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Μ  ια πρώτη φορά στην 
Λ . ιστορία της, μετά από 5 0  

χρόνια, π Βουλή χθες δεν 
είχε νομοσχέδιο προς 

συζήτηση και παρέμεινε 
άεργη στην κυριότερπ 
λειτουργία της, την 
προβλεπόμενη από το 
Σύνταγμα: Τπ νομοθετική.

Ρεπορτάζ: Γ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ο Υ  ότι η νομοθετι
κή πρω τοβουλ ία  α νήκει α π ο 
κλειστικό στην κυβέρνηση, οι 
ευθύνες για την ανυπαρξία νομο
θετικού αντικειμένου βαρύνουν 
αποκλειστικό αυτήν. Ο  επιμερι- 
σμός των ευθυνών αφορά, βέβαια, 
τους υπουργούς, οι οποίοι εμφα
νίζονται έτσι ως οκνηροί στο θέμα 
της προετοιμασίας νομοσχεδίων.

Την περασμένη  εβδομάδα ο 
επίημος πρόεδρος της Ν.Δ. Κων. 
Μητσοτόκης, αναφερόμενος στην 
έλλειψη νομοθετικής εργασίας, 
εξέφρασε τη θλίψη του για την 
εικόνα του Κοινοβουλίου, μιας 
και τα τελευταία 5 0  χρόνια που 
θητεύει στη Βουλή πρώτη φορά 
παρατήρησε αυτό το φαινόμενο, 
όπως τόνισε. Η πιο σοβαρή, όμως, 
πτυχή του προβλήματος δεν είναι 
η νομοθεηκή απραξία των υπουρ
γών της κυβέρνησης, αλλά π αδυ
ναμία του πρωθυπουργού Κώστα 
Σημίτη να συντονίσει το Υπουρ
γικό Συμβούλιο  και κυρίως να 
φροντίσει για την προώθηση του 
κυβερνητικού έργου. Χθες ο πρό
εδρος της Β ουλ ή ς  Απόστολος 
Κακλαμόνης, για να καλύψει το 
νομοθετικό κενό, προγραμμάτι
σε τη διεξαγωγή συνεδριάσεων 
σε τρεις επιτροπές της Βουλής, 
όπου η συζήτηση  μεταξύ των 
παριστάμενων βουλευτών ήταν 
περί ανέμων και υδάτων.

Η «Α» έθεσε το συγκεκριμένο 
ζήτημα στην κρίση βουλευτών

Κ. Μπτσοτάκπς. Απ. Κακλαμάνης.

απ’ όλα τα πολιτικό κόμματα και 
οι διαπιστώσεις ήταν κοινές ως 
προς το τι σημαίνει αυτή π νομο
θετική ακινησία για μια χώρα που 
φημίζεται για την πολυνομία της.
• Δεν υπάρχει συντο
ν ισμός μεταξύ τών 
υπουργών της κυβέρ
νησης, είτε εξαιτίας 
προσωπικών διαφο
ρώ ν του ς ε ίτ ε  για 
λόγο υς  σ ύ γ χ υ σ η ς  
αρμοδιοτήτων.
• Αδυνα μ ία  παρα
γ ω γής  π ο λ ιτ ικ ή ς !
• Ανυπαρξία ισχυρού κέντρου 
λήψης αποφάσεων.

Εντευκτήριον η Βουλή

Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ  του Π Α Σ Ο Κ  
Γιάννης Διαμσντίδης, σχολιάζο
ντας την εικόνα που παρουσιά
ζει τις τελευταίες ημέρες η Β ου 
λή, έφτασε στο σημείο να ομο
λογήσει ότι το Κοινοβούλιο έχει 
μετατραπεί σε χώρο συνάντησης 
βουλευτών, δηλαδή σε ένα απέ
ραντο εντευκτήριο. «Είναι η πρώ
τη φορά από το 1 9 8 9  που εκλέ
γομαι βουλευτής, που για μια 
ολόκληρη εβδομάδα π Βουλή δεν 
έχει ένα νομοσχέδιο.

Ενώ ο πρωθυπουργός και η 
κυβέρνηση ισχυρίζονται όη υπάρ
χουν μεγάλα θέματα που χρειά
ζονται νομοθετικές ρυθμίσεις, οι 
ίδιοι οι υπουργοί καθυστερούν 
να φέρουν σχέδια νόμου», σημει-

Γ. Διαμαντ/δης.

ώνει ο κ. Δισμαντίδης και προ
σθέτει με νόημα: «Ισως οι υπουρ
γοί δεν είναι έτοιμοι, που σημαί
νει ότι είναι σε αναντιστοιχίο με 
τις εντολές τόυ πρωθυπουργού 

για επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου. 
Ισως γιατί οι σχέσεις 
μεταξύ υπουργών που 
καλούνται να συνυ
π ο γρ ά ψ ουν  ν ο μ ο 
σχέδια δεν είναι τόσο 
καλές, με αποτέλε
σμα να παρατπρείται 
αυτό το φαινόμενο. 

Επίσης κάποια νομοσχέδια κρα
τούνται στο γραφείο του πρω
θυπουργού ή στέλνονται για τρο
ποποίηση. Αυτή η γραφειοκρα
τική διαδικασία δημιουργεί καθυ
στερήσεις και ιδού τα αηοτέλε- 
σματα». Ο κ. Διαμαντίδπς πιστεύ
ει ότι ένας ακόμη λόγος που επι
τείνει την υποβάθμισπ του κοι
νοβουλευτικού έργου είναι π τρο
ποποίηση που έγινε στον κανο
νισμό της Βουλής για να συζη- 
τούνται και να ψηφ ίζοντα ι τα 
νομοσχέδια στις επιτροπές της 
Βουλής, στις οποίες συμμετέχει 
συγκεκριμένος αριθμός βουλευ
τών.

