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ΤηςΝίκης Ζορμπά
Σήμεραστις 4 μμ, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανοίξει επισήμως τα χαρτιά του , εισηγούμενος
στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τον νέο γραμματέα που θα αναλάβει να οδηγήσει το κόμμα
στις πολλαπλές εκλογές του 2019.
Μετάαπό 48 ώρες που στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν συνάξεις, παρασυνάξεις και ζυμώσεις, ο
κ. Τσίπρας φέρεται να επέστρεψε ξανά στην επιλογή του Πάνου Σκουρλέτη, ως της ιδανικής
υποψηφιότητας για να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική μάχη.
Αυτόδεν έχει προκύψει ούτε ομαλά ούτε χωρίς γκρίνιες και εσωκομματικούς διαξιφισμούς.
Τούτοπροκύπτει και από τη "ροή" των διαρροών , καθώς το μεσημέρι της περασμένης
Παρασκευής, η υποψηφιότητα του Πάνου Σκουρλέτη, φαινόταν να έχει "καεί".
Οίδιος ο νυν υπουργός Εσωτερικών, διατηρούσε ακόμη επιφυλάξεις προκειμένου να κάνει δεκτή
την πρόταση Τσίπρα για να διαδεχθεί τον Πάνο Ρήγα στην Κουμουνδούρου, ενώ παρά τη στήριξη
των "53" στο πρόσωπό του, αντιδράσεις από την εσωκομματική πλειοψηφία, οδηγούσαν σε
αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, όπως αυτή του Δημήτρη Τζανακόπουλου.
Πρόκριναν Παππά
Ηεσωκομματική διελκυστίνδα, έφερε στο προσκήνιο την εξέταση και άλλων ακόμη λύσεων: Οι 53,
πέραν του Πάνου Σκουρλέτη, με θετικό μάτι έβλεπαν και την ενδεχόμενη υποψηφιότητα του
Νάσου Ηλιόπουλου ενώ μέρος της πλειοψηφίας, πρόκρινε ως λύση, την υποψηφιότητα του Νίκου
Παππά.
Οιπαρασκηνιακές "ενδοσυνεννοήσεις" σε συνδυασμό με τη συνεννόηση Τσίπρα- Σκουρλέτη,
επανέφεραν δυναμικά από χθες το μεσημέρι τον νυν υπουργό Εσωτερικών να είναι αυτός που θα
διαδεχθεί τελικώς τον Πάνο Ρήγα, με την "ευχή" των "53" και αντιδράσεις από την εσωκομματική
πλειοψηφία.

Βγάζουν Σκουρλέτη
Οκ. Τσίπρας πάντως, φέρεται μετά από επικοινωνίες του με τον κ. Σκουρλέτη, να έχει αποφασίσει
να εμμείνει τελικώς στην αρχική του πρόταση για μετακίνησή του από την Κυβέρνηση, στο κόμμα.
ΗΚεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 16.00 και ο
πρωθυπουργός θα ανοίξει επισήμως τα χαρτιά του κατά την εισήγησή του προς τα μέλη του
κομματικού Οργάνου, τα οποία θα κληθούν δια κάλπης να κάνουν δεκτή την πρόταση Τσίπρα.
Εάνδεν υπάρξουν και νέες ανατροπές, ο κ. Σκουρλέτης αναμένεται να είναι αυτός στον οποίο
κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας για διάδοχο του Παναγιώτη Ρήγα.
"Αντίπαλος"του κ. Σκουρλέτη, θα είναι τα "λευκά" ψηφοδέλτια.
Κοινώς, στην αποψινή κάλπη θα φανεί πόσοι θα κάνουν δεκτή - καίτοι διαφωνούν την πρόταση
Τσίπρα καθώς και το εάν υπάρχουν και πόσοι που θα επιμείνουν και δια της κάλπης, στην άρνησή
τους να εκλέξουν τον Π. Σκουρλέτη, νέο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ανασχηματισμός
Μετάτον "ανασχηματισμό" στο κόμμα, λύνονται πλέον τα χέρια του κ. Τσίπρα για να ανακοινώσει
και τις αλλαγές στην Κυβέρνηση.
Οανασχηματισμός του υπουργικού συμβουλίου, αρχίζει πλέον να μετρά αντίστροφα από απόψε το
βράδυ και τοποθετείται χρονικά στα μέσα της εβδομάδας.
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