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∆εν θέλουµε να προεξοφλήσου-
µε τα αποτελέσµατα της επίσκεψης 
Σαµαρά που αρχίζει σήµερα στην 
Ουάσιγκτον. Πραγµατοποιείται όµως 
σε δυσµενείς συνθήκες για τα ελλη-
νικά συµφέροντα. Ο πρωθυπουργός 
έχει περιπέσει στη θέση του «καλού 
µαθητή» της Μέρκελ, το διεθνές κύ-
ρος της χώρας έχει καταρρακωθεί 
λόγω του Μνηµονίου, η κυβέρνηση 
βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεµο µε την 
κοινωνία. Εν ονόµατι ποιων και για 
ποιους λόγους µεταβαίνει ο Σαµαράς 
στην Ουάσιγκτον;

Όπως συνέβαινε και µε προη-
γούµενες κυβερνήσεις, η σηµερινή 
κυβέρνηση αισθάνεται την ανάγκη 
να δικαιολογηθεί για το ταξίδι, διαι-
σθανόµενη ότι ο ελληνικός λαός έχει 
µνήµη και πολιτική κρίση και δεν 
ξεγελιέται µε τη µόνιµη δικαιολογία 
πως µε την επίσκεψη επιδιώκεται η 
χώρα να µπει στο «αµερικανικό γε-
ωπολιτικό ραντάρ». Τώρα µάλιστα οι 
κρατούντες κραδαίνουν και προσδο-
κίες επενδύσεων! Αυτή ακριβώς η 
αντίληψη για το «ραντάρ» περικλείει 
πρόσθετους κινδύνους για τη χώρα 
µας. Αυτή την περίοδο η αµερικανι-
κή πλευρά γλιστράει σ’ έναν ιδιότυπο 
ακήρυκτο πόλεµο κατά του ανερχό-
µενου ισλαµικού ριζοσπαστισµού 
των αραβικών µαζών. Ακόµα και 
τα πραξικοπήµατα µετονοµάζο-
νται σε δηµοκρατία! Μόλις προχθές 

έκλεισαν για αρκετές µέρες όλες οι 
αµερικανικές πρεσβείες στη Μέση 
Ανατολή.

Στον αµερικανικό σχεδιασµό η συ-
γκρότηση αξόνων µε βασικό παίκτη 
το Ισραήλ παραµένει το στρατηγικό 
αντίβαρο. Η ενέργεια αποτελεί το 
όχηµα (ή µήπως το «δόλωµα»;) για 
την ένταξη της Κύπρου και της Ελ-
λάδος σε στρατηγικό άξονα υπό την 
πρωτοκαθεδρία του Ισραήλ, το οποίο 
λειτουργεί ως περιφερειακή δύνα-
µη-υπεργολάβος των αµερικανικών 
συµφερόντων.

Τι θα κερδίσει η χώρα από µια 
τέτοια γεωπολιτική πρόσδεση; Πρό-
γευση πήραµε από το ξεπούληµα 
του ∆ΕΣΦΑ, που επελέγη από τα 
αµερικανικά συµφέροντα ως δρό-
µος αγωγών ενέργειας. Είναι, άραγε, 
η ώρα να εµφανιστεί η Ελλάδα ως 
µέρος ενός άξονα που διευκολύνει 
το αραβικό άνοιγµα της Τουρκίας;

Η κυβέρνηση εµφανίζεται να 
προσδοκά ότι ο Οµπάµα θα πιέσει 
τη Μέρκελ για «κούρεµα του ελλη-
νικού χρέους». Πράγµατι, ανάµεσα 
στις δυο πλευρές υφίστανται διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις για την αντιµε-
τώπιση της παγκόσµιας κρίσης. Οι 
προσεγγίσεις αυτές όµως αντανα-
κλούν διαφορετικά συµφέροντα, δι-
αφορετικές οικονοµικές αντιλήψεις 
και διαφορετικά πολιτικά σχέδια. ∆εν 
θα αλλάξει µυαλά η Μέρκελ επειδή 

