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Τοκάλεσμα του υπουργού Οικονομικών στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο
Μητσοτάκη, να μην καταθέσει την πρόταση μομφής εναντίον του Παύλου Πολάκη έως ότου
ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο των 120 δόσεων και ανακοινωθεί το πακέτο παροχών, προστίθεται
ως ένας ακόμη κρίκος στη μακρά -το τελευταίο διάστημα- επιλογή του κ. Τσακαλώτου να "απαντά"
προσωπικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η"αδιαμεσολάβητη" … απεύθυνσή του στον κ. Μητσοτάκη αποτελεί στρατηγική πολιτική επιλογή
του ΥΠΟΙΚ καίτοι το Μέγαρο Μαξίμου αποφεύγει να δείξει ότι ενοχλείται, υποβαθμίζοντας παγίως
τον "αρχηγικό" χαρακτήρα των πολιτικών του παρεμβάσεων.
"Γραμμή"κυβερνητική πάντως είναι βέβαιον ότι δεν αποτελεί το κάλεσμα Τσακαλώτου σε
Μητσοτάκη να ...αναβάλει την κατάθεση της πρότασης μομφής (η οποία έχει προαναγγελθεί από
τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα μετατραπεί αμέσως σε παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση).
Απότο κυβερνητικό στρατόπεδο, εξάλλου, αφενός διαμηνύουν ότι επιθυμούν τη σύγκρουση
Τσίπρα-Μητσοτάκη στην Βουλή, αφετέρου, όπως ανέφερε χθες το Capital.gr σε σχετικό του
ρεπορτάζ, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει χρήση του κανονισμού της Βουλής που δίνει τη
δυνατότητα να ξεκινήσει η συζήτηση δύο ημέρες μετά την κατάθεση της πρότασης μομφής
εναντίον Πολάκη από τη Ν.Δ.
Στηνπροαίρεση της Κυβέρνησης να εκκινήσει η συζήτηση στη Βουλή την Τετάρτη, παραπέμπει και
το πρόγραμμα των περιοδειών του Αλέξη τσίπρα.
Γιααύριο έχει ανακοινωθεί περιοδεία και ομιλία του στην Ξάνθη ενώ την Τρίτη θα μεταβεί στα
Γιάννενα. Τετάρτη θα έχει ...κενό προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο
παροχής εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, ενώ την Πέμπτη θα πάει στη Ρουμανία αυθημερόν για
την άτυπη Σύνοδο Κορυφής.
ΤηνΠαρασκευή, οπότε -βάσει αυτού του σεναρίου- θα πραγματοποιηθεί η "μεγάλη μονομαχία"
στη Βουλή πριν από την ψηφοφορία, θα μπορούσε εάν το πακέτο παροχών είναι έτοιμο, να
αποτελέσει πεδίο δόξης λαμπρό για τον κ. Τσίπρα για την ...πανηγυρική ανακοίνωσή του στη
Βουλή.
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