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Ενα λογικό ερώτηµα που θα 
µπορούσε να θέσει ο πρωθυ-
πουργός στον Αµερικανό πρό-
εδρο όταν θα τον δει σε λίγες 
ηµέρες στον Λευκό Οίκο είναι: 
«Εσείς πού είστε, γιατί χαθή-
κατε από την περιοχή µας;». 
∆ιάχυτη είναι η αίσθηση στους 
ανθρώπους που ασχολούνται 
µε θέµατα εθνικής σηµασίας 
πως οι Αµερικανοί έχουν απο-
τραβηχθεί από την ευρύτερη 
περιοχή και έχουν επιλέξει να 
διαδραµατίζουν έναν πιο δια-
κριτικό ή περιφερειακό ρόλο. 
Το βλέπουµε έντονα στη Μέση 
Ανατολή, αλλά και στην Τουρ-
κία. Οι Αµερικανοί µοιάζουν να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις 
παρά να θέλουν να τις επηρεά-
σουν σε κάποια συγκεκριµένη 
κατεύθυνση. Οσο για τα θέµατα 
που αφορούν την Ελλάδα, η 
αποστασιοποίηση είναι εµφα-
νής. Παρά το γεγονός πως ο 
απερχόµενος πρεσβευτής ήταν 
εξαιρετικός διπλωµάτης µε 
πολύ καλό όνοµα στην Ουάσι-
γκτον, η Ελλάδα µοιάζει να έχει 
χάσει τη στρατηγική της σηµα-
σία για τα αµερικανικά συµ-
φέροντα. Φωνάζουν διάφοροι 
«µα γιατί δεν... παίζει µπάλα η 
κυβέρνηση µε τις ΗΠΑ;». Για 
να παίξεις µπάλα µε κάποιον 
πρέπει να θέλουν και οι δύο - 

και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Τα 
πράγµατα θα µπορούσαν να 
είναι διαφορετικά. Η Ελλάδα 
θα µπορούσε να αναδειχθεί 
σε στρατηγικό «αγκυροβόλιο», 
την ώρα που δηµιουργούνται 

ερωτήµατα για τη σταθερότητα 
της Τουρκίας και η Μέση Ανα-
τολή µετασχηµατίζεται σε ένα 
«µαύρο κουτί» δίπλα και γύρω 
από το Ισραήλ. Το κακό είναι ότι 
αποκτήσαµε τη φήµη χώρας 
που δεν «παίζει σκληρά παι-

χνίδια» στη διεθνή σκακιέρα. 
Ακόµη και όταν περάσαµε τη 
φάση του αντιαµερικανισµού 
και του αντιισραηλισµού δεν 
δείξαµε επαγγελµατισµό και 
σοβαρότητα στον χειρισµό δύ-

σκολων υποθέσεων. Πάντοτε 
υπερτερούσε ο φόβος ενός 
µονόστηλου και δεν άφηνε την 
εκάστοτε κυβέρνηση να εισέλ-
θει σε πιο βαθιά νερά. Αποκτή-
σαµε φήµη µη αξιόπιστης χώ-
ρας και αυτό µας κάνει ακόµη 

πολύ κακό. Γεγονός πάντως 
είναι πως οι Αµερικανοί µάς 
στήριξαν σε καίριες στιγµές, 
όχι από φιλελληνισµό, αλλά 
για να προστατεύσουν τα δικά 
τους συµφέροντα. Μίλησαν 
σκληρά στη Γερµανία όταν το 
ακραίο κοµµάτι του γερµανι-
κού κατεστηµένου ήθελε να 
µας θέσει εκτός Ευρωζώνης. 
Πιέζουν όσο µπορούν για να 
αλλάξει η οικονοµική συντα-
γή που εφαρµόσθηκε από την 
τρόικα. Επίσης, οι Αµερικανοί 
έπαιξαν ρόλο στη συγκράτηση 
της Αγκυρας όταν ετέθη θέµα 
παρεµπόδισης των γεωτρήσε-
ων στα κυπριακά «οικόπεδα».

Στην εξίσωση των ελληνο-
αµερικανικών σχέσεων λείπει 
αυτή την περίοδο ο παράγοντας 
της οµογένειας, το λεγόµενο 
λόµπι. Αδυνάτισε πολύ µε τον 
καιρό, ενώ και πολλοί συµπα-
τριώτες µας απογοητεύθηκαν 
από την ελληνική παρακµή των 
τελευταίων ετών. Ο κ. Σαµαράς 
πρέπει και µπορεί να τους κι-
νητοποιήσει.

Η επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού είναι µια καλή ευκαι-
ρία να ξαναδούµε µε φρέσκο 
µάτι τις ελληνοαµερικανικές 
σχέσεις και να διαπιστώσουµε 
πού µπορούν οι δύο χώρες να 
«παίξουν µπάλα» από κοινού.

