.
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Από την άλλη πλευρά, όµως, επειδή άκουσα ότι «είστε δεδοµένοι», ότι «είστε στην πλευρά του δώστε τα όλα» κ.λπ., ερωτώ:
Δεδοµένοι δεν είµαστε, αλλά µας κρίνετε διότι είµαστε αξιόπιστοι
σύµµαχοι, φίλοι; Ναι, βεβαίως, είµαστε. Επαναλαµβάνω, όµως,
ότι αυτό είναι µια συνειδητή επιλογή της Νέας Δηµοκρατίας. Θέλετε να µιλήσουµε για τις επιλογές αυτής της παράταξης; Μα,
εµείς είµαστε υπερήφανοι, διότι όταν κάποτε θέλαµε αυτή η παράταξη να ακολουθήσει τον δρόµο της Δύσης, ακολουθήσαµε
τον δρόµο του ΝΑΤΟ και είχαµε την Ελλάδα σε µια ισχυρή συµµαχία. Όταν κάποτε θέλαµε να ακολουθήσουµε τον δρόµο της
Δύσης, ακολουθήσαµε τον δρόµο που οδηγούσε στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, όταν ο µεγάλος Μακεδόνας πολιτικός, ο
Κωνσταντίνος Καραµανλής ενέτασσε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το πείσµα και την άρνηση τότε όλων των
άλλων πλευρών του πολιτικού κόσµου µε τα γνωστά συνθήµατα.
Μα, αυτές είναι οι επιλογές µας, βεβαίως. Εµείς έτσι πιστεύουµε.
Εµείς δεν διώχναµε τις βάσεις από την πόρτα, για να τις ξαναφέρουµε από το παράθυρο. Ούτε ήµασταν απ’ αυτούς, οι οποίοι
όταν ήµασταν αντιπολίτευση, κατεβαίναµε µε κόκκινες σηµαίες
κατά της αµερικανικής πρεσβείας και όταν ήµασταν στην Κυβέρνηση, οι µισοί Υπουργοί ήταν εδώ µέσα και νοµοθετούσαν µνηµόνια και οι άλλοι µισοί ήταν κάτω µε το πλήθος, µε κόκκινες
σηµαίες, κοροϊδεύοντας πραγµατικά τον κόσµο και δηµιουργώντας µια σύγχυση για το ποια είναι η συγκεκριµένη γραµµή. Όχι,
δεν ήµασταν έτσι. Αυτή είναι η επιλογή µας.
Απευθύνοµαι κυρίως στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ρωτώ
ξεκάθαρα, διότι εδώ έχει πολύ µεγάλη σηµασία να δούµε τα κόµµατα που έχουν κυβερνητική εµπειρία, τι στάση παίρνουν. Γι’
αυτό που είπα στην αρχή, ότι άκουσα κριτική, οι προτάσεις ποιες
είναι; Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν ψήφισε τη συµφωνία µε
τη Γαλλία. Τι προτείνει, δηλαδή; Δεν θα έπρεπε να προµηθευτούµε τα Ραφάλ; Δεν θα έπρεπε να πάρουµε τις Μπελαρά; Δεν
θα έπρεπε, δηλαδή, να αποκαταστήσουµε ευαίσθητες ισορροπίες που είχαν διαταραχθεί σε βάρος µας τα προηγούµενα χρόνια της κρίσης; Τι θα έπρεπε να κάνουµε; Δεν άκουσα την
πρόταση.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση καταψήφισε και στον προϋπολογισµό, που τώρα υλοποιείται, που «τρέχει» σήµερα, σε αυτόν τον
χρόνο, και στον προηγούµενο προϋπολογισµό, τις αµυντικές δαπάνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Για πρώτη φορά κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν
ψήφισε τις αµυντικές δαπάνες και σήµερα καταψηφίζει τη συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στο σηµείο αυτό εγώ
θα ήθελα να πω το εξής: Καταλαβαίνω απολύτως τη στάση στην
οποία µπορεί το κάθε κόµµα να βρίσκεται και τις επιλογές που
κάνει. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που κυβέρνησε τεσσεράµισι χρόνια αυτόν
τον τόπο, έρχεται σήµερα µε µια στείρα αντιπολίτευση και αντί
να προτείνει, να αντιπροτείνει µια άλλη κατεύθυνση, µια άλλη
οδό, µια άλλη επιλογή, έρχεται απλώς και µόνο να αρνηθεί τα
πάντα και να καταψηφίσει. Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό δεν
είναι µια υπεύθυνη εθνικά στάση.
Κλείνοντας την οµιλία µου, θέλω να πω ότι εµείς, µε απόλυτη
πεποίθηση ότι εξυπηρετούµε το εθνικό συµφέρον, ναι, φέρνουµε
αυτή τη συµφωνία προς κύρωση στη Βουλή, γιατί έτσι πρέπει να
προχωρήσει η Ελλάδα θωρακίζοντας την άµυνά της, αλλιώς οχυρώνοντας την ειρήνη της, ιδίως σε τέτοιες δύσκολες περιόδους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Γκιουλέκα.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα
Αλλαγής και ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Θεοχάρης.
Θέλω να πω ότι µε εξαίρεση τον κ. Γρηγοριάδη, που δεν έχει
µιλήσει ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, πρέπει να
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σας προειδοποιήσω ότι όλοι οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα έχουν τον µισό χρόνο, γιατί ήδη µίλησαν οι επικεφαλής
των Κοινοβουλευτικών τους Οµάδων.
Πριν, όµως, πάρει τον λόγο ο κ. Κωνσταντόπουλος, θα πάρει
τον λόγο ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κατσανιώτης για µία νοµοτεχνική βελτίωση.
Κύριε Κατσανιώτη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο για µία νοµοτεχνική. Στον πίνακα περιεχοµένων, στον τίτλο του άρθρου I, προστίθεται η λέξη «του» πριν από
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τη λέξη «άρθρου», µετά τον αριθµό «VII» προστίθεται η φράση
«και αντικατάσταση στο σύνολό του του άρθρου XII» και ο τίτλος
του Άρθρου I διαµορφώνεται ως εξής: «Τροποποίηση του άρθρου VII και αντικατάσταση στο σύνολό του του άρθρου XII της
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας».
Την καταθέτω στα Πρακτικά.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Κατσανιώτης καταθέτει στα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε. Κατατέθηκε στα Πρακτικά η νοµοτεχνική βελτίωση.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σήµερα στην
Ολοµέλεια προς κύρωση η αµυντική συµφωνία µεταξύ Ελλάδας
και Ηνωµένων Πολιτειών που υπεγράφη στις 14 Οκτωβρίου του
2021. Είναι σαφές, φυσικά, ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα σύµµαχος των Ηνωµένων Πολιτειών, µια χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ως πατριωτικό
κόµµα δεν µπορεί, αν µη τι άλλο, παρά να έχει θετική στάση σε
συνέργειες που αφορούν σε αµυντικές συµφωνίες προς όφελος
της χώρας. Μάλιστα, εδώ πρέπει να τονιστεί αµυντικές συµφωνίες που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ευρω-ατλαντικής κοινότητας αξιών και συµφερόντων, αµυντικές συµφωνίες που
περιλαµβάνουν τη διεύρυνση και εµβάθυνση των ελληνοαµερικανικών σχέσεων σε πολλαπλά επίπεδα.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το
ΠΑΣΟΚ, το Κίνηµα Αλλαγής δίνει λευκή επιταγή στην Κυβέρνηση
και συνηγορεί στην αποµάκρυνση της χώρας από την αυτονοµία
της, τη δυνατότητα, δηλαδή, η χώρα να χαράσσει τη δική της πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, φυσικά, προασπίζοντας µε κάθε
τρόπο τα συµφέροντά της. Δόγµα µας είναι, ήταν και θα είναι η
υπεράσπιση της εδαφικής µας ακεραιότητας, της εθνικής µας
κυριαρχίας και των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πόλεµος στην Ουκρανία έχει
αλλάξει άρδην το διεθνές περιβάλλον. Αναθεωρητικές ρητορικές
δεν µπορεί να γίνονται αποδεκτές, ιδιαίτερα από τους συµµάχους µας. Η δική µας θέση είναι ξεκάθαρη και σταθερή, όπως
διατυπώθηκε και από τον Πρόεδρό µας, τον Νίκο Ανδρουλάκη,
να µην µπορεί δηλαδή, µέλος-κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να εξοπλίζει κράτος το οποίο επιβουλεύεται την εδαφική µας
ακεραιότητα και το Διεθνές Δίκαιο. Σήµερα, φυσικά, αυτό διευρύνεται και µε την Αµερική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόθεση των ΗΠΑ να αναβαθµίσουν και να προχωρήσουν στην προµήθεια νέων οπλικών συστηµάτων στην Τουρκία δίνει ένα λανθασµένο µήνυµα και εδώ
θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του στην Αµερική πρέπει να ξεκαθαρίσει τι πραγµατικά συµβαίνει
και να υπερασπιστεί τα εθνικά µας συµφέροντα.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να
αποφασίσουµε για την κύρωση µιας συµφωνίας σε µια χρονική
συγκυρία, θα έλεγα, που οι προκλήσεις και ο αναθεωρητισµός
της Τουρκίας είναι σε έξαρση. Να θυµίσω ότι µόλις πριν από
λίγες ηµέρες, στις 27 του Απρίλη, ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Εξωτερικών πραγµατοποίησε έντονο διάβηµα διαµαρτυρίας στον Τούρκο Πρέσβη αναφορικά, φυσικά, µε τις υπερπτήσεις τουρκικών µαχητικών άνωθεν ελληνικών εδαφών. Εκατόν
εξήντα οκτώ παραβιάσεις και σαράντα µία υπερπτήσεις µέσα σε
λιγότερο από είκοσι τέσσερις ώρες. Υπερπτήσεις πάνω από τη
Σάµο, την Κάλυµνο, τη Ρόδο, το Καστελόριζο. Τα ίδια συνέβησαν
και προχθές µε µπαράζ παραβιάσεων, ενέργειες που συνιστούν
συνεχείς προκλήσεις, αντίθετες, θα έλεγα, µάλιστα, µε θεµελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, οφείλετε να απαντήσετε: Πώς
θα είναι επωφελής η παρούσα αµυντική συµφωνία για την αντιµετώπιση του τουρκικού αναθεωρητισµού; Με ποιες προβλέψεις
εξασφαλίζεται η στήριξη των ΗΠΑ στη χώρα µας; Διότι παραχωρείτε ως κυβέρνηση προνόµια και διευκολύνσεις, θα έλεγα, στις
ΗΠΑ εντός του ελλαδικού χώρου. Ποια είναι, λοιπόν, αυτά τα ανταλλάγµατα; Διότι αν πράγµατι, όπως υποστηρίζετε, η συµφωνία
αυτή αποτελεί απόδειξη στήριξης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έναντι
του τουρκικού αναθεωρητισµού, τότε µπαίνει το ερώτηµα: Αρκεί
η Αλεξανδρούπολη; Διότι σε κάθε περίπτωση οφείλουµε να αναπτύσσουµε συµφωνίες και στρατηγικές έναντι της Τουρκίας και
του αφηγήµατός της περί «Γαλάζιας Πατρίδας».
Κύριε Υπουργέ, ναι, κατανοητό ότι ο πυρήνας µιας τέτοιας
συµφωνίας θα πρέπει να εξυπηρετεί το εθνικό συµφέρον και την
ανάπτυξη µιας στρατηγικής σχέσης µας µε τις ΗΠΑ. Οφείλουµε,
όµως, να αναδείξουµε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση απέτυχε να
εξασφαλίσει τη µέγιστη δυνατή, θα έλεγα, δέσµευση εκ µέρους
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των ΗΠΑ για την αναχαίτιση του αναθεωρητισµού, ειδικά στο Αιγαίο, όπου περισσότερο από ποτέ άλλοτε το εθνικό και ευρωατλαντικό συµφέρον καλούνται να ευθυγραµµιστούν.
Επίσης, θα έλεγα εδώ, αστοχία της συµφωνίας αυτής η πρόβλεψη που απαιτεί να προηγηθεί γραπτή ειδοποίηση προκειµένου η ισχύς της συµφωνίας να τερµατιστεί δύο χρόνια αργότερα.
Η πρόβλεψη αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, δύσκολα µπορεί να
γίνει κατανοητή και ως σκοπιµότητα, αλλά και ως προς τον τρόπο
που τέθηκε. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό: Τι θα
γίνει σε περίπτωση που προκύψουν στο µέλλον διαφορετικές
εθνικές ανάγκες; Είναι ένα ερώτηµα που το βάζουν πολλοί και
µάλιστα, θα έλεγα, ερώτηµα που χρήζει προβληµατισµού και
απάντησης.
Εδώ να τονιστεί ότι στην υποθετική αυτή περίπτωση η όποια
µελλοντική κυβέρνηση θα βρεθεί εκτεθειµένη και δέσµια και
τούτο γιατί δεν θα µπορεί να αφαιρέσει για δύο χρόνια τα προνόµια και τις διευκολύνσεις που εσείς, κύριε Υπουργέ, σήµερα
ως κυβέρνηση υπογράψατε. Κύριε Υπουργέ, το επωφελές θα
ήταν η πρόβλεψη για λήξη της συµφωνίας στην πενταετία και
δώδεκα µήνες νωρίτερα έναρξη νέου γύρου διαπραγµατεύσεων
για την ανανέωσή της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα µε πατριωτισµό, µε
ρεαλισµό πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και να ενισχύσει τη
θέση της. Είναι, θα έλεγα, επιτακτική πλέον η ανάγκη να κινηθεί
άµεσα µε σχέδιο και στρατηγική, καθότι η Τουρκία φαίνεται να
διεκδικεί την ιδιότητά της, θα έλεγα, ως χώρα-γέφυρα του τρίτου
πόλου ανάµεσα στη Δύση και την Ευρασία. Σκοπός της Τουρκίας
είναι να αναβαθµιστεί γεωπολιτικά µε βάση, φυσικά, τα δικά της
συµφέροντα και τις περιφερειακές της, θα έλεγα, φιλοδοξίες. Εν
κατακλείδι, η Κυβέρνηση, παρ’ ότι υπέγραψε µια αµυντική συµφωνία µε τις ΗΠΑ, δεν κατάφερε, θα έλεγα, ωστόσο να είναι αυτή
επαρκώς ισορροπηµένη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη µεγάλη γεωπολιτική και ενεργειακή σηµασία που οι ΗΠΑ αποδίδουν, θα
έλεγα, στην Αλεξανδρούπολη, αντιλαµβάνεται κάποιος ότι η Κυβέρνηση σε αυτήν τη διαπραγµάτευση δέχεται ένα διαπραγµατευτικό ατού και ισχυρή µόχλευση, την οποία, όµως, δεν
αξιοποίησε προς ωφέλεια των ελληνικών νησιών και της στρατηγικής εξωτερικής εξισορρόπησης έναντι της Τουρκίας, µιας
Τουρκίας µε επεκτατική αντίληψη που δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Συµπερασµατικά, λοιπόν, η Ελλάδα δίνει αρκετά, χωρίς φυσικά να παίρνει αντίστοιχα τα
ανάλογα.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, µια και ακούστηκαν, θα έλεγα, αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου, ένα έχω να πω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σήµερα είναι επίκαιρος όσο ποτέ, µε το τρίπτυχο την
Ελλάδα της εθνικής ανεξαρτησίας, την Ελλάδα της λαϊκής κυριαρχίας, την Ελλάδα της κοινωνικής απελευθέρωσης. Μα πάνω
απ’ όλα, η παρακαταθήκη που µας άφησε είναι η Ελλάδα της
εθνικής υπερηφάνειας και η Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας.
Ας τον ενστερνιστούµε από όλες τις πλευρές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Κωνσταντόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας, µε πλήρη δικαιώµατα χρόνου, απλά δεν
θα υπάρχει δευτερολογία µετά. Και αυτό για όλους τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Ο κ. Γρηγοριάδης, για να µην αδικηθεί το ΜέΡΑ25, θα έχει τη δυνατότητα επιπλέον χρόνου,
δηλαδή τυπικά δεκαπεντάλεπτο. Είναι ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Σκανδαλίδης, ο κ. Γκιόκας ο κ. Μπούγας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εγώ σε κάθε περίπτωση,
κύριε Πρόεδρε έχω συµπτύξει την οµιλία µου, σύµφωνα και µε
τον Κανονισµό της Βουλής οπότε θα δούµε και τον χρόνο που
θα πάρουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτησή µας σήµερα είναι
ένα δώρο, ένα δώρο της Κυβέρνησης και της κυβερνητικής Πλειοψηφίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγες εβδοµάδες, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίσατε την ελληνογαλλική συµφωνία αµυντικής συνεργασίας µε τα εξής επιχειρήµατα:
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Πρώτον, µην αγοράζετε όπλα γιατί ο κόσµος πεινάει. Δεύτερον,
µην κάνετε συµφωνίες αµυντικές, αφού εκτός από προνόµια,
έχουµε και υποχρεώσεις. Τρίτον, πηγαίνετε να διαπραγµατευτείτε µε τον Ερντογάν -τον Ερντογάν του ρεκόρ υπερπτήσεων,
του επιτήδειου ουδέτερου Ερντογάν- και ειρήνη µέσα από αυτήν
τη διαπραγµάτευση θα βρεθεί. Αυτή την ανιστόρητη, αναποτελεσµατική και παιδαριώδη θέση σάς δίνουµε τη δυνατότητα σήµερα να αναθεωρήσετε. Αυτό το δώρο σας κάνουµε. Μην το
αρνηθείτε και µην το αφήσετε αναξιοποίητο.
Δεν έχω, δυστυχώς, αυταπάτες και ιδιαίτερα µετά και από την
οµιλία του κ. Τσίπρα. Δεν θα την ψηφίσετε γιατί είστε «όχι σε
όλα» και όπου φυσάει ο άνεµος, ένα πολιτικό ανεµοδούριο. Λυπάµαι, δυστυχώς, που το λέω. Το ξαναλέω, όµως, για να εγώ έχω
τη δική µου συνείδηση ήσυχη. Αξιοποιήστε αυτό το δώρο. Από
τη γαλλική συµφωνία µέχρι σήµερα µεσολάβησε ένας άδικος πόλεµος. Πολλά άλλαξαν. Κανείς δε θα σας ψέξει για την αλλαγή
στάσης.
Η αντίρρησή σας, µας λέτε, εδράζεται στην υπόθεση -αυτά
ακριβώς ήταν τα λόγια του κ. Κατρούγκαλου- πως είµαστε πρόθυµος θαλαµηπόλος των ΗΠΑ. Μα, ο θαλαµηπόλος δεν µιλάει
στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Ο θαλαµηπόλος δεν παίρνει άρµατα
Μ11-17. Δεν πετυχαίνει την επέκταση της παρουσίας των ΗΠΑ
σε κρίσιµα σηµεία για την άµυνά µας, όπως στον Έβρο. Ο θαλαµηπόλος δεν καταφέρνει να αναφέρεται ρητά η πιθανότητα µελλοντικής επέκτασης και στα νησιά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκέφτοµαι πολλές φορές σε
ποια σκοτεινή γωνιά του παρελθόντος έχει µείνει καθηλωµένος
ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει µείνει µήπως στη δεκαετία του ’80 και το σύνθηµα
«έξω οι βάσεις» που κραύγαζαν εν χορώ το ΚΚΕ και το τότε
ΠΑΣΟΚ; Ή µήπως ο εγκλωβισµός εντοπίζεται στην περίοδο πριν
από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία;
Σε όποια σελίδα της ιστορίας και αν έχετε επιλέξει να µείνετε
τελµατωµένοι, ένα είναι το σίγουρο, ότι σε ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
έχει προχωρήσει σε µια άνευ προηγουµένου αναβάθµιση των
Ενόπλων Δυνάµεων. Και αυτόν τον στόχο υπηρετούµε µε συνέπεια και µε πείσµα, ισχυροποιώντας την αµυντική συµφωνία της
πατρίδας µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες σήµερα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µας εγκαλεί και για όλα όσα έχουµε πετύχει αναβαθµίζοντας άρδην το αµυντικό κύρος της χώρας µας. Αλλά η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται σε δύο παράγοντες, την αµηχανία και
την ιδεοληψία. Σας τους χαρίζουµε και τους δύο, διότι εµείς, η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προτιµά να ενισχύει ουσιαστικά την αµυντική ικανότητα της πατρίδας µας.
Για οποιονδήποτε εχέφρονα, για οποιονδήποτε που σκέφτεται
το συµφέρον της χώρας µας βραχυπρόθεσµα όσο και σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν
υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι είναι εθνικά ωφέλιµη η δεύτερη τροποποίηση της συµφωνίας αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας ανάµεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής.
Και δεν θα υπεισέλθω στο τεχνικό µέρος. Θα περιοριστώ µόνο
να επισηµάνω τις θετικές επιπτώσεις για τη θέση της χώρας µας
στον σηµερινό συσχετισµό δυνάµεων. Τα αποτελέσµατα της
συµφωνίας µας µε τις ΗΠΑ είναι ήδη ορατά µε άµεσο, αλλά και
µε έµµεσο τρόπο, δηλαδή από την έντονη ενόχληση της Τουρκίας για τη στενή συνεργασία µας µε τους Αµερικανούς. Και µάλιστα, η ενόχληση αυτή γίνεται ακόµα πιο έντονη λαµβανοµένης
υπ’ όψιν της πρόσκλησης την οποία απηύθυνε ο Λευκός Οίκος
στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η ρωσική εισβολή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ουκρανία και οι εξελίξεις που προκάλεσε δικαιώνουν απόλυτα όλες τις
στρατηγικές επιλογές και την πολιτική του Πρωθυπουργού και
της Κυβέρνησης, πολιτική που συνίσταται στο να επενδύουµε
στην ενίσχυση της άµυνας και της αποτρεπτικής ισχύος της
χώρας µας. Το είδαµε αυτό στην Ουκρανία. Εάν δεν σταθείς όρθιος, µόνος σου, δεν θα έρθει κανένας να σε βοηθήσει. Αν, όµως,
σταθείς, όλοι θα είναι δίπλα σου.
Συµφωνίες στρατηγικές νέες µε τις υπερδυνάµεις, τις ΗΠΑ και
τη Γαλλία, αλλά και φίλες χώρες της ευρύτερης γειτονιάς µας.
Σε λιγότερο από τρία χρόνια διακυβέρνησης έχουµε επεκτείνει
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τα χωρικά ύδατα της χώρας στο Ιόνιο στα δώδεκα µίλια. Υπογράψαµε τη συµφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονοµικής
Ζώνης µε την Ιταλία. Συµφωνήσαµε να υπογράψουµε µε την Αλβανία συνυποσχετικό και να πάµε στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης, για να λύσουµε τα ζητήµατα της οριοθέτησης της ΑΟΖ.
Ταυτόχρονα, η χώρα έχει επεκτείνει το πλέγµα των συµµαχιών
στην ευρύτερη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Έχει την καλύτερη σχέση που είχε ποτέ µε την Αίγυπτο και έχουµε ενισχύσει
τις σχέσεις µας µε το Ισραήλ σε πολλαπλά επίπεδα.
Ακόµα έχουµε αναπτύξει ένα ισχυρό πλαίσιο σχέσεων µε τα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και µε τη Σαουδική Αραβία. Στο ίδιο
διάστηµα έχουµε υπογράψει συµφωνία αµυντικής συνεργασίας
µε ρήτρα αµοιβαίας συνδροµής µε τη Γαλλία, κάτι το οποίο αποτελούσε ζητούµενο όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από το
1977, όταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής για πρώτη φορά έθεσε
αυτό το ζήτηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας πως αυτό που
δεν έχετε συνειδητοποιήσει στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι
ότι κάθε πολιτική διαφωνία σταµατά εκεί που ξεκινά το συµφέρον
της πατρίδας.
Σας καλώ, λοιπόν, για άλλη µία φορά να βρεθείτε στη σωστή
µεριά του συµφέροντος της χώρας µας και να υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς,
κύριε Θεοχάρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης από το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής Ακολουθεί ο κ. Γκιόγκας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι πραγµατικά πολύ ανήσυχος, γιατί για άλλη µία φορά
στα θέµατα που έχουν σχέση µε την εθνική στρατηγική, µε την
προοπτική της χώρας, µε τα κρίσιµα ζητήµατα που θα καθορίσουν το παρόν και το µέλλον της, σε µια ρευστή περίοδο, όπου
όλα τίθενται σε αµφισβήτηση, παρακολουθήσαµε ακόµα µία µονοµαχία περί το χθες. Παρακολουθήσαµε και τον Πρωθυπουργό
και τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να ερίζουν µεταξύ τους για θέµατα που έχουν σχέση µε το παρελθόν.
Δεν µου κάνει καθόλου εντύπωση ότι σήµερα το πρόσωπο που
πλανάται σε αυτή την Αίθουσα είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Εγώ
θα ήθελα ειλικρινά να αφήσετε ήσυχο τον Ανδρέα. Παρέλαβε µια
χώρα ξυπόλητη στα αγκάθια και την έφερε, από κάθε άποψη, στο
κέντρο των ευρωπαϊκών και παγκόσµιων εξελίξεων.
Μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις βάσεις. Δεν ήξερα, ειλικρινά,
ότι έχει γράψει και βιβλίο γι’ αυτό και ότι είναι το µοναδικό βιβλίο
που έγραψε. Κατάλαβα, όµως, από αυτά που είπε, ότι αντέγραψε
απλώς την προπαγάνδα της τότε Δεξιάς.
Ξέχασε να πει ότι από τις τότε αµερικανικές βάσεις έµεινε
µόνο η Σούδα και η νατοϊκή βάση στο Άκτιο. Ξέχασε, παράλληλα,
να πει ότι τότε η εξωτερική πολιτική οδήγησε τη χώρα σε πολύ
µεγάλη ισχύ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τότε
ΕΟΚ. Τι να µιλήσουµε γι’ αυτό; Να µιλήσουµε για την κίνηση των
έξι και τι σήµαινε; Να µιλήσουµε για τη συνέντευξη στο «ABC»
µετά από την εκλογή του;
Μας είπαν ότι οι Αµερικανοί τον χειρίστηκαν. Δεν χειρίστηκαν
κανέναν Παπανδρέου, διότι του είχαν εµπάργκο σε όλη τη δεκαετία του ’80. Και όταν το ’93 του επέτρεψαν να πάει στην Αµερική, όταν βγήκε µαζί µε τον Κλίντον στο πόντιουµ της
συνάντησης και είπαν του Κλίντον «Γιατί µια συζήτηση που ξεκίνησε για ένα τέταρτο, κράτησε µια ώρα;», η απάντηση ήταν «Γιατί
ο Παπανδρέου διδάσκει παγκόσµια ιστορία και παγκόσµιες κατανοµές ισχύος και ως µαθητής έπρεπε να ακούσω τον δάσκαλο».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Για ποιον µιλάτε µε αυτόν τον τρόπο και µε αυτή την έπαρση;
Ο καθένας να τα χειρίζεται όπως νοµίζει.
Ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, εκτός του ότι τον έστειλε στο
ειδικό δικαστήριο, έκανε σε όλη εκείνη την περίοδο δύο προτάσεις για το πρόγραµµα σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Απορρίφθηκαν και οι δύο και έχασε η χώρα τρία χρόνια ολόκληρα από το θέµα της συµβολής των ευρωπαϊκών πόρων.
Έπρεπε να έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέου ξανά, αυτός που κα-
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τηγορήθηκε το ’93, και τον Ιούνιο του ’94 να υπογράψει το πρόγραµµα σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εφάρµοσε
έπειτα η Κυβέρνηση του Κώστα Σηµίτη και έφτασε η Ελλάδα στο
ευρώ, την ΟΝΕ και το Ελσίνκι.
Ασφαλώς και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ανακάλυψε τον πραγµατικό Ανδρέα και ο Αλέξης Τσίπρας προβάλλει το µέγεθός του εθνικού
ηγέτη, όταν την ίδια εποχή τον έστελναν από το κόµµα του ως
κοινό κλέφτη στο ειδικό δικαστήριο.
Δεν είναι, όµως, τυχαίο. Ξέρετε γιατί συµβαίνει όλο αυτό; Γιατί
ο Ανδρέας είναι επίκαιρος και κάθε χρόνος που περνάει γίνεται
πιο επίκαιρος. Γιατί ολοένα και περισσότερο θα τον θυµούνται
οι Έλληνες. Γιατί ολοένα και περισσότερο όταν απευθύνεστε σε
εµάς, θα απευθύνεστε µε σοβαρότητα και όχι υπό το βάρος των
επερχόµενων πολιτικών εξελίξεων, που ίσως σηµάνει και την ανατροπή των πολιτικών συσχετισµών.
Όταν, λοιπόν, εµείς λέµε «επιστρέφουµε», δεν το λέµε τυχαία.
Το λέµε γιατί η ρίζα άρχισε και πάλι να ανθίζει και µια νέα γενιά
θα βγει στο προσκήνιο της ιστορίας. Είµαστε βέβαιοι ότι ο λαός
θα µας ξαναδώσει σταδιακά, µε δυσκολία, µε µεγάλη δύναµη, µε
µεγάλη προσπάθεια, τη δύναµη να υπηρετήσουµε αυτή τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσω από το τρίτο ταξίδι
του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, γιατί πάλι είδαµε µια µεγάλη αντιπαράθεση ανάµεσα στο ποιος έκανε τη συµφωνία την καλή και
ποιος έκανε τη συµφωνία την κακή. Προφανώς, η συµφωνία σχεδιάστηκε από το πρώτο ταξίδι του κ. Τσίπρα στην Αµερική και
ολοκληρώθηκε στις λεπτοµέρειές της από το δεύτερο ταξίδι του
κ. Μητσοτάκη, επίσης, στην Αµερική.
Όταν εµείς, προηγούµενα, θέσαµε το θέµα να µας πει ο
Υπουργός Εξωτερικών εάν ισχύει αυτή η δέσµευση ή µάλλον η
ανακοίνωση από την αµερικανική Κυβέρνηση, ότι θα ζητήσει από
το Κογκρέσο να αγοράσει και καινούργια όπλα η Τουρκία, πέρα
από την αναβάθµιση των υπαρχόντων, το κάναµε διότι, ειλικρινά,
δεν πιστεύαµε ότι µπορούσε να υπογράψει οποιοσδήποτε µια τέτοια συµφωνία κάτω από αυτό το πρίσµα.
Εµείς δεχόµαστε τις εξηγήσεις. Όµως, προειδοποιούµε: Μεθαύριο έχει ταξίδι ο Πρωθυπουργός στην Αµερική. Θα γυρίσει
µε δέσµευση πολιτική, ανοιχτή ότι δεν ισχύει αυτό όσο η Τουρκία
παίζει αυτόν τον ρόλο στην περιοχή και κάνει τις συναλλαγές της
µε τη Ρωσία. Αυτό θα είναι το µίνιµουµ από αυτά που περιµένουµε από ένα ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αµερική, εκτός
από όλα τα άλλα.
Εµείς του ευχόµαστε καλή επιτυχία και του ευχόµαστε και πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό που θα µιλήσει στο αµερικανικό
Κογκρέσο. Είναι πάρα πολύ µεγάλο πράγµα για εµάς. Είναι,
όµως, µία ακόµα συµβολική πράξη, αν δεν συνοδευτεί µε κάποιες
συγκεκριµένες δεσµεύσεις από την πλευρά της Αµερικής.
Η συµφωνία είναι ετεροβαρής. Είναι εµφανές. Η δική µας αντίθεση είναι πολύ σηµαντική και πολύ συγκεκριµένη, πέρα από
τα επιµέρους σηµεία της συµφωνίας. Η αντίθεσή µας είναι γι’
αυτό το περί πενταετίας. Δεν είναι το ίδιο να υπογράφεται µια
συµφωνία πέντε χρόνων που πρέπει κάποιος να την καταγγείλει
για να αλλάξει. Δεν πιστεύει κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα, δεν
είναι τόσο αφελής να πιστέψει, ότι θα έλθει µια ελληνική κυβέρνηση σε δύο χρόνια από τώρα και θα καταργήσει ή θα ζητήσει
να καταργηθεί η συµφωνία και να ξαναξεκινήσει η διαπραγµάτευση. Από τη στιγµή που δεν θα καταγγελθεί, θα είναι στο διηνεκές. Δεν είναι το διηνεκές το ίδιο µε τα πέντε χρόνια.
Κατά τη δική µας άποψη –το είπαµε και την προηγούµενη
φορά- η συµφωνία έπρεπε να υπογραφεί µε ορίζοντα την πενταετία και θα εξηγήσω και τον λόγο, πέρα από τον προφανή λόγο
ότι µια χώρα µπορεί να ξαναδιαπραγµατευτεί. Είµαστε σε τέτοια
περίοδο ρευστών εξελίξεων, σ’ ένα κενό ισορροπίας του τρόµου,
σ’ ένα άδηλο µέλλον που δεν µας αρκούν εµάς οι δηλώσεις «η
Ελλάδα ανήκει στη Δύση», «ανήκει στους Έλληνες» ή οπουδήποτε αλλού. Θέλουµε να ακούσουµε ποια είναι η πολιτική εθνική
στρατηγική που θα υπηρετήσουµε σ’ αυτό το δύσκολο τοπίο.
Πρέπει να πω εδώ, ότι ακριβώς σ’ αυτό εµείς διαφωνούµε, ότι
δηλαδή, έπρεπε η χώρα να έχει λυµένα τα χέρια της στα πέντε
χρόνια να ξαναδιαπραγµατευθεί κάτω από το καθεστώς συσχετισµών ενός νέου ψυχρού πολέµου, όπου οι τρεις πόλοι θα πρέπει να γίνουν τέσσερις µε τη συµµετοχή και της Ευρώπης,
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δηλαδή Αµερική, Ρωσία, Κίνα και Ευρώπη, στα επόµενα χρόνια
να δυναµώσει η Ευρώπη για να µπορούµε να διαπραγµατευθούµε από καλύτερες θέσεις.
Εµείς δεν ανήκουµε γενικά στη Δύση. Είµαστε συνεπείς µε τις
συµµαχίες µας, γιατί αυτό επιβάλλουν και οι σηµερινές συνθήκες. Δεν είµαστε, όµως, έρµαιο των συµµαχιών µας, γιατί είµαστε
κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκή χώρα και εκεί ανήκουµε. Είµαστε η κατ’
εξοχήν ευρωπαϊκή χώρα και πιστεύουµε ότι µε τη δική µας δουλειά τα επόµενα χρόνια η Ευρώπη θα έχει τη δύναµη να επιβάλει
άλλους συσχετισµούς. Και εµείς θα πάµε από τώρα να παραδώσουµε την αµυντική συνεργασία µε την Αµερική εις το διηνεκές;
Δεν είναι µια φυσιολογική απαίτηση από ένα προοδευτικό κόµµα
να θέλει να διασφαλίσει τα εθνικά συµφέροντα µέσα από µια τέτοια τοποθέτηση στη συγκεκριµένη συµφωνία;
Δεν υπάρχει καµµία δέσµευση για αντισταθµιστικά. Δεν υπάρχει καµµία δέσµευση για την εγχώρια προστιθέµενη αξία, ώστε
να αναλάβουµε εµείς διάφορα πράγµατα που έχουν σχέση µε τη
δική µας βιοµηχανία. Δεν υπάρχει καµµία δέσµευση. Ενώ δώσαµε την Αλεξανδρούπολη και δώσαµε τεράστια δυνατότητα
στην Αµερική να υπηρετήσει τη δική της στρατηγική, η Ελλάδα
απ’ αυτό πήρε µόνο ευχές. Μόνο ευχές πήρε η Ελλάδα.
Αν ρωτήσετε στην Αλεξανδρούπολη, θα σας πουν: «Γιατί θέλει
η πόλη την παρουσία των Αµερικανών; Για οικονοµικούς λόγους». Πώς θα γίνει, όµως, αυτό; Προβλέπεται ότι ελληνικές εταιρείες θα επωφεληθούν ή θα γίνει καµιά απόβαση στην πόλη για
να γίνει ένα προτεκτοράτο; Υπάρχει αυτό στη συµφωνία; Λειτουργεί η συµφωνία προς αυτή την κατεύθυνση; Υπηρετούνται
τα εθνικά συµφέροντα;
Λέµε, λοιπόν, ότι η ζυγαριά κόστους - οφέλους καθορίζει τη
δική µας ψήφο. Στρατηγικά κατ’ αρχάς εµείς δεν µπορούµε να
διαρρήξουµε σήµερα τις συµβατικές µας υποχρεώσεις, τις συµµαχίες µας και βέβαια, πρέπει να υπερασπιστούµε την ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στο µεγάλο ουκρανικό ζήτηµα, αλλά
από την άλλη µεριά δεν µπορούµε να πιστέψουµε ότι αυτό γίνεται χωρίς κανέναν όρο που να διασφαλίζει την πορεία της χώρας
για τα επόµενα χρόνια.
Πρέπει, λοιπόν, σ’ αυτήν τη ζυγαριά εµείς να πούµε ότι ψηφίζουµε τη συµφωνία µε αυτές τις επιφυλάξεις και την ψηφίζουµε
γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Το επιβάλλει το εθνικό συµφέρον, αλλά
παράλληλα ζητάµε από τον Πρωθυπουργό να φέρει χειροπιαστές αποδείξεις µιας εθνικής στρατηγικής που δεν βλέπουµε να
την υπηρετεί µέχρι τώρα. Ας την υπηρετήσει από εδώ και πέρα.
Είµαστε εδώ για να τον κρίνουµε την επόµενη µέρα. Κοντός ψαλµός αλληλούια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): O κ. Γκιόκας θα λάβει
τον λόγο. Μετά θα µιλήσω εγώ. Μετά έχουµε τον κ. Μπούµπα και
αρκετούς Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τον Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Γκιόκα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δική µας
κριτική προς την Κυβέρνηση είναι τελείως διαφορετική, είναι θα
έλεγα ριζικά διαφορετική από αυτή που κάνουν όλα τα υπόλοιπα
κόµµατα, είτε αυτά που ψηφίζουν τη συµφωνία, όπως το Κίνηµα
Αλλαγής, το οποίο λέει, λέει, λέει και στο τέλος ψηφίζει τη συµφωνία είτε αυτά που δεν την ψηφίζουν, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως και
έχουν υλοποιήσει και έχουν συµφωνήσει µε αυτή τη στρατηγική.
Εµείς δεν σας κατηγορούµε ούτε για ανταλλάγµατα ούτε για
αντισταθµιστικά ούτε για το αν θα µπορούσε να υπάρχει µία
άλλη, καλή και θετική ελληνοαµερικανική συµφωνία. Εµείς λέµε
ξεκάθαρα ότι δεν θα µπορούσε να έχει διαφορετικό χαρακτήρα
µία συµφωνία ανάµεσα στα κράτη των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής και της Ελλάδας για τη διεύρυνση και τη µονιµοποίηση
της παρουσίας αµερικανικών στρατιωτικών δυνάµεων στη χώρα
µας τόσο στο επίπεδο του προσωπικού όσο και στο επίπεδο των
οπλικών συστηµάτων που συνοδεύουν αυτή την παρουσία.
Άλλωστε ο επιθετικός ρόλος τέτοιων συµφωνιών, όπως και του
προϊόντος αυτών των συµφωνιών, δηλαδή των βάσεων, έχει αποδειχθεί ιστορικά µε τον ρόλο που έχουν παίξει σε ουκ ολίγους
πολέµους και επεµβάσεις, όπως στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη
Γιουγκοσλαβία, στη Λιβύη και πάει λέγοντας. Σε σηµείο, µάλιστα,
που να αναγνωρίζεται ότι χωρίς τις υποδοµές και τις διευκολύν-
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σεις που παρείχαν αυτές οι βάσεις οι συγκεκριµένοι πόλεµοι δεν
θα µπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Άρα, µία συµφωνία Ελλάδας - Ηνωµένων Πολιτειών στο πλαίσιο αυτών των ιµπεριαλιστικών συµµαχιών είναι µια εξ ορισµού
επιθετική συµφωνία σε βάρος των λαών. Και όποιος ισχυρίζεται
κάτι διαφορετικό, όπως κάνει για παράδειγµα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι µια
συµφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ θα µπορούσε να έχει έναν άλλο φιλειρηνικό, επωφελή ή πολυδιάστατο χαρακτήρα είτε είναι πολύ
αφελής είτε λέει συνειδητά ψέµατα στον ελληνικό λαό. Και,
επειδή δεν είστε αφελείς ούτε σας κατηγορούµε για αφέλεια,
απλά λέτε ψέµατα στον ελληνικό λαό.
Από αυτή την άποψη εµείς αναγνωρίζουµε στην Κυβέρνηση
ότι, τουλάχιστον, δεν κρύβει τους στόχους της και την πολιτική
της σε σηµείο µάλιστα, κυνισµού και θράσους. Άλλο είναι το
ψέµα και η κοροϊδία που κάνει. Ωστόσο, παραδέχεται η Κυβέρνηση ότι είναι µε το αµερικανο-νατοϊκό µπλοκ µέχρι τελικής πτώσεως, δηλώνει ότι η χώρα είναι προκεχωρηµένο φυλάκιο αυτού
του στρατοπέδου, αυτά που της ζητάνε σήµερα αυτοί τα έχουν
δώσει ήδη από χθες και γενικότερα διαφηµίζουν την προθυµία
τους να υπηρετήσουν κάθε επιθετικό, εγκληµατικό, ιµπεριαλιστικό σχέδιο αυτού του στρατοπέδου.
Το µόνο που δεν έχουν κάνει από την Κυβέρνηση είναι να φορέσουν µία στολή τίγρη και να πάνε σε αυτές τις ασκήσεις Tiger,
τις αµερικανο-νατοϊκές, και να παριστάνουν τον τίγρη, όπως
αυτός ο δύσµοιρος φαντάρος που βάλατε να στέκεται προσοχή
µεταµφιεσµένος και να κρατάει και την ουρά του. Αυτό δεν το
έχετε κάνει ακόµη. Βεβαίως, µπορεί να το κάνετε και αυτό στο
µέλλον. Τουλάχιστον του δώσατε καµµία τιµητική άδεια αυτού
του δύσµοιρου που φόρεσε τη στολή και παρίστανε την τίγρη
στην άσκηση Tiger;
Πού αρχίζει το ψέµα και η κοροϊδία, για να πάµε και στα σοβαρά; Αρχίζει από τη στιγµή που ισχυρίζεστε ότι τέτοιου είδους
συµφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας
έναντι απειλών και διεκδικήσεων τη στιγµή που ένας τέτοιος ισχυρισµός όχι µόνο είναι ιστορικά χρεοκοπηµένος, αλλά ειδικά αυτή
την περίοδο χρεοκοπεί ολοένα και περισσότερο και ιδιαίτερα από
την αρχή του πολέµου στην Ουκρανία και µετά και παρά το γεγονός ότι η ελληνική Κυβέρνηση έσπευσε να παρέχει διευκολύνσεις
και οπλικά συστήµατα στο αµερικανο-νατοϊκό στρατόπεδο στο
όνοµα της καταπολέµησης του αναθεωρητισµού.
Και τι εισπράξατε τελικά από τους συµµάχους; Εισπράξατε µια
εκκωφαντική σιωπή στα καθηµερινά ρεκόρ υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Εισπράξατε την παρουσία αµερικανο-νατοϊκών αξιωµατούχων σε τουρκικές
ασκήσεις, που είχαν ως σενάριο την απόβαση και κατάληψη νησίδας, προφανώς ελληνικής, όπως επίσης εισπράξατε χθες και
την επιστολή για την πρόθεση της κυβέρνησης Μπάιντεν να ζητήσει την αναβάθµιση των τουρκικών F-16. Και αυτά µόνο σε αυτούς τους δύο µήνες του πολέµου, για να µην πάµε ακόµη
παλιότερα. Αυτή, λοιπόν, είναι η περιβόητη συµβολή των συµµάχων σας, των Ηνωµένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιβόητη θωράκιση των κυριαρχικών
δικαιωµάτων της χώρας.
Και δεν έχει καµµία απολύτως βάση αυτή η λαθροχειρία που
επιχειρείτε, λέγοντας ότι θωράκιση κυριαρχικών δικαιωµάτων και
γεωπολιτική αναβάθµιση είναι δύο έννοιες ταυτόσηµες. Δεν είναι
έννοιες ταυτόσηµες. Μπορεί να υπάρχει γεωπολιτική αναβάθµιση, και εµείς λέµε θα υπάρχει, βεβαίως, τµήµατα του ελληνικού
κεφαλαίου θα αναβαθµιστούν και θα πάρουν µερίδιο από τη λεία
του πολέµου, όπως κάνουν αυτή την περίοδο οι Έλληνες εφοπλιστές µε τη µεταφορά του αµερικανικού LNG, αλλά ταυτόχρονα µε αυτή την αναβάθµιση µπορεί να υπάρχει κάλλιστα και
ξήλωµα και αµφισβήτηση, υπονόµευση κυριαρχικών δικαιωµάτων ιδιαίτερα από τη στιγµή που οι συµµαχίες σας -το ΝΑΤΟ και
οι Ηνωµένες Πολιτείες- προκρίνουν τέτοιου είδους λύσεις για να
µην διαταραχθεί η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του
ΝΑΤΟ.
Σε όλα τα παραπάνω -τα οποία αποτελούν την κυβερνητική
γραµµή, την κυβερνητική επιχειρηµατολογία και ούτω καθεξής-
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ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόµµατα λένε κάτι ριζικά ή στρατηγικά
διαφορετικό; Φυσικά και όχι. Το µόνο που λένε και αναπαράγουν
είναι η γνωστή παραπλάνηση ότι θα µπορούσε να υπάρξει και
µια ελληνοαµερικανική συµφωνία µε άλλο χαρακτήρα, θετικό και
επωφελή για τον λαό.
Άλλωστε ήταν ή δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που δροµολόγησε
τον στρατηγικό διάλογο µε τις ΗΠΑ και εγκαινίασε τις νέες βάσεις σε Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκειο, Βόλο, Λάρισα και ούτω
καθεξής; Τότε βεβαίως, δεν αυτοχαρακτηριζόσασταν, όπως η
Κυβέρνηση σήµερα, προχωρηµένο φυλάκιο. Αν θυµάστε, όµως,
χαρακτηριζόσασταν από το ΝΑΤΟ και τις Ηνωµένες Πολιτείες γεωπολιτικός µεντεσές. Και τι λέγατε τότε, όταν εµείς ως ΚΚΕ κάναµε την ίδια κριτική; Μας απαντούσατε αυτό που απαντάει
σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Λέγατε: «Και τι θέλετε, να πάνε αυτές οι βάσεις στην Τουρκία και να αναβαθµιστεί
µε αυτόν τον τρόπο η Τουρκία;» Δηλαδή, αυτά που λέει σήµερα
η Κυβέρνηση εσείς τα λέγατε το 2018 και το 2019.
Βεβαίως, είπατε και κάτι ακόµη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Βουλή, στην επιτροπή κ.λπ. και ιδιαίτερα ο κ. Κατρούγκαλος. Λέει, κατηγορώντας την Κυβέρνηση, ότι «δεν πετύχατε να
υπάρχει µια πρόσθετη συνεισφορά των ΗΠΑ για νέο ναύσταθµο
στη Σούδα», νέα βάση δηλαδή, «δεν µπορέσατε να πείσετε τις
Ηνωµένες Πολιτείες ούτε καν να υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σκιάθο» -στη Σκύρο είπε σήµερα ο κ. Τσίπρας,
µπερδευτήκατε λίγο µε τις Σποράδες- «που θα ήταν µια έµπρακτη απάντηση στις προσπάθειες της Τουρκίας να αµφισβητήσει
την κυριαρχία µας στα νησιά». Λες και το γεγονός ότι στην Κρήτη
υπάρχει η µεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μεσόγειο
εµπόδισε την Τουρκία να αµφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώµατα
της Κρήτης, συνάπτοντας το τουρκολιβυκό σύµφωνο. Να, λοιπόν, πως συµφωνείτε είτε έτσι είτε αλλιώς.
Και όλα αυτά τελικά, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, είναι αποκαλυπτικά για το πώς παίζεται και το δικοµµατικό παιχνίδι, και µε
τον κυνισµό που εκφράζει η Νέα Δηµοκρατία και µε την υποκρισία που εκφράζει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα το ΠΑΣΟΚ και
ούτω καθεξής.
Εµείς, κλείνοντας, λέµε ότι η δική µας θέση είναι ριζικά διαφορετική. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε πριν ο Γενικός
Γραµµατέας του ΚΚΕ, όµως, υπάρχει ένα σύνθηµα που αργά,
δειλά, αλλά σταθερά µπαίνει στα χείλη όλο και περισσότερων
λαών. Ποιο είναι αυτό το σύνθηµα; Ότι «δεν είναι ο δικός µου πόλεµος». Και αυτό το σύνθηµα δεν πρέπει να µείνει µόνο σύνθηµα,
αλλά να γίνει συνειδητοποίηση ότι αυτό είναι η καπιταλιστική
βαρβαρότητα και να γίνει και αγώνας για την ανατροπή, τελικά,
αυτής της βαρβαρότητας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο τώρα έχει
ο κ. Βίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί ο κ. Μπούµπας, µετά είναι
ο κ. Χήτας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ. Γρηγοριάδης,
ο κ. Παφίλης και µετά ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άµυνας.
Κύριε Βίτσα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατ’
αρχάς, αγαπητέ µου φίλε, για να το λες σωστά, στην Κρήτη, η
πρόταση η δική µας, είναι να φτιαχτεί µεγάλος ελληνικός ναύσταθµος και όχι βάση των Αµερικάνων. Απλά σκεφτείτε πως θα
έχουµε έναν ναύσταθµο στη Σαλαµίνα, έναν ναύσταθµο στην
Κρήτη, ικανό, δυνατό και σκεφτείτε τη διαγώνιο. Το λέω, τουλάχιστον για να το λέτε σωστά. Μη λέτε «βάση» και «άλλη βάση
στην Κρήτη».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Εσύ το είπες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σου
εξηγώ. Το καταλαβαίνεις; Δεν το ακούς. Σου λέω ότι η πρότασή
µας είναι να φτιαχτεί ένας µεγάλος ελληνικός ναύσταθµος στην
Κρήτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Με τους Αµερικάνους θα τον φτιάξουµε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τώρα,
αν δεν µπορείς να καταλάβεις τα ανταλλάγµατα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Τι κοτσάνες λέτε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σε παρακαλώ!
