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Όλησο, ην δεκνςήθηζκα ζπληζηά ηζρπξό δηαπξαγκαηεπηηθό όπιν. Ωζηόζν, ην
απνηέιεζκά ηνπ ζα κπνξνύζε λα κεηαηξαπεί ζε κπνύκεξαλγθ, θαζόηη κηα πηζαλή
πιεηνςεθία ηνπ «λαη» ζα έθεξλε ηνπο ζεζκνύο ζε ηδηαίηεξα πιενλεθηηθή ζέζε θαη
κάιηζηα νξηζηηθά. Γηα ην ιόγν απηό, ν Εαλ Κινλη Γηνύλθεξ επηδίσμε κε ηελ
παξέκβαζή ηνπ λα «ζπθνθαληήζεη» ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, λα δεκηνπξγήζεη
επηπξόζζεηνπο ιόγνπο αλεζπρίαο θαη ηειηθά λα ρεηξαγσγήζεη ηε βνύιεζε ησλ
Διιήλσλ ςεθνθόξσλ. Καζόινπ απίζαλν, νη αμησκαηνύρνη ησλ ζεζκώλ λα
αμηνινγνύλ σο δεδνκέλε ηελ επηθξάηεζε ηνπ «λαη», γεγνλόο πνπ ηνπο δίλεη ην
δηθαίσκα λα αηζηνδνμνύλ όηη «ζα απαιιαγνύλ νξηζηηθά από ηελ ελνριεηηθή αξηζηεξή
θπβέξλεζε ηνπ ΥΡΙΕΑ».
Από ηελ πιεπξά ηεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη δύν θύξηεο επηινγέο:
α) Να επηδηώμεη ηελ επαλέλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ (αίξνληαο ή όρη ηε
δηεμαγσγή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο), πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη κηα θαηά ην δπλαηόλ
θαιύηεξε ζπκθσλία, ζε ζρέζε κε ηελ πξόηαζε ηεο 25εο Ινπλίνπ. ην ζεκείν απηό, λα
ηνλίζνπκε όηη ε ειιεληθή πιεπξά έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλαηλέζεη ζηελ επαλέλαξμε
ησλ ζπλνκηιηώλ, ρσξίο λα ζεσξεζεί όηη απώιεζε ηα δηαπξαγκαηεπηηθά ηεο αηνύ,
θαζόηη νη αμησκαηνύρνη ησλ ζεζκώλ δήισζαλ επίζεκα θαη επαλεηιεκκέλα «αλνηρηνί»
ζε ζπλνκηιίεο, αιιά θαη δηόηη ε πξόηαζε ηεο 25εο Ινπλίνπ έρεη ήδε απνζπξζεί.
Μάιηζηα, ε απόζπξζε ηεο πξόηαζεο ζπληζηά ζνβαξό ιόγν άξζεο ηνπ
δεκνςεθίζκαηνο, αλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε ην απνθαζίζεη.
β) Να επηκείλεη κέρξη ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο.
Πνιύ πηζαλόλ, ε επηθξάηεζε ηνπ «όρη» εθ ησλ πξαγκάησλ ζα νδεγνύζε ηε ρώξα
εθηόο ηεο δώλεο ηνπ επξώ, ελώ ε επηθξάηεζε ηνπ «λαη» ζα νδεγνύζε ζε ξαγδαίεο
πνιηηηθέο εμειίμεηο.
Ωο εθ ηνύηνπ, ε πξώηε επηινγή δίλεη ην πιενλέθηεκα ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα
δηαπξαγκαηεπζεί εθ λένπ, λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ζην βαζκό ηνπ δπλαηνύ θαη όρη
λα παξακέλεη άπξαγε κέρξη ηε δηεμαγσγή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, πνπ εθ ησλ
πξαγκάησλ ζα ηελ νδεγήζεη ζε κε ειεγρόκελεο εμειίμεηο, αλεμαξηήησο
απνηειέζκαηνο.

