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Στο ΜαξίΜου πιστεύουν ότι θα συνεχιστεί στο εσω-
τερικό του ΚΙΝΑΛ η διαφοροποίηση στελεχών από τη 
γραμμή της Φ. Γεννηματά. Οι φήμες, πάντως, δεν αφο-
ρούν τόσο τον πρώην πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου

η κοΜΜατίκη ιεραρχία του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανέκα-
θεν πολύ προσεκτική στα ανοίγματα σε άλλους χώ-
ρους, προχωρώντας με πολύ μελετημένα βήματα 
και διαφυλάσσοντας τις εσωκομματικές ισορροπίες

 Η επομενΗ της ψήφισης της συμφωνίας των Πρε-
σπών βρίσκει τα κόμματα να μετρούν κέρδη και απώλει-
ες. Επιβεβαιώνοντας σε απόλυτο βαθμό την προ καιρού 
πρόβλεψη του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, η 
συμφωνία λειτούργησε ως τομή για όλο το πολιτικό σύ-
στημα, ανέδειξε διαφορετικές προσεγγίσεις ακόμα και μέ-
σα στα ίδια κόμματα και οδήγησε σε αναδιάταξη το πολι-
τικό σκηνικό, αποκαλύπτοντας ότι τα μνημόνια είχαν βά-
λει κάτω από χαλί τις σημαντικές ιδεολογικές διαφορές. Η 
αποτίμηση της συμφωνίας των Πρεσπών παραπέμπει σε 
καταγραφή καταστροφών πολέμου. Η κυβέρνηση έχα-
σε τον ένα κυβερνητικό εταίρο, η Κοινοβουλευτική Ομά-
δα του Ποταμιού διαλύθηκε, πέντε βουλευτές (Δανέλ-
λης, Κουντουρά, Κόκκαλης, Αμυράς και Θεοχαρόπου-
λος) είτε διαγράφηκαν είτε ανεξαρτητοποιήθηκαν λόγω 
διαφορετικής άποψης με τις ηγεσίες των κομμάτων τους, 
μία ακόμα Κοινοβουλευτική Ομάδα, αυτή των ΑΝΕΛ, βρί-
σκεται στο όριο για να συνεχίσει να υπάρχει, ενώ ο αριθ-
μός των ανεξάρτητων βουλευτών εκτινάχθηκε στους 16. 
Το νέο κοινοβουλευτικό τοπίο είναι εδώ.

Για το Μέγαρο Μαξίμου το πλήρες κάδρο των όσων συ-
νέβησαν το τελευταίο εικοσαήμερο αποτυπώνει μια πύρ-
ρειο νίκη. Η συμφωνία των Πρεσπών υπερψηφίστηκε μεν 
από 153 βουλευτές, εκ των οποίων μόλις οι 145 ανήκουν 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο κατέ-
στησε πολέμιο της κυβέρνησης τον μέχρι χθες υπουργό 
Αμυνας Πάνο Καμμένο. Η αμήχανη αντιμετώπιση των 
κυβερνητικών βουλευτών στις επιθέσεις των Ανεξάρτη-
των Ελλήνων επιβεβαίωσε ότι το Μαξίμου αναζητεί ακό-
μα τρόπο διαχείρισης του κ. Καμμένου. Η λύση της εξί-
σωσης δεν είναι εύκολη. Από τη μία πρέπει με κάθε τρό-
πο να υπάρξει υπεράσπιση της κοινής πορείας ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ της τελευταίας τετραετίας, από την άλλη όμως δεν 
νοείται ότι δεν θα υπάρχει απάντηση στις επιθέσεις. Τις τε-
λευταίες ημέρες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ υπήρξαν σκέψεις για ένταξη στην Κ.Ο. όχι μόνο όσων 
εκτός ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά και σε 
κάποιους εξ όσων στήριξαν τη συμφωνία των Πρεσπών. 
Σε πρώτη φάση η ιδέα εγκαταλείφθηκε προκειμένου να 
μην ενισχυθεί η μομφή περί συναλλαγής.

Κανένα θέμα με τον Κόκκαλη
Από τους βουλευτές εκτός της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ που έδω-
σαν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση στις 16 Ιανου-
αρίου, δύο καταψήφισαν τη συμφωνία των Πρεσπών, 
ο Κώστας Ζουράρις και ο Βασίλης Κόκκαλης. Ο δεύτε-
ρος, μάλιστα, ήταν και ο μόνος εκ των τριών συνεργα-
ζόμενων υπουργών που καταψήφισε τη συμφωνία - οι 
κυρίες Ελενα Κουντουρά και Κατερίνα Παπακώστα ψή-
φισαν υπέρ. Οπως ωστόσο διαβεβαιώνουν πηγές στο 
Μαξίμου, αυτή η συμπεριφορά του προερχόμενου από 
τους ΑΝΕΛ υπουργού ήταν αναμενόμενη και δεν του εί-
χε ζητηθεί κάτι διαφορετικό. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές, δεν θα πρέπει να αναμένεται απομάκρυν-
ση του κ. Κόκκαλη στον επερχόμενο ανασχηματισμό. Ο 
πρωθυπουργός θέλει, άλλωστε, να περιορίσει τις αλλα-
γές και πλέον δεν έχει καμιά διάθεση να αφήσει να φα-
νεί ότι υποχωρεί στις απειλές του Π. Καμμένου, που ζητεί 
επιτακτικά την απομάκρυνση των υπουργών των ΑΝΕΛ 
από την κυβέρνηση. 

