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ΔΑΣΟΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ (Φεβρουάριος 2007)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Έσπασε η κομματική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του
Συντάγματος και, παρά τα δόλια τεχνάσματα της κυβερνητικής πλευράς, δεν πέρασε
η θέση της για να αναθεωρηθεί το άρθρο 24 του Συντάγματος, που αφορά τα δάση
και την προστασία τους.
Παρέστη στην Επιτροπή, για να περάσει τη γραμμή, ο Γραμματέας της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Σταύρου, αλλά δεν τα
κατάφερε. Διέπραξε, μάλιστα, και το ατόπημα να ψηφίσει, ενώ δεν είναι μέλος της
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχύσει την κυβερνητική θέση, στην οποία αντιτάχθηκαν
έξι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διεπράχθη και δεύτερο ατόπημα από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής, Γ. Τραγάκη, ο οποίος προσμέτρησε την ψήφο του Απόστολου
Σταύρου, αγνόησε τους παρόντες βουλευτές του Συνασπισμού και απεφάνθη ότι η
Επιτροπή ψήφισε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 24. Αναγκάστηκε όμως
αργότερα να ανακαλέσει.
Αυτές οι απαράδεκτες για τη λειτουργία της Βουλής αλχημείες, οι οποίες
θυμίζουν άλλες εποχές, εκείνες των εκλογών του 1961, της βίας και νοθείας, όπου
ψήφιζαν και τα δέντρα για να κερδίσει η δεξιά, φυσικό ήταν να οδηγήσουν εκτός της
αιθούσης σύσσωμη την αντιπολίτευση. Αντιδράσεις, όμως, εκδηλώθηκαν και μεταξύ
των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ο τοποτηρητής της κομματικής γραμμής
Απόστολος Σταύρου κατηγόρησε ευθέως τους 6 «αντάρτες» βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας και εκείνοι απάντησαν με το ίδιο έντονο ύφος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
μάλιστα, οργισμένος είπε: «Δεν μπορούν να μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό».
Το μαχαίρι στο λαιμό των βουλευτών της Ν.Δ. προφανώς δεν μπαίνει για την
κομματική πειθαρχία, αφού κατ' επανάληψη ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης
Παυλόπουλος έχει δηλώσει ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας στις
ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό,
γιατί η κυβέρνηση θέλει με την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος να
ανοίξει το δρόμο για τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων, οι οποίες
διεκδικούνται από διάφορα συμφέροντα, που θέλουν να τις οικοπεδοποιήσουν.
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Με την αναθεώρηση, έτσι όπως τη θέλει η Νέα Δημοκρατία, πέραν της
καταστροφής δασικών εκτάσεων σε περιοχές που θεωρούνται «φιλέτα» μεγάλης
αξίας, θα νομιμοποιηθούν και αυθαιρεσίες και παρανομίες, δηλαδή εγκλήματα που
έχουν γίνει σε βάρος του περιβάλλοντος. Θα δικαιωθούν με τη νεοδημοκρατική
αναθεώρηση ακόμη και οι καταπατητές και οι εμπρηστές των περιαστικών δασών που
έχουν αφανιστεί για να οικοπεδοποιηθούν. Σ' αυτήν τη λογική αντιδρούν, και είναι
προς τιμήν τους που αντιδρούν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με τη στάση
τους δεν πέρασε τελικά η θέση υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 24. Οψόμεθα και
στην Ολομέλεια της Βουλής...
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