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1. Είσαγωγή: 'Ανάμεσα σέ τρεις ηπείρους καί στό σημεϋο τομής τών αντιθέ

σεων χαί ανταγωνισμών Δύσης - 'Ανατολάς καί Βορρά - Νότου, ή Μεσόγειος 

θεωρείται σήμερα μιά από τίς πιό ευαίσθητες χαί κρίσιμες, άν όχι ή TUO 

ευαίσθητη καί κρίσιμη, καί στό CÓLO μέτρο στρατηγική περιοχή του κόσμου. 

Είναι αλήθεια ότι στρατηγική ήταν πάντα καί πολλές φορές στό παρελθόν 

έγινε πεδίο ανταγωνισμών καί αναμετρήσεων όπως υπήρξε παράλληλα λίκνο 

καί τόπος συνάντησης, διαλόγου καί σύνθεσης διαφόρων μεγάλων πολιτισμών 

καί επιδράσεων. 

Ία μέτρα όμως σύγκρισης μέ τό παρελθόν εϋναι εντελώς σχετικά. 'Εκτός 

από τό γεγονός ότι μέ τά πυρηνικά όπλα εϋναι δυνατή ή καταστροφή τής 

ίδιας της ιστορίας καί της ζωής, ζούμε σήμερα στην εποχή του μονοπω

λιακού καπιταλιομοϋ καί των πολυεθνικών, του ιμπεριαλισμού' καί της 

παγκόσμιας στρατηγικής του, του χωρισμού τού κόσμου σέ ανταγωνιστικά 

μπλοκ καί του τεράστιου χάσματος μεταξύ των αναπτυγμένων καί των ανα

πτυσσομένων χωρών. Ζούμε παράλληλα άπό τό τέλος τού Β' παγκόσμιου πο

λέμου μιά επιτάχυνση της ιστορίας, μιά εποχή πού είδε τό τέλος της αποι

κιοκρατίας, τήν αφύπνιση τού τρίτου κόσμου καί τή δυναμική του εμφάνιση 

στό προσκήνιο της ιστορίας, τήν άνοδο τού κινήματος τών 'Αδεσμεύτων, των 

άντιιμπεριαλιστικών καί σοσιαλιστικών κινημάτων σ'όλο τόν κόσμο, τήν τεχνο

λογική επανάσταση, τό πάθος τών λαών γιά εθνική ανεξαρτησία, ανάπτυξη καί 

ισότιμες σχέσεις ανταλλαγών καί συνεργασίας. 

Μέ τήν οξύτητα πού παίρνει διεθνώς τό ενεργειακό πρόβλημα, τήν κρίση 

πού περνά ή ύφεση σέ συνάρτηση μέ τό νέο ρόλο της Κίνας στίς διεθνείς 

σχέσεις, μέ τίς εξελίξεις καί τήν ένταση τού ανταγωνισμού τών μεγάλων 

δυνάμεων στην 'Αφρική καί τήν 'Ερυθρά Θάλασσα, τήν πτώση του Σάχη στό 

'Ιράν, τίς 'Αμερικανικές προσπάθειες νά επιβάλουν στή Μ. 'Ανατολή τήν 

PAX AMERICANA σέ βάρος τών 'Αραβικών λαών καί νά δημιουργήσουν ένα νέο 

ίμπεριαλιστικό φίλο-'Αμερικανικό άξονα στην περιοχή, μέ τίς υπολανθάνου

σες καί ανοικτές κρίσεις στή Μεσόγειο, Μέση 'Ανατολή, Λίβανο, Κύπρο, Αι

γαίο, ή κατάσταση στή Μεσόγειο είναι πράγματι πολύ κρίσιμη καί μπορεί νά 

γίνει επίκεντρο μιας παγκόσμιας κρίσης. 

Μπαίνει φυσικά τό ερώτημα ποιος είναι κάτω άπ'αύτές τίς συνθήκες ò ρόλος 

πού πρέπει νά παίξουμε σαν προοδευτικές δυνάμεις της Μεσογείου τή στιγμή 

• 
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αυτή πού δλοι μιλούν γιά ειρήνη και ασφάλεια στή Μεσόγειο, μιλώντας φυσικά 

ò καθένας μέσα άπό τό δικό του πρίσμα καί δίνοντας στίς λέξεις τό δικό του 

νόημα. Πρέπει πρώτα άπ'δλα να διευκρινίσουμε πώς γιά τίς προοδευτικές δυ

νάμεις της Μεσογείου οι έννοιες της είρήνης καί της ασφάλειας είναι συνυ

φασμένες μέ τίς έννοιες της εθνικής ανεξαρτησίας, του ελέγχου άπό τήν 

κάθε χώρα τών πλουτοπαραγωγικών της πόρων καί του αγώνα γιά μιά αδέσμευτη 

Μεσόγειο χωρίες ξένες βάσεις καί στόλους. Ποια είναι δμως σήμερα ή πραγμα

τικότητα στή Μεσόγειο; 

2. Ξένες βάσεις καί στόλοι 

"Ενα συνεχές σχεδόν δίκτυο 'Αμερικανικών, Νατοϊκών καί Βρεττανιχών βάσεων 

καί 'διευκολύνσεων" πού τήν καλύπτουν άπό βορρά, άπό τήν Ισπανία ώς τήν 

Τουρκία. Οι Βρεττανικές, μετά τήν κατάργηση τους στή Μάλτα, περιορίστη

καν τελικά στό Γιβραλτάρ καί στην Κύπρο. Τίς τελευταίες οι Βρεττανοί 

τίς διαπραγματεύονται παρασκηνιακά γιά κοινή χρήση μέ τό 'Αμερικανικό 

Πεντάγωνο καί τό NATO. Αξίζει στό σημείο αυτό ν'αναφερθεί παρεπιπτόντως 

σάν χαρακτηριστικό δείγμα κυνικής ίμπεριαλιστικής νοοτροπίας τό γεγονός 

δτι εκτός άπό τή συνεργασία της, γιά προφανείς λόγους, στή σημερινή τρα

γωδία της Κύπρου, ή παλιά αποικιακή δύναμη εκμεταλλεύεται επιπλέον τήν 

κατάσταση γιά νά μη καταβάλλει άπό τό 1964 ούτε τή χρηματικήάποζημίωση 

πού είχε συμφωνηθεί γιά τίς βάσεις μέ τήν Κυπριακή Κυβέρνηση. 

Δέν είναι μυστικό ότι πολλές άπό τίς ξένες βάσεις στή Μεσόγειο χρησιμο

ποιούνται γιά τήν αποθήκευση πυρηνικών δπλων μέ δλους τους κινδύνους πού 

συνεπάγεται αυτό. 'Υπάρχουν πρόσφατα πληροφορίες γιά σχέδια του NATO ν' 

αποθηκεύσει μεσαίους στρατηγικούς πυραύλους τύπου Κρούζ σέ βάσεις της 

'Ιταλίας, 'Ελλάδας, Τουρκίας. Είναι επίσης γνωστά τά σχέδια γιά μεταφορά 

τών 'Αμερικανικών βάσεων του 'Ιράν στην Τουρκία. 

