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Ταξιδιωτική οδηγία

Το 1985, επί προεδρίας Ρέιγκαν, είχε εκδο- 
θεί αμερικανική ταξιδιωτική οδηγία εις βά
ρος της Ελλάδος. Εκείνην ακριβώς την πε
ρίοδο, η αμερικανική εφημερίδα «Ονάσι- 
γκτον Ποστ» είχε αναλάβει να διαφωτίσει το 
κοινό των ΕΙΠΑ επί τον κρίσιμου ερωτήμα
τος: είναι ή όχι επικίνδυνη για τους Αμερικα- 
νονς,η Ελλάς; Είναι, απάντησε ο αποσταλείς 
επί τόπον συνεργάτης της εφημερίδος, αλλά 
μόνον αν αναφέρεται κανείς στην... οδήγηση 
των Ελλήνων. Κατά τα άλλα, σημείωνε σαρ
καστικά ο ίδιος, το σύνολο των Αμερικανών 
που έπεσαν θύματα τρομοκρατικών ενεργει
ών στην Ελλάδα στα ιστορικά χρονικά, είναι 
πολύ μικρότερο απ’ όσους πεθαίνουν κάθε 
χρόνο στις Η Π Α  από επιθέσεις των... δικών 
τους (!) σκύλων.

Ο  σαρκασμός δεν επηρέασε, δυστυχώς, την 
τακτική της Ουάσιγκτον, αποκάλυπτε, όμως, 
την υποκρισία του ισχυρισμού ότι δήθεν οι 
Αμερικανοί πολίτες ευρίσκοντο εν κινδύνω 
στο ελληνικό έδαφος. Ο  ισχυρισμός αυτός, 
προς στήριξη τον οποίου οι Η Π Α  επικαλού
νται ήδη τις... διαδηλώσεις, είναι ακόμη νπο- 
κριτικότερος σήμερα. Η  Ουάσιγκτον γνωρί
ζει άριστα ότι ονδεμία απειλή υπάρχει σε βά
ρος απλών Αμερικανόν πολιτών στη σημερι
νή Ελλάδα, όπως άλλωστε γνωρίζει ότι ο ελ
ληνικός λαός δεν έχει καμία διαφορά με τον 
αμερικανικό, με τον οποίον τον συνδέουν αι
σθήματα συμπάθειας και ο ισχυρότατος δε
σμός της ελληνικής ομογένειας. Οι διαμαρ
τυρίες στρέφονται κατά της κυβερνητικής 
γραμμής των Η Π Α  και όχι, βεβαίως, κατά 
των Αμερικανών περιηγητών.

Υπό τα -προφανέστατα- αυτά δεδομένα, η 
αμερικανική πρόθεση εκδόσεως ταξιδιωτι
κής οδηγίας εις βάρος της Ελλάδος αποτελεί 
αδικαιολόγητη πράξη οικονομικής πιέσεως, 
αν όχι οικονομικού «πολέμου» -  και μάλιστα 
σε περίοδο που η χωρά μας υφίσταται ήδη 
οικονομικό αντίκτυπο από τον πόλεμο στη 
Γίουγκοσλαβία, οι δε περισσότεροι Αμερικα
νοί παραδέχονται ότι οι Ελληνες έχουν κάθε 
λόγο να δυσφορούν και ανησυχούν.

Η  επάνοδος στη γραμμή των ανθελληνι
κών αιτιάσεων, που στον τομέα του τουρι
σμού ενθαρρύνεται και από άδηλα οικονομι
κά συμφέροντα, θα αποτελεί αστήρικτη και 
ευθεία επίθεση στην ελληνική οικονομία -  
και τον ελληνικό λαό. Το μόνο, που μπορεί 
να επιτύχει, είναι να εντείνει την αγανάκτη
ση του πληθυσμού έναντι των Η Π Α  και να ο
δηγήσει σε κλιμάκωση των λαϊκών κινητο
ποιήσεων έναντι της συνεργασίας της χώρας 
με το Ν Α Τ Ο . Η  ελληνική κυβέρνηση θα ή
ταν, από την άποψη αυτή, καλό να μην υπο
βαθμίζει τη σημασία μιας αμερικανικής τα
ξιδιωτικής οδηγίας, αλλά να επισημαίνει δη- 
μ οσίως το μέγεθος της υποκρισίας ενός τέτοι
ου ατοπήματος και τη σοβαρότητα των συνε
πειών του.


