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Αθήνα, σήµερα στις 12 Οκτωβρίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.05΄ συνήλθε 
στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να 
συνεδριάσει υπό την προεδρία του ΣΤ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
προχωρούµε τώρα στη συζήτηση των σχεδίων νόµου που αφορούν το Υπουργείο 
Εξωτερικών:  

1. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του 
σχεδίου νόµου του Υπουργείο Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής 
Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της αφενός, και 
του Καναδά, αφετέρου».  

2. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του 
σχεδίου νόµου του Υπουργείο Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόµια 
και τις ασυλίες της Διεθνούς Αρχής Βυθού». 

Τα ανωτέρω νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και 
εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού 
της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κύρωσης 
της συµφωνίας για πέντε λεπτά και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το 
επιθυµούν, για πέντε λεπτά και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα µιλήσει ο Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας. Η ψηφοφορία, φυσικά, θα γίνει µετά το τέλος της 
συζήτησης. 

Προτείνω στο Σώµα να συζητηθούν και οι δύο κυρώσεις από κοινού. 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πέντε λεπτά και για τις δύο κυρώσεις; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Νοµίζω ότι ήταν κατανοητό αυτό που 

ανάγνωσα. Τον λόγο παίρνουν όσοι έχουν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, αντίρρηση ή 
επιφύλαξη στην επιτροπή.  

Πιο συγκεκριµένα, και στις δύο κυρώσεις η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το 
Κίνηµα Αλλαγής ήταν υπέρ. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα ήταν στην κύρωση για τον Καναδά 
κατά και στην άλλη «ΠΑΡΩΝ», η Ελληνική Λύση κατά και επιφύλαξη αντίστοιχα, ενώ το 
ΜέΡΑ25 κατά και κατά. Άρα οι τρεις Εκπρόσωποι των τριών αυτών Κοινοβουλευτικών 
Οµάδων -εισηγητές, ειδικοί αγορητές- θα έχουν τον λόγο και φυσικά οι Κοινοβουλευτικοί 
Εκπρόσωποι των άλλων κοµµάτων, εάν το επιθυµούν. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα δηλωθώ ως Εκπρόσωπος και θα µιλήσω, παρ’ ότι δεν 
είµαι; Γιατί θα µιλήσω πέντε λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αν είστε Κοινοβουλευτικός, βεβαίως. 
Δεν σας αρνούµαστε τον λόγο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα καταστώ. Αν δεν καταστώ, δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τέλος πάντων, να µπούµε τώρα στον 

κύκλο των ειδικών αγορητών. 
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια από το ΜέΡΑ25 κ. Σακοράφα. 
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε 

Πρόεδρε. 



Ως προς την πρώτη επεξεργασία και κύρωση του πρωτοκόλλου όσον αφορά την 
εταιρική σχέση µας µε τον Καναδά, στο σκηνικό των παγκόσµιων αλληλεξαρτήσεων, 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί στρατηγικές εταιρικές σχέσεις 
που ουσιαστικά δεν εξασφαλίζουν τα συµφέροντα των µελών και των πολιτών της αλλά 
µόνο εκείνα των ισχυρών ολιγαρχών. 

Η συγκεκριµένη συµφωνία στρατηγικής σχέσης αφορά στην ενίσχυση της διµερούς 
συνεργασίας σε τοµείς όπως η ειρήνη και ασφάλεια, µετανάστευση, καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας, ενέργεια, κλιµατική αλλαγή, έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη και προξενική 
προστασία. Στο τελευταίο µόνο φαίνεται κάποιο θετικό αποτύπωµα επειδή αφορά σε 
θέµατα βίζας για τους Βούλγαρους και Ρουµάνους πολίτες. 

Σήµερα που η Δύση βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης µε τη Ρωσία και την Κίνα, µια 
πιο εντατική συνεργασία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, ειδικά στα θέµατα 
ειρήνης και ασφάλειας περισσότερο ανησυχεί παρά καθησυχάζει. 

Στη σηµερινή πολυπολική παγκόσµια πραγµατικότητα τέτοιες στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις εντασσόµενες στο νατοϊκό πλαίσιο -όπως λέγεται- διατλαντικής αρχιτεκτονικής 
ασφαλείας, προσπαθούν να αναστήσουν τον µονοπολικό κόσµο του 1990. Η µόνη πιθανή 
πρόβλεψη γι’ αυτή τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καναδά στην εξωτερική πολιτική 
-όπως προβλέπεται στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου, άρθρα 26 και 27- θα έχει 
οπωσδήποτε αρνητικά αν όχι -θα έλεγα- και ολέθρια αποτελέσµατα για την ειρήνη και την 
ασφάλεια στην Ευρώπη και στο βόρειο ηµισφαίριο γενικότερα.  

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής 
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ) 

Η είσοδος Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ διεύρυνε ήδη το πεδίο διένεξης 
Δύσης - Ρωσίας προς Βορρά, µέχρι και τον Αρκτικό Ωκεανό. Να σηµειωθεί εδώ ότι ο 
Καναδάς στο χώρο αυτό προβάλλει την ισχύ του, ακόµα και συγκρουόµενος µε τις 
Ηνωµένες Πολιτείες, όπως για τη ναυσιπλοΐα στο βορειοδυτικό πέρασµα.  

Αντί για προώθηση διαλόγου Δύσης και Ρωσίας, λοιπόν, έρχεται µε τη στρατηγική 
εταιρική σχέση η λάθος απάντηση. Τέτοιοι συνασπισµοί οξύνουν την ένταση και τις 
αντιθέσεις. Ακόµα και για τη Μέση Ανατολή η ταύτιση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά 
προβληµατίζει και ανησυχεί. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι καταδικάζουν µονοµερώς το 
καθεστώς Άσαντ, αλλά σιωπούν για τις ρατσιστικές πολιτικές Τουρκίας και Ισραήλ που 
καταπατούν απροκάλυπτα τα ανθρώπινα δικαιώµατα.  

Διαβάζουµε ότι οι συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες χώρες πρέπει να 
περιλαµβάνουν αµοιβαίες προϋποθέσεις και πολιτικές ρήτρες για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και για τη δηµοκρατία, να διασφαλίζουν ότι η κοινωνία των πολιτών και οι 
κύριοι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν πλήρως, ότι ενηµερώνονται και ότι ζητήθηκε η γνώµη 
τους στη διαδικασία.  

Πολύ καλογραµµένα είναι όλα αυτά, αλλά ποτέ δεν εφαρµόζονται στις σχέσεις της 
Ένωσης και των κρατών-µελών της µε τις χώρες του σύγχρονου απαρτχάιντ. Εδώ η 
ευρωπαϊκή συνέπεια είναι πραγµατικά εγκληµατική. 

Ο Καναδάς υποστήριξε πολλές αποστολές - επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ακόµα και στο Μάλι, όµως µε αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσταθεροποιεί την ειρήνη και 
πολλαπλασιάζει τις συγκρούσεις. Και το αποτέλεσµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι 
προσφυγιά. Ακόµα και στο ουκρανικό, κανείς δεν περιµένει ότι η στρατηγική εταιρική 
σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καναδά θα µπορεί, παραδείγµατος χάριν, να συµβάλλει 
στην επίτευξη της µόνης επιθυµητής και επιβαλλόµενης λύσης, που είναι η ανακωχή.  

Οι πολιτικές προσωπικότητες εδώ δίνουν και το δικό τους στίγµα. Η κ. Φον ντερ 
Λάιεν και ο κ. Τριντό είναι και οι δύο εµβληµατικά και προστατευόµενα τέκνα του δυτικού 



επικοινωνιακού κατεστηµένου και ας αναλογιστούµε εδώ ποια πολιτικά οράµατα µπορούν 
να φέρουν και να υπηρετήσουν. Πέρα από την ειρήνη και την ασφάλεια οι πολιτικές των 
δύο εταίρων για τα ορυκτά καύσιµα είναι παραδείγµατα προς αποφυγή.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και ο Καναδάς 
την εξαγωγή πετρελαίου από πισσώδη άµµο, δηλαδή, όπως είπα και στην επιτροπή, από 
τη Σκύλλα στη Χάρυβδη. Ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος είναι η µείωση των ρύπων, 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς επιλέγουν από τα ορυκτά καύσιµα τα πιο ενεργοβόρα και 
τα πιο επικίνδυνα για το περιβάλλον.  

Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερο καναδικό υγροποιηµένο φυσικό αέριο έρχεται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω των Ηνωµένων Πολιτειών. Επιπλέον οι εµπορικές σχέσεις 
τόσο µέσα στην Ένωση όσο και µε τους εταίρους της, διαµορφώνουν µια διεθνή 
διατλαντική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, µια τεράστια αγορά που επιτείνει και 
επιδεινώνει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα, αφού ο µόνος κανόνας στη 
λειτουργία της είναι η αύξηση των κερδών ορισµένων στρατηγικών επιχειρήσεων.  

Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι πολλά θα µπορούσε να κερδίσει και η Ελλάδα µέσα από 
µια στρατηγική εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον Καναδά, όχι όµως µε µία 
σαν αυτή που συζητάµε σήµερα που έχει απόλυτα λανθασµένες βάσεις και άλλες 
σκοπιµότητες.  

Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, εδώ καταψηφίζουµε. 

Και πάω στη δεύτερη κύρωση πρωτοκόλλου για τα προνόµια και της ασυλίες της 
Διεθνούς Αρχής Βυθού.  

Κύριοι συνάδελφοι, η Διεθνής Αρχή Βυθού έχει αποστολή την προστασία του 
οικοσυστήµατος, του βυθού και του υπεδάφους, στην τεράστια περιοχή πέρα από τις 
αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες. Επίσης, για τις εξουσιοδοτήσεις και ελέγχους για την 
ανάπτυξη εργασιών ως προς τον εκεί ορυκτό πλούτο που θεωρείται ως κοινή κληρονοµιά 
όλης της ανθρωπότητας. Τέλος, για την προστασία του οικοσυστήµατος στη διεθνή βαθιά 
θάλασσα σε βάθη πάνω από διακόσια µέτρα όπου το φως δεν αρκεί για τη λειτουργία της 
φωτοσύνθεσης.  

Η αρχή λειτουργεί σαν αυτόνοµος διεθνής οργανισµός µε συνέλευση, συµβούλιο, 
γραµµατεία και επιχείρηση, η οποία διεξάγει όλες τις απαιτούµενες δραστηριότητες. 

