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Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Οι ηγέτιδες δυνάμεις της Δύσεως, οι 
ΗΠΑ και η Γερμανία, έχουν εισέλθει 
σε περίοδο πολιτικού επαναπροσ-
διορισμού. Η ομιλία του προέδρου 
Τζο Μπάιντεν, μετά την ορκωμοσία 
του την Τετάρτη, χαρακτηριζόταν 
από εντυπωσιακότατη εσωστρέφεια 
για έναν ηγέτη μιας χώρας που φι-
λοδοξεί, και δικαίως –λόγω της 
στρατιωτικής και οικονομικής ισχύ-
ος της–, να διαδραματίζει ρόλο ρυθ-
μιστικό στις διεθνείς εξελίξεις.
Θα αποκαταστήσουμε τις συμμαχί-
ες μας και θα μετέχουμε ενεργώς εκ 
νέου διεθνώς, είπε σε μία συντομό-
τατη και γενικότατη αναφορά του ο 
κ. Μπάιντεν. Λίγα λεπτά μετά την 
ορκωμοσία του νέου προέδρου, το 
υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας 
ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων 
στον τέως Αμερικανό υπουργό Εξω-
τερικών Μάικ Πομπέο και σε είκοσι 
επτά αξιωματούχους της προεδρίας 

του κ. Ντόναλντ Τραμπ, με την κατη-
γορία της αντι-σινικής συμπεριφο-
ράς. Είναι η πρώτη και ίσως η μεγα-
λύτερη πρόκληση που θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει ο κ. Μπάιντεν.
Παρά το αδιαμφισβήτητο ειδικό βά-
ρος των ΗΠΑ στην περιοχή μας και 
ειδικά για την Ελλάδα, που πάντοτε 
προσβλέπει σε μια ευνοϊκή στάση 
της Ουάσιγκτον έναντι της Τουρ-
κίας, ουσιαστικότερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η αποχώρηση της κα-
γκελαρίου Αγκελα Μέρκελ, έπειτα 
από δεκαέξι χρόνια ασκήσεως της 
εξουσίας.
Η εκλογή του κ. Αρμιν Λάσετ στην 
προεδρία του Χριστανοδημοκρατι-
κού Κόμματος (CDU) ήταν μία εσω-
κομματική νίκη της κ. Μέρκελ ένα-
ντι της Δεξιάς του CDU. Ηταν μία 
συνέχεια των επιλογών του πρώην 
καγκελαρίου Χέλμουτ Κολ, που είχε 
στηρίξει ως διάδοχό του την κ. Μέρ-

κελ έναντι της υποψηφιότητος του κ. 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Η επιλογή του Κολ υπήρξε ιδιοφυής, 
διότι μετά την επανένωσή της η Γερ-
μανία είχε ανάγκη καγκελαρίου με 
αντίληψη και του «άλλου κόσμου», 
του κομμουνιστικού, που έπρεπε να 
ενσωματωθεί στο ενιαίο κράτος, με 
άλλα λόγια στη νέα γερμανική πραγ-
ματικότητα. Πέραν τούτου η κ. Μέρ-
κελ επέτυχε με ήπια μέσα την πλήρη 
κυριαρχία της Γερμανίας στην Ε.Ε. 
και την κατέστησε εκ των πραγμά-
των τη χώρα αναφοράς του ευρωπα-
ϊκού συστήματος, ασχέτως τι κόστι-
σε αυτό στην Ελλάδα και γενικότερα 
στον Νότο της Ευρώπης.
Σήμερα η προτεραιότητα της ενω-
μένης ούτως ειπείν Ευρώπης είναι 
η ουσιαστική επαναπροσέγγιση της 
Γερμανίας με τη Γαλλία, ο ρόλος 
της οποίας στη γερμανοκρατούμενη 
Ε.Ε. έχει περιορισθεί. Σε αυτή τη 