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Θα φτιάξουµε µε τους Αµερικάνους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατ’
αρχάς να ηρεµήσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Εσύ µου µιλάς στον ενικό. Μου µιλάς
στον ενικό και µου λες να ηρεµήσω;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ε, βεβαίως. Γιατί δεν µπορώ να σου µιλήσω στον ενικό; Τι είναι ο ενικός; Δεν κατάλαβα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Τι είµαστε, κολλητοί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Βίτσα,
συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Θα φτιάξουµε µε τους Αµερικάνους
βάση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Το
τσάι, αν θες να σου µιλάµε µόνο στον πληθυντικό, σερβίρεται
στο κυλικείο. Τέτοιες εξυπνάδες εδώ; Την επαναστατικότητά σου
δείχνεις µε αυτόν τον τρόπο; Σε παρακαλώ. Σου µιλάω ευγενικά
και µου µιλάς για «κοτσάνες»;
Τέλος πάντων, δεν θα σου δώσω άλλη σηµασία. Έχεις µια δυσκολία να µιλάς µε επιχειρήµατα. Αυτό είναι άλλο ζήτηµα. Εγώ
θα µιλήσω σε σχέση µε την Κυβέρνηση, γιατί η Κυβέρνηση είναι
ο αντίπαλός µου.
Αυτή η ελληνοαµερικανική συµφωνία πηγαίνει πέρα από το να
είναι µια απλή αµυντική συµφωνία. Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτηµα που πραγµατικά έχει να κάνει θα έλεγε κάποιος και µε την
πολιτική -επιτρέψτε µου να πω ή βάλτε τη σε εισαγωγικά τη λέξη«ηθική». Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, σχεδόν από
το 1990, οι ελληνικές κυβερνήσεις ανανεώνουν τη συµφωνία κατ’
έτος. Το ίδιο έχει κάνει και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή,
ως τώρα πρέπει να έχει ανανεώσει τη συµφωνία δυο ή τρεις
φορές. Έρχεται, λοιπόν, έναν χρόνο πριν τελειώσει η θητεία της
Κυβέρνησής της και φέρνει στη Βουλή πενταετή συµφωνία. Δεν
το έκανε πέρυσι αυτό, δεν το έκανε πρόπερσι, έρχεται και το
κάνει τώρα.
Και µια και κάποιος ζήτησε προτάσεις, ωραία, εγώ σας λέω να
ανανεώσετε για έναν χρόνο -όπως κάνατε συνέχεια και δεν ερχόταν στη Βουλή-, βάλτε τη στο προεκλογικό σας πρόγραµµα
και ζητήστε να την εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Έτσι γίνονται τα
πράγµατα και όχι την τελευταία στιγµή. Κάνετε κρυφές διαπραγµατεύσεις, φέρνετε τη συµφωνία στη Βουλή και λέτε: «Και τώρα
και η επόµενη κυβέρνηση».
Δεύτερον, έρχεται κ. Μητσοτάκης και µιλάει όχι για τη συµφωνία, αλλά περί διαγραµµάτων, για το τι έχει κάνει µε τη Γαλλία
και το εκπληκτικό, βέβαια, τι έχει γίνει µε τα «PAPA 3», δηλαδή
τα «P-3 Orion». Τώρα, τι ξεχνάει; Ξεχνάει ότι όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από την απόφαση του κ. Μεϊµαράκη, της τότε δηλαδή κυβέρνησης, το 2009, να σταµατήσει η λειτουργία των
«PAPA 3», για τρία χρόνια τον πρώτο χρόνο λύναµε το πρόβληµα
της έρευνας και διάσωσης µε «C-130», µετά µε πλοία και µετά
ήρθε η Τουρκία και είπε: «Για την έρευνα και τη διάσωση, τη νατοϊκή, να κάνω εγώ έλεγχο του Αιγαίου που έχω µια τέτοια δυνατότητα». Ήταν έτσι ή δεν ήταν έτσι;
Έρχεται, λοιπόν, η τότε ελληνική κυβέρνηση το 2012 και λέει:
«Όχι, εγώ θα αναβαθµίσω τα υπάρχοντα “PAPA 3”», δεν θέλω να
πω ποιανού ήταν η πρόταση κ.λπ. και το 2013 το αποφασίζει
πλέον µε «LOR» και «LOA» σε σχέση µε την αµερικάνικη κυβέρνηση. Το ΚΥΣΕΑ αποδέχεται τον Μάιο του 2013 την εισήγηση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας για την ενεργοποίηση του προγράµµατος αναβάθµισης των «P-3 Orion». Η σύµβαση υπογράφτηκε
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ποιοι υπογράψανε την
απόφαση του ΚΥΣΕΑ; Ο τότε Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς,
ο τότε Αντιπρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Δηµήτρης Αβραµόπουλος ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο Γκίκας
Χαρδούβελης, ο Αργύρης Ντινόπουλος και ο Νίκος Δένδιας και
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έρχεται εδώ και κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το καταλαβαίνετε αυτό; Με αυτόν τον τρόπο πάµε
να λύσουµε τα ζητήµατα;
Το τρίτο ζήτηµα. Μεταστρέφετε µε αυτόν τον τρόπο το κεντρικό δόγµα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της χώρας και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πάµε τη χώρα -αυτή είναι η δική µου άποψη- πίσω από το 1990.
Γιατί άσχετα αν φεύγουν οι βάσεις, που µένουν κ.λπ., στο Ελληνικό αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει βάση, στο Κουτσόχερο δεν
υπάρχει βάση, σε µια σειρά άλλα µέρη που υπήρχαν βάσεις δεν
υπάρχουν αυτή τη στιγµή βάσεις και τώρα προσθέτουµε τέσσερις νέες βάσεις. Αυτό κάνουµε. Επιστρέφουµε, δηλαδή, στη λογική ότι η αµερικάνικη παρουσία ενισχύει την πολιτική -θα έλεγε
κάποιος- σταθερότητα της Δεξιάς στη χώρα. Αυτό κάνουν, αυτό
κάνετε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Στις τρεις βάσεις…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είχα µε
τον κ. Γκιόκα µια διακοπή, τώρα να έχω και µε εσάς;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ...διευκόλυνση κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, δεν καταγράφεται τίποτα. Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Πάµε
τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Ποιο ήταν το σχέδιο για την Αλεξανδρούπολη; Να λειτουργήσει εµπορικό λιµάνι αφού παραµυθιάζατε -όχι µόνο εσείς- για τριάντα χρόνια τον κόσµο ότι δεν
µπορεί να υποδεχθεί µεγάλα πλοία, γιατί υπήρχε το ναυάγιο. Τον
παραµυθιάζατε. Κάνουµε εµείς τη µελέτη, ξεκινάνε οι διαδικασίες στην Αλεξανδρούπολη και ολοκληρώνονται, βεβαίως, από
εσάς. Γιατί, όµως, τέτοια ψέµατα ότι εσείς το κάνατε, ότι εσείς
το ολοκληρώσατε; Θα µπορούσαµε να πιάνουν οποιαδήποτε
στρατιωτικά πλοία -εγώ σας λέω και αµερικάνικα στρατιωτικά
πλοία- και νατοϊκά πλοία στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης; Βεβαίως. Αλλά έχετε διαβάσει τι έχετε υπογράψει; Στην ουσία κάθε
φορά που θα έρχεται ένα στρατιωτικό, ένα αεροπλανοφόρο -ας
το πούµε- στην Αλεξανδρούπολη, το λιµάνι θα κλείνει. Εσείς θεωρείτε ότι τα εµπορικά πλοία ή ακόµα και τα πλοία µεταφοράς
LNG θα προτιµάνε το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης; Μετά από
την πρώτη φορά, από τη δεύτερη φορά, από την τρίτη φορά που
δεν θα εξυπηρετηθούν, θα σταµατήσει και θα είναι στρατιωτικό
λιµάνι µαζί µε βάση στο στρατόπεδο «Γιαννούλη».
Και εδώ έχουµε το εξής πρόβληµα, το είπα και στη συζήτηση.
Το δικό µας αµυντικό δόγµα, της Ελλάδας δηλαδή, είναι «απειλή
εξ ανατολών». Το δόγµα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και
του ΝΑΤΟ κατά κύριο λόγο είναι «απειλή από τη Ρωσία», από τον
βορρά. Πώς θα καταφέρετε να συνδεθούν αυτά τα δύο δόγµατα;
Ανέφεραν και άλλοι προλαλήσαντες, πάρα πολλά παραδείγµατα για την περίπτωση της σύγκρουσης. Μακριά από εµένα να
ορίζεται η εξωτερική µας πολιτική µόνο µε βάση την Τουρκία και
οποιαδήποτε λογική «τουρκοφαγίας». Η «τουρκοφαγία» για µένα
θα ήταν πατριδοκαπηλία, δηλαδή βρίσκεις έναν τρόπο για να
µπορείς να εξαναγκάζεις τον ελληνικό λαό.
Πάντοτε, όµως, όταν υπήρχε µια σύγκρουση ελληνικών συµφερόντων και τούρκικων συµφερόντων, το λιγότερο που µπορώ
να πω είναι ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής κρατούσαν
στάση ίσων αποστάσεων ή και ουδέτερη, στην Κύπρο, στα Ίµια,
ακόµα και σε άλλα ζητήµατα. Είδατε εσείς, ακόµα και στα γεγονότα που λέτε στον Έβρο, να βγει κάποιος Αµερικάνος και να πει
–έστω να το πει- να µην εργαλειοποιεί ο Ερντογάν το µεταναστευτικό και τους άµοιρους τους µετανάστες;
Πιστεύω ότι σας έδωσα και λύση και πρόταση για το τι πρέπει
να γίνει τώρα πολιτικά, αν υπήρχε µια πολιτική -πώς να το πω;εντιµότητα από την πλευρά του Προέδρου της Κυβέρνησης.
Είναι σίγουρο πλέον ότι αυτή η συµφωνία δεν ενισχύει ούτε την
ασφάλεια ούτε την ανεξαρτησία ούτε την εθνική κυριαρχία της
χώρας µας κατά απειλητικών ενεργειών ή ακόµη και ένοπλης επίθεσης. Δεν την ενισχύει και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσµατος.
Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα πάει στις ΗΠΑ, θα µιλήσει και στο Κογκρέσο, µάλιστα. Τώρα δεν ξέρω τι θα τους πει
εκεί στο Κογκρέσο, εκτός από τις κοινοτοπίες που λέγονται συνήθως περί κοινών αξιών, δηµοκρατίας και τα λοιπά. Αυτά έχουν
ειπωθεί από τον δικτάτορα Πρόεδρο του Παναµά, εννοώ µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, µέχρι οτιδήποτε άλλο. Με λόγια
χτίζουµε ανώγια και κατώγια. Θα πρέπει, όµως, να τον ακούσουµε να πει ότι δεν συµφωνεί µε τον Μπάιντεν για την πώληση
σαράντα καινούργιων F-16 στην Τουρκία.
Πρέπει να σας πω ότι η προηγούµενη απόφαση του Κογκρέσου, δεν έχει µέσα την αναβάθµιση, την πώληση απαγορεύει.
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Άρα, µιλάµε για ογδόντα αναβαθµισµένα σε Viper, Block 52 και
Block 50.
Θέλω να σας πω ότι αυτή η πολιτική που ακολουθεί αυτή η Κυβέρνηση είναι πολιτική ακολούθου. Και η µοίρα των ακολούθων
είναι να ακολουθούν πιστά και να ανέχονται. Ούτε ηγούνται ούτε
διεκδικούν και πάντα χάνουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας από την Ελληνική Λύση. Είχα
ανακοινώσει προηγουµένως τον κ. Χήτα, τον κ. Γρηγοριάδη και
τον κ. Παφίλη.
Κύριε Χήτα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να µιλήσετε µετά από τον
κ. Παφίλη, γιατί και οι δυο τους θέλουν να πάνε στη Διάσκεψη
των Προέδρων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Θα προλάβω µέχρι τις 18.00’, γιατί
έχω µια οµιλία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα προλάβετε. Στις
16.50’ θα έχουν τελειώσει και οι δύο για να µπορούν να πάνε στη
Διάσκεψη των Προέδρων.
Κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ενδείκνυται, πραγµατικά, µ’ αυτό το οποίο συζητάµε, να κάνουµε µια
ιστορική αναδροµή, διότι το µεγάλο φιλοσοφηµένο ρητό που
απευθυνόµαστε κυρίως στον ελληνικό λαό σήµερα για να ξέρει
την αλήθεια και τις πτυχές της ιστορίας είναι ότι το µέλλον είναι
το παρελθόν που έρχεται από άλλη πόρτα. Και θα το εξηγήσουµε.
Θα έπρεπε να δούµε τι διαδραµατίζεται γεωπολιτικά στην περιοχή µας, σε βάθος. Για παράδειγµα, αυτόν τον πόλεµο παραπληροφόρησης και πολλών fake news κανείς δεν το αµφισβητεί.
Όπως σε κάθε πόλεµο, υπάρχει παραπληροφόρηση. Εδώ υπάρχουν πολλοί στρατιωτικοί, είναι και ο Ναύαρχος, και ξέρουν ότι
το πιο σηµαντικό όπλο σε ένα στρατό είναι οι διαβιβάσεις. Δεν
είναι ούτε τα ΟΥΚ ούτε οι καταδροµείς ούτε οτιδήποτε άλλο. Κάτι
τέτοιο γίνεται σήµερα και σε αυτόν τον πόλεµο.
Μας προβληµατίζει άραγε γιατί το 2009 η Γιούλια Τιµοσένκο
µπήκε στη φυλακή; Θυµάστε ότι είχε υπογράψει συµφωνία φυσικού αερίου η ίδια η Τιµοσένκο µε τη Ρωσία; Μας προβληµατίζει
γιατί ο Γιατσενιούκ προ του Γιανουκόβιτς άλλαξε τις ρωσικές ράβδους στο περίβληµα του πυρηνικού αντιδραστήρα στη Σαπορίζια -αντί για ρωσικές µε αµερικανικές και ιαπωνικές- και υπήρχε
µη συµβατότητα και έγινε πυρηνικό ατύχηµα µε διάρκεια δύο
εβδοµάδων και το έκρυβαν; Θυµάστε την επανάσταση στην Πλατεία Μαϊντάν του Γιανουκόβιτς; Απλά µας προβληµατίζουν τα γεγονότα των κρυφών σκοτεινών δυνάµεων και οικονοµικών
συµφερόντων. Έγινε αλλαγή στον πυρηνικό αντιδραστήρα στη
Ζαπορίζια από τον Γιατσενιούκ χωρίς άδεια διότι πιέστηκε για να
πάρει δάνεια από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να αντικαταστήσει τις ρωσικές ράβδους µε αµερικανικές και ιαπωνικές. Απλά
το αναφέρω.
Σήµερα, λοιπόν, πάµε να υπογράψουµε µία συµφωνία, κύριε
Υπουργέ, επ’ αόριστον. Όταν πας να υπογράψεις µια συµφωνία,
βλέπεις ο άλλος συµβαλλόµενος τι πρότερο βίο έχει, για να µπορείς να του έχεις εµπιστοσύνη, για να µπορείς να προχωρήσεις
σε αυτή τη συµφωνία. Ο πρότερος βίος δεν είναι και πολύ καλός.
Και σήµερα, επειδή λείπετε οι περισσότεροι από τη Νέα Δηµοκρατία, θα κοιτάξουµε ως Ελληνική Λύση -γιατί φέρνουµε στοιχεία και ψάχνουµε την ιστορία τόσο ο επικεφαλής µας ο
Κυριάκος Βελόπουλος, όσο και οι υπόλοιποι οµοϊδεάτες µου
Βουλευτές- να τα λέµε µε αποδείξεις.
Εµάς που µας κατηγορείτε για φιλορωσική στάση, η ιστορία
αποδεικνύει ότι ο ίδιος ο ιδρυτής του κόµµατός σας Κωσταντίνος
Καραµανλής στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, παρ’ όλο του
ότι το ΝΑΤΟ δεν τον άφηνε, κρατούσε ισορροπίες µε τη Σοβιετική Ένωση. Και αυτό δεν το λέµε έτσι. Το λέµε µε παραδείγµατα.
Προσέξτε, λοιπόν. Έφυγε ως επικεφαλής του Λαϊκού Κόµµατος και πήγε στον Ελληνικό Συναγερµό του Αλέξανδρου Παπά-
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γου κι έγινε πρωθυπουργός µετά από τον θάνατό του Παπάγου.
Το 1956 έρχεται ανεπίσηµα ο Ντιµίτρι Σεπίλοφ στην Ελλάδα που
ήταν ο πρωθυπουργός της Σοβιετικής Ένωσης και ανεβαίνουν
οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδας µέχρι και το 1961 που
πάει ο Κωνσταντίνος Καραµανλής και µιλάει για όλα αυτά που
ετοιµάζονταν στην Κύπρο στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών.
Για να δείτε ποιος ήταν ο ρόλος των Αµερικανών και του
ΝΑΤΟ, να θυµίσω ότι το 1949 από τα ιδρυτικά µέλη του ΝΑΤΟ
που ήταν και το Ηνωµένο Βασίλειο, το Ηνωµένο Βασίλειο ήταν
αυτό που πήγε να βάλει το σχέδιο τριχοτόµησης συνεταιρισµού
στην Κύπρο, το περιβόητο σχέδιο Μακµίλαν. Είναι έτσι; Ποιος
αντέδρασε; Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Γιατί ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, κύριοι νεοδηµοκράτες που
παρακολουθείτε τούτη την ώρα, δεν πήγε το 1958 στην κρίση
του Σουέζ, ενώ πήγε συνάµα σε Αίγυπτο, Συρία και στα υπόλοιπα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα παρά την αντίδραση των Αµερικανών;
Γιατί το έκανε αυτό; Γιατί το 1976 οι δύο προσωπικότητες και φυσιογνωµίες, Ανδρέας Παπανδρέου και Κωνσταντίνος Καραµανλής, που δεν διέψευσε ο ένας τον άλλον, έβαλαν διαχωριστικές
γραµµές µε τις περιβόητες σηµαδούρες στο Χόρα και µετέπειτα
στη Σµιτ;
Αυτά για το Κίνηµα Αλλαγής που πάει κόντρα στην ιστορία του
ιδρυτή του. Γιατί ποτέ δεν θα ψήφιζε ένας Ανδρέας Παπανδρέου
τη σηµερινή συµφωνία ούτε ένας Κωνσταντίνος Καραµανλής!
Και εξηγούµε γιατί: το 1978 ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος
Ράλλης, πάλι στη Σοβιετική Ένωση, στην περίοδο Ψυχρού Πολέµου, καλλιεργεί κλίµα και την επόµενη χρονιά πάει ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο Εθνάρχης, ο ηγέτης, ο ιδρυτής της
παράταξής σας, που πρέπει να πρεσβεύετε ιδεολογικά σήµερα,
κύριε Παναγιωτόπουλε και οι λοιποί, και συναντάται µε τον
Μπρέζνιεφ.
Και την επόµενη χρονιά πάει σε Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία,
Ρουµανία, τα έχει καλά µε τον Τίτο γιατί η Γιουγκοσλαβία αποχώρησε από τη σχέση που είχε µε το Κοµινφόρµ - ξέρουν οι συνάδελφοι του ΚΚΕ τι είναι ο Κοµινφόρµ- για να µπορέσει να τον
συγκρατήσει να µην αποκαλεί τα Σκόπια Σλαβοµακεδονία, αυτό
το όνοµα που εσείς σήµερα παραχωρήσατε µετά από τη Συµφωνία των Πρεσπών, µε την οποία «πνίξατε» και τους Έλληνες των
Σκοπίων, τη µειονότητα στις Πρέσπες.
Η ιστορία διδάσκει γιατί είναι σπιράλ. Πάµε σήµερα να υπογράψουµε µια συµφωνία επ’ αόριστον µε ένα ΝΑΤΟ και µε µια
Αµερική που είναι ο κουµανταδόρος του ΝΑΤΟ επ’ αόριστον;
Εσείς, δηλαδή, µε την ιστορία του ίδιου του πολιτικού άνδρα του
Κωνσταντίνου Καραµανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριοι
του Κινήµατος Αλλαγής, θα υπογράψετε µια συµφωνία που θα
µας θεωρεί δεδοµένους; Διότι µπορεί να χλευάζατε ως Βουλευτή
κάποτε τον επικεφαλής µας, αλλά όλο το επεισόδιο που έχει ξεκινήσει µε την Τουρκία, κύριοι, ξεκίνησε από τότε που η ωκεάνικη
επιχείρηση του 1973 επί επταετίας αλλά και πρωτύτερα ανακάλυψε τεράστια κοιτάσµατα υδρογονανθράκων.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, στο µεγάλο κοίτασµα δέκα
ναυτικά µίλια της Θάσου -που θα υπάρχει η στρατιωτική βάση
της Αλεξανδρούπολης- έχουµε δικαίωµα να προχωρήσουµε σε
έρευνες για εξορύξεις; Έχει τρία δισεκατοµµύρια διακόσια εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου σύµφωνα και µε την «Ενεργειακή
Αιγαίου» η οποία παρέδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ ένα πόρισµα το 2015
παρ’ όλο ότι τότε τα ΕΛΠΕ δεν την άφηναν. Για να ψάξουµε πού
είναι αυτή η µελέτη; Θα έχουµε, λοιπόν, το δικαίωµα να το κάνουµε;
Θέλω να ρωτήσω, επίσης, απέναντι στον ισθµό του Σουέζ που
θα γίνουν πάρα πολλές ανακατατάξεις ποια θα είναι η θέση της
Ελλάδας. Επίσης, δεν ακούµε για στρατιωτική αµυντική θωράκιση σε κάποια άλλα νησιά µας που είναι εκτός Δωδεκανήσου
όπως είναι η Μύρινα, ο Άγιος Κήρυκος, η Μυτιλήνη κ.ο.κ..
Έλεγε κάποτε ο Ξενοφών: «Νόµιζε πατρίς οίκον και τους πολίτας εταίρους». Δεν αφορά στη σηµερινή κυβέρνηση. Ο µεγάλος Ξενοφών ήξερε τι έλεγε. Είναι µια συµφωνία που δεν µπορεί
να µας βάλει όµηρους και δέσµιους ούτε τις επόµενες Κυβερνήσεις ούτε τις επόµενες γενιές. Στη σκακιέρα της πολιτικής τα
πράγµατα αλλάζουν άρδην. Δεν υπάρχουν φίλοι. Υπάρχουν κοινά
συµφέροντα. Θα αλλάξουν οι καταστάσεις κι εµείς θα υπογρά-
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ψουµε µια συµφωνία απέναντι σ’ αυτό που ζητούν οι Τούρκοι και
θεωρούν τα νησιά µας προέκταση των ακτών της Μικράς Ασίας
µε την περιβόητη δήλωση του Σαντίρ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπούµπα,
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: «Όποιος δεν θα πάει σε συνεκµετάλλευση του Αιγαίου», έλεγε ο τότε Πρωθυπουργός της
Τουρκίας «θα του συντρίψουµε το κεφάλι».
Ολοκληρώνω. Εν κατακλείδι, αυτές είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες, αυτή είναι η ιστορία των δικών σας ηγετών, της Νέας Δηµοκρατίας και του Κινήµατος Αλλαγής. Οι προσωπικότητες
αυτές -ανεξαρτήτου ιδεολογικής πλεύσης, τι πρεσβεύει ο καθείς
στην Αίθουσα- σηµατοδότησαν τον ρου της ιστορίας και κράτησαν ισορροπίες µε την τότε Σοβιετική Ένωση. Γι’ αυτό και σήµερα ως Ελληνική Λύση εκφράζουµε επιφυλακτικότητα µε βάση
τα τεκµήρια και τα ιστορικά στοιχεία που συλλέγουµε και µελετάµε εκ βαθέων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο από το ΜέΡΑ25,
τον κ. Γρηγοριάδη. Θα ακολουθήσει ο κ. Παφίλης, ο κ. Χήτας και
ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας.
Έχετε τον λόγο, κύριε Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πολλά ακούστηκαν σήµερα σ’ αυτή την Αίθουσα. Γίνεται απόγευµα σιγά-σιγά. Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Μικρές διαφορές. Ανησυχητικό αυτό για την πολιτική
κατάσταση στη χώρα. Ωστόσο, εκείνο στο οποίο ασφαλώς θα
συµφωνήσω είναι ότι πολύ ωραία τα είπε βεβαίως, ο Γραµµατέας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Δεν υπάρχει καλύτερος
τρόπος να περιγράψεις την κατάσταση των ελληνο-αµερικανικών
σχέσεων από το εµβληµατικό τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου
και του Άλκη Αλκαίου «εδώ είναι Αττική, θεών νταµάρι κι εγώ ένα
πεδίο βολής φτηνό όπου ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι».
Αυτή ακριβώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η ιστορία των
ξένων της πατρίδας µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
και γιατί ασκούνταν ανέκαθεν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε
Υπουργέ, ξένοι φαντάροι στα χώµατά µας από καταβολής ελληνικού κράτους και παλαιότερα, αλλά σίγουρα από την απελευθέρωσή µας το 1821 και εντεύθεν.
Τη δεκαετία του 1950, όµως, αγαπητοί Βουλευτές, αγαπητέ
στρατηγέ, τη µαύρη αυτή δεκαετία, αυτή η αναξιοπρεπής και συστηµατικά πάρα φύση κατάσταση έφτασε στο απόλυτο αποκορύφωµά της καθώς ουσιαστικός κυβερνήτης της πατρίδας µας
εκείνα τα χρόνια δεν ήταν άλλος από τον αλήστου µνήµης Αµερικανό πρέσβη, τον περίφηµο κ. Πιουριφόι, όνοµα και πράγµα.
Ό,τι σηµαίνει αυτός ο ήχος για τον καθένα από εσάς που µας
ακούτε. Πιουριφόι λεγόταν το άτοµο αυτό. Την ίδια εποχή ο Αµερικανός Υπουργός Εξωτερικών ο περίφηµος κ. Φόστερ Ντάλες
–κι αυτός όνοµα και πράγµα, θυµίζει Ντάλλας- ξέρετε πώς αναφερόταν στην Ελλάδα; Θέλετε να µάθετε πώς, όλοι εσείς που
θέλετε να είµαστε υποτελείς των Αµερικάνων µε τον ίδιο αυτό
ποταπό τρόπο; Ως «το ψάρι» «που τσιµπάει το αγκίστρι δίχως να
χρειάζεται κανένα δόλωµα». Η Ελλάδα είναι αυτό. Καµαρώστε
όλοι όσοι κυβερνήσατε. Υπογράµµιζε έτσι µε τον παροιµιώδη
γιάνκικο αµερικανικό κυνισµό του την υποτέλειά µας και την απόλυτη προβλεψιµότητα της πολιτικής ελίτ της χώρας µας, της Ελλάδας.
Σαν να µην πέρασε µια µέρα, ελληνικέ λαέ, που µας ακούς από
εκεί. Σαν να µην πέρασε µια µέρα από τότε γιατί όπως και τώρα
έτσι και τότε, αλλά έτσι και σήµερα, η πολιτική ελίτ ήταν και παραµένει υπάλληλος της χυδαιότατης και λούµπεν οικονοµικής
ελίτ αυτής της χώρας. Θέλετε απόδειξη; Σας δίνω αµέσως µερικές.
Προσφάτως, άκουσα µε τα ίδια µου τα αυτιά τον Πρωθυπουργό της χώρας µας, τον κ. Μητσοτάκη -ο οποίος είναι και παράλληλα ανώνυµη εταιρεία κι αυτό το σπάνιο ταλέντο- κατά την
επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον µόλις το 2019 επανέλαβε ουσιαστικά το χυδαίο αστείο του Φόστερ Ντάλες, εβδοµήντα χρόνια
µετά, κοµπάζοντας ενώπιον του τότε πλανητάρχη του κ. Τραµπ
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ότι η χώρα µας είναι «σύµµαχος απόλυτα αξιόπιστος και προβλέψιµος». Ακόµα δεν έχει καταλάβει ο κάθε Μητσοτάκης αυτού του
κόσµου ότι δεν είναι αυτός ο σύµµαχος που σέβονται οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, ο αξιόπιστος και ο προβλέψιµος; Μόνο
µε τον απρόβλεπτο έχουν τον νου τους, όπως είναι οι Τούρκοι.
Δεν το έχετε πάρει χαµπάρι; Και οι πέτρες το ξέρουν. Ας το µάθει
και ο Πρωθυπουργός.
Βεβαίως, αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα έλεγε κάποιος
ότι δεν είναι τίποτα µπροστά σ’ αυτό που είπατε εσείς, αγαπητέ
κύριε Υπουργέ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σ’ εσάς απευθύνοµαι και
πρέπει να το πω. Θα σας διαβάσω τα λόγια. Ξέρετε τι είπατε; Θα
σας το θυµίσω εγώ. Είπατε, πριν από περίπου ένα χρόνο, επί
λέξει στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Αµερικανικού
Στρατού, δηλαδή σ’ αυτόν που κάνει κουµάντο και στα τρία σώµατα στρατού της Αµερικής, «µατώσαµε µε τις ΗΠΑ µαζί στην
Κορέα και θα µατώσουµε µαζί ξανά και στο µέλλον».
Φοβερά, κύριε Υπουργέ, τα οφέλη που αποκόµισε η χώρα µας
επειδή µατώσαµε. Και όντως µατώσαµε. Χάσαµε ανθρώπους.
Εκατοντάδες ανθρώπους. Μπήκαν στη µηχανή του κιµά συνάνθρωποί µας Έλληνες. Φοβερά τα οφέλη. Συγκλονιστικά τα
οφέλη. Το µόνο σταχυολογώντας που µπορώ να σκεφτώ, όπως
και κάθε νοήµων άνθρωπος, είναι η απώλεια της µισής Κύπρου
µια δεκαετία µετά. Αυτό είναι το όφελος; Να ξαναµατώσουµε;
Να πάρουν και την άλλη µισή οι Τούρκοι; Ευχαρίστως.
Όλα αυτά, του Πρωθυπουργού και το δικό σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, το καταλαβαίνω σαν έναν ευφηµισµό. Όταν δεχόσασταν τον επίσηµο ξένο µας το είπατε. Γιατί δεν φαντάζοµαι να
το εννοείτε. Κανείς δεν µπορεί να το εννοεί αυτό. Δεν θέλουµε
να µατώσουµε για τους Αµερικάνους, για όνοµα του Θεού. Γιατί
εκεί αυτό κάναµε. Δεν διακυβεύετο τίποτα, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην Κορέα για την Ελλάδα µας. Μόνο για τους Αµερικάνους διακυβεύονται πράγµατα.
Το πλέον ανεκδιήγητο δεν είναι ούτε αυτό ούτε του Πρωθυπουργού. Ξέρετε ποιο είναι το πιο ανεκδιήγητο; Αυτό που είπε ο
Πρόεδρος της Βουλής µας κατά την επίσκεψη του Αµερικανού
Γερουσιαστή του κ. Μενέντεζ. Αυτό είναι πραγµατικά αξέχαστο.
Θυµάστε. Είχε χαλάσει εδώ ο κόσµος που ήρθε ο κ. Μενέντεζ. Τι
έκανε; Του δώρισε χάρτη της χώρας µας. Άκουσε ελληνικέ λαέ,
ακούστε το άνθρωποι να γίνετε κι εσείς φαλακροί όπως κι εγώ,
να φύγουν ό,τι µαλλιά διαθέτετε. Του δίνει τον χάρτη µε τη συγκλονιστική, απίστευτη, εξωπραγµατική επισήµανση ότι «παραδίδει την Ελλάδα σε καλά χέρια». Αυτό είναι ο τελευταίος κρίκος.
Είναι ο νυν Πρόεδρος της Βουλής µας, ο κ. Τασούλας, για τον
οποίο -ξέρετε δεν το κρύβω, δεν είµαι κίβδηλος-, έχω µια προσωπική συµπάθεια, που το είπε. Και ξέρετε τι κρύβουν όλα αυτά;
Κρύβουν τη βαθιά ριζωµένη αντίληψη µέσα στη συνείδηση αλλά
και στο υποσυνείδητο σας, όσων παρατάξεων κυβερνούν αυτή
τη χώρα, ότι δεν γίνεται αλλιώς. Το είπαν. Το είπε και ο κ. Δένδιας
πριν από λίγο. Είπε «ρε παιδιά τι θέλετε; Θέλετε να αποδεσµευτούµε από τους Αµερικανούς; Εµείς, δεν θέλουµε». Μα, βγήκε
κανένα όφελος ποτέ από αυτή τη χρόνια, πάγια δέσµευσή µας;
Αυτή, λοιπόν, είναι η λογική πίσω από τη δεύτερη τροποποίηση
της συµφωνίας του πατρός Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που είχε λάβει χώρα πριν από µερικές δεκαετίες, λογική
απόλυτης πρόσδεσης της χώρας µας στον αµερικανονατοϊκό παράγοντα και η λογική που ξεκινά από τον εµφύλιο µε σηµαντικούς
σταθµούς, βέβαια, εκείνη τη χούντα µας, των συνταγµαταρχών
εννοώ, και την τραγωδία της Κύπρου, η οποία γνωρίζει ξανά τώρα
µέρες λαµπρές στη χώρα µας, εφάµιλλες της δεκαετίας του ‘50.
Κι επειδή, κύριε Πρόεδρε, και οι λέξεις έχουν χάσει πλέον ίσως
τελείως το νόηµά τους, αλλά και επειδή οι κρατούντες όλα αυτά
τα χρόνια, Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ή κάποιο
τρίτο όνοµα που θα βρείτε στο µέλλον για το κόµµα σας, εκτιµούν ότι όλοι σε αυτή τη χώρα έχουµε µνήµη χρυσόψαρου, η
προώθηση αυτής της συµφωνίας γίνεται µε επίκληση στην κοινή
αφοσίωση –ακούστε, ελληνικέ λαέ, να φρίξετε- στις αρχές της
δηµοκρατίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Αψευδής µάρτυρας, βεβαίως, όλων αυτών που προείπα οι
δεκάδες, να µην πω εκατοντάδες, στρατιωτικές επεµβάσεις των
ΗΠΑ σε άλλες, αθώες, ξένες, ελεύθερες, δηµοκρατικές χώρες,
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σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης, µε τη χώρα µας να παίζει, δυστυχώς, αρκετές φορές τον ρόλο του πρόθυµου ηλίθιου σε αυτή
την ιστορία. Ο ρόλος, λοιπόν, αυτός του πρόθυµου ηλίθιου που
επιφυλάσσουν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για τη χώρα µας δεν είναι
άλλος από τη µετατροπή της σε µια τεράστια στρατιωτική βάση
εξυπηρέτησης των νατοϊκών συµφερόντων, µε ιδιαίτερη έµφαση,
βεβαίως, στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Και, βέβαια, επειδή
τελευταίως εσχάτως ο γεωστρατηγικός ρόλος της γείτονος
Τουρκίας στο πλαίσιο του ψυχρού πολέµου διαρκώς αναβαθµίζεται και σηµαντικά µάλιστα, η Ελλάδα δέχεται πια από τον σύµµαχο και προαγωγό µας, τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
τροµακτικές πιέσεις και το ξέρουµε όλοι εδώ µέσα για µια πλήρη
διευθέτηση άρον-άρον των σχέσεών της µε τη γείτονα. Ξέρετε
τι εννοούµε: συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο, αποστρατικοποίηση
των νησιών που δεν γουστάρουν να έχουµε στρατό οι Τούρκοι
και ούτω καθεξής. Το να τα βρείτε, βεβαίως, µε τους Τούρκους
δεν έχει καµµία σχέση µε τα συµφέροντα της χώρας µας, αλλά
τουναντίον µετατρέπει τη χώρα µας σε κύριο στόχο της Ρωσίας
-να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους- σε περίπτωση µιας γενικευµένης σύρραξης µε το ΝΑΤΟ.
Όλα αυτά τα χρόνια Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν
την ίδια πολιτική, µε τον δεύτερο να περιορίζεται σε κριτική του
τύπου «εµείς θα εξασφαλίζαµε περισσότερα ανταλλάγµατα». Σας
είδαµε. Εξ ου και οι ύµνοι του τι ανταλλάγµατα εξασφαλίσατε.
Απολύτως τίποτα, κανένα, ούτε ένα, ούτε τόσο, τίποτα, το παραµικρό, τίποτα. Γιατί τώρα θα εξασφαλίζατε, εσείς το ξέρετε, και
δεν το κάνατε πριν πέντε χρόνια. Εξ ου και οι ύµνοι, βεβαίως, του
τέως ανθύπατου Πάιατ για το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαµερικανικών σχέσεων από την πρωθυπουργία του Τσίπρα και µέχρι
σήµερα µε τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Λόγια του ανθύπατου είναι.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό εκθέτει, βέβαια, τις δήθεν διαφορές σας.
Ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον και συνεχίζει.
Εν κατακλείδι, το δεύτερο παρόν πρωτόκολλο τροποποίησης
της συµφωνίας της αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας µεταξύ
Ελλάδας και ΗΠΑ αποτελεί ένα ακόµα κατάπτυστο βήµα στην κατεύθυνση µετατροπής της χώρας µας σε µια ιδιότυπη µπανανίαορµητήριο των όποιων πολεµικών τυχοδιωκτισµών του
αµερικανικού ιµπεριαλισµού στην περιοχή µας, στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, σε µια κρισιµότατη και εξαιρετικά επικίνδυνη συγκυρία γι’ αυτή την περιοχή.
Ας περάσουµε τώρα στη γνωστή ανά δεκαπενθήµερο κοκοροµαχία µεταξύ δύο κοµµάτων, που ελάχιστα διαφέρουν πια µοιραία, αφού έχουν φέρει µνηµόνια τα οποία ο ένας φέρνει και ο
άλλος τα εφαρµόζει ή ο άλλος φέρνει και ο πρώτος τα εφαρµόζει. Ας δούµε, λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η κοκοροµαχία και τι
ωραία πράγµατα είχαν να πουν και οι δύο κόκορες που συµµετείχαν.
Θα ξεκινήσω από το καταπληκτικό, γιατί έχει να κάνει µε τη
διεθνή νοµιµότητα. Κοιτάξτε, κάποιος µπορεί να µαζέψει τον
Πρωθυπουργό σας. Τον άκουσα µε τα ίδια µου τα αυτιά πριν από
λίγο, σε αυτό το Βήµα, να συγχαίρει τον κ. Τσίπρα τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, γιατί επιτέλους ξεπέρασε τις
νεανικές τρέλες και αποφάσισε να συνταχθεί µε τον σωστό
εταίρο, το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και είπε επί λέξη ο
Πρωθυπουργός «Βλέπω ότι ωριµάσατε, αφήσατε στην άκρη τους
συναισθηµατισµούς που σας έκαναν να παίρνετε την πλευρά των
χωµατύλων…», σαιξπηρική είναι αυτή η έκφραση, οι φτωχοί που
κάθονταν στο χώµα για να δουν τα έργα του Σαίξπηρ στο ελισαβετιανό θέατρο εκείνη την εποχή. Έτσι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
επειδή επιτέλους είδε το φως το αληθινό, ότι, βεβαίως, το Ισραήλ
έχει δίκιο και όχι οι Παλαιστίνιοι. Έλα όµως, που µε τι µούτρα θα
πας µετά να επικαλεστείς το καηµένο το Διεθνές Δίκαιο, όταν το
τσαλαπατάς στη Βουλή σου λέγοντας ότι καλώς πράττει ο ΣΥΡΙΖΑ που συντάσσεται µε το δίκαιο. Και ποιος είναι το δίκαιο; Ο
δολοφόνος επί µισό αιώνα αµάχων στα κατεχόµενα; Ο κάθε δολοφόνος πρωθυπουργός του Ισραήλ; Οι ρατσιστικότατες κυβερνήσεις του Ισραήλ; Αυτοί που πήγαν εκεί που ζούσε ένας άλλος
λαός και του είπαν «σόρρυ, έχουµε όπλα, θα το κάνουµε δικό
µας µποστάνι. Περάστε όξω, αλλιώς θα σας εξοντώσουµε, θα
σας εξατµίσουµε»;
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Αυτόν τον Πρωθυπουργό πρέπει να τον µαζέψετε, κύριε
Υπουργέ, γιατί αν ο µη γένοιτο η Τουρκία µας επιτεθεί και ξεκινήσει µια φρικτή εισβολή και πάτε να πείτε «επικαλούµαι το Διεθνές Δίκαιο», θα σας πουν «Ποιο Διεθνές Δίκαιο; Εσείς δεν
λέγατε ότι έχει δίκιο το Ισραήλ;». Πώς θα το επικαλείστε; Δεν θα
µπορείτε να το επικαλεστείτε ξανά. Έτσι ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός.
Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη; Αλήθεια; Επί των ηµερών σας µεγάλωσε η Ελλάδα; Το είπε ξανά και σήµερα. Είναι θράσος. Εµείς
δεν πήραµε χαµπάρι. Κανείς. Ούτε ο ελληνικός λαός ούτε κανείς
Βουλευτής. Εµείς ξέρετε τι πήραµε χαµπάρι; Εµείς πήραµε χαµπάρι ότι πέρυσι τέτοια εποχή, στη µεγαλύτερη Ελλάδα, που την
κάνατε τεράστια, το «Ορούτς Ρέις», ένα τουρκικότατο καράβι το
οποίο κάνει έλεγχο στον πυθµένα για πετρέλαια, για εθνικούς
θησαυρούς που πρέπει να µείνουν για πάντα κρυµµένοι εκεί γιατί
θα καταστραφεί το περιβάλλον µας, έρευνες για δικά µας πετρέλαια, το είδαµε στη µεγαλύτερη Ελλάδα που φτιάξατε για έναν
µήνα να ελλιµενίζεται στο Καστελλόριζο. Και αν δεν το καταλάβατε καλά ή µε πείτε υπερβολικό, έξι µόλις ναυτικά µίλια από τον
λιµένα του Καστελλόριζου. Αυτή είναι η µεγάλη Ελλάδα που
φτιάξατε; Καταπληκτικός και πάλι ο Πρωθυπουργός, που είναι
και ανώνυµη εταιρεία, επιβεβαίωσε απόλυτα τη φήµη ότι ζει ένα
δικό του, εντελώς προσωπικό του κόσµο, όπου όλα πηγαίνουν
καταπληκτικά. Οι Έλληνες θα τον βγάλουν µε 60% νοµίζω στις
επόµενες εκλογές αν πιστέψουµε τον κ. Μητσοτάκη.
Βεβαίως, δεν άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να λέει λέξη για το
Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Επίσης, σηµειολογικά ενδιαφέρον,
δεν άκουσα και τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να
λέει λέξη για το Χρηµατιστήριο Ενέργειας.
Κοιτάξτε να δείτε, ελληνικέ λαέ, έτσι και ξαναπέσεις στην παγίδα της εναλλαγής, ανάµεσα σε αυτά τα µνηµονιακά κόµµατα,
οφείλεις πια να ξέρεις µε βεβαιότητα ότι όλη η ενέργεια που θα
χρειάζεσαι για να ζήσεις, θα διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο Ενέργειας για πάντα, µέχρι τη συντέλεια του κόσµου και οι
τιµές του ρεύµατος που θα κάνουν τη συνέχιση της ζωής σου
αδύνατη δεν πρόκειται να πέσουν ποτέ. Θα πρέπει να σταµατήσεις κάποια στιγµή να εναλλάσσεις στην εξουσία αυτούς, δίνοντας έτσι µια ευκαιρία στην τσέπη σου, αλλά κυρίως στην δική
µας απελευθέρωση.
Ο Πρωθυπουργός ανώνυµη εταιρεία, δεν απέφυγε, βέβαια, και
τη µόνιµη επωδό του τον τελευταίο καιρό και µας θύµισε για πολλοστή φορά ότι χάρη σε εκείνον προσωπικά βρισκόµαστε όλοι
µας ως Έλληνες στη σωστή κατεύθυνση, στη σωστή πλευρά της
ιστορίας. Ποια πλευρά; Την πλευρά του κ. Πούτιν φαντάζοµαι θα
εννοεί. Την πλευρά που έχουν διαλέξει οι Έλληνες εφοπλιστές,
τα κανάρια µας αυτά της ελληνικής εφοπλιστείας που διακινούν
το 50% από το πετρέλαιο που διακινείται παγκοσµίως, κατά τον
µήνα Απρίλιο τουλάχιστον, για τον κ. Πούτιν. Το δολοφονικό πετρέλαιο -να τα καταλάβουµε όλοι µας αυτά- που εξοπλίζει τον κ.
Πούτιν να βάζει στη µηχανή του κιµά µάνες, παιδιά και αµάχους
Ουκρανούς. Αυτό το πετρέλαιο. Αυτή την πλευρά της ιστορίας
λοιπόν.
Να θυµίσω εδώ –τα είπα και προχθές- ότι µέχρι πρότινος, όλα
αυτά τα χρόνια οι Έλληνες εφοπλιστές, τα µπουµπούκια αυτά
διακινούσαν µόνο το 20% του πετρελαίου που πάει σε όλον τον
κόσµο, στον κ. Πούτιν. Έκαναν ευκαιρία τη φρίκη που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία. Γι’ αυτό τους αποκάλεσα καθάρµατα και
γι’ αυτό έτσι θα ονοµάζονται εφεξής από όλους τους ευνοµούµενους πολίτες µέσα στη Βουλή των Ελλήνων.
Μας θύµισε ο Πρωθυπουργός για πολλοστή φορά ότι χάρη σε
εκείνον προσωπικά είµαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γι’
αυτό και προέβαλε βέτο ο Πρωθυπουργός αυτός προχθές στις
Βρυξέλλες, ώστε να µπορούν οι εφοπλιστές, οι οποίοι είναι τα
αφεντικά του, να σπάνε το εµπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο ρωσικό πετρέλαιο, έτσι ώστε να στηρίζουν οικονοµικά µε
αυτή τη διακίνηση τον αιµοσταγή, φασίστα απολύτως και απολύτως νεοφιλελεύθερο, δικό σας κ. Πούτιν. Αυτή είναι, κύριε Μητσοτάκη, τελικά για εσάς η σωστή πλευρά της ιστορίας; Η
πλευρά του κ. Πούτιν; Πείτε το µας να σας στείλουµε µόνο σας.
Εµείς θα µείνουµε στην άλλη.
Τέλος -και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε- εκπροσωπώ το κόµµα
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µου, δεν µίλησε και ο Αρχηγός µας γι’ αυτό κάνω χρήση όλους
του χρόνου που έχω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, αλλά θα ξεκινήσει και η Διάσκεψη και περιµένει να µιλήσει ο κ. Παφίλης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ναι, βεβαίως.
Όλες, λοιπόν, αυτές τις υποχθόνιες απειλές που υπαινίχθηκε
για την Ελλάδα τόσο ο Υπουργός, ο κ. Δένδιας, όσο και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, τις περιγράψατε καλά, αλλά δε
µας είπατε ποιος διάολος θα µας προστατεύσει απ’ όλες αυτές
τις απειλές. Μήπως, όπως µας διδάσκει το πρόσφατο παράδειγµα της Ουκρανίας, ο µόνος που µπορεί να το κάνει σε τελευταία ανάλυση δεν είναι άλλος από τον ελληνικό λαό; Μήπως το
µόνο που µας εξασφαλίζει, πραγµατικά, είναι να γνωρίζουν όλοι
όσοι µας απειλούν ότι είµαστε διατεθειµένοι να πεθάνουµε µέχρις ενός για την πατρίδα µας;
Γιατί το ΝΑΤΟ, µόλις ένα µήνα πριν, ζητούσε επιµόνως από τον
κ. Ζελένσκι να τα βγάλει πέρα µόνος του, να κόψει το λαιµό του,
να µη βάλει φωτιά, να µη γίνει θρυαλλίδα του παγκόσµιου πυρηνικού πολέµου. Αυτά του έλεγε. Όταν οι Ουκρανοί βάλανε το
σώµα και το αίµα τους και είδαν ότι φρενάρει ο κ. Πούτιν και ότι
υπάρχει µια ευκαιρία να ξεκινήσει εκεί -στη µηχανή του κιµά Ουκρανοί θα είναι σου λέει δεν θα πεθάνει ένας Αµερικάνος- αντάρτικο κατά του Πούτιν στη γειτονιά του, αµέσως έστειλε
οικονοµική και στρατιωτική βοήθεια. Γιατί; Γιατί έτσι κάνουν
πάντα οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Τι κάνουν πάντα; Όποιον πάρουν τα
σκάγια από τους δήθεν συµµάχους τους. Δεν τους νοιάζει.
Και αφού θεωρείτε, όπως είπε ο κ. Δένδιας, την πενταετία στα
συν της συµφωνίας, γιατί δεν κάνετε µια νέα τελικά, η οποία θα
µας καθιστά αµερικανική αποικία ως τη συντέλεια του κόσµου,
µε µόνο αντάλλαγµα να είµαστε µια ασφαλής αποικία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ξέρετε κάτι; Τελειώνω αµέσως, σε
τριάντα δευτερόλεπτα.
Ξέρετε κάτι, λοιπόν; Βαρεθήκαµε. Βαρεθήκαµε! Σας βαρέθηκε
ο ελληνικός λαός, βαρέθηκε µαζί µας τόσα χρόνια το µόνιµο πρόταγµα να είναι η ασφάλεια. Η ζωή, αγαπητοί, είναι έτσι κι αλλιώς
µια ανασφαλής διαδικασία, οδηγεί στο θάνατο όλων µας. Αφήστε
µας, τουλάχιστον, να τη ζήσουµε µε αξιοπρέπεια.
Πεινάµε έντεκα χρόνια τώρα µε µόνο αντάλλαγµα την ασφαλή
οικονοµική ρευστότητα των τραπεζών σας. Τι να την κάνουµε τη
ρευστότητα των τραπεζών σας όταν έχετε καταφέρει, σχεδόν,
κανείς από το λαό µας να µην έχει πια χρήµατα σε αυτές; Όταν
αυτή η ρευστότητα µοναδικό σκοπό της πια έχει να ανακεφαλαιοποιούνται κάθε τρεις και λίγο µε χρήµατα, πάντα, του ελληνικού
λαού οι ίδιες αυτές αµαρτωλές συστηµικές και χρεοκοπηµένες
τράπεζες.
