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Τ

ην επόμενη εβδομάδα, στις 
23 Ιουνίου, θα γίνει στη Βρε-
τανία ένα ιστορικής σημασίας 
δημοψήφισμα. Οι ψηφοφόροι 

καλούνται να απαντήσουν στο ερώ-
τημα, «Πρέπει η Βρατανία να παρα-
μείνει στην Ευρωπαϊκή  Ένωση ή να 
φύγει από την Ευρωπαϊκή  Ένωση?». 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι  μία πο-
λιτική και οικονομική ένωση 28 κρα-
τών και δημιουργήθηκε σταδιακά μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, για 
να διευκολύνει την ανάπτυξη και τις 
εμπορικές σχέσεις των Ευρωπαϊκών 
χωρών, ώστε να μην καταφεύγουν σε 
αιματηρούς πολέμους για να λύσουν 
τις όποιες διαφορές τους. Τα αρχικά 
μέλη το 1958, ήταν η Γερμανία, η Γαλ-
λία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο 
και το Λουξεμβούργο. Σταδιακά, προ-
στέθηκαν και άλλες χώρες, μεταξύ των 
οποίων η Βρετανία το 1973 και υιο-
θετήθηκε κοινό νόμισμα, το Ευρώ, το 
οποίο χρησιμοποιούν 19 χώρες, αλλά 
όχι η Βρετανία.  Η τελευταία φορά που 
έγινε παρόμοιο δημοψήφισμα στη 
Βρετανία, ήταν το 1975 και το αποτέ-
λεσμα ήταν υπέρ της παραμονής. Το 
δημοψήφισμα γίνεται ύστερα από την 
προεκλογική υπόσχεση του πρωθυ-
πουργού κ. David Cameron στις εκλο-
γές του 2015, να διενεργήση δημοψή-
φισμα αν κερδίσει τις εκλογές.  Έχουν 
δικαίωμα ψήφου, οι υπήκοοι της  Βρε-
τανίας , της Ιρλανδίας  καθώς και των  
χωρών της Κοινοπολιτείας που είναι 
πάνω από 18 ετών και ζουν στο Ενω-
μένο Βασίλειο καθώς και Βρετανοί 
που είνα γραμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους στη Βρετανία και ζουν στο 
εξωτερικό. Μεταξύ των χωρών που 
οι υπήκοοί τους έχουν δικαίωμα ψή-
φου, συμπεριλαμβάνονται η Ιρλανδία, 
η Μάλτα και η Κύπρος, αν φυσικά 
ζουν στη Βρετανία. Αν το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος είναι να φύγει η 
Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τότε θα αρχίσει ένας κύκλος διαπραγ-
ματεύσεων δύο ετών με τις άλλες χώ-
ρες μέλη, ώστε να συμφωνηθούν οι 
όροι της εξόδου. Σε αυτό το διάστημα, 
η Βρετανία δεν θα έχει δικαίωμα συμ-
μετοχής στις αποφάσεις της Ευρωπαϊ-
κής  Ένωσης. Κατόπιν, θα πρέπει να 
υπογράψει νέες συμφωνίες με την Ευ-
ρωπαϊκή  Ένωση για ολόκληρο το φά-
σμα των σχέσεών της με την Ένωση.
Οι επιπτώσεις από μία πιθανή έξοδο 
της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή  
Ένωση θα είναι τεράστιες τόσο για 
τη Βρετανία, όσο και για την ίδια την 
Ένωση αλλά και για μακρυνές  χώρες 
όπως η Ιαπωνία. Κατ’ αρχήν, τόσο το 
Ευρώ όσο και η στερλίνα, θα πέσουν 
στα διεθνή χρηματιστήρια, πράγμα 
που θα είναι ευπρόσδεκτο για τα συμ-

