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ΗΠΑ: Μια χώρα με χίλια
επικίνδυνα προβλήματα
Ό

ταν σε μια χώρα χρειάζονται 
25.000 στρατιώτες για να 
προστατεύσουν τον πρόε-
δρό της στην ημέρα τής ορ-

κωμοσίας του, σημαίνει ένα πράγμα: 
η Δημοκρατία κινδυνεύει στις ΗΠΑ. 
Αλλά η Αμερική δεν κινδυνεύει ούτε 
από συνταγματάρχες, ούτε στρατηγούς, 
ούτε συστημικούς πολιτικούς, ούτε 
από τον ίδιο τον λαό. Η Δημοκρατία 
κινδυνεύει από έναν λαοπλάνο, ανήθι-
κο δημαγωγό που πούλησε φύκια για 
μεταξωτές κορδέλες στα θύματα τού 
κατεστημένου, τους έντιμους πολίτες 
που έμειναν στο περιθώριο στη γη τής 
επαγγελίας και τον πίστεψαν. 
Τέσσερα χρόνια αργότερα ο fake πρό-
εδρος δεν πρόσφερε τίποτε άλλο από 
αλλοπρόσαλλες αποφάσεις με κριτή-
ριο μόνο τον άκρατο εθνικισμό, από 
ψευδολογίες και έναν απύθμενο εγω-
κεντρισμό, πιστεύοντας ότι μπορεί να 
εξαπατεί όλους και πάντα για να απο-
λαμβάνει τα λάφυρα τής εξουσίας ακό-
μη τέσσερα χρόνια. 
Όταν ο Τραμπ κραύγαζε “America 
First”, ξεδιάντροπα εννοούσε “Donald 
Trump First” και γι’ αυτό τον εγκατέ-
λειψαν όσοι συνεργάτες του δεν είναι 
στη φυλακή όταν κατάλαβαν το ποι-
όν τού ανθρώπου, ακόμη και ο μέχρι 
τέλους αφοσιωμένος αντιπρόεδρος, 
Μάικ Πενς, που αρνήθηκε να τον απο-

χαιρετήσει όταν εγκατέλειπε τον Λευκό 
Οίκο.
Όμως, μια τού κλέφτη, δυο τού κλέφτη, 
η πλειοψηφία των Αμερικανών κατά-
λαβαν το λάθος τους και αντί να τον ξα-
ναψηφίσουν πρόεδρο, τού έδειξαν την 
πόρτα και τού έκοψαν τη φόρα, αλλά 
στο στρατόπεδο Τραμπ παρέμειναν δε-
κάδες εκατομμύρια  αφελείς που ακόμη 
τον πιστεύουν. Και το χειρότερο, παρα-
μένουν οι χιλιάδες τραμπούκοι ακρο-
δεξιοί που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο 
για να καταργήσουν τη Δημοκρατία και 
αποδείχτηκαν κοινοί διαρρήκτες που 
λεηλάτησαν τα γραφεία των πολιτικών 
και τώρα πωλούν τα αντικείμενα που 
έκλεψαν. «Πες μου ποιος είναι ο φί-
λος σου, να σού πω ποιος είσαι», λέμε 
εμείς οι Ελληνες και αυτοί οι τραμπού-
κοι διαρρήκτες είναι φίλοι τού Τραμπ, 
είναι ο Εφιάλτης που έχει να αντιμετω-
πίσει ο νέος πρόεδρος Τζο Μπάϊντεν 
σε κάθε βήμα του, ενώ θα προσπαθεί 
να θεραπεύσει τις πυορροούσες πλη-
γές που προκάλεσε ο Τραμπ στο σώμα  
τής χώρας του. Τής πατρίδας που τού 
έδωσε την ευκαιρία να γίνει ζάπλου-
τος, αλλά αυτός την πρόδωσε όταν έγι-
νε πρόεδρος.
Στο μεταξύ, ο Τζο Μπάϊντεν, στην ομι-
λία της ορκωμοσίας του θα απευθύνει 
μήνυμα εθνικής ενότητας και αμέσως 
μετά θα αρχίσει το ξήλωμα της πολιτι-

