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Ραντεβού στη Ρώμη έδωσε το Σάββατο η ιταλική συντηρητική παράταξη- μία πρωτοβουλία
του Ματέο Σαλβίνι που επιχειρεί να επιστρέψει, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να
οδηγήσει τη χώρα σε πρόσωρες εκλογές.
Διακόσιεςχιλιάδες ήταν οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση σύμφωνα με τους οργανωτές,
πενήντα χιλιάδες κατά την εκτίμηση της αστυνομίας. Δίπλα στον γραμματέα της Λέγκα και πρώην
υπουργό Εσωτερικών βρέθηκαν στην εξέδρα ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι και η επικεφαλής του
ακροδεξιού κόμματος "Αδέλφια της Ιταλίας" Τζότρτζια Μελόνι.
Όλοιτους επιτέθηκαν στην νέα κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε, η οποία προέκυψε από την
συνεργασία των Πέντε Αστέρων με την Κεντροαριστερά. "Θέλουν να φορολογήσουν δραματικά
τους Ιταλούς, τα χέρια αυτής της κυβερνητικής συμμαχίας είναι βαμμένα με αίμα" δήλωσε ο
Σαλβίνι, ανεβάζοντας, όπως πάντα, τους τόνους. Ο δε "Καβαλιέρε" συνεχίζει να τονίζει ότι "τα
Πέντε Αστέρια είναι πιο επικίνδυνα από τους κομμουνιστές", διότι θέλουν να φορολογήσουν τους
εμπόρους και την μεσαία τάξη, και να στείλουν στην φυλακή τους φοροφυγάδες.

Σταάκρα διολισθαίνει η ιταλική Κεντροδεξιά
Στηνσυγκέντρωση συμμετείχαν οπαδοί και στελέχη νεοφασιστικών πολιτικών σχηματισμών, όπως
του Κάζα Πάουντ. Χειροκρότησαν με έμφαση τόσο την ομιλία του Μπερλουσκόνι, όσο και εκείνη
του Σαλβίνι. Το γεγονός καυτηριάζεται σήμερα από την μεγάλη πλειοψηφία του ιταλικού τύπου.
Πολλοί σχολιαστές τονίζουν πως με την επιλογή της να μην διαχωρίσει την θέση της και να
αρνηθεί την χθεσινή συστράτευση, η ιταλική Κεντροδεξιά λαμβάνει όλο και πιο ακραία
χαρακτηριστικά. Γνωστά στελέχη του κόμματος του Μπερλουσκόνι, όπως η πρώην υπουργός
Μάρα Καρφάνια, δεν θέλησαν να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση εξαιτίας, ακριβώς, της
παρουσίας νεοφασιστικών οργανώσεων. Είναι ένας από τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν
την Καρφάνια στο να εγκαταλείψει, τελικά, την Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι και να
συνεργαστεί με τον Ματτέο Ρέντσι.
ΟΜαττέο Σαλβίνι όμως συνεχίζει να έχει ως κύρια προτεραιότητα την προβολή του. Και αυτό που
τον ενδιαφέρει τώρα είναι να κερδίσει τις τοπικές εκλογές στην κεντρική περιφέρεια Ούμπρια, την
ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για το πρώτο πολιτικό τεστ μετά την σύνθεση της νέας κυβέρνησης
Κόντε και η αντιπαράθεση είναι ευθεία: η υποψήφια της συντηρητικής συμμαχίας (που σύμφωνα
με τα γκάλοπ έχει προβάδισμα) αναμετράται με αντίπαλο, τον οποίο στηρίζουν τα Πέντε Αστέρια
και το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα.
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