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θέματα πού άπτονται τής ουσι
αστικής λειτουργίας τής Βουλής 
συζητήθηκαν χθίές τό βράδυ μετα
ξύ τού πρωθυπουργού κ. Γ . Ράλλη 
κα! τού αρχηγού τής αξιωματικής 
άντιπολιτεύσεως κ. Α .  Παπαν- 
δρέου.

Σ τή  διάρκεια τής σύντομης συ- 
ζητήσεώς τους στή Βουλή ό πρω
θυπουργός είπε άτι «έχουμε φτά
σει στό λυπηρό σημείο ή Βουλή 
νά μή νομοθετεί καί νά μήν κά
νει έλεγχο», ένώ ό πρόεδρος τού 
Π Α Σ Ο Κ  έθεσε έπίσημα στή Βου
λή τά θέμα τών υπερεξουσιών τού 
προέδρου τής Δημοκρατίας.

’Αφορμή ήταν ή συζήτηση τού 
νομοσχεδίου, πού κυρώνει τό προ
εδρικό διάταγμα γ ιά  τόν άγορα- 
νομικό έλεγχο στά ένοίκια.

Ό  πρόεδρος τού Π Α Σ Ο Κ  κ. Α . 
Παπανδρέου είπε ότι υπάρχουν δε- 
κάδες πράξεις τού προέδρου τής 
Δημοκρατίας πού έχουν νομοθετικά 
περιεχόμενο καί έρχονται στή Βου
λή γ ιά  κύρωση, σύμφωνα μέ τίς 
διατάξεις τού άρθρου 44 τού Συν
τάγματος. Ή δ η  ή ύπαρξη αύτού 
τού δικαιώματος άποτελεϊ υπερε
ξουσία τού προέδρου τής Δημο
κρατίας, τόνισε ό κ. Παπανδρέου. 
Καί επιπλέον γίνεται κατάχρηση 
αυτού τού δικαιώματος, άφού τό 
Σύνταγμα ορίζει ότι τά  προεδρικά 
διατάγματα έκδίδονται «εις εκτά
κτους περιπτώσεις...».

Θά ήθελα νά έπισημότνω — συμ
πλήρωσε —  ότι τό Π Α Σ Ο Κ  θά 
δώσει άρνητικότατο παρών σέ συ
νέχιση αύτου τού δικαιώματος άν 
προχωρήσετε στήν κατάχρηση τού 
άρθρου 44.

Στον πρόεδρο τού Π Α Σ Ο Κ  ά - 
πάντησε ό πρωθυπουργός κ. Γ . 
Ράλλης, ό δποίος είπε ότι τό άρ
θρο 44 τού Σ  υντάγματος δεν εί
ναι υπερεξουσία τού προέδρου, ά - 
φού τον νόμο τόν προτείνει στήν 
οόσϊα ή κυβέρνηση. Καί είναι μιά 
τακτική πού έφαρμόστηκε καί στό 
παρελθόν κατά τρόπο άντισυντα
γροτικό.

Συνεχίζοντας ό πρωθυπουργός 
έδωσε τή διαβεβαίωση ότι άπό δώ 
καί πέρα ή κυβέρνηση δέν θά προ- 
σφύγει στό άρθρο 44 παρά μόνο 
σέ περίπτωση έσχατης άνάγκης.

Ό  κ. Ράλλης υποστήριξε στό 
σημείο αύτό ότι τό  Σύντα γμα  
κάνει αύτή την πρόβλεψη έχοντας 
ύπόψη του ότι ή Βουλή θά νομοθε
τεί. Έχουμε όμως φτάσει στό λυ
πηρό σημείο ή Βουλή νά μήν νο
μοθετεί καί νά μήν κάνει έλεγχο. 
Καί γ ι ’  αύτό βλέπετε κενά __ τά  
θεωρεία. *0 Πρωθυπουργός^ εξή
γησε στό σημείο αύτό ότι ή κα
κή λειτουργία τής Βουλής οφείλε
ται στό ότι σέ κάθε άρθρο ή σέ

κάθε νομοσχέδιο παίρνουν τό λό
γ ο  δεκάδες βουλευτές. Στό ν  κοι
νοβουλευτικό έλεγχο, συνέχισε, που 
άνήκει στήν άντιπολίτευση, άπου- 
σιάζουν οί βουλευτές τής συμττο- 
λιτεύσεως. Πρέπει νά νιώσουμε τή 
ζωντάνια τής Βουλής όπως ήταν 
άλλοτε, ©ά προσπαθήσω νά βρί
σκομαι μία φορά τήν εβδομάδα 
σέ συνεδρίαση νομοθετικής εργα
σίας καί μία σέ κοινοβουλευτικό 
έλεγχο.

Παίρνοντας καί πάλι τό λόγο 
ό κ. Α . Παπανδρέου χαιρέτισε τή 
δήλωση ότι ό Πρωθυπουργός δέν 
έχει τήν πρόθεση νά κάμει κατά
χρηση τών προεδρικών διαταγμά
των καί δέχτηκε τήν ερμηνεία τού 
άρθρου 44, άλλά σάν υπερεξου
σία  τής κυβερνήσεως, πού ώστόσο 
υποβαθμίζει τό  ρόλο του κοινο
βουλίου.

Ό μ ω ς , συμπλήρωσε, υπάρχουν 
άλλες διατάξεις τού Συντάγμα
τος πού δίνουν ύπερεξουοίες στόν 
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί 
συμφώνησε μέ τον κ. Ράλλη ότι 
πρέπει στήν αίθουσα τής Βουλής 
νά είναι παρόντες οί βουλευτές 
καί τής άντιπολιτεύεσως καί τής 
συμπολ ιτεύσεως.

