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ΟΠάνος Καμμένος περιφέρεται ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι δε θα χρειαστεί να λάβει άμεσα
αποφάσεις για το τι θα απογίνει το κόμμα του άμα τη αφίξει της Συμφωνίας των Πρεσπών στη
Βουλή. Για αυτό και αξιοποιεί στο έπακρο επικοινωνιακά τον πολιτικό χαμό που επικρατεί αυτή τη
στιγμή στην πΓΔΜ , με τον Ζόραν Ζάεφ να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και τη Συμφωνία να
καρκινοβατεί ανάμεσα στο "θέλω" Ζάεφ – Δύσης και στο "μπορώ".
Ηεμπλοκή αυτή στη γείτονα πάντως, μόνο τον Πάνο Καμμένο ενθουσιάζει και ουδένα άλλο στο
κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, η ανησυχία για το μέλλον της συμφωνίας και κυρίως το
χρονοδιάγραμμά της είναι όχι έκδηλη μεν- αλλά διάχυτη στην Κυβέρνηση.
Χρονοδιάγραμμα
ΟΑλέξης Τσίπρας έχει πολλάκις διαμηνύσει ότι τη Συμφωνία των Πρεσπών θα κυρωθεί από την
παρούσα Βουλή καθώς αποτελεί πρωτοβουλία αυτής της Κυβέρνησης και δε σκοπεύει να αφήσει
το "έργο" ανολοκλήρωτο.
Τοαυτό επανέλαβε ξεκάθαρα και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος την
περασμένη εβδομάδα: Πρόκειται για δική μας πρωτοβουλία, θα στηρίξουμε τον Ζάεφ σε ό,τι
χρειαστεί προς την κατεύθυνση ευόδωσης της Συμφωνίας και κοινώς δεν σκοπεύουμε να
μετακυλήσουμε την κύρωσή της στην επόμενη Βουλή.
Τούτοσημαίνει ότι η Κυβέρνηση – στο κομμάτι τουλάχιστον που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ- είναι
απολύτως δεσμευμένη στην "παρακολούθηση" του χρονοδιαγράμματος για τη Συμφωνία των
Πρεσπών, όπως αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις στην πΓΔΜ.
Όπερσημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση και αν όλα κυλήσουν ομαλά για τον φιλευρωπαίο
πρωθυπουργό της γείτονος, η Συμφωνία των Πρεσπών θα είναι έτοιμη προς κύρωση τον
προσεχή Μάρτιο.
Όπωςπροέβλεπε δηλαδή η ελληνική πλευρά και πριν από τη διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος που

περιέπλεξε την κατάσταση.
Στηνπερίπτωση της "μίνι" καθυστέρησης , κατά την οποία το χρονοδιάγραμμα στα Σκόπια δεν
"ξεχειλώσει" ανησυχητικά, τότε η Συμφωνία θα πάρει τον δρόμο για την ελληνική Βουλή στα τέλης
της Άνοιξης, ήτοι Απρίλιο- Μάιο.
Αυτόσυμπίπτει με το σενάριο των τετραπλών καλπών ( Δημοτικές, Περιφερειακές, Ευρωεκλογές
και εθνικές εκλογές) με το οποίο, φλερτάρουν έντονα στο Μαξίμου.
Τα κυρίαρχα σενάρια για τις εθνικές κάλπες, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είναι δύο:
1.

Εκλογές τον Μάιο

Οιθιασώτες της τετραπλής κάλπης, καταρχήν ποντάρουν στις πολιτικές εξελίξεις που θα
προκύψουν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών στην πΓΔΜ σχετικά με τη Συμφωνία ΤσίπραΖάεφ.
Εάνη Συμφωνία είναι έτοιμη να έρθει στην ελληνική βουλή, στο υποθετικό σενάριο που ο Π.
Καμμένος πραγματώσει τις απειλές του για αποχώρηση από την Κυβέρνηση, η Συμφωνία θα
κυρωθεί μεν αλλά η Κυβέρνηση θα βρεθεί χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Τοεάν θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης ( προκειμένου να περάσει τη Συμφωνία) είναι άλλης τάξης
ζήτημα και δεν αναιρεί το γεγονός ότι θα βρεθεί ήδη από την Άνοιξη να κυβερνά μόνο υπό την
ανοχή έτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Αυτόδεν κρίνεται πολιτικά βιώσιμο επί μακρόν.
Παραλλήλως, το σενάριο της τετραπλής κάλπης, εδράζεται και στην ανάγκη του ΣΥΡΙΖΑ να
"ξεπεράσει" τον σκόπελο της χαλαρής ψήφου των ευρωεκλογών.
Στηνπερίπτωση άλλωστε που μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ των ευρωεκλογών
και των εθνικών εκλογών, είναι εξόχως πιθανό( βάσει και της πολιτικής εμπειρίας) η διαφορά με
την Ν.Δ, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι πρώτο κόμμα, να γιγαντωθεί.
2.

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Τιςτελευταίες ημέρες, το σενάριο που θέλει την Κυβέρνηση να εξαντλεί τη Συνταγματική της θητεία
και να οδηγεί τη χώρα σε κάλπες, κερδίζει – επισήμως- έδαφος.
Στηνανάγκη να εξαντλήσει την τετραετία η Κυβέρνηση γιατί … ο χρόνος είναι σύμμαχος, ομνύει και
ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Οκ. Τσακαλώτος, επιχειρηματολογεί συστηματικά υπέρ των εκλογών το Φθινόπωρο του 2019,
καθώς, σύμφωνα με την ανάγνωσή του, όσο περισσότερο χρόνο διαθέτει η Κυβέρνηση για να
"ξεδιπλώσει" πολιτικές που θα ακουμπούν την καθημερινότητα και κυρίως την τσέπη του Πολίτη,

τόσο θα εμπεδώνεται το κυβερνητικό αφήγημα ότι η έξοδος από τα μνημόνια δεν είναι "κενό"
γράμμα.
Στοαντεπιχείρημα ότι η Οικονομία δείχνει ανησυχητικά σημάδια και η χώρα θα εγκλωβιστεί και δεν
θα μπορέσει να αξιώσει πραγματική έξοδο στις αγορές, "ροκανίζοντας" το μαξιλάρι ασφαλείας, η
απάντηση είναι παγίως, καθησυχαστική: Δεν ανησυχούμε, τα επιτόκια θα στρώσουν μόλις
περάσουν οι αναταράξεις λόγω Ιταλίας.
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