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Του ΓΙΩΡΓΟυ ΣΙΑΔΗΜΑ

«Χ
ρειαζόμαστε ένα λειτουργικό και απο-
τελεσματικό Σύνταγμα για τους πολί-
τες», τονίζει στους συνομιλητές του ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας παράλληλα 
και το στίγμα του ενόψει των προτάσεών του 
για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τις οποίες 
θα καταθέσει την Τρίτη από το βήμα της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
θα περιγράψει τους βασικούς άξονες του σχε-
δίου του για τον εκσυγχρονισμό του Συντάγ-
ματος, προσαρμοσμένο στη σημερινή εποχή 
αλλά με προοδευτική κατεύθυνση, όπως ση-
μειώνουν οι συνεργάτες του.

Η Πειραιώς θα συμμετάσχει στη συζήτηση 
για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά αυ-
τό δεν σημαίνει πως προεξοφλείται και η στά-
ση της στις ψηφοφορίες. Η Ν.Δ., μάλιστα, από 
την πρώτη στιγμή έχει προτείνει να ψηφίσει τις 
αλλαγές που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κυβερνών 
κόμμα να υπερψηφίσει τις προτάσεις της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξουν ευ-
ρείες συναινέσεις και η επόμενη Βουλή να εί-
ναι αναθεωρητέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτάσεις των δύο 
κομμάτων θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
ακόμα διακύβευμα όταν στηθούν οι κάλπες και 
οι πολίτες με την ψήφο τους να αποφασίσουν 
την κατεύθυνση των αλλαγών της αναθεώρη-
σης, τονίζουν από την Πειραιώς.

Αντιθέτως, όμως, όπως σημειώνουν «γαλάζια» 
στελέχη, η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την Ανα-
θεώρηση του Συντάγματος για να αποκρύψει 
την πολιτική της αποσύνθεση και την παρακμή 
στην οποία έχει οδηγήσει τη χώρα. «Αν πραγ-
ματικά ενδιαφέρονταν για μια ευρεία, τολμη-
ρή και συναινετική αναθεώρηση, δεν θα την 
έφερναν στη Βουλή σε προεκλογικό χρόνο, κα-
θώς δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος, αλλά ούτε οι 
πολιτικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο», υπο-
στηρίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν πως 
«το Σύνταγμα δεν είναι παιχνίδι».

 Στην πρόταση της Ν.Δ. που θα παρουσιά-
σει ο Κυρ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, προ-
βλέπονται:

 Εξασφάλιση σταθερού εκλογικού κύκλου 
και πλήρης αποσύνδεση της πρόκλησης εθνι-
κών εκλογών από την εκλογή του Προέδρου 
της Δημοκρατίας.

 Εκσυγχρονισμός του κράτους με αυξημέ-
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νες εγγυήσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και 
της κακονομίας.

 Ενίσχυση της αυτονομίας, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

 Θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και της ταχύτερης απονομής της.
 Θεσμοθέτηση διατάξεων που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της 

χώρας, με την εξασφάλιση ενός σταθερού φορολογικού και επενδυτικού πε-
ριβάλλοντος.

 Ενίσχυση της αυτονομίας των δημόσιων πανεπιστημίων και ίδρυση ιδιωτικών.
 Καθιέρωση ουσιαστικής αξιολόγησης και αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα 

της δημόσιας διοίκησης.

Προεδρική εκλογή 
Η Ν.Δ. θα επιμείνει στην αποσύνδεση της προεδρικής εκλογής από τις εθνικές 
κάλπες. Δηλαδή, εάν η Βουλή δεν εκλέγει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να 
μη διαλύεται και να οδηγούμαστε σε πρόωρες εκλογές.

Στην Πειραιώς ξεκαθαρίζουν πως δεν συναινούν στις εννέα ουσιαστικά ψη-
φοφορίες που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρα-
τίας στη Βουλή, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συναινούν ούτε και στην 
πρόταση για εκλογή από τον λαό, αφού κάτι τέτοιο εισάγει στοιχεία προεδρι-
κού συστήματος, με όλες τις παρενέργειες της δυαρχίας που θα προκληθούν. 

Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνταγματολόγος Γιώργος Γεραπετρί-
της, σύμβουλος του Κυρ. Μητσοτάκη από το 2016, και οι Νίκος Αλιβιζάτος, 
Γιάννης Κτιστάκης, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Στέφανος Μάνος και Παναγής 
Βουρλούμης είχαν επεξεργαστεί και παρουσιάσει μια ειδική έκδοση για ένα 
«Καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα». Μεταξύ άλλων, πρότειναν να υπάρχει 
ένα διευρυμένο εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο -εκτός των εν ενεργεία βουλευ-
τών- θα συμμετέχουν οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, οι πρώην πρωθυ-
πουργοί, οι πρώην πρόεδροι της Βουλής και οι εν ενεργεία δήμαρχοι και πε-
ριφερειάρχες, οι οποίοι θα εκλέγουν τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει το πολύ τέσσερις ψηφοφορίες ανά δύο ημέ-
ρες και στην τελευταία εκλέγεται όποιος λάβει τις περισσότερες ψήφους. Μάλι-

στα, είχαν προτείνει η θητεία του Προέδρου να 
είναι μία και εξαετής, ενώ τάσσονταν και υπέρ 
της σχετικής ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του.

Παράλληλα, η αξιωματική αντιπολίτευση θα 
ζητήσει για ακόμη μια φορά την αλλαγή του 
νόμου περί ευθύνης των υπουργών. Εξάλλου, 
από το 2006 ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε ζητήσει 
να αλλάξει το άρθρο 86, αφού είχε εντοπίσει 
τα κενά που υπήρχαν.

Ασφαλές επενδυτικό 
περιβάλλον 
Η Πειραιώς δίνει μεγάλο βάρος στο άρθρο 106 
που θα συνδράμει στην ανάπτυξη και θεωρεί 
ότι πρέπει να συμπεριληφθούν κίνητρα για την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για ένα ασφα-
λές επενδυτικό περιβάλλον. Το εν λόγω άρθρο 
πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να προστα-
τεύει την ιδιωτική πρωτοβουλία, την ανοιχτή οι-
κονομία της αγοράς και το καθεστώς του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού.

Ουσιαστικά, βάση της «γαλάζιας» πρότασης 
για το Σύνταγμα είναι οι εννέα άξονες που εί-
χαν παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2016, όταν 
ο πρόεδρος της Ν.Δ. είχε αναθέσει σε μια ομά-
δα υπό τον βουλευτή Ιωαννίνων Κώστα Τασού-
λα να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Οι 
αλλαγές αυτές πλέον έχουν τύχει εκτενούς επε-
ξεργασίας, ενώ ο πρώην υφυπουργός Εθνικής 
Αμυνας θα είναι γενικός εισηγητής στην ανα-
θεωρητική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, όμως, στην Πειραιώς επιτίθε-
νται στην κυβέρνηση και υποστηρίζουν ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να φέρει το Σύνταγμα της χώ-
ρας στα μέτρα του. Να επιβάλει ακόμη και στον 
καταστατικό χάρτη της χώρας τις δικές του ιδε-
οληψίες και αυταπάτες, μετατρέποντάς τον από 
σημείο αναφοράς όλων των Ελλήνων σε καθρέ-
φτη της δικής του αναχρονιστικής και αυταρ-
χικής αντίληψης.

 Μάλιστα, στην πρόταση που κατατέθηκε 
από τον ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, κάποιος μπο-
ρεί να βρει, όπως επιμένουν «γαλάζια» στελέχη:

 Ιδεοληπτικές διατάξεις που είναι ξεπερασμέ-
νες από την πραγματικότητα (απαγόρευση ιδι-
ωτικών πανεπιστημίων).

 Κουτοπόνηρες κομματικές μεθοδεύσεις (απλή 
αναλογική, δημοψηφίσματα).

 Υποκριτικές εξαγγελίες (απαγόρευση πώλη-
σης νερού και ηλεκτρισμού, ενώ έχουν εκχω-
ρήσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια).

 Ανερμάτιστες προτάσεις (εκλογή Προέδρου 
της Δημοκρατίας με εννέα ψηφοφορίες, στο 
όνομα δήθεν της αποσύνδεσής της από τις 
εθνικές εκλογές, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τις προκάλεσε 
με αυτό το όχημα το 2015).

 Αχρείαστες αλλαγές που αποβλέπουν μό-
νο σε επικοινωνιακές εντυπώσεις, καθώς μπο-
ρούν να ρυθμιστούν με νόμο (σχέσεις κρά-
τους - Εκκλησίας).


