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Για να έχετε νέα 
όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Το 10ήμερο Παπούλια
και οι επερχόμενες εκλογές

Περάσαμε δύο έντονες και εντατικές εβδομάδες πολιτι-

κών διεργασιών. Ένα δραματικό δεκαήμερο. Με sus-

pense – αγωνία για τις εξελίξεις – με ελπίδες,

ικανοποίηση και απελπισία, για τη μια πλευρά. 

Την πλευρά που έχει συνδέσει τις τύχες της  με τον Σόιμ-

πλε (τον «κακό» και άτεγκτο τεχνοκράτη των τραπεζών

και του μεγάλου κεφαλαίου). 

Συνοψίζουμε: Διερευνητικές εντολές στα πλαίσια του

Συντάγματος, συσκέψεις με τους αρχηγούς των κομμά-

των – ομαδοποιημένα και κατά μόνας – Κοινή σύσκεψη

των αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι μέχρι του

σημείου αυτού τηρήθηκε η συνταγμα-

τική τάξη, παρά τις κάποιες παρερμη-

νείες γύρω από τον απαιτούμενο

αριθμό βουλευτών για την έκφραση εμ-

πιστοσύνης στη νεοσχηματιζόμενη Κυ-

βέρνηση (κοίτα ειδική αναφορά στη

«Συνταγματική στήλη»).

Ως εδώ λοιπόν τα πήγανε όλοι καλά·

κατά το Σύνταγμα. Στην τελευταία

όμως σύσκεψη της 16/5 για το σχηματι-

σμό Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, παρεξέ-

κλινε τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι Σαμαράς

– Βενιζέλος – Παπαρήγα – που πρότεινε ο πρώτος και

αποδέχθησαν οι άλλοι τρεις – το πρόσωπο του Λουκά

Παπαδήμου, ως Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού όσο και ο

Τσίπρας που πρότεινε τον Γεράσιμο Αρσένη. 

Τι λέει το Σύνταγμα

Το Σύνταγμα, ο θεμελιώδης Νόμος του Κράτους, στο άρθρο 37

(§3,γ) λέει σχετικά: «αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού

κυβέρνησης, που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής,

(πράγμα που είχε επιβεβαιωθεί στη σύσκεψη της προηγούμε-

νης ημέρας – Τρίτη 15-5) επιδιώκει – ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας, συνεχίζει το Σύνταγμα – το σχηματισμό Κυβέρνησης

από όλα τα κόμματα της Βουλής, για την διενέργεια εκλο-

γών... (Αυτό το ενδεχόμενο δεν προτάθηκε και δεν συζητή-

θηκε καθόλου)... και σε περίπτωση αποτυχίας, αναθέτει στον

πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου

ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Κυβέρνησης όσο

το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλο-

γές, και διαλύει τη Βουλή».                        Συνέχεια στη σελ. 2
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Καταστήματα ψυχαγωγίας
στην Α’ πλαζ Βούλας!
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του Κώστα
Βενετσάνου

Τρία καταστήματα διασκέδασης ετοιμάζονται στην Α’ πλαζ Βούλας, τύπου συγκροτήματος Αστεριών Γλυ-

φάδας, με λειτουργία καφέ, φαγητό και βραδυνό μπαρ! Σελίδα 3

Σχολικά Πρωταθλήματα
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