α) 0Ì ξένες βάσεις στην 'Ελλάδα: 'Αναφορικά μέ τή χώραμας οι ξένες 'Αμε

ρικανικές καί Νατοϊκές βάσεις θεωρούνται άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σάν παράγοντας 

καί σύμβολο μιας απαράδεκτης εξάρτησης καί ή κατάργηση τους αποτελεί 

ένα άπό τους στόχους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά πλήρη καί οριστική έξοδο της 

'Ελλάδας άπό τό NATO καί γιά αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. 

Στή χώρα μας υπάρχουν σήμερα τέσσερις μεγάλες 'Αμερικανικές καί Νατοϊ

κές τηλεπικοινωνιακές καί αεροναυτικές βάσεις καί άλλες 40 πού επίσημα 



χαρακτηρίζονται σάν "τεχνικού σταθμοί" καί "διευκολύνσεις". Ή 

ύπαρξη τών περισσοτέρων άπό τις τελευταίες ήταν άγνωστη στην κοι

νή γνώμη καί αποκαλύφθηκε μέ καταγγελία βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόν 

περασμένο χρόνο. "Η εγκατάσταση των βάσεων άρχισε σταδιακά μέ διμε

ρείς Έλληνο-'Αμεριχανικές συμφωνίες μετά τήν είσοδο της 'Ελλάδας 

TO NATO τό 1952 

β. Νέο καθεστώς ξένων βάσεων; Μέ στόχους τήν ανανέωση και ενίσχυση 

κάτω άπ'άλλη μορφή της δέσμευσης μέ τό NATO καί τήν 'Αμερικανική 

στρατηγική, τήν επίφαση σεβασμοϋτης εθνικής κυριαρχίας, τήν πρόλη

ψη υποβολής οικονομικών καί άλλων αιτημάτων σέ αντάλλαγμα γιά τή 

χρήση των βάσεων, τή μεγαλύτερη συγχώνευση στην 'Ατλαντική συμμαχία 

καί τήν άμβλυνση των λαϊκών αντιδράσεων, άρχισε μέ τόν Κίσσιγκερ μιά 

πολιτική αναθεώρησης του καθεστώτος των "Αμερικάνικων βάσεων στή Με

σόγειο μέ κύριο χαρακτηριστικό τήν τυπική τουλάχιστον, υπαγωγή των ξέ

νων βάσεων σέ εθνικό έλεγχο. 

"Ετσι μέ τις νέες διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ - 'Ελλάδας καί ΗΠΑ -

Τουρκίας πού υπογράφτηκαν τό φθινόπωρο του 1976, προβλέπεται εθνικός 

έλεγχος στις βάσεις μέ δευτερεύουσα σημασία καί συνδιοίκηση στις υπό

λοιπες, μέ αντίστοιχα "Ελληνα καί Τούρκο διοικητή. Στην περίπτωση της 

'Ελλάδας, ο'ι νέες συμφωνίες χρησιμοποιήθηκαν σέ συνάρτηση μέ τό ϋψος της 

στρατιωτικής βοήθειας πού πρόβλεπαν καί τή στρατιωτική ίσορροπία πού 

εγκαθιστούσαν, σάν μοχλός πίεσης, καί σ'ένα μέτρο σάν πρόσχημα γιά τήν 

Ελληνική κυβέρνηση γιά τήν πολιτική της επίσημης επιστροφής ατό NATO. 

Ή Ελλάδα εϋχε αποχωρήσει άπό τό στρατιωτικό σκέλος του NATO τό 1974 

σέ ένδειξη διαμαρτυρίας γιά τή στάση του στην Τουρκική εισβολή της 

Κύπρου. 

Οι διαπραγματεύεσεις πάντως γιά τή λειτουργία των βάσεων καί τις τεχνι

κές λεπτομερείς, συνεχίζονται ακόμη στις δύο χώρες. Στην Τουρκία οι 

επίσημα γνωστές 'Αμερικανικές καί Νατοϊκές βάσεις καί "διευκολύνσεις" 

ανέρχονται σέ 42 τιερίτχου. 

γ)"Σύμφωνο Μαδρίτης" 1976: Τήν ίδια περίοδο ò Κίσσιγκερ υπέγραφε, τό 1976, 

μετά τό θάνατο τοϋ Φράνκο, τό "Σύμφωνο φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ 

'Ισπανίας καί ΗΠΑ". Καί στην περίπτωση αυτή έγινε ανανέωση καί προσαρμογή 



παλιάς συμφωνίας του 1953. Στά πλαίσια της στρατηγικής τοΰ NATO στην 

περιοχή πρέπει νά ενταχθεί καί ή τριμερής, συμφωνία 'Ισπανίας, Μαρόκου, 

Μαυριτανίας γιά τό μοίρασμα τής Δ. Σαχάρας. Στά μάτια των στρατοκρατών 

του 'Αμερικάνικου Πενταγώνου, μιά τέτοια "λύση" ενίσχυε τό καθεστώς του 

βασιλιά ΧΟσάν στό Μαρόκκο καί διασφάλιζε παραπέρα τόν έλεγχο της περιοχής 

του Γιβραλτάρ, δυτικής είσόδου στή Μεσόγειο. Πρόσφατα ανανεώθηκε επίσης 

ή συμφωνία γιά τη χρησιμοποίηση τών 'Αμερικάνικων βάσεων στίς 'Αζόρες τής 

Πορτογαλίας. 

δ) Οι ξένοι στόλοι στή Μεσόγειο: *Η απώλεια τών αποικιακών καί ιμπεριαλιστι

κών βάσεων στην Αίγυπτο, τή Λιβύη, τήν Τύνιδα, τήν 'Αλγερία, τή Μάλτα, 

αύξησαν ακόμη παραπέρα τό ρόλο καί τή σημασία τοϋ 'Αμερικάνικου στόλου. 

*Η είσοδος ενός Σοβιετικού στόλου, άπό τό 1964, τροποποίησε ριζικά τά 

στρατηγικά δεδομένα μέ τό σπάσιμο του 'Αμερικανο-Νατοϊκοο μονοπωλίου, 

έδωσε όμως ταυτόχρονα στή Μεσόγειο μιά καινούρια διάσταση σάν πεδίον 

ανταγωνισμού των μπλοκ καί των υπερδυνάμεων. 

Οι στόλοι τών δύο υπερδυνάμεων στή Μεσόγειο εϋναι κατά παρασάγγας πέρα 

άπό τό επίπεδο τών στόλων τών παρακτίων χωρών, μ'εξαίρεση σ'ένα βαθμό 

τή Γαλλία. Παίρνοντας υπόψη τή γεωγραφική διαμόρφωση της Μεσογείου καί 

τή σημερινή εξέλιξη τόσο τών πολιτικών δσο καί τών στρατηγικών καί τεχνο

λογικών δεδομένων, μπορεί νά πει κανείς πώς οί στόλοι αυτό, έστω κι άν 

εντάσσονται σέ μιά παγκόσμια στρατηγική, υπηρετούν περισσότερο τόν αντα

γωνισμό τοπικής επιρροής καί τή στήριξη φιλικών καθεστώτων, παρά τή στρα

τηγική προοπτική μιας μείζονος διεθνούς σύγκρουσης. 

