
Τρας εναντίον Σούνακ ή Σούνακ εναντίον Τρας και «κάτι τρέχει στα ... εγγλέζικα»

Ο Ρίσι Σούνακ και η Λιζ Τρας διεκδικούν τη θέση του ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος και του 
επόμενου πρωθυπουργού της Βρετανίας. Για τη Ρωσία, και οι δύο υποψήφιοι είναι κακοί - και 
ταυτόχρονα με προοπτικές. προοπτικές σχετικά με το  τι μπορούν να κάνουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Προϊόντα κομματικής επιλογής

Όλους αυτούς τους μήνες η Βρετανία ήταν ο κύριος παραγωγός αντιρωσικών ψευδειδήσεων, ο 
πιο ηχηρός υποστηρικτής νέων κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο, το βρετανικό κοινό 
στρέφει τώρα σταδιακά την προσοχή του σε μια άλλη διαδικασία - την προεκλογική εκστρατεία 
μεταξύ των δύο υποψηφίων για την ανάδειξη του επικεφαλής του κυβερνώντος Συντηρητικού 
Κόμματος, ο οποίος γίνεται αυτομάτως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιδανικά, αυτό το δίδυμο θα έπρεπε να περιλαμβάνει την Πένι Μόρνταουντ, την πρώην υπουργό 
Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου και την πιο δημοφιλή υποψήφια σύμφωνα με τους 
ψηφοφόρους (που είναι και οι 160 ή 170 - ο καθένας έχει διαφορετικούς αριθμούς - χιλιάδες 
εγγεγραμμένα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος). Ωστόσο, η συντηρητική κοινοβουλευτική ομάδα
(η οποία έπρεπε να επιλέξει ένα ζευγάρι από 8 πιθανούς υποψηφίους για το γενικό ψηφοδέλτιο του 
κόμματος) αποφάσισε να αγνοήσει τις απόψεις των ψηφοφόρων.

Τελικά, οι δύο τελευταίοι ήταν δύο υπουργοί από το υπουργικό συμβούλιο του απερχόμενου 
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον - ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, η παραίτηση του 
οποίου με τη φράση «δεν αντέχω άλλο» οδήγησε σε μια σειρά άλλων παραιτήσεων υπουργών και 
ανάγκασε τον Τζόνσον να παραιτηθεί, Καθώς και η σημερινή επικεφαλής του Υπουργείου 
Εξωτερικών, Λιζ Τρας, την οποία οι Ρώσοι θυμούνται για τις λαμπρές γνώσεις της στην ιστορία 
και την απροθυμία της να αναγνωρίσει τη ρωσική κυριαρχία στις περιοχές Βορονέζ και 
Ροστόφ.

Κατά κάποιο τρόπο συμφωνήθηκε αμέσως ότι και οι δύο υποψήφιοι θα αποφύγουν «μια επίθεση 
των μπλε εναντίον των μπλε». Δηλαδή, με απλά λόγια, θα αποφύγουν την καταστροφική κριτική 
που ασκούν ο ένας στον άλλον (το μπλε είναι το παραδοσιακό χρώμα του συντηρητικού κόμματος).
Οι ελίτ έχουν αποφασίσει ότι μια τέτοια κριτική θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη πτώση των 
ποσοστών του Συντηρητικού Κόμματος και ουσιαστικά θα είναι ένα δώρο στους κύριους 
αντιπάλους τους - δηλαδή στους Εργατικούς (των οποίων τα ποσοστά είναι ήδη σημαντικά 
υψηλότερα από αυτά των σημερινών κυβερνώντων Συντηρητικών). Είναι πιθανό να περιμένουν 
τη Βρετανία πρόωρες βουλευτικές εκλογές - και ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας για 
τους Συντηρητικούς να τις προσεγγίσουν ως ενιαία δύναμη χωρίς εσωτερικές συγκρούσεις.

