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η κυβέρνηση;
ΤΟΥ I. Κ. ΓΙΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

ΜΙΛΩΝΤΑΣ για το Κυ
πριακό χθεε στη Βουλή 
ο Πρωθυπουργόε ανα
κοίνωσε ότι κάποια στιγ
μή η κυβέρνηση «θα πά
ρει και θα ανακοινώσει 

τιε αποφάσειε τηε». Ευχάριστη δια
βεβαίωση. Διότι η ωε τώρα πορεία τηε 
κυβέρνησηε δημιουργούσε τη βάσι
μη υπόνοια πωε ούτε πρόκειται να 
αποφασίσει ούτε πρόκειται να ανα
κοινώσει τίποτε.

Για άλλη μία φορά, λοιπόν, η κυ
βέρνηση κρύφθηκε. Και τι δεν επι
καλέστηκε ο Πρωθυπουργόε προκει- 
μένου να μην πει κουβέντα για την 
ταμπακέρα! Τη συναίνεση, την ενό
τητα, την ομοψυχία, τη συνεννόηση, 
την εθνική στρατηγική, την περίσκε
ψη, μόνο το Πάσχα Εέχασε. Και ασφα- 
λώε κανέναε δεν έχει αντίρρηση με 
τον διάλογο και τη συνεννόηση. Μό
νο που και ο διάλογοε και η συνεν
νόηση είναι ζητήματα διαδικασίαε. 
Δεν αποτελούν πολιτική.

Ω ε έσχατη λύση ο Πρωθυ- 
πουργόε κατέφυγε στην επι
νόηση μιαε διαδικασίαε που 

δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα και 
ούτε μπορεί να εφευρεθεί για την ανά
γκη των περιστάσεων. Είπε συγκε
κριμένα και επανειλημμένωε ότι θα 
ζητήσει από τον Πρόεδρο τηε Δημο- 
κρατίαε τη σύγκληση του συμβουλί
ου των πολιτικών αρχηγών.

Πρώτον, τέτοιο συμβούλιο δεν προ- 
βλέπεται πουθενά και σε κανένα άρ
θρο του Συντάγματοε.

Δεύτερον, από τη στιγμή που δεν 
προβλέπεται, ουδείε μπορεί να το συ- 
γκαλέσει, είτε του το ζητήσει είτε δεν 
του το ζητήσει ο Πρωθυπουργόε.

Τρίτον, αν παρ’ όλα αυτά ο Πρόε- 
δροε τηε Δημοκρατίαε υποκύψει στο 
αίτημα του Πρωθυπουργού, τότε κιν
δυνεύει να παραβεί το άρθρο 50 του 
Συντάγματοε το οποίο προβλέπει ότι 
«ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε δεν 
έχει άλλεε αρμοδιότητεε παρά μόνο 
όσεε του απονέμουν ρητά το Σύ
νταγμα και οι νόμοι».

Με άλλα λόγια, ακόμη και αν το θέ
λει ο Πρωθυπουργόε, ακόμη και αν 
το θέλουν όλοι οι αρχηγοί, ο Πρόε- 
δροε δεν μπορεί να κάνει παρά αυτό 
το οποίο του αναθέτει ρητά το Σύ
νταγμα. Και το Σύνταγμα δεν του ανα
θέτει να συγκαλεί συμβούλια πολιτι
κών αρχηγών είτε για το Κυπριακό εί
τε για οτιδήποτε άλλο.

Τ ο ερώτημα είναι γιατί πασχίζει 
με τόση αγωνία να κρυφθεί η 
κυβέρνηση. Τι την απειλεί; Η 

ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου πε- 
ριέγραψε πλήρωε το περίγραμμα τηε 
εθνικήε πολιτικήε, έθεσε τα πραγμα
τικά δεδομένα του προβλήματοε και 
προανήγγειλε θαρραλέα μια υπεύθυ
νη στάση τηε αντιπολίτευσηε. Ου
σιαστικά έκανε τη δουλειά που θα 
έπρεπε να είχε κάνει ο Πρωθυπουρ
γόε. Τι φοβάται, λοιπόν, ο Καραμαν- 
λήε; Μήπωε θυμώσει η Κανέλλη; Ακό
μη και αν συμβεί κάτι τέτοιο, μικρό 
το κακό.

Το ερώτημα είναι ουσιώδεε. Διότι 
αν ο φόβοε είναι συμπτωματικόε, αν 
προκύπτει από την έλλειψη εξοικείω- 
σηε με την εξουσία ή από τη δυσκο
λία ενόε συγκεκριμένου ζητήματοε, 
κανένα πρόβλημα. Αν όμωε αποτελεί 
μέθοδο διακυβέρνησηε, τότε μάλλον 
έχουμε μπλέξει άσχημα.
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