Χωρίς νά κάνουμε σύγχυση ανάμεσα στό ρόλο τοΰ ενός καί του άλλου στόλου, 

υπογραμμίζουμε τήν ανάγκη τοΰ αδέσμευτου προσανατολισμού τών προοδευτικών 

Μεσογειακών δυνάμεων, καί τονίζουμε τή σχέση εξάρτησης καί συνενοχής πού 

υπάρχει μεταξύ τής παρουσίας του ξένου στόλου καί τών ξένων βάσεων καί 

μιας σειράς καθεστώτων καί κυβερνήσεων Μεσογειακών χωρών πού στηρίζονται 

σέ οικονομικές ολιγαρχίες καί μεταπρατικά συμφέροντα. 

"Η κατάσταση αυτή δέν είναι βέβαια καινούρια. Μιά σύντομη ιστορική αναδρο

μή εϋναι αναγκαία γιά νά δούμε ποιες ήταν άπό τό τέλος του Β' Παγκόσμιου 

Πολέμου οι κύριες εξελίξεις στό χώρο μας καί ποιος εϋναι σήμερα ó συσχε

τισμός τών δυνάμεων. 

Σύντομη ιστορική αναδρομή: Τό τέλος τοΰ Β'παγκόσμιου πολέμου σημαδεύεται 
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καί στή Μεσόγειο μέ τό χωρισμό της Ευρώπης καί τοϋ κόσμου σέ 6ύο μπλοκ. 

Αυτό σ'ένα μέτρο συμβολίζεται καί υλοποιείται με τήν ε[σοδο του 6ου' 'Αμε

ρικάνικου στόλου τό 1946 και τή διακήρυξη τόν επόμενο χρόνο του δόγματος 

Τρούμαν γιά την "Ελλάδα και τήν Τουρκία, τοπική εφαρμογή της θεωρίας γιά 

"περιστολή του κομμουνισμοΟ" σ'δλο τόν κόσμο (Containment). Τό δόγμα 

Τρούμαν εκφράστηκε στην "Ελλάδα μέ ενεργητική 'Αμερικανική επέμβαση στον 

εμφύλιο πόλεμο. "Ελλάδα καί Τουρκία αποτέλεσαν από τό 1952 τή ΝΑ πτέρυγα 

τοϋ NATO. Τό 1953 υπογράφτηκε στρατιωτική συμφωνία μέ τή δικτατορία του 

Φράνκο γιά εγκατάσταση 'Αμερικάνικων βάσεων στην Ισπανία. 

"Η στρατηγική των συμφώνων πού εμπνέει τήν περίοδο αυτή τήν Άγγλο-'Αμερι-

κανική πολιτική εκφράστηκε στό χώρο της Μέσης 'Ανατολής μέ τή δημιουργία 

οάν προέκτασης τοϋ NATO, τοϋ λεγόμενου συμφώνου της Βαγδάτης πού μετά τήν 

επανάσταση τοϋ 1958 στό 'Ιράκ μετονομάστηκε σέ ΣΕΝΤΟ. "Εγιναν προηγουμένως 

έντονες προσπάθειες τό 1951 γιά σύμπηξη ενός άλλου Μεσανατολικού Συμφώνου 

μέ άξονα τήν Αίγυπτο τοϋ Φαρούκ. Ol προσπάθειες ναυάγησαν οριστικά μετά 

τήν επανάσταση τοϋ Νάσσερ τό 1952. 

Στην 'Ιταλία καί τήν Τουρκία έγινε εγκατάσταση πυρηνικών πυραύλων τύπου 

"Ζευς" πού αποσύρθηκαν τό 1962 μετά τήν κρίση της Κούβας οάν χειρονομία 

αμοιβαιότητας γιά ν'αντικατασταθοϋν λίγο αργότερα μέ τους πυραύλους των 

υποβρυχίων Πολάρις. 

"Η άνοδος των έθνικοαπελευθερωτικων καί άντιαποικιακων κινημάτων στή Μεσόγειο: 

'Από τήν πρώτη όμως δεκαετία μετά τό Β'παγκόσμιο πόλεμο φάνηκε καθαρά πώς κα

νένα Σύμφωνο καί κανένας ξένος στόλος δέν μποροϋσε νά σταματήσει τήν άνοδο 

τοϋ άντιαποικιακοϋ καί άντιϊμπεριαλιστικοϋ κινήματος στην περιοχή. "Ο άνεμος 

πού άρχισε νά φυσά άπό τό Κάιρο μετά τή νίκη τοϋ Νάσσερ συνδαύλισε γρήγορα 

ολόκληρο τόν 'Αραβικό κόσμο μέ τήν ίδεολογία τοϋ σοσιαλισμοϋ καί τοϋ άντι

ϊμπεριαλιστικοϋ καί άντίσιωνιστικοϋ έθνικισμοϋ. "Η μεγάλη αδικία πού έγινε 

σέ βάρος τοϋ λαοϋ της Παλαιστίνης πού διώχτηκε άπό τή γή του καί προσφυγο

ποιήθηκε με'τήν ίδρυση τοϋ 'Ισραήλ, έπαιξε ρόλο καταλύτη στην αφύπνιση καί 

τήν αγωνιστική κινητοποίηση των 'Αραβικών μαζών. Σέ λίγο ακολούθησαν οι 

Μπααθικές επαναστάσεις στή Βαγδάτη καί τή Λαμασκό. 

Μέ τά ένοπλα κινήματα στην 'Αλγερία καί τήν Κύπρο, ή Μεσόγειος έγινε παράλλη

λα ένα άπό τά μέτωπα τοϋ άντιαποικιακοϋ αγώνα πού ή δύναμη του στον κόσμο 

υπογραμμίστηκε στή μεγάλη άντ ι-αποικιακή Σύνοδο στό Μπαντουγκ τό 1955 
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Τό Άγγλο-Γαλλικό φιάσκο του Σουέζ τό 1956 απεκάλυψε την αδυναμία τών 

παλιών αποικιοκρατικών δυνάμεων στον μεταπολεμικό, διπολικό κόσμο και τή 

σταδιακή υποκατάσταση της 'Αγγλικής επιρροής στην 'Ανατολική Μεσόγειο 

άπό τήν 'Αμερικανική. 

Ή διακήρυξη του δόγματος 'Αϊζενχάουερ τό 1957 ήταν ή επίσημη έκφραση γιά 

τή Μέση 'Ανατολή, της νέας αυτής πραγματικότητας πού εκδηλώθηκε μέ ανοιχτή 

επέμβαση 'Αμερικανών πεζοναυτών στον εμφύλιο πόλεμο του Λιβάνου τόν επό

μενο χρόνο καί τήν κάλυψη της Αγγλικής επέμβασης στην 'Ιορδανία. 

Στην εκστρατεία του Σουέζ τό '56 διαφάνηκε δραματικά καί κάτι άλλο: ò 

ρόλος καί ò επιθετικός κάι επεκτατικός χαρακτήρας του Ισραήλ, νέου παρά

γοντα στην Μ. 'Ανατολή. 

