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Τ
ο βράδυ της προσεχούς Τετάρτης η Ολο-
µέλεια της Βουλής θα κληθεί να ψηφίσει 
επί τουλάχιστον 149 προτάσεων αναθε-

ώρησης του Συντάγµατος. Το αποτέλεσµα της 
«γνωµοδοτικής» ψηφοφορίας στην Επιτροπή 
επιβεβαίωσε ότι το πεδίο στο οποίο βαδίζει η 
Αναθεώρηση µοιάζει ναρκοθετηµένο. Από τις 
149 προτάσεις, οι οποίες ετέθησαν σε ψηφο-
φορία, συναίνεση µεταξύ των δύο µεγάλων 
κοµµάτων -απαραίτητος παράγοντας για την 
περάτωση της διαδικασίας- καταγράφηκε µό-
λις σε οκτώ. Κυριότερες από αυτές, το ακατα-
δίωκτο των βουλευτών, η αποσύνδεση της δι-
άλυσης της Βουλής από την αποτυχία εκλογής 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, αλλά και οι δια-
τάξεις για την ευθύνη των υπουργών και την 
αποκαλούµενη «παραγραφή». 

Η πρώτη µεγάλη µάχη στις συνεδριάσεις της 
Τρίτης και της Τετάρτης αναµένεται να δοθεί 
για το αν αυτή η Βουλή δεσµεύει την επόµενη 
και ως προς την κατεύθυνση, δηλαδή ως προς 
το περιεχόµενο της Αναθεώρησης. ∆ιά του ει-
σηγητή της Γιώργου Κατρούγκαλου, η κυβερ-
νητική πλειοψηφία επικαλέστηκε την απόφα-
ση 11/2003 του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρί-
ου, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτής της 
Βουλής είναι δεσµευτική και ότι η επόµενη δεν 
µπορεί να αποφασίσει το περιεχόµενο κατά το 
δοκούν. Το ζήτηµα θα αποτελέσει το µεγαλύτε-
ρο ίσως «αγκάθι» της Αναθεώρησης. Η συζή-
τηση είναι κοµβικής σηµασίας, µε αφορµή κυ-
ρίως το άρθρο 32 για την αποσύνδεση της δι-
άλυσης της Βουλής από την αποτυχία εκλογής 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα 
∆ηµοκρατία συµφωνούν µεν ως προς την ανά-

Η µεγάλη µάχη 
για τη Συνταγµατική
Αναθεώρηση

γκη αποσύνδεσης, προτείνουν ωστόσο δύο εντελώς διαφορετικές µεθό-
δους. Ο µεν ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ψηφοφορία ανά µήνα και σε βάθος έξι µη-
νών, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία πριν από την προσφυ-
γή στον λαό, ενώ η Νέα ∆ηµοκρατία απορρίπτει την προσφυγή στον λαό 
και προτείνει τρεις ψηφοφορίες, µε τον Πρόεδρο να δύναται να εκλέγεται 
ακόµα και µε 151 θετικές ψήφους. Η αξιωµατική αντιπολίτευση επιµένει 
ότι η παρούσα Βουλή δεν δεσµεύει την επόµενη ως προς την κατεύθυν-
ση και προτίθεται -σε µια κίνηση πολιτικού µατ- να ψηφίσει και την πρότα-
ση του ΣΥΡΙΖΑ, µε τη σηµείωση ότι δεν δεσµεύεται ως προς το περιεχόµε-
νο. Και αυτό προκειµένου το επίµαχο άρθρο να συγκεντρώσει πάνω από 
180, µε τη Νέα ∆ηµοκρατία να ευελπιστεί ότι ως κυβέρνηση στην επόµε-
νη Βουλή θα έχει τη δυνατότητα να το αναθεωρήσει µε µόλις 151 ψήφους.
Για την κυβέρνηση, η διαδικασία των δύο ψηφοφοριών σε έναν µήνα λαµ-
βάνει χαρακτηριστικά µάχης. 

