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ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗ

Το νησί που έφυγε

Μ όλις συμπληρώ¬

θηκαν τρία
χρόνια από
την υπογραφή

της
συμφωνίας

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου

από την EE 24 Ιανουαρίου
2020 Πλέον το διαζύγιο είναι
οριστικό όπως συμβαίνει συχνά
σε τέτοιες περιπτώσεις ακολουθεί
μια περίοδος κατά την οποία οι
δυο πρώην εξουθενωμένοι από
τον χωρισμό δεν μπορούν καν να
συνεννοηθούν για τα βασικά Με
λίγη τύχη θα τη διαδεχθεί μια άλλη
περίοδος επανακαθορισμού της
λιγότερο στενής πλέον σχέσης

τους σε νέες βάσεις Για επανασύνδεση

ούτε λόγος Και ας υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι εξαιτίας
αφενός της μετατόπισης μερίδας
της κοινής γνώμης και αφετέρου
της φυσικής αντικατάστασης του
πληθυσμού οι νέοι τείνουν να είναι

υπέρ της EE οι ηλικιωμένοι
κατά η πλειοψηφία της κοινής
γνώμης πιστεύει τώρα ότι το Brexit
ήταν λάθος Τα λάθη πληρώνονται
και οι Βρετανοί δεν θα πουν έλα
μωρέ και τι έγινε που ψηφίσαμε
έτσι στο δημοψήφισμα Το παίρνουμε

πίσω και συνεχίζουμε όπως
πρώτα

Πριν από το δημοψήφισμα της
23ης Ιουνίου 2016 οι οπαδοί της
παραμονής στην EE διεκτραγωδούσαν

τις συνέπειες της αποχώρησης
και είχαν κατηγορηθεί από τους
αντιπάλους τους που αντίθετα
υπόσχονταν λαγούς με πετραχήλια
ότι καλλιεργούσαν τον φόβο Το
πόσο δίκιο είχαν είναι δύσκολο να
εκτιμηθεί με ακρίβεια καθότι από
τον Ιανουάριο 2020 μέχρι τώρα
έχουν μεσολαβήσει μια πανδημία
και ένας πόλεμος Η αρνητική πορεία

της βρετανικής οικονομίας την
τελευταία τριετία είναι γεγονός
αναμφισβήτητο αλλά οι οπαδοί
της αποχώρησης ισχυρίζονται ότι
οφείλεται στον κορωνοϊό και στη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
όχι στο Brexit Ισχύει η ένσταση

Δύο πρόσφατες μελέτες δείχνουν
πως όχι Η πρώτη του Centre for
European Reform σύγκρινε τις οικονομικές

επιδόσεις της Βρετανίας
με εκείνες 22 χωρών που έως το δημοψήφισμα

του 201 6 είχαν παρόμοιες
επιδόσεις Η μελέτη εκτίμησε ότι

το Brexit συρρίκνωσε το ΑΕΠ κατά
6 τις επενδύσεις κατά 11
και το εξωτερικό εμπόριο αγαθών
κατά 7 σε σχέση με το εντελώς

φανταστικό πλέον σενάριο της
μη αποχώρησης Η δεύτερη του

Centre for Economic Performance
διαπίστωσε ότι οι τιμές των τροφίμων

αυξήθηκαν κατά 3 το 2020 και
άλλο 3 το 2021 πέρα και πάνω
από το επίπεδο στο οποίο θα έφταναν

εάν δεν είχε συμβεί το Brexit
παρότι η βρετανική κυβέρνηση δεν
έχει ακόμη θεσμοθετήσει τα μέτρα

περιορισμού των ευρωπαϊκών
εισαγωγών που έχει απειλήσει να
εισαγάγει

Φυσικά οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις

είναι πάντοτε σοβαρότερες
από τις άμεσες To Brexit

έχει κάνει την πάλαι ποτέ Cool
Britannia πολύ πιο uncool Λιγότεροι

επιστήμονες καλλιτέχνες
εφευρέτες επιχειρηματίες εγκαθίστανται

στο Λονδίνο από ό,τι πριν
Πολλοί Ευρωπαίοι των παραπάνω

κατηγοριών και άλλων μέχρι
πρόσφατα κάτοικοι Βρετανίας την
έχουν εγκαταλείψει η σκέφτονται
να το κάνουν

