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Αθήνα, σήµερα στις 28 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 27-11-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΛΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
27 Νοεµβρίου 2014, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία
και άλλες διατάξεις».)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 1ης Δεκεµβρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 322/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολα προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε τα ζητήµατα που εγείρονται από την παραχώρηση σε
ιδιώτες των µεγάλων περιφερειακών αεροδροµίων.
2. Η µε αριθµό 311/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευσταθίας Γεωργοπούλου-Σαλτάρη προς τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα έναρξης της λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
3. Η µε αριθµό 308/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Δηµητρίου Κουκούτση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, σχετικά µε
τους πλειστηριασµούς των ακινήτων.
4. Η µε αριθµό 318/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, σχετικά
µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων δηµοσίων υπαλλήλων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 323/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου «Βυτίνας – Αρχαίας
Ολυµπίας και της παράκαµψης Λαγκαδίων» και το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του.
2. Η µε αριθµό 312/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευ-

τού Σερρών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αφροδίτης Σταµπουλή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το
ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου του Δήµου Ηράκλειας της Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών.
3. Η µε αριθµό 319/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την απαγόρευση της πολιτικής δράσης των εργαζοµένων στην εταιρεία «Mediatel Υπηρεσία Τηλεφωνικών Πληροφοριών Α.Ε.».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 310/25-11-2014 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μάνιας Παπαδηµητρίου
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα
προβλήµατα στο Θεατρικό Μουσείο.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος και πάλι για το περίφηµο Θεατρικό Μουσείο, πολύπαθο πια, µια και µετά από τους
ψύλλους πάνω στους τάπητες δέχθηκε επίθεση και από κανονικούς ληστές.
Είχα την ευκαιρία να το επισκεφθώ η ίδια την εποµένη της ληστείας, καθώς πληροφορήθηκα ότι θα άνοιγε για µία εκποµπή
του «STAR». Σκέφθηκα, λοιπόν, ότι αν οι ψύλλοι δεν θα έτρωγαν
το συνεργείο της κ. Τσαπανίδου, δεν θα τσιµπούσαν και εµένα
και έτσι πήγα.
Βρήκα τους χώρους ανάστατους, πράγµατα πεσµένα στο πάτωµα, τις φιγούρες του Καραγκιόζη, µία σάλπιγγα, κάτι βιβλία,
χαρτιά και τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου καθισµένο
σε ένα σκαµνάκι στη µέσα αίθουσα, ενώ γύρω του τραβούσαν οι
κάµερες την εικόνα της καταστροφής.
Έπειτα απ’ αυτό, ο κ. Γεωργουσόπουλος ήρθε και ενηµέρωσε
την ΕΕΚΕ πολιτισµού του ΣΥΡΙΖΑ, όπως του είχε ζητηθεί από
παλιά αλλά δεν είχαµε την τιµή να τον δούµε, για τα οικονοµικά
και τα εργασιακά του µουσείου και για την αιτία για την οποία
δεν µπορεί να ανοίξει. Μας είπε για τα χρήµατα που πρέπει να
εκταµιευτούν, τα οποία το Υπουργείο Πολιτισµού προσφέρθηκε
να δώσει, αλλά δεν µπορούν να εκταµιευτούν λόγω της φορολογικής ενηµερότητας που δεν µπορεί να παρθεί και µας είπε ότι
χρειάζονται 750.000 ευρώ, για να σωθεί το µουσείο. Αυτό, βέ-
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βαια, είχαµε τη δυνατότητα να δούµε ότι διαρκώς αυξάνεται,
καθώς η προηγούµενη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν το
Μάρτιο του 2014, µιλούσε για 400.000 ευρώ και τώρα έχουν φθάσει τις 750.000. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι διαρκώς αυτό το
χρέος θα αυξάνεται, εάν δεν γίνει κάτι τώρα.
Καταλαβαίνουµε πως το γεγονός ότι επιχορηγείτο το Θεατρικό Μουσείο εθιµικώ δικαίω είναι ένας λόγος να υπάρχει ένα
πρόβληµα, αλλά δεν πιστεύουµε ότι είναι κάτι το αξεπέραστο,
γιατί πολλές επιδοτήσεις µέχρι πριν από τρία χρόνια που σταµάτησαν οι επιχορηγήσεις στο θέατρο γίνονταν εθιµικώ δικαίω και
βοήθησαν πάρα πολύ την ανάπτυξη και τον πολιτισµό, επιδοτήσεις µουσείων, όπως το Μπενάκη, θεάτρων, όπως το Θέατρο Τέχνης, το Θέατρο «Πόρτα», το Θέατρο «ΑΤΤΙΣ», θεατρικών και χορευτικών οµάδων, όπως η Οµάδα Εδάφους, που λάµπρυναν τη
χώρα µας τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.
Το Θεατρικό Μουσείο, όπως και οι θεατρικές επιχορηγήσεις,
έπρεπε να είναι θεσµοθετηµένα, έπρεπε να έχουν κωδικό. Ήταν
κάτι που το ζητούσαµε και το ζητάµε ακόµα συνεχώς. Όµως δεν
έγινε ποτέ. Έτσι, όταν τελείωσαν τα χρήµατα από τον ΟΠΑΠ,
σταµάτησαν όλοι να επιχορηγούνται. Έτσι, λοιπόν, βρεθήκαµε
στην κατάσταση που είµαστε σήµερα.
Θέλουµε, λοιπόν, να ρωτήσουµε το Υπουργείο Πολιτισµού τι
προτίθεται να κάνει και πώς θα λύσει αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στην ερώτηση
θα απαντήσει η Υφυπουργός κ. Αγγελική Γκερέκου.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Αγαπητή συνάδελφε, η ερώτησή σας έρχεται σε µια
χρονική στιγµή στην οποία το Υπουργείο Πολιτισµού έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί αυτά για τα οποία είχε δεσµευτεί πριν από δυόµισι µήνες εδώ σε αυτήν την Αίθουσα, όταν ο συνάδελφός µας
από τη ΔΗΜΑΡ, ο κ. Κυρίτσης, είχε κάνει µια σχετική ερώτηση.
Ωστόσο, πριν απαντήσω στην ουσία της ερώτησής σας, θα
ήθελα λίγο να βάλουµε τα πράγµατα ξανά στη θέση τους, για να
υπάρχει µια κατανόηση σε όλα τα επίπεδα.
Πρώτα απ’ όλα, όπως γνωρίζετε, το Θεατρικό Μουσείο λειτουργεί αυτόνοµα, δηλαδή µε δική του διοίκηση που έχει την
αποκλειστική ευθύνη της οικονοµικής διαχείρισης. Δεν υπάγεται
στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού, ίσως κακώς, αλλά
πάντως δεν υπάγεται και τουλάχιστον αυτό δεν έχει συµβεί µέχρι
από λίγο καιρό, δεν έχει γίνει κάτι που να αλλάξει αυτό το δεδοµένο. Δεν υπάγεται, λοιπόν, στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού και εποµένως δεν υπάρχει ούτε υποχρέωση για τακτική
επιχορήγηση από το κράτος ούτε δυνατότητα και ελέγχου των
οικονοµικών του ίδιου του οργανισµού του µουσείου.
Όµως, το Υπουργείο Πολιτισµού, όπως και εσείς φάνηκε να
υποστηρίζετε, επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα µοναδικό φορέα
εξαιρετικού πλούτου, όπως είναι το Θεατρικό Μουσείο –µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται- και επειδή αντιλαµβάνεται πλήρως όσον
αφορά και στη διαφύλαξή του και στην προστασία και στην ανάδειξη αυτής της θεατρικής κληρονοµιάς του τόπου µας, κάλυπτε
όλα αυτά τα χρόνια –ως όφειλε βεβαίως ηθικά- µε έκτακτες επιχορηγήσεις τα έξοδα λειτουργίας, στέγασης και µισθοδοσίας
του σωµατείου.
Αυτό σταµάτησε όντως το 2013. Γιατί; Όχι γιατί το Υπουργείο
αποφάσισε ξαφνικά να διακόψει τη χρηµατοδότηση, αλλά γιατί
ο φορέας δεν µπορούσε να λάβει φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα λόγω των χρεών που είχαν συσσωρευτεί προς το
δηµόσιο. Γνωρίζετε ότι δίχως τις ενηµερότητες αυτές δεν είναι
εφικτή η έκτακτη επιχορήγηση πολιτιστικών οργανισµών από το
Υπουργείο. Άρα όχι µόνο δεν µπορεί να πει κανείς ότι έχουµε εγκαταλείψει το Θεατρικό Μουσείο, αλλά, όπως θα διαπιστώσετε,
έχουµε αναλάβει πρωτοβουλίες σε αυτό το µικρό χρονικό διάστηµα που είµαστε για τη διάσωση των εκθεµάτων του µουσείου
και στη συνέχεια για τη βιώσιµη –που αυτό είναι το πιο σηµαντικό- επαναλειτουργία του, πώς θα είναι βιώσιµο αυτό και πώς
στον χρόνο θα διατηρηθεί.
Τι έγινε, λοιπόν, τους δύο τελευταίους µήνες; Συνεχίσαµε τις
συναντήσεις µας µε τους εκπροσώπους του Θεατρικού Μουσείου και της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, στην
οποία, όπως θα γνωρίζετε, ανήκει το µεγαλύτερο µέρος της συλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λογής του µουσείου, για να κατανοήσουµε όλες τις διαστάσεις
του προβλήµατος, γιατί υπήρχαν διαφορετικές διαστάσεις από
διαφορετικές πλευρές. Διερευνήσαµε, λοιπόν, αφού είχαµε όλη
την εικόνα, και έχουµε στην διάθεσή µας τουλάχιστον τρεις εναλλακτικές επιλογές για τη µεταστέγαση και την επαναλειτουργία
του µουσείου, της βιβλιοθήκης βεβαίως και του αρχείου του.
Ύστερα από συνεχείς επικοινωνίες µε το Δήµο Αθηναίων και
πιέσεις προς τη διοίκηση του Θεατρικού Μουσείου καταφέραµε
επιτέλους µόλις την αµέσως επόµενη εβδοµάδα να µπει στο
χώρο του πνευµατικού κέντρου που φιλοξενεί τη συλλογή συνεργείο του δήµου, το οποίο θα προχωρήσει σε τρίτη απεντόµωση -γιατί όντως υπάρχει τεράστιο πρόβληµα- και στην αποψύλλωση του τάπητα, όπου δεν υπήρξε καν προσωπικό γι’ αυτό, για
να σταµατήσει επιτέλους η καταστροφή των σπάνιων, πολύτιµων
συλλογών που βρίσκονται αφηµένες στην τύχη τους.
Στη συνέχεια, θα πάει κλιµάκιο βεβαίως της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου για να κάνει µία εκτίµηση της κατάστασης αυτήν τη στιγµή. Επίσης, αποκτήσαµε ύστερα από πολλή
αναζήτηση πλήρη εικόνα των ληξιπρόθεσµων οφειλών, για να ξέρουµε ακριβώς τι είναι αυτό που οφείλει, ώστε σήµερα να είµαστε σε θέση να πούµε πως µπορούµε πραγµατικά να βοηθήσουµε, κάτι για το οποίο θα σας µιλήσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία Υπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Χαίροµαι πάρα
πολύ που το ακούω. Είχαµε κάποιες πληροφορίες ότι βρέθηκε
µία λύση, αλλά θέλαµε να το ακούσουµε από εσάς σήµερα εδώ.
Οπότε συνεχίζω και λέω ότι είναι για εµάς πάρα πολύ σηµαντικό
αυτή η λύση να προχωρήσει και να αποδώσει καρπούς για να
σωθούν αυτά τα κειµήλια µέσα εκεί, να σωθεί το µουσείο.
Γιατί πιστεύουµε ότι µόνο όταν υπάρχει κάπου στοιχειοθετηµένη η ιστορία του θεάτρου µπορούµε να πούµε ότι, περνώντας
µια βόλτα από εκεί, µπορείς να συναντηθείς µε αυτό που υπήρξε
πριν από σένα εδώ και δεν ήταν καθόλου λίγο. Διότι όλη η συνάντηση της γενιάς του ’30 µε τους µεγάλους συνθέτες, σκηνοθέτες, ερµηνευτές, που ξανάνοιξαν την Επίδαυρο και το Ηρώδειο
µετά τον πόλεµο και έµαθαν όλους εµάς όλα όσα γνωρίζουµε
σήµερα, είναι εκεί µέσα. Όσο µικρά ή µεγάλα και αν είναι αυτά,
είναι τα µόνα που ξέρουµε και πρέπει να µην διαπραγµατευόµαστε µε κανέναν και για κανένα λόγο την αξία τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ.
Χαίροµαι πολύ που τοποθετείστε µε τον τρόπο αυτό, κυρία συνάδελφε. Εξάλλου, σας εκτιµώ ιδιαίτερα για τη σχέση που έχετε
µε το θέατρο βεβαίως. Ναι, είναι αδιαµφισβήτητο αυτό, ότι θέλουµε πραγµατικά να λύσουµε το πρόβληµα και δεν το διαπραγµατευόµαστε. Άρα, λοιπόν, όπως αντιλαµβανόµαστε, το πρώτο
βήµα είναι πώς θα λύσουµε το θέµα των χρεών προς το δηµόσιο.
Διότι µε αυτό το φορτίο, ούτε βιώσιµη λειτουργία µπορεί να
υπάρξει ούτε δυνατότητα επιχορήγησης από το Υπουργείο.
Για τον λόγο αυτό –και µπαίνω πράγµατι στην ουσία της ερώτησής σας και της δικής µου απάντησης- πριν από τρεις µέρες
βρεθήκαµε µε τους εκπροσώπους του Θεατρικού Μουσείου και
της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και κάναµε µία
πρόταση για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Θεατρικού Μουσείου προς το δηµόσιο.
Προτείναµε λοιπόν να αναλάβει το Υπουργείο τη σταδιακή εξόφλησή τους προς το ΙΚΑ, έχοντας ήδη µιλήσει βεβαίως µε το διοικητή του ΙΚΑ για τη δυνατότητα αυτή. Νοµίζω ότι είµαστε σε
πάρα πολύ καλό δρόµο. Επίσης, προτείναµε το Υπουργείο να
αναλάβει την άµεση εξόφληση των οφειλών προς τον ΟΑΕΔ και
την εφορία.
Όλα αυτά που σας είπα ανέρχονται γύρω στις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. Επειδή στην περίπτωση αυτή θα µπορεί το σωµατείο να πάρει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, υπάρχουν στη διάθεση –υπήρχαν, αλλά δεν µπορούσαν να εκταµιευ-
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θούν- εκατό χιλιάδες ευρώ για να λυθούν κι άλλα πρόσθετα προβλήµατα που υπάρχουν στο µουσείο αυτήν τη στιγµή σε σχέση
µε τα οικονοµικά του. Αυτό θα ήθελα να το προσέξετε, γιατί είναι
σηµαντικό.
Το Υπουργείο Πολιτισµού προτίθεται λοιπόν να αναλάβει την
οικονοµική υποχρέωση που δεν δηµιουργήθηκε, όπως αντιλαµβανόµαστε, µε ευθύνη του, ενώ ο προϋπολογισµός του Υπουργείου έχει µειωθεί στο 50%. Κι αυτό γιατί αντιλαµβανόµαστε την
κρισιµότητα.
Σε µια περίοδο, λοιπόν, που κάθε δηµόσια δαπάνη πρέπει να
έχει αντίκρισµα δεν επιθυµούµε να δώσουµε χρήµατα χωρίς να
είµαστε σε θέση να έχουµε λόγο στο εξής για τη διαχείριση
αυτής της τόσο πολύτιµης θεατρικής κληρονοµιάς του τόπου
µας και για τον τρόπο µε τον οποίο θα πάψει να βρίσκεται καταχωνιασµένη και αναξιοποίητη, όπως γίνεται τα τελευταία τρία
χρόνια. Είναι κάτι θλιβερό αυτό που συµβαίνει και πρέπει να σταµατήσει.
Έτσι, λοιπόν, για να έχει νόηµα για το δηµόσιο συµφέρον η
ανάληψη των υποχρεώσεων του Υπουργείου ως προς το Θεατρικό Μουσείο, το Υπουργείο προτείνει να µεταβιβαστούν στο
ελληνικό δηµόσιο κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή το σύνολο των συλλογών του µουσείου, τα εκθέµατα, η βιβλιοθήκη και
το πολύτιµο αρχειακό υλικό, αφού προηγηθεί απογραφή βεβαίως. Εάν γίνει αποδεκτή –και νοµίζω και πιστεύω από την αίσθηση που έχω ότι θα γίνει- η πρόταση για τη µεταβίβαση, θα
δροµολογήσουµε µια από τις επιλογές που έχουν τεθεί υπ’ όψιν
µας, όσον αφορά τη µεταστέγασή του και την εύρυθµη λειτουργία και στήριξή του συνεχώς. Παράλληλα, θα διερευνήσουµε τη
δυνατότητα κήρυξης της συλλογής ως µνηµείου νεότερης πολιτιστικής κληρονοµιάς για να έχουµε επιπλέον µια πρόσθετη προστασία αλλά και ανάδειξη του υλικού µας.
Σε κάθε περίπτωση θέλουµε, όχι µόνο να αναδειχθούν τα εκθέµατα, αλλά να συνεχιστεί ένα εξαιρετικό έργο που είχε κάνει και µπορεί να συνεχίσει να κάνει-όσον αφορά την ελεύθερη
πρόσβαση φοιτητών, την ερευνητική δουλειά που µπορεί να γίνει
µέσα από αυτό το Θεατρικό Μουσείο, την εκπαιδευτική δουλειά,
τη µελετητική δουλειά για το αρχείο, τη βιβλιοθήκη και γενικότερα για όλα τα εκθέµατά του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Εποµένως, για πρώτη φορά –και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρετο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού έχει καταθέσει και είναι
σε θέση -και αυτό είναι το σηµαντικό- να εφαρµόσει µια συγκροτηµένη πρόταση -πράγµα που έχουν αναγνωρίσει πρώτα από
όλα οι ίδιοι οι άµεσοι ενδιαφερόµενοι- η οποία, εφόσον γίνει αποδεκτή –που αυτό ελπίζω- µπορεί να οδηγήσει στην επίλυση ενός
προβλήµατος που σέρνεται επί χρόνια δυστυχώς. Η απόφαση
που πρέπει να ληφθεί άµεσα έγκειται πλέον –και την αναµένουµε
µέσα στα επόµενα εικοσιτετράωρα- από τις γενικές συνελεύσεις
των δύο φορέων που κατέχουν βεβαίως τη συλλογή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στην πρώτη µε αριθµό 320/25-11-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι ξέρετε καλύτερα από τον καθένα
σε αυτήν την Αίθουσα το αντικειµενικό πρόβληµα το οποίο υπάρχει στον ασφαλιστικό φορέα των ελευθέρων επαγγελµατιών, δηλαδή τον ΟΑΕΕ.
Πράγµατι, η Κυβέρνηση πήρε πρόσφατα γενναία µέτρα για τη
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία,
όπου περιλαµβάνονται βέβαια οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, όπως
είχε πάρει και στο παρελθόν τη δωδεκάµηνη ρύθµιση. Η ροή της
δωδεκάµηνης ρύθµισης, όπως ξέρουµε, ήταν φθίνουσα, διότι
υπήρχε αντικειµενικό πρόβληµα, όπως θα υπάρχει και σε λίγο.
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Παρά τις ρυθµίσεις, τις οποίες έχουµε, είναι πολύ δύσκολο για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες να µπορούν να πληρώνουν και
τη δόση των ληξιπρόθεσµων εισφορών, να πληρώνουν και τη
υποχρεωτική µηνιαία εισφορά τους στο ασφαλιστικό ταµείο, δοθείσης της πραγµατικότητας ότι η αγορά βρίσκεται ακόµη σε
ύφεση και ότι τα εισοδήµατα των ελευθέρων επαγγελµατιών
είναι εξαιρετικά χαµηλά.
Έχουν τεθεί διάφορες προτάσεις στο τραπέζι, ιδιαίτερα από
την ΕΣΕΕ. Έχω µιλήσει µε πάρα πολλούς από τους εκπροσώπους των ελευθέρων επαγγελµατιών, των εµπόρων δηλαδή και
των επιχειρηµατιών. Έχω µιλήσει και µε επίσηµους εκπροσώπους, αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται στην αγορά. Αντιλαµβάνοµαι ότι είναι πρόσφορο το έδαφος για τη µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών οριζόντια σε όλες τις κλίµακες µε ανάλογη αποδοχή τους για τη µείωση των προσδοκώµενων συντάξεων.
Εκτιµώ, δηλαδή, ότι είναι ώριµος ο χρόνος να δει η διοίκηση
του ΟΑΕΕ κι εσείς ως πολιτική ηγεσία ότι µόνο µία γενναία απόφαση µε µείωση των ασφαλιστικών εισφορών µπορεί να οδηγήσει σε βιωσιµότητα αυτό το ταµείο. Διαφορετικά, σήµερα πού
βρισκόµαστε; Βρισκόµαστε σε µία εικόνα όπου αυτά που πληρώνει το κράτος είναι λίγο περισσότερα από τα έσοδα του ταµείου
από τους ασφαλισµένους και ότι σύντοµα µέσα στο 2015 θα βρεθούµε πάλι σε αδιέξοδο.
Υπάρχει, επίσης, ανοιχτή η πρόταση της ΕΣΕΕ για την κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του παρελθόντος, ούτως ώστε να µειωθεί, επίσης, σε ένα ποσοστό η προσδοκώµενη
σύνταξη για να διευκολυνθεί η αγορά. Έχουµε χιλιάδες ανασφάλιστους ανθρώπους και οικογένειες. Επίσης, υπάρχει και στο
τραπέζι η πρόταση της αναδροµικής µείωσης των οφειλών σε
σχέση µε τα ληξιπρόθεσµα.
Εκτιµώ ότι η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει αποφάσεις, καθώς
είναι ώριµος ο χρόνος, γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούµε σε µία
διαρκή προς τα κάτω ρύθµιση και διαρκές αδιέξοδο των ασφαλιστικών εισφορών και των ελευθέρων επαγγελµατιών, που στο
τέλος θα εξαφανίσει και το ταµείο και θα οδηγήσει σε πλήρες
αδιέξοδο την ασφάλιση χιλιάδων οικογενειών.
Την ερώτηση αυτήν την κάνω, διότι βρισκόµαστε προφανώς
και σε ένα σκαλοπάτι αποφάσεων για το συνταξιοδοτικό το 2015
και εντεύθεν και εποµένως θεωρώ ότι η απάντησή σας και η συζήτηση που θα κάνουµε εδώ έχει πολύ µεγάλη αξία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Θα απαντήσει στην ερώτησή σας ο Υφυπουργός κ. Αντώνης
Μπέζας.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μπέζα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αναγνωρίζω, κύριε συνάδελφε, ότι ο
ΟΑΕΕ βρίσκεται σε µία δύσκολη οικονοµική συγκυρία, αφού οι
ασφαλισµένοι του είναι άνθρωποι της αγοράς, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Οι
ασφαλισµένοι του είναι οι πρώτοι αποδέκτες της κρίσης και σίγουρα δεν θα είναι οι πρώτοι στους οποίους θα έχει αντίκτυπο η
ανάκαµψη της οικονοµίας. Βεβαίως, το πρόβληµα προϋπήρχε
της κρίσης, αλλά το πρόβληµα έχει γίνει ακόµα πιο έντονο τώρα
στην περίοδο της ύφεσης.
Κάνω αυτήν την αναφορά όχι φυσικά για να δηµιουργηθούν
ανησυχίες, αφού σε κάθε περίπτωση το κράτος εγγυάται την καταβολή των συντάξεων, πράγµα το οποίο αποδεικνύει εµπράκτως κάθε χρόνο καταβάλλοντας ποσά έκτακτης επιχορήγησης.
Οι ανησυχίες περί κινδύνου βιωσιµότητας του ΟΑΕΕ ή οικονοµικής του αδυναµίας –το τονίζω αυτό, το υπογραµµίζω- δεν έχουν
βάση στο πλαίσιο ενός καθολικού, δηµόσιου και τριµερούς χρηµατοδότησης συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, στο οποίο σύστηµα το κράτος εγγυάται µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό
την καταβολή των συντάξεων.
Κάνω αυτήν την αναφορά για να τονίσω ότι ο ΟΑΕΕ θα πρέπει
να έχει σαν βασικό και σαν κύριο, πρωταρχικό του στόχο, την αύξηση των εσόδων του, που µπορεί να γίνει αφ’ ενός µε τη συγκράτηση στο σύστηµα των συνεπών ασφαλισµένων και αφ’ ετέρου µε την επανένταξη στο ασφαλιστικό σύστηµα όλων εκείνων
που λόγω των οφειλών παραµένουν έξω από το σύστηµα, στερώντας το ταµείο από τις τρέχουσες και τις ληξιπρόθεσµες οφει-
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λές, αλλά και στερώντας τον ίδιο τους τον εαυτό από τα δικαιώµατα που προκύπτουν από την ύπαρξη ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Χρειάζεται, λοιπόν, σίγουρα ένα πλέγµα πρωτοβουλιών και για
την ασφαλιστική προστασία αλλά και για τη δυνατότητα ανταπόκρισης των ασφαλισµένων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να σας πω ότι ως Υπουργείο
Εργασίας, τα τελευταία χρόνια έχουµε προχωρήσει, θεσµοθετώντας µία σειρά από µέτρα.
Ενδεικτικά αναφέρω ορισµένα από αυτά.
Πρώτον, η διάταξη του άρθρου 30 του ν. 3904/2010, µε την
οποία, για να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις περί ποινικοποίησης
της µη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, απαιτείται πλέον
ο υπόχρεος να οφείλει ποσό που να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ
από τις 2.000 ευρώ που ήταν παλαιότερα.
Δεύτερον, συστάθηκε στον ΟΑΕΔ ειδικός λογαριασµός ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενων, σκοπός του οποίου είναι η χορήγηση βοηθήµατος ανεργίας ύψους
360 ευρώ τον µήνα, στις περιπτώσεις που έχουµε αποδεδειγµένη
διακοπή του επαγγέλµατος και για χρονικό διάστηµα από τρεις
έως εννέα µήνες, ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης. Για τον ΟΑΕΕ
τον Οκτώβριο του 2014 –τώρα, τον προηγούµενο µήνα- πήραν
αυτό το βοήθηµα δύο χιλιάδες οκτακόσιοι δικαιούχοι. Είναι µέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, δεν είναι γνωστά και πρέπει να αναφερθούν.
Τρίτον, ενώ για τους ασφαλισµένους άλλων ταµείων η καταβολή της σύνταξης αρχίζει εφόσον η οφειλή δεν υπερβαίνει τις
15.000 ευρώ, για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ το όριο αυτό
είναι 20.000 ευρώ. Δηλαδή, εφόσον χρωστούν µέχρι 20.000
ευρώ, µπορούν να ξεκινήσουν να παίρνουν τη σύνταξή τους και
τα ποσά της οφειλής συµψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα
ποσά των συντάξεων σε ίσες µηνιαίες δόσεις.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των ασφαλιστικών εισφορών το οποίο
θέσατε. Η εισφορά του κλάδου κύριας σύνταξης υπολογίζεται σε
µία από τις δεκατέσσερις ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµη.
Οι δέκα πρώτες κατηγορίες είναι υποχρεωτικές, οι άλλες τέσσερις είναι προαιρετικές.
Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αναπροσαρµόζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας µετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του ΟΑΕΕ. Έχουν παραµείνει σταθερές από το 2009 και
το διοικητικό συµβούλιο του ΟΑΕΕ έχει αποφασίσει να παραµείνουν στα επίπεδα του 2009 µέχρι το τέλος του 2015.
Για να αντιµετωπιστούν οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης,
θεσπίστηκαν οι διατάξεις του ν. 4075/2012, µε τις οποίες προβλέπεται ότι οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ µπορούν µε αίτησή τους
να επιλέξουν την κατάταξή τους στην κατώτερη ή στην αµέσως
κατώτερη –στη δεύτερη κατώτερη- ασφαλιστική κατηγορία του
κλάδου σύνταξης του ΟΑΕΕ και να παραµείνουν σε αυτή µέχρι
τις 31-12-2014, µέχρι το τέλος του χρόνου.
Αυτό το καθεστώς, µε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας
η οποία µόλις χθες ενσωµατώθηκε στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, παρατάθηκε για δύο ακόµα χρόνια µέχρι το
τέλος του 2016. Άρα µέχρι το τέλος του 2016 έχουν δικαίωµα
επιλογής ανάµεσα στην κατώτερη ή στην αµέσως κατώτερη κατηγορία.
Αυτό πρακτικά αποτελεί µία έµµεση –θα έλεγα- µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών. Είναι µια σηµαντική παρέµβαση προς
όφελος των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ και λειτουργεί ως µία έµµεση µείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα, θα απαντήσω στη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αναµφίβολα είναι θετικά
αυτά, κύριε Υπουργέ, και το είπα και στο ξεκίνηµα της τοποθέτησής µου, ότι δηλαδή η δυνατότητα να κατέβουν δύο κλίµακες και
η παράταση που ψηφίστηκε πράγµατι ως τροπολογία χθες για
άλλα δύο χρόνια είναι στη θετική κατεύθυνση.
Βεβαίως, πρέπει να πούµε για τι ποσό µιλάµε. Μιλάµε για ένα
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ποσό από 40 µέχρι 55 ευρώ τον µήνα. Δεν νοµίζω ότι αυτό λύνει
το πρόβληµα των ασφαλισµένων που έχουν τη ληξιπρόθεσµη
οφειλή τους και την τρέχουσα. Βεβαίως, θα γίνει προσπάθεια
από πάρα πολλούς να επανενταχθούν, ιδιαίτερα από αυτούς που
βρίσκονται εκτός ασφαλιστικού συστήµατος ή χρωστούν. Θα πω
εδώ τα νούµερα που έχω βρει από τα στατιστικά του ΟΑΕΕ. Πιστεύω, όµως, ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα θα φθάσουµε
στο ίδιο αδιέξοδο.
Είπατε πολύ σωστά ότι πράγµατι έχουν παγώσει οι ασφαλιστικές εισφορές από το 2009 µέχρι το 2015. Η εσωτερική υποτίµηση
της χώρας –υποτίµηση αµοιβών, εσωτερικής αγοράς, κινητών
και ακινήτων αξιών- είναι τόσο πολύ µεγάλη που θεωρώ ότι είναι
ώρα να πάρει γενναία απόφαση η Κυβέρνηση να µειώσει τις
ασφαλιστικές εισφορές. Είναι ο µόνος τρόπος να εξασφαλίσει
ροή χρηµάτων ο ΟΑΕΕ. Διαφορετικά, θα αυξάνεται διαρκώς και
κάθε χρόνο το ποσοστό του κρατικού προϋπολογισµού, το οποίο
θα πρέπει να διασώσει τις πράγµατι εγγυηµένες συντάξεις του
ΟΑΕΕ.
Εποµένως, ζητώ από την Κυβέρνηση να το δει πιο πριν από το
τέλος του 2015. Εκτιµώ ότι και από την 1-1-2015, εάν η Κυβέρνηση µειώσει αρκετά τις ασφαλιστικές εισφορές, κρατώντας και
τις δύο κλίµακες κάτω, θα ρεύσει περισσότερο χρήµα στα ταµεία.
Αναφέρω δύο νούµερα τα οποία θεωρώ πολύ σηµαντικά. Από
το σύνολο των επτακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ µόνο εκατόν εβδοµήντα δεν έχουν οφειλές.
Πόσοι είναι ανενεργοί εκτός ασφαλιστικού ταµείου; Το ένα τρίτο,
διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες.
Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι οφείλουν; Οφείλουν τριακόσιες
εβδοµήντα εννέα χιλιάδες ασφαλισµένοι, δηλαδή οι µισοί από
τους ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ χρωστούν. Το ένα τρίτο βρίσκεται εκτός ταµείου. Άρα το ταµείο νοµίζω ότι έχει ανάγκη ελέγχου
βιωσιµότητας πραγµατικής και γενναίων αποφάσεων.
Δεύτερον, θεωρώ ότι η Κυβέρνηση ήρθε η ώρα να διαχωρίσει
την ασφαλιστική εισφορά υγείας από την ασφαλιστική εισφορά
σύνταξης. Αυτοί που δεν µπορούν να πληρώσουν την ασφαλιστική τους εισφορά για τη σύνταξη, δεν έχουν ούτε βιβλιάριο
υγείας και στη συνέχεια τα έξοδα αυτών και των οικογενειών
τους, µέσω των τριµελών επιτροπών των νοσοκοµείων –τουλάχιστον για τη δευτεροβάθµια περίθαλψη- τα πληρώνει πάλι ο
εθνικός προϋπολογισµός.
Στην πραγµατικότητα τα λεφτά τα δίνουµε –κυρίως για τη δευτεροβάθµια υγεία- στα δηµόσια νοσοκοµεία, για όλους τους ανασφάλιστους. Μήπως πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουµε να
πάρουµε για το κοινό καλό το ποσοστό εκείνο που αφορά την
υγεία και να διαπραγµατευθούµε µε τους εκπροσώπους των
ελευθέρων επαγγελµατιών το κοµµάτι εκείνο που αφορά τη σύνταξη, µε γενναίες αποφάσεις;
Κλείνω λέγοντας –και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
σας εδώ και τις απαντήσεις και θα σας ακούσω µε πολύ ενδιαφέρον- το εξής: Εγώ σήµερα θέλω να ακούσω για να είµαι ευχαριστηµένος –που δεν είναι ανάγκη να είµαι ως Βουλευτής- ότι η
Κυβέρνηση βρίσκεται µπροστά σε σοβαρές αποφάσεις για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες. Διαφορετικά –το ξαναλέω- εντός
του 2015 θα βρεθούµε εκεί που βρεθήκαµε πριν από τρεις µήνες.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μαρκόπουλε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο, για να δευτερολογήσετε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε, οριζόντια µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ µε τον τρόπο
που εσείς το εννοείτε, δεν µπορεί να γίνει, γιατί αυτό θα φέρει
δυσµενή οικονοµικά αποτελέσµατα στη ρευστότητα του ΟΑΕΕ
και γενικά στη λειτουργία του.
Ακούω από τις οργανώσεις των επαγγελµατιών ότι υπάρχει
πρόταση να µειωθούν οι εισφορές και να υπάρχει ανάλογο αντίκρισµα στα συνταξιοδοτικά τους οφέλη µετά από χρόνια. Πρέπει,
όµως, να µην λησµονείτε ότι από τις τρέχουσες εισφορές, τις
οποίες πληρώνουν τώρα οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, πληρώνονται τώρα οι συντάξεις αυτών που είναι ήδη συνταξιούχοι. Άρα
µία πολύ µεγάλη οριζόντια µείωση των ασφαλιστικών εισφορών
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µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα ρευστότητας και ταµειακής
ισορροπίας στον ΟΑΕΕ σήµερα για να µπορέσει να καλύψει τις
συντάξεις αυτών που παίρνουν τώρα συντάξεις και όχι αυτών
που θα πάρουν µετά από κάποια χρόνια.
