ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ
Οι Ευρωεκλογές του Ιουνίου επιβεβαίωσαν τρεις δομικές τάσεις του ελληνικού
κομματικού συστήματος που είχαν καταγραφεί για πρώτη φορά στις Εκλογές του
2007. Πρώτον, την ισχυροποίηση της πολιτικής αποξένωσης και κοινωνικής
διαμαρτυρίας (τάση που εκφράστηκε κυρίως με την πρωτοφανή για τα ελληνικά
δεδομένα αποχή από την εκλογική διαδικασία στα επίπεδα του 30%), δεύτερον, τη
βαθειά και δομική κρίση του δικομματικού μοντέλου διακυβέρνησης (τάση που
εκφράστηκε με το αθροιστικό 69% των δύο κομμάτων εξουσίας), τρίτον, τη «δεξιά
μετατόπιση» του κέντρου βάρους της πολιτικής σκηνής (τάση που εκφράστηκε
κυρίως με την ενίσχυση του ΛΑΟΣ, όχι τόσο την εκλογική όσο την ιδεολογικοπολιτική).
Σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης και όξυνσης των κοινωνικών αντιθέσεων,
τόσο η «κλασική σοσιαλδημοκρατία» του ΠΑΣΟΚ όσο και η ευρύτερη αριστερά στις
διάφορες εκδοχές της παραμένουν καθηλωμένες εκλογικά, και το κυριότερο με
μειωμένη την ιδεολογικο-πολιτική τους εμβέλεια.
Το μεγαλύτερο ερώτημα που τίθεται μετά τις Ευρωεκλογές είναι αν η πολιτική
αποξένωση θα ενισχυθεί ως τάση του εκλογικού σώματος, ή αν αντίθετα θα
αποδειχθεί συγκυριακό και τυχαίο γεγονός. Αν επιβεβαιωθεί η πρώτη τάση οι
επιπτώσεις στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στο σύστημα κομμάτων θα είναι
ραγδαίες. Τίποτα σε λίγους μήνες δεν θα θυμίζει τη σημερινή δομή του κομματικού
συστήματος. Αν ωστόσο αποδειχθεί ότι το εύρος της πολιτικής αποξένωσης υπήρξε
τυχαίο, τότε θα πρέπει να αναμένει κανείς μια άνετη επικράτηση του ΠΑΣΟΚ στις
επόμενες εκλογές, με μικρό όμως χρονικό ορίζοντα πολιτικής χάριτος. Το τελευταίο
οδεύει μάλλον προς μια «σχετική νίκη», αφού η μορφή των κοινωνικών του
δυνάμεων όπως καταγράφηκαν την περασμένη Κυριακή είναι αντιφατική και
ετερόκλιτη, ενώ τα κοινωνικά αιτήματα άμεσα και επιτακτικά.
Το εύρος της πολιτικής αποξένωσης θα καθορίσει, επίσης, και τη δυναμική που θα
καταγράψει ο ΛΑΟΣ. Αν το εύρος περιοριστεί, τα ποσοστά του ΛΑΟΣ θα
περιοριστούν στα επίπεδα του 5%. Αν αντιθέτως παραμείνει στα επίπεδα που
καταγράφηκαν στις ευρωεκλογές, τα ποσοστά του λόγω της συμπαγότητας του
εκλογικού σώματος θα αυξηθούν και ο πολιτικός του ρόλος θα γίνει ρυθμιστικός.