Πριν είκοσι τέσσερα χρόνια η Ελλάδα υπέγραψε το πρωτόκολλο για τα προνόµια 
και τις ασυλίες της αρχής και του προσωπικού της, που σήµερα καλούµαστε να 
κυρώσουµε. 

Από τα κόµµατα που κυβέρνησαν αυτά τα είκοσι τέσσερα χρόνια, θα ήθελα να 
ακούσουµε -το είπα και χθες- για ποιους λόγους δεν κατατέθηκε νωρίτερα από το 1998 
µέχρι σήµερα για κύρωση το συγκεκριµένο πρωτόκολλο. Έχει πάρα πολύ µεγάλο 
ενδιαφέρον εάν η ψήφος είναι τελικά θετική.  

Το πρωτόκολλο αριθµεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι σήµερα στα είκοσι 
τέσσερα αυτά χρόνια µόλις σαράντα επτά συµβαλλόµενα µέρη από τα εκατόν εξήντα επτά 
κράτη-µέλη της αρχής, και ανάµεσα σε αυτά είναι τα δεκαεννέα από τα είκοσι επτά κράτη-
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Όσον αφορά στη δική µας στάση έχουµε σοβαρούς προβληµατισµούς. Η έννοια της 
προστασίας της κοινής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας αποτελεί µια κατ’ αρχάς σωστή 
βάση. Υπάρχει, λοιπόν, το ερώτηµα: αποτελεί, πράγµατι, η Διεθνής Αρχή Βυθού έναν 
θεµατοφύλακα του θαλάσσιου βυθού στα διεθνή ύδατα; Τα επιχειρηµατικά συµφέροντα 
της άπληστης εκµετάλλευσης, όπως έχουµε δει, δηλώνουν παρόντα ακόµα και εκεί στον 
διεθνή βυθό. Εκεί υπάρχουν και τεράστια αποθέµατα κρίσιµων πρώτων υλών όπως λίθιο, 



νικέλιο, µολυβδαίνιο, χαλκός, κοβάλτιο, υλικά, δηλαδή, χρήσιµα και για την περίφηµη 
ενεργειακή µετάβαση. 

Από την ίδρυσή της το 1994, η αρχή έχει εγκρίνει περισσότερες από είκοσι δύο 
συµβάσεις εξερεύνησης εξόρυξης βυθού - ωκεανού. Οι περισσότερες, λοιπόν, αφορούν 
στη ζώνη Κλάριον - Κλίπερτον ανάµεσα σε Χαβάη και Μεξικό, µια περιοχή διάσπαρτη, µε 
αρκετά στοιχεία που περιέχουν κοβάλτιο, ικανό να τροφοδοτήσει περίπου 4,8 
δισεκατοµµύρια ηλεκτρικά οχήµατα, σύµφωνα πάντα µε εκτιµήσεις της βιοµηχανίας. Η 
εξόρυξη τους παρά το µεγάλο βάθος θεωρείται µάλλον απλή υπόθεση.  

Υπάρχουν όµως, κύριοι συνάδελφοι, δικαιολογηµένες ανησυχίες για τις επιπτώσεις 
και για την απελευθέρωση επικίνδυνων στοιχείων στο οικοσύστηµα. Μέχρι σήµερα η αρχή 
εξετάζει τους σχετικούς κανονισµούς, µέσα στο κλίµα των παγκόσµιων εκκλήσεων για 
µορατόριουµ στις εξορύξεις αυτές. Σύµφωνα µε τους κανόνες της δεν εκδίδονται άδειες 
εξόρυξης αν δεν αποφασίσει η αρχή για τις περιβαλλοντικές και χρηµατοοικονοµικές 
πολιτικές που θα ρυθµίζουν τη βιοµηχανία των εξορύξεων.  

Αυτή η περίπλοκη, συναινετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τριάντα 
χρόνια. Υπάρχει όµως ένα νοµικό κενό, που εκµεταλλεύτηκε ήδη µια χώρα το Ναουρού 
τον Ιούνιο. Όταν µια χώρα ενηµερώνει την αρχή για πρόθεση εξορύξεων, αυτή πρέπει να 
θεσπίσει τους αντίστοιχους κανόνες µέσα σε δύο χρόνια αλλιώς να εγκρίνει ένα 
προσωρινό σχέδιο. 

Οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και οικονοµικοί κίνδυνοι εδώ είναι µεγάλοι. 
Θεωρούµε, λοιπόν, προαπαιτούµενη τη συναίνεση των ντόπιων πληθυσµών µετά από 
πλήρη ενηµέρωση, όπως και την επιστηµονική τεκµηρίωση για αποτελεσµατική 
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ο θαλάσσιος 
βυθός φιλοξενεί αµέτρητα είδη και λειτουργεί σαν µονάδα ανακύκλωσης των ωκεανών, 
αφού η αποσύνθεση νεκρών οργανισµών στον πυθµένα ανατροφοδοτεί την τροφική 
αλυσίδα. Επιπλέον, ο βυθός απορροφά το 1/4 των παγκόσµιων εκποµπών άνθρακα το 
χρόνο.  

Ο ρόλος της αρχής καταγράφεται, λοιπόν, αρνητικά και στις διαπραγµατεύσεις για 
τη σύναψη συνθήκης για τη βιοποικιλότητα στην ανοικτή θάλασσα που πάγωσαν τον 
Αύγουστο. Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, γνωστή από τον κόκκινο 
κατάλογο των απειλούµενων ειδών καταγγέλλει ότι ο κανονιστικό ρόλος της Διεθνούς 
Αρχής Βυθού προτάσσει την εξορυκτική χρήση των ωκεανών και όχι τη διατήρησή τους. 
Αντίστοιχοι προβληµατισµοί, όπως για τις εξορύξεις, υπάρχουν και για το αυξανόµενο 
επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για τους µικροοργανισµούς των βυθών από εταιρείες 
φαρµακευτικές αλλά και γενικής τεχνολογίας. Μάλλον εκεί θα πρέπει να αναζητήσουµε και 
την αιτία της σηµερινής όψιµης επίσπευσης της κύρωσης µετά από είκοσι τέσσερα χρόνια 
στα επιχειρηµατικά συµφέροντα για τις σύγχρονες µπαταρίες και το βιολογικό υλικό. Η 
µέχρι σήµερα πρακτική της Διεθνούς Αρχής Βυθού δεν παρέχει εχέγγυα για την 
προστασία αυτής της κοινής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας, έτσι ώστε να ενισχύεται µε 
προνόµια και ασυλίες και αυτή και το προσωπικό της. 

Πιστεύουµε ότι πρέπει να επιδιωχθεί µια παγκόσµια συνθήκη για τον έλεγχο των 
εξορύξεων.  

Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, οφείλω να πω ότι και αυτή την κύρωση την 
καταψηφίζουµε.  

Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε, κυρία Σακοράφα.  
Καληµέρα και από µένα.  
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αντώνιος Μυλωνάκης από την Ελληνική Λύση. 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πανηγυρίζουν οι Τούρκοι σήµερα. Ο 
τουρκικός Τύπος πανηγυρίζει. Ο Ερντογάν τρίβει τα χέρια του. 



Χθες µόλις η Γερουσία αποφάσισε, γιατί καλό θα είναι να τα βλέπουµε και να τα 
συζητάµε και αυτά, ότι οι όροι τους οποίους είχε θέσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εξωτερικών και Άµυνας στο Κογκρέσο, ο Μενέντες πήγαν περίπατο, δεν µπήκαν στον 
προϋπολογισµό των εξοπλιστικών. Άρα, λοιπόν, σηµαίνει ότι ήρθησαν όλα τα προβλήµατα 
τα οποία υπήρχαν για να πάρει η Τουρκία ή να αναβαθµίσει τα F-16 σε Viper.  

Αυτό το οποίο πανηγύριζε η Κυβέρνηση και το είχε σαν σηµαία, ότι βλέπετε οι 
Ηνωµένες Πολιτείες µε τις οποίες υπογράψαµε µια συµφωνία αµυντική και οι οποίες θα 
µας βοηθήσουν, δεν πέρασαν ούτε είκοσι τέσσερις ώρες και οι Ηνωµένες Πολιτείες λένε: 
Όχι. Εµείς θα δώσουµε τα όπλα στον Ερντογάν, εµείς θα τον βοηθήσουµε. Τα υπόλοιπα 
όλα είναι µε άλλα λόγια να αγαπιόµαστε.  

Όταν σας λέει η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγµή ότι κανένας δεν είναι φίλος 
άλλο σύµµαχος, άλλο φίλος και κανένας δεν θα µας βοηθήσει σε ένα θερµό επεισόδιο µε 
την Τουρκία και πρέπει να µάθουµε να ξύνουµε την πλάτη µας µόνοι µας, εσείς λέτε ότι 
βασιζόµαστε στους συµµάχους, στην Αµερική, κ.τ.λ.. Ναι σύµµαχοι, προσοχή όµως διότι 
αυτές οι συµµαχίες είναι λυκοφιλίες δεν είναι φιλίες.  

Αντί, λοιπόν, να την τιµωρήσει η Αµερική την Τουρκία, την επιβραβεύει. Τώρα 
περιµένω τον κ. Μενέντες -και το λέω από τούτο εδώ το Βήµα- να ασκήσει βέτο. Μπορεί 
µέσα σε δύο µέρες να ασκήσει βέτο. Θα δούµε θα ασκήσει βέτο ο κ. Μενέντες γι’ αυτό το 
οποίο είχε θέσει σαν όρο να µην πουληθούν, να µην αναβαθµιστούν τα F-16 σε Viper της 
Τουρκίας, εάν και εφόσον θέλει να τα χρησιµοποιήσει γι’ αυτές τις δουλειές τις οποίες τα 
χρησιµοποιεί µέχρι τώρα, δηλαδή, να περνάει να κάνει συνεχώς αυτά τα οποία κάνει πάνω 
από τον εναέριο χώρο παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου; Θα 
δούµε. 