Οι αρχές της επόμενης δεκαετίας του 1960, μαζί μέ τήν ανεξαρτησία της 

'Αλγερίας, της Κύπρου (δεσμευμένης δυστυχώς μέ τίς Συμφωνίες Ζυρίχης -

Λονδίνου) καί της Μάλτας, είδαν τή γέννηση του Κινήματος τών 'Αδεσμεύτων 

στό όποιο πρωτοστάτησαν μιά σειρά Μεσογειακοί ηγέτες, Τίτο, Νάσσερ, Μα

κάριος, Μπουμεντιέν. Τό κίνημα αυτό έμελλε νά παίξει καί στή Μεσόγειο 

ένα άπό τους κύριους ρόλους σάν παράγοντας άντι ιμπεριαλιστικής αλληλεγγύης, 

αντίθεσης στό χωρισμό του κόσμου σέ μπλοκ καί ύφεσης στις διεθνείς σχέσεις 

πού κατέληξε στην υπογραφή τής Τελευταίας Πράξης του Ελσίνκι. 

"0 πόλεμος τών 6 ημερών του '67, πού πρέπει νά σημειωθεί ότι ήταν 

ένας άπό τους λόγους τής επιβολής τής δικτατορίας τών συνταγματαρχών στή 

χώρα μας λίγο πρίν τήν έκρηξη του, επιβεβαίωσε ακόμη μιά φορά τό χαρακτή

ρα καί τό ρόλο του 'Ισραήλ στην περιοχή, πού συνεχίζει μέχρι σήμερα τήν 

πολιτική της κατοχής κατακτηθέντων εδαφών, του εποικισμού καί τής άρνησης 

κάθε εθνικού δικαιώματος τών παλαιστινίων. Σάν απάντηση στην πρόκληση καί 

στό αδιέξοδο της 'Ισραηλινής αδιαλλαξίας ήρθε μιά καινούργια νίκη τών 

προοδευτικών 'Αραβικών δυνάμεων μέ τήν επανάσταση στή Λιβύη, τή γέννηση 

μιας καινούργιας Παλαιστινιακής 'Αντίστασης κι ένας καινούργιος πόλεμος 

στή Μ. Ανατολή μέ πολύ μεγαλύτερες ανθρώπινες θυσίες καί κινδύνους γιά 

τήν παγκόσμια ειρήνη καί τήν ύφεση. 
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Ol πρόσφατες εξελίξεις καί στρατηγικές ανακατατάξεις στη Μ. 'Ανατολή. 

α) Τό πετρέλαιο στό προσκήνιο: Τό πετρέλαιο πού σημάδευε άπό τό παρασκήνιο 

τίς εξελίξεις στή Μ. 'Ανατολή, ήρθε μετά τόν πόλεμο του 'Οκτώβρη στό 

προσκήνιο μέ τή μορφή του "όπλου του πετρελαίου" καί της διεθνούς ε

νεργειακής κρίσης. *·0 Τετραπλασιασμός τής τιμής του εϋχε παγκόσμιες 

βραχυπρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Άπό μιά άποψη υπογράμ

μισε επίσης πόσο φτηνά μέχρι τώρα αγοραζόταν καί πόσο σπάταλα ξοδευό

ταν άπό τό βιομηχανικό κόσμο μιά πολύτιμη πηγή ενέργειας αλλά καί άπό 

μία άλλη εξυπηρέτησε μανσΟβρες του Κίσσιγκερ σέ ßapcg των Ευρωπαίων καί 

εμπορικών ανταγωνιστών των ΗΠΑ. 

β) *Η στροφή Σαντάτ καί τό Καμπ Ντέιβιντ; Μιά άλλη καθοριστική εξέλιξη 

ήταν ή φιλοδυτική στροφή της Αιγύπτου τοο Σαντάτ πού κατέληξε σέ 

πρώτη φάση στις Συμφωνίες τοϋ Κάμπ Ντέιβιντ. *Η στροφή αυτή πού έγι

νε μέ προπαγάνδα τήν ειρήνη καί την ευημερία βρίσκεται σέ συνάρτηση 

επίσης μέ τή συγκέντρωση τεράστιων αποθεμάτων πετροδολλαρίων στά χέ

ρια 'Αραβικών συντηρητικών καθεστώτων καί τήν 'Αμερικανική πολιτική 

εκμετάλλευσης του παράγοντα αύτοϋ γιά τή δημιουργία μιας νέας 

ταξικής δυναμικής πού θά ήταν ικανή νά αντιταχθεί καί νά υπερνική

σει τήν Παναραβική αντίθεση προς τό 'Ισραήλ. Ή επιτυχία μιας τέτοιας 

πολιτικής θά γεφύρωνε τά αντιφατικά 'Αμερικανικά συμφέροντα στην πε

ριοχή καί θά άνοιγε τό δρόμο γιά ένα νέο φιλο-Αμερικανικό άξονα * Α

ραβα-"Ισραηλινό πού θά εξασφάλιζε καί τόν έλεγχο τών πετρελαίων. 

Παρά τή στάση τών δύο τελευταίων Παναραβικών Συνόδων στή Βαγδάτη, 

ή 'Αμερικανική πολιτική δέν εγκατέλειψε βέβαια τή στρατηγική αυτή 

πού εμπνέει τίς συμφωνίες του Κάμπ Ντέιβιντ καί τή συνθήκη της χω

ριστής Ειρήνης. Ή πολιτική καί τό καθεστώς Σαντάτ θεωρούνται δικαιο

λογημένα άπό τίς ΗΠΑ καί τό 'Ισραήλ ένα πολύ μεγάλο χαρτί όχι μόνο 

γιατί έχει τόν έλεγχο της πολυπληθέστερης 'Αραβικής χώρας μέ καίρια 

στρατηγική σημασία, άλλα καί γιατί συμπίπτει μέ μιά περίοδο κατάρρευ

σης ζωτικών περιφερειακών συμμαχιών του 'Ισραήλ μετά τίς επαναστάσεις 

στην Αιθιοπία καί τό Ιράν. Τό 'Ισραήλ ακολουθούσε παραδοσιακά, μέ 

διακριτική 'Αμερικανική υποστήριξη, πολιτική συμμαχίας μέ τά τρία 

μή 'Αραβικά κράτη πού βρίσκονται στην περιφέρεια του 'Αραβικού κόσμου, 

τήν Αιθιοπία, τό 'Ιράν καί τήν Τουρκία (βλ. π.χ. τή μυστική συμφωνία 

Άτνάν Μεντερές καί Μπέν Γκουρίον στά τέλη'της δεκαετίας του '50). 

*Η παραπέρα αυτή απομόνωση τοϋ 'Ισραήλ στην περιοχή δέν του επιτρέπει 

νά παίζει ανοιχτά, χωρίς ζημιά γιά τά 'Αμερικανικά συμφέροντα, τό 



ρόλο τοϋ χωροφύλακα. Γ uà ένα τέτοιο ρόλο συμφέρει ασφαλώς καλύτερα 

στην "Αμερικανική πολιτική ή "Αραβική και Μουσουλμανική Αίγυπτος του 

Σαντάτ. 

"Ενας άλλος πρόσθετος λόγος είναι ή ευκαιρία, έκτος των άλλων, πού προ

σφέρει τό καθεστώς Σαντάτ γιά οικονομική διείσδυση καί επιδίωξη άπό 

τό "Ισραήλ ενός νέου τύπου ηγεμονίας καί επέκτασης πού θά βασίζεται 

στην τεχνολογία καί τό κεφάλαιο αντί στην παλιά αντίληψη της εδαφικής 

επέκτασης γιά τήνσποία άλλωστε τό 'Ισραήλ δέν διαθέτει πιά ούτε τίς 

δημογραφικές προϋποθέσεις. 

