
18

πολιτικη Πιέζει ο χρόνος

Realnews www.real.gr κυριακη 8 ΣΕΠΤΕΜΒριΟυ 2019

λαδή τρεις ψηφοφορίες, με τις δύο πρώ-
τες να απαιτούν 200 ψήφους και την τρί-
τη 180 ψήφους και όχι εκλογή με 151 ψή-
φους στην τρίτη ψηφοφορία, όπως προ-
βλέπει η πρόταση της Ν.Δ. 

Η πλειοψηφία των 180
Οσον αφορά την πλειοψηφία των 180, η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημο-
κρατίας των 158 βουλευτών μπορεί να 
την επιτύχει είτε με προτεινόμενο πρόσω-
πο στο οποίο θα συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ εί-
τε με τη σύμπραξη της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής. Και εκεί 
ωστόσο ο στόχος δεν θα είναι εύκολος, 
καθώς Ν.Δ. και Κίνημα Αλλαγής φτάνουν 
ακριβώς τους 180 βουλευτές, κάτι το οποίο 
σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει η 
παραμικρή απώλεια. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, θα επαναληφθεί το σκηνικό του 
2014 με διάλυση της Βουλής και προκή-
ρυξη νέων εκλογών.

εκεί παρουσία των πολιτικών αρχηγών ο πρόεδρος της Βουλής θα αποστείλει 
στους αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Ομάδων τη σχετική επιστολή προκει-
μένου να ορίσουν εκπροσώπους στην αρμόδια επιτροπή, εκκινώντας έτσι τη 
β’ φάση της Συνταγματικής Αναθεώρησης. 

Παρά το γεγονός ότι η β’ φάση της Συνταγματικής Αναθεώρησης είναι πιο 
ουσιαστική και πιο σύνθετη από την πρώτη, καθώς σε αυτή τη φάση η συζή-
τηση θα αφορά τη διατύπωση των διατάξεων του νέου Συντάγματος, στο κυ-
βερνητικό στρατόπεδο επικρατούσα είναι η άποψη ότι η Αναθεώρηση μπο-
ρεί να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα. Συγκεκριμένα, οι εργασίες στην Επιτρο-
πή Αναθεώρησης θα διαρκέσουν μόλις 1,5 μήνα με συνεχείς και εξαντλητικές, 
αν χρειαστεί, συνεδριάσεις, ενώ ελάχιστες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στην 
Ολομέλεια. Τυχόν επιβεβαίωση της κυβερνητικής πρόθεσης για ελάχιστες συ-
νεδριάσεις στην Ολομέλεια είναι βέβαιο πως θα προκαλέσει την αντίδραση 
της αντιπολίτευσης, καθώς τόσο στην Αναθεώρηση του 2001 όσο και στην 
Αναθεώρηση του 2008 η Ολομέλεια ασχολήθηκε επί μακρόν με το ζήτημα. 

Σε αυτό το σημείο το ερώτημα το οποίο επανέρχεται με επιτακτικό τρόπο 
στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν είναι άλλο από το «προλαβαίνουμε;». Το 
χρονικό διάστημα από τις αρχές Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να αρχί-
σουν οι εργασίες της επιτροπής, μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου, οπότε και θα 
πρέπει όχι απλώς να έχει διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Ολομέλεια αλλά και να 
έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ψήφισμα της Βουλής, 
είναι 3,5 μήνες συμπεριλαμβανομένης της περιόδου των Χριστουγέννων. Η 
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την απόφαση για fast track διαδι-
κασία Συνταγματικής Αναθεώρησης 
καταλήγει η κυβερνητική πλειοψη-

φία στο Κοινοβούλιο, θέλοντας να εκμη-
δενίσει κάθε κίνδυνο διάλυσης της Βου-
λής λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου 
της Δημοκρατίας. Η θητεία του Προκό-
πη Παυλόπουλου λήγει στις 12 Μαρτίου 
2020. Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, 
οι διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου θα 
πρέπει να έχουν περατωθεί τουλάχιστον 
έναν μήνα πριν από τη λήξη της θητείας 
του, κάτι το οποίο στην πράξη σημαίνει 
ότι θα πρέπει να εκκινήσουν το αργότε-
ρο στα μέσα Ιανουαρίου. 