Και τελικά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι νόηµα µπορεί να
έχει µια τελείως ασφαλή ζωή όταν τη ζεις σαν σκλάβος; Για µας
στο ΜέΡΑ25 αλλά και για όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους
Έλληνες και σκεπτόµενους Έλληνες, µια τέτοια χαµερπή ζωή
δεν έχει καµµία απολύτως αξία και σηµασία. Γι’ αυτό καταψηφίζουµε µε χέρια, πόδια και δόντια.
Γι’ αυτό και σήµερα, που αρχίζει το συνέδριό µας -σε µία ώρα
από τώρα στην Πειραιώς 252 και είναι ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες και θα µιλήσει ο γραµµατέας µας ο Γιάνης Βαρουφάκηςξεκινάµε µια προσπάθεια για ένα παγκόσµιο νέο κίνηµα των αδεσµεύτων. Θα είναι µαζί µας ο Τζέρεµι Κόρµπιν, ο ηγέτης µέχρι
πρότινος των εργατικών και ο παραλίγο πρωθυπουργός, που θα
είχε σώσει την Ευρώπη από µεγάλες περιπέτειες αν ήταν στη
θέση του κ. Τσόρτσιλ.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα θα δώσουµε στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ. Αθανάσιο
Παφίλη.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα δεν κάνω σχόλιο για το φιλελληνικό κίνηµα. Τρέµει ο ιµπεριαλισµός, κύριε Γρηγοριάδη, κυριολεκτικά.
Για να µην ονοµάσω τα πρόσωπα που υποτίθεται ότι ηγούνται,
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ας πάω, λοιπόν, στη συµφωνία.
Και ο Γενικός Γραµµατέας του κόµµατος µας ο Δηµήτρης Κουτσούµπας, ο Νίκος Παπαναστάσης, ο εισηγητής µας και ο Γιάννης ο Γκιόκας, που µίλησαν, νοµίζουµε ότι έκαναν φύλλο και
φτερό και αυτή τη συµφωνία, αλλά και τους διάφορους ισχυρισµούς και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ωστόσο, για να συνεννοηθούµε, κύριε Κουµουτσάκο και κύριε
Παναγιωτόπουλε, θα βάλουµε ένα ερώτηµα. Λέτε: Συµφωνία
Αµυντικής Συνεργασίας ανάµεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής. Πάρα πολύ ωραία το λέτε. Και µε αυτό το
σκεπτικό έχετε παραδώσει ήδη στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις -αυτό γίνεται επί κατοχής, αλλά δεν είναι κατοχή- να τις
χρησιµοποιούν οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Και, βέβαια,
τώρα φέρνετε και καινούργιες βάσεις και βάζετε και συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα. Και λέτε ότι αυτή είναι µια αµυντική συνεργασία.
Μπορούµε να προσδιορίσουµε στα ελληνικά τι σηµαίνει
άµυνα; Άµυνα σηµαίνει ότι αµύνεσαι όταν κάποιος σου επιτίθεται.
Αυτό δεν σηµαίνει άµυνα; Ο χάρτης της Ελλάδας, όπως έχει διαµορφωθεί, είναι χάρτης ντροπής κυριολεκτικά, µε βάσεις από το
Άκτιο µέχρι την Κρήτη, από τον Έβρο µέχρι τη δυτική Πελοπόννησο από όλη την κεντρική Ελλάδα. Τι είναι αυτή; Είναι χώρα ειρήνης, φιλίας και σταθερότητας ή είναι προκεχωρηµένο
πολεµικό φυλάκιο; Ποια άµυνα µας λέτε; Ποιον κοροϊδεύετε,
αλήθεια; Νοµίζετε ότι είναι βλάκας ο ελληνικός λαός, ανεξάρτητα
από το πώς εκφράζεται;
«Άµυνα», λοιπόν. Ποιο είναι το δόγµα των Αµερικάνων, το
οποίο εσείς εδώ πέρα στηρίζετε, πιστεύετε και υλοποιείτε; Είναι
2.000 και πάνω βάσεις -πέρα από όλα τα υπόλοιπα- σε όλη την
υφήλιο. Με ποιον στόχο, υποτίθεται; Με την άµυνα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής από την Ιαπωνία, από τη Λατινική
Αµερική, απ’ όπου θέλετε. Ποια άµυνα, αλήθεια;
Άµυνα ήταν ο πόλεµος κατά της Γιουγκοσλαβίας; Θα µου
πείτε, ναι, ήταν άµυνα. Βέβαια, επιτέθηκαν τα σερβικά στρατεύµατα, είχαν φτάσει έξω από τη Νέα Υόρκη και αναγκάστηκαν να
βοµβαρδίσουν τη Γιουγκοσλαβία. Ήταν επίθεση ή όχι; Ήταν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, υποκριτές, που µιλάτε µόνο για
την Ουκρανία; Ήταν ή δεν ήταν; Ήταν διάλυση χώρας; Ήταν κατάργηση και παραβίαση όλων των διεθνών συµφωνιών, ναι ή όχι;
Δεν βγάζετε κουβέντα, κουβέντα δεν βγάζετε για τη Γιουγκοσλαβία ούτε βγάλατε και τότε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Το Σύµφωνο της Βαρσοβίας
που υποστηρίζατε είχε βάσεις ή δεν είχε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συνεχίζω. Μη φωνάζετε καθόλου.
Πάει το Σύµφωνο της Βαρσοβίας. Φρέσκα κουλούρια λέει ο
κουλουράς. Έχεις δει κανέναν να φωνάζει µπαγιάτικα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Το υποστηρίζατε, όµως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εσείς που κόπτεστε σήµερα για την
πρωτοφανή -και όντως είναι παραβίαση- του Διεθνούς Δικαίου,
τότε τι λέγατε; Τσιµουδιά. «Ζήτω η επέµβαση» και βοηθήσατε και
στην επέµβαση. Άµυνα ήταν στο Ιράκ η επέµβαση των Ηνωµένων
Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και η ξεφτίλα, η πανανθρώπινη, για τα
χηµικά και βιολογικά που δεν βρέθηκαν ποτέ; Άµυνα ήταν στη
Λιβύη η επέµβαση και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η ελληνική φρεγάτα; Άµυνα είναι στη Συρία; Άµυνα είναι στην
Υεµένη; Άµυνα είναι όλες οι επεµβάσεις που έγιναν σε όλα τα
µήκη και πλάτη της γης, µε εκατοντάδες εκατοµµύρια σκοτωµένους, σακατεµένους, κατεστραµµένες περιοχές από τις επεµβάσεις αυτές; Άµυνα είναι;
Να, λοιπόν, γιατί τις θέλουν τις βάσεις οι Αµερικάνοι και να κι
εσείς γιατί τις στηρίζετε. Και ξέρετε κάτι; Σταµατήστε, τα είπε
όλα ο Πάιατ. Μία ώρα συνέντευξη και πού έκλεινε η κάθε ερώτηση; Παρακολουθήστε τη και πάλι και διαψεύστε µε, ότι υπηρετούνται τα συµφέροντα τα στρατηγικά των Ηνωµένων Πολιτειών
µε την αναβαθµισµένη, πρωτοφανή κ.λπ., σχέση της Ελλάδας και
της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ακούσατε πουθενά
ότι προστατεύει την Ελλάδα από τις επιθετικές βλέψεις της
Τουρκίας; Μία λέξη δεν είπε, µία ώρα συνέντευξη! Περίεργο;
Όχι, πολύ φυσιολογικό. Αντίθετα, είπε και για τις αµερικάνικες
επιχειρήσεις. Γι’ αυτά είπε. Ειλικρινά και ωµά. Βγάλατε κουβέντα;
Όχι.
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Σε τελευταία ανάλυση, τι λέτε στον ελληνικό λαό; Ότι εµείς
παραδίδουµε όλη την Ελλάδα -γιατί αυτό κάνετε- στους Αµερικάνους και στο ΝΑΤΟ -που είναι και µέλη, βέβαια- σε µια αµοιβαία επωφελή συµφωνία, που προστατεύει εµάς από την
Τουρκία. Θα τα πούµε παρακάτω. Και εµείς τι προστατεύουµε;
Με τις βάσεις που δίνουµε, τι κάνουµε; Προστατεύουµε τους
Αµερικάνους από την επίθεση στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον,
στο Λος Άντζελες, στο Σαν Φρανσίσκο, παντού; Ποιος άνθρωπος
θα το πιστέψει αυτό; Τι κάνουµε; Τους δίνουµε το χώρο για να
διεξάγουν τους πολέµους µαζί και µε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις όταν χρειάζεται, γιατί αυτό το έχετε κάνει ήδη πολλές
φορές.
Και έρχεται τώρα το ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ –δεν είναι κανένας εδώ
πέρα, αλλά θα τα ακούσει και θα τα ακούσει όλα, γιατί πρέπει να
ξέρει την αλήθεια ο ελληνικός λαός- κι από εκεί που έλεγε «έξω
οι βάσεις του θανάτου», τώρα τι λέει; «Ζήτω οι βάσεις του θανάτου». Αυτό λέει στην πράξη. Και ας µη γυρίζει πίσω στη συµφωνία του Ανδρέα Παπανδρέου, τη δεκαετία του ‘90 και όλα τα
υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν και µερικές παράµετροι που σκόπιµα
δεν τις αναφέρει:
Πρώτη παράµετρος ήταν η Σοβιετική Ένωση, το σοσιαλιστικό
στρατόπεδο. Δεύτερη παράµετρος ήταν οι αδέσµευτες. Τρίτη
παράµετρος ήταν ότι το 1/3 είχε προσανατολισµό τον οποίον,
καλώς ή κακώς, τον ονόµαζαν σοσιαλιστικό. Τέταρτη παράµετρος είναι ότι έκαναν αναδιάταξη το ΝΑΤΟ και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής στις βάσεις που υπήρχαν γιατί έβλεπαν ότι
στράφηκαν αλλού. Έτσι, λοιπόν, έφυγαν οι βάσεις που έµειναν,
γιατί έµειναν κυριολεκτικά. Ας πούµε για τη Νέα Μάκρη, που κοκορεύονται, ότι όλες οι λειτουργίες της µεταφέρθηκαν στη
Σούδα τότε, ενώ πανηγύριζαν ότι έφυγαν οι βάσεις. Για να µην
πούµε και για όλα τα υπόλοιπα.
Άρα, υπάρχει πλήρης ταύτιση σήµερα κι εγώ τα λέω για τον
κόσµο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος µπορεί να µας παρακολουθεί, που
είχε ένα αντι-ιµπεριαλιστικό προσανατολισµό όλα τα προηγούµενα χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ ξεπερνάει τα όρια. Δεν υπάρχει. Δεν
ξέρω, αν µετράγαµε την υποκρισία ως το εκατό, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει
εκατόν είκοσι τουλάχιστον. Τι λέει; Λέει: «Ναι στις βάσεις, ναι στη
χρήση στρατιωτικών και πολιτικών υποδοµών». Τα έκανε κιόλας
αυτά, αλλά έχει πρόβληµα γιατί έπεισε τους Αµερικάνους η Νέα
Δηµοκρατία να φτιάξουν κι άλλη στη Σκιάθο, να φτιάξουν και
άλλον ναύσταθµο στη Σούδα. Και αφήστε τα κόλπα. Με τους
Αµερικάνους θα τα κάνατε. Για σκεφτείτε, µιλάει υποτίθεται αριστερά και βγαίνει από τα δεξιά στη Νέα Δηµοκρατία και τον κατηγορεί, βέβαια, για επιµέρους ζητήµατα.
Ξεχάσατε, κύριε Κατρούγκαλε, και την Κάρπαθο την οποία ο
Καµµένος την πρόσφερε στο πιάτο και δεν ξέρουµε γιατί οι Αµερικάνοι δεν τη χρησιµοποίησαν. Έχει όµως αξία, για τον λαό περισσότερο, όχι µόνο να µιλάµε θεωρητικά σε αυτά που λέµε και
που είναι γεγονότα αλλά να µιλάµε από την πράξη και να βγείτε
εδώ να τα πείτε και να µας απαντήσετε.
Για να δούµε, λοιπόν, τι έκαναν οι φίλοι µας οι Αµερικανοί, γιατί
η συµφωνία υπάρχει από το 1990, το βράδυ των Ιµίων. Μήπως
απογειώθηκαν τίποτα φοβερά και τροµερά αµερικανικά αεροπλάνα για να σταµατήσουν την κατάληψη των Ιµίων; Κουβέντα,
άχνα. Τι κάνουν όταν παραβιάζεται ο εναέριος και ο θαλάσσιος
χώρος όλο αυτό το διάστηµα; Τι έκαναν οι αµερικανικές βάσεις;
Δίπλα στη Σούδα είναι. Είναι ένα τέταρτο πτήση, µπορεί και λιγότερο. Σηκώθηκαν τα µεγάλα και φοβερά µαχητικά, βοµβαρδιστικά κ.λπ. για να δώσουν έστω ένα συµβολικό µήνυµα -δεν λέµε
να γίνει πόλεµος- στην Τουρκία; Όχι, βέβαια. Ποιες βάσεις; Δεν
υπήρχαν οι βάσεις; Ποτέ προστάτευσαν αλήθεια την Ελλάδα από
τις απειλές; Εκτός αν εννοείτε άλλα πράγµατα το οποία θα πούµε
και µετά.
Επειδή είµαστε στην εποχή της ενέργειας και των πετρελαίων,
για πέστε µας αλήθεια όταν πήρε ο αέρας, όπως είπαν, το ερευνητικό της Τουρκίας και παραβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα,
δεν θυµάµαι καλά, πόσους πυραύλους Κρουζ έριξε το αµερικανικό αεροπλανοφόρο που ήταν στην περιοχή ή έστω προειδοποιητικά πυρά; Μηδέν. Θέλετε να συνεχίσω; Είναι άπειρα τα
παραδείγµατα.
Όµως, κυρίες και κύριοι νατοϊκοί και αµερικανόφιλοι, οι ελλη-
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νικές βάσεις χρησιµοποιήθηκαν µια χαρά σε όλους τους πολέµους κι εκεί ήταν αποτελεσµατικοί. Στη Γιουγκοσλαβία χρησιµοποιήθηκε η Σούδα; Ναι ή όχι; Χρησιµοποιήθηκε το Άκτιο; Έγινε
ναυτικός αποκλεισµός µε τη συµµετοχή και της Ελλάδας; Ναι.
Αυτό ήταν άµυνα; Γιατί µας επιτέθηκαν οι Γιουγκοσλάβοι; Χρησιµοποιήθηκε στο Αφγανιστάν και µε τη δική µας συµµετοχή η
Σούδα; Πήρε ευχαριστίες η κυβέρνηση Σηµίτη, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή τότε, ότι χωρίς εµάς και χωρίς τη χρησιµοποίηση της Ελλάδας δεν θα ήταν αποτελεσµατικός ο πόλεµος στο Ιράκ; Ναι ή
όχι; Χρησιµοποιήθηκαν στη Λιβύη; Ναι ή όχι; Χρησιµοποιήθηκαν
στη Συρία; Ναι ή όχι; Να, λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος των βάσεων. Αυτό δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Είναι γεγονότα, είναι η ίδια
η πραγµατικότητα που αποδεικνύει πόσο έωλα και πόση κοροϊδία
πουλάτε στον ελληνικό λαό. Πότε υπερασπίστηκαν υποτίθεται τα
ελληνικά συµφέροντα; Ποτέ και ούτε πρόκειται να το κάνουν.
Πάει τώρα ο Μητσοτάκης στην Αµερική και, να το, ήρθε το
σκωτσέζικο ντους. F16. Ναι ή όχι; Ήρθε; Ήρθε. Ήταν µια πρώτη
απάντηση, για να µην πω κι άλλα και φάω και τον χρόνο;
Και έχουµε τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ξύπνησε και τον έπιασε
ο αντι-ιµπεριαλισµός. Φοβερό. «Δεν είµαστε» –λένε- «δεδοµένοι
εµείς», ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Μα, καλά µε συγχωρείτε, αλλά εσείς
λειτουργήσατε τις καινούργιες βάσεις που δώσατε, το Στεφανοβίκειο, το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, τη Λάρισα και άλλα πριν
ακόµα υπογράψετε τη συµφωνία. Ούτε καν αυτό. Και βγαίνετε
σήµερα και λέτε ότι δεν είστε δεδοµένοι. Μα, δεν είστε απλώς
δεδοµένοι προλαβαίνετε τις επιθυµίες των άλλων. Γιατί αυτή
είναι η πολιτική σας και αυτό κάνατε τόσα χρόνια.
Λέτε: «Δεν είµαστε δεδοµένοι σε άλλα πράγµατα». Πέστε µας
αν ψηφίσατε όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και µην κοροϊδεύετε
τους ψηφοφόρους σας και τον αριστερό κόσµο λέγοντας, όπως
είπε, ο κ. Βίτσας, ότι έχετε διαφορετικό δόγµα, ότι ο κίνδυνος
είναι εξ ανατολών και ψηφίσατε όλες τις αποφάσεις, συµµετείχατε σε όλα τα γυµνάσια που είχαν περικύκλωση της Ρωσίας.
Αυτά τα έλεγαν και ανοιχτά.
Μη φεύγετε, οι ντροπές δεν κρύβονται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Πάω στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πειράζει. Είναι πιο σηµαντικά
αυτά που ακούτε.
Φτάσαµε σε τέτοιο αίσχος που ψηφίσατε ή όχι την απόσυρση
του ΝΑΤΟ από το πρώτο πυρηνικό χτύπηµα από τη συµφωνία
που είχε γίνει µε τη Σοβιετική Ένωση και µετά συνεχίστηκε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Δεν είναι ακριβές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο Καµµένος δεν ήταν; Δικός σας δεν
ήταν; Υπουργός Άµυνας δεν ήταν; Αυτός ήταν που έβαλε την
υπογραφή του. Έχει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σήκωνε, σαν πρώτο θέµα µετά τις ανατροπές που έγιναν, το θέµα
των πυρηνικών και όχι του ΝΑΤΟ. Αυτός που το σήκωνε, ψήφισε
και µε τα δύο χέρια -στη Ρουµανία ήταν νοµίζω - αυτή τη συµφωνία του ΝΑΤΟ και µετά επακολούθησαν οι απειλές του Πούτιν,
όχι ότι ο Πούτιν είναι καλύτερος.
Σήµερα µάλιστα –γι’ αυτό λέω ότι η υποκρισία έχει ξεφύγει, αν
τη µετρήσουµε ως το εκατό δεν είναι εκατόν είκοσι, αλλά διακόσια- λέει ότι κάνει κριτική γιατί όλα αυτά τα χρόνια το ΝΑΤΟ δεν
οικοδόµησε ένα ισχυρό σύστηµα ασφάλειας που να περιλαµβάνει και τη Ρωσία. Και σκεφτείτε ότι όλο το προηγούµενο διάστηµα όταν ήταν κυβέρνηση, και τώρα η Νέα Δηµοκρατία το
απογείωσε, ψήφισε και µε τα δύο χέρια και συµµετείχε µε ελληνικό στρατό, µέχρι τη Νορβηγία φτάσαµε, µε τα σενάρια και το
έλεγε ανοιχτά το ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία είναι ο κίνδυνος και η Κίνα
που µπαίνει στα Βαλκάνια από τον Δρόµο του Μεταξιού. Ναι ή
όχι; Είναι αλήθεια ή ψέµατα; Και σήµερα προσπαθείτε να εκµεταλλευτείτε το αντι-αµερικάνικο και το αντι-νατοϊκό, αλλά δεν
σας πιστεύει κανείς.
Διαµαρτύρεστε για την Αλεξανδρούπολη. Έλεος! Όταν δώσατε
την Αλεξανδρούπολη ή ήσασταν χαζοί –για να το πω απλά- ή κοροϊδεύετε τον κόσµο. Γιατί νοµίζετε ότι την ήθελαν οι Αµερικάνοι;
Για να φτιάξουν τη νέα Ντίσνεϊλαντ για να διασκεδάζουν εκεί;
Ακούγεται για εµπορικό και άλλα απίστευτα πράγµατα. Διαβάστε
στις οµιλίες του Πάιατ τι είπε για την Αλεξανδρούπολη. Είπε ότι
ανοίγει ο δρόµος για να προωθούνται οι δυνάµεις µας στην Ανα-
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τολική Ευρώπη που θα είναι το επόµενο και δικαιώθηκε σ’ αυτό.
Αυτά έλεγε. Τι µας λέτε ότι εσείς κάνατε το λιµάνι εµπορικό και
ότι σήµερα θέλετε να του αλλάξετε χαρακτήρα. Αν το θέλετε, να
βγει εδώ ο Τσίπρας και να πει: «Καταργούµε τη συµφωνία, την καταγγέλλουµε κατευθείαν, σταµατάµε την Αλεξανδρούπολη, κόβουµε τα νατοϊκά στρατεύµατα που τροφοδοτούν τον πόλεµο
στην Ουκρανία». Όµως, πού να τα πείτε, κακοµοίρηδες;
Θέλω να συνεχίσω, γιατί έχουν ειπωθεί πολλά. Ένα θα πω
µόνο το οποίο αφορά τον πόλεµο της Ουκρανίας. Όµως, εµείς
έχουµε συναίσθηση, κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Χαρδαλιά,
της σηµερινής πραγµατικότητας. Η σηµερινή πραγµατικότητα
προέκυψε µετά από την ανατροπή του συσχετισµού δυνάµεων
µε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.
Ξεπήδησαν ιµπεριαλιστικά κέντρα αµερικάνικα, ευρωπαϊκά,
ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Κίνα -καπιταλιστές δικοί σας
είναι αυτοί- και σήµερα είµαστε στη φάση του ξαναµοιράσµατος
του κόσµου. Αυτό συµβαίνει µεταξύ των ιµπεριαλιστών µε οξείς
ανταγωνισµούς που δεν λύνονται µε διπλωµατικά µέσα και λύνονται και προχωράνε στους πολέµους.
Σε αυτή την φάση, λοιπόν, την κρίσιµη δύο είναι οι επιλογές:
Ή µε τους δολοφόνους ή µε τους λαούς που σκοτώνονται για
του αφέντη το ψωµί, που λέει και ο ποιητής, αλλά οι οποίοι πληρώνουν τη νύφη. Μέση λύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ολίγον
έγκυος. Εµείς είµαστε και µε το ΝΑΤΟ και µε τους Αµερικάνους
και παρ’ όλα αυτά κάνουµε κριτική.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε µε τους λαούς, οι οποίοι λαοί γράφουν
την ιστορία, δεν είµαστε µε κανέναν ληστή, οι οποίοι λαοί να ξέρετε ότι πιέζονται, πιέζονται αλλά θα ξεσπάσει η καταιγίδα και η
θύελλα. Και η θύελλα θα ξεσπάσει και θα ανατρέψει αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Όποιος, λοιπόν, λέει κατά της βαρβαρότητας δεν µπορεί να την υποστηρίζει. Εµείς, λοιπόν, είµαστε
µε τους λαούς.
Και φεύγοντας από το Βήµα -και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρεθα ήθελα να σας δώσω από µία φωτογραφία στην Κυβέρνηση
και στους Υπουργούς, στο ΚΙΝΑΛ που δεν είναι εδώ και στον ΣΥΡΙΖΑ και να την πάρουν και οι υπόλοιποι. Είναι από το παρελθόν,
αλλά είναι η εικόνα του µέλλοντος. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία, είναι όταν αποχωρούσαν οι Αµερικάνοι από την Σαϊγκόν,
όταν το Βιετνάµ τσάκισε τους συµµάχους σας, τους ξεφτίλισε
κυριολεκτικά και έτρεχαν να φύγουν µε ελικόπτερα. Θα σας συνιστούσα, επειδή είναι λίγες οι θέσεις, να κλείσετε από τώρα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παφίλης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Θα είναι ενδιαφέρον αυτό που
θα πω.
Κύριε Παφίλη, ο µεγάλος διπλωµάτης και ιστορικός Στέφανος
Ξύδης σ’ ένα βιβλίο που έγραψε «η Ελλάδα µεταξύ των Μεγάλων
Δυνάµεων 1943 - 1947», εκδόσεις Χερσονήσου του Αίµου της
Θεσσαλονίκης, αναφέρει στη σελίδα 184: «Ο Στάλιν ζήτησε στη
διάσκεψη του Πότσδαµ το ’45 ανεπίσηµα από τον Τσόρτσιλ
στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη».
Επίσης, κατά Ξύδη στη σελίδα 605, «Η Πρεσβεία µας τότε στην
Ουάσιγκτον σε τηλεγράφηµά της το ’46 αναφέρθηκε σε δήλωση
του Βούλγαρου Προξένου ότι εάν η Σοβιετική Ένωση δεν αποκτούσε διέξοδο στη Μεσόγειο µέσω των Στενών θα έπρεπε να
αναζητήσει έξοδο στο Αιγαίο και πάλι στο κέντρο ήταν η Αλεξανδρούπολη».
Εάν αυτά ισχύουν ποια είναι η θέση σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα χρειαστώ µόνο δέκα δευτερόλεπτα.
Πρώτον, «δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται» και ο νοών
νοείτω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, όπως το διαβάσατε, εγώ το διαψεύδω. Να δούµε
ποιος έχει δίκιο. Τι είναι αυτά τώρα; Πού βρίσκετε τώρα από κάποιον που έγραψε ότι ζήτησε και τα λέτε προφορικά κιόλας…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Θα φέρω το αντίγραφο και θα
σας το δώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Νοµίζω ότι εδώ
µπορεί να κλείσει αυτή η συζήτηση.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Η αλήθεια είναι ότι είχε ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον είχε, όµως και η συζήτηση προηγουµένως όταν
ήταν στο Βήµα ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας. Και εάν πρέπει
να βγει κάτι από τη σηµερινή συζήτηση, είναι να καταλάβει ο κόσµος ότι τα κόµµατα τα οποία έχουν κυβερνήσει τη χώρα, είναι
ακριβώς τα ίδια και ότι αυτό που λέµε ότι Νέα Δηµοκρατία και
ΣΥΡΙΖΑ και η έκπληξη σήµερα του ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής, που
µας µπέρδεψε και εµάς, κανείς δεν κατάλαβε τι ήθελαν να πουν,
που κατέληξαν, τελικά τι θα ψηφίσουν, εν πάση περιπτώσει πρεσβεύουν ακριβώς την ίδια πολιτική. Συµφωνούν σε όλα, στα βασικά, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονοµία, στα εθνικά
θέµατα, θα βρουν πέντε, έξι κορώνες να πετάξουν ο ένας µε τον
άλλο και αυτά είναι όλα.
Θα πάω σε λίγο στη συµφωνία. Θα ήθελα να πω, όµως, απευθυνόµενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο δρόµος αµπέχονο µέχρι την πρεσβεία και οι φωτογραφίες µε τον Πάιατ είναι ένα τσιγάρο
δρόµος. Από εκεί που ήσασταν µε τα αµπέχονα και ήσασταν στις
πορείες ξαφνικά βγαίνετε στα καµαράκια µε τον Πάιατ και τον
βλέπετε µυστικά ή όχι µυστικά στη Βουλή. Ο έπαρχος της Ελλάδας, ο κ. Πάιατ, ο οποίος ελέγχει τα πάντα και δίνατε όλοι σας
τα διαπιστευτήρια µέχρι πρότινος στον κ. Πάιατ.
Τώρα για να αναφερθώ για λίγο στο ΠΑΣΟΚ και να πάµε στη
συµφωνία. Πραγµατικά δεν καταλάβαµε τι ακριβώς συµβαίνει. Ως
µέλος της Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
κατάλαβα ξεκάθαρα προχθές µε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ ότι θα
υπερψηφίσουν. Σήµερα το πρωί είδα µια ανησυχία. Ρωτούσαν από
εδώ, τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνουµε εµείς. Ξαφνικά αδειάζουν
τα έδρανα, ξαναγεµίζουν, το πάνε σε «όχι». Μετά από λίγο έγινε
«ναι» πάλι. Είναι κρίµα, πραγµατικά, να ακούς ένα κόµµα να καταγγέλλει µία συµφωνία από πάνω ως κάτω και τελικά να ψηφίζει
«ναι». Εγώ δεν καταλαβαίνω, πραγµατικά, από αυτά, αλλά εν πάση
περιπτώσει µας βλέπει ο κόσµος.
Τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, για τον κ. Γκιουλέκα κάτι ο
οποίος είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άµυνας.
Είπε ο κ. Γκιουλέκας προηγουµένως -δεν λέω όνοµα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άµυνας, έχει µια βαρύτητα αυτό: «Ποιος σας είπε ότι εµείς είµαστε δεδοµένοι; Δεν είµαστε
δεδοµένοι. Συνεπείς είµαστε». Έτσι είπε.
Συγγνώµη, κύριε Παναγιωτόπουλε, χθες στην επιτροπή
άκουσα λάθος; Δεν είπατε εσείς, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων: «Δεν είναι
κακό να είσαι δεδοµένος. Δεν είναι κακό να είσαι προβλέψιµος».
Αποφασίστε. Είστε δεδοµένοι; Δεν είστε δεδοµένοι; Είστε προβλέψιµοι; Δεν είστε προβλέψιµοι; Αποφασίστε τι είστε επιτέλους.
Άλλο παραµύθι τώρα. Πενταετία είναι, λέει, δεν είναι και εφ’
όρου ζωής. Και να σας πω και τι λένε. Ακούστε τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάντε το εικόνα τώρα αυτό, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Όποια από τις δύο πλευρές θέλει, λέει, µπορεί να
προσβάλλει τη συµφωνία και έχουµε δύο χρόνια περιθώριο.
Κάντε το λίγο εικόνα, να πει η Ελλάδα ότι δεν συµφωνώ ξαφνικά
και δύο χρόνια πριν προσβάλλει τη συµφωνία αυτή. Τι έχει να
γίνει στην Ελλάδα; Τι θα µας κάνουν οι Αµερικάνοι για πείτε µας
λίγο; Θα µας αφήσουν ήσυχους; Πείτε µας λίγο. Να τα βλέπουµε
στην πράξη αυτά, όχι να λέµε κούφια λόγια του αέρα.
Άλλη ερώτηση. Με πήραν δύο ψηφοφόροι τηλέφωνο. «Βρε
παιδάκι µου», µου λένε, «µήπως πρέπει να την ψηφίσετε τη συµφωνία αυτή»; Λέω, κοιτάξτε να δείτε, εµείς ψηφίσαµε και της Γαλλίας και όπου είναι για το εθνικό συµφέρον συµβάλλουµε και
συνεισφέρουµε και ψηφίζουµε, δεν λέµε «όχι» σε όλα, αλλά εδώ
θεωρούµε, για τους λόγους που θα πω τώρα, ότι δεν είναι µία δίκαιη για την Ελλάδα συµφωνία. «Ωραία», µου είπαν. «Και άµα
µπουν οι Τούρκοι, ρε παιδί µου, δεν θα έρθει η Αµερική να µας
βοηθήσει»;
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Τι απαντάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε; Θα απαντήσετε αυτό που
είπε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος δεν είπε την αλήθεια; Θα σηκωθεί
αµερικανικό αεροσκάφος, κύριε Υπουργέ Άµυνας, εάν δεχτούµε,
κούφια η ώρα, επίθεση από την Τουρκία; Με το άρθρο 5 του
ΝΑΤΟ δεν µπλέκοµαι, ποιώ την νήσσαν.
Άρα, λοιπόν, τι εξασφάλιση έχουµε; Τι απαντάµε στον απλό
άνθρωπο ψηφοφόρο που ρώτησε σήµερα αυτό το πράγµα; Πες,
ρε παιδί µου, ότι έχουµε µια επίθεση. Τι θα κάνουν οι Αµερικάνοι;
Τίποτα δεν θα κάνουν, θα µας κοιτάνε. Βρείτε τα, θα πουν. Θα
γκριζάρουν µια περιοχή ακόµα και αυτό είναι όλο.
Γιατί, λοιπόν, η Ελληνική Λύση καταψηφίζει τη σηµερινή συµφωνία; Δεν το κάνει από συνήθεια, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά από τις εποικοδοµητικές συζητήσεις που έχουµε κατά τη
διάρκεια των Επιτροπών Άµυνας και Εξωτερικών ότι πολλές
φορές έχουµε συµβάλλει και στο διάλογο, αλλά και σε στήριξη
θεµάτων που αφορούν στον εξοπλισµό, στην εθνική άµυνα, σε
συµβάσεις και σε συµφωνίες µε άλλες χώρες.
Δεν ψηφίζουµε, λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί η συµφωνία αυτή είναι ετεροβαρής υπέρ της Αµερικής. Συνεχίζετε να
δίνετε γη και ύδωρ στους Αµερικανούς, βάσεις, υποδοµές, προνόµια. Δεν έχουµε κάτι µε τους Αµερικανούς. Δεν έχει να κάνει
ότι είµαστε αντιαµερικανιστές. Καµµία σχέση. Θεωρούµε ότι η
συγκεκριµένη συµφωνία είναι ετεροβαρής και θα έπρεπε να πάρουµε περισσότερα πράγµατα. Παραχωρείτε στην Αµερική τα
πάντα. Λέτε σε όλα ναι χωρίς ενδοιασµούς.
Γιατί καταψηφίζει η Ελληνική Λύση επίσης τη συµφωνία αυτή;
Γιατί το µόνο που σας νοιάζει ως Κυβέρνηση είναι να φαίνεστε
το καλό παιδί για την Αµερική, το παιδί που δεν µιλάει, δεν διαµαρτύρεται, που δέχεται τα πάντα κι επειδή προτίθεται να πάει
ο Πρωθυπουργός τώρα στην Αµερική, να δείξει πόσο δεδοµένοι
και πόσο προβλέψιµοι είµαστε, που λέτε κι εσείς «Δεν είναι κακό
να είσαι δεδοµένος και προβλέψιµος», εκτός αν πείτε άλλο σήµερα.
Και δείτε πώς λειτουργείτε εσείς στη Νέα Δηµοκρατία. Θα
πάει, λέει, ο πορφυρογέννητος –γιατί έτσι το παρουσιάζετε- για
πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Έχει ξαναπάει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Συγγνώµη τώρα, για να καταλάβω,
κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό είναι επιτυχία του κ. Μητσοτάκη ή
είναι τα διακόσια χρόνια, η ιστορία της Ελλάδος που θα πηγαίναµε ούτως ή άλλως; Η πρόσκληση είναι από πέρυσι, κύριε Παναγιωτόπουλε, και θα πήγαινε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος,
όποιος και αν ήταν. Και πήρε αναβολή λόγω COVID και θα γίνει
φέτος. Αλλά εσείς το εκµεταλλεύεστε πολιτικά.
Εδώ βγάλατε σποτάκι µε τα «Ραφάλ» και λέγατε Νέα Δηµοκρατία, και τώρα βγάλατε σποτάκι που θα πάτε στο Κογκρέσο.
Αυτά είναι εθνικά θέµατα, δεν είναι της Νέας Δηµοκρατίας. Βεβαίως χαιρόµαστε που ένας Πρωθυπουργός θα πάει στο Κογκρέσο και θα µιλήσει, γιατί εκεί εκπροσωπεί όλους µας, αλλά µην
το εκµεταλλεύεστε µικροπολιτικά. Πείτε την αλήθεια στον λαό.
Ήταν µια πρόσκληση από πέρυσι για τα διακόσια χρόνια από την
παλιγγενεσία και λόγω COVID δεν έγινε και γίνεται φέτος.
Πάµε παρακάτω. Λίγες ώρες αργότερα σας χάλασε το ιστορικό όµως ο Μπλίνκεν και το Κογκρέσο, σας χάλασε το αφήγηµα.
Έχει και δράκο το παραµύθι. Ήρθε το «φασούλι» ότι ο Μπάιντεν
προωθεί νέα συµφωνία στρατιωτικού υλικού µε την Τουρκία για
αναβάθµιση των τουρκικών F-16. Είπαµε, συµφέροντα. Ένα-δύο
µήνες πριν πάει και ο EastMed. Τι έγινε εδώ τώρα; Γιατί δεν βάλατε όρους σε αυτά τα δύο, για να υπογράψετε τη συµφωνία και
να την ψηφίζαµε κι εµείς, ότι ο EastMed θα προχωρήσει, ότι δεν
θα πάρει F-16 αναβάθµιση η Τουρκία ούτε F-35 ούτε τίποτα;
Βάλτε όρους.
Αντί η Κυβέρνηση να υπερασπίζεται τα εθνικά συµφέροντα και
να δείχνει αποφασιστικότητα, τρέχει να τηρήσει και να εξυπηρετήσει τις πολιτικές και τα σχέδια της Αµερικής, την ίδια στιγµή,
κύριε Υπουργέ, που η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί, να επεκτείνει τις επιθετικές της συµπεριφορές, µε τουρκικά µαχητικά πάνω
από την Κάρπαθο, τη Ρω, την Κω, τη Σάµο, την Κάλυµνο, τη
Σύµη, τη Νίσυρο. Χαµός.
Γιατί καταψηφίζουµε επίσης τη συµφωνία αυτή; Γιατί επιµένετε
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σε αδιέξοδες πολιτικές. Γιατί επιµένετε σε κοντόφθαλµες πολιτικές. Γιατί επιµένετε σε µια µονοδιάστατη εξωτερική πολιτική.
Γιατί επίσης καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη συµφωνία, όχι
όλες, αυτή; Γιατί είστε η Κυβέρνηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, της
κυβίστησης και της ανακυβίστησης, από την κατάπτυστη Συµφωνία των Πρεσπών που δεν θα στηρίζατε, µέχρι το ότι είσαστε
αναγκασµένοι να σεβαστείτε τις διεθνείς συµφωνίες, από τη σθεναρή άρνησή σας ότι δεν θα κάνετε εξορύξεις, που ο κ. Δένδιας
–ήθελα να µου το πει σήµερα- είχε πει ότι δεν θα κάνουµε εξορύξεις, ότι είµαστε εναντίον της φιλοσοφίας αυτής, της λογικής
αυτής –«δεν θα κάνουµε τη Μεσόγειο Μεξικό» είχε πει- στο ξαφνικό ενδιαφέρον σας για εκµετάλλευση του ορυκτού µας πλούτου.
Να µας απαντήσει σήµερα ο κ. Δένδιας, συγκεκριµένα αυτός:
Είναι υπέρ ή κατά των εξορύξεων ο ίδιος ο Υπουργός; Την ίδια
στιγµή όµως δεν τολµάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί εσείς
είστε τώρα εδώ, να φέρετε στη Βουλή τα µνηµόνια συνεργασίας
για τα Σκόπια, ενώ λησµονήσατε τη µαρτυρική κατεχόµενη
Κύπρο µας, όταν µιλάγατε εδώ µέσα και ο Πρωθυπουργός για
την Ουκρανία και τώρα προσπαθείτε να συµµαζέψετε τα ασυµµάζευτα.
Δεν ψηφίζουµε τη συµφωνία, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί αντί
να προάγετε και να υπερασπίζεστε το εθνικό συµφέρον, ακολουθείτε πολιτικές εθνικών υποχωρήσεων, µειωµένης επήρειας βλέπε Αίγυπτο, βλέπε Ιταλία, τις συµφωνίες µε Αίγυπτο και
Ιταλία- γιατί πανηγυρίζετε και λέτε «Υπογράψαµε και συµφωνίες». Τι λένε µέσα; Για πρώτη φορά µειωµένη επήρεια. Πρώτη
φορά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και δεν τα λέµε εµείς, ρωτήστε
όποιον διεθνολόγο θέλετε, όποιον καθηγητή θέλετε.
Και δεν ψηφίζουµε, κύριε Παναγιωτόπουλε –και κλείνω, κύριε
Πρόεδρε, µε αυτό- τη συµφωνία γιατί η Ελληνική Λύση έχει ως
πρωταρχική αξία και σηµασία το εθνικό συµφέρον, το συµφέρον
των Ελλήνων πολιτών και του απανταχού ελληνισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Χήτα.
Αφού ετοιµαστεί το Βήµα, θα δώσουµε τον λόγο στον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, τον κ. Παναγιωτόπουλο. Μετά τον κ.
Παναγιωτόπουλο, θα πάρει το λόγο η Αλέκα Παπαρήγα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στον αµέσως προλαλήσαντα θα απαντήσω όπως απαντάνε και
στη βόρεια Ελλάδα µερικές φορές. «Εσένα τι σε πειράζει;» λένε.
Εµφανίζεστε σφόδρα ενοχληµένοι που θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε λίγες µέρες να µιλήσει ενώπιον του Κογκρέσου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Καθόλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Υπερβάλλετε εαυτούς για να αποδείξετε ότι δεν οφείλεται
σε κάποια απόδοση τιµής ή ευσήµων στον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά είναι έτσι επί τη αφορµή του περσινού εορτασµού
των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση που δεν έγινε λόγω
COVID κ.λπ., και δεν έχει κανέναν συµβολισµό, καµµία αναφορά
στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού ή αν θέλετε, στην εικόνα της
χώρας ως του αξιόπιστου, του βασικού εταίρου στην περιοχή για
τις Ηνωµένες Πολιτείες, κάτι που άλλωστε αποτελεί κατά κάποιον τρόπο και απότοκο αυτής της συµφωνίας που καλούµαστε
να κυρώσουµε σήµερα.
Έχω µπροστά µου τη φωτογραφία από την εκκένωση της Σαϊγκόν που µου έδωσε πριν από λίγο ο κ. Παφίλης. Πολλή αναγωγή
στο παρελθόν, πολλή επιχειρηµατολογία µε όρους µετεµφυλιοπολεµικού κλίµατος, Ψυχρού Πολέµου, παρελθοντικού σε κάθε
περίπτωση και όχι, θα έλεγα, µε όρους µέλλοντος.
Αυτή η συµφωνία, αυτή η διάταξη και αναδιάταξη των συµµαχιών, η εντατικοποίηση της προσπάθειας να οικοδοµήσουµε νέες
συµµαχίες, να αναβαθµίσουµε ήδη υπάρχουσες, ξέρετε, έχει
αναφορά στο µέλλον και όχι στο παρελθόν. Καλό θα ήταν η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσετε να είναι µε όρους µέλλοντος.
Εγώ βλέποντας αυτό εδώ το ελικόπτερο δεν µπορώ παρά να
παρατηρήσω ότι πρόκειται για ένα ελικόπτερο τύπου «Μπέλ
Χίουι». Ακόµα υπάρχουν τέτοια ελικόπτερα και στις διαθεσιµότη-
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τες των Ενόπλων Δυνάµεων. Αυτό που έρχεται σαν δεύτερη
σκέψη είναι ότι θα πρέπει να πάµε να ζητήσουµε έστω και µε
όρους πλεονάζοντος αµυντικού υλικού µερικά «Μπλακ Χωκ» µεθαύριο που θα πάµε στην Αµερική από τα πλεονάζοντα ή να αναβαθµίσουµε τα υπάρχοντα ώστε να αποσύρουµε αυτά της
δεκαετίας του ’70, τα παλιά, αξιόπιστα, βέβαια, «Μπελ» που χρησιµοποιήθηκαν στον πόλεµο του Βιετνάµ. Εδώ, πραγµατικά, εντοπίζω τη χρησιµότητα αυτής της φωτογραφίας κι όχι στα
µηνύµατα και τους συµβολισµούς της.
Αν κανείς άκουγε αυτά που ακούστηκαν στην Αίθουσα την τελευταία µία ώρα και δεν είχε αίσθηση της ελληνικής πραγµατικότητας, θα αποκόµιζε την εντύπωση ότι οσονούπω η Ελλάδα
καταθέτει αίτηση να αποχωρήσει από το κατάπτυστο ΝΑΤΟ και
να βγει ο κόσµος στους δρόµους να κατακάψει αµερικανικές σηµαίες.
Όµως οι περισσότεροι από αυτούς που τα διατύπωσαν αυτά
εντός της Αίθουσας, το κάνουν υπό τη βεβαιότητα και την ασφάλεια ότι ποτέ δεν θα κληθούν να πάρουν κρίσιµες, δύσκολες αποφάσεις σε σχέση µε τον στρατηγικό προσανατολισµό της χώρας.
Έτσι έξω από τον χορό εύκολα µιλάς και εύκολα λες και παραπανίσιες κουβέντες.
Η προσπάθεια όµως η χώρα να θωρακιστεί και να θωρακιστεί
πάνω σε ένα συνεπέστατο ως προς την εκπόνηση και την υλοποίησή του σχέδιο που ανάγεται αφ’ ενός στον άξονα των εξοπλιστικών και αφ’ ετέρου, στον άξονα της οικοδόµησης και της
ενίσχυσης συµµαχιών συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί µε
ολοένα αυξανόµενη ένταση και αίσθηση κατεπείγοντος.
Και τούτο διότι ο κόσµος έχει αλλάξει και έχει αλλάξει πολύ
δραµατικά τώρα τελευταία, η αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης έχει αλλάξει, οι τεκτονικές πλάκες της γεωπολιτικής µετακινούνται βιαίως και πρέπει η Ελλάδα να κάνει τις
προσαρµογές της. Θεωρώ ότι το τελευταίο διάστηµα τις κάνει
και στους δύο άξονες που περιέγραψα.
Ξέρουµε σε ποιο στρατόπεδο ανήκουµε και ευτυχώς που ανήκουµε σε αυτό το στρατόπεδο, αν θέλετε και την προσωπική µου
άποψη. Για όσους θέλουν περισσότερες λεπτοµέρειες, θα τους
πρότεινα να αποταθούν σε αυτούς που ιστορικά ανήκαν σε άλλα
στρατόπεδα και σήµερα έχουν προσχωρήσει στο νατοϊκό στρατόπεδο και αποτελούν και τους φανατικότερους υποστηρικτές
τους. Αυτούς τους λαούς προς τα κεντρικά και βόρεια της Ευρώπης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα ήταν πολύ διδακτική µια συνοµιλία µαζί τους, για να µας
αναπαράξουν τις εµπειρίες τους από το παρελθόν και τις προσδοκίες από το µέλλον και την ασφάλεια που αισθάνονται λόγω
της ιδιότητας τού ανήκειν σε αυτό το στρατόπεδο.
Γιατί πολλά θεωρούµε δεδοµένα φαίνεται σε αυτή τη χώρα,
όπως σας είπα, στην πολύ βολική ασφάλειά µας, η οποία όµως
διακυβεύεται στις εποχές που περνούµε και πρέπει, όπως σας
είπα, να προσαρµοστούµε.
Εγώ δηλώνω απογοητευµένος σήµερα, όχι γιατί η MDCA θα
ακυρωθεί, θα κυρωθεί όντως µε το πέρας της ονοµαστικής ψηφοφορίας, αλλά γιατί δεν θα κυρωθεί µε ευρεία πλειοψηφία ώστε
να µεταφέρει αυτή την ευρεία πλειοψηφία ως επιπλέον όπλο στη
φαρέτρα του ο Πρωθυπουργός σε τρεις µέρες όταν θα µεταβεί
µε την υπόλοιπη αποστολή στην Αµερική.
Υπάρχουν, όµως, και χειρότερα, οπότε να µη µεµψιµοιρούµε.
Φανταστείτε τι θα γινόταν, ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για τις οποίες κάποιοι εδώ µέσα τόσο
κόπτονται, εάν απέρριπτε απόψε το βράδυ η Βουλή, εάν καταψήφιζε την MDCA, µε δεδοµένη την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον σε λίγες µέρες.
Γι’ αυτό και, πραγµατικά, δεν µπορώ να καταλάβω και λυπούµαι πολύ για τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και για
τη συνολική της επιχειρηµατολογία. «Δεν παίρνουµε αρκετά», «τα
δίνουµε όλα». Κοιτάξτε, δεν είναι πρωτοφανής η παντελής, η
απόλυτη αλλαγή πορείας. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, το κόµµα
αυτό δεν ψήφισε το νοµοσχέδιο για την αναβάθµιση των «Viper»,
όταν ήρθε στη Bουλή η τελευταία τροπολογία δηλαδή περί εφοδιαστικής ασφάλειας, ενώ είχε εγκρίνει -και ορθώς έπραξε- το
πρόγραµµα αναβάθµισης των «Viper» ως κυβέρνηση. Δεν ψήφισε
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την πρώτη σύµβαση για την πρόσκληση των δεκαοκτώ «Ραφάλ»
διότι τότε υποτίθεται ότι ήταν ατελής αυτή η πρωτοβουλία, γιατί
δεν είχαµε φέρει ρήτρα αµοιβαίας αµυντικής συνδροµής µε τη
Γαλλία. Όταν φέραµε ρήτρα αµοιβαίας αµυντικής συνδροµής µε
τους Γάλλους, φέρνοντας µαζί τη στρατηγική συµφωνία αµυντικής συνεργασίας και την πρόσκληση των τριών φρεγατών, δεν
ψήφισε τότε το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τη συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας µε τους Γάλλους γιατί θα διακινδυνεύαµε –λέει- προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων στη
Σαχέλ κ.λπ..
Σήµερα δηλώνει ότι δεν ψηφίζει την MDCA, για την οποία εργάστηκε ως κυβέρνηση, προκειµένου να αναπτυχθεί, να παραµείνει επίκαιρη, µέχρι να φτάσουµε να την βελτιώσουµε εµείς µε
την κύρωση των δύο πρωτοκόλλων, του πρώτου τον Οκτώβρη
του 2019 και µερικούς µήνες αργότερα από τη Βουλή το δεύτερο
µε τη σηµερινή διαδικασία κύρωσης.
Οι Αµερικανοί, προφανώς, θα εκπλαγούν δυσάρεστα, θα απογοητευτούν ενδεχοµένως. Δεν είναι αυτό αν θέλετε της παρούσης. Το δεδοµένο, όµως, είναι ότι θα απογοητευθούν από τη
στάση αυτή και άνθρωποι στον Έβρο, Εβρίτες, άνθρωποι οι
οποίοι καταλαβαίνουν στην καθηµερινότητά τους την κοσµογονία που συντελείται, όχι µε την «ολική παραχώρηση», όπως
άκουσα από τα χείλη του κ. Τσίπρα πριν από λίγες ώρες αλλά µε
την παραχώρηση προς µερική χρήση του λιµένα της Αλεξανδρούπολης, προκειµένου να διενεργούνται αυτές οι επιχειρήσεις
µεταφοράς στρατιωτικού υλικού των αµερικανικών ενόπλων δυνάµεων. Μερική παραχώρηση είναι.
