ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 14059, 14089, 14090,
14091

ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 2445 έως 2523,
σελ. 14059 - 14081
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
14082 - 14088
3. Ανακοίνωση του δελτίου επίκαιρων ερωτήσεων της Δευτέρας 30 Μαΐου, σελ. 14089
4. Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Κύρωση Μνηµονίων µε τη Δηµοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας», σελ. 14089

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 14059, 14089, 14090, 14091

σελ. 14059 - 14091

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Β. Επί της επίκαιρης ερώτησης:
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 14089, 14090
ΚΑΜΙΝΗΣ Γ. ,
σελ. 14089, 14090

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Αθήνα, σήµερα στις 27 Μαΐου 2022, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟY ΑΒΔΕΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών, τα
ακόλουθα:
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Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022

14061

14062

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022

14063

14064

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022

14065

14066

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022

14067
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022

14071

14072

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022

14073

14074

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022

14075

14076

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022

14079

14080

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022
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14082

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022

14083
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πριν προχωρήσουµε στο προγραµµατισµένο για σήµερα δελτίο επικαίρων ερωτήσεων, επιτρέψτε µου να ανακοινώσω πρώτα
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Δευτέρας 30
Μαΐου, το οποίο έχει ως εξής:
«Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 690/19-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιλτιάδη
Χατζηγιαννάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Έντονη φηµολογία για ενδεχόµενη µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών».
2. Η µε αριθµό 697/23-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Πότε
και πώς θα εφαρµοσθούν τα µέτρα που εξαγγέλλει συνεχώς η
Κυβέρνηση για τους αγρότες, για την αντιµετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια και τα εφόδια».
3. Η µε αριθµό 699/23-5-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίας
Κοµνηνάκα προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Την αιφνίδια διακοπή σύµβασης εργαζοµένων στην εφορεία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού Βουλής)
1. Η µε αριθµό 691/19-5-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Χαλκιδικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Κυριακής Μάλαµα προς τον Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Αγωνία για τον οδικό τουρισµό της βόρειας Ελλάδας».
2. Η µε αριθµό 700/23-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Να µη γίνει καµµία απόλυση στις δοµές
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠ
Π.Κ.)».
3. Η µε αριθµό 692/19-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου (Αλέξη) Χαρίτση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η έλλειψη εργατών γης αφήνει
ακαλλιέργητες µεγάλες αγροτικές εκτάσεις την ώρα που απειλούµαστε µε επισιτιστική κρίση».
4. Η µε αριθµό 695/20-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόφιλου
Ξανθόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Η
Κυβέρνηση κωλυσιεργεί προκλητικά δυόµισι χρόνια να θεσµοθετήσει το νέο πλαίσιο λειτουργίας της στρατιωτικής δικαιοσύνης,
όπως επιτάσσει η συνταγµατική Αναθεώρηση του 2019».
5. Η µε αριθµό 698/23-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ρεθύµνου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα
Ξανθού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Λειτουργική κατάρρευση του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου - σε απόγνωση γιατροί και