Η δυνατότητα, όµως, που σας ανέφερα προηγουµένως, δικαιώµατος κατάταξης έως δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες που παρατάθηκε για δύο ακόµη χρόνια, µέχρι το τέλος του
2016, λειτουργεί έµµεσα ως µία µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να κινδυνεύει η ταµειακή ισορροπία του οργανισµού.
Επίσης, πρέπει να σας πω ότι µε αποφάσεις αυτής της Κυβέρνησης υπάρχει δυνατότητα για τους ανασφάλιστους του ΟΑΕΕ,
εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις ως προς το εισόδηµά
τους, να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας, να έχουν δηλαδή πλήρη ιατροφαρµακευτική-υγειονοµική κάλυψη.
Επίσης, µε αποφάσεις αυτής της Κυβέρνησης, για το σύνολο
των ανασφάλιστων της χώρας και χωρίς καµµία προϋπόθεση παρέχονται υπηρεσίες υγείας και φαρµακευτικής κάλυψης στις δηµόσιες δοµές της χώρας, ανάλογες µε αυτές που παρέχονται
στους ασφαλισµένους. Άρα αυτό το ζήτηµα την περίοδο της κρίσης νοµίζω ότι το έχουµε αντιµετωπίσει επαρκώς.
Πάγωµα και ανακεφαλαιοποίηση παλαιών ληξιπρόθεσµων
οφειλών δεν χρειάζεται να γίνει γιατί υπάρχει αυτή η πολύ γενναία ρύθµιση –πρωτόγνωρη θα έλεγα µε βάση την εµπειρία που
έχω και από το Υπουργείο Οικονοµικών- των εβδοµήντα δύο και
των εκατό δόσεων. Η ρύθµιση αυτή έχει πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, έχει µεγάλο πλήθος δόσεων έχει δυνατότητες
επανένταξης, δεν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών και
δηλώσεων, µειώνει το επιτόκιο από το 8,75% στο 4,56%, χορηγεί
βεβαίωση οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας,
έχει υψηλά και γενναία ποσοστά έκπτωσης, εντάσσει σε ρύθµιση
αυτούς οι οποίοι τήρησαν τη νέα αρχή και θέλουν να µπουν στην
καινούρια ρύθµιση.
Προσέξτε, αναγνωρίζω αυτό που είπατε ότι ο ΟΑΕΕ έχει πάθει
τη µεγαλύτερη ζηµιά την περίοδο της κρίσης και φαίνεται αυτό
και από τα στοιχεία.
Από την επεξεργασία των στοιχείων των οφειλετών του ΟΑΕΕ
προκύπτει ότι για τους ενεργούς ασφαλισµένους ποσοστό 70%
του συνόλου της οφειλής έχει δηµιουργηθεί από το 2009 και
µετά, σε αντίθεση µε άλλα ταµεία, όπου το µεγαλύτερο ποσοστό
των οφειλών ήταν πριν από το 2009. Στο σύνολο των οφειλών το
65%, συµπεριλαµβανοµένων δηλαδή και αυτών που είναι εκτός
του συστήµατος, που είναι ανενεργοί, έχει δηµιουργηθεί από το
2009 και µετά. Εποµένως, η µεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσµων
οφειλών στον ΟΑΕΕ συντελέστηκε στα χρόνια της κρίσης. Γι’
αυτό, όµως, υπάρχει αυτή η ρύθµιση η οποία προσιδιάζει στο
προφίλ των οφειλετών του ΟΑΕΕ.
Να δώσω τώρα, κυρία Πρόεδρε, µερικά άλλα αριθµητικά στοιχεία:
Κύρια οφειλή κάτω από 15.000 ευρώ –στον ΟΑΕΕ πάνταέχουν διακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσιοι δύο ενεργοί ασφαλισµένοι οφειλέτες, δηλαδή ποσοστό 55,5%.
Για τους σε διακοπή οφειλέτες, οι διακόσιοι τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι εβδοµήντα ένας έχουν ποσό κύριας οφειλής έως
15.000 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 90%. Άρα στην κατηγορία των
οφειλετών µε κύρια οφειλή έως 15.000 ευρώ ανήκουν συνολικά
τετρακόσιοι έντεκα χιλιάδες επτακόσιοι εβδοµήντα τρεις οφειλέτες. Για όλους αυτούς µπορεί να γίνει ρύθµιση έως εκατό δόσεις.
Είναι, εποµένως, προφανές ότι αυτή η ρύθµιση ανταποκρίνεται
στην πολύ µεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών του ΟΑΕΕ που
είναι µικροοφειλέτες και προσιδιάζει στο προφίλ των οφειλετών
του ΟΑΕΕ. Γι’ αυτό θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτή την τελευταία µεγάλη ευκαιρία και να τη χρησιµοποιήσουν ώστε να
ρυθµίσουν τις οφειλές τους, πληρώνοντας βέβαια πάντα τις τρέχουσες οφειλές. Διότι σε κανένα σύστηµα, σε καµµία χώρα που
γίνεται ρύθµιση των ληξιπροθέσµων, δεν γίνεται να µην τηρείται
και η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών, διότι αλλιώς το σύστηµα δεν λειτουργεί.
Αυτή η ρύθµιση πρέπει να σας πω ότι πάει πολύ καλά, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ, του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Μέχρι την Τετάρτη 26 Νοεµβρίου
–διότι η χθεσινή µέρα, η Πέµπτη, λόγω της απεργίας ήταν µία
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µέρα µε ιδιαιτερότητες- είχαν εκδοθεί δεκατρείς χιλιάδες αποφάσεις υπαγωγής, είχαν ρυθµιστεί οφειλές συνολικού ύψους
350.000.000 ευρώ και έχουν εισπραχθεί από την πρώτη δόση
15.000.000 ευρώ. Αναφέροµαι στο σύνολο των ταµείων.
Άρα είναι µία ρύθµιση η οποία προχωράει κανονικά. Θα δούµε
την πορεία της. Πιστεύω ότι θα φέρει και συγκεκριµένα ταµειακά
αποτελέσµατα για το σύνολο των ταµείων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η δεύτερη µε αριθµό 309/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τη φοροαπαλλαγή των πολυεθνικών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 313/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη–Αικατερινάρη προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την
παροχή ρευστότητας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Οµοίως, η πέµπτη µε αριθµό 317/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στη «ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στην τρίτη µε αριθµό 314/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών της
Ελλάδας για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία και τη διεύρυνση
του FORUM Δυτικής Μεσογείου.
Έχετε τον λόγο κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το Forum Δυτικής Μεσογείου, γνωστό ως
«Διάλογος 5+5» - πέντε χώρες από τη Νότιο Ευρώπη: Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα και πέντε χώρες από τη Δυτική Αφρική: Μαυριτανία, Αλγερία Μαρόκο, Τυνησία και Λιβύηξεκίνησε τη δεκαετία του 90 , ως συνέπεια της δηµιουργίας στα
τέλη της δεκαετίας του 80 της Union du Maghreb Αrabe, όπου
Μαγκρέµπ, φυσικά, είναι οι χώρες δυτικά της Αιγύπτου.
Το 5+5 λοιπόν, ήταν επακόλουθο της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τα τέλη της δεκαετίας
του 70 ως ιδέα, στην οποία δόθηκε µεγάλη σηµασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δεκαετία του ’80. Ο συγκεκριµένος διάλογος, «Διάλογος 5+5», πρώτη φορά είχε µία µεγάλη συνάντηση
το 2001, όπου εκεί τέθηκαν οι στόχοι και στη συνέχεια έγινε
σειρά συναντήσεων.
Αυτή τη στιγµή τα θέµατα τα οποία τους απασχολούν κυρίως
είναι η µετανάστευση, είναι η εκπαίδευση, είναι θέµατα ασφάλειας και είναι θέµατα συνεργασίας µε τις δύο πλευρές της Μεσογείου.
Η τελευταία συνάντηση που έγινε ήταν τον Φλεβάρη του 2012,
όπου εκεί φυσικά και λόγω των εξελίξεων που είχαµε σε αυτές
τις χώρες µε την Αραβική Άνοιξη, επικεντρώθηκε στο ποια στήριξη µπορούν να δώσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
χώρες της Βορείου Αφρικής, προκειµένου να γίνει πιο οµαλή η
µετάβαση σε δηµοκρατικά καθεστώτα και η εµπέδωση των δηµοκρατικών θεσµών.
Παράλληλα, θα συµφωνήσετε µαζί µου, γιατί γνωρίζω πάρα
πολύ καλά πόσο πιστεύετε εσείς προσωπικά στην έννοια των περιφερειακών συνεργασιών στην Ευρώπη. Κακώς τις λέµε «περιφερειακές». Θα έπρεπε να είναι –και ήταν κάποια εποχή- στον
σκληρό πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
έχει ατονήσει για µια σειρά από λόγους.
Δεν είναι µόνο η οικονοµική κρίση, δεν είναι µόνο τα προβλήµατα από την Αραβική Άνοιξη, δεν είναι µόνο το ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση για λόγους που, δυστυχώς, όλοι ξέρουµε έχει χάσει την
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αίγλη της, αλλά έχει ατονήσει γιατί και οι χώρες της Μεσογείου,
που είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν της δίνουν τη δέουσα προσοχή.
Θα ήθελα, λοιπόν, να µου πείτε, αν η Ελλάδα σκοπεύει να λειτουργήσει ως επισπεύδουσα δύναµη, προκειµένου η Ευρωµεσογειακή Συνεργασία όχι µόνο να ξαναβρεί την αίγλη της, αλλά να
αποκτήσει έναν ουσιαστικό ρόλο και να βοηθήσει στα προβλήµατα που υπάρχουν στις χώρες της Μεσογείου, στη βόρεια και
τη νότια πλευρά.
Επίσης, σκοπεύετε ή κρίνετε ότι είναι σηµαντικό να γίνει διεύρυνση του «Διαλόγου 5+5» µε συµµετοχή της Ελλάδας και της
Αιγύπτου;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στην επίκαιρη
ερώτηση της κυρίας Γιαννακάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Εξωτερικών κ. Δηµήτρης Κούρκουλας.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡHΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η µεσογειακή πολιτική της χώρας µας στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι ο πυλώνας των διµερών σχέσεων,
που αφορά βέβαια τις σχέσεις µε όλες τις µεσογειακές χώρες –
και µιλάω για τις µεσογειακές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης- και ο δεύτερος είναι ο πυλώνας που περνάει µέσα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως ως νότια διάσταση της ευρωπαϊκής
πολιτικής γειτονίας.
Στον τοµέα των διµερών σχέσεων δεν θα αναφερθώ επί µακρόν, γιατί νοµίζω ότι είναι γνωστές οι πολυάριθµες πρωτοβουλίες αναβάθµισης των σχέσεών µας µε την Αίγυπτο, το Ισραήλ,
το Λίβανο, την Αλγερία, την Τυνησία και άλλες χώρες της περιοχής, µε τις οποίες πέραν των ιστορικών δεσµών µάς συνδέει και
ευρεία ταυτότητα απόψεων και συµφερόντων, θα έλεγα, ως
προς την αντιµετώπιση των τεράστιων προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Επίσης, δεν θα αναφερθώ λεπτοµερώς στις εξαιρετικά πυκνές
συναντήσεις και ουσιαστικές πολιτικές συνοµιλίες της πολιτικής
ηγεσίας της χώρας µας, τόσο σε επίπεδο Πρωθυπουργού όσο
σε επίπεδο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών ή και στο δικό µου επίπεδο. Τους τελευταίους δεκαοκτώ
µήνες µόνο έχω καταµετρήσει πάνω από είκοσι πέντε τέτοιου
επιπέδου συναντήσεις µε τις χώρες αυτές. Νοµίζω ότι στο πρόσφατο παρελθόν δεν υπήρχε ποτέ τόσο πυκνή επαφή µε τους
µεσογειακούς γείτονές µας.
Ο δεύτερος πυλώνας, όπως ανέφερα, είναι ο ευρωπαϊκός που
περνάει κυρίως µέσα από την πολιτική της γειτονίας, αλλά και
µέσω της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Θα ήθελα να υπογραµµίσω
ότι αξιοποιήσαµε στο έπακρο και το εξάµηνο της Ελληνικής Προεδρίας για να προωθήσουµε τις σχέσεις µας µε τον ευρύτερο µεσογειακό χώρο.
Έγιναν µε τη δική µας Προεδρία συµβούλια σύνδεσης µε την
Αλγερία, το Ιράκ, την Τυνησία, όπου όχι µόνο προεδρεύσαµε, αλλά προωθήσαµε και ζητήµατα που απασχολούσαν και ενδιέφεραν τους φίλους µας της Μεσογείου.
Υπενθυµίζω ότι η Ελλάδα φιλοξένησε την τρίτη Υπουργική Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αραβικού Συνδέσµου τον Ιούνιο του
2014, όπως και την Υπουργική Σύνοδο της Ένωσης για τη Μεσόγειο για το Περιβάλλον και την Κλιµατική Αλλαγή, τον Μάιο του
2014.
Επίσης, θέσαµε υπό την αιγίδα της Προεδρίας, σε συνεργασία
µε τον Σύνδεσµο Αραβικών Κρατών, το συνέδριο του περιοδικού
«ECONOMIST» µε θέµα «Ευρώπη και Αραβικός Κόσµος», που
έγινε στις 5 και 6 Μαΐου 2014 στην Αθήνα.
Η Ευρωµεσογειακή Συνεργασία δεν θα έλεγα ότι έχει ατονήσει. Έχει, βέβαια, εισέλθει σε µία πολύ καινούργια φάση, η οποία
δηµιουργεί νέες προκλήσεις και η νότια ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας αναθεωρήθηκε, προκειµένου να ανταποκρίνεται καλύτερα
στα νέα δεδοµένα, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη οι διεργασίες για την
εκ νέου αναθεώρησή της.
Πιστεύω, λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, έχει χάσει την
αίγλη της σε µεγάλο βαθµό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα
έλεγα, όµως, ότι η αίγλη της σε τρίτες χώρες παραµένει ακόµα
ισχυρή και υψηλή και αυτό το διαπιστώνω και εγώ στις διάφορες
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επαφές και τα ταξίδια που κάνω. Θα ήθελα να τονίσω ότι δίνουµε
µεγάλη σηµασία και στις σχέσεις µε τις χώρες Μαγκρέµπ. Οι
πολύ στενές σχέσεις µας µε τη Αίγυπτο είναι γνωστές.
Είχα επισκεφθεί την Τυνησία πριν από έναν µήνα και την Αλγερία πριν από δύο εβδοµάδες, µε µία οµάδα επιχειρηµατιών. Γι’
αυτό εισέπραξα και κριτική από µία συνάδελφό σας από τον ΣΥΡΙΖΑ, λες και η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να ασχολείται µε
την οικονοµική διπλωµατία. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας θα επισκεφτεί σε δέκα µέρες την Αλγερία. Θα
είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Προέδρου σ’ αυτή τη φίλη χώρα,
µε την οποία µας συνδέουν δεσµοί, διότι είχαµε σταθεί από την
αρχή του αγώνα τους για ανεξαρτησία στο πλευρό της αλγερινής επανάστασης.
Υπάρχουν, λοιπόν, προοπτικές περαιτέρω εµβάθυνσης των
σχέσεων κυρίως µε τις χώρες που υπάρχει σταθερότητα, γιατί
δυστυχώς µε τη Λιβύη τα πράγµατα δεν εξελίσσονται προς τη
σωστή κατεύθυνση. Αυτές τις ευκαιρίες τις αξιοποιούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Γιαννακάκη, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για
την απάντησή σας. Φυσικά και δεν συµµερίζοµαι την πολύ σκληρή και άδικη κριτική την οποία υποστήκατε για την επίσκεψή σας
στην Αλγερία, όταν συνοδευτήκατε από Έλληνες επιχειρηµατίες.
Νοµίζω ότι είχα την ευκαιρία να το εκφράσω και στο πλαίσιο της
επιτροπής και γενικά να σας ενηµερώσω για τις απόψεις του κόµµατός µου, της Δηµοκρατικής Αριστεράς, για θέµατα οικονοµικής διπλωµατίας.
Από εκεί και πέρα, θα ξεκινήσω από ένα σηµείο της απάντησής
σας. Ναι, συµφωνώ απολύτως µαζί σας ότι η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας έχει
χάσει την αίγλη της, όπως είπατε, στον χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όχι στο πλαίσιο των Τρίτων Χωρών. Όµως, θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι παρ’ όλες τις ενέργειες που έκανε η Ελληνική Προεδρία ή που γίνονται σε ένα διµερές επίπεδο, το οποίο
δεν αµφισβητώ γιατί εξάλλου είναι εξαιρετικά µετρήσιµο, βλέπουµε ότι από την άλλη µεριά, από τον «Διάλογο 5+5» έχουµε
τόσο συχνές συναντήσεις και τέτοια προώθηση προγραµµάτων
–διµερών και πολυµερών- που δεν µπορούν να συγκριθούν µε
ό,τι τρέχει αυτή τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο
της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας.
Ειλικρινά, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι και θα προσδοκούσα
µία απάντησή σας. Εγώ µπορώ να σας παραπέµψω στις ιστοσελίδες του «FORUM Δυτικής Αφρικής» και στο Ίδρυµα στη Βαρκελώνη που «τρέχει» πολύ συγκεκριµένα προγράµµατα µετά από
απόφαση των δύο πλευρών. Εκεί θα δείτε πραγµατικά ποια προγράµµατα «τρέχουν» και τι πρόοδοι έχουν γίνει. Εσείς τι έχετε να
µας πείτε για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία; Να µας πείτε
κάτι απτό και µετρήσιµο και πέρα από συναντήσεις και επαφές,
οι οποίες σαφώς είναι χρήσιµες αλλά οι συζητήσεις πρέπει να
οδηγούν και σε ένα αποτέλεσµα.
Επίσης, επιτρέψτε µου λίγο να σταθώ σε πολύ συγκεκριµένα
σηµεία αυτής της συνεργασίας, του «Διαλόγου 5+5» ή «FORUM
Δυτικής Αφρικής». Υπάρχουν ζητήµατα συλλογικής άµυνας, όπου εκεί θα είχαµε να δώσουµε πάρα πολλά πράγµατα και να
επιτύχουµε πολλά ως Ελλάδα κυρίως για την επίτευξη της ειρήνης και της πορείας του εκδηµοκρατισµού για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.
Όσον αφορά την οικονοµική συνεργασία, εδώ υπάρχει ένα
πολύ καλό επιχείρηµα για χώρες που -για να το πω ευγενικά- δεν
επιθυµούν και πάρα πολύ την είσοδό µας στο συγκεκριµένο
«forum», ότι δηλαδή υπάρχει οικονοµική συνεργασία του «Διαλόγου 5+5» και µε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι η
Ιορδανία και η Παλαιστίνη.
Υπάρχουν πολλά θέµατα όσον αφορά την έρευνα και την εκπαίδευση ή τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που θα έπρεπε να
είναι η αιχµή του δόρατος της καινοτοµίας, προκειµένου η Ελλάδα να βγει από την κρίση.
Όπως θα διαπιστώσετε, λοιπόν, αν πραγµατικά ρίξετε µία
µατιά στις ιστοσελίδες και στους φακέλους που σας λέω, θα
δείτε ότι οι συγκεκριµένες συµφωνίες έχουν µετρήσιµα και συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µία δράση. Δεν είναι όπως η πλειονό-
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τητα των συµβάσεων που έρχονται στην ελληνική Βουλή προκειµένου να υπογραφούν, το 90% των οποίων παραµένουν, δυστυχώς, ανενεργές.
Νοµίζω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου.
Τουλάχιστον εσείς τις φέρνετε να τις επικυρώσουµε, γιατί φαντάζοµαι ότι θα βρήκατε συρτάρια ολόκληρα µη επικαιροποιηµένων, για να µας φέρνετε το 2013 Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
από το 1994.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ.
Όσον αφορά την οικονοµική διπλωµατία, βεβαίως δεν είχα
ποτέ καµµία αµφιβολία ότι εσείς προσωπικά δεν θα συµµεριζόσασταν απόψεις οι οποίες είναι εκτός τόπου και χρόνου, σαν και
αυτές που διατυπώθηκαν τις προάλλες, όταν εξέθετα στην Οµάδα Προεδρείων των Οµάδων Φιλίας του Κοινοβουλίου τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών που περιλαµβάνουν
βεβαίως και οικονοµική διπλωµατία. Μπορώ να πω ότι εξεπλάγην
ακούγοντας µία συνάδελφό σας να εκφέρει τέτοιες απόψεις. Δεν
είχα καµµία αµφιβολία ότι δεν τις συµµερίζεστε.
Όσον αφορά τον Δυτικό Μεσογειακό Διάλογο, το «Διάλογο
5+5», όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα δεν συµµετείχε εξαρχής. Αυτό
ήταν µια πρωτοβουλία περιφερειακή, µια πρωτοβουλία σηµαντική, στην οποία συµµετείχαν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της Δυτικής Μεσογείου και όχι η Ελλάδα και θα έλεγα ότι λειτουργεί συµπληρωµατικά προς την Ένωση για τη Μεσόγειο.
Εµάς το κύριο όχηµα συµµετοχής µας στην πολυµερή µεσογειακή συνεργασία είναι η Ένωση για τη Μεσόγειο. Πιστεύουµε
ότι είναι ένα εργαλείο πολύ αποτελεσµατικό για την άσκηση θετικής πολιτικής επιρροής στην περιοχή της Μεσογείου. Η Ένωση
για τη Μεσόγειο αποτελεί έναν µοναδικό οργανισµό στον οποίο
µετέχουν όλες οι χώρες της περιοχής. Αυτός ο οργανισµός αναπτύσσει όλο και πιο σηµαντική δραστηριότητα σε πάρα πολλούς
τοµείς και όχι µόνο στον τοµέα της µετάβασης σε µια δηµοκρατική πολιτεία στις χώρες αυτές, αλλά και στον τοµέα του περιβάλλοντος, στον τοµέα της εκπαίδευσης. Αυτό, λοιπόν, είναι το
κύριο όχηµα, αν θέλετε, πολυµερούς µεσογειακής διπλωµατίας.
Παράλληλα, βεβαίως, στο πλαίσιο και εντός του κόλπου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουµε πάρα πολύ στενή συνεργασία µε
την Ιταλία, µε τη Μάλτα, µε την Κύπρο, µε τη Γαλλία, µε την Ισπανία, ώστε να µπορέσουµε να αναδείξουµε τη νότια πολιτική γειτονίας ως προτεραιότητα, θα έλεγα. Έχουµε επανειληµµένα
δώσει µάχες στο Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ώστε η χρηµατοδότηση της νότιας γειτονίας να µην πέσει θύµα των αυξηµένων αναγκών που υπάρχουν για την ανατολική γειτονία, λόγω
αυτών που συµβαίνουν στις χώρες της ανατολικής γειτονίας,
στην Ουκρανία κ.λπ..
Υπάρχει ένας άτυπος καταµερισµός των πόρων, 2/3 για τον
Νότο, 1/3 για την Ανατολή, και εµείς επιµένουµε µαζί µε τους µεσόγειους εταίρους µας τουλάχιστον να µην ανατραπεί αυτό το
κλειδί κατανοµής πόρων, διότι πιστεύουµε ότι οι εξελίξεις στη
Νότια Μεσόγειο, στη νότια γειτονία µας, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, γι’ αυτό πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και µε χρηµατοδοτικά µέσα να είναι παρούσα.
Η απάντησή µου, λοιπόν, στο ερώτηµα τι κάνουµε για τη συµµετοχή µας στον «Διάλογο 5+5», είναι η εξής: Γνωρίζουµε ότι
έχουν ορισµένες θετικές, θα έλεγα, δράσεις, αλλά εάν δείτε τη
συνολική δράση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, η οποία, όπως
είπα, έχει την ιδιοµορφία ότι συµµετέχουν σε αυτή όλες οι χώρες
της Μεσογείου, νοµίζω ότι είναι ένα φόρουµ ιδανικό για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής και µέσω αυτής και της ελληνικής πολιτικής στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
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 λειτουρ-
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γίας της Βουλής, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο της Ερέτριας.
Σας καλωσορίζουµε, παιδιά!
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε τη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 307/25-112014 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
ενδεχόµενο να εισαχθεί η εκµάθηση της αλβανικής γλώσσας στα
σχολεία της χώρας µας.
Έχετε τον λόγο, κύριε Παναγιώταρε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν κάνω την ερώτηση στον κύριο Υπουργό, που µας τιµά µε
την παρουσία του -πραγµατικά το λέµε αυτό και το εννοούµε-,
µία απορία έχω αυτές τις δύο τελευταίες µέρες: Αν ένας Βουλευτής κοστολογεί 7.000 ευρώ µία απλή ερώτηση, πόσο θα κοστολογούσε µία επίκαιρη ερώτηση; Αυτό για να ξέρουµε και τι
συµβαίνει σε αυτό το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Σχετικά µε την ερώτηση που έχουµε καταθέσει στον Υπουργό
Παιδείας, µετά από την επίσκεψη που έκανε κλιµάκιο του Υπουργείου Παιδείας -προΐστατο ο κ. Λοβέρδος- ακούστηκε ότι µετά
από ερώτηση Αλβανού δηµοσιογράφου αν θα εισαχθεί η αλβανική γλώσσα στα σχολεία και τι γίνεται µε αυτό το θέµα, η απάντηση που πήρε από τον Υπουργό -κύριε Υπουργέ, διαψεύδεστε
από το δελτίο Τύπου του Υπουργείου σας- είναι ότι θα κοιτάξει
το ζήτηµα.
Επακριβώς διαβάζοντας το δελτίο Τύπου, εκτός των υπολοίπων θεµάτων, βλέπουµε εδώ τις ερωταπαντήσεις που έγιναν από
δηµοσιογράφο του «TOP CHANNEL» της Αλβανίας και σας ρωτάει. Προς τον κ. Λοβέρδο: «Στο πλαίσιο των συµφωνιών που έχετε µε την Αλβανία, πότε θα καταστεί δυνατή η διδασκαλία της
αλβανικής ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά των Αλβανών;» και
προς την κ. Νικόλα: «Ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας ώστε όλα τα παιδιά των Αλβανών µεταναστών να
έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν την αλβανική γλώσσα και
ιστορία από τη στιγµή που έχουν επιστρέψει στην Αλβανία;».
Λοβέρδος: «Στο πλαίσιο της συνεργασίας µας αναφέρθηκε
ήδη και από την κυρία Υπουργό και από εµένα το θέµα της εθνικής ελληνικής µειονότητας σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Συζητάµε βέβαια και θέµατα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση των
δεκάδων χιλιάδων Αλβανών µαθητών που ζουν µε τις οικογένειές
τους στην Ελλάδα. Ανήκει βεβαίως και το θέµα αυτό στην αρµοδιότητά µας».
Επαναλαµβάνει ο δηµοσιογράφος, για να σιγουρέψει την απάντησή σας: «Σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξει κάποιο περαιτέρω
βήµα, δηλαδή τα παιδιά των Αλβανών στα ελληνικά σχολεία να
διδάσκονται ως δεύτερη γλώσσα την αλβανική, όπως συµβαίνει
και µε τα παιδιά της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία, ώστε
να µην ξεχάσουν τη µητρική τους γλώσσα;»
Απαντά ο κύριος Υπουργός: «Είναι θέµα της µεικτής επιτροπής
η οποία και θα το συζητήσει. Έγινε αναφορά στο θέµα αυτό και
στις προηγούµενες συζητήσεις µας µε την κυρία Υπουργό». Άρα,
κύριε Υπουργέ, το θέµα είναι προς συζήτηση.
Κάποια δεδοµένα: Οι Έλληνες όχι στη νότιο Αλβανία, όπως
λέτε εσείς, αλλά στη Βόρειο Ήπειρο- που κανονικά θα έπρεπε
να βρίσκεται υπό το καθεστώς ειδικής αυτονοµίας, αλλά αυτό
δυστυχώς δεν τηρείται, όπως και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν ελληνικοί πληθυσµοί, αλλά καταστρατηγούνται από τους
γείτονές µας όλες οι συµφωνίες, οι νόµοι, οι διατάξεις, τα πάνταείναι γηγενείς, σε αντίθεση µε τους Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα, όπου είναι µετανάστες στην καλύτερη των περιπτώσεων
και λαθροµετανάστες στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Άρα δεν µπορούµε να εξισώνουµε τους γηγενείς Έλληνες
που ζουν στη Βόρειο Ήπειρο, ένα κοµµάτι όπου ζουν χιλιάδες
χρόνια, µε κάποιους που έχουν έρθει τα τελευταία είκοσι, είκοσι
πέντε χρόνια και µένουν εδώ προσωρινά. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, θα έπρεπε και αυτό το ζήτηµα να εντάσσεται σε ένα
γενικότερο σχέδιο εξωτερικής πολιτικής της πατρίδος µας, το
οποίο δυστυχώς, απ’ ό,τι όλα δείχνουν, όχι µόνο εσείς που είστε
µερικούς µήνες, αλλά και όλοι οι Υπουργοί πριν από εσάς, όπως
και σε άλλους τοµείς, το έχετε αφήσει στην κυριολεξία στην τύχη
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του, δεν πράττετε τίποτα απολύτως.
Πρόσφατα που ήσασταν εσείς επάνω, στη Βόρειο Ήπειρο και
συζητούσατε. Και πήγατε φυσικά σε επιλεγµένα µέρη της ελληνικής µειονότητας, διότι από την πτώση του καθεστώτος Χότζα
και µετά δεν έγινε επί της ουσίας καµµία αλλαγή. Όσα προνόµια
είχαν οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου συνεχίζουν και τα έχουν.
Ολόκληρες περιοχές, όπως είναι η Χιµάρα, χωριά πέριξ της
πόλης του Αργυροκάστρου, η Κορυτσά και άλλες, δεν εντάσσονται, δεν υπάγονται στις µειονοτικές περιοχές.
Άρα, εκεί δεν δικαιούνται κανένα σχολείο. Ελάχιστα σχολεία
υπάρχουν, ελάχιστα έχουν αποµείνει στη συµφωνηµένη περιοχή
της ελληνικής µειονότητος. Τα στοιχεία είναι τραγικά: Το 1992
υπήρχαν εξίµισι χιλιάδες Έλληνες που φοιτούσαν στα ελληνικά
σχολεία. Αυτή τη στιγµή είναι λιγότεροι από χίλιοι διακόσιοι, αντί
να είναι πολλοί περισσότεροι. Το θέµα, δυστυχώς, πηγαίνει προς
εξάλειψη µε τη συνενοχή των ελληνικών κυβερνήσεων.
Ρωτούµε ευθέως –και θα θέλαµε µια απάντηση, η οποία θα καταγραφεί και θα χρησιµοποιηθεί στο άµεσο µέλλον απ’ όλους,
από τους Αλβανούς, από τους Έλληνες, από εµάς, από την Κυβέρνηση, από τον οποιονδήποτε- εάν υπάρχει πρόθεση να µπει
η αλβανική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, χαίροµαι πραγµατικά για την ερώτηση,
γιατί µια εφηµερίδα, µόλις επέστρεψα, είχε κείµενο, ρεπορτάζ
δήθεν, µε τίτλο: «Εισαγωγή της αλβανικής ως δεύτερης γλώσσας
στα ελληνικά σχολεία». Και αυτό είναι λάθος και ως σκέψη και
ως εκτίµηση και ως ενδεχόµενο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Ακούστε. Σε ό,τι αφορά τη σχέση µας µε την Αλβανία, η µία
χώρα, η Ελλάδα έχει εθνική ελληνική µειονότητα εκεί και η άλλη
χώρα, η Αλβανία, έχει πάρα πολλούς µετανάστες εδώ, τα παιδιά
των οποίων πάνε στα σχολεία. Υπάρχει µια αλβανική κοινότητα
δηλαδή εδώ, ενώ εκεί υπάρχει µια εθνική ελληνική µειονότητα.
Αυτές είναι οι διαφορές.
Άρα, δεν µπορεί να υπάρχει αντιστοιχία στα εκπαιδευτικά συστήµατα ανάµεσα σε αυτό που αυτοί πρέπει να κάνουν, να παρέχουν δηλαδή στους Έλληνες της µειονότητάς µας εκεί, όπου
κι αν βρίσκονται, εκπαίδευση και µάλιστα καλή, και σε αυτό που
εµείς έχουµε την υποχρέωση από το Συµβούλιο της Ευρώπης
και από την UNESCO.
Επειδή, δηλαδή, µε βάση τα παιδαγωγικά διδάγµατα πρέπει
να βοηθάµε τα παιδιά να έχουν σχέση µε τη µητρική τους γλώσσα –το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της χώρας λέει ότι αυτό τους
κάνει καλό και ψυχολογικά- εµείς έχουµε την υποχρέωση, όπου
µπορούµε, να αναπτύσσουµε προγράµµατα που έχουν να κάνουν µε τη µητρική γλώσσα εκάστου µετανάστη. Για παράδειγµα,
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης έχει προγράµµατα
για τα παιδιά των Ρώσων και τα παιδιά των Αλβανών. Αυτή είναι
η κατάσταση.
Ρωτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, πριν γίνω εγώ Υπουργός, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Ελλάδας τι πρέπει να κάνουµε για τα παιδιά των µεταναστών. Και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο απήντησε ότι θα πρέπει να διαµορφωθεί θεσµικό
πλαίσιο –που δεν υπάρχει- σε ό,τι αφορά τη µητρική γλώσσα εκάστου µετανάστη, να καθοριστούν µε το θεσµικό πλαίσιο ποιες
είναι οι βασικές προϋποθέσεις προκειµένου να διδάσκεται -έξω
από τα αναλυτικά προγράµµατα προφανώς- η µητρική γλώσσα
σε κάθε παιδάκι τέτοιο, πώς πρέπει να υποβάλουν το αίτηµα οι
κοινότητες, πώς πρέπει να γίνεται η έγκριση και ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις και των δύο πλευρών -του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά και των κοινοτήτων- και πώς και το
Υπουργείο Παιδείας εποπτεύει αυτές τις διεργασίες. Αυτά όχι
µόνο για τα παιδάκια των Αλβανών µεταναστών, αλλά για κάθε
παιδί που είναι εδώ και που οι γονείς του είναι µετανάστες. Και
δεν είναι ένα. Είναι περισσότερα. Και έτσι η µητρική γλώσσα πρέπει να ενταχθεί, βάσει –ξαναλέω- των αρχών του Συµβουλίου της
Ευρώπης και της UNESCO.
