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ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ
-------------.-------------Η Ελληνική Κοινωνία για το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των
βουλευτών
Προϋπόθεση για µία καινοτόµα νοµοθετική και πολύ περισσότερο
συνταγµατική ρύθµιση, είναι η αποδοχή της από την Κοινωνία. Μία
τέτοια ρύθµιση θα πρέπει, είτε να είναι αίτηµα του λαού, είτε να την
αποδέχεται, είτε να την επιβάλουν οι συνθήκες. Ασφαλώς αναπόσπαστο
µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου αποτελούν από την επικύρωση
τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ, και οι γενικά παραδεγµένοι
κανόνες του διεθνούς δικαίου ως και οι διεθνείς συµβάσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της Ε.Ε., και µάλιστα υπερισχύουν από
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου της χώρας µας (άρθρ. 28 Σ).
Το καθιερωθέν µε την αναθεώρηση του 2001 απόλυτο
επαγγελµατικό ασυµβίβαστο, ασφαλώς ήταν µία ιδιαίτερα σοβαρή
µεταρρύθµιση και αναθεώρηση του άρθρ. 57 του Συντάγµατος, αλλά το
ζητούµενο είναι, πώς και γιατί, και µάλιστα τόσο πρόχειρα και τόσο
αιφνιδιαστικά, ήλθε προς συζήτηση και καθιερώθηκε. Ζητούµενο,
επίσης, είναι εάν η ρύθµιση αυτή ήταν αίτηµα του λαού και της
κοινωνίας ή έστω εάν έγινε αποδεκτή ή τέλος, εάν την επέβαλαν
οποιεσδήποτε συνθήκες.
Από τα στοιχεία της περιόδου εκείνης, αλλά και σήµερα, δεν φαίνεται ότι
συνέτρεχε καµία από τις προϋποθέσεις αυτές και ιδίως δεν είχε ωριµάσει
κάτι τέτοιο στην ελληνική κοινωνία. Βεβαίως, υπήρχε και υπάρχει µια
καχυποψία, µια κατακραυγή και µια απαξία προς τους πολιτικούς και την
πολιτική. Για τη διαµόρφωση δε της κατάστασης αυτής συνέβαλαν
πολλοί παράγοντες, αλλά ιδίως συνέβαλε η συµπεριφορά και η τακτική
πολλών πολιτικών. Συµπεριφορά, σε πολλές περιπτώσεις, προκλητική,
διαπλοκής, συµπεριφορά υποκριτική, συµπεριφορά αναξιόπιστη και
συµπεριφορά, όχι σπανίως, απάδουσα προς την ιδιότητα του βουλευτή
και του εκπροσώπου, αλλά και από θέσεως αγωνιστού για τα δίκαια και
τα συµφέροντα του λαού.
Ως θεραπεία αυτής της γενικής απαξιωτικής κατάστασης για τους
βουλευτές, θεώρησαν µερικοί, ότι θα µπορούσε να είναι η απαγόρευση
άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλµατος. Αυτό δε διότι δήθεν το
ασυµβίβαστο θα λειτουργεί ως µοχλός ενίσχυσης του θεσµικού και
πολιτικού ρόλου του βουλευτή και, ακόµη, ότι, θα λειτουργεί ως εγγύηση
διαφάνειας και µη διαπλοκής κάθε βουλευτή, και έτσι, θα µπορέσει ο
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βουλευτής να αποσείσει το τεκµήριο ενοχής και απαξίας που συνήθως
τον συνοδεύει. Αυτή ήταν µια άποψη, η οποία διατυπώθηκε, τόσο από
τον εισηγητή της τότε πλειοψηψίας (Ευάγ.Βενιζέλο), όσο και τον
Εισηγητή της τότε ,,,,,,,,,,,,,, πλειοψηφίας (Ιωάνν.Βαρβιτσιώτη) και
άλλους βουλευτές. Διατυπώθηκε, όµως, και η αντίθετη άποψη, ότι δηλ.
ακριβώς η καθιέρωση του απόλυτου επαγγελµατικού ασυµβίβαστου των
βουλευτών θα χειροτέρευε την απαξιωτική κατάσταση, θα µεγάλωνε τη
διαπλοκή, θα µετέτρεπε τη Βουλή σε εν δυνάµει Βουλή των πλουσίων,
των ανεπάγγελτων, των αρεστών των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και
των Οικονοµικών Κέντρων, που θέλουν να χειραγωγούν και να
κηδεµονεύουν την πολιτική ζωή του τόπου.
