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Τόν περασμένο "Ιούνη, στό λόγο αου xf)ç Μάλτας, πρόβλε-

φα πιστεύω άρκετα σαΦώς ότι μπήκαμε οέ μια νέα Φάση ψυχρού πολέ

μου ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. "Ελεγα τότε; 

'Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πώς οι σχέσεις ανάμεσα 

στίς δυό υπερδυνάμεις μπαίνουν σέ μιά νέα τρίτη Φάση. 

Θά την ονομάσω περίοδο της μαχητικής συνύπαρξης. Γιατί 

ή δεύτερη περίοδος, ή περίοδος τίίς ειρηνικής συνύπαρξης, 

κορυφώθηκε στη συμφωνία του 'Ελσίνκι καί, αρκετά παρά

δοξα, τερματίστηκε μέ την αναζωπύρωση του τύπου τη"ς 

ψυχοοπολεμικης αναμέτρησης. Οι ενδείξεις ήταν σαφείς 

στη διάρκεια των τελευταίων μηνών της διακυβέρνησης 

©όρντ-Κίσσινγκερ. Καί είναι ολοφάνερες στους πρώτους μίΐ-

νες της διακυβέρνησης του Κάρτερ. 

Ποιες είναι σι ενδείξεις ότι έχει ξεκινήσει αυτή 

ή νέα φάση στίς σχέσεις των δυό υπερδυνάμεων; Πρώτο, 

ή εκτεταμένη εκστρατεία στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες ότι 

ή ύφεση δούλεψε σέ βάρος τών συμφερόντων των 'Ηνωμένων 
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Πολιτειών, πού "χάσανε εδαωος" στον ορόμο των εξοπλι

σμών προς όφελος της Σοβιετικής.."Ενωσης» Αεύχερο, ή 

ρητορική τοΰ Κάρτερ γιά "αυτοδιάθεση" των χωρών/, μιά 

ρητορική πού είναι ολοφάνερο πώς απευθύνεται στίς'χώ-

ρες του ανατολικοευρωπαϊκού σοβιετικού μπλοκ. Τρίτο, 

ή ρητορική του Κάρτερ πάνω στά "ανθρώπινα δικαιώματα" 

πού χτυπάει άπ'εύθείας στην καρδιά των σοβιετικών καθε

στώτων. Τέταοτο, οι προβοκατορικές προτάσεις τοΰ 

Σάϋρους Βάνς γιά τόν έλεγχο καί τή μείωση των πυρηνικών 

εξοπλισμών πού μπορούσαν νά γίνουν αποδέκτες άπό τή 

Σοβιετική "Ενωση μόνον άν αναγκαζόταν νά αποδεχτεί μιά 

δεύτεοη θέση στην παγκόσμια στρατιωτική δομή δύναμης. 

'Αλλά τό ερώτημα, φυσικά, είναι γιατί; Καί ή απάν

τηση πρέπει νά θεμελιωθεί στό δυναμική, στους νόμο
τ
"~ • 

νησης του σύγχρονου μονοπωλιακού καπιταλισμού ή ιμπερια

λισμού. Στό τέταρτο τοΰ αιώνα πού ακολούθησε τόν δεύτε

ρο πάλεμο, ή ανοικοδόμηση καί 6 εκσυγχρονισμός της Δυ

τικής Ευρώπης πρόσφερε γιγάντιες ευκαιρίες στό διαθέσι

μο αμερικάνικο κεοράλαιο καί είναι αναμφίβολα ή πρωταρχι

κή αίτια της θεαματικής δυναμικής του καπιταλισμού στη 

διάρκεια αυτής της περιόδου. Τό πλεόνασμα πού εξήχθηκε 

άπό τίς περιφερειακές κοινωνίες τοΰ Τρίτου Κόσμου μετα

φέρθηκε μέ. τίς πολυεθνικές εταιρίες των 'Ηνωμένων Πολι

τειών στην Ευρώπη γιά, νά αναπτύξουν την τεχνολογία της, 

νά κυριεύσουν τίς αγορές της καί νά υποτάΡουν τίς κυβερ

νήσεις της στά πλαίσια τοϋ ΠΛΐΟ. Χωρίς νά μάς εκπλήσσε., 

αυτή ή περίοδος χαρακτηρίζεται στή Δυτική Ευρώπη άπό 



-3-

σχετική είοήνη "τις σχέσεις Ανάμεσα στό κεφάλαιο καί 

τήν έογασία» Γίνεται συζήτηση γιά "κοινωνικό συμβόλαιο" 

στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος ή γιά "εισοδημα

τική πολιτική". Αυτό συνδέεται με δυό πράγματα, μέ τη 

σχετική απουσία σοβαρών οικονομικών ύωέσεων καί τήν 

εντυπωσιακή ικανότητα του καπιταλιστικού κέντρου νά 

παράγει προϊόντα μαζικής κατανάλωσης γιά τους εργαζόμε

νους» 'Αλλά ήδη μιά σοβαρή-κρίση μας απειλεί. 'Ενδεί

ξεις δτι ò καπιταλισμός έχει μπει σέ μιά φάση σοβαρής 

κρίσης υπήρχαν ήδη αρκετές, ππίν ακόμα φτάσει ή "κρίση 

τοϋ πετρελαίου". ''Ηρθε στην επιφάνεια μέ τήν κρίση της 

παγκόσμιας χρηματαγοράς καί τήν κατάρρευση της συ""ν
Λ,
"'~ 

τοϋ Μπρέττον Γούντς πού ίσχυε ανάμεσα στά καπιταλιστικά 

κράτη του κόσμου. Σ'ένα σοβαρότερο επίπεδο εμφανίζεται 

στίς διαρκώς αυξανόμενες ανταγωνιστικές σχέσεις ανάμε

σα στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, τή Δυτική Ευρώπη καί τήν 

Ιαπωνία» Τό τέλος των "ευρωπαϊκών συνόρων" γιά τίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αναπόφευκτο - ήταν πραγματικά 