κής Τραμπ με μια σειρά διαταγμάτων. 
Κάτι που θα γίνει προκειμένου ο νέος 
πρόεδρος να απαλλαγεί από την υπο-
χρέωση να περάσει τις ρυθμίσεις από 
το Κογκρέσο και κυρίως από τη Γερου-
σία, η οποία, θεωρητικά, θα αφιερώσει 
σημαντικό μέρος του χρόνου της στη 
δίκη του Ντόναλντ Τραμπ με την κα-
τηγορία της υποκίνησης σε εξέγερση.
Τα διατάγματα που θα υπογράψει ο 
Μπάιντεν την πρώτη κιόλας ημέρα της 
θητείας του, σύμφωνα με εσωτερικό 
έγγραφο που διακίνησε ο νέος προσω-
πάρχης στον Λευκό Οίκο, Ρον Κλάιν, 
στο υψηλόβαθμο προσωπικό του Λευ-
κού Οίκου, θα αφορούν τον τερματι-
σμό της ταξιδιωτικής οδηγίας για απα-
γόρευση εισόδου στις ΗΠΑ πολιτών 
από συγκεκριμένες μουσουλμανικές 
χώρες, την επαναφορά των ΗΠΑ στη 
διεθνή Συμφωνία του Παρισιού για 
το κλίμα και οδηγία για υποχρεωτική 
χρήση της μάσκας στους χώρους που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα του ομο-
σπονδιακού κράτους, καθώς και στις 
μετακινήσεις μεταξύ πολιτειών.
Από τα άμεσα μέτρα που θα ληφθούν 
θα βάζουν μορατόριουμ στην αποπλη-
ρωμή των φοιτητικών δανείων, στις 
κατασχέσεις και στις εξώσεις για όσους 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκο-
λίες εξαιτίας της πανδημίας. Την Πέ-
μπτη, δεύτερη μέρα της νέας κυβέρνη-

σης, ο Μπάιντεν θα ασχοληθεί με το 
Covid-19 που μέχρι στιγμής έχει στοι-
χίσει τη ζωή σε 400.000 Αμερικανούς.
Θα υπογράψει διατάγματα που θα στο-
χεύουν στην επαναλειτουργία των σχο-
λείων και των επιχειρήσεων και στην 
επέκταση των διαγνωστικών τεστ, ενώ 
την επόμενη μέρα θα αναλάβει δράση 
για την οικονομική ανακούφιση των 
πληγέντων από την πανδημία. Την ερ-
χόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν 
μέτρα για τη μεταρρύθμιση του ποινι-
κού κώδικα, την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής και τη σύντομη επανέ-
νωση των οικογενειών μεταναστών που 
χωρίστηκαν στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξι-
κού εξαιτίας των πολιτικών του Τραμπ.
Στη συνέντευξή του στο CNN, ο νέος 
προσωπάρχης είπε πως ο Μπάιντεν 
την πρώτη κιόλας μέρα θα προτείνει 
στο Κογκρέσο ένα νέο μεταναστευτικό 
νόμο. Αναγνώρισε, βέβαια, πως για να 
προχωρήσει αυτή η φιλόδοξη ατζέντα 
θα χρειαστεί η συνεργασία και των 
Ρεπουμπλικανών, καθώς στη Γερου-
σία θα υπάρχει μια ισοπαλία 50-50 η 
οποία, βάσει του Συντάγματος, θα λύ-
νεται με την ψήφο της αντιπροέδρου 
Κάμαλα Χάρις. Μια φιλοδοξία που δεν 
ξέρουμε κατά πόσο θα ευοδωθεί με την 
επικείμενη δίκη του Τραμπ, η οποία 
αναπόφευκτα θα δηλητηριάσει κι άλλο 
το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα.

