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Οσμή έντονης κρίσης κυριαρχεί στην ιταλική τεχνοκρατική κυβέρνηση Μόντι,
έπειτα από τα αιχμηρά σχόλια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κοράντο
Πάσερα σχετικά με την πιθανότητα υποψηφιότητας του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.
Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει ήταν οι δηλώσεις του υπουργού στην
τηλεοπτική εκπομπή «Αγορά» της Rai3 που εξόργισαν τους βουλευτές του
Μπερλουσκονικού Λαού της Ελευθερίας (Pdl).
«Ο,τιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να κάνει τον υπόλοιπο κόσμο ή τους εταίρους μας να
φανταστούν ότι γυρίζουμε πίσω δεν είναι καλό πράγμα για την Ιταλία» είπε προκαλώντας
αναστάτωση στο κόμμα.
Αποτέλεσμα ήταν σήμερα η μπερλουσκονική Δεξιά να αποχωρήσει από κρίσιμη ψηφοφορία
για την Ανάπτυξη στη Γερουσία ενώ ο εκπρόσωπος του Pdl Μαουρίτσιο Γκάσπαρι δήλωσε
πως από εδώ και στο εξής «το κόμμα μου θα επιλέγει την αποχή σε ό,τι αφορά την στάση
του απέναντι στην κυβέρνηση του Μάριο Μόντι».
Μάλιστα, η δήλωση Γκασπάρι προκάλεσε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του σπρεντ, το οποίο
άγγιξε στιγμιαία τις 330 μονάδες, ενώ τις τελευταίες ημέρες είχε σταθεροποιηθεί περί τις
300, ενώ ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο του Μιλάνου υποχώρησε κατά 0,8%.
Αυτό που αναρωτιέται ο ιταλικός Τύπος είναι αν υπό αυτές τις συνθήκες τίθεται θέμα
κοινοβουλευτική πλειοψηφίας, ενώ είναι πολύ πιθανό να ανοίξει ο δρόμος για πρόωρες
εκλογές τον Φεβρουάριο ή το Μάρτιο του 2013.
Στην γερουσία, αν η κεντροδεξιά δεν αλλάξει στάση, η κυβερνητική συμμαχία θα διαθέτει
τριανταπέντε ψήφους λιγότερους από όσους είναι αναγκαίοι για να εξασφαλίζει την
πλειοψηφία. Το μέτρο που προκάλεσε την διαφοροποίηση της κεντροδεξιάς, ήταν το
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«διάταγμα για την ανάπτυξη» της κυβέρνησης Μόντι το οποίο πάντως εγκρίθηκε από την
γερουσία, με 127 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 23 αποχές.
Το βράδυ αναμένεται να αρχίσει να ξεκαθαρίζει το πολιτικό τοπίο καθώς στις 19:00 ώρα
Ιταλίας (20:00 ώρα Ελλάδας), ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος και υποψήφιος
πρωθυπουργός της κεντροαριστεράς Πιερλουίτζι Μπερσάνι πρόκειται να συναντηθεί με τον
κεντρώο Χριστιανοδημοκράτη Πιερφερντινάντο Καζίνι, για να εξετάσουν την νέα πολιτική
κατάσταση που προέκυψε μετά την απόφαση του Λαού της Ελευθερίας.
Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Πιερλουίτζι Μπερσάνι, δήλωσε πως «αν το Pdl επιμένει, τότε ο
Ναπολιτάνο (πρόεδρος της Δημοκρατίας) θα βρει τη λύση».
Από την πλευρά του ο Καζίνι σχετικά με την πιθανότητα υποψηφιότητας του Μπερλουσκόνι
είχε δηλώσει για τους βουλευτές που αποχώρησαν: «Αυτό είναι καθαρή ανευθυνότητα»,
τονίζοντας ότι «κάποιος θέλει να μας ξαναφέρει στην τρέλα όπου βρισκόμασταν. Έτσι
επέστρεψε ο Μπερλουσκόνι».
Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Γερουσία Άννα Φινοκιάρο, πρόσθεσε
πως «θεωρεί ότι ο Μάριο Μόντι θα έπρεπε να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Τζόρτζιο Ναπολιτάνο», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο παραίτησης της κυβέρνησης.
Από το πρωί ωστόσο φυσούσε αέρας κρίσης καθώς στην ενημερωτική εκπομπή «Omnibus»
στο κανάλι La7 ο Τζούλιο Γκροσέτο βουλευτής του Pdl αποχώρησε από το πάνελ εμφανώς
συγκινημένος καθώς όπως είπε «η απόφαση του Μπερλουσκόνι δεν αφήνει αδιάφορους
ούτε το κόμμα όπως ήταν πριν, αλλά απαιτεί σημαντικές αποφάσεις. Σίγουρα κάποιοι
Μπερλουσκονιάνοι θα είναι ικανοποιημένοι και θα αποφασίσουν να προχωρήσουν έτσι,
όμως υπάρχουν κι άλλοι που από εχθές το βράδυ ίσως αποφασίσουν να αλλάξουν δρόμο.
Είναι μια σημαντική ημέρα σημαντικών επιλογών, που δεν γίνονται στις 08.30 το πρωί.
Τέλειωσε η εποχή που υπήρχαν δύο αφεντικά, η μένεις στη μια πλευρά ή στην άλλη. Εγώ
έχω αποφασίσει σε ποια πλευρά θέλω να σταθώ όμως πρώτα θα ήθελα να μιλήσω με τους
συναδέλφους μου […] Κουράστηκα, απηύδησα, όμως θέλω αυτό το πολύ προσωπικό πράγμα
να μετατραπεί και σε πολιτικό στοιχείο».
Παρόλα αυτά σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Τζόρτζο Ναπολιτάνο
προσπάθησε να κατευνάσει τα οξυμμένα πνεύματα ερμηνεύοντας όσα συνέβησαν ως
«προεκλογικές εντάσεις». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «αυτά συμβαίνουν κι είναι κατανοητά
και αλλού πέρα από την Ιταλία και δεν σημαίνουν συναγερμό για την θεσμική διατήρηση της
χώρας μας». Προτείνει λοιπόν υπεύθυνη συνεργασία ζητώντας από τα κόμματα μια
«αντικειμενική και υγιή» εκτίμηση σε «σύντομο χρόνο για μια γόνιμη προετοιμασία της
εκλογικής αναμέτρησης».
Παρόλα αυτά σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Τζόρτζο Ναπολιτάνο
προσπάθησε να κατευνάσει τα οξυμμένα πνεύματα ερμηνεύοντας όσα συνέβησαν ως
«προεκλογικές εντάσεις».
Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «αυτά συμβαίνουν κι είναι κατανοητά και αλλού πέρα από την
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Ιταλία και δεν σημαίνουν συναγερμό για την θεσμική διατήρηση της χώρας μας». Προτείνει
λοιπόν υπεύθυνη συνεργασία ζητώντας από τα κόμματα μια «αντικειμενική και υγιή»
εκτίμηση σε «σύντομο χρόνο για μια γόνιμη προετοιμασία της εκλογικής αναμέτρησης».
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