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Ο χρόνος που εγονόίων καί ιών

Αυαοφαϋής αρχή μέ αβέβαια εξέλιξη-----
Έγοηη-Γ η Φ  moot ρητός τόι· 3η ιι.Χ. rudivn 
πως ηονον ni -mot/ oí αντιλa  αβάva ria i τά
Hiioof ηχόνενα». Ιτ ίς  ιιέρες μας αρκεί μία
απλή παράθίοη των πρόβλημά ion· τής
τροηγηύηυ νι,ς /ρονιάς γιό νά σταθμίσει.

until ont) ήπητε. ιις προοπτι-κές .τού ονοίγπηιιι
γιά τό ’Λ / . Κ ι ηιηιόηο υπάρχει Αιαψορά στήν
torno no í? i¡ κοινή γνο'τιιη, κυρίως, 
o n it iK in n U F i ιό nronnua otó vio y goto.
Τήν αναη iijo rn r : I I  αρχή t o p  1080 
συνέπιπιε r ir ένα πείρος vntit-xó tt tail η nu 
itvnntftt/.ηης .toó ft  ye κυριεύσει την 
•trθρωπιττ ΐ/τα·' Ο ι Xo6ir.ny.nl cry αν εισβάλει 
noir u.tô λίγες αέρες otó A η γονιοί nr. Οι 
Ιη/.αιηοιέ:ς w r  Ιηήν είχαν ολοκληρώσει 
ιήν π ηόχ/.ηηι'ι toc·; π η ó s ιόν «.το/ 11 muero 
y.ñnuo», πυλ/Μΐιβάνοντας οοηρονς ιό 
.njooomxó /1/ αμερικανικής ττ-ρεοδε,ίας 
στην Τεχεηάνη. Στό Χρηματιστήριο τού 
A ovd lnw  η nin'i ιού χρυσού, nena o¿ Ói.y.a 
novo μέρες (21 Ακκειιβρίου —- 3 
fnvot'ani'nv), οηαείωσε αύξηση ¡33  
Λο/Jonifin· —  ποσοστό 28,¡Kc, περίπου —  
yui m  (f/ttxoKi τέσσερις μέρες αργότερα ατά

830 Αολλόοια την ονγγιά . A n tn o tv a ,  
ένοπλη επέμβαση, ε.οηύιερή σύρραξη ήταν 
οι χωόικες λέξεις πού χρηοιμοττοιονζαν «ι 
αρθοογοάψοι, προεξαγγέλλονιας ufa άννα ηixtj 
αλλά ταχεία λύπη τής κρίσεως οτή M ir,η 
Ανατολή χα{ οπ/>· Λ 'ο μ ο Λ ι.μ ιχ », .·1οί·ι. Μά 
ιιποιε der οι'νέδη από όλα αυτά. Or 
εκκρειιότητες τού 1073 —  ιό Αψ/ανιοτάν 
κοί οι A  UEoικανοί όαηηοι —  éttetvnr otó 
πρθοχΐ/Vio της ΑιεθίΌνς Άιπλωιιατίας 
καθ' όλη τή όι άσχετα τον 'S3. Κα ί οέ α-τές 
πσηατέθηχαν Ατό άλλες κρίθινες ναι 
εκ-ίοειιεΐς, ακόμη, εξελίξεις: H  εργατική 
αναταραχή οτήν Πολωνία καί ο πό/ειιο: Ιράκ 
—  Ιράν, ίίπιόοο οι ανιιάράοιτς, πολίτικοι)· 
αλλά καί πολιτών, έποψην νά είναι νευρικές. 
I I  ηνΟροηόιψα συνήθισε νά ζεί ιιέ την 
idea ιιιάς μάνι-ιιης πάγκον μ ίου κρίοεοτς -και 
μόνον η (πικείιιενη ανάληψη τής τιροεόρίας 
τοΊν Π  11 A , από ιόν Ρόνυλνι Ρήγκον, 
όηιιιονογεί ένα κλίμα αι·ηιΐοπ)ς κ ψ  
χεριοχεψεο)ς. Λεπτομερέστερη, η όιεθνής 
πολιτική οκηνή, Aιαμορφώθηκε ώς εξής 
οτή όι-άοκεια toó 19S0:

Α φ γανιστάν — Π ακιστάν — 
Ινδίες

Η παρουσία 85.000 Σοβιετικών στρατιω
τών στό Αφγανιστάν, καθ' όλη τήν διάρκεια 
τού '80, όξυνε τις σχέσεις Ανατολής καί Δΰ- 
οεως τόσο επικίνδυνα, όσο ποτέ στή διάρκεια 
ιών χρόνον πού μεσολάβησαν από την κρίση 
της Κούβας τό 196?.. Τότε όμως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες διέθεταν συντριπτική πυρηνική υπε 
οπλΐα καί ανάγκαοαν ιούς Σοβιετικούς νά^ 
ποσύρουν τούς πυραύλους πού_ είχαν έγκατα- 
στήσει στό νησί τού Φιντέλ Κάστρο- Σήμερα 
μέ. την ισοδυναμία οτό θέμα τών πυρηνικών 
όπλων, οι ΗΠΑ δέν είναι δυνατόν νά επιβά
λουν τή θέλησή τους.

Βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζίμμυ 
Κάρτερ επέβαιλε «εμπάργκο» στί-ς πωλησεις 
σιτηρών καί στην εξαγωγή τεχνολογίας ττρός 
τμν Ε Σ Σ Α ,  πού είχαν δυσμενή αποτελέσμα
τα στή σοβιετική αγορά τροφί-μων, αλλά καί 
στήν πετρελαϊκή βιομηχανία, αντκττοίχως. 
Παράλληλα, η απουσία τών Αμερικανών, κυ
ρίως, αθλητών από τούς Ολυμπιακούς τής 
Μόσχας τό καλοκαίρι τού '80, όχι οττλώς 
μείωσαν τό ενδιαφέρον τών ο,γώνων, αλλά στέ
ρησαν τήν Ε Σ Σ Δ  από τό συνάλλαγμα τών 
Αμερικανών καί Ευρωπαίων θεατών, πού Οά 
τους παρακολουθούσαν.

Κι ωστόσο, όλα αυτά τά μέτοσ, καθώς ε
πίσης η γενική κατακοαυγή τού Τρίτου Κό
σμου καί τών Αοσβικών χωσών δέν ήσαν αρ
κετά, ώστε νά μεταπείαουν τήν ηγεσία τής

Αναοκόπηοη
τού ΚΟΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
μέ σκίτσα τών
-  ΜΠΕΡΕΝΤ
-  ΛΙΟΥΡΥ καί
-  ΟΛΙΦΑΝΤ
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Μόσχας. Τό απτίθτ.το, μάλιστα, αφού τόν Φε
βρουάριο τού 1980, στό σοβιετικό περιοδικό 
«Νέοι Καιροί» δημοσιευόταν η διεύρυνση τού

1981: ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΛΗΘΟΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗ

«Δόγματος Μποέζνίεφ» (είχε διατυπωθεί . 
τά τήν σοβιετική εισβολή στήν Τσεχοσλοβα
κία· )968) καί καπά τήν οποία: Ε ν  ονόματι 
τής διεθνούς (¿επαναστατικής αλληλεγγύης» 
η Μόσχα δικαιούται νά «.παράσχει στοάς Φί
λους τους υλική καί σιρατιωπκίι βεήΟ-.ιαι>.

Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες Αφγανών 
ανταρτών καί Σοβιετικών στρατιωτών πείθουν 
ότι τό θέμα τού Αφγανιστάν θά είναι μείζον 
πρόβλημα καί στή διάρκεια τού 1981. Φλε
γματικοί αναλυτές παρατηρούσαν, πρόσφατα, 
ότι χρειάστηκαν 10 χρόνια μετά εήν Επανά
σταση τού 1917, έως ότου ο Ερυθρός Στρα 
τός καθυποτάξει τά μουσουλμανικά φύλα της 
Σοβιετικής Ρωσίας.

Πσρά τίς δυσκολίας πού αναφέοσμε καί τό 
ενδεχόμενο μιάς εσωτερικής αντίδρασης στήν 
Ε Σ Σ Δ ,  η παρουσία σοβιετικών δυνάμεων στό 
Αφγανιστάν επίτρεψε σιή Μόσχα νά ποοωθή- 
σει τίς θέσεις της σε απόσταση 1.000 χλμ. 
από τίς ιτι.τοελαιοΦόοες περιοχές τού Ιράν,

_ . ι στρατιωτικές
διευκολύνσεις στήν περιοχή (Νόιια  Υεμένη, 
Αιθιοπία, Ερυθρά θάλασσα).

Γιά νά αντισταθμιστεί η παρουσία τών Σ ο 
βιετικών ο Αμερικανός πρόεδρος Τζίμμυ Κάρ- 
τερ, αρχές τού '80  διετύπωαε τό «Δόγμα» 
του, κατά τό οποίο η Νοτιοδυτική Ασία χα
ρακτηριζόταν «περιοχή ζωτικών συμφερόντων 
τών ΗΠΑ» καί ανέλαβε την υπεράσπισή της. 
Πολλοί αμφισβήτησαν, τότε καί τώρα, εάν οΐ 
ΜΓΙΑ μπορούν νά δράσουν όντως αποτελεσμα
τικά. Τό γεγονός είναι ότι η παρουσία αμερι
κανικών καί σοβιετικών δυνάμεων κατέστησαν 
τόν Ινδικό Ωκεανό μία από τις πλέον στρατο- 
κρατούμενες θάλασσες τού πλανήτη μας.