Το σημείο αυτό καθίσταται πλέον ορό-
σημο για την κυβέρνηση. Αν μέχρι τότε 
η διαδικασία αναθεώρησης δεν έχει πε-
ρατωθεί και ως εκ τούτου δεν έχει τροπο-

Στην κόψη 
του ξυραφιού 
η Συνταγματική 
Αναθεώρηση
Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση ώστε 
η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο στα μέσα Ιανουαρίου του 2020

αλήθεια είναι ότι με βάση την εμπειρία του 
πρόσφατου παρελθόντος ο στόχος για πε-
ράτωση της Αναθεώρησης εντός του 2019 
μοιάζει εξαιρετικά δύσκολος.

23 συνεδριάσεις
Το 2001, προκειμένου η Αναθεώρηση να 
ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου, η διαδικα-
σία της β’ φάσης εκκίνησε με την έναρξη 
εργασιών της επιτροπής από τον Αύγουστο 
του 2000, δηλαδή εννέα μήνες πριν. Αξί-
ζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι μόνο στην 
Ολομέλεια απαιτήθηκαν 23 συνεδριάσεις 
από τις 17 Ιανουαρίου του 2001 μέχρι και 
την 6η Απριλίου 2001. Αντιστοίχως, στην 
Αναθεώρηση του 2008 η επιτροπή εκκί-
νησε τις εργασίες της στις 29/1/2008 και 
έπειτα από δέκα συνεδριάσεις ολοκλή-
ρωσε στις 9/4/2008 (περίπου 3,5 μήνες). 
Εκεί έδωσε τη σκυτάλη στην Ολομέλεια, η 
οποία συνεδρίασε όχι μία, αλλά επτά φο-
ρές στο διάστημα 6/5/2008 - 27/5/2008, 
με τον συνολικό χρόνο της Αναθεώρησης 
να διαρκεί ακριβώς τέσσερις μήνες μέχρι 
και τη δημοσίευση του ΦΕΚ.

Για το κυβερνητικό στρατόπεδο ο στό-
χος Αναθεώρησης του Συντάγματος και 
κυρίως του άρθρου 32 για την αποσύνδε-
ση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρα-
τίας από τη διάλυση της Βουλής είναι ζω-
τικής σημασίας. Τυχόν μη περάτωση της 
Αναθεώρησης μέχρι τα μέσα του Ιανου-
αρίου 2020 θα σημάνει εκκίνηση της δι-
αδικασίας προεδρικής εκλογής με τις δι-
ατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος, δη-

ποιηθεί το άρθρο 32 του Συντάγματος, το 
οποίο προβλέπει την εν λόγω διαδικασία, 
τότε η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατί-
ας θα πρέπει να διεξαχθεί με το ισχύον Σύ-
νταγμα, το οποίο προβλέπει τρεις ψηφο-
φορίες και ελάχιστο αριθμό 180 ψήφων, 
ώστε να εκλεγεί νέος Πρόεδρος. Εννοείται 
ότι σε μια τέτοια περίπτωση η μη επίτευ-
ξη της πλειοψηφίας των 180 θα σημάνει 
διάλυση της Βουλής και πρόωρες εκλογές.

Η εμπειρία του παρελθόντος
Με βάση τα ανωτέρω, η επίσπευση της δι-
αδικασίας Αναθεώρησης καθίσταται μονό-
δρομος με έμπειρους κοινοβουλευτικούς, 
πάντως, να επικαλούνται την εμπειρία του 
παρελθόντος και να αμφισβητούν ότι ο στό-
χος εντός 3,5 μηνών μπορεί να υλοποιη-
θεί. Οπως φαίνεται, όλα θα κριθούν στην 
κόψη του ξυραφιού. 

Ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τα-
σούλας, θα σηκώσει την αυλαία της Συ-
νταγματικής Αναθεώρησης αμέσως μετά 
τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, με απώ-
τερο στόχο η χώρα να έχει νέο Σύνταγμα 
ακόμα και στις αρχές Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 
Realnews, αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση της ΔΕΘ στις 15 Σεπτεμβρίου και την 