τό τίμημα της επιτυχίας τους. Ή ευρωπαϊκή "ζώνη" του 

παγκόσμιου καπιταλισμού κατόρθωσε κάτω άπό τήν καθοδή

γηση των αμερικάνικων πολυεθνικών εταιριών νά παράγει 

τίς "ανακαλύψεις" πού έγιναν ατίς ΗΠΑ. "Ετσι, οΙ Ευρω

παίοι τελικά κατόρθωσαν νά αποτελούν οικονομική πρόκλη

ση γιά τίς ΗΠΑ. Κι αυτό δέν μπορούσε νά μήν έχει μιά, 

σημαντική επίδραση στό διεθνές εμπόριο, στό ισοζύγιο 

πληοωμών καί, έμμεσα, στην εγχώρια απασχόληση των KITA. 
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*Η πυραμιδική δομή πού αναπτύσσεται, σε παγκό

σμια κλίμακα (μέσα στην καπιταλιστική τροχιά) καί στην 

όποια ή "Αμερική κυριαοχεϊ» δεν μπορεί παρά να οδηγή

σει σέ σοβαρές δομικές ανακατατάξεις πού επηρεάζουν 

τήν κυρίαρχη δύναμη καί τους δορυφορικούς της συνεταί

ρους. Ό άνταγωνσιμός καί ή σύγκρουση στην πραγματι

κότητα επεκτείνεται πέρα άπό τις σχέσεις ανάμεσα στίς 

ΗΠΑ καί τίς χώρες της Δυτικής Ευρώπης? καί στίς σχέ

σεις ανάμεσα στά μέλη τής Ευρωπαϊκής Κοινής 'Αγοράς, 

'Επιπλέον, ή παγκόσμια καπιταλιστική κρίση γίνεται 

αισθητή στον τομέα των σχέσεων έργοδοσίας-έργασίας 

καί τήν εισοδηματική πολιτική, Τό τέλος του "κοινωνι

κού συμβολαίου" πλησιάζει. Μ'αύτό θά συροικνωθει ή 

σοσιαλδημοκρατία πού στηρίζεται ^τήν πίστη ότι θά με

τασχηματίσει τ̂ ν καπιταλισμό μέ βαθμιαίες οριακές με

ταρρυθμίσεις. 
• 

Τό τέλος των "ευρωπαϊκών συνόρων" έχει σάν απο

τέλεσμα πώς θά κλείσουν (τουλάχιστον γιά τήν ώρα) οι 

διέξοδοι των έπενδχ3̂ ε'ον πού είναι καί μεγάλες σέ έκ

ταση καί αρκετά επικερδείς. "Οταν κάτι τέτοιο συμβαί

νει, ή επεκτατική δυναμική του καπιταλισμού - συσσώ

ρευση κεφαλαίου - υπονομεύεται καί ή κρίση αρχίζει. 

Προφητεις γιά τά αποτελέσματα τοϋ ανταγωνισμού πού 

θά επακολουθήσει ανάμεσα στίς ΗΠΑ καί τους καπιταλι

στικούς συμμάχους τους είναι δύσκολες. Στην προσπά

θεια μας νά μαντέψουμε τό αποκαλυπτόμενο σενάριο ανα

μέτρησης, θά πρέπει νό. θυμόμαστε όχι μόνο τήν έκταση 

. / .. 



της κυοιαρχίας των αμερικανικών βιομηχανικών καί οι

κονομικών πολυεθνικών πάνω στην οικονομία της Δυτικής 

Ευρώπης - πού είναι θεαματική με οποιαδήποτε μέτρα 

καί σταθμά - άλλα επίσης τό διαπραγματευτικό πλεονέκτη

μα τών ΗΠΑ πού πηγάζει άπό τή δυνατότητα πού έχουν 

νά προσφέρουν τήν ατομική ομπρέλα γιά τό δυτικό καπι

ταλισμό καί τήν αρκετά καλύτερη θέση τηυς σχετικά μέ 

τήν πρόσβαση στις πετρελαιοπηγές. 

'Ανεξάρτητα άπό τό. αποτελέσματα αυτής της εσω

τερικής σύγκρουσης, 6 δυτικός καπιταλισμός αντιμετω

πίζει αδιέξοδο, εκτός έάν μπορέσει νά ανοίγει νέους 

ορίζοντες. Θά πρέπει νά λάβουμε ύπ'όψη μας τίς δυνα

τότητες πού μπορεί νά προκύψουν άπό νέες τεχνολογίες 

συμπεριλαμβανομένων καί εκείνων πού μπορεί νά προκύ

ψουν άπό τήν αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 

Καί αυτό εν μέρει, μπορεί νά εϊναι τό μακροπρόθεσμο 

νόημα της ενεργειακής κρίσης. 'Αλλά 6 καπιταλισμός 

αναπόφευκτα θά αναζητήσει επίσης καί άλλες μεγάλες 

διέξοδες γιά επενδύσεις. 'Εάν τίς ανακαλύψει στην πε

ριοχή πού ελέγχεται άπό τή Σοβιετική "Ενωση, υπάρχει 

ή φοβερή δυνατότητα μιας μεγάλης αναμέτρησης. *Η άλ

λη επιλογή του μπορεί νά είναι ή στοοωή του προς τόν 

Τρίτο Κόσμο - ίδιπίτεοα τήν "Αφρική, μέ τίς άωθονες 

πλουτοποοσγωγικές πηγές της - οπότε θά αναγκαστεί νά' 

προχωρήσει προς ε\»α παραπέρα μετασχηματισμό τών δομι

κών χαοακτηριστικών της σχέσης μητρόπολης - περιφέ

ρειας, υποβοηθώντας τήν εκβιομηχάνιση σέ μεοικές άπό 
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τις περιφερειακές χώρες της Άωοικής. 'Εάν συμβεί κά

τι τέτοιο, τότε ή βιοιιηχανική Βάση αυτών των περιφε

ρειακών χωρών, θά γνωρίσει κάποια άνάπτυ
Γ
,η , άλλα ή 

εξάρτηση τους θάσυνεχιστεϊ καί °>ά £̂ £,λιχτει σε πιό 

προηγμένες μορφές, όπως είναι π.χ. αυτές τοϋ Μεξικού 

ή της Βραζιλίας. 

