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πεπραγμένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα αναμέ-
νεται να δοθεί στον κοινωνικό τομέα, όπου θα αναδειχθούν οι 
κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τα εργασιακά και την απονο-
μή των συντάξεων ή τη μείωση των φόρων.

Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση επεξεργάζονται και το πρό-
γραμμα για τη δεύτερη τετραετία. Αλλωστε, από τον Ιούλιο και 
μετά, η κυβέρνηση εισέρχεται στον τέταρτο και τελευταίο χρό-
νο της θητείας της και είναι λογικό να «τρέχει» ο σχεδιασμός για 
τη δεύτερη τετραετία, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη.

Παράλληλα, όμως, οι ίδιες πηγές αποδοκιμάζουν την τοξι-
κότητα που καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ και την προσπάθεια του Αλέ-

ξη Τσίπρα να πλήξει τη δημοκρατία, τους θε-
σμούς και τον πολιτικό βίο με ένα σχέδιο «τρα-
μπισμού αλά γκρέκα», όπως χαρακτηριστικά 
υποστηρίζουν. 

Μάλιστα, όπως σημείωσε μέσα στην εβδο-
μάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης 
Οικονόμου, «ανάμεσα στα άλλα, ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον πρωθυπουργό να 
ορίσει από τώρα υπηρεσιακό υπουργό Εσω-
τερικών προκειμένου να πάει ομαλά η χώρα 
στην πορεία προς τις εκλογές. Πρόκειται για 
ανήκουστο και εκτός κάθε τάξης -πολιτικής και 
συνταγματικής- αίτημα, το οποίο προσβάλλει 
βαθύτατα τη λαϊκή βούληση». Και προσέθεσε 
πως «φαίνεται ότι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα 
είναι η αμφισβήτηση της ομαλότητας, η αμφι-

σβήτηση των δημοκρατικών θεσμών και η δη-
μιουργία συνθηκών τοξικότητας».

Δύο κάλπες 
Σε κάθε περίπτωση, στην ηγετική ομάδα κινού-
νται με στρατηγική δύο γύρων, ανεξάρτητα από 
το πότε θα στηθούν οι κάλπες. Στο Μέγαρο Μαξί-
μου θέλουν την πρώτη Κυριακή, κατά την οποία 
οι εκλογές θα διεξαχθούν με την απλή αναλογική, 
να έχουν όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφορά, ώστε 
να πάνε στη δεύτερη Κυριακή, εφόσον βέβαια 
δεν έχει συγκροτηθεί κυβέρνηση, με τις καλύτε-
ρες δυνατές προϋποθέσεις. Οι ίδιες πηγές σημει-
ώνουν πως είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυνα-
μίας στη δεύτερη κάλπη που θα πραγματοποι-
ηθεί με το μπόνους των 40 εδρών για το πρώτο 
κόμμα. Αλλωστε, η Ν.Δ. καταγράφει σαφή δια-
φορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει 
το φως της δημοσιότητας και ακόμα δεν έχουν 
τεθεί τα διλήμματα, αφού δεν είμαστε σε προε-
κλογική περίοδο. Ηδη κυβερνητικά στελέχη υπο-
στηρίζουν πως οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν 
ανάμεσα στη σταθερότητα και την ασφάλεια 
και στην οπισθοδρόμηση. «Θα ψηφίσουν μια 
κυβέρνηση Ν.Δ. με πρωθυπουργό τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη ή μια κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσί-
πρα και συγκυβερνήτη τον Γιάνη Βαρουφάκη, 
επιστρέφοντας στο 2015;», προσθέτουν οι ίδιοι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, αναμένεται 
από την πρώτη Κυριακή των εκλογών να θέσει 
το εκλογικό διακύβευμα, διεκδικώντας τη μεγα-
λύτερη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αφού 
γνωρίζει πως ένα ισχυρό ποσοστό αποτελεί τον 
βατήρα για τη διεκδίκηση ακόμα και της αυτο-
δυναμίας στη δεύτερη κάλπη.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Μ
πορεί στο Μέγαρο Μαξίμου να κλεί-
νουν τα σενάρια των πρόωρων εκλο-
γών, αλλά στα κομματικά επιτελεία 

ήδη κυκλώνουν ημερομηνίες με τις επικρατέ-
στερες Κυριακές για να στηθούν κάλπες να εί-
ναι η 18η και η 25η Σεπτεμβρίου. Ετσι, σε ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο, εάν χρειαστούν δεύτερες 
εκλογές, αυτές θα μπορούν να διεξαχθούν μέ-
χρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Το τελευταίο διάστημα, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης έχει τονίσει επανειλημμένα πως στόχος 
του είναι να ολοκληρωθεί η τετραετία και να γί-
νουν οι εκλογές την άνοιξη του 2023. Παράλλη-
λα, όμως, ξεκαθαρίζει πως τα κόμματα πρέπει 
να κινηθούν με προγραμματικό λόγο και όχι με 
ακραία πόλωση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία.

«Θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχω πει πολλές 
φορές: ναι, θέλω να πάω στο τέλος της τετρα-
ετίας, αλλά κάνω και μια έκκληση προς όλους 
να μην οξύνουν τα πράγματα σε τέτοιο βαθ-
μό που θα καταλήξουμε να έχουμε μια πολύ 
παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μεγάλης 
έντασης», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε συνέ-
ντευξή του μέσα στην εβδομάδα, ανοίγοντας 
-για πολλούς- εκλογικό παράθυρο.

Είναι σαφές ότι η ηγετική ομάδα δεν θέλει μια 
παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με μεγά-
λη ένταση αντιπαράθεσης, στρέφοντας τα βέ-
λη κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ίσως είναι 
το κλειδί των εκλογικών εξελίξεων. Δηλαδή μια 
ενδεχόμενη ακραία πόλωση στους επόμενους 
μήνες, μέχρι τις κάλπες του 2023 -την ώρα μά-
λιστα που, μετά την έξοδο από την ενισχυμένη 
εποπτεία τον Αύγουστο, ο μεγάλος στόχος της 
κυβέρνησης είναι η επενδυτική βαθμίδα- μπο-
ρεί να «τρέξει» τον πολιτικό χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης αναμένεται να λάβει τις οριστικές αποφά-
σεις του σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών 
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, 
όπως υποστηρίζουν οι μυημένοι. Μέχρι τότε 
θα έχει φανεί αν θα έχουμε ένα ήρεμο καλο-
καίρι, κάτι που έχει να κάνει κυρίως με τη στά-
ση της Τουρκίας και ενδεχόμενα απρόοπτα με 
πυρκαγιές, όπως πέρυσι τον Αύγουστο. Πα-
ράλληλα, και η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιω-
ματική, θα έχει δείξει το πώς θα κινηθεί το επό-
μενο διάστημα.

Προγραμματισμός 
Μέχρι τότε, πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου 
έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τον προγραμ-
ματισμό τους σε ό,τι αφορά τόσο το νομοθετικό 
έργο όσο και την ανάδειξη των κυβερνητικών 

Κυκλώνουν
ημερομηνίες!
Τα σενάρια για τις Κυριακές που είναι οι 
επικρατέστερες για να στηθούν κάλπες τον 
Σεπτέμβριο και η στρατηγική των δύο γύρων

Με τα μαγιό στις κάλπες
ΚΑΝΟΝΙΚΑ, οι πολίτες έπρεπε να τιμωρούν το δια-
χρονικό θεσμικό ατόπημα της προσφυγής στις κάλπες 
ανάλογα με το ποια συγκυρία εξυπηρετεί την εκάστο-
τε εξουσία. Γιατί, τελικά, το συνταγματικό προνόμιο του 
πρωθυπουργού να επιλέγει τον χρόνο των εκλογών 
καταλήγει να υπονομεύει το ίδιο το πολίτευμα. Ομως, 
λανθασμένα, έχουμε αποδεχθεί αυτό το ιδιόμορφο εθι-
μικό δίκαιο που υπαγορεύει ότι οι πρωθυπουργοί εφευ-
ρίσκουν μια δικαιολογία κι εμείς προσποιούμαστε πως 
όντως συνιστά «εθνικό λόγο» για να πάμε με τα μαγιό 
στις κάλπες. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειχνε πως θα ξεφύγει 
απο την πεπατημένη ενός πολιτικού τακτικισμού και 
ότι θα μπει στο πάνθεον των -λιγοστών- πρωθυπουρ-
γών που εξήντλησαν τετραετία. Οι δύο τελευταίες συ-
νεντεύξεις του, ωστόσο, εμπεριείχαν τόσα «αλλά» που 
ακύρωσαν τα «ναι, μεν», θόλωσαν το μήνυμα και απα-
σφάλισαν το σύστημα. Είναι θέμα ημερών η χώρα να 

γίνει «Κούγκι» με αλληλοκατηγορίες και πολιτικούς πα-
ραλογισμούς. Ηδη αρχίσαμε, δηλαδή.

Χρόνος για χάσιμο, όμως, δεν υπάρχει. Η προοπτική 
μιας σοβαρής ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης δεν 
αφήνει περιθώρια. Η οικονομία, λόγω τουρισμού, πά-
ει καλύτερα του αναμενομένου, πλην, όμως, μοιάζει με 
«φτερό στον άνεμο» όσο η χώρα δεν είναι σε επενδυτι-
κή βαθμίδα που θα μειώσει τα spreads του δανεισμού. 
Η Ελλάδα πρέπει να έχει σταθερό καπετάνιο στον χει-
μωνιάτικο κυματισμό και όχι κάποιον που θα φοβάται 
μήπως βραχεί. Αφού άνοιξε, λοιπόν, επίσημα η συζή-
τηση των πρόωρων εκλογών, πάμε άμεσα να τελειώ-
νουμε, γιατί χρειάζονται και δύο μήνες για να ξεμπερ-
δέψουμε με την απλή αναλογική, τις δεύτερες εκλογές 
και τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ετσι όπως εξελίχθηκε 
το πράγμα, αν ο Ερντογάν ή τυχόν πυρκαγιές αναβάλ-
λουν τα σχέδια, απλώς θα σερνόμαστε μέχρι του χρό-
νου την άνοιξη. Ποιος αντέχει έως τότε;

της ΚΑΤΙΑΣ ΜΑΚΡΗ

η άποψη