Ο ΤΡΑΜΠ ΕΦΥΓΕ, Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΜΕΙΝΕ… 

ΠΕΝΘΗ 
Νίκος Καρακατσάνης

Σήμερα κηδεύεται στον Ιερό Ναό 
Αναστάσεως τού Χριστού στο Κό-
γκαρα ο Νίκος Καρακατσάνης, 
ακόμη ένας καλός άνθρωπος 
που χάνει η παροικία μας. Παλιός 
φίλος, ο Νίκος, Ελληνας αυθεντι-
κός έζησε με τις ελληνικές αρετές 
σαν πιστός σύζυγος, τρυφερός 
πατέρας, έντιμος στις σχέσεις και 
συναλλαγές του στην κοινωνία, ασχολήθηκε με επιχειρή-
σεις, αλλά άφησε το στίγμα του σαν ικανότατος Υπεύθυνος 
Τύπου στο Ελληνικό Προξενείο τού Σίδνεϊ μια δεκαετία. 
Εργατικότατος, ευσυνείδητος και με παιδεία, ο Νίκος 
πρωτοστάτησε από την θέση αυτή στη διοργάνωση και 
επιτυχία τής Εκθεσης τού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο 
Μουσείο τού Σίδνεϊ. Επίσης εργάστηκε σκληρά στην αντι-
μετώπιση τής προπαγάνδας των Σκοπιανών, στέλνοντας 
άρθρα στις αγγλόφωνες εφημερίδες, τηλεόραση και ρα-
διόφωνο, ενώ ήταν άψογη η συνεργασία του με τα ομο-
γενειακά ΜΜΕ. Ευφυέστατος άνθρωπος ήπιων τόνων, ο 
Νίκος δεν επιζητούσε την προβολή και οι φίλοι του θα 
στερηθούμε την άκρως ενδιαφέρουσα συντροφιά του.

Πιο πολύ, όμως, θα στερηθούν τη συντροφιά του η 
σύζυγός του και δημοφιλέστατη συνάδελφος, Νίκη 
Καρακατσάνη, οι δύο γιοί του και τα πέντε εγγόνια του 
που λάτρευε όλους ο Νίκος.
Γνωρίζω πως τέτοιες ώρες δεν υπάρχουν λόγια πα-
ρηγοριάς γιατί ο πόνος είναι μεγάλος και πολύ βαρύ 
το πένθος, αλλά κάποια παρηγοριά είναι το γεγονός ότι 
ο Νίκος δεν ήταν ποτέ από τους ανθρώπους που ξε-
χνιούνται και οι ατέλειωτες όμορφες αναμνήσεις που 
άφησε πίσω του θα κρατήσουν ζωντανή την μνήμη του.
Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου σε αυτή τη στιγμή σκο-
ταδιού στη ζωή τους, στη Νίκη, στα παιδιά και εγγόνια 
του για την απώλειά τους, με την παραδοσιακή ευχή να 
είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Σοφά λόγια
«Οι μεγαλύτεροι κηρύσσουν πόλεμο. Αλλά είναι οι 
νέοι που πρέπει να πολεμήσουν και να πεθάνουν.» - 
Herbert Hoover, 1874-1964, Αμερικανός πρόεδρος 
[1929-1933]

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συντακτών:
«Η κινητικότητα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ (τάσεις, 

ρεύματα ιδεών, κινήσεις) έδωσε την ευκαιρία σε 
διάφορους να κατασκευάσουν σκαμπρόζικους συν-
δυασμούς και να ανακαλύπτουν πρόσωπα που θα 
αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία του Αλ. Τσίπρα. 
Το σενάριο με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη δεν έκατσε, 
αλλά κάτι μου λέει ότι οι σεναριογράφοι δεν θα δα-
μάσουν την πριαπική φαντασία τους. Ενδεχομένως 
τις επόμενες μέρες να δούμε και άλλα ονόματα να 
πέφτουν στο τραπέζι. Πάντως απ’ ό,τι ξέρω ούτε ο Π. 
Λαφαζάνης, ούτε ο Γ. Βαρουφάκης ενδιαφέρονται.»

Καλόο!
Έλεγα να μην βγω και σήμερα το βράδυ, αλλά μετά 
λέω τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί τέτοια ομορφιά;

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