Τόν Οκτώβριο 
τό Σ.Ν. \πά τό 
οίκονενειακό 
δίκαιο

Ό ύ π ο υ ρ γ σ ς  Δικαιοσύνης κ. Γ.
Σταμάτης δέχθηκε χθες τίς κυρίες 
Στασινοπούλου, Κ α λλιγά , Καλλία, 
'Αθανασίου, Μηνιάτη, Χριστοφορί- 
δου, Μ παγτζή, Τρέζου καί Λ ο γ ο - 
βάνου, ώς εκπροσώπους τών συ- 
νεργαζομένων γυναικείων σωματεί
ων καί ακούσε τίς  όπτόψεις τους 
γ ιά  τό προσχέδιο τής έπιτροπής 
Γαζή, τό σχετικό μέ τήν τροπο
ποίηση του Οικογενειακού Δικαίου

Κ α τά  πληροφορίες, ό κ. ’ Υ 
πουργός δήλωσε στις έκπιροσώ- 
πους τών γυναικείων σωματείων, 
ότι μόλις συγκεντρώσει τίς  ότπό- 
ψεις τών ενδιαφερομένων οργανώ
σεων καί τής Ε κ κ λη σ ία ς  γ ιά  τό 
προσχέδιο, θά προχωρήσει στήν 
κατάρτιση τού οριστικού νομοσχε
δίου, τό  όποιο καί θά καταθέσει 
στή Βουλή — · τόν ερχόμενο 'Ο 
κτώβριο, καθώς προβλέπει.

Ό  κ. Παπανδρέου τόνισε ακό
μη ότι δέν πρέπει νά θεωρείται 
κριτήριο γ ιά  τήν σωστή λειτουρ
γ ία  τής Βουλής ό αριθμός τών 
νομοθετημάτων πού ψηφίζει.

Μετά μίλησε δ κοινοβουλευτι
κός εκπρόσωπος τού Κ Κ Ε  κ. Ν. 
Καλούδης πού έθεσε καί πάλι τά 
θέμα τής άναγνωρίσεως τού κόμ
ματός του μέσα στή Βουλή, ώ
στε νά έχει τά  ίδια δικαιώματα 
μέ τά  ά λλα  κόμματα.

’ Επίσης μίλησε ή κοινοβουλευ
τική εκπρόσωπος τού Κ Ο Δ Η Σ Ο  
κυρία Β . Τσουδερού ή όποια ζή
τησε τήν τροποποίηση τού Κανο
νισμού τής Βουλής, πού όπως εί
ναι σήμερα δέν βοηθάει τούς βου
λευτές ούτε στή νομοθετική εργα
σία  ούτε στόν κοινοβουλευτικά έ
λεγχο. Ή  κυρία Τσουδερού είπε 
ότι τό  Κ Ο Δ Η Σ Ο  έχει κάνει τίς 
σχετικές προτάσεις καί  ̂ ζήτησε 
άπό τήν κυβέρνηση νά τίς μελε
τήσει ώστε νά προχωρήσει σέ ά λ- 
λαγή τών διατάξεων τού Κανονι
σμού.

Παίρνοντας καί πάλι κατόπιν τό 
λόγο ό κ. Ράλλης είπε ότι ό Πρόε
δρος τής Δημοκρατίας δέν έχει υ
περεξουσίες καί ότι ή μόνη σοβαρή 
εξουσία είναι τό  δημοψήφισμα, ή 
δυνατότητα δηλαδή νά προσφεύγει 
στό λαό καί νά ζητάει τή γνώμη 
του.

’Απαντώντας στόν κ. Καλούδη 
είπε ότι δέν πιστεύει ότι πρέπει 
ν’ άλλάξει ό κανονισμός καί πρόσ- 
θεσε ότι ήδη σέ συνεννόηση μέ τό 
προεδρείο έχει δοθεί σέ ομάδες (Κ . 
Κ .Ε ., Κ Ο Δ Η Σ Ο  κ λπ .) Ιδιαίτερη 
μεταχείριση κι ότι δέν έφαρμόζεται 
αυστηρά ό κανονισμός γ ιά  τούς έκ
προσώπους τών δμάδων.

Έπανέλαβε τήν όονάγκη νά «ζων
τανέψει» ή Βουλή καί νά περιορι
στεί ό αριθμός τών ομιλητών ώστε 
νά μήν ταλαιπωρείται ή Βουλή μέ 
τά  Ιδια έπιχειρήματα ώρες καί μέ
ρες.

Παραδέχτηκε στή συνέχεια ότι 
πρέπει νά άποφευγεται ή συνεχής 
σύνταξη καί ψήφιση νόμων.

Έ ν α  άλλο σοβαρό θέμα έθεσε 
κατόπιν ό πρόεδρος τού Π Α Σ Ο Κ , 
πού ξαναμίλησε, λέγοντας ότι πολ
λές φορές στή Βουλή συζητούνται 
ανεπίκαιρα θέματα, ιδίως στον το
μέα _ τού έλέγχρυ. Ο ί ερωτήσεις κι 
οί άπαντήσεις, υπογράμμισε, έρ
χονται γιιά συζήτηση άφού περάσει 
πολύς καιρός καί όχι τή στιγμή 
πού είναι «καυτά» καί έπΐκαιρα τά 
θέματα ατά οποία άναφέρονται. 
Ζήτησε τέλος νά βρεθεί κάποιος 
τρόπος, ώστε τά  άμέσου ένδιαφέ- 
ροντος θέματα νά προωθούνται γ ιά  
συζήτηση στή Βουλή.