Αυτή είναι η υποχρέωση. Την εκπληρώσαµε; Δεν την εκπληρώσαµε. Έχουµε τέτοιο θεσµικό πλαίσιο; Δεν έχουµε τέτοιο θε-
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σµικό πλαίσιο. Η πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο ήταν –θα το χειριστώ τώρα εγώ- να αποκτήσουµε τέτοιο θεσµικό πλαίσιο. Και δεσµεύοµαι ότι θα το φέρω
στη Βουλή. Αυτό είναι το γενικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Πάµε τώρα στο ειδικό. Θα απαντήσω σε όλα, κύριε Παναγιώταρε. Και θέλω, κυρία Πρόεδρε, µία ανοχή.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μόνοι µας είµαστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Πρέπει να καταγραφούν στα Πρακτικά όλα αυτά που θα
πούµε και εµείς κι εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχουµε κι άλλη
δουλειά µετά. Δεν τελειώσαµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Η Ελλάδα και η Αλβανία: Εµείς έχουµε εκεί την εθνική µας
µειονότητα και εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί Αλβανοί. Βέβαια πρέπει να ξέρετε πως, απ’ ό, τι διάβασα στα στοιχεία του
Υπουργείου Εξωτερικών, τα τελευταία χρόνια της κρίσης έχουµε
εκατό χιλιάδες δικές τους παλιννοστήσεις. Δηλαδή γυρίζουν
πίσω λόγω της δυσκολίας που έχει η δική µας αγορά εργασίας.
Έχουµε, λοιπόν, αυτά τα θέµατα, τα δικά µας εκεί, έχουν κι
αυτοί κάποια θέµατα για τα παιδιά τους εδώ, για τη χορήγηση
βιβλίων και ούτω καθ’ εξής. Συγκροτήθηκε µία επιτροπή στα
µέσα της δεκαετίας του 2000 από τις δύο κυβερνήσεις τότε, η
οποία ξεκίνησε να δουλεύει και στην πρώτη συνεδρίαση σταµάτησε. Εµείς εκτιµούµε ότι σταµάτησε λόγω δυστροπίας της αλβανικής πλευράς.
Μετά από χρόνια, τώρα δηλαδή, ο πρέσβης της χώρας µας
εκεί, ο κ. Λεωνίδας Ροκανάς, µε το που ανέλαβα, µε βοµβάρδιζε
µε συγκεκριµένες προτάσεις, ότι είναι τώρα η ευκαιρία, ότι υπάρχει τώρα καλό πλαίσιο, ότι υπάρχει µία καλή Υπουργός εκεί, η κ.
Νικόλα, ότι τώρα υπάρχει το καλό πολιτικό περιβάλλον, ούτως
ώστε να ξαναµπούµε σε αυτή τη δουλειά, να ενεργοποιήσουµε
τη µεικτή επιτροπή, να την κάνουµε, όπως προτείνει η άλλη πλευρά, σε επίπεδο Υφυπουργών και όχι σε επίπεδο επαϊόντων και να
βάλουµε πρώτο θέµα αυτό που ήταν, δηλαδή το περιεχόµενο της
διδασκαλίας των σχολικών εγχειριδίων εκεί στα παιδιά µας, στα
παιδιά της εθνικής ελληνικής µειονότητας.
Πρόκληση. Είπαµε αµέσως «ναι», αµέσως ενεργοποιηθήκαµε
-ο Υφυπουργός κ. Δερµεντζόπουλος συµπροεδρεύει της επιτροπής- και πήγαµε εκεί. Έγινε η συνεδρίαση και έβαλε αυτό το
θέµα η κ. Νικόλα, δηλαδή πώς τα Αλβανόπουλα εδώ θα έχουν
µία επαφή µε τη µητρική τους γλώσσα. Εγώ είπα ότι το θέµα που
έχουµε τώρα είναι τα βιβλία µας και από κει και πέρα, ό, τι άλλο
είναι να τεθεί, ας τεθεί από κάθε πλευρά.
Και φτάσαµε στο πώς θα αποφασίζει η µεικτή επιτροπή. Εκεί
προτείναµε –και έγινε δεκτό και ψηφίστηκε ένας σχετικός κανονισµός εργασιών- ότι κάθε απόφαση θα λαµβάνεται µόνο µε οµοφωνία, όχι των µελών, γιατί αυτό θα οδηγούσε σε κωλυσιεργίες
από την πλευρά τους, αλλά των δύο επιτροπών. Κάθε απόφαση
λαµβάνεται, αν συµφωνούν και οι δύο. Ποιοι είναι οι δύο; Η µία
και η άλλη πλευρά. Εµείς και αυτοί.
Ποιο είναι το θέµα, κύριε συνάδελφε, τώρα; Το θέµα είναι το
περιεχόµενο των βιβλίων που παρέχουν αυτοί στα δικά µας παιδιά. Υπάρχει περιβάλλον καλύτερο; Υπάρχει και προκύπτει όχι
µόνο από την ενεργοποίηση της επιτροπής, αλλά και από το γεγονός ότι, για πρώτη φορά µετά από χρόνια, πήγαν τα βιβλία στα
παιδιά της εθνικής ελληνικής µειονότητας εγκαίρως -από το καλοκαίρι- στα σχολεία.
Το έµαθα, διότι πήγα εκεί. Και στη Δερβιτσάνη -που ήταν συγκλονιστική εµπειρία κι όποιος δεν την έχει, να την αποκτήσει- και
στο Αργυρόκαστρο. Πρόλαβα να πάω σε αυτές τις δύο πόλεις
και να συναντήσω τα παιδιά της εθνικής ελληνικής µειονότητας.
Και σας ενηµερώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι Ελληνόπουλα 100%, µε βασική τους επιδίωξη -γιατί πήγα και στη
Γ’ λυκείου- να έλθουν να σπουδάσουν εδώ, στην Ελλάδα. Ζήταγαν µάλιστα δυνατότητες περισσότερες από αυτές που έχουν
σήµερα.
Θα ήθελα να προχωρήσω στο ειδικό σας ερώτηµα, για να κλείσω την πρωτολογία µου και να µην πάρω άλλο χρόνο. Δεν σας
απάντησα, διότι ακόµα φτιάχνω το πλαίσιο. Ετέθη, λοιπόν, τέτοιο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

θέµα στο τραπέζι; Ναι, αναφέρθηκε. Με τον τρόπο που το θέτει
ο δηµοσιογράφος, όχι. Ετέθη πολύ πιο απαλά, δηλαδή ότι έχουµε κι εµείς παιδιά εκεί και τα οποία πρέπει να έχουν µια επαφή
µε τη µητρική τους γλώσσα. Έχουν; Δεν έχουν. Επίσης, αναφέρουν ότι τα βιβλία που θα τους διανέµονται για την αλβανική πρέπει να τα ξέρουν κ.λπ.. Μπήκε στο τραπέζι έτσι.
Πώς απαντήθηκε; Βάλτε το θέµα. Πότε; Τώρα το θέµα είναι η
ιστορία των δικών µας βιβλίων. Αυτό απασχολεί και ελπίζουµε ότι
θα τελειώσει γρήγορα. Εµείς προτείναµε κι έγινε δεκτό, µέσα
στον Δεκέµβριο να γίνει ανταλλαγή επιστολών και τον Γενάρη να
έλθει εδώ, για να υπάρξει πρόοδος. Ξεκινάµε µε βιβλία που
έχουν να κάνουν µε την οικονοµία και αµέσως µετά περνάµε στα
δύσκολα θέµατα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας.
Με ρωτάνε και κάτι άλλο παρακάτω και τους απαντώ. Όπως
και στην προηγούµενη ερώτηση, έτσι και σε αυτήν υπογραµµίζω
πως ό,τι θέτει η µία πλευρά, η επιτροπή είναι εδώ για να το συζητήσει. Άρα η επιτροπή αποφασίζει όταν και τα δύο µέρη ταυτίζονται και συµφωνούν. Αυτοί είναι οι κανόνες λειτουργίας. Αυτά
τα είπα στην ίδια συνέντευξη τύπου.
Άρα, κύριοι συνάδελφοι, βασικός στόχος είναι η επιτροπή να
λειτουργήσει να παραγάγει αποφάσεις. Να πάρει τώρα αποφάσεις κι όχι χρόνια µετά. Δεύτερον, αυτές οι αποφάσεις να είναι
στο πνεύµα της UNESCO και του Συµβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή να απαλειφθούν από τα βιβλία τους οι αλυτρωτικές αναφορές ή µέρη και στοιχεία τους που προσβάλλουν τον άλλον, που
δεν ανέχονται τον άλλον.
Κυρία Πρόεδρε, αν δείτε τα βιβλία του δηµοτικού µας σχολείου, ακόµη και τα θρησκευτικά, θα δείτε ότι υπάρχει µεγάλη
έµφαση στο σεβασµό του άλλου. Η ελληνική πολιτεία το κατέκτησε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εµείς σεβασµό
στους άλλους έχουµε. Οι άλλοι, όµως, έχουν σε µας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Σύµφωνοι. Γι’ αυτό ακριβώς γίνεται αυτή η προσπάθεια.
Εµείς από την πλευρά µας είµαστε εντάξει και θέλουµε και η
άλλη πλευρά να είναι εντάξει. Αν το κατακτήσουµε αυτό, στη συνέχεια θα πουν για τα δικά τους παιδιά, της δικής τους κοινότητας που είναι διασκορπισµένα σε όλη τη χώρα να υπάρχει µία
διδασκαλία της γλώσσας τους.
Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Όπως έχει πει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Όταν τεθεί το θέµα -διότι δεν έχει τεθεί- και
αφού έχει τελειώσει το θέµα των βιβλίων, αφού το λύσουµε έτσι
όπως θέλουµε, ας τεθούν όσα θέµατα θέλουν από τη µία ή την
άλλη πλευρά. Γι’ αυτό δεν πρέπει να τορπιλιστεί αυτή η διαδικασία.
Ποια είναι η δική µας στάση; Αυτή που υπαγορεύει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Για κάθε παιδάκι που είναι εδώ,
χρειάζεται επαφή µε τη µητρική του γλώσσα εκτός αναλυτικών
προγραµµάτων -αυτή είναι η πάγια ελληνική θέση- και µε τη χρησιµοποίηση των κτηρίων, όπως και τώρα γίνεται. Δεν υπάρχουν
σχολεία σε όλη τη χώρα, που µε πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών πάνε στα παιδιά των µεταναστών, Ρώσων ή από άλλες µικρές κοινότητες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με Αλβανούς
δασκάλους, όµως;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής λέει να γίνει µια οργανωµένη προσπάθεια, εκτός αναλυτικού προγράµµατος και να
αφορά τα παιδιά που οι κοινότητές τους θέλουν να έχουν µια
επαφή µε τη µητρική τους γλώσσα. Όλα αυτά να τα εποπτεύει
το Υπουργείο Παιδείας.
Άρα συζητάµε για κάτι µελλοντικό, για κάτι που δεν υπάρχει.
Δεν συζητάµε σε καµµία περίπτωση -κλείνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- για εισαγωγή στην ελληνική εκπαίδευση της αλβανικής ως
δεύτερης γλώσσας. Αυτό ήταν ανοιχτή προβοκάτσια και σας ευχαριστώ που ρωτάτε και δεν την επαναλαµβάνετε.
Αυτά είναι προβοκάτσιες και µάλιστα είναι αθλιότητες. Δεν
βοηθούν κανέναν. Μόνο καταστρέφουν µια προσπάθεια για τη
βελτίωση των όρων διδασκαλίας των δικών µας παιδιών, της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύ-
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ριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό 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, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το Γυµνάσιο Πέρδικα Κοζάνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω ανατολικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι
Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µέσα στα τόσα κακά του µνηµονίου υπήρχε
και ένα καλό. Εκατό χιλιάδες Αλβανοί επέστρεψαν στην Αλβανία.
Με το καλό και οι υπόλοιποι. Προσωπική µας άποψη, δεν έχετε
κανένα λόγο να την υιοθετήσατε.
Ένα δεύτερο στοιχείο: Στο δελτίο Τύπου του Υπουργείου σας
αναφέρετε τη Βόρειο Ήπειρο ως νότια Αλβανία. Καλό θα ήταν η
Βόρειος Ήπειρος να αναφέρεται ως Βόρειος Ήπειρος, έτσι
όπως θα έπρεπε να είναι και από τις συνθήκες παρελθόντων ετών. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό για την εξύψωση του ηθικού των
εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που ζουν εκεί και είναι κατατρεγµένοι καθηµερινώς.
Δεν θα σας διαβάσω το γράµµα που σας έχει στείλει ένας µικρός Βορειοηπειρώτης µαθητής. Θα το διαβάσω την Τρίτη, που
έχουµε ερώτηση για ένα παρόµοιο θέµα, το οποίο έχει κι αυτό
µεγάλο πεδίο συζήτησης.
Είπατε ότι πρέπει να υπάρξει ένα θεσµικό πλαίσιο αναφορικά
µε τα παιδιά των µεταναστών στην Ελλάδα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Όλων.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Όλων. Θα πρέπει, όµως, να υπάρχει
πρωτίστως όχι µόνο θεσµικό πλαίσιο, αλλά και ουσία, ώστε να
µπορούν και τα παιδιά των Ελλήνων στην Ελλάδα να πηγαίνουν
σχολείο και να µην έχουν τα χιλιάδες προβλήµατα που έχουν
αυτή τη στιγµή. Όλο και περισσότερα σχολεία κλείνουν, όλο και
λιγότεροι δάσκαλοι και καθηγητές είναι στα ελληνικά σχολεία για
διαφόρους λόγους. Αυτό, όµως, δεν είναι της παρούσης. Αναγκάζονται και περπατάνε χιλιόµετρα για να πάνε στα σχολεία τους
και ειδικότερα τα παιδιά που ζουν στην επαρχία. Τα προβλήµατα
είναι τεράστια. Αν τα πάρουµε µε σειρά, µε αξιολόγηση, θα πρέπει πρωτίστως να δούµε τους Έλληνες πολίτες και δευτερευόντως, αφού λύσουµε τα προβλήµατά τους, να δούµε τα παιδιά των
µεταναστών και του οποιουδήποτε άλλου.
Το θεσµικό πλαίσιο θα πρέπει βέβαια να είναι και σε άµεση
σχέση και επαφή µε τη γενικότερη εξωτερική πολιτική της πατρίδας µας, για να µην πάθουµε ό,τι έπαθαν οι Σέρβοι στο Κοσσυφοπέδιο, όπου οι Αλβανοί εκεί πήγαιναν στην αρχή ως µετανάστες, στην πορεία γίνονταν όλο και περισσότεροι, διεκδικούσαν
και έπαιρναν περισσότερα δικαιώµατα και µετά έγιναν αλβανικά
κόµµατα, όπως ετοιµάζεται να γίνει και εδώ και το ξέρετε πολύ
καλά.
Κάποτε ακουγόταν αυτό ως ανέκδοτο, αλλά λίαν συντόµως θα
έχουµε και τέτοιο κόµµα. Προφανώς θα έχουµε και κάποιο µουσουλµανικό κόµµα και δεν ξέρουµε τι άλλο. Μέσα σ’ αυτό το
πλαίσιο του καθωσπρεπισµού και του «όλοι είναι σωστοί» µπορεί
να έχουµε και κόµµα κτηνοβατών, όπως έχουν στη Γερµανία ή
κόµµα παιδοφίλων, όπως έχουν στην Ολλανδία. Αυτά θα πρέπει
να τα δούµε πάρα πολύ σοβαρά, για να δούµε τι θα γίνει µε το
µέλλον της πατρίδος µας.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε τις διεκδικήσεις των Αλβανών. Είναι κι
αυτό ένα θέµα, το οποίο µπορεί να µην έχει άµεση σχέση µε τα
σχολικά βιβλία ή µε το πώς θα διδάσκονται οι Έλληνες µαθητές
στη Βόρειο Ήπειρο ή οι Αλβανοί µαθητές στην Ελλάδα, αλλά θα
πρέπει να το δούµε. Υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτηµα ηθικής τά-
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ξεως το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουµε βάλει στην
άκρη. Κοροϊδεύουµε τον κόσµο.
Μάλιστα, ο κ. Σούρλας, ο οποίος έχει εκδώσει ένα βιβλίο και
τρέχει γι’ αυτό το θέµα, διαµαρτυρήθηκε και είπε ότι οι ελληνικές
κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα για τους χιλιάδες Έλληνες που
παραµένουν άταφοι στη Βόρειο Ήπειρο, τους ήρωες του ’40.
Αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο και το τελευταίο θέµα µε το
οποίο θα έπρεπε να κλείνει κάθε επίσκεψη Έλληνα στην Αλβανία
ή Αλβανού στην Ελλάδα. Είναι ύβρις προς αυτούς τους ήρωες
που παραµένουν άταφοι. Χάρη στους ήρωες Βορειοηπειρώτες
τουλάχιστον έχουν συλλεχθεί τα οστά τους και σε πρόχειρους
τάφους ανάβουν το καντηλάκι. Αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο
θέµα, ασχέτως βιβλίων, ασχέτως οποιουδήποτε άλλου.
Μετά έχουµε το σοβαρότατο ζήτηµα των Τσάµηδων για το
οποίο µας εµπαίζουν συνεχώς οι Αλβανοί. Έχουµε ακόµα το ζήτηµα της «µεγάλης Αλβανίας». Έχουν ξεφύγει πλέον. Ακόµα και
σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Ηράκλειο Κρήτης –φαντάζοµαι ότι
το µάθατε, κύριε Υπουργέ- έβαλαν τα Αλβανάκια και έκαναν το
σήµα της «µεγάλης Αλβανίας». Μιλάµε ότι συµβαίνουν απίστευτα
πράγµατα, δεν ξέρουµε τι µας γίνεται πλέον σ’ αυτήν τη χώρα.
Και µετά θα µιλήσουµε για βιβλία ή για οτιδήποτε άλλο.
Επίσης, όπως σωστά είπατε για τα µέρη που επισκεφτήκατε
στη Βόρειο Ήπειρο, είναι συγκλονιστική η επίσκεψη. Έτσι είναι.
Όποιος πηγαίνει και τα βλέπει, καταλαβαίνει τι συµβαίνει.
Να ζητήσετε και να πάτε -να δούµε αν θα σας αφήσουν- στη
Χειµάρρα, στα χωριά πέριξ του Αργυροκάστρου, στην Κορυτσά.
Είναι περιοχές όπου βρίσκονται γηγενείς ελληνικοί πληθυσµοί,
είναι πλειοψηφία, έχουν τα πάντα και παρ’ όλα αυτά δεν είναι
αναγνωρισµένες ως περιοχές της ελληνικής µειονότητας. Πηγαίνετε να δείτε τι διαβάζουν. Εκεί, σε αυτές τις περιοχές, δεν έχουν
καν σχολεία, παρ’ ότι είναι γηγενείς ελληνικοί πληθυσµοί. Θα µου
πείτε ότι έχουν ιδιωτικά σχολεία. Άλλο, όµως, είναι το ιδιωτικό
σχολείο και άλλο αυτό που θα έπρεπε να παρέχει το ελληνικό
κράτος σε συνεργασία µε το αλβανικό κράτος ή οποιοδήποτε
άλλο κράτος.
Έρχοµαι στο διά ταύτα και επανέρχοµαι στην ερώτησή µας.
Έχει τεθεί το θέµα, αλλά όπως βλέπω, υπάρχουν πάρα πολλά
προβλήµατα που θα πρέπει να επιλυθούν, µέχρι να φτάσουµε
στη στιγµή όπου θα διδάσκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα αλβανικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα σε σχολεία, στα παιδάκια
των µεταναστών. Κάθε περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική είναι η περίπτωση µε µετανάστες από τη
Ρωσία, απ’ ότι είναι µε µετανάστες από την Αλβανία ή άλλα όµορα κράτη µε τα οποία έχουµε πολλά προβλήµατα. Γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά τι θέλω να πω.
Κρατάµε αυτά τα οποία είπατε. Τα έχουµε σηµειώσει. Μας
ακούνε πολλοί, µας ακούνε και οι Βορειοηπειρώτες στην Ελλάδα,
µας ακούνε και οι Βορειοηπειρώτες που ζουν στη Βόρειο Ήπειρο. Εδώ είµαστε και στο άµεσο µέλλον θα µπορούµε να ξέρουµε
ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο.
Αναφερθήκατε πολλές φορές στο Συµβούλιο της Ευρώπης και
πολύ σωστά. Βέβαια, ο κύριος Υπουργός δίπλα σας, ο κ. Αθανασίου, το Συµβούλιο της Ευρώπης, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και
διάφορες άλλες σηµαντικές διατάξεις, µάλλον τα έχει γραµµένα
στα παλαιότερα των υποδηµάτων του.
Στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής φυλακίζουν Αρχηγό κόµµατος, Βουλευτές, καταστρατηγούν τους νόµους, παίρνουν τηλέφωνα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε άλλους Υπουργούς, δικαστικούς και λένε το οτιδήποτε. Αυτά όσον αφορά το
Συµβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, το Συµβούλιο της Ευρώπης και τα υπόλοιπα. Είναι ένα θέµα το οποίο συζητείται ήδη και
στην Ευρώπη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Την απάντησή µου στο ειδικό ερώτηµα την έχω δώσει.
Θα πω µια τελευταία φράση. Δεν τίθεται τέτοιο θέµα, δηλαδή
διδασκαλία της Αλβανικής ως δευτέρας γλώσσας ή ως επίσηµης
γλώσσας κ.λπ.. Αυτά είναι κουραφέξαλα και µου έδωσε την
ευκαιρία ο κύριος συνάδελφος να κάνω αυτές τις διευκρινίσεις
και στη Βουλή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Χαιρόµαστε για αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Πάµε τώρα στα άλλα συναφή. Πρέπει οπωσδήποτε να
λυθεί το θέµα των εγχειριδίων που διδάσκονται τα παιδιά της
εθνικής ελληνικής µειονότητας εκεί. Ήταν, είναι και θα είναι
προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Και το Υπουργείο
Εξωτερικών βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση.
Μέσα στο Δεκέµβριο µε ανταλλαγή επιστολών και τον Ιανουάριο µε την επίσκεψη της κ. Νικόλα εδώ, θα προσπαθήσουµε να
δώσουµε γρήγορες λύσεις. Επιτέλους! Περνάνε τα χρόνια και
ως προς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να γίνει. Είναι µια χαραµάδα ευκαιρίας τώρα. Προσπαθούµε να την αξιοποιήσουµε.
Δεύτερον, πρέπει να δούµε µε πολύ µεγάλη εκτίµηση, κυρία
Πρόεδρε, τους εθελοντές εκπαιδευτικούς που έχουν πάει εκεί
και διδάσκουν –τους συνάντησα στο Αργυρόκαστρο- στο σχολείο που έχει οργανώσει ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος και ο επιχώριος µητροπολίτης. Αυτά τα παιδιά πάνε εκεί, παίρνουν από
την εκκλησία κάτι σαν επίδοµα και τίποτα άλλο. Θα πρέπει να
τους δούµε µε µεγάλη εκτίµηση και να δούµε θέµατα µοριοδότησης αυτής της λειτουργίας που κάνουν. Είναι κυρίως παιδιά από
τη βόρειο Ελλάδα που πάνε εκεί. Πώς να το πω; Είναι άνθρωποι
µε εθνική συνείδηση, µε συνείδηση αποστολής. Και είναι δύσκολη η δουλειά τους, δεν είναι απλή.
Ακόµα, όσον αφορά το θέµα που έθεσε ο συνάδελφος, επισκέφτηκα -και ήταν συγκλονιστικό- το κοιµητήριο Βουλιαρατών. Εκεί
είναι πενήντα οκτώ Έλληνες νεκροί από τον πόλεµο, που έχουν
βρει χώρο στη γη µε τα ονόµατά τους. Κάποιοι έχουν φωτογραφίες τους. Τους επισκέπτονται κάθε 28η Οκτωβρίου οι συγγενείς
τους από την Ελλάδα. Αυτό δεν αφορά µόνο αυτούς. Άφορά
πέντε, έξι, εφτά, οκτώ χιλιάδες άλλους, που είναι θαµµένοι σε οµαδικούς τάφους. Έχουν υπάρξει οι σχετικές µελέτες. Ο κ. Σούρλας έχει κάνει µια χαρακτηριστική.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας ενηµερώνω ότι είναι το
πρώτο θέµα που θέτει κάθε ελληνική αντιπροσωπεία εκεί. Δηλαδή όχι εγώ αλλά ο πρέσβης που ήταν δίπλα µου, ο κ. Ροκανάς
το έθεσε, όταν συναντηθήκαµε µε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Ήταν πρώτο θέµα, προτού πούµε τα υπόλοιπα. Και η
απάντηση επί πάρα πολλά χρόνια –γι’ αυτό πρέπει να µας προβληµατίζει- είναι: «Ναι, ναι, ναι. Τι ώρα είναι ακριβώς; Πότε θα το
συζητήσουµε»; Και περνάνε οι δεκαετίες και τίποτα δεν γίνεται.
Υπάρχει και τροµερό ενδιαφέρον από τους συγγενείς αυτών
των ανθρώπων, ορισµένοι από τους οποίους ακόµα θεωρούν
τους δικούς τους ανθρώπους αγνοουµένους.
Πράγµατι, είναι ένα ακόµη θέµα το οποίο συνάντησα εγώ ως
Υπουργός αλλά και οποιοσδήποτε Έλληνας αξιωµατούχος επισκέπτεται τη χώρα.
Θέλω, επίσης, τελειώνοντας να πω -διότι πρέπει κανείς να είναι
γνώστης για να µπορεί να συζητάει για το θέµα- τι κάνει εκεί ο
Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχα δώδεκα χρόνια να πάω. Είχα
επισκεφθεί τη χώρα αυτή ως Υφυπουργός Εξωτερικών και είχα
συναντηθεί τότε µε τον πατέρα Αναστάσιο σε παραπήγµατα.
Μέσα σε δώδεκα χρόνια, αυτός ο άνθρωπος έχει αλλάξει την εικόνα της εκκλησίας εκεί. Την έχει αλλάξει πραγµατικά. Έχει δηµιουργήσει υποδοµές παντού. Λένε ορισµένοι: «Ναι, αλλά έχει
βοήθειες». Κι άλλοι έχουν ή είχαν βοήθειες. Το θέµα είναι τι τις
κάνεις τις βοήθειες που έχεις. Πραγµατικά αυτός ο άνθρωπος
είναι άξιος επαίνων. Έχει αλλάξει το κλίµα, έχει αυξήσει την επιρροή της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας στους πολίτες της
χώρας αυτής.
Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα
που µου δώσατε να πω όλα τα σχετικά που γνωρίζω για το θέµα
και κλείνοντας θέλω να πω ότι:
Υπάρχει χαραµάδα ευκαιρίας να λύσουµε το θέµα των βιβλίων.
Δεν υπάρχει ευκαιρία µε την απόλυτη του όρου έννοια. Γιατί µε
τη χώρα αυτή, πολλά πράγµατα µπορεί να συζητήσεις και να
συµφωνήσεις και ξαφνικά να τα δεις να αλλάζουν, να µη γίνονται.
Συνεπώς, εµείς εκφράζουµε σταθερή βούληση. Αυτό είναι το
θέµα µας. Εκφράζουµε βούληση στήριξης των παιδιών της εθνικής ελληνικής µειονότητας που είναι εκεί. Το θέµα των εγχειριδίων είναι πολύ βασικό. Βρήκαµε µια ευκαιρία να προσπαθήσουµε να το λύσουµε σε πραγµατικά καλό πλαίσιο. Αν αυτό δια-
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τηρηθεί –εµείς θα το διατηρούµε- υπάρχει πιθανότητα να δώσουµε λύσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ κι ευχόµαστε να πάνε όλα καλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη µε αριθµό 321/25-112014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Νοµού
Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την ένταξη επιπλέον δήµων της Περιφέρειας Αττικής
στα προγράµµατα επιδότησης νέων αγροτών, δεν θα συζητηθεί
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λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή, και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 316/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόλυση εκλεγµένου εκπροσώπου εργαζοµένων και τη µη εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 4/4/6/11/2014 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.κ. Φωτίου
Κουβέλη, Δηµητρίου Αναγνωστάκη, Μαρίας Γιαννακάκη, Γεωργίου Κυρίτση, Ασηµίνας Ξηροτύρη, Ιωάννη Πανούση, Μαρίας Ρεπούση, Νικολάου Τσούκαλη, Νίκης Φούντα και Θωµά Ψύρρα
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση
Τον λόγο έχει ο εισηγητής και πρώτος επερωτών Βουλευτής
κ. Ιωάννης Πανούσης για δέκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε το Σύνταγµα
άρθρο 110 παράγραφος 6, η συνταγµατική Αναθεώρηση µπορεί
να εκκινήσει αφού παρέλθει πενταετία από την περαίωση της
προηγούµενης.
Επειδή η προηγούµενη συνταγµατική Αναθεώρηση, ολοκληρώθηκε µε το ψήφισµα της 27ης Μαΐου του 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, είναι φανερό ότι έχει παρέλθει
εδώ κι ένα χρόνο η απαγορευτική πενταετία. Άρα, οποιαδήποτε
στιγµή -τηρώντας τις διαδικασίες του άρθρου 110- είναι δυνατή
η έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας.
Δεδοµένου µάλιστα ότι σύµφωνα µε το άρθρο 110, η διαδικασία Αναθεώρησης τους Συντάγµατος ολοκληρώνεται σε δύο
βουλευτικές περιόδους, η µη εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή σηµαίνει, αναγκαστικά, ότι η πολιτικά και θεσµικά αναγκαία συνταγµατική Αναθεώρηση αναστέλλεται για απαράδεκτα πολύ χρόνο.
Η Δηµοκρατική Αριστερά πιστεύει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω
καθυστέρηση, από τη στιγµή που όλες οι πολιτικές δυνάµεις έχουν διαπιστώσει αδυναµίες και ανάγκη αναθεώρησης ορισµένων διατάξεων, βαίνει τελικά σε βάρος της λειτουργίας του πολιτικού µας συστήµατος και της ίδιας της δηµοκρατίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η ερµηνεία του Συντάγµατος, όπως
έγραφε ο αείµνηστος Τσάτσος, δεν είναι έργο µόνο της επιστήµης αλλά της δικαιοσύνης, της διοίκησης, της Κυβέρνησης, της
Αντιπολίτευσης και του ίδιου του κοινού νοµοθέτη, στον οποίο
το Σύνταγµα θέτει όρια και κριτήρια για τις πολιτικές του επιλογές.
Επειδή υπεύθυνο λόγο αρθρώνουν και τα κόµµατα στο πλαίσιο
του θεσµικού ρόλου και της ευθύνης για τη λειτουργία της δηµοκρατίας, η ΔΗΜΑΡ αποφάσισε να πάρει την πολιτική πρωτοβουλία κατάθεσης επίκαιρης επερώτησης µε πυρήνα τη συνταγµατική Αναθεώρηση, καθώς η ιστορικοπολιτική συγκυρία είναι
πολύ χρήσιµη και απαιτεί νέα θωράκιση της δηµοκρατίας από τα
ιδιωτικά οικονοµικά συµφέροντα, τη διαφθορά, τα ακραία ρατσιστικά φαινόµενα, τις νέες τεχνολογίες αλλά κυρίως από την απαξίωση του πολιτικού συστήµατος στο σύνολό του, καθώς και των
κοινοβουλευτικών θεσµών. Η πατρίδα, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος, οι ελευθερίες και τα δικαιώµατα βρίσκονται σε
κατάσταση υψηλής επικινδυνότητας, γι’ αυτό χρειαζόµαστε άµεσες και τολµηρές τοµές.
Το Κοινοβούλιο βάλλεται, πρέπει να βρει νέο ρόλο και αυτό
µόνο µέσα από µια συνταγµατική Αναθεώρηση µπορεί να επιτευχθεί. Ως γνωστόν, η πρώτη Βουλή καθορίζει ποιες διατάξεις
πρέπει να αναθεωρηθούν, όχι όµως και πώς πρέπει να αναθεωρηθούν. Άρα, ορίζει τα πλαίσια και όχι το περιεχόµενο το οποίο
ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στην Αναθεωρητική Βουλή, δηλαδή
στη δεύτερη Βουλή που δεν µπορεί να επεκταθεί σε άλλη ατζέντα. Ωστόσο, τα όρια της πρώτης, δεύτερης Βουλής παραµένουν
δυσδιάκριτα, διότι άλλοι ισχυρίζονται ότι η Αναθεωρητική Βουλή
δεν επιτρέπεται για το ίδιο ζήτηµα να ψηφίσει ρύθµιση τελείως
αντίθετη από την προταθείσα, άλλοι ότι η δεύτερη Βουλή δεν δεσµεύεται και άλλοι ότι µπορεί να τη συµπληρώσει µέσα στο
πνεύµα της πρώτης Βουλής ή να την απορρίψει.
Αυτό, όµως, που πρέπει να χαρακτηρίζει τη συνταγµατική Αναθεώρηση είναι µια συµφωνία επί των συνταγµατικών εννοιών της
ασφάλειας δικαίου, των ερµηνευτικών σχηµάτων, της διαφάνειας, της ωρίµανσης των θεσµών και εντέλει της ενιαίας συν-

ταγµατικής πολιτικής. Το βάθος ή το πλάτος της αναθεώρησης
πρέπει βέβαια να εναρµονιστεί και µε τον κοινό ευρωπαϊκό νοµικό µας πολιτισµό.
Επειδή είναι δεδοµένη η εσωτερική συνάφεια µεταξύ κράτους
δικαίου και δηµοκρατικής αρχής, τα νέα δηµοκρατικά συντάγµατα δεν πρέπει να έχουν οικονοµικοδηµοσιονοµικό εργαλειακό
χαρακτήρα λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης ή παγκοσµιοποίησης αλλά πρέπει να ενισχύουν περισσότερο τα συνταγµατικά δικαιώµατα των πολιτών από την έννοµη δράση εξουσίας: ασφάλεια δικαίου λοιπόν, διαφάνεια, ουσιαστική απονοµή της δικαιοσύνης,
αµεροληψία, όχι αυθαιρεσία και κυρίως προστατευόµενη εµπιστοσύνη, την οποία παραβιάζουν νόµοι µε αναδροµική ισχύ ή και
µε επαχθές περιεχόµενο.
Το Σύνταγµα είναι ο καταστατικός χάρτης του πολιτεύµατος.
Για να καταστεί όµως και η ψυχή του πολιτεύµατος, πρέπει να
περιβληθεί µε την ευρύτερη δυνατή πολιτική συναίνεση και να
γίνεται σεβαστό από όλους. Μια συνταγµατική Αναθεώρηση, η
οποία θα διεξαχθεί µέσα σε κλίµα ακραίας αντιπαλότητας, απαξιωτικών χαρακτηρισµών, µικροκοµµατικών υπολογισµών και
ανελαστικών θέσεων όχι µόνο δεν θα αποτυπώνει µε αξιοπιστία
την πολιτική πραγµατικότητα αλλά και θα διευρύνει ακόµα περισσότερο την κοινωνική καχυποψία ότι όλα γίνονται για το θεαθήναι, ότι τίποτα δεν θα εφαρµοστεί, ότι οι ισχυροί είναι υπεράνω
νόµων και Συντάγµατος. Και αφού στοχεύουµε στην ενίσχυση
της δηµοκρατίας, θα πρέπει να συµφωνήσουµε µε ποιον τρόπο
θα την θωρακίσουµε θεσµικά καλύτερα, δίνοντας ταυτόχρονα το
µήνυµα στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν είναι γράµµα κενό.