θα τη µαλώσει ο Οµπάµα! Οι διεθνο-
πολιτικές αντιπαραθέσεις αποδίδουν 
µόνο στον βαθµό που τροποποιούν 
ή επηρεάζονται από τον εσωτερικό 
πολιτικό συσχετισµό, στην προκει-
µένη περίπτωση από την ανάπτυξη 
κοινωνικών αγώνων για να ηττηθεί 
η πολιτική της ακραίας λιτότητας και 
του νεοφιλελευθερισµού στην Ευ-
ρωζώνη. Στο µέτωπο αυτό ο Σαµα-
ράς είναι µε τη Μέρκελ και απλώς 
προσδοκά να ακούσει κάποια καλά 
λόγια από τον Οµπάµα...

Η χώρα διανύει περίοδο κοινωνι-
κής αποσάθρωσης. Με τον λαό στο 
περιθώριο, άνεργο, να βυθίζεται στη 
φτώχεια και απελπισµένο, µε τα µορ-
φωµένα παιδιά να συγκροτούν κατά 
δεκάδες χιλιάδες τις νέες στρατιές 
των µεταναστών, έχει καταρρακω-
θεί η διεθνής ελληνική παρουσία. 
Η επίσκεψη Σαµαρά θα προσθέσει 
µόνον άλλη µια «φωτογραφία» στο 
άλµπουµ που διαθέτει. Προχθές 
ήταν το νεύµα της Μέρκελ. Σήµερα 
είναι η υπόκλιση στον Λευκό Οίκο. Ο 
Σαµαράς µπορεί να φαντασιώνει ότι 
τον παίρνουν τοις µετρητοίς. Τι κερ-
δίζει όµως ο λαός; Τι κερδίζουµε από 
τον θερινό κυβερνητικό τουρισµό; 
Μήπως το ισχυρότερο αποτέλεσµα 
θα είναι να ενισχυθούν οι πιέσεις για 
απαξίωση της εργασίας εν ονόµατι 
φρούδων ελπίδων για αµερικανικές 
επενδύσεις;

Οι ΗΠΑ, είτε µας αρέσει είτε όχι, πα-
ραµένουν πάντα µια υπερδύναµη, που 
οι αποφάσεις και η στρατηγική τους 
επηρεάζουν, θέλοντας και µη, το παρόν 
και το µέλλον χωρών, όπως της δικής 
µας, που µπορεί να βρίσκονται χιλιάδες 
χιλιόµετρα µακριά.

Όσο κι αν φαίνεται ότι τελευταία οι 
ΗΠΑ έχουν αποστασιοποιηθεί από τα 
δρώµενα στην ευρύτερη περιοχή µας, 
δεν παύουν να επηρεάζουν µε την 
γενικότερη πολιτική τους τις εξελίξεις 
τόσο στην οικονοµία όσο και στις δια-
κρατικές σχέσεις. Είναι προφανές λοι-
πόν ότι το πρώτο ταξίδι του κ.Σαµαρά 
στην Ουάσιγκτον και η συνάντηση του 
µε τον πρόεδρο Οµπάµα, αποκτούν 
ιδιαίτερη σηµασία, τόσο γιατί η Ελλάδα 
βρίσκεται σε ένα σταυροδρόµι, όσο και 
γιατί οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιο-
χή µας είναι ιδιαίτερα ρευστές.

Είναι θετικό για το ταξίδι του έλληνα 
πρωθυπουργού, ότι το αντιαµερικανικό 
κλίµα που κυριαρχούσε για πολλές δε-
καετίες στην ελληνική κοινή γνώµη και 
δηµιουργούσε εντάσεις στις διµερείς 
µας σχέσεις, έχει πλέον καταλαγιάσει.

Παράλληλα και οι παρεµβάσεις της 
αµερικανικής ηγεσίας στην ευρωπαϊκή 
κρίση, έστω σε επίπεδο δηλώσεων και 
διµερών επαφών, υπήρξαν υποβοη-
θητικές για τα ελληνικά συµφέροντα. Η 
συγκυρία λοιπόν, µέσα στην οποία θα 
γίνει η συνάντηση των δυο ηγετών δεν 
θα µπορούσε να είναι καλύτερη. 