« Επακόλουθο όλων αυτών είναι 
να μετπτρέπεται η Βουλή σε σημείο 
συνάντησης, δηλαδή σε ένα μεγά
λο εντευκτήριο. Ισως κάποιοι επι
διώκουν π Βουλή να μην είναι 
το κέντρο των αποφάσεων, όπως

• Τεμπέληδες 
οι υπουργοί, 
δεν έστειλαν 
νομοσχέδια 

για συζήτηση 
και ψήφιση!

Α  Κωστόηουλος.

Χοιροιροφική μονάδα-ιέρας
ΠΟΛΙΤΙΚΟ-οικονομικό σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, 

χαρακτηρίζει, ο βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημο
κρατίας, Σωτήρης Χατζηγάκης, την κατασκευή χοι- 
ροτροφικής μονάδας, με 1 0 0 .000  ζώα στην περιο
χή Μεγάλα Καλύβια του νομού. Οπως ανέφερε σε 
χθεσινή συνέντευξή του ο Σωτ. Χστζηγάκπς, το θέμα 
αυτό έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των κατοίκων 
η υγεία των οποίων απειλείται, ενώ τεράσηες είναι 
και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο βουλευτής της 
Ν.Δ. καταγγέλλει την κυβέρνηση Σημίτη, αποδίδο
ντας ευθύνες στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας 
ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας και Γεωργίας, αλλά και στον ίδιο

τον πρωθυπουργό, που «σρνήθηκε να απαντήσει σε 
επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, για το σκανδαλώδη 
τρόπο με τον οποίο εγκρίθηκε, επιχορπγείτοι και προ
σπαθεί να πάρει άδεια λειτουργίας η μονάδα-τέρας», 
όπως αναφέρει. Στην καταγγελία του ο Σωτ. Χατζη- 
γάκπς τονίζει ακόμα: «Την ώρα που οι Ελληνες αγρό
τες και κτηνοτρόφοι αγωνίζονται για την επιβίωσή 
τους η κυβέρνση "υποκλίνεται" με τον πιο ξεδιάντροπο 
τρόπο σε περίεργα συμφέροντα, που βοπτίζουν το 
δικό τους κέρδος ως ανάπτυξη, αδιαφορώντας πλή
ρως για την υγεία των πολιτών, το περιβάλλον, την 
ασφάλεια των τροφίμων».

ήταν πάντοτε από συστάσεως της 
Ελληνικής Δημοκρατίας!

Ανύπαρκτη κυβέρνηση

« Ν Ε Κ Ρ Α  φ ύσπ» θυμ ίζε ι τις 
τελευταίες ημέρες το Κοινοβού
λιο. σύμφωνα με το βουλευτή 
της Ν.Δ. Δημήτρη Κωστόπουλο: 
« Είναι γνωστό από πολλούς μήνες 
ότι π κυβέρνηση βρίσκεται σε 
στάδιο αδράνειας. Τα πάντα λιμνά
ζουν και π κοινωνία δέχεται τα 
αρνητικά αποτελέσματα της ανύ
παρκτης κυ β έρ νη σ η ς» , υ π ο 
γράμμισε, μιλώντας στην «Α» και 
πρόσθεσε: «Απόδειξη τούτου είναι 
και η ανυπαρξία νομοθετικών 
πρωτοβουλιών, δηλαδή π μη ύπαρ
ξη νομοσχεδίων τα οποία πρέπει 
να γίνουν νόμοι».

Αυτό οφείλεται στη μπ παρα
γωγή πολιτικής των υπουργών 
της κυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτό 
είναι πρωτόγνωρο για τη σύγ
χρονη δημοκρατία».

Μόνιμο φαινόμενο

Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ εκπρό
σωπος του Κ Κ Ε  Αντώνπς Σκυλ- 
λάκος χαρακτηρίζει «μόνιμο» το 
φαινόμενο της νομοθετικής ακι
νησίας, λόγω του ότι βασικές 
πολιτικές καθορίζονται από την 
Ε.Ε. και από τα υπουργεία γίνο
νται απλώς ορισμένες ρυθμίσεις.

Και ο κ. Σκυλλάκος θεωρεί πως 
π τροποποίηση του κανονισμού 
τπς Βουλής για την υλοποίηση 
του νομοθετικού έργου στις επ ι
τροπές της Βουλής προκαλεί επι

πλέον προβλήματα και συνεπι
κουρεί στην υποβάθμισπ του Κοι
νοβουλίου, μ ιας και 50  βουλευ
τές (σ.σ. που συμμετέχουν στις 
επιτροπές) ψηφίζουν ένα νομο
σχέδιο και οι άλλοι 2 5 0  δεν το 
γνωρίζουν. Το Κ Κ Ε  είχε διαφω
νήσει με την επίμαχη τροποποί
ηση, η οποία, όπως πιστεύει ο κ. 
Σκυλλάκος, «μειώνει την ευθύ
νη του συνόλου των βουλευτών» 
και έχει ως συνέπεια πολλά νομο
σχέδια να περνάνε στο ντούκου.

Φέουδα και τιμάρια

Ο ΒΟ ΥΛΕΥΤ Η Σ  του ΣΥΝ Παν. 
Λσφαζάνης πιστεύει ότι «η απρα
ξία της Βουλής δείχνει ότι έχου
με φτάσει στο σημείο να υπάρ
χει μια κυβέρνηση χωρίς ενιαίο 
κέντρο ελέγχου και αποφάσεων, 
κατσκερμ&ήρυένη σε σλληλο 
μαχόμενους υπουργούς που συμηε 
ριφέρονται ως ιδωβτήτες φέου 
δων και τιμαριωνΤπς εξουσίας
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