Επίσης οι οικονομικές επιπτώσεις

έχουν αποδειχθεί προς το
παρόν τουλάχιστον λιγότερο
οδυνηρές από τις πολιτικές Το
Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε για αιώνες

φάρος μετριοπάθειας πραγματισμού

ορθολογικής αναζήτησης
λύσεων δυσπιστίας προς τις μεγάλες

ιδεολογίες απόρριψης των
δημαγωγών κάθε είδους Μέσα
σε λίγα χρόνια δείχνει να έχει

μετατραπεί

σε μπανανιά με κυβερνήσεις

που μένουν στην εξουσία
μέρες πρωθυπουργούς χαμηλού
επιπέδου και υπουργούς που στο
παρελθόν δεν θα είχαν εκλεγεί ούτε
δημοτικοί σύμβουλοι

Ο συντάκτης αυτού του άρθρου

δεν είναι αντικειμενικός

αφού έζησε 6
ευτυχισμένα χρόνια στην Αγγλία
αγάπησε και εκείνη τη θετή πατρίδα

του και βίωσε το Brexit ως
προσωπική προσβολή Εάν ήταν
θα παραδεχόταν ότι τα τελευταία
τρία χρόνια δεν έχει γίνει φτωχότερη

μόνο η Βρετανία αλλά και η
ίδια η Ευρώπη Μας λείπει η

μετριοπάθεια

ο πραγματισμός και
η ορθολογική αναζήτηση λύσεων
καθώς και το φιλελεύθερο πνεύμα
που είχε συνεισφέρει στην EE η
Βρετανία Χωρίς αυτά κινδυνεύουμε

να μείνουμε με τον γερμανικό
μοραλισμό τη γαλλική τυπολατρία
και όλα τα υπόλοιπα

Come back Blighty all is forgiven

Ο Mavos Ματσαγγάνηδ είναι καθηγητής
Δημόσιαε Οικονομικήε στο Πολυτεχνείο
του Μιλάνου και εηικεφαλήδ του
Παρατηρητηρίου Ελληνικήδ Ευρωπαϊκήε
OiKovoMias του ΕΛΙΑΜΕΠ

Δυσαρέσκεια
μεταμέλειες και
παιχνίδια
εντυπώσεων
Σε όλες ns δημοσκοπήσει
αποτυπώνεται ότι οι περισσότεροι
κάτοικοι ms Γηραιάς Αλβιώνας
57 συμφωνά με πρόσφατη

έρευνα θεωρούν ότι η έξοδος
από την EE ήταν λάθος Το 65

μάλιστα δηλώνει ότι πρέπει
να διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αν
το Brexit ήταν τρένο θα ήταν σίγουρα

το Eurostar το οποίο συνδέει το Λονδίνο
με τις Βρυξέλλες το Παρίσι και το Αμστερνταμ

διατρέχοντας καθημερινά τη σήραγγα της
Μάγχης Η είδηση αυτής της εβδομάδας ότι οι
συρμοί της υπερταχείας ταξιδεύουν μισοάδειοι
οι κενές θέσεις υπερβαίνουν το 30 εξαιτίας

καθυστερήσεων οι οποίες σχετίζονται με τους
ελέγχους που έφερε το Brexit συνέπεσε με τη
δημοσίευση δημοσκοπήσεων που καταδεικνύουν

ότι οι Βρετανοί έχουν αλλάξει γνώμη για
την έξοδο της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή
Ενωση Το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι το
Brexit ήταν καλό είναι αντίστοιχο εκεί
νου των βαγονιών του τρένου που
αναχωρούν άδεια από τον σταθμό
Σεντ Πάνκρας 32

