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Ηπρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών της Βρετανίας ενόψει των βουλευτικών
εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου (των τρίτων μέσα σε τέσσερα χρόνια), η οποία έφερε αντιμέτωπους
τον Μπόρις Τζόνσον και τον Τζέρεμι Κόρμπιν ενώπιον του κοινού του ιδιωτικού δικτύου ITV,
κατέστησε εμφανείς τις διαφορετικές τακτικές των δύο ανδρών που μονομαχούν για την
πρωθυπουργία.
Παρότιτο Σκωτικό Εθνικό Κόμμα και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες διαμαρτυρήθηκαν για τον
αποκλεισμό τους, η σχετική προσφυγή τους απορρίφθηκε από το δικαστήριο του Λονδίνου. Θα
ακολουθήσουν πάντως δύο ακόμη τηλεοπτικές αναμετρήσεις με τη συμμετοχή των ηγετών και των
επτά κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενώ η προεκλογική περίοδος θα κλείσει με άλλο ένα ντιμπέιτ
Τζόνσον-Κόρμπιν στις 8 Δεκεμβρίου.
Ηωριαίας διάρκειας μονομαχία της Δευτέρας κατέληξε σε ενός είδους ισοπαλία. Σύμφωνα με
μέτρηση του YouGov οι τηλεθεατές ανακήρυξαν νικητή σε ποσοστό 51% τον νυν πρωθυπουργό,
έναντι 49% για τον επικεφαλής των Εργατικών. Για τον Κόρμπιν, με τον οποίο είναι λιγότερο
εξοικειωμένο το τηλεοπτικό κοινό, αυτό αποτελεί ένα είδος νίκης – πόσο μάλλον που στην
συγκεκριμένη φάση το κόμμα του υπολείπεται των Συντηρητικών κατά τουλάχιστον δέκα μονάδες,
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ενώ και η προκαταρκτική μέτρηση του ντιμπέιτ εμφάνιζε τους
ερωτηθέντες να αναμένουν τηλεοπτική επικράτηση του Τζόνσον με ποσοστό 37% έναντι 28%.
Σύμφωναμε το YouGov πάντα, το 67% των τηλεθεατών (συμπεριλαμβανομένου του 48% των
ψηφοφόρων των Συντηρητικών) χαρακτήρισαν ικανοποιητική την επίδοση του Κόρμπιν και το 59%
(συμπεριλαμβανομένου του ενός τρίτου των ψηφοφόρων των Εργατικών) απεφάνθη το ίδιο για
τον Τζόνσον. Ο ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ κρίθηκε ότι είναι περισσότερο "πρωθυπουργικός”,
ενώ ο αρχηγός της αντιπολίτευσης περισσότερο "αξιόπιστος” και συνδεδεμένος με τον μέσο
άνθρωπο. Πάντως, το 58% των ερωτηθέντων έκρινε την συζήτηση συνολικά "απογοητευτική”.

Επρόκειτογια μία αντιπαράθεση εφ' όλης της ύλης – που περιέλαβε ακόμη και τον ρόλο της
μοναρχίας, καθώς την επικαιρότητα σκιάζει η πρόσφατη συνέντευξη του πρίγκηπα Ανδρέα,
δευτερότοκου γιου της βασίλισσας, για τις σχέσεις του με τον μακαρίτη Αμερικανό επιχειρηματία
Τζέφρι Έπσταιν και το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων που φέρεται να διαχειριζόταν.
Όπωςήταν αναμενόμενο, ο Μπόρις Τζόνσον στάθηκε κυρίως σε ό,τι θεωρεί ως δυνατό του χαρτί:
την υπόσχεση ότι θα υλοποιήσει το ταχύτερο την συμφωνία του με τους "27” για έξοδο από την
Ε.Ε., την ώρα που οι Εργατικοί υπόσχονται επαναδιαπραγμάτευση στην βάση της παραμονής
στην τελωνειακή ένωση και διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος εντός έξι μηνών, χωρίς καν να
διευκρινίζουν εάν ως κόμμα θα στηρίξουν σε αυτή την περίπτωση την παραμονή στην Ε.Ε. ή το
νέο ντηλ διαζυγίου που θα έχουν διαπραγματευτεί.
