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 Η ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗ αποχώρηση των ΑΝΕΛ από την κυ-
βέρνηση πριν από την εισαγωγή προς κύρωση της συµφω-
νίας των Πρεσπών θέτει µια σειρά από κρίσιµα συνταγµατι-
κά ερωτήµατα. Τα κυριότερα είναι δύο: Αν µπορεί να συνε-
χίσει τον βίο της η κυβέρνηση µε τη στήριξη µόνο των 145 
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και ποιες πλειοψηφίες απαιτούνται 
για την κύρωση της συµφωνίας.
1. Ως προς το πρώτο ερώτηµα, η κυβέρνηση δεν χάνει αυ-
τοµάτως την εµπιστοσύνη της Βουλής σε περίπτωση απο-
χώρησης των ΑΝΕΛ. Παρότι σύµφωνα µε την κοινοβουλευ-
τική αρχή και την αρχή της δεδηλωµένης ο διορισµός της 
κυβέρνησης και η παραµονή της στην εξουσία προϋποθέ-
τουν την εµπιστοσύνη της Βουλής, η διαπίστωση της απώ-
λειας της εµπιστοσύνης θεσµικά µπορεί να συµβεί είτε µε-
τά από πρόταση µοµφής που θα υποβάλουν τουλάχιστον 
50 βουλευτές και θα υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλει-
οψηφία του συνόλου των βουλευτών (151), είτε µετά από 
πρόταση παροχής ψήφου εµπιστοσύνης που θα ζητήσει ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός. 

Ωστόσο, ουδείς µπορεί να υποχρεώσει τον πρωθυπουρ-
γό να υποβάλει πρόταση παροχής ψήφου εµπιστοσύνης, 
παρότι, αν η αποχώρηση βουλευτών από την κυβερνητική 
πλειοψηφία συνεπάγεται απώλεια της δεδηλωµένης, αυτό 
συνιστά τον σοβαρότερο λόγο για να ζητήσει την επιβεβαί-
ωση της εµπιστοσύνης της Βουλής (Σπυρόπουλος-Κοντιά-
δης-Ανθόπουλος-Γεραπετρίτης, Σύνταγµα: Κατ’ άρθρο ερ-
µηνεία, εκδ. Σάκκουλα 2017, σ. 1.303). Αν ο πρωθυπουρ-
γός ζητήσει την εµπιστοσύνη της Βουλής, αρκεί να υπερ-

ψηφιστεί η πρόταση από την 
πλειοψηφία των παρόντων 
βουλευτών, µε τουλάχιστον 
120 θετικές ψήφους.

Τι σηµαίνουν τα προηγού-
µενα λαµβάνοντας υπόψη 
τους σηµερινούς κοινοβου-
λευτικούς συσχετισµούς; Κατ’ 
αρχάς, δεν φαίνεται εύκο-
λο να συγκεντρώσει 151 ψή-
φους µια πρόταση δυσπιστίας 
που θα υποβάλει η αντιπολί-
τευση. Μια που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
145 βουλευτές, αρκεί 5 από 
τους υπόλοιπους να µη στη-
ρίξουν την πρόταση δυσπιστί-

ας ώστε αυτή 
να απορριφθεί. 
Τι θα συµβεί 
αν ζητήσει ψή-
φο εµπιστοσύ-
νης ο πρωθυ-
πουργός, όπως 
προανήγγειλε 
και όπως κατά 
τη γνώµη µου 
οφείλει; Εδώ 

για να πέσει η κυβέρνηση θα αρκούσε απέναντι στους 
145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρωθούν άλλοι 145, 
οι οποίοι θα ψήφιζαν είτε κατά, είτε απλώς «παρών». Βέ-
βαια δεν αποκλείεται ψήφο εµπιστοσύνης να δώσουν και 
άλλοι βουλευτές, εκτός ΣΥΡΙΖΑ, οπότε αντίστοιχη θα πρέ-
πει να είναι και η αύξηση του αριθµού αυτών που θα τε-
θούν απέναντι στην κυβέρνηση. 
2. Ως προς το δεύτερο κρίσιµο ερώτηµα, σχετικά µε την 
κύρωση της συµφωνίας των Πρεσπών, εδώ τα πράγµατα 
είναι απλά από συνταγµατική άποψη, αλλά περίπλοκα πο-
λιτικά. Η κύρωση της συµφωνίας προϋποθέτει την ψήφιση 
τυπικού νόµου, χωρίς να απαιτείται όµως αυξηµένη πλειο-
ψηφία, ούτε καν η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
βουλευτών, αφού µε τη συµφωνία δεν επέρχονται περιο-
ρισµοί ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, ούτε 
µεταβολή στα όρια της Επικράτειας, ούτε αναγνώριση αρ-
µοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγµα σε όργα-
να διεθνών οργανισµών.

