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Μουδιασμένοιείναι στον ΣΥΡΙΖΑ για τη διαφαινόμενη συντριβή του κόμματος στις ευρωεκλογές με
ορθάνοιχτο πλέον το ενδεχόμενο να προκηρύξει ο Αλέξης Τσίπρας εκλογές ακόμη και απόψε το
βράδυ.
Αυτήτην ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη του Αλέξη Τσίπρα με συνεργάτες και υπουργούς στο
γραφείο του στην Κουμουνδούρου, όπου εκ των πραγμάτων συζητάται μετά και από την εκτίμηση
αποτελέσματος που έδωσε η singular logic για επικράτηση Ν.Δ με εννέα μονάδες, το ενδεχόμενο
να προκηρύξει ο Αλέξης Τσίπρας άμεσα εθνικές εκλογές.
Οκ. Τσίπρας έφτασε στην Κουμουνδούρου αποφεύγοντας να κάνει δηλώσεις στους
δημοσιογράφους σπεύδοντας στο γραφείο του για να συσκεφθεί με κυβερνητικά και κομματικά
στελέχη.
Σημειώνεταιότι σε κατ ιδίαν συζητήσεις τους κυβερνητικά στελέχη "ζυγίζοντας" το πού θα κάτσει η
μπίλια του αποτελέσματος, εκτιμούσαν ότι εάν η διαφορά αποδειχθεί πάνω από 7 μονάδες, τότε
θα πρέπει να οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές.
Επίσημεςδηλώσεις προσερχόμενος στην Κουμουνδούρου έκανε πρώτος ο Δημήτρης
Παπαδημούλης αναγνωρίζοντας για λογαριασμό του κυβερνώντος κόμματος την ήττα του,
μιλώντας για καθαρή πρωτιά της Ν.Δ διατυπώνοντας ωστόσο την άποψη ότι οι εκλογές θα πρέπει
να γίνουν τον Οκτώβριο γιατί, όπως υποστήριξε, αυτό είναι το καλύτερο και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για
τη χώρα.
Εκτων πραγμάτων είναι ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο για άμεσες πολιτικές εξελίξεις και προσφυγή
του ΣΥΡΙΖΑ άμεσα σε εθνικές εκλογές, όπερ τίθεται αυτή τη στιγμή επί τάπητος σε σύσκεψη που
πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας με υπουργούς και συνεργάτες του.
Νωρίτερα το Capital.gr μετέδιδε τα εξής:
Τιςπληροφορίες για απόλυτη καχυποψία του ΣΥΡΙΖΑ πέραν των δημοσκοπήσεων και στα exit

polls που μετέδωσε νωρίτερα το Capital.gr επιβεβαιώνουν κομματικές πηγές οι οποίες τονίζουν ότι
"θα περιμένουμε τις πρώτες εκτιμήσεις των πραγματικών αποτελεσμάτων του Υπουργείου
Εσωτερικών, για να σχολιάσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια το μήνυμα της κάλπης".
Σεκάθε περίπτωση όσοι περίμεναν ή είχαν προεξοφλήσει ότι το αποτέλεσμα των σημερινών
ευρωεκλογών θα δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις, φαίνεται πως θα διαψευσθούν", καταλήγει το
σχόλιο του κυβερνώντος κόμματος.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

