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Οι κερδισμένοι και χαμένοι μετά το σοκ από το Brexit

Σ
υνεχίζονται σ’ όλο τον κόσμο οι μετασει-
σμικές δονήσεις μετά το σοκ από την από-
φαση των Βρετανών να εγκαταλείψουν την 
Ευρώπη, που αιφνιδίασε και τους πιο φα-

νατικούς υποστηριχτές της, έστω αν κατόπιν εορ-
τής εμφανίζονται αυτοί που δήθεν το είχαν προ-
βλέψει. Οι πιο πολλοί αναλυτές και κοινοί θνητοί 
ασχολούνται με τα προβλήματα που ίσως αντιμε-
τωπίσει η Ενωμένη Ευρώπη από το Brexit, μέχρι 
και διάλυσή της στα εξ ων συνετέθη. Στην πραγμα-
τικότητα, όμως, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για 
το Ηνωμένο Βασίλειο, που αυτή τη στιγμή μοιάζει 
περισσότερο με διαλυμένη παρέλαση.
Στην Ευρώπη προσπαθούν να οικειοποιηθούν τη 
ριψοκίνδυνη απόφαση των Βρετανών τα ακροδε-
ξιά κόμματα και οι κομμουνιστές, που ζητούν την 
αποχώρηση των χωρών τους από την Ε.Ε., με 
πρώτη και καλύτερη την Λεπέν στη Γαλλία. Ομως 
η απόφαση των Βρετανών να πάρουν διαζύγιο από 
την Ευρώπη, οφείλεται περισσότερο σε ασυμφω-
νία χαρακτήρων και περιφρόνηση τού πολιτικού 
κατεστημένου από τους μη προνομιούχους, με την 
υποστήριξη τού συντηρητικού Μπόρις Τζόνσον, 
που πρωταγωνίστησε για την επιτυχία τού Brexit 
και μάλλον θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία όταν 
αποχωρήσει ο Ντέιβιντ Κάμερον. Το Brexit υπο-
στήριξαν και οι εφημερίδες τού μεγιστάνα Ρούπερτ 
Μέρντοκ, αλλά το ψήφισαν κυρίως οι ηλικιωμένοι 
και οι ανειδίκευτοι χαμηλόμισθοι στις οικονομι-
κά υποβαθμισμένες περιοχές τής Βρετανίας. Οι 
άνθρωποι  που αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό 
από μετανάστες προερχόμενους από την Ανατολι-
κή Ευρώπη και εργάζονται με χαμηλούς μισθούς. 
Στη Βρετανία ζουν και εργάζοντα 800.000 Πολω-
νοί, που ήδη αντιμετωπίζουν εχθρότητα μετά το 
αποτέλεσμα τού δημοψηφίσματος, τόσο από λευ-
κούς Βρετανούς, αλλά και από τους έγχρωμους. Τα 
ίδια θ’ αντιμετωπίσουν φυσικά και οι Βρετανοί που 
ζούν και εργάζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν 
βρεθεί λύση στο μεγάλο αυτό ανθρωπιστικό πρό-
βλημα που ανέκυψε με την επικράτηση τού Brexit.
Μακάρι να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα στο Ηνω-

