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Τι λένε για
τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος παραμένει στο τραπέζι ως πιθανός χρόνος της εθνικής
εκλογικής αναμέτρησης μόνο στην περίπτωση που η διαφορά μεταξύ
Ν.∆. και ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωπαϊκές κάλπες κριθεί από το Μέγαρο
Μαξίμου ότι απαιτεί πολιτικό χρόνο για να μειωθεί ή να αντιστραφεί
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θνικές εκλογές στις 30 Ιουνίου εισηγούνται στον πρωθυπουργό κορυφαίοι επιτελείς του, ιδιαίτερα αν η διαφορά µε τη
Ν.∆. είναι πολύ µικρή, αλλά και για την περίπτωση που αυτή θα είναι µεγάλη. Ο Οκτώβριος παραµένει, πάντως, στο τραπέζι ως πιθανός χρόνος της εκλογικής αναµέτρησης µόνο στην περίπτωση που το Μαξίµου κρίνει ότι η διαφορά που ενδεχοµένως θα καταγραφεί χρειάζεται πολιτικό χρόνο για να ανατραπεί. Πρόσθετο επιχείρηµα υπέρ της προσφυγής στις κάλπες τον Ιούνιο είναι η ισχυρή λαϊκή εντολή, που
θεωρείται ότι θα αποτρέψει πιθανές παρεµβάσεις των δανειστών, σε µια µακρά προεκλογική περίοδο, στην κατεύθυνση της µη υλοποίησης των θετικών µέτρων που έχει εξαγγείλει
η κυβέρνηση.

Τα σενάρια που
επεξεργάζονται στο
πρωθυπουργικό
επιτελείο, αν η διαφορά
στις ευρωεκλογές
είναι πολύ µικρή
ή πολύ µεγάλη

Ο κύβος για πρόωρες εκλογές στα τέλη Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου φαίνεται να έχει ριφθεί
στην κυβέρνηση και η πιθανότερη ηµεροµηνία
είναι η 30ή Ιουνίου. Το µοµέντουµ που δηµιουργούν τα θετικά οικονοµικά µέτρα και η αλλαγή της εικόνας που διαπιστώνουν στο προεκλογικό κλίµα, από τη µια πλευρά, αλλά και τα
ρίσκα της καλοκαιρινής περιόδου ή η βεβαιότητα παρεµβάσεων στην ελληνική προεκλογική περίοδο από συγκεκριµένους Ευρωπαίους αξιωµατούχους, από την άλλη, οδηγούν
όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη να
τάσσονται υπέρ µιας αιφνιδιαστικής εξαγγε-

Εισηγήσεις για
εθνικές κάλπες
στις 30 Ιουνίου
λίας πρόωρων εκλογών από τον Αλέξη Τσίπρα, είτε τη βραδιά των ευρωεκλογών είτε µία εβδοµάδα αργότερα, κατά τον επαναληπτικό γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, ακόµη και στελέχη της κυβέρνησης που τάσσονταν έως τώρα υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας τώρα φέρονται να αλλάζουν στάση ή να υπερασπίζονται µε πολύ λιγότερη ένταση το ενδεχόµενο εκλογών τον Οκτώβριο.
Αν τελικά προκύψουν όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ για
πρόωρες εκλογές, τότε υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές όσον αφορά τον
χειρισµό που θα υιοθετηθεί. Η πρώτη είναι αυτή του πλήρους αιφνιδιασµού το
βράδυ των ευρωεκλογών και η δεύτερη, η οποία φαίνεται να υπερισχύει το τελευταίο διάστηµα, είναι αυτή της προκήρυξης εθνικών εκλογών το βράδυ του
επαναληπτικού γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, προκειµένου να έχει προηγηθεί µια εβδοµάδα «φαγωµάρας» στο εσωτερικό της Ν.∆., εξαιτίας της δια-

Ευρωψηφοδέλτια σε ρευστότητα
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ΜΕΣΑ στην προεκλογική περίοδο, ένας νέος παράγοντας διογκώνεται, αν και δεν είναι ακόμα πλήρως συνειδητοποιημένος. Πρόσφατες μετρήσεις, σε επίπεδο
σταυρών ευρωβουλευτών, έδειξαν ότι και στα δύο μεγάλα κόμματα οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε ιδιαιτέρως
υψηλά ποσοστά.
Συγκεκριμένα, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας οι
αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 24,4%, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ στο 38%, με συνέπεια να ξεκινάμε από θολή αρχή,
παρά τις πρώτες ενδείξεις.
Το δεύτερο εύρημα από τα πρώτα στοιχεία είναι ότι η
επικαιρότητα επηρεάζει σημαντικά τις προτιμήσεις των
ψηφοφόρων, φέρνοντας, π.χ., τον κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο της Ν.Δ. στη δεύτερη θέση μετά τον κ. Βαγγέλη
Μεϊμαράκη, γεγονός που επηρεάζει το πώς θα επιμερι-

