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Οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παγιώσει την πρώτη θέση αλλά
χωρίς αυτοδυναμία. Στο ερώτημα «τι σας φοβίζει περισσότερο», το 42% απαντά η
πιθανότητα οικονομικής περιπέτειας αν βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 40,1% απαντά
η συνέχιση της λιτότητας αν βγει πρώτη η ΝΔ.

Τι φοβόμαστε πραγματικά για αυτές τις εκλογές και γιατί ο φόβος είναι προς διαμετρικά
αντίθετες κατευθύνσεις όπως δείχνει η έρευνα. Εάν ο φόβος ήταν προς μία κατεύθυνση
τότε ένα από τα δύο κόμματα θα ήταν πρώτο και με διαφορά.

Κάποιες άλλες λογικές που εκφράζονται με προτιμήσεις ψήφου είναι ότι «δεν έχω τίποτε
άλλο να χάσω» ή «ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο» με ανάλογές απαντήσεις σκέφτονται
άλλοι ψηφοφόροι « οι εκλογές δεν είναι γλυκό που δεν πειράζει εάν δεν πετύχει» ή
«υπάρχει και ακόμη παρακάτω», «να μην γίνουμε Βενεζουέλα».

Η αποχή αυτή τη φορά δεν «παίζει» σε μεγάλα νούμερα όπως σε άλλες αναμετρήσεις. Οι
μετακινήσεις τις τελευταίας εβδομάδας των ψηφοφόρων θα κρίνουν και το αποτέλεσμα.

Η εκδοχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει αυτοδυναμία βοηθά τα μικρά κόμματα να συγκρατήσουν
δυνάμεις. Εάν όμως περάσει στην κοινή γνώμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τις 151 έδρες τότε θα
υπάρξουν μετακινήσεις προς την ΝΔ από τα κόμματα ΠΑΣΟΚ,ΠΟΤΑΜΙ, ΚΙΝΗΜΑ μιας και η
τάση και αυτό που θέλει η πλειοψηφία είναι κυβερνήσεις συνεργασίας η ακόμη καλύτερα
εθνικής ενότητας. Το 61% επιθυμεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Οι ψηφοφόροι που είναι αναποφάσιστοι επηρεάζονται από τις μετρήσεις και σε
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παλαιότερες αναμετρήσεις πήγαιναν με το πρώτο κόμμα. Τώρα όμως το μήνυμα είναι
συνεργασίες, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα ποσοστά που δίνει σε κάθε κόμμα το
εκλογικό σώμα με τις μετρήσεις που γίνονται καθημερινά.

Διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 36% λόγου εκλογικού νόμου και μάλιστα σε αυτή την
πολύ κρίσιμη περίοδο για την χώρα δεν μπορεί να σταθεί ούτε να έχει καλά αποτελέσματα
για τη χώρα. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που θα καλέσει όπως έχει δεσμευτεί
για συνεργασία μετά τις εκλογές ακόμη και εάν είναι πρώτο κόμμα, με την προϋπόθεση να
στηριχθεί το πρόγραμμα του.

Το δίλημμα τελικά θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασιών.

Είναι σαφές ότι αυτό που φοβούνται οι Έλληνες είναι η κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Δεν
εμπιστεύονται κανέναν να κυβερνήσει μόνος του παρόλο που υπάρχει τάση για αλλαγή
πολιτικής προς τα αριστερά.
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