*Η μάχη τ ι κή συνύπαρξη πού εγκαινίασαν ò Κάρτερ 

καί ot συνεργάτες του, είναι αντανάκλαση της εσωτερι

κής δυναμικής τοϋ δυτικού καπιταλισμού. Ό "Τοιλατε-

ρισμός" - πού άοορά την αναδιαμόρφωση τών σχέσεων ανά

μεσα στίς ΗΠΑ, τη Δυτική Εύοώπη καί την 'Ιαπωνία σέ 

μιά Βάση πού νά εγγυάται υπεροχή στίς ΗΠΑ - είναι επί

σης πολιτική τοϋ Κάρτερ. 

Δέν πρέπει νά παοαμβλήσουμε μιά πλευρά αυτής 

της νέας φ^σης στίς σχέσεις ΗΠΑ-Σοβιετικής "Ενωσης? 

αυτή πόύ έχει νά κάνει μέ τίς προσπάθειες της αμερικά

νικης κυΒέονησης νά αναπτύξει ενα άντισοβιετικό συνασπι

σμό μέ τήν Κίνα, προσπάθειες πού μπορούν επίσης νά 

επιδράσουν στην έ'̂ ωτεοική διαμάχη, γιά τό ποιος θά 

επικρατήσει μέσα στό κατεστημένο της Κίνας. Αυτή, κά

τω άπό ορισμένες προϋποθέτεις, εϊναι ή πιό επικίνδυνη 

όψη της Ήιεοικάνικης παγκόσμιας στρατηγικής. 'Αλλά τό 

παιχνίδι είναι πολύπλοκο καί είναι δύσκολο νά κάνουμε 

προβλέψεις. 

Στην Εύοώπη, μέ τό θάνατο της συνθήκης του 

'Ελσίνκι, τό NATO θά Ξαναρχίσει νά παίζει πιό ένεργη-

ν̂̂ τ> νλοοφ x-c*,t¿ ρόλο. Τό NATO, ̂ άν ò "τοποτηρητής" 

της PAX AMERICANA, θά προσπαθήσει νά ωέρει κάποια 

αγωνιστική ενότητα ανάμεσα στους δυτικούς συμμάχους 

πού αντιμετωπίζουν έτ^ι κι αλλιώς οικονομικούς άντα-
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τικό και ορατό ρόλο. To NATO, σαν δ "τοποτηρητής" 

τής PAX AMERICANA, θά προσπάθησε ι νά ωέρει κάποια 

Αγωνιστική ενότητα ανάμεσα στους δυτικούς συμμάχους 

πού αντιμετωπίζουν έτσι κι αλλιώς οικονομικούς αντα

γωνισμούς καί τάσεις επιστροφής στον προστατευτισμό. 

Στην 'Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώνεται ένα 

πολύπλοκο σενάοιο. Κυριαρχείται άπό τήν αραβοϊσραη

λινή σύγκρουση.'Από τόν αγώνα τού παλαιστινιακού λαού 

ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό καί τόν ισραη

λινό ύπο-ιμπεριαλισμό.*Από τήν τύχη τής Κύπρου, όπου 

εισέβαλαν τουρκικά στρατεύματα μέ τίς οδηγίες των 

'Αμερικάνων, γιά νά καταργήσουν τήν αδέσμευτη πολι

τική τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί νά τή μεταβάλουν 

σέ αμερικάνικη καί νατοϊκή βάση. 'Από τόν τουρκικό 

επεκτατισμό στό Αίγαιο πού κατευθύνεται προσεχτικά, 

παρασκηνιακά, άπό τίς HITA. 'Από τήν απόφαση τής Σο

βιετικής "Ενωσης νά έζασίοαλίσει τήν ελεύθερη διάβαση 

άπό τά Στενά. Άπό τίς αυξανόμενες δυσκολίες πού 

αντιμετωπίζει ή Γιουγκοσλαβία - σέ σχέση καί μέ τίς 

δυό υπερδυνάμεις - στή διατήρηση τής ουδετερότητας 

της. Αναμφίβολα, ή περιοχή αυτή εϋναι κρίσιμη γιά 

τόν αμερικάνικο καί δυτικό ιμπεριαλισμό, επειδή συν

δέε τσ. ι μέ τίς πλούσιες πετρελαιοπηγές τής Μέσης Ανα

τολής. Παρά τή θεαματική αύξηση τής ναυτικής παρου

σίας της Σοβιετικής "Ενωσης στην περιοχή, σΐ ΗΠΑ εί

χαν πολλές επιτυχίες, κυρίως μέ τή δημιουργία προσω

ρινών "συμμαχιών" μέ μερικές αραβικές κυβερνήσεις 

. / .. 
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πού έχουν "διασπάσει" τό άοοΕικό μέτωπο καί οπισθο

δρόμησαν έτσι τόν παλαιστινιακό αγώνα. Πράγματι, ή 

συμπεριφορά της Σοβιετικής "Ενωσης στην περιοχή αύ

τη έδειξε σημεία μεγάλης αδυναμίας, ώστε νά υποπτεύε

ται κανείς πώς υπάρχει σιωπηρό "παζάρεμα" ανάμεσα 

σ'αύτήν καί στίς ΗΠΑ γιά τή βαλκανική χερσόνησο καί 

τή λεκάνη της "Αναβολικής Μεσογείου (κι αυτό παρά 

τήν επιστροφή στον "φυχρό πόλεμο"). 