Πιό άμεσες υπήρξαν οι συνέπειες τής σο
βιετικής παρέμβασης στό Αφγανιστάν, στό 
γειτονικό Πακιστάν, όπου έχουν κατσφύγει 
περίπου ένα εκατομμύριο Αφγανοί πρόσφυ
γες. Παρά τήν βοήθεια από χώρες τής Δύ- 
σεως καί τού Αραβικού κόσμου, ιι στέγαση 
καί η συντήρηση τών προσφύγων είναι προ
βληματική, καί επιπλέον τά σύνορα τής χώ
ρας παραβιάζοντιιι αυνεχώς από Σοβιετικούς 
στραι ιώτες, πού καταδιώκουν τούς Αφγανούς 
αντάρτες.

Η οικονομική στρατιωτική ενίσχυση του 
Πακιστάν κρίθηκε αναγκαία, παρά τό γεγο
νός ότι ο πρόεδρός του Ζία Ούλ Χάκ, είχε 
αγνοήσει κατά τό 1979 τίς εκκλήσεις τών πο
λιτικών τής Δύσεως καί εξετελεσε τόν πρώην 
πρωθυπουργό τής χώρας Αλή Μπουτο. Έ τσ ι, 
λοιπόν, τόν Μάρτιο τού 1980 οι ΗΠΑ πρόσ- 
φεραν στό Πακιστάν βοήθεια 400 εκατομμυ
ρίων δολλαρίων, την οποί« απέοριψε ως ασή
μαντη ο πρόεδρος Ζί-α Ούλ Χάκ;

Είνοπ βέβοΗο ότι οι ΗΠΑ απεφάσισσν νά 
προσφέρουν περιορισμένη βοήθεια στό Πακι- 
στόιν, Υιά νά μήν προκαλέσουν φόβο στήν Ιν
δία καί τήν ωθήσουν πλησιέστερσ στή σφαίρα 
τής σοβιετικής επιρροής. Οι εξελίξεις δείχνουν 
ότι η Ουάσιγκτον απέτυχε στον στόχο της 
αστό. Τόν Μάιο τού *80 η Ε Σ Σ Δ  κα·ί η Ιν
δία υπέγραψαν συμφωνία, πού εξασφαλίζει 
στήν κυβέρνηση τού Νέου Δελχί αγορά ό- 
πλοιν από τή Σοβιετική 'Ενωση αξίας I .6 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων, μέ όρους σκαι»-· 
δαλίώδώς ευνοϊκούς. Τέλος, μετά τήν επίσκε
ψη τού Σοβιετικού προέδρου Λεονίντ Μπρέζ- 
νιεψ στήν Ινδία, κατά τό δεύτερο δεκσήμεμτ 
τού Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση τής Ίντιοα  
Γ κάντι, εξασφάλισε τήν κάλυψη μέρους τών 
ενεργειακών αναγκών τής χώρας από τήν Σο 
βιετική Ένωση.

Δυτική Ευρώπη

Γιά τήν Ευρώπη τό 1980 υπήρξε έτος μιάς 
έντονης προσπάθειας ανεξαρτοποιόσεως από 
τίς ΗΠΑ. Τό προβάδισμα αυτής τής πρωτο
βουλίας ανήκε, στον Γάλλο πρόεδρο Βνλερύ 
Ζισκόρ υτ' Εοταίν καί ο τόν Δυτικογκρμονό 
καγκελλάριο Χέλμουτ Σμίτ, πού κατά τή 
διάρκεια μιάς δεξιώσεως στί< 7 Ιουλίου, ύ
ψωναν τά ποτήρια τους «.υπέρ τής αναγεννή- 
σεως τής ει^ροιπαϊκής επιρροής καί τής επα- 
νεμοανίσεως μιάς ανεξάρτητης Ευρώπης στις 
παγκόσμιες^ υποθέσεις».

