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Ο πρωθυπουργός τόνισε πως ένα κακό αποτέλεσμα στις ευρωε-
κλογές για τη Ν.∆. θα αποδυναμώσει τα σενάρια αυτοδυναμίας 
και θα προκαλέσει απογοήτευση και αποσυσπείρωση στη βάση της

Οι εκτιμήσεις 
για τη Ν.∆.

Α
νοιξε τα χαρτιά του σε σχέση µε τις βου-
λευτικές εκλογές στην Πολιτική Γραµ-
µατεία του ΣΥΡΙΖΑ το περασµένο Σάβ-

βατο ο Αλέξης Τσίπρας, προτείνοντας να γί-
νουν στις 13 Οκτωβρίου του 2019 µαζί µε τις 
δηµοτικές εκλογές. Σύµφωνα µε αποκλειστικές 
πληροφορίες της Realnews, ο πρωθυπουργός 
απέκρουσε και τα δύο σενάρια που του προ-
τάθηκαν για εκλογές το φθινόπωρο του 2018 
και τον Μάιο του 2019. Μάλιστα, σε συνέχεια 
αυτής της συζήτησης, η οποία έγινε µε αφορ-
µή την πολιτική των συµµαχιών στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές, ο υπουργός Εσωτερικών Πά-
νος Σκουρλέτης ανακοίνωσε ότι οι δηµοτικές 
και περιφερειακές εκλογές θα πραγµατοποιη-
θούν στις 13 Οκτωβρίου του 2019.

Το σενάριο της διεξαγωγής των εκλογών µε-
τά τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019 δεν 
ήταν δηµοφιλές µεταξύ των κυβερνητικών στε-
λεχών, καθώς υπήρχε ο φόβος ότι, αν γίνουν ευ-
ρωεκλογές πριν από τις βουλευτικές, θα υπάρ-
ξει το φαινόµενο της χαλαρής ψήφου, που θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε ευρεία ήττα του 
ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τέτοιο ενείχε τον κίνδυνο να δη-
µιουργήσει εικόνα παγιωµένης αρνητικής δυ-
ναµικής του κόµµατος, µε αποτέλεσµα να θεω-
ρηθεί από τους πολίτες πως η πρώτη θέση «δεν 
παίζεται». Γι’ αυτό πολλοί θεωρούσαν ότι θα 
ήταν πολύ καλύτερο οι πρώτες επόµενες εκλο-
γές να γίνουν στη λογική των σκληρών διληµ-
µάτων για το ποιος θα έχει τα ηνία της χώρας 
την επόµενη µέρα µετά τα µνηµόνια και κατά 
συνέπεια να πραγµατοποιηθούν την 26η Μα-
ΐου 2019, µαζί µε τις ευρωεκλογές.

 Ωστόσο, σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές, ο 
Αλ. Τσίπρας εξέπληξε σχεδόν τους πάντες στην 
Πολιτική Γραµµατεία της Κουµουνδούρου, ανοί-
γοντας τα χαρτιά του για µια στρατηγική υψη-
λού ρίσκου - πραγµατοποίησης βουλευτικών 
και δηµοτικών εκλογών τον Οκτώβριο του ίδιου 
έτους. Οπως τόνισε στη συζήτηση που έγινε, η 
εκτίµησή του είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε καµία περί-
πτωση δεν θα σηµειώσει ένα κακό σκορ, ενώ η 
Ν.∆. κινδυνεύει, λόγω της χαλαρής ψήφου αλ-
λά και της κόπωσης, να έχει σηµαντικές απώ-
λειες και ενδεχοµένως να καταγράψει το χειρό-
τερό της αποτέλεσµα σε ευρωεκλογές. Αυτή η 
προοπτική ενισχύεται και από την ισχυρή πιθα-
νότητα να υπάρξουν στα δεξιά της Ν.∆. -βάσει 
των διεργασιών που συντελούνται- δύο ή και 
περισσότερα ψηφοδέλτια, κάτι που στις ευρω-
εκλογές είναι πολύ πιο εύκολο απ’ ό,τι στις βου-
λευτικές εκλογές, όπου απαιτείται πανελλαδική 
συµµετοχή. Ο πρωθυπουργός είπε στα στελέ-
χη του πως ένα κακό αποτέλεσµα στις ευρωε-
κλογές για τη Ν.∆., που θα υπολείπεται από τη 
δηµοσκοπική εικόνα και θα αποδυναµώνει τα 
σενάρια αυτοδυναµίας, θα προκαλέσει απογο-
ήτευση και αποσυσπείρωση στη βάση της, ενώ 
υπενθύµισε ότι και ο Κώστας Σηµίτης είχε κατα-
γράψει ήττα στις ευρωεκλογές του 1999, αλλά 
κέρδισε τις εθνικές εκλογές του 2000. 

