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"Εχει καταστεί σαφές άπό καιρό τώρα, πώς έχουμε περάσει τό 

κατώφλι μιας νέας εποχής, πού χαρακτηρίζεται άπό σχετικά γρήγορες 

καί ριζικές αλλαγές στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων, άπό μιά 

διαδικασία αποσταθεροποίησης τοϋ μεταπολεμικού status quo όπως αυτό 

εϋχε μορφοποιηθεί άπό τό 1963 καί ύστερα. *Η περίοδος της αναμέτρη

σης ανάμεσα στίς ΗΠΑ καί τήν Σοβιετική "Ενωση ξεκίνησε μέ τήν άνο

δο του Τρούμαν στην εξουσία καί κορυφώθηκε μέ τήν εγκατάσταση Σο

βιετικών πυραύλων στην Κούβα. 'Αμέσως ύστερα ò Κέννεντυ καί ò 

Κρουστσώφ εγκαινίασαν μιά νέα περίοδο στίς σχέσεις των δύο υπερ

δυνάμεων, περίοδο αυστηρά ελεγχόμενου ανταγωνισμού, πού ονομάστη

κε εCρηνική συνύπαρξη. Τήν περίοδο της είρηνικής συνύπαρξης ή 

ύφεσης αναπτύχθηκαν σιγά-σιγά κανόνες συμπεριφοράς των ΗΠΑ καί της 

ΕΣΣΔ, μέ κύριο στόχο τήν αποτροπή μιας πυρηνικής αναμέτρησης. Αυτοί 

οι κανόνες περιλάμβαναν? α)Καθορισμό των ζωνών επιρροής των δύο 

υπερδυνάμεων καί σιωπηρή αναγνώριση τοϋ δικαιώματος επέμβασης στην 

ελεγχόμενη ζώνη. β) "Αυτοσυγκράτηση" στίς μορφές επέμβασης σέ πε

ριοχές ëgoi άπ'τίς αμοιβαία αναγνωρισμένες ζώνες επιρροής. Χαράκτη-
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ριστική μορφή επέμβασης σ'αύτές τίς περιπτώσεις - οικονομική η 

στρατιωτική "βοήθεια", αποστολή "συμβούλων" καί "τεχνικών", κλπ. 

Σέ περίπτωση τοπικού πολέμου, αποφυγή άμεσης στρατιωτικής παρουσίας 

- μέ δραματική εξαίρεση τήν περίπτωση της Ινδοκίνας, γ) Περιορι

σμό, ποσοτικό καί ποιοτικό, στην ανάπτυξη στρατηγικών (πυρηνικών) 

όπλων καθώς καί προσπάθεια (πού δέν απέδωσε) γιά τήν αμοιβαία καί 

ισόρροπη μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Τό "Ελσίνκι 

ήταν τό αποκορύφωμα αυτής της πορείας - καί γιά μιά στιγμή φάνηκε 

πώς οι υπερδυνάμεις θά προχωρούσαν, πέρα άπό τους κανόνες αυτο

συγκράτησης, σέ συγκεκριμένα θετικά μέτρα γιά τήν διασφάλιση της 

παγκόσμιας ειρήνης. 

Κατά περίεργο τρόπο, τό Ελσίνκι δέν ήταν μόνο τό αποκορύ

φωμα άλλα ταυτόχρονα καί τό τέρμα της φάσης της ειρηνικής συνύπαρ

ξης. Άπό τότε περίπου ξεκινά μιά νέα περίοδος - περίοδος γεμάτη 

κινδύνους γιά τήν ανθρωπότητα - πού μπορεί νά ονομαστεί περίοδος 

μαχητικής συνύπαρξης. Χαρακτηρίζεται άπό επιστροφή στον "ψυχρό 

πόλεμο" άλλα μέ νέες μέθοδε^ πού 7<αλύπτουν τίς επιθετικές ενέργει

ες μέ φιλειρηνικές διακηρύξεις. Είναι πολύ δύσκολο νά συλλάβουμε 

ακόμη τίς πραγματικές διαστάσεις των αλλαγών πού συντελούνται στον 

παγκόσμιο χώρο στά πλαίσια της μαχητικής συνύπαρξης των δύο υπερ

δυνάμεων. Γι'αύτό καί θά περιοριστούμε μονάχα στην επισήμανση τους. 

Πρίν προχωρήσουμε, πρέπει νά κάνουμε μιά διευκρίνιση. Τόσο 

κατά τήν περίοδο τής αναμέτρησης όσο καί κατά τήν περίοδο της 

ύφεσης ή πρόκληση, ή πρωτοβουλία καί ή επίθεση ήταν 'Αμερικανική. 

Ή Σοβιετική "Ενωση αντιμετώπισε τήν 'Αμερικανική πρόκληση πάντα 

ανακλαστικά, αμυντικά. Κι'αυτό δέν εϋναι τυχαίο. *0 μονοπωλιακός 

καπιταλισμός εϋναι δομικά επεκτατικός - καί ταυτίζεται έτσι μέ 

τόν ιμπεριαλισμό πού χαρακτηρίζει τήν σύγχρονη φάση τοΰ καπιταλι-
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σμού. *0 πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν μιά σύγκρουση ανάμεσα στά 

μητροπολιτικά κέντρα του καπιταλισμού γιά τη μοιρασιά των αποικιών. 

"Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος θά εΓχε πάρει τη μορφή μετωπικής 

επίθεσης του παγκόσμιου καπιταλισμού ενάντια στην Σοβιετική"Ενωση 

άν είχαν ξεπεραστεί οι ένδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις. 'Αλλά δέν 

είχαν. Γι'αυτό αποτέλεσε μιαν ιστορική σύνθεση άντεπανάστασης καί 

ένδοκαπιταλιστικής σύγκρουσης. 'Οδήγησε τελικά στην ενδυνάμωση 

της ΕΣΣΔ, στην ανάδειξη των ΗΠΑ σάν κορυφαίας μητρόπολης του κα

πιταλισμού καί εθαφε στά συντρίμια του τήν αποικιοκρατία στην κλασ

σική της μορφή. Ή μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίζεται, πέρα άπ' 

τήν δυναμική τών σχέσεων ΗΠΑ-ΞΣΣΔ, πού εξετάσαμε πιό πάνω, άπ* 

τους έθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες τών χωρών πού βρίσκονταν στην 

περιφέρεια του παγκόσμιου καπιταλισμού καί άπό τήν ώμή άντεπανα-

στατική επέμβαση τών ΗΠΑ (κατά κύριο λόγο) σέ κάθε γωνιά της γης. 

Τό πιό καταλυτικό γεγονός της περιόδου ήταν αναμφισβήτητα ή κατά

κτηση της εξουσίας άπό τό Κ.Κ.Κίνας. Μ'αύτή τήν εξέλιξη περιορί

στηκε "'ασφυκτικά" ή ζώνη επιρροής του παγκόσμιου καπιταλισμού. Καί 

θά είχε καταλυτικές επιπτώσεις αυτή ή εξέλιξη γιά τόν καπιταλισμό 

-πού δρος επιβίωσης του είναι ή αέναη επέκταση του- άν ή ανοικοδό

μηση της Ευρώπης δέν άνοιγε τεράστιους ορίζοντες γιά κερδοφόρες 

επενδύσεις. *Η ανοικοδόμηση κι ò εκσυγχρονισμός της Δυτικής Ευρώ

πης έγινε κατά κύριο λόγο άπ'τό 'Αμερικάνικο κεφάλαιο, πού διοχέ

τευσε στίς έκεΧ επενδύσεις του σημαντικό τμήμα τού κοινωνικού πλεο

νάσματος πού απορρόφησε άπό τίς νεοαποικίες του, άπό χώρες πού, 

άσχετα άν σπάσανε τά αποικιακά δεσμά τους, δέν ξέφυγαν άπ'τίς κα

πιταλιστικές δομές, άπ'τόν περιθωριακό, περιφερειακό ρόλο τους 

στην τροχιά του παγκόσμιου καπιταλισμού. Με τόν τερματισμό της 

ανοικοδόμησης καί του εκσυγχρονισμού της Δυτικής Ευρώπης όχι μόνο 
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στένεψαν καί πάλι οι, επενδυτικού ορίζοντες του Αμερικάνικου κεφα-

Ρ λαίου, μά καί δημιουργήθηκε στον βιομηχανικό τομέα σοβαρός ανταγω

νισμοί του» Κι έτσι, ξεκίνησε ή βαθειά δομική κρίση του καπιταλι

σμού, πού έχει καί μέλλει νά έχει τεράστιες επιπτώσεις στην πο

ρεία της ανθρωπότητας, *Η παγκόσμια νομισματική κρίση, ή στάσιμο

ι τητα των επενδύσεων, ή ανεργία καί ò πληθωρισμός είναι συμπτώματα 

της. Τό πιό σημαντικό χαρακτηριστικό της στον οίκονομικό τομέα 

είναι ò πληθωρισμός, πού είναι κατά κύριο λόγο πληθωρισμός κέρδους, 

δηλαδή μηχανισμός ανακατανομής του εισοδήματος σέ όφελος των πολυ

εθνικών μονοπωλιακών μεγαθηρίων. Είναι έκφραση της προσπάθειας 

του κεφαλαίου στά κορυφαία στρατηγικά του κέντρα νά συντηρήσει καί 

νά αυξήσει ακόμα τό ποσοστό κέρδους στά πλαίσια της γενικής στασι

μότητας καί αποτελμάτωσης της οικονομίας. Μιά άμεση επίπτωση του 

- στις μητροπόλεις του καπιταλισμού - είναι ή αλλαγή πορείας στην 

προοδευτική εισοδηματική πολιτική πού χαρακτήριζε τη μεταπολεμική 

περίοδο, ή όξυνση της πάλης τών τάξεων, ή μείωση του γοήτρου των 

εκπροσώπων του εργατικού συνδικαλισμού, καί ή πορεία του κατεστη

μένου προς τήν αντίδραση. Μιά δεύτερη επίπτωση του - στην περιφέ

ρεια του καπιταλισμού - είναι ή εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης 

