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∆ ΕΚΑΕΞΙ σχεδόν µήνες 
από το δηµοψήφισµα 
για την Ευρωπαϊκή 
Ενωση στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, η χώρα έχει 

περιπέσει στη δίνη του κυκλώνα που 
βίαια δηµιουργήθηκε µε την απόφα-
ση του βρετανικού λαού για το Brexit. 

Μπορεί η οικονοµία σε έναν βαθ-
µό να αντιστέκεται, µε την ανεργία να 
βρίσκεται σε ιστορικά χαµηλά και τις 
προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας 
για σοβαρή επιδείνωση να µην έχουν 
έως τώρα επιβεβαιωθεί, οι οδυνηρές, 
ωστόσο, συνέπειες του δηµοψηφί-
σµατος, σε κοινωνικοπολιτικό επί-
πεδο, προκαλούν έντονους τριγµούς 
στην κυβέρνηση και έντονη ανησυχία 
στους πολίτες για το µέλλον. 

Η πρόσφατη απώλεια της εµπιστο-
σύνης του εκλογικού σώµατος προς 
το πρόσωπο της Τερέζα Μέι την έχει 
καταστήσει ευάλωτη, κυρίως απένα-
ντι σε αυτούς που εποφθαλµιούν τη 
θέση της µέσα στο ίδιο το κόµµα των 
Συντηρητικών. 

Η αµφισβήτηση από τον υπουργό 
των Εξωτερικών, Μπόρις Τζόνσον, για 
παράδειγµα, ένα εκ των φαβορί για 
να διαδεχτεί τη Μέι, πρόσφατα έλαβε 
τόσο σοβαρές διαστάσεις ώστε αυτός 
να βρεθεί προσωρινά µε το ένα πόδι 
εκτός κυβέρνησης, ενώ ο πόλεµος µε-
ταξύ ευρωσκεπτικιστών και αυτών 
που επιθυµούν την παραµονή στην 
κοινή αγορά µαίνεται αδιάλειπτα. 

∆ιχασµός

Πρόκειται, φυσικά, για ένα από τα κύ-
ρια παράδοξα του δηµοψηφίσµατος, 
ότι αποφασίστηκε µε σκοπό να τερµα-
τίσει τον εσωτερικό διχασµό στο κυ-
βερνών κόµµα και τελικά οδήγησε σε 
ακόµη µεγαλύτερο ρήγµα. 

Συνέπεια των ανωτέρω είναι να 
υπάρχει πλήρης αδυναµία χάραξης 
κοινής πολιτικής ως προς τις δια-

πραγµατεύσεις για το Brexit, µε τη 
Μέι να βρίσκεται ανάµεσα σε συµπλη-
γάδες πέτρες, καθώς η σκληροπυρηνι-
κή πλευρά δεν διστάζει πλέον να ζητά 
το Brexit ακόµη και χωρίς συµφωνία 
µε την ΕΕ, ακόµη και χωρίς την πρό-
βλεψη κάποιας µεταβατικής περιόδου, 
ενδεχόµενο που το σύνολο σχεδόν 
των ειδικών εκτιµά ότι θα έχει κατα-
στροφικές συνέπειες για την οικονο-
µία της χώρας - και όχι µόνο. Ο σκι-
ώδης υπουργός για το Brexit, σερ Κιρ 
Στάρµερ, δήλωσε σχετικά στη Βουλή 
ότι «µόνο φαντασµένοι και φανατικοί 
µιλούν µε ενθουσιασµό για έξοδο από 
την ΕΕ χωρίς συµφωνία». 

Συνταγµατικό ναρκοπέδιο

Εντονοι είναι και οι κλυδωνισµοί σε 
συνταγµατικό επίπεδο. Η αποχώρηση 
από την ΕΕ δεν απέχει παρά ενάµιση 
χρόνο, κι όµως δεν έχει ακόµη εκκι-
νήσει η νοµοθετική διαδικασία που 
θα επιτρέψει τη µετάβαση σε πλήρη 
αυτονοµία από τις Βρυξέλλες. Πρό-
κειται για το «άγιο δισκοπότηρο» των 
υποστηρικτών του Brexit, η επιστρο-
φή στο Κοινοβούλιο όλων των νοµο-
θετικών εξουσιών που είχαν εξαχθεί 
στις Βρυξέλλες τα τελευταία σαράντα 
χρόνια. 

