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Σταπρόθυρα κυβερνητικής κρίσης βρίσκεται η Ιταλία με αφορμή τα σχέδια για την κατασκευή νέας
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία.
ΟΤζουζέπε Κόντε βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κυβερνητική κρίση. Επισήμως η αιτία είναι ότι
η Λέγκα του Βορρά ψήφισε υπέρ ενώ τα Πέντε Αστέρια κατά της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής
ταχύτητας που θα συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία. Στην πραγματικότητα όμως η ένταση
αυξανόταν συνεχώς εδώ και πολλές εβδομάδες.
ΟΜατέο Σαλβίνι συνάντησε χθες βράδυ τον Κόντε και, όπως διέρρευσε, του ζήτησε την
αντικατάσταση των υπουργών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Άμυνας. Ανήκουν και οι τρεις στο
κίνημα Πέντε Αστέρων και έχουν συγκρουσθεί επανειλημμένα με τον αρχηγό της Λέγκα.
Αργότερα, σε ομιλία του σε παραθαλάσσιο θέρετρο νότια της Ρώμης, ο Ιταλός υπουργός
Εσωτερικών τόνισε:
"Μέσα στην κυβέρνηση κάτι έσπασε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες, ή προχωρούμε
ανεμπόδιστα η καλύτερα να το σταματήσουμε εδώ". Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν ο Κόντε, τελικά,
θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό ή θα αποφασίσει να παραιτηθεί. Και πολλά φυσικά θα
εξαρτηθούν από την βούληση του προέδρου της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Είναι πολύ
δύσκολο πλέον να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, διότι θα έθεταν σε κίνδυνο την
κατάρτιση και την έγκριση του νέου κρατικού προϋπολογισμού.
Ρυθμιστής των εξελίξεων ο Σαλβίνι;
ΟΚόντε αποφάσισε να αναβάλει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τις θερινές
διακοπές που είχε προγραμματισθεί για σήμερα το μεσημέρι. Τόσο ο Σαλβίνι όσο και ο Λουίτζι Ντι
Μάιο, από τα Πέντε Αστέρια, έμειναν στην Ρώμη και ακύρωσαν την συμμετοχή τους σε συνέδρια
και ομιλίες. Είναι σαφές ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Είναιπάντως ξεκάθαρο ότι ενώ η Λέγκα καθορίζει πλέον τις κύριες πολιτικές εξελίξεις, το κίνημα
Πέντε Αστέρων δεν είναι σε θέση να περιορίσει τη δράση του κυβερνητικού εταίρου. Τις τελευταίες
ώρες στο εσωτερικό του κινήματος γίνεται όλο και εμφανέστερη η αμφισβήτηση των επιλογών και
της συνολικής στρατηγικής του Ντι Μάιο, η οποία θεωρείται υπερβολικά ενδοτική ως προς τις
συνεχείς πιέσεις και απαιτήσεις της Λέγκα.
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