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Επιστολήστον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση με την οποία του ζητεί να μην αλλάξει τον
κανονισμό της Βουλής γιατί δεν ανέχεται να τον εμφανίζουν ως εκβιαζόμενο (σ.σ. από τον Πάνο
Καμμένο) έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός ουσιαστικά αποφάσισε να υπαναχωρήσει από τη φερόμενη απόφαση της
κυβέρνησης να παραχωρήσει προνόμια αρχηγών κομμάτων και στους πολιτικούς αρχηγούς των
οποίων η κοινοβουλευτική ομάδα έχει διαλυθεί. Αυτό πρακτικά απηχεί πρωτίστως στον Πάνο
Καμμένο ο οποίος εδώ και ημέρες εμφανίζεται να απειλεί και να εκβιάζει τον πρώην κυβερνητικό
του εταίρο.
Ευθαρσώςεξάλλου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λόγο για
εκβιαζόμενο πρωθυπουργό μετά και από την προαναγγελία της κυβέρνηση δια του Δ.
Τζανακόπουλου ότι σκοπεύει να πάρει πρωτοβουλίες για την "αποκατάσταση" κομμάτων όπως
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το Ποτάμι.
Επίπέντε ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας εμφανιζόταν να σύρεται πίσω από τις απειλές του Π.
Καμμένου γεγονός για το οποίο αντέδρασε με την επιστολή που αποφάσισε να στείλει σήμερα
δημόσια στον πρόεδρο της Βουλής, βάζοντας οριστική "ταφόπλακα" στη "διευκόλυνση" του
πρώην κυβερνητικού του εταίρου.
Ταπροηγούμενα 24ωρα διακινήθηκαν σενάρια επί σεναρίων περί διάσωσης της κοινοβουλευτικής
ομάδας του Προέδρου των ΑΝΕΛ. Χθες ωστόσο όπως ανέφερε νωρίτερα το capital.gr, ο κ
Βουτσης προανήγγειλε ότι η σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής δεν θα
αφορά αλλαγή του κανονισμού.
Αναλυτικάη επιστολή του Α. Τσίπρα:

"Αξιότιμεκύριε Πρόεδρε,
Θα θυμάστε ότι κατά την πρόσφατη επικοινωνία μας την προηγούμενη εβδομάδα σας εξέφρασα
τον προβληματισμό μου για τον πολιτικό και κανονιστικό ανορθολογισμό σε σχέση με κόμματα
που εκλέγονται στο κοινοβούλιο με την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά στην πορεία χάνουν τον
απαιτούμενο αριθμό βουλευτών και ως εκ τούτου το δικαίωμα να συγκροτούν κοινοβουλευτική
ομάδα.
Καιο ανορθολογισμός έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος ο νόμος ορίζει ότι ανεξάρτητα από τον
αριθμό των βουλευτών, ο χρόνος προβολής των κομμάτων από το ΕΣΡ, αλλά και η κρατική
χρηματοδότηση παραμένει - και ορθώς - ίδια, σε συνάρτηση με την λαϊκή ψήφο, ενώ στο
κοινοβούλιο οι αρχηγοί των κομμάτων αυτών χάνουν προνόμια, μεταξύ των οποίων και το χρόνο
ομιλίας τους κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Κατόπιν της συζήτησης μας και αφού συμμεριστήκατε τις σκέψεις μου, ορθά αναλάβατε την
πρωτοβουλία να συζητήσετε με τους εκπροσώπους των κομμάτων το ζήτημα αυτό, προκειμένου
να βρεθεί η ευρεία συναίνεση που απαιτείται για τη σχετική διόρθωση του εν λόγω
ανορθολογισμού.
Με έκπληξη, όμως, παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες, κυρίως τη μείζονα αντιπολίτευση, αλλά και
αλλά κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με μερίδα μέσων ενημέρωσης να αντιμετωπίζουν με
απίστευτη επιθετικότητα μια εύλογη δημοκρατική ευαισθησία. Και να φτάνουν μάλιστα στο σημείο
ορισμένοι να επιχειρηματολογούν και να παρουσιάζουν τον Πρωθυπουργό ως δήθεν εκβιαζόμενο.
Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι εκβιαζόμενος δεν υπήρξα ποτέ και από κανέναν, και δεδομένου
ότι δεν επιθυμώ να επιτρέψω σε κανέναν να αξιοποιεί τη δημοκρατική μου ευαισθησία για να με
συκοφαντεί, σας ζήτω να μην αναλάβετε καμία πρωτοβουλία για αλλαγή του ισχύοντος
κανονισμού, ούτε κατά ένα σημείο στίξης.
Και για οποιαδήποτε αμφισημία του ισχύοντος κανονισμού σας παρακαλώ όπως προστρέξετε στη
γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.
Μεεκτίμηση,
Αλέξης Τσίπρας"
Διαβάστεακόμη:
* Πυρά αντιπολίτευσης κατά Βούτση με αφορμή την επιστολή Τσίπρα
* Αρχηγοί με προνόμια αλλά χωρίς βουλευτές ελέω Καμμένου- Εβδομάδα πυκνών εξελίξεων
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