Και φυσικά υπάρχει κάθε περιθώριο για τον λιµένα της Αλεξανδρούπολης να αναπτυχθεί συνολικά και για την εµπορική του
χρήση και την τουριστική κ.λπ.. Γιατί η επένδυση που γίνεται
αυτή τη στιγµή στην Αλεξανδρούπολη είναι µια πραγµατική κοσµογονία γι’ αυτή την κάποτε εσχατιά και τώρα κεντρικό σηµείο
στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα µας. Η τοπική κοινωνία εκεί
το καταλαβαίνει και το εκτιµά.
Κι αν οι εργασίες που αναβάθµισαν τη λειτουργία του λιµένα
τους να µπορεί να υποδέχεται και µεγαλύτερα πλοία ξεκίνησαν
µε την ανέλκυση της βυθισµένης βυθοκόρου στο λιµάνι πριν από
µερικά χρόνια µε αµερικανικά κεφάλαια –χρηµατοδοτηµένο, δηλαδή, από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής είναι το έργο
αυτό, µε ελληνικές, όµως, εταιρείες να δουλεύουν για να το υλοποιήσουν- τώρα πλέον το λιµάνι αυτό βλέπει τη λειτουργία του
να αναβαθµίζεται δραµατικά µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη οικονοµία και την ανάπτυξη όλης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εποµένως, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή τη στιγµή υπάρχουν
παρατάξεις εντός του Κοινοβουλίου που δεν στηρίζουν αυτή την
προοπτική. Ξέρετε, το πλαίσιο των ελληνοαµερικανικών σχέσεων
είναι ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας και στηρίζεται στη
βασική παραδοχή ότι πλέον για τους Αµερικανούς, σε αντίθεση
µε ό,τι ισχυρίζονταν στο παρελθόν ή πίστευαν στο παρελθόν, η
Ελλάδα είναι όντως ο πλέον βασικός και πλέον αξιόπιστος εταίρος στη περιοχή. Όχι ο µόνος εταίρος. Ασφαλώς όχι. Είναι,
όµως, ο πλέον αξιόπιστος, αυτός εις στον οποίο αξίζει κάποιος,
µία δύναµη όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, να επενδύσει.
Αυτό είναι το νόηµα της στρατηγικής σχέσης. Η αναβάθµισή της
σαφώς και αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης.
Μία παράµετρος, µία έκφανση αυτής της αναβάθµισης είναι
και η MDCA, η Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας. Δεν
είναι η µόνη παράµετρος, αλλά είναι µία συµφωνία η οποία προβλέπει, όσον αφορά την τροποποίηση της, πολύ συγκεκριµένα
πράγµατα. Τα αναπτύξαµε στην επιτροπή. Δεν χρειάζεται να πω
πολλά εδώ.
Θα πω ότι τα δύο διαφοροποιά τα στοιχεία σε σχέση µε το παρελθόν είναι ότι προκύπτει µια προσθήκη περιοχών και εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάµεων κοινού ενδιαφέροντος: Στη
Σούδα, στον Βόλο, όπου διατίθεται ένα στρατόπεδο για την φιλοξενία αν θέλετε στοιχείων των αµερικανικών ενόπλων δυνάµεων που εκπαιδεύονται στο πτητικό αντικείµενο, πληρώµατα
ελικοπτέρου είναι στο Στεφανοβίκειο δίκαιο και εποµένως χρειάζεται να έχουν κάποιο στρατόπεδο οργανωµένο, µε προδιαγραφές ασφαλείας κ.λπ., για να µένουν κάποιους µήνες τον χρόνο,
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στην Αλεξανδρούπολη αντιστοίχως για το προσωπικό διοικητικής
µέριµνας που συνδράµει τις επιχειρήσεις µεταφοράς αµυντικού
υλικού των αµερικανικών ενόπλων δυνάµεων και εποµένως πρέπει να µένει σε µόνιµη, περίπου, βάση στην Αλεξανδρούπολη,
έτσι εκεί παραχωρείται το Στρατόπεδο «Γιαννούλη» και στο πεδίο
βολής Λιτόχωρου ακριβώς για να κάνουν χρήση στην εκπαίδευση
τους τα αµερικανικά πληρώµατα που θα εκπαιδεύονται µε τα ελληνικά από τη βάση αεροπορίας στρατού του Στεφανοβικείου.
Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά σηµεία που προστίθενται στις πρόνοιες της MDCA.
Το δεύτερο είναι η επέκταση της χρονικής διάρκειας. Άκουσα
πάρα πολλά ότι επεκτείνεται επ’ αορίστου κ.τ.λ.. Είναι σαφές το
κείµενο του νόµου που κάνει λόγο για πενταετία, µε δικαίωµα επιλογής ανανέωσης εάν συντρέξει συγκεκριµένη διαδικασία που
ακολουθείται, προφανώς µε συµφωνία και των δύο πλευρών ή
αντιστοίχως όσον αφορά την πρόθεση λήξης της σύµβασης µε
καταγγελία. Πενταετής είναι η παράταση και ο λόγος προφανής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Δεν γίνεται αορίστου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε, κύριε Κατρούγκαλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ο λόγος, κύριε Κατρούγκαλε, είναι προφανής. Όταν έχεις
µπροστά σου πέντε χρόνια σίγουρα, ξέρεις ότι µπορείς να επενδύσεις περισσότερα και να αναπτύξεις περισσότερο τις υποδοµές πάνω στις οποίες ούτως ή άλλως έχεις αποφασίσει να
επενδύσεις. Δεν βρίσκω αυτό να µην είναι επ’ ωφελεία όχι µόνο
του αµερικανικού παράγοντα αλλά και της Ελλάδος, δεδοµένου
ότι οι εγκαταστάσεις αυτές είναι εγκαταστάσεις των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάµεων, οι οποίες θα τύχουν αυτής της αν θέλετε
επενδυτικής πρωτοβουλίας, καθότι όπου πηγαίνουν οι Αµερικανοί χρηµατοδοτούν µε γενναίο τρόπο την αναβάθµιση των υποδοµών. Μέχρι και γυµναστήριο θα φτιάξουν στο Στρατόπεδο
«Γιαννούλη», πέραν όλων των άλλων.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Και ο αγωγός Καβάλας - Αλεξανδρούπολης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ο αγωγός είναι ένα άλλο σηµείο, όπως λέει σωστά ο κύριος
ναύαρχος.
Ο αγωγός καυσίµου που θα φέρει το καύσιµο από την Καβάλα
–τυγχάνω να γνωρίζω καλά- όπου καταλήγει αυτή τη στιγµή ο νατοϊκός αγωγός, µέχρι την Αλεξανδρούπολη, ένεκα των αναγκών
για τη χρήση του λιµένα της Αλεξανδρούπολης, προφανώς θα
γίνει µε νατοϊκά ή µε αµερικανικά κονδύλια. Θα προσπορίσει,
όµως, ευκαιρίες και επιπλέον δυνατότητες στον πολιτικό αερολιµένα Αλεξανδρούπολης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αγωγός καυσίµου είναι και θα γίνει µε χρηµατοδότηση αυτών που έρχονται
να τα πάρουν όλα και δεν αφήνουν τίποτα για εµάς τους καηµένους τους Έλληνες.
Θα κλείσω παραθέτοντας λίγα στοιχεία σχετικά µε την αύξηση
του αµυντικού αποτυπώµατος των Ηνωµένων Πολιτειών, συνεπεία τόσο της MDCA, αλλά και της αναβαθµισµένης στρατηγικής
σχέσης το τελευταίο διάστηµα. Την τελευταία διετία, λοιπόν, και
παρά τις δυσκολίες της πανδηµίας -ουκ αµελητέες δυσκολίες,
ιδίως όσον αφορά ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις- προσέξτε τι
έγινε µεταξύ άλλων:
Αναπτύχθηκαν τµήµατα της αεροπορίας στρατού των Ηνωµένων Πολιτειών στο Στεφανοβίκειο για ένα εξάµηνο κατ’ έτος για
τέταρτη συνεχόµενη χρονιά για συνεκπαιδεύσεις. Συµφωνήθηκε
η χρήση της Σούδας ως µόνιµη έδρα του µεγάλου αµερικανικού
πλοίου υποστήριξης «Χέρσελ «Woody» Γουίλιαµς».
Έγινε πληθώρα ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων στην Ελλάδα.
Μόνο το πρώτο τετράµηνο του 2022 προέκυψαν πάνω από είκοσι
πέντε συνεκπαιδεύσεις µεταξύ αµερικανικών και ελληνικών ενόπλων δυνάµεων. Αναπτύχθηκαν αµερικανικές δυνάµεις στην Ευρώπη µέσω του λιµένα, όπως ειπώθηκε, της Αλεξανδρούπολης.
Προκύπτει όλο και αυξανόµενος αριθµός κατάπλου αµερικανικών πλοίων καθώς και προσγειώσεων ή απογειώσεων αµερικανικών αεροσκαφών κατά τη διενέργεια ασκήσεων και
συνεκπαιδεύσεων αλλά και λοιπών δραστηριοτήτων από ελληνικές βάσεις.
Και, βέβαια, αυξήθηκαν κατά πολύ τα έργα υποδοµών που
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υλοποιούνται µε αµερικανική χρηµατοδότηση στις περιοχές που
περιλαµβάνονται στην MDCA. Σύντοµα θα γίνει µεταστάθµευση
αριθµού µη επανδρωµένων αεροσκαφών τύπου «MQ9» των λεγόµενων UAVs µε µεγάλη εµβέλεια εποπτείας από τη Μαύρη Θάλασσα µέχρι τη Λιβύη. Υπήρχαν, είχαν εγκατασταθεί στη Λάρισα
στα πλαίσια των ευκαιριών της πρώτης MDCA. Για λόγους επιχειρησιακούς των Αµερικανών έφυγαν για αλλού. Επανέρχονται
τώρα για να εγκατασταθούν µε προοπτική ίσως και µόνιµης εγκατάστασης αυτών των αµερικανικών UAVs και φυσικά µε ανοιχτή την εναλλακτική να προµηθευτεί και η χώρα µη επανδρωµένα
αυτού του τύπου. Θυµίζω ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προηγµένης τεχνολογίας επανδρωµένο το οποίο έχει τη µεγαλύτερη
εµβέλεια, αν θέλετε, εποπτείας χώρου από αυτά που υπάρχουν
στην αγορά, για αυτούς που γνωρίζουν.
Προφανώς ήδη εκτελούνται νέα έργα υποδοµών στη Λάρισα
στην αεροπορική βάση µε αµερικανική χρηµατοδότηση για να
υποδεχτούν ξανά αυτά τα στοιχεία. Μεταξύ των συνεκπαιδεύσεων είχαµε συµµετοχή προσφάτως των Ηνωµένων Πολιτειών
µε αεροσκάφη από το αεροπλανοφόρο «Χάρυ Τρούµαν» στη διακλαδική άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 22». Άλλες ασκήσεις όπως η τακτική
άσκηση µετά στρατευµάτων «ΩΡΙΩΝ 22» συνεκπαιδεύτηκαν στοιχεία των ειδικών δυνάµεων της Βουλγαρίας της Γαλλίας της Κύπρου του Ισραήλ και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
φυσικά και της Ελλάδας προσφάτως στην επικράτειά µας. Επίσης υπήρξαν πολλαπλές συνεκπαιδεύσεις Πολεµικού Ναυτικού
και Πολεµικής Αεροπορίας µετά του αµερικανικού πάλι αεροπλανοφόρου «Χάρυ Τρούµαν». Ακόµη πάνω από εξήντα συνεκπαιδεύσεις για το προηγούµενο έτος το 2021, που ήταν έτος στο
οποίο υπήρχαν και δυσκολίες λόγω πανδηµίας. Οι δραστηριότητες, λοιπόν, εντατικοποιούνται.
Και οι εξοπλισµοί είναι µία παράµετρος της ελληνοαµερικανικής σχέσης, έτσι δεν είναι; Πέραν, λοιπόν, από τη συµβασιοποίηση αρκετών προγραµµάτων όπως ας πούµε η αναβάθµιση των
ογδόντα τριών F-16 στην εκδοχή «Viper», η προµήθεια των ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων «Ροµέο», το πρώτο από τα επτά θα
έρθει µέσα στο τρέχον έτος, η προµήθεια των χιλίων διακοσίων
µεταχειρισµένων τεθωρακισµένων τροχοφόρων οχηµάτων αναγνώρισης µέσω του προγράµµατος EDA, πλεονάζον αµυντικό
υλικό, των αµερικανικών ενόπλων δυνάµεων, έχουµε και άλλα τα
οποία είναι υπό µελέτη και συζήτηση και εντάσσονται στη συνολική αυτή ελληνοαµερικανική σχέση.
Παρεµπιπτόντως από τα χίλια διακόσια τροχοφόρα θυµίζω ότι
έχουµε παραλάβει τα πρώτα σαράντα τέσσερα από ευρωπαϊκό
έδαφος που ήταν σταθµευµένα για λόγους οικονοµίας της µεταφοράς και έχουν ήδη παραληφθεί τα πρώτα εκατόν τριάντα εκτός από τα σαράντα τέσσερα- από την Αµερική από τον
Απρίλιο, από τον προηγούµενο µήνα, ενώ µέχρι 10/6 θα έρθουν
και θα παραληφθούν από τους επιτελείς του Γενικού Επιτελείου
Στρατού και τους αρµόδιους άλλα διακόσια εβδοµήντα τεθωρακισµένα οχήµατα. Άρα τετρακόσια σαράντα τέσσερα έχουν ήδη
παραληφθεί και προχωράµε βήµα ταχύ. Είναι ένα πολύ χρήσιµο
στοιχείο για τον Στρατό Ξηράς. Προφανώς θα υποστούν µια µερική αναβάθµιση όσον αφορά τα τηλεπικοινωνιακά τους και τα
οπλικά τους συστήµατα. Αλλά είναι οχήµατα σε καλή κατάσταση
τα οποία αµέσως θα συνδράµουν επιχειρησιακά τις τάξεις των
Ενόπλων Δυνάµεων και ιδίως του Στρατού Ξηράς.
Υπάρχουν κι άλλα κατά νου, όπως η πρόσθεση παράκτιων περιπολικών τύπου «Άιλαντ». Δεν είναι πολεµικά πλοία. Είναι πλοία
τα οποία θα παραδοθούν στο Λιµενικό Σώµα. Όµως είναι κάτι τα
οποία διαπραγµατευόµαστε στο πλαίσιο του πλεονάζοντος αµυντικού υλικού. Υπάρχουν τα ελικόπτερα «Μπλακ Χωκ» για τα οποία
τα Γενικά Επιτελεία ετοιµάζουν πρόταση πάλι από τα EDA. Και
φυσικά αρκετά ακόµα στοιχεία. Δεν µπορούµε να τα πούµε όλα,
γιατί η συζήτηση και η διαπραγµάτευση είναι σε εξέλιξη µεταξύ
όµως των αρµοδίων, των τεχνικά αρµοδίων στελεχών των στρατιωτικών επιτελείων.
Σε κάθε περίπτωση όµως είναι µια ανοιχτή συζήτηση σε ευήκοα ώτα, σε εταίρους που είναι πρόθυµοι να ακούσουν και να
δούνε τις ανάγκες και ενδεχοµένως να δώσουν και λύσεις σε
αυτές όπως έχει προκύψει µέχρι τώρα. Και αυτή είναι η συνολική
παράµετρος, η συνολική διάσταση της ελληνοαµερικανικής
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αµυντικής συνεργασίας. Τι σηµαίνει αυτό; Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ο πλέον αξιόπιστος και συνεπής εταίρος στην περιοχή,
ίσως γιατί ξέρουν τι να περιµένουν από εµάς. Προβλεψιµότητα!
Για αυτό είπα ότι δεν είναι κακό πράγµα, δεν είναι ελάττωµα και
ανάθεµα η προβλεψιµότητα. Ο τυχοδιωκτισµός και η ακατάσχετη
διάθεση για γεωπολιτικό σπεκουλάρισµα είναι ανάθεµα για κάποιους άλλους Αµερικανούς.
Και αν είναι κάποια ώρα να αναπτύξουµε µια συγκεκριµένη
συµπεριφορά αυτή την εποχή, είναι η ώρα όχι να πεταρίζουµε
στους γεωπολιτικούς µας υπολογισµούς αλλά να στοιχηθούµε
στο στρατόπεδο στο οποίο ξέρουµε ότι ανήκουµε µε αίσθηµα
ευθύνης, µε αίσθηµα του ανήκειν και µε πρόθεση να είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις µας, για να µπορούµε να ασκήσουµε
και όταν χρειαστεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα δικαιώµατά
µας. Αυτό ζητάµε µόνο και αυτό επιδιώκουµε µε µεγαλύτερη ενδεχοµένως ένταση το τελευταίο διάστηµα λόγω και των δραµατικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αυτή είναι εν πάση περιπτώσει η εκπεφρασµένη πολιτική
της Κυβέρνησης. Και αν είναι επωφελής για τη χώρα, αν δεν συµφωνούµε όλοι στο τι συνιστά εθνικό όφελος για τη χώρα, εµείς
είµαστε απολύτως συνειδητοποιηµένοι ότι αυτή η συµφωνία
αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας προσπορίζει όφελος για τη
χώρα. Αναβαθµίζει την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):. Η αναβάθµιση είναι αναγνωρίσιµη και τα οφέλη είναι και
απτά.
Για αυτόν τον λόγο καλώ ει δυνατόν έστω και την ύστατη ώρα
-και κλείνω και ευχαριστώ για την ανοχή- το Σώµα να εγκρίνει τη
συµφωνία. Δεν είναι ώρα να διυλίζουµε τον κώνωπα αλλά να καταπίνουµε την κάµηλο. Ας δούµε τη µεγάλη εικόνα µπροστά µας
ας δούµε αυτά που έρχονται. Ας δούµε την γεωπολιτική αναταραχή στην οποία έχει περιέλθει και η ευρύτερη περιοχή.
Και ένα τελευταίο θα πω -µε συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε- για
την περίφηµη υπόθεση των F-16 στην Τουρκία. Οφείλω να κάνω
ένα σχόλιο και για αυτό γιατί πολλά ακούστηκαν. Ότι παραµονές
του ταξιδιού οι Αµερικανοί κλείνουν το µάτι στους Τούρκους και
τους κάνουν το χατίρι. Και όλο αυτό ξέρετε δείχνει πόσο ας
πούµε λάθος έχουµε υπολογίσει τα πράγµατα. Τι γράφτηκε στη
«Wall Street Journal»; Ότι η διοίκηση Μπάιντεν συναινεί για να
πωληθούν κάποια συγκεκριµένα συστήµατα στην Τουρκία, δηλαδή, πυραυλικά συστήµατα και η αναβάθµιση κάποιου ραντάρ.
Τι υπάρχει; Υπάρχει όντως ένα αίτηµα της Τουρκίας για πρόσκληση σαράντα καινούργιων Viper και αναβάθµιση άλλων
ογδόντα F-16 στην εκδοχή Viper. Αλλά ανάµεσα στο αίτηµα της
Τουρκίας και σε αυτά που κατά το δηµοσίευµα της «Wall Street
Journal» παραχωρούνται ή συζητάει και η κυβέρνηση Μπάιντεν,
υπάρχει µεγάλη διαφορά. Γιατί σπεύδουµε, λοιπόν, να προεξοφλήσουµε όταν ξέρουµε -το δηλώνει και ο ίδιος ο Ακάρ- ότι είναι
µακρύς ο δρόµος και αβέβαιος µακρύς µέχρι να ολοκληρωθεί
αυτό, αν θα ολοκληρωθεί ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, µε
αυτό ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Να µην προεξοφλούµε και κυρίως να µην παίζουµε για
άλλη µια φορά ένα παιχνίδι εντυπώσεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης):\ Τον λόγο έχει
τώρα η Αλέκα Παπαρήγα. Και ο επόµενος οµιλητής -πάµε δηλαδή µε τον κατάλογο των οµιλητών- θα είναι ο κ. Δαβάκης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Με µπόλικη αυταρέσκεια και µε µικρότερη επίγνωση αυτογνωσίας αρκετοί Υπουργοί της Κυβέρνησης όταν αναφέρθηκαν στις θέσεις του ΚΚΕ για αυτή την
πολεµική, επιθετική ελληνοαµερικανική συµφωνία είπαν: «ξέρουµε, το ΚΚΕ τώρα αναφέρεται σε ζητήµατα του παρελθόντος,
παρελθοντολογεί» κ.λπ.. Πραγµατικά θα κάναµε παρελθοντολο-
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γία, αν είχαµε διαψευστεί εδώ και τριάντα χρόνια σε µια βασική
πρόγνωση, ότι µετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και του
Συµφώνου της Βαρσοβίας, ό,τι έγινε εκείνη την περίοδο, µπαίνουµε σε έναν νέο κύκλο πολεµικών, ανταγωνιστικών αντιπαραθέσεων, σε έναν νέο κύκλο αίµατος. Εσείς διαψευστήκατε.
Όλοι εδώ, τα παρόντα κόµµατα στη Βουλή και άλλα, που δεν
είναι τώρα, ένα πράγµα έλεγαν, ότι από τις αρχές της δεκαετίας
του 1990 µπαίνουµε στον δρόµο της δηµοκρατίας, της ειρήνης,
της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών προς όφελος των λαών
και ότι τώρα πια δεν θα γίνει κανένας πόλεµος λες και τον πόλεµο
τον προκαλούσε η Σοβιετική Ένωση και το σοσιαλιστικό σύστηµα. Επιβεβαιωθήκατε; Αν εµείς είχαµε διαψευσθεί, πραγµατικά θα ήταν παρελθοντολογία σήµερα να αναφερόµαστε στα
εβδοµήντα χρόνια του ΝΑΤΟ και τις εµπειρίες που υπάρχουν. Αν
θέλετε δεν µπορούµε να ξεχάσουµε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, την
Ευρώπη των δύο παγκοσµίων πολέµων και των εκατοντάδων πολέµων -πάνω από εκατόν πενήντα πόλεµοι- που έγιναν ως το
1991 σε παγκόσµιο επίπεδο και δεκάδες πόλεµοι µετά το 1990
έως σήµερα και ανοίγεται και νέος κύκλος πολέµων από εδώ και
µπρος.
Εποµένως το παρελθόν, που δεν είναι και πολύ παλιό -εβδοµήντα χρόνια- διδάσκει. Βεβαίως έχουµε σοβαρές εξελίξεις και
ανακατατάξεις. Παραδείγµατος χάριν, προ το 1991 δεν υπήρχε
η κορυφαία αντιπαράθεση που υπάρχει σήµερα ανάµεσα στις
Ηνωµένες Πολιτείες και την Κίνα, δεν υπήρχαν καινούργια καπιταλιστικά ιµπεριαλιστικά κράτη, όπως είναι η Ρωσία, ο ρόλος των
Ινδιών και άλλων, ακόµα και της Τουρκίας που έχει αναβαθµιστεί.
Επί το κακό βέβαια έχει αναβαθµιστεί, δεν το λέµε µε όρους θετικούς. Έχουµε τον λεγόµενο πολυπολικό κόσµο που όλοι τον
εµφάνιζαν και ανάµεσα σε αυτούς και ο ΣΥΡΙΖΑ ως µια θετική
εξέλιξη. Έχουµε περισσότερα ιµπεριαλιστικά κέντρα, περισσότερα ανταγωνιζόµενα καπιταλιστικά κράτη, άρα όλη σήµερα η
γη έχει υπόγειες εστίες πολέµων και θα έχει και καινούργιες.
Εποµένως, µε συγχωρείτε, αν εσείς θέλετε να ξεχάσετε το παρελθόν, γιατί έχει και αρκετά άπλυτα το παρελθόν, εµείς δεν το
ξεχνάµε και κυρίως για να υπολογίσουµε τι καινούργιο υπάρχει
σήµερα και πού πρέπει να συγκεντρώσουµε την προσοχή µας
και σε ποιες εξελίξεις.
Αυτή η συµφωνία -απλώς µια κουβέντα θα πω- είναι επιθετική,
πολεµική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ηνωµένων Πολιτειών και του ελληνικού κράτους, στις σύγχρονες ανάγκες των
ανταγωνισµών, των διεκδικήσεων, σφαίρες επιρροής, δρόµοι διέλευσης ενεργειακών πηγών και εµπορευµάτων και κυρίως στον
ανταγωνισµό για τη διασφάλιση της δύναµης της αστικής τάξης,
αυτών που κλείνουν συµφωνίες µεταξύ τους. Εδώ τώρα καλύφθηκε αυτή η συµφωνία µε το ότι είναι ο µονόδροµος για να διασφαλίσουµε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας στον όποιο
βαθµό η Τουρκία αποφασίσει να την απειλήσει.
Εµείς το λέµε καθαρά και το λέµε στον ελληνικό λαό: καµµιά
εµπιστοσύνη σε καµµία ιµπεριαλιστική συµφωνία, καµµία εµπιστοσύνη στις Ηνωµένες Πολιτείες και στο ελληνικό κράτος. Και
λέω κράτος γιατί αν πω Ελλάδα και χώρα εκεί µέσα είναι και ο
λαός. Μιλάµε για το ελληνικό κράτος, τις ελληνικές κυβερνήσεις,
την ελληνική αστική τάξη, καµµιά εµπιστοσύνη ότι θα διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα προς όφελος του λαού.
Και εδώ αξίζει το παρελθόν και µάλιστα το παρόν σήµερα δίνει
πολύ περισσότερες δυνατότητες παρά τις αρνητικές εξελίξεις.
Στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο υπήρξαν ή δεν υπήρξαν λαϊκά αντιστασιακά απελευθερωτικά κινήµατα σε όλες εκείνες τις χώρες
όπου τα αστικά κόµµατα παρέδωσαν, υποτάχθηκαν αµαχητί στη
γερµανική φασιστική επέλαση και πήγαν και εγκαταστάθηκαν
στο Λονδίνο -τα ελληνικά αστικά κόµµατα ως εξαίρεση πήγαν
στην Αίγυπτο- και εκεί περίµεναν πότε θα τελειώσει ο πόλεµος
για να γυρίσουν στις χώρες τους και να κάτσουν στο σβέρκο των
λαών, και µε ευθύνες αρκετές φορές και ηγετικών δυνάµεων τον
απελευθερωτικών κινηµάτων; Αυτά ήδη τα έχουµε πει. Καµµιά
εµπιστοσύνη! Αλίµονο αν ο ελληνικός λαός ταυτίσει την υπεράσπιση της εδαφικής του ακεραιότητας στο ποια κυβέρνηση θα
έχουµε τότε και στην ελληνοαµερικανική συµφωνία.
Ακούσαµε εδώ την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προετοίµασε
αυτή τη συµφωνία -φυσικά έχει επαυξήσει στη συµφωνία. Η συµ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΗ’ - 12 ΜΑΪΟΥ 2022

φωνία έχει διαδοχικές φάσεις- που χώριζε κυβέρνηση και αντιπολιτευόµενα κόµµατα -βεβαίως εδώ δεν είµαστε εµείς- ανάµεσα
σε αυτούς που είναι δεδοµένοι για τις Ηνωµένες Πολιτείες και
σε αυτούς που δεν είναι δεδοµένοι, πλαστός εντελώς διαχωρισµός.
Και εδώ έχει αξία να σταθούµε και λιγάκι στο πρόσφατο παρελθόν, δε λέω στον 19ο αιώνα. Σε αυτές τις λεόντειες πολεµικές
ιµπεριαλιστικές συµµαχίες, ανεξάρτητα από τη σύνθεσή τους,
ακόµα και ηγεσίες κρατικές που µπορεί να είναι ακόµη πιο αδύναµες, πιο κάτω από ό,τι είναι η ισχύς των Ηνωµένων Πολιτειών
έχουν στιγµές που από δεδοµένες γίνονται µη δεδοµένες και οι
µη δεδοµένοι γίνονται δεδοµένοι, όπως και µε τον ΣΥΡΙΖΑ στο
πλαίσιο της διακυβέρνησης. Και να πω ένα παράδειγµα. Γιατί δηλαδή η κυβέρνηση Καραµανλή δεν έβγαλε την Ελλάδα για έξι
χρόνια, δεν ανέστειλε τη συµµετοχή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ; Δεν ήταν δεδοµένη έως εκείνη τη στιγµή;
Αυτό σηµαίνει ότι άλλαξε χαρακτήρα η Νέα Δηµοκρατία και από
δύναµη η οποία στηρίζει και τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο άλλαξε
χαρακτήρα; Ή µήπως τρόµαξαν οι Ηνωµένες Πολιτείες και το
ΝΑΤΟ για την απόφαση αυτή της ελληνικής Κυβέρνησης; Και ο
Ντε Γκωλ το έκανε στη Γαλλία. Άµα ταυτίσουµε κάποιους ελιγµούς ή κάποιες αν θέλετε διαπραγµατεύσεις, παζαρέµατα που
γίνονται στο πλαίσιο των συµφωνιών µε το «δεδοµένοι» ή «µη δεδοµένοι», κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό.
Το «µη δεδοµένοι» σηµαίνει κάθετο όχι για οικονοµικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς λόγους, για λόγους χαρακτήρα των συµφωνιών. Και βέβαια το κάθετο όχι συσχετίζεται µε την
προσπάθεια που πρέπει να κάνει αυτός που λέει όχι -το ΚΚΕ την
κάνει- για τη συγκρότηση πραγµατικά για να βγει ο λαϊκός παράγοντας στο προσκήνιο και να αποκτήσει εµπιστοσύνη στον
εαυτό του. Τέτοιες, λοιπόν, αντιστάσεις είχαµε πολλές, «δεδοµένοι» και «µη δεδοµένοι».
Ή ακούσαµε το εξής πράγµα: µονοδιάστατη ή πολυδιάστατη
πολιτική. Καλά, αυτό κι αν είναι αστείο. Να πάρουµε τα παραδείγµατα του παρελθόντος. Μα δεν υπάρχει κυβέρνηση συντηρητική, σοσιαλδηµοκρατική, αριστερή στην Ευρώπη που δεν έχει
ακολουθήσει πολυδιάστατη πολιτική µε την έννοια πέρα από την
ένταξή της στη συγκεκριµένη συµµαχία ΝΑΤΟ, ελληνοαµερικανική συµφωνία και στο άλλο πεδίο Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν
ανέπτυξε οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις µε άλλα καπιταλιστικά κράτη, τα οποία µάλιστα είχαν και ανταγωνιστικές σχέσεις
µε κράτη της συµµαχίας. Να σας πω παράδειγµα και κυρίως για
τον ΣΥΡΙΖΑ, που λέει πολυδιάστατη πολιτική. Τότε µπορεί να χρεωθεί η Νέα Δηµοκρατία ή και η ΕΡΕ προηγούµενα, από τις αρχές
της δεκαετίας του 1950, ακόµα και επί Παπάγου και στη συνέχεια
επί Πρωθυπουργίας Καραµανλή και στη συνέχεια Παπανδρέου
αναπτύχθηκαν σχέσεις -δε λέω µόνο µε πρεσβείες- οικονοµικές
µε τη Σοβιετική Ένωση, παρά το γεγονός ότι η λεγόµενη Δύση,
γιατί τώρα τα βάζουµε τα πράγµατα γεωγραφικά και όχι ταξικά,
έλεγε όχι οικονοµικές σχέσεις µε τη Σοβιετική Ένωση. Γιατί η
Δύση είχε ανάγκη το καπιταλιστικό ελληνικό κράτος να έχει τέτοιες συνεργασίες.
Και βεβαίως, την ίδια ώρα είχε στραµµένες τις βάσεις και τον
προσανατολισµό των Ενόπλων Δυνάµεων προς Βορρά και όχι
προς Ανατολάς, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος από Βορρά. Στη συνέχεια και µετά, ακόµα και η στρατιωτική
χούντα είχε αναπτύξει σχέσεις τέτοιες πολύπλευρες. Αυτά δεν
είναι πολυδιάστατη πολιτική.
Τώρα ακούω τον κ. Κατρούγκαλο -γιατί δεν άκουσα όλη την
οµιλία του κ. Τσίπρα- που λέει να ακολουθήσουµε και µια πολιτική µε την Κίνα. Μα, τι λέτε; Την οικονοµική διείσδυση της Κίνας
στην Ελλάδα, δεν τη διευκολύνετε; Την ξεκίνησε η κυβέρνηση
Καραµανλή της Νέας Δηµοκρατίας, δεν την προχωρήσατε εσείς;
Αυτή είναι η πολυδιάστατη πολιτική; Είναι προοδευτική αυτή;
Έχει χαρακτήρα απόκρουσης ή αντίστασης στις πολεµικές συγκρούσεις και στην ελληνική συµµετοχή; Γιατί βλέπετε τώρα ότι
χοντραίνουν τώρα τα πράγµατα, σκληραίνουν, απογυµνώνονται.
Άλλο τόσο και τα επιχειρήµατα χάνουν, αν θέλετε και µε συγχωρείτε, και τη σοβαρότητα τους, ιδιαίτερα σε αυτά τα θέµατα.
Ένα τελευταίο. Λέει η Νέα Δηµοκρατία συνεχώς και η Κυβέρνηση: «Είµαστε παράγοντες ειρήνης και σταθερότητας», όταν
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έχει πάρει η Κυβέρνηση αυτή και οι προηγούµενες µέρος στους
ιµπεριαλιστικούς πολέµους οι οποίοι άλλαξαν τα σύνορα στη Γιουγκοσλαβία, στη Συρία, στο Ιράκ. Ποιος ήταν ο στόχος των
Ηνωµένων Πολιτειών; Δεν ήταν στόχος να γεννηθεί ένα νέο κουρδικό κράτος και να διχοτοµηθεί ή τριχοτοµηθεί το Ιράκ και η
Συρία; Δεν έγιναν αυτά. Πήρατε, όµως, µέρος και οι προηγούµενες κυβερνήσεις και η σηµερινή.
Ποιος είναι ο µεγάλος µας περιφερειακός σύµµαχος; Το «δολοφονικό» κράτος του Ισραήλ. Δε µιλάω για τη χώρα, γιατί στη
χώρα είναι και ο ισραηλινός λαός και δεν τα ταυτίζουµε. Έρχεστε
εδώ και έχετε σηκώσει ψηλά τις σηµαίες. Με συγχωρείτε, αλλά
αναπτύσσετε σχέσεις συνεργασίας µε το Ισραήλ, αλλά αφού δεν
είστε δεδοµένοι, γιατί δεν καταγγέλλετε τους βοµβαρδισµούς
που µέχρι σήµερα και µέχρι χθες έκανε το ισραηλινό κράτος στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης των Παλαιστινίων; Γιατί δεν βάζετε
θέµα στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών για την πολιτική του Ισραήλ;
Βεβαίως αυτή η πολιτική επιβραβεύεται και από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών. Σιγά τώρα που ο Γκουτιέρες είναι το
απαύγασµα της δικαιοσύνης. Αυτό το «κράτος - δολοφόνος» από
το 1947 δεν µπορεί να επιλύσει το παλαιστινιακό. Βεβαίως δεν
είναι µοναδική ευθύνη του Ισραήλ.
Εποµένως, αφήστε αυτά που λέει ιδιαίτερα η Κυβέρνηση -και
τα άλλα κόµµατα συνηγορούν- ότι εµείς αναπτύσσουµε σχέσεις
µε τα κράτη που είναι δηµοκρατικά που είναι ελεύθερα έναντι
των ελεύθερων και µη δηµοκρατικών ανατολικών κρατών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ως απάντηση -ας πούµε- στον κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δηµιουργήσει προβλήµατα έλεγε: «Εγώ θα
πάω µε τη Ρωσία» και πήγαιναν ταξίδια για να εξασφαλίσουν δάνειο από τη Ρωσία. Δηλαδή η Ρωσία του Πούτιν τότε ήταν καλή;
Η ίδια ήταν η Ρωσία µε τη σηµερινή Ρωσία που ξεκίνησε - πρόλαβε να κάνει την επιδροµή στον χώρο της Ουκρανίας.
Αφήστε, λοιπόν, αυτά τα περί πολυδιάστατης πολιτικής, του
αν είµαστε ή δεν είµαστε δεδοµένοι. Όποιος υποστηρίζει ότι
υπάρχει εξασφάλιση της άµυνας της Ελλάδας κι ότι είναι µονόδροµος η ένταξη στο ΝΑΤΟ και οι ελληνοαµερικανικές συµφωνίες αρκεί βεβαίως να γίνουν λίγο καλύτερες, είναι απολύτως
δεδοµένος. Όλα τα άλλα είναι κοροϊδία για τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα τον λόγο έχει
ο κ. Δαβάκης Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που επί
προεδρίας Ρόναλντ Ρήγκαν ο Υπουργός των Εξωτερικών Τζορτζ
Σουλτς συνήθιζε να παροµοιάζει την εξωτερική πολιτική µε την
τέχνη της κηπουρικής δίνοντας µε αυτό τον τρόπο έµφαση στη
διαρκή καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών πρωτίστως µε τους φίλους και συµµάχους των Ηνωµένων Πολιτειών. Άκουσα µε προσοχή όλα όσα έχουν ειπωθεί µέχρι τώρα και στην επιτροπή και
στην Ολοµέλεια και πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτή η
φράση του Αµερικανού Υπουργού Εξωτερικών περιγράφει µε
ακρίβεια τη µεγάλη διαφορά στον τρόπο µε τον οποίο εµείς προσεγγίζουµε τη δεύτερη τροποποίηση της Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αµυντικής Συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες από τον
τρόπο µε τον οποίο την προσεγγίζουν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Αριστεράς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Η Αντιπολίτευση φαίνεται πως αντιµετωπίζει τη διαπραγµάτευση που προηγήθηκε της σύναψης του δεύτερου πρωτοκόλλου ως µια µεµονωµένη ευκαιρία για συναλλαγή, αποκοµµένη
από ότι είχε γίνει µέχρι σήµερα στις σχέσεις µας µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες και χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν το τι µπορεί να γίνει
στο µέλλον µε βάση τις προτεινόµενες αλλαγές. Επιδιώκει, µε
άλλα λόγια, να βάλει την όλη συζήτηση σε µια ευκαιριακή λογική
ανατολίτικου παζαριού.
Στο πλαίσιο αυτό µας κατηγορεί ότι είµαστε πολύ προβλέψιµοι
και ότι δεν ζητήσαµε ανταλλάγµατα, ενώ προαναγγέλλει το γνωστό, ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει ξανά κυβέρνηση θα επαναδιαπραγµατευτεί αυτή τη συµφωνία. Είναι δύσκολο αυτό να συµβεί και
εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολύ καλό για τον τόπο.
Αντιθέτως µε αυτή τη λογική, εµείς προσεγγίζουµε το δεύτερο
πρωτόκολλο τροποποίησης ως ένα ακόµη µεγάλο βήµα ωρίµαν-
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σης, διεύρυνσης και εµβάθυνσης µιας παλαιάς και ισχυρής διµερούς σχέσης µεταξύ της χώρας µας και της ισχυρότερης πολιτικής και στρατιωτικής δύναµης του πλανήτη. Μιας διµερούς
αµυντικής σχέσης που από την αρχική παρουσία πριν πολλά χρόνια δύο αµερικανικών πολεµικών πλοίων στην Κρήτη το 1957 έχει,
λόγω των µεγάλων στρατηγικών αποφάσεων των κυβερνήσεων
της Νέας Δηµοκρατίας, µετεξελιχθεί σε πολυδιάστατο πλέγµα
διµερών αµυντικών και πολιτικών σχέσεων.
Άκουσα µε προσοχή το εµφυλιοπολεµικό, διχαστικό και θα
έλεγα µίζερο πνεύµα που εκφράστηκε από αυτό το Βήµα πριν
λίγο από πολλούς συναδέλφους της Αριστεράς. Θα ήθελα να
πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτή η παράταξη µαζί µε άλλες
δηµοκρατικές φιλελεύθερες δυνάµεις της εποχής εκείνης κράτησε την Ελλάδα στον ελεύθερο κόσµο και συνεχίζει σήµερα
αυτή η παράταξη να τη διατηρεί στον σύγχρονο και πραγµατικό
κόσµο και όχι σε αυτά τα νεφελώµατα τα οποία ακούστηκαν πριν
από λίγο καιρό.
Αυτό το πλέγµα διµερούς συνεργασίας, λοιπόν, είναι σχεδιασµένο για να εξυπηρετεί τα συµφέροντα και των δύο πλευρών,
όπως ανέφερε προηγουµένως ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας. Η
Σούδα για τους Αµερικάνους, όπως όλοι γνωρίζουµε, έχει µεγάλη
σηµασία γιατί είναι η µόνη εγκατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο
που µπορεί να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει αεροπλανοφόρα,
ευρισκόµενη παράλληλα σε µικρή απόσταση από σηµαντικές περιοχές και σηµεία, όπως η διώρυγα του Σουέζ, η ευρύτερη Μέση
Ανατολή, η Βόρειος Αφρική και η Μαύρη Θάλασσα.
Ήδη από τη δεκαετία του 1990 η Σούδα παίζει σηµαντικό ρόλο
σε σειρά επιχειρήσεων τις οποίες διεξήγαγαν ή συµµετείχαν οι
ένοπλες δυνάµεις των Ηνωµένων Πολιτειών, όπως η υποστήριξη
των αεροσκαφών Cobra Ball που συµµετείχαν σε επιχειρήσεις επιτήρησης της ευρύτερης Μέσης Ανατολής για το ενδεχόµενο διεξαγωγής δοκιµών βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και η παροχή
διοικητικής µέριµνας στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «Active Endeavour» και «Enduring Freedom», ακόµη και µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν την 11η Σεπτεµβρίου στη Νέα Υόρκη.
Αντίστοιχα και όπως έχω γράψει σε ένα άρθρο πριν από µερικά
χρόνια στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», η Ελλάδα επιθυµεί και έχει κάθε
συµφέρον όχι µόνο να διατηρηθεί, αλλά και να διευρυνθεί και να
παραταθεί η αµερικανική παρουσία στη χώρα µας για τέσσερις
βασικούς λόγους: Πρώτον, γιατί η παρουσία αµερικανικών στρατιωτικών δυνάµεων είναι ένας ισχυρός παράγοντας σταθερότητας και αποτροπής των συγκρούσεων. Ειδικά η παρουσία τους
στην Αλεξανδρούπολη, η οποία διευρύνεται µε το πρωτόκολλο
που θα ψηφίσουµε σήµερα, θα αποτελέσει µια ποιοτική στρατηγική αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής του Έβρου, γεγονός
που έχει αρχίσει να υπολογίζει σοβαρά η γείτονα.
Δεύτερον, γιατί έτσι θα έχουµε τη δυνατότητα να διεξάγουµε
ακόµη περισσότερες κοινές ασκήσεις µε τις αµερικανικές ένοπλες δυνάµεις, τον πιο ισχυρό και έµπειρο στρατιωτικό οργανισµό παγκοσµίως.
Ενδεικτικές αυτής της σηµαντικής διάστασης είναι οι κοινές
ασκήσεις που θα λάβουν χώρα κατά το προσεχές χρονικό διάστηµα, όταν στη Σούδα θα σταθµεύσουν µαχητικά αεροσκάφη
F-35, φέρνοντας τους πιλότους µας, τους Έλληνες πιλότους, σε
επαφή µε τις πιο σύγχρονες αεροπορικές µηχανές του κόσµου.
Τρίτον, γιατί οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι ο βασικός προµηθευτής αµυντικού υλικού τελευταίας τεχνολογίας για τις Ένοπλες
Δυνάµεις µας, ενώ εξελίσσεται ταχέως και σε ένα βασικό οικονοµικό παράγοντα και εταίρο ή και σε προµηθευτή ενέργειας.
Και τέλος, γιατί η εµβάθυνση της στρατηγικής µας συνεργασίας που θα συντελεστεί µε αυτή τη συγκεκριµένη ψήφιση µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες µάς δίνει τη δυνατότητα να έχουµε µια προνοµιακή πρόσβαση σε προγράµµατα που µε χαµηλό κόστος συµβάλλουν σηµαντικά στην αναβάθµιση των στελεχών και των
µέσων των Ενόπλων µας Δυνάµεων, όπως για παράδειγµα το
πρόγραµµα «International Military Education and training» και το
πρόγραµµα «Πλεονάζοντος Αµυντικού Υλικού», όπως ανέφερε
προηγουµένως και ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άµυνας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διµερείς µας σχέσεις µε τις
ΗΠΑ έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες και πλούσιο στρατηγικό περιεχόµενο. Παρά τις κατά καιρούς λαϊκίστικες κορώνες της Αρι-
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στεράς, καµµία κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης ανεξαρτήτως
ιδεολογικών καταβολών δεν αµφισβήτησε ουσιωδώς αυτή τη
σχέση, δεν προσπάθησε να την αλλάξει. Σήµερα, τριάντα δύο
χρόνια µετά την απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη να υπογράψει τη Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µε τις ΗΠΑ µια άλλη Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, εισηγείται τη δεύτερη κατά
σειρά τροποποίησή της. Με την τροποποίηση αυτή παρατείνεται
χρονικά η διάρκεια της συµφωνίας, ενώ οι αµερικανικές ένοπλες
δυνάµεις θα επεκτείνουν την παρουσία τους και τις δραστηριότητές τους σε τέσσερις περιοχές της χώρας µας, την Αλεξανδρούπολη, τον Βόλο, το Λιτόχωρο και τη Σούδα και όπως
προανέφερα οι αλλαγές αυτές είναι ξεκάθαρα προς το συµφέρον της πατρίδας µας.
Θέλω να καλέσω όλους τους συναδέλφους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, έστω και αυτή τη στιγµή, να βάλουν στην άκρη
όλες αυτές τις ψυχώσεις του παρελθόντος, να αναγνωρίσουν την
ανάγκη η χώρα µας να καλλιεργεί συνεχώς και µε αξιοπιστία το
ισχυρό και διευρυµένο πλέγµα συµµαχιών και διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει και να κυρώσουν έστω και τώρα µε την
ψήφο τους το δεύτερο πρωτόκολλο τροποποίησης της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Θα είναι µια πράξη που θα αποσκοπεί κυρίως στο εθνικό
µας συµφέρον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Γιώργος Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και αµέσως µετά
η κ. Λιακούλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε το ζήτηµα του δηµοσιεύµατος για τα F-16,
επειδή είναι παρών τώρα και ο Υπουργός Εξωτερικών. Αντιλαµβάνεται πιστεύω -και µπορούν να το επιβεβαιώσουν οι έµπειροι
διπλωµάτες που έχει το Υπουργείο Εξωτερικών- ότι πρώτον δεν
είναι ένα τυχαίο δηµοσίευµα και είναι ένα πολύ κακό µήνυµα. Δηλαδή, λίγες ηµέρες πριν πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην
Ουάσιγκτον να βγαίνει ένα δηµοσίευµα ακόµη και για µία ειληµµένη από πριν απόφαση, που θα µπορούσε να βγει µετά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, έστω για λόγους διπλωµατικής
αβρότητας, είναι µήνυµα ότι δεν υπολογίζουν την ελληνική Κυβέρνηση -τόσο απλά- και είναι η µοίρα του υπάκουου αυτή.
Επί δυόµισι χρόνια το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός
Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός, όλη η Κυβέρνηση εν χορώ και
πολλά µέσα ενηµέρωσης υποστήριζαν ότι η Τουρκία αποµονώνεται. Δεν ήταν ο πόλεµος στην Ουκρανία που απέδειξε το αντίθετο. Με τον πόλεµο απλώς φάνηκε ολοκάθαρα αυτό που ήταν
πραγµατικότητα από καιρό. Αλλά το κακόγουστο αυτό αστείο,
ανέκδοτο, δυστυχώς συνεχίζεται.
Σήµερα µόλις ακούσαµε πάλι τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο, τον κ. Θεοχάρη, να λέει επί λέξει ότι η Τουρκία υποβαθµίζεται καθηµερινά. Αλήθεια, µε τέτοιου είδους αστείες δηλώσεις
από τα επίσηµα χείλη του Κυβερνητικού σας Εκπροσώπου, θέλετε να πιστέψουµε ότι έχετε ειλικρινή και σοβαρό σχεδιασµό
εξωτερικής πολιτικής; Συµµερίζεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο
κ. Δένδιας, τη δήλωση αυτή του κ. Θεοχάρη; Και αν τέλος πάντων το πιστεύετε πραγµατικά, τουλάχιστον ενηµερώστε και την
κ. Νούλαντ να µην εκτίθεται, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα και
στην Άγκυρα και στην Αθήνα, δηµοσίως και ιδιωτικώς.
Όταν, λοιπόν, η ελληνική Κυβέρνηση αντί πρώτη αυτή να διαπιστώνει και να προειδοποιεί την ελληνική κοινωνία για την ενίσχυση της Τουρκίας, ώστε να δικαιολογήσει επιλογές, ανάγκη
αλλαγής πολιτικής κ.λπ., αντί γι’ αυτό, να παραµυθιάζει δυόµιση
χρόνια τώρα τον ελληνικό λαό για τη δήθεν αποµονωµένη Τουρκία, κάτι πολύ άσχηµο συµβαίνει.
Διαφηµίσατε τη συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη ως βήµα προς την ύφεση. Οι δε Ηνωµένες Πολιτείες που ξεκάθαρα, ρητά και σχεδόν κατάµουτρα µας λένε ότι
θα ενισχύσουν γεωπολιτικά και στρατιωτικά την Τουρκία, επικαλούνται τη δήθεν επικείµενη ύφεση στα ελληνοτουρκικά, για να
αποδεχθεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη την υποβάθµιση της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας.
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Είχαµε µήπως έµπρακτα βήµατα ύφεσης από την πλευρά της
Τουρκίας; Το ακριβώς αντίθετο είχαµε. Όχι µόνο είχαµε µπαράζ,
αλλά και ρεκόρ -όχι απλά παραβιάσεων- υπερπτήσεων πολεµικών αεροσκαφών πάνω από νησιά και µάλιστα πάνω από µεγάλα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και αυτό σε µια περίοδο -προσέξτε- που η Τουρκία αναζητά αποκατάσταση των σχέσεων µε
µια σειρά χώρες, Ισραήλ και αραβικές χώρες, που τα είχε σπάσει
από το 2011. Αναζητά αποκατάσταση εκεί, αλλά µεγαλώνει την
ένταση στη γειτονιά της, όχι µόνο προς την Ελλάδα, αλλά και
στο Αιγαίο και στην Ελλάδα.
