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Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος
Αλέξης Παπαχελάς

ΗΠΑ. Είναι εντελώς παράλογο να απαι-
τείς, π.χ., από τους συμμάχους σου να 
μην επιλέξουν το κινεζικό σύστημα 5G αν 
καμία αμερικανική εταιρεία δεν μπορεί 
να προσφέρει ένα αντίστοιχο ολοκληρω-
μένο πακέτο. Ο καπιταλισμός κάνει θαύ-
ματα, αλλά έχει όρια. Και ποτέ δεν είχε 
ως αντίπαλο ένα υβριδικό μείγμα ισχυ-
ρού μονολιθικού κράτους και ευέλικτου 
καπιταλισμού.
Η αμερικανική πολιτική αντιλαμβάνεται 
πλέον ότι θα χρειαστούν άλλα εργαλεία 
για να επικρατήσει στον νέο Ψυχρό Πό-
λεμο. Το κυριότερο που θα χρειαστεί, βέ-
βαια, είναι να θεραπεύσει τα εσωτερικά 
της προβλήματα και αδιέξοδα.
Τα διλήμματα που θα θέτει, πάντως, στους 

συμμάχους των ΗΠΑ θα είναι σκληρά· το 
είδαμε επί Τραμπ, θα συνεχίσουμε να το 
βλέπουμε και επί Μπάιντεν. «Μαζί τους ή 
μαζί μας» θα είναι το μοτίβο που θα αφο-
ρά τα πάντα, τεχνολογικές πλατφόρμες, 
εμπορικές συμφωνίες κ.ά.
Η Ευρώπη είναι κάπου στη μέση. Δεν 
θέλει να εξαρτάται πλέον από τις ΗΠΑ, 
γιατί τη φόβισε το επεισόδιο Τραμπ. Είναι 
όμως πολύ μικρή για να βρει ισορροπία 
με την Κίνα από μόνη της. Οσο για την 
Ελλάδα, θα ζυγίσει τα εθνικά συμφέροντά 
της, θα εκτιμήσει πού θα το πάει η Ε.Ε. και 
θα πάρει τις αποφάσεις της. Η ισορροπία 
δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Ο κόσμος 
αλλάζει, τα «εργαλεία» παλιώνουν και τα 
νερά είναι σίγουρα αχαρτογράφητα.

Μπαίνουμε σε μια περίοδο Ψυχρού Πολέ-
μου. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι’ αυτό. 
Η μεγάλη παρτίδα θα παιχθεί ανάμεσα στις 
ΗΠΑ και στην Κίνα. Αυτή η αναμέτρηση 
θα αφορά τα πάντα: τη στρατιωτική ηγεμο-
νία, την οικονομική επιρροή, τον ανταγω-
νισμό στην τεχνολογία. Η Ουάσιγκτον θα 
ξοδεύει όλο και περισσότερο στρατηγικό 
κεφάλαιο στην Ασία και θα προσπαθήσει 
να απαγκιστρωθεί από παραδοσιακές δε-
σμεύσεις, όπως αυτές στη Μέση Ανατολή. 
Το παιχνίδι δεν βγαίνει αλλιώς, γιατί οι 
διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι.
Ο Τραμπ είχε εκφράσει με τρόπο ακατέρ-
γαστο και πρωτόγονο την πρόθεση όλου 
του αμερικανικού κατεστημένου να σκλη-
ρύνει τον ανταγωνισμό με την Κίνα σε όλα 
τα επίπεδα. Ο ίδιος δεν κατάφερε τίποτα. 
Βγήκαν όμως πολλά και χρήσιμα συμπε-
ράσματα, τα οποία θα μεταφραστούν σε 
συγκεκριμένες πολιτικές από την κυβέρ-
νηση Μπάιντεν. Οι Αμερικανοί έχουν 
αντιληφθεί, για παράδειγμα, πως δεν 
μπορούν να αντεπεξέλθουν βασιζόμενοι 
μόνο στους νόμους της αγοράς. Οι Κινέ-
ζοι θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους, 
με ορίζοντα 5-10 ετών, προκειμένου να 
κατακτήσουν την κορυφή σε κρίσιμους 
τομείς, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. 
Οι εταιρείες και τα πανεπιστήμια ακολου-
θούν με πειθαρχία, χωρίς να νοιάζονται 
για το αν θα δώσουν μέρισμα… Το ίδιο 
ισχύει και για κρίσιμες υποδομές ή υλικά 
από τα οποία εξαρτάται η αυτονομία των 
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Ο Μητσοτάκης σε αποδρομή. Προσοχή, κίνδυνος!
ΑΥΓΗ