γ) Ή συμφωνία ενοποίησης Συρίας-Ίράκ καί ή επανάσταση στό 'Ιράν; 

Ή λογική αυτή οδήγησε στις Συμφωνίες τοΰ Κάμπ Ντέιβιντ πού γιά τήν 

επιβολή τους προεξοφλούνταν ή υποστήριξη καί συνεργασία της Σαουδικής 

'Αραβίας καί της "Ιορδανίας ένώ γιά τους Παλαιστινίους δινόταν ή υπό

σχεση δημιουργίας στά κατεχόμενα ενός νέου Μπατουστάν. 

Οι συμφωνίες του Κάμπ Ντέιβιντ έδρασαν σαν καταλύτης ενότητας στον 'Α

ραβικό κόσμο μέ κύριο αποτέλεσμα τήν προσέγγιση καί τή συμφωνία γιά 

ενοποίηση Συρίας καί 'Ιράκ. Ή δημιουργία ενός νέου περιφερειακού, 

στρατιωτικού καί πολιτικού άξονα ανέτρεψε σέ μεγάλο βαθμό τά δεδομένα 

τοϋ Κάμπ Ντέιβιντ. 

Μιά δεύτερη μεγάλη ανατροπή έφερε ή κατάρρευση τοΰ Σάχη, χωροφύλακα 

τοϋ Κόλπου καί πολύτιμου συμμάχου τοΰ 'Ισραήλ. Ή επανάσταση στό 'Ιράν 

κατάφερε ένα μεγάλο πλήγμα στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική στρατηγική. 

Είδικώτερα όμως γιά τή Μέση Ανατολή δημιούργησε ενα εύγλωττο παράδειγμα, 

εξασφάλισε ενα νέο ισχυρό σύμμαχο τών 'Αραβικών θέσεων, αποδέσμευσε άπό 

τά σύνορα του τίς στρατιωτικές δυνάμεις τοΰ 'Ιράκ καί ενίσχυσε ιδιαί

τερα τή θέση της Παλαιστινιακής 'Αντίστασης πού έχει σήμερα στή διά

θεση της τό στρατηγικό βάθος της γραμμής Βηρυτός - Τεχεράνη. 

Ό χαρακτήρας επιπλέον τών φορέων της επανάστασης στό "Ιράν έδειξε καί 

κάτι άλλο: ότι ή θρησκεία έπαψε νά είναι τό πολιτικό μονοπώλιο τών φιλο-

ίμπεριαλιστικών δυνάμεων. Etvai κάτι πού είχε δείξει πρίν χαί ή επανά

σταση στή Λιβύη. Ή εξέλιξη αυτή πού πλαταίνει τό άντ ι ιμπεριαλιστικό 

πολιτικό φάσμα, συνιστά ένα καινούργιο παράγοντα ιδιαίτερης σημασίας 

στην περιοχή. 
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δ) 'Η χωριστή ειρήνη Σαντάτ-Μπεγκίν καί ή |gX AMERICANA. 

Ή 'Αμερικανική τχολιτική, γιά νά συνεχίσει και να διασώσει τήν πολιτι

κή του Κάμπ Ντέιβιντ καί γιά ν'άντιδράσει στά γεγονότα, πρόκρινε τήν 

επιτάχυνση της υπογραφής της χωριστές ειρήνης Σαντάτ-Μπεγκίν μέ στόχο 

τή δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων καί τή διατήρηση της διπλωματικής 

πρωτοβουλίας. 

Οι επιφυλάξεις καί αξιώσεις του Μπεγκίν γιά πρόσθετες εγγυήσεις παρα

μερίστηκαν γιά νά περιληφθούν σέ διμερές 'Αμερικάνο-Ισραηλινό πρωτό

κολλο πού διασφαλίζει τή νομική κάλυψη 'Αμερικάνικων στρατιωτικών επεμβά

σεων στή Μ. 'Ανατολή πού έπικρεμάζονται παράλληλα καί σαν απειλή πάνω 

από τήν ίδια τήν Αίγυπτο σέ περίπτωση "παραβίασης της χωριστής συνθήκης 

ειρήνης". Οι διακηρύξεις Σαντάτ ότι δέν θά υπέγραφε χωριστή ειρήνη 

εξανεμίστηκαν καί ή PAX AMERICANA υπογράφτηκε συμβολικά στην Ουάσιγκτον. 

Ή είρηνολογία πού συνοδεύει τή χωριστή συνθήκη ειρήνης δέν πρέπει νά 

δημιουργεί ψευδαισθήσεις καί δέν μπορεί νά συσκοτίσει τό γεγονός δτι 

χωρίς τήν αναγνώριση τών εθνικών δικαιωμάτων τών Παλαιστινίων, περι

λαμβανομένου καί του δικαιώματος τους νά Ιδρύσουν τό δικό τους κράτος, 

δέν είναι δυνατή καμιά πραγματική είρήνη. Ol προσπάθειες επιβολής της 

PAC AMERICANA σέ βάρος των 'Αραβικών δικαίων εϋναι καταδικασμένη σέ 

αποτυχία, έστω κι αν προκαλέσει νέες κρίσεις καί πιθανό νέα αναμέτρηση. 

Παρόμοιες προκλήσεις στό παρελθόν έγιναν καταλύτης επαναστατικών εξε

λίξεων στον 'Αραβικό κόσμο. 

Ot Μεσογειακοί λαοί, καί κατά πρώτο λόγο οι προοδευτικές τους δυνάμεις, 

έχουν καθηκο νά σταθούν αλληλέγγυοι μέ τίς 'Αραβικές άντι ιμπεριαλιστικές 

δυνάμεις καί κυρίως τήν Παλαιστινιακή Αντίσταση. 

ε) 'Ανακατατάξεις οτήν 'Αμερικανική Μεσανατολική στρατηγική. 

0Ì προσπάθειες επιβολής της 'Αμερικανικής "ειρήνης" στή Μ. 'Ανατολή 

συνδυάζονται μέ διακηρύξεις γιά αυξημένη στρατιωτική παρουσία καί συγκα

λυμμένες απειλές στρατιωτικής επέμβασης. Τό γεγονός είναι ότι μετά 

τόν πόλεμο του 'Οχτώβρη τό '73 καί τήν ένταση του ανταγωνισμού μέ τήν 

αύξηση της Σοβιετικής παρουσίας στην 'Αφρική καί τήν "Ερυθρά Θάλασσα, 

σημειώθηκαν στην περιοχή σημαντικές ανακατατάξεις στην 'Αμερικανική 

στρατηγική πού ενισχύονται παραπέρα μετά τή πτώση τοϋ Σάχη. 
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'Υπάρχουν πληροφορίες γιά σύσταση ενός νέου 5ου 'Αμερικάνικου στόλου, 

μεταξύ 'Ερυθράς Θάλασσας καί Κόλπου. *Η υποδομή της αυξημένης 'Αμε

ρικάνικης στρατιωτικής παρουσίας μπήκε μέ τήν υπογραφή πέρσι στρα

τιωτικής συμφωνίας μέ τό Μπαχρέιν γιά τή χρησιμοποίηση του λιμανιού 

τοΰ Τζιαφαϊρ σάν κέντρου της 'Αμερικανικής Μεσανατολικής Ναυτικής 

Διοίκησης. Μέ δυό άλλες επίσης παρόμοιες συμφωνίες πού υπογράφτη

καν μέ τό Σουλτανάτο του 'Ομάν, δπου τους πεζοναύτες του Σάχη τους 

αντικατέστησαν Αιγύπτιοι του Σαντάτ. Ol συμφωνίες μέ τό 'Ομάν δί

νουν στους 'Αμερικανούς τόν έλεγχο τών στρατηγικών στενών του 'Ορμούζ 

καί τής νησίδας Μασίρα στ'ανοιχτά τοΰ Μοσκάτ. 

