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Τα δύο συν ένα σενάρια για την επόμενη μέρα της 20ης Σεπτεμβρίου 

Στις κουβέντες των δημοσκόπων, τρία είναι κυρίως τα σενάρια που προκρίνουν. Και είναι 

εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, γιατί άπαντες συμφωνούν ότι οι επόμενες 15 μέρες 

είναι κρισιμότατες για το αποτέλεσμα. Ας τα δούμε αναλυτικά ως υπόθεση εργασίας, αν 

ένα από αυτά επαληθευθεί. 

Το πρώτο σενάριο είναι αυτό της έκπληξης, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς προβλέπει ο 

πρώτος να φτάσει στο 33% και ο δεύτερος να μείνει στο 28%. Το 33% δεν λέγεται τυχαία. 

Θεωρείται το ταβάνι που θα μπορούσε να φτάσει ο νικητής, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 

έχει σίγουρα απώλειες από το 36,3% του Γενάρη, ενώ οι δεξαμενές επιπλέον ψήφων της 

Ν.Δ. εκτιμώνται κατ’ ανώτατον σε 5 μονάδες (τον Ιανουάριο έλαβε 27,8%). Ευκολότερα 

εννοείται ότι θα είναι για τον κ. Μεϊμαράκη, αν φτάσει εκείνος σε ένα τόσο υψηλό 

ποσοστό. Θα προτείνει αμέσως στον κ. Τσίπρα να συμπράξει μαζί του για να τον εκθέσει 

(ξέροντας ότι δεν θα δεχθεί) και αμέσως μετά θα απευθυνθεί στους κ.κ. Θεοδωράκη και 

Γεννηματά, οι οποίοι πολύ δύσκολα θα αρνηθούν, καθώς θα χρεωθεί πλέον σε εκείνους 

η αναγκαστική προσφυγή σε νέες κάλπες. 

Το δεύτερο σενάριο που δημοσκοπικά φαίνεται τώρα ως πιθανότερο είναι θρίλερ. 

Προβλέπει ο πρώτος να φτάσει στο 31%, αλλά να κερδίσει με μόλις 1% διαφορά. Ακόμη 

όμως και αν νικητής αποδειχθεί ο κ. Τσίπρας, οι εξελίξεις θα είναι έτι δυσκολότερες για 

εκείνον. Διότι νέες εκλογές δεν θα μπορεί να σκεφτεί, η 151 έδρες θα απαιτούν σίγουρα 

σύμπραξη τριών κομμάτων και το σενάριο της συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ. θα φαντάζει 

αναπόφευκτο. Εξ ου και ήδη φημολογείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα αποδράσει, 

προτείνοντας εκείνος πλέον άλλον πρωθυπουργό. Κάτι αντίστοιχο δεν θα μπορεί να 

κάνει αν νικήτρια είναι η Ν.Δ. με 31%. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να απορρίψει τη 

συνεργασία με τον κ. Μεϊμαράκη και πολύ περισσότερο αν αυτή του η επιλογή οδηγήσει 

τη χώρα πάλι στις κάλπες. 

Συναφές με το δεύτερο είναι, τέλος, το τρίτο σενάριο που μοιάζει με αυτό του Ιουνίου του 

2012. Προβλέπει τον πρώτο στο 29% και τον δεύτερο στο 27%. Εδώ τα πράγματα θα είναι 

ακόμη πιο δύσκολα για τον κ. Τσίπρα είτε νικήσει είτε χάσει. Διότι το κόμμα του θα έχει 

συντριβεί (σε σχέση με τον Γενάρη), τα κουκιά σίγουρα δεν θα φτάνουν με τους μικρούς 

για τις 151 έδρες και μια οικουμενική κυβέρνηση θα φαίνεται πια ως η πραγματική εντολή 

των ψηφοφόρων. 
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Η μάχη των σποτ για ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ 

Στη μάχη των... τηλεοπτικών σποτ ρίχνονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία - και μάλιστα με... 

εμπροσθοβαρή μηνύματα, αφού στα συνθήματα και των δύο κομμάτων κυριαρχεί η 

λέξη «μπροστά»... 