Υπάρχει και ένα άλλο θέµα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουµε, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, όλοι µαζί πλέον τώρα που είναι περισσότερο από ποτέ 
ανάγκη. Αυτή η µάστιγα των παιδοβιαστών έχει πλέον χτυπήσει «κόκκινο». Πρέπει να 
τιµωρούνται µε ισόβια. Εµείς έχουµε ζητήσει και χηµικό ευνουχισµό. Εν πάση περιπτώσει 
αυτό όµως που θέλουµε να κάνουµε είναι το εξής, κάποτε πρέπει να αποφασίσει, κύριε 
Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας να φέρει νοµοσχέδιο σοβαρό για την αλλαγή του Ποινικού 
Κώδικα. Η παιδεραστία, τα ειδεχθή εγκλήµατα και, κυρίως, ο παιδοβιασµός θα τιµωρείται 
µε ισόβια. Και όταν λέµε ισόβια όχι δεκαοκτώ χρόνια. Αυτό το θέλει όλη η κοινωνία πλέον, 
είναι ώριµη η κοινωνία να το αποδεχθεί. Ισόβια σηµαίνει ισόβια, δεν θα ξαναδεί το φως του 
ήλιου και όπως είπε και ο Κώστας ο Γείτονας προηγουµένως, στο νοµοσχέδιο που 
κατέθεσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όχι στα Γρεβενά. Το έχουµε βρει τώρα 
στα Γρεβενά. Εκεί πέρα πηγαίνουν όλοι περνάνε καλά µεταξύ τους τα ίδια πράγµατα 
έχουν κάνει, τις ίδιες δολοφονίες ψυχών έχουν κάνει, και ξαναβγαίνουν σε επτά, οκτώ 
χρόνια, έξι χρόνια, πέντε χρόνια και κάνουν τα ίδια πράγµατα. Παράδειγµα είναι αυτό το 
ανθρωποειδές. Εκτός από το ανθρωποειδές ο οποίος το έπαιζε και στέλεχος και έκανε και 
έδειχνε και σήκωνε σταυρούς και πετραχήλια κ.λπ., έχουµε και τον εξηντατριάχρονο. 
Μόλις βγήκε τρία αγοράκια, δύο αδερφάκια και ένα άλλο επτά και οκτώ χρονών. Ορίστε η 
κατάντια! Όλοι έχουµε παιδιά. Σταµάτησε, λοιπόν, να υποκρίνεστε! 

Ας προχωρήσουµε τώρα στην «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής 
Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της αφ’ ενός, και του 
Καναδά, αφ’ ετέρου». Καταψηφίσαµε, κύριε Υπουργέ. Η Ελληνική Λύση -και το έχει 
αποδείξει- είναι δίπλα στην οµογένεια, οι σχέσεις µας µε τον Καναδά είναι σοβαρές, είναι 
καλές. 

Βεβαίως, να κοιτάξουµε το θέµα της τροµοκρατίας, της εγκληµατικότητας, της 
διακίνησης ναρκωτικών, της προώθησης της οικονοµικής διαφάνειας, της προστασίας των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου και της δηµοκρατίας. Ως προς την προώθηση 



του εµπορίου και της οικονοµίας, κύριε Υπουργέ, µε αυτή την -αν θέλετε- οργάνωση της 
ΣΕΤΑ, που είναι µία εταιρεία ουσιαστικά, διαχείρισης η οποία δεν µπορεί να κάνει αυτό 
που αυτή γουστάρει σε όλο τον κόσµο. Είδαµε τι έγινε µε την ελληνική φέτα. Ακόµα δεν 
έχει τακτοποιηθεί το θέµα.  

Άρα λοιπόν, έπρεπε να µας φέρετε το νοµοσχέδιο αφού είχε τακτοποιηθεί η 
ονοµασία προέλευσης ΠΟΠ της ελληνικής φέτας, διότι αυτοί οι οποίοι χρησιµοποιούσαν τη 
φέτα ως ελληνική µέχρι το ’83, θα συνεχίσουν εσαεί να τη χρησιµοποιούν.  

Θα φέρετε, λέει, άλλο νοµοσχέδιο. Όχι! Εφόσον µιλάει για την προώθηση του 
εµπορίου και της οικονοµίας, πρώτα έπρεπε να ξεκαθαρίσουν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και κυρίως της Ελλάδας µε τη ΣΕΤΑ και αυτά τα οποία ζητάει η Ελλάδα και έτσι 
να σταµατήσει αυτό το παραµύθι. Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο αυτό.  

Πάµε τώρα στην κύρωση του πρωτοκόλλου για τα προνόµια και τις ασυλίες της 
Διεθνούς Αρχής Βυθού. Ακούστε να δείτε, κύριε Υπουργέ, επειδή τα ξέρετε καλά τα θέµατα 
του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Το 1982, Δίκαιο της Θάλασσας. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που το 
ψήφισε. Προσέξτε τώρα τι γίνεται µε αυτό. Από τη συµφωνία αυτή, η οποία έχει δεκαεπτά 
τµήµατα και µιλάµε για το ενδέκατο και δωδέκατο τµήµα το οποίο µας ενδιαφέρει, το 
ουσιαστικό ποιο είναι; Έχουν περάσει είκοσι τέσσερα χρόνια από το ’98 που την ψηφίσαµε 
και την φέρνουµε τώρα για κύρωση.  

Πρώτον, γιατί µετά από τόσα χρόνια; Υπάρχει κάποιος λόγος που έρχεται σήµερα 
αυτή η συµφωνία; Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν; Η Αµερική, οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν 
έχουν ψηφίσει το Δίκαιο της Θάλασσας, κύριε Υπουργέ. Εγώ θέλω απαντήσεις µετά, εσείς 
παίζετε µε το κινητό. Εντάξει, αλλά εγώ θέλω απαντήσεις. Γιατί λοιπόν οι Ηνωµένες 
Πολιτείες το 1983 ανακήρυξαν µονοµερώς αποκλειστική οικονοµική ζώνη στα διακόσια 
ογδόντα τρία ναυτικά µίλια, χωρίς να έχουν ψηφίσει το Δίκαιο της Θάλασσας;  

Το 1986 ο ίδιος Πρόεδρος. ο Ρήγκαν από τρία ναυτικά µίλια τα χωρικά ύδατα τα 
κάνει δώδεκα. Τι λέει το Δίκαιο της Θάλασσας; Ότι η εθνική κυριαρχία είναι στα δώδεκα 
ναυτικά µίλια. Αυτό, λέει, µέχρι τα δώδεκα ναυτικά µίλια. Αυτό λέει το Δίκαιο της 
Θάλασσας. Συµφωνούµε, κύριε Υπουργέ; Συµφωνούµε.  

Τι έχει κάνει η Ελλάδα µέχρι τώρα και γιατί δεν το κάνουµε τώρα; Ακούω 
ορισµένους οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση και µάλιστα είναι και στρατηγοί και 
πτέραρχοι και κάτι καθηγητές της συµφοράς και λένε «όχι τώρα, δεν είναι η κατάλληλη 
ώρα». Γιατί; Φοβόµαστε κανέναν; Ποια είναι η κατάλληλη ώρα; Από τότε που θυµάµαι τον 
κόσµο δεν υπάρχει κατάλληλη ώρα. Ο Ερντογάν και η Τουρκία γενικότερα, όχι µόνο ο 
Ερντογάν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις συνέχεια, είχαν σαν πρώτο θέµα το casus 
belli. Μην κάνει κάτι η Ελλάδα. Μην κάνει τα δώδεκα ναυτικά µίλια, γιατί είναι casus belli. 
Μην κάνεις εκείνο, casus belli, µην κάνεις το άλλο, casus belli. Εµείς πότε έχουµε πει 
casus belli στην Τουρκία;  

Τώρα, λοιπόν, η Εθνική Αντιπροσωπεία θα έρθει εδώ και θα δούµε ποιος έχει τη 
δύναµη ψυχής να πει από τα έξι στα δώδεκα ναυτικά µίλια. Κι αυτά που λέµε είναι 
παραµύθια της Χαλιµάς, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι ένα θέµα.  

Δεύτερον, αποκλειστική οικονοµική ζώνη, διακόσια ναυτικά µίλια, ό,τι έκαναν οι 
Ηνωµένες Πολιτείες που δεν έχουν ψηφίσει το Δίκαιο της Θάλασσας. Οριοθέτηση, λοιπόν, 
µε την Κύπρο, ανακήρυξη όπου µπορούµε µονοµερώς. Αυτά πρέπει να γίνουν τώρα.  

Σήµερα το ΚΥΣΕΑ, κύριε Υπουργέ συνεδριάζει. Ξέρετε πού είναι το πρόβληµά τους 
πλέον; Πού θα κάνει την ενέργεια ο Ερντογάν και γιατί άλλαξε στάση η Αµερική. Ρωτήστε 



τους αξιωµατικούς, τα στελέχη. Αυτό είναι το πρόβληµα. Αιφνιδιάστηκαν όλοι. Γιατί; Δεν 
σας τα λέγαµε; Γιατί αιφνιδιαστήκατε, γιατί αιφνιδιάστηκε το Υπουργείο Άµυνας; 
Επειγόντως χθες ο κ. Δένδιας θα µιλούσε στον κ. Παναγιωτόπουλο. Τα ξέρανε όλα αυτά 
και δεν έρχεστε να µιλήσετε εδώ πέρα, παρά κάνετε τις αθώες περιστερές. Θα µας 
βοηθήσουν οι σύµµαχοι! Κανένας δεν βοηθάει. Πληρώνουµε τα πάντα από τον ιδρώτα και 
το αίµα του ελληνικού λαού. 

Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγµή φωνάζει: «Από έξι σε δώδεκα ναυτικά 
µίλια τώρα η αιγιαλίτιδα ζώνη. Οριοθέτηση µαζί µε την Κύπρο της αποκλειστικής µας 
οικονοµικής ζώνης». Και αφήστε τις µερικές επήρειες. Να, η µερική επήρεια που 
φωνάζαµε, κύριε Υπουργέ. Τα βλέπετε; Έρχεται ο καθένας… 

Και ο κ. Τσίπρας -εδώ είναι ο κ. Αθανασίου- γιατί µιλάει για 28ο Μεσηµβρινό και 
δυτικότερα; Δηλαδή, ο 28ος Μεσηµβρινός και ανατολικότερα, το σύµπλεγµα της Μεγίστης, 
πού πήγε; Ξεχάστηκε; Δεν έχει αιγιαλίτιδα ζώνη αυτό; Δεν έχει αποκλειστική οικονοµική 
ζώνη αυτό; Ξεχάσαµε τα πάντα. Σε λίγο θα µας πείτε «από τον 25ο και δυτικότερα». Τι 
είναι αυτά τα πράγµατα που κάνετε; Ελάτε µε τη λογική. Είµαστε Ελλάδα, είµαστε κράτος 
δυνατό, περήφανο. Δεν µπορεί να φοβόµαστε τον Τούρκο!  

Γελάς, στρατηγέ, αλλά είσαι από τον Έβρο. Είσαι από τον Έβρο!  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Διαβάζετε και τις εκφράσεις του προσώπου του;  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Αφήστε τα τώρα. Μην αρχίζουµε τώρα αυτά τα 
πράγµατα.  