Στο ερώτηµα δε, εάν η Ελληνική Κοινωνία ήταν έτοιµη το 2001 να
δεχθεί το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των βουλευτών, και µάλιστα το
απόλυτο και ακόµη µε συνταγµατική διάταξη, η απάντηση είναι σαφώς
αρνητική. Μάλιστα, αιφνιδιάστηκαν οι πάντες µε τον τρόπο που ήλθε
στην Ολοµέλεια εκ µέρους του εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς συζήτηση
και ψηφοφορία. Ούτε ρωτήθηκε η Κοινωνία, ούτε τέθηκε το θέµα προς
συζήτηση, διάλογο και προβληµατισµό και ούτε ήταν δυνατόν να
διατυπώσει οποιοσδήποτε τη σύµφωνη ή αρνητική άποψη του.
Η αλήθεια, όµως, είναι, ότι ο λαός θέλει βουλευτές και
εκπροσώπους µέσα από τις τάξεις του και µέσα από τους χώρους της
δουλειάς και των αγώνων. Θέλει ανθρώπους ζυµωµένους µέσα στους
αγώνες και τα προβλήµατά του. Θέλει βουλευτές, που να άσκησαν
επάγγελµα και να διακρίθηκαν και ιδίως να στηρίζονται στις δυνάµεις
και στα πόδια τους. Θέλει βουλευτές, που να γνωρίζουν τα προβλήµατά
του και να συµπάσχουν µαζί του. Δεν θέλει επαγγελµατίες βουλευτές,
ούτε ελέω κοµµάτων ή ελέων οικογενειών, ή ελέω ονόµατος. Θέλουν
τους βουλευτές ελεύθερους, αδέσµευτους, ανεξάρτητους και
καταξιωµένους. Απόδειξη, περί του ότι η Ελληνική Κοινωνία δεν
συµφωνεί µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των βουλευτών, πέραν των
σχετικών δηµοσκοπήσεων που είδαν το φως της δηµοσιότητας, είναι και
το γεγονός ότι, σύµφωνα µε την πρόταση του Πρωθυπουργού, εν όψει
της νέας αναθεώρησης, το θέµα αυτό επανεξετάζεται και οδηγούµαστε
προς κατάργηση του απόλυτου επαγγελµατικού ασυµβίβαστου. Με την
πρόταση δε αυτή του Πρωθυπουργού, συµφώνησε και ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αντιπολίτευσης, όπως και οι Αρχηγοί των άλλων κοµµάτων και
όπως όλα δείχνουν και η πλειοψηφία των βουλευτών και κατ΄ επέκταση
και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
--------------.--------------
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Προαναθεωρητική Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Τον Μάρτιο του 1995, τόσο το ΠΑ.ΣΟ.Κ., όσο και η Ν.Δ., µε σχετικές
προτάσεις της, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων, έθεσαν
ευθέως θέµα αναθεώρησης του Συντάγµατος. Ήταν η δεύτερη
αναθεώρηση του Συντάγµατος του 1974/75, που θα ελάµβανε χώρα, µετά
την γνωστή αναθεώρηση του 1985.
Αµέσως το 1995 κινήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες, δηλ. συγκροτήθηκε
η Ειδική Επιτροπή της Βουλής, ορίστηκαν εισηγητές, κατατέθηκαν
προτάσεις και άρχισαν οι συζητήσεις, συνετάγη και υπεβλήθη η από
Ιουνίου 1996 σχετική έκθεση της Επιτροπής. Όµως, λόγω των
βουλευτικών εκλογών που προκηρύχτηκαν εκτάκτως για το 1996,
µαταιώθηκε εκ των πραγµάτων όλη εκείνη η διαδικασία. Μετά τις
εκλογές του 1996, τα δύο µεγάλα κόµµατα (το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως Κυβέρνηση
και η Ν.Δ. ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση) κατέθεσαν δύο νέες προτάσεις
για την αναθεώρηση και ειδικότερα το µεν ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε ηµεροµηνία
4/6/1997, η δε Ν.Δ. µε ηµεροµηνία 5/6/1997. Και οι δύο αυτές νέες
προτάσεις των κοµµάτων ως βάση είχαν τις προηγούµενες προτάσεις
τους, αλλά εµπλουτισµένες και µε νέα στοιχεία και ακόµη, έλαβαν υπόψη
τους και τα πορίσµατα του ευρύτατου και εποικοδοµητικού διαλόγου,
τόσο στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών οµάδων των Κοµµάτων, όσο
και µεταξύ όλων εκείνων των επιστηµονικών, κυρίως, φορέων, που είχαν
βαρύνουσα γνώµη σε θέµατα θεσµών, καθώς επίσης και τις εργασίες της
προηγούµενης Επιτροπής Αναθεώρησης της Βουλής, η οποία
λειτούργησε από τον Απρίλιο του 1995 µέχρι τον Ιούνιο του 1996.