Κατά την γνώµη της Δηµοκρατικής Αριστεράς, η εξουσία πρέπει να ελέγχεται από τις άλλες εξουσίες, πλην βεβαίως του τελικού κριτή που είναι ο λαός. Με την έννοια αυτή πρέπει να βρεθεί
ένα σηµείο ισορροπίας ανάµεσα στις αρµοδιότητες του Προέδρου της Δηµοκρατίας και της Βουλής, της Βουλής και της Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης και της δικαιοσύνης. Οι συνάδελφοι
θα σας αναπτύξουν τις λεπτοµέρειες στις επιµέρους προτάσεις
τους.
Χρειαζόµαστε τόσο πολιτικά και θεσµικά όσο και κοινωνικά αντίβαρα και ισοδύναµα, για να ισορροπήσει η δηµοκρατία στο σύνολό της και όχι µόνο στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Οι πολίτες
θέλουν δηµοκρατία, που σηµαίνει ισότητα, ασφάλεια, δικαιοσύνη, νοµιµότητα στην καθηµερινή τους ζωή και όχι διακηρύξεις
περί διακυβερνητικών µοντέλων. Θέλουν να τους κυβερνούν άνθρωποι που εµπιστεύονται και κόµµατα που δεν λειτουργούν για
τον εαυτό τους αλλά υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον. Αν δεν
αισθανθούν ότι προς τα εκεί οδεύει η συνταγµατική Αναθεώρηση, ότι δηλαδή το πολιτικό χρήµατα, η κοµµατική διαφθορά,
η κοµµατική νοµενκλατούρα επιβιώνουν τότε όχι µόνο δεν θα
συµµετάσχουν στην όλη διαδικασία αλλά και θα γυρίσουν την
πλάτη στο δηµοκρατικό πολίτευµα. Το νέο Σύνταγµα πρέπει, λοιπόν, να ανοιχθεί στην κοινωνία των πολιτών και µην παραµείνει
παιχνίδι ειδικών ερµηνευτών, τεχνοκρατών και ανθρώπων κλειστών κύκλων εξουσίας.
Ποιες πρέπει να είναι οι βασικές του κατευθύνσεις; Προϋπόθεση πρώτη. Περαιτέρω ενίσχυση των θεσµών που στηρίζουν το
κράτος δικαίου και προστατεύουν καλύτερα τα δικαιώµατα του
ανθρώπου νοµοθετικά και δικαστικά.
Προϋπόθεση δεύτερη. Όχι οπισθοχώρηση ή υποχώρηση από
τα κεκτηµένα της µεταπολιτευτικής µας δηµοκρατίας και από τα
minima –έστω- των συνταγµατικών θεσµών της ελευθερίας.
Προϋπόθεση τρίτη. Ερµηνευτική προσέγγιση των διατάξεων
υπό το πρίσµα της Οικουµενικής Διακήρυξης των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, άρα διεύρυνση και όχι µείωση της παρεχόµενης
προστασίας.
Προϋπόθεση τέταρτη. Όχι επίκληση της συνταγµατικής εξαίρεσης ή άλλων επιφυλάξεων που θίγουν τον πυρήνα των δικαιωµάτων και ελευθεριών.
Προϋπόθεση πέµπτη. Λήψη θετικών µέτρων ενίσχυσης των δικαιωµάτων µε ένταξή τους στο Σύνταγµα. Μολονότι τα άρθρα
που αφορούν στην αξιοπρέπεια -άρθρο 2 παράγραφος 1- στην
ισότητα -άρθρο 4 παράγραφος 1- στην ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας -άρθρο 5 παράγραφος 1- δεν αναθεωρούνται,
τίποτα δεν πρέπει να αποκλείει τη διεύρυνση του κανονιστικού
τους περιεχοµένου, δεδοµένου ότι αλλάζουν οι κοινωνικές συν-
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θήκες και οι τεχνολογικές δυνατότητες. Άρα, όχι στατική διάσταση των ατοµικών δικαιωµάτων.
Προϋπόθεση έκτη. Μεγαλύτερη θεσµική δυνατότητα δράσης
και επέµβασης της κοινωνίας των πολιτών.
Προϋπόθεση έβδοµη. Μη ένταξη των λόγων εξυπηρέτησης
του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος στο δίκαιο της ανάγκης.
Αυτές οι παραδοχές και οι προϋποθέσεις για µία Αναθεώρηση
του Συντάγµατος που να είναι σε συµφωνία και να είναι φιλικό
µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας µας, πρέπει, παρά την
αυτονοµία των εννοιών, να ερµηνεύονται pro libertate. Θυµίζω ότι
το κοινωνικό κράτος ενισχύει και συµπληρώνει το κράτος δικαίου.
Οι θεµελιώδεις διατάξεις και οι περιφρουρούµενες ρήτρες, σε
µία εποχή παγκοσµιοποιηµένων κινδύνων και ευρωπαϊκών οδηγιών, πρέπει να αντιστέκονται για να µην αλλοιώνεται το πολίτευµα αλλά πρέπει και να µετεξελίσσονται για να µη γίνεται
γράµµα νεκρό η συνταγµατική διάταξη.
Όχι, λοιπόν, σε ένα υπερσύνταγµα ούτε όµως σε ένα υποσύνταγµα. Έχουµε ανάγκη από έναν ευέλικτο, εθνικό, ευρωπαϊκό,
κυρίαρχο και εγγυητικό καταστατικό χάρτη. Αυτό θέλει, αυτό
διεκδικεί και αυτό προτείνει η Δηµοκρατική Αριστερά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προηγούµενη
Αναθεώρηση του Συντάγµατος ολοκληρώθηκε στις 27 Μαΐου του
2008, δηλαδή έχει παρέλθει εδώ και ένα χρόνο η απαγορευτική
διαδικασία της πενταετίας.
Η επίκαιρη επερώτηση που καταθέτουµε, αφορά στην ανάγκη
αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγµατος, ανάγκη την οποία
όλα σχεδόν τα πολιτικά κόµµατα διαπιστώνουν αναφέροντας ότι
πρέπει να ξεκινήσει η νέα διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγµατος και ότι πραγµατικά τα χρονικά περιθώρια στενεύουν πάρα
πολύ. Διότι θεωρούµε αναγκαίο να επισηµάνουµε ότι η Αναθεώρηση του Συντάγµατος, αποτελεί πάντα τη δυνατότητα για τη διεύρυνση των εγγυήσεων του κράτους δικαίου και τον εκσυγχρονισµό του πολιτικού συστήµατος διακυβέρνησης. Δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία για τη διαµόρφωση θεσµών που θα
αποτελούσαν βαθιές τοµές για τη ριζική µεταρρύθµιση του πολιτικού µας συστήµατος, για τη διεύρυνση της λειτουργίας του
µε νέους θεσµούς, προκειµένου να ενισχυθεί η δηµοκρατία, η
αποκέντρωση και κυρίως η ανάπτυξη πεδίων κοινωνικής δραστηριότητας και δικαιωµάτων.
Στο θέµα αυτό, το τελευταίο, δηλαδή του κοινωνικού κράτους,
της κοινωνικής δραστηριότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης,
στα θέµατα των εργασιακών δικαιωµάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών θα επικεντρώσω την οµιλία µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
ιδιαίτερα την περίοδο που περνάει η χώρα µας -και δυστυχώς,
θα συνεχίσει για πολύ ακόµα- της βαθύτατης οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης και των βαρύτατων συνεπειών στους πολίτες, ένα
πολύ σοβαρό θέµα, είναι το ζήτηµα της διαφύλαξης όπως και
της ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωµάτων, που η πλήρης αποδυνάµωσή τους - είναι στο στόχαστρο και του τελευταίου µέρους
του δράµατος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, από την
τρόικα.
Το δεύτερο µέρος του Συντάγµατος, αφορά στα ατοµικά και
κοινωνικά δικαιώµατα. Ιδιαίτερα τα άρθρα 4, 21, 22, 23 και 25,
αφορούν στα θέµατα της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης,
του δικαιώµατος στην εργασία, της διασφάλισης των συνδικαλιστικών ελευθεριών, τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και
ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, όπως και του κοινωνικού
κράτους δικαίου, που τελούν υπό την εγγύηση του κράτους.
Θέλουµε µέσα από τη συζήτηση αυτή, να ενισχύσουµε πολλές
από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος, όπως και να αναδείξουµε τη µεγάλη σηµασία και την υποχρέωση που έχει η νοµοθετική και κυρίως η εκτελεστική εξουσία στην εφαρµογή και
ενσωµάτωση των υπαρχουσών -γιατί αποδυναµώνονται συνεχώς- κατευθύνσεων και εντολών του Συντάγµατος σε αυτήν τη
δύσκολη κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα.
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Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε στο κοινωνικό κράτος δικαίου,
στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, στην προστασία των
θεµελιωδών και απαράγραπτων δικαιωµάτων του ανθρώπου από
την πολιτεία και στην πραγµατοποίηση της κοινωνικής προόδου,
όπως προτρέπει το άρθρο 25 του Συντάγµατος, στο δικαίωµα
της εργασίας και στην προστασία του από το κράτος, όπως και
στις κατευθύνσεις για τις συλλογικές συµβάσεις µε ελεύθερες
διαπραγµατεύσεις, θέµα που συνδέεται µε τη βασική αρχή για
τη συλλογική αυτονοµία και την ενίσχυση των συλλογικών δικαιωµάτων, όπως προβλέπουν τα άρθρα 22και 23.
Όταν, λοιπόν, συζητάµε όλα αυτά, δεν µπορεί να έχουµε φτάσει σήµερα να έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους. Ποιο δικαίωµα στην εργασία; Ποιος και από ποιον προστατεύεται; Δεν
µπορεί να έχουµε ένα µεγάλο µέρος των πολιτών κάτω από το
όριο της φτώχειας, σε συνθήκες εξαθλίωσης, να έχουµε ένα κοινωνικό κράτος που συνεχώς, µα συνεχώς, µειώνονται οι δαπάνες
του, όπως συµβαίνει και στον τελευταίο προϋπολογισµό, να συµβαίνουν τόσα πολλά και από την άλλη πλευρά, η τρόικα τον τελευταίο καιρό να πιέζει για ακόµα περισσότερες αλλαγές στις
ήδη αποδυναµωµένες εργασιακές σχέσεις, κατά αντισυνταγµατικό τρόπο θα έλεγα.
Είναι, λοιπόν, απαραίτητο, κατ’ αρχάς, να συζητήσουµε σήµερα το θέµα της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρησιµοποιήσω και το χρόνο της δευτερολογίας µου,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Εµείς επαναφέρουµε
το θέµα, που το έχουµε συζητήσει πάρα πολλές φορές αλλά θέλουµε να κατοχυρωθεί και συνταγµατικά, η αναγνώριση ενός
ελάχιστου εγγυηµένου επιπέδου διαβίωσης και κοινωνικής ασφάλισης. Ήδη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός
από τη δική µας, υλοποιούνται µε διαφορές, διάφορα προγράµµατα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Σχετικά µε τα θέµατα της συνταγµατικής Αναθεώρησης αποφεύγουµε το θέµα του εισοδήµατος, αλλά συζητάµε πράγµατι
για την κατοχύρωση του δικαιώµατος για µια αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική ασφάλιση. Από εκεί και πέρα, µε βάση αυτήν
την αρχή, εµείς ως νοµοθετική εξουσία θα προσπαθήσουµε να
υλοποιήσουµε τη Συνταγµατική επιταγή.
Κύριοι συνάδελφοι, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός,
αποτελούν σήµερα το µεγαλύτερο πρόβληµα στην ελληνική κοινωνία και πρέπει ευθέως να υποστηρίξουµε τη συνταγµατική κατοχύρωση ενός πραγµατικού κοινωνικού δικαιώµατος, που θα
αποβλέπει στη διασφάλιση του στοιχειώδους αποδεκτού ορίου
αξιοπρεπούς διαβίωσης και, µε την ευρεία έννοια, της κοινωνικής
ασφάλισης.
Το πιλοτικό πρόγραµµα που εφαρµόζεται σήµερα, µεταθέτει
επ’ αόριστον την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ανά την επικράτεια. Οι ελάχιστοι πόροι -400 ευρώ για τετραµελή οικογένεια- που δίδονται µέσω αυτού του πιλοτικού προγράµµατος, δεν είναι σε καµµία περίπτωση αυτό που έχει ανάγκη
η κοινωνία και αυτό που θέλουµε εµείς.
Και αυτό δεν το λέµε µόνο εµείς. Το λένε όλες οι εκθέσεις του
Γραφείου Προϋπολογισµού του κράτους, ακόµα και η τελευταία
έκθεση του ΟΟΣΑ, η πρόσφατη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι
δηλαδή, πέραν όλων των άλλων, εκείνο το οποίο καταλαβαίνουν
όλοι -και ο ΟΟΣΑ- είναι ότι αυτή η προσαρµογή έχει διευρύνει
τις κοινωνικές ανισότητες και έχει πραγµατικά φέρει το βιοτικό
επίπεδο των Ελλήνων, που πρέπει να διορθωθεί, σε πολύ άσχηµη
κατάσταση, στο ναδίρ.
Τώρα θα µιλήσω πιο αναλυτικά για τα θέµατα των άρθρων 22
και 23 του Συντάγµατος για την ανάγκη ενίσχυσης στα άρθρα
αυτά της συλλογικής αυτονοµίας και της ισχύος των συλλογικών
συµβάσεων, έτσι ώστε, πράγµατι, να προστατεύεται το δικαίωµα
στην εργασία, τη συνδικαλιστική ελευθερία και τα εργασιακά δικαιώµατα.
Στο άρθρο 22 στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι η εργασία
αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το κράτος που µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολι-
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τών.
Πού βρισκόµαστε σήµερα, κύριοι συνάδελφοι; που είναι αυτή
η µέριµνα που επιτάσσει το Σύνταγµα όταν η εφαρµογή αυτής
της δηµοσιονοµικής πολιτικής, όσο σε καµµία άλλη χώρα, προσαρµογής έστω, έχει δηµιουργήσει αυτήν την τεράστια ανεργία,
τη µεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη µε τεράστια διαρθρωτικά
προβλήµατα στους νέους, στους µακροχρόνια άνεργους;
Από την άλλη πλευρά, στην παράγραφο 2 του άρθρου 22, αρχίζουν οι πρώτες αναφορές σχετικά µε τα θέµατα της αυτονοµίας των συνδικαλιστικών ελευθεριών και σε συνδυασµό µε το
άρθρο 23 προχωράει το Σύνταγµα και προσπαθεί πράγµατι µέσα
από τις διατάξεις του να θέσει όλα αυτά τα µεγάλα θέµατα.
Όµως εµείς θεωρούµε ότι εδώ υπάρχει πεδίο να ενισχυθούν ακόµα περισσότερο αυτά τα δυο άρθρα, ούτως ώστε πραγµατικά να
µπορέσουµε να ενισχύσουµε τη συλλογική αυτονοµία και την
ισχύ των συλλογικών συµβάσεων, η οποία πράγµατι είναι ανάγκη
και προσδιορίζεται και από τις διεθνείς µέχρι τώρα συνθήκες,
από το 1939 µέχρι και το 1971, από σχετικά άρθρα του ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου που, µεταξύ των άλλων, ο µισθός στον
ιδιωτικό τοµέα συµφωνείται µε τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό
περιλαµβάνει και τη ρύθµιση του κατώτατου µισθού που προβλέπεται στη ρύθµιση της εθνικής συλλογικής σύµβασης εργασίας,
που επί των ηµερών του µνηµονίου καταργήθηκε.
Όσον αφορά αυτό το νέο καθεστώς, των εργασιακών συµβάσεων που µας επέβαλαν ορισµένες τροποποιήσεις-απαιτήσεις
του µνηµονίου και αυτά που επιµένει πρόσθετα να επιβάλλει η
τρόικα, πραγµατικά και µε αυτές τις διατάξεις του Συντάγµατος
-που εµείς θέλουµε να τις ενισχύσουµε- βλέπουµε ότι αυτήν τη
στιγµή υπάρχει διάσταση και µε Σύνταγµά µας, και µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις ΔΣΕ.
Γι’ αυτό δίνουµε µεγάλη έµφαση σε µια νέα Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. Η χώρα µας και κυρίως οι πολίτες, το κράτος κοινωνικού δικαίου, οι συλλογικές ελευθερίες και τα δικαιώµατα θα
ταλαιπωρούνται για πάρα πολύ ακόµα, διότι οι πληγές απ’ αυτήν
τη δηµοσιονοµική πολιτική και ένα δηµόσιο χρέος το οποίο δεν
έχει προοπτικές βιωσιµότητας θα παραµείνουν και θα είναι πάρα
πολύ µεγάλες. Δίνουµε, πράγµατι, µεγάλη σηµασία στο να µπορέσουν να ενισχυθούν αυτές οι διατάξεις του Συντάγµατος, και
να αφήσουµε έστω και το ελάχιστο στην επόµενη γενιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ολοκληρώνω.
Και αν µη τι άλλο, αν θεωρούµε ότι οι υπάρχουσες είναι κατευθυντήριες διατάξεις, επιτέλους η νοµοθετική και εκτελεστική
εξουσία ας υλοποιήσει αυτές τις διατάξεις του Συντάγµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Θωµάς Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ σε τρία ζητήµατα: την τροποποίηση του εκλογικού νόµου, το πολιτικό χρήµα και την χρηµατοδότηση και τον
αριθµό των Βουλευτών.
Σε σχέση µε την τροποποίηση του εκλογικού νόµου, µε το ν.
3231/2004 και στη συνέχεια µε το ν.3636/2008, επιδιώχθηκε ο
συνδυασµός της αναλογικότητας και της δυνατότητας σχηµατισµού σταθερών κυβερνήσεων µε µπόνους στο πρώτο κόµµα. Σήµερα, λοιπόν, είναι δυνατόν να σχηµατιστεί κυβέρνηση ακόµα και
µε 37% ή 38% των ψήφων.
Οι τελευταίες εκλογές πάντως ανέδειξαν δυο µείζονα προβλήµατα.
Πρώτον, δεν υπάρχει δικαιολογία για την πριµοδότηση του
πρώτου κόµµατος, όταν αυτό απέχει πόρρω από την αυτοδυναµία, µε ποσοστά µάλιστα που µπορούν να κινούνται και κάτω από
το 20%, όπως έγινε στις εκλογές το Μάιο.
Δεύτερον, ανακύπτει πρόβληµα αντιπροσώπευσης ιδίως στις
τετραεδρικές περιφέρειες, στις οποίες το πρώτο πανελλαδικά
κόµµα κερδίζει σχεδόν το σύνολο των εδρών τους, ακόµα και αν
τοπικά δεν είναι πρώτο κόµµα.
Αυτό, λοιπόν, που απαιτείται, είναι να καταγραφούν µε γνήσιο
τρόπο οι πολιτικές δυνάµεις, µε βάση την αρχή της ισοδυναµίας
της ψήφου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Δηµοκρατική Αριστερά, προτείνει την παγίωση του συστήµατος της απλής αναλογικής, µε άµεση κατάργηση του µπόνους
των πενήντα εδρών. Προτείνουµε την κατάργηση του ν. 3636/
2008, εκτός από το άρθρο 3, βέβαια, που ρυθµίζει την ποσόστωση των δύο φύλων στις υποψηφιότητες των Βουλευτών και την
εκ νέου τροποποίηση του ν. 3231/2004, προκειµένου η αναλογική
κατανοµή να επεκταθεί στο σύνολο των εδρών.
Σε σχέση µε το πολιτικό χρήµα, µέχρι πρόσφατα η Ελλάδα δεν
είχε προσαρµοστεί σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη
διαφάνεια στο πολιτικό χρήµα. Πρόσφατα η ΔΗΜΑΡ, κατέθεσε
πρόταση νόµου για τη χρηµατοδότηση, διαφάνεια και ισότητα
ευκαιριών στην πολιτική δράση, η οποία ακόµα, δυστυχώς, δεν
έχει συζητηθεί στη Βουλή.
Η ΔΗΜΑΡ πρότεινε. Να µειωθεί κατά 25% η κρατική χρηµατοδότηση, µε δυνατότητα αυτό το ποσοστό να µπορεί να καλυφθεί
από ιδιώτες, που θα το δηλώνουν, όµως, στην επιτροπή ελέγχου.
Να συνδεθεί η κρατική χρηµατοδότηση µε το ύψος του δηµοσίου
ελλείµµατος. Να αλλάξουν τα ποσοστά κατανοµής της χρηµατοδότησης. Να ανασυγκροτηθεί η επιτροπή ελέγχου των οικονοµικών των κοµµάτων, ώστε να είναι ανεξάρτητη, γιατί η υφιστάµενη
ταύτιση ελέγχοντος και ελεγχοµένου, είναι φαύλη και εξόχως
ανήθικη. Να απαγορευτεί ο τραπεζικός δανεισµός για τα κόµµατα. Να καταργηθεί η χρηµατοδότηση των ιδρυµάτων που
έχουν τα κόµµατα.
Η Κυβέρνηση και η Συµπολίτευση, µε το ν. 4304/2014, είχαν
µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνουν τοµές. Αντ’ αυτών, διατηρείται η επιτροπή ελέγχου, διατηρείται ο τρόπος κατανοµής
της κρατικής χρηµατοδότησης, προβλέπεται µείωση και όχι κατάργηση της κρατικής χρηµατοδότησης για τα ινστιτούτα των
κοµµάτων και δεν γίνεται λόγος για τα δάνεια των κοµµάτων. Τι
δάνεια πήραν; Για τι ποσά µιλάµε; Τα αποπληρώνουν; Έχουν
µπει σε διακανονισµό; Έχουν βάλει υποθήκες και ποιες; Γιατί
ακούµε για οικονοµικούς ελέγχους µε ορκωτούς λογιστές αλλά
κανείς δεν βγάζει τα πορίσµατα των ελέγχων στη δηµοσιότητα.
Σε σχέση µε τη µείωση του αριθµού των Βουλευτών, η ΔΗΜΑΡ
έχει ταχθεί υπέρ της µείωσης του αριθµού των Βουλευτών, µε
ταυτόχρονη αλλαγή του εύρους ορισµένων περιφερειών. Αυτή
η τροποποίηση, µπορεί να γίνει και µε απλό νόµο. Το ίδιο το Σύνταγµα ορίζει στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ότι ο αριθµός των Βουλευτών ορίζεται µε νόµο. Δεν µπορεί, όµως, να είναι µικρότερος
από διακόσιους ούτε µεγαλύτερος από τριακόσιους.
Υπενθυµίζεται ότι µε τον ίδιο πληθυσµό µε εµάς, οι Βέλγοι για
παράδειγµα, εκλέγουν στην κάτω βουλή εκατόν πενήντα Βουλευτές. Το ίδιο και οι Ολλανδοί, µε πληθυσµό δεκαεξίµισι εκατοµµύρια, ενώ οι Πορτογάλοι, µε πληθυσµό δέκα εκατοµµύρια
κατοίκους, εκλέγουν διακόσιους τριάντα Βουλευτές.
Δεν είναι µόνο δηµοσιονοµικοί οι λόγοι που επιβάλλουν τη µείωση των Βουλευτών. Γνωρίζουµε ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου
έχει αποδυναµωθεί. Η πλειοψηφία των νοµοθετηµάτων είναι κυβερνητικής προέλευσης. Έρχονται νοµοσχέδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι µεταπολιτευτικά ψηφίστηκαν µόνο δύο προτάσεις
νόµου, δηλαδή νόµοι προερχόµενοι από τη Βουλή. Σήµερα η
Βουλή πρέπει να ενδυναµωθεί, να µπορεί να επιβάλει προτάσεις
νόµων.
Επιπλέον, η µείωση του αριθµού των Βουλευτών, θα εξαναγκάσει κόµµατα και ψηφοφόρους να επιλέγουν µε µεγαλύτερη
προσοχή τους υποψηφίους τους. Αυτή η επιλογή, θα επιδράσει
κατ’ επέκταση θετικά και στην ποιότητα του παραγόµενου νοµοθετικού έργου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια συνταγµατική Αναθεώρηση εν µέσω κρίσης, ελλοχεύουν δύο κίνδυνοι. Ο πρώτος, σχετίζεται µε το συνταγµατικό λαϊκισµό, δηλαδή, να θεωρήσουµε τη
συνταγµατική Αναθεώρηση ως «πανάκεια» του πολιτικού και διοικητικού συστήµατος.
Ο δεύτερος, είναι η απόλυτη συνταγµατική επανάπαυση. Δηλαδή, να οχυρωθούµε πίσω από την άποψη ότι µια συνταγµατική
Αναθεώρηση δεν έχει να συνεισφέρει τίποτα στην αντιµετώπιση
της κρίσης. Η αλήθεια, όπως πολύ συχνά συµβαίνει, βρίσκεται
στη µέση.
Δεν αρκεί µόνο να συζητάµε για την εκλογή του Προέδρου της
Δηµοκρατίας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι ο νέος Πρόεδρος θα κληθεί να αναλάβει καθήκοντα σε µια νέα συνταγµα-
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τική περίοδο, πιθανώς µε διαφορετικά δεδοµένα απ’ όσα ισχύουν
σήµερα.
Εν όψει, λοιπόν, της συζήτησης που ανοίγει για την αναθεώρηση, πρέπει να ανακοινωθούν έγκαιρα οι πολιτικές αλλαγές που
σχετίζονται µε τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος, οι οποίες θα γίνουν και τα µεταρρυθµιστικά εργαλεία της νέας προεδρικής περιόδου. Πρέπει να διευκρινιστούν οι αρµοδιότητες
που θα αναλάβει ο νέος Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ώστε να
γνωρίζει και να γνωρίζουµε ποιο ρόλο αναλαµβάνει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Με
την άδειά σας και την άδεια του Σώµατος, θα κάνω χρήση και
της δευτερολογίας µου.
Στο πλαίσιο της πλήρους διάκρισης των εξουσιών, πρέπει να
εξεταστεί η καθιέρωση του ασυµβίβαστου µεταξύ της ιδιότητας
του Υπουργού και του Βουλευτή, αφού στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία η κυβέρνηση πρέπει να απολαµβάνει της εµπιστοσύνης
της Βουλής και όχι το αντίθετο.
Φυσικά, ένα αντεπιχείρηµα θα ήταν ότι έτσι οδηγούµεθα σε
κυβερνήσεις τεχνοκρατών. Όµως, δεν ισχύει αυτό, γιατί η κυβέρνηση θα παίρνει την ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή και έτσι
παράλληλα θα χτυπιούνται δύο δεινά. Το ένα είναι η προσδοκία
της δικαιωµατικής υπουργοποίησης και το άλλο το άγχος της
επανεκλογής από την πλευρά των Υπουργών. Έτσι, ο Βουλευτής
θα έχει τη δυνατότητα να αφοσιώνεται χωρίς περαιτέρω σκέψεις
στο ουσιαστικό του έργο, σε αυτό για το οποίο εξελέγη, που είναι
η νοµοθετική διαδικασία και βέβαια στον έλεγχο της κυβέρνησης.
Συνεπώς, θα έχουµε µια σειρά από ωφέλειες. Ουσιαστικά θα
αναβαθµιστεί ο ρόλος του Βουλευτή, θα αυξηθεί η αποδοτικότητα της κυβέρνησης, αφού οι Υπουργοί δεν θα απασχολούνται
µε τις εκλογικές τους περιφέρειες και παράλληλα θα χτυπηθούν
η πατρωνία -για να µη χρησιµοποιήσω άλλη λέξη- και ο κοµµατικός διαδροµισµός. Γνωρίζουµε ότι αυτό θα µπορούσε να ρυθµιστεί και µε έναν απλό νόµο. Όµως, θα συµφωνήσετε µαζί µας ότι
µια συνταγµατική πρόνοια θα θωράκιζε περαιτέρω µια τέτοια διάταξη.
Βέβαια σε αυτό το πλαίσιο, θα έπρεπε να εξεταστούν µια σειρά
από ζητήµατα, όπως για παράδειγµα όταν κάποιος απωλέσει την
ιδιότητα του Υπουργού, αν θα µπορεί και µετά από πόσο χρονικό
διάστηµα να ξαναγίνει Βουλευτής. Για παράδειγµα, υπάρχουν
σκέψεις και έχουν αρθρογραφήσει έγκριτοι συνταγµατολόγοι
αλλά και πολιτικοί, για το ότι θα απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές σε οποιαδήποτε περιφέρεια της
χώρας.
Επειδή υπάρχουν και επιχειρήµατα που λένε ότι αυτά είναι δύσκολα πράγµατα και δεν γίνονται πουθενά αλλού, θα πω ότι στη
Γαλλία, στο Βέλγιο, στο Λουξεµβούργο, στην Ολλανδία και την
Πορτογαλία υπάρχει πλήρης διάκριση, ενώ µερική διάκριση
υπάρχει στη Σουηδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Βέβαια, ένα παράδειγµα το οποίο όλοι το γνωρίζουµε, απλώς
δεν συνειδητοποιούµε την ταύτιση, είναι το παράδειγµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επίτροποι, λοιπόν, υποδεικνύονται από τις
κυβερνήσεις των χωρών τους και δεν εκλέγονται άµεσα από τους
Ευρωπαίους πολίτες. Όµως, οφείλουν να λάβουν ψήφο εµπιστοσύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού έχουν περάσει από
τη βάσανο της προφορικής εξέτασης από τις αρµόδιες επιτροπές. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι οι επίτροποι είναι εξ ορισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξωκοινοβουλευτικοί, άλλο τώρα αν έχουν χρηµατίσει Υπουργοί σε πολύ σηµαντικές θέσεις στις χώρες τους τις
περισσότερες φορές.
Αναφορικά µε την εκλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, θέλω να πω ότι η επιλογή σήµερα γίνεται από
το Υπουργικό Συµβούλιο, ενώ σύµφωνα µε το ν.3841/2010 προβλέπεται ακρόαση από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.
Και γι’ αυτό υπάρχουν φωνές µέσα στο δικαστικό σώµα και όχι
µόνο, που λένε ότι είναι αντισυνταγµατικό, ότι έρχεται σε πλήρη
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αντίθεση µε το άρθρο 90 παράγραφο 5 του Συντάγµατος και ότι
θα έπρεπε η εκλογή να γίνεται µόνο από το Υπουργικό Συµβούλιο.
Επειδή, όπως είπαν και συνάδελφοί µου προηγουµένως, εδώ
δεν ερχόµαστε να δώσουµε λύσεις και να θέσουµε όλα τα ζητήµατα αλλά να καταθέσουµε προτάσεις για το διάλογο, υπάρχουν
δύο προτάσεις και σκέψεις πάνω σε αυτό το θέµα.
Η µία, είναι να γίνεται η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας από ένα ευρύ εκλεκτορικό σώµα στο οποίο
θα συµµετέχουν δικαστές, καθηγητές των νοµικών σχολών της
χώρας, όπως και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και η άλλη,
είναι να γίνεται µέσα από την ολοµέλεια των δικαστηρίων.
Εδώ, βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος γιατί υπάρχει και η σκέψη ότι αυτό πολύ πιθανόν να ευνοήσει τον συνδικαλισµό µέσα
στις τάξεις του δικαστικού σώµατος.
Αναφορικά µε το ζήτηµα του διαχωρισµού Κράτους και Εκκλησίας, θα ήθελα να πω ότι η εκκοσµίκευση είναι συστατικό στοιχείο ενός κράτους δικαίου και θεµέλιος λίθος της δηµιουργίας
και της σύστασης του κράτους-έθνους από τον Διαφωτισµό και
µετά.
Στην Ευρώπη, υπάρχουν διάφοροι βαθµοί εκκοσµίκευσης,
όπως το παράδειγµα της Γαλλίας, το οποίο είναι ένα παράδειγµα
απόλυτης εκκοσµίκευσης. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση
της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, η οποία αφορούσε τη νοµική προσωπικότητα των θρησκειών στην
Ελλάδα, έδειχνε παραδείγµατα αυτής της διαβάθµισης της εκκοσµίκευσης και των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας ανά την
Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουµε, λοιπόν, το παράδειγµα της Γαλλίας, που είναι το παράδειγµα της απόλυτης εκκοσµίκευσης και έχουµε και το παράδειγµα της Ελλάδας. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη αποσαφήνισης
των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας προκειµένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και σύγχυση αρµοδιοτήτων.
Μέσα σε µία διαδικασία διαλόγου στο πλαίσιο του απαραίτητου σεβασµού της ιστορικότητας αλλά και του ρόλου του Κράτους αλλά και της Εκκλησίας θα πρέπει να έχουµε ως στόχο τον
διαχωρισµό του Κράτους προκειµένου να καταργηθούν οι θεσµικές συναλληλίες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για άρση κάθε
παρανόησης και στρέβλωσης θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η
πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος δεν υπηρετεί καµµία άλλη σκοπιµότητα παρά µόνο
µία διεκδίκηση: να εκσυγχρονιστεί ο καταστατικός χάρτης της
χώρας, να αποκατασταθεί η πολιτική νοµιµοποίηση του συστήµατος διακυβέρνησης και βέβαια, να ενισχυθούν οι δηµοκρατικοί
θεσµοί.
Είναι προφανές ότι δηµοκρατικοί θεσµοί συµµετοχικής και
άµεσης δηµοκρατίας είναι το δηµοψήφισµα και η λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία.
Και επειδή, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, ξέρω ότι σας αρέσει πάντα να είµαστε τεκµηριωµένοι και µε βάση συγκεκριµένες
διατάξεις και άρθρα, επιτρέψτε µου να αναφερθώ στο άρθρο 1
παράγραφος 1 και 2 που σαφώς το Σύνταγµα καθορίζει το πολίτευµα της χώρας να είναι Προεδρευοµένη Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία.
Στην παράγραφο 2 λέει ότι θεµέλιο του πολιτεύµατός µας είναι
η λαϊκή κυριαρχία και το άρθρο 51 παράγραφος 2 ορίζει ότι η
δηµοκρατία µας είναι αντιπροσωπευτική, αφού οι Βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος, αλλά υπάρχει και το άρθρο 44 παράγραφος 2 που µιλάει για τη δυνατότητα διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος.
Μάλιστα, το άρθρο 44, κύριε Υπουργέ, κάνει αναφορά σε δύο
µορφές δηµοψηφισµάτων: δηµοψήφισµα για κρίσιµο εθνικό θέµα
για το οποίο σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται πρόταση του
Υπουργικού Συµβουλίου και απόφαση από εκατόν πενήντα έναν
Βουλευτές και δηµοψήφισµα για ψηφισµένα νοµοσχέδια που
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ρυθµίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα εκτός από τα δηµοσιονοµικά. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση απαιτείται πρόταση εκατόν
είκοσι Βουλευτών και απόφαση εκατόν ογδόντα Βουλευτών.
Κυρία Πρόεδρε, θα σταθώ σε αυτό το σηµείο γιατί έχουµε
πολύ πρόσφατο παράδειγµα όταν το σύνολο της Αντιπολίτευσης
της παρούσας Βουλής ζήτησε τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ζήτηµα της µικρής ΔΕΗ.
Σας θυµίζω, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
η Κυβέρνηση έδειξε µε έναν -θα έλεγα- εκκωφαντικό τρόπο διαχείρισης του ζητήµατος ότι απεχθάνεται -και το ρήµα είναι επιλεγµένο µε επιείκεια- τη συζήτηση και την προσφυγή στους πολίτες.