Η αναβάθµισή της από τις ΗΠΑ µεταφράζεται -είναι ολοκάθαρο αυτό- από την Άγκυρα ήδη σε επίδειξη δύναµης στη γειτονιά της και στο Αιγαίο. Το έχει υπ’ όψιν του αυτό το Υπουργείο
Εξωτερικών; Προφανώς και το έχει υπ’ όψιν του. Γιατί δεν το αναγνωρίζει δηµόσια; Γιατί χαλάει το αφήγηµα της δήθεν αναβάθµισης της Ελλάδας και δήθεν αποµόνωση της Τουρκίας. Άρα, κάτι
πολύ άσχηµο συµβαίνει.
Είπε ο εισηγητής ότι στο προοίµιο της συµφωνίας γίνεται αναφορά όχι µόνο στην περίπτωση ένοπλης επίθεσης, αλλά και απειλής. Να ενηµερώσω, λοιπόν, τον κ. Κουµουτσάκο ότι η απειλή
αυτή υπάρχει ήδη και είναι διαρκής. Είναι το γνωστό casus belli.
Σηµαίνει κάτι γι’ αυτό το casus belli. Σηµαίνει κάτι γι’ αυτό το
casus belli. η ελληνοαµερικανική συµφωνία; Απολύτως τίποτα.
Λένε κυβερνητικά στελέχη και αναπαράγουν µέσα ενηµέρωσης για την ενόχληση της Άγκυρας από την ελληνοαµερικανική
συµφωνία. Είναι αληθές, αλλά είναι πολύ χαµηλού επιπέδου επιχείρηµα. Και αν συµφωνούσαµε για άλλες έξι βάσεις, θα ενοχλούνταν ακόµα περισσότερο η Άγκυρα. Είναι αυτό επιχείρηµα;
Το ερώτηµα είναι τι κερδίζει και τι χάνει η Ελλάδα από τη συµφωνία. Θα κέρδιζε και η Ελλάδα -και όχι µόνο οι Ηνωµένες Πολιτείες- αν -ας πούµε- µε µεγαλύτερη παράταση -και όχι βέβαια επ’
αόριστον, όπως είναι τώρα- έναντι αυτής, υπήρχε ρητή αναφορά
η έµπρακτη αναγνώριση στο δικαίωµα των νησιών του ελληνικού
Αιγαίου στη στρατιωτική τους άµυνα. Θα κέρδιζε η Ελλάδα, αν
υπήρχε ρητή αναφορά από τις Ηνωµένες Πολιτείες στη σύµβαση
«UNCLOS 3». Γνωρίζετε φαντάζοµαι ότι οι Αµερικανοί αξιωµατούχοι όπου βρεθούν κι όπου σταθούν σε όλο τον πλανήτη, παρότι δεν έχει επικυρωθεί από το αµερικανικό Κογκρέσο,
αναφέρονται ρητά στην «UNCLOS 3» για όλες τις θάλασσες του
κόσµου, για τη νότια θάλασσα της Κίνας, για τη Μαύρη Θάλασσα, για τον Περσικό, και την Αραβική Θάλασσα, για όλες,
εκτός από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Προφανώς και το λένε κιόλας- για να µην ενοχληθεί η Τουρκία. Το έχει αυτό
υπ’ όψιν του το ΥΠΕΞ; Προφανώς και το έχει. Κάνει κάτι γι’ αυτό;
Πιέζει ώστε έστω και τυπικά να αλλάξει η θέση τον ΗΠΑ; Τέθηκε
ως απαίτηση της ελληνικής πλευράς; Για την ελληνοαµερικανική
συµφωνία; Δεν έχουµε κάτι υπ’ όψιν µας.
Παρακάτω, η επιστολή Μπλίνκεν που αναφέρθηκε και σήµερα.
Δε θα σχολιάσω ότι είναι ένα απολύτως δεσµευτικό κείµενο,
όπως είπε ο κ. Κουµουτσάκος. Είναι και πρώην διπλωµάτης, δεν
κάνει να τα λέει αυτά. Αλλά θα πάω στο επίµαχο εδάφιο που
αφορά κυριαρχικά δικαιώµατα. Το εδάφιο αυτό, λοιπόν,είναι µια
παράγραφος από το σύντοµο κείµενο της επιστολής, που πρώτον, δεν αναφέρεται καθόλου στην Ελλάδα. Κάνει γενική αναφορά, γενικώς στα κυριαρχικά δικαιώµατα οποιασδήποτε χώρας
σε όλο τον πλανήτη. Δεύτερον, αναφέρεται και εδώ γενικόλογα
στο Δίκαιο της Θάλασσας και όχι στην «UNCLOS 3». Για να το
πω πολύ απλά, τη συγκεκριµένη παράγραφο θα την υπέγραφε
ευχαρίστως και µε τα δύο χέρια η Άγκυρα. Συνεπώς, δεν είναι
καλό να παραµυθιάζουµε τον ελληνικό λαό.
Είπε ο κύριος Υπουργός, ο κ. Δένδιας, στο γιατί επιλέχθηκαν
τα πέντε χρόνια έναντι του ενός, ότι αυτό είναι το εθνικό συµφέρον, ότι δεν κάνανε κάποια χάρη, ότι ήθελαν οι ίδιοι την πενταετία. Το είπε ρητά. Εµείς θέλουµε την αµερικανική στρατιωτική
περιουσία στη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα σας ρωτήσω το προφανές που ρώτησαν και άλλοι συνάδελφοι, γιατί κανείς Πρωθυπουργός δεν το
σκέφτηκε µέχρι τώρα,δε θα σας ρωτήσω αν είχαν µειωµένη αντίληψη του εθνικού συµφέροντος -και πέρασαν αρκετοί δεξιοί
Πρωθυπουργοί- αλλά θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέρετε, υπάρχει ένα
κρατίδιο στον Περσικό Κόλπο -δεν το λέω υποτιµητικά, αλλά είναι
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ένα πολύ µικρό κράτος- στο οποίο υπάρχει µια µεγάλη αµερικανική βάση. Στην ουσία αυτό το οποίο εισπράττει ως αντάλλαγµα
είναι ακριβώς η παρουσία της αµερικανικής βάσης.
Δε θα τολµήσει κάποιος να επιτεθεί στο κρατίδιο γιατί υπάρχει
µια µεγάλη αµερικανική βάση. Αυτή την άποψη έχετε εσείς για
τη χώρα; Αυτή την αντίληψη έχετε για την Ελλάδα; Οι προηγούµενοι Πρωθυπουργοί, οι κυβερνήσεις σε όλη τη Μεταπολίτευση
ήθελαν τις αµερικανικές βάσεις για να υπάρχει αµερικανική παρουσία και να έχουµε µεγαλύτερη ασφάλεια; Αφήστε που δεν
ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας. Δεν ισχύει στην περίπτωση
της Ελλάδας διότι δεν υπάρχει τίποτα απολύτως στην ίδια τη
συµφωνία που να δεσµεύει τις Ηνωµένες Πολιτείες για το τι θα
πράξουν σε περίπτωση ενδεχόµενης έντασης ή και σύγκρουσης
µε τη γείτονα. Και οι ίδιοι σε διάφορους τόνους άλλωστε δηλώνουν καθαρά ότι θα επιδιώξουν να µην υπάρχει σύγκρουση αλλά
εφόσον ξεσπάσει δεν πρόκειται να πάρουν το µέρος κανενός.
Όταν µας λέτε ότι αναβαθµίστηκαν οι σχέσεις µας επί ηµερών
µας µε τις ΗΠΑ σαν αντεπιχείρηµα, παραβιάζετε ανοιχτές θύρες.
Επιθυµούµε στρατηγική σχέση µε τις ΗΠΑ. Επιθυµούµε αναβάθµιση των σχέσεων. Επιθυµούµε και προνοµιακή σχέση, αλλά προνοµιακή σχέση σε µία σχέση αµοιβαία επωφελή. Μία συµφωνία
επωφελή µόνο µε τη µία πλευρά είναι προνοµιακή σχέση για τις
ΗΠΑ και όχι για τη χώρα. Με µία κουβέντα έχετε εκχωρήσει την
ελληνική εξωτερική πολιτική στην αµερικανική πολιτική την ίδια
στιγµή που αυτή ακριβώς η αµερικανική πολιτική επιδιώκει την
αναβάθµιση της Τουρκίας µετά τον πόλεµο στην Ουκρανία.
Επειδή έχω περάσει τον χρόνο µου, θέλω να πω δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι πολλοί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη µεταφράζουν τη δήλωση απερίφραστης καταδίκης της ρωσικής
εισβολής -που είναι σωστή δήλωση- σε δήλωση παραίτησης από
την κοινή λογική και σε δήλωση αναχώρησης από βασικές αρχές
του Διεθνούς Δικαίου.
Πολύ σύντοµα θέλω να πω το εξής γιατί στο τέλος θα ξεχάσουµε και την αλφαβήτα. Πάντοτε γινόντουσαν πόλεµοι και δε
συµµετείχε κάποιο µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας, σχεδόν σε
όλες τις συρράξεις, εφόσον υπήρχε συµφωνία στο Συµβούλιο
Ασφαλείας, τι αποφάσεις έπαιρνε το Συµβούλιο Ασφαλείας;
Μπορεί να καταδίκαζε ή να µην καταδίκαζε, αναλόγως την περίπτωση, τη µια από τις δύο πλευρές ή και τις δύο καµµιά φορά.
Μπορεί να έπαιρνε αποφάσεις για κυρώσεις εναντίον της µιας
πλευράς. Καµµιά φορά και βαριές κυρώσεις. Αλλά ποτέ και αυτό
δεν είναι βίτσιο, είναι η φιλοσοφία, το γράµµα και το πνεύµα του
Διεθνούς Δικαίου δεν έπαιρνε το µέρος της µιας πλευράς και
πολύ περισσότερο να στέλνει οπλισµό.. Το πνεύµα του Διεθνούς
Δικαίου είναι η κατάπαυση του πυρός, είναι η ειρήνευση, είναι οι
διπλωµατικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και γι’
αυτό κιόλας έβαζε εµπάργκο στην παροχή οπλισµού σε αντιµαχόµενες χώρες. Εδώ λίγο έχουµε ξεφύγει. Όχι ως χώρα. Δεν
είναι αυτό. Απλά εσείς έχετε πάει λίγο παραπάνω στην πρώτη
γραµµή των προθύµων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που
είµαστε µέλη και αναγκαστικά ακολουθούµε αλλά πήρε το µέρος
µιας πλευράς καθαρά, στέλνουν οπλισµό, δεν παίρνουν καµµία
πρωτοβουλία ειρήνευσης και συντηρούν µια σύγκρουση.
Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στο θέµα του γεωπολιτικού
ρόλου της Ελλάδας. Το ερώτηµα δεν είναι αν η Ελλάδα ανήκει
στο Δύση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει στα δέκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Τελειώνω.
Μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι µεσογειακή χώρα της Δύσης.
Αλλά το ερώτηµα είναι ποια Δύση θέλουµε, ποια Ευρώπη θέλουµε και ποια η θέση της Ελλάδας µέσα σε αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Τελειώνω µε ένα προσωπικό σχόλιο για
τον κ. Κουµουτσάκο.
Κύριε Κουµουτσάκο, δεν αναφέροµαι σε εσάς ως εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει έντεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Είπατε επί λέξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι «η
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ασφάλεια της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός». Σας καλώ να το
ανακαλέσετε. Όχι µόνο δεν έχει υποθεί έχουµε πει πολλαπλές
φορές το ακριβώς αντίθετο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Αν έχετε άγνοια και δεν µπορείτε να ξεχωρίσετε το µέσο και τον σκοπό ή σας φαίνονται ανώτερα Μαθηµατικά ότι δεν ταυτίζονται άµυνα και ασφάλεια, αυτό είναι δικό
σας πρόβληµα. Δεν έχετε το δικαίωµα, όµως, να βάζετε λέξεις
στο στόµα των πολιτικών σας αντιπάλων. Σας καλώ να ανακαλέσετε αλλιώς είναι ένα συνειδητό ψέµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Δύο πράγµατα είπε ο κ. Γιώργος Τσίπρας στην ουσία. Ξεκινάω από το τελευταίο, ότι παραποίησα τα λεγόµενά του. Όποιος έχει µύγα, µυγιάζεται. Χαίροµαι
πάρα πολύ που καταγράφεται στη Βουλή των Ελλήνων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι αυτοσκοπός µιας κυβέρνησης και ενός κράτους η άµυνα και η ασφάλεια του, κάτι το οποίο δεν ήταν τόσο
σαφές στο παρελθόν. Κι αυτός είναι ο λόγος που σήµερα κάνει
αυτή την παρέµβαση. Ωραία, λοιπόν. Κάναµε ένα βήµα προόδου.
Καλωσορίζω τη δήλωσή σας ότι η άµυνα και η ασφάλεια της
χώρας είναι αυτοσκοπός για τις κυβερνήσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Σας καλώ να ανακαλέσετε ότι έχουµε πει
ότι η ασφάλεια δεν είναι αυτοσκοπός. Αλλιώς είστε ψεύτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τσίπρα, σας παρακαλώ. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει διάλογος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήταν επί προσωπικού. Δεν τελείωσε. Δυο ήταν τα σηµεία.
Ανακαλώ, λοιπόν, στη βάση της νέας δήλωσή σας. Αυτή τη
στιγµή παραδέχεστε δηµοσίως στη Βουλή ότι είναι αυτοσκοπός.
Ανακαλώ.
Το δεύτερο -και θα κλείσω µε αυτό- σχετίζεται µε την επιστολή
Μπλίνκεν. Η αξιοποίησή της από την Κυβέρνηση κατά τον κ. Τσίπρα και από εµένα προσωπικά ήταν µια παραµόρφωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κουµουτσάκο, εισηγητής είστε. Ήταν κάτι προσωπικό. Θα µιλήσετε
στη δευτερολογία. Δεν έχει θέµατα να απαντήσετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Δεν ξέρω αν στην παρούσα
διαδικασία υπάρχει δευτερολογία που προβλέπεται. Και στα δυο
αναφέρθηκε στο όνοµά µου. Το ένα το απάντησα. Το άλλο θα το
απαντήσω αν µου δώσετε τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία. Να
ήταν τριάντα, θα ήταν καλά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Στην επιστολή συγκεκριµένα
αναφέρεται ότι υπάρχει υποστήριξη των Ηνωµένων Πολιτειών όχι
µόνο σε κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα αλλά και στα κυριαρχικά δικαιώµατα και σε δικαιοδοσία σύµφωνα µε το Διεθνές
Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτή η καταγραφή η τόσο
σαφής και κρυστάλλινη γίνεται για πρώτη φορά και διευρύνει το
εύρος των δεσµεύσεων των Ηνωµένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση, εάν σήµερα δεν υπήρχε αυτή η συµφωνία και οι διευκολύνσεις αυτές ήταν σε κάποια άλλη χώρα, η Τουρκία θα ήταν
πολύ πιο ισχυρή και οι εξάρσεις των Ηνωµένων Πολιτειών από
τη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας πολύ µεγαλύτερες. Η
Τουρκία αντιδρά διότι ξέρει ότι µε την Αλεξανδρούπολη κατατέθηκε πια στο γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής µια εναλλακτική οδός παρακαµπτήρια των στενών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Στυλιανίδης.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, στα διακόσια περίπου
χρόνια ζωής του κράτους µας η Ελλάδα άλλαξε είκοσι εννέα πολιτεύµατα και οι Έλληνες έζησαν πολέµους, χρεοκοπίες, εµφυλίους διχασµούς, προσφυγιές, δικτατορίες και εθνικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τραγωδίες. Μόνο µετά το 1974 χάρη στον Εθνάρχη Κωνσταντίνο
Καραµανλή καταφέραµε να ενωθούµε, να συνεννοηθούµε και να
προσανατολιστούµε σωστά, επιτυγχάνοντας, παρά τις δυσκολίες
τα τελευταία σαράντα επτά χρόνια, τη µακροβιότερη ειρήνη, την
πιο στέρεη και ποιοτική δηµοκρατία στην ιστορία µας, την πιο
αρραγή εθνική ενότητα, την πιο ανθεκτική κοινωνική συνοχή, την
πιο διάχυτη ανάπτυξη για όλους και τον πιο ξεκάθαρο και
ασφαλή ευρωατλαντικό προσανατολισµό.
Η ιστορία µας µάς δίδαξε ότι είναι λάθος να ασκείς εξωτερική
πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Αναφορά των επιλογών µας
δεν είναι µόνο ο λαός αλλά και το έθνος. Κυρίως το έθνος. Δηλαδή, οι νεκροί και οι αγέννητοι Έλληνες. Οι νεκροί στους οποίους οφείλουµε την ελευθερία µας και οι αγέννητοι, δηλαδή, τα
παιδιά µας στα οποία χρωστούµε να παραδώσουµε µια πιο µεγάλη, πιο ισχυρή Ελλάδα από αυτή που παραλάβαµε. Γι’ αυτό
όταν κάνουµε επιλογές τα µάτια µας έχουµε χρέος να τα έχουµε
στραµµένα όχι µόνο σε επόµενες εκλογές αλλά κυρίως στις επόµενες γενιές. Το λέω αυτό σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Ενώπιον µιας τέτοιας κρίσιµης εθνικής επιλογής για τα επόµενα χρόνια βρισκόµαστε και σήµερα. Έχουµε πλήρη συνείδηση
ότι στην εξωτερική πολιτική, όπως ειπώθηκε, δεν υπάρχουν εχθροί και φίλοι. Τα κράτη δεν έχουν συναισθήµατα. Υπάρχουν
συµφέροντα που είτε συνασπίζονται είτε συγκρούονται. Τα συµφέροντά µας τα υπερασπιζόµαστε ιστορικά µε τις δικές µας και
µόνο δυνάµεις. Τα δίκαιά µας, όµως τα εδραιώσαµε µε την ισχυροποίηση των διεθνών µας συµµαχιών.
Μια τέτοιου είδους ισχυρή διµερή συµµαχία εγκαθιδρύει η σηµερινή συµφωνία αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Για την ακρίβεια,
όπως αναφέρει το ίδιο το κείµενό της, εδραιώνεται µια κοινότητα
αξιών αφοσιωµένη στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας,
του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Η συµφωνία που κυρώνουµε
έχει ξεχωριστή σηµασία διότι είναι διµερής και όχι πολυµερής.
Είναι στοχευµένη και ξεκάθαρη. Σέβεται τους κανόνες του ΝΑΤΟ
αλλά ξεπερνά, αγαπητοί συνάδελφοι, τα όρια της εσωτερικής
τους ουδετερότητας.
Ο διµερής της χαρακτήρας στέλνει σαφές µήνυµα στην τουρκική διπροσωπεία και απαντά στους νεοοθωµανικούς αναθεωρητισµούς που αγνοούν τους βασικούς συµµαχικούς κανόνες,
επειδή επαναλαµβάνει ρητά -και διαβάζω µέσα από το κείµενο
της συµφωνίας- τη σταθερή απόφαση των Ηνωµένων Πολιτειών
και της Ελλάδας να περιφρουρούν και να προστατεύουν αµοιβαίως την ασφάλεια, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των αντίστοιχων χωρών τους κατά ενεργειών,
οι οποίες απειλούν την ειρήνη και βεβαίως περιλαµβανοµένης
και της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής επίθεσης και επιβεβαιώνοντας την απόφασή τους να αντιταχθούν ενεργά και ανεπιφύλακτα σε κάθε νέα τέτοια ενέργεια και τη δέσµευσή τους να
καταβάλλουν τις κατάλληλες µείζονες προσπάθειες για να αποτρέψουν τέτοια πορεία δράσης». Είναι το κείµενο της συµφωνίας
αυτό που διάβασα.
Η γραπτή αυτή δέσµευση ενισχύεται ακόµα περισσότερο από
την επιστολή του Αµερικανού Υπουργού Εξωτερικών κ. Μπλίνκεν,
ο οποίος αναγνωρίζει ρητά -διαβάζω- «το σταθεροποιητικό περιφερειακό ρόλο της Ελλάδος, τη συµµαχική της συνέπεια και την
από κοινού προσήλωση στα κυριαρχικά δικαιώµατα, που πηγάζουν από το Δίκαιο της Θάλασσας».
Η Ρωσία, τα προηγούµενα χρόνια µε την ενεργειακή της διπλωµατία επεδίωξε να επιβάλει στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µονοπώλιο τροφοδοσίας ενέργειας, µε στόχο την ενίσχυση της πολιτικής της επιρροής.
Καταθέτω στα Πρακτικά πίνακα που αποδεικνύει το βαθµό
εξάρτησης της ευρωπαϊκής αγοράς από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης καταθέτει για τα
Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Τουρκία, αντίστοιχα, προσπάθησε -και συνεχίζει να προσπα-
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θεί- να εγκαθιδρύσει µονοπώλιο διέλευσης ενέργειας από τη
Ρωσία και την Ασία, προς την Ευρώπη και τη Δύση, επιβάλλοντας
το ρόλο του απαραίτητου συµµάχου που έχει περιθώρια ανοχής
στη διπροσωπεία και τη συµµαχική ασυνέπεια.
Καταθέτω σχετικό χάρτη που αποδεικνύει τη διπλωµατία των
αγωγών της γείτονος και την απόπειρά της να επιβάλει µονοπώλιο διέλευσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης καταθέτει για τα
Πρακτικά τον προαναφερθέντα χάρτη, ο οποίος βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Ελλάδα, αντίθετα, δηµιουργεί µε τις επενδύσεις της σε αγωγούς και πλατφόρµες ένα τρίτο εναλλακτικό δρόµο αποθήκευσης και τροφοδοσίας ενέργειας για την Ευρώπη από δώδεκα
διαφορετικές χώρες, αξιοποιώντας τον πανίσχυρο ελληνικό εφοπλισµό που κατέχει πάνω από τέσσερις χιλιάδες εκατό πλοία
πολλών ειδών, πεντακόσια εβδοµήντα από τα οποία φέρουν την
ελληνική σηµαία, εφαρµόζοντας τους διεθνείς κανόνες ενεργειακής ασφάλειας, που προβλέπουν εναλλακτικές πηγές, εναλλακτικές µορφές και εναλλακτικούς δρόµους ενέργειας. Αυτό την
καθιστά πολύτιµο εγγυητή της ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρώπη.
Στο νέο αυτό ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον η
Ελλάδα επενδύει στη συµµαχική της συνέπεια, τοποθετείται ξεκάθαρα µε τη σωστή πλευρά της ιστορίας, απορρίπτει κάθε είδους
τυχοδιωκτισµούς, παραµένει προσηλωµένη στο Διεθνές Δίκαιο,
πατάει γερά στη Δύση απλώνοντας, όµως, µε αξιοπιστία και ειλικρίνεια το χέρι της συνεργασίας προς την Ανατολή, όχι µόνο για
λογαριασµό της, αλλά και για λογαριασµό των συµµάχων της.
Η ισχυροποίηση της αµερικανικής στρατιωτικής παρουσίας
στη χώρα αναβαθµίζει γεωπολιτικά το ρόλο της Ελλάδας, αφαιρώντας αυτό το πλεονέκτηµα από τους γείτονες µας, ενισχύει
την αποτελεσµατικότητα των Ενόπλων Δυνάµεών µας, µας τοποθετεί πρωταγωνιστικά στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής και
προστατεύει τις επενδύσεις µας στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι
ταυτίζει περισσότερο από το παρελθόν τα συµφέροντά µας µε
αυτά των συµµάχων µας.
Τέλος, η αµερικανική στρατιωτική παρουσία στη Θράκη, συνδυασµένη µε την παρουσία της FRONTEX και της Ιντερπόλ, σας
διαβεβαιώνω ως Θρακιώτης πολιτικός, ότι ενισχύει το αίσθηµα
ασφάλειας των πολιτών, δηµιουργεί τοπική ανάπτυξη, µειώνει το
country risk συµβάλλοντας στην ανάδειξη της περιοχής σε ιδανικό επενδυτικό προορισµό, συµβάλλει στη δηµογραφική θωράκιση της Θράκης. Κυρίως, όµως, µε την αναβάθµιση του λιµανιού
της Αλεξανδρούπολης και την ανάπτυξη της οδικής και σιδηροδροµικής Εγνατίας και των καθέτων αξόνων, για πρώτη φορά παρακάµπτει το Βόσπορο, δηµιουργώντας στρατηγικά ένα
µοναδικό bypass που συνδέει το Αιγαίο µε τον Εύξεινο Πόντο και
τη Βόρεια Θάλασσα.
Ίσως είναι τώρα η κατάλληλη στιγµή, που ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις Ηνωµένες Πολιτείες και
θα απευθυνθεί, όχι µόνο στην αµερικανική κυβέρνηση, αλλά και
στον αµερικανικό λαό διά του Κογκρέσου και της Γερουσίας, να
ταυτίσουµε τα Εθνικά µας Δίκαια µε τα συµφέροντα των ισχυρών
και να αποδείξουµε ότι τα κράτη µπορεί να µην έχουν συναισθήµατα, αλλά συµφέροντα, συναισθήµατα, όµως, έχουν σίγουρα οι
λαοί και ο φίλος αµερικανικός λαός, όπως πολλές φορές µας
απέδειξαν οι εκπρόσωποί του στο Καπιτώλιο, ξέρει να σέβεται
τις κοινές αρχές και τις αξίες για τις οποίες ο Ελληνισµός παλεύει, όχι µόνο τα τελευταία διακόσια χρόνια, αλλά εδώ και δυόµισι χιλιάδες χρόνια.
Ψηφίζουµε αυτή τη συµφωνία διότι πιστεύουµε και ελπίζουµε
ότι µπορεί να γίνει το κλειδί που θα ξεκλειδώσει µια καινούργια
εποχή στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις και θα εδραιώσει ένα σηµαντικό ρόλο για τη χώρα µας στην ευρύτερη περιοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έγινε µια
συνεννόηση για να προηγηθεί η κ. Αναγνωστοπούλου από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
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Ορίστε, κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ευχαριστώ θερµά και τη συνάδελφο, την κ. Λιακούλη.
Δε θα αποφύγω τον πειρασµό να σχολιάσω κάποιες από τις
ιστορικές αναδροµές του κ. Στυλιανίδη. Ανάµεσα στις άλλες, είπε
ότι «η εξωτερική πολιτική, κατορθώσαµε αυτά τα σαράντα επτά
χρόνια, να µην είναι για εσωτερική κατανάλωση». Δεν επιτρέπεται να τα λέτε αυτά, κύριε Στυλιανίδη. Σε καµµία περίπτωση.
Και δεν θα αναφερθώ στις Πρέσπες και όλα αυτά. Θα αναφερθώ στην πρόταση του Πρωθυπουργού λίγες µόνο, ελάχιστες,
ώρες πριν, απευθυνόµενος στον Αλέξη Τσίπρα «για σας είναι
ξένη η γλώσσα του πατριωτισµού». Δεν είναι φράσεις αυτές να
ακούγονται όταν µιλάµε για σηµαντικά θέµατα.
Έρχοµαι, όµως, στο προκείµενο. Τα επιχειρήµατα έχουν ακουστεί διεξοδικά και από τον Πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα και από
τον εισηγητή τον Κατρούγκαλο. Θέλω, όµως, να ξεκινήσω, κύριε
Υπουργέ των Εξωτερικών από κάποια πράγµατα: Όταν µία χώρα
λέει ότι είναι σύµµαχη µε µια άλλη χώρα, η συµµαχία εµπεριέχει
αµοιβαιότητα. Το να ανανεώνεται µια συµφωνία µε µία άλλη
χώρα, ετησίως, είναι θέµα κύρους, συµβολικά, της ίδιας της
χώρας -και µάλιστα της µικρότερης χώρας.
Τι σηµαίνει ο όρος «θέλουµε να είµαστε προβλέψιµοι»; Τι σηµαίνει αυτό για µια χώρα; Όταν είσαι σύµµαχος, συµφωνείς σε
πέντε πράγµατα τα οποία είναι επωφελή και για τους δύο. Τι σηµαίνει αυτό; Θα ήθελα να το καταλάβω.
Τι σηµαίνει ο όρος -είπε ο Πρωθυπουργός, πάλι, απευθυνόµενος σε εµάς- «υπερασπίζεστε την ουδετερότητα». Είµαστε σε πόλεµο; Ο όρος ουδετερότητα έχει ειπωθεί για την Τουρκία -γιατί
συζητάµε σε κρίσιµες εποχές- στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Τώρα
όσοι την λένε επιτήδεια, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται και τι γεωπολιτικές ανακατατάξεις έχουµε. Τι σηµαίνει «είσαστε µε την ουδετερότητα»; Όχι, είµαστε µε συµµαχίες, µε πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική. Δεν κατάλαβα, σε έναν παγκοσµιοποιηµένο
κόσµο το να έχει η χώρα µία πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
σηµαίνει ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική; Είναι µερικά πράγµατα
που µου διαφεύγουν.
Κι έρχοµαι στο πιο κρίσιµο απ’ όλα. Άκουσα σχεδόν όλη την
επιχειρηµατολογία από όλους -λέω όλους γιατί κυρίως άντρες
συνάδελφοι µίλησαν από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας- και ήταν «είµαστε στη Δύση», «είµαστε στο στρατόπεδο της
Δύσης» και φτου από την αρχή «είµαστε στο στρατόπεδο της
Δύσης» κ.λπ..
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών -και θα
ήθελα κάποια στιγµή µια απάντηση- τι σηµαίνει είµαστε µε τη
Δύση; Εναντίον ποιου; Σε αυτή τη φάση των τεράστιων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αναταράξεων, είµαστε στη Δύση σε
σχέση µε ποια Ανατολή;
Βεβαίως και είµαστε κατά της ρωσικής εισβολής. Αυτό είναι
δεδοµένο. Και όσες προσπάθειες και να γίνανε για πατριδοκαπηλία σε αυτό το θέµα, δεν έπιασαν στον κόσµο. Είναι δεδοµένο.
Υπέρ των κυρώσεων ταχθήκαµε.
Τι σηµαίνει, όµως, είµαστε στη Δύση και ποιος την καθορίζει
αυτή τη Δύση στην οποία εµείς πρέπει να είµαστε προβλέψιµοι;
Έχουν δηµιουργηθεί στρατόπεδα και δεν το ξέρουµε; Και σε
αυτό το ερώτηµα και σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία σε ποιο στρατόπεδο είναι µε τη δική σας λογική, έτσι όπως την άκουσα να
αναπτύσσεται, στη Δύση ή στην Ανατολή; Γιατί είπε και ο Γιώργος Τσίπρας πως αυτό, το ότι ο ρόλος της Τουρκίας είναι υποβαθµισµένος, είναι για γέλια. Το φωνάζαµε ευθύς εξαρχής από
τότε που αναλάβατε και τώρα βέβαια έχει φτάσει στο αποκορύφωµα.
Η Τουρκία έχει τα δικά της συµφέροντα και στο πλαίσιο των
τουρκοαµερικανικών σχέσεων τα διεκδικεί και τα έχει έτσι ακριβώς όπως θέλει. Όµως, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί συζητάµε σε αυτή την κρίσιµη φάση. Λέτε συνέχεια ότι η Αµερική
ξαναγυρίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ κοιτάει τον Ειρηνικό
και όλα αυτά. Ξαναγυρίζει στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι κρίσιµο να µας έχει εµάς ως προβλέψιµο σύµµαχο. Εδώ, όµως στην
Ανατολική Μεσόγειο όπου τίθεται και το θέµα της ενεργειακής
στρατηγικής όπου ενσωµατώνεται και η Τουρκία, υπάρχει κάτι
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που να διεκδικούµε εµείς, κύριε Υπουργέ και να λέµε ότι εµείς
µε την Τουρκία θέλουµε να καταργηθεί το casus belli, θέλουµε
ειρηνική επίλυση, θέλουµε τη Χάγη και σε αυτό το πλαίσιο των
συµµαχιών µας πρέπει να φροντίσουν οι ισχυροί µας σύµµαχοι
να κατευθυνθούµε, να έχουµε αυτή την προοπτική µπροστά µας;
Εµένα µου δηµιουργεί τεράστια εντύπωση η αναβάθµιση των
F-16. Μήπως πάµε σε µια συµµαχία µε τη Δύση, όχι όπως την
προσδιορίζουµε εµείς. Εµείς είµαστε µια ευρωπαϊκή, νατοϊκή
χώρα και δεσµευόµαστε. Με ποιον, όµως, αντίπαλο σε Ανατολή;
Πρέπει να ξέρουµε αντίπαλο ή τι σχέσεις θέλουµε να έχουµε.
Εδώ όµως, τι βλέπω µε τα F-16; Θα πηγαίνουµε σε εξοπλισµούς
συνέχεια και δηλώσεις αµερικανικές «βρείτε τα µεταξύ σας»;
Εξοπλισµοί από εδώ, εξοπλισµοί από εκεί.
Άκουσα τον κ. Θεοχάρη και πραγµατικά εξεπλάγην αν αυτή
είναι η θέση της Νέας Δηµοκρατίας. Είπε «οι παιδαριώδεις θέσεις περί Χάγης και ειρήνης». Από πότε είναι παιδαριώδεις θέσεις αυτές, οι οποίες είναι πάγιες θέσεις της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής; Θα ήθελα να το ξέρω. Θα ήθελα να ξέρω
αν έχουµε αλλάξει.
Θέλω να κλείσω, για να µην καταχραστώ και τον χρόνο της κ.
Λιακούλη, η οποία είχε την ευγένεια, µε ένα πράγµα. Σε αυτή την
κρίσιµη φάση που ζούµε -είχαν ξεκινήσει τα σύννεφα πάρα πολύ
καιρό πριν- η ρωσική εισβολή έφερε τεράστιες και θα έχει τεράστιες συνέπειες. Η λέξη ειρήνη για µια χώρα σαν την Ελλάδα
είναι απαγορευµένη, όπως άκουσα από τον κ. Θεοχάρη; Εµείς
το να παίξουµε τον ρόλο αυτού που πιέζει και στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της Δύσης µε το ότι πρέπει
να σταµατήσει ο πόλεµος µε διπλωµατικούς τρόπους, να επέλθει
η ειρήνη στην περιοχή γιατί αυτό µας συµφέρει κατ’ εξοχήν, αυτό
δεν είναι πατριωτική στάση; Εγώ αναρωτιέµαι γι’ αυτό µίλησα για
µερικά γενικότερα πράγµατα σ’ αυτήν την κρίσιµη περίοδο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Λιακούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που
έκανε σήµερα η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο του
Ανδρέα Παπανδρέου είναι πολιτική καπηλεία. Καπηλεύεται τον
Ανδρέα η µεν Νέα Δηµοκρατία γιατί είναι πολιτικά άνυδρη, ο δε
ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι πολιτικά ετερόφωτος, συγκλονιστικά ετερόφωτος. Βάλατε στο κάδρο τον µεγάλο ηγέτη µας µήπως και µια
ακτίνα του σας φωτίσει, µήπως µέσα από τις δήθεν κόντρες σας,
τις καλοστηµένες κοκοροµαχίες, επικοινωνιακές φανφάρες και
τυµπανοκρουσίες µήπως µέσα από τις αµφισβητήσεις ακόµη και
στο πρόσωπό του, µπορέσετε να σώσετε κάτι από αυτά όµως,
που δεν σώζονται.
Κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός λαός πλέον δε µιλά απλώς, αλλά
συνοµιλεί µαζί µας. Όπως και την προηγούµενη Κυριακή συνοµίλησε µαζί µας κατά χιλιάδες και έδωσε ένα σοβαρό µήνυµα και
στους δυο σας. Έδωσε δύναµη στη δύναµή µας, έδωσε δύναµη
στη φωνή µας, επιστρέφει ο λαός στο σπίτι του, εµπιστεύεται
ξανά το νέο, υπεύθυνο και σοβαρό σχέδιο για τη χώρα, εµπιστεύεται έναν νέο ηγέτη που του θυµίζει σε πολλά τον ιδρυτή
του, εµπιστεύεται την αυθεντική δηµοκρατική παράταξη, το
ΠΑΣΟΚ, που βάζει τη νέα γενιά ξανά στο προσκήνιο, την κοινωνία
ξανά µπροστά, τον άνθρωπο ξανά πρωταγωνιστή. Δεν µπορείτε
να το κάνετε, λοιπόν, αυτό. Και µέσα στις απρεπείς σας -όλα
αυτά που είπατε σήµερα για τον Ανδρέα Παπανδρέου και πραγµατικά µε πολύ µεγάλη προσωπική έκπληξη σας παρακολούθησα, ιστορικά τουλάχιστον- δε διστάσατε να αναφερθείτε
ακόµη και στα οράµατα του Ανδρέα πενήντα χρόνια πριν, για τις
βάσεις για παράδειγµα, χωρίς να αναφέρετε ότι προοδευτικά
από τις είκοσι επτά βάσεις έµειναν δύο. Ξεχάσατε ότι του είχαν
κάνει εµπάργκο επί δεκαετία και πλέον στις Ηνωµένες Πολιτείες
που δεν µπορούσε να πλησιάσει. Τις πολιτικές του, τις διαπραγµατεύσεις του, τις κόκκινες γραµµές του. Τόσο σπουδαίος και
τόσο µεγάλος ήταν και τον συγκρίνετε συνέχεια µε τους δικούς
σας ηγέτες ένθεν και ένθεν. Όµως, σκεφτόµουν όταν σας
άκουγα ότι ο Ανδρέας κατάφερε αυτό που κανείς άλλος κατά τη
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γνώµη µου δεν κατάφερε. Έγινε ο ίδιος η πατρίδα για λαούς που
δεν είχαν πατρίδα. Ποιος άλλος λοιπόν, µεγάλος το κατάφερε
αυτό;
Ο λαός, όµως, θυµάται. Ξέρουν οι άνθρωποι. Νιώθουν µέσα
τους βαθιά την αλήθεια και δεν χρειάζονται ούτε τη Δεξιά των
κοινωνικών φρονηµάτων µε την όψιµη κεντρώα διάθεση ούτε την
αυτοχαρακτηριζόµενη Αριστερά που έσερνε τον κατά τα άλλα
πολύ µεγάλο ηγέτη σήµερα -τώρα το θυµηθήκατε- στα ειδικά δικαστήρια για να τον εξοντώσετε πολιτικά και ηθικά. Ξέρει ο λαός
µας ποιος ήταν εκείνος που έβαλε τη χώρα στο προσκήνιο της
Ευρώπης, ισχυροποίησε τη θέση της, διαπραγµατεύτηκε τη δύναµή της, νοιάστηκε για τον λαό, για τους µη προνοµιούχους Ελληνίδες και Έλληνες, τους µικρούς και ευάλωτους ανθρώπους.
Να που ήρθε ξανά η ώρα. Και ξέρετε γιατί ήρθε η ώρα; Όχι γιατί
το λέµε εµείς. Η ώρα ήρθε γιατί η ανάγκη της πατρίδας και του
λαού είναι πολύ µεγάλη.
Θυµάται ο λαός. Θυµάται και εσάς, θυµάται και εσάς, θυµάται
τις κωλοτούµπες σας, θυµάται τι λέγατε για τα ναυτικά µίλια, την
επέκταση των ναυτικών µιλίων στο Ιόνιο, τις Πρέσπες και τη συµφωνία, τι λέγατε τότε, τι λέτε σήµερα. Τροµοκρατηµένοι τώρα
είστε όλοι γιατί ανακαλούνται οι µνήµες. Μόνο γι’ αυτόν τον
λόγο. Ζυγιστήκατε, µετρηθήκατε και βρεθήκατε ελλιποβαρείς.
Τώρα θα διαχειριστείτε, λοιπόν, αυτό που γίνεται και συµβαίνει
στην ελληνική κοινωνία µε περισσότερο θάρρος.
Συζητάµε σήµερα µια συµφωνία. Η υπεράσπιση των εθνικών
συµφερόντων για µας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων της
χώρας είναι πυρήνας της εθνικής µας επιβίωσης. Αυτό ήταν πάντοτε ένα αξίωµα που η παράταξή µας υπηρέτησε και το ΠΑΣΟΚ
µε τις πολιτικές του, το έθεσε σε απόλυτη προτεραιότητα.
Η θέση της µεγάλης δηµοκρατικής παράταξης, λοιπόν, ήταν
σταθερή µέσα στο χρόνο. Η ισχύς της χώρας, οι επωφελείς συµµαχίες, η αξιολόγηση της εκάστοτε συγκυρίας, που απαιτεί χειρισµούς χωρίς ιδεοληψίες. Δικό µας επίσης αξίωµα είναι ότι
πρώτα η πατρίδα και το πατριωτικό καθήκον και µετά οι εκλογές,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα η εθνική ευθύνη και µετά οι εκλογές,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι αδιαµφισβήτητο και νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε
πως η διπλωµατία αποτελεί την πιο δύσκολη, αλλά και την πιο
ποιοτική και αποτελεσµατική στρατηγική για τη βελτίωση και διαφύλαξη της εθνικής ισχύος της Ελλάδας. Οι διµερείς σχέσεις Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών εδράζονται σε µακρά περίοδο
συνεργασίας, µας ενδιαφέρουν απόλυτα ως χώρα. Ας σταµατήσουµε να στρουθοκαµηλίζουµε και να πουλάµε εσωτερικά πράγµατα τα οποία δεν πουλιούνται πια. Και το ΠΑΣΟΚ σοβαρά και
υπεύθυνα επιµένει αδιαπραγµάτευτα στην ενίσχυση κάθε συµφωνίας που θα ενισχύσει την ίδια την πατρίδα.
Εµείς πάντα θα είµαστε θετικοί και δε θα αµπαλάρουµε την
ουσία µε ιδεοληψίες, όπως για παράδειγµα είδαµε έκπληκτοι την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση να κάνει στην ελληνογαλλική συµφωνία πριν από λίγο καιρό. Μα, δεν υπήρχε επιχείρηµα, αφού η Γαλλία δεν είναι µια χώρα η οποία προσβάλλει την Ελλάδα ή
προµηθεύει τη γειτονική Τουρκία µε όπλα. Παρ’ όλα αυτά, αρνηθήκατε στο άρµα κι εσείς της ιδεοληψίας.
Είµαστε καθαροί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για µας είναι
αδιαπραγµάτευτη η ισχύς της χώρας, καταδικάζουµε την προµήθεια των όπλων από όπου κι αν προέρχεται και βεβαίως βάζουµε όλες τις δυνάµεις µας για να γίνουµε πιο δυνατοί και να
µπορέσουµε να παραµείνουµε στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό
στερέωµα.
Για την Κυβέρνηση, όµως, τα ερωτήµατα, επίσης, στη συγκεκριµένη συµφωνία υπάρχουν και δεν έχουν απαντηθεί. Τον κύριο
Υπουργό δεν τον ακούσαµε να µας µιλάει για παράδειγµα γι’
αυτά που και ο εισηγητής µας έθεσε πρωί-πρωί για ποιον λόγο
πλέον της πενταετίας η συµφωνία να παραµείνει σε ισχύ χωρίς
να δώσει το δικαίωµα από τη δική µας πλευρά να επαναδιαπραγµατευτούµε τη συµφωνία αυτή. Ποιος ο λόγος; Τα καίρια ερωτήµατα είναι ποια είναι τα οφέλη τα οποία διεκδικήσαµε εµείς.
Ήταν, λοιπόν, win-win η συµφωνία; Πώς οι Ηνωµένες Πολιτείες
εγγυώνται ρητά τα σηµερινά σύνορα της χώρας; Πώς δεσµεύονται ότι θα προστατεύσουν αµοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα; Ποια θα είναι η στάση των δυνάµεων των ΗΠΑ
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στη χώρα µας σε περίπτωση εµπλοκής µας µε την Τουρκία; Πήραµε αντισταθµιστικά αµυντικά οφέλη για την εσωτερική αµυντική βιοµηχανία, κύριε Υπουργέ; Πετύχαµε οικονοµικά οφέλη;
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι η υπεράσπιση του εθνικού συµφέροντος της χώρας µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ανάπτυξης
µιας στρατηγικής σχέσης µε τις Ηνωµένες Πολιτείες η οποία
όµως στο µέλλον θα πρέπει να είναι πιο ισορροπηµένη. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να επιδιώξει αναβαθµισµένο ρόλο παρόχου
και όχι απλώς καταναλωτή ασφαλείας.
Και τελειώνω µε µια σκέψη. Δεν καταλαβαίνω την έκπληξη της
Κυβέρνησης -και λυπάµαι που δεν είναι εδώ ο κ. Δένδιας- γιατί
θέλω να του πω προσωπικά ότι διαχώρισα το ύφος του από το
ύφος των υπολοίπων σήµερα. Προσωπικά το καταθέτω στη
Βουλή. Τον διαφοροποίησα. Δε µίλησε επιθετικά, όπως ο κύριος
Πρωθυπουργός και ο κύριος Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αναγνώρισε τη λογική κάποιων επιχειρηµάτων.
Όµως, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι σήµερα εµείς στο
ΠΑΣΟΚ βάλαµε ένα σοβαρό θέµα το οποίο έχει σχέση µε το αίτηµα που κατατέθηκε από τον Λευκό Οίκο στο Κογκρέσο και
αφορά την προµήθεια των F-16. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσετε και να το δείτε, αλλά και να γίνει αντικείµενο διαχείρισης και
διεκδίκησης στο ταξίδι του κυρίου Πρωθυπουργού.
Δεν σας λέµε αυτό που σας είπε ο κ. Τσίπρας, δηλαδή να καθίσετε να βγείτε φωτογραφία µε τον κ. Μπάιντεν και το διεκδικήσετε ενώπιον των δηµοσιογράφων ή κάτι τέτοιο τουλάχιστον
κατάλαβα. Εµείς, όµως, λέµε ότι θα πρέπει να το διεκδικήσετε
σαφώς στο τραπέζι, να το θέσετε υπ’ όψιν και βεβαίως όχι µόνο
στο εσωτερικό για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Θα πρέπει
να έρθετε από το ταξίδι κοµίζοντας τουλάχιστον κάτι χειροπιαστό. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, τότε θα µιλάµε για δύο επίπεδα δηµόσιου διαλόγου, αυτό της εσωτερικής κατανάλωσης, κοινώς
καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς, και αυτό των εξωτερικών σχέσεων. Και ξέρετε, αυτό δεν αρµόζει σε µια σοβαρή κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Χατζηβασιλείου. Αµέσως µετά θα
πάρουν τον λόγο ο κ. Δελής, ο κ. Καιρίδης και ο κ. Ηγουµενίδης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα επικυρώνουµε τη διµερή αµυντική συµφωνία Ελλάδας και ΗΠΑ σε µια ιδιαίτερα συµβολική στιγµή, λίγες ηµέρες πριν το ταξίδι του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Και αυτό γίνεται για να
εµπεδωθεί η στρατηγική βαθιά εταιρική σχέση των δύο χωρών
µας και να εδραιωθεί ο ρόλος της πατρίδας µας ως βασικού παράγοντα σταθερότητας, όχι µόνο στη Μεσόγειο, αλλά και στην
ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καµµία εξέλιξη δεν µπορεί
να επηρεάσει ή να αλλάξει το πνεύµα αυτής της συµφωνίας.
Πρόκειται για µια συµφωνία που έρχεται ως φυσικό αποτέλεσµα
της βαθιάς και ειλικρινούς σχέσης των δύο χωρών µας, ως προϊόν του στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στα τέλη του 2018.
Τον περασµένο Οκτώβριο οι κύριοι Δένδιας και Μπλίνκεν υπέγραψαν το τροποποιητικό πρωτόκολλο επαναλαµβάνοντας για
άλλη µια φορά την αποφασιστικότητα των δύο χωρών µας για
αµοιβαία προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Στην ουσία, λοιπόν, οι χώρες µας συνοµολογούν τη δηµιουργία ενός ενιαίου µετώπου απέναντι σε όποιον απειλεί την
ειρήνη.
Με τη συµφωνία αυτή, λοιπόν, αποδεικνύεται και στην πράξη
ότι η πατρίδα µας είναι πυλώνας σταθερότητας. Στη συνοδευτική
επιστολή του Αµερικανού Υπουργού κ. Μπλίνκεν υπάρχει για
πρώτη φορά σαφής αναφορά στην υποστήριξη των ΗΠΑ, όχι
µόνο σε κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, αλλά και σε κυριαρχικά δικαιώµατα και αυτό αναβαθµίζει τη σύµπλευση συµφερόντων που έχουν οι δύο χώρες µας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στο µεταξύ από το πρωί κατηγορεί την Κυβέρνηση
ότι δήθεν παραχωρεί στις ΗΠΑ όσα δεν είχε παραχωρήσει κανείς
στο παρελθόν και προαναγγέλλει µάλιστα επαναδιαπραγµάτευση του κειµένου. Δυστυχώς βέβαια επαναλαµβάνει απλά και
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µόνο τα στερεότυπα και τη ρητορική του προηγούµενου αιώνα.
Ακόµα µας λέτε, κύριοι συνάδελφοι, δεδοµένους.
Οι διµερείς, λοιπόν, σχέσεις µας θεµελιώνονται σε µια µακρά
περίοδο συνεργασίας και η συµµετοχή µας σε πολυµερείς οργανισµούς διαµορφώνει µια ισότιµη στρατηγική σχέση. Στο δε
προοίµιο της συµφωνίας αυτής τονίζεται η βούληση για αµοιβαία
προστασία της κυριαρχίας και προβλέπεται η δυνατότητα για
µελλοντική αµερικανική παρουσία όχι µόνο στην ηπειρωτική
χώρα αλλά και στη νησιωτική. Αναβαθµίζεται επιπλέον η εκπαίδευση των αξιωµατικών µας και ξεχωρίζονται οι αµυντικές υποδοµές της χώρας µε αµερικανικά κεφάλαια.
Αν προσθέσετε, λοιπόν, και τον νόµο του Κογκρέσου για την
κοινοβουλευτική συνεργασία που θεµελιώνει τη δέσµευση µεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ, Κύπρου και Ισραήλ και το παράθυρο για πιθανή συζήτηση για F-35 στο µέλλον, καταλαβαίνετε ότι έχουµε
µια συµφωνία άκρως επιτυχηµένη.
Αυτό, λοιπόν, το αποκαλείται εσείς «ετεροβαρή συµφωνία».
Με αυτές τις πρόνοιες βλέπετε τη χώρα να γίνεται, όπως λέτε
από το πρωί, προκεχωρηµένο φυλάκιο; Τα ίδια κάνατε και στην
ελληνογαλλική συµφωνία. Μην αφήνετε, λοιπόν, τις αντιπολιτευτικές εµµονές που έχετε να γίνονται παρωπίδες. Αναθεωρήστε
τη στάση σας και ελάτε να στείλουµε σήµερα µαζί ένα µήνυµα
εθνικής ευθύνης και ενότητας απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα.
