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O Κώστας Τασούλας λίγες ημέρες προτού εκλεγεί ως ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής
μιλά στο in.gr για τα σχέδιό του για την αναβάθμιση του ελληνικού κοινοβουλίου. Τι θα κάνει
με τις εξεταστικές επιτροπές, με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τις κακές
συμπεριφορές των βουλευτών

Λίγες ημέρες προτού αναλάβει το τρίτο ανώτερο θεσμικό αξίωμα της χώρας, ημέρα
μάλιστα που θα συμπέσει και με την προηγουμένη των γενεθλίων του, ο Κώστας Τασούλας
έδωσε στο in.gr μία συνέντευξη εφ΄όλη της ύλης για τους στόχους, τις επιδιώξεις και το
έργο που θα διατελέσει ως ο νέος Πρόεδρος της Βουλής.

1/7

Αλλάζουν όλα στη Βουλή: Ανατροπή με τις εξεταστικές
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2019 10:12 -

Η είδηση άλλωστε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον Κώστα Τασούλα για Πρόεδρο
της Βουλής δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Κάθε άλλο, το όνομα του βουλευτή Ιωαννίνων είχε συζητηθεί πριν από τις εκλογές. Ο πιο
πιθανός λόγος που οδήγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην απόφαση αυτή ήταν η διαδικασία
της αναθεώρησης του Συντάγματος, όμως, υπήρξαν κι άλλα στοιχεία. Ο κ. Τασούλας είναι
παλαιός κοινοβουλευτικός άνδρας, χαίρει εκτιμήσεως και βουλευτών από άλλα κόμματα,
είναι προσηνής, με εξαιρετική γνώση των κανονισμών της Βουλής

Αποφασισμένος να προχωρήσει στις θεσμικές αλλαγές για την ενίσχυση του ρόλου της
μειοψηφίας, να επαναφέρει τους διακριτούς ρόλους εκτελεστικής και νομοθετικής
εξουσίας, να αποκαταστήσει τον πολιτικό πολιτισμό, και να ενισχύσει το ρόλο του
βουλευτή, ο προτεινόμενος Πρόεδρος της Βουλής φαίνεται αποφασισμένος να χαράξει μία
διαφορετική πορεία από τον προκάτοχό του, διατηρώντας τις ισορροπίες στο Κοινοβούλιο.

Έχοντας δει τον ρόλο του βουλευτή να χάνεται και το Κοινοβούλιο να ευτελίζεται επί
ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Τασούλας ελπίζει να βρει λύση για όλα τα προβλήματα που άφησε πίσω
της η προηγούμενη κυβέρνηση.

Νέος ποινικός κώδικας, ο ευτελισμός της Δημοκρατίας με τις κατεπείγουσες διαδικασίες,
συνταγματική αναθεώρηση, εκλογικός νόμος.

Ολα αυτά είναι ζητήματα με τα οποία σύντομα ο 13ος Πρόεδρος της Βουλής και η νέα
κυβέρνηση θα κληθούν να εξετάσουν και να λύσουν.

Πάντως, αν θα επέλεγα να κρατήσω ένα πράγμα από τη συνέντευξη με τον κ. Τασούλα,
τότε αυτό θα ήταν αδιαμφισβήτητα η σιγουριά του αλλά και η επιθυμία του να μην
μετατραπεί κι αυτή Βουλή σε μία ακόμη πολιτική αρένα.

Αναλυτικά η συνέντευξη στο in.gr:
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Κύριε Τασούλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε εσάς για την θέση του Προέδρου
της Βουλής. Αισθάνεστε δικαιωμένος έπειτα από έναν πλούσιο κοινοβουλευτικό
βίο;

Η πολιτική δεν είναι σαν τον αθλητισμό, που μια πρωτιά δικαιώνει τις προσπάθειές σου,
άρα μία Προεδρία της Βουλής δικαιώνει όσα έκανα στο παρελθόν ως βουλευτής. Είναι μία
άλλη διαδικασία αρκετά πιο πολύπλοκη και εξαρτάται από τα κίνητρα που έχει κανείς. Η
δική μου αντίληψη είναι ντεμοντέ.

