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Καθαρήεντολή για "πολιτική αλλαγή" ζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ψήφο εμπιστοσύνης για να
"συνεχίσουμε μαζί", αναζητεί ο Αλέξης Τσίπρας, σε μια προεκλογική περίοδο που καθόλου δεν
προσιδιάζει σε χαρακτήρα ευρωπαϊκών εκλογών.
Οιευρωκάλπες που κλείνουν σε κάτι περισσότερο από δέκα ώρες έλαβαν μορφή "πρόβας"
εθνικών εκλογών, με το κυβερνών κόμμα και την αξιωματική αντιπολίτευση να διεκδικούν τη
μερίδα του λέοντος των ψήφων, στριμώχνοντας - βάσει της δημοσκοπικής εικόνας τουλάχιστον- τα
μικρότερα κόμματα.
Ηπόλωση κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου διευκόλυνε τα κόμματα εξουσίας να
δώσουν τη μάχη κατά της "χαλαρής ψήφου" και αναμένεται να φανεί εάν κερδήθηκε και το έτερο
μεγάλο στοίχημα, αυτό της μικρής αποχής.
ΣΥΡΙΖΑκαι Ν.Δ επιχειρούν από διαφορετική σκοπιά και αφετηρία προφανώς, να αλιεύσουν
ψήφους από το Κέντρο, με την Φώφη Γεννηματά και το ΚΙΝΑΛ να καλούνται να αποδείξουν κατά
πόσο "χαλκέντερη" πολιτικά μπορεί να αποδειχθεί.
Οκ. Τσίπρας καθ' όλη την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, απέφυγε απολύτως ενσυνείδητα
να επιτεθεί στο ΚΙΝΑΛ, για να μην πέσει στην "παγίδα"¨της συσπείρωσης των ψηφοφόρων του
πρώην ΠΑΣΟΚ , τους οποίους ανακάλυψε προ καιρού πως όσο προσπαθεί να πλαγιοκοπήσει με
ευθείες επιθέσεις, τόσο διευκολύνει την πρόσδεσή τους στο άρμα του Κινήματος Αλλαγής.
Διεύρυνσηστο Κέντρο εποφθαλμιώντας ψηφοφόρους του Κινήματος Αλλαγής οι οποίοι ανήκουν
στο λεγόμενο "αντι- ΣΥΡΙΖΑ" μπλοκ, επιχείρησε μεθοδικά και η Ν.Δ του Κυριάκου Μητσοτάκη, της
οποίας η συσπείρωση κινείται - πάντα βάσει της δημοσκοπικής εικόνας που διαμορφώθηκε την
τελευταία προεκλογική εβδομάδα- σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, άνω του 80%.
Νέακόμματα εξ ευωνύμων του Α. Τσίπρα κυρίως, όπως η ΛΑΕ , Η πλεύση Ελευθερίας, η Μέρα
του Γιάν(ν)η Βαρουφάκη αλλά και άλλα με "παγιωμένη" εμφάνιση στο εκλογικό σκηνικό ( ΚΚΕΑνταρσυα), αποτελούν για τον ΣΥΡΙΖΑ εκλογικό πονοκέφαλο που του "ροκανίζει" - κατά τα
φαινόμενα- τα εκλογικά ποσοστά.

Ποτάμι, ΑΝΕΛ τείνουν προς εκλογική εξαέρωση με τις ψήφους του πρώτου κυρίως, να διεκδικεί
με αξιώσεις το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η πρωτιά και το στοίχημα
Παγιωμένηείναι σε κάθε δημοσκοπική περίπτωση, η εικόνα πρωτιάς της Ν.Δ η οποία φέρει αέρα
νίκης στην ευρωκάλπη ( αλλά και στις περιφερειακές- Δημοτικές Εκλογές).
Τοστοίχημα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η πρωτιά αυτή να βγει το βράδυ
από την κάλπη ως ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής με ποσοστά που θα "εγγυώνται" ότι στις
εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Ν.Δ θα μπορέσει να συγκροτήσει είτε αυτοδύναμη
είτε ισχυρή συμμαχική κυβέρνηση.
Τοκυβερνών κόμμα, από την άλλη πλευρά, ευελπιστεί - παρότι τα τελευταία μηνύματα του κ.
Τσίπρα ήταν μάλλον μαξιμαλιστικού περιεχομένου μιλώντας για επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ και νίκησε μια διαχειρίσιμη πολιτικά ήττα, που θα διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις.
Υπάρχειμια κοινά αποδεχτή παραδοχή εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου ότι μια ήττα έως
πέντε μονάδες, δεν αποτελεί για τον πρωθυπουργό μονόδρομο για προκήρυξη άμεσων εθνικών
εκλογών. Στην αντιπαραβολή με το 2014, όταν στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με 3,8
μονάδες την Ν.Δ και ο κ. Τσίπρας μίλησε για απονομιμοποιημένη Κυβέρνηση ζητώντας εθνικές
εκλογές, από το κυβερνών κόμμα απαντούν: Εμείς έχουμε υπόλοιπο θητείας μόλις 4-5 μήνες και
όχι 1,5 χρόνο που υπολειπόταν στην Κυβέρνηση του κ. Σαμαρά.
Αυτήθα είναι πιθανότατα και η γραμμή άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που η κάλπη βγάλει
διαφορά υπέρ Ν.Δ έως 5-6 μονάδες και ο κ. Τσίπρας αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί να προσφύγει
άμεσα σε κάλπες.
Απότα δημοσκοπικά "ραντάρ" πάντως, δύσκολα περνούν ( δημιουργώντας συνθήκες επισφαλών
προβλέψεων) οι νέοι ψηφοφόροι, οι εξαιρετικά οικονομικά ευάλωτοι πολίτες καθώς και ιδιαίτερες
ομάδες ( όπως λ.χ οι Ρομά). Παράγοντες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ανατρεπτικοί για
την ακρίβεια των σφυγμομετρήσεων που διενεργήθηκαν εν όψει των ευρωεκλογών.
Εκλογικά σενάρια
Ορθάνοιχτοωστόσο άφησε για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός, κατά την τελευταία προεκλογική
εβδομάδα, το ενδεχόμενο εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ηττηθεί και δεν λάβει την "ψήφο εμπιστοσύνης" που
ζήτησε ο κ. Τσίπρας για το πολιτικό του σχέδιο και την δέσμη των παροχών που αφειδώς διένειμε
( κάποιες ψηφίζοντάς τις και άλλες αφήνοντάς τις ως "υποσχετική" για το μέλλον) να πατήσει το
κομβίο των εθνικών εκλογών προ Φθινόπωρου.
Κοινώς, είναι εξαιρετικά πιθανό η αποψινή ευρωκάλπη να δρομολογήσει άμεσες πολιτικές
εξελίξεις φέρνοντας εγγύτερα και τις εθνικές εκλογές, εντός του Ιουνίου.
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