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή απαι-
τεί σε µια πρώτη φάση, και µε αρκετά 
µεγάλη δόση ειρωνείας, την απορρό-
φηση στο εθνικό δίκαιο είκοσι χιλιά-
δων νοµοθετηµάτων της ΕΕ, τα οποία 
αυτή τη στιγµή έχουν άµεση εφαρµο-
γή στη χώρα, ώστε να αποφευχθούν 
κάθε είδους νοµικά κενά µε την απο-
χώρηση από την ΕΕ. 

Για να συµβεί αυτό, θα χρειαστεί 
το Κοινοβούλιο να καταβάλει τιτάνια 
προσπάθεια µέσα σε εξαντλητικά στε-
νά χρονικά όρια, αλλά και να παραι-
τηθεί σηµαντικών νοµοθετικών του 
αρµοδιοτήτων υπέρ της εκτελεστικής 
εξουσίας, ώστε να επισπευστεί, στο 

ΤΟ BREXIT
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ,

Η ΜΕΪ ΣΕ 
ΑΠΟΓΝΩΣΗ 

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας αντιµετωπίζει 
κύµα αµφισβήτησης, ενώ η σκληροπυρηνική  
πτέρυγα την πιέζει πλέον ανοιχτά για σκληρό 
διαζύγιο χωρίς συµφωνία µε την Ευρώπη. 
Κλυδωνισµοί και σε συνταγµατικό επίπεδο, 
καθώς απαιτείται η απορρόφηση στο εθνικό 
δίκαιο είκοσι χιλιάδων νοµοθετηµάτων 
της ΕΕ µέσα σε εξαιρετικά λίγο χρόνο
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ΠΟΙΟΣ είναι ο φύλακας της «ευρωπαϊκής ενότη-
τας»; Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος στην προχθεσινή Σύνο-
δο Κορυφής αναγκάστηκε να κάνει τον διαιτητή 
σε θέµατα που δίχασαν τους Ευρωπαίους ηγέτες: 
το Μεταναστευτικό, την ψηφιακή οικονοµία, την 
ενέργεια. 

Πριν αρχίσουν όµως οι διαφωνίες, οι Ευρωπαί-
οι συζήτησαν ένα θέµα στο οποίο υπάρχει οµο-
φωνία από την αρχή: τις διαπραγµατεύσεις για 
το Brexit, οι οποίες θα έπρεπε να εισέρχονται στη 
δεύτερη φάση. Σε µια κίνηση καλής θέλησης, οι 
«27» συµφώνησαν, προειδοποιούν, ωστόσο, ότι 
υπάρχουν ακόµα πολλά προβλήµατα στα τρία βα-
σικά ζητήµατα: τα σύνορα µε την Ιρλανδία, τα δι-
καιώµατα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
αλλά και η αποζηµίωση προς την ΕΕ. Και όσο οι 
«27» δεν βλέπουν δέσµευση για τα χρήµατα, θα 
είναι δύσκολο να προχωρήσει κάτι ουσιαστικό. 
Η απόφαση παραπέµφθηκε τελικά για την επό-
µενη Σύνοδο του ∆εκεµβρίου. Ολοι ζητούν πιο 
«ξεκάθαρη» στάση από το Ηνωµένο Βασίλειο και 
αφήνουν την µπάλα στο γήπεδο της Τερέζα Μέι. 

O Ελληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, 
δήλωσε ότι οι αλλαγές στην Ευρώπη πρέπει να 
γίνουν µε τη συµµετοχή των πολιτών, επισηµαί-
νοντας ότι «µέχρι τον Ιούνη, παρά τις διαφωνίες 
µας, πρέπει να πάρουµε αποφάσεις». Ολοι έχουν 
καταλάβει ότι «εάν δεν αλλάξουµε, θα βουλιά-
ξουµε», είπε ο πρωθυπουργός, ενώ σχετικά µε το 
Brexit σηµείωσε ότι αναγνωρίστηκαν σηµαντικά 
βήµατα, αλλά ακόµη έχουν να γίνουν πολλά. «Η 
στάση µας απέναντι στον βρετανικό λαό δεν είναι 
τιµωρητική», τόνισε και πρόσθεσε ότι «µας ενδια-
φέρει η επόµενη µέρα». 