'Αλλά ή πλουτοπαραγωγική Άφοική γίνεται μέρα 

μέ τή μέρα ò πιό επιθυμητός στόχος των ΗΠΑ καί της 

Δύσης. Σ'αυτές θά πρέπει νά προστεθούν καί οι άλλες 

δυό υπερδυνάμεις. *Η 'Αφρική είναι μιά περιοχή όπου 

δέν υπάρχουν ακόμα ξεκάθαροι κανόνες συμπεριφοράς 

πού νά πεpioniζουν τίς ενέργειες των υπερδυνάμεων 

- ένα είδος "ξέφραγου άμπελι,^ο" - μέ μόνο έναν περιο

ρισμό, τό <οόβο μεγαλύτερου "μπλεΡίματος" πού μπορεί 

νά οδηγήσει σέ μιά κατάσταση τέτοια πού νά μήν είναι 

δυνατό νά ελεγχθεί. Οί έθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες 

των λαών της "Αφρικής είχαν ώς τώοα θεαματικές επι

τυχίες. 'Αλλά υπάρχουν ακόμη μεγάλοι κίνδυνοι. "Οχι 

• 

τόσο άπό στρατιωτικές επεμβάσεις - κίνδυνοι πού 

(ουσικά είναι ξεκάθαροι καί παρόντες - άλλα κυρίως 

ò κίνδυνος τής οικονομικής διείσδυσης άπό τό δυτικό 

κεφάλαιο πού μπορεί νά οδηγήσει σέ μιά νέα ύπουλη 

μορωή στενής εξάρτησης'.' 

Δυστυχώς γιά τήν παγκόσμια ειρήνη οι προβλέψεις αυτές επα

ληθεύτηκαν έκτοτε. Στην πρόσοατη σύνοδο του NATO στην Ούάσιγκτων, 
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ή νέα πορεία πού έχουν χαράζει, οι Ι1ΠΑ καί π Συμμαχία έγινε άνά-

γλυ(ρη. Δόθηκε τό σήμα τοϋ κινδύνου γιά τη ¿,υμμαχία, έγινε έκκλη

ση σ'όλα τά μέλη της νά αντιμετωπίσουν τόν εξ Ανατολάς κίνδυνο 

καί τόσο δ Κάρτερ όσο καί Ò σύμβουλος του στά θέματα άσσαλείας 

,Μπρεζίνσκυ, μίλησαν με κυνικό, ψυχροπολεμικό τόνο, απευθυνόμε

νοι στή Σοβιετική "Ενωση, 'Υπάρχουν βασικά τρεις άγονες γύρω 

άπό τους οποίους διαμορφώνεται ή νέα ψυχροπολεμική πολιτική 

των ΗΠΑ καί του NATO. Π ρ ώ τ ο ς άξονας είναι οι διαπραγματεύ

σεις γύρω άπό τόν περιορισμό των στρατηγικών όπλων. Αυτές οι 

συζητήσεις λιμνάζουν άπό τότε πού ó Βάνς γιά πρώτη cpopá επισκέφ

θηκε τή Σοβιετική "Ενωση. Δέν υπάρχει γιά μένα άμωισβήτηση πώς 

ή Σοβιετική "Ενωση ειλικρινά καί διακαώς επιθυμεί συμωωνία πού 

νά περιορίζει τουλάχιστον τόν ρυθμό της ανάπτυξης των στρατηγι

κών όπλων. Κι αυτό, όχι μόνο γιατί έτσι ύποσταθμίζεται ò κίν

δυνος ενός πολέμου, άλλα επίσης γιά λόγους εσωτερικούς. Ή άνο

δος του βιοτικού επιπέδου τοϋ Σοβιετικού • ••.ου, πού συνδέεται 

άμεσα μέ τή βελτίωση τοϋ εσωτερικού κλίματος στή Σοβιετική"Ενο>-

ση, είναι άμεσα συνδεδεμένη μέ τό επίπεδο των δαπανών γιά έξοπλι 

σμούς. Μπορεί νά πεϊ κανείς πώς κάθε σημαντική αύξηση στίς δα

πάνες γιά εξοπλισμούς αποτελεί εσωτερικά γιά τή Σοβιετική"Ενωση 

στοιχείο αποσταθεροποίησης. "Ισως κι αυτός νά είναι ένας άπό 

τους λόγους πού οι 'Ηνωμένες Πολιτείες δέν επιδεικνύουν μεγάλο 

ενδιαφέρον στην προώθηση τών διαπραγματεύοεων. "Αλλά ένας πρόσ

θετος λόγος γιά τήν έλλειψη ενδιαφέροντος άπό την πλευρά τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ή οικονομική κρίση πού περνάει ò 

δυτικός καπιταλισμός. Σέ μιά περίοδο πού δέν ύπάοχουν ευκαιρί

ες γιά μαζικές κερδοφόρες επενδύσεις, οι δαπάνες γιά εξοπλισμούς 
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etvai ένας ime μηχανής θεός. 'Υπάρχει ò fi ε ύ χ ε ρ ο ς άξονας, 

πού είναι ή *Α<ορική. Στή μεταποικιακή της περίοδο παραμένει πάν

τα μιά "Ηπριρος πλούσια αέ πρώτες ύλες και ορυκτό πλούτο. Ή 'Αφρι

κή δέν είχε συμπεοιληοθεϊ, όπως τόνισα παλάόώεε-ρα, στους κανόνες 

του παιχνιδιού πού άοορούσαν την ειρηνική συνύπαρξη. "Ηταν καί 

παραμένει ξέφραγο αμπέλι στό παιχνίδι των υπερδυνάμεων. Στην τε

ράστια έκταση της Αφρικής δίνεται σήμεοα ή μάχη ανάμεσα σέ νέες 

μορφές καθυπόταξής της άπ'τό παγκόσμιο κε<'πάλαιο - μοροές στις 

όποιες κυριαρχεί ή πολυεθνική εταιρία - καί τά έθνικοαπελευθερω-

τικά κινήματα, πού πασχίζουν νά χαρά
ε
ουν ένα νέο δρόμο γιά τίς 

χώρες τής 'Αφρικής, ένα δρό\ιο πού νά στηρίζεται στην αυτοδύναμη, 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Μαύρης Ήπεβου . *Η άμεση επέμβαση 