Τα «αγκάθια» είναι πολλά και δεν αφορούν µόνο τα άρθρα στα οποία 
προσβλέπει να ψηφιστούν µε τουλάχιστον 180 ψήφους. Η αλλαγή του πο-
λιτικού σκηνικού, η αποχώρηση των ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση και οι νέοι 
αριθµητικοί συσχετισµοί στη Βουλή αναγκάζουν την κυβέρνηση να δώσει 
µάχη ακόµα και για το «151» σε ορισµένες από τις δικές της προτάσεις. Η 
ψηφοφορία στην Επιτροπή έδειξε ότι σειρά κυβερνητικών προτάσεων ψη-
φίστηκε είτε µόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ και κάποιους ανε-

 Αρθρο 5 § 2 για την κατοχύρωση απόλυτης προστασίας 
της ζωής,της τιμής και της ελευθερίας χωρίς διάκριση φύ-
λου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού 
(ψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ και Γ. Μαυρωτά).

 Αρθρο 22 § 4 για την απαγόρευση της ανταπεργίας. Η πρό-
ταση ψηφίστηκε στην επιτροπή μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την 
κυβέρνηση να ελπίζει σε θετική ψήφο του ΚΚΕ, το οποίο στην 
επιτροπή επιφυλάχθηκε.

 Αρθρο 30 §1 για τη δυνατότητα ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας να εκλέγεται από εκλεκτορικό σώμα πέραν της Βουλής. 
Η πρόταση ψηφίστηκε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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ξάρτητους βουλευτές. Σε επίπεδο Ολοµέλειας 
αυτό σηµαίνει ότι η κυβέρνηση στις ονοµα-
στικές ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν θα 
πρέπει να αναζητήσει θετικές ψήφους από τη 
δεξαµενή των ανεξάρτητων βουλευτών, προ-
κειµένου να πιάσει το πολυπόθητο «151». Στο 
Μαξίµου άπαντες γνωρίζουν ότι απόρριψη κυ-
βερνητικής πρότασης, µε λιγότερες από 151 θε-
τικές ψήφους, θα συνιστά πολιτική ήττα µεγα-
τόνων και θα αναβιώσει σενάρια αµφισβήτη-
σης της πλειοψηφίας. Εξ ου και η µάχη αναµέ-
νεται σκληρή. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί η 
ερµηνευτική δήλωση του άρθρου 3 για τη σχέ-
ση Εκκλησίας - Πολιτείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει 
ερµηνευτική δήλωση σύµφωνα µε την οποία «ο 
όρος επικρατούσα θρησκεία δεν αποτελεί ανα-
γνώριση επίσηµης κρατικής θρησκείας και δεν 
επιφέρει καµία δυσµενή συνέπεια σε βάρος άλ-
λων θρησκευµάτων και γενικότερα στην από-
λαυση του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευ-
θερίας». Κατά την ψηφοφορία στην Επιτροπή, 
τη ρύθµιση ψήφισαν µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ανε-
ξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μαυρωτάς. Σε 
επίπεδο Ολοµέλειας, η εξίσωση του «151» δεν 
θα είναι εύκολη. Οι προερχόµενοι από κεντρο-
δεξιά ή δεξιά κόµµατα, οι οποίοι στήριξαν την 
κυβέρνηση, δεν είναι δεδοµένο ότι θα ψηφί-
σουν τη ρύθµιση, µε αποτέλεσµα η κυβέρνηση 
να αναζητεί στηρίγµατα στους ανεξάρτητους.

 Αρθρα 38 § 1 και 84 § 2. Πρόκειται για τη λεγόμενη εποικο-
δομητική πρόταση δυσπιστίας που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, βάσει 
της οποίας κάθε πρόταση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύε-
ται από την πρόταση για διορισμό νέου πρωθυπουργού. Η πρό-
ταση στηρίχθηκε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ανεξάρτητο Γ. 
Μαυρωτά, με συνέπεια η υπερψήφισή της στην Ολομέλεια να 
αναμένεται πως θα κριθεί οριακά.

 Αρθρο 102 § 2. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά τη συνταγ-
ματική καθιέρωση άμεσης ψηφοφορίας και απλής αναλογικής 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, προ-
τείνεται θέσπιση τοπικών λαϊκών συνελεύσεων και να δοθεί η 
δυνατότητα να διενεργούνται τοπικά δημοψηφίσματα. Η πρό-
ταση στην Επιτροπή ψηφίστηκε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αρ-
νητική ήταν η στάση ακόμα και του Γ. Μαυρωτά.