μέ τό ξεπέρασμα όλων τών προσχημάτων. Αυτή ή τάση προδικάζει βέ

βαια τήν έκβαση του "Διαλόγου'
1
 Βορρά-Νότου. ('Εξαίρεση βέβαια 

αποτελεί ή αύξηση της τιμής πετρελαίου, μά πού δημιουργεί ταυτό

χρονα πρόσθετα κίνητρα γιά τήν εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης 

της περιφέρειας άπ'τά μητροπολιτικά κέντρα). Καί οι δύο μηχανισμού 

ανακατανομής εισοδήματος - άπό τήν εργατική τά£η στις πολυεθνικές, 

στις μητροπόλεις, κι άπ'τήν περιφέρεια στή μητρόπολη, σέ παγκό

σμια κλίμακα - θέτουν πρόσθετους φραγμούς στην συσσώρευση κεφαλαί

ου καί κάνουν επιτακτική τήν ό.νακάλυψη νέων διεξόδων γιά κερδοφό-
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ρες επενδύσεις,. Καί φυσικά - κάτω άπ'τίς συγκεκριμένες συνθήκες -

αυτές ol 5Lέξοδες βρίσκονται στην 'Ανατολική Ευρώπη, στην ίδια | 

τήν ΕΣΣ^ καί στη Λαϊκή Κίνα« Κι αυτός εΕναι δ βαθύτερος λόγος γιά 

τή μεγάλη αλλαγή πού συντελείται, γιά τό πέρασμα άπ'τήν ειρηνική 

συνύπαρξη στή μαχητική συνύπαρξη. Κι αυτό ò λόγος έ.ξηγει καί τίς 

μορφές πού παίρνει ή μαχητική συνύπαρξη. 

Γιατί ή μαχητική συνύπαρξη δέν αποτελεί επανάληψη του ψυχροί) 

πολέμου. Είναι κάτι καινούργιο. 'Εκφράζει τήν αδυσώπητη ανάγκη 

του Δυτικού καπιταλισμού γιά νέες αγορές, μά ιδιαίτερα γιά νέες 

διέξοδες επενδύσεων στό Σοβιετικό μπλοκ καί τή Λαϊκή Κίνα. Κάτι 

τέτοιο δμως προϋποθέτει θετικό κλίμα στίς σχέσεις ανάμεσα στίς 

ΗΠΑ άπ'τή μιά μεριά καί τήν ΕΣΣΔ καί τή Λαϊκή Κίνα άπό τήν άλλη. 

Σέ σχέση μέ τήν ΕΣΣΔ οι ΗΠΑ διαθέτουν σαφή υπεροχή στην παραγωγή 

αγροτικών προϊόντων. Σέ σχέση μέ τή Λαϊκή Κίνα οι ΗΠΑ διαθέτουν 

σαφή υπεροχή σέ μιά σειρά άπό τεχνολογίες πού εΓναι περιζήτητες 

έκει (όπως ή τεχνολογία έ^όρυ^ης πετρελαίου σέ παράκτιες περιοχές). 

"Αν ή ΕΣΣΔ καί ή Λαϊκή Κίνα ήταν χώρες καπιταλιστικές, αυτοί οι 

μοχλοί θά ήταν ίσως επαρκείς γιά τό "άνοιγμα" πού επιζητούν οι 

ΗΠΑ. 'Αλλά δέν εΓναι καί υπάρχει αναμενόμενη αντίσταση στό μέγε

θος καί τόν τύπο τών επιδιωκόμενων Αμερικάνικων επενδύσεων. 

"Ετσι, ή πολιτική εξασθένιση της ΕΣΣΔ καί ή άνάπτυζη συντριπτικής 

υπεροχής τών ΗΠΑ στους εξοπλισμούς αποτελούν βασικούς πρόσθετους 

μοχλούς τών ΗΠΑ γιά νά υποκύψει τό 'Ανατολικό μπλοκ στίς πιέσεις 

τους. 

Οι εξοπλισμοί αποτελούν,προσωρινά τουλάχιστον, μιαν επενδυ

τική διέξοδο γιά τό 'Αμερικάνικο καί γενικώτερα τό Δυτικό κεφάλαιο. 

*Η δημιουργία κλίματος πού νά θυμίζει τόν ψυχρό πόλεμο εϋναι απαραί

τητη προϋπόθεση, τόσο γιά τήν πάρα πέρα ανάπτυξη της πολεμικής βιο-
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μηχανίας στίς ΗΠΔ, δσο καί γιά την έπανεργοποίηση τοϋ NATO (πού 

εΓναι μηχανισμός καταναγκασμού και έλεγχου στην Δύση ) και την 

μετάθεση τμήματος τοϋ συνολικού κόστους των εξοπλισμών για την 

"προστασία" της Δύσης στους ώμους των συμμάχων τών ΗΠΔ. Ό πύραυ-

/\ος Κρούζ και ή βόμβα ούδετερονίου είναι τά νέα χαρακτηριστικά 

δπλα της περιόδου. "Αλλά γιά νά προωθήσουν οι νέοι εξοπλισμοί, 

έπρεπε νά δυναμιτιστοΰν οι συνομιλίες με την ΕΣΣΔ γιά τόν περιο

ρισμό τών στρατηγικών όπλων, χωρίς νά επωμισθούν την ευθύνη οι 

ΗΠΑο Αυτήν ακριβώς τήν αποστολή έ'ΐετέλεσε ò Βάνς στή Μόσχα, δταν 

έθεσε όρους πού ήταν αδύνατο νά γίνουν δεκτοί άπό τήν ΕΣΣΔ. 

