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Ησυμφωνία των Πρεσπών προχωράει, προς μεγάλη απογοήτευση του Πάνου Καμμένου.
Οκυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είχε επενδύσει πολιτικά σε "ναυάγιο" της
Συμφωνίας, βρίσκεται με τη μισή του κοινοβουλευτική ομάδα εκτός ελέγχου (του) και τον ίδιο να
είναι αναγκασμένος να πραγματοποιήσει την πιο ελαφριά -τουλάχιστον- εκδοχή όσων απειλών
έχει εκτοξεύσει προς τον ΣΥΡΙΖΑ: Να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση όταν φθάσει για
κύρωση η Συμφωνία στην ελληνική Βουλή.
Τούτο, προσδιορίζεται σύμφωνα με πληροφορίες να επισυμβεί περί τον Φεβρουάριο - Μάρτιο,
πέριξ δηλαδή του αρχικού χρονοδιαγράμματος που είχαν θέσει προ μηνός οι δύο εταίροι,
κανονίζοντας να ανανεώσουν τους "όρκους" συνεργασίας τους, έως τον Μάρτιο και τότε... να
επαναπροσδιορίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία.
Καμμένος χωρίς ΑΝΕΛ
Αυτόπου ήταν γνωστό ρεπορταζιακά εδώ και καιρό, "επικυρώθηκε" μαζί με τις εξελίξεις που φέρνει
η επίτευξη του στόχου Ζάεφ για την εύρεση των 80 βουλευτών που θα περάσουν τη Συνταγματική
Αναθεώρηση στη Βουλή της πΓΔΜ: Ο Πάνος Καμμένος κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς
κοινοβουλευτική ομάδα με το κόμμα του να βρίσκεται υπό διάλυση.
Απότους έξι βουλευτές που μετρά αυτή τη στιγμή, Κουντουρά, Παπαχριστόπουλος και πιθανότατα
Ζουράρις, όχι μόνον δεν προτίθενται να "ρίξουν" την Κυβέρνηση για το Μακεδονικό αλλά οι
πρώτοι δύο προσανατολίζονται στην υπερψήφισή της.
Καίτοι, ο ίδιος δεν είναι βουλευτής, συνεπώς θέμα ψήφου δεν υπάρχει, ο Πάνος Καμμένος τα
έχει βάλει με τον εξωκοινοβουλευτικό υφυπουργό Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ.
Τυπικά, τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝΕΛ η οποία αριθμεί επτά μέλη και αν
εκπέσει των πέντε θα βρίσκεται χωρίς Κ.Ο στη Βουλή μπορούν να επιφέρουν μόνον
όσοι βουλευτές του είναι πλέον... εγγύτερα στον ΣΥΡΙΖΑ παρά στον ίδιο. Ήτοι οι

Παπαχριστόπουλος - Κουντουρά.
Χαμηλοί τόνοι και ψήφος εμπιστοσύνης
Κυβέρνησηκαι ΣΥΡΙΖΑ προς ώρας αποφασίζουν να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους της
συνεργασίας με ΑΝΕΛ, προκειμένου να πορευτούν αδιατάρακτα μαζί τουλάχιστον έως τα
Χριστούγεννα και την ψήφιση του προϋπολογισμού, οπότε και θα έχει κλείσει ο κύκλος της
"θετικής ατζέντας" που έχουν σχεδιάσει:
Μηεφαρμογή του μέτρου περικοπής των συντάξεων και νομοθέτηση των ελαφρύνσεων που
ανήγγειλε Τσίπρας από τη ΔΕΘ παραμένει το κοινό στοίχημα Τσίπρα - Καμμένου προκειμένου
να μπορεί και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ να ισχυριστεί ότι δικαιώθηκε για την επιλογή του να
συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ "για να ανορθώσουν την ελληνική οικονομία".
Σεό,τι αφορά το μετά, όπως έχει ήδη αναφέρει το Capital.gr προ μηνός, ο Αλέξης Τσίπρας είναι
εξόχως πιθανό να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της ελληνικής Βουλής με "μοχλό" την ανάγκη
ψήφισης της Συμφωνίας και να μην αναμένει την κατάθεση πρότασης μομφής από τη Ν.Δ (τον
Ιανουάριο).
Στηνπερίπτωση αυτή, δεδομένου ότι οι ΑΝΕΛ είναι καταφανώς διασπασμένοι ενώ έχουν αρχίσει
ένας-ένας μεμονωμένοι βουλευτές να τάσσονται υπέρ της ανάγκης για υπερψήφιση της
Συμφωνίας των Πρεσπών, ( Θεοχάρης, Παπακώστα, Δανέλλης κ.ά), εκτιμάται πως ο Αλέξης
Τσίπρας, διαθέτει και τις δύο απαιτούμενες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες: Τόσο για να λάβει
ψήφο εμπιστοσύνης όσο και για να περάσει τη Συμφωνία με την πΓΔΜ.
Τοερώτημα είναι αν πλέον μετά τις εξελίξεις στα Σκόπια, θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για
τετραπλές εκλογές τον Μάιο "καίγοντας" οριστικά το σενάριο για εξάντληση της τετραετίας.
*Διαβάστε ακόμα
-Μαξίμου: Fake news τα περί απαίτησης Καμένου για αποπομπή Κουίκ από Κυβέρνηση
-Δ. Τζανακόπουλος: Η κυβέρνηση θα έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και χωρίς τους ΑΝΕΛ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