Του Αλέξη Παπαχελά

∆ρίτσας Θοδωρής

Ελληνοαµερικανική εξίσωση

Οφείλουν όλοι 
να συνεισφέρουν

Λάθος ρότα

Οι Έλληνες πολίτες συνει-
σφέρουν χωρίς διακρίσεις στα 
δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις 
δυνάµεις τους. Αυτή είναι η συ-
νταγµατική επιταγή κατά την 
παράγραφο 5 του Άρθρου 4 του 
Συντάγµατος και µάλιστα στις 
πιο βασικές διατάξεις, αυτές που 
αναφέρονται στα ατοµικά και 
κοινωνικά δικαιώµατα.

Η συνταγµατική αυτή υποχρέ-
ωση θα έπρεπε ιδιαίτερα σήµε-
ρα να αποτελεί την προϋπόθεση 
εξόδου από την κρίση, η οποία 
έχει οδηγήσει στη φτώχεια και 
στην απόγνωση την ελληνική 
κοινωνία. Όποιος δεν αρχίζει τη 
συζήτηση από αυτή τη βάση απο-
κατάστασης δικαιοσύνης επιβε-
βαιώνει ακραία και απαράδεκτη 
ιδιοτέλεια.

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο 
και η πλοιοκτησία στην Ελλάδα 
απολαµβάνουν σήµερα σειρά 
φοροαπαλλαγών που δεν δι-
καιολογούνται. Η συµβολή στα 
φορολογικά έσοδα είναι συ-
γκριτικά ελάχιστη, ενώ οι 80.000 
ναυτικοί της δεκαετίας του 1980 
έχουν περιοριστεί στις 16.000, η 
µεγάλη πλειονότητα των οποί-

ων απασχολείται στην ακτοπλο-
ΐα. Την ίδια στιγµή, η ελληνική 
πολιτεία συνεχίζει να στηρίζει 
ενεργητικά τα συµφέροντα της 
ελληνικής πλοιοκτησίας στους 
διεθνείς οργανισµούς και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συντη-
ρεί έναν σηµαντικό µηχανισµό 
για τη διατήρηση της ποιότητας 
της ελληνικής σηµαίας. Όλα αυτά 
επιβαρύνουν µε σηµαντικό κό-
στος το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει επιτακτικά 
το ζήτηµα του επανακαθορισµού 
του θεσµικού πλαισίου που διέ-
πει τη σχέση της ναυτιλιακής επι-
χειρηµατικότητας µε το ελληνικό 
κράτος καθώς και των σχέσεων 
της ναυτιλίας µε το κοινωνικό 
σύνολο. Στόχος µίας τέτοιας πο-
λιτικής είναι η ουσιαστική απο-
κατάσταση της συνταγµατικής 
επιταγής ως προς τη συµµετοχή 
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 
στα δηµόσια βάρη, όσα και αν εί-
ναι αυτά, όπως και η αύξηση της 
απασχόλησης των Ελλήνων ναυ-
τικών µε Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας, δηλαδή η εξασφάλιση 
πολλαπλασιαστικών ωφελει-
ών για την ελληνική οικονοµία 

και κοινωνία από τη ναυτιλιακή 
δραστηριότητα. Το θέµα της ου-
σιαστικής συνεισφοράς όλων 
των κατηγοριών της ναυτιλιακής 
επιχειρηµατικότητας στην οικο-
νοµία και στο κοινωνικό σύνολο 
έχει από καιρό ανοίξει. Η προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να δια-
χειριστεί το θέµα µακριά από τα 
φώτα της δηµοσιότητας, µε στό-
χο τη διατήρηση των προνοµίων 
της πλοιοκτησίας και του εφο-
πλισµού και τον εξωραϊσµό της 
εικόνας τους στην κοινωνία, δεν 
πείθει κανένα. Τώρα απαιτείται η 
έναρξη ενός ουσιαστικού δηµό-
σιου διαλόγου που θα καθορίσει 
το νέο πλαίσιο σχέσεων κράτους 
– εφοπλισµού και πλοιοκτησίας 
στη βάση της εξυπηρέτησης των 
κοινωνικών αναγκών και της 
αναγνώρισης του καθοριστικού 
ρόλου των Ελλήνων ναυτικών 
στην ανάδειξη της ελληνόκτητης 
ναυτιλίας ως παγκόσµιου πρω-
ταγωνιστή.

