Όλα αλλάζουν από τις 27 Μαΐου
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Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου
Στηντελική ευθεία προς τις κάλπες ξεδιπλώνονται πλέον οι στρατηγικές με στόχο την αναδιάταξη
του πολιτικού σκηνικού από την επόμενη κιόλας ημέρα.
Πράγματι, όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα η 27η Μαΐου θα είναι μία διαφορετική ημέρα.
Μπορεί να μην αλλάζει η κυβέρνηση αφού πρόκειται για ευρωκάλπες, ωστόσο η έντονη
πολιτικοποίησή τους με την ανάδειξή τους σε πρόκριμα των εθνικών εκλογών και από τους δύο
βασικούς μονομάχους αναβαθμίζει τη σημασία τους για τις εσωτερικές εξελίξεις. Σε κάθε
περίπτωση λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει κόκκινο από την Κυριακή το βράδυ.
Είναισαφές ότι αν η αντιπολίτευση πετύχει την καθαρή ή ευρεία νίκη την Κυριακή, τότε η πίεση
που θα ασκηθεί στην κυβέρνηση η οποία θα βρίσκεται μπροστά σε μία μη αναστρέψιμη
κατάσταση θα είναι ασφυκτική. Πολύ περισσότερο γιατί θα έχει χρησιμοποιήσει χωρίς επιτυχία ένα
βασικό προεκλογικό όπλο της, αυτό των παροχών. Αν αποδειχθεί ανεπαρκές, τότε περιορίζονται
σημαντικά τα διαθέσιμα πολεμοφόδια.
Καισε αυτή την περίπτωση η εγκατάλειψη από ομάδες ψηφοφόρων που συνδέονται ευκαιριακά με
την εκάστοτε εξουσία μπορεί να μεγιστοποιήσει την αρνητική επίδοση μέχρι τις εθνικές κάλπες.
Και είναι σαφές ότι ψηφοφόροι και συστήματα, οικονομικά και μη, εντός και εκτός Ελλάδος θα
αρχίσουν να συσπειρώνονται γύρω από τον νικητή ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον
"βηματισμό" του.
Βεβαίως, αν η κυβέρνηση καταφέρει να περιορίσει τη ζημιά και οι ευρωκάλπες βγάλουν ένα
αποτέλεσμα που ακόμα και αν προηγείται ο αντίπαλος δείξει ότι η κυβερνητική πτέρυγα διαθέτει
πολιτικές αντοχές, τότε το παιχνίδι μπορεί να είναι διαφορετικό. Και τούτο γιατί μπορεί μεν να
υπάρχει προβάδισμα και μήνυμα αλλαγής, ωστόσο θα προδιαθέτει περισσότερο σε σκληρή
εκλογική μάχη παρά σε εκλογικό περίπατο. Και θα καθιστά δύσκολο το στοίχημα της
αυτοδυναμίας για την αντιπολίτευση.
Καιστην περίπτωση αυτή, όπως και στην πρώτη, το πολιτικό κλίμα θα αλλάξει, αν και με
διαφορετικό κάπως προσανατολισμό. Γιατί θα ξεκινήσουν οι ζυμώσεις και τα σενάρια για τις
συμμαχίες που θα μπορούν, αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο
κυβερνητικό σχήμα. Γιατί, αν αυτό δεν επιτευχθεί η εκ νέου προσφυγή σε κάλπες θα γίνει με απλή
αναλογική. Με ότι αυτό σημαίνει...

Είτελοιπόν καταστεί οιωνεί παρελθόν η κυβέρνηση μετά τις ευρωκάλπες, είτε έχουμε ένα
αποτέλεσμα που θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη πόλωση, είτε εμφανιστούν σε έναν από τους
δύο μονομάχους σημάδια εσωστρέφειας από το αποτέλεσμα, η επόμενη ημέρα θα ξημερώσει σε
ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα. Μόνο που θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η επόμενη ημέρα,
δεν θα φέρει εξελίξεις μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Μετις δημοσκοπήσεις να δίνουν πολύ ανησυχητικά μηνύματα από τη Γαλλία, τη Βρετανία και την
Ιταλία, με τον ευρωσκεπτικισμό και τον λαϊκισμό να κερδίζουν έδαφος, έχει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον να δούμε σε ποια Ευρώπη θα ζήσουμε προσεχώς. Θα έχουμε περισσότερη ή λιγότερη
Ευρώπη; Προς το παρόν εδώ στο... Ελλάντα, δεν πολυασχολούμαστε... Όμως η διαφορετική
Δευτέρα θα ξημερώσει και για εμάς...
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