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ Τρίτη συμπληρώνονται

τρία χρόνια από την
ημέρα που η Βρετανία εγκατέλειψε

τυπικά την ευρωπαϊκή οικογένεια

η ουσιαστική αποχώρηση
συντελέστηκε έντεκα μήνες αργότερα

με τη λήξη της λεγόμενης
μεταβατικής περιόδου Επειτα από
47 χρόνια έγγαμου βίου το διαζύγιο που
αποφασίστηκε στο βαθιά διχαστικό δημοψήφισμα
του 2016 συνοδεύτηκε από τις ιαχές συγγενών

του γαμπρού δηλαδή των apxi-Brexiteers
περί ανάκτησης της ελευθερίας του Μήπως
όμως ο πρώην σύζυγος έχει αρχίσει να κάνει
δεύτερες σκέψεις Σε όλες τις δημοσκοπήσεις
αποτυπώνεται ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της
Γηραιάς Αλβιώνος 57 σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα θεωρούν ότι η έξοδος από την EE ήταν
λάθος Το 65 μάλιστα δηλώνει ότι πρέπει να
διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα Ορισμένα μέσα
ενημέρωσης έσπευσαν να βαφτίσουν την τάση
αυτή Regrexit ri Bregret επιχειρώντας να
περικλείσουν σε έναν όρο τα συναισθήματα του
μάλλον μεταμελημένου συζύγου Είναι προφανές

ότι οι Βρετανοί δεν είναι ευχαριστημένοι με

το Brexit κατά κύριο λόγο εξαιτίας των μειζόνων
οικονομικών και γραφειοκρατικών προβλημάτων
που αυτό προκάλεσε έχοντας παράλληλα διαπιστώσει

ότι τα παχιά λόγια των Brexiteers περί
μιας ισχυρής διεθνούς και σε διαρκή άνθηση
Βρετανίας δεν μετουσιώνονται τουλάχιστον για
την ώρα σε πράξη Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα

ότι η πλειοψηφία όσων έριξαν Leave στην
κάλπη έχουν μετανιώσει για την απόφασή τους
Αρκετοί ερωτώμενοι στις δημοσκοπήσεις είναι
άνθρωποι που το 2016 είτε δεν είχαν δικαίωμα
ψήφου είτε δεν είχαν πάει να ψηφίσουν Το

κλίμα δυσαρέσκειας όμως είναι υπαρκτό
και οφείλεται εν πολλοίς στην παντελή

έλλειψη σχεδίου για τη μετά
Brexit εποχή Σε καμία εκδοχή
του από την πρώτη στιγμή που
αναδείχθηκε σε πιθανό πολιτικό
προορισμό για τη χώρα πολύ
πριν από την προκήρυξη του
δημοψηφίσματος έως σήμερα
το σχέδιο για το Brexit δεν ευθυγραμμίστηκε

με την ανάγκη για
πολιτικό ορθολογισμό εξηγεί στα

ΝΕΑ ο καθηγητής Δημήτρης Γιαν
νουλόπουλος διευθυντής της Νομικής

Σχολής στο Πανεπιστήμιο Golàsmiths του
Λονδίνου Στην ουσία δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο
για το πώς ακριβώς θα μπορούσε να υπερκεραστεί

η πληθώρα εμποδίων που θα ανέκυπταν σε
όλα τα επίπεδα από το εμπόριο και την οικονομία
έως το δίκαιο την κοινωνία και τον πολιτισμό
Οι αέναες διαπραγματεύσεις για το πρωτόκολλο
της Βόρειας Ιρλανδίας η γραφειοκρατία και το
υψηλό οικονομικό κόστος που έχουν πλήξει
τις εισαγωγές και τις εξαγωγές η συντριπτική
μείωση του αριθμού των φοιτητών από την EE
και η εξαιρετικά δύσκολη πλέον πρόσβαση
σε διευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και
προγράμματα τύπου Εράσμους αποδεικνύουν
του λόγου το αληθές τονίζει ο Γιαννουλόπουλος
ο οποίος διευθύνει την ακαδημαϊκή δεξαμενή
σκέψης Britain in Europe
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ΛΚΟ 28-29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 «Δεν είμαι Ευρωπαίοβ». Βρετανοί
διαδηλώνουν υπέρ του Brexit τον
Μάρτιο του 2019 ζητώνταβ από την τότε
πρωθυπουργό, Τερίζα Μέι, να βγάλει
τη χώρα από την EE χωρίβ συμφωνία

ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΝΕΑ 4*

Το 77% των βρετανικών επιχειρήσεων που
συναλλάσσονται με χώρες της EE υποστηρίζουν
ότι το Brexit - και η συνακόλουθη εμπορική
συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών -
έχει βλάψει τη δραστηριότητά τους: επέφερε
γραφειοκρατικές διατυπώσεις, χρονοβόρους
ελέγχους και υψηλότερα κόστη. Στην παρούσα
φάση, το εκρηκτικό κοκτέιλ της πανδημίας, του
πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής
κρίσης καθιστά δύσκολη την αποτίμηση του
οικονομικού αντικτύπου του Brexit. Ωστόσο,
οι περισσότεροι οικονομολόγοι ομονοούν ότι
η έξοδος έκανε τα πράγματα χειρότερα: το
Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη μεγάλη χώρα
της Δύσης με ΑΕΠ κάτω από τα προ πανδημίας 

επίπεδα, οι εξαγωγές προβλέπεται ότι θα
μειωθούν από 739 δισ. στερλίνες πέρυσι σε
707 δισεκατομμύρια του χρόνου, ενώ κλάδοι
όπως η εστίαση και η φιλοξενία αντιμετωπίζουν
ελλείψεις εργατικού δυναμικού, καθώς οι εν
λόγω θέσεις καλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό
από Ευρωπαίους.

«ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΕΛΟΓΙΧΜΕΝΕΙ προσπάθειες να
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές, η κυβέρνηση 

εξακολουθεί να αρέσκεται σε παιχνίδια
εντυπώσεων. Δεν μπορεί να υπάρξει πιο ξεκάθαρη 

απόδειξη από το νομοσχέδιο που πέρασε
το κοινοβούλιο, σε πρώτη φάση, την περασμένη
εβδομάδα, το οποίο αποσκοπεί να καταργήσει
το σύνολο των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων των
οποίων η διατήρηση, νωρίτερα στη διαδικασία
του Brexit, είχε κριθεί εκ των ων ουκ άνευ για
την ομαλή λειτουργία της χώρας σε κρίσιμους
τομείς, όπως το εργατικό δίκαιο ή το περιβάλλον.
Πέρα, δηλαδή, από τα εντονότατα προβλήματα
που ήδη αντιμετωπίζει η χώρα ως απότοκα του
Brexit, κινδυνεύει πλέον να βρεθεί σε ένα πρακτικά 

άκρως επικίνδυνο νομικό κενό» παρατηρεί
ο καθηγητής Γιαννουλόπουλος.

Αν, όμως, αναρωτιέστε εάν όλα αυτά φέρνουν
κοντά την επανένταξη στην EE, η απάντηση είναι
κατηγορηματικά όχι. Τουλάχιστον όχι ακόμη. Το
ενδεχόμενο δεύτερου δημοψηφίσματος απορρίπτεται 

τόσο από τους Τόρις όσο και από τους
Εργατικούς του Κιρ Σταρμερ (έως πριν από τρία
χρόνια ένθερμου υποστηρικτή του Rejoin), ενώ
το Brexit - παρά τη δυσαρέσκεια πολιτών και
(κυρίως) επιχειρηματιών - δεν αποτελεί πλέον
προτεραιότητα: σε έρευνα της Ipsos τον περασμένο 

μήνα μόνο το 1 0% το χαρακτήρισε «το πιο
σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα»,
σε σύγκριση με 66% το 2019.

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑκριΒώε τα μεσάνυχτα, το Ηνωμένο
Βασίλειο παύει και επισήμωε να είναι 

μέλοβ ms Ευρωπαϊκήε Ενωσηε,
ακριΒώβ 47 χρόνια και ένα μήνα μετά 

την ένταξη του στην τότε ΕΟΚ.