ασθενείς».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε τώρα στο προγραµµατισµένο για σήµερα δελτίο επικαίρων ερωτήσεων.
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει ότι σήµερα θα συζητηθεί µόνο η
δεύτερη µε αριθµό 696/22-5-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Καµίνη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα:
«Κύρωση Μνηµονίων µε τη Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».
Κύριε Καµίνη, καληµέρα σας.
Έχετε δύο λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ερχόµαστε σήµερα να επαναφέρουµε µια ξεχασµένη ιστορία της εξωτερικής µας πολιτικής. Αναφέροµαι στο
θέµα των µνηµονίων συνεργασίας που έχουµε υπογράψει µε τη
Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο της Συµφωνίας των Πρεσπών.
Τέσσερα χρόνια µετά τη συµφωνία αυτή και δύο χρόνια αφότου
έχουν κατατεθεί τα πρωτόκολλα αυτά στη Βουλή, ακόµα δεν
έχουν έλθει προς επικύρωση στην αρµόδια επιτροπή και βεβαίως
και στην Ολοµέλεια.
Αυτά αφορούν την ίδρυση της συντονιστικής επιτροπής για
την οικονοµική συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών, την εναέρια
αστυνόµευση του FIR των Σκοπίων και την επιτάχυνση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τρεις τοµείς συνεργασίας πάρα
πολύ σηµαντικούς από γεωπολιτική, οικονοµική και αµυντική
σκοπιά.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί στο γεγονός ότι η
χώρα οφείλει να τιµήσει και να τηρήσει τη Συµφωνία των Πρεσπών, παρά τις επιµέρους διαφωνίες που µπορεί κάποιος να έχει.
Και αυτό γίνεται ακόµη πιο επιτακτικό σήµερα, που εµφανίζεται
µια µεγάλη αστάθεια στον διεθνή ορίζοντα.
Ιδίως µετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις διεθνείς επιπτώσεις της, το ενδιαφέρον του δυτικού κόσµου, του
ελεύθερου κόσµου, για το τι συµβαίνει στα Βαλκάνια έχει ενταθεί. Είχαµε πρόσφατα δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Μπορέλ, ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία
και την Αλβανία. Την ίδια στιγµή έχουµε την ένταση µε την Τουρκία µετά τις προκλητικές δηλώσεις του κ. Ερντογάν και τις διαρκείς παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τα τουρκικά
αεροπλάνα. Βρισκόµαστε, λοιπόν, σε µια κατάσταση πολυδυναµική που απαιτεί εγρήγορση.
Σας ρωτάω, λοιπόν, υπό το φως όλων αυτών των εξελίξεων
στη γειτονιά µας ποιος είναι ο λόγος που δεν έχουν έλθει προς
επικύρωση αυτά τα πρωτόκολλα, πότε θα έλθουν, πώς βλέπει η
ελληνική εξωτερική πολιτική την προοπτική περαιτέρω συνεργασίας µε τη Βόρεια Μακεδονία, αν από την άλλη πλευρά είµαστε
ευχαριστηµένοι από τον τρόπο που εφαρµόζει η Βόρεια Μακεδονία τη Συµφωνία των Πρεσπών και ποιοι µηχανισµοί παρακολούθησης της εφαρµογής της συµφωνίας µε τη Βόρεια Μακεδονία υπάρχουν, εάν λειτουργούν και ποια τα αποτελέσµατά
τους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε Καµίνη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νικόλαος - Γεώργιος
Δένδιας.
Καληµέρα σας, κύριε Δένδια. Έχετε τρία λεπτά για το ξεκίνηµά
σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ και για
την κατανόησή σας την προηγούµενη φορά, που το πρόγραµµα
δεν επέτρεπε την παρουσία µου εδώ. Θα µου επιτρέψετε να σας
απαντήσω ευθέως -ως συνήθως- και να µην επιχειρήσω να υποτιµήσω ούτε τη δική σας νοηµοσύνη ούτε τη νοηµοσύνη του Σώµατος.
Κατ’ αρχάς και το κόµµα σας αλλά και η Νέα Δηµοκρατία έχει
πολύ συγκεκριµένες επιφυλάξεις, εστιαζόµενες και επί συγκεκριµένων άρθρων και επί συγκεκριµένων διατυπώσεων και επί συγκεκριµένων θεµάτων της Συµφωνίας των Πρεσπών. Ορθά, όµως,
µνηµονεύσατε την καθαρή θέση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη ότι εφόσον κυρωθεί η συµφωνία, η Νέα Δηµοκρατία θα τηρήσει αυτή τη συµφωνία. Η Κυβέρνηση της Ελλάδος δεν έχει τη
δυνατότητα να έχει αναθεωρητική πολιτική έναντι συµφωνιών
που η ίδια η χώρα έχει υπογράψει, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.
Από εκεί και πέρα, στην ερώτησή σας αν η χώρα είναι ευχαριστηµένη από την εφαρµογή της Συµφωνίας των Πρεσπών, θέλω
να σας πω ότι υπάρχουν ζητήµατα όσον αφορά τη Συµφωνία των
Πρεσπών. Υπάρχουν ζητήµατα όσον αφορά τα σχολικά βιβλία,
υπάρχουν ζητήµατα όσον αφορά τα εµπορικά σήµατα, τις επω-
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νυµίες, υπάρχουν, επίσης, ζητήµατα όσον αφορά την άρση της
