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Του Κώστα Ράπτη
ΣτηνΜεγάλη Βρετανία η πολιτική αντιπαράθεση έκανε ένα βήμα προσανατολισμού της προς την
"επόμενη μέρα” του Brexit – με τρόπο όμως που περιπλέκει το κλείσιμο του "προηγούμενου
κεφαλαίου”, ήτοι του διαζυγίου με την ΕΕ, που για άλλη μία φορά μένει χωρίς επικύρωση.
Αντίνα αποφανθεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, επί της συμφωνίας εξόδου που πέτυχαν οι "27”
με την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, η Βουλή των Κοινοτήτων υιοθέτησε με ψήφους 322
υπέρ έναντι 306 κατά, την τροπολογία του διαγραφέντος από τους Συντηρητικούς βουλευτή
Όλιβερ Λέτουιν, η οποία προτάσσει την έγκριση και από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου της
σχετικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να ζητήσει νέα παράταση,
ώστε αυτό να γίνει εφικτό.

Μεάλλα λόγια, η Βουλή βάζει το "κάρο” των εφαρμοστικών νόμων πριν από το "άλογο” της
επικύρωσης του ίδιου του Brexit από το οποίο αυτοί προκύπτουν.
Οτακτικός αυτός ελιγμός οφείλεται στην διάχυτη επιφύλαξη για τις προθέσεις του Τζόνσον (και των
φίλων του σε επιθετικές επιχειρηματικές μερίδες) ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ισχύει
στη Βρετανία μετά την έξοδο – εξ ου και ο πρωθυπουργός κατά την κοινοβουλευτική του
αγόρευση διαβεβαίωνε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα θιγεί και οι εργασιακές και
περιβαλλοντικές προβλέψεις δεν θα υποβαθμιστούν.
Κατέστηδε δυνατή η υπερψήφιση της τροπολογίας Λέτουιν από το γεγονός ότι στους κόλπους της
κυβερνώσας παράταξης δεν έχουν κλείσει οι πληγές από τις ομαδικές διαγραφές βουλευτών τον
Σεπτέμβριο (μόνο 8 από τους 21 διαγραφέντες συντάχθηκαν με τις επιλογές των Συντηρητικών),
αλλά και το ότι οι εταίροι του βορειοϊρλανδικού προτεσταντικού ενωτικού κόμματος DUP
παραμένουν δυσαρεστημένοι από τις προβλέψεις του σχεδίου συμφωνίας ως προς το ιρλανδικό
σύνορο και απείχαν από την ψηφοφορία.
Προκύπτειέτσι μία κατάσταση, όπου όλη η συζήτηση επικεντρώνεται στο αν ο πρωθυπουργός θα
ζητήσει, όπως τον υποχρεώνει εκ νέου η τροπολογία Λέτουιν και ο ίδιος αρνείται, νέα παράταση,
αλλά παραβλέπονται δύο κρίσιμα σημεία.
Τοπρώτο είναι ότι την παράταση χορηγούν οι "27” με ομόφωνη απόφασή τους. Μετά από μία
τυπικά ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση της τελευταίας στιγμής (η οποία σιωπηρά διέψευσε τις
διαβεβαιώσεις τόσων μηνών ότι το σχέδιο συμφωνίας που είχε συναφθεί με την Τερέζα Μέι δεν
επιδεχόταν αλλαγές) οι "27” δεν είναι απαραίτητο να καλωσορίσουν μια κίνηση που μοιάζει με
δημόσιο εκβιασμό τους και παρατείνει την ασάφεια στο κοινοτικό πεδίο. Ήδη στη Σύνοδο Κορυφής
ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ με διπλωματική γλώσσα τάχθηκε εναντίον τυχόν νέας παράτασης.
ΟΓάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος υποψήφιος (όπως έδειξε και το βέτο του
στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας) για κάποιο
"αυστηρό μήνυμα” που θα επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο του στην ευρωπαϊκή σκηνή. Ίσως σε
κάτι τέτοιο να επενδύουν και οι κυβερνώντες στο Λονδίνο, οι οποίοι προσανατολίζονται σε
επανακατάθεση προς ψήφιση της συμφωνίας για το Brexit στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Υπενθυμίζεταιότι το Παρίσι επιμένει πως νέα παράταση μπορεί να δοθεί μόνο αν προκύψουν νέα
πολιτικά δεδομένα που θα ευθυγραμμίζουν περισσότερο την κυβέρνηση, την Βουλή και τον λαό
του Ηνωμένου Βασιλείου. Μόνο δηλαδή αν προκηρυχθεί νέο δημοψήφισμα οι νέες εκλογές – τις
οποίες όμως επίσης μπλοκάρει η Βουλή των Κοινοτήτων.
Τοδεύτερο στοιχείο που παραβλέπουν οι υποστηρικτές της τροπολογίας Λέτουιν είναι ότι οι
μεγάλες μάχες κερδίζονται πολιτικά και όχι διαδικαστικά. Για την ακρίβεια, όσο προστίθενται νέες
διαδικαστικές περιπλοκές της τελευταίας στιγμής, τόσο ξεκαθαρίζει το πολιτικό τοπίο. Ο Μπόρις
Τζόνσον προβάλλει ως ο βέβαιος νικητής των εκλογών, όποτε διεξαχθούν, διότι συντονίζεται με το
λαϊκό αίσθημα, στον βαθμό που παρουσιάζεται ως κάποιος που υλοποιεί την "δημοκρατική
εντολή” του δημοψηφίσματος του 2016 και αντιτίθεται στη χρονοτριβή.

Ηνίκη στις εκλογές και η περαιτέρω επιβεβαίωση του ελέγχου της κοινοβουλευτικής ομάδας
αποτελεί, εννοείται, το πραγματικά κορυφαίο μέλημα του Τζόνσον.
Μεαυτή την έννοια, προκύπτουν δύο σενάρια που και τα δύο έχουν ως έκβασή τους το Brexit: είτε
με άμεση έγκριση της συμφωνίας εξόδου, είτε με παράταση και διεξαγωγή εκλογών, με
προεξοφλούμενο τον νικητή.
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