Ως πρόσθετο επιχείρηµα υπέρ της ταυτόχρο-
νης διεξαγωγής βουλευτικών και αυτοδιοικητι-
κών εκλογών, ο πρωθυπουργός ανέφερε την πί-
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ΕΚΛΟΓΕΣ
13 Οκτωβρίου 2019 
µαζί µε τις δηµοτικές

εση προς το Κίνηµα Αλλαγής και τους ψηφοφόρους του. Σύµφωνα µε τις ανωτέ-
ρω πηγές, ο Αλ. Τσίπρας εκτιµά ότι το Κίνηµα Αλλαγής δεν έχει µηχανισµό που 
να µπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις δύο ταυτόχρονων εκλογικών αναµε-
τρήσεων (τριών, αν υπολογιστούν οι δύο των αυτοδιοικητικών, µία για δηµο-
τικές και µία για περιφερειακές) και ότι αυτό δηµιουργεί πρόσφορο πεδίο για 
αδρανοποίηση και ουδετεροποίηση των δηµάρχων της Κεντροαριστεράς, καθώς 
οι υποψήφιοι δήµαρχοι του Κινήµατος Αλλαγής θα χρειάζονται τη στήριξη του 

ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή τους. Βασικός προσανα-
τολισµός του ΣΥΡΙΖΑ, εξάλλου, θα είναι στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις να στηριχθεί ένας δή-
µαρχος προερχόµενος από την Κεντροαριστε-
ρά ή κοινά σχήµατα µε την Κεντροαριστερά, ει-
δικά σε δήµους και περιφέρειες όπου η Ν.∆. θα 
εµφανίζεται διχασµένη. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, πολλά στελέχη 
συµφωνούν ότι ο στόχος πρέπει να είναι η εξά-
ντληση της τετραετίας, καθώς πιστεύουν ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ µπορεί και πρέπει να µπει µε ατζέντα νί-
κης στις εκλογές και όχι να προσφύγει σε αυτές 

για να αποφύγει την κατάρρευση, όπως ισχυρίζονται οι αντίπαλοί του. Οπως εξη-
γούν στην «R» στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού και κορυφαίοι υπουργοί, 
υπάρχουν πέντε βασικοί λόγοι γι’ αυτό.
f Πρώτον, θεωρούν βέβαιο ότι η ουσιαστική έξοδος από τα µνηµόνια θα γίνει 
τον Αύγουστο, αλλά αναγνωρίζουν ότι οι πολίτες είναι πολύ δύσπιστοι και θα θε-
λήσουν να δουν στην πράξη και σε βάθος χρόνου αν είναι αληθινά όσα τους λένε.
f ∆εύτερον, εκτιµούν ότι η οικονοµία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και κάθε 
µήνας που περνά θα φέρνει όλο και θετικότερες ειδήσεις.
fΤρίτον, πιστεύουν ότι µετά τον Αύγουστο θα µπορέσουν να φέρουν µια σει-

Πολλά στελέχη λένε ότι 
ο στόχος πρέπει να είναι η 
εξάντληση της τετραετίας και 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να µπει µε 
ατζέντα νίκης στις εκλογές

Τι αποκάλυψε ο 
Αλέξης Τσίπρας 
στην Πολιτική 
Γραµµατεία του 
ΣΥΡΙΖΑ για τα 
σχέδιά του και 
γιατί απέρριψε 
τα δύο άλλα 
σενάρια που του 
προτάθηκαν 
από στελέχη 
του κόµµατος

ρά από θετικά µέτρα (επαναφορά των συλλο-
γικών συµβάσεων, αύξηση του κατώτατου µι-
σθού, στοχευµένες φοροελαφρύνσεις και ίσως 
κάποια µικρή επιδοµατικού χαρακτήρα αύξη-
ση στις συντάξεις), που θα αλλάξουν την εικό-
να της κυβέρνησης.
f Τέταρτον, θέλουν να προχωρήσουν σε εµ-
βληµατικές πολιτικές παρεµβάσεις (Συνταγµα-
τική Αναθεώρηση, νέο σύστηµα εισαγωγής στα 
ΑΕΙ, διεκδίκηση πολεµικών αποζηµιώσεων) που 
έχουν εξαγγελθεί, αλλά δεν έχουν προχωρήσει.
f Πέµπτον, θεωρούν ότι είναι δυνατόν να επι-
ταχυνθεί η παραγωγή κυβερνητικού έργου σε 
διάφορα πεδία (π.χ. αναδιοργάνωση του συ-
στήµατος υγείας, διοικητική µεταρρύθµιση, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση), λόγω του ότι θα 
καταναλώνεται πολύ λιγότερος χρόνος στη δι-
απραγµάτευση.

Στην κατεύθυνση των παραπάνω, κάποια στε-
λέχη είχαν εισηγηθεί στον Αλ. Τσίπρα να κάνει 
έναν ανασχηµατισµό αποτελεσµατικότητας νω-
ρίς το φθινόπωρο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
οι κ. Βούτσης, Φλαµπουράρης, Παπαδηµού-
λης, Τσακαλώτος, Τζανακόπουλος, Παππάς, 
Ξανθός, Λιάκος, Χαρίτσης και Καλογήρου (γ.γ. 
της κυβέρνησης) είναι µερικοί από αυτούς που 
πιστεύουν ότι η εξάντληση της τετραετίας θα 
επιδράσει υπέρ της κυβέρνησης.