Μας κατηγορείτε επίσης από το πρωί για την πενταετή διάρκεια της συµφωνίας. Σας απάντησε πολύ σωστά και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Δένδιας σήµερα. Αυτό επιτάσσει το εθνικό
συµφέρον. Αυτό συζητήσαµε. Αυτό επιτάσσει ένας σοβαρός µακρόπνοος σχεδιασµός. Λέτε ακόµη από το πρωί ότι παραχωρούµε διευκολύνσεις στην Αλεξανδρούπολη και στη Θράκη
εµπλέκοντας εµµέσως τη χώρα στον πόλεµο της Ουκρανίας.
Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Αντιπολίτευσης, η θέση της
Ελλάδας απέναντι στη ρωσική εισβολή κατά της Ουκρανίας είναι
κρυστάλλινη, είναι ξεκάθαρη, δεν έχει ούτε αστερίσκους, ούτε
υποσηµειώσεις και είναι σύµφωνη µε τις διαχρονικές αξίες της
εξωτερικής πολιτικής της χώρας µας. Και προφανώς είναι µια
θέση συµβατή µε την ιδιότητα της Ελλάδας ως µέλος και του
ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες δυνάµεις εδώ ψαρεύουν συχνά σε θολά νερά και επιλέγουν ήξεις - αφήξεις σε
τόσο σοβαρά ζητήµατα.
Και η Θράκη για την οποία από το πρωί κόπτεστε, εξελίσσεται
σε έναν ενεργειακό και γεωπολιτικό κόµβο για όλη τη νότια Ευρώπη, λειτουργώντας ως ασφαλές εναλλακτικό πέρασµα των
Στενών του Βοσπόρου. Αυτό συνιστά ξεκάθαρα αναβάθµιση του
εθνικού µας ρόλου. Η Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, µπορεί να γίνει
σύντοµα η Σούδα του βορρά και εσείς το παρουσιάζετε αυτό ως
εθνική υποχώρηση, ως εθνική ήττα.
Συνθήµατα, λοιπόν, και λογικές του τύπου «έξω οι βάσεις»
είναι απαρχαιωµένα και εσείς δυστυχώς τα αναµασάτε αυτές τις
ηµέρες εδώ.
Και αναρωτιέµαι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πραγµατικά διαφωνείτε
µε την αναβάθµιση της Θράκης; Πραγµατικά διαφωνείτε µε αυτή
την επιλογή της Κυβέρνησης; Πείτε το ξεκάθαρα. Δεν ακούσατε
τι ενόχλησε την Άγκυρα τις προηγούµενες ηµέρες;
Δεν ακούσατε ότι ο ίδιος ο κ. Ερντογάν παραπονέθηκε στο τηλέφωνο στον κ. Μπάιντεν για την αυξηµένη αµερικανική παρουσία στη Θράκη; Εάν εσείς, λοιπόν, ταυτίζεστε µε αυτές τις θέσεις
είναι δικό σας ζήτηµα. Εµείς σήµερα επιτελούµε το καθήκον µας
και θωρακίζουµε την ακριτική Θράκη, ακριβώς όπως νωρίτερα
περιέγραψε και ο κ. Παναγιωτόπουλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος ο οποίος
ξεκίνησε το στρατηγικό διάλογο στα τέλη του 2018, τότε που
προφανώς θεωρούσε τους Αµερικανούς αξιόπιστους εταίρους,
καλούς συµµάχους και φίλους. Μετά τις εκλογές του 2019,
όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη µια οβιδιακή µετάλλαξη. Ψήφισε
«παρών» στην πρώτη τροποποίηση και σήµερα έρχεται για να καταψηφίσει.
Σήµερα, λοιπόν, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεκτιµώντας την
αστάθεια στην Ευρώπη λόγω του πολέµου στην Ουκρανία, αλλά
και όλες τις κρίσεις που βιώσαµε στον Έβρο, στο Αιγαίο και
αλλού φέρνει αυτή τη συµφωνία εξασφαλίζοντας το εθνικό µας
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συµφέρον, όπως ακριβώς συνέβη µε την ελληνογαλλική συµφωνία έτσι και σήµερα αυξάνεται το γεωπολιτικό αποτύπωµα της
πατρίδας µας και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και στην πράξη.
Άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξωτερική πολιτική
και η πολιτική ασφαλείας δεν ετεροπροσδιορίζονται, θεµελιώνονται πάνω στις δικές µας γεωπολιτικές προτεραιότητες. Και
αυτή η συµφωνία είναι µία από αυτές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµας
Ελλάδας. Μετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Καιρίδης και στην συνέχεια ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ραγκούσης.
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Αµυντική συνεργασία» βαφτίζετε και εσείς της Νέας Δηµοκρατίας, όπως και οι προηγούµενοι, τη συµφωνία που φέρνετε
σήµερα στη Βουλή για τις αµερικανονατοϊκές βάσεις τις στρατιωτικές στη χώρα µας.
Στην πραγµατικότητα φέρνετε µια επιθετικότατη συµφωνία
εάν αναλογιστούµε το διαχρονικό ρόλο των αµερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα και παντού στον κόσµο. Ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι, στρατιωτικές επεµβάσεις και πραξικοπήµατα,
βοµβαρδισµοί και αιµατοκυλίσµατα λαών αποτελούν την πραγµατική αποστολή αυτών των βάσεων του θανάτου, όπως τις ονοµάζει ο λαός. Ιράκ και Αφγανιστάν, Συρία και Λιβύη, Κύπρος και
Γιουγκοσλαβία και τα τελευταία χρόνια Ουκρανία το µαρτυρούν
µε τον πιο δραµατικό τρόπο.
Και αυτή, λοιπόν, η ιµπεριαλιστικού χαρακτήρα συµφωνία, που
φέρνετε έρχεται να πιστοποιήσει την ακόµη µεγαλύτερη εµπλοκή
της χώρας µας στους επιθετικούς αµερικανονατοϊκούς σχεδιασµούς, µετατρέποντας τη χώρα µας σε ένα πολεµικό προγεφύρωµα των Αµερικανών στη µεγάλη τους σύγκρουση µε τους
ανταγωνιστές τους, όπως τη Ρωσία και την Κίνα. Μόνο που έτσι,
όµως, η χώρα µας εκτός από ορµητήριο γίνεται και στόχος αντιποίνων µε ανυπολόγιστους κινδύνους για τον λαό µας.
Θυµίζουµε εδώ τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα για εικονικά πλήγµατα σε βάρος της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο άσκησης της πολεµικής αεροπορίας της Ρωσίας. Δεν
ξεχνάµε, όµως -και πώς µπορούµε άλλωστε- και τη δήλωση του
Έλληνα Υπουργού Άµυνας, του κ. Παναγιωτόπουλου, ότι θα µατώσουµε ξανά µαζί µε τις ΗΠΑ εάν χρειαστεί, όπως κάναµε και
στο παρελθόν.
Και κάπου εδώ έρχεστε όλα τα αστικά κόµµατα και επικαλείστε
µε ένα στόµα και µια φωνή τα εθνικά συµφέροντα. Πάντα, όµως
και παντού η κάθε αστική τάξη και φυσικά και η εγχώρια, η ελληνική αστική τάξη προβάλλει τα δικά της συµφέροντα ως συµφέροντα δήθεν της χώρας και του λαού. Και αυτό το επιδιώκει
σταθερά και µεθοδικά µε όλους τους πολιτικούς της εκπροσώπους προκειµένου αυτό να εγγράφεται στη λαϊκή συνείδηση.
Αυτό ακριβώς γίνεται και τώρα µε τη συµφωνία αυτή. Να το
πούµε, όµως, καθαρά να το ακούσει ο κόσµος. Η ολοκληρωτική
υπαγωγή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων στον αµερικανονατοϊκό σχεδιασµό ουδεµία σχέση έχει µε την άµυνα της χώρας
µας ειδικά απέναντι στην επιθετικότητα της τουρκικής αστικής
τάξης. Και αυτό το συµπέρασµα επιβεβαιώνεται κάθε µέρα ολοένα και περισσότερο.
Αντίθετα αυτή η συµφωνία αποτελεί το σηµερινό ανανεωµένο
εισιτήριο της ελληνικής αστικής τάξης, των ελληνικών επιχειρηµατικών οµίλων προκειµένου να πάρουν µέρος στη µοιρασιά της
πλούσιας λείας της ευρύτερης περιοχής σε µια περίοδο έντονων
ιµπεριαλιστικών ανακατατάξεων, µια λεία για την οποία, ας µην
το ξεχνάµε, µαίνεται τον τελευταίο καιρό και ο ιµπεριαλιστικός
πόλεµος στην Ουκρανία, πόλεµος που φούντωσε µε τη ρωσική
εισβολή.
Ανάµεσα τώρα στα άλλα στο δεύτερο άρθρο της σηµερινής
συµφωνίας κατονοµάζεται ως στρατιωτική βάση αµερικανονατοϊκή και το Στρατόπεδο «Γιαννούλη», το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης. Ταυτόχρονα
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επιταχύνεται την κατασκευή του νέου περιφερειακού της Αλεξανδρούπολης, προκειµένου να συνδέσετε αυτό το Στρατόπεδο
«Γιαννούλη», αλλά και το εφεδρικό Στρατόπεδο «Κανδηλάπτη»
µε το λιµάνι της πόλης. Δεν σας έπιασε, βέβαια, ο πόνος για τον
λαό της πόλης που τον ταλαιπωρείται µε ένα σωρό απαρχαιωµένες υποδοµές. Ο καηµός σας είναι η γρήγορη µεταφορά των
αµερικανικών στρατευµάτων στο λιµάνι και το αεροδρόµιο. Ταυτόχρονα και ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει τρένο στον Έβρο και
σε όλη τη Θράκη δική σας προτεραιότητα και όλων σας είναι να
συνδέσετε γρήγορα-γρήγορα το λιµάνι και το αεροδρόµιο µε
τρένο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άµεσης µεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισµού εκατέρωθεν.
Τι δείχνουν όλα αυτά; Δείχνουν ότι στην πραγµατικότητα ολόκληρη η πόλη της Αλεξανδρούπολης και η ευρύτερη περιοχή θα
λειτουργεί ως αµερικανική βάση για τα ιµπεριαλιστικά τους σχέδια. Βλέπετε εδώ και καιρό ήδη µε τις άοκνες προσπάθειες της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα δεν ψηφίζει τη συµφωνία
γιατί βρίσκει λέει λίγα, πολύ λίγα τα ανταλλάγµατα -καλά κοτζάµ
γυµναστήριο θα µας κάνουν οι Αµερικάνοι, είπε ο Υπουργός Άµυνας στην Αλεξανδρούπολη- και όλων των κυβερνήσεων τόσο το
λιµάνι -αυτό το ίδιο λιµάνι στο οποίο φτάσατε να απαγορέψετε
ακόµα και το ψάρεµα για τους κατοίκους- όσο και το αεροδρόµιο
της πόλης λειτουργούν ως ένας κανονικός στρατιωτικός κόµβος
µεταφοράς χιλιάδων νατοϊκών στρατευµάτων, πολεµικού υλικού,
όπως τανκς και ελικόπτερα µε τα αµερικανικά πολεµικά drones
να απογειώνονται και να προσγειώνονται στο αεροδρόµιο, καθιστώντας έτσι την Αλεξανδρούπολη µια de facto αεροναυτική αµερικανική πολεµική βάση, µια Σούδα του Βορρά, όπως λέτε.
Την ίδια στιγµή και παράλληλα η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται
και σε έναν ενεργειακό κόµβο µε τους αγωγούς TAP και IGB και
βέβαια µε την πλατφόρµα του αµερικανικού LNG, το οποίο θα
µεταφέρουν οι Έλληνες εφοπλιστές βγάζοντας τρελά κέρδη.
Στατιστική λεπτοµέρεια η Θράκη, πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια του λαού της και µε όλους αυτούς τους αγωγούς
σε πλήρη λειτουργία.
Μετά από όλα αυτά έρχεται η Νέα Δηµοκρατία και όλα τα παπαγαλάκια του αµερικανονατοϊκού τόξου και λέτε το εξής αµίµητο, η Θράκη θωρακίζεται από την παρουσία των Ηνωµένων
Πολιτειών. Δεν βλέπετε, λέτε στον λαό εκεί της περιοχής που δεν
τα χάφτει εύκολα κάτι τέτοια, που η τουρκική κυβέρνηση ενοχλείται και εκφράζει τη δυσφορία της για τη δηµιουργία της αµερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη; Το είπε και πριν ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Κι εµείς σας λέµε: Δεν ακούτε εσείς όλους εκείνους τους Αµερικανούς αξιωµατούχους που διαβεβαιώνουν συνέχεια, µα συνέχεια, την τουρκική κυβέρνηση ότι η βάση της Αλεξανδρούπολης
δεν αφορά την Τουρκία; Δεν το ακούτε; Τι λέτε; Αυτές οι διαβεβαιώσεις των Αµερικανών την καταστέλλουν ή µήπως ενισχύουν
την τουρκική επιθετικότητα;
Η αναβάθµιση το τελευταίο διάστηµα των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων µε την αµφισβήτηση ακόµα και της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών διαψεύδει κάθε µέρα αυτούς σας
τους ισχυρισµούς. Έχουµε όµως και ένα ιστορικό παράδειγµα.
Αλήθεια, πείτε µας πόσο και πού εµπόδισε την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο το 1974 η λειτουργία της µεγάλης αγγλονατοϊκής
βάσης που υπήρχε και υπάρχει στο µαρτυρικό νησί; Πόσο; Πώς
µπορεί να τα ξέχασε ο λαός όλα αυτά;
Να είστε βέβαιοι ότι η σηµερινή συµφωνία είναι καταδικασµένη
στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αποσύρετέ την τώρα. Σας
το βροντοφωνάζουν τούτη ακριβώς την ώρα και εδώ έξω από τη
Βουλή χιλιάδες διαδηλωτές και σε όλη τη χώρα.
Τα φιλειρηνικά, τα αντιιµπεριαλιστικά αισθήµατα του λαού της
Θράκης και όλης της Ελλάδας θα δυναµώσουν τον αγώνα ενάντια στις βάσεις του θανάτου, ενάντια στην εµπλοκή της χώρας
µας στους πολεµικούς ανταγωνισµούς και τα ιµπεριαλιστικά
σφαγεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Καιρίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση κάθε φορά για την κύρωση της ελληνοα-
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µερικανικής στρατιωτικής συµφωνίας και στο παρελθόν, αλλά
και σήµερα, δίνει την ευκαιρία σε διάφορους και κυρίως, στα
µικρά κόµµατα που δεν άσκησαν εξουσία, να ξαναξεσκονίσουν
και να ξαναγυαλίσουν τα αντιαµερικανικά τους εύσηµα. Και τα
ακούσαµε όλα αυτά κατά κόρον σήµερα.
Βέβαια σήµερα η ένταση είναι µειωµένη. Και πώς δεν θα ήταν
µειωµένη αφού σήµερα η Φινλανδία παρακαλώ, η ουδέτερη για
εβδοµήντα πέντε χρόνια Φινλανδία, υπέβαλε αίτηση ένταξης στο
ΝΑΤΟ και σε λίγο και η Σουηδία.
Διότι αν τα εβδοµήντα πέντε χρόνια της Φινλανδίας δεν είναι
αρκετά, να σας πληροφορήσω, κύριοι της ήσσονος αντιπολίτευσης, ότι η Σουηδία τρεις αιώνες τώρα από την περίφηµη Μάχη
της Πολτάβας στις αρχές του 18ου αιώνα, όταν ηττήθηκαν οι
Σουηδοί από τον Μεγάλο Πέτρο της Ρωσίας, έχει επιδιώξει να
µην συµµετέχει σε καµµία σύγκρουση και να µένει µακριά από
οποιονδήποτε συνασπισµό, αλλάζει τώρα µέχρι και η Σουηδία.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούµε τι θα ψηφίσετε, όταν έρθει η αίτησή της προς κύρωση και στην ελληνική Βουλή.
Προφανώς έχουµε, πάρα πολλά, παράπονα από τους συµµάχους µας. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία και µπορούµε να µιλάµε
κατά κόρον γι’ αυτά. Όµως για να το ξεκαθαρίσουµε, δεν θα
υπήρχε ευτυχέστερος από την Τουρκία και τον Ερντογάν, αν η
Ελλάδα δεν συµµετείχε στο ΝΑΤΟ και δεν θα ήταν ευτυχέστερος
άλλος από την Τουρκία, εάν δεν προχωρούσαµε στην Αλεξανδρούπολη αυτό που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είµαι γενναιόδωρος, και σήµερα εµείς ολοκληρώνουµε µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Γι’ αυτό άλλωστε και ο Ερντογάν το καταγγέλλει σε κάθε
ευκαιρία.
Αυτό δείχνει ποιος εξυπηρετεί το εθνικό συµφέρον και ποιος
άθελά του -δεν θεωρώ απαραίτητα ότι γίνεται εκ του πονηρούεξυπηρετεί µε αυτόν τον τρόπο αυτό που θα ήθελε η Τουρκία.
Έχουµε λοιπόν να κάνουµε µε µια λαϊκίστικη αντιπολίτευση, η
οποία ωστόσο -και αυτή είναι η προβλεψιµότητα, απευθύνοµαι
στη µείζονα αντιπολίτευση-, όποτε έγινε κυβέρνηση έκανε «κωλοτούµπα» στο θέµα αυτό. Το ζήσαµε τη δεκαετία του ’80 µε τον
αείµνηστο, όπως µας είπε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, Ανδρέα Παπανδρέου, οι βάσεις φεύγουν αλλά µένουν. Το ζήσαµε
και µετά το 2015 µε τον Αλέξη Τσίπρα.
Το περίεργο εδώ είναι ότι ενώ το ΚΙΝΑΛ έµεινε στη νέα του
φάση, δεν παλινδρόµησε και γι’ αυτό ψηφίζει σήµερα την ελληνοαµερικανική συµφωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ µε το που ξαναέγινε αντιπολίτευση ξαναγύρισε στα θέσφατα ενός οιονεί αντιαµερικανισµού.
Ο Αµερικανός Πρέσβης, να σας θυµίσω, ο κ. Πάιατ, που µόλις
αποχώρησε, είχε µόνο καλά λόγια να πει για την κυβέρνηση Τσίπρα και δεν θυµάµαι ποτέ άλλον Αµερικανό Πρέσβη να έχει τόσο
καλά λόγια να πει για το κυβερνητικό δίδυµο Τσίπρα - Καµµένου.
Στη συνέχεια βέβαια, τον τελευταίο καιρό εγκαλεί την µείζονα
αντιπολίτευση για «κωλοτούµπα» ή καλύτερα για ανάποδη «κωλοτούµπα». Η πρώτη έγινε το 2015, τώρα ξανά πίσω το 2022. Κοµανέτσι!
Προσωπικά δεν θέλω να πιστέψω τον Αµερικανό Πρέσβη και
δεν θέλω να πιστέψω ποτέ κανέναν ξένο σε σχέση µε την υπεύθυνη πολιτική της χώρας µου. Όµως τόσο ως Έλληνας όσο και
ως µέρος του ελληνικού πολιτικού συστήµατος, σας λέω ότι αισθάνοµαι προσβεβληµένος όταν κάποιος ξένος πρέσβης µεγάλης χώρας εγκαλεί την τότε κυβέρνηση και νυν Μείζονα
Αντιπολίτευση για «κωλοτούµπα». Δεν είναι ωραία εικόνα.
Έχουµε λοιπόν να κάνουµε µε ένα ζήτηµα, τη διαρκή αµφισηµία και αµφιθυµία του ΣΥΡΙΖΑ. Μας τα είπε ο Υπουργός Άµυνας.
Ψήφισαν τα µισά Ραφάλ, αλλά όχι τα υπόλοιπα. Ζήτησαν τη
ρήτρα αµοιβαίας συνδροµής, αλλά όταν ήρθε, την καταψήφισαν.
Διαπραγµατεύτηκαν την αναβάθµιση των F-16 σε Viper και όταν
φέραµε εµείς την κύρωση της συµφωνίας, την καταψήφισαν. Ξεκίνησαν την Αλεξανδρούπολη, αλλά τώρα δεν τη θέλουν. Απόλυτη περιδίνηση. Αχταρµάς θα έλεγε κάποιος. Μένω στο κόσµιο:
περιδίνηση.
Όπως και στο ουκρανικό, όπου καταγγέλλουν µε στόµφο την
επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά χωρίς ουσιαστική αρωγή στους
µαχόµενος Ουκρανούς και µε πολύ κλάµα για τα Μπολσόι. Περίσσεψε ο πόνος για τα Μπολσόι, ξέρετε, την ώρα που οι Τσετσένοι σφάζουν οµόδοξους και οµοεθνείς στη Μαριούπολη.
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Λοιπόν να είµαστε ξεκάθαροι. Ποιος ο στόχος στην Ουκρανία;
Ούτε ο µαξιµαλισµός κάποιων που βλέπουν regime change, αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία του Πούτιν, ωσάν να µην διδάχτηκαν τίποτα από ό,τι συνέβη στο Ιράκ και αλλού τα προηγούµενα
χρόνια, αλλά ούτε και η υποκρισία και ηθική χρεοκοπία κάποιων
που ζητούν ειρήνη, τα εύκολα τα λόγια τα µεγάλα χωρίς όµως
αποκατάσταση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της
ελευθερίας της µαχόµενης Ουκρανίας, µιας ειρήνης που εξυπηρετεί τον κάθε αναθεωρητή, που θα την ήθελε πάρα πολύ ο Πούτιν.
Εγώ δεν θέλω ΣΥΡΙΖΑ, αν τυχόν υπάρξει αναθεωρητισµός
εδώ, δεν θέλω ΣΥΡΙΖΑ Σουηδίας, ΣΥΡΙΖΑ Γαλλίας, ΣΥΡΙΖΑ Γερµανίας που θα καταδικάζει τον Ερντογάν, αλλά δεν θα συνδράµει
ουσιαστικά, όπως µας λέει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ούτε το ένα
άκρο της αλαζονείας του µαξιµαλισµού ούτε το άλλο άκρο της
ηθικής χρεοκοπίας κάποιων φιλειρηνιστών, υπηρετών όµως του
θύτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πιο σηµαντικό το οποίο δεν
ακούστηκε και πρέπει να υπογραµµιστεί εν όψει του ταξιδιού του
Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον. Ανοίγει τη Δευτέρα
ο Λευκός Οίκος για πρώτη φορά, µετά από δύο χρόνια πανδηµίας, να υποδεχθεί τους Έλληνες σε µια µεγάλη γιορτή για την
Ελλάδα, που τιµά την Ελλάδα, µε πάνω από τριακόσια άτοµα, σε
συνέχεια των επαφών που θα έχει µε τον Πρόεδρο Μπάιντεν.
Αλλά το πιο σηµαντικό, την επόµενη µέρα Τρίτη, η κοινή συνεδρίαση των δύο νοµοθετικών σωµάτων, του Κογκρέσου, Βουλής
και Γερουσίας, για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός, εκπρόσωπος της Ελλάδας, τιµάται µε αυτόν τον τρόπο. Σηµατοδοτεί αυτό κάτι που δεν έχει προσεχθεί και πρέπει να ακουστεί,
κύριε Πρόεδρε, την αλλαγή υποδείγµατος στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, την αλλαγή «πίστας», µια πραγµατική τοµή, επανάσταση, αναβάθµιση στρατηγικής της χώρας µας στην
Ουάσινγκτον.
Ακούστηκαν πολλά για τα F-16 και το δηµοσίευµα του «Wall
Street Journal» όλοι ξαφνικά το ανακάλυψαν, θαρρείς και δεν ξέρουν τις απόψεις της Νούλαντ, του Στέιτ Ντιπάρτµεντ και της
γραφειοκρατίας εδώ και µήνες. Όπως δεν ξέρουµε ότι υπάρχει
επιστολή Βουλευτών και Γερουσιαστών, εξήντα τον αριθµό, που
αντιτίθενται ανοικτά σε οποιαδήποτε συνεργασία στον τοµέα
αυτό µε την Τουρκία.
Σας λέω, λοιπόν, τούτο: Για πρώτη φορά η Ελλάδα µπορεί και
έχει άµεση παρουσία και παρέµβαση στα τεκταινόµενα στην
Ουάσιγκτον, επηρεάζοντας την αµερικανική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο µε έναν τρόπο που µέχρι τώρα µόνο το Ισραήλ
µπορούσε να κάνει. Αυτό σηµατοδοτεί η επίσκεψη και η οµιλία
του Έλληνα Πρωθυπουργού την Τρίτη και αυτό είναι το µεγάλο
κέρδος που φέρνει η ελληνική Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα ελληνοαµερικανικά, στα αµερικανοτουρκικά και στα ευρύτερα της περιοχής, υπέρ του εθνικού µας συµφέροντος, της
σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή.
Έτσι πρέπει να προχωρήσουµε, δίνοντας διαρκώς τη µάχη,
ούτε θριαµβολογώντας και ενθουσιαζόµενοι, ούτε απογοητευµένοι, παλινδροµώντας σε έναν µηδενισµό, αλλά διαρκώς στοχοπροσηλωµένοι στον αγώνα τον δύσκολο που έχουµε µπροστά
µας, µε εθνική αυτοπεποίθηση να πετυχαίνουµε να έχουµε αυτές
τις νίκες στο Κογκρέσο, ξέροντας πώς παίζεται το παιχνίδι, µε το
σωστό αφήγηµα, ότι «αυτά που κάνει ο Πούτιν επιχειρεί να κάνει
κι ο Ερντογάν», πείθοντας εταίρους, συµµάχους και διεθνή κοινή
γνώµη για το δίκαιο των ελληνικών θέσεων και απόψεων.
Αυτή είναι η µεγάλη επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και
αυτό θα δούµε όλοι τις επόµενες µέρες, χωρίς εφησυχασµό και
χωρίς καµµία διάθεση θριαµβολογίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Ραγκούσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω, κύριε Καιρίδη, που τώρα κατεβήκατε από το Βήµα,
πόσο και εσείς, αλλά και οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
πιστεύετε αυτά τα οποία λέτε από αυτό το Βήµα, ειδικά στη ση-
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µερινή συνεδρίαση και στη σηµερινή συζήτηση.
Τόσο µεγάλη παρεµβατικότητα όσο ποτέ άλλοτε της Ελλάδας
στην Ουάσιγκτον µε ποια αποτελέσµατα; Πού είναι αυτή η παρεµβατικότητα; Είναι παρέµβαση ισχυρή της Ελλάδας η νέα
θέση των Ηνωµένων Πολιτειών για την αναβάθµιση των τουρκικών F-16, διαδικασία την οποία έχουν εκκινήσει, έστω στο προστάδιο όπως αναγνώρισε ο κ. Δένδιας το πρωί, αλλά επισήµως;
Είναι παρέµβαση της Ελλάδας το αποτέλεσµα της τοποθέτησης των Ηνωµένων Πολιτειών τον Ιανουάριο του 2022, δύο-τρεις
µήνες µετά την υπογραφή αυτής της σύµβασης, σύµφωνα µε την
οποία οι Ηνωµένες Πολιτείες αρνούνται πια τη θετική γνώµη και
τη θετική στάση για την πραγµατοποίησή του EastMed;
Είναι αποτελέσµατα αυτών των παρεµβάσεων της Ελλάδας,
κύριε Καιρίδη, οι πρόσφατες ανακοινώσεις που έβγαλε το Στέιτ
Ντιπάρτµεντ για τις υπερπτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών
πάνω από τα ελληνικά νησιά, που θέτουν ζήτηµα κυριαρχίας
όπως αποσαφηνίστηκε σήµερα εδώ απ’ όλες τις τοποθετήσεις;
Προφανώς δεν είναι.
Και προφανώς, όντως, όπως είπε και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν είναι µια τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση η σηµερινή. Είναι για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Οι
σχέσεις της χώρας µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες είναι πάρα
πολύ σοβαρό ζήτηµα. Δεν µπορεί να µην στέκεστε µε την πρέπουσα υπευθυνότητα απέναντι στη χώρα στο τέλος-τέλος. Υπάρχει και κάτι σηµαντικότερο από τη Νέα Δηµοκρατία και την
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και είναι η ίδια η Ελλάδα.
Εδώ είναι ολοφάνερο ότι τα πράγµατα δεν πάνε καθόλου
καλά. Υπογράψατε τη σύµβαση τον Οκτώβριο, τον Γενάρη βγήκε
η απόφαση για εναντίον του EastMed, τον Απρίλιο κινήθηκε η
διαδικασία για να ενισχυθούν οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις µε
εκσυγχρονισµένα F-16 ή και µε νέα, περισσότερα F-16 που θα
τους πουληθούν. Υπήρξε η σχετική τοποθέτηση µε τις υπερπτήσεις, που ήταν πράγµατι όχι απλώς τοποθέτηση Πόντιου Πιλάτου, ήταν ετεροβαρής, ήταν ουσιαστικά υπέρ της Τουρκίας η
συγκεκριµένη ανακοίνωση, που αναγνώστηκε από τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από το Βήµα πριν από λίγες
ώρες εδώ πέρα. Δεν είναι τα πράγµατα έτσι. Τα πράγµατα δεν
πάνε καθόλου καλά.
Το χειρότερο που έχει γίνει είναι ότι δυστυχώς έχετε παραδώσει τα διαπραγµατευτικά όπλα της χώρας µας µε τη συµφωνία
που έχετε υπογράψει. Μια χώρα σαν την Ελλάδα δεν έχει πολλά
διαπραγµατευτικά όπλα, ιδίως σε µια υπερδύναµη όπως αυτή
των Ηνωµένων Πολιτειών. Τι έχουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα χέρια µας; Έχουµε εξοπλισµούς, όποτε τους αγοράζουµε, για να επιβάλουµε κάποιες πολιτικές απόψεις, να
επιβάλουµε το περιεχόµενο κάποιων συµφωνιών, όπως ισχυρίζεστε ότι κάναµε πρόσφατα, κατά τρόπο, όµως, πληµµελή κατά τη
γνώµη µας µε τη Γαλλία και την πρόσφατη ελληνογαλλική συµφωνία. Γιατί; Γιατί τους αγοράσαµε τα Ραφάλ και τις φρεγάτες.
Πότε θα ξαναπάρουµε 7 δισεκατοµµύρια εξοπλιστικά; Μετά από
πόσα χρόνια; Άρα, ένα ήταν αυτό που περίπου το τελειώσατε
σαν διαπραγµατευτικό όπλο.
Ένα δεύτερο είναι αυτή η κατ’ έτος ανανεούµενη συµφωνία
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες για την παραχώρηση ελληνικών αµυντικών εγκαταστάσεων, προκειµένου να σταθµεύουν σε αυτές
αµερικανικές ένοπλες δυνάµεις. Τι άλλο έχουµε µετά από αυτό;
Δεν έχουµε τίποτα στην πραγµατικότητα τόσο ισχυρό.
Στις 31 Μαρτίου 2000, επί κυβέρνησης Κώστα Σηµίτη, υπουργική ανακοίνωση σχετικά µε την παράταση της συµφωνίας Ελλάδας - Ηνωµένων Πολιτειών. Η παράταση της συµφωνίας
µεταξύ της χώρας και των Ηνωµένων Πολιτειών περί αµοιβαίας
αµυντικής συµφωνίας των δύο χωρών που υπεγράφη κ.λπ. είναι
για ένα έτος. Αυτό ήταν το 2000, πρωθυπουργός ο Κώστας Σηµίτης. Το 2006 πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής. Το ίδιο
ακριβώς. Ετήσια ανανέωση αυτής της συµφωνίας. Το 2010, πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ανανέωση για έναν χρόνο. Το
2017, στις 29 Αυγούστου, πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ανανέωση για έναν χρόνο. Αυτά έκαναν οι Έλληνες πρωθυπουργοί,
πέρα από τον κ. Μητσοτάκη. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρί-
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σκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι έρχεται τώρα η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και
αναιρεί αυτή τη βασική πάγια γραµµή της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής, που όµως ταυτόχρονα αφορούσε ένα από τα πιο
ισχυρά διαπραγµατευτικά όπλα που είχαµε για την προώθηση
των ελληνικών θέσεων. Και τι φέρνει στη θέση του; Και µην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε
θα καθαρίσετε από αυτή την υπόθεση µε τα ψέµατα που τόλµησε
να πει σήµερα από αυτό το Βήµα ο κ. Μητσοτάκης. Δεν την βγάζετε καθαρή µε τα ψέµατα. Γιατί έχετε καταργήσει αυτή τη διάταξη της σύµβασης του 1990 κι έχετε καθιερώσει, έχετε
υπογράψει και σήµερα κυρώνετε την επ’ αόριστο παραχώρηση
των ελληνικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις ένοπλες δυνάµεις των Ηνωµένων Πολιτειών µετά την παρέλευση της πρώτης
πενταετίας.
Δεν µπορεί να λέει από αυτό το Βήµα ο Πρωθυπουργός το
ψέµα ότι προβλέπεται ανανέωση ανά πενταετία. Δεν προβλέπεται ανανέωση ανά πενταετία. Η συµφωνία το λέει καθαρά στο
άρθρο 1, στην παράγραφο 3: «Μετά την παρέλευση της πενταετίας θα παραµείνει σε ισχύ στη συνέχεια, εκτός εάν τερµατιστεί
από κάποιο από τα δύο µέρη µε γραπτή ειδοποίηση κ.λπ.».
Τι έλεγε η συµφωνία του 1990 και πάνω στην οποία στηριζόταν
αυτή η κατ’ έτος ανανέωση αυτής της συµφωνίας; Η συµφωνία
του 1990 έλεγε: «Τα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν να παρατείνουν την ισχύ της για έναν χρόνο µε ανταλλαγή διακοινώσεων
έξι µήνες πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου της συµφωνίας
αυτής και εφόσον συµφωνήσουν τούτο, κάθε επόµενου έτους».
Αυτό ακριβώς ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της µεγάλης
διαπραγµατευτικής δυνατότητας που είχαµε κατ’ έτος να συζητούµε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες τους όρους µε βάση τους οποίους θα ανανεώσουµε αυτή τη συµφωνία. Αυτό το καταργείτε.
Δεν µπορεί εδώ να έρχεστε να λέτε ό,τι θέλετε, επί παντός του
επιστητού και να µην παίρνετε θέση. Γιατί µετατρέπετε την υποχρέωση για κατ’ έτος ανανέωση αυτής της συµφωνίας σε επ’ αόριστον. Να εξηγήσετε και να απολογηθείτε και για το ψέµα του
κ. Μητσοτάκη ότι δήθεν θα υπάρχει ή προβλέπεται ότι θα υπάρχει ανανέωση ανά πενταετία. Φέρετε το! Διαβάστε το! Ανεβείτε
εδώ και πείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σας είπε ψέµατα το πρωί.
Κανείς δεν τόλµησε να το πει.
Άρα, τι κάνετε; Κυρώνετε µια σύµβαση που δίνει επ’ αόριστο
τα διαπραγµατευτικά µας όπλα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και όχι µόνο δεν το αναγνωρίζετε αυτό, όχι µόνο ψεύδεστε,
αλλά αρχίζετε και τώρα βγάζετε «δεκάρικους».
Και µετά από όλα αυτά τι µας αποµένει; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα επεκταθώ. Έτσι κι αλλιώς έχει γίνει µεγάλη συζήτηση για όλα σχεδόν τα θέµατα.
Θα σταθώ ωστόσο µόνο σε µία αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δένδια η οποία µε ξένισε και την οποία τη θεωρώ
παντελώς λανθασµένη. Είπε σε µια αποστροφή του λόγου του ο
κ. Δένδιας σήµερα το πρωί µε ένα νηφάλιο τρόπο οµολογουµένως ότι ενδεχόµενη καταψήφιση της συµφωνίας σήµερα από το
ελληνικό Κοινοβούλιο θα καταστήσει την Ελλάδα ανίσχυρη.
Από πότε συνεπάγεται ότι το «όχι» σε µία συµφωνία επιζήµια
για τα εθνικά µας συµφέροντα είναι σε βάρος της χώρας µας;
Από πότε συνεπάγεται ότι το «όχι» σε µια συµφωνία, όπως αυτή
εδώ µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, της Αντιπολίτευσης που δεν θα
γίνει πλειοψηφία, θα κυρωθεί, δεν µπορεί και δεν πρέπει η Κυβέρνηση να τη χρησιµοποιήσει υπέρ των εθνικών συµφερόντων;
Για να πάει στους Αµερικανούς, στον κ. Μπάιντεν ο κ. Μητσοτάκης την επόµενη εβδοµάδα και να πει ότι έχει πρόβληµα στην Ελλάδα, η Αντιπολίτευση διαφωνεί, δεν συµφωνεί, υπάρχει
αντίδραση. Από πού κι ως πού η διαφωνία ή η καταψήφιση µιας
τέτοιας συµφωνίας είναι σε βάρος της χώρας µας ή καθιστά τη
χώρα µας ανίσχυρη; Μεγάλο λάθος του κ. Δένδια αυτό, µεγάλο
λάθος αντίληψης για τα πράγµατα, µεγάλο λάθος αντίληψης για
το πώς πρέπει να προασπίζεται η εκάστοτε ελληνική Κυβέρνηση
τα εθνικά µας συµφέροντα.
Και να σας να σας αποδείξω -και µε αυτό θα κλείσω- γιατί
πράγµατι αυτό που είπε σήµερα ο Υπουργός Εξωτερικών είναι
παντελώς λανθασµένο. Διαφωνούµε για την Αλεξανδρούπολη.
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Για το θέµα της επ’ αόριστον δεν µπορούµε να διαφωνούµε, αυτή
είναι η αλήθεια, αυτά είναι τα κείµενα. Τι είπε σήµερα ο κ. Μητσοτάκης για την Αλεξανδρούπολη; Πώς την χαρακτήρισε για τις
Ηνωµένες Πολιτείες και συνολικά για τους συµµάχους; Θυµάστε
µήπως; Υπερπολύτιµη, υπερπολύτιµη! Είπε κατά τη γνώµη µου
την αλήθεια. Για τους Αµερικανούς και τους συµµάχους ο ρόλος
της Αλεξανδρούπολης είναι στρατηγικής σηµασίας. Είναι υπερπολύτιµος ο ρόλος αυτός.
Και το ερώτηµα που τίθεται είναι σε κάθε νοήµων Έλληνα και
Ελληνίδα που µας παρακολουθεί, εάν η Ελλάδα πει ότι εγώ δεν
σου δίνω αυτό το υπερπολύτιµο αγαθό που θέλεις, αν δεν µου
δώσεις αυτά τα οποία αντιστοιχούν στη δική µου την παραχώρηση, έχει να χάσει ή να κερδίσει; Αφού λέµε είναι υπερπολύτιµο,
άρα θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να το πάρουν. Άρα ουσιαστικά τι έχετε οµολογήσει σήµερα; Ότι έχετε δώσει υπερπολύτιµης αξίας στρατιωτικές ελληνικές εγκαταστάσεις στις Ηνωµένες
Πολιτείες µε µηδενικό ή και ακόµη αρνητικό όφελος για τα εθνικά
µας συµφέροντα. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Ηγουµενίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η νέα συµφωνία αµυντικής συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής που φέρνει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία προς
επικύρωση στην Ολοµέλεια, είναι µια συµφωνία που για πρώτη
φορά δεν έχει ετήσια ισχύ αλλά όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση
έχει πενταετή διάρκεια ή όπως ισχυρίζονται άλλες πτέρυγες του
Σώµατος και ο ΣΥΡΙΖΑ µεταξύ αυτών, έχει απεριόριστη.
Ωστόσο αν και σε αυτή τη συµφωνία καθορίζονται σαφώς οι
στρατιωτικές και οι υπόλοιπες διευκολύνσεις των Ηνωµένων Πολιτειών µέσα σε εγκαταστάσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων, πρόκειται για µια συµφωνία η οποία δεν είναι συµφωνία
αµοιβαίου συµφέροντος γιατί δεν εξασφαλίζει εγγυήσεις για τη
χώρα, αφαιρεί σηµαντικούς διπλωµατικούς µοχλούς πίεσης από
τη χώρα. Για αυτό ακριβώς και οι υπερασπιστές αυτής της συµφωνίας δεν στέκονται στο τι µας προσφέρει και τι κερδίσαµε σαν
χώρα, αλλά στην εικόνα ότι ο κ. Μητσοτάκης προσκλήθηκε να
µιλήσει στο αµερικανικό Κογκρέσο. Εν πάση περιπτώσει για
όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν για µας η καταψήφισή της στη
σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία αποτελεί µονόδροµο.
Ο κ. Μητσοτάκης από αυτό εδώ το Βήµα πριν από λίγη ώρα
όταν µίλησε, είπε ότι ουσιαστικά είναι µια συµφωνία που επιβεβαιώνει τη θέση της Ελλάδας που αναβαθµίζεται στην περιοχή
σε αντίθεση µε την Τουρκία, η οποία υποβαθµίζεται -το είπε πιο
καθαρά ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Κουµουτσάκος
και εν πάση περιπτώσει αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης- και η Ελλάδα
είναι ο κύριος παίκτης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Θα σταθώ στα γεγονότα. Γεγονός πρώτο. Από τον Οκτώβριο
που υπογράφτηκε η συµφωνία -δεν θα πάω πιο πίσω- οι ΗΠΑ
σταµάτησαν να στηρίζουν τον αγωγό EastMed µε το επιχείρηµα
ότι ο αγωγός δηµιουργεί εντάσεις µε την Τουρκία. Αφαιρείται
έτσι ένα ισχυρό χαρτί πίεσης από την Ελλάδα και η οποία σε
αυτό έχει επενδύσει ένα σηµαντικό διπλωµατικό κεφάλαιο.
Γεγονός δεύτερο. Οι ΗΠΑ εκφράζονται ανοιχτά υπέρ της πώλησης και αναβάθµισης και πώλησης µαχητικών αεροσκαφών F16 στην Τουρκία. Γεγονός τρίτο. Απέναντι στη συνεχιζόµενη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να
εφαρµόζει τις κυρώσεις προς τη Ρωσία µε σοβαρές επιπτώσεις
για τον τουρισµό και για την οικονοµία µας, ενώ η Τουρκία πέφτει
στα µαλακά.
Γεγονός τέταρτο. Μόλις πριν από δέκα µέρες το Στέιτ Ντιπάρτµεντ απέφυγε να πάρει θέση στο θέµα των παραβιάσεων του
εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη. Όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά µε τα όρια του εθνικού εναέριου χώρου
µιας χώρας, καλούµε σε συντονισµό και σε συζήτηση. Βλέπουµε
δηλαδή εδώ µια πολιτική ίσων αποστάσεων ακόµα και όταν τίθενται θέµατα που αφορούν κυριαρχικά δικαιώµατα και την κυριαρχία της χώρας.
Γεγονός πέµπτο. Μετά την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του κ.
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Μητσοτάκη, σε αυτό το τελευταίο διάστηµα δηλαδή, είχαµε τη
χειρότερη χρονιά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις όσον αφορά τις
παραβιάσεις των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων στην Τουρκία και
την Ανατολική Μεσόγειο, στην ευρύτερη περιοχή.
Γεγονός έκτο. Σε όλα τα ενεργειακά σχέδια της περιοχής στην
Ελλάδα καλείται πλέον η χώρα µας να συνεννοηθεί µε την Τουρκία. Με άλλα λόγια ο στόχος της ενεργειακής απεξάρτησης της
Ρωσίας συµπεριλαµβάνει σαν κύριο παίχτη την Τουρκία και η Ελλάδα καλείται να υπηρετήσει αυτή την πολιτική.
Μπορεί λοιπόν να βλέπουν οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας ότι ο ρόλος της Τουρκίας υποβαθµίζεται και ο ρόλος της Ελλάδας ανεβαίνει τώρα που θα µιλήσει ο Πρωθυπουργός στο
Κογκρέσο. Μπορεί ο κ. Καιρίδης που µίλησε πριν από λίγο να το
βλέπει σαν µια ευκαιρία να ξεσκονίσουµε τα αντι-αµερικανικά αισθήµατά µας. Όµως τα γεγονότα είναι αυτά και δεν ξέρω πώς
τα διαβάζουν ή µε τι γυαλιά τα διαβάζουν.
Εγώ σε τούτα τα γεγονότα τα οποία ανέφερα -και είναι γεγονότα δεν είναι εκτιµήσεις, δεν είναι σκέψεις, δεν είναι προβλέψεις, είναι γεγονότα- βλέπω ότι η χώρα µας είναι θεατής στην
αναβάθµιση του διεθνούς ρόλου της Τουρκίας και όλοι οι συσχετισµοί φαίνονται να επιδεινώνουν τη θέση της χώρας µας. Με
άλλα λόγια τα γεγονότα δείχνουν ότι η χώρα µας εκτίθεται σε
νέους κινδύνους. Τα γεγονότα δείχνουν ότι έχουµε µια ανεµπόδιστη επιδείνωση των συσχετισµών ισχύος Ελλάδας-Τουρκίας σε
µια περίοδο που η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι η αποκατάσταση των σχέσεων µε την Τουρκία.
Και τρίτον, ότι σε αυτό το πλαίσιο αποδυναµώνονται οι παράγοντες ισχύος που χρειάζεται η Ελλάδα τόσο για να προασπίσει
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώµατα όσο και για την προοπτική προσφυγής στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.
Και βεβαίως δεν σας θεωρούµε πιστούς, δεδοµένους και προβλέψιµους, όπως είπε ο συνάδελφος κ. Χατζηβασιλείου από αυτό
εδώ το Βήµα πριν από λίγο. Δεν σας θεωρούµε. Το είπε ο ίδιος
ο κ. Μητσοτάκης µιλώντας στον Αµερικανό Πρόεδρο ότι η Ελλάδα είναι πιστός και δεδοµένος και προβλέψιµος σύµµαχος. Και
αποτέλεσµα αυτής ακριβώς της αλλαγής τακτικής στην εξωτερική µας πολιτική, πιστεύουµε ότι είναι κι όλα αυτά τα γεγονότα
τα οποία ανέφερα και τα οποία δείχνουν τη θέση της Ελλάδας
και πώς αυτή προχωράει συγκριτικά.
Εµείς πιστεύουµε ότι στην εξωτερική µας πολιτική -ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας- πρέπει
να είναι κριτήριο η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας µας και η επίλυση των διαφορών
στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Αν το θέλετε, µε αυτά σαν βάση
θα κρίνουµε και την επίσκεψη που πρόκειται να γίνει σε δύο
µέρες του κ. Μητσοτάκη στην Αµερική. Θα εξασφαλίσει τη µη
πώληση και µη αναβάθµιση των F-16 της Τουρκίας; Θα έχουµε
ευθεία καταδίκη των τουρκικών υπερπτήσεων; Θα έχουµε δέσµευση της Τουρκίας ότι για την ενσωµάτωσή της στην ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής προϋπόθεση είναι ο σεβασµός
των αρχών καλής γειτονίας; Θα έχουµε, τέλος, πίεση στην Τουρκία για εφαρµογή των κυρώσεων; Με αυτά θα κρίνουµε.
Και όπως είπα στο ξεκίνηµα της παρέµβασής µου, τη συµφωνία θα την καταψηφίσουµε. Όταν θα έρθουµε στην κυβέρνησή,
που να είστε σίγουροι για αυτό, θα έρθουµε στην κυβέρνηση, θα
αξιοποιήσουµε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 για να την τροποποιήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή απόφαση της Βουλής για την κύρωση της συµφωνίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής είναι µια από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις που καλείται να λάβει η παρούσα Βουλή. Είναι η δεύτερη σηµαντική
απόφαση, που αφορά τις σχέσεις µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής, αφού τον Ιανουάριο του 2020 κυρώθηκε το πρώτο
πρωτόκολλο τροποποίησης της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής
Συνεργασίας στην οποία είχα την τιµή να είµαι εισηγητής πλειοψηφίας.
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Όπως τότε είχα τονίσει τη σηµασία της για την αµυντική θωράκιση της χώρας και την ενίσχυση της γεωπολιτικής της αξίας,
το ίδιο οφείλω να κάνω και σήµερα σε σχέση µε το προς κύρωση
πρωτόκολλο. Με τη µόνη διαφορά ότι η σηµερινή συζήτηση γίνεται σε ένα τελείως διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον, πόλεµος στην Ευρώπη για πρώτη φορά µετά το 1945 -χωρίς να
ξεχνάµε την Κύπρο- µε το γεωπολιτικό τοπίο να είναι πλέον ευµετάβλητο, σταθερές ετών αλλάζουν, οι συσχετισµοί δυνάµεων
και οι θέσεις επαναδιατυπώνονται.
Αυτή η εξέλιξη δεν είναι λόγος αναβολής αποφάσεων. Είναι
λόγος αποφάσεων και πράξεων. Είναι λόγος σταθερών και ξεκάθαρων θέσεων και απόψεων. Οι σηµερινές λοιπόν γεωπολιτικές
εξελίξεις επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα που υπήρχε τότε στην
κύρωση της πρώτης συµφωνίας και αναδεικνύει και την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της παρούσας συµφωνίας.
Στις κρίσιµες συγκυρίες, λοιπόν, πρέπει όλοι να έχουµε ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις γιατί στις διεθνείς σχέσεις αποκλειστικός σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των εθνικών συµφερόντων και
απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι να έχεις ισχυρές και σταθερές συµµαχίες. Για να ισχύει αυτό πρέπει να είσαι αξιόπιστος.
Η χώρα µας έχει κάνει τις επιλογές της, είναι µέλος του ΝΑΤΟ,
είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι βασικές µας θέσεις και κατευθύνσεις οδηγούν την πορεία µας και σε αυτή την
κρίσιµη συγκυρία. Μα, πάνω απ’ όλα µας οδηγεί η σταθερή µας
προσήλωση σε συγκεκριµένες θεµελιώδεις αρχές και αξίες, στην
πίστη στην ελευθερία, στη δηµοκρατία, στο κράτος δικαίου, στα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Αυτές οι βασικές αρχές αποτελούν τη
βάση αυτής της συµφωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ στην κριτική που έχει ασκηθεί κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ,
που όπως πάντα λέει όχι σε όλα, αλλά ναι στο τίποτα ακόµα και
σε κρίσιµες αποφάσεις για τα εθνικά µας θέµατα και σε κρίσιµες
συγκυρίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τους χρόνους διακυβέρνησής
του εγκατέλειψε κάθε προηγούµενο σύστηµα αντιαµερικανισµού
και άσκησε µια οµολογουµένως φιλική προς τις Ηνωµένες Πολιτείες πολιτική, σήµερα καταγγέλλει την προς κύρωση συµφωνία.