Από τη µελέτη και των δύο αυτών προτάσεων, παρατηρείται ότι, το µεν
ΠΑ.ΣΟ.Κ. περιλαµβάνει και το άρθρο 57 του Συντάγµατος για το
ασυµβίβαστο προς το βουλευτικό αξίωµα µεταξύ των αναθεωρητέων
διατάξεων, ενώ η Ν.Δ., αναφέρει πολλές διατάξεις προς αναθεώρηση και
µάλιστα έχει και το νέο περιεχόµενό τους, όµως, δεν συµπεριλαµβάνει το
άρθρο 57 για τα επαγγελµατικά ασυµβίβαστα των βουλευτών και άρα δεν
θέλει και δεν προτείνει την αναθεώρησή τους.
Ειδικότερα, στην πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναφέρεται «Άρθρο 57
(Ασυµβίβαστο προς το βουλευτικό αξίωµα) επανακαθορίζονται τα
ασυµβίβαστα προς το βουλευτικό αξίωµα έργα, ιδιότητες και
δραστηριότητες µε βάση τα σύγχρονα δεδοµένα ως προς τις οικονοµικές
λειτουργίες του κράτους».
Η πρόταση, όµως, αυτή, πέραν του ότι είναι τελείως αόριστη και
γενικόλογη, περιορίζεται µόνο στα έργα, στις ιδιότητες και στις
δραστηριότητες µε βάση τα σύγχρονα δεδοµένα ως προς τις οικονοµικές
λειτουργίες του Κράτους».
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Η πρόταση, όµως, αυτή, πέραν του ότι είναι τελείως αόριστη και
γενικόλογη, περιορίζεται µόνο στα έργα, στις ιδιότητες και στις
δραστηριότητες των βουλευτών δεν αναφέρει απολύτως τίποτε για το
επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. Για τον λόγο αυτό, εξάλλου, το εν λόγω
θέµα δεν αποτελέσµατα, κατά την περίοδο εκείνη (1997), όπως θα
έπρεπε, αντικείµενο ευρυτάτων συζητήσεων και δηµοσιεύσεων.
Από την προσεκτική µελέτη όλων των πρακτικών της επιτροπής αυτής,
µε σαφήνεια προκύπτει, ότι το θέµα του επαγγελµατικού ασυµβίβαστου
των βουλευτών, ούτε τέθηκε και ούτε συζητήθηκε από την Επιτροπή.
Ειδικά, στην Εισήγηση της Επιτροπής προς την Ολοµέλεια της Βουλής
επί των αναθεωρητέων και µη διατάξεων του Συντάγµατος για το άρθρο
57, το οποίο συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των αναθεωρητέων διατάξεων,
αναφέρεται:
«Ασυµβίβαστα προς το βουλευτικό αξίωµα. Προτείνεται από την
Επιτροπή, κατά ευρεία πλειοψηφία, η αναθεώρηση του άρθρου 57,
µε στόχο τον επανακαθορισµό των ασυµβιβάστων προς το
βουλευτικό αξίωµα έργων, ιδιοκτητών και δραστηριοτήτων, µε
βάση τα σύγχρονα δεδοµένα ως προς τις οικονοµικές λειτουργίες
του κράτους. Προβλέπεται, επίσης, ως κύρωση για την υπέρβαση
των εκλογικών δαπανών η έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα».
Εποµένως, ούτε και στην εισήγηση της Επιτροπής δεν γίνεται λόγος για
το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των βουλευτών και δεν θα µπορούσε,
εξάλλου, να γίνει αφού το θέµα αυτό δεν συζητήθηκε κατά τις πολλές και
πολύωρες συνεδριάσεις της.
-----------.----------