Είναι πράγματα που αν τα πεις, κινδυνεύεις να μην σε πιστέψει κανείς λόγω της
εντονότατης απαξίωσης που υπάρχει τα τελευταία χρόνια για την πολιτική και τους
πολιτικούς. Ωστόσο γι' αυτόν τον έναν που μπορεί να με πιστέψει έχω να του πω πως
θεωρώ καλοδεχούμενη κάθε θέση μάχης που μου δίνει τη δύναμη να είμαι πολύ πιο
χρήσιμος.

Η Προεδρεία της Βουλής προφανώς είναι ένα θεσμικό αξίωμα σημαντικότατο. Ο ρόλος του
Προέδρου της Βουλής έχει μία σπουδαία αποστολή και αυτή είναι να εξασφαλίζει την
ανεμπόδιστη διεξαγωγή των διεργασιών και να προοδεύει του αντιπροσωπευτικού σώματος
του ελληνικού λαού.

Την αποστολή αυτή θα κληθώ να επωμιστώ εφ΄ όσον η Ολομέλεια με εκλέξει Πρόεδρο
έπειτα από την πολύ τιμητική πρόταση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.

Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε σταματήσει να είναι διακριτός ο ρόλος της
εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Αυτό θα αλλάξει; Η απόφαση του
πρωθυπουργού να μεταφέρει τις συνεδριάσεις των υπουργικών συμβουλίου στο
Μαξίμου, αυτό ακριβώς υπηρετεί;

Τα τελευταία χρόνια έγινε μία προσπάθεια η Βουλή να συνδεθεί με την κυβέρνηση. Αυτό
είναι λάθος. Η Βουλή είναι μία ξεχωριστή λειτουργία, βάσει του Συντάγματος, και πρέπει να
έχει μία δική της, αυτόνομη πορεία. Δεν αρκεί μόνο το πως εσύ φέρεσαι αλλά και πως οι
άλλοι αντιλαμβάνονται την δική σου συμπεριφορά, συνεπώς είναι μία αμφίδρομη
διαδικασία. Το γεγονός ότι από εδώ και πέρα το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάζει σε
κυβερνητικά κτίρια σαφώς σημαίνει πως με αυτό τον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε
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να διαχωρίσει την λειτουργία της εκτελεστικής από τη νομοθετική εξουσία.

Εμείς αυτό που θα κοιτάξουμε να κάνουμε πράξη, είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα
της μειοψηφίας. Δεν θέλουμε να γίνει η πλειοψηφία ένα σύστημα σκληρό το οποίο δεν
σέβεται τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να δείξουμε μία στάση
η οποία περισσότερο ταιριάζει σε παραδόσεις -ας το πω έτσι τολμηρά- βρετανικού
κοινοβουλίου και όχι ελληνικού κοινοβουλίου.

Την τελευταία τετραετία είδαμε μία σκληρή πλειοψηφική συμπεριφορά που αγνοούσε την
μειοψηφία, αγνοούσε τους κανόνες της καλής νομοθέτησης. Πλέον, και ειδικά με τα
νομοσχέδια που θα έρθουν το καλοκαίρι, δεν θα έχουμε ούτε κατεπείγοντα, ούτε σωρεία
τροπολογιών. Όλα αυτά θα τα προσέξουμε, ώστε σιγά – σιγά να οικοδομήσουμε μία άλλη
σχέση εμπιστοσύνης με τα κόμματα και ειδικά με την κοινωνία που μας παρακολουθεί.

Ο ευτελισμός του Κοινοβουλίου με τις κατεπείγουσες διαδικασίες και τις
τροπολογίες της τελευταίας στιγμής ή τα πολυνομοσχέδια, που δεν προλαβαίνουν
να διαβάσουν οι βουλευτές, θα εκλείψουν;

Οι κατεπείγουσες διαδικασίας δεν θα εκλείψουν, αλλά όταν είναι κατεπείγουσες θα είναι
κατεπείγουσες, δεν θα γίνεται προσχηματικά. Δεν θα βαφτίζουμε κατεπείγουσες τις δικές
μας καθυστερήσεις.

