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Εισαγωγή 
 

Από το 1963, όταν ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας αρλ 
ντε Γκωλ έθεσε για πρώτη φορά βέτο στην αίτηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι σχέσεις  του Ηνωμένου Βασιλείου με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση  διέρχονται μέσα από τις διακρατικές 
συμφωνίες του με την Γαλλία.  

Η επιβεβαίωση του Ζωρζ Πομπιντού, διαδόχου του Ντε 
Γκωλ στην Γαλλική Προεδρία, μετά την περίφημη 
συνάντηση με τον Άγγλο Πρωθυπουργό Έντουαρντ 
Χηθ το 1971, ήταν αυτή που σφράγισε την είσοδο της 
Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1973.   

 

 





Η ΣΥΝΘΗΚΗ 

Σον Ιανουάριο του 2018, στη 

στρατιωτική  Ακαδημία του 

Sandhurst, κοντά στο 

Λονδίνο, υπεγράφη η 

ομώνυμη υνθήκη μεταξύ 

της Μεγάλης Βρετανίας και 

της Γαλλίας.  



Πρόκειται για την 35η διάσκεψη κορυφής μεταξύ των δύο 

χωρών, αποτέλεσμα των προσπαθειών της Βρετανίας να 

ενισχύσει τις διμερείς της σχέσεις προτού εγκαταλείψει την 

Ευρωπαϊκή  Ένωση τον Μάρτιο του 2019.  



το πλαίσιο αυτό ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ 
Μακρόν, και η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Σερέζα 
Μαίη, προχώρησαν σε  μια νέα συμφωνία για την 
ασφάλεια των συνόρων που αποσκοπεί 

 στην παρεμπόδιση μεταναστών να προσεγγίσουν 
τις βρετανικές ακτές από τα  γαλλικά εδάφη, και 

   στην επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης 
ασύλου στους νόμιμους μετανάστες που 
επιθυμούν να πάνε στην Βρετανία, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που θέλουν να 
ενωθούν με τις οικογένειές τους που βρίσκονται ήδη 
εκεί, καθώς και των ασυνόδευτων παιδιών 
 



ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ  



1.  ύμφωνα με την υνθήκη, η Μεγάλη Βρετανία 

θα πληρώσει 44.5 εκατ. λίρες (50 εκατ. ευρώ) 

στην Γαλλία για την τοποθέτηση φραχτών , 

συστημάτων εποπτείας CCTV και συστημάτων 

ανιχνεύσεως στο Καλαί και σε άλλα λιμάνια του 

Καναλιού μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας. 

«Η επένδυση αυτή που συμφωνήσαμε με 

τον πρόεδρο Μακρόν θα κάνει τα 

σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου ακόμα 

πιο ισχυρά » δήλωσε η πρωθυπουργός 

Μέη μετά  την συμφωνία, ενώ ο Γάλλος 

πρόεδρος δήλωσε ότι « θέλουμε να 

στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα 

σύνορα στο Καλαί δεν είναι ανοιχτά ούτε 

εύκολα προσβάσιμα.» 



Μέχρι τώρα οι δύο χώρες εφήρμοζαν για δεκαπέντε χρόνια την 

υνθήκη του Le Touquet από το 2003, σύμφωνα με την οποία, τα 

βρετανικά σύνορα μετακινούνται στα βόρεια παράλια της Γαλλίας 

και αντίστοιχα τα βόρεια σύνορα της Γαλλίας μετακινούνται στα 

νότια παράλια της Βρετανίας επιτρέποντας παράλληλους ελέγχους 

για μετανάστες  από την μία χώρα, στα σύνορα της 

άλλης(“juxtaposed border controls”). Αυτό θα εξακολουθήσει να 

ισχύει  και με την νέα υνθήκη, η οποία αναμένεται να συμπληρώσει 

την προηγούμενη. Επιπροσθέτως, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για 

την βελτίωση των συνθηκών των προσφύγων – παιδιών,  με την 

γραφειοκρατική διαδικασία να περατώνεται σε 25 ημέρες και για 

τους ενήλικες από έξι μήνες σε ένα μήνα.  



2. Ένα άλλο αποτέλεσμα της διάσκεψης ήταν η απόφαση 

του Μακρόν να δανείσει στη Βρετανία  μετά το 2020  την 

περίφημη Bayeux Tapestry, μια κεντημένη ταπισερί 70 

μέτρων μήκους και 50 εκατοστών ύψους, που απεικονίζει τα 

ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην κατάκτηση της 

Αγγλίας από τους Νορμανδούς τον ενδέκατο αιώνα.  

