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Της Νίκης Ζορμπά
Νααποσυνδέσει τον χρόνο των εθνικών εκλογών από τις ευρωεκλογές επέλεξε χθες ο Αλέξης
Τσίπρας στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ( Alpha) την ώρα που οι αλλαγές στην
ηγεσία του Αρείου Πάγου επισπεύδονται, σε μια κίνηση που "μυρίζει" κάλπες.
Οπρωθυπουργός, επανέλαβε εισέτι μια φορά, μόλις δεκατρείς μέρες πριν από τις ευρωεκλογές
ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν τον Οκτώβριο, πιθανότατα όχι με στόχο να αποκλείσει ξαφνικές
εκλογικές εξελίξεις που θα προκύψουν από το αποτέλεσμα της 26ης Μαίου, αλλά προκειμένου να
αποκρούσει τις αιτιάσεις που δέχεται από σύσσωμη την αντιπολίτευση ότι τα μέτρα που έφερε για
ψήφιση είναι αμιγώς προεκλογικού χαρακτήρα και στόχευσης.
Ηπροσπάθεια που γίνεται άλλωστε από το κυβερνητικό στρατόπεδο για να πείσει τους Πολίτες ότι
τα θετικά μέτρα ήρθαν τη στιγμή που το επέτρεψε η οικονομία και δεν σχετίζονται με απόπειρα
κανακέματος ( ή εξαγοράς κατά άλλους) ψήφων στην κάλπη των ευρωεκλογών, είναι
συντονισμένη.
Τιςπροάλλες ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, είχε δηλώσει από βήματος
Βουλής ότι δεδομένου ότι αυτή είναι μια χρονιά εκλογική εκ των πραγμάτων, όποτε και να έφερναν
τα θετικά μέτρα προς ψήφιση, η αντιπολίτευση το ίδιο θα υποστήριζε, ότι πρόκειται για
προεκλογικές παροχές.
Πολλάκιςεξάλλου, ( ακόμη και κατά τη χθεσινή του συνέντευξη) ο κ. Τσίπρας έχει επιδιώξει να
αποσυνδέσει παροχές- εκλογές, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση κάνει ελαφρύνσεις, όποτε το
επιτρέπει η οικονομία, εδώ και τρία χρόνια.
Αποκλείεταιπράγματι "ξαφνική" απόφαση Τσίπρα για προσφυγή σε εθνικές εκλογές εντός του
προσεχούς Ιουνίου; Προφανώς και όχι.
Κρίσιμη δημοσκόπηση
Έτεροενδιαφέρον στοιχείο από την χθεσινή πρωθυπουργική συνέντευξη ήταν και η προσπάθεια

"μείωσης" του χαρακτήρα των ευρωεκλογών.
Κρίσιμηδημοσκόπηση, χαρακτήρισε την 26η Μαίου ο κ. Τσίπρας, η οποία θα αποτυπώσει απλώς
την τάση του εκλογικού σώματος. Η υποβάθμιση των πολιτικών συμπερασμάτων που θα
εξαχθούν για την Κυβέρνηση μόλις κλείσουν οι ευρωκάλπες, είναι εξόχως ενδιαφέρουσα ως
επιλογή καθώς ταυτόχρονα, εμφανίζεται βέβαιος πως οι ευρωεκλογές θα "είναι ντέρμπι" και δεν
πρόκειται να επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που φέρουν παγίως τη Ν.Δ μπροστά και με
καθαρή διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στομεταξύ, αξιοσημείωτη είναι η χθεσινή αναφορά Τσίπρα περί "κρίσιμης δημοσκόπησης" και για
έναν ακόμη αμιγώς πολιτικό λόγο:
Τοκυβερνών κόμμα δίνει "μάχη" με την αποχή, καθώς τα ποσοστά συσπείρωσής του είναι ακόμη
εξαιρετικά χαμηλά ενώ προσπαθεί να φέρει στην κάλπη και τους νέους ψηφοφόρους που εκτιμά
ότι αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό δυνητική δεξαμενή ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ.
Ηεπιχείρηση "αποδραματοποίησης" του πολιτικού χαρακτήρα των ευρωεκλογών, δεν βοηθά προς
αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας την απορία εαν τελικώς ( παρά τα όσα διατρανώνει ο ίδιος
και στις περιοδείες του) ο πρωθυπουργός έχει συμφιλιωθεί με την ήττα στις ευρωκάλπες και με
ποιο ποσοστό.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