Ωστόσο, λαµβάνοντανς υπ’ όψιν την εθνική σπουδαι-
ότητα του «Μακεδονικού», ανακύπτει το ερώτηµα αν οι 
145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αρκούν για να νοµιµοποιηθεί 
πολιτικά η συµφωνία. Για τον λόγο αυτό είναι κρίσιµο, τό-
σο για το πολιτικό µέλλον της κυβέρνησης όσο και για την 
ίδια τη συµφωνία, αν θα στηριχθεί από τουλάχιστον 151 
βουλευτές στην ψηφοφορία για την κύρωσή της. Σε αντί-
θετη περίπτωση ανακύπτει, κατά τη γνώµη µου, ένα σοβα-
ρό πρόβληµα δηµοκρατικής νοµιµοποίησης. 

 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ προβλέπει ως τελευταίο 
καταφύγιο κυβερνησιµότητας της χώρας 
την κυβέρνηση ανοχής. Πρόκειται για κυ-
βέρνηση η οποία δεν έχει τη δεδηλωµέ-
νη εµπιστοσύνη των 151 βουλευτών, αλ-
λά στηρίζεται στην έµµεση (διά της απου-
σίας από τη Βουλή κατά τη διάρκεια της 
σχετικής ψηφοφορίας) ανοχή βουλευτών, 
ώστε να υπάρχει σχετική µόνο πλειοψηφία. 
Στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο θεσµός 
των κυβερνήσεων ανοχής είναι όχι απλώς 
άγνωστος, αλλά µάλλον λογίζεται ως απευ-
κταίο πολιτικό σενάριο, αν και συνταγµα-
τικά προβλεπόµενο. Οι λόγοι είναι ο ιστο-
ρικός φόβος παρεµβάσεων του στέµµα-
τος στη διαµόρφωση κυβερνήσεων µει-
οψηφίας σε περιόδους πολιτικής κρίσης 
και η έλλειψη γενικότερης πολιτικής κουλ-
τούρας διαβουλευτικότητας και συναίνε-
σης, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθε-
ση της ύπαρξης µιας τέτοιας κυβέρνησης. 
∆εν είναι τυχαίο ότι η διαµόρφωση στην 
Ελλάδα του κοινοβουλευτικού πολιτεύµα-
τος κατά το πρότυπο της αγγλικής συνταγ-
µατικής παράδοσης, µε τον σοφό πολιτικό 
λόγο του Χαρίλαου Τρικούπη ήδη από το 
1875, ήλθε ακριβώς σε απάντηση των κυ-
βερνήσεων µειοψηφιών που ήταν ο κανό-
νας στη µετά τον Οθωνα εποχή. Η επίκλη-
ση των κυβερνήσεων ανοχής σε Ισπανία 
και Πορτογαλία µετά την οικονοµική κρί-
ση, υπό εντελώς διαφορετικό συνταγµατι-

κό πλαίσιο και σε άλλο πολι-
τικό περιβάλλον, θα πρέπει 
να γίνεται µε περίσκεψη και 
γνώση των ιδιαίτερων συ-
γκριτικών δεδοµένων. 
Αν και θεσµικά δυνατή, η 
κυβέρνηση ανοχής δύσκο-
λα µπορεί να σταθεί πολι-
τικά, στο µέτρο που κάθε 
απόφασή της και κάθε νο-
µοθετική πρωτοβουλία της 
θα πρέπει να επιβεβαιώνε-
ται κατά περίπτωση, ώστε 
εκ των πραγµάτων να είναι 
εξαιρετικά δύσκολη η στα-

θερή διακυβέρνηση. Μια κυβέρνηση ανο-
χής µπορεί να ασκεί τη γενική πολιτική της 
χώρας, αλλά υπολείπεται σε πολιτική νοµι-
µοποίηση για να δεσµεύει τη χώρα σε µεί-
ζονα κεφάλαια, όπως είναι τα εθνικά θέµα-
τα και η ανάληψη διεθνών υποχρεώσεων. 
Επιπλέον, δε, λόγω της αντίληψης που δη-
µιουργείται για έλλειψη γενικής κυβερνητι-
κής σταθερότητας στη χώρα, µια κυβέρνη-
ση ανοχής συνιστά µάλλον αδύναµο κρίκο 
στη διεθνή διπλωµατία, ενόσω και η αξιο-
λόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της 
χώρας µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. 

