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H Κεντροαριστερά του Αλέξη Τσίπρα 

Ο κ. Τσίπρας ακούει με μειδίαμα όλα αυτά που γράφονται και συζητούνται μετεκλογικώς 

περί «μεγάλου συνασπισμού». Δεν υπάρχει πουθενά στη Νότια Ευρώπη κάτι τέτοιο, ούτε 

τον θέλει η κυρία Μέρκελ, παρά τα αντίθετα που ειπώθηκαν. Συνεπώς ποιο είναι το 

ιδανικότερο μετεκλογικό σενάριο για τον κ. Τσίπρα; Δημοσίως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν 

το συζητεί και το μόνο που δηλώνει είναι ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Άλλα 

όμως πρεσβεύει. Το καλύτερο θα ήταν μια κυβέρνηση συνασπισμού του ευρύτερου 

δημοκρατικού χώρου, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΠαΣοΚ και Ποτάμι, αν βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει 

πρώτο κόμμα... Με την κυβέρνηση συνασπισμού είναι δυνατή η διαμόρφωση ξανά των 

δύο πόλων του πολιτικού συστήματος: ενός κεντροαριστερού, του οποίου φιλοδοξεί να 

ηγηθεί ο ίδιος, και ενός κεντροδεξιού, του οποίου μπορεί να ηγηθεί όποιος θέλει. Με δυο 

λόγια, μου λένε, επιζητεί ένα νέο δίπολο (Κεντροαριστερά – Κεντροδεξιά) ώστε η χώρα να 

κυβερνηθεί με σταθερότητα, όπως συνέβη στις προηγούμενες δεκαετίες. 

 

 

Τα σενάρια της μετεκλογικής Δευτέρας  

Με εικόνα «ντέρμπι» μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται η χώρα στην τελική ευθεία ενόψει των 

εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου, καθώς, σύμφωνα με όλες τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, 

η διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων κινείται στα όρια του στατιστικού λάθους 

και ο τελικός νικητής θα κριθεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα, με ρυθμιστή τους 

αναποφάσιστους που φθάνουν το 8%-10% του εκλογικού σώματος.  

Η μάχη που δίδουν οι κ. Ευ. Μεϊμαράκης και Αλ. Τσίπρας είναι τόσο αβέβαιη, που 

προεξοφλείται ότι η τελευταία εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από ακραία πόλωση, αρχής 

γενομένης από την προγραμματισμένη για αύριο μεταξύ τους «τηλεμαχία». Σύμφωνα με 

τις μετρήσεις που διαθέτουν τα επιτελεία των κομμάτων, ο κ. Μεϊμαράκης επικράτησε του 

κ. Τσίπρα στο ντιμπέιτ της περασμένης Τετάρτης και εκ των πραγμάτων ο πρόεδρος του 

ΣΥΡΙΖΑ θα αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του, ανεβάζοντας τους τόνους στην αυριανή 

τηλεοπτική τους αναμέτρηση. 

Η στρατηγική των ισχυρών διλημμάτων και της έντασης εξυπηρετεί τους δύο 

μονομάχους, καθώς μπορεί να τους οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά άνω του 30%, 

συμπιέζοντας, παράλληλα, τα κόμματα που κινούνται μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ –ΠΑΣΟΚ και 

Ποτάμι– αλλά και στις παρυφές τους, δηλαδή τη Λαϊκή Ενότητα και τους ΑΝΕΛ. Μάλιστα,  
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ο κ. Μεϊμαράκης εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες να ανοίγει και δεύτερο μέτωπο, με 

αφορμή τις ατεκμηρίωτες καταγγελίες εναντίον του από τον κ. Π. Καμμένο για τα 

υποβρύχια. Η επιλογή του προέδρου της ΝΔ να στραφεί κατά του πρώην κυβερνητικού 

εταίρου του κ. Τσίπρα δεν είναι τυχαία, καθώς επιτυγχάνει δύο στόχους: Πρώτον, 

«χρεώνει» στον κ. Τσίπρα την τακτική του κ. Καμμένου και δεύτερον, αποδομεί τους ΑΝΕΛ, 

ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή μερίδας ψηφοφόρων τους στη ΝΔ. 