λύτερη ζημιά. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση 
-μία μόνο υπήρξε, του Καραμανλή του νεό-
τερου, κι ακόμα δεν του το συγχωρούν- να 
παραδεχτούν έστω στην πράξη ότι δεν τους 
παίρνει άλλο και να πάρουν δρόμο. Όχι, η 
Ιστορία δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Όσο 
περισσότερο η κοινωνία, η πλειοψηφία, 
δεν τους θέλει, τόσο περισσότερο επιστρα-
τεύουν την καταστολή, τη συκοφαντία, την 
τοξική προπαγάνδα, την καταστρατήγηση 
του νόμου με τη συνδρομή του αστυνόμου. 
Ξύλο και ψέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αν κανείς υποτιμήσει πόσο αδίσταχτοι 
είναι και τι δυνατότητες έχουν, κακό του 
κεφαλιού του. Έχουν τεχνογνωσία. Τα πά-
ντα έχουν διαπράξει ως παράταξη για να 
κρατηθούν στην εξουσία. Και όλα δείχνουν 
πως τα πάντα είναι έτοιμοι να τα διαπρά-
ξουν και σήμερα. Τους λείπει ο βολικός 
για κάθε έγκλημα κομμουνιστικός δάκτυ-
λος; Ρίχνουν στην αγορά τον δάκτυλο της 
Αριστεράς στην πανδημία. Τους λείπουν οι 

προδότες που κατασκεύαζαν για να τρομά-
ζουν τα πλήθη; Ρίχνουν στην αγορά τους 
θιασώτες της τρομοκρατίας. Έχασαν κάθε 
ηθικό έρεισμα με τον Λιγνάδη και τις τσα-
μπούνες; Ρίχνουν στην αγορά την ανηθι-
κότητα των ΜΜΕ τους. Τους λείπουν οι 
δολοφονίες; Ρίχνουν στην αγορά τις δολο-
φονίες χαρακτήρα.
Σκοινί για να κρεμάσουν δικαιώματα, ελευ-
θερίες, ακόμα και να φαλκιδεύσουν τη λα-
ϊκή θέληση, τους παρέχουν η ιδιοκτησία 
του κράτους, η ολιγαρχία της διαπλοκής 
και επικουρικά ο κορωνοϊός. Ο Μητσοτά-
κης σε αποδρομή θα τα εκμεταλλευτεί όλα 
στο έπακρο. Όσα διέπραξαν για να ρίξουν 
και να κρατήσουν την Ελλάδα στον Καιάδα 
των Μνημονίων αποτελούν προειδοποίη-
ση. Τα έργα, τα λόγια και η αλαζονεία της 
Δυναστείας αποτελούν σήμα κινδύνου. Να 
κάνουμε συνεπώς ό,τι μπορούμε για να φύ-
γουν, αλλά χωρίς να πάρουν πάλι τη χώρα 
στον λαιμό τους.

Γλαύκα στην Αθήνα κομίζεις λέγοντας ότι 
τον πήρε ο κατήφορος τον Μητσοτάκη, μαζί 
με το επιτελικό κράτος, την κυβέρνησή του 
και τα στρατά της προπαγάνδας που έχει 
πετσώσει ως ενημέρωση. Πέφτουν σοβά-
δες από την εικόνα του Μωυσή, ξηλώνο-
νται κεραμίδια από τη στέγη που του έχουν 
χορηγήσει οι βαρόνοι των ΜΜΕ, βγάζει 
γλώσσα το Διαδίκτυο στους άριστους, τα 
στηλώνει όχι μόνο η νεολαία, αλλά ακόμα 
και η αγαπημένη τους μεσαία τάξη. Το σι-
χτίρισμα για την πανδημία που καλπάζει, 
για την οικονομία που στενάζει, και για την 
ελίτ που περί άλλα τυρβάζει, γίνεται αγανά-
κτηση, οργή, καταγγελία, διαδήλωση. Κύμα 
από κείνα που πνίγουν όνειρα εξουσίας 
και αλλάζουν συσχετισμούς στην κοινωνία.
Ότι φθείρονται όμως δεν σημαίνει κι ότι 
τελείωσαν. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι 
ακριβώς όταν αρχίσει να φθείρεται αυτή 
η φυλή, να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια 
κοινωνία που αντιδρά, τότε κάνει τη μεγα-
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Τού Δημήτρη Χαντζόπουλου στην «Καθημερινή»


