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Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΠΡΌΚΛΗΣΗ για την 
κυβέρνηση θα είναι η ακρίβεια 
στο ράφι. Γεγονός απότοκο της 
αύξησης στις τιμές της ενέργειας. 
Και ίσως το πρόβλημα αυτό δεν το 
έχουμε ακόμα αντιμετωπίσει σε όλο 
το εύρος του, καθώς από το φθινό-
πωρο είναι πολύ πιθανό να αντιμε-
τωπίσουμε νέο κύμα αυξήσεων σε 
προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Τα 
δύο παραπάνω προβλήματα, όπως 
είναι αναμενόμενο, θα φέρουν την 
κυβέρνηση σε αντιπαράθεση με 
μισθωτούς και συνταξιούχους, οι 
οποίοι θα κινητοποιηθούν για αυ-
ξήσεις, ώστε να μπορούν να αντι-
μετωπίσουν το τσουνάμι της ακρί-
βειας. Το πενηντάρικο, που δόθηκε 
στον βασικό μισθό, το φθινόπωρο 
θα το έχει ροκανίσει το τέρας της 
ακρίβειας…

ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΎΡΑ, όμως, 
για πολλές επιχειρήσεις η αύξηση 
του εργατικού κόστους, με την ταυ-
τόχρονη αύξηση του μη μισθολο-
γικού λειτουργικού κόστους, μπο-
ρεί να οδηγήσει το φθινόπωρο στο 
κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων. Και δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι η ραχοκοκαλιά του επι-

χειρείν στην πατρίδα μας είναι οι 
μικρομεσαίες οικογενειακές επιχει-
ρήσεις! Τα παραπάνω προβλήμα-
τα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απο-
τελούν και μια βραδυφλεγή βόμ-
βα στα δημοσιονομικά πράγμα-
τα της χώρας. Οι επιδοτήσεις που 
έχουν δοθεί την περίοδο της παν-
δημίας, οι πρόσφατες ενισχύσεις 
στην ενέργεια, οι περικοπές στη 
φορολογία και στις ασφαλιστικές 
εισφορές, οι αυξήσεις που έχουν 
δοθεί στις αμοιβές, θέτουν σε κίν-
δυνο τις προσπάθειες δημοσιονο-
μικής εξυγίανσης για το ισοζύγιο 
και το χρέος της χώρας. 

Η ΠΡΌΣΠΑΘΕΙΑ να αποκτήσει η 
χώρα επενδυτική βαθμίδα είναι 
εξαιρετικά κρίσιμη! Και αυτό για-
τί ο εφιάλτης των νέων μνημονίων 
δεν είναι μια μακρινή απειλή! Αν 
στα παραπάνω προσθέσουμε μια 
πιθανότητα εμφάνισης νέας παραλ-
λαγής του κορωνοϊού και τον πά-
ντα υπαρκτό κίνδυνο ενός θερμού 
επεισοδίου με την Τουρκία, καθώς 
ο Ερντογάν έχει και αυτός εκλογές 
του χρόνου τον Μάρτιο, τότε γίνε-
ται κατανοητό ότι από τον Σεπτέμ-
βριο και για 10 μήνες ακόμα η κυ-

βέρνηση θα κληθεί να διαχειριστεί 
την τέλεια καταιγίδα! Μπορεί να το 
αντέξει; Εχει λόγο να πάει σε μια δε-
δομένη φθορά διαρκείας και, μά-
λιστα, από αιτίες που δεν έχουν τις 
ρίζες του στην Ελλάδα, αλλά μας 
έρχονται εισαγόμενες;

ΚΑΙ ΤΌ ΕΡΏΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ: Οσο και 
αν ο πρωθυπουργός και θέλει και 
εννοεί όταν λέει ότι οι εκλογές θα 
πρέπει να γίνουν στην ώρα τους, 
θα μπορέσει τελικά να το κάνει πρά-
ξη; Αλλά και κάτι ακόμα: Μήπως η 
κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει να 
ανανεώσει τη λαϊκή εντολή, που 
έχει λάβει, με βάση τα νέα δεδομέ-
να;  Γιατί, κακά τα ψέματα, κανείς 
δεν θα μπορούσε το 2019 να φα-
νταστεί ότι θα ζούσαμε τέτοια κο-
σμογονία! Ποιος θα μπορούσε να 
προβλέψει έναν πόλεμο που έχει 
γονατίσει την Ευρώπη και μια παν-
δημία που έχει διαλύσει την παγκό-
σμια οικονομία! Μήπως τα κόμμα-
τα θα πρέπει να απευθυνθούν στον 
λαό, να κάνουν τις προτάσεις τους 
για το πώς πιστεύουν ότι θα πρέ-
πει να πορευτεί η χώρα από εδώ 
και στο εξής και ο λαός να αποφα-
σίσει; Μήπως;