Πάντως, το πολωτικό κλίμα που αναμένεται να κυριαρχήσει την τελευταία προεκλογική 

εβδομάδα θα έχει πιθανότατα επιπτώσεις στο σκηνικό της «επόμενης ημέρας», καθώς 

δυσχεραίνει εκ των πραγμάτων την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης μεγάλου 

συνασπισμού, παρότι ο κ. Μεϊμαράκης εμφανίζεται αποφασισμένος να πιέσει προς τη 

συγκεκριμένη κατεύθυνση, βάζοντας στο «τραπέζι» ακόμη και τη δική του 

πρωθυπουργία, εάν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα. Εκ των πραγμάτων, το κλίμα των ημερών 

θα αξιοποιηθεί από τον κ. Τσίπρα κατά τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών 

προκειμένου να αρνηθεί να συμπράξει σε κυβέρνηση συνασπισμού, ενώ εάν ο ΣΥΡΙΖΑ 

είναι πρώτο κόμμα, θεωρείται βέβαιο ότι θα στραφεί εξ αρχής προς το ΠΑΣΟΚ και 

δευτερευόντως στο Ποτάμι, εάν βεβαίως οι δημοσκοπήσεις επαληθευθούν και οι ΑΝΕΛ 

δεν υπερβούν το όριο του 3% και μείνουν εκτός Βουλής. 

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, το πιθανότερο μετεκλογικό σενάριο είναι ο σχηματισμός 

δικομματικής ή τρικομματικής κυβέρνησης με κορμό το πρώτο κόμμα, δηλαδή τη ΝΔ ή 

τον ΣΥΡΙΖΑ, και εταίρους το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι ή και τα δύο κόμματα. Ο κ. Μεϊμαράκης 

δηλώνει ανοικτός στη συγκεκριμένη προοπτική. Εξάλλου, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου έχει αναφερθεί με ιδιαίτερα θετικό τρόπο στα πεπραγμένα της 

περιόδου 2012 - 2014 της συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, ενώ πολλές θέσεις του Ποταμιού 

προσεγγίζουν τον προγραμματικό λόγο της Συγγρού, κυρίως στο πεδίο της ανάγκης 

προσέλκυσης επενδύσεων. 

Επίσης, πιθανολογείται ότι θα τεθεί το ζήτημα όποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν 

μετέχει στην κυβέρνηση να εκπροσωπηθεί στην εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης με τους 

εταίρους, αλλά και να δεσμευθεί ότι θα ψηφίζει τους επερχόμενους μνημονιακούς 

νόμους, αφού ούτως ή άλλως ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν από κοινού τη 

συμφωνία που υπέγραψε ο κ. Αλ. Τσίπρας. Τέλος, σε περίπτωση που η επόμενη 

κυβέρνηση είναι δικομματική ή τρικομματική και όχι μεγάλου συνασπισμού, προεξοφλείται 

πως δεν θα αμφισβητηθεί το δικαίωμα του κ. Ευ. Μεϊμαράκη ή του κ. Αλ. Τσίπρα να 

ηγηθεί, ως πρωθυπουργός, του νέου σχήματος. 
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Flash News 

Με την αίρεση ότι δεν θα διαψευσθούν όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες (που προβλέπουν 

οριακή διαφορά των δύο πρώτων και ως «ταβάνι» για τον νικητή το 32-33%) μπορεί 

κανείς να καταλήξει σε δύο σχετικά ασφαλή σενάρια. Πρώτον, ότι ο νικητής πιθανώς δεν 

θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση αν δεν συμπράξει με τουλάχιστον δύο μικρά 

κόμματα (γιατί με ένα θα έχει απολύτως οριακή αυτοδυναμία). Και δεύτερον, ότι αν ο 

πρώτος πέσει ακόμη πιο κάτω (περί το 29-30%) το σενάριο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-

Ν.Δ. θα φαντάζει πια ως αναπόδραστο, καθώς ο νικητής ακόμη και με δύο μικρούς 

«συμπαίκτες» θα έχει και πάλι οριακή αυτοδυναμία. 

Οι τακτικές κινήσεις εναλλάσσονται δίνοντας τη μια μέρα το προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ και 

την άλλη στη ΝΔ. Μέχρι στιγμής κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για τον 

νικητή των εκλογών καθώς κυριαρχεί ο απρόβλεπτος παράγοντας των αναποφάσιστων 

που κινούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Η απευθείας αναμέτρηση τους στο αυριανό 

ντιμπέιτ ενδέχεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα όσο πηγαίνουμε προς την κάλπη. Και οι 

δύο θα εμφανιστούν με διάθεση να μη δεχθούν... γκολ αλλά με τελικό στόχο να 

σκοράρουν και να αποδομήσουν τον αντίπαλό τους. 

Στην τελική ευθεία για την πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων ετών ο 

πρόεδρος της ΝΔ, εκτός από την ενίσχυση του δικού του προφίλ ως εν δυνάμει 

πρωθυπουργού, θα συνεχίσει – θα φανεί και από το αυριανό ντιμπέιτ των δύο – την 

προσπάθεια περαιτέρω αποδόμησης του Αλέξη Τσίπρα. 

