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Πολιτικήκόντρα για την διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος
προκάλεσε η απόφαση της Διάσκεψης της Βουλής για συνεδρίαση ενός μήνα με μια μικρή
παράταση. Ο ΠτΒ ανακοίνωσε πως την Παρασκευή στις 13:00 η Επιτροπή Συντάγματος θα
αποφασίσει το Προεδρείο της.
Ηανακοίνωση της διάρκειας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πλευράς αντιπολίτευσης με τον
ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ να ζητούν μεγαλύτερη διάρκεια εργασιών, ενώ
το θέμα επικεντρώθηκε στην εκλογή του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως είπε ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δ. Τζανακόπουλος, η κυβέρνηση
επιδιώκει μικρής διάρκειας διαδικασία στην ολοκλήρωση της Συνταγματικής Αναθεώρησης ώστε
να επιλέξει τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη νέα συνταγματική ρύθμιση, δηλαδή με
151 βουλευτές. "Εμείς διαμαρτυρόμαστε γιατί είναι διαφορετικό να έχεις τον χρόνο για να βρούμε
συναινέσεις και διαφορετικό να αποφασίζει και να διατάζει με 151 για Πρόεδρο της Δημοκρατίας"
είπε ο κ. Τζανακόπουλος.
Λοβέρδος προς ΣΥΡΙΖΑ: "Δώσατε ασίστ"
Ητοποθέτηση Τζανακόπουλου προκάλεσε αντίδραση του Κινήματος Αλλαγής, με τον Ανδρέα
Λοβέρδο να λέει: "Δώσατε ασίστ στη Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Σπανούλης να ήταν! Και τώρα
διαμαρτύρεται το κόμμα που έδωσε εν λευκώ εξουσιοδότηση που τώρα την υφιστάμεθα όλοι μαζί.
Και σας λέγαμε τότε, μην δώσετε ψήφο στην αναθεώρηση του άρθρου που αποσυνδέει τον τρόπο
εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από την διάλυση της Βουλής, μην δώσετε λευκή επιταγή στο
επόμενο κόμμα που νομίζατε πως θα είστε εσείς. Σας είπαμε μην δώσετε την δυνατότητα στο
πρώτο κόμμα να το αλλάξει όπως θέλει μόνο του".
Απαντώνταςο Πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας στο αίτημα της αντιπολίτευσης για περισσότερο
χρόνο συζήτησης, ανέφερε ότι εάν χρειαστεί ασφαλώς και θα δοθεί κάποια παράταση. "Τώρα,
όπως ξέρετε, υπάρχουν 49 άρθρα για αναθεώρηση, στην πραγματικότητα είναι 39 γιατί τα δέκα
είναι καταργήσεις μεταβατικών διατάξεων του Συντάγματος. Κρίθηκε λοιπόν ότι ένας μήνας μπορεί
να φτάσει, γι’ αυτό βάλαμε επιφύλαξη στον χρόνο εάν ζητηθεί παράταση".
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