 

« Θα δημιουργήσουμε μια νέα  ταπισερί μαζί» είπε ο 
Μακρόν, απορρίπτοντας κάθε υπαινιγμό ότι ήθελε με 
αυτόν τον τρόπο να υπενθυμίσει στους Αγγλους την 
νικηφόρο έκβαση για τους Γάλλους της μάχης του 

Χέιστινγκς το 1066 που απεικονίζεται σ αυτή την 
ταπισερί. Πιο συγκεκριμένα, στην μάχη αυτή στο East 
Sussex της Αγγλίας, ο Νορμανδογαλλικός στρατός 

υπό την ηγεσία του Γουίλιαμ, Δούκα της Νορμανδίας ,  
κατενίκησε τους Αγγλοσάξωνες του βασιλιά Χάρολντ 

Γκοντγουινσον αρχίζοντας έτσι την Νορμανδική 
κατοχή της Αγγλίας.  



3.  Μέρος της συμφωνίας ήταν 

επίσης η δέσμευση της Βρετανίας 

να στείλει τρία ινούκ ελικόπτερα 

της RAF στη Γαλλία, για να τα 

χρησιμοποιήσει στον πόλεμο κατά 

των τρομοκρατών τζιχαντιστών 

στην περιοχή Sahel της Αφρικής 





ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 



• Σο Refugee Council στην Αγγλία και η 

Επισκοπή του Γουεστμίνστερ χαιρέτισαν την 

απόφαση των δύο κυβερνήσεων για τις 

προσπάθειές τους απέναντι στο 

οργανωμένο έγκλημα  στην περιοχή του 

Καλαί και ζήτησαν περισσότερη φροντίδα 

για τα ασυνόδευτα παιδιά, προσθέτοντας 

ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός που 

εισέρχονται στην χώρα (Βρετανία). 



• Από την άλλη πλευρά, το αγγλικό Τπουργείο Εσωτερικών 

δήλωσε ότι ο αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών που θα 

εισέρχονται στη χώρα σύμφωνα με την Dubs Amendment, δεν 

θα ξεπερνά τα 480. Η τροπολογία Dubs είναι ένα σχέδιο της 

Βρετανίας να δώσει την δυνατότητα στα ασυνόδευτα παιδιά του 

Καλαί να έρθουν στην χώρα ακόμα κι` άν δεν έχουν τις 

οικογένειές τους εκεί και βασίζεται στην ρύθμιση του Δουβλίνου 3 

σύμφωνα με την οποία οι οικογένειες έχουν το δικαίωμα να 

μένουν μαζί.  
 

 



• Με την ανακοίνωση της συμφωνίας, δημιουργήθηκαν 

ψεύτικες ελπίδες  και 200 μετανάστες κατέφθασαν στο Καλαί 

από άλλα μέρη της Γαλλίας ελπίζοντας ότι πολύ σύντομα θα 

πήγαιναν στην Αγγλία μαζί με άλλους 600 που βρισκόταν ήδη 

εκεί . Η συνθήκη όμως δεν σημαίνει ότι η Βρετανία θα δεχθεί 

περισσότερους, απλώς θα επισπευσθούν οι διαδικασίες γι` 

αυτούς που έχουν το δικαίωμα να μεταβούν στην Βρετανία.  



• Οι οργανώσεις υπέρ των προσφύγων 

διαμαρτύρονται για την διάθεση αυτού του 

υπέρογκου ποσού των 50 εκατ ευρώ της 

συμφωνίας στην κατασκευή φρακτών, 

ηλεκτροφόρων συρμάτων και αστυνόμευσης και 

για την απουσία χρηματικών πόρων για την 

φροντίδα των προσφύγων, ανάμεσά τους και 

πολλών ασυνόδευτων παιδιών, που διαμένουν και 

κοιμούνται στους δρόμους ή στα γειτονικά δάση, σε 

πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες,  χωρίς τροφή, 

νερό, και κανόνες υγιεινής 



• Η νέα συνθήκη, ενώ χαιρετίστηκε σαν νίκη 

στη Γαλλία,  προκάλεσε αντιδράσεις στους 

κόλπους των υποστηρικτών του Brexit στην 

Βρετανία. Τποστηρίζουν ότι το Brexit ήταν η 

ψήφος του βρετανικού λαού για να 

ξαναπάρουν τον έλεγχο του μεταναστευτικού 

στα χέρια τους καθώς και των χρημάτων που 

διαθέτουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

στιγμή που το Εθνικό ύστημα Τγείας έχει 

προβλήματα και υπάρχει έλλειψη στην στέγη 

καθώς και στις σχολικές κτιριακές 

εγκαταστάσεις.  



