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Βουλή. Κυρώθηκε από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής η συµφωνία 
σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις Γεωργία, Μολδαβία 
και Ουκρανία  09/11/2015 22:22  Αθήνα 
 
Κυρώθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή 'Αµυνας και 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής η συµφωνία σύνδεσης µεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 
Ενέργειας και της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. 
 
Υπέρ της κύρωσης των συµφωνιών, ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα 
∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη, το Ποτάµι, οι Ανεξάρτητοι 
Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων. Κατά ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή 
Αυγή και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος. 
 
Με την κύρωση των συµφωνιών διευρύνεται η επιρροή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε χώρες που δεν βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, ενώ 
δηµιουργείται µια ζώνη ασφάλειας και ευηµερίας στα ανατολικά 
σύνορα της Ευρώπης, ανέφερε µεταξύ άλλων κατά τη συζήτηση στην 
Επιτροπή ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ξυδάκης και 
πρόσθεσε ότι ανατολικότερα βρίσκεται η Ρωσία, η οποία αποτελεί 
"µεγάλο γείτονα" και "στρατηγικό εταίρο" της Ένωσης. 
 
Ο κ. Ξυδάκης τόνισε, ότι οι συµφωνίες προωθούν µεταρρυθµίσεις προς την 
κατεύθυνση της δηµοκρατικής διακυβέρνησης και της σύγκλισης µε το 
ευρωπαϊκό κεκτηµένο µε στόχο την εξάρθρωση της ολιγαρχίας, την 
καταπολέµηση της διαφθοράς την ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης και την 
καταπολέµηση των συγκρούσεων. 
 
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι "ανοίγονται για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις υπαρκτές ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας και 
επενδύσεων ενώ αναµένεται αύξηση εξαγωγών προς τις χώρες αυτές και 
σηµαντική βελτίωση στους τοµείς των µεταφορών και των συνεργασιών στην 
ενέργεια. 
 
Για πολλαπλό όφελος της Ελλάδας από την κύρωση των συµφωνιών, έκανε 
λόγο η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου και τόνισε τις θετικές 
συνέπειες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, από τη µείωση των δασµών και τις 
τελωνειακές διευκολύνσεις. 
 
Η κ. Τριανταφύλλου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην Ουκρανική κρίση και 
υποστήριξε, ότι υπάρχει αδυναµία για τη χάραξη κοινής γραµµής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή "υπάρχουν διαφωνίες για τις σφαίρες κυριαρχίας". 
 
Έκανε επίσης λόγο για "πολιτικές λιτότητας που επιβάλλουν τον 
νεοφιλελευθερισµό" και ζήτησε "να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόµενο οι 
σχέσεις της Ε.Ε µε τη Ρωσία". 
 



2 
 

Για επιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης από τον υπουργό Εξωτερικών των µελών 
της Επιτροπής, έκανε λόγο κατά την τοποθέτησή του ο βουλευτής της Νέας 
∆ηµοκρατίας Γιώργος Κουµουτσάκος. "Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε 
στη µεγάλη διεύρυνση, τότε ετέθη ένα στρατηγικό ζήτηµα, για το "πότε 
τελειώνουν οι διευρύνσεις", είπε ο κ. Κουµουτσάκος και συνέχισε. "η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας "βαρύς" µηχανισµός λήψεως αποφάσεων, αλλά 
για πολλούς γεωπολιτικούς και στρατηγικούς λόγους,προκρίθηκε από το 2003, 
η Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής της 
ενίσχυσης των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, οικονοµικό, πολιτικό, θεσµικό της 
ευρωπαϊκής Ένωσης µε χώρες που δεν ήταν πλήρη µέλη επελέγη αυτή η 
πολιτική". 
 