Απολύτως ρευστό παραμένει το πολιτικό σκηνικό, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, μία 

μόλις εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές. Παρά την άκαμπτη μορφή της, η 

αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών την περασμένη Τετάρτη επηρέασε σε κάποιον 

βαθμό τις προτιμήσεις και τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος αναδεικνύοντας σαφώς 

τους κερδισμένους. Ωστόσο δεν δημιούργησε τετελεσμένα καθώς δεν ενίσχυσε αλλά 

ούτε αποδυνάμωσε κάποιο κόμμα προκαλώντας του σημαντικά κέρδη ή 

ανεπανόρθωτες ζημιές. Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, οδεύουμε σε μία από τις πιο 

αμφίρροπες εκλογικές μάχες της Μεταπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ να δίνουν επί 

ίσοις όροις τη μάχη για την πρώτη θέση, τη Χρυσή Αυγή, το ΠαΣοΚ, το ΚΚΕ, και το Ποτάμι 

να διεκδικούν την τρίτη θέση και τρία ακόμη κόμματα να διεκδικούν την είσοδό τους στη 

Βουλή.  

Σταθερά κερδίζει έδαφος το ΠαΣοΚ, που φαίνεται να έχει πείσει δυσαρεστημένους 

ψηφοφόρους του να «επιστρέψουν στο σπίτι». Το ΠαΣοΚ θα προβάλει τον 

σοσιαλδημοκρατικό χαρακτήρα του επισημαίνοντας ότι η ΝΔ ανησυχεί περισσότερο για 

την αγορά και λιγότερο για το κοινωνικό κράτος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κρατικιστικό, 

πελατειακό κόμμα που δεν πιστεύει στη δημιουργία και στην παραγωγή. 

Προτεραιότητα του Ποταμιού είναι να επανεκκινήσει η οικονομία ώστε να αυξηθούν οι 

θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
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Μάχη για να μπει στη Βουλή εξακολουθεί να δίνουν οι ΑΝΕΛ με 3,1% ενώ η Ένωση 

Κεντρώων του Βσίλη Λεβέντη παραμένει σταθερά στο 3,6%.  

Τα ονόματα των κ.κ. Ι. Δραγασάκη και Δ. Αβραμόπουλου είναι μεταξύ όσων ακούγονται 

στο παρασκήνιο ως πιθανά «τρίτα πρόσωπα» που θα μπορούσαν να αναλάβουν την 

πρωθυπουργία σε περίπτωση κυβέρνησης συνεργασίας. 

Ο Γλέζος παίζει με τα νεύρα του Λαφαζάνη. Το «φλέρτ» του κ. Γλέζου με τον Περισσό δεν 

είναι τυχαίο. Παρά την απόσταση που τους χωρίζει στην πορεία δεκαετιών 

εσωκομματικών συγκρούσεων, ο κ. Κουτσούμπας «ανταπέδωσε» τα θετικά σχόλια υπέρ 

του ΚΚΕ που έχει διατυπώσει το τελευταίο διάστημα ο αειθαλής αγωνιστής της Αριστεράς. 

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δεν δίστασε να δηλώσει στο ντιμπέιτ ότι «ο Μανώλης 

Γλέζος είναι ένα ζωντανό σύμβολο», για να συμπληρώσει βεβαίως ότι «από εκεί και πέρα 

ο λαός κρίνει τις πολιτικές επιλογές». Πάντως εκτίμησε αρκούντως το γεγονός ότι ο κ. 

Γλέζος «είπε μια αλήθεια που λέει ο λαός: ότι το ΚΚΕ είναι το αποκούμπι και η ελπίδα».  

Η έξαρση του μεταναστευτικού/προσφυγικού ρεύματος προς την ΕΕ και η προσπάθεια 

αντιμετώπισής του έχουν πιέσει προς τα κάτω την ελληνική οικονομική κρίση στην 

ευρωπαϊκή ατζέντα. Μετά την κορύφωση των διαπραγματεύσεων από την προκήρυξη 

του ατυχούς, όπως αποδείχθηκε, δημοψηφίσματος ως και την ψήφιση του τρίτου 

Μνημονίου, παραμονές του Δεκαπενταύγουστου, το «ελληνικό (οικονομικό) ζήτημα» έχει 

αποσυρθεί από τα πρωτοσέλιδα. 

Κάποιοι... βετεράνοι πολιτικοί συντάκτες λένε ότι ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου είχε 

κορνιζαρισμένο στο γραφείο του το γνωστό (αγνώστου πατρότητος) ρητό «ουδείς 

ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αχαρίστου». Θα ήταν ίσως καλή ιδέα να τον 

μιμηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, για να θυμάται, μεταξύ άλλων, την περίπτωση της Ζωής 

Κωνσταντοπούλου... «Ο Τσίπρας μου θύμισε τον Παπαδόπουλο»! Ποικιλοτρόπως 

ευεργετηθείσα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ (χάρη στον οποίο έγινε πρόεδρος της 

Βουλής), η νυν υποψήφια βουλευτής της Λαϊκής Ενότητας έφτασε πλέον στο σημείο να 

παρομοιάσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο! 
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