*Η άνοδος στην έ£ουσία του Χούα, πού στρέφεται εσωτερικά άπό 

τήν "πολιτιστική επανάσταση'
1
 στην οίκονομική ανάπτυξη καί εξωτε

ρικά, άπό τήν ενίσχυση τών έθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων στην 

πάρα πέρα ενίσχυση του ρόλου της Κίνας σάν υπερδύναμης μέ κύριο 

αντίπαλο τήν ΕΣΣΔ, αποτελεί σημαντική προσφορά στά "γεράκια" τών 

ΗΠΑ. Καί δέν εϋναι γι'αυτό παράξενο πώς δεξιώθηκαν στην Κίνα 

τόν γνωστό σ?·ιληροτράχηλο Ναύαρχο Ζούμβαλτ» "Οπως δεν είναι παράξε

νο πώς ò Βάνς πρότεινε τήν πώληση πολεμικού υλικού στην Κίνα κατά 

τήν πρόσφατη επίσκεψη του» Ή προώθηση άπό τίς ΗΠΑ της συνεργα

σίας μέ τήν Κίνα αποτελεί αποφασιστικό άλλα τρομερά επικίνδυνο 

μέσο πίεσης πάνω στην ΕΣΣΔο 

"Η σταυροφορία γιά τά "ανθρώπινα δικαιώματα
5
' αποτελεί επί

σης μέσο αποσταθεροποίησης τοϋ 'Ανατολικού μπλοκ, μέσο έσο̂ τερικης 

του αποδυνάμωσης. Δημιουργεί προστριβή καί κλίμα ψυχρού πολέμου 

ανάμεσα στην Δύση καί τό 'Ανατολικό μπλοκ. Παρεμβάλλει δυσκολίες 

στην ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στην ΞΣΣΔ καί χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης κι ίδιαίτερα τήν Δυτική Γερμανία - δυσχέρειες πού 

δίνουν τήν ευκαιρία στίς ΗΠΑ νά προωθήσουν τίς δικές τους έπενδύ-
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σεις σέ βάρος των συμμάχων τους. Ταυτόχρονα, ή σταυροφορία του 

Κάρτερ αποτελεί μιά συγκεκριμένη επιλογή "δημοσίων σχέσεο^ν" πού 

θά επιτρέψει, ελπίζουν, την "αποσύνδεση" των ΗΠΑ, στην παγκόσμια 

συνείδηση, άπό τά εγκλήματα τους στην 'Ινδοκίνα, τη στήριξη σκλη

ρών στρατιωτικών δικτατοριών καί τόν ρατσισμό τους* "Ετσι θά κατα

στεί εύκολώτερη ή διείσδυση του 'Αμερικάνικου κεφαλαίου στην Αφρι

κανική "Ηπειρο καί ή διεύρυνση της ζώνης έλεγχου των ΗΠΑ. Βέβαια, 

ή σταυροφορία τοϋ Κάρτερ γιά τά "ανθρώπινα δικαιώματα" έχει καί 

τίς συνέπειες της πάνω στον χαρακτήρα των παρεμβάσεων των ΗΠΑ 

στον διεθνή x&po, 'Οδηγεί σέ προσωρινή τουλάχιστον αποφυγή εγκαθί

δρυσης ή στήριξης στρατιωτικών δικτατοριών στην ζώνη έλεγχου των 

ΗΠΑ, στην προτίμηση αντιδραστικών καθεστώτων πού διατηρούν τά 

προσχήματα της αστικής δημοκρατίας. Πρόκειται βέβαια γιά αλλαγή 

μορφής, γιά επιλογή πιό ανεκτών \ιορφων διάβρωσης, επικυριαρχίας 

καί έλεγχου. "Η παρέμβαση τών ΗΠΑ (καί τής Δυτικής Γερμανίας) στίς 

εξελίξεις στην Πορτογαλία - πού προϋπήρξε βέβαια του Κάρτερ -

είναι χαρακτηριστική του νέου κλίματος πού προωθεί ή Κυβέρνηση 

Κάρτερ (Ισπανία, Βραζιλία καί Χιλή). 

Ή στάση του Κάρτερ απέναντι στον Εύρωκομμουνισμό λειτουργεί 

στά ίδια κύματα. Ό αδόκιμος αυτός δρος καλύπτει τρεις εντελώς 

διαφορετικές περιπτώσεις. Στην 'Ιταλία, τόν ιστορικό συμβιβασμό, 

τήν ταΕική συμμαχία εργαζόμενων καί εργοδοτών, γιά τήν αναστολή 

τής αναμέτρησης, γιά τό Ξεπέρασμα τής ονείας κρίσης του καπιταλι

σμού σ'αύτή τήν χώρα. Στην Γαλλία, τήν συμμαχία τοϋ ΚΚΓ μέ τό 

ΣΚΓ μέ υπόβαθρο ένα κοινό πρόγραμμα πού ταλαντεύεται ανάμεσα στην 

σοσιαλδημοκρατία καί τό άνοιγμα του δρόμου προς τόν σοσιαλισμό. 