Απαντώντας στον κ. Κουµουτσάκο καθώς και σε ανάλογες αιτιάσεις της κ. 
Ντόρας Μπακογιάννη και του κ. Γιάννη Λοβέρδου, για ελλιπή ενηµέρωση της 
Επιτροπής από τον υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Ξυδάκης ανέφερε ότι δεν 
γνωρίζει να ήταν συχνότερη η ενηµέρωση κατά το παρελθόν και ότι έχει γίνει 
ήδη συνεννόηση µε τον κ. Κοτζιά για να γίνει εντός του Νοεµβρίου ενδελεχής 
ενηµέρωση της Επιτροπής. 
 
Κατά των συµφωνιών, τάχθηκε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος 
για τις οποίες είπε, ότι "υπηρετούν τα σχέδια της Ε.Ε. για την προώθηση των 
καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων." Αναφερόµενος στις συγκρούσεις στην 
Ουκρανία ο κ. Τάσσος υποστήριξε ότι "ο πόλεµος που ξεκίνησε από την 
εθνικιστική υστερία της κυβέρνησης που βρίσκεται σήµερα στην εξουσία" και 
πρόσθεσε ότι "οι ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις επιχειρούν να εµπλέξουν τους 
λαούς σε αυξηµένους κινδύνους πολέµου". 
 
"Κελί της δυστυχίας και της γερµανικής κυριαρχίας" χαρακτήρισε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ο εισηγητής του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή, Χρήστος 
Παππάς. Ο κ. Παππάς τάχθηκε κατά της κύρωσης των συµφωνιών και 
πρότεινε "γεωπολιτική στροφή προς την ορθόδοξη Ρωσία". 
 
"Οι πολίτες θα επωφεληθούν από την µείωση των τιµών και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας µέσα από την αύξηση των εξαγωγών καθώς και από και 
την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών" υποστήριξε από την πλευρά του ο 
εισηγητής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. 
 
Να τεθεί θέµα προστασίας των δικαιωµάτων της ελληνικής µειονότητας στη 
Μολδαβία ζήτησε ο εισηγητής του Ποταµιού Σπύρος Λυκούδης, ενώ ο 
εισηγητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κωνσταντίνος Κατσίκης επεσήµανε ότι 
οι συµφωνίες θα συντελέσουν στην ενίσχυση της σταθερότητας της 
ενίσχυσης του κράτους δικαίου και το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
και ελευθεριών. Υπέρ της κύρωσης των συµφωνιών τάχθηκε και ο εισηγητής 
της Ένωσης Κεντρώων , Μάριος Γεωργιάδης. 
 
Φραστικό επεισόδιο σηµειώθηκε κατά την συνεδρίαση της επιτροπής όταν ο 
εισηγητής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίθεση κατά του κ. Κουµουτσάκου 
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αναφέροντας ότι "τέσσερις µέρες µετά δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που 
χτύπησαν τον Κουµουτσάκο". 
 
"∆εν είναι δυνατόν η ελληνική πολιτεία να µην µπορεί να προστατέψει τους 
πολίτες σε µια διαδήλωση από ακραία στοιχεία και φασίστες" είπε ο κ. 
Κωνσταντινόπουλος. 
 
Ο κ. Παππάς παρενέβη λέγοντας "∆είτε τι έγινε σήµερα στη Θεσσαλονίκη", για 
να απαντήσει ο κ. Κωνσταντινόπουλος ότι "δεν συνοµιλεί µε ανθρώπους που 
προσκυνούν τη φωτογραφία του Χίτλερ". 
 
Ακολούθως ο κ. Παππάς αποχώρησε από την αίθουσα επιτιθέµενος λεκτικά 
κατά του κ. Κωνσταντινόπουλου. 
 
Παρεµβαίνοντας µετά το επεισόδιο ο κ. Κουµουτσάκος ζήτησε από τον 
πρόεδρο της Επιτροπής, να µεταφέρει στον πρόεδρο της Βουλής ότι "έχει 
φθάσει η ώρα αλλαγής προς το αυστηρότερο του κανονισµού της Βουλής". 
 
Η Επιτροπή πάντως, αποφάσισε οµόφωνα τη διαγραφή από τα πρακτικά της 
συνεδρίασης των φράσεων του κ. Παππά "για λόγους προστασίας του κύρους 
του Κοινοβουλίου". 
 
  
 
 