Αυτή, λοιπόν, η διεθνής αρχή, η οποία έγινε από τη σύµβαση του Δίκαιου της 
Θάλασσας, η Διεθνής Αρχή των Θαλασσίων Βυθών, έχει σχέση µε τα εκτός της εθνικής 
κυριαρχίας βυθό και επιφάνεια και τα διακόσια µίλια αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης.  

Υλοποιήσετε, δε, κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, και την 
υφαλοκρηπίδα, η οποία έχει οριοθετηθεί από το 2011, µε υπογραφή του εθνικού 
Κοινοβουλίου, µε ψήφιση. Έχουµε οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα. Προσέξτε αυτά τα 
πράγµατα, διότι σε λίγο θα βλέπετε γεωτρύπανα από παντού και δεν θα κοιµάστε το 
βράδυ.  

Επίσης, η Διεθνής Αρχή Θαλάσσιων Βυθών -θα κλείσω µε αυτό- είναι ένας διεθνής 
οργανισµός ο οποίος δεν ελέγχεται από πουθενά. Δεν µπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί.  

Οι χώροι της αρχής αυτής είναι απαραβίαστοι, δεν υπόκειται σε οικονοµικούς 
ελέγχους, κανονισµούς ή αναστολές παντός είδους, αυτοί, τα µέλη και οι οικογένειές τους. 
Κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι χρήµατα θέλουν ξοδεύουν, όπου θέλουν τα δίνουν. Κανένας δεν 
µπορεί να τους ελέγξει.  

Η Ελληνική Λύση για µία ακόµη φορά καλεί το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να 
βλέπει τα θέµατα ένα προς ένα σοβαρά, µε τη λογική και µε αυτά τα οποία µπορεί να µας 
έρθουν µπροστά. Για το θέµα αυτό ψηφίζουµε «παρών».  

Ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μυλωνάκη.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µία διευκρίνιση 
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Μπουκώρο.  



ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την 
κύρωση µιας σύµβασης της Διεθνούς Αρχής Βυθού. Πρόκειται για έναν διεθνή οργανισµό 
κύρους, τις συµβάσεις του οποίου έχουν υπογράψει όλες οι χώρες που δέχονται το 
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.  

Η χώρα βρίσκεται σε πίεση µε τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Το να λέµε 
ότι δεν υπογράφουµε εµείς µια κύρωση της Διεθνούς Αρχής Βυθού, την οποία 
υπογράφουν όλες οι υπόλοιπες χώρες που δέχονται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και 
όχι η Τουρκία -δεν έχει υπογράψει η Τουρκία-, και να υπάρχουν διαφωνίες στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο ή αµφίσηµες θέσεις δεν νοµίζω ότι προάγει αυτό που θέλουµε όλοι, δηλαδή 
την ισχυροποίηση της χώρας µε βάση το Διεθνές Δίκαιο. Αυτή και µόνο τη διευκρίνιση 
ήθελα να κάνω.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε 
Μπουκώρο.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη 
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως 
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν 
για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 
σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 9ο 
Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.  

Η Βουλή σάς καλωσορίζει.  

(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 

Είναι το πρώτο σχολείο µετά τον κορωνοϊό; Ποδαρικό κάνουν;  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είναι το τρίτο σήµερα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με το καλό! Βλέπουµε έτσι ότι πλέον 
είµαστε στην κανονικότητα. 

Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Παπαναστάσης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα 
Ελλάδας.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Συζητάµε σήµερα την «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της αφ’ ενός, και του Καναδά, αφ’ 
ετέρου». Η Κυβέρνηση είναι συνεπής µε τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική της και µε αυτή 
την κατάθεση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων αυτής της συµφωνίας. Και βέβαια, έχει 
πολλούς λόγους να καµαρώνει γι’ αυτή της την κίνηση.  

Είναι φανερό ότι αυτή η γενική συµφωνία υπηρετεί τα συµφέροντα των 
µονοπωλίων και συµµετέχει σε ένα πλαίσιο που σχετίζεται και µε προγενέστερες 
συµφωνίες που έχουν υπογραφεί, αλλά και µε αυτές οι οποίες έρχονται, κυρίως 
οικονοµικές, για να δηµιουργηθεί ένα γενικότερο πλαίσιο ευνοϊκό για την κερδοφορία των 
µονοπωλίων όπως ανέφερα.  

Επίσης, γίνεται µια προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα κλίµα αισιοδοξίας και ένα 
πλαίσιο δήθεν υψηλών προσδοκιών και κοινών επιδιώξεων. Το ίδιο, όµως, το περιεχόµενο 
αυτής της συµφωνίας, των άρθρων της, ξεγυµνώνει µια ραφιναρισµένη υποκρισία όλων 
όσων την υποστηρίζουν.  



Θα επικαλεστώ το περιεχόµενο του άρθρου 3, το οποίο αναφέρεται στο ότι τα 
συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής αποτελούν 
µία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Έτσι 
γράφει µέσα. 

Εµείς λέµε ότι αυτό θα ήταν ανέκδοτο, αν δεν είχε µια τραγική πλευρά και αποτελεί, 
βεβαία, µια απροκάλυπτη υποκρισία. Και η Ελλάδα και ο Καναδάς και το σύνολο των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µέλη του ΝΑΤΟ. Από τη µια εδώ δηλώνουν ότι 
αντιτίθενται στη διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής και από την άλλη το ΝΑΤΟ βάζει τη 
µατωµένη µπότα του -και όπου τη βάζει τσακίζει τους λαούς- για να προασπίσει τα 
συµφέροντα των µονοπωλίων. Και µε τι το κάνει αυτό; Το κάνει µε όπλα µαζικής 
καταστροφής. Αυτή, λοιπόν, είναι η πραγµατικότητα που προδιαγράφει η συµφωνία που 
µας φέρνει η Κυβέρνηση και φυσικά µας προτείνει να υπερψηφίσουµε. 

Βέβαια, είναι κι άλλοι στην ίδια γραµµή µε την Κυβέρνηση, οι οποίοι υιοθετούν 
µεθόδους εξαπάτησης και εξακολουθούν να προβάλλουν την άποψη ότι µπορεί να 
υπάρξει ΝΑΤΟ χωρίς επιθετικούς σχεδιασµούς -αν είναι δυνατόν!- και µια Ευρώπη 
απογαλακτισµένη από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Άλλο στοιχείο που αποκαλύπτει 
την υποκρισία και τη διπροσωπία που κρύβονται µέσα σε αυτές τις συµφωνίες. 

Στο περιεχόµενο του άρθρου 4. Τι λέει; Μιλάει για την πρόθεση να απαγορευθεί η 
παράνοµη κατασκευή, µεταφορά και κυκλοφορία φορητών όπλων και ότι αυτό συνιστά µια 
σοβαρή απειλή κατά της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Τι κρύβουν όλοι αυτοί όµως; 
Γιατί αυτό πρέπει να τονίσουµε. Κρύβουν ότι το παράνοµο εµπόριο όπλων αποτελεί µια 
τεράστια και εξαιρετικά κερδοφόρα αγορά η οποία έχει σαν αφετηρία τις ίδιες τις 
βιοµηχανίες των όπλων των χωρών τους. Δεν είναι τίποτε κρυφές βιοµηχανίες. Είναι αυτές 
οι ονοµαστές που τις ξέρουµε όλοι και τα όπλα βγαίνουν µε αριθµούς συγκεκριµένους 
πάνω, οι οποίοι καταγράφονται στο εργοστάσιο και βέβαια παρακολουθούν την πορεία 
του κάθε όπλου όπου πηγαίνει. 

Άρα, λοιπόν, δεν είναι κρυφά αυτά τα στοιχεία και ας µην υποκρίνονται ότι θέλουν 
να ελέγξουν αυτή την αγορά. Είναι µια µαύρη αγορά που έχει διασυνδέσεις ξεκάθαρα και 
µε κρατικές υπηρεσίες και κυκλώµατα που τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι 
κυβερνήσεις των κρατών-µελών αρνούνται, δεν θέλουν να τα αγγίξουν.  

Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αδιάλειπτα αποκαλύπτουµε αυτές τις 
σκοτεινές διασυνδέσεις, τη διαρκή προσπάθεια ένταξής τους σε µια αποδεκτή 
κανονικότητα. Ταυτόχρονα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί τους εργαζόµενους να 
γυρίσουν την πλάτη στις επικίνδυνες για το λαό κυβερνητικές επιλογές. Και ήδη έχουµε 
δηλώσει ότι καταψηφίζουµε αυτή τη συµφωνία.  

Όσο αφορά τώρα την «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόµια και τις ασυλίες 
της Διεθνούς Αρχής Βυθού»: Να ξεκαθαρίσουµε ότι οι αρµοδιότητες αυτής της Διεθνούς 
Αρχής Βυθού, η οποία θεσµοθετήθηκε ενσωµατωµένη στο Δίκαιο της Θάλασσας των 
Ηνωµένων Εθνών του 1982, ξεκινάνε έξω και από τα χωρικά ύδατα που είναι η εθνική 
κυριαρχία και έξω από την αποκλειστική οικονοµική ζώνη που είναι κυριαρχικά 
δικαιώµατα. Εκεί ξεκινάνε οι αρµοδιότητες αυτής της αρχής.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 177 της σύµβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, που 
επικαλέστηκα προηγουµένως, αυτή η αρχή ήδη απολαµβάνει στην επικράτεια κάθε 
κράτους µέρους της σύµβασης καθορισµένα προνόµια και ασυλίες. Σκοπός της σηµερινής 
κύρωσης είναι η αναγνώριση πρόσθετων προνοµίων και ασυλιών από αυτά που ήδη 
ισχύουν.  

Αλλά αν θέλετε δεν είναι το σηµαντικό αυτό. Το σηµαντικό είναι -και εδώ θα πρέπει 
να εστιάσουµε την προσοχή µας και την κριτική µας- να τονιστεί ότι η σύµβαση για το 



Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 δίνει τη δυνατότητα στη Διεθνή Αρχή Βυθού να υιοθετεί 
κανόνες, κανονισµούς και διαδικασίες για την αναζήτηση, εξερεύνηση και εκµετάλλευση 
πολυµεταλλικών κονδυλίων και άλλων ορυκτών πόρων, που βρίσκονται στον θαλάσσιο 
πυθµένα και υπέδαφος πέραν των εθνικών διαδικασιών, όπως είπαµε. Και εδώ πέρα, 
βέβαια, µπαίνει και το κερασάκι στην τούρτα. Ως βασική παράµετρος των αρµοδιοτήτων 
της καταγράφεται η προστασία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος.  