στό Ζαΐρ καί ή ποόθεση του NATO πού εκδηλώθηκε πρόσφατα γιά στρα

τιωτική επέμβαση στην Άωρική, δίνει μιά εντελώς καινούργια διά

σταση στον τύπο τής σύγκρουσης πού μπορεί νά διαμοροωθει σ'αύτή 

τήν "Ηπειοο. Είναι δύσκολο, άν όχι άδύνατ- γιά τη Σοβιετική"Ενω

ση νά παραμένει απλώς θεατής ο'αυτή τή γιγάντια μάχη πού έ
ε
ελίσ-

σεται. Πρώτο, γιατί ó έλεγχος της Άωρικής άπ'τό δυτικό στρατιω

τικό καί οικονομικό κατεστημένο θά ανατρέφει τή σημερινή εύθραυ

στη στρατηγική ισορροπία ανάμεσα στίς δύο υπερδυνάμεις. Δεύτερο, 

γιατί ή Σοβιετική "Ενωση, όσο συντηρητική δύναμη κι άν είναι ατή 

διεθνή σκακιέοα, δέν είναι εύκολο νά αρνηθεί σέ έθνικοαπελευθερω-

τικά κινήματα πού ποόσκεινται σ'αύτή, ηθική καί στρατιωτική βοή

θεια. 'Εάν δέν τό έκανε θά έχανε κάθε ευκαιρία νά διατηρήσει τόν 

ηγεμονικό της ρόλο στό χώρο της. Κι έτσι, έδώ στήν'ΑΦρική, δια

μορφώνεται μιά πολύπλοκη σύγκρουση μέ πρωταγωνιστές τό δυτικό 

κεφάλαιο καί τους ντόπιους εκφραστές του στην Αφρική, τά έθνικο-

απελευθεοωτικά κινήματα, τή Σοβιετική "Ενωση καί ακόμη, βέβαια, 
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καί την Κίνα, ή οποία ανοιχτά πιά συμπαρατάσσεται μέ τίς δυνά

μεις των ΗΠΑ και της Δύσης» Κι εδώ είναι < τ ο ί τ ο ς άξονας 

γιά τόν οποίο αναπτύσσεται ψυχροπολεμικό κλίμα. Ή Κίνα πού γιά 

λόγους πού είναι δχ!>σκολο νά διερευνήσουμε, βρίσκεται σε θανάσιμη 

αντίθεση μέ τη Σοβιετική "Ενωση, ακολουθεί μιά παγκόσμια πολι

τική πού στηρίζεται :?τόν άκρατο άντισοβιετισμό της. Οι "Ηνωμέ

νες Πολιτείες μέχοι τώρα, δίνοντας προτεραιότητα στην ΰοεση, 

στην ειρηνική συνύπαρξη μέ τή Σοβιετική "Ενωση, απέφυγαν τόν 

πλήρη εναγκαλισμό τής Λαϊκής Κίνας. Ό Κάρτερ, κάτω άπσ τήν καθο

δήγηση του ΜπρεΓίνσκυ, φαίνεται νά έχει περάσει τόν Ρουβίκωνα 

καί νά κινείται μέ γοήγορο ρυθμό προς τόν εναγκαλισμό πού του 

προσφέρει ή Λαϊκή Κίνα. Κι αυτό δημιουργεί αναμφισβήτητα τόν 

πιό άμεσο καί τόν πιό σοβαρό κίνδυνο γιά τήν είοήνη τοϋ κόσμου. 

Μιά συμμαχία ανάμεσα στίς ΗΠΑ καί τήν Κίνα θά αποτελούσε θανάσι

μο κίνδυνο γιά τή Σοβιετική "Ενωση, μέ άγνωστες γιά τήν ειρήνη 

του κόσμου συνέπειες. 

Τό παιχνίδι του Κάοτερ σήμερα, είναι πολύ οιψακίνδυνο. 

Φαίνεται' πώς έχει αποφασίσει νά δοκιμάσει τήν αντοχή τής Σοβιετι

κής "Ενωσης. Καί ταυτόχρονα, νά τήν αποσταθεροποιήσει στό εσωτε

ρικό της μέτωπο. "Εκανε τήν επιλογή νά συμπλέκει τά θέματα πού 

άοορουν τίς σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Προσφέρει στή Σοβιετι

κή "Ενωση τή δυνατότητα μιας κάποιας προόδου στίς διαπραγματεύ

σεις γύρω άπό τόν περιορισμό των στοατηγικών όπλων υπό τόν όρο 

οτι ή Σοβιετική "Ενωση δέν θά έχει καμμία ανάμιξη r-χόν Αφρικανι

κό χώρο. 'Ενώ ταυτόχρονα, γιά νά εντείνει τήν πίεση, έρωτοτροπεϊ 

μέ τή Λαϊκή Κίνα. Περνάμε κατά συνέπεια μιά περίοδο ιδιαίτερο, 

κρίσιμη πού δέν μπορεί παρά νά έχει κφί τίς επιπτώσεις της στον 

-

ο / e · 
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δικά μας χώρο, τό χώρο της * Ανατολικές Μεσογείου. 'Υπάρχουνε 

στην περιοχή μας οι γνωστές ανοιχτές πληγής. Ή αραβοϊσραηλινή 

σύγκρουση , τό Κυπριακό, ή διένεξη * Ελλάδας καί Τουρκίας στό 

χώρο του Αιγαίου καί ή σχέση της 'Ελλάδας μέ την 'Ατλαντική Συμ

μαχία. "Ενώ μέχρι τώοα μποοοΰσε ή 'Ατλαντική Συμμαχία νά αντιμε

τωπίζει τά θέματα αυτά στά πλαίσια μιας ηακροχρόνισς προοπτικής, 

ή αναζωπύρωση του ψυχρού πολέμου τά έχει μεταβάλει σέ άμεσα καί 

επείγοντα θέματα της Συμμαχίας. Καί είναι σαωές πώς ήδη έχουν 

αναληφθεί πολυποίκιλες πρωτοβουλίες άπό τό NATO, τήν ΕΟΚ καί τίς 

μεγάλες χώρες της δυτικής Συμμαχίας, γιά τήν προώθηση τής επίλυ

σης αυτών τών ποοβλημάτων, μέ τόν γρηγορότερο δυνατό ρυθμό. 