Στην 'Ισπανία, τήν αποδοχή άπό τό ΚΚΙ σάν στρατηγικό στόχο, τό 

πέρασμα άπό τόν Φρανκικό φασισμό σέ μιά καθοδηγούμενη αστική δήμο-



κρατία. "Ομως, υπάρχουν σημαντικά κοινά σημεία στίς θέσεις των 

τριών Κ.Κ. KaC εκείνο πού έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τίς ΗΠΔ 

κι αξίζει νά σημειώσουμε, είναι ή σχετική αποσύνδεση τους άπό την 

καθοδήγηση της Μόσχας καθώς καί ή αποδοχή του αστικού πλουραλι

σμού. Αυτές οι θέσεις εξασθενίζουν τήν ΞΣΣΔ, όχι τόσο στον χώρο 

της Δυτιμής Ευρώπης, άλλα στον δικό της ζωτικό χώρο, δηλαδή στό 

'Ανατολικό μπλοκ. Γι'αύτό καί ò Ξύρωκομμουνισμός είναι ανεκτός 

άπό τίς ΗΠΑ μέχρι ένα σημείο„ Μέχρι τό σημείο πού θά υπάρξει δ 

κίνδυνος τά Κ.Κ. νά ψαύσουν τήν εξουσία καί νά θίΡουν στην Δυτική 

Ευρώπη τά ζωτικά οικονομικά καί στρατιωτικά συμφέροντα του 'Αμε

ρικάνικου κεφαλαίου. Τέλος, θά πρέπει νά σημειωθεί ότι στό μέτρο 

πού τά Κ.Κ. διαμορφώνουν μιά κάποια αόριστη "απειλή" γιά τό αστι

κό κατεστημένο στή Δύση, σ'αύτό τό μέτρο στρέφεται τό κατεστημέ

νο προς τήν Αμερικανική μητρόπολη του, μειώνει τήν επιθετικότη

τα του κι αποδέχεται πιό εύκολα τόν ελεγχό της. Γιατί δέν πρέπει 

νά ξεχνούμε πώς οι αντιθέσεις στό χώρο τοΰ παγκόσμιου καπιταλι

σμού ëyouv πάρει ιδιαίτερα ό^εΐα μορφή μέ τή συνέχιση καί τό βά

θεμα της οίκονομικής του κρίσης. 

Στον χώρο τοΰ καπιταλισμού τρεΧς καί μόνο χώρες διεκδικούν 

ηγεμονική θέση - οι ΗΠΑ, ή Δυτική Γερμανία καί η 'Ιαπωνία. Τόσο 

ή 'Αγγλία όσο καί ή 'Ιταλία έχουν ήδη μπει στά γρανάζια της πλή

ρους εξάρτησης, δορυφοροποιοΰνται μέ γρήγορο ρυθμό. *ΙΙ Γαλλία 

ολισθαίνει κι αυτή προς τήν ίδια κατεύθυνση. Μέσα στην "τριανδρία 

(ΗΠΑ, Δυτική Γερμανία, Ιαπωνία) αναμφισβήτητα τήν πρώτη θέση 

κατέχουν οι ΗΠΑ. Τήν κατέχουν γιατί τήν έπανεπιβεβαιώνουν στην 

καθημερινή τους αποφασιστική, αδίστακτη δραστηριότητα. "Η πρόσφα

τη μεθοδευμένη υποτίμηση του δολλαρίου αποτέλεσε σκληρό χτύπημα 

γιά τους συνεταίρους τών ΗΠΑ - κι ιδιαίτερα γιά τήν Δυτική Γέρμα-
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vía» Ένώ ή 'Ιαπωνία βρίσκεται, σε καθημερινά διευρυνόμενους περιο

ρισμούς στίς εξαγωγές της προς τίς ΗΠΛ. 

Δεν εΓναι παράδοζο πώς σ'αύτά τά πλαίσια έχει ανακοπεί ή 

πορεία της ΕΟΚ προς την "'Ενωμένη Ευρώπη". Ό προστατευτισμός 

επανέρχεται στό πείσμα της Συμφωνίας της Ροίμης. "Η "Αγγλία καί ή 

Δανία μελετούν σοβαρά την αποχώρηση τους άπό την ΕΟΚ. Ή"Ξύρώπη 

των δύο ταχυτήτων", όπως την αποκάλεσε ò Τίντεμανς, υλοποιείται 

στά πλαίσια της νέας .Μεσογειακής 'Αγροτικής Πολιτικής, πού προω

θούν οι εννέα γιά τήν αντιμετώπιση της διεύρυνσης της ΕΟΚ μέ την 

ενταζη τής 'Ελλάδας, της Πορτογαλίας καί της "Ισπανίας. Προετοι

μάζεται έτσι τό θεσμικό πλαίσιο γιά τήν συνύπαρξη στην ΕΟΚ του 

Ευρωπαϊκού Βορρά μέ τόν Ευρωπαϊκό Νότο κάτω άπό δρους πού θά δια

σφαλίσουν τόν περιφερειακό χαρακτήρα τοΰ Νότου, πού θά εξουδετε

ρώσουν τά οποιαδήποτε πλεονεκτήματα μπορούσαν νά προκύψουν γιά 

ορισμένα προϊόντα τού Νότου άπό τήν ένταξη. 