• Παράλληλα, καταγράφεται ένας σκεπτικισμός για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της νέας συμφωνίας εκ μέρους 

του Ηνωμένου Βασιλείου, αφ` ενός γιατί αρκετοί από τους 

δημοσίους υπαλλήλους, αρμόδιοι  για το προσφυγικό, έχουν 

απορροφηθεί σε τομείς με αντικείμενο το Brexit, και αφ`ετέρου 

γιατί η βρετανική κυβέρνηση, παρά τις υποσχέσεις της μέσω 

της κυβερνητικής  της εκπροσώπου, αδυνατεί  ή  

παρουσιάζεται απρόθυμη να βρει διαθέσιμα σπίτια για τα 

ασυνόδευτα παιδιά.  

Οπωσδήποτε όμως, η επίσπευση της διαδικασίας χορήγησης  

ασύλου στα παιδιά θα αποτρέψει παρόμοιες καταστάσεις 

όπως αυτές που  διαμορφώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια 

όταν πέντε παιδιά, των οποίων οι οικογένειες ζούσαν ήδη στη 

Βρετανία, πέθαναν γιατί οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου 

ήταν χρονοβόρες. 



• Η Ζώνη ένγκεν, πάντα 

κατά τους Βρετανούς 

πολέμιους της νέας 

συμφωνίας, στέλνει συνεχώς 

μετανάστες από την Ελλάδα και 

τη νότια Ιταλία στις ακτές της 

βόρειας Γαλλίας που θέλουν να 

περάσουν στην απέναντι όχθη, 

ενώ την ίδια ώρα, το σχέδιο της 

Ε. Ε. “Επιχείρηση οφία” δρα 

σαν φέρρυ που μεταφέρει 

οικονομικούς μετανάστες από 

τη Αιθιοπία και την Λιβύη. 



• Ο πρώην ηγέτης του UKIP, υπέρμαχος του 

Brexit, Nigel Farage, χαρακτήρισε την 

υνθήκη, «ντροπιαστική συνθηκολόγηση» 

(humiliating capitulation), ο δε Christopher 

Chope, βουλευτής  των υντηρητικών, 

δήλωσε ότι «συνεχίζουμε να δίνουμε 

συνέχεια χρήματα και η Γαλλία γυρεύει όλο 

και περισσότερα. Μας κρατούν 

αιχμαλώτους με λύτρα» 



Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ 



 Ενισχύονται περαιτέρω οι διμερείς 

σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου 

Βασιλείου σε θέματα άμυνας, 

στρατιωτικής συνεργασίας , επίβλεψης 

των συνόρων και συνέχισης της 

πολιτιστικής κληρονομίας των δύο 

κρατών. 

  Επιταχύνονται δραστικά οι 

διαδικασίες χορήγησης ασύλου σε 

ενήλικες και ασυνόδευτα παιδιά 



ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 



  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 

συνεργασία μεταξύ των δύο 

κρατών θα συνεχιστεί  

απρόσκοπτα στα θέματα άμυνας, 

στρατιωτικής συνοχής και 

αντικατασκοπείας, όπως 

συνέβαινε από την εποχή που οι 

δύο χώρες είχαν υπογράψει την 

περίφημη «entente cordiale» - 

εγκάρδια συνεννόηση -  το 1904 

 



 Σα αναπάντητα - προς το παρόν -  

ερωτήματα που εγείρονται, 

αφορούν στη στάση του Ηνωμένου 

Βασιλείου μετά το Brexit, όσον 

αφορά στη συμφωνία του 

Δουβλίνου 3, και στην προθυμία 

του να συνεχίσει να δέχεται 

πρόσφυγες και ασυνόδευτα παιδιά 

με τον ρυθμό που δέχεται τώρα 
 



 Επίσης, τι θα σημαίνει η νέα υνθήκη για 

την Βρετανία και την Ευρωπαϊκή „Ενωση 

μετά την ολοκλήρωση του Brexit;  

 Είναι άγνωστες οι συνθήκες με τις οποίες 

θα πραγματοποιηθεί. θα είναι No Deal – 

χωρίς συμφωνία; θα είναι τύπου 

Νορβηγίας που δέχεται μετανάστες, 

συμμετέχει στην Εσωτερική Αγορά και σε 

πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως το Εράσμους, ή δεν θα 

πραγματοποιηθεί τελικά…; 



Κλείνοντας, η υνθήκη Sandhurst είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο σε ανάλογες 

περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

υπάρχουν οι διακρατικές σχέσεις όπως αυτές 

που λειτουργούν μεταξύ Μ. Βρετανίας και 

Γαλλίας (πιθανόν μεταξύ Ιταλίας – Γαλλίας και 

Αυστρίας, Ελλάδας και λοιπών βαλκανικών 

κρατών) ή Ελλάδας και Ιταλίας (για το λιμάνι 

της Πάτρας). 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