«Ξεμπερδεύουμε με το παλιό - Κερδίζουμε το αύριο» 

Το κεντρικό σύνθημα της τηλεοπτικής καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ξεκίνησε ήδη με την 

προβολή τριών σποτ, που αναμεταδίδονται και στο Διαδίκτυο, είναι «Ξεμπερδεύουμε με το 

παλιό - Κερδίζουμε το αύριο», ενώ προβάλλεται και το σύνθημα «ΣΥΡΙΖΑ - Μόνο 

μπροστά». Στα βίντεο εμφανίζονται πολίτες, οι οποίοι δηλώνουν ότι «σ' αυτές τις εκλογές 

το θέμα είναι απλό: Ξεμπερδεύουμε με το παλιό». Σύμφωνα με στελέχη της 

Κουμουνδούρου, η καμπάνια, η οποία είναι χαμηλού κόστους και υλοποιείται από την 

ομάδα επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τρεις στόχους: Πρώτον, να αναδειχθεί το έργο της 

κυβέρνησης τους προηγούμενους επτά μήνες. Δεύτερον, να προβληθεί το πλεονέκτημα 

του ΣΥΡΙΖΑ που είναι η αποφασιστική διαπραγματευτική στάση, τόσο στο προηγούμενο 

διάστημα όσο και στο μέλλον, στα διάφορα στάδια υλοποίησης της συμφωνίας. Τρίτον, 

«να αναδείξει τους άξονες του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και, κυρίως, την 

κεντρική αντίληψη που τους συνδέει, δηλαδή τη σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα 

και τη διαπλοκή, τη στήριξη των πιο αδύναμων και την προώθηση ουσιαστικών 

θεσμικών αλλαγών για τη διαφάνεια και τη δημοκρατία». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 

στην καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ θα περιληφθούν και στοχευμένα μηνύματα για ειδικές 

κοινωνικές κατηγορίες... 

«Παιχνίδια τέλος - Πειράματα τέλος» 

Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η τηλεοπτική καμπάνια της ΝΔ, όπου 

κεντρική θέση έχει το σύνθημα «Η Ελλάδα μπροστά», το οποίο συνοδεύεται με τις λέξεις 

«Προοπτική - Ειλικρίνεια - Συνεργασία - Σταθερότητα». Σε δύο από τα σποτ της ΝΔ δίνεται 

έμφαση στα συνθήματα «Παιχνίδια τέλος» και «Πειράματα τέλος», τα οποία συνοδεύονται 

με εικόνες που παραπέμπουν σε «τζογαδόρους», «αλχημιστές» και «δοκιμαστικούς 

σωλήνες», προκειμένου να καταδειχθεί, όπως λένε οι σχεδιαστές της καμπάνιας, ότι ο 

ΣΥΡΙΖΑ «παίζει με τις τύχες της χώρας» και «πειραματίζεται με τις ζωές των Ελλήνων». Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η καμπάνια της ΝΔ θα ξεδιπλωθεί σε τρία στάδια: Το πρώτο θα 

περιλαμβάνει «αρνητικά» μηνύματα για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο, που θα 

αρχίσει να προβάλλεται στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, θα δίνει έμφαση στον 

«θετικό» λόγο, ενώ το τρίτο, που θα προβληθεί την τελευταία εβδομάδα, θα έχει 

προσωποκεντρικό χαρακτήρα, αφού θα πρωταγωνιστεί ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης... 
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Ο «άγνωστος πόλεμος» των επικοινωνιολόγων 

Εκτός από τη μάχη των πολιτικών, υπάρχει και αυτή των επικοινωνιολόγων στις εκλογές. 

Ομολογουμένως ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει πρόβλημα κατεύθυνσης και γι’ αυτό άλλαξε το 

σύνθημα «Πάμε μπροστά» που δεν λειτούργησε. Με επικεφαλής της σχετικής ομάδας τον 

Νίκο Παππά και επιβλέποντες τους Πάνο Σκουρλέτη, Άγγελο Τσέκερη, Νίκο Φίλη, Θανάση 

Καρτερό, Λευτέρη Κρέτσο, Ράνια Σβίγγου, Κώστα Πουλάκη και Ζωή Χαλιδιά, το κόμμα 

συνεργάζεται επίσης με τον Δημήτρη Τζιώτη και την εταιρεία LOWE στα σπότ. Ενεργός και 

ο δημοσιογράφος Κώστας Αρβανίτης. Στη ΝΔ ο Νίκος Καραχάλιος προς το παρόν τα 

πηγαίνει καλύτερα έχοντας να διαχειριστεί έναν Βαγγέλη Μεϊμαράκη που αποτελεί 

απρόσμενη έκπληξη. Δίπλα του βρίσκεται ο Γιώργος Φλέσσας της CIVITAS, ενώ 

ακούγεται πως έχουν στρατευθεί και οι εταιρείες V+O και AIA Relate παράλληλα με τον 

Ευτύχη Βαρδουλάκη στον στρατηγικό σχεδιασμό και την Black Cherry στα social media. 