μένο Βασίλειο, γιατί υπάρχει και πολιτικό πρόβλη-
μα με την παραίτηση τού πρωθυπουργού Ντέιβιντ 
Κάμερον και την παραίτηση 11 μελών τής σκιώ-
δους Εργατικής κυβέρνησης στην αντιπολίτευση, 
ενώ υπάρχει αίτημα και για την παραίτηση τού 
ηγέτη της Τζέρεμι Κόρμπιν.
Βut there’s more, όπως λένε στη τηλεόραση γιατί 
βαθιά διχασμένος είναι και ο βρετανικός λαός με 
τη νεολαία του αναστατωμένη από το απροσδόκητο 
Brexit και έχουν συγκεντρωθεί τρία εκατομμύρια 
υπογραφές για να επαναληφθεί το δημοψήφισμα! 
Οι βρετανοί νέοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να τα-
ξιδεύουν και να εργάζονται ελεύθερα στις ευρωπα-
ϊκές χώρες, ενώ πολλές από τις καλοπληρωμένες 
και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας τους θα μετα-
φερθούν από το Λονδίνο στο Παρίσι, το Βερολίνο 
ή το Αμστερνταμ όταν η Βρετανία θα βρεθεί εκτός 
Ευρώπης και πολλές μεγάλες επιχειρήσεις θα με-
ταφέρουν τα κεντρικά γραφεία τους. Εξάλλου, το 
Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να χάσει την ενότη-
τά του αν πραγματοποιηθούν οι απειλές αποχώρη-
σης τής Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας που προτι-
μούν να παραμείνουν στην Ευρώπη. 
Ζημιωμένοι από το Brexit είναι και εκατομμύρια 
επενδυτές από τις απώλειες δύο τρισεκατομμυρί-
ων(!) δολαρίων στα διεθνή χρηματιστήρια, συμπε-
ριλαμβανομένου και της Αυστραλίας με απώλειες 
$50 δις την περασμένη Παρασκευή, ενώ η ισοτι-
μία τής αγγλικής λίρας κατέρρευσε στο χαμηλότερο 
σημαίο των τελευταίων 30 χρόνων. Κερδισμένος, 
όπως πάντα σε περιόδους αναταραχής ο χρυσός, 
με αύξηση $70 δολαρίων στην αξία μιας ουγγίας.
Οπως βλέπουμε, οι πρώτες ημέρες μετά την από-
φαση για Brexit, ήταν συγκλονιστικές για την 
Μεγάλη Βρετανία που αντιμετωπίζει απώλειες 
οικονομικές και κοινωνικά προβλήματα με βαθύ 
ταξικό ρήγμα στο λαό της, αλλά δεν πρέπει να 
υποτιμούμε και το χαστούκι στην Ευρώπη των 
τραπεζιτών και των απρόσωπων γραφειοκρατών 
που τη διαφεντεύουν στην Ευρώπη. Τα χειρότερα 
έπονται για την Ευρώπη, μόνο αν δεν συνετισθεί 
μετά την επανάσταση των Βρετανών.

Στο μεταξύ, ακόμη μια φορά επαληθεύονται οι προ-
ειδοποιήσεις αυτής τής στήλης τα τελευταία είκοσι 
χρόνια για την ισχύ των μη προνομιούχων όταν 
οργιστούν. Το έχουμε γράψει μυριάδες φορές και 
έχουμε χαρακτηριστεί... «αριστεριστές» γι’ αυτό, ότι 
οι μη προνομιούχοι συντηρούν με τη δουλειά τους, 
τις δαπάνες και τους φόρους που πληρώνουν την 
εθνική οικονομία και ασφάλεια τής χώρας, αφού 
τα παιδιά τους θα πολεμήσουν για να την προστα-
τεύσουν. 
Να υπενθυμίσω ότι η Βρετανία μπορεί να κάνει το 
τσαμπουκά της επειδή είναι η δεύτερη μεγαλύτε-
ρη οικονομία στην Ευρώπη μετά την Γερμανία και 
η πρώτη στρατιωτική δύναμη. Γι’ αυτό η Τράπεζα 
τής Αγγλίας μπορεί να  διαθέσει 446 δις ευρώ για 
να θωρακίσει την εθνική οικονομία και η Βρετανία 
θα μπορέσει να ορθοποδήσει χωρίς την Ευρώπη. 
Αλλωστε, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έστω και με το 
Brexit δεν θα σταματήσουν οι εμπορικές σχέσεις 
της Βρετανίας με την Ε.Ε. μέσα από διμερείς συμ-
φωνίες για ελεύθερο εμπόριο, όπως πολύ πιθανό 
είναι τέτοια διμερής συμφωνία να υπογραφεί με 
την Αυστραλία που θα επιδιώξει ν’ αναθερμάνει 
τις σχέσεις της με την μαμά Αγγλία. Μακάρι να 
μπορούσαμε να πούμε τα ίδια για την Ελλάδα μας, 
αν τολμούσε να δεχτεί την πρόκληση τού Grexit.
Πάντως, ομολογώ ότι το ενδιαφέρον μου για το 
Brexit είναι καθαρά επαγγελματικό και πολύ λίγο 
μ’ ενδιαφέρει αν το Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικά η 
Μεγάλη Βρετανία φύγει από την Ευρώπη ή παρα-
μείνει. Οι Βρετανοί μπορεί να νιώθουν υπερήφα-
νοι επειδή η χώρα τους ήταν κάποτε μια αυτοκρα-
τορία όπου ο ήλιος δεν έδυε ποτέ, αλλά η Ιστορία 
τους είναι βαμμένη στο αίμα εντός και εκτός τής 
επικράτειάς τους. Εμφύλιοι πολέμοι, συνομωσίες 
και δολοφονίες ανάμεσα στους άρχοντες βασιλιά-
δες τους, αλλά και η σκλαβιά εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων ανθρώπων στις αποικίες τους που καταλή-
στεψαν. Ούτε ξεχνώ τους απαγχονισμούς νεαρών 
Κυπρίων πατριωτών από τους Αγγλους δυνάστες, 
επειδή πολεμούσαν για την ανεξαρτησία τού νη-
σιού τους...  