Το δικαιολογεί αυτό λέγοντας ότι τότε ασκούσε µια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ενώ τώρα δήθεν ασκείται µονοδιάστατη. Οι πολίτες όµως θυµούνται επί ΣΥΡΙΖΑ και την απέλαση
των Ρώσων διπλωµατών και τη δυσανεξία σε κινεζικές επενδύσεις. Πώς και µε ποιον τρόπο λοιπόν αναβάθµισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις
σχέσεις του µε άλλες χώρες πλην των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής;
Να θυµίσω ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι
τώρα έχει υπογράψει διακόσιες συµφωνίες εκ των οποίων εκατόν
πενήντα πέντε διµερείς και σαράντα πέντε πολυµερείς. Αυτό
είναι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.
Ακούω επίσης µια κριτική ότι τα δίνουµε όλα και δεν παίρνουµε
εγγυήσεις και µάλιστα γραπτές. Μάλιστα στην αµυντική συµφωνία µε τη Γαλλία, την οποία επίσης δεν ψηφίσατε και κατά την
άποψή µου αυτό είναι ένα ιστορικό λάθος, λέγατε ότι γινόταν
αναφορά µόνο στην προστασία της κυριαρχίας και όχι των κυριαρχικών δικαιωµάτων. Αυτό λέγατε µεταξύ άλλων, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Στην παρούσα συµφωνία όµως και συγκεκριµένα στο προοίµιο
αυτής επαναλαµβάνεται η αποφασιστικότητα των δύο πλευρών
για αµοιβαία προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας κατά ενεργειών οι οποίες απειλούν την ειρήνη, περιλαµβανοµένης της ένοπλης επίθεσης ή της απλής επίθεσης. Η
υπό κύρωση συµφωνία µάλιστα συνοδεύεται από την από 12
Οκτωβρίου 2021 επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
µε την οποία δηλώνει ότι η νέα επικαιροποιηµένη Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας όχι απλά επεκτείνει τη στρατηγική
αµυντική εταιρική σχέση µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών, αλλά καταδεικνύει προφανώς τη σταθερή απόφαση των
δύο χωρών να περιφρουρήσουν και να προστατέψουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα τους και επιπλέον ότι πιστεύουν ακράδαντα στον σεβασµό της κυριαρχίας και της
εδαφικής ακεραιότητας καθώς και των κυριαρχικών δικαιωµάτων
και της δικαιοδοσίας σύµφωνα µε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασ-
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σας. Ποια µεγαλύτερη γραπτή εγγύηση θέλετε και ποια καλύτερη εγγύηση είχατε εξασφαλίσει εσείς;
Πέραν όµως της γραπτής εγγύησης η καλύτερη εγγύηση είναι
αυτή που προκύπτει από τα κοινά συµφέροντα που δηµιουργούνται µε την προσθήκη τεσσάρων νέων εγκαταστάσεων ιδιαίτερα
αυτής στην Αλεξανδρούπολη εντός των οποίων επιτρέπεται η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής να διατηρεί και
να λειτουργεί στρατιωτικές και βοηθητικές ευκολίες.
Άκουσα επίσης µεγάλη κριτική για την πρόβλεψη ως προς τη
χρονική διάρκεια της συµφωνίας, την πενταετία. Επειδή η υποκρισία κάποτε θα πρέπει να σταµατήσει και επειδή η υποκρισία
στα εθνικά θέµατα γίνεται ορισµένες φορές ανεύθυνη και επικίνδυνη, θα πρέπει να απευθυνθούµε ευθέως το ερώτηµα στον ΣΥΡΙΖΑ: Στα τεσσεράµισι χρόνια που κυβερνήσατε εφαρµόσατε
κανονικά τη συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες που ίσχυε από
τις 6 Νοεµβρίου του 1990 και ανανεωνόταν αυτόµατα κάθε
χρόνο. Εσείς γιατί δεν τη σταµατήσατε αφού σας ενοχλεί η χρονική διάρκεια; Μας λέτε σήµερα ότι θα την επαναδιαπραγµατευθείτε. Τεσσεράµισι χρόνια τι αλλάξατε από την αρχική συµφωνία
και τι ακριβώς διαπραγµατευτήκατε;
Πριν από λίγους µήνες -και σήµερα πάλι- ο Πρωθυπουργός
από αυτό εδώ το Βήµα απηύθυνε προς τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ένα πολύ ξεκάθαρο ερώτηµα. Η συµφωνία αυτή προβλέπει ότι υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας από
κάθε µέρος και τη λήξη της µετά από πέντε χρόνια. Όχι πέντε
συν πέντε, δεν είπε ο Πρωθυπουργός αυτό, όπως άκουσα τον κ.
Ραγκούση να λέει. Είπε δυνατότητα καταγγελίας και λήξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ανανέωση ανά πενταετία, είπε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δυνατότητα καταγγελίας και
λήξη µετά την καταγγελία, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
Αν λοιπόν εσείς τότε είσαστε κυβέρνηση, θα την καταγγείλετε;
Ούτε τότε ούτε σήµερα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έδωσε απάντηση ούτε έχουµε ακούσει καµµία άλλη απάντηση. Όποια αξιοπιστία και να έχει ο πολιτικός σας λόγος
οφείλετε να δώσετε µια απάντηση, γιατί οι πολίτες πρέπει να ξέρουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αντιπολίτευση τις τελευταίες
µέρες µιλά για αναβάθµιση του ρόλου της Τουρκίας, επειδή ανέλαβε διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά την πολιτική των ίσων αποστάσεων.
Θα πρέπει να αναρωτηθούµε τι θα πιστεύαµε στην περίπτωση
που η συµφωνία αυτή των Ηνωµένων Πολιτειών γινόταν µε την
Τουρκία, δηλαδή αν οι Ηνωµένες Πολιτείες αποφάσιζαν να κάνουν ό,τι προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο στην Τουρκία και όχι
στην Ελλάδα. Δεν θα µιλούσαµε τότε για αναβάθµιση του ρόλου
της Τουρκίας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι όλοι µπορούµε να
αντιληφθούµε τη σηµασία της παρούσας συµφωνίας για την αναβάθµιση του γεωπολιτικού, του αµυντικού και του επιχειρησιακού
µας αποτυπώµατος στην περιοχή. Η παρούσα συµφωνία επιβεβαιώνει την εµβάθυνση και περαιτέρω επέκταση της στρατηγικής
αµυντικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας
και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µια σαφή
και ξεκάθαρη θέση. Εµείς δεν λέµε άλλα εδώ και άλλα στο εξωτερικό. Εµείς λέµε άλλα προεκλογικά και άλλα µετεκλογικά. Στις
θέσεις µας είµαστε σταθεροί και αξιόπιστοι. Η αξιοπιστία δεν
είναι µειονέκτηµα, αλλά πλεονέκτηµα στην εξωτερική πολιτική.
Εµείς πιστεύουµε ότι η παρούσα συµφωνία είναι µια από τις κορυφαίες, είναι επωφελείς για τα εθνικά συµφέροντα, ενισχύει το
διεθνές κύρος της χώρας µας, αναβαθµίζει τον ρόλο της χώρας
µας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει το
γεωπολιτικό της αποτύπωµα. Είναι µια συµφωνία που πάνω απ’
όλα εξυπηρετεί τα εθνικά συµφέροντα, θωρακίζει ακόµα περισσότερο την άµυνα της χώρας µας γιατί αυτό είναι και ο υπέρτατος αυτοσκοπός.
Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσουµε την παρούσα συµφωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα τον κ. Μουζάλα Ιωάννη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΗ’ - 12 ΜΑΪΟΥ 2022

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η συζήτηση για την Αµυντική Συµφωνία Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής-Ελλάδας γίνεται µέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες και
απρόβλεπτες συνθήκες µε τον πόλεµο της Ουκρανίας, κατόπιν
της απαράδεκτης και καταδικαστέας επέµβασης της Ρωσίας. Δυστυχώς, µέσα από τους πολιτικούς χειρισµούς της Κυβέρνησης,
σε αυτή τη δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, η χώρα µας δεν
βρίσκεται σε αυτούς που µάχονται για την ειρήνη, αλλά βρίσκεται
σε αυτούς οι οποίοι σαν προκεχωρηµένο φυλάκιο σιγοντάρουν
τη συνέχιση του πολέµου, δεν συµβάλλουν σε διαπραγµατεύσεις
ώστε ο πόλεµος να σταµατήσει και η κατάσταση να επανέλθει
όπως ήταν πριν τη ρωσική εισβολή.
Και εµείς δικαιούµαστε να µιλάµε για τη ρωσική εισβολή και να
καταδικάζουµε τη ρωσική εισβολή γιατί καταδικάσαµε όλες αυτές
τις εισβολές που εσείς δεν καταδικάσατε, κύριοι της Κυβέρνησης,
την εισβολή και τους βοµβαρδισµούς της Γιουγκοσλαβίας, τους
πολέµους του Ισραήλ ενάντια στη Γάζα και στην Παλαιστίνη, τους
πολέµους µε τη Συρία και µε το Ιράκ και όλα αυτά.
Στο πλαίσιο της µόνιµης πολιτικής του προκεχωρηµένου φυλακίου έχουµε µια αλλαγή της πολιτικής όχι µονάχα που θα θέλαµε
εµείς, αλλά της πολιτικής, που εφήρµοσε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο Παπανδρέου, ο Κώστας Καραµανλής και ο Τσίπρας, της
πολιτικής δηλαδή που επέλεξε η χώρα µας από τη Μεταπολίτευση
και µετά και που έδινε τη δυνατότητα να ανήκει σε συγκεκριµένους
σχηµατισµούς -χωρίς αµφισβήτηση αυτό-, αλλά συγχρόνως να
παίζει τον ρόλο της «γέφυρας» ανάµεσα σε αυτούς τους σχηµατισµούς στο κοινό µας σπίτι, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση και
σε άλλες δυνάµεις, προκειµένου οι διαφορές να επιλύονται και να
µην οξύνονται και να µην γίνονται συγκρούσεις. Από αυτή την προσπάθεια στην Ουκρανία είµαστε απόντες. Αντίθετα βάζουµε κι
εµείς το χέρι µας στη φωτιά στέλνοντας όπλα.
Είναι υποχρέωση από το ΝΑΤΟ; Δεν είναι γιατί η Τουρκία δεν
το έκανε. Τιµωρήθηκε από το ΝΑΤΟ που δεν το έκανε; Τιµωρήθηκε που δεν έστειλε όπλα από το ΝΑΤΟ; Τιµωρήθηκε που δεν
εφήρµοσε τα οικονοµικά µέτρα που οι χώρες του ΝΑΤΟ αποφάσισαν να επιβάλουν; Συνέβη κάτι τέτοιο; Τίποτα τέτοιο δεν συνέβη.
Αντίθετα αναβαθµίζεται, παίζει ρόλο ειρηνοποιού και η δική
µας πολιτική δεν τολµάει καν να ζητήσει, σε αυτή τη φάση που η
Ρωσία αναθεωρεί τη γεωγραφία και την ιστορία, να επανέλθει
στις αναθεωρήσεις της ιστορίας και της γεωγραφίας που η
Τουρκία έκανε στην Κύπρο και κάνει τόσα χρόνια και προοπτικά
επιθυµεί σε σχέση µε την Ελλάδα.
Κάνετε ένα τρικ και το κάνετε πάρα πολύ συχνά στην πολιτική
σας για επικοινωνιακούς λόγους. Σήµερα δεν συζητάµε το αν θέλουµε ή όχι µια συµφωνία µε τους Αµερικάνους. Σήµερα δεν συζητάµε το αν είµαστε αντιαµερικάνοι ή φιλοαµερικάνοι. Συζητάµε
εάν αυτή η συµφωνία έχει τέτοιους όρους οι οποίοι είναι συµφέροντες για τη χώρα µας. Το ποιοι είναι οι όροι που είναι συµφέροντες για τους Αµερικάνους είναι φανερό αµέσως και ειδικά σε
αυτή εδώ την κατάσταση. Το «υπερπολύτιµο» της Αλεξανδρούπολης τονίστηκε και από τον Πρωθυπουργό µας. Τα οφέλη για
την Ελλάδα ποια ακριβώς είναι; Δεν ακούσαµε τίποτα.
Έφτασε τώρα στο σηµείο -δεν το λέω αυτό σαν προσωπικό
θέµα- να λέει ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άµυνας ότι πήραµε τεθωρακισµένα οχήµατα µεταφοράς προσωπικού. Δεν τα πήραµε
µέσα από αυτή τη συµφωνία. Προϋπήρχε αυτό. Να λέει, αν είναι
δυνατόν δηλαδή, ότι θα φτιάξουνε γυµναστήρια στους κοιτώνες
τους στον Βόλο. Δεν γίνονται αυτά!
Εποµένως, δεν συζητάµε το αν είµαστε φιλοαµερικάνοι ή αντιαµερικάνοι. Συζητάµε το αν αυτή η συµφωνία έχει οφέλη για την
πατρίδα µας, ενώ έχει τεράστια οφέλη για τους Αµερικανούς. Και
κατά την άποψή µας, δεν έχει. Κατά την άποψή µας, δεν µας εξασφαλίζει τίποτα απέναντι στη δική µας απειλή που είναι η Τουρκία.
Αντίθετα, µας δηµιουργεί µια κατάσταση όπου γινόµαστε στόχος,
γινόµαστε µη φίλος µε την Ρωσία και µε επιπτώσεις που αυτό µπορεί να έχει στην οικονοµία και µε επιπτώσεις που αυτό µπορεί να
έχει και στο Κυπριακό και που δεν θέλω να αναφερθώ παραπέρα
σε αυτό το πράγµα, αλλά το καταλαβαίνουµε όλοι.
Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί είµαστε προκεχωρηµένο φυλάκιο.
Προκεχωρηµένο φυλάκιο στη µετανάστευση, προκεχωρηµένο
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φυλάκιο στην Ουκρανία, προκεχωρηµένο φυλάκιο στο ΝΑΤΟ.
Ποια είναι τα οφέλη; Η χώρα µας τι κερδίζει από αυτό το πράγµα;
Δηµιουργούνται καινούργιες βάσεις. Δηµιουργείται ένα λιµάνι
στην Αλεξανδρούπολη που το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να είναι κατ’
εξοχήν εµπορικό λιµάνι. Τώρα µετατρέπεται σε στρατιωτικό και
θα εµποδίσει -µε εξαίρεση τις δεξαµενές του υγροποιηµένου αερίου που συµφέρει τους Αµερικανούς- την παραπέρα ανάπτυξή
του. Τι άλλα ακριβώς πετυχαίνουµε µέσα από αυτό;
Δεν έχουµε εδώ πέρα, το τελευταίο διάστηµα, παραβιάσεις
των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Οι πτήσεις πάνω από το Αγαθονήσι είναι παραβιάσεις της κυριαρχίας µας. Ο Αρχηγός από
το Επιτελείο έδωσε εντολή ενεργοποίησης των αντιαεροπορικών
συστηµάτων µας στα νησιά, ό,τι κι αν σηµαίνει αυτό. Σηµαίνει ότι
θα ρίξουµε πυραύλους; Σηµαίνει ότι θα εγκλωβίσουµε; Δεν ξέρω
να σας πω και δεν είναι της ώρας να το διευκρινίσουµε αυτό το
πράγµα.
Τι είπε η Αµερική; «Βρείτε τα». Τι είπε η Γαλλία, η οποία εδώ
πέρα µας λέγατε ότι είναι εγγύηση για τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα, όχι για την κυριαρχία µας, αυτό το θεωρούσατε σίγουρο;
Τίποτα. Να τα βρούµε. Είναι πολύ πιθανό µετά από αυτή τη συµφωνία να µην γίνουν υπερπτήσεις πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Αλλά, τι ακριβώς θα γίνει; Πού θα οδηγήσει αυτή η
κατάσταση;
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας µας πει κάποιος ένα, δύο, τρίτα,
τέσσερα απτά κέρδη. Ξέρουµε διαπραγµατεύσεις που κάνατε και
δεν πετύχανε. Άλλαξε το δόγµα Λουνς, ώστε αυτόµατα να πάψει
η Τουρκία να µιλάει για αποστρατιωτικοποίηση; Πήραµε χρηµατοδότηση για το µεγάλο έργο που θέλουµε να κάνουµε στη
Σούδα; Όχι. Πήραµε πυροµαχικά σύγχρονα; Όχι. Πήραµε ένα
σύστηµα Helper των µεταχειρισµένων µας; Όχι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Δεκαοκτώ µήνες κάνουν. Τα στέλνουµε στην Αµερική και έρχονται µετά από δεκαοκτώ µήνες. Τι ακριβώς είναι τα οφέλη που
πετύχαµε; Τίποτα.
Τελειώνοντας, θέλω να κάνω µια παρατήρηση. Άκουσα πάρα
πολύ προσεκτικά την οµιλία του κ. Σκανδαλίδη. Ειλικρινά, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, δεν καταλαβαίνω µετά από τέτοιες
οµιλίες γιατί ψηφίζετε αυτή τη συµφωνία. Είναι ένα δικό σας
θέµα, αλλά θα συζητηθεί στον λαό µας αυτό το πράγµα.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής: Προκεχωρηµένο
φυλάκιο. Αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Εάν θέλετε να είµαστε προκεχωρηµένο φυλάκιο, καταδικάζετε τον λαό µας στο να
είναι η σκοπιά στο στρατόπεδο των Αµερικανών. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό
δεν το θέλει. Θέλει µια τίµια πατριωτική στάση όπου τα οφέλη
και από τις δύο πλευρές θα είναι ίδια και αυτό δεν το πετύχατε,
γι’ αυτό θα το καταψηφίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής και Αντιπρόεδρος της
Βουλής ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύετε ότι
υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος όταν γινόταν η διαπραγµάτευση
για το σκοπιανό που πίστευε ότι η Νέα Δηµοκρατία θα αλλάξει
τη σύµβαση; Ούτε ένας. Υπάρχει ένας Έλληνας σήµερα που πιστεύει ότι όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει τη σύµβαση που
υπάρχει µε την Αµερική; Εδώ δεν αλλάξατε τη σύµβαση µε τον
Κατρούγκαλο, θα αλλάξετε τη σύµβαση µε τους Αµερικάνους,
που τρώγατε και πίνατε µε τον Πάιατ κάθε βράδυ στην Αµερικάνικη Πρεσβεία και έλεγε πόσο καλά παιδιά είσαστε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και
δεν µπορείτε να το πιστέψετε στο δικό σας µυαλό, ένα κόµµα το
οποίο έχει µια δυναµική, να παίρνει θέσεις που πολλές φορές,
ενώ έχουν καθαρή πατριωτική στάση, έχουν κόστος προς τους
πολίτες. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για µας να πούµε
«όχι στήριξη στην Ουκρανία». Γιατί να πούµε «ναι, στήριξη στην
Ουκρανία»; Είχαµε ένα µικρό κόστος, προσωρινό, γιατί πιστεύουµε στο εθνικό συµφέρον.
Σήµερα, εδώ, η πατριωτική στάση είναι όπως το είπε ακριβώς
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ο Κεγκέρογλου, ότι η διαπραγµάτευση δεν είναι για «ναι», αλλά
η δύσκολη στιγµή που βρισκόµαστε και η κατεύθυνση πρέπει να
είναι να υποστηρίξουµε τη συµφωνία. Αναρωτιέµαι, θα το έκανε
κάποιο κόµµα από εσάς αν ήταν -όχι τρίτο κόµµα- δεύτερο
κόµµα; Αυτή είναι η πατριωτική στάση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι
που σας ενοχλεί.
Και επειδή δεν καταφέρατε το 2009, όλες οι δυνάµεις µαζί, να
µας «τελειώσετε», σήµερα βλέπω µια αλλαγή στρατηγικής από
τη Νέα Δηµοκρατία. Κύριοι Υπουργοί, ενώ σας έβλεπα στην αρχή
ότι ήσασταν χαρούµενοι που θα κερδίζαµε τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν
σας βλέπω και πολύ χαρούµενος. Άκουσα σήµερα πρώτα απ’
όλα ο κύριος Πρωθυπουργός βιάστηκε να εµπιστευτεί τον κ. Βελόπουλο, ο οποίος είπε «θα αλλάξουµε στάση». Βιαστήκατε. Ενώ
έχει µιλήσει ο κ. Κεγκέρογλου, εσείς πιστέψατε τον κ. Βελόπουλο. Ίσως είναι κάτι από το µέλλον. Ας το δούµε.
Δεύτερον, πολλές πάσες ρίχνετε στον κ. Τσίπρα. Δηλαδή, τι
εννοώ; Προσπαθεί µε το ζόρι πραγµατικά η Νέα Δηµοκρατία να
ταυτίσει τον κ. Τσίπρα µε τον κ. Παπανδρέου. Με το ζόρι προσπαθείτε.
Θέλω να σας θυµίσω κάτι, για να ξέρετε, το οποίο είχε πει ο κ.
Νίκος Παπανδρέου. Όταν τον ρώτησαν τον Νίκο Παπανδρέου αν
µιµείται καλά ο κ. Τσίπρας τον πατέρα του, είπε: «Υπήρξαν και
καλύτεροι µιµητές όπως ο Χάρρυ Κλυνν. Δηλαδή, άρα προσπαθείτε να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί αρχίζετε να αλλάζετε στρατηγική. Σου λέει: «Μήπως το ΠΑΣΟΚ πάρει αέρα και
επειδή ο κ. Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ είναι εύκολο να κάνουµε την
αντιπαράθεση στην πολιτική, γιατί δεν έχει επιχειρήµατα, γιατί
δεν µπορεί να κερδίσει ποτέ, τώρα ας µην αφήσουµε το ΠΑΣΟΚ».
Και χαίροµαι, κύριε Δένδια, που έστω και µετά µιλήσατε για
αυτόν τον τρόπο που συµπεριφέρεται το ΠΑΣΟΚ. Δύσκολα να το
κατανοήσετε, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού το είπατε, πάλι
καλά.
Και αναρωτιέµαι, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ για όσους είναι εδώ που έχουν µια µακροχρόνια σχέση µε την Αριστερά, ο Παπανδρέου δεν κατέστρεψε
τη χώρα; Γιατί άλλα µας λέγατε. Μας λέγατε ότι κατέστρεψε τη
χώρα ο Παπανδρέου και τώρα -λέει- δεν έχει πρόβληµα ο κ. Τσίπρας. Τέλος πάντων, άλλη µια κατάσταση η οποία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για όλη αυτή τη διαδικασία.
Κύριε Καιρίδη, σας βλέπω εκεί πίσω, θα σας στείλω την οµιλία
του κ. Σκανδαλίδη να τη διαβάσετε. Επειδή είστε και διεθνιστής
και δεν ασχολείστε πολύ µε τα εσωτερικά σας, θα σας στείλω
την οµιλία του κ. Σκανδαλίδη για να διαβάσετε τι έγινε τότε µε
τις βάσεις. Είναι πολύ εξαιρετική δουλειά. Αλλά θέλω να σας πω,
για όσους θυµούνται και προσπαθούν, γιατί γνωρίζουν ότι το
ΠΑΣΟΚ έχει δυνατές σχέσεις µε την ελληνική κοινωνία, αυτοί που
στείλανε στο Ειδικό Δικαστήριο τον Παπανδρέου είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί γονείς του κ. Τσίπρα.
Αυτοί είναι. Άρα, µην προσπαθείτε να αλλάξετε αυτά που ξέρουν
οι πολίτες. Τουλάχιστον εκµεταλλευτείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, αυτό που δεν µπορεί να κάνει κανένας άλλος και κάνει το
ΠΑΣΟΚ σε µια πολύ δύσκολη συγκυρία, να στηρίζει τη χώρα, ενώ
γνωρίζει το πολιτικό κόστος. Αυτό το κατανοούν οι πολίτες.
Και ολοκληρώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επειδή αναρωτιέστε πολλές φορές και βλέπω οµιλείτε και συζητούµε για το
θέµα της ακρίβειας και ακούω και υπάρχουν και προτάσεις για
την επόµενη µέρα τι θα κάνουµε. Οι πολίτες είχαν τρεις επιλογές,
τρεις προτάσεις. Υπήρχε η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας που
έλεγε «επιδότηση στους πολίτες, δεν υπάρχει µεγάλο πρόβληµα». Η επιδότηση πήγαινε και στους ηλεκτροπαραγωγούς βέβαια και να δούµε. Έφτασε κάποια στιγµή και λέει: «Α, δεν γίνεται
άλλο», γιατί καταλάβατε ότι οι δηµοσκοπήσεις πάνε πολύ χάλια
και είπατε να κάνουµε κάτι διαφορετικό από τον Ιούλιο βέβαια
και η κερδοσκοπία τελικά υπάρχει, αλλά δεν ξέρουµε πόσο είναι
η κερδοσκοπία. Φέρατε το πόρισµα, γιατί υπήρξε πρωτοβουλία
από το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Καστανίδη, γιατί αν δεν υπήρχε η πρωτοβουλία αυτή, δεν θα κατατίθοταν το πόρισµα. Κατατέθηκε µια
µέρα πριν πάµε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Αλλά
ποιος να το πει αυτό;
Υπήρχε µια δεύτερη πρόταση, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζω ότι οι ηλεκτροπαραγωγοί τέτοια πρό-
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ταση δεν θα κάνανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε το εξής: «Αναστολή της ρήτρας µέχρι να αποφασίσουν τα δικαστήρια». Αν αποφασίσουν τα
δικαστήρια κάτι διαφορετικό, δεν πειράζει να πληρώσει ο κόσµος. Και αυτούς µε τα διόδια εκεί τους έστειλε.
Και υπήρχε µια πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη. «Πλαφόν τιµή Μαΐου 2021 συν 10%». Αυτή δεν δηµιουργεί
νέα χρέη στο δηµόσιο, βάζει και τους ηλεκτροπαραγωγούς και
το δηµόσιο να συνεισφέρουν και µπαίνουν όλα σε µια σειρά. Η
Νέα Δηµοκρατία λέει να αρχίσουµε από τον Ιούλιο. Γιατί όχι από
σήµερα; Ποιο είναι το πρόβληµα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µια πρόταση η οποία
θα κάνει την έκπληξη, όσο κι αν προσπαθείτε να στήσετε διχόνοιες ή διχασµούς.
Αυτή η πρόταση είναι του ΠΑΣΟΚ - Κινήµατος Αλλαγής και της
σοσιαλδηµοκρατίας. Έρχεται πολύ σύντοµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αθανάσιος Καββαδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Ελλάδα και
Ηνωµένες Πολιτείες έχουν µια ιστορική στρατηγική σχέση. Σε
ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο µε ασύµµετρες και απρόβλεπτες απειλές και αναταράξεις, όπως έδειξε και ο πόλεµος στην
Ουκρανία, η Ελλάδα έχει ανάγκη από ισχυρές στρατηγικές σχέσεις και συµµαχίες.
Το σχέδιο νόµου που συζητείται σήµερα στην Ολοµέλεια της
Βουλής αφορά στην κύρωση του δεύτερου πρωτοκόλλου τροποποίησης της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Ουσιαστικά
η συµφωνία, που έρχεται σήµερα προς κύρωση στη Βουλή συνιστά την πενταετή επέκταση της αµυντικής συνεργασίας της Ελλάδας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Είναι µια συµφωνία που
κατοχυρώνει τα δικαιώµατα της χώρας µας και κυρίως την ασφάλειά της. Ενδυναµώνει τη στρατηγική µας σχέση µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για νέα πεδία συνεργασίας στον τοµέα της αµυντικής πολιτικής.
Υπάρχει ο αντίλογος ότι µε τη συµφωνία αυτή οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν δεσµεύονται για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας της χώρας µας. Στο προοίµιο όµως
αυτής της συµφωνίας αναφέρεται ρητά η σταθερή απόφαση Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών να περιφρουρούν και να προστατεύουν αµοιβαία την ασφάλεια, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία
και την εδαφική ακεραιότητα των δύο χωρών κατά ενεργειών οι
οποίες απειλούν την ειρήνη, περιλαµβανοµένης της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής επίθεσης.
Και βέβαια ενισχυτική ως προς αυτό και ακόµα πιο ξεκάθαρη
ήταν η επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών κ. Μπλίνκεν προς τον Πρωθυπουργό τον περασµένο
Οκτώβριο. Σε αυτή την επιστολή ο Αµερικανός Υπουργός Εξωτερικών υιοθετεί την ίδια διατύπωση µε τη συµφωνία. Θα καταθέσω µετά στα Πρακτικά το δηµοσίευµα αυτό.
Τονίζει, λοιπόν, ότι η νέα επικαιροποιηµένη συµφωνία αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας επεκτείνει τη στρατηγική αµυντική
εταιρική σχέση Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών και εµφανώς
δείχνει τη σταθερή µας αποφασιστικότητα να διαφυλάξουµε και
να προστατεύσουµε αµοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών µας έναντι ενεργειών που απειλούν την ειρήνη συµπεριλαµβανοµένης της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής
αυτής. Ο κ. Μπλίνκεν καθιστά ακόµα πιο ξεκάθαρο το γεγονός
αυτό επισηµαίνοντας ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες πιστεύουν ακράδαντα στον σεβασµό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας καθώς και των κυριαρχικών δικαιωµάτων και της
δικαιοδοσίας σύµφωνα µε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Ο
Έλληνας Πρωθυπουργός, στον οποίο γίνεται η τιµή να µιλήσει
στο αµερικανικό Κογκρέσο, είναι δεδοµένο ότι θα συνδέσει την
εθνική µας ατζέντα µε την ενίσχυση της στρατηγικής µας σχέσης
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα εθνικά θέµατα, η αµυντική
και εξωτερική πολιτική της χώρας απαιτούν από όλους µας υπευ-
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θυνότητα, γενναιότητα και ευθυκρισία. Φαίνεται όµως ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν είδος εν ανεπαρκεία στον χώρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Τι µας λέει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ; Μας λέει ότι καταψηφίζει τη συµφωνία
γιατί δεν διασφαλίζει τα εθνικά συµφέροντα και την εθνική µας
ακεραιότητα. Με όσα ανέφερα πριν νοµίζω ότι το επιχείρηµα
αυτό έχει ήδη καταρριφθεί.
Κατά δεύτερο λόγο, ούτε λίγο ούτε πολύ, εγκαλεί την κυβέρνηση για την αµερικανική παρουσία στο Λιτόχωρο, στο Στεφανοβίκειο και στην Αλεξανδρούπολη. Μόνο που οι Αµερικανοί ήταν
ήδη εκεί µε τη σύµφωνη γνώµη και τη συναίνεση και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Ο ίδιος, ο µέχρι πρότινος πρεσβευτής των
Ηνωµένων Πολιτειών στην Ελλάδα κ. Πάιατ, είχε πει «ξεκινήσαµε
να λειτουργούµε στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκειο, κατά τη διάρκεια της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». Θα καταθέσω κι αυτές τις δηλώσεις στα Πρακτικά. Η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση µας είπε επίσης ότι θα επαναδιαπραγµατευτεί τη συµφωνία µόλις γίνει ξανά κυβέρνηση.
Επ’ αυτού τρεις µόνο παρατηρήσεις. Πρώτον, στον ορίζοντα
δεν υπάρχει ενδεχόµενο ή πιθανότητα να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Δεύτερον, όσο επαναδιαπραγµατεύτηκε ή κατάργησε το
µνηµόνιο, τη συµφωνία για την παραχώρηση των δεκατεσσάρων
περιφερειακών αεροδροµίων και τόσα άλλα, άλλο τόσο θα επαναδιαπραγµατευτεί την ελληνοαµερικανική ή την ελληνογαλλική
συµφωνία. Και τρίτον, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να υπενθυµίσω
ότι ο κ. Τσίπρας ως Πρωθυπουργός είναι αυτός που συµφώνησε
µε τον Πρόεδρο Τραµπ στη συµφωνία για την αναβάθµιση των
ελληνικών αεροσκαφών F-16. Μια συµφωνία που υπογράφηκε
από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τον Δεκέµβριο του
2019, γιατί οι διακρατικές συµφωνίες πρέπει να τηρούνται, αλλά
και γιατί η Νέα Δηµοκρατία διαχρονικά έχει ξεκάθαρες θέσεις
για την αµυντική ενίσχυση και θωράκιση της χώρας αλλά για τις
στρατηγικές µας συµµαχίες.
Κατηγορείται η Κυβέρνησή µας ότι καθιστά την Ελλάδα προβλέψιµο και δεδοµένο σύµµαχο. Αυτή όµως είναι η έννοια της
συµµετοχής σε µια σχέση στρατηγικής συµµαχίας. Θα θέλαµε
µήπως εµείς σαν χώρα να έχουµε απρόβλεπτους και µη δεδοµένους συµµάχους όταν τους χρειαζόµαστε;
Η Κυβέρνηση ενισχύει τις συµµαχίες της χώρας µέσα σε ένα
µεταβαλλόµενο και ασταθές διεθνές περιβάλλον. Μετά την ελληνογαλλική συµφωνία που πέραν των αεροσκαφών Ραφάλ και
των φρεγατών Μπελαρρά περιλαµβάνει και αµοιβαία αµυντική
συνδροµή, σήµερα κυρώνεται η ελληνοαµερικανική αµυντική
συµφωνία που κατοχυρώνει τα εθνικά µας συµφέροντα και ενδυναµώνει µια στρατηγική συµµαχία ετών µε την ισχυρότερη
χώρα. Η Ελλάδα πλέον έχει χτίσει ισχυρές συµµαχίες κάτι που
είναι αναγκαίο σε έναν κόσµο µε ασύµµετρες απειλές, όπως απέδειξε και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ζούµε σε µια περιοχή που αντιµετωπίζουµε και εµείς µια
απειλή από µία επεκτατική και αναθεωρητική δύναµη. Γι’ αυτό
είναι σηµαντικές οι στρατηγικές συµµαχίες που διαµορφώνουµε.
Οι επιλογές αυτές δεν είναι επιλογές της Κυβέρνησης. Είναι εθνικές επιλογές και στηρίζονται από τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Καββαδάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καββαδά για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει, αφού τακτοποιηθεί το Βήµα, η Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα διεθνές
σκηνικό αβεβαιότητας και σε µια περίοδο που η παράνοµη εισβολή στην Ουκρανία έχει ανατρέψει τις γεωπολιτικές ισορροπίες
προκαλώντας τεκτονικές αλλαγές, η ανάγκη για σταθερότητα και
ασφάλεια είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Απέναντι στις πολυεπίπεδες
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προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας απαντά µε σχέδιο, ρεαλισµό και αποφασιστικότητα
υψώνοντας ισχυρή ασπίδα προστασίας σε αµυντικό και διπλωµατικό επίπεδο.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας, κύριοι Δένδιας
και Παναγιωτόπουλος και προσωπικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν οικοδοµήσει νέες διεθνείς συµµαχίες,
έχουν ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες και κυρίως έχουν επιτύχει
συµφωνίες στρατηγικής σηµασίας που ισχυροποιούν την αποτρεπτική µας δύναµη και αναβαθµίζουν τον γεωπολιτικό ρόλο
της Ελλάδας. Οι συµµαχίες µε το Ισραήλ, την Κύπρο, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και πρωτίστως η ιστορική συµφωνία στρατηγικής αµυντικής
συνεργασίας µε τη Γαλλία είναι σπουδαίες κατακτήσεις της ελληνικής διπλωµατίας τόσο για τη διεθνή θέση της πατρίδας µας
όσο και τη θωράκισή της έναντι κάθε εξωτερικής πρόκλησης και
απειλής. Κατακτήσεις που, όπως τόνισε και ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι κατακτήσεις µιας Ελλάδας ανοιχτών συνόρων. Εδώ
να επικαλεστώ και τη ρήση του µεγάλου φιλέλληνα Βίκτωρος
Ουγκώ που είπε ότι «ο κόσµος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται».
Επιστέγασµα των παραπάνω είναι η σηµερινή συµφωνία αµοιβαίας αµυντικής συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής. Μια συµφωνία η οποία πιστοποιεί ότι οι σχέσεις των
δύο χωρών είναι πιο ισχυρές από ποτέ.
Αυτό άλλωστε καταδεικνύει και η ιστορική πρόσκληση της
Νάνσι Πελόζι προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος σε λίγες
ηµέρες θα τοποθετηθεί ενώπιον του Κογκρέσου και θα ακουστούν η φωνή και οι θέσεις της Ελλάδας στο νοµοθετικό Σώµα
της Αµερικής, ένα Σώµα ιδιαίτερης θεσµικής βαρύτητας σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται για την ύψιστη τιµή που
απονέµει το Κογκρέσο σε ξένο ηγέτη και είναι η πρώτη φορά που
Έλληνας Πρωθυπουργός έχει αυτήν την τιµή.
Σήµερα, καλούµαστε να κυρώσουµε το δεύτερο πρωτόκολλο
τροποποίησης της συµφωνίας αµυντικής συνεργασίας, το οποίο
υπογράφηκε το 2021 και συνοδεύεται από την σηµαντική επιστολή του Αµερικανού Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μπλίνκεν. Στην
επιστολή δηλώνεται ξεκάθαρα η απόφαση των δύο χωρών να
προστατεύσουν αµοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά τους κατά οποιασδήποτε ένοπλης επίθεσης ή απειλής της
ειρήνης, µία ρητή αναφορά µε σαφέστατη αξία για τη χώρα µας.
Δύο είναι τα νέα ζητήµατα που ρυθµίζει το πρωτόκολλο: Πρώτον, η παράταση της διάρκειας της συµφωνίας για πέντε έτη,
έναντι της ετήσιας ανανέωσης η οποία ίσχυε ως σήµερα και δεύτερον, η προσθήκη επιπλέον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην
Αλεξανδρούπολη, στον Βόλο, στη Σούδα και στο Λιτόχωρο.
Η πενταετής περίοδος ισχύος που διαπραγµατεύτηκε και πέτυχε η Κυβέρνηση δίνει σταθερή προοπτική στη συνεργασία των
δύο χωρών και φυσικά κίνητρο στην Αµερική για να επενδύσει
δεκάδες εκατοµµύρια δολάρια για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των συγκεκριµένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
Είναι επενδύσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν ευεργετικά για τις
ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, στις οποίες και θα παραµείνουν,
αλλά συνολικά και για τις τοπικές κοινωνίες και τον εµπορικό
κόσµο αυτών των περιοχών.
Πέρα, όµως, από αυτό, το πρωτόκολλο έχει ιδιαίτερη αξία
διότι, κυρίως, εδραιώνει τη στρατηγική θέση της χώρας µας στο
κρίσιµο αυτό γεωπολιτικό, αλλά και ενεργειακό σταυροδρόµι.
Η παρουσία των αµερικανικών στρατευµάτων στη Θράκη και
στην Αλεξανδρούπολη, στα Δαρδανέλια της ξηράς, έχει τεράστια εθνική σηµασία ιδίως έναντι της Τουρκίας. Δεν είναι, µάλιστα, τυχαίο ότι αυτό ήταν το πρώτο θέµα για το οποίο ο
Πρόεδρος Ερντογάν διαµαρτυρήθηκε στον Πρόεδρο Μπάιντεν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συµφωνία, στο
όνοµα της κοινής εθνικής γραµµής, θα έπρεπε να έχει τη στήριξη
όλων των πολιτικών δυνάµεων. Αλλά, αλήθεια, ποια αξιοπιστία
και συνέπεια αναµένουµε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
όταν δεν υπερψήφισε την πρώτη τροποποίηση του παρόντος
πρωτοκόλλου, την οποία σε µεγάλο βαθµό είχε διαπραγµατευθεί
και συµφωνήσει η ίδια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για ακόµη µία
φορά, στείρα αντιπολίτευση και αόριστα επιχειρήµατα. Το µόνο
που επικαλείστε είναι ότι –δήθεν- η διάρκεια της σύµβασης είναι

13174

αόριστη. Σας παραπέµπω, λοιπόν, στο άρθρο 1 παράγραφος 3
όπου προβλέπεται ρητά το δικαίωµα καταγγελίας. Και αναρωτιέµαι, συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν διαβάσατε
το κείµενο της σύµβασης; Και να σας θυµίσω το αξίωµα που διέπει τις διεθνείς συνθήκες: Pacta sunt servanda, το οποίο φυσικά
θα διέπει και την παρούσα τροποποίηση του πρωτοκόλλου.
Και, αλήθεια, θα προτιµούσαµε αυτή η συµφωνία να είχε συναφθεί µε άλλη χώρα; Δυστυχώς, η υποκρισία και ο λαϊκισµός
σας περισσεύουν και δεν υποχωρούν ούτε καν µπροστά στο
υπέρτατο εθνικό συµφέρον.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
και η παρουσία αµερικανικών δυνάµεων στη βόρεια Ελλάδα και
τη Θράκη, πέρα από το σηµαντικό αναπτυξιακό πρόσηµο, απλώνει και µία ισχυρή ασπίδα προστασίας έναντι οποιασδήποτε πρόκλησης, έναντι οποιουδήποτε αναθεωρητισµού.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χτίζει την Ελλάδα του
21ου αιώνα, την Ελλάδα για τις επόµενες γενιές, µία Ελλάδα σταθερά προσηλωµένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, στην ειρήνη και την ευηµερία των λαών, σταθερά αντίθετη σε κάθε
προκλητικότητα και επιθετική ρητορική, αλλά ταυτόχρονα και µία
Ελλάδα µε ισχυρή άµυνα και αποτρεπτική ισχύ, µε υπερσύγχρονα Ραφάλ και φρεγάτες, µε στέρεες και δυνατές διεθνείς
συµµαχίες, µία Ελλάδα που υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώµατα και τα εθνικά της συµφέροντα. Και η Ελλάδα, κάθε
µέρα που περνά, παρά τις δυσχέρειες και την ταραγµένη διεθνή
συγκυρία, είναι βέβαιο ότι γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Νάσος
Αθανασίου.
Ορίστε, κύριε Αθανασίου, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταψηφίζουµε τη συµφωνία. Αυτό το «καταψηφίζουµε τη
συµφωνία» ο κυβερνητικός λαϊκισµός το µετατρέπει σε «καταψηφίζετε τη γεωπολιτική µας θέση», «καταψηφίζετε το δυτικό πολιτισµό», ακόµη και την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Αυτά είπαν
ορισµένοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης σήµερα. Φληναφήµατα
και ευήθειες.
Καταψηφίζουµε το «σφάξε µε, αγά µου, ν’ αγιάσω» του κ. Μητσοτάκη. Καταψηφίζουµε τους οικογενειακούς διπλωµάτες της
νοοτροπίας «έλα τώρα να τελειώνουµε». Καταψηφίζουµε τον φιλοτουρκισµό της πιο πρόσφατης αµερικανικής πολιτικής, φιλοτουρκισµό που έµπρακτα, πλέον, αποδεικνύεται. Δύο από τα
πολλά: Η Ουάσιγκτον έχει τονίσει επανειληµµένα ότι σκοπεύει
να πουλήσει F-16 στην Τουρκία. Το έχει κάνει. Δεν µπορείτε να
διαψεύσετε το διεθνή Τύπο. Παρά τις συνεχείς παραβιάσεις και
υπερπτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Η προοπτική αυτή, βέβαια, αποδυναµώνει το όποιο πλεονέκτηµα έχει η Ελλάδα αποκτώντας τα Ραφάλ.
Πώς αντέδρασε το Στέιτ Ντιπάρτµεντ στο πρόσφατο κύµα
υπερπτήσεων και παραβιάσεων; Με δήλωση, που δεν αναφέρεται καν στην Τουρκία, τι λέει; «Όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά µε τον εναέριο χώρο µιας χώρας, καλούµε σε συντονισµό
και συζήτηση». Τι σηµαίνει αυτό; Ανέχονται τις γκρίζες ζώνες.
Κωφεύουν στα περί αποστρατικοποίησης. Παραβλέπουν συνειδητά ότι οι υπερπτήσεις είναι θέµα αµφισβήτησης ελληνικής κυριαρχίας -το αεροπλάνο πετάει πάνω από έδαφος- και όχι
αµφισβήτησης του ελληνικού εναέριου χώρου. Ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε ερωταπόκριση ενός δηµοσιογράφου µε Αµερικανό επίσηµο. Πρώτη φορά βλέπω διπλωµάτη -γιατί κατ’
ανάγκη ο Πρωθυπουργός είναι διπλωµάτης- να επικαλείται δηµοσιογράφους και όχι τις επίσηµες ανακοινώσεις του Στέιτ Ντιπάρτµεντ. Τι κάνουν, λοιπόν, οι Ηνωµένες Πολιτείες όταν ένα
αεροπλάνο πετάει πάνω από το έδαφος ενός ελληνικού νησιού;
Λένε: «Συζητήστε το». Παραβλέπουν –επαναλαµβάνω- ότι είναι
θέµα αµφισβήτησης κυριαρχίας και όχι εναέριου χώρου. Θυµάµαι ένα παλιό best seller «O Ιούδας φιλούσε υπέροχα».
Τι δίνουν και τι παίρνουν οι Ηνωµένες Πολιτείες; Ας δούµε
πρώτα τι απέρριψαν. Απέρριψαν τα αιτήµατα της Ελλάδας για
χρηµατοδότηση ελληνικών αµυντικών σχεδίων, µέσω του προ-
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γράµµατος –αγγλιστί- «Foreign Military Financing», ανάλογη µε
εκείνη που έχουν συνάψει µε την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Ιορδανία. Απέρριψαν συνεισφορά στην οικοδόµηση ναυστάθµου για
το Πολεµικό Ναυτικό µας στη Σούδα. Θα έπρεπε να το έχουµε
κάνει µόνοι µας. Αν διαβάσετε Σπυρίδωνα Τρικούπη, τη Σούδα
χρησιµοποίησε και ο Ιµπραήµ για να εισβάλει στην Πελοπόννησο.
Μόνοι µας έπρεπε να το έχουµε κάνει. Ζητήσαµε βοήθεια και την
απέρριψαν. Απέρριψαν, εξοστράκισαν από τη Συµφωνία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ελληνικό νησί, στη Σκύρο. Ειρωνευτήκατε για την Κάρπαθο. Κάνατε µεγάλο λάθος. Πηγαίνω σε ένα
ελληνικό νησί, σηµαίνει αναγνωρίζω την κυριαρχία του. Τι αποδεικνύει τούτο; Ότι θέλουν µεν να αξιοποιήσουν τα ηπειρωτικά,
την ενδοχώρα, για τις επιχειρήσεις τους, αλλά αποφεύγουν οποιαδήποτε εµπλοκή µε τα ελληνοτουρκικά στο Αιγαίο.
Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε την υπογραφή
της Ελλάδας σε αυτά. Οι αξίες και οι αρχές που διακηρύσσει η
Ουάσιγκτον, κύριοι συνάδελφοι, είναι ελληνικές αξίες. Τις πιστεύουµε και γι’ αυτό δεν διστάζουµε να καταγγείλουµε την παραβίασή τους από την ίδια την Ουάσιγκτον.
Ρωτήστε, κύριοι της Συµπολίτευσης, τους κύπριους οµοϊδεάτες σας.
Δεν θυµάµαι, το είδα στην τηλεόραση, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας το είπε και στο Μέγαρο Μαξίµου νοµίζω ή
κάπου αλλού. Το άκουσα στην τηλεόραση δεν είµαι πρόχειρος
να σας πω πού. Τι επισηµαίνουν οι Κύπριοι οµοϊδεάτες σας; Ότι
η Ρωσία για να εισβάλει στην Ουκρανία χρησιµοποίησε τα ίδια
επιχειρήµατα µε αυτά που χρησιµοποίησε η Τουρκία για να εισβάλει στην Κύπρο. Η Κύπρος όµως βέβαια έπαψε να υπάρχει
για την Ουάσιγκτον και για ορισµένους στην Αθήνα, για να είµαστε ειλικρινείς.
Έχω κάποια σχέση από παλιά µε την αµερικανική πραγµατικότητα. Όπως µιλώ εγώ τώρα, θα µιλούσαν πολλοί Αµερικανοί αν
τους έβαζες τα γεγονότα στη σειρά. Ελπίζω τέτοιος Αµερικανός
να είναι και ο νέος Πρεσβευτής των Ηνωµένων Πολιτειών στην
Αθήνα. Όχι Έλληνας ούτε καν φιλέλληνας, αλλά τίµιος Αµερικανός. Ο τίµιος Αµερικανός αυτό που βλέπει στην Ουκρανία και
ορθώς το καταδικάζει, µπορεί να το δει και αλλού όταν πράγµατι
συµβαίνει αλλού. Παραδείγµατος χάριν, αναθεωρητικώς ο Πούτιν; Μάλιστα. Αναθεωρητικός και ο Ερντογάν. Από πότε έπαψε
αυτό να το βλέπει η Ουάσιγκτον;
Πρέπει να πιστοποιήσω και το πώς φέρθηκε η κυβέρνηση Τσίπρα στην Ουάσιγκτον. Αρκεί µια φράση. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
οι ελληνοαµερικανικές σχέσεις αναβαθµίστηκαν σε αµοιβαία
επωφελή βάση. Συνεργασία για υπογραφή συµφωνίας Πρεσπών,
καθιέρωση στρατηγικού διαλόγου, σχήµα 3+1, κατάθεση του
EastMed ACT, επενδύσεις, ναυπηγεία Σύρου. Πώς φέρεται η
Ουάσινγκτον στην Αθήνα κατά το τελευταίο διάστηµα; Έστειλε
την κ. Νούλαντ στην Αθήνα για να τερµατίσει τη διπλωµατία των
αγωγών. Και µη λησµονούµε το γνωστό αµαρτωλό non paper. Οι
ΗΠΑ έπαψαν να υποστηρίζουν τον αγωγό EastMed, αλλά έπαψαν
να υποστηρίζουν και την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου νέου
αγωγού στην Ανατολική Μεσόγειο, παραδείγµατος χάριν µέσω
Αιγύπτου, επικαλούµενες τον κίνδυνο εντάσεων µε την Τουρκία.