Βέβαια εδώ είναι σηµαντικό να λεχθεί ότι το οικονοµικό διακύβευµα αυτών των 
αρµοδιοτήτων που έχει αυτή η αρχή είναι τεράστιο, ειδικά σε ένα περιβάλλον διαρκούς 
αυξανόµενου ενδιαφέροντος για νέα ορυκτά µε τις δυνατότητες εξόρυξής τους να 
αυξάνονται και να συµβαδίζουν µε την εξέλιξη της τεχνολογίας. Και βέβαια εµείς θεωρούµε 
νοµοτέλεια ότι όπου υπάρχει καπιταλιστικό κέρδος οι πραγµατικές περιβαλλοντικές 
ευαισθησίες να πηγαίνουν στην άκρη. Αυτά τα δύο δεν συµβαδίζουν. Η ίδια η ζωή το έχει 
δείξει, η ίδια η πραγµατικότητα. Και φυσικά δεν πρέπει να το αµφισβητεί και κανένας και 
όποιος το αµφισβητεί έχει άλλους λόγους που το αµφισβητεί.  

Επίσης οι διατάξεις της Σύµβασης του Δικαίου της Θάλασσας για τον διεθνή βυθό 
αποτυπώνουν µε πολύ ξεκάθαρο τρόπο τους σφοδρούς ανταγωνισµούς µεταξύ των 
ισχυρών καπιταλιστικών κρατών για την εκµετάλλευσή της και ιδιαίτερα σε συνθήκες που 
αυτοί οι ανταγωνισµοί αυξάνονται δραµατικά.  

Να πάµε πού; Να πάµε στην Αρκτική; Να πάµε στον Ειρηνικό Ωκεανό; Γίνεται µία 
τεράστια διαµάχη σε µεγάλα βάθη για ορυκτά τα οποία είναι απαραίτητο να τροφοδοτείται 
η λεγόµενη πράσινη οικονοµία. Είναι γνωστό ότι οι µπαταρίες των ηλεκτρονικών για 
παράδειγµα χρειάζονται αυτά τα ορυκτά, όπως και η βιοµηχανία των αυτοκινήτων. Και εδώ 
να πούµε ότι αυτή η Διεθνής Αρχή Βυθού -µια και µιλάµε για την αρχή, όχι τόσο για αυτά 
που περιέχει η σηµερινή κύρωση, να δούµε και την εµπλοκή της µέσα στη δράση των 
µονοπωλίων, που είναι τεράστια αυτά τα οποία ασχολούνται µε την εξόρυξη- έχει 
χορηγήσει πάνω από τριάντα διερευνητικές συµβάσεις εξόρυξης βαθέων υδάτων. Και πού 
γίνεται το ένα τρίτο από αυτές, µια και επικαλούνται και περιβαλλοντικές ευαισθησίες;  

Γίνονται σε υδροθερµικούς αεραγωγούς -άγνωστος στους περισσότερους ο όρος- 
τα οποία είναι µοναδικά οικοσυστήµατα του βυθού της θάλασσας µε τεράστια σηµασία για 
τη διαµόρφωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Να τη η περιβαλλοντολογική ευαισθησία 
που διακρίνει αυτούς τους οργανισµούς.  

Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για άλλη µια φορά µε αυτά τα στοιχεία 
τεκµηριώνει τη θέση του ότι το αποκλειστικό κίνητρο και στην περίπτωση της εξόρυξης 
υποθαλάσσιων ορυκτών είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Όσο λοιπόν υπάρχει ατοµική 
ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής οι ισχυροί µονοπωλιακοί όµιλοι θα εκµεταλλεύονται τις 
πρώτες ύλες, θα καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές, δεν θα παίρνουν µέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος από την παραγωγική τους δραστηριότητα λόγω κόστους 
και φυσικά θα ρυπαίνουν µε τα απόβλητά τους τις θάλασσες.  

Με την ευκαιρία λοιπόν της συζήτησης αυτής της συµφωνίας εκφράζουµε τη θέση 
του κόµµατός µας ότι η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος είναι ασύµβατη µε τα 
συµφέροντα των µονοπωλίων, της εξουσίας τους και τις διακρατικές συµφωνίες. Η θέση 
µας ήδη έχει εκφραστεί για αυτή τη συµφωνία και είναι το «παρών». 

Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε 

Παπαναστάση. 
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον 

λόγο για ένα λεπτό, γιατί δεν θέλω να µένουν λάθος εντυπώσεις σε όσους συναδέλφους 
βρίσκονται στην Αίθουσα, αλλά κυρίως σε όσους µας παρακολουθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο. 



ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ο κύριος Εκπρόσωπος της 
Νέας Δηµοκρατίας είπε κάποια πράγµατα προηγουµένως, τα οποία δεν έχουν καµµία 
σχέση µε την πραγµατικότητα. Άλλα πράγµατα συζητάµε εδώ.  

Η Διεθνής Αρχή Βυθού έχει αποστολή, όπως ειπώθηκε από πολλούς συναδέλφους, 
την προστασία του οικοσυστήµατος του βυθού και του υπεδάφους του στην τεράστια 
περιοχή πέρα από τις αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες. Ο κανονιστικός ρόλος της 
Διεθνούς Αρχής Βυθού προτάσσει, κυρίως, την εξορυκτική χρήση των ωκεανών και όχι τη 
διατήρησή τους. Θέλω λοιπόν να καταλάβω από πού και ως πού όλο αυτό έχει να κάνει µε 
τα εθνικά µας θέµατα και τα µπερδεύουµε µε την κατάσταση η οποία έχει διαµορφωθεί 
από την επιθετικότητα του κ. Ερντογάν και µας κατηγορούν ότι δεν ψηφίζουµε τη 
συγκεκριµένη κύρωση. Αυτή η συζήτηση είναι άλλου παπά ευαγγέλιο και ελπίζω και 
πιστεύω ότι κάποια στιγµή η Νέα Δηµοκρατία θα φέρει αυτή τη συζήτηση εδώ στην 
Ολοµέλεια να την κάνουµε όλοι µε τα χαρτιά ανοιχτά, να κουβεντιάσουµε επιτέλους την 
πραγµατικότητα που υπάρχει. Αλλά αυτό που συζητάµε σήµερα δεν έχει να κάνει µε αυτό 
που είπε ο κύριος συνάδελφος προηγουµένως.  

Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ σας ευχαριστώ.  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, έχετε το δικαίωµα. Έχετε τον 

λόγο. 
Νοµίζω ήταν απάντηση στην Ελληνική Λύση αυτά που είπατε εσείς, δεν ήταν σε 

γενικό πλαίσιο. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήταν σε γενικό πλαίσιο.  
Εκείνο το οποίο είπα και το διευκρινίζω και το υπογραµµίζω είναι ότι πρόκειται για 

µια διεθνή σύµβαση την οποία ποιοι την υπογράφουν; Αν δούµε ποιοι έχουν κυρώσει αυτή 
τη σύµβαση, ποια κοινοβούλια, είναι τα κράτη που συντάσσονται και συµφωνούν µε το 
Διεθνές Δίκαιο. Έχει υπογράψει η Τουρκία αυτή τη σύµβαση; 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι σηµαίνει αυτό, κύριε 
Πρόεδρε; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αυτό που ακούγεται ακριβώς σηµαίνει, τίποτα 
παραπάνω και τίποτα παρακάτω. Είναι ένα δεδοµένο αυτό. 

Έχει υπογράψει η Τουρκία αυτή τη σύµβαση; Όχι. Λέω λοιπόν πως η χώρα µας, 
που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, στους οργανισµούς που υπογράφουν διεθνείς συµβάσεις, 
προκειµένου να ισχυροποιεί αυτή τη θέση της και στην πραγµατικότητα και µε πράξεις, και 
µε δράσεις, και µε κυρώσεις πρέπει να ψηφίσει αυτή τη συµφωνία. Αυτό είπαµε και νοµίζω 
ότι είναι πολύ καθαρό. Το να λέµε ότι κυρώνουµε την άλφα συµφωνία και δεν κυρώνουµε 
τη βήτα εµείς πιστεύουµε ότι αδυνατίζει τη θέση µας, που είναι η προσήλωση στο Διεθνές 
Δίκαιο. 

Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα µιλήσετε όλοι. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο, κύριε Παφίλη. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επειδή λοιπόν η υποκρισία περισσεύει, για ποιο Διεθνές 

Δίκαιο µιλάµε; Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής έχουν υπογράψει; 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τι σχέση έχει αυτό; 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έχουν υπογράψει οι µεγαλύτεροι σύµµαχοί σας; Το ίδιο 

ισχύει και για την Τουρκία. 
Αυτή η σύµβαση έγινε µε πρωτοβουλία -τότε- της Σοβιετικής Ένωσης και όσον 

αφορά αυτούς τους οποίους επικαλείστε για το Διεθνές Δίκαιο, η Ελλάδα σέβεται το 
Διεθνές Δίκαιο, οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής το σέβονται; Απαντήστε. Ντρέπεσθε να 
πείτε όχι;  



ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εµείς θα απαντήσουµε; Οι Ηνωµένες Πολιτείες θα σας 
απαντήσουν. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακούστε, δεν θα παίζουµε τον παπά, «εδώ παπάς, εκεί 
παπάς…», λέµε ότι οι χώρες που σέβονται το Διεθνές Δίκαιο έχουν υπογράψει τη 
σύµβαση του 1992 για τις θάλασσες ναι, ή όχι; Ναι. Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 
που είναι ο στρατηγικός σας σύµµαχος και µε βάση τα προβλήµατα που έχουµε µε την 
Τουρκία και λέτε ότι πρέπει να είµαστε εµείς µε το Διεθνές Δίκαιο, έχουν υπογράψει; Όχι, 
δεν έχουν υπογράψει. Να, λοιπόν, η υποκρισία η γενική. 