Υπό τα δεδοµένα αυτά, συνιστά πράξη 
αυτονόητης πολιτικής ευθυκρισίας η προ-
σφυγή σε ψήφο εµπιστοσύνης µιας πολυ-
κοµµατικής κυβέρνησης, από την οποία 

αποχώρησε ένα πολιτι-
κό σκέλος της, µε απο-
τέλεσµα να χαθεί η κοι-
νοβουλευτική πλειοψη-
φία επί της οποίας στη-
ρίχτηκε η εντολή σχη-
µατισµού κυβέρνησης 
από τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας στον πρω-
θυπουργό µετά τις εκλο-
γές. Είναι, συνεπώς, εύ-
λογη η θέση που διετύ-
πωσε ο πρωθυπουργός 
ότι σε περίπτωση που 
ελλείπει η δεδηλωµένη 
θα ζητήσει ψήφο εµπι-
στοσύνης, είναι όµως 
εντελώς ακατανόητη η 
θέση του ότι αυτό θα 
γίνει «εν ευθέτω χρό-
νο και συντεταγµένα»: 
η επιφύλαξη του χρό-
νου συνιστά αυτοαναί-
ρεση της πολιτικής του 
πράξης να προσφύγει 

για εµπιστοσύνη στη Βουλή και παραπέ-
µπει σε κατά χρόνο χειραγώγηση των συ-
νταγµατικών διαδικασιών, η δε διατύπω-
ση περί «συντεταγµένου», εάν δεν πρόκει-
ται για λεκτική αστοχία, αποτελεί επικίνδυ-
νη παρακαταθήκη, αφού όλες οι πράξεις 
των κρατικών οργάνων οφείλουν εξ ορι-
σµού να βρίσκονται εντός του συντεταγ-
µένου πολιτειακού πλαισίου. 

Θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί η 
κρατούσα πολιτική τάξη ότι οι συνταγµα-
τικοί θεσµοί δεν συνιστούν εγχειρίδια του 
πολιτικού παιχνιδιού, αλλά κανόνες πολι-
τικής τάξης και συνθήκη ορθής λειτουργί-
ας του πολιτεύµατος. Η δε τήρηση των θε-
σµών δεν συνιστά επιλογή αλλά δέσµευση 
για όλα τα κρατικά όργανα.
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της κυβέρνησης στην οποία ανήκει 
και προσπάθησε να δροµολογήσει 
αποφάσεις -βλέπε εξοπλιστικά- που 
συγχρόνως δεσµεύουν και εκθέτουν 
την κυβέρνηση. Από την πλευρά 
του, ο πρωθυπουργός και το επιτε-
λείο του, χωρίς το οποίο δεν κουνά-
ει το δαχτυλάκι του, έχουν αποφα-
σίσει -και δηλώσει- όχι µόνο ότι θα 
ξεφορτωθούν τους ΑΝΕΛ, αλλά και 
ότι θα επιχειρήσουν την ύστατη κω-
λοτούµπα: να κάνουν ότι δεν συνερ-
γάστηκαν ποτέ µαζί τους. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, η κυβέρνηση έχει χά-
σει την ουσιαστική της νοµιµοποί-
ηση, είτε πέσει τυπικά είτε συνεχί-
σει µε άλλη µορφή, είτε «βγαίνουν 
τα νούµερα» για τη συµφωνία των 
Πρεσπών είτε όχι. Αυτό το πολιτι-
κό τοπίο έρχεται να φωτίσει η εκ 
του γράµµατος και του πνεύµατος 
του Συντάγµατος θεσµική ευταξία. 
Που µας λέει τρία κρίσιµα πράγµα-
τα: Πρώτον, ότι µια κυβέρνηση που 
χάνει τον έναν από τους δύο εταί-
ρους που της έδιναν κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία δεν µπορεί να συ-
νεχίσει να παίρνει αποφάσεις -ούτε 
Πρέσπες, αλλά ούτε και εξοπλιστι-
κά- αν δεν αναβαπτιστεί στην εµπι-
στοσύνη της Βουλής. ∆εύτερον, ότι 
εφόσον αποσυρθούν οι ΑΝΕΛ από 
την κυβέρνηση, ακόµα και αν µε-
µονωµένα στελέχη τους διαφορο-
ποιηθούν, δύο µόνο επιτρεπτές λύ-
σεις υπάρχουν: παραίτηση της κυ-