Καυγάδες και ψευτιές

Οι Σούνακ και Τρας συμφώνησαν - ο πρώτος υποσχέθηκε να μιλήσει για ιδέες, ενώ η δεύτερη 
υποσχέθηκε να επικεντρωθεί σε μια θετική ατζέντα. Ωστόσο, στο ντιμπέιτ που πραγματοποιήθηκε 
στις 25 Ιουλίου, οι υποψήφιοι προχώρησαν σε μια κρίσιμη αναμέτρηση. Αυτή περιελάμβανε το 
θέμα της φορολογικής πολιτικής. Η Λιζ Τρας δεν έχασε την ευκαιρία να υπενθυμίσει ότι ο Σούνακ -
ως επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών επί Τζόνσον - ήταν υπεύθυνος για την επιβολή 
πρόσθετων φόρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ ο Σούνακ ανέλυσε τις υποσχέσεις της Τρας
περί μείωσης των φόρων και δήλωσε ότι η εφαρμογή των υποσχέσεων αυτών θα έπληττε ολόκληρη
την οικονομία. Και οι δύο αναφέρθηκαν στο ζήτημα των σχέσεων με την Κίνα (κατηγορώντας ο 
ένας τον άλλον ότι δεν είναι αρκετά σκληροί απέναντι στο Πεκίνο). Τούτου λεχθέντος, ο Ρίσι 



Σούνακ - ως ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη Λιζ Τρας στις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής - 
ήταν πολύ πιο επιθετικός. Οι εμπειρογνώμονες υπολόγισαν ότι στα πρώτα 12 λεπτά της συζήτησης,
ο Σούνακ διέκοψε την Τρας 22 φορές.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο βρετανικός Τύπος είναι αρκετά επικριτικός και για τους δύο υποψηφίους. Με
απλά λόγια, τους θεωρεί αναξιόπιστους. «Για να επαληθεύσει την ιστορία «από τα χαμηλά στα 
ψηλά», ο Ρίσι Σούνακ πρέπει να επιστρέψει στην ιστορία της γιαγιάς του, της μετανάστριας. Και το
φαρμακείο που ανήκε στη μητέρα του συγκρίνεται με το παντοπωλείο που ανήκε στον πατέρα της 
Μάργκαρετ Θάτσερ (η διαφορά τάξης μεταξύ του καταστήματος και του φαρμακείου είναι 
προφανής, αλλά ο Σούνακ πρέπει να δουλέψει με ό,τι ο ίδιος διαθέτει)», γράφει ο Guardian. Η ίδια 
ιστορία ισχύει και για τη Λιζ Τρας. «Μεγάλωσε σε ένα πολύ εύπορο προάστιο του Λιντς, σε μια 
εύπορη οικογένεια και με έναν πατέρα που εργαζόταν ως καθηγητής μαθηματικών», συνεχίζει η 
εφημερίδα.

Ως εκ τούτου, οι πολιτικές ατζέντες απέχουν πολύ από την εικόνα που παρουσιάζουν. Ο εγγονός 
των μεταναστών Ρίσι Σούνακ αντιτίθεται στον ερχομό και την παραμονή των μεταναστών του 
τρίτου κόσμου στη Βρετανία (και είναι επίσης υπέρ της απομάκρυνσής τους από τη Βρετανία προς 
άλλες χώρες). «Πρέπει να ελέγχουμε τα σύνορά μας. Οι παππούδες μου ήρθαν στη χώρα επειδή η 
κυβέρνηση αποφάσισε ότι έπρεπε να έρθουν», δήλωσε. Και η θέση του είναι λογική, διότι 
αντιλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το θέμα της παράνομης μετανάστευσης 
(εννοώντας αυτούς που περνούν με βάρκες από τη Μάγχη) είναι αρκετά επώδυνο για το εκλογικό 
σώμα των Συντηρητικών. Και η Λιζ Τρας, προσπαθώντας να παρουσιαστεί ως ένας κοινός 
άνθρωπος, κάνει εκστρατεία για αυστηρότερη εργατική νομοθεσία και αποκαλεί τους Βρετανούς 
εργαζόμενους «μερικούς από τους χειρότερους αλήτες στον κόσμο». Και αυτή η θέση είναι επίσης 
λογική, διότι εν όψει του Brexit, οι βρετανικές επιχειρήσεις πρέπει με κάποιον τρόπο να βρουν τη 
θέση τους στο παγκόσμιο επιχειρηματικό στίβο.