φέροντά τους αφού τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες τους θα γίνουν φθηνότερα 
και ευκολότερες οι εξαγωγές τους σε 
άλλες χώρες. Οι επιπτώσεις όμως για 
την Ιαπωνία ειδικά, θα είναι καταστρο-
φικές, αφού είναι η χώρα με το μεγα-
λύτερο εξωτερικό χρέος σαν ποσοστό 
του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος 
της (ΑΕΠ). Η ακόμα μεγαλύτερη άνο-
δος του γιεν, θα κάνει πολύ δύσκολη 
την εξαγωγή Ιαπωνικών προϊόντων 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Βρετανία και θα οδηγήσει την κυβέρ-
νηση της Ιαπωνίας σε λύσεις απελπι-
σίας που μπορεί να φθάσουν μέχρι 
και στη δημιουργία «θερμών επεισοδί-
ων» στην περιοχή. Η Κίνα επίσης θα 
δυσκολευτεί να εξάγει τα δικά της προ-
ϊόντα προς την Ευρώπη και αυτό θα 
επηρρεάσει έμμεσα και την Αυστρα-
λία. Σαν αποτέλεσμα της αβεβαιότητας 
που θα επικρατήσει ύστερα από μία 
πιθανή έξοδο της Βρετανίας από την 
Ευρωπαϊκή  Ένωση, τα χρηματιστήρια 
θα υποστούν σημαντική πτώση με τις 
αρνητικές συνέπειες που αυτό θα έχει 
στην παγκόσμια οικονομία. Πρόκειται 
δηλαδή για ένα δημοψήφισμα, από το 
οποίο θα εξαρτηθούν πολλά και πιθα-
νότατα το ίδιο το μέλλον της Ευρωπα-
ϊκής  Ένωσης.
Υπέρ της παραμονής, έχουν ταχθεί οι 
περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες, 
αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση τις διευκο-
λύνει στη μετακίνηση κεφαλαίων, ερ-
γατικού δυναμικού και εμπορευμάτων 
μεταξύ των χωρών της  Ένωσης. Τις 
διευκολύνει επίσης να κάνουν το ίδιο 
με χώρες εκτός  Ένωσης, σε ότι αφορά 
τη διακίνηση προϊόντων. Υπέρ της πα-
ραμονής τάχθηκαν επίσης ηγέτες κρα-
τών όπως ο πρόεδρος της Αμερικής 
κ. Obama, η καγκελλάριος της Γερμα-
νίας κ. Merkel και ο πρωθυπουργός 
του Ενωμένου Βασιλείου κ. Cameron. 
Πρώην πρωθυπουργοί που εργά-
σθηκαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, όπως οι κ. Blair και Major, σε 
μία σπάνια επίδειξη ομόνοιας, τάχθη-
καν υπέρ της παραμονής. Τα έξοδα για 
την προώθηση της παραμονής, καλύ-
πτονται απότους δύο Αμερικάνικους 
κολοσσούς του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος JP Morgan και Goldman 
Sachs και σε μικρότερο βαθμό από τον 
ιδιοκτήτη αλυσίδας σούπερ μάρκετ 
λόρδο Sainsbury, που δώρησε περί-
που $4,500,000, τον χρηματιστή κ. 
David Harding που δώρησε περίπου 
$1,500,000 και άλλους ιδιώτες και 
επιχειρήσεις που πιστεύουν πως η 
παραμονή ευνοεί τα συμφέροντά τους. 
Μέχρι πριν λίγες μέρες, είχαν συγκε-
ντρώσει περίπου $13,000,000.
Υπέρ της εξόδου τάχθηκαν πολλοί 
συντηρητικοί πολιτικοί και ορισμένοι 

βουλευτές του Εργατικού κόμματος και 
των μικρότερων κομμάτων, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται ανάμεσά τους 
γνωστά ονόματα. Η κίνηση υπέρ της 
εξόδου, έχει ισχυρές διασυνδέσεις με 
ενώσεις αγροτών, το κίνημα «Μου-
σουλμάνοι για τη Βρετανία» καθώς και 
την ομάδα ομοφυλόφιλων « Αποκα-
λυμμένοι και υπερήφανοι». Τα χρήμα-
τα που είχαν συγκεντρώσει μέχρι πριν 
λίγες μέρες ήταν μόλις $5,500,000 
και δεν έχουν πολλούς επώνυμους με-
γάλους χρηματοδότες, με εξαίρεση τον 
επιχειρηματία κ. Barbour, ο οποίος 
δώρησε περίπου $1,000,000 και τον 
πρώην θησαυροφύλακα του συντηρι-
τικού κόμματος κ. Cruddas, o οποίος 
δώρησε περίπου $700,000.
Παρ’ όλη τη μεγάλη διαφορά στη χρη-
ματοδότηση και την υποστήριξη της 
παραμονής από βαρύγδουπα ονόματα 
της πολιτικής σκηνής, οι δημοσκοπή-
σεις δείχνουν πως οι ψήφοι θα είναι 
μοιρασμένοι. Αυτό δείχνει πως η Ευ-
ρωπαϊκή  Ένωση απέτυχε να κερδί-
σει την εμπιστοσύνη του συνόλου του 
λαού στη Βρετανία και πιθανότατα στη 
Γαλλία, την Ολλανδία και την Αυστρία 

και βέβαια στις χώρες της Νότιας Ευ-
ρώπης. Πολλοί πιστεύουν πως η Ευ-
ρωπαϊκή  Ένωση, εξυπηρετεί απλά τα 
συμφέροντα των πολυεθνικών και οι 
τεχνοκράτες οι οποίοι ασκούν ουσια-
στικά τη διοίκηση, δεν ενδιαφέρονται 
καθόλου για τους απλούς ανθρώπους 
και τις επιπτώσεις που έχουν οι απο-
φάσεις τους στην καθημερινή τους 
ζωή. Το γεγονός πως οι τεχνοκράτες 
δεν εκλέγονται από το λαό, τους δένει 
ακόμη περισσότερο με τα οργανωμένα 
συμφέροντα που τους διορίζουν και τα 
οποια υπηρετούν και τους κάνει ακόμη 
περισσότερο αντιπαθείς ανάμεσα στα 
λαϊκά στρώματα. Κατά πάσα πιθανό-
τητα, η Βρετανία θα παραμείνει στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση. Ένα αποτέλεσμα 
όμως που θα έχει μικρή διαφορά, θα 
πρέπει να χρησιμεύσει σαν προειδο-
ποίηση προς τους γραφειοκράτες των 
Βρυξελλών για τη γενική δυσαρέσκει 
που υπάρχει για την πορεία της Ευρω-
παϊκής  Ένωσης. Μέχρι τώρα, μόνο η 
Γροιλανδία έχει αποχωρήσει από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 1982, μετά από 
δημοψήφισμα που έδωσε 52%-48% 
στην έξοδο.