1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αμέσωε μετά το «διαζύγιο» δηλαδή,
ξεκίνησε η μεταβατική περίοδοε, με
διάρκεια μέχρι Tis 31 Δεκεμβρίου
2020, προκειμένου να υπάρξει ομαλή
μετάβαση στο νέο καθεοτώε. Μία
ημέρα πριν από τη λήξη ms, υπογράφηκε 

η διμερήε συμφωνία για
το εμπόριο και τη συνεργασία, που
καθορίζει το πλαίσιο των μελλοντικών
σχέσεων.

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει το
πράσινο φωε για την έναρξη των
διαπραγματεύσεων οι onoies θα
καθορίσουν το μελλοντικό καθεοτώε 

του Γιβραλτάρ, που ανήκει στη
βρετανική δικαιοδοσία. Πρόσφατα,
στο ΝταΒόε, ο ισπανόε υπουργόε
Εξωτερικών δήλωσε ότι η οριστική
συμφωνία είναι πολύ κοντά.

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

δημοσιεύει τον νόμο για το
Πρωτόκολλο Tns Βόρειαε Ιρλανδίαε,
που παραμένει το σημαντικότερο
«αγκάθι» Tns συμφωνίαε για το
Brexit. Οι Βρυξέλλεε καταγγέλλουν
διεθνώε τη μονομερή αλλαγή των
όρων και προχωρούν σε ένδικα μέτρα 

κατά του πρώην εταίρου tous.
Οι διαπραγματεύσειε συνεχίζονται
και, για την ώρα, δεν διαφαίνεται
άρση του αδιεξόδου.

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
EE και Βρετανία υπογράφουν συμφωνία 

για ανταλλαγή εμπορικών
δεδομένων.

ΤΟΥ ΑΡΗ ΙΈΩΡΓΌΠΟΥΑΟΥ

Τα γενέθλια μια5 véas XéÇns

Πέρασαν 

κιόλας
τρία χρόνια από
την έξοδο του
Ηνωμένου Βασιλείου 

από την EE
και δύο χρόνια
από το τέλος της

μεταβατικής περιόδου. Η πανδημία,
η ρωσική εισβολή και η ενεργειακή
κρίση επισκίασαν σε έναν βαθμό τις
συνέπειες της εξόδου.

Ωστόσο μπορεί να γίνει μια πρώτη
αποτίμηση όσον αφορά τους τρεις
βασικούς πυλώνες του αφηγήματος
του Brexit: «Παγκόσμια Βρετανία» /
εμπορικές συμφωνίες με άλλα κράτη,
έλεγχος / μείωση μετανάστευσης,
επιστροφή στη νομοθετική κυριαρχία
του κοινοβουλίου.

«Παγκόσμια Βρετανία»
Η Βρετανία όντως συνήψε συμφωνίες 

με τρίτες χώρες, όμως οι περισσότερες 

από αυτές ήταν συνέχεια
υφιστάμενων συμφωνιών της EE. Οι
καινούργιες εμπορικές συμφωνίες
είναι κυρίως αυτές με την Αυστραλία 

και τη Νέα Ζηλανδία. Προς το
παρόν τα οφέλη για τη βρετανική
οικονομία είναι πενιχρά, λαμβάνοντας 

υπόψη το κόστος της εξόδου
από την ενιαία αγορά. Επιπλέον οι
συμφωνίες αυτές έχουν γίνει αντικείμενο 

δριμείας κριτικής ακόμη και από
πρώην υπουργούς της κυβέρνησης,
όπως ο Τζορτζ Γιούστις. Ο πρώην
υπουργός επέκρινε, αν και κατόπιν
εορτής, τη διαπραγματευτική στάση
τής καθ' ύλην αρμόδιας υπουργού και
μετέπειτα πρωθυπουργού Λιζ Τρας,
η οποία ζήτησε από τους Αυστραλούς
να συντάξουν λίστα με τους όρους
που θα βοηθούσαν τη γρήγορη σύναψη 

συμφωνίας πριν από τη Σύνοδο
του G7 τον Ιούνιο του 202 1 . Οπως
ήταν αναμενόμενο, οι αυστραλοί
διαπραγματευτές άδραξαν την ευκαιρία 