Ξέρετε, η άλλη όψη του συχνού κατεπείγοντως είναι πως εσύ καθυστέρησες. Υπάρχουν
τρόποι αυτά να αποφεύγονται και κατεπείγον να είναι όντως αυτό που προκύπτει από μία
απρόβλεπτη και ξαφνική ανάγκη που δεν θα μπορούσες να την είχες προβλέψει. Δεν θα
κάνουμε κατάχρηση αυτών των διαδικασιών.

Νέος Ποινικός Κώδικας. Ως νομικός πείτε μας τι πρέπει να αλλάξει μιας κι έχουν ήδη
προκληθεί έντονες αντιδράσεις κυρίως ως προς την αποφυλάκιση ατόμων με πολυετείς
καθείρξεις, όπως μελών τρομοκρατικών οργανώσεων;

Προφανώς θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις, ωστόσο η μεγάλη ζημιά έχει γίνει. Από τη
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στιγμή που ένας Ποινικός Nόμος δημοσιεύεται και αποκτά νομική υπόσταση, τότε όλες οι
διατάξεις που είναι επιεικέστερες από τις μέχρι τότε ισχύουσες, αυτές εν τέλει
υπερισχύουν ακόμη κι αν τις καταργήσεις μετά.

Ακόμη κι ένα δευτερόλεπτο να ισχύσει μία επιεικέστερη διάταξη, τότε αυτή υπερισχύει των
προηγουμένων προβλέψεων. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως η ζημιά έχει γίνει μόνο και μόνο
επειδή δημοσιεύτηκε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρόποι δικονομικά να διορθωθούν
τέτοιες ζημίες, αλλά και επί του ουσιαστικού περιεχομένου του δικονομικού νόμου. Κανείς
δεν είχε αντίρρηση πως ο Ποινικός Κώδικας ήθελε εκσυγχρονισμό. Ωστόσο, δεν μπορεί μία
κυβέρνηση τέσσερις μέρες πριν την λήξη της Βουλής να προχωρά σε ένα τόσο σημαντικό
νομοθέτημα και να το προσπερνά σφυρίζοντας αδιάφορη. Ήταν μία απαράδεκτη τακτική, η
οποία κατακρίθηκε από τους πάντες.

Θα αποκατασταθεί στη θητεία σας ο ρόλος του βουλευτή και ο πολιτικός
πολιτισμός στη Βουλή, κάτι που είχε χαθεί την προηγούμενη τετραετία;

Το να αποκατασταθεί ο ρόλος του βουλευτή και ο πολιτικός πολιτισμός δεν είναι πράγματα
που επιβάλλονται, όσο εμπνέονται. Εμείς θα κοιτάξουμε να αναβαθμίσουμε την λειτουργία
του κοινοβουλίου με κάθε τρόπο. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι και των έξι κομμάτων να
μετέχουν στην σύνθεση της νέας Βουλής. Από την κρίση η οικονομία βγήκε τραυματισμένη,
επλήγη το κύρος της πολιτικής και το κοινοβούλιο στοχοποιήθηκε, άλλοτε δικαίως και
άλλοτε αδίκως. Εμείς πρέπει να αποκαταστήσουμε το κύρος μας. Αυτή είναι δουλειά
πρωτίστως του προεδρείου αλλά και όλων των συναδέλφων.

Οπότε να περιμένουμε να επανέλθει και το dress code;

Περισσότερη σημασία από το dress code έχει το attitude code. Τι να τον κάνω τον
καλοντυμένο που υβρίζει ή που ωρύεται. Το ιδεώδες είναι ένας καλοντυμένος που είναι και
ευπρεπής.

Ποιες θα είναι οι βασικές προτεραιότητές σας ως Πρόεδρος της Βουλής;
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Αμέσως μετά την συγκρότηση του Προεδρείου της Βουλής που θα αποτελείται από τον
Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση των 6 διαρκών
επιτροπών από τις οποίες θα περνούν τα νομοσχέδια όταν έρθουν στην Ολομέλεια. Αυτό
σημαίνει ότι προς το τέλος Ιουλίου θα είμαστε πανέτοιμοι ώστε να έρθουν τα πρώτα
νομοσχέδια που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να περάσει.