ΑΜΑ ΘΕΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΦΥΓΕ, ΑΜΑ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΤΣΕΙΣ ΚΑΤΣΕ!

Δημοσκοπήσεις
Ελαφρά άνοδο στη δημοτικότητά τους 
κατέγραψε για τους Λίμπεραλ η χθε-
σινή δημοσκόπηση Newspoll στο 51% 
- 49%, μετά την κατανομή των προτι-
μήσεων λίγες μέρες πριν τις εθνικές 
εκλογές τού Σαββάτου, ενώ υπάρχει 
και η πιθανότητα το Brexit να βοηθή-
σει εκλογικά τον πρωθυπουργό Μάλ-
κολμ Τέρνμπουλ. 
Στο μεταξύ, οι μυστικές δημοσκοπή-
σεις των Λίμπεραλ και Εργατικών φαί-
νεται πως δείχνουν απίθανο το στόχο 
της αντιπολίτευσης να κερδίσει 21 
έδρες για να μετακομίσει στα κυβερ-
νητικά έδρανα τής Βουλής. Οι προβλέ-
ψεις είναι πως οι Εργατικοί θα κερδί-
σουν 10 βουλευτικές έδρες από τους 
Λίμπεραλ, που δεν είναι αρκετές για 
να αναλάβουν την εξουσία, όμως οι 
Λίμπεραλ ανησυχούν μήπως η ομάδα 
Ξενοφών και άλλοι ανεξάρτητοι κερ-

δίσουν πέντε επιπλέον έδρες. Γι’ αυτό 
ο πρωθυπουργός κάνει καθημερινές 
εκκλήσεις στους ψηφοφόρους να μη 
ρίξουν ψήφο διαμαρτυρίας και να ψη-
φίσουν τους Λίμπεραλ για μια ισχυρή 
κυβέρνηση σε περίοδο παγκόσμιας 
αβεβαιότητας λόγω τού Brexit.
Οι επόμενες λίγες μέρες μέχρι το Σάβ-
βατο θα είναι κρίσιμες για τους Λί-
μπεραλ και τους Εργατικούς, επειδή 
οι ψηφοφόροι θα δείξουν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον στην προεκλογική εκ-
στρατεία πριν αποφασίσουν τί θα ψη-
φίσουν.
Γεγονός αναμφισβήτητο, πάντως, είναι 
πως εξανεμίστηκε το μεγάλο προβάδι-
σμα των Λίμπεραλ όταν ανέλαβε την 
πρωθυπουργία ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ 
και η εκλογική νίκη τους δεν είναι 
ακόμη στο σακί, όσο υπάρχει ο αστάθ-
μητος παράγοντας τού Νίκου Ξενο-
φών και κάποιων ανεξαρτήτων που 

μπορούν να κερδίσουν έδρες. Οπως ο 
Τόνι Ουίντσορ που διεκδικεί την έδρα 
New England από τον αντιπρόεδρο 
τής κυβέρνησης, Μπάρναμπι Τζόις.  

Καλόο!
Στιγμιότυπο σε αθηναϊκή τράπεζα:
«Πληρωμή ή ανάληψη;», με ρωτάει ο 

ταμίας...
«Aνάληψη...», λέω και ο κόσμος ξεσπά 
σε χειροκροτήματα, άσε που είχα και 
δύο προτάσεις γάμου! 
Ακόμη ένα:
Πήγα σε ένα φαρμακείο να πάρω αντι-
βηχικό, «30 ευρώ» μου λένε και μου 
κόπηκε ο βήχας!

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