* 

* * 

Ή οργανωμένη παρουσία του λαϊκού κινήματος στίς χώρες τής 

Μεσογειακής Ευρώπης καί οι ίδιαίτερα άντίΡοες οικονομικές συνθή

κες πού αντιμετωπίζουν, έχουν μεταβάλει τήν περιοχή σ'ένα ίδιαί

τερα ευαίσθητο μέτωπο γιά τόν καπιταλισμό. Μά ολόκληρη ή Μεσόγει

ος έχει μετατραπεί σέ θέατρο αποφασιστικής αναμέτρησης. Ή 'Αρα

βοϊσραηλινή σύγκρουση καί τό Παλαιστινιακό στην πλούσια άπό πετρέ

λαιο Μέση 'Ανατολή, ή άμεσα συνδεμένη κρίση του Κυπριακού, ή σύγ

κρουση ανάμεσα στά προοδευτικά, εθνικιστικά καί τά εξαρτημένα, 

αντιδραστικά 'Αραβικά κράτη στην Βόρειο Άωρική καί τή Μέση 'Ανασ

τολή έχουν μεταθέσει τήν εστία τής κοινωνικής αναμέτρησης, τήν 

σύγκρουση ανάμεσα στίς δυνάμεις του ιμπεριαλισμού καί τίς έθνικο-
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απελευθερωτικές δυνάμεις άπό την 'Ασία στη Μεσόγειο. Είναι φυσικό 

νά έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα οι υπερδυνάμεις στην 

περιοχή. 'Αλλά κι έδώ, όπως καί σ'αλλες περιοχές κι άλλες περίοδες, 

ιδιαίτερα δραστήρια, επιθετική, έπεκτατίΐίή είναι ή 'Αμερική. Ή 

Σοβιετική "Ενωση συμμετέχει στον ανταγωνισμό, άλλα συντηρητικά, 

επιφυλακτικά, αβέβαια. Κι αυτό,ίσως γιατί ή περιοχή έχει τά χαρα

κτηριστικά πυριτιδαπσχθήκης. *Η παρουσία της περιορίζεται στην 

παροχή στρατιωτικής βοήθειας, τήν πώληση πολεμικού ύλικοϋ, τήν απο

στολή "συμβούλων" καί "τεχνικών" - αυτά πέρα άπό τήν ανάπτυξη 

οικονομικών ανταλλαγών καί άνάληφη έργων υποδομής στην περιοχή. 

Στήριγμα αυτής της παρουσίας της είναι è ισχυρός καί σύγχρονος 

στόλος της - τό μόνο ουσιαστικό αντίβαρο στον 'Αμερικάνικο έκτο 

στόλο, στις πολλές καί πανίσχυρες βάσεις στρατηγικών όπλων καί 

επικοινωνιών πού διαθέτουν οι ΗΤΤΑ στό Μεσογειακό χώρο, στίς πολ

λές σύμμαχες καθώς καί δορυφορικές χώρες πού ελέγχουν τήν περιοχή. 

Τό 'Ισραήλ είναι ή αίχμή της 'Αμερικάνικης παρουσίας στον 

Μεσανατολικό χώρο, ή ύποϊμπ :ριαλιστι?ίή δύναμη, πού άποτλεΐ μόνιμη 

απειλή γιά τά γειτονικά'Αραβΐ7<ά καθεστώτα. Τό 'Ισραήλ, μέ τήν 

επιτυχία του στον πόλεμο τών 6 ημερών, εξασθένισε τήν θέση του 

Νάσερ καί προετοίμασε τό έδαφος γιά τήν άνοδο του Σαντάτ στην 

έζουσία. Πραγματοποιήθηκε έτσι στην Αίγυπτο, εσωτερικά ή άντεπανά 

στάση καί σέ σχέση μέ τόν διεθνή" ποοσανοτολισμό της, ή αποσύνδεση 

άπό τήν Σοβιετική "Ενωση καί ή πρόσδεση της στό άρμα τών ΗΠΑ. 