Στη Μασίρα καταλήγει τώρα ή νέα στρατηγική γραμμή επέμβασης στή Μ. 

'Ανατολή καί ανεφοδιασμού τοΰ 'Ισραήλ μέσω Είρηνικοΰ καί Ίνδικοΰ ω

κεανού αντί μέσω 'Ατλαντικού καί Ευρώπης. *Η νέα γραμμή έχει τό πλεο

νέκτημα ότι τά 'Αμερικανικά μεταγωγικά δέν χρειάζονται άδεια ύπέρ-

πτησης άπό καμιά χώρα. 

Οι ΗΠΑ, παρά τήν προσφορά τοΰ Σαντάτ νά διαδεχθεί τόν Σάχη καί παρά 

τή μεγάλη στρατιωτική βοήθεια πού τοΰ υπόσχονται γιά ανάλογους ρόλους 

στον 'Αραβικό κόσμο καί τήν 'Αφρική, φαίνεται πώς αναλαμβάνουν ol ί

διοι απευθείας τό ρόλο τοΰ χωροφύλακα τοΰ Κόλπου καί τών πετρελαίων. 

"Ισως γιατί δικαιολογημένα δέν θεωροΰν τό καθεστώς Σαντάτ αρκετά στα

θερό καί αξιόπιστο, Ικανό γιά ενα τέτοιο ρόλο. 'Ανακοίνωσαν πρόσφατα 

επίσης τό σχηματισμό μιας ειδικής επεμβατικής αερομεταφερόμενης δύνα

μης 100.000 ανδρών. Γιά τους 'Αμερικανούς πάντως ολόκληρη ή Μ. Ανα

τολή θεωρείται ενιαία στρατηγική περιοχή πού καλύπτεται άπό δυτικά, 

στή Μεσόγειο, άπό τόν 6ο στόλο καί τό NATO. Παίρνοντας αυτό υπόψη 

άς δοΰμε ποια είναι σήμερα ή πολιτική καί στρατηγική τοΰ NATO στή 

Μεσόγειο. 

Ή Μεσογειακή πολιτική τοΰ NATO 

Είναι γνωστό σήμερα ότι τό 1976 προτάθηκε άπό τόν Κίσσιγκερ ή επέκταση 

τοΰ NATO στή Μ. Ανατολή μέ ενδεχόμενη συμμετοχή σ'αύτό καί τοΰ 'Ισραήλ. 

Παρόμοια πρόταση έγινε αργότερα, στην περσινή ανοιξιάτικη σύνοδο στην 

Ουάσιγκτον, γιά επέκταση τής αρμοδιότητας τοΰ NATO στην 'Αφρική. *Η πρό

ταση υποστηρίχθηκε άπό τόν πρόεδρο Κάρτερ μέ επιχείρημα τή Σοβιετική 

καί Κουβανική παρουσία στην 'Αφρική καί ότι τό'ΝΑΤΟ δέν μπορεί νά μείνει 
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αδιάφορο μπροστά σέ γεγονότα πού έχουν τόση σημασία για τήν 'Αφρική 

καί τόση επίδραση στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του". Καί οι δύο 'Α

μερικανικές προτάσεις δέν έγιναν τελικά δεκτές άπό τους Ευρωπαίους 

εταίρους του NATO. Ή ίδια ομως σύνοδος αποφάσισε την αύξηση των 

στρατιωτικών δαπανών κατά 10-12%. 

Ανεξάρτητα πάντως άπό τίς δύο παραπάνω προτάσεις, δέν υπάρχει καμιά 

αμφιβολία γιά τήν έμφαση πού δίνει τό NATO στή Μεσόγειο καί ή ΕΟΚ, 

πού μ'εξαίρεση τή Γαλλία, έχει ταυτόσημη αμυντική πολιτική μέ τό 

NATO. Καί ή Γαλλία έχει άλλωστε ειδική συμφωνία μέ τόν 6ο 'Αμερι

κανικό στόλο γιά τήν επιτήρηση της Μεσογείου καί σέ ένδειξη της 

σημασίας καί της προτεραιότητας πού δίνει στή Μεσογειακή της πολι

τική μετέφερε τό αρχηγείο του στόλου της άπό τόν 'Ατλαντικό στή Με

σόγειο. Άπό μιά άλλη άποψη εϋναι φανερό επίσης ότι ή πολιτική έντα

ξης στην ΕΟΚ της 'Ελλάδας, 'Ισπανίας, Πορτογαλίας, εξυπηρετεί σ'ένα 

άλλο επίπεδο τήν ενίσχυση του NATO στή Μεσόγειο. 

'Ενδεικτική πάντως γιά τίς θέσεις καί τους προσανατολισμούς της Να

τοϊκής Μεσογειακής πολιτικής εϋναι ή είσήγηση γιά τή Μεσογειακή ασφά

λεια πού προτάθηκε άπό τόν Άγγλο συντηρητικό βουλευτή Άντονυ Γκράντ 

καί εγκρίθηκε στην περσινή σύνοδο, 14.6.78, της Δυτικο-Εύρωπαϊκής "Ε

νωσης (WEU). Ή Δ.Ε. "Ενωση πού συνέρχεται σέ επίπεδο υπουργών άμυνας 

καί κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών μέ σκοπό τήν ανταλλαγή απόψεων 

καί τή διαμόρφωση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών, έχει επίσημα μόνο 

γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Ανεπίσημα όμως εκφράζει πάντα τήν Νατοϊκή 

πολιτική. Οι γενικές αρχές πού συνοψίζονται σέ 7 σημεία ατό πρώτο 

μέρος της εισήγησης καί οι συστάσεις πού περιέχονται στό δεύτερο μέ

ρος υπογραμμίζουν καί συστήνουν τήν ενίσχυση της συλλογικής θέσης 

του NATO στή Μεσόγειο μέ τήν ένταξη κυρίους καί της 'Ισπανίας, τή 

"ρύθμιση" τών διαφορών μεταξύ 'Ελλάδας καί ΤΟυρκίας, τήν αύξηση 

τών στρατιωτικΰν δαπανών καί τή συνέχιση της άρνησης παραχώρησης βά

σεων στή Σοβιετική "Ενωση πού υποδεικνύεται σάν ή μεγαλύτερη στρα

τιωτική απειλή στην περιοχή γιά τό NATO. Υπογραμμίζεται παράλληλα 

ò κίνδυνος μεγάλης σύρραξης στή Μεσόγειο "εξαιτίας κακού υπολογισμού". 
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'Από τά παραπάνω είναι σαφή τά συμπεράσματα πού βγαίνουν, παρά τό γεγο

νός ότι δεν έχουν μιά μονολιθική θέση όλοι σι εταίροι του NATO. Πρώτο, 

ή ενίσχυση της παρουσίας της 'Ατλαντικής συμμαχίας στή Μεσόγειο, σέ 

σχέση άπό τη μιά μέ την κατάσταση στή Μ. 'Ανατολή καί 'Ανατολική Με

σόγειο καί άπό τήν άλλη στην 'Αφρική. Δεύτερο, ή παραπέρα ένταση 

ενδεχομένως του άνταγωνισμσϋ των μπλοκ στή Μεσόγειο καί τρίτο, oL 

κίνδυνοι γιά τήν ειρήνη στην περιοχή μας. 