παρουσιάζοντας μια «λίστα
Χριστουγέννων» που αποτέλεσε και
τον κορμό της τελικής συμφωνίας.
Από την άλλη μεριά οι συνέπειες του
Brexit στις εξωστρεφείς μικρομεσαίες
επιχειρήσεις είναι αρνητικές. Πριν
από την έξοδο η ενιαία αγορά αποτελούσε 

μια φυσική ενδοχώρα στην
οποία βάσιζαν την περαιτέρω ανά-
πτυξή τους. Οσες από αυτές μπορούν,
επενδύουν στη φυσική τους παρουσία
εντός EE, ενίοτε έπειτα από προτροπή
των βρετανικών Αρχών. Οσες δεν
μπορούν να επενδύσουν στην EE ή να
βρουν γρήγορα εναλλακτικές αγορές,
παρακμάζουν και κλείνουν.

Μετανάστευση
Οι ρυθμοί μετανάστευσης συνεχίζουν
να ακολουθούν αυξητική πορεία. Η

βασική διαφορά είναι ότι έχει μειωθεί
σημαντικά η μετανάστευση από την
EE, ενώ έχει υπεραυξηθεί η μετανάστευση 

από άλλες χώρες.
Επιπλέον η Βρετανία αντιμετωπίζει

μεγαλύτερα προβλήματα στον χειρισμό 
του ζητήματος της άτυπης μετανάστευσης 

αφού πλέον βρίσκεται
εκτός του πλαισίου του Κανονισμού
«Δουβλίνο III».

Κυριαρχία
του κοινοβουλίου

Η έξοδος από την EE έδωσε τη δυνατότητα 

στη Βρετανία να αποφασίσει
ποιους από τους ισχύοντες κανόνες 

που ψηφίστηκαν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο θα κρατήσει και ποιους θα
καταργήσει. Το κοινοβούλιο θα είχε
τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σύμφωνα
με το αφήγημα του Brexit.

Ωστόσο κι εδώ η πραγματικότητα
είναι εντελώς διαφορετική. Η κανονιστική 

πολυπλοκότητα που προέκυψε 

από σαράντα και πλέον έτη
συμπόρευσης της βρετανικής και
της ενωσιακής συνταγματικής τάξης
καθιστά τη διαδικασία άκρως τεχνική
και χρονοβόρα, με αποτέλεσμα τις
περισσότερες φορές το κοινοβούλιο
να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ. Οι τελευταί
ες δημοσκοπήσεις (2023) δείχνουν
ότι το 58% των ερωτηθέντων θεωρεί
ότι το Brexit δεν εξελίσσεται καλά για
τη Βρετανία. Αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανατροπή 

του Brexit. Η EE δεν φαίνεται
διατεθειμένη να ξανανοίξει ένα κε-
φάλαιο που κατάφερε να κλείσει με 

™

πολύ κόπο. Επίσης οι Εργατικοί δεν
θέλουν να ξεκινήσει πάλι συζήτηση
γύρω από το Brexit, η οποία ίσως να
τους κόστιζε εκλογικά σε περιοχές
στον αγγλικό Βορρά.

^ τ ε αυτή τη χρονική συγκυρία^ η καλύτερη έκβαση στο saga
âêêêêU του Brexit για τα εμπλεκόμενα 

μέρη είναι να προχωρήσουν οι
συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο για
να βελτιωθεί η λειτουργία του υφι- ·*·
στάμενου πλαισίου, ξεκινώντας με
το μεγάλο αγκάθι που ακούει στο
όνομα Πρωτόκολλο Ιρλανδίας / Β.
Ιρλανδίας.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε
ότι προς το παρόν το μόνο απτό θετικό 

αποτύπωμα του Brexit για τη
Βρετανία είναι ο εμπλουτισμός του
αγγλικού λεξιλογίου με μία νέα λέξη
και τα παράγωγά της.

Ο δρ Apns Γεωργόηουλοε είναι επίκουροι
καθηγητήΘ τηε Νομικήε Σχολήε του
Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ
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