μο (κάτι πολύ πιθανό). Τι έχει, λοι-
πόν, να αντιμετωπίσει η κυβέρνη-
ση, όταν με το καλό επιστρέψουμε 
από τα μπάνια του λαού;

ΠΡΏΤΗ ΠΡΌΚΛΗΣΗ για την κυβέρ-
νηση είναι οι δυσθεώρητες αυξήσεις 
στα καύσιμα. Αυξήσεις που δεν επη-
ρεάζουν μόνο τους αυτοκινητιστές, 
αλλά και τις μεταφορές, το λιανεμπό-
ριο, τις βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες. 
Ο λογαριασμός ρεύματος, για όλους, 
θα επικρέμαται ως δαμόκλειος σπά-
θη, παρά τα μέτρα που ανακοίνωσε 
πρόσφατα η κυβέρνηση. Και το χει-
ρότερο είναι ότι αυτές οι αυξήσεις 
ήρθαν για να μείνουν, καθώς ο πό-
λεμος στην Ουκρανία άλλαξε ριζικά 
τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, εις 
βάρος, κυρίως, της Ευρώπης! Ακό-
μα και αν λήξει ο πόλεμος, κάτι που 
δεν φαίνεται άμεσα πιθανό, τις επι-
πτώσεις θα τις αντιμετωπίζουμε για 
πολλά χρόνια ακόμα…

 ΤΟ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ήδη σε 
οιονεί προεκλογική περίοδο είναι 
γεγονός. Το ότι αυτό συμβαίνει 
έναν χρόνο πριν από τη λήξη της 
θητείας της κυβέρνησης, δεν εί-
ναι καλό. Και δεν είναι καλό, για-
τί αυτή η οιονεί προεκλογική πε-
ρίοδος δημιουργεί αβεβαιότητα 
στην αγορά, που ήδη δοκιμάζε-
ται από τις επιπτώσεις του πολέ-
μου στην Ουκρανία, η κυβέρνη-
ση κινδυνεύει να υπολειτουργεί, 
γιατί κάποια από τα στελέχη της 
-όπως συμβαίνει συνήθως- ανα-
μένεται να κατεβάσουν τα μολύ-
βια, μιας και το μυαλό τους θα το 
έχουν στην επανεκλογή τους, ο λαϊ-
κισμός αρχίζει να κυριαρχεί και πά-
λι και η παροχολογία θα υπονομεύ-
σει την προσπάθεια για ανάκαμ-
ψη της οικονομίας.

ΌΙ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΙΣ πρέπει να ολο-
κληρώνουν τη θητεία τους για να 
μπορούν να ολοκληρώνουν και το 
έργο για το οποίο τους εμπιστεύ-
θηκε, ψηφίζοντάς τες, ο λαός. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολ-
λές φορές δηλώσει ότι οι εκλογές 
θα γίνουν στην ώρα τους… Ομως, 
όσο και αν το εννοεί -και πραγμα-
τικά φαίνεται ότι το εννοεί- πόσο 
είναι εφικτό να το κάνει πράξη; Οι 
συνθήκες που θα ισχύσουν από το 
φθινόπωρο στη χώρα θα του επι-
τρέψουν να πραγματοποιήσει τη 
δέσμευσή του; Ακόμα και αν ο του-
ρισμός πάει καλύτερα και από το 
2019, που ήταν μια χρονιά-ορόση-
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Ω
ς ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται 
από κυβερνητικές πηγές η συνάντη-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 

Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το μεσημέρι 
της Δευτέρας (22:30 ώρα Ελλάδας), στον Λευ-
κό Οίκο, σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Οπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, εταί-
ροι και σύμμαχοι αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως 
αξιόπιστο εταίρο και παράγοντα σταθερότητας 
στην περιοχή σε μια εποχή αστάθειας και ο ρό-
λος αυτός επισφραγίστηκε και με την ψήφιση 
της τροποποίησης της MDCA (Συμφωνία Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ). 