Απότην πλευρά του, ο Τζέρεμι Κόρμπιν ανέδειξε τα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής
πολιτικής, επισείοντας την απειλή που συνιστά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδίως για την
φαρμακευτική δαπάνη των νοικοκυριών η πρόθεση του Τζόνσον να διαπραγματευτεί μια
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεδαφική την πρόθεση του
νυν πρωθυπουργού να ολοκληρώσει μέχρι τέλους του 2020, χωρίς περαιτέρω παράταση της
μεταβατικής περιόδου την διαπραγμάτευση για την μελλοντική σχέση Βρετανίας-Ε.Ε., στο πνεύμα
μιας ενισχυμένης εκδοχής της συμφωνίας Ε.Ε-Καναδά.( Άλλωστε οι "27” να διαμηνύουν ήδη ότι
δεν θα επιτρέψουν στη Βρετανία πρόσβαση στην αγορά τους χωρίς ρυθμιστική εναρμόνιση,
προκειμένου να μην βρεθούν να γειτονεύουν με μια ανταγωνιστική "Σιγκαπούρη πέραν της
Μάγχης”).
Είναιχαρακτηριστικό ότι προτού καν υλοποιηθεί το Brexit, ο προβληματισμός έχει στραφεί προς
την επόμενη φάση του ευρωβρετανικού σίριαλ και τα σενάρια που προκύπτουν.
Όπωςείναι χαρακτηριστικό το ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα υπόσχονται μεγάλες αυξήσεις των
δημοσίων δαπανών, για τη στήριξη της εκπαίδευσης, του συστήματος υγείας, των τοπικών
κοινοτήτων κ.ο.κ. - σε απόκλιση από τα δεδομένα των τελευταίων σαράντα ετών. Από αυτή την
έννοια η προοπτική του Brexit έχει ήδη αλλάξει το πολιτικό τοπίο.
Στηνπραγματικότητα, όσο περισσότερο πλησιάζει η 12η Δεκεμβρίου, τόσο περισσότερο η μάχη
μετατρέπεται σε μία κλασική επιλογή μεταξύ των δύο κομμάτων και η ατζέντα περιλαμβάνει όλο
και περισσότερα θέματα από αυτό του Brexit. Αυτό σημαίνει ότι σε συνδυασμό με τις στρεβλώσεις
του πλειοψηφικού μονοεδρικού εκλογικού συστήματος και τις γνωστές αστοχίες των δημοσκόπων,
η ευρέως αναμενόμενη θριαμβευτική νίκη των Συντηρητικών κάθε άλλο παρά έχει εξασφαλισθεί –
και πρώτος ο Μπόρις Τζόνσον φροντίζει να κρατά επ' αυτού χαμηλά τους τόνους.
Μπορείόμως εκ των προτέρων να γνωρίζει ότι θα έχει την ικανοποίηση να ηγείται μιας
περισσότερο συμπαγούς κοινοβουλευτικής ομάδας: τα ψηφοδέλτια έχουν εκκαθαριστεί από τους
διάφορους αντιρρησίες, συμπεριλαμβανομένων και 17 από τους 21 Συντηρητικούς βουλευτές που
καταψήφισαν τη συμφωνία για το Brexit.
Ανκάτι αποτυπώνεται μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις, αυτό είναι η διαρκής "αιμορραγία” του

κόμματος του Brexit υπό τον Νάιτζελ Φάρατζ προς τους Συντηρητικούς οι οποίοι ανεβάζουν τα
ποσοστά τους στην περιοχή του 40%. Η ίδια η επιλογή του Φάρατζ να μην παρουσιάσει
υποψηφίους στις 317 περιφέρειες που ήδη κατέχονται από τους Συντηρητικούς επιτάχυνε αυτή τη
διαδικασία.
Αντιθέτως, οι Εργατικοί μένουν λίγο πολύ στάσιμοι, διότι δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη εισροές
ψηφοφόρων από άλλους χώρους. Για όσους μέχρι τώρα εκφράζουν προτίμηση προς τους
Φιλελεύθερους Δημοκράτες, η προοπτική ανάληψης της πρωθυπουργίας από τον Κόρμπιν ίσως
αποτελεί ενδεχόμενο λιγότερο αρεστό και από το "Brexit α λα Τζόνσον”.
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