Ρόλο στα πράγματα έχει ο δραστήριος Ανδρέας Παπαμιμίκος με του επιτελείο του, ο 

Ανδρέας Αθανασίου και ο Γιάννης Χατζής. Λίνα Παπαδάκη και Μαρίνα Μπεκιάρη έχουν 

τον πρώτο λόγο στο Ποτάμι, ενώ έμφαση θα δοθεί και πάλι στα social media. Η ΛΑΕ, 

από την πλευρά της, κινείται εκ των ενόντων, με τον Κώστα Ήσυχο να έχει αναλάβει 

κεντρικό ρόλο, όπως και ο Κώστας Λαλιώτης στο ΠΑΣΟΚ που επικουρείται από τον 

νεαρό Παύλο Χρηστίδη. Στα συν του ΠΑΣΟΚ είναι ότι έβγαλε το πρώτο ραδιοφωνικό σποτ 

για την εκδήλωσης της 3ης Σεπτεμβρίου. 

 

 

 

Flash News 

Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης εκφράζουν δύο διαφορετικούς πολιτικούς 

κόσμους: ένας εκπρόσωπος της νέας γενιάς πολιτικών από την Εναλλακτική Αριστερά 

απέναντι σε έναν πολιτικό της παλιάς φρουράς από τον σκληρό πυρήνα της 

παραδοσιακής Λαϊκής Δεξιάς. Για το μεταξύ τους ντιμπέιτ επιλέχθηκε η Δευτέρα 14 

Σεπτεμβρίου, με τη δημόσια τηλεόραση να αναλαμβάνει τη διοργάνωση. Όλα τα άλλα 

είναι ακόμη υπό συζήτηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των εκπροσώπων των δύο 

πλευρών. Αν και τα διαδικαστικά έχουν τη σημασία τους, δύσκολα θα έχουμε ματαίωση, 

αφού και οι δύο αρχηγοί έχουν κάνει δηλώσεις ότι όχι απλώς δεν θέλουν να αποφύγουν 

το ντιμπέιτ, αλλά αντιθέτως το επιδιώκουν. 

Οι διάφοροι εμπειρογνώμονες, τα στελέχη της τρόικας, στις Βρυξέλλες και 

Φρανκφούρτη, τα έχουν χαμένα. Πάρτε για παράδειγμα τον Ντέκλαν Κοστέλο της 

Κομισιόν, αλλά και τους τροϊκανούς συναδέλφους του που ψάχνουν εναγωνίως 

τρόπους για να κατανοήσουν τις εκφράσεις που προέκυψαν στον προεκλογικό αγώνα,  
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όπως... «αυτοφωράκιας», «αγαπούλας» και διάφορες άλλες ατάκες της ελληνικής 

πολιτικής αργκό. Και οι δικοί μας εμπειρογνώμονες, τραπεζίτες, τεχνοκράτες κ.τ.λ., άντε 

τώρα να τους εξηγήσουν τι σημαίνει... «αυτοφωράκιας»! 

Εξυφαίνονται σενάρια σε διάφορα κέντρα εξουσίας για την επόμενη ημέρα. Αυτό που 

λέει ο Δ. Κουτσούμπας (ΚΚΕ) είναι ότι είτε κερδίσει τις εκλογές ο Αλ. Τσίπρας είτε τις 

κερδίσει ο Ευ. Μεϊμαράκης, ούτε ο ένας θα είναι πρωθυπουργός ούτε ο άλλος. 

Πρωθυπουργός θα είναι ένα τρίτο πρόσωπο, για το οποίο θα έχουν συμφωνήσει οι δύο 

«μονομάχοι» ή τουλάχιστον θα δώσουν την ψήφο ανοχής τους. Ποιο θα είναι αυτό το 

τρίτο πρόσωπο; Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, αν και 

ακούγονται τα ονόματα του πρώην κεντρικού τραπεζίτη Γ. Προβόπουλου, του πρώην 

πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή ή ακόμη του Ι. Δραγασάκη. 

Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι Το Ποτάμι χάνει δυνάμεις προς τη ΝΔ. Έχει διαρροές προς τη 

Δεξιά. Και ξέρετε γιατί; Οι ψηφοφόροι του ήταν ούλτρα ευρωπαϊστές και το εξέφρασαν 

αυτό μέσα από το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». Και είδαν τον Στ. Θεοδωράκη να 

συμπορεύεται με τον Αλ. Τσίπρα, να συμπεριφέρεται περίπου σαν αντιπρόεδρός του, 

επιδιώκοντας να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Αυτή την αντίφαση πληρώνει τώρα. Ίσως 

για να σώσει κάπως την κατάσταση, ο κ. Θεοδωράκης τοποθέτησε ως επικεφαλής στο 

Επικρατείας τον Ν. Διαμαντούρο (ο πρώτος Συνήγορος του Πολίτη στη χώρα μας και για 

μία δεκαετία Διαμεσολαβητής στο Στρασβούργο). 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της οδυνηρής περιόδου της 

διαπραγμάτευσης και εν όψει της επομένης, ο κ. Δραγασάκης δεν έχει λάβει αποφάσεις 

για τις μετεκλογικές επιδιώξεις του. Πάντως κάποιοι από τους συνομιλητές του εκτιμούν 

ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν θα επιθυμούσε τον ίδιο ρόλο αλλά την 

ανάληψη της Προεδρίας της Βουλής προκειμένου «να ξεχαστεί οριστικά η πρόσφατη 

μαύρη σελίδα της κοινοβουλευτικής ιστορίας», όπως επισημαίνει κορυφαίο στέλεχος του 

ΣΥΡΙΖΑ. 

Τα γεγονότα άλλαξαν τους συσχετισμούς και ο τροχός της τύχης γύρισε για τον κρητικό 

πολιτικό που είδε ξαφνικά να θεωρείται πιθανό το σενάριο να κερδίσει τις εκλογές. Ο κ. 

Μεϊμαράκης στις ανοικτές συγκεντρώσεις των επομένων ημερών θα προβάλει με 

μεγαλύτερη ένταση την ανάγκη την επόμενη ημέρα των εκλογών να σχηματιστεί σταθερή 

συμμετοχική κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Η διαδρομή του σημερινού προέδρου 

της ΝΔ δικαιολογεί απόλυτα την εκτίμηση και τη στήριξη που απολαμβάνει στο εσωτερικό 

και από τα τρία ιστορικά στελέχη της παράταξης, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Κώστα 

Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά. 

Στη Χαρ. Τρικούπη για πρώτη φορά μετά το 2012 αισιοδοξούν, καθώς θεωρούν εφικτή 

την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Η συμπόρευση με τη Δημοκρατική Αριστερά και η 

απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να μην πάρει μέρος το Κίνημα Δημοκρατών 

Σοσιαλιστών στις εκλογές διευκολύνουν τις κινήσεις της Φώφης Γεννηματά.  
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Τα... θετικά της επτάμηνης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει, με δηκτικό ύφος, ο Ευ. 

Βενιζέλος σε άρθρο του στο περιοδικό «The Books' Journal». Στο άρθρο με τίτλο «Ουδέν 

κακόν αμιγές καλού: Οι προϋποθέσεις της εθνικής υπέρβασης», ο πρώην πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «αν δεν μεσολαβούσε το επτάμηνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ / ΑΝΕΛ, 

η κατάσταση της οικονομίας θα ήταν προφανώς πολύ καλύτερη, η κατάσταση όμως 

στους κόλπους της κοινωνίας θα ήταν εκρηκτική», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Η 

ζωή μας θα ήταν βεβαίως πολύ πιο πεζή, αλλά η προσδοκία μας ονειρεμένη... Θα είχαμε 

μείνει ως κοινωνία αιχμάλωτοι των εύκολων ''αντιμνημονιακών'' ψευδαισθήσεων και των 

ψεμάτων». Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, «το κόστος της άρσης του πέπλου της 

οργανωμένης και χυδαίας δημαγωγίας είναι δυστυχώς πολύ μεγάλο»... 

Το νωρίτερο στο β’ τρίμηνο του 2016 τοποθετούν οι τραπεζίτες την πλήρη άρση των 

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Τραπεζικοί κύκλοι σημειώνουν πως το 

χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών για κατάργηση των capital controls ως 

το τέλος του έτους είναι ρεαλιστικό μόνο αν «δεν θα χαθεί ούτε μία ημέρα στην 

υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής το επόμενο τετράμηνο». Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι 

το ρευστό πολιτικό περιβάλλον και οι κακές επιδόσεις της χώρας... στην εφαρμογή των 

μνημονίων δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί τόσο 

γρήγορα. 