*Ο Θοδωρής ∆ρίτσας είναι 
βουλευτής Α’ Πειραιά και Νη-
σιών, υπεύθυνος ΕΕΚΕ υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβέρνηση ή η τρόικα; Οι ανίκανοι 
εγχώριοι ή οι ανάλγητοι αλλότριοι; Οι 
ξένοι ή οι ντόπιοι «λύκοι»; Ποιοι φταίνε 
περισσότερο για τα χάλια µας; Ποιους να 
βρίζει και να καταριέται ο µέσος Ελληνας, 
που υποφέρει και δεν µπορεί να πάρει 
ανάσα;

Παραπλανητικά τα ερωτήµατα, ψευδή 
τα διλήµµατα. Κανένα ∆ΝΤ, καµιά τρόικα 
και κανένας επιθεωρητής (η τελευταία 
αυτή λέξη ας διαβαστεί και µε το περι-
εχόµενο που της δίναµε στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο) δεν θα είχε επέµβει, αν οι εκλεγ-
µένες ελληνικές κυβερνήσεις δεν κατέ-
φευγαν στην έξωθεν «βοήθεια», δηλαδή 
στα στόµατα των λύκων.

Τριάντα πέντε (ώς την αποφράδα 
ηµέρα της προσφυγής στο ∆ΝΤ, 39 ώς 
σήµερα) χρόνια κανονικής δηµοκρατίας 
(κάτι που ουδέποτε είχε γνωρίσει αυτός ο 
τόπος στη νεότερη ιστορία του) σπαταλή-
θηκαν στην οικοδόµηση του πελατειακού 
κράτους, στην επιβολή αδιαφανών διαδι-
κασιών (ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει µε το 
δηµόσιο χρήµα), στην κυριαρχία των δια-
πλεκόµενων συµφερόντων, στην ασυλία 
µέχρι ατιµωρησίας των «υψηλά ισταµέ-
νων», αναλόγως της πολιτικής ή οικονο-
µικής ισχύος τους. Ολες οι κυβερνήσεις 
αυτής της 35ετίας βούτηξαν στα δάνεια. 
Καθεµία ανέβαζε τον πήχυ δανεισµού 
της προηγούµενης. Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ 
έκαναν πολιτική µε δανεικά. Παράλληλα, 
έστησαν ανθεκτικότατους κοµµατικούς 
µηχανισµούς, τέτοιους που τη δυσαρέ-
σκεια των πολιτών για το ένα κόµµα να 
την εισπράττει το άλλο. Κάποτε όλη αυτή 

η πολιτική φούσκα έσκασε. Και οι δύο 
παραδοσιακοί πολιτικοί αντίπαλοι έγιναν 
κυβερνητικοί συνεταίροι. Το σοσιαλιστι-
κό ΠΑΣΟΚ να υλοποιεί την πιο ακραία 
νεοφιλελεύθερη, αυταρχική, δεξιά πολι-
τική και ο αντιµνηµονιακός Σαµαράς να 
ηγείται της αυστηρής προσήλωσης στα 
απανωτά Μνηµόνια και τις διαταγές της 
τρόικας και της Μέρκελ. Αλλά ποιες είναι 
αυτές οι διαταγές; Τι αποτελέσµατα έφε-
ραν ώς τώρα; Τι προβλέπουν από δω και 
στο εξής; Ποιο µέλλον επιφυλάσσουν για 
τα εκατοµµύρια των σκληρά δοκιµαζόµε-
νων Ελλήνων;

Οι εκθέσεις του ∆ΝΤ και της Κοµισιόν, 
που δηµοσιοποιήθηκαν τις προηγούµε-
νες ηµέρες, πίσω από το µάλλον φθηνό 
περιτύλιγµά τους για βελτίωση του οικο-
νοµικού κλίµατος, προοπτικές ανάπτυξης 
και έξοδο στις αγορές, κρύβουν διαπι-
στώσεις που οδηγούν σε νέα µέτρα, σε 
ακόµη βαθύτερη ύφεση, σε ακόµη πιο 
βαριά από την ήδη αβάσταχτη λιτότητα.

Βρίθει λαθών και αντιφάσεων ο πο-
λιτικός σχεδιασµός της τρόικας για την 
Ελλάδα, όπως καταδεικνύει το εµπερι-
στατωµένο ρεπορτάζ και η τεκµηριωµέ-
νη ανάλυση που δηµοσιεύει σήµερα η 
«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία».

Λάθος πορεία είχε το καράβι, σε λάθος 
λιµάνι κατέπλευσε, όσο κι αν η κυρίαρχη 
προπαγάνδα επιµένει να βαφτίζει το µαύ-
ρο άσπρο. Οι απλοί άνθρωποι που κάνουν 
µαύρες σκέψεις, επειδή η ίδια η ζωή τους 
έχει µαυρίσει, το ξέρουν καλύτερα. Και οι 
όποιες λευκές πινελιές, µόνο από το δικό 
τους χέρι µπορούν να ζωγραφιστούν.