Ωστόσο δεν µπορεί να παραγνωρί-

σει κανείς, ότι οι σχέσεις των δύο χω-
ρών, πολύ περισσότερο µάλιστα όταν 
η µία είναι υπερδύναµη, διαµορφώ-
νονται από τα ευρύτερα εθνικά τους 
συµφέροντα και δεν προσδιορίζονται 
από τις επαφές δύο ηγετών όσο θερ-
µές κι αν είναι. Είναι αυτονόητο ότι µια 
δήλωση στήριξης της Ελλάδας και 
των προσπαθειών της κυβέρνησης 
της για έξοδο από την κρίση, έχει την 
πολιτική σηµασία της. Όπως θα έχει 
ενδιαφέρον αν ο πρόεδρος Οµπάµα 
επαναλάβει την ήδη εκφρασµένη 
αµερικανική θέση ότι η στρατηγική 
εξόδου από την κρίση δεν µπορεί 
να περιορίζεται στη διαρκή λιτότητα, 
αλλά πρέπει να στηρίζεται και στην 
ανάπτυξη της οικονοµίας.

Το ερώτηµα και το στοίχηµα για τον 
κ.Σαµαρά, είναι αν µπορεί να πετύχει 
κάτι παραπάνω.Ιδιαίτερα στον τοµέα 
των επενδύσεων που τόσο έχει ανάγκη 
η χώρα µας και ιδιαίτερα στον ενερ-
γειακό τοµέα, όπου είναι δεδοµένο το 
ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον.

Πέρα όµως  από τα όποια συγκεκρι-
µένα, για την  οικονοµία, αποτελέσµατα, 
θα έχει η επίσκεψη του έλληνα πρωθυ-
πουργού στις ΗΠΑ, έχει ιδιαίτερη πολι-
τική σηµασία ότι δηµιουργείται ένας 
δίαυλος επικοινωνίας και µια γέφυρα 
εµπιστοσύνης, που την έχει απόλυτη 
ανάγκη  µια χώρα που αγωνίζεται να 
βγει από την κρίση και χρειάζεται να 
εκµεταλλευθεί  όλες τις δυνατές συµ-
µαχίες.

Από το νεύµα στην υπόκλιση
Το ταξίδι στις ΗΠΑ 
και οι προσδοκίες

Είναι γνωστό ότι τον Αύγου-
στο δεν υπάρχουν ειδήσεις 
και γι’ αυτό το επικοινωνια-
κό επιτελείο της κυβέρνησης 
αποφάσισε να ανακυκλώ-
σει µερικές παλιές ιστορίες. 
Πρώτη και καλύτερη ήταν η 
διαρροή της εντολής του πρω-
θυπουργού προς τους υπουρ-
γούς να µείνουν στην Αθήνα 
και να δουλέψουν, λες και τα 
προηγούµενα τρία χρόνια της 
κρίσης βλέπαµε υπουργούς 
να ξεσαλώνουν στη Μύκονο. 
Αλλά και πέρα από αυτό και 
ανεξαρτήτως της κρίσης, η 
διαρροή είναι περιττή. Αν βρε-
θεί υπουργός σε παραλία τον 
Αύγουστο δεν θα ξέρει πού να 
κρυφτεί από τη λαϊκή οργή. Οχι 
µόνο γιατί δεν δουλεύει, αλλά 

γιατί όλοι διαισθάνονται ότι από 
Σεπτέµβριο έρχονται νέα µέ-
τρα, από τα οποία θα στενάξει 
κάθε ελληνική οικογένεια.