Μάλιστα, κατά τη γνώµη της Δηµοκρατικής Αριστεράς, παραβίασε κατοχυρωµένα δικαιώµατα της µειοψηφίας. Με µία καθαρή
µεθόδευση, σας θυµίζω, έθεσε το θέµα στην κρίση του Θερινού
Τµήµατος και βέβαια απέφυγε -επαναλαµβάνω- να πάει και στο
αυτονόητο βήµα που ήταν η είσοδος του θέµατος στην Ολοµέλεια, κι ας αποφάσιζε η Ολοµέλεια.
Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε ότι ενώ επιτρέπεται στην αντιπροσωπευτική µας δηµοκρατία να υπάρχουν θεσµοί συµµετοχικής και
άµεσης δηµοκρατίας, αυτοί υπονοµεύονται από την κυβερνητική
πλειοψηφία κάθε φορά, και βεβαίως στην ουσία είναι κενοί περιεχοµένου.
Θυµίζω για όσην αξίαν έχει ότι στη χώρα µας, κύριε Υπουργέ,
το δηµοψήφισµα εµπεριέχεται σε Σύνταγµα για πρώτη φορά το
1927. Από τότε µέχρι σήµερα επτά δηµοψηφίσµατα έχουν γίνει
και ένα µόνο στην περίοδο της Μεταπολίτευσης.
Για να µην σας κουράζω, εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, πιστεύουµε ότι σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα, όχι µόνο λόγω της δηµοσιονοµικής-οικονοµικής,
πολιτικής κρίσης αλλά γενικότερα αυτής της πολυεπίπεδης, πολυεδρικής, πολύµορφης κρίσης που διέρχεται και η χώρα αλλά
και συνολικά -θα έλεγα- και το µοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θα πρέπει να αποκαταστήσουµε τη σχέση του πολιτικού συστήµατος µε τους πολίτες.
Πρέπει, επιτέλους, όπως ειπώθηκε από τον γενικό εισηγητή,
τον Γιάννη τον Πανούση, αυτό που σήµερα οριοθετούµε ως κοινωνία των πολιτών να έχει άµεση δυνατότητα παρέµβασης στα
πολιτικά δρώµενα της χώρας. Υπό την έννοια αυτή, και όπως
πολύ εύστοχα έχει παρατηρήσει και ο αξιότιµος καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου, ο Γιώργος ο Σωτηρέλης, επιβάλλεται να φύγουµε από τη διστακτικότητα και να πάµε σε ένα λελογισµένο
εµβολιασµό του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος υπό όλες τις
αναγκαίες βεβαίως εγγυήσεις µε θεσµούς άµεσης δηµοκρατίας.
Θέλω, επίσης, να κάνω χρήση του πονήµατος µίας επίκουρου
καθηγήτριας Συνταγµατικού Δικαίου, της κ. Λίνας Παπαδοπούλου, η οποία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να πούµε ότι
είναι από τις Σέρρες;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Βεβαίως.
Θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, ότι η καθηγήτρια αυτή επιγραµµατικά και συµπερασµατικά επισηµαίνει ότι η αναθεώρηση της
συνταγµατικής κατάστρωσης του δηµοψηφίσµατος και η εισαγωγή της λαϊκής νοµοθετικής πρωτοβουλίας µπορούν να συµβάλλουν στην αναζωογόνηση της αντιπροσώπευσης, όχι όµως
και στην αντικατάστασή της, και δεν θα µπορούσαν να άρουν τα
εγγενή αλλά και τα επίκτητα µειονεκτήµατά τους που πρέπει
ασφαλώς να αντιµετωπιστούν αυτόνοµα. Επιπλέον, πρέπει να
σχεδιαστούν µε ασφαλιστικές δικλίδες έναντι πιθανών καταχρήσεων που θα οδηγούσαν σε συµπίεση των δικαιοκρατικών
εγγυήσεων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Έχουµε βέβαια και µία άλλη σχολή, η οποία -αν θέλετε- εκφράζεται εξέχως από τον καθηγητή πάλι του Συνταγµατικού
Δικαίου, τον Νίκο τον Αλιβιζάτο, που έχει µία καχυποψία ως προς
το πώς θα µπορούσε να λειτουργήσει αυτή η άµεση συµµετοχική
δηµοκρατία, γιατί τη συνδέει ίσως µε τη χειραγώγηση της λαϊκής
ψήφου από υπο εκκόλαψη -έτσι;- σκληρών κυβερνήσεων. Μάλιστα, αναφέρεται και σε ιστορικά παραδείγµατα από δύο Ναπολέοντες στη Γαλλία και από σφετεριστές της εξουσίας όπως ο
Γεώργιος Παπαδόπουλος σε εµάς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θεωρώ, όµως, ότι πλέον σε µια κοινωνία µε ενηµερωµένους,
καλά πληροφορηµένους πολίτες δεν εγκυµονεί τέτοιος κίνδυνος.
Ίσα-ίσα, η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών δηµιουργεί τη
δυνατότητα να υπάρχουν αποφάσεις της νοµοθετικής, αλλά και
της εκτελεστικής εξουσίας, προς το συµφέρον του ίδιου του
λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
κ. Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στη σηµερινή κοινωνία –ξεκινάω από εκεί που
σταµάτησε ο συνάδελφος ο κ. Αναγνωστάκης- της πληροφόρησης και της πληροφορίας πολύ βασικός ρόλος στην πραγµατικότητα και στην καθηµερινότητα των πολιτών είναι ο ρόλος των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Ως προς τον έλεγχο, λοιπόν, της λειτουργίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης υπάρχουν τα άρθρα 14 και 15 του Συντάγµατος
για τα οποία η Δηµοκρατική Αριστερά θεωρεί αναγκαία την επανεξέταση ορισµένων διατάξεων διαφάνειας, νοµιµότητας και ευθύνης, υπό το πρίσµα των νέων τεχνολογιών, όπως είναι τα social
media.
Χαίροµαι που στην Αίθουσα είναι και ο κ. Παυλόπουλος για να
ξεκινήσω µε τη συζήτηση περί βασικού µετόχου.
Το πάγιο αίτηµα, λοιπόν της καταπολέµησης της διαπλοκής,
τα πλοκάµια της οποίας φτάνουν και στα ελληνικά µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, προκάλεσε µια εντονότατη συζήτηση κατά τη διαδικασία της προηγούµενης συνταγµατικής αναθεώρησης, µια
συζήτηση που έµελλε να διαρκέσει περίπου δέκα χρόνια χωρίς
ουσιαστικά να έχει κάποιο αποτέλεσµα.
Στην πολυσυζητηµένη, λοιπόν, παράγραφο 9 του άρθρου 14
του Συντάγµατος απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Στο επίµαχο σηµείο
αναφέρεται ότι η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων
ενηµέρωσης είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη,
του εταίρου, του βασικού µετόχου ή του διευθυντικού στελέχους
επιχείρησης που αναλαµβάνει έναντι του δηµοσίου ή νοµικού
προσώπου του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα την εκτέλεση έργων
ή προµηθειών ή την παροχή υπηρεσιών.
Εκεί ακριβώς στάθηκε ο δηµόσιος διάλογος. Εντέλει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε µια καυστική ανακοίνωση, απεφάνθη πως οι
διατάξεις αυτές αντίκεινται στις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισµού. Το Σύνταγµα, κατά τους πολέµιους της διάταξης, δεν
µπορεί να ρυθµίζει οικονοµικές σχέσεις. Το αποτέλεσµα ήταν επί
της ουσίας να µην εφαρµοστεί ποτέ η εν λόγω παράγραφος,
αλλά ούτε και ο εκτελεστικός νόµος. Καταφέραµε, δηλαδή, ένα
άρθρο του Συντάγµατος να καταστεί αλυσιτελές και σήµερα να
συζητάµε για το αν πρέπει να γίνει ή όχι αναθεώρηση της εν
λόγω παραγράφου.
Η συζήτηση σήµερα κινείται σε δύο άξονες: Την κατάργηση
της εν λόγω παραγράφου, καθώς δεν χρειάζεται να περιλαµβάνει το Σύνταγµα τέτοιες λεπτοµερείς διατάξεις που δύσκολα
εφαρµόζονται, αλλά µε ταυτόχρονη νοµοθετική πρωτοβουλία
που θα ρυθµίζει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των µεγάλων ιδιοκτητών γενικότερα του Τύπου.
Ο δεύτερος άξονας είναι η αναθεώρηση της παραγράφου 9,
ώστε να περιγράφει ένα γενικότερο και όσο λιγότερο λεπτοµερές πλαίσιο και ο εκτελεστικός νόµος, που θα το συνοδεύει, να
είναι σαφής και δοµηµένος, ώστε να µπορέσει να εφαρµοστεί.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξεταστεί αν επηρεάζεται ο
ελεύθερος ανταγωνισµός. Είναι πραγµατικά ανεπίτρεπτο να συνεχίζουµε να επενδύουµε σε πρακτικές κακής νοµοθέτησης και
ακόµη περισσότερο να επιτρέπουµε να καθίσταται ανεφάρµοστο
ένα άρθρο του Συντάγµατος, µε την ανοχή, φυσικά, της πολιτικής εξουσίας. Η καταπολέµηση της διαφθοράς απαιτεί ισχυρή
πολιτική βούληση, είτε επιλεγεί η µία είτε η άλλη εκδοχή.
Πληροφορηθήκαµε δια του Τύπου –και παρακαλώ να µας το
επιβεβαιώσετε- ότι πράγµατι επίκειται αναθεώρηση της παραγράφου 9 του άρθρου 14. Στην αιτιολογική έκθεση που διέρρευσε, γίνεται παραδοχή του λάθους τόσο του κειµένου της συνταγ-
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µατικής διάταξης, όσο και του νόµου που ακολούθησε. Αν
ισχύουν αυτά, ελπίζουµε πως θα υπάρξει –και για αυτό γίνεται
σήµερα αναφορά σε αυτό το θέµα- ο απαραίτητος διάλογος µε
τη συνταγµατική κοινότητα, αλλά και τα κόµµατα, ώστε να διασφαλίσουµε όλοι από κοινού ότι ποτέ ξανά ένα άρθρο του Συντάγµατος δεν θα είναι κενό νόµου.
Δεν χρειαζόµαστε εκ νέου δικαστικές διαµάχες στο Συµβούλιο
της Επικρατείας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
Χρειαζόµαστε, επιτέλους, νόµους που να τηρούνται και κυβερνήσεις που δεν θα υποκύπτουν σε κάθε λογής συµφέροντα.
Θα πάρω και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, για να ολοκληρώσω µε το ερώτηµα αν µπορεί ή πρέπει
να υπάρχει έλεγχος των ΜΜΕ.
Το Σύνταγµα ορθώς είχε προβλέψει τον ελάχιστο δυνατό
έλεγχο των ΜΜΕ. Κυρίως επικέντρωνε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των µέσων, αλλά και στην κατάργηση των µονοπωλίων.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15 ο Τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέσο απαγορεύονται. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του
κράτους ως προς τη διασφάλιση της µετάδοσης των πληροφοριών, των ειδήσεων και προϊόντων λόγου και τέχνης µε ίσους
όρους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, κάτι που το έχει
ξεχάσει νοµίζω και το ίδιο το ΕΣΡ.
Κατ’ αρχήν, θα µπορούσαµε να συζητήσουµε την επέκταση
των προστατευτικών διατάξεων του Τύπου και στα ηλεκτρονικά
µέσα µαζικής ενηµέρωσης –ραδιόφωνο, τηλεόραση- και στα νέα
µέσα, όπως ιστοσελίδες και διαδικτυακούς σταθµούς, συµπεριλαµβάνοντας τον όρο του τύπου «όλα τα µέσα που παράγουν και
διακινούν ειδήσεις». Ειδήσεις και όχι γνώµες. Είναι σηµαντικό.
Άλλωστε, η σχετική διάταξη στο άρθρο 15 ήταν προγενέστερη
του διαχωρισµού «παρόχου περιεχοµένου» και «παρόχου δικτύου».
Παράλληλα, θεωρούµε ότι µια θεσµική αναγνώριση των ηλεκτρονικών µέσων θα κατοχύρωνε και τους εργαζόµενους δηµοσιογράφους, που µε βάση τα καταστατικά των δηµοσιογραφικών
ενώσεων δεν δικαιούνται της δηµοσιογραφικής αναγνώρισης και
ασφάλισης.
Είναι γνωστό πως τα sites δεν αναγνωρίζονται από τις Ενώσεις, γιατί δεν αποδίδεται στους δηµοσιογράφους το γνωστό ως
αγγελιόσηµο.
Όταν πριν από χρόνια πήγε να γίνει µία ρύθµιση, αντέδρασαν
οι ιδιοκτήτες καθώς δεν ήθελαν να χάσουν τα χρήµατα της διαφηµιστικής δαπάνης. Πλέον, όµως, τα sites είναι όλο και περισσότερο κατοχυρωµένα στη συνείδηση των πολιτών. Πιστεύουµε
πως είναι καιρός να υπάρξει και πάλι συζήτηση για τη ρύθµιση
αυτή.
Με την επέλαση των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά µία διερεύνηση των όρων των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, αν
όχι µε αναθεώρηση, µε σχετικό, έστω, εκτελεστικό νόµο, ο οποίος θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει ρυθµίσεις για ιστοσελίδες,
διαδικτυακά, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά µέσα, πλατφόρµες επικοινωνίας και µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η διατύπωση θα πρέπει να έχει µακροπρόθεσµο ορίζοντα,
καθώς το Σύνταγµα δεν µπορεί να αναθεωρείται κάθε φορά που
η τεχνολογία βγαίνει µπροστά από κάθε νοµοθεσία. Θα πρέπει
να είµαστε, δηλαδή, µπροστά από τις εξελίξεις. Θα πρέπει να
διασφαλίσουµε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, το
ότι η πληροφορία που διακινείται είναι ασφαλής και, φυσικά, την
ασφάλεια του ίδιου του χρήστη, ο οποίος γίνεται κοινωνός αυτής
της πληροφορίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τη
ΔΗΜΑΡ για την επερώτηση, γιατί δίδεται µία ευκαιρία να διευκρι-
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νίσουµε µερικά πράγµατα κυρίως όσον αφορά τη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν σε µια δηµοκρατική χώρα
προέχει η εφαρµογή του Συντάγµατος, η αναθεώρησή του αναµφίβολα είναι η κορυφαία πράξη του αναγκαίου θεσµικού εκσυγχρονισµού της. Σήµερα, τριάντα εννιά χρόνια µετά το Σύνταγµα
του 1975, που για την εποχή του, κατά κοινή οµολογία, ήταν ένα
άρτιο Σύνταγµα, το οποίο εξασφάλισε στη χώρα µας τη µακροβιότερη και σταθερότερη δηµοκρατική διακυβέρνηση στη συνταγµατική της ιστορία και δεκατρία χρόνια µετά την αναθεώρηση
του 2001, αλλά και έξι χρόνια µετά την ατελή αναθεώρηση του
2008 –την τελευταία την ονόµασα και «κολοβή αναθεώρηση»επιβάλλεται µία συνολική επαναξιολόγηση των συνταγµατικών
µας ρυθµίσεων και θέσεων, µία συνολική επαναξιολόγηση του
τρόπου µε τον οποίο συγκροτείται και ασκείται η κρατική εξουσία, του τρόπου µε τον οποίο συγκροτείται και λειτουργεί η ίδια
η κοινωνία των πολιτών µέσα από την άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων, ατοµικών και συλλογικών.
Η συνολική αυτή επαναξιολόγηση περιλαµβάνει τους τοµείς
του δηµόσιου βίου και ιδίως -ενδεικτικά αναφέρω- την εκλογή και
ενίσχυση του ρυθµιστικού ρόλου του Προέδρου της Δηµοκρατίας, τη λειτουργική αναβάθµιση του Κοινοβουλίου, το ασυµβίβαστο Υπουργών και Βουλευτών, την ασυλία των Βουλευτών, την
ευθύνη των Υπουργών, την οικονοµία και τον κρατικό παρεµβατισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων, την οργάνωση και λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων, τη
δικαιοσύνη, τη λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Είναι
τοµείς που θα στηρίζονται, βεβαίως, στις αρχές του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες έχουν αναφερθεί και κατ’ επανάληψη. Τις
ανέφερε πριν από λίγο και ο εισηγητής σας, ο κ. Πανούσης.
Σήµερα που οι πολιτικές δυνάµεις αναδιατάσσονται, οι κοινωνικές δυνάµεις προωθούν νέες ισορροπίες συµφερόντων και οι
προσδοκίες των πολιτών αναζητούν νέες εκφράσεις, η κοινωνία
είναι αντιµέτωπη µε διαρθρωτικά προβλήµατα και δεν εµπιστεύεται απόλυτα τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού µας συστήµατος, εν όψει της κατάρρευσης της νοηµατοδότησης του πολιτικού βίου και των πολιτικών ιδεολογιών. Έτσι, διαµορφώνεται µια
πλήρης αναντιστοιχία ανάµεσα στο πολιτικό σύστηµα και στις
ανάγκες της κοινωνίας, ανάµεσα στον τρόπο διακυβέρνησης και
στις ανάγκες του πολίτη.
Βέβαια, στην ελληνική πολιτική ζωή περισσεύουν οι προτάσεις
και τα νέα µέτρα, ο πληθωρισµός των οποίων υπονοµεύει την
αξιοπιστία του πολιτικού λόγου και του πολιτικού κόσµου.
Ωστόσο, η λειτουργία της Αναθεώρησης του Συντάγµατος παρέχει την ευκαιρία σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις όπως σε κλίµα
πραγµατικής συναίνεσης επιβεβαιώσουν την εµµονή τους στο
κράτος δικαίου και µάλιστα στην πιο σύγχρονη όψη του. Και δεν
είναι καθόλου αυτονόητη η µηχανιστική, η κοινή θέση των πολιτικών δυνάµεων να µην αυξηθούν οι περιορισµοί κανενός συνταγµατικού δικαιώµατος, αλλά, αντίθετα, να ενισχυθούν οι αµυντικές ρήτρες και οι θεσµικές εγγυήσεις που περιβάλλουν όλα
τα συνταγµατικά δικαιώµατα.
Για να έχει, όµως, νόηµα η επανεξέταση των συνταγµατικών
διατάξεων, πρέπει να κυριαρχήσει η συστηµατική προσέγγιση
αυτών και όχι η προσέγγιση µε κριτήρια πολιτικών στόχων, όπως
γινόταν µέχρι σήµερα, γιατί δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε ότι
η µεταβολή των συνταγµατικών διατάξεων συνοδεύεται µε την
ελπίδα πολυσήµαντων βελτιώσεων.
Γι’ αυτό, το νέο Σύνταγµα πρέπει να ορά το αύριο και όχι να
οριοθετείται στις ανάγκες του σήµερα και βέβαια πρέπει να καθιστά αυτόνοµο το κράτος απέναντι στην εκάστοτε κοµµατική
κυβέρνηση. Και αυτό γίνεται πιο επιτακτικό σήµερα, εν όψει της
ανάγκης της αντιµετώπισης της βαθιάς πολιτικής και οικονοµικής
κρίσης που διέρχεται η χώρα, η οποία χρειάζεται απρόσκοπτη
πραγµατοποίηση επενδύσεων, αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και θεσµικό εκσυγχρονισµό. Διαφορετικά, µάταιη θα είναι
κάθε προσπάθεια οποιασδήποτε κυβέρνησης, οποιουδήποτε
ηγέτη, όσο κι αν έχει όραµα, όσο κι αν επιθυµεί να πάει τη χώρα
δυο βήµατα µπροστά.
Την ανάγκη αυτή για αναθεώρηση βασικών αναθεωρήσιµων
διατάξεων του Συντάγµατος η Κυβέρνηση έθεσε από την αρχή
που ανέλαβε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας ως πρωταρχική προτεραιότητά της και επιδίωξή της. Ο δε Πρωθυπουργός
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εδώ και δύο χρόνια οµιλεί για την ανάγκη της αναθεώρησης. Να
θυµίσω και το συνέδριο που διοργανώθηκε στο Ναύπλιο, στο
Βουλευτικό του Ναυπλίου, όπου τέθηκαν οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές για την αναθεώρηση.
Προσωπικά πιστεύω ότι η αναθεώρηση δεν πρέπει να είναι ευρεία, αλλά περιορισµένη σε βασικές για τη λειτουργία του πολιτεύµατος και την ανάπτυξη διατάξεις, πλην όµως, να είναι τολµηρή και αποτελεσµατική. Όµως, γι’ αυτό θα αποφασίσει η Βουλή.
Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά την ανάγκη αναθεώρησης.
Ως προς το διαδικαστικό, όπως είναι γνωστό, η εκκίνηση της
διαδικασίας Αναθεώρησης του Συντάγµατος δεν εµπίπτει στον
κύκλο αρµοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αυτό σαφώς
προκύπτει από την απλή ανάγνωση των άρθρων 110 του Συντάγµατος και 119 του Κανονισµού της Βουλής.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 110,
παράγραφος 2 του Συντάγµατος, για την αναθεώρησή του είναι
αναγκαία η υποβολή σχετικής πρότασης από πενήντα τουλάχιστον Βουλευτές. Με τον τρόπο αυτό, η αφετηρία της αναθεωρητικής διαδικασίας προϋποθέτει κοινοβουλευτική πρωτοβουλία.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν δύναται να υποκαταστήσει, αλλά
ούτε και να εκβιάσει τη λήψη σχετικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Η διάταξη αυτή, µαζί µε τη διάταξη του περιορισµού της Αναθεώρησης ανά πενταετία –και κάνω µία παρένθεση εδώ για να
πω ότι ίσως πρέπει να δούµε στην Αναθεώρηση την πενταετία
και απευθύνοµαι και σε εσάς, κύριε καθηγητά, κύριε Παυλόπουλε, που έχετε την ευθύνη από πλευράς της κοινοβουλευτικής
πρωτοβουλίας- νοµίζω ότι πρέπει να αφορά µόνο διατάξεις που
έχουν ήδη αναθεωρηθεί.
Δεν βλέπω τον λόγο γιατί δεν µπορεί να γίνει µία Αναθεώρηση
και πριν περάσει µία πενταετία για διατάξεις που δεν είχαν αναθεωρηθεί πριν, δηλαδή δεν ήταν αναθεωρητέες. Για να µην τα
µπερδεύουµε, είναι σαφής ο διαχωρισµός του όρου «αναθεωρήσιµος», που είναι επιθετικός προσδιορισµός, από τον όρο «αναθεωρητέος» που είναι ρηµατικό επίθετο.
Οι ρυθµίσεις που εισάγονται µε τις διατάξεις αυτές αποσκοπούν στη διάσωση του κύρους του καταστατικού χάρτη από συχνές και ευκαιριακές αναθεωρήσεις, µετατοπίζοντας την ευθύνη
για τη λήψη σχετικής πρωτοβουλίας στο Κοινοβουλευτικό Σώµα.
Σε συνέχεια της πρότασης των πενήντα τουλάχιστον Βουλευτών, η διαπίστωση της ανάγκης Αναθεώρησης πρέπει να επικυρωθεί από το 3/5 τουλάχιστον του όλου αριθµού των Βουλευτών,
από τους εκατόν ογδόντα, σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον ένα µήνα.
Η απόφαση αυτή της Βουλής προσδιορίζει δεσµευτικά τις υπό
αναθεώρηση διατάξεις. Δεν προσδιορίζει, όµως, το νέο περιεχόµενό τους. Αυτό δεν είναι έργο της ίδιας Βουλής, αλλά της νέας
Βουλής που θα προκύψει από τις νέες εκλογές, της λεγόµενης
«αναθεωρητικής Βουλής».
Η αναθεωρητική Βουλή δεσµευόµενη από τον καθορισµό των
υπό αναθεώρηση διατάξεων που έκρινε η προηγούµενη Βουλή
και µη δικαιούµενη να επεκτείνει την αναθεωρητική πρωτοβουλία
σε άλλες, θα αποφασίσει για το νέο περιεχόµενο των συγκεκριµένων άρθρων, µε πλειοψηφία του απόλυτου αριθµού των Βουλευτών, δηλαδή των εκατόν πενήντα ένα.
Το σχήµα αυτό –για να µην µπερδευόµαστε- δηλαδή η αρχική
απόφαση για Αναθεώρηση µε εκατόν ογδόντα ψήφους, κατάστρωση νέων διατάξεων µε εκατόν πενήντα ένα τουλάχιστον,
µπορεί κατά το Σύνταγµα να αντιστραφεί. Εάν µία υποψήφια για
αναθεώρηση διάταξη κατά την πρώτη φάση δεν συγκεντρώνει
µεν εκατόν ογδόντα, αλλά αποσπάσει τουλάχιστον εκατόν πενήντα ένα, µπορεί να αναθεωρηθεί από την αναθεωρητική Βουλή. Όµως, σε αυτήν την περίπτωση απαιτούνται εκατόν ογδόντα
ψήφοι, έτσι ώστε να διασφαλίζεται µε τον ένα ή µε τον άλλο
τρόπο η απαιτούµενη αυξηµένη συναίνεση.
Με τον τρόπο αυτόν το Σύνταγµα µοιράζει την αναθεωρητική
εξουσία. Η Βουλή, που έχει αρχικά την αναθεωρητική πρωτοβουλία, προσδιορίζει τις αναθεωρητέες διατάξεις χωρίς να µπορεί
να τις νοηµατοδοτήσει. Η αναθεωρητική Βουλή προσδιορίζει το
περιεχόµενό τους, χωρίς να µπορεί να αναθεωρήσει διατάξεις
άλλες από αυτές για τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εν όψει των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν δικαιούται να δροµολογήσει, όπως –προφανώς από
παραδροµή αναφέρεται στο πρώτο σκέλος της επερώτησης- τη
συνταγµατική Αναθεώρηση, αλλά ούτε και να αποφασίσει την
υλοποίησή της, όπως επισηµαίνεται στο δεύτερο σκέλος αυτής.
Το Σύνταγµά µας είναι σαφές, ορίζοντας ρητώς τη σχετική διαδικασία και θέτοντας συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Όσον αφορά την επίτευξη της µέγιστης δυνατής συναίνεσης,
αυτή αποτελεί προϊόν κοινοβουλευτικού διαλόγου και σε κάθε
περίπτωση συνεννόησης µεταξύ των Κοινοβουλευτικών Οµάδων
του ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης µπορεί
ασφαλώς να συνδράµει σε αυτή, εφόσον του ζητηθεί η κρίση ή
κριθεί αναγκαίο. Το Σύνταγµα, ωστόσο, δεν του απονέµει ή επιφυλάσσει σχετική αρµοδιότητα.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία πήρε την πρωτοβουλία, είναι έτοιµη και νοµίζω
ότι εντός του Δεκεµβρίου θα κατατεθεί η πρόταση. Είναι µία ευκαιρία για µία ευρεία συναίνεση για την Αναθεώρηση, όπως ανέφερα, τουλάχιστον για τις διατάξεις για τις οποίες συµφωνούµε.
Ελπίζω να γίνει αυτό µε τη σοβαρότητα και την ευθύνη που αρµόζει στην κορυφαία αυτή πράξη του θεσµικού εκσυγχρονισµού
της χώρας µας και να σταθούµε όλοι στο ύψος των περιστάσεων,
να συµπλεύσουµε µε συναίνεση, ηρεµία και υπευθυνότητα προς
όφελος της πατρίδος και του λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): 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,
είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Κερατσινίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Κουβέλης.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς επέλεξε τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου για να αναδείξει το ζήτηµα της ανάγκης
να προωθηθεί η συνταγµατική Αναθεώρηση, το έκανε γιατί ήταν
η πιο πρόσφορη διαδικασία και προφανώς όχι γιατί ήθελε να
ελέγξει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, διότι πράγµατι τη σχετική
πρωτοβουλία την έχει η Βουλή των Ελλήνων. Ειδικότερα, πενήντα Βουλευτές µπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους και
να εκκινήσει η σχετική διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα ζήτηµα: Το πρόβληµα της χώρας µας είναι θεσµικό; Το πρόβληµα της χώρας
µας είναι πολιτικό; Το πρόβληµα της χώρας είναι θεσµικό και πολιτικό; Θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Γι’ αυτό ακριβώς η αντιµετώπιση του ζητήµατος πρέπει να γίνεται και στα δύο αυτά
επίπεδα, και στο θεσµικό και στο πολιτικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πάρα πολύ σωστές
διατάξεις µέσα στο Σύνταγµα ως το αποτέλεσµα της συµφωνίας
των πολιτικών δυνάµεων της κοινωνίας. Αυτό είναι το Σύνταγµα,
το consensus, το κοινωνικοπολιτικό consensus. Ας αναρωτηθούµε όµως -και το λέω αυτό κυρίως για να αναδείξω την επισήµανση που έκανα λίγο πριν, ότι το πρόβληµα της χώρας είναι και
πολιτικό- το εξής: Πόσες διατάξεις αυτού του Συντάγµατος, µε
άµεσο ή έµµεσο τρόπο, δεν έχουν παραβιάσει οι εκάστοτε κυβερνήσεις; Πόσες διατάξεις αυτού του Συντάγµατος, µε τη σαφήνεια του περιεχοµένου της ρύθµισής τους, δεν εφαρµόστηκαν, µε αποτέλεσµα καταστάσεις και συνθήκες της κοινωνίας και
των πολιτών να παραµένουν αρρύθµιστες, διότι δεν εφαρµόστηκαν οι σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος;
Και, βεβαίως, υπάρχουν διατάξεις του Συντάγµατος που έχουν
χαρακτηριστεί κατευθυντήριες, δεν έχουν επιτακτικότητα. Γι’
αυτό και συναντά κανείς την άρνηση όταν επικαλείται τη σχετική
διάταξη του Συντάγµατος, παραδείγµατος χάριν για το δικαίωµα
στην εργασία, και ακούει «µα, είναι κατευθυντήρια η διάταξη και
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όχι επιτακτική».
Όµως, ακόµη και ο κατευθυντήριος χαρακτήρας της διάταξης
–και όχι µόνο αυτής της διάταξης που προανέφερα, αλλά και
άλλων διατάξεων- δεν ακολουθήθηκε. Η εκτελεστική εξουσία δεν
εναρµονίστηκε προς εκείνα τα οποία το Σύνταγµα έδειχνε τουλάχιστον ως κατευθύνσεις.
Μιλάει, για παράδειγµα, το Σύνταγµα και για τη δυνατότητα
έκδοσης πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν υπάρχει κατάχρηση στην έκδοση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου;
Βρίσκεται σε απόλυτη συνταγµατική τάξη αυτή η αθρόα έκδοση
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου; Προφανώς όχι. Και η επίκληση του όποιου λόγου σπουδαιότητας ή και ανάγκης της άµεσης ρύθµισης δεν µπορεί να δικαιολογήσει την υπέρχρηση -για
να µην πω την παράβαση της συνταγµατικής διάταξης- έως και
την κατάχρηση.
Όµως, υπάρχουν όντως ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. Οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς αναφέρθηκαν διεξοδικά σε πάρα πολλά από αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να επισηµάνουµε ότι
ρυθµίσεις που εισηγούµαστε να περιληφθούν στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης του Συντάγµατος θα µπορούσε να τις κάνει ο κοινός νοµοθέτης, δηλαδή η Βουλή των Ελλήνων. Αν εκρίνετο αναγκαίος ο αριθµός των διακοσίων, των διακοσίων πενήντα Βουλευτών και όχι των τριακοσίων, δεν χρειαζόταν συνταγµατική
αναθεώρηση. Θα µπορούσε ο κοινός νοµοθέτης να το αποφασίσει.
Αν εκρίνετο, για παράδειγµα, ότι πρέπει να έχουµε τη διάκριση
των εξουσιών και στο επίπεδο του ασυµβιβάστου του Βουλευτή
ή του µέλους της Κυβέρνησης και πάλι ο κοινός νοµοθέτης θα
µπορούσε να το επιβάλει µε συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση.
Αν, όµως, εισηγούµαστε ότι αυτά πρέπει να αποτελέσουν το
περιεχόµενο της συνταγµατικής αναθεώρησης, για να τεθούν ως
διατάξεις του Συντάγµατος, το κάνουµε όχι για κανέναν άλλο
λόγο, αλλά γιατί κρίσιµα ζητήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει
ο νοµοθέτης, τα αντιµετωπίζει και µετά από λίγο στη βάση των
πολιτικών σκοπιµοτήτων ή και των κοµµατικών ιδιοτελειών αλλάζει ο νόµος, στη βάση των συσχετισµών που υπάρχουν µέσα στη
Βουλή.
Να η ύπαρξη του πολιτικού ζητήµατος το οποίο εν αρχή σας
είπα ότι το πρόβληµα της χώρας δεν είναι µόνο θεσµικό, αλλά
είναι και πολιτικό και γι’ αυτό η αντιµετώπιση πρέπει να γίνεται
και στα δύο αυτά επίπεδα.
Η συνταγµατική Αναθεώρηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που πρέπει να γίνει, πρέπει να δροµολογηθεί κατά τις διατάξεις
του Συντάγµατος και µε τις σχετικές προβλέψεις- πρέπει να γίνει
ακριβώς για να τονωθεί το πολιτικό σύστηµα και να αποµακρύνει
παθογένειες που το έχουν προσβάλει και το έχουν οδηγήσει σε
αυτήν την κατάσταση, η οποία, αν θέλετε, είναι µία κατάσταση
που οδηγεί τους πολίτες πάρα πολλές φορές να στρέφουν την
πλάτη τους και προς την πολιτική και προς τους πολιτικούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί εµείς ζητάµε το εκλογικό
σύστηµα να αποτελέσει µία πάγια ρύθµιση του Συντάγµατος; Το
ζητάµε ακριβώς διότι δεν µπορεί το εκλογικό σύστηµα να προσαρµόζεται στις εκάστοτε ανάγκες, ιδιαίτερα της κυβερνώσας
παράταξης, αλλά πρέπει µε έναν σταθερό, µε έναν πάγιο τρόπο
να εκφράζει τους κοινωνικοπολιτικούς συσχετισµούς και γι’ αυτό
και η σχετική µας επιµονή στην καθιέρωση της απλής και ανόθευτης αναλογικής, µε κατάργηση του µπόνους, το οποίο πράγµατι ως ρύθµιση αποτελεί στοιχείο, κατά την άποψή µου, που
προσβάλλει επί της ουσίας την αντιπροσωπευτικότητα.