Ο συναγωνισμός τους για τη κατάκτηση του αντι-Ρωσικού επάθλου

Για τη Ρωσία, δεν υπάρχει κάποιο φαβορί σε αυτές τις εκλογές. Πρώτον, επειδή τόσο ο Σούνακ όσο
και ο Τρας τηρούν σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα. Σύμφωνα με τον Ρίσι Σούνακ, η Μόσχα 
έχει ξεκινήσει μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση βασιζόμενη στον λανθασμένο υπολογισμό ότι οι 
δυτικές δημοκρατίες είναι διχασμένες, πολιτικά αδύναμες και οικονομικά ανασφαλείς. Ταυτόχρονα,
υποσχέθηκε ότι σε περίπτωση νίκης θα επισκεφθεί για πρώτη φορά το Κίεβο. Η Λιζ Τρας, από την 
άλλη πλευρά, υπόσχεται συστηματικά να «πολιορκήσει τη Ρωσία» και να την «βάλει στη θέση 
της».
Μερικές φορές αυτό οδηγεί ακόμη και σε αμηχανία - όπως σε μια από τις τελευταίες ομιλίες της. 
«Αν ο Πούτιν κερδίσει στην Ουκρανία, δεν θα σταματήσει εκεί. Θα αρχίσει να καταδιώκει τη 
δημοκρατία και τις ελευθερίες», άρχισε να λέει, ενώ στη συνέχεια κάτι βαρύ ακούστηκε να πέφτει 
με δυνατό θόρυβο στο στούντιο. Και μόνο με το άκουσμα μιας τέτοιας προοπτικής η 
παρουσιάστρια λιποθύμησε. Όσο για την Τρας, η έκφραση του προσώπου της ήταν εξαιρετικά 
εκφραστική, όπως και η συμπεριφορά της μετά το περιστατικό. «Η θαρραλέα, όπως αποκαλούσε 
τον εαυτό της, η επαναστάτρια, η ηγέτιδα του ελεύθερου κόσμου, το τανκς (όπως της αρέσει να 
φωτογραφίζεται) έφυγε έντρομη από ένα βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Και δεν έχει 
ξεκινήσει ακόμη τίποτα», σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών 
Μαρία Ζαχάροβα χρησιμοποιώντας τη κλασσική πλέον φράση του Πούτιν για την Ειδική 
Στρατιωτική Επιχείρηση, όταν προκλήθηκε από τις δηλώσεις των Δυτικών που επιμένουν στη
διαιώνιση της σύγκρουσης «μέχρι τελικής πτώσης των Ουκρανών», φυσικά.

Δεύτερον, το πρόβλημα με τις Ρωσο-Βρετανικές σχέσεις δεν έγκειται σε κάποιον 
συγκεκριμένο ηγέτη, αλλά στις πολιτικές της ίδιας της Βρετανίας και της άρχουσας τάξης 



της. Μια πολιτική που επιδιώκει να «ανασχέσει» τη Ρωσία, να ακολουθήσει το παράδειγμα 
των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργώντας μια 
Ρωσο-Ευρωπαϊκή σύγκρουση.

Τέλος, τρίτον, τόσο η Τρας όσο και ο Σούνακ είναι εξίσου κακές περιπτώσεις για τη Βρετανία 
εάν αναλάβουν τη θέση του πρωθυπουργού. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι κανένας από τους δύο 
δεν έχει την ικανότητα, την πολιτική εμπειρία ή ακόμη και το χάρισμα για να λύσει τα 
προβλήματα που περιμένουν τη Βρετανία στο μέλλον (η έξαρση του αποσχιστικού αισθήματος
στη Βόρεια Ιρλανδία, η προοπτική ενός νέου δημοψηφίσματος στη Σκωτία, η οικονομική 
ανάκαμψη μετά το Brexit, η υπέρβαση της απομόνωσης στην Ευρώπη κ.λπ.) Και στις 5 
Σεπτεμβρίου θα γίνει γνωστό ποιος από τους δύο υποψηφίους θα πάρει όλο το βάρος για να 
βουλιάξει μαζί με τη Βρετανία, που δεν είναι πια και τόσο μεγάλη.