Τι σκέφτεται να κάνει η Νέα Δημοκρατία με τις εξεταστικές επιτροπές; Υπάρχουν
υποθέσεις όπως το εξάμηνο Τσίπρα – Βαρουφάκη, η Novartis, η ΔΕΗ.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Βουλή είναι αναθεωρητική και ότι έχει καθήκον και
υποχρέωση μέσα στο Ά εξάμηνο να ολοκληρώσει την συνταγματική αναθεώρηση που έχει
προταθεί από την προηγούμενη Βουλή.

Εμείς ως ΝΔ στην προηγούμενη Βουλή είχαμε προτείνει οι εξεταστικές επιτροπές να
γίνονται και με πρόταση της αντιπολιτεύσεως, χωρίς να απαιτείται η πλειοψηφία των
βουλευτών. Αυτή η πρόταση ψηφίστηκε και απομένει στην παρούσα Βουλή να ολοκληρωθεί
και να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα.

Ετσι η εξεταστική επιτροπή δεν θα είναι προνόμιο μόνο για την πλειοψηφία, θα είναι και για
την μειοψηφία, η οποία θα έχει δικαίωμα να ζητήσει μέχρι και δύο εξεταστικές επιτροπές.

Είναι μία μεγάλη καινοτομία την οποία δεν τόλμησε ποτέ καμία αναθεώρηση και κανένα
κόμμα να προτείνει. Όσο για το ποιες εξεταστικές επιτροπές θα προτείνει η πλειοψηφία ή
η αντιπολίτευση, αυτό θα το κρίνουν τα κόμματα. Εγώ βαδίζοντας προς το αξίωμα του
Προέδρου της Βουλής, αρχίζω να τηρώ κάποιες αποστάσεις, χωρίς να αποποιούμαι την
ιδιότητά μου ως νεοδημοκράτης.

Πώς θα προχωρήσει η Βουλή από εδώ και πέρα όσον αφορά την Συνταγματική
Αναθεώρηση;

Η Βουλή με απόφαση του Προέδρου συγκροτεί επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος, η
οποία παίρνει τις προτάσεις που έμειναν από την προηγούμενη Βουλή, τις επεξεργάζεται
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και αποφασίζει. Όσες ήρθαν με πάνω από 180 ψήφους μπορεί να τις περάσει με 151. Όσες
ήρθαν κάτω από 180 ψήφους μπορεί να τις περάσει με απόλυτη πλειοψηφία.

Αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη φθινοπώρου γιατί θα πρέπει να έχουμε λύσει διάφορα
θέματα, ένα από αυτά και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε συμφωνήσει
με τεράστια πλειοψηφία η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας να μην προκαλεί την διάλυση της
Βουλής, πράγμα το οποίο θα συμβάλει πολύ στην καθιέρωση πολιτικής σταθερότητας της
Βουλής.

Ο εκλογικός νόμος είναι ένα αγκάθι που θα απασχολήσει την κυβέρνηση. Προς ποια
κατεύθυνση θα κινηθεί;

Όπως είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσουμε να ψηφίσουμε έναν νόμο ο οποίος
θα είναι πλειοψηφικός, όχι τόσο έντονα πλειοψηφικός όσο ο ισχύον, αλλά τόσο όσο
χρειάζεται ώστε να μην «παραγνωρίζεται» η ανάγκη μίας δικαιότερης εκπροσώπησης των
κομμάτων.

Από εκεί και πέρα υπάρχει η απλή αναλογική που είναι ψηφισμένη και αφορά τις επόμενες
εκλογές. Εμείς θα επιχειρήσουμε με κάθε θεσμικό τρόπο να αποτρέψουμε την εφαρμογή
του νόμου της απλής αναλογικής γιατί με αυτόν τον νόμο η χώρα θα τιναχτεί στον αέρα και
δεν θα κυβερνηθεί με τίποτε.

Γι΄ αυτό βοηθάμε με νομοσχέδιο του υπουργείο Εσωτερικών όπως και στους δήμους που
έχουν ήδη απλή αναλογική να ξεπεράσουν τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες του
αναποτελεσματικού συστήματος. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτή την νάρκη με
όποιο θεσμικό τρόπο μπορούμε.

Πηγή:in.gr

7/7