Δέν θά ασχοληθώ μέ τήν αραβοϊσραηλινή σύγκρουση. Θά περιο

ρίσω τά σχόλια μου στό Κυπριακό καί τά ελληνοτουρκικά. Ποιο εί

ναι τό πλαίσιο μέσα στό όποιο θά κινηθεί ή Συμμαχία γιά τήν σνεύ-

οεση λύσεων πού νά ένισχύουντή Νοτιοανατολική πτέρυγα του NATO; 

Ή Κύπρος άπό τό 1974 καί ύστερα εΐνοι de facto διχοτομημένη 

καί ή Τουρκία κατέχει τό 37,5% του έδάωους της. Σάν αποτέλεσμα 

τής εσωτερικής νομοθεσίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τής στάσης 

του Κογκρέσσου, έχει επιβληθεί εμπάργκο στην πώληση όπλων προς 

τήν Τουρκία, πού έχει βέβαια παραβιαστεί έντεχνα μέ πολλούς έμ

μεσους τρόπους. Ή Τουρκία, χώοα τεοάστιας στρατηγικής σημασίας 

γιά τίς ΗΠΑ, πού συνορεύει προς τή Σοβιετική "Ενωση, καί πού 

ελέγχει τά Στενά, πεονάει άπό μιά μεγάλη έσωτεοική κοινωνική, 

οίκονομική καί πολιτική κρίση.Ταυτόχρονα, ύστερα άπό τήν εισβολή 

της στην Κύποο έχει προβάλει καί συνεχίζει νά ποοβάλλει σταθερά 

αξιώσεις γιά ένα νέο καθεστώς στό Αίγαιο, πού θίγει άμεσα, καί

ρια, τά εθνικά κυριαοχικά δικαιώματα τής 'Ελλάδας. Ή 'Ελλάδα, 

πού αποχώρησε τυπικά τουλάχιστον άπό τό στρατιωτικό σκέλος τού 
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ΝΑΤΟ τό θέρος τοΰ 1974, κάνει κάθε προσπάθεια νά επανέλθει ατά 

πλαίσια ειδικών σχέσεων ή ρυθμίσεων. 'Επιδιώκει ταυτόχρονα μέ 

τόν πιό πιεστικό τρόπο την ένταξη της στην Κοινή Αγορά. 'Ενώ 

ή Τουρκία παραμένει στό NATO, καί τό πολιτικό καί τό στρατιω

τικό του σκέλος, δεν δίσταζε νά αχρηστεύσει τίς αμερικάνικες 

•βάσειςστό εδα^ός της καί δέν σταμάτησε νά απειλεί καί νά εκ

βιάζει, άξιοποιόντας πλήοως τη στρατηγική σηπασία πού έχει γιά 

τη Δύση. Σέ αντίθεση, ή 'Ελλάδα, παρά τίς πικρές εμπειρίες 

άπό τή στάση των "συμμάχων" στό Κυπριακό καί τήν ελληνοτουρκική 

διένεξη, επιμένει νά διακηρύσσει πώς " ανήκει εις τήν Δύσιν ", 

προωθεί τήν εντα^ή της στην Κοινή 'Αγορά, καί αποφεύγει κάθε 

σχόλιο καί κάθε πράξη πού θά έθιγε τό κύρος τών ΗΠΑ, του NATO 

καί τών άλλων " συμμάχων ". Στά, πλαίσια αυτού τοΰ σκηνικού, ανα

ζητεί τό NATO μιά "συνολική λύση" τών προβλημάτων τής περιοχής. 

Καί προδικάζει αυτό ακριβώς τό σκηνικό, αυτή ή διάταξη δυνά

μεων, πώς η συνολική λύση πού επιδιώκεται θά έχει χαρακτήοα 

Γοιλοτουοκικό, θά θίγει δηλαδή, καίρια κυριαοχικά δικαιώματα 

της πατρίδας μας. 

Σέ δτι σ^οοσ τήν Κύπρο, είναι σαφές δτι στόχος του NATO 

είναι ή νομιμοποίηση της de facto διχοτόμησης. Στόχος είναι 

μιά Κύπρος, όχι ενιαία, άλλα διζωνική, χο̂ ρίς δικαίωμα ελεύθερης 

εγκατάστασης καί διακίνησης ανάμεσα στίς δύο ζώνες, περιορισμέ

νες στό ελάχιστο έδανικές παραχωρήσεις, ασθενής καί ανήμπορη 

κεντρική κυβέονηση, καί βέβαια, συνέχιση της παρουσί

ας ξένων στρατευμάτων^ καίβάσεων πού εγγυώνται ότι ή Κύπρος 

δέν θά ακολουθήσει ανεξάρτητη, αδέσμευτη, εξωτερική πολιτική. 
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"Ετσι έΡηγοΰνται ηί πιέσεις πάνω στον Πρόεδρο Κυπριανού, μά καί 

ακόμη καί στον Πρωθυπουργό της 'Ελλάδας, νά ̂ εωοηθοΰν σάν πρόσ

φορη βάση διαπραγματεύσεων οί πρόσφατες προτάσεις της τουρκο

κυπριακής κοινότητας. "Εται εξηγείται άλλωστε καί ή πίεση πού 

ασκήθηκε γιά την έπίλυοη τού Κυποισκού προβλήματος ^τά πλαίσια 

τετραμεοοΰς διάσκεψης, δηλαδή εξω άπό τά πλαίσια του OHE. Χαι

ρετίζουμε μέ ιδιαίτερη χαρά τή ̂ θεναοή στάση πού πήρε ò Πρόε

δρος Κυπριανού, κατά τήν πρόσφατη επίσκεψη του στίς Ηνωμένες 

Πολιτείες. Ή πρόταση γιά άμεση αποστρατικοποίηση της νήσου 

είχε πραγματικά τεράστια απήχηση. Κι αποτελεί στην ουσία τό 

πρώτο καί βασικό βήμα γιά οποιαδήποτε δίκαι,η καί τελεσφόρα 

λύση του Κυπριακού. "Η Κύπρος εϊναι χώρα ανεξάρτητη, μέλος των 

'Ηνωμένων "Εθνών. Τό Σύντσ.νμά της, ή εσωτερική της δομή, είναι 

εσωτερικό της θέμα καί θέμα του OHE στό μέτοο πού πρέπει νά δια

φυλαχθούν τά δικαιώματα της τουοκοκυποιακής μειονότητας. 'Αλλά 

τό. ξένα στρατεύματα δέν έχουν καμμιά. θ' η στην Κύπρο. Γιατί 

αποτελούν τους φορείς της διχοτάμηοης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Είναι αναπόφευκτο, τόσο ή Κυπριακή Δημοκρατία όσο καί ή "Ελλάδα 

