Επιμένει στο ναυάγιο ο ΣΥΡΙΖΑ
για την ψήφο των Ελλήνων
εξωτερικού
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Της Νίκης Ζορμπά
Οριστικοποιούνταισήμερα τα τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς για
την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφωνεί πελώριο "όχι" στο
σκέλος που θα προσμετράται στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα.
Αρνητικόςείναι και ο Περισσός, ανεβάζοντας τον "λογαριασμό" των βουλευτών στους 101,
καθιστώντας απαγορευτική την ανεύρεση των απαιτούμενων 200 ψήφων.
Αδιέξοδο από ΣΥΡΙΖΑ
ΣτηνΚουμουνδούρου έχουν ήδη σηκώσει από χθες τους τόνους απέναντι στον κυβερνητικό
σχεδιασμό και μιλούν για "επικίνδυνα θεσμικά παιχνίδια τόσο με τον εκλογικό νόμο όσο και με τη
ψήφο των ομογενών" καθώς και για επιχείρηση "αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος" μέσω
και της κατάργησης της απλής αναλογικής που προωθεί η Κυβέρνηση.
Επιμένειστο "ναυάγιο" συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ, με το ΚΙΝΑΛ εν προκειμένω να βρίσκεται εγγύτερα
στην πρόταση της Κυβέρνησης, παρά σε αυτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
ΗΚουμουνδούρου πάντως, δεν θέλει να μείνει ούτε με τον μουτζούρη του αδιεξόδου στο χέρι και
ενώ δεν κάνει σπιθαμή πίσω από την δική της πρόταση για την ψήφο των αποδήμων, φοβάται να
χρεωθεί το ναυάγιο.
Στονσχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα, συμπεριλαμβάνεται, πέραν της επίθεσης ότι η Ν.Δ θέλει τους
αποδήμους "πρεσβευτές κομματικών συμφερόντων" και ο ισχυρισμός πως ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, θα φέρει ακέραια την ευθύνη για το αδιέξοδο.
Στο βάθος... απλή αναλογική
Ηψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, δεν είναι παρά ... γενική πρόβα για την αλλαγή του
εκλογικού νόμου και της κατάργησης της απλής αναλογικής, όπως την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ που
οδηγεί σε ακυβερνησία.

Οπρωθυπουργός έχει ήδη εξαγγείλει ότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα προωθήσει νέο νόμο
όπου και σε αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρνηθεί μετ' επιτάσεως να συναινέσει "καίγοντας" τον δικό του.
Στηνηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε, εντείνονται οι εκτιμήσεις πως ο κ. Μητσοτάκης θα
αποφασίσει σύντομα την προσφυγή σε πρόωρες κάλπες ( το φθινόπωρο του 2020) εφόσον δεν
θα έχει καταστεί δυνατό να αλλάξει την ισχύ του νέου εκλογικού νόμου για τις επόμενες εκλογές
και θα χρειαστεί να "κάψει" στο ενδιάμεσο την απλή αναλογική.

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