Η δεύτερη ανακυκλωµένη 
είδηση είναι το κλείσιµο των 
καταστηµάτων που δεν κό-
βουν αποδείξεις. Αυτό θεσµο-
θετήθηκε το 1997 και άρχισε 
να εφαρµόζεται από το 2010. 
Το µόνο «νέο» είναι ότι στον 
τέταρτο χρόνο της κρίσης το 
µέτρο εξακολουθεί να µην 
εφαρµόζεται. Παλαιότερα τα 
µαγαζιά άνοιγαν µε προσφυγή 
στη ∆ικαιοσύνη για προσω-
ρινά ασφαλιστικά µέτρα. Τα 
κέρδιζαν αλλά στην Ελλάδα 
σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
ισχύει το «ουδέν µονιµότερον 
του προσωρινού». Το σφράγι-

σµα του Σ∆ΟΕ χανόταν στους 
γραφειοκρατικούς δαιδάλους 
του ∆ηµοσίου και µπορούµε 
βασίµως να εικάσουµε ότι η 
µόνη ποινή προς τον επιχει-
ρηµατία ήταν τα έξοδα για τον 
χρηµατισµό διαφόρων «λει-
τουργών» του ελληνικού κρά-
τους.

Βεβαίως, υπήρξαν και µα-
γαζιά που έκλεισαν οριστικά, 
αλλά τα περισσότερα συνεχί-
ζουν να µην εκδίδουν απο-
δείξεις. Τώρα δεν χρειάζονται 
καν τη χείρα βοηθείας από τη 
∆ικαιοσύνη. Εξ όσων αποκα-
λύπτονται για τη Χαλκιδική ο 

γνωστός αοιδός κ. Πάνος Κιά-
µος «µυστηριωδώς» συνέχισε 
να τραγουδά σε ανοιχτό µαγαζί 
το οποίο σύµφωνα µε το γράµ-
µα του νόµου έπρεπε να είναι 
σφραγισµένο. Να σηµειώσου-
µε ότι το Σ∆ΟΕ Θεσσαλονίκης 
έκανε αιφνιδιαστικό έλεγχο 
στο νυχτερινό κέντρο και βε-

βαίωσε πλήθος παραβάσεων. 
Εφαρµόζοντας τον νόµο το 
κατάστηµα σφραγίστηκε για 
48 ώρες. Βγήκαν τα σχετικά 
δελτία Τύπου για τη «νίκη κατά 
της φοροδιαφυγής» αλλά το 
48ωρο σφράγισµα έµεινε στα 
χαρτιά. Οι ιδιοκτήτες του κέ-

ντρου έκοψαν την κορδέλα 
που επικόλλησε το Σ∆ΟΕ, δι-
αφήµισαν από τα µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης το «ανοίξαµε 
και σας περιµένουµε» και οι 
µπουκάλες ουίσκι των 160 
ευρώ άρχισαν να ανοίγουν. Το 
«κλειστό» από τον Σ∆ΟΕ µαγα-
ζί λειτούργησε κανονικά και η 
Αστυνοµία αρκέσθηκε να συλ-
λάβει τον υπεύθυνο του κατα-
στήματος• όλα αυτά τα κέντρα 
έχουν κάποιον «υπεύθυνο» 
που δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

Η πολυδιαφηµισµένη, ως 
παραδειγµατική, νίκη κατά της 
φοροδιαφυγής δεν ήρθε. Τώρα 
οι κυβερνητικοί παράγοντες 
τρέχουν να βρουν ποιο από τα 
πολλά γρανάζια της κρατικής 
µηχανής είναι χαλασµένο. Το 

θλιβερό συµπέρασµα είναι ότι 
καλοκαιριάτικα το µισό ελληνι-
κό κράτος ασχολήθηκε µε ένα 
µόνο µαγαζί και δεν κατάφερε 
ούτε να το κλείσει. Οι απανω-
τές ανακοινώσεις του γενικού 
γραµµατέα Εσόδων µεγεθύ-
νουν αυτή την εντύπωση της 
διάχυτης ανοµίας.

Το χειρότερο είναι ότι αυτού 
του τύπου τα «νέα» δεν προ-
καλούν πλέον καµιά εντύπω-
ση. Ανακοινώσεις εκδίδονται, 
ντόρος γίνεται αλλά είναι διά-
χυτη αίσθηση στους πολίτες 
πως η ελληνική πραγµατικό-
τητα δεν αλλάζει. Κι αυτό είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνο για την 
κυβέρνηση. Η ανακύκλωση 
των παλιών ειδήσεων γίνεται 
µπούµερανγκ.

Επικοινωνιακό µπούµερανγκ
Του Πάσχου Μανδραβέλη
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