Στα άλλα θέµατα, πάντως, υπήρξαν τριβές. Για 
την ενέργεια, το πρόβληµα εντοπίζεται στον αγω-
γό Nord Stream 2 (θα φέρνει από τη Βαλτική Θά-
λασσα ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερµανία), στον 
οποίο αντιτίθενται Πολωνία και ∆ανία. Νοµικά 
όµως η ΕΕ δεν έχει τρόπο να τον µπλοκάρει, ακό-
µα κι αν συµφωνούσαν σε αυτό όλα τα κράτη-µέ-
λη. Πρόκειται για ένα θέµα που δεν θα κλείσει εύ-
κολα και θα έχει συνέχεια τους επόµενους µήνες. 

Η δε κοινή συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ 

Τουσκ µε τον πρόεδρο της Κοµισιόν, Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, καθυστέρησε κατά µία ώρα, αφού δεν 
υπήρχε συµφωνία για τη φορολόγηση των «γιγά-
ντων» του διαδικτύου (Google, Apple, Amazon) 
που έθεσε η γαλλική πλευρά. Πηγές µιλούν, µά-
λιστα, για έντονο φραστικό διαξιφισµό ανάµεσα 
στον Γάλλο Πρόεδρο, Εµανουέλ Μακρόν, και τον 
Ιρλανδό πρωθυπουργό, Λίο Βαραντκάρ, η χώρα 
του οποίου -όπως και το Λουξεµβούργο- αποτελεί 
ένα είδος φορολογικού παραδείσου για τις εται-
ρείες αυτές. 

Οσο για το Μεταναστευτικό, από τη µια είναι η 
άρνηση των κρατών-µελών να ξεµπλοκάρουν τα 
κεφάλαια που χρειάζονται κι από την άλλη η στά-
ση της Τουρκίας. «Οι ηγέτες της ΕΕ συµφώνησαν 
να προσφέρουν µεγαλύτερη στήριξη στην Ιταλία 
για το έργο της µε τις Αρχές της Λιβύης», διευκρί-
νισε ο Ντόναλντ Τουσκ, προσθέτοντας ότι «είναι 
µια πραγµατική ευκαιρία για να κλείσει η οδός 
της Κεντρικής Μεσογείου» από τη Βόρεια Αφρική 
προς την Ιταλία. Για τη µεταρρύθµιση του συστή-
µατος ∆ουβλίνο δεν υπήρξε, ωστόσο, συµφωνία 
και η τελική απόφαση µετατέθηκε για το 2018. 

Σε σχέση µε την Τουρκία, στα επίσηµα συµπε-
ράσµατα αναφέρεται απλώς ότι οι ηγέτες συζήτη-
σαν τις διµερείς σχέσεις. Ωστόσο, έγινε ξεκάθαρο 
ότι υπήρξε σιωπηρή συµφωνία να κλείσει η κά-
νουλα της χρηµατοδότησης που σχετίζεται µε την 
-«παγωµένη» πλέον- ενταξιακή διαπραγµάτευση 
της χώρας εξαιτίας της στάσης της σε σχέση µε 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα. «Συµφωνήσαµε ότι 
θα ζητήσουµε από την Κοµισιόν να σταµατήσει 
την προενταξιακή βοήθεια», δήλωσε η Γερµανί-
δα καγκελάριος, Ανγκελα Μέρκελ, η οποία έτσι κι 
αλλιώς πιέζεται στο εσωτερικό της να σκληρύνει 
τη στάση της προς την Τουρκία. Ο δε Αλέξης Τσί-
πρας είπε ότι από κοινού µε τους πρωθυπουρ-
γούς της Ιταλίας και της Ισπανίας κατέθεσαν τον 
προβληµατισµό τους τόσο για τις τρέχουσες ροές 
όσο και για τους µελλοντικούς κινδύνους, καθώς 
πρόκειται για ένα ζήτηµα που έχει να κάνει µε τις 
µεγάλες ανισότητες ανάµεσα στην Ευρώπη και τις 
χώρες του Τρίτου Κόσµου. 

Στο περιθώριο της Συνόδου συζητήθηκε και η 
κατάσταση στην Καταλονία. Το Βέλγιο, που αντι-
µετωπίζει αντίστοιχο πρόβληµα µε τη Φλαµανδία, 
έχει εκφράσει επανειληµµένως την ανησυχία του 
για τις σκληρές µεθόδους καταστολής που επέλε-
ξαν οι Ισπανοί, παρόλο που η κοινή στάση της ΕΕ 
είναι να στηρίζει τον Μαριάνο Ραχόι, και ανάµε-
σα στις δύο χώρες υπάρχει ένταση. 

