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Του ΙΣΑΑΚ Α. ΚΑΡΙΠΙ∆Η

Τ
ην ώρα που στο Παρίσι, στο Μέγαρο των 
Ηλυσίων, οι νέοι κάτοικοί του θα διευθε-
τούν τις λεπτοµέρειες της εγκατάστασής 

τους, στο Λονδίνο, στην Ντάουνινγκ Στριτ, το 
κυβερνητικό επιτελείο θα συνεδριάζει για να δει 
πώς θα αντιµετωπίσει το φαινόµενο Μακρόν. 
Είναι κοινό µυστικό ότι πρωτοκλασάτα στε-
λέχη της βρετανικής κυβέρνησης από όλους 
τους Γάλλους υποψηφίους θα προτιµούσαν 
τον Φρανσουά Φιγιόν. Η εκτίµησή τους ήταν 
πως «θα έβλεπε το θέµα της εξόδου από την 
Ε.Ε. πρακτικά», γεγονός που, όπως υπογραµ-
µίζουν, θα βοηθούσε τη διαπραγµατευτική θέ-
ση της χώρας. 
Αντιθέτως, «ο Μακρόν είναι συναισθηµατι-
κά και ιδεολογικά υπέρ µια ισχυρής Ευρώπης. 
Εχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυµεί µια γλυκιά 
συµφωνία µε τη Βρετανία», επισηµαίνουν οι 
αναλυτές. Ο ίδιος, άλλωστε, στο πλαίσιο της 
προεκλογικής του εκστρατείας τον περασµέ-
νο Φεβρουάριο, επισκέφτηκε το Λονδίνο και 
εξέφρασε, χωρίς τον παραµικρό ενδοιασµό, 
την απόλυτη θέση του στο θέµα. Χαρακτήρισε 
«έγκληµα» την αποχώρηση της Βρετανίας από 
την Ε.Ε., το οποίο, όπως είπε, θα φέρει το Ηνω-
µένο Βασίλειο αντιµέτωπο µε την «υποτέλεια». 

«Μετά τις πρόσφατες εκλογές στην Ολλανδία 
και τη Γαλλία, η Ευρώπη βγαίνει πια πολύ ενι-
σχυµένη από την ψυχολογική -υπαρξιακή θα 
έλεγα- δοκιµασία των τελευταίων µηνών», επε-
σήµανε στη Realnews o αντιπρύτανης του Πα-
νεπιστηµίου Μπρουνέλ του Λονδίνου δρ ∆η-
µήτρης Γιαννουλόπουλος. «∆εν θα πρέπει να 
ξεχνάµε ότι, για µεγάλο διάστηµα, πιθανή νίκη 
της Μαρίν Λεπέν στις γαλλικές εκλογές κρεµό-
ταν σαν δαµόκλειος σπάθη πάνω από την Ευ-