6. 'Εστίες κρίσης στή Μεσόγειο καί άντι ιμπεριαλιστικός αγώνας: 

α) Μ. 'Ανατολή - Λίβανος: *Η κατάσταση στή Μ. 'Ανατολή είναι αναμφι

σβήτητα ή πιό θερμή καί επικίνδυνη εστία κρίσης πού επηρεάζει άμεσα 

τήν ασφάλεια της Μεσογείου, της Ευρώπης καί της 'Αφρικής. *Η Πα

λαιστινιακή 'Αντίσταση παράλληλα κατέχει τήν πρωτοπόρε ία του άντι-

ιμπεριαλιστικου αγώνα στον 'Αραβικό κόσμο καί σ*ολόκληρη τήν περιο

χή. *Η κατάπνιξη της είναι ένας άπό τους στόχους της πολιτικής του 

Κάμπ Ντέιβιντ καί της χωριστής είρήνης. *Η ιμπεριαλιστική καί σιω

νιστική συνωμοσία πού βρίσκεται πίσω άπό τόν εμφύλιο στό Λίβανο έχει 

ακριβώς αυτό τό στόχο, οπως επίσης τίς προοδευτικές δυνάμεις του 

Λιβάνου καί τήν ίδια τήν ενότητα καί ακεραιότητα της χώρας. 

*Η ανακήρυξη πρόσφατα άπό τόν τυχοδιώκτη-άνδρείκελο του 'Ισραήλ 

Χαντάτ ενός δήθεν ανεξάρτητου κρατιδίου στό Ν. Λίβανο, αποτελεί 

τό πρώτο βήμα μιας νέας κατάληψης 'Αραβικών εδαφών άπό τό 'Ισραήλ 

καί μιας νέας κλιμάκωσης τής κρίσης στό Λίβανο. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει τήν πλήρη αλληλεγγύη του στην Παλαιστινιακή 

'Αντίσταση καί στό 'Εθνικό Μέτωπο του Λιβάνου καί καταδικάζει κάθε 

συνωμοσία γιά διάσπαση της ενότητας του μέ εκμετάλλευση τών διαφο

ρετικών θρησκευμάτων του λάου του. Καταδικάζει επίσης κάθε επιβου

λή σέ βάρος της ακεραιότητας του μέ τή χρησιμοποίηση οργάνων τύπου 

Χαντάτ. 

β) Κύπρος : ' Υπαρχε ι όμως στην Ανατολική Μεσόγειο καί μιά άλλη εστία 

χρίσης μέ τά ίδια χαρακτηριστικά ξένης κατοχής, προσφυγοποίησης, 

ντέ φάκτο διχοτόμησης καί απειλής γιά ανακήρυξη χωριστού ανεξάρτη

του κράτους τύπου Χαντάτ. Τό ρόλο του 'Ισραήλ τόν παίζει στην περί

πτωση αυτή ή Τουρκία, ή ίδια φτωχή και εξαρτημένη χώρα, πού διεκδι

κεί όμως, στά πλαίσια τοϋ NATO, υποϊμπερίαλιστικό ρόλο, κάτω άπό 

τήν επιρροή μιλιταριστικών καί σωβινιστικών κύκλων της ηγεσίας της. 
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Ή Τουρκική εισβολή καί κατοχή του 40% τοϋ νησιού πού έγινε τό 1974 μέ 

πρόσχημα τό άντι-Μακαριακό πραξικόπημα της 'Ελλαδικής στρατιωτικής δι

κτατορίας, ήταν στην πραγματικότητα, δπως αποδεικνύεται καί από τή ση

μερινή κατάσταση, ή δεύτερη φάση της ίδιας, δίδυμης συνωμοσίας πού είχε 

εμπνευστή τόν Κίσσιγκερ καί τή ΣΙΑ καί στόχο τήν ντε φάκτο διχοτόμηση 

του νησιού. 

Οι διακοινοτικές συνομιλίες, αντί γιά υλοποίηση των αποφάσεων του OHE, 

χρησιμοποιούνται έδω καί τέσσερα χρόνια από τήν 'Αμερικανο-Νατοϊκή πο

λιτική καί τήν Τουρκική ηγεσία σάν διπλωματική στρατηγική γιά τήν περι

θωριοποίηση τού Κυπριακού σάν διεθνούς θέματος καί τήν παρουσίαση του σάν 

διακοινοτικής διαμάχης αντί σάν ξένης εισβολής καί κατοχής, μέ τελικό 

σκοπό τή νομιμοποίηση των τετελεσμένων γεγονότων, τήν ουσιαστική κατάργη

ση τού ενιαίου Κυπριακού κράτους καί της αδέσμευτης πολιτικής του καί 

τήν οριστική διχοτόμηση τού νησιού μέ τή μορφή δυό συνομόσπονδων καί 

"ισότιμων" δήθεν κρατιδίων. 

*0 χαρακτήρας καί οι διαστάσεις τού Κυπριακού προβλήματος συνιστούν ίσως 

μιά άπό τίς περιπτώσεις όπου οι Μεσογειακές δυνάμεις πού συμμετέχουν 

σ'αύτή τή Διάσκεψη νά είναι σέ θέση νά ασκήσουν αποτελεσματική επιρροή: 

- διαδηλώνοντας καθαρά καί σταθερά τήν αντίθεση τους στά τετελεσμένα 

γεγονότα καί τή ντέ φάκτο διχοτόμηση τού νησιού, 

- απαιτώντας τήν εφαρμογή των αποφάσεων τού OHE, τήν αποχώρηση των στρα

τευμάτων εισβολής καί κάθε άλλου ξένου στρατιωτικού προσωπικού, καί, 

- εκφράζοντας τήν υποστήριξη τους γιά μιά πραγματικά ανεξάρτητη, κυρίαρ

χη, αδέσμευτη, αποστρατικοποιημένη Κύπρο πού θ'άνηκει σ'όλους τους 

κατοίκους της, "Ελληνες καί Τούρκους, χωρίς καμιά θρησκευτική καί εθνι

κή διάκριση ή διαίρεση πού εξυπηρετεί μόνο τόν ιμπεριαλισμό. 

