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Ευρωπαϊκέςεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές: η Ισπανία θα ζήσει την Κυριακή μια τριπλή
εκλογική αναμέτρηση από την οποία ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ελπίζει να
βγει ενισχυμένος σε εθνικό επίπεδο, πριν από τον σχηματισμό της νέας του κυβέρνησης, αλλά και
σε ηπειρωτικό επίπεδο.
Ηψηφοφορία αυτή μοιάζει με έναν δεύτερο γύρο, λιγότερο από ένα μήνα μετά τις βουλευτικές
εκλογές τις οποίες κέρδισε το σοσιαλιστικό κόμμα (PSOE) του Σάντσεθ, χωρίς ωστόσο να
αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία.
Ανάλογαμε το πολιτικό τοπίο που θα διαμορφωθεί, ο Πέδρο Σάντσεθ θα επιλέξει ανάμεσα στο
"σχέδιό του Α" για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης 100% σοσιαλιστικής ή να δεχτεί την είσοδο
του Podemos (ριζοσπαστική αριστερά) για να κερδίσει σε σταθερότητα.
"Γιανα μείνει στην εξουσία σε ορισμένες περιοχές, το PSOE μπορεί να έχει ανάγκη την στήριξη του
Podemos, κάτι που ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, ο ηγέτης του Podemos μπορεί να χρησιμοποιήσει για να
ωθήσει τον Σάντσεθ να σχηματίσει έναν κυβερνητικό συνασπισμό", αναλύει ο Αντόνιο Μπαρόζο
της συμβουλευτικής εταιρίας Teneo.
ΟΣάντσεθ κάλεσε τους υποστηρικτές του να "τελειώσουν" με τις βουλευτικές εκλογές πηγαίνοντας
να ψηφίσουν κατά του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος και των φιλελεύθερων Ciudadanos που
ελπίζουν να εκτοπίσουν το ΡΡ και να πάρουν τη θέση του ως μεγαλύτερη δύναμη της
αντιπολίτευσης.
Όλαδείχνουν τους σοσιαλιστές πρώτους στις περισσότερες από τις περιφέρειες που θεωρούνται
επισφαλείς αλλά η περιφέρεια-κλειδί θα είναι αυτή της Μαδρίτης που μπορεί να γείρει στ' αριστερά
μετά τη διακυβέρνησή της από τη δεξιά τα τελευταία 24 χρόνια.
Στονδήμο της Μαδρίτης, η αριστερή πρώην δικαστής Μανουέλα Καρμένα δείχνει να είναι σε καλό
δρόμο για να επανεκλεγεί.

ΣτηΒαρκελώνη, μια άλλη μάχη παίζεται με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν δίπλα δίπλα την
αριστερή απερχόμενη δήμαρχο 'Αντα Κολάου και τον καταλανό αυτονομιστή Ερνεστ Μαραγκάλ.
Οπρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Μανουέλ Βαλς, επικεφαλής ενός ψηφοδελτίου που
υποστηρίζουν οι Ciudadanos, είναι αρκετά πίσω στην τέταρτη θέση.
Ο Σάντσεθ θέλει να διαδραματίσει ένα ρόλο στην Ευρώπη
Τοάλλο μέτωπο για τον Σάντσεθ είναι στην Ευρώπη. Καθώς στη χώρα του δεν υπάρχει η
ευρωσκεπτικιστική τάση που διαφαίνεται σε πολλές χώρες, η Ισπανία είναι η μόνη μεγάλη χώρα
της Ένωσης όπου οι σοσιαλιστές έχουν μια πιθανότητα να έρθουν πρώτοι, ενώ το PSOE λαμβάνει
σχεδόν το 30% των ψήφων, 10 μονάδες περισσότερες από το ΡΡ.
Τοακροδεξιό κόμμα VOX, που εισήλθε δυναμικά στο ισπανικό κοινοβούλιο λαμβάνοντας 10% στις
εκλογές του Απριλίου, τώρα λαμβάνει γύρω στο 6 με 8%.
ΟΣάντσεθ έγινε για τον λόγο αυτό η μεγάλη ελπίδα των ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών, της
δεύτερης σε δύναμη ομάδας στο Κοινοβούλιο του Στρασβούργου, πίσω από τους συντηρητικούς
του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος (ΡΡΕ).
Αυτόςείναι λοιπόν που θα διαπραγματευτεί για λογαριασμό της σοσιαλιστικής οικογένειας την
κατανομή των θέσεων ευθύνης: οι προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η διεύθυνση της διπλωματίας της ΕΕ.
Καιη Ισπανία φιλοδοξεί να αποσπάσει μια από αυτές τις θέσεις-κλειδιά. Σήμερα έχει μόνο την
αντιπροεδρία της ΕΚΤ με τον συντηρητικό Λουίς ντε Γκίντος και τη θέση του Επιτρόπου Ενέργειας
με τον Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, επίσης συντηρητικό.
Σύμφωναμε διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, η Μαδρίτη μπορεί να προωθήσει τον νυν
υπουργό Εξωτερικών Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του PSOE στις ευρωεκλογές, για τη θέση του
επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Όπως επίσης την υπουργό Οικονομίας Νάντια
Καλβίνιο, πρώην διευθύντρια Προϋπολογισμού της Κομισιόν, για μια σημαντική οικονομική θέση
ως μέλος της Επιτροπής.
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