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Ν' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Τά ταξίδια του κ. Καραμανλή στη Μό
σχα καί στό Πεκίνο παρουσιάστηκαν από 
τη Νέα Δημοκρατία ως ξεκίνημα μιας νέ
ας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής πιό 
ανεξάρτητης άπό τους παραδοσιακούς 
συμμάχους της Δύσης. Ό ίδιος 6 κ. Κα
ραμανλής φρόντισε νά καλλιεργήσει την 
εντύπωση μιας αποφασιστικής στροφής το
νίζοντας στό Πεκίνο : «μακριά από τά Βαλ
κάνια 6 ανταγωνισμός των υπερδυνάμε
ων». *Η προπαγανδιστική εκστρατεία καρ

ποφόρησε. Γιά πολλο 
θέτους προς τήν κυβέρ 
λής έκανε τά άποφασ 
κανείς δέν τολμούσε 
λοντικά ol ^οποιεσδή 

ακόμη καί άντι-
]ση 6 κ. Καραμαν-
ηκά βήματα, πού 
(ρι σήμερα. Μελ-

πρωτοδουλίες των ελληνικών κομμαΐων ακόμη καί του 
ΠΑΣΟΚ δέν θά Ιχουνίτόν ίδιο πρωτοπο
ριακό χαρακτήρα. "Ομως τά ταξίδια τοΟ 
κ. Καραμανλή δέν εντάσσονται παρά στό 
συνηθισμένο πλαίσιο τφν εξωτερικών σχέ

σεων τών χωρών τής Δύσης μέ τίς χώρες 
του αντίπαλου στρατοπέδου. Δέν αποτε
λούν προσπάθεια γιά έναν αναπροσανα
τολισμό τής εξωτερικής μας πολιτικής, 
θ ά προσπαθήσουμε νά δείξουμε την πρα
γματική διάσταση τών προδλημάτων μέ 
αφορμή τό θέμα του αφοπλισμού, θέμα 
πού εποτνήλθε στό προσκήνιο της παγκό
σμιας επικαιρότητας δταν ó κ. Καραμαν
λής βρισκόταν ακόμη στην 'Ανατολική Ευ
ρώπη. 

Η Νατοϊκή "ομπρόίΐηα,, 
δέν σώζοι τήν ERRáSn 

Λίγες μέρες ^ μετά τήν επίσκεψη τοΟ κ. 
Καραμανλή στη Μόσχα ο κ. Μπρέζνιεφ 
στο 'Ανατολικό Βερολίνο, κάλεσε τίς χώ
ρες της Δυτικής Ευρώπης καί ιδιαίτερα τήν 
"Ομοσπονδιακή Γερμανία να εγκαταλείψουν 
τα σχέδια για τήν εγκατάσταση ατομικών 
πυραΟλοϊν μέσου βεληνεκούς ικανών να πλή
ξουν τή_ Σοβιετική "Ενωση. Σε περίπτωση 
αποδοχής της πρότασης οι Σοβιετικοί θα 
ήταν πρόθυμοι να μειώσουν τ'ις εγκατεστη
μένες στις δυτικές περιοχές της Σοβιετι
κής *Ένωσης_(Σ.Ε.) ατομικές δυνάμεις μέ
σου βεληνεκούς. 

' Ο κ. Κάρτερ δέν άργησε να απαντήσει. 
Δήλωσε, ότι οΐ ΗΠΑ δέν πρόκειται να με-

Too καθηγητή Κ. ΣΗΜΙΤΗ 

ρεί αναγκαία την υπεράσπιση του X<àp°u ε
πιρροής τών ΗΠΑ σέ προχωρημένες θέσεις, 
στα εξωτερικά σύνορα τής Δυτικής Συμμα
χίας ('Ομοσπονδιακή Γερμανία, 'Ανατολικό 
Αιγαίο, Κορέα) Σέ εφαρμογή της θεωρίας 
αυτής το μισό περίπου όλων τών αμερικανι
κών χερσαίων δυνάμεων μάχης βρίσκεται 
έκτος του εδάφους τών ΗΠΑ, τοποθετημένο 
στην περιφέρεια τής Σ.Ε. 

Σύμφωνα μέ μια δεύτερη αρχή τών 'Α
μερικανών στρατιωτικών ol ΗΠΑ_πρέπει_ να 

ριορισμένος εδαφικά πόλεμος σέ άλλο ση-
Κμείο του κόσμου γ ια τήν προάσπιση ζωτι-
Εκών οικονομικών συμφερόντων. Oi ένοπλες 
ίδυνάμεις τών ΗΠΑ πρέπει νά είναι άρτια 
»εξοπλισμένες ώστε σέ ώρα ανάγκης καί νά 
Ι,ττλήξουν τή Σ.Ε. καί να επέμβουν σέ όποια-
ρ ή π ο τ ε εστία αναταραχής ταχύτατα καί ά-
ϊηοφασιστικά. Για τήν αντιμετώπιση τού 
|»μισού πολέμου» ol ΗΠΑ έχουν δημιουργή
σει ισχυρότατη δύναμη κρούσης, αντίστοιχη 
Γης οποίας δέν έχει καμιά άλλη χώρα στον 
ίιόσμο. 'Αποτελείται άπό ναυτικές_ δυνάμεις 
[[αεροπλανοφόρα καί αμφίβια σκάφη τόσο 
Επιθετικά όσο καί αποβατικά), το σώμα 
τών πεζοναυτών (πού περιλαμβάνει καί μα

θ η τ ι κ ά αεροπλάνα, ελικόπτερα καί άρματα 

Θέτει αεροπλανοφόρα 114.000 τόνων. Τά 
800 περίπου μαχητικά αεροπλάνα τών αμε
ρικανικών αεροπλανοφόρων αντιμετωπίζουν 
40 περίπου σοβιετικά. ΟΙ 215.000 άντρες 
τών άεμερικανικών δυνάμεων επέμβασης άττο 
τελούν τριπλάσια δύναμη τής σοβιετικής. 
Ό π ο υ πραγματοποιήθηκαν άπό τ ή Σ . Ε . 
επεμβάσεις σέ άλλες χώρες του κόσμου 
(π.χ . Αιθιοπία) έγιναν άπό δυνάμεις πού 
πρόσκαιρα αποσπάστηκαν άπό τον κύριο 
σκοπό τους. Oi σοβιετικές δυνάμεις επέμβα
σης είναι σέ θέση νά συμμετάσχουν αποφα
σιστικά μόνο σέ συρράξεις κοντά στα σύ
νορα τής Σοβιετικής "Ενωσης όπου διαθέ
τουν τήν υποστήριξη τής κύριας αμυντικής 
μηχανής. 


