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Η διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης που επέλεξε η κυβέρνηση για να απομακρύνει τα
εκλογικά σενάρια μέχρι τον Φεβρουάριο φαίνεται ότι θα έχει το προβλεπόμενο
αποτέλεσμα.

Η κυβέρνηση θα πάρει 154 ψήφους όπως δείχνουν οι διαθέσεις των βουλευτών της
συμπολίτευσης και ετοιμάζεται ποιο ελεύθερα για την εκλογή του προέδρου της
Δημοκρατίας ή την πιθανότητα πρόωρων βουλευτικών εκλογών τον Φεβρουάριο η τον
Μάρτιο.

Η συνάντηση των κ Σαμαρά παρουσία του κ Βενιζέλου με τον νέο επικεφαλής της Κομισιόν
κ. Ζ. Κλ. Γιούνκερ, ο οποίος είναι ενάντια στη συνέχιση της εφαρμογής λιτότητας στην
Ευρώπη έρχεται την κατάλληλη στιγμή πριν την ψήφο εμπιστοσύνης και την ώρα που
γίνεται ο έλεγχος από την τρόικα για το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Το «ρίσκο» από μια ψηφοφορία να κριθεί η συνέχιση της κυβέρνησης στη συγκεκριμένη
περίπτωση δεν είναι μεγάλο και σίγουρα ήταν μια αναγκαία κίνηση για να δηλώσουν και
πάλι οι βουλευτές της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ ότι στηρίζουν τους αρχηγούς τους, ιδιαίτερα στο
ΠΑΣΟΚ και ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα και την κοινοβουλευτική στήριξη να
διαπραγματευτεί το χρέος.

Οι βουλευτές που αμφισβητούν τον κ. Βενιζέλο είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσουν να
οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές όταν σε λίγους μήνες αυτό μπορεί να γίνει από την μη
εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας.
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Οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι ο γρίφος για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Εάν δηλαδή
θα δώσουν στην κυβέρνηση ευρύτερη πλειοψηφία πάνω από τους 154 της συγκυβέρνησης.

Εάν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης πάει όπως σχεδιάζει θα έχουμε έναν προϋπολογισμό για
το 2013 με μικρότερο πλεόνασμα, με ελαφρύνσεις στους φόρους, ξε αύξηση στους
ένστολους, πολλές δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα και τη δυνατότητα της κυβέρνηση να
«διαλαλήσει» τρόικα και μνημόνια τέλος, να διαπραγματευτεί για το χρέος, και να
εξαγγείλει έναρξης της ανάπτυξης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλούς λόγους να προκαλέσει εκλογές πριν το τέλος του έτους, αλλά και
άλλους τόσους να θέλει να διαπραγματευτεί η σημερνή κυβέρνηση το χρέος και να μένει
μόνο εσωτερική διαπραγμάτευση και αποφάσεις για την εφαρμογή ενός κυβερνητικού
έργου.

Η κίνηση για ψήφο εμπιστοσύνης είναι μια έξυπνη κίνηση της κυβέρνησης που θα της βγει.
Θα βάλει μπροστά το κυβερνητικό έργο και θα ξεφύγει από την αδράνεια που έχει
περιπέτειες λόγω της πιθανότητας εκλογών τον επόμενο μήνα.

Ο κ. Βενιζέλος εδραιώνει την προεδρική καρέκλα στο ΠΑΣΟΚ και δημιουργεί ελπίδες για
πολιτική επιβίωση του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.
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