Ή μείωση του κύρους της ΕΣΣΔ στην περιοχή καί ή απώλεια του Γκο

λάν στον πόλεμο μέ τό Ισραήλ, οδήγησε τήν Συρία σέ ανάλογη σχε

δόν πορεία. Είναι αξιοσημείωτο όμως, δτι ή Συρία, παρά τόν ρόλο 

της στον Λίβανο, παρά τήν προσπάθεια της νά υποτάξει ή νά εξουθε

νώσει τό Παλαιστινιακό κίνημα, παρά τήν απροκάλυπτη συνεργασία της 
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μέ τις ΗΠΑ γιά τή "λύση' του Μεσανατολικού προβλήματος, έχει δια

τηρήσει καλές σχέσεις μέ τή Μόσχα καί ανεκτές σχέσεις μέ τους Πα

λαιστίνιους. Τό "Ιράκ παραν-νει αμετακίνητο στίς άντι ιμπεριαλι

στικές του θέσεις, διατηρεί τήν ανεξαρτησία του καί συνεργάζεται™ 

χωρίς νά έ£αρταται άπ'αύτήν - μέ τή Μόσχα. Οι δυνατότητες όμως 

πού διαθέτει τό γειτονικό, Αμερικανόφιλο 'Ιράν, νά περιστείλει 

ή νώ ενισχύσει τό Κουρδικό Κίνημα σέ βάρος της εσωτερικής σταθερό

τητας τοϋ 'Ιράκ, έχει οδηγήσει σέ σχετική αδρανοποίηση του. Δέν 

θάπρεπε νά παραβλέψουμε τόν αποφασιστικό ρόλο πού παίζει ή πλού

σια καί Αντιδραστική Σαουδαραβία σάν σύμμαχος τών ΗΠΑ. Είναι σέ 

θέση, μέ τήν οικονομική ισχύ πού διαθέτει νά επηρεάσει τήν πορεία 

τόσο της Συρίας όσο καί της Αίγύπτου* Κοινός στόχος τών αντιδρα

στικών ή άντεπαναστατικών Αραβικών κρατών εϋναι ή ανατροπή του 

καθεστώτος της Λιβύης» "Η Λιβύη διαθέτει σημαντικούς οικονομικούς 

πόρους. Τό καθεστώς της είναι ξεκάθαρα στρατευμένο στό άντιϊμπε-

ριαλιστικό στρατόπεδο καί, παρά τήν θέση του ενάντια στην παρου

σία στή Μεσόγειο τόσο του 'Αμερικάνικου όσο καί τοϋ Σοβιετικού 

στόλου, έχει πρόσφατα αναπτύξει στενές σχέσεις μέ τήν Σοβιετική 

"Ενωση. Ή πρόσφατη επίθεση πού εξαπέλυσε ή Αίγυπτος ενάντια στή 

Λιβύη καθοδηγήθηκε άπό τίς ΗΠΑ. Στόχος της ήταν ή αποσταθεροποίη

ση του καθεστώτος της Λιβύης. Ή επιχείρηση απέτυχε κι ενίσχυσε 

τελικά τήν θέση του Καντάφι. Θά πρέπει όμως vói αναμένονται καί 

νέες επιχειρήσεις μέ πιθανή συμμετοχή αυτή τήν φορά καί του Σου

δάν. Ή τεράστια προπαγάνδα πού έχει εξαπολυθεί ενάντια στή Λιβύη 

άπ'τά ιμπεριαλιστικά κέντρα, αποσκοπεί στό νά προετοιμάσει πολιτι

κά τό έδαφος γιά μιά τέτοια στρατιωτική επιχείρηση, "Η 'Αλγερία, 

παρά τά σημαντικά εσωτερικά προβλήματα πού αντιμετωπίζει καί παρά 

τήν σύγκρουση στή Σαχάρα, διατηρεί αμείωτο τό κύρος της σάν προο

δευτική, άντιϊμπεριαλιστική δύναμη στή Μεσόγειο. 'Ενώ αποφεύγει 

. / .. 
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την ενεργή άνάμι£ή τους στους έθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες της 

'Αφρικής (π.χ. στην 'Αγκόλα, όπου ή Λιβύη σε αντίθεση συνέδραμε 

ενεργά τόν αγώνα του MPLA), έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην δια

μόρφωση των δυνάμεων του ΝΟΤΟΥ στις διαπραγματεύσεις τους μέ τόν 

ΒΟΡΡΑ. Γι'αύτό τόν λόγο ή 'Αλγερία παραμένει σάν απώτερος στόχος 

του ιμπεριαλισμού » 

Στην Βόρειο 'Αφρική καί τή Μέση 'Ανατολή κατά συνέπεια, 

ή'Αλγερία, ή Λιβύη, τό 'Ιράκ καί βέβαια τό Παλαιστινιακό κίνημα, 

συνθέτουν τό προοδευτικό, άντιϊμπεριαλιστικό μέτωπο. 'Επειδή 

στην εποχή μας ή σύγκρουση ανάμεσα στίς μητροπόλεις τού καπιταλι

σμού καί τήν περιφέρεια του, δηλαδή οι έθνικοαπελευθερωτικοί αγώ

νες, αποτελούν τήν κυρίαρχη μορφή της πάλης των τάξεων, αυτές οι 

χώρες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τού αγώνα ενάντια στά μονοπώ

λια καί τόν ιμπεριαλισμό. Είναι κάτι πού δέν πρέπει ποτέ νά ¡Ξεχνά 

ή Ευρωπαϊκή 'Αριστερά, ιδιαίτερα ή 'Αριστερά της Νότιας Ευρώπης. 