γ) Αιγαίο: Ή θάλασσα τού Αιγαίου είναι μιά άλλη υπολανθάνουσα κρίση στην 

Ανατολική Μεσόγειο πού μπορεί σέ κάθε στιγμή νά πάρει δραματικές διαστά

σεις μέ απρόβλεπτες επιπτώσεις γιά τήν ειρήνη στην περιοχή. Ύποθαλπόμενοι 

παρασκηνιακά άπό τίς ίδιες Νατοϊκές δυνάμεις πού εξακολουθούν νά βλέπουν 

τήν Τουρκία, παρά τά τεράστια εσωτερικά της προβλήματα, σάν ύποϊμπεριαλι-

στικό παράγοντα στην περιοχή, οι ίδιοι μιλιταριστικοί καί αωβινιστικοί 
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κύκλοι της Τουρκικής ηγεσίας, άρχισαν άπό τό 1973 νά διατυπώνουν επεκτατικές 

διεκδικήσεις στη θάλασσα του Αιγαίου μέ πρόσχημα τόν καθορισμό της υφαλο

κρηπίδας. Στην πραγματικότητα ομως, μέ προπέτασμα την υφαλοκρηπίδα, αμφι

σβητείται ολόκληρο τό διεθνές στάτους κβό τών θαλασσίων καί εναέριων ορίων 

μεταξύ των δύο χωρών καί σε προοπτική ή κυριαρχία πάνω οτά "Ελληνικά νησιά 

του 'Ανατολικού Αιγαίου. 

δ) Δυτική Σαχάρα: Τό πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας είναι μιά άλλη εστία κρίσης 

πού παρά τό γεγονός ότι βρίσκεται πέρα άπό τή Μεσόγειο, απειλεί άμεσα 

τίς σχέσεις δύο 'Αραβικών Μεσογειακών χωρών. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταδικάζει τήν 

τριμερή συμφωνία της Μαδρίτης καί τό μοίρασμα οτά δυό της Δ. Σαχάρας 

γιά εξυπηρέτηση ξένων στρατηγικών στόχων καί ενίσχυση των αντιδραστικών 

καθεστώτων του βασιλιά Χααάν καί του πρώην προέδρου της Μαυριτανίας οΰντ 

Νταντά. Χαιρετίζει τήν ένοπλη αντίσταση του λαού της Σαχάρας καί υποστη

ρίζει ανεπιφύλακτα τό δικαίωμα αυτοδιάθεσης του. Ό σεβασμός της θέλησης 

του είναι ή μόνη δίκαιη καί ρεαλιστική λύση. 

Συμπεράσματα καί προτάσεις: Στή βάση αυτής της ανάλυσης μπορούμε νά συμπεράνου

με ότι ή κατάσταση στή Μεσόγειο συνεχίζει νά είναι κρίσιμη καί νά επιδεινώ

νεται. Θά πρέπει επίσης νά επαναλάβουμε αυτό πού τονίσαμε άπό τήν αρχή: ότι 

γιά τίς προοδευτικές δυνάμεις της Μεσογείου, ή έννοια της ειρήνης δέν συγχέ

εται μέ τήν "'Αμερικανική ειρήνη". 

Μετά τήν επανάσταση στην Προτογαλία, τήν κατάρρευση των δικτατοριών στην 'Ελ

λάδα καί τήν 'Ισπανία, τήν άνοδο των δημοκρατικών καί άντι ιμπεριαλιστικών 

δυνάμεων στίς δύο αυτές χώρες καί στην 'Ιταλία, Γαλλία καί Τουρκία, ó συσχε

τισμός τών δυνάμεων στή Μεσόγειο αναμφισβήτητα βελτιώθηκε υπέρ τών άντιιμπε

ριαλιστικών δυνάμεων, παρά τή στροφή του Σαντάτ, τους φασιστικούς κινδύνους 

στή μιά ή τήν άλλη Μεσογειακή χώρα καί τίς προσπάθειες του NATO νά ενισχύσει 

τίς θέσεις του στή Μεσόγειο. Ή συσπείρωση τών δημοκρατικών καί σοσιαλιστι

κών δυνάμεων της Μεσογείου, ή αλληλεγγύη καί ή συνεργασία τους είναι όσο πο

τέ άλλοτε αναγκαία στον κοινό αγώνα γιά εθνική ανεξαρτησία έλεγχο τών εθνι

κών τους πόρων καί αύτοκεντρική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πρόοδο, πραγμα

τική ειρήνη καί σοσιαλιστική, αδέσμευτη Μεσόγειο. 



ψ 

- 15 -

Κάνουμε στά πλαίσια αυτά τίς ακόλουθες συγκεκριμένες προτάσεις.συνεργα

σίας στό ειδικό θέμα της αλληλεγγύης μέ τους αγωνιζόμενους λαούς, καί 

της ειρήνης καί ασφάλειας στη Μεσόγειο: 

(α) "Ιδρυση, στά πλαίσια του προτεινόμενου άπό άλλους εισηγητές Κέντρου 

Μεσογειακών Μελετών, ενός ειδικού Τμήματος Στρατηγικών Μελετών 

Μεσογείου καί Μέσης 'Ανατολής. Τό Τμήμα,εκτός άπό έρευνα καί ενη

μέρωση, θά μπορεί νά διοργανώνει ειδικά σεμινάρια καί συζητήσεις. 

(β) 'Οργάνωση μέ πρωτοβουλία τής Μόνιμης Γραμματείας ειδικής Συνδιάσκε

ψης γιά τήν Ειρήνη καί τήν 'Ασφάλεια στη Μεσόγειο. Ή Συνδιάσκεψη 

θά είναι μιά ευκαιρία γιά προβολή άπό τους ίδιους τους Μεσογεια

κούς λαούς του θέματος τής ειρήνης καί τής ασφάλειας στην περιοχή 

τους, όπως οι ίδιοι τήν καταλαβαίνουν. Θά εϋναι επίσης ευκαιρία 

γιά τήν παραπέρα σφυρηλάτηση μιας κοινής θέσης καί γιά συζήτηση 

άλλων πρωτοβουλιών στό Εδιο θέμα. 

(γ) Καθορισμός μιας κοινής θέσης, δσο τό δυνατό πιό ξεκάθαρης, πάνω 

στά καυτά θέματα τής Μεσογείου, σάν τρόπος άσκησης πίεσης καί έκ

φρασης αλληλεγγύης. Μελέτη ταυτόχρονα άλλων δυνατών κοινών ενεργειών 

καί παρεμβάσεων. 

(δ) 'Ενίσχυση των δυνατοτήτων δράσης τής Μόνιμης Γραμματείας πάνω στή 

βάση τών πολιτικών αποφάσεων τής Συνδιάσκεψης ώστε νά μπορεί νά 

παίζει ενα σημαντικό ρόλο σάν παράγοντας στην περιοχή. Θά πρέπει 

νά υπογραμμίσουμε άπό τήν άποψη αυτή τό γεγονός δτι εξη αντιπρο

σωπείες σ'αύτή τή Συνδιάσκεψη εκπροσωπούν κυβερνητικές πολιτικές 

δυνάμεις. Μπορεί κατά συνέπεια νά θεωρηθεί σ'ενα μέτρο αυτή ή 

Συνδιάσκεψη καί σάν πυρήνας μιας μελλοντικής "Οργάνωσης Μεσογεια

κών Χωρών. 