προσπάθειας τότε της Βόρειας Μακεδονίας να εµφανιστεί ως
διάδοχο σχήµα της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
αυτό το οποίο ονοµάζεται εξαρχαϊσµός. Υπάρχουν ακόµη προβλήµατα σ’ αυτά.
Αν, όµως, η επίκαιρη ερώτηση αφορά τη γενική τάση, αυτό
που εκλαµβάνω -και η αίσθησή µου είναι απολύτως πρόσφατη,
ήµουν στα Σκόπια µόλις προχθές- είναι ότι καταβάλλεται µια προσπάθεια από την άλλη πλευρά, µε προβλήµατα, µε τεράστιες αντιδράσεις της δικής τους εσωτερικής αντιπολίτευσης, η οποία
τηρεί µια απολύτως αντιπαραγωγική στάση, αλλά πάντως καταβάλλεται µια προσπάθεια.
Ως προς το θέµα του air policing το οποίο θέσατε, η πραγµατικότητα είναι ότι για ικανό χρόνο η ελληνική Πολεµική Αεροπορία είναι αυτή που κάνει το air policing, έστω και αν δεν υπάρχει
κύρωση του συµβατικού κειµένου από τη Βουλή των Ελλήνων.
Επίσης, η Ελλάδα παρέχει κάθε βοήθεια που µπορεί στη Βόρεια
Μακεδονία, όπως και στην Αλβανία, για να διευκολυνθεί η ενταξιακή τους πορεία, βεβαίως µε τις γνωστές αιρεσιµότητες στις
περιπτώσεις και των δύο χωρών.
Όσον αφορά στον χρόνο, θα σας απαντήσω µε σαφήνεια µε
µία φράση: Θα έλθουν όταν το εθνικό συµφέρον και το πρόγραµµα της Βουλής το επιτρέψει. Καταλαβαίνω, υπάρχει καθυστέρηση. Ορθά το παρατηρείτε. Ορθά αναφερθήκατε στους
χρόνους, ορθά αναφερθήκατε στο ότι υπάρχει και εθνικό συµφέρον. Από την άλλη, υπάρχει και η ευρύτερη θεώρηση του εθνικού συµφέροντος, την οποία δικαιούται να κάνει κάθε κυβέρνηση. Απ’ αυτή την έννοια επαναλαµβάνω ότι όταν το κρίνει, θα
έλθουν προς ψήφιση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Καµίνη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Βέβαια, αυτά στα οποία αναφερθήκατε δεν δικαιολογούν την
τόσο µεγάλη καθυστέρηση και την τόσο µεγάλη σιωπή που ακολουθεί η Κυβέρνηση αυτά τα χρόνια. Θα ζητούσαµε περισσότερη
διαφάνεια αλλά και γενναιότητα. Από τη στιγµή που έχουµε αποδεχθεί πια ως χώρα τη Συµφωνία των Πρεσπών, δεν νοµίζω ότι
περιποιεί τιµή στη χώρα µας αυτή η κωλυσιεργία.
Επιτρέψτε µου την έκφραση, αλλά αυτή η κουτοπονηριά δεν
αυξάνει την αξιοπιστία της χώρας µας στο εξωτερικό και βεβαίως
δίνει την ευκαιρία στην άλλη πλευρά να κάνει αυτά στα οποία
αναφερθήκατε, σχετικά µε τα εµπορικά σήµατα και µε το αλυτρωτικό περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων.
Βεβαίως, δεν αναφερθήκατε στον βασικό λόγο αυτής της καθυστέρησης, που είναι το πολιτικό πρόβληµα που έχει η κυβερνητική πλειοψηφία στο εσωτερικό της, γιατί βοά ο τόπος ότι
πολλοί κυβερνητικοί Βουλευτές, ιδιαίτερα από τη βόρειο Ελλάδα,
διατηρούν µεγάλες επιφυλάξεις και πιθανόν δεν θα έχετε την
αναγκαία πλειοψηφία για να υπερψηφίσετε αυτά τα πρωτόκολλα.
Εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω τη θέση της δικής µας Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ελπίζω όµως, ότι θα µπορείτε να στηριχθείτε
στις δικές µας ψήφους.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρέπει να πούµε το εξής: Όποτε
τα µεγάλα ζητήµατα της εξωτερικής µας πολιτικής έγιναν βορά
µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων στο εσωτερικό και λαϊκισµού, το
πλήρωσε πολύ ακριβά η χώρα και το έχει πληρώσει πολύ ακριβά
και η Κύπρος. Το κόστος ήταν τεράστιο.
Μέσα σε αυτό το πλέγµα, λοιπόν, των εξελίξεων θα ήθελα να
ακούσω πώς βλέπουµε τις σχέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία. Θέλουµε να οµαλοποιήσουµε τις σχέσεις µας, ούτως ώστε να εξισορροπήσουµε τη γενικότερη αστάθεια που επικρατεί αυτή την
εποχή µε κάποια σταθερότητα στα Βαλκάνια και να κλείσουµε
οποιαδήποτε µέτωπα υπάρχουν προς τον Βορρά, για να αφοσιωθούµε εκεί ακριβώς που πρέπει να αφοσιωθούµε, στον βασικό
κίνδυνο; Θέλουµε να ενθαρρύνουµε και να ενισχύσουµε την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας; Η καθυστέρηση
που εµφανίζει η Κυβέρνηση στο θέµα της επικύρωσης των πρωτοκόλλων δεν µας δίνει ικανοποιητική απάντηση σε αυτά τα ερω-
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τήµατα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Κύριε συνάδελφε, δεν είναι συνήθως φρόνιµο να ευχαριστεί κάποιος τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης για το ύφος τους
κατά τις ερωτήσεις -ή δεν είναι και "πιασάρικο", γιατί συνήθως οι