ρώπη. Αµέσως µετά το δηµοψήφισµα της 23ης 
Ιουνίου, ο Νάιτζελ Φάρατζ και οι υπόλοιποι ευ-
ρωσκεπτικιστές προοιώνιζαν ότι τα κράτη-µέλη 
θα έπεφταν σαν κοµµάτια ντόµινο, το ένα µετά 
το άλλο», µας επεσήµανε. Οπως όµως τόνισε, 
«οι ευσεβείς τους πόθοι διαψεύστηκαν πανη-
γυρικά, τουλάχιστον έως τώρα. Απέναντί της, 
η Μεγάλη Βρετανία δεν βρίσκει µια Ε.Ε. διαιρε-
µένη και σε κρίση, όπως ίσως υπολόγιζε, αλλά 
µια Ευρώπη που παρουσιάζεται πιο ενωµένη 
από ποτέ», υπογράµµισε στην «R» o δρ Γιαν-
νουλόπουλος, ο οποίος είναι και ιδρυτής της 
δεξαµενής σκέψης «η Βρετανία στην Ευρώπη». 
Ολα αυτά βέβαια µε την προϋπόθεση ότι οι 
Συντηρητικοί θα κερδίσουν τις επερχόµενες 
εκλογές της 8ης Ιουνίου. Πράγµα µάλλον όχι 
πολύ δύσκολο αν λάβει κανείς υπόψη του, από 
τη µία, τις δηµοσκοπήσεις που εξακολουθούν 
να δίνουν ισχυρό προβάδισµα στους Τόρις και, 
από την άλλη, τα αποτελέσµατα των πρόσφα-
των δηµοτικών εκλογών. Σύµφωνα µε αυτά, οι 
Συντηρητικοί κατάφεραν να κερδίσουν 11 επι-
πλέον δήµους και να εκλέξουν 563 περισσότε-
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ρους δηµοτικούς συµβούλους από την τελευταία φορά. «Ολες οι προβλέψεις 
συµφωνούν στο ότι οι Συντηρητικοί θα συνεχίσουν να είναι στην εξουσία, µε 
µοναδικό ερώτηµα το πόσο µεγάλη θα είναι ενδεχοµένως η πλειοψηφία που θα 
προκύψει. Κάποιοι αναλυτές προσδιορίζουν ότι θα καταλάβουν 150 βουλευτι-
κές έδρες περισσότερες από τους Εργατικούς. Αλλοι πάλι ανεβάζουν τη διαφο-
ρά αυτή ακόµη και στους 200 βουλευτές. Φυσικά µια τέτοια νίκη θα αναδείξει 
την Τ. Μέι ως την απόλυτη πρωταγωνίστρια της µετά Brexit βρετανικής πολιτι-
κής σκηνής. Μια ‘‘νέα Μάργκαρετ Θάτσερ’’, όπως ήδη άλλωστε αρέσκονται να 
την αποκαλούν ΜΜΕ φιλικά προσκείµενα στους Συντηρητικούς», τόνισε στην 
«R» o δρ Γιαννουλόπουλος
Επίσης, προχθές διέρρευσε στον Τύπο ένα προσχέδιο του µανιφέστου των 
Εργατικών, το οποίο, µεταξύ άλλων, προβλέπει: 
f 6 δισ. επιπλέον από τον ετήσιο προϋπολογισµό στο Εθνικό Σύστηµα Υγεί-
ας (NHS). 
f Σταδιακή κατάργηση των πανεπιστηµιακών διδάκτρων στα προπτυχιακά 
τµήµατα. 
f Κατασκευή 100.000 εργατικών κατοικιών κάθε χρόνο.
f Αύξηση της φορολογίας σε όσους κερδίζουν περισσότερες από 80.000 λί-
ρες ετησίως.
f Κρατικοποίηση των ταχυδροµείων «το συντοµότερο δυνατόν». 
f Ανανέωση του προγράµµατος των πυρηνικών υποβρυχίων Trident. 
f Ως το 2030 το 60% της ενέργειας της χώρας να προέρχεται από ανανεώσι-
µες πηγές.

f ∆ικαίωµα ψήφου στα 16. 
f Αποδοχή του δηµοψηφίσµατος για το Brexit, 
αλλά και δηµιουργία µια στενής σχέσης µε την 
Ε.Ε., που θα εξασφαλίζει τα δικαιώµατα των ερ-
γαζοµένων και θα δίνει προτεραιότητα σε νέες 
θέσεις εργασίας. 
f Ουσιαστικός ρόλος του Κοινοβουλίου στις 
διαπραγµατεύσεις για την έξοδο της χώρας 
από την Ε.Ε. 
f Εξασφάλιση όλων των δικαιωµάτων των πο-
λιτών της Ε.Ε. που ζουν στη Βρετανία, αλλά και 
των δικαιωµάτων των Βρετανών που ζουν σε 
άλλες χώρες της Ε.Ε. 
Αν και το τελικό κείµενο του µανιφέστου των 
Εργατικών θα δοθεί επίσηµα στη δηµοσιότη-
τα τις επόµενες ηµέρες, πολλοί αναλυτές στη 
Βρετανία το έχουν ήδη χαρακτηρίσει «άκρως 
αριστερό». Το συγκρίνουν, δε, µε το µανιφέ-
στο του ιστορικού στελέχους και αρχηγού του 
κόµµατος Μάικλ Φουτ, που στις εκλογές του 
1983 είχε συντριβεί από τη «σιδηρά κυρία», 
µε αποτέλεσµα να παραιτηθεί από την ηγεσία 
των Εργατικών. 

«Ο Μακρόν είναι υπέρ της 
Ευρώπης και έχει ξεκαθαρίσει 
πως δεν επιθυµεί µια γλυκιά 
συµφωνία µε τη Βρετανία», 
επισηµαίνουν οι αναλυτές