Υπάρχουν και άλλα ζητήµατα που έχουν σχέση µε τις παθολογίες οι οποίες επισηµαίνονται στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος. Νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε όλες και όλοι σε αυτό: Τι
χρειάζεται το άρθρο 86 του Συντάγµατος, αυτό δηλαδή που αναφέρεται στην ποινική ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης, των
Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών;
Γιατί να µην κρίνεται για τις παράνοµες πράξεις του το όποιο
µέλος της Κυβέρνησης από το φυσικό του δικαστή, χωρίς, αν θέλετε, όλες αυτές τις ρυθµίσεις οι οποίες ουσιαστικά εµπόδια δηµιουργούν, εγείρουν διάφορα προσκόµµατα ή και προσχήµατα,
µε αποτέλεσµα να έχουµε και την ατιµωρησία;
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Έχετε δει -και απευθύνοµαι στους συναδέλφους που µε έναν
ιδιαίτερο τρόπο ασχολούνται µε τα Συντάγµατα, όχι µόνο της
χώρας αλλά και των άλλων χωρών- ποτέ συνταγµατική ρύθµιση,
όπως αυτή του άρθρου 86 του Συντάγµατος, για την ποινική ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης να έχει δώδεκα παραγράφους;
Έχετε δει ποτέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συνταγµατική διάταξη, όχι µόνο στα δικά µας ελληνικά Συντάγµατα, αλλά
και στα Συντάγµατα των άλλων χωρών να ρυθµίζεται µε έναν
τόσο αναλυτικό τρόπο η υπόθεση της ποινικής ευθύνης των
µελών της Κυβέρνησης, έτσι ώστε να καταντά, αν θέλετε και πρόσχηµα και µάλιστα όχι ικανό, αλλά ανίκανο να καλύψει τα ακάλυπτα; Θέλει -λέει- και εκτελεστικό νόµο. Τι θα πει περισσότερο
«εκτελεστικός νόµος» για την ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης
από αυτό που πάρα πολύ αναλυτικά, ως νόµος πια και όχι ως
συνταγµατική διάταξη, λέει το Σύνταγµά µας;
Βεβαίως, η συνταγµατική Αναθεώρηση πρέπει στην κυριολεξία
να τονώσει τους κοινωνικούς ελέγχους της ασκούµενης πολιτικής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ψηφίστηκε από Βουλευτές, όµως.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Προφανώς, κύριε συνάδελφε, ψηφίστηκε από Βουλευτές,
αλλά δεν ψηφίστηκε από όλους τους Βουλευτές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Συµφωνούµε.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Γι’ αυτό σας είπα λίγο πριν ότι η όποια συνταγµατική Αναθεώρηση, το όποιο Σύνταγµα τι καταγράφει; Καταγράφει την
κοινωνικοπολιτική συµφωνία, το consensus. Και το consensus
αναδεικνύεται στη βάση των πλειοψηφιών και των µειοψηφιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσαµε πάρα πολλά να
πούµε, αλλά να πούµε µερικά από εκείνα τα οποία έχει αναδείξει
η ίδια η ζωή ως αναγκαιότητα, η οποία νοµίζω ότι οδηγεί στην
παραδοχή να αντιµετωπιστούν στο επίπεδο του Συντάγµατος τα
κοινωνικά δικαιώµατα, η συλλογική αυτονοµία. Είχαµε, για παράδειγµα, κάτω από τη δυσκολία της περιόδου που διανύει η
χώρα µας κατάργηση της επεκτασιµότητας των συλλογικών συµβάσεων, είχαµε περιορισµό της συλλογικής αυτονοµίας και είχαµε καθιέρωση του λεγόµενου «εγγυηµένου εισοδήµατος», που
δεν έχει καµµία σχέση µε εκείνο το οποίο είχαµε αναδείξει και
στην προηγούµενη αναθεωρητική διαδικασία του έτους 2007,
αλλά που δυστυχώς, επειδή, όπως θυµάστε, σταµάτησε εκείνη
η διαδικασία για άλλους λόγους, δεν καθιερώθηκε το εγγυηµένο
εισόδηµα στην αξιοπρεπή διαβίωση, προκειµένου να διαµορφώνει και στοιχεία αγωγιµότητας και όχι µόνο διακήρυξης.
Θα µπορούσαµε να πούµε πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά αυτή είναι διαδικασία η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί µετά την απόφαση της Βουλής, για να κινηθεί η συνταγµατική Αναθεώρηση.
Με απόλυτο σεβασµό στο χρόνο, για να µην κάνω κατάχρηση,
θέλω ολοκληρώνοντας να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα το οποίο
θεωρώ κρίσιµο. Η διάκριση των εξουσιών περιλαµβάνει αναµφισβήτητα χωριστά τα καθήκοντα του νοµοθέτη Βουλευτή και χωριστά τα καθήκοντα του µέλους της εκτελεστικής εξουσίας.
Να συµφωνήσουµε ή να µη συµφωνήσουµε –κάνω µία υπόθεση εργασίας και λέω «ας συµφωνήσουµε»- να µειωθεί ο αριθµός των Βουλευτών. Δεν είναι, όµως, εκεί το πρόβληµα. Το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η Βουλή, ως το
κατ’ εξοχήν εκφραστικό όργανο της λαϊκής κυριαρχίας, δεν λειτουργεί έτσι. Γι’ αυτό και θα µε ενθυµείται ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος κ. Παυλόπουλος επίµονα να υποστηρίζω κάθε
φορά που η Βουλή οδηγούνταν σε συνταγµατική Αναθεώρηση,
ότι επιτέλους η Βουλή των Ελλήνων, για να είναι πράγµατι εκφραστικό όργανο της λαϊκής κυριαρχίας, πρέπει να αποκτήσει
στοιχεία κυβερνώσας Βουλής.
Βεβαίως, η συνταγµατική Αναθεώρηση πρέπει να γίνει, αλλά
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να περιλαµβάνει ρυθµίσεις σαν
κι αυτές που βλέπω να προτείνονται, όπως, επί παραδείγµατι, για
τη συνταγµατοποίηση της οικονοµίας ή για την ενίσχυση –λέειτης ιδιωτικής οικονοµίας. Δεν προσέρχοµαι στην όποια αντιδικία
και στον όποιο αντίλογο αναφορικά µε την ιδιωτική οικονοµία και
το δηµόσιο τοµέα. Όχι. Όµως, δεν µπορεί να συνταγµατοποιείται
το οικονοµικό σύστηµα, πολλώ δε µάλλον δεν µπορούν να συνταγµατοποιούνται ρυθµίσεις που αφορούν στη λειτουργία της
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οικονοµίας.
Για παράδειγµα, δεν µπορεί να αναφέρεται –διότι το διάβασα
και αυτό- ως στοιχείο συνταγµατικής Αναθεώρησης που πρέπει
να εξασφαλιστεί µε τροποποίηση της σχετικής διάταξης του άρθρου 16 του Συντάγµατος, η δυνατότητα η Ελλάδα να αποτελέσει –αυτό λέει ουσιαστικά- κέντρο εκπαίδευσης µε προφανή,
όπως η σχετική είδηση διαβάστηκε από εµένα, οικονοµικά και
άλλα οφέλη.
Τι θέλω να πω; Η συνταγµατική Αναθεώρηση, για να δικαιολογείται, πρέπει να έχει συγκεκριµένο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας
δεν µπορεί να είναι άλλος, παρά η τόνωση της λειτουργίας του
πολιτικού συστήµατος ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τα
κοινωνικά και συλλογικά δικαιώµατα και ζητήµατα που έχουν
σχέση µε τη δηµοκρατία. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και ο βασικός
µέτοχος. Θα µπορούσαµε να πούµε πάρα πολλά για το πώς πρέπει να αναρρυθµιστεί η σχετική διάταξη και γιατί πρέπει να αναρρυθµιστεί. Όµως, δράττοµαι της ευκαιρίας να πω για το βασικό
µέτοχο το εξής: Μη θεωρήσετε ότι είναι ένα παρεµπίπτον ή ένα
δευτερεύον ζήτηµα. Η υπόθεση του βασικού µετόχου που αφορά
στη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση των µέσων µαζικής
µνηµέρωσης είναι µεγάλο πρόβληµα λειτουργίας της δηµοκρατίας. Ότι υπάρχουν πλευρές που έχουν ανάγκη εξορθολογισµού,
βεβαίως υπάρχουν. Όµως, µη θεωρήσει κανείς ότι η ύπαρξη του
ελέγχου της λειτουργίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης αναφορικά µε το βασικό µέτοχο είναι ένα µόνο οικονοµικό ζήτηµα
και ένα ζήτηµα ελευθέρου ή µη ελευθέρου ανταγωνισµού.
Θα µπορούσαµε πάρα πολλά να επισηµάνουµε σήµερα, αλλά
η διαδικασία της επίκαιρης επερώτησης δεν το επιτρέπει. Μ’
αυτές τις θέσεις, χωρίς άλλη σκοπιµότητα, παρά µόνο µε τη σκοπιµότητα να αλλάξει το πολιτικό σύστηµα, να βελτιωθεί και να
αντιµετωπίσει παθογένειες, εµείς προσερχόµαστε και υποστηρίζουµε τη διαδικασία που πρέπει να δροµολογηθεί, της Αναθεώρησης του Συντάγµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θέλω να λάβω τον λόγο
ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν θέλετε τον λόγο;
Θα τον λάβετε µετά;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν σας τον ζητήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, µε τη σειρά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προχωρήστε παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η σειρά σας ήταν και
σας έδωσα το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είπατε σε κανέναν άλλο για
τη σειρά του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω και εγώ στο τέλος, γιατί έχω µια υποχρέωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος
της Βουλής, κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται σήµερα µια όντως
σοβαρή επίκαιρη επερώτηση της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ως
συνέχεια παρεµβάσεων-προτάσεων, που έχουν κατατεθεί και συζητούνται, όχι µόνο µέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά και στη δηµόσια
συζήτηση, από σχετικούς, αλλά και από άσχετους. Τίθενται συγκεκριµένα ερωτήµατα, αν και κατά την άποψή µας ήδη έχουν
δοθεί απαντήσεις σε αυτά. Μέσα από τη στάση και τη συµπεριφορά της συγκυβέρνησης οι απαντήσεις είναι προφανής.
Από τη µέχρι τώρα εµπειρία µας, είναι σύνηθες, όταν δεν µπορούν να πλειοδοτήσουν οικονοµικά και εννοώ όταν υπόσχονται
ανέφικτες παροχές, να καταφεύγουν στην πλειοδοσία µεγαλόστοµων διακηρύξεων και ιδεών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήµουν εκεί τον Απρίλιο του
2012, στο Ζάππειο, όταν ο σηµερινός Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς, πανηγυρικά παρουσίαζε τις θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας
για τους θεσµούς, την κοινωνία και την ασφάλεια και πρότεινε
µάλιστα να γίνει µια µεγάλη Συνταγµατική Αναθεώρηση. Ξεκίνησε τότε λέγοντας: «Να αλλάξουµε τα πάντα. Να θεµελιώσουµε
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µία νέα Μεταπολίτευση». Και είδαµε όλοι πού έχουµε καταλήξει.
Τότε ήταν επίσης το ΠΑΣΟΚ που κατηγόρησε τον κ. Σαµαρά
ότι εξαγγέλλει γενικότερες ιδέες, που τον κατηγόρησαν επίσης
ότι εκφωνεί µε στόµφο τον υπερσυντηρητικό του λόγο και επιλέγει τη φυγοµαχία σε όλα τα µεγάλα θέµατα που προϋποθέτουν
δύσκολες αποφάσεις και συνεπάγονται ανάληψη ευθύνης και κόστους. Αυτά έλεγαν τότε. Και ένας Θεός ξέρει τι θα πουν όταν
θα διαλυθεί αυτή η ερµαφρόδιτη συγκυβέρνηση.
Δεν έχει νόηµα να επιστρέψουµε στη προηγούµενη αναθεώρηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τη στάση που κράτησαν
ορισµένοι εκείνη την περίοδο. Χαµένες ευκαιρίες, ανεπίστρεπτες.
Αυτός, λοιπόν, ο αδιόρθωτος δικοµµατισµός που βιώνουµε,
εύχοµαι και πιστεύω ότι έχει κλείσει τον κύκλο του, µε όποια προσωπεία και αν έχει µετεξελιχθεί σήµερα. Πιστεύει κανείς ότι
έχουµε συνειδητοποιήσει, όλες οι πολιτικές δυνάµεις την αξία
της σύµπνοιας, σε ό,τι αφορά τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων
και δη αυτή που αφορά τη Συνταγµατική Αναθεώρηση; Πιστεύει
κανείς ότι οι συγκυβερνήτες σήµερα έχουν την ισχυρή βούληση
να προχωρήσουν στο δρόµο των µεταρρυθµίσεων; Πιστεύει κανείς ότι υπάρχει η αναγκαία πολιτική ωριµότητα των κοµµάτων
της συγκυβέρνησης, των ηγεσιών τους ιδιαίτερα, που είναι
οφθαλµοφανές ότι δεν εκφράζουν την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών τους οµάδων και όχι µόνο; Πιστεύει κανείς ότι τα κόµµατα εξουσίας είναι σε θέση να αφήσουν στο περιθώριο µικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και κοµµατικές σκοπιµότητες, ώστε να
µπορέσουµε να λειτουργήσουµε µε σύνεση, προκειµένου η επικείµενη Αναθεώρηση του Συντάγµατος να αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα;
Έχουν προταθεί πάρα πολλά για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Ήδη ο πριν από εµένα κατελθών του Βήµατος, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, αναφέρθηκε σε πολλά και
σοβαρά θέµατα, για τα οποία θα µπορούσα να συµφωνήσω σε
πολλά, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι το µεγάλο
ζητούµενο όλων όσων υπηρετήσουν το έθνος ή θέλουν να το
υπηρετήσουν είναι η επανίδρυση του διαλυµένου και διεφθαρµένου κράτους, προτάσσοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και την
ποιότητα της ζωής. Όλοι όσοι για χρόνια πορεύονταν ψευδολογώντας, αυτοί που εγκαθίδρυσαν και τη κοµµατοκρατία, µε ποιο
ειδικό κράτος θα αρθούν και θα σταθούν στις ιστορικές στιγµές
που διαδραµατίζονται και καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε όλοι
µας;
Δεν είναι δυνατόν τα κόµµατα εξουσίας, οι έχοντες δηλαδή το
µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για όλα όσα βιώνουµε, αλλά και για
την Ελλάδα που κληροδοτούµε στις επόµενες γενιές, όλοι αυτοί
να ορίσουν την ανασύνταξη της ελληνικής κοινωνίας ή την επανίδρυση του κράτους, όταν έχουν τόσα θέµατα ανοιχτά, όταν
έχουν προκαλέσει το δηµόσιο αίσθηµα, όταν έχουν πλήρως απαξιωθεί. Όσο κι αν ορισµένοι προσποιούνται ότι δεν το αντιλαµβάνονται, ιστορικά έχουν κλείσει τον κύκλο τους µε καταχρεωµένες κοµµατικές επιχειρήσεις, εγκληµατικά ένοχες, που αλληλοπροστατεύονται, επιδιώκοντας µόνο την πολιτική επιβίωση των
ηγεσιών τους. Είναι, άραγε, σε θέση, µέσα από τις ενοχές τους,
την απέλπιδα προσπάθειά τους να προστατευθούν, να κάνουν
την υπέρβαση και να ορίσουν την πορεία της χώρας µε ένα νέο
καταστατικό χάρτη;
Κατά τη δική µας εκτίµηση, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η πατρίδα µας χρειάζεται εκλογές για
συντακτική συνέλευση. Ένα καινούργιο εξ υπ’ αρχής Σύνταγµα.
Ίσως να είναι η τελευταία µας ιστορική ευκαιρία, αν και η συγκυβέρνηση αυτών που σήµερα αρνούνται ακόµα και να συζητήσουν
στο ίδιο τραπέζι είναι προ των πυλών. Ένα νέο Σύνταγµα που θα
αποτελέσει καταλύτη για έναν ελπιδοφόρο κοινωνικό µετασχηµατισµό και για µία Ελλάδα που αξίζει σε όλους µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο συνάδελφος
Βουλευτής Αχαΐας κ. Αρβανίτης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ-: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ποιος είναι δυνατόν να διαφωνήσει µε όσα κατά τρόπο εµπε-
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ριστατωµένο η προλαλήσασα συνάδελφος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων εξέθεσε ενώπιον ηµών; Τουλάχιστον η Χρυσή Αυγή συµφωνεί κατά κεραίαν.
Το ερώτηµα είναι αν το «δέον» µπορεί να µεταβληθεί σε «είναι». Και αυτοί, οι οποίοι είναι εις θέσιν και ex officio, αλλά και εν
τη ουσία, να εφαρµόσουν το δέον, είναι ακατάλληλοι. Και είναι
ακατάλληλοι, όχι επειδή εγώ, ως αντιπολιτευόµενος, το κρίνω
αορίστως. Οι κριτές είναι τα µέχρι τούδε έργα των και τα αρνητικά καταστροφικά αποτελέσµατα για το έθνος, που είχαν ως συνέπεια αυτά τα έργα.
Συµφωνούµε οπωσδήποτε ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση του
Συντάγµατος. Αλλά πώς να γίνει, όπως ευστόχως επεσήµανε η
προλαλήσασα, όταν αυτοί, οι οποίοι είναι εντεταλµένοι να προχωρήσουν εις την αναθέωρησιν και µάλιστα έχοντες την πλειονοψηφίαν, έχουν αυτό το αµαρτωλό παρελθόν;
Συµφωνούµε, λοιπόν, µε την επίκαιρη επερώτηση της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ότι είναι αναγκαία η συνταγµατική αναθεώρησις. Αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα να γίνει µετά τις εκλογές,
έστω κι αν υπάρχει µία απώλεια χρόνου, εξαιτίας των υπό του
οµιλούντος προεκτεθέντων, αν όµως ξεκαθαρίσει το πολιτικό
τοπίο, κάτι που το βρίσκω, βέβαια, δύσκολο.
Η Δηµοκρατική Αριστερά έχει κάνει εδώ µία αδόκιµη διατύπωση. Πιστεύω ότι δεν την έκανε εσκεµµένως, αλλά από λάθος
του συντάξαντος την επερώτηση. Λέει ότι πιστεύει πως οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση, από τη στιγµή που όλες οι πολιτικές δυνάµεις έχουν διαπιστώσει αδυναµίες και ανάγκη αναθεωρήσεως ορισµένων διατάξεων, βαίνει τελικά σε βάρος της
λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος. Ο αξιότιµος κ. Κουβέλης
είπε ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστηµα και είχε απόλυτο
δίκιο. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να υπάρχει αυτή η διατύπωσις του
πολιτικού συστήµατος, το οποίο είναι εφθαρµένο εις βάθος, σεσηπός, ανήθικο στην εφαρµογή του.
Μεταξύ άλλων, στην επίκαιρη αυτή επερώτηση της Δηµοκρατικής Αριστεράς ενδεικτικώς αναφέρεται το εκλογικό σύστηµα.
Τι είναι αυτό το µπόνους του πρώτου κόµµατος; Έχει καµµία
σχέση µε τη λαϊκή κυριαρχία; Καµµία απολύτως. Την προσβάλλει
βαναύσως.
Όσον αφορά στο εκλογικό σύστηµα, δεν µπορούµε εµείς ως
Χρυσή Αυγή παρά να πάρουµε θέση και να πούµε ότι πρέπει να
είναι αξιοκρατικό και να απηχεί τη βούληση της πλειονοψηφίας
του εκλογικού σώµατος, να απηχεί τη λαϊκήν κυριαρχίαν. Ποιο
είναι αυτό το σύστηµα; Μπορούµε να βρούµε ποιο είναι αυτό το
σύστηµα εν οµονοία και αγαστή συµπνοία. Να µην το ονοµάσουµε αν είναι απλή αναλογική, αν είναι ενισχυµένη αναλογική,
αν είναι οποιοδήποτε άλλο πλειοψηφικό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι
ζήτηµα καθαρά αξιοκρατικό.
Όσον αφορά τη διαφάνεια στη χρηµατοδότηση των κοµµάτων,
ποια διαφάνεια; Τα κόµµατα να αυτοχρηµατοδοτούνται. Εµείς δίνουµε τα µισά από ό,τι παίρνουµε, από την αποζηµίωσή µας και
ορισµένες φορές για κοινωνικό έργο και πολύ παραπάνω. Εγώ,
µάλιστα, χαρακτηριστικά έχω πει -αν και απεχθάνοµαι να περιαυτολογώ- ότι θέλω να έχω τη βενζίνη και τα τσιγάρα µου. Τι τις
θέλουµε τις χρηµατοδοτήσεις τα κόµµατα από τον ελληνικό λαό;
Για ποιο λόγο; Ήδη αιµορραγεί µε τα επαίσχυντα µνηµόνια, τα
προδοτικά µνηµόνια.
Η ευθύνη των Υπουργών: Εδώ δεν υπάρχει καµµία συζήτηση.
Πιστεύω ότι υπάρχει οµοφωνία των κοµµάτων. Και οπωσδήποτε
το άρθρο 86, αυτό το επαίσχυντο άρθρο, πρέπει να καταργηθεί
και όχι να τροποποιηθεί.
Η βουλευτική ασυλία. Για ποιο λόγο να µην αρθεί και να υπάρχει η βουλευτική ασυλία; Δεν το αντιλαµβάνοµαι. Ο Βουλευτής
δεν παύει να είναι Έλλην πολίτης. Αν υποπίπτει σε οιοδήποτε αδίκηµα, οπωσδήποτε πρέπει να τον περιµένει το δικαστήριο. Αλλά
ποιο δικαστήριο; Μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία. Θα φθάσω
εκεί. Τρέχει ο χρόνος, είναι αµείλικτος εχθρός.
Στη διάκριση των εξουσιών, υπάρχει τύποις διάκρισις των
εξουσιών. Ουσία µία εξουσία υπάρχει, η εκτελεστική εξουσία και
συµβαδίζει µε την κατ ευφηµισµόν λεγοµένην τετάρτην εξουσίαν
που κατέστη πρώτη, σύµβουλος και δότης κατευθυντηρίου
γραµµής της εκτελεστικής εξουσίας, µε την παραπλάνηση του
λαού και τον αποπροσανατολισµό του λαού. Ψεύδονται εν γνώσει και παραπλανούν το λαό. Αυτό είναι µεγάλο έγκληµα.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό ακριβώς, για τα µέσα ενηµερώσεως θα έπρεπε το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως να συγκροτείται από έναν
εν ενεργεία Ανώτατο Δικαστή, από έναν ακαδηµαϊκό και έναν
άλλον καταξιωµένο πολίτη, δεδοκιµασµένον εις την κοινωνικήν
πορείαν και όχι από αυτούς τους κυρίους εκεί. Όχι µόνο να επιβάλλονται βαρύτατα πρόστιµα, αλλά αν υποτροπιάζουν τα µέσα
ενηµερώσεως, αυτά τα αισχρά µέσα κατευθυνόµενων, να αφαιρείται η άδεια. Να αφαιρείται παντελώς η άδεια. Προέχει το συµφέρον του ελληνικού λαού και του έθνους. Να τι έκαναν και σε
εµάς. Είµαστε νόµιµο πολιτικό κόµµα. Μας χαρακτήρισαν -ως δικασταί επενέβησαν στη δικαστική εξουσία- εγκληµατική οργάνωση, χωρίς καν να έχει αρχίσει η ανάκρισης. Για όνοµα του
Θεού! Εκεί έφθασαν και συνεχίζουν την κατασυκοφάντηση και
την παραπληροφόρηση του λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δύο λέξεις θέλω να πω ακόµα. Στον κ. Κουβέλη δώσατε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε δίκιο. Αλλά, ξέρετε, ξεκινάει η διαδικασία και θα έχετε το χρόνο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Δύο λέξεις µόνο.
Όσον αφορά τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, πρέπει να εκλέγεται από το λαό. Και επίσης, όσον αφορά στο άρθρο 42 παράγραφος 2, σύµφωνα µε το οποίο ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
έχει το δικαίωµα µόνο της αναβλητικής αρνησικυρίας, όχι, να έχει
το δικαίωµα της αρνησικυρίας. Ως Πρόεδρος όλων των Ελλήνων,
θα εκφράζει το συµφέρον όλων των Ελλήνων. Αν έρχεται από
οποιαδήποτε κυβέρνηση ένας νόµος προς υπογραφήν, να αρνείται να τον κυρώσει. Αυτό το άρθρο πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί. Είπαµε για τα µέσα ενηµερώσεως.
Όσο για τον αριθµό των Βουλευτών, όπως προσφυώς ελέχθη
προηγουµένως, δεν έχει σηµασία ο αριθµός των Βουλευτών.
Εµείς έχουµε πει να µειωθεί, να κατέλθει εις τον αριθµόν των διακοσίων. Δεν έχει σηµασία. Σηµασία έχει η ποιότης και ο τρόπος
λειτουργίας του κοινοβουλευτικού συστήµατος, η αξιοκρατία
πάνω απ’ όλα, η οποία δεν υπάρχει.
Ένα άλλο θέµα είναι το ασυµβίβαστο υπουργικών και βουλευτικών καθηκόντων. Τι δουλειά έχει να είναι Βουλευτής ένας ο
οποίος ασκεί πολιτικά καθήκοντα; Καµµία απολύτως.
Επίσης, ένα άλλο θέµα είναι η επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Τι προτείνει η µετριότης µου; Προτείνει Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, συγκροτούµενο από τον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, δύο
Αρεοπαγίτες και τους Επιθεωρητάς του Αρείου Πάγου που θα
επιλέγουν τους αξίους -αυτό έχει µεγάλη σηµασία- οι οποίοι γυρίζουν στα πρωτοδικεία, γυρίζουν στα εφετεία και ξέρουν την
απόδοση κάθε δικαστού και όχι να επεµβαίνει η Κυβέρνηση µε
τον τρόπο που επεµβαίνει.
Λυπάµαι, κύριε Υπουργέ. Το λέω ειλικρινά. Η Κυβέρνηση επεµβαίνει κατά τρόπο βάναυσο, απαράδεκτο και κάθε άλλο παρά
ηθικό εις τα έργα της δικαιοσύνης, εις τα έργα της δικαστικής
εξουσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κάτι τελευταίο: Να ενισχυθεί η νοµοθετική εξουσία. Αυτήν τη στιγµή νοµοθετεί ουσιαστικά
η πλειοψηφία της εκτελεστικής. Τι είναι αυτό; Δηµοκρατία; Αν
είναι δυνατόν!
Τέλος, οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους είναι ένα θέµα που
θίγει η Δηµοκρατική Αριστερά. Εδώ θα µε βρει παντελώς αντίθετο. Να µην πάρω το γεγονός ότι επί αιώνες συντρέχει και συµπλέει ο ελληνισµός µε την Ορθοδοξία. Δεν µπορεί να έχουµε
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο και να είναι οιονεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου η
Εκκλησία της Ελλάδος, η Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία και να
εισηγούνται τον πλήρη διαχωρισµό εκκλησίας και κράτους.
Όχι, κύριοι. Εµείς είµαστε απολύτως ενάντιοι και αυτό θα το
πολεµήσουµε.
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Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα τελευταία χρόνια γίνεται µια
µεγάλη και κατά τη γνώµη µας, αποπροσανατολιστική συζήτηση
γύρω από το ζήτηµα της αναµόρφωσης του πολιτικού συστήµατος. Στόχος αυτής της συζήτησης, µέρος της οποίας είναι και η
συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος, είναι να πείσει
ότι για την ίδια την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης και για τις
µεγάλες αρνητικές συνέπειες που έφερε στη λαϊκή πλειοψηφία,
φταίει κατεξοχήν ο τρόπος λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος.
Στόχος είναι, επίσης, να δηµιουργήσει προσδοκίες –ψεύτικες,
λέµε εµείς- στο λαό ότι αν αλλάξει αυτός ο τρόπος λειτουργίας,
τότε θα αντιµετωπιστεί η κρίση ή θα δηµιουργηθούν µεγαλύτερες δυνατότητες για την επίλυση των λαϊκών προβληµάτων.
Αυτή η συζήτηση, που δεν είναι καινούργια, πάει χέρι-χέρι µ’
εκείνες τις θεωρίες, που χρόνια τώρα αποδίδουν το ξέσπασµα
της κρίσης και τις συνέπειές της για το λαό στη διαφθορά, την
αδιαφάνεια, το µέγεθος του κρατικού τοµέα, τις µονοκοµµατικές
κυβερνήσεις, στην έλλειψη συνεννόησης και συναίνεσης µεταξύ
των κοµµάτων.
Ακόµα και αν ορισµένα φαινόµενα είναι υπαρκτά, όπως για παράδειγµα η εκτεταµένη διαφθορά, δεν αποτελούν την αιτία της
κρίσης. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός ότι η κρίση χτύπησε όλες τις χώρες, ακόµη και εκείνες που έχουν προχωρήσει
σε αλλαγές, όπως αυτές που προτείνονται για τη Συνταγµατική
Αναθεώρηση από την Κυβέρνηση ή από άλλα κόµµατα.
Μ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να µείνει στην αφάνεια και τελικά στο απυρόβλητο ο πραγµατικός αίτιος της κρίσης των λαϊκών προβληµάτων, που είναι η ίδια οικονοµική και πολιτική εξουσία του κεφαλαίου, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ο δρόµος τον οποίο φυσικά υπηρέτησαν
µε συνέπεια και τα παλιά κυβερνητικά κόµµατα, τον οποίον όµως
υπηρετούν και τα νέα ή ανερχόµενα κόµµατα που φιλοδοξούν να
πάρουν µέρος ή να αναλάβουν την κυβερνητική διαχείριση.
Να, γιατί λέµε ότι η συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος µε τους όρους µε τους οποίους γίνεται, έχει στοιχεία
αποπροσανατολισµού.
Φυσικά, η πρωτοβουλία της Νέας Δηµοκρατίας ή άλλων κοµµάτων για τη Συνταγµατική Αναθεώρηση δεν είναι απλά µια επικοινωνιακού χαρακτήρα ενέργεια. Υπηρετεί συγκεκριµένες
επιδιώξεις του συστήµατος, προωθεί αντιδραστικές αλλαγές που
στοχεύουν στο εξής: Το σηµερινό Σύνταγµα και κατ’ επέκταση
το σηµερινό κράτος, από τη µια να γίνουν ακόµα πιο εχθρικά και
αυταρχικά απέναντι στο λαό και από την άλλη να υπηρετούν
ακόµα καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά τα συµφέροντα του κεφαλαίου.
Κάποιες απ’ αυτές τις αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει σε νοµοθετικό επίπεδο και επιδιώκεται να αποτυπωθούν και συνταγµατικά.
Αυτόν τον στόχο υπηρετούν οι προτάσεις, κάποιες από τις
οποίες υιοθετούν κι άλλα κόµµατα, όπως για παράδειγµα αυτή
για την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας έναντι της νοµοθετικής, όπως είναι η µείωση του αριθµού των Βουλευτών, το ασυµβίβαστο της ιδιότητας Βουλευτή και Υπουργού, η ενίσχυση των
αρµοδιοτήτων του Προέδρου της Δηµοκρατίας, που φτάνουν
µέχρι και την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας απευθείας
από το λαό.
Γενικότερα, µέσω τέτοιων προτάσεων, όπως είναι για παράδειγµα το ασυµβίβαστο της ιδιότητας Βουλευτή-Υπουργού ή η
ενίσχυση του θεσµού του Προέδρου της Δηµοκρατίας, υπάρχει
ως στόχος η δηµιουργία τέτοιων θεσµών και η στελέχωσή τους
µε πρόσωπα, τα οποία µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ικανότητα θα υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική.
Είπε για παράδειγµα η Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ ότι µε το
ασυµβίβαστο Υπουργού-Βουλευτή οι Υπουργοί θα είναι αφοσιωµένοι στο κυβερνητικό έργο, φέρνοντας, µάλιστα, σαν παράδειγµα αυτό της Κοµισιόν. Η Κοµισιόν, αλήθεια, τι είναι; Είναι κανένας
φιλολαϊκός θεσµός; Είναι ο πιο αντιδραστικός θεσµός της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης.
Άρα, αυτή η αφοσίωση στο κυβερνητικό έργο, αντικειµενικά,
οδηγεί στο εξής: Θεσµοί και πρόσωπα που έχουν µείνει ανεπηρέαστα από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία και κυρίως από την
αντίσταση, τη διεκδίκηση, την παρέµβαση και τους αγώνες του
λαού, θα είναι άτεγκτοι και αφοσιωµένοι στην υπεράσπιση και
την εφαρµογή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Ένα άλλο ζήτηµα αποτελούν οι προτάσεις για την αναθεώρηση διατάξεων, όπως είναι το άρθρο 16 ή το άρθρο 24 για την
προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτές τις προτάσεις επιδιώκεται να ενισχυθεί η δράση και η κερδοφορία του κεφαλαίου
στους τοµείς της παιδείας και της υγείας. Επιδιώκεται να αλλάξουν εκείνες οι διατάξεις, που αφορούν για παράδειγµα την προστασία του περιβάλλοντος κι έβαζαν κάποιους περιορισµούς
στην ανεξέλεγκτη δράση των επιχειρηµατικών οµίλων.
Μια τρίτη και πολύ επικίνδυνη πλευρά στις προτάσεις και τη
συζήτηση για τη συνταγµατική Αναθεώρηση είναι εκείνη που στο
όνοµα της διαφάνειας προωθεί την ανοικτή παρέµβαση στη λειτουργία των κοµµάτων, τον περιορισµό των συνδικαλιστικών
ελευθεριών, την ενίσχυση της καταστολής, για την αντιµετώπιση
του εργατικού λαϊκού κινήµατος.
Ήδη, σε νοµοθετικό επίπεδο, προχωρούν τέτοιες ρυθµίσεις,
όπως είναι η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόµου και η ουσιαστική
απαγόρευση του δικαιώµατος στην απεργία. Όπως επίσης είναι
ο νόµος που ψηφίστηκε πριν λίγες µέρες για τα οικονοµικά των
κοµµάτων και που στο όνοµα, δήθεν, της διαφάνειας από τη µια
θεσµοθετούσε τη φανερή κι επίσηµη διαπλοκή κοµµάτων και
Βουλευτών µε επιχειρηµατίες και από την άλλη προωθούσε ένα
γενικευµένο φακέλωµα όσων χρηµατοδοτούν ένα κόµµα, ακόµη
και µε ένα ευρώ, πλήττοντας ιδιαίτερα εκείνα τα κόµµατα που
στηρίζονται στη λαϊκή στήριξη.
Φυσικά, δεν έχουν σκοπό να σταµατήσουν εδώ. Ήδη, υπάρχει
ένα ολόκληρο νοµοθετικό «οπλοστάσιο» µε αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης, που δεν µένουν µόνο στο ζήτηµα των οικονοµικών των
κοµµάτων, αλλά επεκτείνονται ακόµα και σε ζητήµατα οργάνωσης για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένα κόµµα, πώς πρέπει να
είναι το καταστατικό του. Αυτά προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρούµε ότι η συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος εγκυµονεί πολύ αντιδραστικές κι επικίνδυνες αλλαγές. Αλλαγές που πρέπει ο λαός
να αντιπαλέψει και να ακυρώσει. Αλλαγές που ανατρέπουν δικαιώµατα τα οποία είχαν κατακτηθεί ή παραχωρηθεί σε µια προηγούµενη ιστορική περίοδο.
Βεβαίως, αν υπάρχουν θετικές προτάσεις, όπως είναι για παράδειγµα αυτές για την καθιέρωση της απλής αναλογικής ή για
την αλλαγή του νόµου περί ευθύνης Υπουργών, προκειµένου να
φύγουν τα σηµερινά εµπόδια ή για την αλλαγή του τρόπου ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης και του εναγκαλισµού µε την
εκάστοτε Κυβέρνηση, το ΚΚΕ θα τις στηρίξει, χωρίς ωστόσο να
έχει και χωρίς -πολύ περισσότερο- να καλλιεργεί. αυταπάτες ότι
µε αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει κάτι ριζικά υπέρ του λαού.