κοκοροµαχίες είναι πολύ περισσότερο του συρµού- αλλά, παρά
ταύτα, εγώ είµαι υποχρεωµένος να σας ευχαριστήσω και για το
ύφος στη δευτερολογία σας και για τον τρόπο που βλέπετε το
ζήτηµα των σχέσεων της χώρας και µε τη Βόρεια Μακεδονία και
µε τα Βαλκάνια συνολικά.
Διότι, πράγµατι, καλούµαστε να απαντήσουµε, η ύπαρξη, η
σταθερότητα, οι φιλικές σχέσεις µε την Ελλάδα και η ευρωπαϊκή
πορεία της Βόρειας Μακεδονίας είναι ή δεν είναι προς το συµφέρον της πατρίδας µας; Και νοµίζω η συντριπτική πλειονότητα
των συναδέλφων, ανεξαρτήτως παρελθόντος, έχει απαντήσει ότι
είναι προς το συµφέρον της πατρίδας µας. Και πρέπει να σας ευχαριστήσω και για τη δήλωσή σας -που δεν γίνεται εξ ονόµατος
του κόµµατός σας βεβαίως, αλλά είναι δηλωτική του πνεύµατος
στο κόµµα σας- της στήριξης της ευρύτερης προσπάθειας δηµιουργίας στενών σχέσεων µε τη χώρα αυτή, η οποία οφείλω να
πω ότι έχει κάνει βήµατα πολύ σηµαντικά φιλικών κινήσεων απέναντι στην Ελλάδα. Έχει υιοθετήσει το σύνολο των ευρωπαϊκών
θέσεων απέναντι στην Τουρκία, όπως το ίδιο έχει κάνει και η Αλβανία, παρεµπιπτόντως. Και, βεβαίως, είναι η γέφυρά µας προς
τα Βαλκάνια -το είπατε πάρα πολύ σωστά.
Η Ελλάδα είναι µια χώρα η οποία έχει απόλυτο συµφέρον να
υπάρχει σταθερότητα στα Βαλκάνια. Έχει απόλυτο συµφέρον να
εµποδίσει τους αναθεωρητισµούς στα Βαλκάνια. Έχει απόλυτο
συµφέρον να εµποδίσει τις αλλαγές συνόρων στα Βαλκάνια.
Έχει κάθε λόγο -και αξιακό αλλά και στενά αφορώντα το εθνικό
συµφέρον- να προαγάγει την ιδέα των πολυπολιτισµικών κοινωνιών στα Βαλκάνια. Έχει κάθε λόγο να εµποδίσει τη δηµιουργία
κυψέλης -ή περισσότερης από µία- ισλαµικού φονταµενταλισµού
στα Βαλκάνια είτε πιο κοντά µας είτε βορειότερα, στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη.
Και στο πλαίσιο αυτό, όλον αυτόν τον µήνα -αλλά και τον επόµενο-, θα κάνω συνεχείς περιοδείες στα Βαλκάνια, σε συνεννόηση µε µια σειρά από άλλες χώρες, µε τις οποίες διαρκώς
συνοµιλούµε. Διότι η κατάσταση στα Βαλκάνια δεν είναι κατ’
ανάγκην η καλύτερη. Και δεν αναφέροµαι στη Βόρεια Μακεδονία. Αναφέροµαι, για παράδειγµα, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπου
η κατάσταση δηµιουργεί τεράστιες ανησυχίες για το τι τέξεται η
επιούσα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, οφείλουµε πάντοτε να έχουµε υπ’ όψιν µας δεν αναφέροµαι σε εσάς, αναφέροµαι σε όλους µας- το ευρύτερο εθνικό συµφέρον.
Θεωρώ ότι το ευρύτερο εθνικό συµφέρον ταυτίζεται µε την ευρωπαϊκή πορεία όλης αυτής της περιοχής και αυτός είναι ο δρόµος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Καλή συνέχεια και στους δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατόπιν συνεννόησης δεν θα
συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 693/19-5-2022 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Ανεξάρτητης Βουλευτού Α’ Αθηνών κ. Αγγελικής Αδαµοπούλου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σύσταση οργανικών θέσεων µε σταθερή σχέση
εργασίας για τους εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση».
Επίσης, η πρώτη µε αριθµό 694/20-5-2022 επίκαιρη ερώτηση
του πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Επιτακτική ανάγκη η λήψη δραστικών µέτρων για την εξάλειψη
του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού (bullying).
Δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Βουλευτή η πρώτη µε
αριθµό 4700/14-4-2022 ερώτηση του κύκλου των αναφορών και
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ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Στοιχεία για τους
ωφελούµενους του Ταµείου Επανασυνδέσεως».
Επίσης, δεν θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 4732/192/154-2022 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του κύκλου
των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Προκλητική αύξηση των αµοιβών της διοίκησης της ΔΕΗ εν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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µέσω ακραίων αυξήσεων των λογαριασµών ρεύµατος».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 9.26’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 30
Μαΐου 2022 και ώρα 17.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
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