φάση η επιλογή της κ. Μέρκελ ήταν 
ένας πολιτικός, ο κ. Λάσετ, που έχει 
και αυτός αντίληψη ενός «άλλου 
κόσμου», του γαλλοκεντρικού. Ο κ. 
Λάσετ, Βέλγος στην καταγωγή από 
τη Λιέγη, φιλακόλουθος καθολικός, 
Βαλλώνος, γνώστης της γαλλικής, 
διατηρεί άριστες προσωπικές σχέ-
σεις με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μα-
κρόν. Αρκεί να υποδειχθεί από το 
κόμμα του ως υποψήφιος για την 
καγκελαρία.
Βεβαίως ο ενδοευρωπαϊκός συσχε-
τισμός δυνάμεων δεν πρόκειται να 
αλλάξει. Είναι πολύ αργά. Το κλίμα 
θα είναι διαφορετικό, παρά εάν ανα-
δειχθεί στην καγκελαρία πολιτικός 
πρωσικής νοοτροπίας ή Βαυαρός, 
όπως ο κ. Μάρκους Σόντερ. Εχου-
με χρόνο μέχρι τις εκλογές. Βέβαιον 
πάντως ότι εισήλθε και η Γερμανία 
σε φάση πολιτικού επαναπροσδιο-
ρισμού.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Έτος αλλαγών
Κώστας Ιορδανίδης

Το ναρκεμπόριο οργιάζει 
πίσω από την πλάτη τους
Ο πρόεδρος των ειδικών φρου-
ρών της ΕΛ.ΑΣ. βγήκε χθες σε 
κάποιο τηλεοπτικό κανάλι και 
δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος τζίρος 
λιανεμπορίου ναρκωτικών γίνε-
ται εντός των πανεπιστημίων. 
Πέραν της ποινικής διάστασης 
των όσων ο κύριος αυτός ξεστό-
μισε, καθώς με τη δήθεν καταγ-
γελία του συκοφαντεί σύσσωμη 
την πανεπιστημιακή κοινότητα, 
των καθηγητών συμπεριλαμβα-
νομένων, δυστυχώς για τον κλά-
δο του άνοιξε μια συζήτηση που 
ουδόλως ευχάριστη θα είναι για 
την Ελληνική Αστυνομία.
Γιατί μια βόλτα -ακόμη και σε 
καιρό καραντίνας- στο κέντρο 
της Αθήνας είναι αρκετή για να 
δείξει στον καθένα τι ακριβώς 
γίνεται με το εμπόριο ναρκωτι-
κών, σε συνδυασμό μάλιστα με 
την απουσία της αστυνομίας από 
τα επίμαχα σημεία της πρωτεύ-
ουσας. Διπλά εκτεθειμένος λοι-
πόν ο πρόεδρος των ειδικών 
φρουρών της ΕΛ.ΑΣ., που, πα-
ρότι ρωτήθηκε από τους δημο-
σιογράφους που τον φιλοξενού-
σαν, ούτε στοιχεία κατέθεσε που 
να στοιχειοθετούν την καταγγε-
λία του για τα πανεπιστήμια ούτε 
και έδωσε επαρκείς εξηγήσεις 
στο γιατί η αστυνομία δεν επεμ-

βαίνει για να αντιμετωπίσει το 
εμπόριο ναρκωτικών εντός των 
ΑΕΙ εφόσον αυτό οργιάζει.
Συκοφάντης, αδιάβαστος και 
επαγγελματικά αστοιχείωτος ο 
πρόεδρος των ειδικών φρου-
ρών, που δεν γνωρίζει τι γίνεται 
και τι συμβαίνει επί εικοσιτε-
τραώρου βάσεως στην κάτω της 
Ομόνοιας Αθήνα, που απέχει 
χιλιόμετρα από τα πανεπιστήμια 
και βρίθει από πιάτσες που λει-
τουργούν ανεξέλεγκτες και ανε-
νόχλητες από τους συναδέλφους 
του, που προτιμούν να κόβουν 
βόλτες γύρω από τα Εξάρχεια, 
παρά να ασχοληθούν με το ναρ-
κεμπόριο που οργιάζει.
Ας αφήσει λοιπόν ο πρόεδρος 
των ειδικών φρουρών στην ησυ-
χία τους τα πανεπιστήμια, τους 
καθηγητές και τους φοιτητές, 
που ουδόλως χρειάζονται τις 
υπηρεσίες του ιδίου και των συ-
ναδέλφων του, κι ας ασχοληθεί 
με το αντικείμενο για το οποίο 
τους προσέλαβαν και τους πλη-
ρώνουν, που δεν είναι η επιβο-
λή των πολιτικών του αντιλή-
ψεων στα πανεπιστήμια, αλλά 
η δίωξη του κοινού εγκλήματος 
και του ναρκεμπορίου που τόσο 
θέλουν να μας πείσουν ότι τους 
ενδιαφέρει.