Για τη Βουλή, πάντως, το Μακεδονικό δεν τελείωσε την 
Παρασκευή. Εντός των επόμενων ημερών, πιθανότατα στις 
αρχές Φεβρουαρίου, θα κληθεί να κυρώσει και το πρωτό-
κολλο ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

Πώς η συμφωνία άλλαξε
το κοινοβουλευτικό τοπίο

κέρδη και ζημιές μετρούν τα κόμματα

g.lykourentzos@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Παράλληλα, θα πρέπει να θεωρείται απολύ-
τως βέβαιο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα συνεχίσει 
τη στρατηγική δημιουργίας ρηγμάτων στα κόμ-
ματα του Κέντρου, αν οι ηγεσίες τους συνεχί-
σουν να παραμένουν εγκλωβισμένες στο αντι-
ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο που επιδιώκει η Ν.Δ. Στο πλαί-
σιο αυτό εντάσσονται και τα οικονομικά μέτρα 
προς όφελος του κόσμου της εργασίας και -ίσως 
πιο εξειδικευμένα- το θέμα της Συνταγματικής 
Αναθεώρησης, το οποίο έχει ιδεολογική φόρ-
τιση. Στο Μαξίμου, λοιπόν, πιστεύουν ότι θα 
συνεχιστεί στο εσωτερικό του ΚΙΝΑΛ η διαφο-
ροποίηση στελεχών από τη γραμμή της Φώ-
φης Γεννηματά. Οι φήμες, πάντως, δεν αφο-
ρούν τόσο τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο 
Παπανδρέου, όσο άλλα στελέχη του κόμμα-
τος. Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι θεωρούν 
χαρακτηριστική αυτής της δυναμικής για πε-
ραιτέρω διαφοροποιήσεις την τοποθέτηση του 
βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Κρεμαστινού 
ότι «έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες για έναν διά-
λογο δύο “όμορων χώρων” μετά την αποχώρη-
ση του Πάνου Καμμένου από την κυβέρνηση».

Ποια ονόματα έπεσαν στο τραπέζι
Σε σχέση με το ποιοι θα μπορούσαν να εντα-
χθούν στις λίστες των υποψηφίων στις επόμε-
νες εκλογές (ευρωεκλογές και εθνικές), σύμφω-

να με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν 
γίνει συγκροτημένες συζητήσεις και οι πάντες 
είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί γύρω από το 
ζήτημα αυτό. Αυτή η επιφυλακτικότητα έγκει-
ται στο ότι κανείς δεν θέλει οι κακές γλώσσες 
να μιλήσουν για ανταλλάγματα, αλλά και για-
τί δεν υπάρχει ανεξάντλητος αριθμός θέσεων 
στα ψηφοδέλτια.

Υποψήφιοι θα είναι, πάντως, αυτοδίκαια όσοι 
κατέχουν υπουργικές θέσεις, όπως οι υπουργοί 
Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης, Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και 
Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά. Επίσης, πιθανά 
πρόσωπα να περιληφθούν στα ψηφοδέλτια εί-
ναι όσοι έχουν ήδη πολιτευτεί στο παρελθόν, 
όπως ο Γ. Ραγκούσης, ο Σπ. Δανέλλης και ο Νί-
κος Μπίστης, οι οποίοι ήταν παρόντες στην εκ-
δήλωση για τις Πρέσπες στο Μέγαρο Μουσι-
κής και οι οποίοι ενδεχομένως θα είχαν μικρό-
τερους ενδοιασμούς να εκτεθούν στον αντα-
γωνισμό του σταυρού. Ωστόσο, το ενδιαφέ-
ρον του Μαξίμου εστιάζεται ακόμη περισσό-
τερο σε πρόσωπα που έχουν σημαντική παρα-
καταθήκη, αλλά δεν είχαν έως τώρα πολιτευτεί 
με τη στενή έννοια του όρου, όπως ο πολιτικός 
επιστήμονας και πρώην στέλεχος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής Σωτήρης Βαλντέν, ο πρώην γε-
νικός γραμματέας Κωστής Παπαϊωάννου κ.ά.

153
Για το Μέγαρο 
Μαξίμου το 
πλήρες κάδρο των 
όσων συνέβησαν 
το τελευταίο 
εικοσαήμερο 
αποτυπώνει μια 
πύρρειο νίκη. 
Η συμφωνία 
των Πρεσπών 
υπερψηφίστηκε 
μεν από 153 
βουλευτές, εκ των 
οποίων μόλις οι 
145 ανήκουν στην 
Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο 
κατέστησε πολέμιο 
της κυβέρνησης 
τον μέχρι χθες 
υπουργό Αμυνας 
Πάνο Καμμένο

Νατο
Για τη Βουλή 
το Μακεδονικό 
δεν τελείωσε 
την Παρασκευή. 
Εντός των 
επόμενων ημερών, 
πιθανότατα 
στις αρχές 
Φεβρουαρίου, θα 
κληθεί να κυρώσει 
και το πρωτόκολλο 
ένταξης της 
γειτονικής χώρας 
στο ΝΑΤΟ