βέρνησης και εκλογές -και µάλιστα 
αµέσως, και όχι σε «εύθετο χρόνο», 
που λέει ο πρωθυπουργός-, ή ανα-
ζήτηση από νέο κυβερνητικό σχή-
µα νέας δεδηλωµένης. Τρίτον, ότι 
ενδεχόµενη εκ των προτέρων δή-
λωση βουλευτών άλλων κοµµάτων 
για υπερψήφιση της συµφωνίας δεν 
επέχει θέση ψήφου εµπιστοσύνης 
- πόσο µάλλον όταν οι περισσότε-
ροι από τους βουλευτές δηλώνουν 
συγχρόνως ότι δεν στηρίζουν την 
κυβέρνηση. 

Και κάτι τελευταίο σε σχέση µε το 
δήθεν ατράνταχτο κυβερνητικό επι-
χείρηµα «αφού γίνεται στην Ισπα-
νία, µπορεί να υπάρξει και σε εµάς 
κυβέρνηση χωρίς πλειοψηφία». Η 
αλήθεια είναι ότι στην Ισπανία η ση-
µερινή κυβέρνηση δεν έχασε ποτέ 
τη δεδηλωµένη: ο κ. Σάντσεθ ανέ-
τρεψε τον κ. Ραχόι µε εποικοδοµητι-
κή ψήφο δυσπιστίας, που δεν προ-
βλέπεται στο ελληνικό σύστηµα, η 
κυβέρνησή του πήρε ψήφο εµπι-
στοσύνης από τη Βουλή και έκτο-
τε ψάχνει κατά περίπτωση στήριξη 
για τις νοµοθετικές της πρωτοβου-
λίες. Αν κάποιο κόµµα που τη στη-
ρίζει αποσύρει την εµπιστοσύνη 
του, τότε αυτοµάτως πέφτει - αυτό 
ακριβώς που ετοιµάζεται να συµ-
βεί στην Ελλάδα. Και που, αν συµ-
βεί, κανείς δεν έχει δικαίωµα να το 
ονοµάσει «ανοχή» ή «νόµιµη µειο-
ψηφία», πολλώ µάλλον δηµοκρατία.

 ΘΕΣΜΙΚΟ περίγραµµα και πολιτικές εξελίξεις είναι αξεδι-
άλυτα στην κυβερνητική κρίση των τελευταίων ηµερών. Και 
ωθούν όλα στην ίδια κατεύθυνση. 

Λόγω της επερχόµενης εισαγωγής της συµφωνίας των 
Πρεσπών για ψήφιση στην ελληνική Βουλή, αλλά πριν ακό-
µα από την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας, η κυβερνητική 
πλειοψηφία έχει διαλυθεί. Μέχρι την Παρασκευή, ο αρχη-
γός του ελάσσονος εταίρου δήλωνε ότι δεν µπορούσε, λό-
γω διαφωνίας περί τη συµφωνία, αλλά και δεν ήθελε, λόγω 
όψιµης ασυµφωνίας χαρακτήρων µε «ολετήρες», να συνεχί-
σει να µετέχει στην κυβέρνηση. Μετά τη µεγαλοπρεπή υπο-
χώρηση της Παρασκευής, µόλις βρέθηκε ενώπιον αποφά-
σεων, η διατύπωση άλλαξε: «Μόνη διαφορά είναι το όνο-
µα της Μακεδονίας». Οµως αυτή η «διαφορά» εξακολουθεί 
να είναι ιδιαίτερα κρίσιµη: και γιατί «το όνοµα της Μακεδο-
νίας» εξακολουθεί να αποτελεί τη ναυαρχίδα της κυβέρνη-
σης και γιατί ο ίδιος, παρότι δεν θέλει να χάσει την υπουργι-
κή του ιδιότητα, καταφέρθηκε µε πρωτάκουστο τρόπο κατά 
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