Εµείς ψηφίσαµε «παρών», δεν καταψηφίσαµε. Ανεξάρτητα από αυτό, όµως, να 
γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιοι εγγυούνται κατά την άποψη όλων των υπολοίπων 
αστικών κοµµάτων, τα σύνορα κ.λπ.. Μα, οι Αµερικάνοι δεν αναγνωρίζουν σύνορα 
πουθενά και γι’ αυτό δεν την έχουν υπογράψει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και επειδή 
θα µιλήσει απ’ ό,τι µου είπε και ο κ. Λοβέρδος για το Κόσοβο, επειδή µιλάµε για 
αναθεωρητισµό και αλλαγή συνόρων, ρωτώ: Το Κόσοβο τί είναι; Η διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας τί είναι; Είναι αναθεωρητισµός αυτός; Δεν είναι παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου από το ΝΑΤΟ -που το υποστηρίζετε- δεν είναι παραβίαση της τελικής πράξης του 
Ελσίνκι που καθόρισε τα σύνορα στον κόσµο; Ποιος ξεκίνησε, λοιπόν, µετά το 1991 την 
αναθεώρηση των συνόρων και σήµερα µιλάει µόνο για την Ουκρανία; Και εµείς εναντίον 
είµαστε του πολέµου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά όχι και έτσι! Για να δούµε τα 
αποτελέσµατα της αναθεώρησης. Θα πει κανένας τίποτα, µιας και µιλάµε για το 
περιβάλλον, ότι το ΝΑΤΟ έριξε βόµβες απεµπλουτισµένου ουρανίου στο Κόσοβο και ότι 
πέθαναν χιλιάδες από καρκίνο, µεταξύ των οποίων και Έλληνες και Ιταλοί στρατιώτες, µιας 
και µιλάµε για τη συµφωνία µε τον Καναδά που είναι κατά της διάδοσης των όπλων 
µαζικής καταστροφής κ.λπ., για να έχει συναίσθηση και ο ελληνικός λαός ποια είναι η 
υποκρισία και ποια η πραγµατικότητα. Οι φονιάδες παριστάνουν τα θύµατα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ. 

Και µιας και το προαναγγείλατε, ορίστε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του 
ΠΑΣΟΚ - Κινήµατος Αλλαγής, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, έχει τον λόγο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ως εισηγητής ήθελα να πάρω τον λόγο, αλλά αφού η 
διαδικασία αυστηροποιήθηκε και τηρείται έτσι, αλλάξαµε µε την κ. Γιαννακοπούλου, για να 
µπορέσω να πω δυο πράγµατα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, έτσι είναι ο Κανονισµός. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γνωρίζω, έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.  

Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, δεν υπάρχει περίπτωση να ταξιδέψει Έλληνας 
πολιτικός εκτός συνόρων επισκεπτόµενος χώρες της Ευρώπης ή εκτός Ευρώπης, όπου 
να µην συζητήσει µε τον πρέσβη της χώρας µας εκεί και να µην του µεταφερθεί η 
αδυναµία λειτουργίας των πρεσβειών. Κανόνας! Εξαιρέσεις; Ούτε µία. 

Μάλιστα, όπως επανειληµµένα έχουµε πει, αλλά δεν πάει άλλο, θα πρέπει να το 
κουβεντιάσουµε αυτό το θέµα µε τον κ. Δένδια, ανταλλάσσοντας επιχειρήµατα σε πεδίο 
κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο να σου λένε ότι για 300 ευρώ 
χρειάζονται δύο µήνες έγκρισης. Δεν πάει άλλο αυτό! Δεν πάει άλλο να σου λέει ο άλλος 
ότι οδηγεί το αυτοκίνητό του και το αφήνει έξω από τον χώρο που πάει, για να µην δουν 
ότι οδηγεί αυτός, γιατί δεν υπάρχει συνεργάτης. Δεν πάει άλλο να µην µπορούν να κάνουν 
εθνική γιορτή ή να βάζουν χρήµατα από την τσέπη τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Δεν 
είναι προσωπικό για τον εκάστοτε διπλωµατικό µας εκπρόσωπο ή την εκάστοτε 
διπλωµατική µας εκπρόσωπο, είναι για τη χώρα πολιτικό θέµα αυτό. Έχει ξεφύγει η 
Ελλάδα από πλευράς δηµοσίου χρέους, 356 δισεκατοµµύρια έχει φθάσει η ονοµαστική 



τιµή του δηµοσίου χρέους. Θα προστεθούν κατά πάσα πιθανότητα και τα 18 
δισεκατοµµύρια των κρατικών εγγυήσεων για το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ» και αυτό 
ανεβαίνει.  

Δεν µε νοιάζει αν ο λόγος πέφτει λόγω πληθωρισµού και λόγω της ανάπτυξης που 
έχει η χώρα. Δεν µε νοιάζει αυτό. Mε νοιάζει ότι ο απόλυτος αριθµός ανεβαίνει δραµατικά 
και όλοι τον παρακολουθούν. Και σ’ αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχουν 1.000 ευρώ; Το 
είχα επισηµάνει και όταν ψηφίζαµε προϋπολογισµό. Όλα τα Υπουργεία αυξάνουν τον 
προϋπολογισµό τους, εσείς τον µειώνετε. Γιατί δηλαδή αισθάνεστε αυτήν την άνεση; Όλα 
πάνε τόσο καλά; Δεν υπάρχουν θέµατα;  

Ειδικά για το Κόσοβο που ήµουν επί τέσσερις ηµέρες, αυτό που θέλω να 
υπογραµµίσω είναι ότι η χώρα αυτή δεν είναι µια τυχαία χώρα, και για το παρελθόν που 
είπε ο κ. Παφίλης, αλλά και για το παρόν και το µέλλον. Υπάρχουν θέµατα στα οποία και η 
Ελλάδα έχει συµµετοχή. Η Ελλάδα µαζί µε άλλες τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο, Κύπρος, Σλοβακία, Ισπανία, Ρουµανία. Και χωρίς 
την Κύπρο τέσσερα κράτη-µέλη του ΝΑΤΟ, τα ίδια, τα υπόλοιπα, δεν αναγνωρίζουν τη 
χώρα αυτή. Άρα είναι µπλοκαρισµένη χώρα σε σχέση µε την ευρωατλαντική της 
προοπτική. 

Παρ’ ότι στην Ελλάδα ξεκίνησε µια συζήτηση προ µηνών και ξαφνικά από τη µια ο 
κ. Ροζάκης είπε ότι «εκατόν δέκα περίπου χώρες έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο, εµείς 
γιατί καθυστερούµε» και από την άλλη πλευρά ο κ. Βαληνάκης λέει ότι δεν πρέπει να το 
αναγνωρίσουµε, εγώ είµαι στη µέση. Θα σας εξηγήσω µε µισή φράση για αυτό. Η Ελλάδα 
συµµετέχει στο µπλοκάρισµα αυτό. Και οι ίδιοι οι Κοσοβάροι αλλά και οι γύρω τους έχουν 
ενδιαφέρον για τη θέση της Ελλάδας. Δεν είµαστε απόλυτοι όπως είναι οι άλλοι. Ας πούµε, 
οι Ισπανοί που έχουν τους Βάσκους και τους Καταλανούς έχουν λόγους να είναι πάρα 
πολύ επιφυλακτικοί για οποιαδήποτε θέµατα τέτοιων αναγνωρίσεων, το ίδιο και οι 
Ρουµάνοι µε τους ουγγρικής καταγωγής. Εµείς µε την Κύπρο έχουµε τις σοβαρότατες 
επιφυλάξεις µας, αν και η γνωµοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης έχει δείξει 
την απόλυτη διάκριση ανάµεσα στην Κύπρο και στο Κόσοβο. Εν τούτοις, έχουµε 
επιφυλάξεις. Δεν τις έχουµε όπως τις έχουν οι άλλοι, γι’ αυτό είναι σωστή για την ώρα η 
γραµµή που τηρούµε να πολλαπλασιάζονται οι επισκέψεις του Υπουργού των Εξωτερικών 
εκεί, σε λίγο θα πάει η Υπουργός Πολιτισµού, να έρχεται ο Πρωθυπουργός τους εδώ να 
συναντάει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είµαστε διακριτοί από τους άλλους που δεν 
αναγνωρίζουν, αλλά δεν αναγνωρίζουµε και εµείς. Προς ώρας αυτή η γραµµή θεωρώ ότι 
είναι πάρα πολύ σωστή, αλλά δεν θα µπορέσει να αντέξει για πάρα πολύ καιρό και γι’ αυτό 
πρέπει να είµαστε όλοι συνειδότες αυτής της πραγµατικότητας και το κάθε κόµµα να κάνει 
τις δικές του επεξεργασίες για να δούµε πού θα πάµε.  

Θέλω, κύριε Υπουργέ, µε αυτά τα λόγια να κατέβω από το Βήµα, αλλά θέλω να 
συγκρατήσετε την πρώτη µου σκέψη. Δεν γίνεται να συνεχίσετε µε τον τρόπο που κάνετε 
πολιτική διπλωµατικής µας παρουσίας στο εξωτερικό. Δεν γίνεται να το συνεχίσετε αυτό. 
Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ακούει το Υπουργείο. Οι διπλωµάτες δεν εισηγούνται; 
Εισηγούνται. Το Υπουργείο δεν λαµβάνει τις εισηγήσεις τους; Τις λαµβάνει. Γιατί τα 
περιφρονείτε αυτά; Γιατί πιστεύετε ότι είναι χρέος του κάθε διπλωµάτη να εκτίθεται στους 
συναδέλφους του; Να µην µπορεί να είναι ισοϋψής ούτε µε τους µικρούς, µε τους φτωχούς 
αυτού του πλανήτη. Να µην µπορεί να συγκριθεί καν µε τους Τούρκους. Να µην µπορεί να 
συγκριθεί καν µε άλλους Ευρωπαίους. Να µιζεριάζουν για εκατό ευρώ των οποίων η 
έγκριση παίρνει µήνες.  