Η ψήφιση της συγκεκριμένης συμφωνίας εί-
ναι ένα πλεονέκτημα στις συζητήσεις που θα γί-
νουν στην Ουάσιγκτον και ένα μήνυμα για τη 
στήριξη της Ελλάδας έναντι οποιασδήποτε απει-
λής, καθώς στο προοίμιο αναφέρεται η «αμοι-
βαία προστασία της κυριαρχίας και της εδαφι-
κής ακεραιότητας έναντι κάθε απειλής, ακόμα και 
ένοπλης επίθεσης», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. 

Αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος
Η ατζέντα της συνάντησης 
Μητσοτάκη - Μπάιντεν 
και το πρόγραμμα 
του πρωθυπουργού 
στην Ουάσιγκτον

Στην ατζέντα της συνάντησης με τον Μπάι-
ντεν αναμένεται να τεθούν διμερή ζητήματα, 
στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης 
Ελλάδας - ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένης της συ-
νεργασίας του σχήματος 3+1), αλλά και η ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία, που αποτελεί ένα 
κρίσιμο ζήτημα για τη Δύση για το οποίο η κυ-
βέρνηση πήρε ξεκάθαρη θέση από την πρώτη 
στιγμή, παρέχοντας ανθρωπιστική και αμυντι-
κή στήριξη, εφαρμόζοντας στην πράξη το Διε-
θνές Δίκαιο στη συμμαχική αντίδραση στη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία. Στη συνάντηση 
των δύο ηγετών θα τεθεί από την ελληνική πλευ-
ρά το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει το θέμα 
των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από ελλη-
νικό έδαφος και ως ζήτημα που υπονομεύει τη 
συνοχή του ΝΑΤΟ, σε μια εποχή που απαιτεί-
ται ενότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συζή-

παραδοσιακά καλές σχέσεις, επισημαίνουν κυ-
βερνητικά στελέχη. 

Σημαντική θα είναι η ομιλία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στο Κογκρέσο την Τρίτη. Ο πρω-
θυπουργός θα έχει την ευκαιρία να απευθυν-
θεί και στο αμερικανικό κοινό με μια ομιλία που 
θα έχει εθνικό, γεωπολιτικό και ιστορικό στίγ-
μα για τις σχέσεις των δύο χωρών και τη θέση 
της Ελλάδας στον κόσμο. Στο Κογκρέσο θα έχει 
ακόμα επαφές με την πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι αλλά και με προ-
έδρους σημαντικών επιτροπών και κατ’ ιδίαν 
γεύμα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερι-
κών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ.

Ομογένεια
Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ 
αποτελεί και μια ευκαιρία να τιμηθεί η Ομογέ-
νεια ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλω-
στε, η πρόταση για τη διακοινοβουλευτική και 
αμυντική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, που έγι-
νε νόμος του αμερικανικού κράτους, υλοποιή-
θηκε χάρη στη συμβολή της Ομογένειας. Στο 
κλείσιμο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, 
ο πρωθυπουργός θα παρακαθήσει σε δείπνο 
που οργανώνουν προς τιμήν του 11 ομογενει-
ακές οργανώσεις. Στην Ουάσιγκτον τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη θα συνοδεύσουν οι υπουργοί 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, Αμυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος, Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Όικονόμου 
και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για Οι-
κονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης.

τηση θα υπάρξει και για τα ενεργειακά, καθώς 
η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο κόμβος μεταφοράς 
αερίου από τη Μέση Ανατολή και την ανατολι-
κή Μεσόγειο προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη 
και να συμβάλει στην απεξάρτηση της Ευρώ-
πης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Δεξίωση
Μετά το τετ α τετ των δύο ηγετών, θα ακολου-
θήσει δεξίωση στον Λευκό Οίκο από το ζεύγος 
Μπάιντεν προς τιμήν του ζεύγους Μητσοτάκη, 
για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, κα-
θώς δεν κατέστη δυνατό να γίνουν εορτασμοί 
το 2021 λόγω της πανδημίας. Η δεξίωση είναι 
η πρώτη αντίστοιχη που γίνεται επί προεδρίας 
Μπάιντεν και είναι ενδεικτική των άριστων σχέ-
σεων μεταξύ των δύο χωρών, για τις οποίες έχει 
συμβάλει τα μέγιστα και η ελληνική Ομογένεια, 
με την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος διατηρεί 