στούν οι εναπομείναντες διαθέσιμοι σταυροί στους υπόλοιπους υποψηφίους, κυρίως τους παλιούς.
Το επόμενο εύρημα είναι ότι η δομή του εκλογικού
σώματος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει έντονα, φέρνοντας σε υψηλές θέσεις υποψηφίους όπως την κ. Ελενα
Κουντουρά (πετυχημένη υπουργό) ή τον κ. Αλέξη Γεωργούλη (υψηλή αναγνωρισιμότητα).
Τα παραπάνω φαινόμενα δημιουργούν αμηχανία και
εκνευρισμό σε «παλιούς» υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι
πρότινος αποτελούσαν κεντρικούς πυλώνες των ευρωψηφοδελτίων των κομμάτων τους. Ομως, η διάχυση πλέον αυτής της πρώτης προτεραιοποίησης υποψηφίων, η
σταδιακή ωρίμανση της προεκλογικής περιόδου και η
μείωση των αναποφάσιστων μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω στη σειρά των ευρωβουλευτών.

φαινόµενης, κατά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, διάψευσης του «γαλάζιου» αφηγήµατος της κατά
κράτος επικράτησης.
Για να υλοποιηθούν αυτές οι εισηγήσεις, θα
πρέπει να συντρέξουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η πρώτη και βασικότερη είναι να προκύψει στις ευρωεκλογές µια περιορισµένου εύρους νίκη της Ν.∆., δηλαδή έως περίπου 3,5
µονάδες, ή µια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στο
Μαξίµου θεωρούν ότι είναι ένα υπαρκτό σενάριο. Παράλληλα, θα συνεκτιµηθούν τα ποσοστά που θα πάρουν τα µικρότερα κόµµατα, καθώς ένα µεγάλο µέρος των ψήφων τους
αναµένεται να ανακατευθυνθεί στα δύο µεγαλύτερα κόµµατα ανάµεσα στις δύο εκλογικές
αναµετρήσεις (ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές), δεδοµένης της παραδοσιακής χαλαρότητας της ψήφου των ευρωεκλογών. Πάντως,
στο τραπέζι υπάρχουν εισηγήσεις για άµεση
προσφυγή στις κάλπες ακόµα και σε περίπτωση κακού αποτελέσµατος, καθώς κάποια κορυφαία στελέχη εκτιµούν πως το καλοκαίρι
µπορεί να επιδεινωθούν ακόµα περισσότερο
τα πράγµατα. Είναι πάντως πιθανό -και σε περίπτωση µιας διαφοράς πάνω από 5 µονάδες,
που θα κριθεί δύσκολη αλλά αναστρέψιµη από
το Μαξίµου- ο Αλέξης Τσίπρας να αποφασίσει
να εξαντλήσει την τετραετία.
Ο βασικός λόγος που Μαξίµου και Κουµουνδούρου προσανατολίζονται σε πρόωρες εθνικές εκλογές πριν από τις διακοπές του Αυγούστου είναι µια διάχυτη εντύπωση που έχει επικρατήσει στη συντριπτική πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κλίµα στην κοινωνία
αλλάζει ριζικά τις τελευταίες βδοµάδες υπέρ
της κυβέρνησης και του κόµµατός τους. Αυτά
τα µηνύµατα από την κοινωνία, κατά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθίστανται πολύ πιο σαφή
από το εύρος του κλεισίµατος της ψαλίδας που
καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις δηµοσκοπήσεις, οι οποίες, παρ’ όλα αυτά, διατηρούν το
προβάδισµα της Ν.∆. Επίσης, ορατή θεωρείται στην κυβέρνηση η διάθεση ορισµένων Ευρωπαίων παραγόντων να εµπλακούν στην ελληνική προεκλογική περίοδο, κάτι που ενδεχοµένως να έχει σηµαντική επίδραση αν επιλεγεί
µια µακράς διάρκειας προεκλογική αντιπαράθεση έως τον Οκτώβριο.