Μήνυµα στη Βρετανία 
να ξεκαθαρίσει το τοπίο 
για τα σύνορα µε την Ιρλανδία, 
τα δικαιώµατα των Ευρωπαίων 
πολιτών και την αποζηµίωση 
προς την Ευρωπαϊκή Ενωση 

∆ίχασαν τους ηγέτες 
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ενέργεια και 
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πρωθυπουργός, 
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µέτρο του δυνατού, η όλη διαδικασία. 
Στην έκδοση όµως «λευκής επιτα-

γής» στους υπουργούς της κυβέρνη-
σης της Μέι, ώστε να αποφασίσουν 
ποια από αυτά τα νοµοθετήµατα θα 
ενσωµατωθούν τελικά στο βρετανικό 
δίκαιο και µε ποιο τρόπο, αντιστέκε-
ται σηµαντικός αριθµός βουλευτών 
ακόµη και µέσα στον χώρο των Συ-
ντηρητικών, µε αποτέλεσµα η διαδι-
κασία να έχει προς το παρόν περιέλθει 
σε συνταγµατικό τέλµα. 

Μέσα στο κλίµα αυτό, η εξέλιξη 
των διαπραγµατεύσεων για το Brexit 
προβλέπεται δυσοίωνη για τη Μεγά-
λη Βρετανία. Ο υπουργός ∆ιεθνούς 
Εµπορίου (τίτλος µε απόχρωση ορ-
γουελιανή, αφού η Βρετανία δεν έχει 
το δικαίωµα να συνάψει διεθνείς 
εµπορικές συµφωνίες πριν από την 
αποχώρησή της από την ΕΕ), Λίαµ 
Φοξ, διατυµπάνιζε -µε χαρακτηριστι-
κή έπαρση- ότι η εµπορική συµφω-
νία µε την ΕΕ θα ήταν «η ευκολότερη 
στην ανθρώπινη ιστορία», η πραγµα-
τικότητα, ωστόσο, αποδεικνύεται δι-
αµετρικά αντίθετη, µε τις διαπραγµα-
τεύσεις να έχουν οδηγηθεί στη φάση 
αυτή σε αδιέξοδο, από τη στιγµή που 
ακόµη δεν έχουν επιλυθεί τα τρία θέ-
µατα που αποτελούν προϋποθέσεις 
«εκ των ων ουκ άνευ» για την έναρ-
ξη των συζητήσεων σχετικά µε τη 
µελλοντική σχέση ΕΕ και Μεγάλης 
Βρετανίας. 

Οι Ελληνες

Ενα από τα θέµατα αυτά -τα δικαιώ-
µατα των Ευρωπαίων πολιτών στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, όπως και των 
Βρετανών πολιτών στην ΕΕ- απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή και από πλευράς 
ελληνικής κυβέρνησης αλλά ακόµη 
και ενεργοποίηση των Ελλήνων ευ-

ρωβουλευτών στις Βρυξέλλες. Παρά 
τις συνεχόµενες διαβεβαιώσεις ότι τα 
δικαιώµατα αυτά θα κατοχυρωθούν, 
ακόµη δεν έχει προκύψει ικανοποιη-
τική λύση, ενώ τα πάντα κρέµονται 
από µια κλωστή, καθώς σε περίπτω-
ση που ναυαγήσουν οι διαπραγµα-
τεύσεις και δεν υπάρξει τελική συµ-
φωνία για το Brexit, χιλιάδες Ελληνες 
που ήδη διαµένουν στη Μεγάλη Βρε-
τανία ενδέχεται να βρεθούν σε µετέ-
ωρη θέση, ενώ ούτε λόγος να γίνεται 
γι’ αυτούς που θα θελήσουν να εργα-
στούν στη χώρα στο µέλλον. 
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Η πρόσφατη απώλεια της 
εµπιστοσύνης του εκλογικού 
σώµατος προς το πρόσωπο της 
Τερέζα Μέι την έχει καταστήσει 
ευάλωτη, κυρίως απέναντι 
σε αυτούς που εποφθαλµιούν 
τη θέση της µέσα στο κόµµα 
των Συντηρητικών
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