ΑΥΓΗ Πέτρος Κατσάκος

Ξεσκεπάστηκε το παραμύθι της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη, ότι όλα πάνε 
καλά στην οικονομία, η ανεργία δεν 
έχει αυξηθεί και δεν προβλέπονται 
λουκέτα. Ήδη σύμφωνα με τα στοι-
χεία εγγεγραμμένης ανεργίας του 
ΟΑΕΔ αυξήθηκαν το 2020 οι άνερ-
γοι κατά 52.875 με αποτέλεσμα στο 
τέλος του έτους να βρίσκονται εκτός 
εργασίας 1.181.296 άτομα.
Επίσης σύμφωνα με την φιλοκυ-
βερνητική Kαθημερινή, δεκάδες 
επιχειρήσεις του κλάδου της εστία-
σης στο κέντρο της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης δεν άντεξαν και τα 
πρώτα ενοικιαστήρια εμφανίστηκαν 
στις τζαμαρίες των καταστημάτων 
που κάποτε έσβηζαν από κόσμο.
Στο μεταξύ οι εμβολιασμοί καρκι-
νοβατούν, με αποτέλεσμα να επι-
μηκύνεται επικίνδυνα ο χρόνος 
μέσα στο καλοκαίρι που θα χρεια-
στεί για να επιτευχθεί η ανοσία στο 
60-70% του πληθυσμού. Κάτι που 
κάνει ακόμη δυσκολότερη την επί-
τευξη του τουριστικού στόχου για το 
2021 για έσοδα στο 60% αυτών του 
2019.
Όλα αυτά συγκλίνουν σε μια και 
μόνη διαπίστωση. Ό,τι και να υπο-
στηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
και να αναδημοσιεύουν με θριαμ-
βευτικούς τόνους τα καλοπληρωμέ-

να Μέσα Ενημέρωσης, η ελληνική 
οικονομία βυθίζεται με ταχύτατους 
ρυθμούς στην άβυσσο της ύφεσης.
Τα μέτρα που προέκριναν ο Μη-
τσοτάκης και η «σοφή» παρέα των 
υπουργών του αποδείχθηκαν ασπι-
ρίνες σε ετοιμοθάνατο. Και να φα-
νταστεί κανείς ότι βρίσκονται ακό-
μη εν ισχύ οι αναστολές εργασίας 
που είναι μια βοήθεια προς τους 
επιχειρηματίες. Όταν η κυβέρνηση 
με πρόσχημα το θηριώδες έλλειμμα 
του 2020 σταματήσει τη βοήθεια, 
η καταστροφή θα συντελεστεί πλή-
ρως. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι 
θα μείνουν άνεργοί καθώς θα μπαί-
νουν συνεχώς νέα λουκέτα στις επι-
χειρήσεις που δεν θα μπορούν να 
αντέξουν το βάρος των τεραστίων 
υποχρεώσεων που θα έχουν γεννη-
θεί κατά τη διάρκεια των lockdown.
Αλλά είναι σίγουρο ότι, κατά πάγια 
τακτική του, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα αποδώσει την ευθύνη στους 
πολίτες, ότι αυτοί δηλαδή δεν πρό-
σεξαν και οδηγηθήκαμε στο κλείσι-
μο της οικονομίας.
Μόνο που πλέον είναι σίγουρο από 
τις καθημερινές αντιδράσεις της 
κοινωνίας ότι θα του την επιστρέ-
ψει ολόκληρη και με τόκο! 
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Αποκαλύπτεται το κυβερνητικό 
παραμύθι για την οικονομία