Το ΚΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι το σηµερινό Σύνταγµα δεν
µπορεί να µεταρρυθµιστεί ούτε να βελτιωθεί υπέρ του λαού.
Όπως, επίσης, δεν µπορεί να υπάρξει προοδευτικό ή φιλολαϊκό
Σύνταγµα στο πλαίσιο της σηµερινής εξουσίας του κεφαλαίου.
Γιατί αυτή η εξουσία και η οικονοµική της βάση είναι που σε τελική ανάλυση καθορίζει τα στενά και ασφυκτικά για το λαό όρια
και του πιο προοδευτικού Συντάγµατος.
Η επίκληση ή η αναγνώριση ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων στο Σύνταγµα, όπως το δικαίωµα στην εργασία, τη µόρφωση, την υγεία, θα µένει κενό γράµµα, θα είναι ένα ευχολόγιο
όσο αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται η ατοµική καπιταλιστική
ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής, όσο κατοχυρώνεται η ταξική
εκµετάλλευση και καταπίεση.
Θεωρούµε ότι πραγµατικά κυρίαρχος µπορεί να γίνει ο λαός,
όταν θα έχει στην ιδιοκτησία του και θα αξιοποιεί τον πλούτο που
παράγει. Γι’ αυτό απαιτείται µια άλλη εξουσία, µια εργατική λαϊκή
εξουσία που θα έχει ως βασικά στοιχεία της την κοινωνικοποίηση
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των µέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας,
τον εργατικό λαϊκό έλεγχο, την αποδέσµευση από τους διεθνείς
οργανισµούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτό το πλαίσιο µιας νέας κοινωνικής οργάνωσης µπορούν
να υπάρχουν νέοι θεσµοί διακυβέρνησης και εξουσίας, µια ανώτερη µορφή δηµοκρατίας, που θα ξεκινάει στους τόπους δουλειάς, στην παραγωγική µονάδα, στην κοινωνική υπηρεσία, τον
παραγωγικό συνεταιρισµό, θα οργανώνεται σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο σε µια πρωτόγνωρη µορφή άµεσης συµµετοχής ελέγχου, αιρετότητας, λογοδοσίας και ανάκλησης των εκλεγµένων αντιπροσώπων του λαού.
Ο λαός έχει και το δικαίωµα να παλεύει σε µια τέτοια κατεύθυνση και έχει, επίσης, και τη δύναµη να την επιβάλλει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών, ο συνάδελφος κ. Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όχι µόνο θα συµφωνήσω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων
Δηµοκρατικών Βουλευτών, αλλά θα ευχαριστήσω µε τιµή την
ΔΗΜΑΡ γι’ αυτήν την επερώτησή της για να δηµιουργήσει θέµα,
διότι αυτός είναι ο σκοπός και να αποτραπεί η συνέχιση της φίµωσης των Βουλευτών και επί του έργου τους πρακτικά, διότι
είναι αδύναµοι στο να έχουν άλλο προσφορότερο τρόπο προσέγγισης ενός τόσο σοβαρού θέµατος.
Επαναλαµβάνω τις ευχαριστίες µου στη ΔΗΜΑΡ, διότι πρώτα
απ’ όλα, έχω µια ερώτησή στο µυαλό µου. Κύριε Υπουργέ, απευθύνοµαι σε εσάς ως εκπρόσωπο της Κυβέρνησης. Δεν άκουσα
καµµία απάντηση επί των τριών ερωτηµάτων αυτής της επίκαιρης επερώτησης. Περίµενα να ακούσω έστω και τυπικά τι απαντάτε στο γιατί δεν έχει ήδη δροµολογήσει τη συνταγµατική Αναθεώρηση, κ.λπ.. Γιατί δεν αποφασίζει ποτέ να υλοποιηθεί αυτό
που είπε ο κύριος Υπουργός στις 10 Οκτωβρίου του 2014 περί
αναθεωρήσεως του Συντάγµατος; Γιατί δεν απήντησε η Κυβέρνηση σε αυτά τα ερωτήµατα, που µας έδωσε την ευκαιρία επαναλαµβάνω σήµερα να εκφράσουµε και εµείς τις απόψεις µας;
Οι λόγοι είναι ευνόητοι. Εκείνο, όµως, που δεν θεωρώ ευνόητο
είναι γιατί δεν έκανε χρήση του άρθρου 110 του Συντάγµατος η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, και να φέρει την υπογραφή
πενήντα Βουλευτών να συζητήσουµε γι’ αυτό το θέµα, όπως έχει
υποχρέωση ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, διότι για κάποιους λόγους-τους όποιους λόγους-η συγκυβέρνηση δεν το έπραξε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, δεν το έφερε και εδώ διατυπώνω και εγώ
αυτήν την ερωτηµατική µου σκέψη. Βέβαια, ρητορικό είναι το
ερώτηµα. Η απάντηση, όµως, αναµένεται. Για ποιο λόγο, ενώ το
δικαίωµα αυτό παρέχεται από τον Ιούνιο του 2013, κανένα από
τα δυνάµενα κόµµατα, η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν έφεραν το θέµα αυτό
στο ελληνικό Κοινοβούλιο;
Ιδιαίτερα αναµένουµε απάντηση όλοι οι Βουλευτές από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Και για να βάλω αυτή την πονηρή
σκέψη: Για σκεφτείτε να γίνουν αιφνιδιαστικές εκλογές. Πάµε µια
κοινοβουλευτική περίοδο πίσω µε τις άλλες δύο περιόδους, δηλαδή ήµουν νιός και γέρασα για να ανασυνταχθεί το Σύνταγµα.
Πάµε στο βασικό µας θέµα. Κύριε Πρόεδρε, µε όλο µου το σεβασµό θα ήθελα να χρησιµοποιήσω και το χρόνο της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν έχετε δευτερολογία, κύριε Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τότε θα προσπαθήσω, µε την
άδειά σας. Είστε ευγενής, το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η ευγένεια, όµως, δεν
εκλαµβάνεται…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κοιτάξτε. Θα είστε τόσο ευγενής
ώστε να µε συγχωρήσετε να µην εκφραστώ ελεύθερα, γιατί µαζί
µε το Σύνταγµα πρέπει να αναθεωρήσουµε αυτόν τον ιλαρώς
τραγικό Κανονισµό της Βουλής, που για τέτοια σοβαρά θέµατα,
µε τα οποία ασχολούµαστε δίνει αυτόν τον χρόνο των έξι λεπτών
για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Σε επίπεδο Κοινο-
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βουλευτικών Εκπροσώπων να µιλάµε έξι λεπτά για την αναθεώρηση του Συντάγµατος!
Αυτό σε ποια χώρα της υποσαχάριας Αφρικής γίνεται; Διότι
άκουσα τον κύριο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προηγουµένως που
έλεγε: «Σε ποια άλλη χώρα;». Κατ’ αυτήν την έννοια είναι οι παρατηρήσεις που εξέφρασε.
Εν πάση περιπτώσει, ας µην πάρω άλλο χρόνο γι’ αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ από τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα έχετε χρόνο, αλλά
σε όλη την Ευρώπη είναι δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ.
Προτείνουµε, λοιπόν, ότι πρέπει πριν από το άρθρο 1 του Συντάγµατος που µιλάει για την ταυτότητα του πολιτεύµατός µας όποιο κι αν είναι αυτό- να βάλουµε µία διάταξη σύµφωνα µε την
οποία οι τρεις εξουσίες -ιδιαίτερα οι κοινοβουλευτικοί άνθρωποιη εκτελεστική και η νοµοθετική εξουσία κυρίως, να είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν το Σύνταγµα. Να υπάρχει και µία πρόβλεψη για το τι γίνεται στην περίπτωση που το εξευτελίζουν,
όπως τώρα. Διότι, αυτό το Σύνταγµα, βεβαίως κι έχει σπουδαίες
διατάξεις, οι οποίες τι κάνουν; Δεν εφαρµόζονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ είµαι νέος Βουλευτής και όχι καριέρας κι ήρθα µε µία προϋπόθεση, ότι θα έχω αυτό που λέει το Σύνταγµα, δηλαδή την
ελευθερία της έκφρασης. Έτσι λέει το άρθρο του Συντάγµατος.
Θα το διαβάσω -ας χάσω χρόνο- γιατί το θεωρώ πολύτιµο και
γιατί κάποιοι µας ακούνε. Διαβάζω: «Οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της γνώµης και ψήφου κατά συνείδηση».
Αυτό είναι όλο το Σύνταγµα, αυτό είναι όλη η Κοινοβουλευτική
Οµάδα, αυτό είναι ο κοινοβουλευτικός άνδρας αν σέβεται τον
εαυτό του, σέβεται το Σύνταγµα, σέβεται το κράτος, σέβεται το
λαό. Εάν θέλετε να ισχύσει αυτό που λένε ότι «εγώ δεν θα ρίξω
την Κυβέρνηση», ας το βάλουµε όρο. Να µπει ένας όρος ότι µόνο
τότε εξαιρείται ο Βουλευτής, όταν µε την ψήφο του δεν ρίχνει
την Κυβέρνηση.
Είναι δυνατόν; Ή έχει ή δεν έχει. Και λέµε: Τι Σύνταγµα να
φτιάξουµε εµείς, που δεν έχουµε την ελευθερία της έκφρασης;
Και µην µου πείτε ότι θα διαφωνήσει κανείς εδώ, ότι ο Βουλευτής, ο αξιοπρεπής Βουλευτής που σέβεται το εαυτό του και σέβεται το Σύνταγµα, είναι αυτό που λέει το Σύνταγµα στη διάταξη
του άρθρου 60.
Δεύτερον: Στα έξι λεπτά τώρα, πώς να καθόµαστε και να κάνουµε προτάσεις; Αυτό είναι που θα µας απασχολήσει, σ’ αυτόν
τον Κανονισµό. Είναι σοβαρά πράγµατα. Εµείς σήµερα είµαστε,
αύριο δεν είµαστε. Λέµε, αν µείνουν τα Ελληνόπουλα να συνεχιστεί το κράτος. Αυτό είναι;
Διαβάστε το βιβλίο, το «Αγαπηµένο µου Σύνταγµα», που έχει
βγάλει ο πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Βασίλης Νικόπουλος να δείτε τι λέει. Το Σύνταγµα είναι ο υποκαταστατικός
χάρτης της χώρας, είναι η καταστατικός χάρτης, είναι η υπόστασή µας. Πες µου τι Σύνταγµα έχεις, να πω τι κράτος έχεις.
Και λέει πως ό,τι είναι το Ευαγγέλιο για τη θρησκεία µας, είναι
το Σύνταγµα για την κοινωνία µας. Λέµε ότι αυτό το Σύνταγµα
εκπροσωπεί αυτήν τη στιγµή και έπρεπε να αλλάξει το άρθρο 86,
αυτό το όνειδος που προσβάλει, αυτό το άρθρο καταισχύνη για
την προσωπικότητα του Έλληνα πολίτη. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί, θα πρέπει να το αλλάξουµε. Το λένε αυτό από την επαύριον που ίσχυε ο εκτελεστικός νόµος, από το Δεκέµβριο του
2003, όσον αφορά το άρθρο αυτό που µπήκε το 2001 στην Αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Γιατί δεν το έβγαλε η Βουλή το 2007, το 2008; Παρέµεινε.
Έκτοτε «θα το βγάλουµε». Αυτό που πρέπει να µάθει οι ελληνικός
λαός είναι τη σηµασία του, που τον εξευτελίζει και εξευτελίζει
βεβαίως αυτούς που το έβαλαν και το ψήφισαν. Διότι αν κάποιος
Υπουργός ή Υφυπουργός το Μάρτιο του 2012, δύο – τρεις µήνες
πριν από τις εκλογές, έκανε οικονοµικό έγκληµα σε βαθµό κακουργήµατος, σήµερα αυτό έχει παραγραφεί. Και όχι µόνο σήµερα, αλλά από τον Ιούνιο και µετά. Είναι παραγεγραµµένο, όταν
για όλους τους Έλληνες τα εγκλήµατα που είναι σε βαθµό κακουργήµατος και ειδικά τα οικονοµικά, παραγράφονται σε δεκαπέντε συν πέντε, είκοσι χρόνια.
Αυτό είναι το άρθρο που δεν εξευτελίζει το Σύνταγµα και το
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άρθρο 4 περί ισότητας και ισονοµίας; Και µιλάµε για Σύνταγµα;
Το Σύνταγµα πρέπει να αναθεωρηθεί, πρέπει να ανασυνταχθεί
και πρέπει να δηµιουργηθεί εξ υπαρχής. Θα κρατήσουµε τις θεµελιώδεις διατάξεις, αυτές οι οποίες είναι υγιείς, αυτές οι οποίες
συγκροτούν σκέψη και πράξη δηµοκρατίας και θα αλλάξουµε
όλα τα άλλα, τα επονείδιστα που εξευτελίζουν την προσωπικότητα των Ελλήνων.
Τρίτον:. Πρέπει να αλλάξουµε συµπεριφορά. Δεν µπορούµε να
συνεχίσουµε κατ’ αυτήν την έννοια να µην εκφράζεται ελεύθερα
ο Βουλευτής. Θα το συνειδητοποιήσουµε, ήρθε η ώρα, ήρθε το
πλήρωµα του χρόνου.
Όλοι εµείς εδώ έχουµε υποχρέωση ιστορικά απέναντι στο µέλλον των παιδιών µας, αν σεβόµαστε τους εαυτούς µας, τις οικογένειές µας, τους συµπατριώτες µας, τους συνέλληνές µας, να
αλλάξουµε εµείς συµπεριφορά, λέγοντας τι; Ότι σέβοµαι τον
εαυτό µου και σέβοµαι το Σύνταγµα. Έχω ελευθερία στην έκφραση.
Κανένας πρόεδρος του κόµµατος, κανένας αρχηγός της φυλής δεν είναι δυνατόν να ανατρέψει τα δηµοκρατικά αισθήµατα
αυτού του λαού και τη δηµοκρατική ψυχή του Έλληνα που πιστεύει στην δηµοκρατία, από τα έγκατα της ιστορίας µέχρι σήµερα.
Η δηµοκρατία τι λέει; Ότι καθυποτάσσεται ο Βουλευτής, ότι
κατευθύνεται ο Βουλευτής; Είναι ενεργούµενο, είναι εργαλείο ο
Βουλευτής; Είναι παράγωγο; Είναι εκτελεστικό όργανο;
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ, όµως, σας παρακαλώ
να µείνουµε εδώ, στο άρθρο 60 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε
το οποίο, αν δεν σεβόµαστε τον εαυτό µας ως µονάδες, δεν µπορούµε να φτιάξουµε κοινωνία, γιατί θα είµαστε µια κοινωνία σε
λανθάνουσα µορφή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και θα ευχαριστήσω και πάλι
το ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτή την επερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Της ΔΗΜΑΡ είναι η επερώτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σωστά. Είναι της ΔΗΜΑΡ. Ζητώ
συγγνώµη.
Τους µέµφοµαι ειλικρινά, που µέχρι σήµερα δεν έφεραν το
θέµα και η Κυβέρνηση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, και οι Νέα
Δηµοκρατία-ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να είναι όλοι µαζί
σήµερα -όπως θα έπρεπε να είναι- οι Βουλευτές εδώ, για να εκφράζουν άποψη και όχι µόνο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Είναι µια επίκαιρη επερώτηση που σας χαρακτηρίζει και σας
συγχαίρω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Με όλο το σεβασµό στην ελευθερία της έκφρασης, νοµίζω ότι
ως απόλυτα έγκριτος δικηγόρος συµφωνείτε πως η ελευθερία
της έκφρασης είναι διάφορη από την ελευθερία του χρόνου και
αυτός που µιλάει ελεύθερα µπορεί σε ένα λεπτό να πει πολύ περισσότερα από αυτόν που δεν λέει τίποτα, µιλώντας µια ώρα.
Έχουµε πάρα πολλά χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης
χωρίς ελευθερία λόγου. Η έκφραση εξωτερικεύεται µε το λόγο.
Όταν δεν έχω δικαίωµα στο λόγο, δεν έχω δικαίωµα στην έκφραση και τούµπαλιν. Αυτά τα δύο είναι οµογενή.
Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, η παρατήρησή σας δεν είναι εύστοχη και σας λέω ότι, όπως το νοείτε εσείς, ενεργοποιήστε το
άρθρο 60, όπως το λέει ο συνταγµατικός νοµοθέτης, για τον
εαυτό σας, ώστε να αρχίσουµε από το Προεδρείο και να σας µιµηθούµε και εµείς, οι καινούργιοι Βουλευτές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Νοµίζω ότι κάνατε ένα
λάθος. Λόγος και έκφραση είναι το ίδιο. Ο χρόνος δεν µπορεί να
είναι ελεύθερος. Ο λόγος και η έκφραση, που είναι το ίδιο, είναι
σαφώς ελεύθερα.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, µπορεί να έχεις λόγο, αλλά να µην έχεις
έκφραση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι. Και µπορεί να
µην µιλάς καθόλου και µε το σώµα σου να λες πολύ περισσότερα
από αυτά που λέει ο άλλος µιλώντας πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτή είναι η έκφραση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εκείνος που σου στερεί το να µιλάς, είναι αυτός που έχει όλες τις ευθύνες και τα
λάθη, όχι το πόσο θα µιλάς.
Ποιος εκ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων θέλει τον λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε τον λόγο, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού βλέπω ότι η Κυβέρνηση διστάζει τόσο πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να είµαστε δίκαιοι.
Μίλησε η Κυβέρνηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Υπουργός δήλωσε αναρµόδιος. Καλά δεν κατάλαβα;
Κύριε Πρόεδρε, περίµενα να ακούσω τις τοποθετήσεις των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων των συγκυβερνώντων κοµµάτων, διότι η τοποθέτηση του Υπουργού ήταν, νοµίζω, η σύνοψη
ή η επιτοµή της άρνησης απάντησης.
Η επίκαιρη επερώτηση της ΔΗΜΑΡ συγκροτείται κατά βάση
στο ερώτηµα γιατί, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν έχετε ξεκινήσει
εδώ και ενάµιση χρόνο τη διαδικασία συνταγµατικής αναθεώρησης; Και η απάντηση του κυρίου Υπουργού -όλοι την ακούσαµεείναι ότι ήταν αναρµόδιος ο Υπουργός, στον οποίο απευθύνθηκε
η επίκαιρη επερώτηση, για να απαντήσει, αλλά και για να εκκινήσει αυτή τη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την συνταγµατική αναθεώρηση δεν γίνεται στο πλαίσιο µιας επίκαιρης επερώτησης, όπου ένα κόµµα, πρώην κυβερνητικό, ρωτάει γιατί δεν
ξεκινάει η συζήτηση και η Κυβέρνηση απαντάει ότι είναι αναρµόδια.
Η συνταγµατική αναθεώρηση δεν είναι σύνθηµα και η κοινοτοπία δεν είναι συνταγµατική θεωρία ούτε και συνταγµατική ιδεολογία.
Ο λόγος για τον οποίο η Κυβέρνηση, τα κυβερνητικά κόµµατα
δεν ανέλαβαν τη συνταγµατική πρωτοβουλία να ξεκινήσει µε περιεχόµενο η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος έγκειται στη βαθιά περιφρόνηση των κοµµάτων αυτών για το ίδιο
το Σύνταγµα. Περιφρόνηση που εκδηλώνεται µε την «εργαλειοποίηση» του Πρόεδρου της Δηµοκρατίας, προς έκδοση σωρηδόν, κατά ριπάς, πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Περιφρόνηση και απαξίωση του Συντάγµατος που εκδηλώνεται µε τα κατεπείγοντα νοµοσχέδια, για να µη γίνεται συζήτηση και να µην
υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Περιφρόνηση του Συντάγµατος
που εκδηλώνεται µε τους κοινοβουλευτικούς εκβιασµούς, µε την
άρνηση συζήτησης προτάσεων της Αντιπολίτευσης. Να σας πω
ότι εκκρεµούν προτάσεις νόµου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αύγουστο
του 2012 και δεν έχουν έρθει καν για συζήτηση στην επιτροπή
και στην Ολοµέλεια. Περιφρόνηση που εκδηλώνεται µε την άρνηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θεµελίου και αυτού της δηµοκρατικής κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Περιφρόνηση που
εκδηλώνεται µε την απαξίωση του Συντάγµατος σε κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία αυτών των κοµµάτων.
Πόσες φορές ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν δεν
διατύπωσε εντός του Κοινοβουλίου τη συνταγµατική αγωνία που
εκπηγάζει από τον συνταγµατικό πατριωτισµό του άρθρου 120
του Συντάγµατος; Πόσες φορές, κύριοι της ΔΗΜΑΡ, δεν κάναµε
εµείς ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας για εκτρωµατικά νοµοσχέδια, όπως οι νόµοι των οκτακοσίων σελίδων σε ένα άρθρο –
τα ψηφίσατε, λυπάµαι- και πόσες φορές δεν µας απαντήσατε
εσείς ότι αυτά είναι διαδικαστικά;
Αποχώρησε ο κ. Τσούκαλης, αλλά είναι εκείνος που κατά βάσιν
επιχειρηµατολογούσε για το ότι η συζήτηση περί συνταγµατικότητας της νοµοθετικής διαδικασίας είναι κάτι διαδικαστικό, αποπροσανατολιστικό, που δεν πρέπει να µας αποσπά από τον κύριο
στόχο. Ποιος είναι ο κύριος στόχος; Η µνηµονιοποίηση του Συντάγµατος; Η ένταξη της µνηµονιακής λαίλαπας στο συνταγµατικό πλαίσιο; Η κατάργηση του Κοινοβουλίου και η κατάλυση του
κοινοβουλευτισµού µέσα από αυτές τις εκτρωµατικές διαδικασίες;
Κύριοι της Κυβέρνησης για να απαντήσω εγώ στην ερώτηση
της ΔΗΜΑΡ, ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε η συζήτηση
αυτή µε πρωτοβουλία των κυβερνώντων και συγκυβερνώντων
κοµµάτων είναι διότι η Κυβέρνηση δεν έχει καµµία πρόθεση και
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καµµία διάθεση να ενισχύσει εκείνους του συνταγµατικούς θεσµούς ή να δηµιουργήσει νέους, κατά τρόπον ώστε να ενισχύεται
η λαϊκή βούληση και η λαϊκή κυριαρχία, η λαϊκή και κοινωνική
πρωτοβουλία, να υπάρχουν δηµοψηφίσµατα, όπως εµείς προτείνουµε, µε λαϊκή πρωτοβουλία, να υπάρχει νοµοθετική, κοινωνική
πρωτοβουλία, να µπορεί ο λαός δηλαδή µε συγκεκριµένο αριθµό
υπογραφών να φέρνει στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση
προτάσεις, να ενισχυθεί το πολίτευµα ως κοινωνικό κράτος δικαίου, κάτι που έχει καταρρακωθεί.
Δεν υπάρχει καµµία τέτοια διάθεση. Και ξέρετε πώς εκδηλώθηκε η έλλειψη αυτής της διάθεσης; Εκδηλώθηκε µε την πρώτη
πράξη που έκανε η συγκυβέρνηση -στην οποία τότε συµµετείχατε, κύριοι της ΔΗΜΑΡ- αµέσως µετά τη συµπλήρωση της προθεσµίας των πέντε ετών από την τελευταία αναθεώρηση, στις 27
Μαΐου 2013. Ποια ήταν η πρώτη πράξη της Κυβέρνησης; Ήταν η
εισήγηση εκ µέρος ενός λειψού Υπουργικού Συµβουλίου -χωρίς
τις υπογραφές των Υπουργών που είχαν οριστεί από το δικό σας
κόµµα- στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για το µαύρο στην ΕΡΤ.
Δεν είναι, λοιπόν, ποτέ δυνατόν να συζητάµε, όταν διατρανώνει η Κυβέρνηση µε τον πλέον κυνικό και ωµό τρόπο τη διάθεσή
της να ισοπεδώσει το Σύνταγµα και όταν ως πρώτη πράξη, την
ώρα που έπρεπε να αρχίσει η συζήτηση για τη συνταγµατική Αναθεώρηση, φέρνει το «µαύρο» στην ΕΡΤ, πράξη δικτατορικής αντίληψης και χουντικής κοπής. Δεν είναι δυνατόν να συζητάµε και
να διερωτάσθε γιατί δεν ξεκινάει µε κυβερνητική πρωτοβουλία η
συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Όσο για το εάν διερωτάσθε γιατί δεν ξεκινά µε πρωτοβουλία
του ΣΥΡΙΖΑ, είναι νοµίζω αυτονόητη η απάντηση. Προαπαιτούµενο και προϋπόθεση για να γίνει µια τέτοια συζήτηση είναι η συναίνεση ότι ο βασικός κορµός του Συντάγµατος, το κοινωνικό
κράτος, το κράτος δικαίου, η διάκριση των εξουσιών, η προστασία του δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας, η αρχή
της διαφάνειας, όλα αυτά αποτελούν κοινή αντίληψη. Εδώ υπάρχει πλήρες χάσµα, πλήρης απόσταση µεταξύ της αντίληψης που
εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόµµα της Αριστεράς και της καθεστωτικής πρακτικής που εκδηλώνεται σταθερά και αµετανόητα όλο
αυτό το διάστηµα από πλευράς των συγκυβερνώντων κοµµάτων.
Δύο παρατηρήσεις: Πρώτον, το ξέρετε ότι αυτή τη στιγµή, µε
δεδοµένη την προθεσµία στις 11 Φεβρουαρίου 2015, καταληκτική ηµεροµηνία κατά την οποία ή θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ή θα προκηρυχθούν εκλογές –εµείς λέµε να προκηρυχθούν εκλογές- και µε δεδοµένο…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο για
να διατυπώσω δυο σκέψεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βέβαια, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό, ευχαρίστως.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για δυο λεπτάκια, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Με δεδοµένη, λοιπόν, αυτήν την καταληκτική ηµεροµηνία, µε
δεδοµένη ακόµα την υποχρεωτική συνταγµατικά απόσταση ενός
µηνός µεταξύ των δύο ψηφοφοριών για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος, για να γίνει αυτήν τη στιγµή Αναθεώρηση του Συντάγµατος πρέπει και αυτή να γίνει µέσω πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου ή µε διαδικασία fast track. Διότι θα πρέπει να έχει
κατατεθεί πρόταση -κάτι που δεν έχει γίνει-, να έχει συγκροτηθεί
ειδική επιτροπή -κάτι που δεν έχει γίνει-, µετά από συζήτηση στη
Βουλή -κάτι που δεν έχει γίνει-, να υποβάλει η επιτροπή τις προτάσεις της στη Βουλή για το πόρισµά της και εν συνεχεία να γίνει
νέα συζήτηση επί των προτάσεων της επιτροπής στην Ολοµέλεια
και δύο ψηφοφορίες που έχουν απόσταση ενός µηνός µεταξύ
τους. Δηλαδή πρέπει να τα έχετε τελειώσει όλα αυτά µέχρι τις
11 Ιανουαρίου, όταν η συζήτηση για τον προϋπολογισµό ολοκληρώνεται στις 7 Δεκεµβρίου.
Εάν αυτήν την αντίληψη επιθυµεί να προωθήσει η Κυβέρνηση
είναι κατάδηλο για άλλη µία φορά ότι αυτή διαδηλώνει την περιφρόνηση στο Σύνταγµα και στη δηµοκρατική αρχή. Εάν αυτές
τις ασφυκτικές προθεσµίες επιχειρεί να κάµψει η Κυβέρνηση, για
να χρησιµοποιήσει τη συνταγµατική Αναθεώρηση ως πρόσχηµα,
ως όχηµα και ως άλλοθι για να εκβιάσει την εκλογή Προέδρου
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της Δηµοκρατίας από µια Βουλή η οποία είναι πλήρως αναντίστοιχη προς την κοινωνία και τη λαϊκή βούληση, τότε για άλλη
µία φορά η Κυβέρνηση αποδεικνύει την αντίληψή της για την
κάµψη κάθε αρχής, ακόµη και των κορυφαίων διαδικασιών, στον
βωµό -και µε στόχο- της εξυπηρέτησης κυβερνητικών και δυστυχώς µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω µε µια φράση, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ
για την ανοχή.
Είναι αυτονόητο ότι το Σύνταγµα επιδέχεται και χρήζει αναθεώρησης, όχι προς την κατεύθυνση προς την οποία εσείς οδηγείστε µέσα απ’ αυτήν την πολιτική ούτε µε τον τρόπο και τις
διαδικασίες που απ’ ό,τι φαίνεται απεργάζεστε και οι οποίες υποβαθµίζουν ακόµη περισσότερο τη δηµοκρατική λειτουργία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πάντα όταν γίνεται κουβέντα, ειδικά στο Κοινοβούλιο, για τη
συνταγµατική Αναθεώρηση, νοµίζω ότι είναι ύψιστη και κορυφαία. Διότι είναι σαφές -εµείς το έχουµε πει πάρα πολλές φορέςότι κάποιες από τις διατάξεις του αρχικού κειµένου του Συντάγµατος του 1975 έχουν εµφανίσει σηµεία θεσµικής και πολιτικής
κόπωσης, ύστερα από τη σχετικώς µακρά εφαρµογή τους και
βεβαίως λόγω της οφθαλµοφανούς µεταβολής των αντίστοιχων
κοινωνικών και οικονοµικών δεδοµένων από τότε που θεσπίστηκαν.
Επίσης, έχουν διαπιστωθεί παραδεδεγµένες αστοχίες των
προγενέστερων Αναθεωρήσεων του Συντάγµατος, που έχουν
οδηγήσει ακόµα και σε σοβαρές δυσλειτουργίες του ιδίου του
πολιτεύµατος και χρέος µας είναι να τις διορθώσουµε. Είναι
χρέος της Βουλής να τις διορθώσει και, βεβαίως, αυτό κάνουµε.
Έρχοµαι να απαντήσω στα ερωτήµατα που έθεσε η επίκαιρη
επερώτηση της ΔΗΜΑΡ και συγκεκριµένα στο κατά πόσον έχουµε καθυστερήσει την όλη αυτή διαδικασία. Σας το είπε νωρίτερα και ο Υπουργός. Καθυστέρηση δεν υπήρξε. Έχουµε ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση για τη συνταγµατική Αναθεώρηση ήδη
από το 2011.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει καταθέσει κοντά στα τριάντα ένα,
τριάντα δύο σηµεία για συνταγµατική Αναθεώρηση -διατάξεις
που χρήζουν συνταγµατικής Αναθεώρησης- και τα έχουµε καταθέσει στον δηµόσιο διάλογο. Έχει ήδη συσταθεί επιτροπή από
τη Νέα Δηµοκρατία και σύντοµα, βεβαίως, θα καταθέσει την
έκθεσή της.
Διαβάζοντας, κύριε Πρόεδρε, την επίκαιρη επερώτηση της
ΔΗΜΑΡ και βλέποντας όλα τα σηµεία στα οποία έχετε αναφερθεί
και έχετε επισηµάνει, θα έλεγα ότι στα περισσότερα συµφωνούµε και είναι και δικές µας προτάσεις, όχι ως προς την τελική
ρύθµιση, αλλά τουλάχιστον ως προς την πρόθεση να συζητήσουµε τις πολύ συγκεκριµένες διατάξεις. Αναφέρω χαρακτηριστικά το εκλογικό σύστηµα, τη διαφάνεια, τον νόµο περί ευθύνης Υπουργών, τη βουλευτική ασυλία.
Βεβαίως, δεν αναφέροµαι στο άρθρο 26, γιατί γνωρίζετε ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Συντάγµατος δεν είναι στις αναθεωρητέες διατάξεις. Έχουµε τις δικές µας απόψεις για τις
σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας. Οµοίως και στα εργασιακά ζητήµατα, θέµα στο οποίο επιτρέψτε µου να πω ότι οι διατάξεις του
Συντάγµατος είναι αρκετά επαρκείς.
Αναγνωρίζουµε όλοι τη δύσκολη δηµοσιονοµική κατάσταση,
την οποία βεβαίως σιγά σιγά, όσο η χώρα φεύγει από τα δεσµά
του µνηµονίου, θα µπορέσουµε να αποκαταστήσουµε. Είναι
λοιπόν οι δηµοσιονοµικές δυσχέρειες και ανάγκες που προφανώς έχουµε µπροστά µας να διορθώσουµε, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι δεν υπάρχει χρεία αλλαγής αυτών των διατάξεων.
Υπάρχει, βεβαίως, το ερώτηµα το οποίο τέθηκε -και ιδιαίτερα
από την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ- το αν έχουµε
καθυστερήσει. Σαφέστατα δεν έχουµε καθυστερήσει. Η Νέα
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Δηµοκρατία είναι αυτή η οποία έχει θέσει στον δηµόσιο διάλογο
την ανάγκη Αναθεώρησης του Συντάγµατος ως προµετωπίδα.
Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές. Χρειάζεται να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Χρειάζεται να φύγουµε από
διατάξεις, οι οποίες πραγµατικά έχουν κρατήσει και την οικονοµία της Ελλάδος πολύ κάτω. Εγώ θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο
άρθρο 16 και το άρθρο 24 του Συντάγµατος, όπου εκεί θα µπορούσαν να γίνουν πραγµατικά αλλαγές και να πάρουµε την πρωτοβουλία και να υπάρξει συναίνεση, όπως το είπατε, κύριε
Πρόεδρε, στο να αλλάξει η φιλοσοφία της οικονοµίας σε αυτή
τη χώρα. Η χώρα το έχει ανάγκη αυτό. Το έχει ανάγκη η νεολαία.
Άκουσα την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να µιλάει για τις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας που έχετε κάνει.
Για το «πάπλωµα» όµως δεν είπατε τίποτε. Ποια είναι η πρότασή
σας για τη συνταγµατική Αναθεώρηση; Πότε την έχετε θέσει
στον δηµόσιο διάλογο, για να καταλάβω; Βεβαίως, το άρθρο 110
του Συντάγµατος…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας απαντήσω. Θα µου δώσει τον λόγο ο κύριος Πρόεδρος για να σας απαντήσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Είναι πολύ συγκεκριµένο
το τι αναφέρεται στο άρθρο 110. Με πρωτοβουλία σας µε πενήντα Βουλευτές θα µπορούσατε να είχατε φέρει το θέµα τουλάχιστον στον δηµόσιο διάλογο, εδώ στο Κοινοβούλιο, να συζητήσουµε για τη συνταγµατική Αναθεώρηση. Βεβαίως όµως
εσείς αναλίσκεστε -κι έτσι βλέπετε το Σύνταγµα- στο πως θα κάνετε ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας εδώ στους νόµους. Για
την ουσία όµως δεν άκουσα τίποτα. Δεν άκουσα ποια είναι η
ατζέντα σας για τις διατάξεις Αναθεώρησης. Δεν άκουσα ποιες
είναι οι προτάσεις σας. Γιατί στην ουσία µιλάτε για συναίνεση,
αλλά δεν έχουµε δει πουθενά συναίνεση.