Είναι απίστευτα αυτά τα πράγµατα που έχετε κάνει. Είστε τέσσερα χρόνια κοντά 
στη διακυβέρνηση του τόπου. Και το λέω εγώ που ο λόγος µου πιάνει, κύριε Βαρβιτσιώτη, 
γιατί έχω κάνει πολλές φορές, τις περισσότερες, πολύ θετική κριτική στις πολιτικές σας 



αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Άρα δεν είµαι εδώ σε αυτή τη Βουλή για 
να αγοράζω ψήφους µε λόγια του αέρα και αέρα κοπανιστό. Αλλά αυτό το θέµα το κοιτάτε 
µε περιφρόνηση. Δεν αναφέροµαι σ’ εσάς, δεν έχετε την ευθύνη του Υπουργείου, αλλά 
είστε Υπουργός των Εξωτερικών, πώς θα γίνει;  

Πρέπει, λοιπόν, να το λύσετε και να το λύσετε τώρα. Το σχέδιο προϋπολογισµού 
ήδη πηγαίνει τον δρόµο του, Οκτώβριο-Νοέµβριο-Δεκέµβριο, ώστε να ψηφίσουµε τον 
προϋπολογισµό. Εκεί αν τα πράγµατα είναι τα ίδια, αν οι διαφορές δεν είναι αισθητές, τότε 
νοµίζω ότι το κάνετε επίτηδες. Προσφέρετε στον Πρωθυπουργό τάχα καλές υπηρεσίες. 
Του λέτε ότι δεν χρειάζεστε λεφτά, ενώ η χώρα µας χρειάζεται λεφτά. Τόσα πετάχτηκαν 
αυτόν τον καιρό. Πέραν αυτών που ήταν χρήσιµα και έπιασαν τόπο, πόσα χρήµατα µέσα 
από οριζόντιες πολιτικές πετάχτηκαν πραγµατικά γιατί δόθηκαν σε ανθρώπους που δεν τα 
είχαν ανάγκη; 

Αυτό το θέµα της παρουσίας της πατρίδας µας στο εξωτερικό µην το κάνετε όπως 
τον 10ο αιώνα που έκλειναν τις πρεσβείες, γιατί υποτίθεται ότι διπλωµατικές υπηρεσίες 
προσέφεραν οι πρόξενοι. Μην το κάνετε έτσι.  

Όταν έναν πρέσβη τον έχετε κλειδωµένο στο γραφείο του, να µην µπορεί να βγει 
από αυτό, τότε στερείτε την πατρίδα µας από τις διπλωµατικές του υπηρεσίες εκεί που 
έχουµε κρίνει ότι πρέπει να υπάρχουν πρεσβείες.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λοβέρδο.  

Θα κλείσουµε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη.  

Ορίστε, κύριε Υπουργέ. 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε 
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που το Υπουργείο Εξωτερικών 
βρίσκεται ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας για να συζητήσει θέµατα πολύ 
εξειδικευµένα, όπως τα δύο συγκεκριµένα που συζητάµε, αναγκαστικά η συζήτηση 
διευρύνεται, γίνεται πολύ µεγαλύτερη και µπαίνουν στην ατζέντα σχεδόν όλες οι ανησυχίες 
γύρω από την εθνική εξωτερική πολιτική.  

Θα µου επιτρέψετε, όµως, πριν προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από αυτές 
τις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασαν οι συνάδελφοι, να πω δυο κουβέντες για τις 

συµφωνίες που συζητάµε. Η µία αφορά τη στρατηγική σχέση ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τον Καναδά, µία στρατηγική σχέση η οποία ξεπερνά τις εµπορικές σχέσεις. Για 
τις εµπορικές σχέσεις έχουµε τη συµφωνία CETA η οποία έχει κυρωθεί στο παρελθόν κι 

έχει περάσει. Ήταν άλλη η κυβέρνηση η οποία διαπραγµατεύτηκε τότε και άλλη η 
κυβέρνηση η οποία συνηγόρησε υπέρ αυτής της συµφωνίας στο Συµβούλιο Υπουργών. 

Είναι µία συµφωνία την οποία προσπαθούµε να βελτιώσουµε σε ό,τι αφορά την 
κατοχύρωση των προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, χωρίς, όµως, να δίνει πάρα πολλά 

περιθώρια για φοβερές βελτιώσεις. 

Όµως, η στρατηγική σχέση µε τον Καναδά είναι µια στρατηγική σχέση όπου 
κάποιος, βλέποντας ψυχρά τα πράγµατα στον πλανήτη, αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει µία 
κοινή αντίληψη µε τον Καναδά σε πάρα πολλά πράγµατα, στον τρόπο µε τον οποίο η 
δηµοκρατία και το κράτος δικαίου λειτουργούν στη χώρα του Καναδά.  

Ο σεβασµός στο Διεθνές Δίκαιο, η συναντίληψη στα θέµατα γεωπολιτικής 
ασφάλειας και σταθερότητας, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που βρίσκονται στο ΝΑΤΟ είναι σύµµαχοι µε τον Καναδά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 



και η διεύρυνση των πολιτικών σχέσεων, ουσιαστικά βελτιώνει τη θέση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και δεν την περιορίζει. Άρα δεν αντιλαµβάνοµαι, ιδιαίτερα από τα κόµµατα τα 
οποία πιστεύουν στην εµβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γεγονός ότι αρνούνται να 
ψηφίσουν υπέρ αυτής της συµφωνίας.  

Σε ό,τι αφορά δε το πρωτόκολλο για τα προνόµια και τις ασυλίες της Διεθνούς 
Αρχής Βυθού, η µόνη κριτική την οποία µπορεί να δεχθεί το Υπουργείο Εξωτερικών είναι 
ότι αυτή καθυστέρησε. Όντως είναι µια συµφωνία που έχει υπογραφεί το 1998. Σήµερα 
έχει περίπου σαράντα επτά συµβαλλόµενα µέρη, δεκαεννέα εκ των οποίων µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως έχει και ο τελευταίος Έλληνας καταλάβει -ο λιγότερο 
ενηµερωµένος Έλληνας εννοώ-, η χώρα µας σε αυτή την πολύ µεγάλη ένταση την οποία 
περνάει τα τελευταία χρόνια στη σχέση της µε την Τουρκία, έχει ως ασπίδα ανάµεσα στα 
άλλα τον σεβασµό στο Διεθνές Δίκαιο που απορρέει από τη Σύµβαση των Ηνωµένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. 

Είναι µία σύµβαση την οποία έχουν υπογράψει εκατόν εξήντα οχτώ χώρες του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Ορισµένες δεν την έχουν υπογράψει όπως οι Ηνωµένες 
Πολιτείες, κύριε Παφίλη, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι η σύµβαση αυτή 
δεν αποτελεί τον µπούσουλα µε τον οποίο λύνονται οι διαφορές στη θάλασσα. 

Εχθές είχαµε µία πολύ σηµαντική συµφωνία, την οριοθέτηση της ΑΟΖ ανάµεσα στο 
Ισραήλ και στον Λίβανο, η οποία έγινε µε σεβασµό στις προβλέψεις της UNCLOS, µε τη 
διαµεσολάβηση των Ηνωµένων Πολιτειών που δεν την έχουν υπογράψει, αλλά σέβονται 
απολύτως τα δικαιώµατα τα οποία απορρέουν από τη σύµβαση και τη θεωρούν ως τρόπο 
µε τον οποίο επιλύονται οι διαφορές που έχουν να κάνουν µε τις θαλάσσιες 
αµφισβητήσεις.  

Και, βεβαίως, είναι στο στρατηγικό συµφέρον της χώρας να βελτιώνει η UNCLOS τη 
θέση της στο παγκόσµιο δικαιακό σύστηµα, να είναι ένα ισχυρό εργαλείο, να αποκτά 
περισσότερα εργαλεία για την εµπέδωση των σκοπών του.  

Εµείς θεωρούµε ότι είµαστε ταυτισµένοι µε την UNCLOS και τα εθνικά µας 
συµφέροντα είναι ταυτισµένα µε τη UNCLOS, γιατί βάσει των προβλέψεων αυτών και 
οριοθετήσαµε την ΑΟΖ µε την Ιταλία και επεκτείναµε τα χωρικά µας ύδατα, κάνοντας την 
πρώτη επέκταση της εθνικής κυριαρχίας από την ενσωµάτωση των Δωδεκανήσων και 
σήµερα στο Ιόνιο και προχωρήσαµε στη µερική οριοθέτηση της ΑΟΖ µε την Αίγυπτο και 
συζητάµε για την παραποµπή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών µε την Αλβανία 
πάλι βάσει της UNCLOS.  

Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει η χώρα να είναι α λα καρτ επισκέπτης στις 
προβλέψεις της UNCLOS. Όταν υπάρχει και το θέµα του βυθού, όταν έχουµε µία από τις 
παγκόσµιες ναυτιλίες, όταν σήµερα οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες είναι οι µεγαλύτεροι 
µεταφορείς ενέργειας και προϊόντων εξορύξεων, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να 
είµαστε εµείς αντίθετοι σε αυτά. 

Τώρα έρχοµαι στα επιµέρους θέµατα, τα οποία ετέθησαν από διάφορους 
συναδέλφους.  

Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ζούµε µια πρωτοφανή ένταση στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις. Η ρητορεία που προέρχεται από την Άγκυρα είναι ενδεικτική των προθέσεων και, 
δυστυχώς, τα ελληνοτουρκικά έχουν καταστεί αντικείµενο της προεκλογικής εκστρατείας 
και της προεκλογικής έντασης που επικρατεί στη γείτονα. Αυτό δεν ευνοεί την επίλυση των 
εθνικών θεµάτων. Αυτό δεν ευνοεί το καλό κλίµα που θέλουµε να έχουµε στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό δεν ευνοεί τη µείωση της έντασης στο πεδίο. Και αυτό 
πρέπει να το καταλαβαίνει καθένας.  



Η χώρα αντιµετωπίζει αυτή την τουρκική απειλή και την αντιµετωπίζει νοµίζω µε 
επάρκεια. Για αυτό και η πλειοψηφία των Ελλήνων εµπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
στους χειρισµούς που κάνει σε όλα τα διεθνή φόρα. Το είδαµε και προχθές στην Πράγα.  

Επαναλαµβάνω ότι το είδαµε προχθές στην Πράγα από τον εκνευρισµό που 
προκάλεσε στον κ. Ερντογάν για τον τρόπο µε τον οποίον του απάντησε στο δείπνο των 
ηγετών, όπου µάλιστα ο Τούρκος Πρόεδρος προέβη και σε µια ακόµα κίνηση να 
αποχωρήσει από το δείπνο των ηγετών. Αφού µίλησε, άκουσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
δεν θεώρησε σκόπιµο να συµµετέχει στη συζήτηση µε τους υπόλοιπους σαράντα δύο 
ηγέτες που βρισκόντουσαν εκεί, δείχνοντας ουσιαστικά, ότι έχει και η Τουρκία σε ένα 
βαθµό υποχωρήσει από τη διάθεσή της να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού που λέµε 
του δυτικού συστήµατος ασφάλειας και του ευρωπαϊκού συστήµατος ασφάλειας. Και αυτό 
πρέπει να µας προβληµατίζει ακόµα περισσότερο.  