νά έρθουν σέ σύγκρουση μέ τίς θέσεις πού ποοωθεϊ ή 'Ατλαντική 

Συμμαχία γιά τήν Κύποο. Γιά. μας, γιά τους "Ελληνες, μιά μόνο 

θέση, δσο δύσκολη κι αν είναι κι όσο μακροχρόνιο κι άν απαιτή

σει αγώνα, μπορεί νά ύποστηοιχθει. Πρέπει νά απορρίψουμε κάθε 

μοοωή διχοτόμησης. Νά απαιτήσουμε τήν αποχώρηση όλων άνεξαίρετσ 

των ξένων στοατευμάτων καί τήν επάνοδο όλων άνεξαίρετα των 

ποοσούνων στίς εστίες τους. Τό Σύνταγμα μιας ενιαίας, ανεξάρ

τητης καί αποστρατικοποιημένης Κύπρου, ποέπει νά εκπονηθεί στά 

πλαίσια διακοινοτικών διαπραγματεύσεων, κάτω άπό τήν εποπτεία 

καί σύμφωνα μέ τίς άοχές τοΰ OHE. Αυτή εϊναι ή απλή, ξεκάθαρη 

. / .. 
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έλληνική θέση άπό την οποία δεν πρέπει νά άποστοϋμε οΰτε μιά 
• 

σπιθαμή. 

Στό Αίγαιακό οΙ Σύμμαχοι προωθούν μέ όλα τά δυνατά μέσα 

τή συνέχιση ενός διαλόγου ανάμεσα στην 'Ελλάδα καί την Τοθρκία 

πού θά οδηγήσει, ελπίζουν, στην ειρηνική επίλυση της διένεξης. 

Άλλο. είναι εκ των πραγμάτων σά^ές, δτι αύτη ή τοποθέτηση εί

ναι Φιλοτουρκική. Κι αυτό, γιατί? Γιατί ή 'Ελλάδα δέν διεκδι

κεί τίποτε από τήν Τουρκία, ενώ αντίθετα ή Τουρκία διεκδικεί 

τμήμα της ελληνικής ύϋπλοκοηπίδας, τμήμα του εναερίου ελληνι

κού χώρου καί θέτει οπό άμωισβήτηστι άκόιιη κ™.i τό καθεστώς της 

Δυτικής Θράκης. Τό αντικείμενο άηη. της διαπραγμάτευσης είναι 

τό τί θά δώσει ή 'Ελλάδα γιά νά εξασφαλιστεί ή ειρήνη στην 

πεοιοχή καί νά. ενισχυθεί ή Νοτιοανατολική πτέουγα του NATO. 

Ζητούνται κατά συνέπεια άπό τήν 'Ελλάδα παοαχωρήσεις πού θά 

ικανοποιήσουν,τήν Τοθρκία, έτσι, οτπτε νά. εξυπηρετηθούν τελικά. 

τά συμοέροντα της 'Ατλαντικής Συμμαχίας στην περιοχή. 'Αλλά 

στίς διαπραγματευθείς τίς όποιες έχει αποδεχθεί ή ελληνική 

Κυβέρνηση λείπει παντελώς τό κοινό πλαίσιο πού θά τίς εκα,νε 

λογικοωανεις. Ή μέν ελληνική ΚυΡέρνηση επιδιώκει τήν επίλυση 

της διένεξης στά πλαίσια τοΰ διεθνούς δικαίου καί της διεθνούς 

πρακτικής, ή δέ τουρκική Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τό πρόβλημα 

είναι μόνον πολιτικό, δηλαδή, πρόβλημα πού θά λυθεί μέ βάση 

τόν συσχετισμό των δυνάμεων τών> δύο χωρών. Γιά μας, ένας τέ

τοιος διάλογος δέν έχει νόημα. Περιέχει μάλιστα δύο συγκεκρι

μένους κινδύνους. Πρώτο, τή διεθνή άνα,γνώριση δτι υπάρχει 

πράγματι πρόβλημα προς επίλυση. Λεύτερο, άποθρασσύνει τήν 
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Τουρκία και δημιουργεί τίς προϋποθέσεις 'tá μιά πολεμική ova-

μέτρηση. Γιά μας, αέ ότι ácoopá τό Αιγαίο, οι θέσεις είναι απλές 

καί κουστάλλινες. "Εχουμε σύνορα, υποθαλάσσια, θαλάσσια, χερ

σαία καί έναέοια. Τά σύνορα αυτά κατοχυρώνονται άπό διεθνείς 

συνθήκες καί συμβάσεις. Τή συνθήκη της Λωζάνης, τη συνθήκη 

τών Παρισίων καί τή σύμβαση της Γενεύης. Αυτά τά σύνορα δεν τά 

διαπραγματευόμαστε. Διάλογος μέ την Τουρκία έχει νόημα μόνο 

κάτω άπό μιά σαωη πηοϋπόθεση. Τήν αναγνώριση άπό μέρους της 

των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της 'Ελλάδας, όπως αυτά 

διασαφηνίζονται κ^ί κατοχυρώνονται άπό διεθνείς συνθήκες καί 

συμβάσεις. Διάλογος μέ τήν Τουοκία πού οδηγεί στην αναθεώρηση 

του καθεστώτος του Αιγαίου εϊνοι γιά μας ανεπίτρεπτος. 