Μας κατηγορείτε ότι εµείς µεταχειριζόµαστε το Σύνταγµα αλά
καρτ. Εσείς µεταχειρίζεστε το Σύνταγµα αλά καρτ. Για να απαντήσω στο βασικό ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε, της Δηµοκρατικής
Αριστεράς: Βεβαίως και δεν έχουµε καθυστερήσει, γιατί βρισκόµαστε στο µέσο της τετραετίας. Σε κάθε περίπτωση, έχουµε
µπροστά µας άλλα δύο χρόνια να συζητάµε και να αποφασίσουµε για το Σύνταγµα και να κάνουµε ουσιαστικό διάλογο µε
συναίνεση. Δεν είµαστε εµείς που χρησιµοποιούµε το Σύνταγµα
αλά καρτ. Άλλοι χρησιµοποιούν το Σύνταγµα αλά καρτ και µας
θέτουν και συγκεκριµένες προθεσµίες.
Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαµπρό να συζητήσουµε για το Σύνταγµα, να συζητήσουµε για αυτά που απασχολούν ουσιαστικά
τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα µε πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς µια διαφορετικού τύπου επίκαιρη επερώτηση, µια επίκαιρη επερώτηση που προφανώς δεν απευθύνεται
σε ολιγωρία της Κυβέρνησης σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής.
Αυτό όµως το οποίο γίνεται σαφές είναι ότι απευθύνεται στις δύο
µεγάλες Κοινοβουλευτικές Οµάδες που υπάρχουν στη Βουλή,
σε σχέση µε το κατά πόσον θα ξεκινήσει η διαδικασία της συνταγµατικής Αναθεώρησης.
Αυτό είναι πραγµατικότητα, καθώς, όπως γνωρίζετε, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, η πρωτοβουλία για να ξεκινήσει µια διαδικασία συνταγµατικής Αναθεώρησης ανήκει στο Κοινοβούλιο, στη
Βουλή των Ελλήνων και µπορεί να την αναλάβει µια Κοινοβουλευτική Οµάδα ή µια οµάδα από πενήντα Βουλευτές.
Αυτό το δικαίωµα λοιπόν αυτήν τη στιγµή το έχει η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως,
από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν διατυπωθεί τον τελευταίο ενάµιση χρόνο πάρα πολλές και συγκεκριµένες προτάσεις σε σχέση
µε διατάξεις, για τις οποίες θα µπορούσαµε να καταλήξουµε σε
µια συναινετική συνταγµατική Αναθεώρηση.
Ξεκινώντας το ουσιαστικό κοµµάτι της σηµερινής µου οµιλίας,
θα ήθελα να πω ότι το Σύνταγµα δεν µπορεί να λύσει τα πάντα
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και δεν µπορεί να µιλήσει για όλα ή να περιγράψει τα πάντα. Είναι
ένα κείµενο, το οποίο είναι, όπως λέµε στο Συνταγµατικό Δίκαιο,
ελλειπτικό, περιεκτικό και όχι περιπτωσιολογικό. Για τον λόγο
αυτό δεν είναι δυνατόν οτιδήποτε απασχολεί την ελληνική πολιτική ή οικονοµική ζωή να περιγράφεται στο Σύνταγµα.
Το Σύνταγµα λοιπόν ως ένα τέτοιο κείµενο πρέπει να είναι και
διαχρονικό και να επιτελεί έναν ιστορικό ρόλο, που είναι ο ιστορικός ρόλος της ανταπόκρισης της διαγενεακής, αλλά στο πέρασµα των δεκαετιών να µην έχει την ανάγκη των συνεχών Αναθεωρήσεων.
Αυτό, βεβαίως, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
δεν έχει να κάνει µε τους περιορισµούς που θέτει το Σύνταγµα
σε σχέση µε την Αναθεώρησή του.
Η διεθνής πρακτική, η διεθνής νοµοθεσία ουσιαστικά προβλέπει έναν διαφορετικό τρόπο Αναθεώρησης, στις περισσότερες
χώρες, του Συντάγµατος. Το να υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές
δικλείδες που υπάρχουν στην ελληνική έννοµη τάξη και στο Σύνταγµά µας ουσιαστικά δεν δυσκολεύει τη συνταγµατική Αναθεώρηση στην κατεύθυνση του να την περιορίσουν. Το αντίθετο
συµβαίνει. Δυσκολεύουν την ουσιαστική διαδικασία συνταγµατικής Αναθεώρησης στο κοµµάτι το οποίο έχει να κάνει µε διατάξεις οι οποίες θα έπρεπε να αλλάξουν και, λόγω των διαφόρων
διελκυστίνδων οι οποίες προβλέπονται στο Σύνταγµα, δεν αλλάζουν.
Βεβαίως, αναφέροµαι, όπως αντιλαµβάνεστε, στο ζήτηµα, το
οποίο έχει να κάνει µε τον χρονικό περιορισµό αλλά και τη µεσολάβηση εκλογών.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι, όσον αφορά αυτές τις δικλίδες που υπάρχουν στο Σύνταγµα, θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε τη συζήτηση από εκεί, προκειµένου να αναθεωρήσουµε τις συγκε- κριµένες διατάξεις και βεβαίως να διατηρήσουµε το ζήτηµα, το οποίο έχει να κάνει µε τις εκατόν ογδόντα ψήφους που χρειάζονται, προκειµένου να αναθεωρηθεί µία συγκεκριµένη συνταγµατική διάταξη.
Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαµε αυτά στα οποία συµφωνούν οι περισσότερες από τις κυβερνητικές δυνάµεις, αυτά στα
οποία συµφωνούν οι περισσότερες από τις πλειοψηφικές δυνάµεις να µπορούν να αναθεωρούνται και µε αυτόν τον τρόπο να
καθίσταται το Σύνταγµά µας πολύ πιο σύγχρονο και –αν θέλετενα ανταποκρίνεται καλύτερα στον ρόλο του.
Είναι το Σύνταγµά µας ένα Σύνταγµα το οποίο αντικατοπτρίζει
τη χώρα της κρίσης; Είναι ένα Σύνταγµα, το οποίο αλλάζει τη
χώρα ή η Αναθεώρησή του θα µπορούσε να αλλάξει τη χώρα
στην προσπάθεια να βγούµε από την κρίση;
Εγώ νοµίζω ότι, αν µπορούσαµε ποτέ να οδηγήσουµε στην παρούσα πολιτική συγκυρία τη Βουλή των Ελλήνων σε µία Αναθεώρηση του Συντάγµατος, αυτό που θα έπρεπε να έχουµε στο
µυαλό µας όλες οι πολιτικές δυνάµεις δεν είναι ποιος ιδεολογικά
ή πολιτικά ή µικροπολιτικά θα κυριαρχήσει έναντι του άλλου,
αλλά το κοµµάτι, το οποίο έχει να κάνει µε την απόλυτη συναίνεση στη διαδικασία της συνταγµατικής Αναθεώρησης στην προσπάθεια να µην µπει ξανά η χώρα σε κρίση. Όχι απλά δηλαδή να
βγούµε από την κρίση, αλλά να µη βιώσει ξανά ο ελληνικός λαός,
οι επόµενες γενιές αντίστοιχη κρίση µε τη σηµερινή. Αυτό θα
έπρεπε να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο αυτής εδώ της συζητούµενης σήµερα συνταγµατικής Αναθεώρησης.
Με αυτήν την έννοια, θεωρώ όλα τα κυρίαρχα προτάγµατα, οι
προκλήσεις που υπάρχουν σήµερα διεθνώς, αλλά και σε επίπεδο
ελληνικής κοινωνίας, θα έπρεπε να τύχουν µιας ευρύτατης συζήτησης, όχι µόνο µεταξύ των ανθρώπων της Αιθούσης, όχι µόνο
εντός της Αιθούσης, αλλά και εκτός αυτής.
Βεβαίως, το Προεδρείο, κύριε Προεδρεύοντα, της Βουλής θα
µπορούσε να αναλάβει την πρωτοβουλία να ανοίξει τη συζήτηση
και πέρα από τις βουλευτικές έδρες, µέσω του διαδικτύου, σχετικά µε τις διατάξεις, οι οποίες µπορούν και πρέπει να αναθεωρηθούν, όχι γιατί πρέπει να πάµε σε έναν συνταγµατικό λαϊκισµό,
αλλά γιατί η συµµετοχικότητα, η συµµετοχή των πολιτών µπορεί
να οδηγήσει σε ακόµα καλύτερες ρυθµίσεις και ουσιαστικά να
κατοχυρώσει στην πράξη ότι θα είναι ένα Σύνταγµα, το οποίο όχι
απλά θα ξεπεράσει την κρίση, όχι απλά θα βγάλει τη χώρα από
την κρίση, αλλά θα µπορέσει να µας οδηγήσει σε µια κατάσταση
που δεν θα βιώσει ξανά η χώρα παρόµοια κρίση.
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Με αυτήν την έννοια λοιπόν νοµίζω ότι οι συνταγµατικές ρυθµίσεις οι οποίες πρέπει να αναθεωρηθούν είναι αρκετές και κυρίως εγώ θα τις περιέγραφα στις εξής κατηγορίες:
Το πρώτο κοµµάτι έχει να κάνει µε τη διαφάνεια και τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος. Εδώ έχουµε τις διατάξεις για τη
βουλευτική ασυλία, όπως, επίσης, και για την ποινική ευθύνη των
Υπουργών. Για αυτές τις διατάξεις είναι δεδοµένο –εγώ πιστεύωότι θα βρούµε τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, προκειµένου
να τις αναθεωρήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, τα δύο λεπτά της ανοχής
σας.
Με αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι προστατεύουµε τον πολιτικό
κόσµο της χώρας, προστατεύουµε τα κόµµατα και τις κυβερνήσεις, όχι µε την έννοια να αφήσουµε απροστάτευτους τους ανθρώπους οι οποίοι ασκούν διοίκηση και κυβέρνηση, αλλά µε την
έννοια ότι δεν µπορεί να υπάγονται σε διαφορετικές παραγραφές αδικηµάτων διαφορετικά πρόσωπα ανά την επικράτεια.
Δεύτερον, είναι άλλο πράγµα η πολιτική ευθύνη των πολιτικών
προσώπων και άλλο πράγµα η ποινική ευθύνη των πολιτικών προσώπων.
Για οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα δεν µπορεί να συζητά ούτε
η αρµόδια επιτροπή ούτε να αποφασίζει η Ολοµέλεια της Βουλής, σχετικά µε την άρση της ασυλίας των Βουλευτών και αυτό
γιατί το άρθρο για τη βουλευτική ασυλία υπάρχει επί πολλές δεκαετίες, αλλά και το άρθρο για την ευθύνη των Υπουργών υπάρχει περισσότερες δεκαετίες.
Το ζήτηµα -που είναι πάρα πολύ σηµαντικό- είναι να ξεκαθαρίσουµε αυτά τα θέµατα σε σχέση µε τις διάφορες ασυλίες που
υπάρχουν, να διαχωρίσουµε την πολιτική και ποινική ευθύνη και
µε αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουµε ακόµη περισσότερο τον
πολιτικό κόσµο της χώρας.
Θα κλείσω µε άλλες δύο κατηγορίες διατάξεων. Η πρώτη έχει
να κάνει µε την ωριµότητα της ελληνικής δηµοκρατίας, που
αφορά κυρίως την πρόωρη προκήρυξη εκλογών. Αυτό δεν είναι
δυνατόν να επαφίεται στην απόφαση του εκάστοτε Πρωθυπουργού, αλλά απαιτεί ουσιαστικά απόφαση της πλειοψηφίας της
Βουλής των Ελλήνων. Αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί και µε έναν
τρόπο να περιγραφεί, έτσι ώστε να µην επιδέχεται άλλης αµφισβήτησης.
Βεβαίως, το ζήτηµα του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, µε
εξαιρέσεις που µπορούν να αποφασίζονται από εκατόν ογδόντα
Βουλευτές, είναι κάτι που έχει να κάνει µε τη διαγενεακή δικαιοσύνη, δεν έχει να κάνει µε ευρωπαϊκές ή άλλες υποχρεώσεις της
χώρας. Έχει να κάνει µε το ότι µία γενιά δεν µπορεί να ζει εις
βάρος της άλλης.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε τη διαδικασία της συµµετοχικότητας των πολιτών. Λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία µε συλλογή
υπογραφών, νοµοθετική πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµοψηφίσµατα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ζητήµατα
ηλεκτρονικής συµµετοχής των πολιτών. Τώρα που πλέον υπάρχει
µεγάλη συµµετοχή πολιτών µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτά είναι θέµατα που πρέπει να ενταχθούν στην ελληνική
δηµοκρατία, ώστε µε αυτόν τον τρόπο η ελληνική δηµοκρατία
όχι απλώς να καταστεί πιο ελκυστική, αλλά κυρίως πιο αποτελεσµατική.
Είναι αυτό το κρίσιµο µονοπάτι της συνταγµατικής Αναθεώρησης που τελικά µπορεί να οδηγήσει όχι στον συνταγµατικό λαϊκισµό, αλλά κυρίως σε µία ευρύτερη συζήτηση, πολύ πιο υγιή,
πιο πολιτική και τελικά µία συζήτηση πολύ πιο συναινετική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ο αγαπητός συνάδελφος, Βουλευτής Αχαΐας,
κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά κατέθεσε τη συγκεκριµένη επίκαιρη επερώτηση. Με αυτή της την
ενέργεια έπραξε το µοναδικό που µπορούσε να πράξει σύµφωνα
µε τον αριθµό των Βουλευτών της και σύµφωνα µε τον Κανονι-
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σµό της Βουλής, δηλαδή να προκαλέσει µία συζήτηση στον φυσικό χώρο τον οποίο αφορά το θέµα, που είναι το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και
των Βουλευτών είναι η εκκίνηση της διαδικασίας της συνταγµατικής Αναθεώρησης. Όµως, δεν είχαµε άλλον τρόπο να προκαλέσουµε αυτήν τη συζήτηση. Άλλα κόµµατα και άλλοι Βουλευτές
µπορούσαν να προκαλέσουν µε άλλον τρόπο τη συγκεκριµένη
συζήτηση.
Προκαλέσαµε, λοιπόν, τη συζήτηση και δηλώνουµε -και εγώ
και όλοι- ως Δηµοκρατική Αριστερά ότι, αν διαθέταµε τον απαιτούµενο από το άρθρο 110 του Συντάγµατος αριθµό των πενήντα Βουλευτών, ήδη η διαδικασία αυτή, µε πρωτοβουλία της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, θα είχε εκκινήσει εδώ και πολύ καιρό.
Απευθύνοµαι, λοιπόν, στους Βουλευτές και στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Αυτή η συζήτηση ήταν µία ευκαιρία να διαπιστώσουµε τις δύο βασικές προϋποθέσεις για τη µεγάλη αυτή
διαδικασία της Αναθεώρησης του Συντάγµατος, δηλαδή κατά
πόσον υπάρχουν ευρύτατες πολιτικές πλειοψηφίες και κατά
πόσον µπορούµε να προκαλέσουµε µία ευρύτερη συζήτηση.
Από τις τοποθετήσεις όλων των πτερύγων φαίνεται ότι ίσως
να είναι κάπως δύσκολο αυτό, παρ’ όλο που στον δηµόσιο λόγο
όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες και οι εκπρόσωποί τους διακηρύσσουν τη θέλησή τους, την άποψή τους, ότι το Σύνταγµα
πρέπει να αλλάξει.
Η Δηµοκρατική Αριστερά προσεγγίζει το συγκεκριµένο θέµα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε πολύ µεγάλη υπευθυνότητα και
µε πολύ µεγάλη προσοχή, γιατί, όπως πολύ σωστά εξήγησε ο κύριος Υπουργός στην οµιλία του, η πρόβλεψη του άρθρου 110 του
Συντάγµατος, µε τις διαδοχικές ψηφοφορίες από δύο διαφορετικές Βουλές πρέπει να προκαλεί την εύλογη προσοχή και υπευθυνότητα απέναντι σε αυτό το ζήτηµα.
Ερώτηση: Μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος ποιοι θα είναι οι συσχετισµοί στην καθοριστική Βουλή, που θα προσδιορίσει το περιεχόµενο των διατάξεων; Αρκούν και µόνο οι εκατόν ογδόντα
της πρώτης Βουλής, ούτως ώστε η Aναθεωρητική Βουλή να ολοκληρώσει σωστά το έργο της; Όχι.
Γι’ αυτό ακριβώς απαιτείται συναίνεση, ευρύτατος διάλογος
και βεβαίως προτάσεις, οι οποίες να αναφέρονται και να επεκτείνονται και να προβάλλονται στο απώτερο µέλλον, γιατί µπορούµε
να πούµε ότι δεν είναι τιµητικό για το πολιτικό µας σύστηµα και
για την ελληνική πολιτεία, τη δηµοκρατική πολιτεία, ουσιαστικά,
η «νοµοθετικοποίηση» του Συντάγµατος, να έχουµε Aναθεωρήσεις του Συντάγµατος πιο συχνά απ’ ό,τι τροποποιούνται νόµοι.
Η Aναθεώρηση του 2001 και η ατελής Aναθεώρηση του 2008
οδήγησαν στην αναγκαιότητα για νέα Aναθεώρηση, γεγονός που
υποδηλώνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δυστυχώς οι
Aναθεωρήσεις του Συντάγµατος, αυτή η κορυφαία διαδικασία,
έχει χρησιµοποιηθεί διαχρονικά από το πολιτικό σύστηµα ως
στοιχείο ουσιαστικά εκλογικής διαχείρισης και πολιτικών ιδιοτελειών.
Να θυµίσω, επίσης, την Aναθεώρηση του 1986. Γνωρίζουµε
όλοι για ποιοn λόγο έγιναν το 2001 και 2008, που ουσιαστικά χάθηκε µία ευκαιρία πολύ σοβαρή, πολύ κρίσιµη για την Aναθεώρηση και περιοριστήκαµε µόνο στην κατάργηση του ασυµβίβαστου των Βουλευτών.
Πρέπει να γίνει µε τον ίδιο τρόπο η νέα Aναθεώρηση; Προφανώς όχι. Πρέπει να γίνει µε πάρα πολύ σοβαρό τρόπο. Όµως, δεν
πρέπει να καθυστερήσει. Δεν πρέπει να καθυστερήσει, γιατί
υπάρχει κοινή αντίληψη, κοινωνική αντίληψη ότι το Σύνταγµα,
ορισµένες βασικές διατάξεις, πρέπει να αναθεωρηθούν.
Όµως, το κρισιµότερο από όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν είναι η αρτιότητα του Συντάγµατος. Έχουµε ένα πάρα πολύ
καλό Σύνταγµα. Έχει εκθειαστεί και από διεθνείς παρατηρητές
και διεθνείς παράγοντες το ελληνικό Σύνταγµα. Το πρόβληµα
είναι ο τρόπος εφαρµογής του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Θα φέρω ένα παράδειγµα, επειδή ο χρόνος δεν επαρκεί.
Κύριε Υπουργέ, πρόκειται για ένα ζήτηµα το οποίο δυστυχώς
δεν έχουµε εντοπίσει επαρκώς. Σύµφωνα µε το άρθρο 82 παράγραφος 1, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει
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τις γενικές πολιτικές της χώρας. Οι πολιτικές που ασκούνται στη
χώρα προσδιορίζονται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, αποτελείται από τον Πρωθυπουργό και
τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, που σηµαίνει ότι το Υπουργικό Συµβούλιο καθορίζει τις πολιτικές και όχι ο κύριος Πρωθυπουργός.
Για να είναι σωστή, λοιπόν, η λειτουργία του κοινοβουλευτικού
µας πολιτεύµατος, θα πρέπει το Υπουργικό Συµβούλιο, κύριε
Υπουργέ, και εσείς προσωπικά ως µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου να συσκέπτεσθε, να συνεδριάζετε και να αποφασίζετε
την κυβερνητική πολιτική.
Τι έχει καθιερωθεί, τι έχει εµπεδωθεί στην Ελλάδα; Ότι την πολιτική την καθορίζει ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συµβούλιο απλώς διεκπεραιώνει διά των προτάσεων νόµου.
Αν αυτή η στρέβλωση δεν αντιστραφεί -το φέρνω ως παράδειγµα- δηλαδή, πραγµατικά το Υπουργικό Συµβούλιο να χαράζει, να προσδιορίζει πολιτικές και ο Πρωθυπουργός απλώς και
µόνο να διασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης και να επιβλέπει την υλοποίηση της συγκεκριµένης πολιτικής, έχουµε µία τεράστια στρέβλωση.
Κλείνω µε το εξής: Την Τρίτη έχουµε µία ενδιαφέρουσα συνάντηση εδώ, στη Βουλή. Έρχεται κλιµάκιο της GRECO. Η GRECO
είναι η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που αξιολογεί τα
κράτη όσον αφορά στο πλαίσιο που διαθέτει κατά της διαφθοράς.
Όπως γνωρίζετε, η χώρα µας το 2012 είχε τεθεί σε ιδιότυπο
εµπάργκο εκ µέρους της GRECO, γιατί δεν είχε εκπληρώσει δεκατρείς όρους διαφάνειας του πολιτικού συστήµατος. Η µόνη
που φέραµε και ψηφίσαµε ως µνηµονιακή υποχρέωση ήταν το
νοµοσχέδιο για το πολιτικό χρήµα.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ποια πράγµατα θα
ελεγχθούµε και θα αξιολογηθούµε από την τρόικα: εξέταση του
κοινοβουλευτικού συστήµατος, διαφάνεια της νοµοθετικής διαδικασίας -θα επαναλάβω για άλλη µία φορά ότι έχουµε έναν νόµο
για την καλή νοµοθέτηση τον οποίο δεν έχουµε εφαρµόσει ποτέαµοιβές, επιδόµατα και οικονοµικές πηγές της Βουλής, ηθικές
αρχές και κανόνες λειτουργίας, σύγκρουση συµφερόντων, απαγόρευση ή περιορισµός κάποιων δραστηριοτήτων, παραδείγµατος χάριν, δώρα, χορηγίες κ.ά., ασυµβίβαστα, απασχόληση µετά
το πέρας της κοινοβουλευτικής θητείας, δηµόσιες συµβάσεις,
κατάχρηση δηµοσίων πόρων, κατάχρηση εµπιστευτικής πληροφορίας, συµβάσεις µε τρίτα µέρη, «πόθεν έσχες», επιτήρηση και
µέτρα επιβολής, συµβουλευτική εκπαίδευση. Γι’ αυτά όλα θα
ελεγχθούµε. Πολλά απ’ αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να
τύχουν και της συνταγµατικής πρόβλεψης.
Θα παρακολουθήσω αυτή την επιτροπή και θα προσπαθήσω,
κύριε Υπουργέ, να είµαι όσο το δυνατόν επιεικής για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σ’ αυτούς τους κρίσιµους τοµείς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Από πότε η παραβίαση του Συντάγµατος λέγεται στρέβλωση, κύριε Τσούκαλη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Άλλο παραβίαση, άλλο στρέβλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γιάννης Πανούσης και θα κλείσουµε τη συζήτηση µε
τον κύριο Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κοινός παρονοµαστής, αγαπητοί συνάδελφοι, της οµιλίας του
Προέδρου της ΔΗΜΑΡ και των Βουλευτών του κόµµατος είναι
ένας: Το Σύνταγµα δεν εκφράζει το του κρείττονος συµφέρον,
δηλαδή το δίκαιο των ισχυρών, και δεν ταυτίζεται µε τη θέληση
της οικονοµικά και πολιτικά κυρίαρχης τάξης. Συνιστά έναν ενοποιητικό θεσµό. Γι’ αυτό, χρησιµοποιώντας έννοιες και ρήτρες
του συνανήκειν, επιχειρεί να αποκτήσει ή να πετύχει τη συναίνεση και νοµιµοποίηση του µέγιστου αριθµού των πολιτών.
Με αυξηµένο, λοιπόν, κύρος και θεσµική ισχύ το Σύνταγµα επιδιώκει την ειρηνική συµβίωση, την ισορροπία των συµφερόντων
που εκφράζουν τον δεδοµένο συσχετισµό κοινωνικοπολιτικών
δυνάµεων και έτσι συνιστά τη νοµική πλαισίωση του κρατικού
φαινοµένου, κείµενο όµως υπερκείµενο των άλλων κανόνων της
συγκεκριµένης έννοµης τάξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η συντεταγµένη εξουσία, εξ ου και Σύνταγµα, θεσπίζεται από
κυρίαρχη εξουσία µε λαϊκή προέλευση, που θέτει όρια και πλαίσια και κατευθυντήριες διατάξεις στην εκτελεστική εξουσία.
Όµως, στη σύγχρονη εκδοχή τους προβλέπει και τη λήψη µέτρων κοινωνικής πολιτικής.
Ο Φώτης Κουβέλης υπογράµµισε ότι χρειάζεται θεσµική και
πολιτική θωράκιση της δηµοκρατίας. Ακούγοντας, όµως, πολλές
οµιλίες σήµερα διαπίστωσα ότι δεν έχουµε ούτε ένα µίνιµουµ
συµφωνίας, ούτε ως προς το θεσµικό ούτε ως προς το πολιτικό
µέρος.
Τι είναι το Σύνταγµα; Ένας πολιτικός νόµος, µία πολιτική συµφωνία ή, αν θέλετε, ένας πολιτικός συµβιβασµός, µε στόχο την
ανασύνθεση της ενότητας µιας κοινωνίας σε κρίση, αρκεί βέβαια
να µην είναι ένα εικονικό, πλασµατικό Σύνταγµα που κανείς δεν
εφαρµόζει.
Δεν νοείται, επίσης, όπως έγραφε ο αείµνηστος Αριστόβουλος
Μάνεσης, η συνταγµατική πραγµατικότητα να είναι αντισυνταγµατική. Αυτά που ειπώθηκαν από τον Πρόεδρό µας: αµφίβολη
ερµηνεία, καταστρατήγηση κ.λπ.. Το Σύνταγµα δεν µπορεί και
δεν πρέπει να µεταβάλλει την πολιτικοκοινωνική πραγµατικότητα
ούτε, όµως, να εµπεριέχει ένα δεύτερο κρυφό Σύνταγµα εκτάκτων συνθηκών. Θα πρέπει, όµως, να προσέξουµε να µην αυτοπεριορίζουµε το εθνικό και δηµόσιο συµφέρον στο όνοµα µιας
µνηµονιακής ή αντιµνηµονιακής προσαρµογής.
Δεν πιστεύω προσωπικά στους ένθεν κακείθεν µονόδροµους
απόλυτης αλήθειας και γνήσιας έκφρασης του, κατ’ αυτούς, µοναδικού λαϊκού αισθήµατος ή και αποκλειστικής ερµηνείας του
εθνικού συµφέροντος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν νοείται αριστερό Σύνταγµα σε
µία ευρωπαϊκή και καπιταλιστική χώρα, κατά τον ίδιο τρόπο δεν
νοείται και πολιτική αλλαγή στη χώρα, όταν οι αριστερές δυνάµεις µαλώνουν µεταξύ τους για το τι είναι το Σύνταγµα. Η
ΔΗΜΑΡ πιστεύει ότι οι συνταγµατικές θεσµικές µεταρρυθµίσεις
θα συµβάλουν στον εκσυγχρονισµό του καταστατικού µας χάρτη, στην αποκατάσταση της πολιτικής νοµιµοποίησης του συστήµατος διακυβέρνησης και στη βελτίωση της λειτουργίας, τόσο
του πολιτικοδιοικητικού µας συστήµατος όσο και των δηµοκρατικών µας θεσµών. Προσοχή! Όποιος και αν κυβερνά αυτή τη
χώρα. Γνωρίζετε τις απόψεις µας για το ποιος θέλουµε να κυβερνήσει.
Στην Ελλάδα της κρίσης και κυρίως στον οραµατισµό για την
Ελλάδα που εξέρχεται της κρίσης, πρέπει να προβλεφθούν
ασφαλιστικές δικλίδες, καθώς η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και η αποστασιοποίηση των πολιτών από τις δηµοκρατικές
διαδικασίες –αποχή- θέτουν σε κίνδυνο τη νοµιµοποίηση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Αυτό αφορά όλους µας, και αυτούς που τώρα κατηγορούν και αυτούς που αύριο θα κατηγορούνται.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι πιστεύω σ’ αυτό που είχε πει ο
Τόµας Τζέφερσον, ότι δηλαδή κάθε εποχή και κάθε γενιά θα πρέπει να θεσπίζει το Σύνταγµά της. Μιλάµε ιδίως για τη γενιά της
κρίσης. Γι’ αυτό χρειάζεται µεγαλύτερη λαϊκή συµµετοχή στην
αναθεωρητική διαδικασία και λιγότερη µικροψυχία, θα έλεγα,
των πολιτικών των κοµµάτων τουλάχιστον που βρίσκονται στη
Βουλή. Αυτό, δηλαδή το ότι η γενιά της κρίσης πρέπει να φτιάξει
το δικό της Σύνταγµα, θα είναι η µεγαλύτερη θεσµική προσφορά
της δικής µας γενιάς στη γενιά των παιδιών µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, διότι αποδείξατε ως πρώτος επερωτών –
είδα και την πρωτολογία σας και τη δευτερολογία σας- ότι χρησιµοποιήσατε και αξιοποιήσατε τον χρόνο που σας δίνει ο Κανονισµός λέγοντας πάρα πολλά, εκ των οποίων τα περισσότερα –
για να µην πω όλα- ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, σε πολύ λιγότερο
χρόνο. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Πάντως, ευχαριστούµε πολύ.
Ολοκληρώνουµε τη συζήτηση µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.
Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ήθελα να συµφωνήσω
µε τον Πρόεδρο κ. Κουβέλη. Πράγµατι, το θέµα της Αναθεώρησης δεν είναι µόνο θεσµικό ζήτηµα, αλλά και πολιτικό.
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Το είπα, κύριε Πρόεδρε, και στην απάντησή µου στην επερώτηση. Σας διαβάζω ακριβώς τι είπα: «Είναι αναγκαία σήµερα η
Αναθεώρηση, πολύ περισσότερο διότι υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία ανάµεσα στο πολιτικό σύστηµα και στις ανάγκες της κοινωνίας, ανάµεσα στον τρόπο διακυβέρνησης και στις ανάγκες
του πολίτη.».
Όσον αφορά τα επιµέρους θέµατα που θίχτηκαν, δεν είναι του
παρόντος να αναφερθώ. Αναφέρθηκε το θέµα της ασυλίας. Έχουµε άποψη γι’ αυτό, η οποία έχει γραφτεί στο πρόγραµµα της
Νέας Δηµοκρατίας, ότι δηλαδή η ασυλία νοείται µόνο για την παροχή ψήφου ή για την έκφραση γνώµης του Βουλευτή και όχι για
τα αδικήµατα του κοινού Ποινικού Δικαίου.
Όσον αφορά τον νόµο περί ευθύνης Υπουργών, ήταν προτεραιότητα της Κυβέρνησης αλλά και όλων των κοµµάτων της Βουλής ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, αλλά βεβαίως και ο νόµος
περί ευθύνης Υπουργών. Έχει ειπωθεί κατά κόρον. Μάλιστα,
έγινε ειδική ηµερίδα από τη Νέα Δηµοκρατία και στο Ναύπλιο,
αλλά αναφέρθηκε σ’ αυτό εκτεταµένα και ο Πρωθυπουργός,
όταν ανέλυε τις διατάξεις οι οποίες πρέπει να αναθεωρηθούν.
Όσον αφορά τη µείωση του αριθµού των Βουλευτών, θα τα
πούµε όταν έρθει η ώρα. Θα συµφωνήσω, όµως, ότι δεν είναι εκεί
το πρόβληµα, αλλά είναι µία ιδιαίτερη συζήτηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό δεν χρειάζεται Αναθεώρηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο κ. Καπερνάρος είπε ότι
δεν απάντησα στα ερωτήµατα. Απήντησα στα ερωτήµατα –δεν
θα µε πρόσεξε στην επερώτηση- και επεκτάθηκα και σε άλλα.
Προφανώς, αν ανατρέξει στα Πρακτικά, θα το δει.
Όσον αφορά αυτό που είπε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει
να πω ότι οι προηγούµενες Αναθεωρήσεις, αν ρίξετε µία µατιά,
έχουν µία χρονική απόκλιση από επτά µέχρι δεκαπέντε έτη. Άρα,
λοιπόν, η πενταετία δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ µακρινό.
Δείτε τις προηγούµενες Αναθεωρήσεις. Πολύ περισσότερο, η
Κυβέρνηση, ευθύς ως ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης
της χώρας, µίλησε για τις αδυναµίες του Συντάγµατος, είπε ότι
χρειάζεται Αναθεώρηση και, µάλιστα, καθόρισε και ποιες συγκεκριµένα διατάξεις είναι αυτές.
Τώρα να µη λέµε ότι πρέπει να γίνει πριν από την εκλογή του
Προέδρου της Δηµοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του
2016. Συνεπώς µη τρέφετε αυταπάτες ότι οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν πιο γρήγορα.
Όσον αφορά το κράτος δικαίου, το οποίο λέτε ότι παραβιάζει
η Κυβέρνηση, µήπως το παραβιάζουν οι εκπρόσωποί σας; Θα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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αναφερθώ σε αυτό, αφού είναι µια απάντηση την οποία πρέπει
να πάρετε. Είναι νόµος ψηφισµένος. Το δηλώνει και δεν τον
εφαρµόζει η περιφερειάρχης σας. Χειροκροτείτε καταλήψεις,
παραβιάζετε το άρθρο 335 του Ποινικού Κώδικα και διάφορα
άλλα.
Τι αποτελεί περιφρόνηση στο Σύνταγµα από πλευράς Κυβέρνησης; Μήπως είναι περιφρόνηση από εσάς που υπονοµεύετε
τους θεσµούς; Τι άλλο πράγµα είναι η µη υπονόµευση του κορυφαίου πολιτειακού θεσµού, η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας; Όπως βλέπετε, τα πυροτεχνήµατα των τελευταίων
ηµερών πέφτουν στο κενό.
Όσον αφορά αυτό το ζήτηµα, γιατί συζητήθηκε κατά κόρον,
πιστεύω ότι οι Βουλευτές όλων των παρατάξεων σχετικά µε το
ζήτηµα του κορυφαίου αυτού πολιτειακού θεσµού θα σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων. Για να µην πω, αυτό που λέει όλος
ο λαός, ότι εάν η ψηφοφορία ήταν µυστική, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα έπαιρνε πολύ περισσότερες από τις διακόσιες ψήφους. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτηµα.
Είµαι, όµως, υποχρεωµένος να απαντήσω στις αιχµές. Εγώ δεν
πιστεύω -και δεν πιστεύει κανείς στο Κοινοβούλιο αυτό- ότι υπάρχουν αργυρώνητοι Βουλευτές ή Βουλευτές οι οποίοι δεν θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Αυτά όσον αφορά τη λειτουργία του
κράτους δικαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν 4/4/6-12-214 επίκαιρης επερώτησης
των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Αριστεράς προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.02’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 1η Δεκεµβρίου 2014 και ώρα 18.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