Εµείς, λοιπόν, απαντάµε διπλωµατικά σε όλα τα επίπεδα. Διευρύνουµε τις 
συµµαχίες µας, στρατηγικές συµµαχίες, σε όλα τα µέτωπα είτε στη Μέση Ανατολή για τις 
χώρες του Κόλπου είτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε µε τις 
Ηνωµένες Πολιτείες.  

Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε πόσο εκνευρισµό προκαλεί στα τουρκικά µέσα 
ενηµέρωσης το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αποτελέσει πλέον αντικείµενο των 
ελληνοαµερικανικών σχέσεων και είναι, κύριε Δηµοσχάκη, ένα λιµάνι που έχει αποκτήσει 
ιδιαίτερη στρατηγική σηµασία για το ΝΑΤΟ ιδιαίτερα µετά τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και πόσο εκνευρισµό προκαλεί το γεγονός ότι παρακάµπτεται ο στρατηγικός 
ρόλος της Τουρκίας µέσα από την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας.  

Παράλληλα, µε τις θυσίες του ελληνικού λαού έχουµε προχωρήσει σε ένα 
πρωτοφανές, ναύαρχε κύριε Χατζηδάκη, εξοπλιστικό πρόγραµµα βγαίνοντας από την 
πολυετή κρίση, αναβαθµίζοντας την αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάµεων. Και 
ελπίζουµε ότι στα επόµενα χρόνια η χώρα µας θα έχει δυνατότητες που δεν φανταζόταν 
ποτέ στο παρελθόν ότι µπορούσε να κατέχει.  

Τώρα, όσοι πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι από τη Γερουσία εχθές πέρασε ένα 
σχέδιο, στο οποίο δεν περιλαµβάνεται η τροπολογία Μενέντεζ, ουσιαστικά πανηγυρίζουν 
για κάτι που, πρώτον, δεν εξυπηρετεί µε ξεκάθαρο τρόπο τα ελληνικά συµφέροντα. Και 
αυτό µας προκαλεί. 

Δεύτερον, δείχνει ότι έχουν άγνοια για τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί το 
Κογκρέσο και ποια είναι η διαδικασία διαβούλευσης ανάµεσα στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στη Γερουσία και στην Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών, για τον 
τρόπο µε τον οποίο διεξάγονται οι διεθνείς σχέσεις των Ηνωµένων Πολιτειών.  

Και τρίτον, δεν αντιλαµβάνονται ότι αυτή η διαδικασία είναι µια µακρά διαδικασία, 
ενδεχοµένως, θα ολοκληρωθεί µετά τις ενδιάµεσες εκλογές και τη διαµόρφωση νέων 
συσχετισµών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία και δεν είναι το τέλος µιας 
διαδροµής, η οποία είχε ως αντικείµενο την Ελλάδα, αλλά αιτία και αφορµή δεν είχε την 
Ελλάδα.  

Είχε το γεγονός ότι η Τουρκία µε την προµήθεια των S-400, µε τη στάση της σε µία 
σειρά από ζητήµατα, µε τη µη ευθυγράµµιση µε το πλαίσιο κυρώσεων απέναντι στην 
Ουκρανία, µε τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτύξει µε τη Ρωσία, δεν θεωρείται ο 
πιστός, καλός σύµµαχος των Ηνωµένων Πολιτειών.  

Και παρ’ όλα αυτά, στο διάστηµα που είχε διαταραχθεί –και έχει διαταραχθεί- η 
σχέση η στενή που επί δεκαετίες υπήρχε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες- η χώρα µας έχει 
καταφέρει να αναβαθµίσει τη διµερή µας σχέση και σε αµυντικό επίπεδο και σε πολιτικό 



επίπεδο. Και δεν αφήσαµε καµµία ευκαιρία, κανένα λεπτό χαµένο και καµµία δυνατότητα 
παρέµβασης, µε κορυφαία αυτή του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, που δεν νοµίζω ότι 
έχουµε ξαναδεί Έλληνα Πρωθυπουργό να πηγαίνει στις Ηνωµένες Πολιτείες και να 
τυγχάνει µιας τέτοιας υποδοχής, να κάνει µια τέτοια οµιλία, η οποία –µπορώ να σας 
διαβεβαιώσω- όχι µόνο προκάλεσε εκνευρισµό στην απέναντι πλευρά, το αντίθετο, 
προκάλεσε και ανησυχία.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε εκατό χρόνια µετά τις συνέπειες της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, όταν τα εθνικά µας θέµατα αποτέλεσαν αντικείµενο 
πολιτικών αντεγκλήσεων και δυστυχώς, πολλές φορές, επιλογών που µας οδήγησαν σε 
οδυνηρές για τον ελληνισµό συνέπειες.  

Θα είναι σκόπιµο και φρόνιµο να διδαχθούµε από το παρελθόν µας και 
πηγαίνοντας στην επόµενη περίοδο των εκλογών του 2023, ζώντας αυτή την περίεργη 
συγκυρία, δηλαδή, να συµπίπτουν οι εκλογές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Τουρκία 
στην ίδια χρονική περίοδο, στο ίδιο χρονικό εξάµηνο, να κρατήσουµε εµείς τις 
ελληνοτουρκικές διαφορές µακριά από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να 
αποδεικνύουµε µε τη θέση µας και την ψήφο µας σε αυτό το Κοινοβούλιο ότι οι Έλληνες 
είµαστε ενωµένοι απέναντι στην τουρκική απειλή, υπερασπιζόµαστε το Διεθνές Δίκαιο γιατί 
το βρίσκουµε ως το µοναδικό τρόπο επίλυσης των διαφορών και στηρίζουµε τις αµυντικές 
δυνατότητες της χώρας.  

Αυτό είναι το µόνο σώφρον που µπορούµε να κάνουµε και είναι ο µόνος τρόπος και 
ο µόνος οδηγός, για να αποκρούσουµε αυτόν τον αναθεωρητισµό που προέρχεται από 
την Άγκυρα, ο οποίος είναι προσβλητικός, επικίνδυνος και πάνω απ’ όλα δηµιουργεί, στο 
διηνεκές, εµβάθυνση του χάσµατος που υπάρχει ανάµεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία 
για την αντίληψη του πώς µπορεί να λειτουργήσει το περιβάλλον ασφάλειας στη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο.  

Εγώ, λοιπόν, ζητάω από όλους την αυτοσυγκράτηση. Δεχόµαστε την καλόπιστη 
κριτική. Νοµίζω ότι έχουµε επιδείξει τη διάθεση να έχουµε και αποφασιστικότητα, αλλά να 
αφήνουµε και τα παράθυρα του διαλόγου ανοικτά.  

Σήµερα, τώρα, συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ ακριβώς για να εκτιµήσει αυτές τις 
καταστάσεις. Πριν από λίγο ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε τους 
κινδύνους που αντιµετωπίζουµε από την ενδεχόµενη εργαλειοποίηση µεταναστευτικών 
ροών στον Έβρο. Και σε αυτό πρέπει να είµαστε ενωµένοι. Δεν είµαστε αποφασισµένοι να 
ανοίξουµε τα σύνορά µας και να µετατρέψουµε τη χώρα µας από χώρα σε χώρο-transit 
προσφύγων, µεταναστών και άλλων ανθρώπων που θέλουν να µπουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Και βεβαίως, πρέπει να στηρίξουµε µε αποφασιστικότητα τα προγράµµατα για την 
ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων -και δεν θα µπορούσα να διαφωνήσω µε τον κ. 
Λοβέρδο- και την ενίσχυση, βεβαίως, µε οικονοµικούς πόρους και του Υπουργείου 
Εξωτερικών, γιατί θεωρώ ότι όντως χρειάζεται µία γενναία οικονοµική αναβάθµιση η 
διπλωµατία µας. Οι διπλωµάτες µας και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν υποστεί ίσως τις 
µεγαλύτερες περικοπές στην περίοδο των µνηµονίων, πάνω από 45% περικοπές και 
νοµίζω ότι είναι καιρός να συζητηθεί, στο πλαίσιο της Εθνικής Αντιπροσωπείας, η 
αναβάθµιση του ρόλου του Έλληνα διπλωµάτη, που -θα συµφωνήσω µαζί του- έχει 
πετύχει πολύ περισσότερα από όσα συνήθως η ελληνική κοινή γνώµη τού αποδίδει. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. 



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι 
παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως 
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν 
για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι 
εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήµου Γαλατσίου. 

Σας καλωσορίζουµε! 

(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 

Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του 
συνόλου των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών και η ψήφισή τους θα γίνει 
χωριστά. 

Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του 
σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της αφενός, και του Καναδά, αφετέρου». 

Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ 
να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ) 

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως 
αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα 
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής: 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Κύρωση	 της	 Συμφωνίας	 Στρατηγικής	 Εταιρικής	 Σχέσης	 μεταξύ	 της	
Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 και	 των	 κρατών	 μελών	 της	 αφενός,	 και	 του	
Καναδά,	αφετέρου	

Επί	της	Αρχής					ΚΑΤΑ	ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ	

Ν.Δ.:	ΝΑΙ	

ΣΥΡΙΖΑ:	ΝΑΙ	

Κίνημα	Αλλαγής:	ΝΑΙ	

Κ.Κ.Ε.:	OXI	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΛΥΣΗ:	OXI	

ΜέΡΑ25:	OXI	

Άρθρο	πρώτο					ΚΑΤΑ	ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ	

Ν.Δ.:	ΝΑΙ	

ΣΥΡΙΖΑ:	ΝΑΙ	



Κίνημα	Αλλαγής:	ΝΑΙ	

Κ.Κ.Ε.:	OXI	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΛΥΣΗ:	OXI	

ΜέΡΑ25:	OXI	

Ακροτελεύτιο	άρθρο						ΚΑΤΑ	ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ	

Ν.Δ.:	ΝΑΙ	

ΣΥΡΙΖΑ:	ΝΑΙ	

Κίνημα	Αλλαγής:	ΝΑΙ	

Κ.Κ.Ε.:	OXI	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΛΥΣΗ:	OXI	

ΜέΡΑ25:	OXI	

Επί	του	Συνόλου					ΚΑΤΑ	ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ	

Ν.Δ.:	ΝΑΙ	

ΣΥΡΙΖΑ:	ΝΑΙ	

Κίνημα	Αλλαγής:	ΝΑΙ	

Κ.Κ.Ε.:	OXI	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΛΥΣΗ:	OXI	

ΜέΡΑ25:	OXI	

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του 
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της αφενός, και του Καναδά, αφετέρου» 
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει 
ως εξής: 

(Να καταχωριστεί το κείµενο του νοµοσχεδίου σελ.131α ) 

 


