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"Η πολιτική θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν είναι ούτε ηθικά, ούτε πολιτικά ορθό να διαλύονται
κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων, τα οποία στη διαδικασία των εθνικών εκλογών έχουν
εξασφαλίσει την είσοδό τους στο εθνικό κοινοβούλιο. Δε μιλώ μόνον για τους Ανεξάρτητους
Έλληνες. Μιλώ και για το Ποτάμι. Μιλώ και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίζει
τον κίνδυνο της διάλυσης της κοινοβουλευτικής του ομάδας…Και αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικό,
ηθικό, το οποίο πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ σοβαρά στο πλαίσιο του πολιτικού μας
συστήματος και στο πλαίσιο αναβάθμισης της ίδιας της Δημοκρατίας".
Ητοποθέτηση-γρίφος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, από το βήμα της
ενημέρωσης των δημοσιογράφων, μετατρέπεται σε…κόκκινο πανί για τη Νέα Δημοκρατία. Μετά
τις ευθείες βολές για όσα λαμβάνουν χώρα τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Βουλή, όπου
κυριαρχεί η εικόνα μίας ιδιόρρυθμης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που είτε στηρίζεται στο κόμμα
του κ. Καμμένου, είτε αναζητάει σανίδα σωτηρίας σε ψήφους ανεξαρτήτων βουλευτών, το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στέλνει ηχηρό μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και η περίληψη του
μηνύματος είναι μία. Εάν η κυβέρνηση επιχειρήσει να φέρει στο προσκήνιο μία αλλαγή του
κανονισμού της Βουλής, θα πρόκειται για έναν άνευ προηγουμένου ευτελισμό των θεσμών, του
κοινοβουλίου και τελικά της Δημοκρατίας, η οποία, όπως σχολιάζουν οι "γαλάζιοι" έχει πληγεί, έτσι
κι αλλιώς, βάναυσα όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά ο κ. Τσίπρας.
Δενείναι η πρώτη φορά που η οδός Πειραιώς κρούει…καμπανάκι στο κεντρικό στρατηγείο του
κυβερνητικού οικοσυστήματος. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης,
έχει κάνει λόγο για "υπόγειες δοσοληψίες" και "παράξενα κοινοβουλευτικά παιχνίδια" ανάμεσα
στους δύο πρώην συγκυβερνήτες. Τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων
Ελλήνων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναφορά Τζανακόπουλου κατέχει πλέον για τη "γαλάζια"
παράταξη τη θέση της σταγόνας που θα έρθει (ότε κι αν έρθει) για να ξεχειλίσει το ποτήρι. "Όσα
συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες είναι το αποτέλεσμα ενός εξόφθαλμου πια εκβιασμού προκειμένου
ο κ. Καμμένος να μην χάσει την καρέκλα του αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδας των
Ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας τρέμει όσα ο πρώην εταίρος του απειλεί

να αποκαλύψει και είναι πρόθυμος να κάνει όποια παραχώρηση του ζητήσει ο κ. Καμμένος. Αυτό
που και οι δύο δεν καταλαβαίνουν είναι ότι όλοι οι πολίτες τους έχουν πάρει πια χαμπάρι. Είναι
προφανές ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο πρώην κυβερνητικών εταίρων. Απλώς η
συνεννόηση είναι προϊόν συναλλαγής διότι ο ένας κρατάει τον άλλον. Με αποτέλεσμα να
συμπεριφέρονται με τρόπο που παραπέμπει σε άλλου τύπου οργανώσεις", τονίζουν πηγές του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Μετην ανανέωση του κόμματος να προσθέτει απανωτά επεισόδια ως προς το εξακολουθητικό των
κινήσεων, ο κ. Μητσοτάκης, που ανοίγει τις επόμενες ημέρες τον επόμενο κύκλο των περιοδειών
του στην περιφέρεια, είναι σαφές ότι θέτει τον εσωτερικό μηχανισμό της οδού Πειραιώς σε διάταξη
εκλογικής μάχης. Η εκτίμησή του, άλλωστε, ότι οι εθνικές εκλογές θα συμπέσουν με τις
ευρωεκλογές του προσεχούς Μαΐου σημαίνει ότι η κίνηση της επικοινωνίας του προγραμματικού
λόγου της Νέας Δημοκρατίας θα είναι συνεχής. Η αποτύπωση θετικών μηνυμάτων προς την
κοινωνία παραμένει στην προμετωπίδα της "γαλάζιας" στρατηγικής, όπως και η αποδόμηση του
"κυβερνητικού σχήματος κουρελού" για άπαντα τα ανοιχτά μέτωπα. Από την οικονομία και την
αντιμετώπιση των εθνικών ζητημάτων, μέχρι την καθημερινότητα των πολιτών και την
υπονόμευση των θεσμών. Κεντρική στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει η δημιουργία
μίας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας. Και αυτή περνάει μέσα από τα ανοίγματα σε νέες δεξαμενές
ψηφοφόρων.
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