Σέ ότι άφορα, τό θέμα του ÑATO/oi θέσεις τοο ΠΑΣΟΚ 

είναι γνωστές καί δέν χρειάζονται επανάληψη. Ή ψυχροπολεμική 

αυτή Συμμαχία μόνον κινδύνους σωρεύει γ :, τή χώησ μας. Καί 

είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη γιά τήν έοοτάχρονη δικτατορία, γιά 

τήν εισβολή στην Κύπρο καί γιά τή στήριξη τών τουρκικών διεκδι

κήσεων στό χώρο του Αιγαίου. 'Ενδεικτική του κλίματος πού έπι-

κοατεϊ στην 'Ατλαντική Συμμαχία είναι ή εκστρατεία πού έχει 

αναλάβει γιά τήν άρση του εμπάργκο, γιά τόν πλήρη εξοπλισμό 

της Τουρκίας, τήν ώοα ακριβώς πού ò πρωθυπουργός της δηλώνει 

πώς ή χώοα του απειλείται άπό τήν 'Ελλάδα. "Αν μέχρι τώρα ή 

στάση τών συμμάχων μας στό NATO ήταν υποκριτική, έχει τώρα 

γίνει απροκάλυπτα κυνική. 
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Σ'δτι άφορα, την ελληνική Κυβέρνηση, είναι σαωές ότι 

επείγεται ή ί/δια καί πιέζει ή Côtrt νά επανέλθει στό στοστιωτικό 

σκέλος τοϋ NATO, άν εϋναι δυνατό πρίν από τίς 30"Ιουνίου, όταν 

θάρχίσει νά λειτουργεί τό στρατηγείο της Σμύονης. 'Ανησυχεί 

σαφώς δτι εάν δεν έχει επανέλθει ή "Ελλάδα στό στρατιωτικό 

σκέλος τοϋ NATO μέχοι τότε, θα παραδοθεί στην Τουρκία ò επι

χειρησιακός έλεγχος του 'Ανατολικού Αιγαίου. Καί αυτό αποτελεί 

από πλευράς του NATO εκβιασμό πρώτου μεγέθους. Καί αποτελεί 

πρόσθετη απόδειξη τοϋ τί σημαίνει τό NATO για. τήν 'Ελλάδα. 

"Οπως είπε è Πρωθυπουογός ευρισκόμενος στην Άμεοική, 

τά. θέματα συμπλέκονται. "Η επίλυση τοϋ Κυπριακοϋ, οί διαπραγ

ματεύσεις μέ τήν Τουρκία γιά τό Αιγαίο, ή επάνοδος της 'Ελλά

δας στό στοατιωτικό σκέλος τοϋ NATO, oí όαιερικάνικες βάσεις 

στη χώοα μας καί ή ένταξη της "Ελλάδας στην Κοινή 'Αγορά, άντι-

μετωπίΠόντοι ταυτόχρονα, σάν ό
!
';εις ενός καί τοϋ ούτοΰ προβλή

ματος καί επιδιώκεται ή ταυτόχρονη επίλυση τους οτά πλαίσια 

μιας συνολικής λύοης. Εινσι πικρή ή διαπίστωση πώς ή χώρα 

μας βρίσκεται μπροστά όέ τεράστιο εθνικό αδιέξοδο, Έγκλωβι-

σμένη στους μηχ^νιομούς τοϋ ΝΛΤΟ - πολιτικούς καί ατρατιωτι-

κούς - ωθείται προς λύσεις πού υπονομεύουν τά εθνικά κυριαρχι

κά μας δικαιώματ·". Δέν έχουιιε καμμιά αμφισβήτηση ότι τά προβλή

ματα είναι ύπαοκτά καί δτι οποιαδήποτε Κυβέρνηση κι άν βρισκό

ταν στην αρχή θά είχε μπροστά της δύσκολο δοόμο. "Ομως, είναι 

πεποίθηση μας πώς τό ό.διέξοδο είναι απόρροια της κρίσιμης 

στρατηγικής επιλογής της Κυβέρνησης δτι "ή "Ελλάδα ανήκει 
» 

στή Δύση". 
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Είναι κατά συνέπεια χν.ίές πως μόνο μια άλλη πολιτική, 

μόνο μια άλλη στρατηγική επιλογή, μπορεί νά 3γάλει τή χώρα 

άπό τό αδιέξοδο καί άπό την απομόνωση. Κι αυτή ή πολιτική, 

σύμοωνα μέ τίς πάγιες θέσεις του ΠΑΣΟΚ, συνίσταται στη δια-

μόο^ωση μιας ανεξάρτητης ελληνικής εξωτερικής καί αμυντικής 

πολιτικής, πού θά μας έπ.ιτρέφει νά δηιαιουργήσουμε πολύπλευρα 

έρείσματσ. στό διεθνή χώοο καί νά διαμορφώσουμε μιαν αμυντική 

δομή πού νά εγγυάται την άκεοαιότητα τής χώρας σε περίπτωση 

τοπικού πολέμου. Ποτέ δέν υποστηρίξαμε πώς μιά τέτοια ποοεία 

είναι εύκολη - πώς ό δρόμος είναι άνθόσπαρτος. "Ομως, δέν 

υπάρχει άλλος πού νά εγγυάται ταυτάχοονα την εθνική μας 

άνε
ι=
αρτησία, τήν έδαοική μας ακεραιότητα καί τήν ειρήνη στην 

περιοχή. Καί κάτι άλλο. *Η ολοκλήρωση μιας τέτοιας πορείας 

θά απαιτήσει χοόνο καί κόπους. Κάποτε όμίος πρέπει νά αρχίσου

με. Κάποτε πρέπει νά κάνουμε τά ποώτα αποφασιστικά'βήματα. 

Πρέπει τώρα νά χαράξουμε μιά νέα πορεία πού θά στηρ
ν
ίΓ,εται σέ 

μιαν απλή αρχή; *Η 'Ελλάδα ανήκει στους "Ελληνες. Γύρω άπ* 

αυτόν τόν άξονα, τόν άξονα τής 'Εθνικής 'Ανεξαρτησίας, είναι 

δυνατή ή πιό πλατειά λαϊκή συσπείρωση, ή πιό αποφασιστική 

κινητοποίηση των δυνάμεων του έθνους. Στις κοίσιμες στιγμές 

πού αντιμετωπίζει τό "Εθνος, ή 'Εθνική Λαϊκή "Ενότητα αποτε

λεί δρο γιά τήν εθνική μας επιβίωση. 


