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Καίριαπολιτικά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, αλλά με κυρίαρχη στόχευση την αυλή του
Μεγάρου Μαξίμου και τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να στείλει από το βήμα της
Πολιτικής Επιτροπής της "γαλάζιας" παράταξης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Στοκόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η βεβαιότητα ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός οδεύει
προς τη λήξη του τετραετούς γάμου, με συνθήκες ακραίας εσωτερικής πόλωσης, οδηγεί άπαντες
να διαμηνύουν ότι οι μοναδικοί οδοί που ανοίγονται στο… θολωμένο ορίζοντα του Αλέξη Τσίπρα
είναι είτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι διαθέτει
την πλειοψηφία των 151, είτε να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.
Καιοι κάλπες θα είναι αυτές που θα φέρουν το τέλος της αβεβαιότητας που κυριαρχεί σε όλα τα
επίπεδα και έχει γίνει συνώνυμο της πολιτικής των ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Στησυνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαπολύσει, σύμφωνα με
πληροφορίες, ολομέτωπη επίθεση εναντίον των δύο κυβερνητικών εταίρων, τους οποίους και θα
εγκαλέσει ότι έχουν ευτελίσει τη διακυβέρνηση της χώρας.
Τοκοινοβουλευτικό "όπλο" της πρότασης μομφής βρίσκεται σταθερά στη φαρέτρα της οδού
Πειραιώς και το μόνο που απομένει είναι να κεντραριστεί ο χρόνος που αυτό θα χρησιμοποιηθεί.
Και ο χρόνος θα είναι αυτός που θα αποφέρει τα μέγιστα στην πολιτική στρατηγική της Νέας
Δημοκρατίας, η οποία υπενθυμίζει σε όλους τους τόνους ότι θα πράξει τα πάντα, για να μπλοκάρει
την κύρωση της συμφωνίας.
"Θαπράξουμε ό,τι πρέπει, όταν πρέπει", σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου, Μαρία Σπυράκη. Οι
αιχμές για "πρόθυμους να στηρίξουν την κυβέρνηση βουλευτές" δομούν την αντιπολιτευτική
αντεπίθεση. "Ο κ. Τσίπρας φέρεται να είπε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ακόμα και αν
φύγουν οι ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση διαθέτει μια νέα πλειοψηφία τουλάχιστον 151 βουλευτών.
Τον καλούμε λοιπόν σήμερα να πει στους πολίτες ποιοι είναι αυτοί οι πρόθυμοι βουλευτές από
άλλα κόμματα που είναι τώρα στην αντιπολίτευση. Και επίσης να μας ενημερώσει με ποια κίνητρα
οι βουλευτές αυτοί εκδηλώνουν τέσσερα χρόνια μετά την προθυμία τους να στηρίξουν την

κυβέρνηση", είναι το μήνυμα της οδού Πειραιώς.
"Ηαβεβαιότητα βλάπτει τη χώρα. Βλάπτει το εθνικό συμφέρον. Βλάπτει τους πολίτες. Και η
κυβέρνηση όπως σήμερα υπάρχει είναι ακριβώς το συνώνυμο της αβεβαιότητας. Πολλώ δε
μάλλον μία κυβέρνηση που θα στηρίζεται σε διεργασίες που φαίνεται πως συζητούνται πίσω από
κλειστές πόρτες. Είναι λοιπόν απαραίτητο να σταματήσει η αβεβαιότητα για τη χώρα. Είναι
απαραίτητο να ξέρουμε που βαδίζουμε. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τις αποδόσεις των
ελληνικών ομολόγων, την κατάσταση στην ελληνική οικονομία, τις κινήσεις των επενδυτών, την
κατάσταση στα εθνικά θέματα. Η κυβέρνηση αυτή είναι συνώνυμη της αβεβαιότητας", τόνισε η κ.
Σπυράκη.
Καθοδόνπρος την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, στελέχη της οδού Πειραιώς
προϊδεάζουν ότι η "γαλάζια" παράταξη θα αυξάνει σε τέμπο συνεχές την πίεσή της τόσο προς την
κυβέρνηση Τσίπρα, όσο και προς όλους όσοι φαίνονται έτοιμοι να υπερψηφίσουν. "Διαβάζω ότι
υπάρχουν στελέχη του κόμματος που κυβερνά, του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν ότι αυτή η πλειοψηφία
υπάρχει. Να τη δούμε. Να δούμε ποια χαρακτηριστικά παίρνει αυτή η πλειοψηφία και κυρίως να
μάθουν και οι πολίτες με ποια κίνητρα βουλευτές που εξελέγησαν στην αντιπολίτευση, βουλευτές
που για τέσσερα χρόνια τώρα είναι στην αντιπολίτευση, ξαφνικά βλέπουν το φως το αληθινό και
προσχωρούν στην κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν είναι απλό το ερώτημα. Περιμένουμε λοιπόν να
δούμε", σχολίασε η Μαρία Σπυράκη.
Όλααυτά, δύο εικοσιτετράωρα πριν από το τετ α τετ που θα έχει ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, επί
αθηναϊκού εδάφους. Ένα ραντεβού, στη διάρκεια του οποίου ο κ. Μητσοτάκης θα επαναλάβει την
πάγια θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποια είναι αυτή; Ότι δε θα επικυρώσει τη συμφωνία
των Πρεσπών ούτε στην παρούσα, ούτε στην επόμενη Βουλή, που θα έχει την πλειοψηφία.
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