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Μέχρι σήμερα οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικής ή δημοσιογραφικής εκτίμησης για τις
επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα έχουν πέσει στο κενό.

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν καταφέρει να
διαψεύδουν –πάντα προς όφελός τους- τις όποιες προβλέψεις, είτε αυτές έχουν να κάνουν
με την οικονομία, είτε με τις εν γένει πολιτικές εξελίξεις (βλέπε συμφωνία Πρεσπών,
χρόνος διεξαγωγής αυτοδιοικητικών εκλογών κτλ).

Στο ίδιο καζάνι βράζουν φυσικά και οι όποιες εκτιμήσεις για το χρόνο διεξαγωγής των
εθνικών εκλογών.

Κανείς δεν ξέρει πότε θα θελήσει ο Αλέξης Τσίπρας να αναμετρηθεί με το εκλογικό Σώμα.

Γιατί, μη γελιέστε, περί αυτού πρόκειται.

Μετά από μια τετραετία γεμάτη μεγάλα λόγια κι ακόμα μεγαλύτερες κωλοτούμπες, η
κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει το λαό τον οποίο «ξεγέλασε» το 2015 με τις
αριστερές κορώνες της, για να εφαρμόσει ακριβώς όσα θα έκανε και μια φιλελεύθερη
κυβέρνηση στα χρόνια των μνημονίων.
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Υπάρχουν λοιπόν σενάρια που λένε ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει πριν τις
αυτοδιοικητικές εκλογές και τι ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν ταυτόχρονα.

Υπάρχουν όμως κι άλλα που τις θέλουν κοντά στο τέλος της τετραετίας.

Δική μου άποψη είναι πως – άσχετα με το τι θα γίνει στη βουλή αν υπάρξει διαδικασία
ψήφου εμπιστοσύνης λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών- οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν
ταυτόχρονα με τις άλλες δύο.

Αυτό γιατί, στο πρώτο σενάριο που οι εθνικές εκλογές γίνουν νωρίτερα, είναι σίγουρο πως
μια ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μοιάζει αναπόφευκτη, θα επηρεάσει άμεσα το αποτέλεσμα
τόσο των αυτοδιοικητικών όσο και των Ευρωεκλογών.

Κι αν για τις δεύτερες το κόστος είναι μικρό, δεν ισχύει το ίδιο και για τις τοπικές κάλπες.

Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επενδύσει πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον
«Κλεισθένη».

Επέβαλε την απλή αναλογική για να επιβάλει συμμαχίες σε Δήμους και Περιφέρειες,
γνωρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι παρατάξεις που θα στηρίξει θα βρεθούν
–πλην ελαχίστων ίσως εξαιρέσεων- στην θέση της αντιπολίτευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως θέλει να στήσει ένα αφήγημα που να λέει ότι έχει πλέον ερείσματα σε
Δήμους και Περιφέρειες.

Και για να το κάνει αυτό θέλει στελέχη του σε θέσεις ευθύνης, ώστε να αναδειχτούν αλλά
και να καταφέρουν να στήσουν έναν μηχανισμό στις τοπικές κοινωνίες που μέχρι στιγμής
λειτουργεί σαφώς υπέρ του ΚΙΝΑΛ.
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Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το ΚΙΝΑΛ δεν συναντά προβλήματα στη δημιουργία ή
στήριξη παρατάξεων σε Δήμους και Περιφέρειες, κάτι που δε συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν
και είναι πια ένα πολύ μεγαλύτερο κόμμα.

Σε αυτή την πολιτική στόχευση λοιπόν, μια εκλογική ήττα στις εθνικές εκλογές σίγουρα θα
επηρεάσει την έκβαση και των αυτοδιοικητικών εκλογών, αφού είναι γνωστό πως ο κόσμος
πηγαίνει πάντα με το νικητή-άρα τη Ν.Δ.- η οποία, εφόσον επικρατήσει στις κάλπες για τη
βουλή, θα έχει πιο εύκολο έργο και σε αυτές για τα Δημαρχεία και τις Περιφέρειες.

Όσον αφορά το δεύτερο σενάριο, να γίνουν οι εθνικές εκλογές μετά τις αυτοδιοικητικές και
τι ευρωεκλογές, κι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ ρισκάρει να πάει στις κάλπες έχοντας δύο ήττες στην...
καμπούρα του.

Κι αν οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν στέλνουν καθαρό πολιτικό μήνυμα οι ευρωεκλογές
πριν τις εθνικές εκλογές διαχρονικά δείχνουν την τάση του εκλογικού σώματος.

Γνωρίζοντας λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι δεύτερος θα επιλέξει να δώσει στη Ν.Δ. μια
εκλογική νίκη στις ευρωεκλογές ρισκάροντας αυτή να ανοίξει την ψαλίδα στις εθνικές;

Εκτίμησή μου είναι πως όχι.

Για το λόγο αυτό βλέπω ως πιθανότερο σενάριο την ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών
τον Μάιο.

Μπορεί να εκτεθώ, μπορεί και όχι...

Άλλωστε, μικρή σημασία έχει.
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