Τό Παλαιστινιακό κίνημα είναι ή αιχμή τού άντι ιμπεριαλιστι

κού αγώνα στην περιοχή - καί ίσως σέ παγκόσμια κλίμακα. Στόχος 

των ΕΠΑ, τού Ισραήλ, της αντίδρασης - ακόμη καί της 'Αραβικής 

αντίδρασης - είναι ή καθυπόταζή του, ή εξουδετέρωση του ή ή εξου

θένωση του. "Ομως, μέ τό μεγάλο κύρος πού διαθέτει στους λαούς 

των 'Αραβικών χωρών, υποχρεώνει ακόμα καί τά πιό αντιδραστικά Άρα 

βικά καθεστώτα, όπως αυτό της Αιγύπτου, νά συναλλάσσονται μαζύ 

του κσ,ί μάλιστα νά τό ενισχύουν. 'Αποτελεί όμως γνήσια πυριτιδα

ποθήκη στά θεμέλια τής 'Αραβικής αντίδρασης, πού μεθοδεύει, κάτω 

άπό τήν καθοδήγηση των ΗΠΑ, τόν αφανισμό του. Τό Παλαιστινιακό 

Κίνημα ενισχύεται άπό τήν 'Αλγερία, τή Λιβύη, τό 'Ιράκ, καθώς καί 

άπό τήν ΞΣΣΔ, τή Λαϊκή Κίνα καί τήν Βόρεια Κορέα. Είναι υποχρεωμέ

νο νά συναλλάσσεται μέ τόν "Ασσάντ καθώς καί μέ τόν Χουσεϊν της 
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* Ιορδανίας, γιατί αλλιώτικα δέν θεχε την δυνατότητα νά εξαπολύει 

επιχειρήσεις ενάντια στό "Ισραήλ, θά αποκοβότανε άπό τόν χώρο πού 

θεωρεί πατροπαράδοτα δικό του» Άπό την εποχή τοϋ Κίσσιγκερ καί 

υστέρα, ή Αμερική -ακολουθεί μιαν ιδιαίτερα έντεχνη πολιτική σέ 

σχέση με τό Παλαιστινιακό» Δέν βιάζεται νά τό κλείσει. Ή συνεχι

ζόμενη απειλή πολέμου ανάμεσα στό "Ισραήλ καί τις γειτονικές'Αρα

βικές χώρες δημιουργεί γιά δλες τήν ανάγκη νά αυξάνουν καί νά εκ

συγχρονίζουν τόν πολεμικό τους εξοπλισμό- Στό 'Ισραήλ βέβαια 

προσφέρει ή Αμερική αφειδώς βοήθεια, τό έχει εξοπλίσει μέ τά πιό 

σύγχρονα όπλα. Προσφέρει καί στους "Αραβες - άλλα κάτω άπό όρους: 

Διακοπή των σχέσεων μέ τήν ΕΣΣΔ, "φιλελευθεροποίηση" του κοινωνι

κού τους συστήματος, ευνοϊκούς όρους γιά τίς επενδύσεις τών πο

λυεθνικών 'Αναλαμβάνοντας σιγά-σιγά τόν ρόλο του "διαιτητή" γιά 

τή "λύση" του Παλαιστινιακού, κατορθώνει νά διαβρώνει τά καθεστώ

τα τών γειτονικών 'Αραβικών χωρών, νά υπονομεύει τήν εθνική τους 

ανεξαρτησία, νά τά επαναφέρει στην τροχιά τοϋ παγκόσμιου καπιτα

λισμού. Κάτι τέτοια δέν θά ^ϋχε συμβεί άν ή ΕΣΣΔ - γιά λόγους 

όχι απόλυτα κατανοητούς - δέν εϋχε άποτραβηχθεΐ άπό ενεργή ανά

μιξη στην περιοχή. "Ομως, θά ήταν λάθος νά προδικάσει κανείς τό 

αποτέλεσμα. Τό Παλαιστινιακό κίνημα εϋνσι σφιχτοδεμένο κι έχει 

τεράστια πείρα καί δυναμισμό. Συνεχίζει τόν αγώνα του μέ στ θερή 

στρατηγική κι έντεχνους τακτικούς ελιγμούς. 'Αποτελεί τήν πιό 

αποφασιστική πρόκληση στον 'Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό στην περιοχή. 

Εϋναι σαφές πώς ή Μεσόγειος εϋναι τό θέατρο της πιό σημαν

τικής - μετά τήν 'Ινδοκίνα - αναμέτρησης της περιόδου πού διερχό

μαστε. Εϋναι επιτακτική ή ανάγκη νά προωθηθεί ή συνεργασία καί 

6 συντονισμός δράσης όλων τών προοδευτικών, έ^νικοαπελευθερωτικών 

πολιτικών δυνάμεων της περιοχής. Καί είμαστε ιδιαίτερα περήορανοι, 
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τχώς τό ΠΑΣΟΚ έπαιζε πρωτοποριακό ρόλο στην πρώτη συνδιάσκεψη των 

σοσιαλιστικών κομμάτων της Μεσογείου στη Μάλτα. Οί άπο(ράσεις της 

πρώτης συνδιάσκεψης θά υλοποιηθούν άπό τή μόνιμη γραμματεία της, 

στην οποία συμμετέχει και τό ΠΑΣΟΚ. 

* * * * * * * * * 