Το ακούσατε; Τον κίνδυνο εντάσεων µε την Τουρκία. Ο Ιούδας
φιλούσε υπέροχα.
Πώς θα µιλήσει ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Μπάιντεν; Όχι βέβαια
όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος. Δεν περιµένω κάτι τέτοιο. Εν
πάση περιπτώσει, έχει πολλά να διορθώσει εκεί ο κ. Μητσοτάκης.
Και µόνο να θυµίσει τις παλαιότερες θέσεις του Αµερικανού Προέδρου για το Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά, κέρδος θα
έχουµε. Αυτά που ο κ. Μπάιντεν πίστευε παλιά, έπαψε τώρα να
τα πιστεύει;
Δύο παρατηρήσεις και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα µόνο
πράγµα δικαιολογεί αυτήν τη συµφωνία. Το ότι η στρατιωτική γύµνια µας ήταν τέτοια που δεν µπορούσαµε να αρνηθούµε τα
ράκη που µας πρόσφεραν.
Κοιτάξτε, για πρώτη φορά καλούν Έλληνα Πρωθυπουργό στο
Κογκρέσο. Γιατί; Υπάρχει υποψία ότι για πρώτη φορά µετά τον
εµφύλιο πόλεµο υπογράφεται τέτοια συµφωνία. Γιατί αυτά που
περιέχουν οι επιστολές Μπλίνκεν δεν υπάρχουν στη συµφωνία;
Δεν υπάρχουν για να έχουν δευτερεύουσα σηµασία. Το δεύτερο
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είναι σαν να µην υπάρχει, όταν εµφανίζεται το πρώτο. Έχουµε,
κύριε Μπλίνκεν δευτερεύουσα σηµασία έναντι της Τουρκίας; Οι
αµερικανικές πράξεις δίνουν την απάντηση.
Εδώ έγινε πολύς λόγος και για παραχωρήσεις. Κοιτάξτε, ναι
κάνουµε παραχωρήσεις. Και ίσως πρέπει να κάνουµε παραχωρήσεις, όταν πρέπει να λάβουµε κάτι. Προειδοποιήσεις για ανεπίτρεπτες παρατηρήσεις έχουν γίνει πολλές φορές στο
παρελθόν. Έχει γίνει µια αναγραφή ηµερολογιακή του Γιώργου
Σεφέρη στο Υπουργείο Εξωτερικών στο απόρρητο πρωτόκολλο
µε αριθµό 357.918. Είναι µια επιστολή του Σεφέρη που αναφέρει
ότι «Στο Παρίσι φεύγοντας από εκεί έβαλα στην τσέπη του Αβέρωφ ένα σηµείωµα». Για να µη χαθεί το σηµείωµα ο Σεφέρης
στέλνει επιστολή. Ανέφερα τον αριθµό πρωτοκόλλου. Επαναλαµβάνω 357.918, στις 25 Δεκεµβρίου 1957. Γράφει στην αναγραφή
του, στο ηµερολόγιό του «Από τότε, ο Αβέρωφ µε θεωρούσε
προδότη». Έτσι ακριβώς. Κάποιοι λοιπόν, που προειδοποιούν θα
πρέπει να τους προσέχετε. Και να µην τους θεωρείτε προδότες,
όπως επί λέξει γράφει «προδότες» ο Γιώργος Σεφέρης για τον
Ευάγγελο Αβέρωφ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει η
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αικατερίνη Παπακώστα Παλιούρα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφαρµόζοντας
τις αρχές που διατύπωσε ο Καρλ φον Κλάουζεβιτς στο βιβλίο του
«On War», περί πολέµου όσο στον ουκρανικό πόλεµο καθίσταται
δυσχερέστερη η επίτευξη των στρατιωτικών στόχων για τους επιτιθέµενους τόσο µειώνεται κατά αναλογία η έκταση των πολιτικών στόχων και ταυτόχρονα, κραταιώνεται η υπεροχή των
στόχων αυτών και στις δύο πλευρές, στο πλαίσιο πάντα της πολιτικοστρατιωτικής διαδικασίας.
Οι στόχοι αυτοί περιλαµβάνουν από την πλευρά των δυτικών
δηµοκρατιών τόσο την επίτευξη της ειρήνης όσο και την αποτροπή επεκτατικών πράξεων στην Ανατολική Ευρώπη. Το δεύτερο πρωτόκολλο τροποποίησης αµυντικής συµφωνίας του ‘90,
µια κορύφωση της οξυδερκούς και προνοητικής πολιτικής της
παρούσας Κυβέρνησης κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή των
Ελλήνων σε αυτές τις ευνοϊκές, όπως θα καταδείξουµε, συνθήκες για τη χώρα µας. Το πρωτόκολλο συνοδεύεται από ρητές
διακηρύξεις, προσήλωση στα δηµοκρατικά ιδεώδη, αξίες και
αρχές, όπως και την ασφάλεια, µέσα στην οποία µπορούν να ευδοκιµήσουν και έµπρακτες εγγυήσεις εδαφικής ακεραιότητας.
Για παράδειγµα δεν πρωτοτυπούµε διαπιστώνοντας ότι ανατολική και δυτική Θράκη είναι δύο διακριτοί στρατηγικοί στόχοι
που συνδέονται. Η χρήση του χώρου της Αλεξανδρούπολης διασφαλίζει την Θράκη, δίνοντας τη δυνατότητα σε µια υπερδύναµη,
όπως οι ΗΠΑ, να παρακάµπτει τα στενά και την ενδοχώρα τους
αν µη τι άλλο ως προς την χερσαία διάσταση του χώρου αυτού.
Η Ελλάδα αντίστοιχα δεν αποκοµίζει µόνο την καλή θέληση,
όπως ακούστηκε πολλάκις σήµερα µέσα σε αυτή εδώ την Αίθουσα, αλλά και συγκεκριµένες δεσµεύσεις για αναβάθµισή της
σε κέντρο συντήρησης, εξοπλισµού, διοικητικής µέριµνας και εκπαίδευσης, όπως αυτές εκφράζονται στη συνοδευτική επιστολή
του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ προς τον Πρωθυπουργό.
Επιβεβαιώνεται έτσι η πρόθεση για παραχώρηση ή πώληση µε
ευνοϊκούς όρους στρατιωτικού υλικού, καθώς και η επέκταση της
συνεκπαίδευσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων µε τις αντίστοιχες Αµερικανικές.
Με νόµο δε που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ µε εισηγητή τον Γερουσιαστή Ρόµπερτ Μενέντεζ όχι µόνο αναβαθµίστηκε η αµυντική σχέση µεταξύ των δύο χωρών, αλλά και µας
δίνεται η δυνατότητα άµεσης παραγγελίας F-35 ως αποτέλεσµα
των στρατηγικών επιλογών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
υπό τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό
Εξωτερικών, κ. Νίκο Δένδια. Αναµφίβολα µια εξαιρετικά βαρύνουσας σηµασίας κίνηση. Ενώ ταυτόχρονα, καλύτερος οιωνός
και αξιολογότερη εγγύηση για τη συνεργασία των δύο µερών νοµίζουµε ότι δεν θα µπορούσε να υπάρξει.
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Και τώρα ας αναλογιστούµε ποια πολιτική πραγµατικά απέτυχε. Ένα και µόνο παράδειγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αρκεί να καταδείξει αυτό που
εσείς εσκεµµένα επιµένετε να µην ενθυµίστε ή πιο εύστοχα να
αποσιωπάτε πραγµατικά ήτοι τι συνέβη το καλοκαίρι του 2017
και εντεύθεν, όταν προσπαθούσατε τότε να εκµαιεύσετε την δέσµευση των ΗΠΑ για αποδέσµευση και παραχώρηση των αντιτορπιλικών κλάσεως Arleigh Burke; Εισπράξατε την απόλυτη
ψυχρολουσία. Επαινετέος ο στόχος, αδέξια και πρόωρη εκτέλεση. Τέτοιες δεσµεύσεις όµως και συµφωνίες δεν πρόκειται
ποτέ να καταστούν δυνατές παρά µόνον όταν η στρατηγική
σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας σφυρηλατηθεί εκ νέου σε συγκυρίες
υψηλών διεθνών διακυβευµάτων. Και ενώ µετά κινηθήκατε παρά
την άρνηση που εισπράξατε προς τη σωστή κατεύθυνση, σήµερα
για µια ακόµη φορά αυτοαναιρείστε θηρεύοντας σε µια έκρηξη
λαϊκισµού και παροδικών εντυπώσεων.
Όµως δεν θα περιοριστούµε σε µία εξέταση των σχετικών κειµένων αφ’ εαυτά παρά την εξαιρετική σηµασία τους.
Τα κείµενα πολλές φορές δεν καθορίζουν εξαντλητικά τα περιθώρια µιας συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, αλλά οριοθετούν κυρίως ένα περίγραµµα. Σε αντίθεση βεβαίως µε την
άκρως στατική αντίληψη µεγάλου µέρους της Αντιπολίτευσης θα
αποπειραθούµε να ιχνηλατήσουµε µια άλλη διάσταση περιγράφοντας εν συντοµία στο θεωρητικό και στο πρακτικό πλαίσιο τη
διεθνή δυναµική πέρα από την καθαρά κανονιστική διάσταση.
Τη στιγµή, λοιπόν, ακριβώς που διαφαινόταν ότι ίσως οι ΗΠΑ
εστίαζαν σχεδόν αποκλειστικά στη µέριµνα για την προώθηση
των συµφερόντων τους στον Ειρηνικό Ωκεανό ο πόλεµος στην
Ουκρανία και η ένταση που είχε προηγηθεί την ανάγκασαν να
επαναπροσδιορίσει τα συµφέροντά της στην Ανατολική Ευρώπη
και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η ολοένα
και συχνότερη επίκληση από αµερικανικούς και εν γένει αγγλοσαξονικούς κύκλους η αρχή που διαµόρφωσε ένας από τους
ιδρυτές της γεωπολιτικής, του Σερ Χάρτφορντ Μακίντερ, ότι εκείνος που ελέγχει την Ανατολική Ευρώπη ελέγχει το «παγκόσµιο
νησί», δηλαδή την Ευρασία.
Κάθε περαιτέρω αναφορά στην υψίστης στρατηγικής σηµασίας
Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο αυτό φαντάζει πραγµατικά περιττή.
Αρκεί φυσικά να αναδειχθούµε ως σοβαρός, σταθερός και αξιόπιστος εταίρος των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Η αλήθεια
βεβαίως είναι ότι οι ιδεολογικές εξελίξεις στις αµερικανικές δεξαµενές σκέψης µάς ευνοούν. Η ιστορία όµως έχει αποδείξει ότι η
τύχη ευνοεί σχεδόν πάντα τους τολµηρούς. Γεωπολιτικοί αναλυτές µε µεγάλη επίδραση, όπως ο Γουές Μίτσελ, -εσείς, κυρίες και
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τον γνωρίζετε
πολύ καλά καθώς πρόκειται για τον ειδικό στην πολιτική των Αψβούργων και πρώην βοηθό Υπουργό Εξωτερικών µε τον οποίο µε
απίστευτο ζήλο προσπαθούσατε να καταστείτε προνοµιακοί συνοµιλητές τα έτη 2018 και 2019, αλλά τώρα ξαφνικά τον ξεχάσατε,
ίδιον χαρακτηριστικό σας άλλωστε η επιλεκτική µνήµη- λένε ότι η
Ελλάδα και η Κύπρος θα έπρεπε να ενταχθούν στην κατηγορία
εκείνων των χωρών που ονοµάζει «χώρες των συνόρων» και οι
οποίες ευρισκόµενες περιµετρικά της περιοχής που είχε ορίσει ο
Μακίντερ θεωρούνται πλέον απολύτως αναγκαίες για την ασφάλεια των ΗΠΑ και των συµµάχων τους.
Ο δε συν-συγγραφέας του βιβλίου του Γουές Μίτσελ στον
οποίο εµφανίζεται η ιδέα των «χώρων των συνόρων», Τζέικοµπ
Γκρίγκιελ, σε πρόσφατο τεύχος του ειδικού περιοδικού της Αµερικανικής Σχολής Πολέµου υπερασπίζεται την προµήθεια αυτών
των χωρών όχι µόνο µε αµυντικά αλλά και µε επιθετικά όπλα µε
σκοπό πάντα την άµυνα και την ασφάλεια.
Αυτή η αµερικανική πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι βέβαιο ότι θα ενισχυθεί. Με αυτά τα δεδοµένα είναι επίσης
βέβαιο ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν την πολύπλευρη εµβάθυνση µε
κάθε εύλογο τρόπο της στρατηγικής σχέσης µε την Ελλάδα στον
βαθµό φυσικά που υπάρχει και η δική µας ανταπόκριση και συναίνεση. Σε αυτό το διαφοροποιηµένο, λοιπόν, γεωπολιτικό τοπίο
η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να διαδραµατίσει, και µια ορθά προσανατολισµένη Κυβέρνηση είναι βέβαιον ότι θα διαδραµατίσει,
σηµαίνοντα ρόλο.
Εν κατακλείδι και εκ του αντιθέτου αξιολογώντας τα δεδοµένα
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η µη έγκριση του δεύτερου πρωτοκόλλου τροποποίησης θα αποτελούσε αφ’ ενός µεν δείγµα αναξιόπιστης στάσης και πολιτικής
προς τη συµµαχική χώρα των ΗΠΑ, αφ’ ετέρου δε θα απέκλειε
την Ελλάδα από την άµεση συµµετοχή της στις εξελίξεις και τολµώ να πω- στη συνδιαµόρφωσή τους. Πρόκειται ασφαλώς για
ένα ενδεχόµενο που δεν µπορούµε, δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουµε σε καµµία περίπτωση να συµβεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η νέα συµφωνία Ελλάδας - Ηνωµένων Πολιτειών για τις αµερικανο-νατοϊκές βάσεις είναι κατάπτυστη, προκλητική για τα αντιιµπεριαλιστικά αισθήµατα του λαού µας και επικίνδυνη για την
κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας. Ως εκ τούτου το ΚΚΕ την καταγγέλλει στον λαό και την καταψηφίζει προφανώς.
Είναι µια επιθετική συµφωνία. Μετατρέπει τη χώρα σε ορµητήριο για τα δολοφονικά σχέδια του ΝΑΤΟ και των Ηνωµένων
Πολιτειών, ένα απέραντο αεροπλανοφόρο από την Κρήτη µέχρι
την Αλεξανδρούπολη και µάλιστα πρόκειται για µια συµφωνία επ’
αόριστον.
Αναβαθµίζονται και δηµιουργούνται νέες στρατιωτικές βάσεις.
Παραχωρούνται µε τη σέσουλα στρατόπεδα και υποδοµές για
τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και των Αµερικάνων: Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Στεφανοβίκειο, Βόλος, Λιτόχωρο. Είναι αµέτρητος
ο κατάλογος των εγκαταστάσεων της χώρας.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας που διεκπεραιώνει τη
βρώµικη δουλειά της επικύρωσης αυτής της επικίνδυνης συµφωνίας αναλαµβάνει τεράστιες και ιστορικές ευθύνες απέναντι στον
ελληνικό λαό. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνηµα Αλλαγής ψηφίζοντας τη συµφωνία προσπαθεί να ξαναέρθει χαλίφης στη θέση του χαλίφη της
σοσιαλδηµοκρατίας, δίνοντας τα διαπιστευτήριά του στην Αµερικανική Πρεσβεία µε την ελπίδα ότι θα έχει την εύνοια των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
Εξίσου µεγάλες είναι και οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε τις
βάσεις για αυτή τη συµφωνία µέσω του στρατηγικού διαλόγου
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες εγκαινιάζοντας τις παραπάνω υποδοµές όπως βέβαια και των υπόλοιπων κοµµάτων που στηρίζουν
µια τέτοια πολιτική.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απεγνωσµένα αλλά µε παταγώδη αποτυχία προσπαθεί να δικαιολογήσει την αρνητική ψήφο στη συµφωνία µε το επιχείρηµα ότι η Κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλίσει περισσότερα
ανταλλάγµατα. Κυριολεκτικά πιάνει πάτο στις δικαιολογίες. Δίνει
εκ νέου διαπιστευτήρια στις Ηνωµένες Πολιτείες, όταν µετατρέπεται σε οπαδό της επιθυµίας για µια ακόµη πιο ισχυρή παρουσία των Αµερικανών και του ΝΑΤΟ στη χώρα, δηλαδή
βασιλικότερος της Νέας Δηµοκρατίας και νατοϊκότερος του
ΝΑΤΟ.
Τα περίφηµα ανταλλάγµατα του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερες
βάσεις. Εγκαλεί την Κυβέρνηση ότι δεν µπόρεσε να πείσει τις
Ηνωµένες Πολιτείες για νέα στρατιωτική εγκατάσταση στη
Σκιάθο, την περαιτέρω αναβάθµιση της βάσης της Σούδας. Ούτε
οι Αµερικανοί δεν έχουν εκφράσει δηµόσια τέτοιες προθέσεις,
εκτός εάν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κατρούγκαλος έρχονται ως λαγοί
για να τα προωθήσουν µελλοντικά είτε οι ίδιοι είτε άλλες κυβερνήσεις.
Τι διαφορά έχει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για περισσότερες νατοϊκές ασκήσεις στα νησιά για να µην αµφισβητήσουν, όπως
λένε, οι Τούρκοι την κυριαρχία τους από τις ασκήσεις της Τουρκίας που έγιναν µε σενάρια απόβασης και κατάληψης νησίδας,
προφανώς ελληνικής, και µε παρουσία Αµερικανών και άλλων νατοϊκών αξιωµατούχων; Τέτοιος τυχοδιωκτισµός, τέτοια υποκρισία;
Αλήθεια, οι άλλοι Βουλευτές της Κρήτης όλοι τους και ειδικά
των Χανίων που είναι; Δεν έχουν να πουν τίποτα για τη Σούδα η
οποία έχει µετατραπεί σε πλωτό αεροπλανοφόρο; Η Βάση της
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Σούδας αποτελεί σταθερή νατοϊκή αξία. Από εκεί εφορµούν τα
γεράκια του πολέµου δεκαετίες τώρα σκοτώνοντας λαούς.
Τώρα µε τις δικές σας συµφωνίες, έχει αναβαθµιστεί και παίζει
ακόµα πιο καθοριστικό ρόλο ως προγεφύρωµα επεµβάσεων
στην ευρύτερη περιοχή. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση
της Ουκρανίας, βάζοντας σε επικίνδυνες περιπέτειες τον λαό
µας. Ήδη ετοιµάζονται οι Αµερικανοί να αναπτύξουν δέκα µαχητικά F-35 και δεκατέσσερα F-15 στην 115 Πτέρυγα Μάχης της
Σούδας επενδύοντας δεκάδες εκατοµµύρια δολάρια για τη βελτίωση του φονικού εξοπλισµού τους.
Η ναυτική βάση της Σούδας µπορεί να φιλοξενήσει πυρηνικά
αεροσκάφη τύπου B-2 Spirit, αεροπλανοφόρα που φέρουν πυρηνικά όπλα καθώς και πυρηνικά υποβρύχια. Μπορεί επιπλέον
να φιλοξενήσει σε µια κρίση ή σύγκρουση αεροσκάφη διπλής
ικανότητας που συµµετέχουν σε πυρηνική αποστολή του ΝΑΤΟ
και να χρησιµοποιηθούν για την αποστολή σηµάτων αποτροπής
ή για την επίδειξη αποφασιστικότητας. Οι ίδιοι οι Αµερικανοί οµολογούν ανοιχτά ότι η χώρα µας, ως χώρα διαµοιρασµού πυρηνικών όπλων, αποτελεί στόχο των αντίπαλων κέντρων. Δηλαδή ανά
πάσα ώρα και στιγµή µπορεί να µετατρέψουν τη χώρα και το νησί
σε κόλαση.
Εµείς δεν θα το επιτρέψουµε αυτό. Γι’ αυτό και καλούµε τον
λαό της Κρήτης στις 22 του µήνα την άλλη Κυριακή στο αντιπολεµικό, αντι-ιµπεριαλιστικό συλλαλητήριο στη βάση της Σούδας.
Το σύνθηµα είναι ένα: «Να ξηλωθούν από το νησί και από όλη τη
χώρα οι βάσεις του θανάτου».
Θυµίζουµε ότι το αεροπλανοφόρο «Truman» από τον προηγούµενο µήνα αλωνίζει από την Κρήτη µέχρι το βόρειο Αιγαίο
µε τα αεροπλάνα να απογειώνονται µε κατεύθυνση την Ανατολική Ευρώπη και τη συνοριογραµµή µε τη Ρωσία, ενώ την Παρασκευή που πέρασε έδεσε στη Σούδα το ειδικό κατασκοπευτικό
σκάφος του Γαλλικού Πολεµικού Ναυτικού «Dupuy de Lôme».
Έχετε µετατρέψει την Κρήτη πραγµατικά σε φονικό όπλο και
ταυτόχρονα σε πολεµικό στόχο αντίπαλων ανταγωνιστικών ιµπεριαλιστικών δυνάµεων των Αµερικανών και του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία
ανοιχτά έχει δηλώσει ότι όπου υπάρχει επιθετικός στόχος σε
βάρος της θα το ανταποδώσει.
Το διαχρονικό επιχείρηµα των ελληνικών κυβερνήσεων ότι µε
τον πολλαπλασιασµό των βάσεων στη χώρα µας θωρακίζεται η
ασφάλεια και τα σύνορα έναντι της τουρκικής επιθετικότητας
είναι ιστορικά χρεοκοπηµένο και δεν αξίζουν ούτε το χαρτί ούτε
το µελάνι που είναι γραµµένες.
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ παζαρεύουν
µε τη σύµµαχο Τουρκία µε κριτήριο τη διατήρηση της νατοϊκής
συνοχής; Τι άλλο εννοούσε άλλωστε ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας όταν έλεγε ότι δεν είναι καλή εποχή να λες πράγµατα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ; Από πού έως πού προκύπτει ότι σε
περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας οι Αµερικανοί θα σταθούν στο
πλευρό µας; Δείξτε µας ένα ιστορικό τέτοιο παράδειγµα.
Τι έχουν προσφέρει µέχρι τώρα οι σύµµαχοί σας, οι δικοί σας,
σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας; Τον αναβάθµισαν ή τον υποβάθµισαν τον ρόλο της Τουρκίας στον πόλεµο
της Ουκρανίας; Μειώθηκαν ή έσπασαν ρεκόρ οι τουρκικές υπερπτήσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου; Και
ποιος της δίνει αέρα στα πανιά της; Για ποια διασφάλιση της κυριαρχίας της Κύπρου µπορεί να γίνεται λόγος όταν είναι διχοτοµηµένη σαράντα οκτώ ολόκληρα χρόνια, µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε ισχυρές σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ
και µε παρουσία βρετανικών νατοϊκών βάσεων;
Πείτε το καθαρά ότι η διατήρηση του αρραγούς µετώπου των
χωρών - µελών του ΝΑΤΟ και η ενίσχυση της νοτιοανατολικής
πτέρυγας του ΝΑΤΟ καθορίζει τη στάση των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
και στο Κυπριακό, προωθώντας όλοι τους τον συµβιβασµό για
συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε
βάρος κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας.
Μόνο το ΚΚΕ µε την ταξική, πατριωτική και διεθνιστική του πολιτική αποκαλύπτει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για µια επιθετική συµφωνία που µαρτυρά την επικίνδυνη εµπλοκή του ελληνικού
κράτους στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο στην Ουκρανία.
Τέλος, τις συνέπειες από την παρουσία των φονικών βάσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΗ’ - 12 ΜΑΪΟΥ 2022

στη χώρα µας τις βιώνει σήµερα ο λαός µας και στο επίπεδο της
καθηµερινότητάς του που καταρρακώνει την αξιοπρέπειά του.
Παραµένουν ατιµώρητοι οι αµερικανονατοϊκοί στα Χανιά για την
εισβολή τους σε δωµάτιο ξενοδοχείου και την τροµοκράτηση δεκατετράχρονης µαθήτριας, που διέµενε εκεί µε τους γονείς της
και εκείνη την ώρα η κοπέλα αυτή ήταν µόνη της.
Δεν είναι το µοναδικό περιστατικό. Έχουν στο ενεργητικό τους
δεκάδες τέτοια περιστατικά ξυλοδαρµών, βιασµών και εξευτελισµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Προπηλακίζουν, ληστεύουν,
κακοποιούν, σπάνε µαγαζιά, επιτίθενται σε γυναίκες χωρίς καµµία επίπτωση. Αυτοί οι τραµπούκοι, πλήρωµα του αµερικανικού
αεροπλανοφόρου «Truman» κυκλοφορούν ελεύθεροι και ανενόχλητοι από τις ελληνικές αρχές για να συνεχίζουν τα αίσχη τους
µε βάση το καθεστώς της ετεροδικίας. Αυτοί είστε, λοιπόν. Έχετε
µετατρέψει τη χώρα σε χαµαιτυπείο των Ηνωµένων Πολιτειών και
περηφανεύεστε γι’ αυτό.
Για όλους αυτούς τους λόγους το ΚΚΕ όχι µόνο καταγγέλλει
και καταψηφίζει την επαίσχυντη συµφωνία, αλλά στέλνει µήνυµα
αντιιµπεριαλιστικής και αντικαπιταλιστικής πάλης των λαών για
έναν κόσµο της ειρήνης, της φιλίας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των λαών, για να κλείσουν οι βάσεις από τη Σούδα
µέχρι την Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκειο στη Λάρισα, για
να σταµατήσουν όλες οι υποδοµές να χρησιµοποιούνται για τις
πολεµικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και των Αµερικάνων και να
σταµατήσει η συµµετοχή της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς
σχεδιασµούς µε όποια µορφή και πρόσχηµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο προτελευταίος οµιλητής ο κ. Χρήστος Κέλλας, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Κέλλα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Τροποποίηση
της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής συνιστά ένα µεγάλο
επίτευγµα της εξωτερικής πολιτικής και της αµυντικής διπλωµατίας της ελληνικής Κυβέρνησης.
Από τον Ιούλιο του 2019 και µετά, από τότε δηλαδή που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, η ελληνική υψηλή στρατηγική έχει αλλάξει θεαµατικά και έχει αναγάγει την πατρίδα µας
σε περιφερειακή δύναµη. Οι Αµερικανοί σύµµαχοί µας χαιρετίζουν τον ηγετικό και σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδος στην
ευρύτερη περιφέρειά µας, όπως σηµειώνεται σχετικά και στην
αιτιολογική έκθεση κύρωσης της τροποποιητικής συµφωνίας.
Τόσο σε στρατηγικό όσο και σε αµυντικό επίπεδο η χώρα µας
αποκοµίζει σηµαντικά οφέλη από την ψήφιση του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου.
Κατ’ αρχάς εµβαθύνουµε τις σχέσεις µας µε τη µεγαλύτερη
δύναµη του διεθνούς συστήµατος. Στρατιωτικά, οικονοµικά και
πολιτικά οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι το ισχυρότερο κράτος του
πλανήτη µε το οποίο µας συνδέουν θεµελιώδεις αρχές και αξίες.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι στρατηγικός εταίρος της χώρας µας
επί εβδοµήντα και πλέον χρόνια στο πλαίσιο της ευρωατλαντικής
συνεργασίας και του ΝΑΤΟ που αποκτούν νέα δυναµική λόγω
του πολέµου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι επιδιώξεις της Μόσχας για απόσυρση του ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη και οι
διακηρύξεις της ρωσοκινέζικης συµµαχίας για µια νέα διεθνή
τάξη αναδύουν πολλαπλές προκλήσεις για το µέλλον, τις οποίες
θα µπορούσαν ενδεχόµενα να εκµεταλλευθούν κάποιοι επιτήδειοι ουδέτεροι.
Η ισχυρή θέση της Ελλάδας ως σταθεροποιητικού παράγοντα
µεταξύ της Δύσης και Ευρασίας είναι περισσότερο απαραίτητη
από ποτέ και αυτό διασφαλίζεται µέσω της προκείµενης συµφωνίας, της στρατηγικής συµφωνίας µε τη Γαλλία και την ενίσχυση
της αµυντικής µας θωράκισης.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το σκέλος της αµυντικής συνεργασίας που προάγεται από τη συµφωνία η Ελλάδα ενισχύει την
ασφάλειά της και τις υποδοµές. Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι
προβλέπεται ξεκάθαρα αµοιβαία υποστήριξη και συνδροµή για
την προστασία της εθνικής ασφάλειας, κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας των δύο κρατών. Η προστασία,
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βεβαίως, αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Δεν ισχύουν, βέβαια, αυτά που ακούστηκαν στην επιτροπή από
κάποιους συναδέλφους ότι δεν γίνεται δήθεν αναφορά στα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου. Η επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας των αµερικανικών δυνάµεων στο Βόλο, το Λιτόχωρο, την
Αλεξανδρούπολη και τη Σούδα ενισχύει την αποτρεπτική µας
ισχύ και προσφέρει πολύτιµη εµπειρία στις Ένοπλες Δυνάµεις
µας. Η παρουσία των Αµερικανών στη χώρα µας σε βάθος χρόνου δίνει τη δυνατότητα στις αµερικανικές κυβερνήσεις να επενδύσουν σηµαντικούς πόρους σε υποδοµές, οι οποίες βεβαίως
ανήκουν στο ελληνικό κράτος.
Αυτό βέβαια το ξέρουν ακόµα καλύτερα οι συνάδελφοί µας
από τον Έβρο που είδαν το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης να καθίσταται λειτουργικό µετά από χρόνια µετά την ανέλκυση µε αµερικανική χρηµατοδότηση της βυθισµένης βυθοκόρου «ΌΛΓΑΣ»
που αποτελούσε εµπόδιο για την αξιοποίηση του λιµανιού.
Τα οφέλη για τη χώρα µας πολλαπλά. Η συζήτηση που γίνεται
από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συναδέλφων της Ελάσσονος
Αντιπολίτευσης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν παίρνουµε αρκετά
ανταλλάγµατα νοµίζω ότι δεν ευσταθεί. Ανήκουµε σε µια συµµαχία
και όπως έχουµε δικαιώµατα έχουµε και υποχρεώσεις. Η Ουάσιγκτον έχει επιλέξει την ελληνική Κυβέρνηση ως στρατηγικό εταίρο
και δεν µπαίνει σε λογική παζαριών, τα οποία επιδιώκουν οι γείτονές µας. Καθώς οι ευρασιατικές δυνάµεις εντείνουν την αντιπαράθεσή τους µε τη Δύση Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες θα αναζητούν
λύσεις προβλέψιµες και αξιόπιστες και όχι δεδοµένες.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης µετά την
αποψινή ψήφιση της κύρωσης αναχωρεί για τις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου θα απευθυνθεί στο Αµερικανικό Κογκρέσο, υψίστη
τιµή που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά σε Έλληνα Πρωθυπουργό.
Κι επειδή οφείλουµε να τα συζητήσουµε όλα εδώ και οι πολίτες
να έχουν ολοκληρωµένη άποψη για τις δηµόσιες πολιτικές, θα
ήθελα να σταθώ στο σενάριο της ακύρωσης της συµφωνίας που
υποστηρίζουν κάποιοι συνάδελφοι.
Δεν συζητάω για επαναδιαπραγµάτευση που ανέφερε ο κ. Τσίπρας ότι θα επιδιώξει το κόµµα του αν, ο µη γένοιτο, γίνει κυβέρνηση. Σας ξέρουµε πώς διαπραγµατεύεστε, αγαπητοί
συνάδελφοι. Σας είδαµε και το 2015 που τότε µε την «περήφανη
διαπραγµάτευση» -πιστεύω δεν το ξεχάσατε, δεν είναι και πολύ
παλιό- φορτώσατε στον ελληνικό λαό το χειρότερο µνηµόνιο και
µερικά δισεκατοµµύρια επιπλέον.
Αν λοιπόν, ακυρωνόταν ή δεν συναπτόταν η παρούσα συµφωνία, ποιος αλήθεια θα επωφελούνταν από µια τέτοια εξέλιξη;
Ασφαλώς και η Τουρκία που ενοχλείται από τη γεωστρατηγική
αναβάθµιση της πατρίδας µας και αναζητεί διεξόδους στον Οργανισµό Τουρκικών Κρατών και στην Ευρασία όπου κυριαρχούν
Πεκίνο και Μόσχα. Το θέλετε κάτι τέτοιο;
Θέλετε δηλαδή η Άγκυρα που αυξάνει τη µόχλευσή της στην
Ευρασία να ενισχυθεί και από την πλευρά της Αµερικής; Κι αν
συµβεί αυτό, εµάς ποιος θα µας εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια;
Μήπως η Ρωσία; Θα προστρέξετε ξανά στο Κρεµλίνο, αναζητώντας βοήθεια από τον Πούτιν, όπως κάνατε και το 2015, µε εκείνα
τα «εξαίρετα» αποτελέσµατα; Κανείς σας δεν το θέλει αυτό. Το
κάνετε µόνο και µόνο για να συγκρατήσετε την εκλογική σας πελατεία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε υποχρεωµένοι να συµφωνούµε
στα θεµελιώδη και να διασφαλίζουµε τη στρατηγική συνέχεια,
ώστε να µην απειλούνται τα εθνικά µας συµφέροντα από λαϊκισµό και αυταπάτες που µπορεί να τρέφουν ακόµα ορισµένοι.
Οι µεγάλες δυνάµεις του διεθνούς συστήµατος διακρίνονται
για τη στρατηγική συνέχεια µέσω των στρατηγικών ασφάλειας
που καθορίζονται και επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Τόσο
οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ρωσία
και η Κίνα µε αυτόν τον τρόπο χαράσσουν τις στρατηγικές τους
και εµείς αναπτύσσουµε τη δική µας στρατηγική, διευρύνοντας
τους πολλαπλασιαστές εθνικής ισχύος και ενισχύοντας την επιρροή της χώρας στη διαπεριφέρεια Βαλκανίων, Ανατολικής Μεσογείου και Βόρειας Αφρικής.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη οδηγεί την Ελλάδα σε
νέα εποχή και αντιµετωπίζουµε τις διεθνείς προκλήσεις αυτοδύναµα και µε αυτοπεποίθηση.
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Ασφαλώς υπερψηφίζουµε τη συµφωνία και εύχοµαι στον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς που τον συνοδεύουν καλή επιτυχία στο ταξίδι τους στην Αµερική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε για τη συνέπεια στον χρόνο. Και ολοκληρώνουµε τον κατάλογο των οµιλητών, πριν κλείσει ο Υπουργός, µε τον Βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, τον κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το χειρότερο από όλα σε όλη τη
σηµερινή συνεδρίαση, αλλά και προχθές στην επιτροπή, συµπέρασµα που κατά τη γνώµη µου µπορεί να βγάλει κάποιος είναι η
επικίνδυνη, επίπλαστη και κατασκευασµένη αυτοπεποίθηση που
η Κυβέρνηση επιχειρεί επικοινωνιακά να δώσει για ένα τόσο κρίσιµο ζήτηµα.
Μέσα από αυτή την επιλογή καταργεί τη σοβαρότητα της υπόθεσης και των εξελίξεων και δηµιουργεί πλαστές, διχαστικές κατασκευές µπροστά στον ελληνικό λαό. Θα εξηγήσω και θα
τεκµηριώσω αυτήν την άποψή µου.
Θέλω όµως προηγουµένως να πω για µισό λεπτό το εξής. Χθες
στον προσφυγικό καταυλισµό στη Τζενίν της Παλαιστίνης, στη
δυτική όχθη, έχασε τη ζωή της µια σπουδαία Παλαιστίνια δηµοσιογράφος, πολεµική ανταποκρίτρια του Αλ Τζαζίρα, η Σιρέν
Αµπού Ακλέχ. Έπεσε θύµα ισραηλινών πυρών, όπως όλα δείχνουν. Ταυτόχρονα και άλλοι δηµοσιογράφοι τραυµατίστηκαν
σοβαρά. Την ίδια ώρα, περίπου λίγα χιλιόµετρα πιο πέρα στη Βηθλεέµ, ένα δεκατετράχρονο αγόρι, Παλαιστίνιος, έχανε κι αυτός
τη ζωή του, στο πλαίσιο επιχειρήσεων τιµωρίας που επιλέγει το
ισραηλινό κράτος.
Έχει αναστατωθεί η παγκόσµια κοινότητα. Ο Οργανισµός
Ηνωµένων Εθνών ζητά και καταδίκη, αλλά και διεθνή έρευνα,
γιατί το θέµα είναι σοβαρό µέσα από τις τοπικές, αλλά και τις γενικότερες καταστάσεις που ζει η περιοχή. Η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Αθήνα ήδη από σήµερα και αύριο έχει ανοίξει
βιβλίο συλλυπητηρίων και διαµαρτυρίας για τον θάνατο αυτής
της µάχιµης δηµοσιογράφου.
Προτείνω η Επιτροπή Ελληνοπαλαιστινιακής Φιλίας τουλάχιστον, αλλά κυρίως η Κυβέρνηση, να αναδείξει το θέµα. Δεν µπορούµε να σιωπούµε. Προχωρώ παρακάτω.
Η αποµονωµένη Τουρκία, η σωστή πλευρά της ιστορίας, η
πραγµατικότητα που µας οδηγεί στο ότι πρέπει να αναβαθµίσουµε µέχρι σηµείου ασφυξίας τις σχέσεις µας µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα ελληνικά συµφέροντα, και
πολλά-πολλά άλλα που ακούστηκαν το διήµερο και έχουν ακουστεί και σε προηγούµενες εποχές δείχνουν ανευθυνότητα.
Δεν πιστεύω ότι τα επιτελεία στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο
Υπουργείο Άµυνας, την Κυβέρνηση δεν κατανοούν ότι τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Και εξηγούµαι.
Με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το τζίνι βγήκε από
το µπουκάλι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κόσµος ξαναµοιράζεται. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λένε όλες οι
κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισµοί, ο καθένας µε τον τρόπο
του.
Όταν η Ευρώπη, η Γερµανία και άλλες χώρες αρχίζουν να αναζητούν χειρισµούς στο οικονοµικό επίπεδο, στη διαχείριση των
οικονοµικών, της οικονοµίας του πολέµου, όλα αυτά, «να µειώσετε τις µετακινήσεις σας», «κάντε εκείνο», «κάντε το άλλο»,
προοιωνίζουν αυτό που ήδη όλοι το ξέρουµε, ότι η απειλή είναι
πολύ µεγάλη. Ο κόσµος ξαναµοιράζεται.
Είχε προηγηθεί η περίφηµη AUKUS, η συµφωνία Ηνωµένων
Πολιτειών, Αυστραλίας και Ιαπωνίας, η οποία επίσης άλλαξε τη
ροή της ιστορίας και θα έχει τεράστιες επιπτώσεις. Μπλοκ δυνάµεων ή ηγεµονικές χώρες που µπορούν να εγγυηθούν και να
εξασφαλίσουν την ειρήνη δεν υπάρχουν. Ο δε Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών αδυνατεί πλήρως, το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν ελπίσουµε στις κοινωνίες και σε φιλειρηνικά κινήµατα ρωµαλέα, ίσως. Αλλιώς, τα πράγµατα προδιαγράφονται πάραπάρα-πάρα πολύ δυσοίωνα. Δεν θα µιλήσω για Γ’ Παγκόσµιο
Πόλεµο, αλλά για γενικευµένες συρράξεις. Στην εξέλιξη των
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πραγµάτων προφανώς και θα µιλήσουµε. Οι παίκτες, η Ρωσία, η
Κίνα, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εγγυώνται. Αντίθετα, είναι εγκλωβισµένες στον ανταγωνισµό που αναπαράγεται.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Μοιάζει περισσότερο στις παραµονές του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, παρά του Β’, µέσα από την
αποσάθρωση των συγκροτηµένων πραγµατικοτήτων συµφιλίωσης και συνεργασίας του κόσµου, µέσα από τις συνέπειες του
παγκοσµιοποιηµένου νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού, που διέλυσε τα πάντα.
Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, η ορθότατη καταδίκη της
Ρωσίας και η προσπάθεια όλων να σταµατήσει ο πόλεµος, να µην
κλιµακωθεί και κυρίως, να µην γενικευτεί είναι υποχρέωση όλων
των κυβερνήσεων και όλων των κοµµάτων και των κοινωνιών.
Εκεί, λοιπόν, η ελληνική Κυβέρνηση βρίσκει τη λύση στο ότι
εάν συνδεθούµε µε έναν από τους ισχυρούς παίκτες δεσµευτικά
-γιατί τι άλλο είναι η επ’ αόριστον συµφωνία-, τότε θα έχουµε
εξασφαλίσει τα εθνικά συµφέροντα. Το σκεφτήκατε τόσο πολύ;
Ακόµα κι αν δεχτούµε ότι αυτό θα µπορούσε να είναι υπό κάποιους όρους ένα ενδεχόµενο, υπάρχει τόση βεβαιότητα, τόση επίπλαστη αυτοπεποίθηση ώστε να τα δώσετε όλα, όχι ως δούλοι,
αλλά ως αποπροσανατολισµένοι σε σχέση µε τις κυρίαρχες επιλογές σας για να παραµείνετε στην Κυβέρνηση και να µην µπορέσετε να συνοµιλήσετε µε τον ελληνικό λαό και τους λαούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εσείς από τη Νέα Δηµοκρατία,
αλλά και ο Υπουργός και ο κ. Δένδιας και ο κ. Παναγιωτόπουλος,
έκαναν χρήση του τρίτου εδαφίου του προοιµίου της συµφωνίας,
δίνοντας την έννοια ότι αυτό µας εξασφαλίζει. Λέει: «…επαναλαµβάνοντας τη σταθερή απόφασή τους τα δύο µέρη να περιφρουρούν και να προστατεύουν αµοιβαίως την ασφάλεια, την
κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα των
χωρών τους κατά ενεργειών οι οποίες απειλούν την ειρήνη, περιλαµβανοµένης της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής επίθεσης,
και επιβεβαιώνοντας την απόφασή τους να αντιταχθούν ενεργά…
» κ.λπ..
Το casus belli είναι απειλή, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών;
Εσείς το έχετε πει εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και στην
Άγκυρα ότι το casus belli είναι απαράδεκτη απειλή που πρέπει
να τελειώνει χθες. Σήµερα θα το ψηφίσετε. Με βάση αυτή τη
συµφωνία που ψηφίζετε και το τρίτο εδάφιο του προοιµίου της,
έχετε ήδη επικυρώσει ότι αυτό εδώ δεν έχει καµµία εφαρµογή
από τη µεριά των Ηνωµένων Πολιτειών. Να µη µιλήσω για τα υπόλοιπα.
Τελειώνω λέγοντας για τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο κ.
Μητσοτάκης µας είπε ότι στηρίζει τις µεσολαβητικές προσπάθειες του Μακρόν και τον επιβράβευσε ο Αλέξης Τσίπρας. Φαντάζοµαι και του Καγκελάριου της Αυστρίας. Γιατί η Ελλάδα δεν
πρωτοστατεί και δεν παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες µεσολαβητικές για την ειρήνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί δεν πιστεύετε πραγµατικά στον
ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας. Και γι’
αυτό τηρείτε τη στάση που τηρείτε στο ουκρανικό, στις Πρέσπες
και σε πολλά άλλα ζητήµατα. Γι’ αυτό δεν προχωράτε και δεν ζητάτε εγγυήσεις από τους συµµάχους να συµβάλλουν µε την
ισχυρή επιρροή τους ώστε η Αµερική να µην πουλάει όπλα. Δεν
ξέρω τώρα έχει αρχίσει και η συζήτηση για τα F-35 στην Ελλάδα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Δρίτσα, κλείστε. Έχετε πάει πάνω από δέκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δώστε µου τη δυνατότητα. Είµαστε
από το πρωί εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν µπορεί να υπάρξει άλλη ανοχή. Κλείσατε, κύριε Δρίτσα. Σας ευχαριστώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν γίνεται. Δεν αποτελείτε εξαίρεση.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα τελειώσω. Πρέπει να ειπωθούν ορισµένα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τόση ώρα µου λέτε
θα τελειώσετε και δεν τελειώνετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. Πάρα πολλοί µίλησαν
δώδεκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείσατε. Έληξε ο
χρόνος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρακαλώ, µισό λεπτό ακόµα.
Για να συζητήσει, λοιπόν, η Τουρκία σοβαρά για τη Χάγη.
Και τελειώνω µε την Αλεξανδρούπολη. Δεν ισχύουν αυτά. Το
µέγα ερώτηµα που πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση στους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης, στα επιµελητήρια, στους συλλόγους, στις παραγωγικές δυνάµεις είναι αν το λιµάνι της
Αλεξανδρούπολης θα είναι πολεµικό λιµάνι ή εµπορικό λιµάνι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Και τα δύο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν θα είναι και τα δύο! Δεν γίνεται και
τα δύο!
Θα το δείτε και αυτή είναι ακριβώς η µεγάλη εξαπάτηση που
έχετε επιφυλάξει στους κατοίκους του Έβρου και της Θράκης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από πάνω από δώδεκα ώρες συνεδρίαση, παρακαλώ τον Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Δένδια να πάρει τον λόγο
προκειµένου να ολοκληρωθεί η σηµερινή πολύωρη διαδικασία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα πολυλογήσω διότι, πέραν των άλλων, αρκετοί συνάδελφοι πρέπει να προλάβουν αεροπορικές συγκοινωνίες. Άρα αυτό
που πρέπει να κάνουµε είναι να ολοκληρώσουµε το γρηγορότερο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω, κατ’ αρχάς, όλες τις συναδέλφους
και τους συναδέλφους για µια συζήτηση η οποία κρατήθηκε στο
επίπεδο της σοβαρότητας του θέµατος το οποίο ήταν στην ηµερήσια διάταξη. Έλειψαν από την Αίθουσα οι χαρακτηρισµοί, η
οξύτητα, όλα αυτά τα οποία πολλές φορές στο απώτατο παρελθόν ήταν στοιχεία µιας τέτοιας συζήτησης.
Από κει και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι
πρέπει να κρατήσουµε δύο πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι αποδείχθηκε πλήρως από την ανταλλαγή των επιχειρηµάτων το ιδιαίτερα επωφελές της συµφωνίας αυτής για το εθνικό συµφέρον.
Υπάρχει ένα πολύ βασικό κριτήριο που επιβεβαιώνει αυτό το
συµπέρασµα. Το κριτήριο είναι ότι στην πρόκληση του Πρωθυπουργού προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να δηλώσει εάν θα
καταγγείλει τη συµφωνία, ότε και εάν έρθει στην εξουσία, η Αντιπολίτευση αντιπαρήλθε την πρόσκληση. Μίλησε απλώς για επαναδιαπραγµάτευση, για βελτίωση, για όλα αυτά που στο
τέλος-τέλος δεν ενοχλούν. Εάν κάποια στιγµή στο µέλλον κάποια
ελληνική κυβέρνηση καταφέρει κάτι ακόµη καλύτερο, πάρα πολύ
ωραία για τη χώρα. Θα είµαστε όλοι ευτυχείς γι’ αυτό. Όµως το
γεγονός ότι δεν δηλώνετε µε κανέναν τρόπο πρόθεση καταγγελίας, σηµαίνει ακριβώς αυτό το επωφελές της συµφωνίας.
Θα ήθελα, επίσης, κύριε Κεγκέρογλου, να ευχαριστήσω το Κίνηµα Αλλαγής για την υπεύθυνη στάση του και για την ψήφιση
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της συµφωνίας, παρά τις όποιες αντιρρήσεις είχε και παρά το
γεγονός ότι όταν, το ξαναλέω, ανατέλλει ο τελευταίος χρόνος
µιας κυβερνητικής θητείας, όλα τα κόµµατα τοποθετούνται µε
όψη τις προσεχείς εκλογές σαν κριτήριο και όχι κατ’ ανάγκη
πάντα µε αυτά τα οποία γνωρίζουν ότι είναι το συµφέρον.
Θα ήθελα, όµως, περισσότερο απ’ όλα να ευχαριστήσω, κύριε
Πρόεδρε, την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας,
το στήριγµα της Κυβέρνησης, γιατί σε όλες τις δύσκολες ώρες
στα εθνικά θέµατα αυτά τα τρία χρόνια ήταν πάντα το στήριγµά
µας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, γιατί υπήρξατε σύντοµος και υπάρχουν πτήσεις όπως προείπατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου
Τροποποίησης της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής».
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1, εδάφιο γ’ του Κανονισµού της Βουλής θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, όπως
ανακοινώθηκε και στην έναρξη της συνεδρίασης, επί της αρχής,
επί του άρθρου πρώτου, επί του ακροτελεύτιου άρθρου, καθώς
και επί του συνόλου του νοµοσχεδίου λόγω της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτεί το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Συντάγµατος.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αρχής, επί του άρθρου πρώτου, επί του ακροτελεύτιου άρθρου, καθώς και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου
Τροποποίησης της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου εψήφισαν συνολικά 300 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 181 Βουλευτές.
Κατά της αρχής, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 119 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου πρώτου του νοµοσχεδίου εψήφισαν συνολικά
300 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 181 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 119 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεπώς το άρθρο πρώτο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου εψήφισαν συνολικά 300 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 181 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 119 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο πρώτο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του συνόλου του νοµοσχεδίου εψήφισαν συνολικά 300
Βουλευτές.
Υπέρ του συνόλου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 181 Βουλευτές.
Κατά του συνόλου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 119 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου έγινε δεκτό επί του συνόλου κατά
πλειοψηφία.
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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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΗ’ - 12 ΜΑΪΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Δεύτερου
Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
Άρθρο πρώτο Κύρωση Πρωτοκόλλου
Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
Άρθρο Ι Τροποποίηση του άρθρου VII και αντικατάσταση στο

13379

σύνολό του του άρθρου ΧΙΙ της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής
Συνεργασίας
Άρθρο ΙΙ Τροποποίηση Παραρτήµατος της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας
Άρθρο ΙΙΙ Έναρξη ισχύος Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Πρωτοκόλλου
Κυρώνεται και έχει την ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος το Δεύτερο Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής, το οποίο υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον,
στις 14 Οκτωβρίου 2021. Το κείµενο του Πρωτοκόλλου, σε πρωτότυπο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:
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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 Πρωτοκόλλου που
κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΙΙΙ
αυτού.
Αθήνα,......................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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 του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 21.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