Πέρα από τις ευχές φρόντισαν νά υλοποιή
σουν τίς διαθέσεις ανεξαρτησίας τους μέ. δια 
φόρους τρόπους. Συγκεκριμένα, στις 19 
Μσΐου, ο Γάλλος πρόε,δρος ουναντούοε. οτή 
Βαρσοβία τόν πρόεδρο τής Ε Σ Σ Α ,  Λεονίντ 
Μπρεζνιεφ. δίχως νά ενημερώσει τούς συμμά
χους του- Επίσης, η Γαλλία - όπως καί οι 
πε,ρισσόίΕρες χώρες τής Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας—  ^αρν^θηκε νά μποϋκοτάρει τους Ο 
λυμπιακούς τηr  Μόσχας καί εξακολούθησε τίς 
εξαγωγές υψηλ/κ τεχνολογίας πρέ»ς ιήν Ε Σ Σ Δ  
παρά τό «εμπάργκο* πού ζήιηοαν οι ΗΓΙΑ νά 
επιβληθεί στή Μόσχα. H πυλιτική «κατευνεχ- 
β-μού* πού ακολούθησε κωι θά ακολουθηιεει, 
προφανώς, καί στή διάρκεια τού 1981, ο 
Γάλλος πρόεδρος προς τήν Σοβιετική Ένωοη, 
κιχθορί στηκε. από δύο πράγματα: Τά εμπο
ρικά συμφέροντα τής χώρας κσί τίς επικείμε
νες προεδρικές εκλογές, που ωθούν τόν Βσ- 
λερύ Ζισκάρ ντ' Εοταίν νά εμφανίζε ται στοίες 
Γάλλους ψηφοφτόρους ως ο αυθε,ντικιις auvcyi- 
στήε τής αν/ ξάρ τητης ντεγκωλικής πολιτικής.

Πιό συγκροτημένη ήταν η πρόκληση τού 
Αυτικογερμαυοι; κσγκκλΧαρίου Χέλμουτ Σιιίτ 
τ,.ιό·': τίς ΗΠΑ. Αρχές τού Ιουλίου ειποκϊψθη- 
κε. τή Μόσχα, αφού προηγουμένως ενημέρωσε 
εμπεριστατωμένα τούς Αμερικανούς. Κι εξάλ
λου, οί σντίΟςσι» μέ τή αίΛ/άντραη Ζισκάρ — - 
ΜπρέζνιΐΦ, η ε.πίοκ*·'|ιη τού Γερμανού καγκε,Χ- 
λαρίρυ δέν υπήρξε, όκοοπη. Λίγες μέρες πριν 
από τήν άφιξή του στήν Ε  Σ Σ Δ , οι Σοβιετι
κοί α,πέσυρσν 10.000 άνδριτ, από τό Αφγανι
στάν καί στς διάοκε.ισ τής ουναντήυε.ώς τους, 
ο Σοβιετικός πρόεδρος παρέοχι. τήν υπέισχε- 
βη στόν Χέλμουτ Σμίτ έιτι η Μόσχα ε.ΐνσι 
διατεθειμένη νό δισπησγμαιευΟε.Ι τύ θέμα τών 
πυρηνικών όπλων στήν Ευρώπη,

Η δεύτερη ουσκι<;πκή πρωτοβουλία τής 
Ευρώπης στη διάρκεια τού περασμένου χρό
νου, αφορούοε τήν χάραξη μιάς νέ.«ς ανεξάρ
τητης πολιτικής στό Μεσανατολικό. Ή δη από 
τούς πρώτους μήνες του 1980 ο Βρε.ταννής 
υπουργός Εξωτερικών, λόρδυς Κάορινγκτον, 
άρχισε νά καλλιεργεί τήν ιδία μιάς τροπο- 
ποιήσεως τής Αποφάσεως 242 τού Σ ' υ> ·- 
λίου ΑοΦσλειαι; τού Ο Η Ε , ώστε νά ι
μνεία κσί γιά τά Γιΐκαιώμαια τών (1σ/. τ.-
νίων. Σ/ λίγο η πρωτοΟουλσ πέραοε. οιόν 
Βαλ«ρό Ζιακάρ ντ' Εσισΐν, ιιού, περί τά μέσα 
Μαρτίου;, πραγμστοηοίηοε περιοδεία στις χώ
ρες τού Περσικού Κόλπου. Καθοριστικό γε
γονός, ωστόσο, υπήρξε η Διάσκεψη Κορυφής 
τών χωρών - μελών τής ΚΟ Κ  στη Βενετία 
12- 13 Ιουνίου, όπου γιά πρώτη Φορά, στό 
επίσημο ανακοινωθέν πού εξεβόθη, γινόταν 
μνείει γιά ιέ, δικθΙ(.»μα αυτοδισθέοεως τών 
Πετλαισηνίων καί επισημαίνετε» η ανάγκη δια- 
ποαγμστεύστων μέ τήν Κ Ο  (Οργέ/νοισα γιά 
τήν Απελ'υθέαωσιι τής ΠοΑίοσιίντμ ) Ακολού
θησε μιά ‘ΐνημεοωιική επίσκεψη στι’ι Μέση Α- 
vmpsn τού ί κασκ'ιν Τόρν, πηοέ,δροι; ιής Κο· 
μισιόν οπέ, σήμερα, κατέι ιέ>ν Αύγουστο καί 
Στπτέυβοίο καί η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
σταμάτησε εκεί, σι)κ,ύ προκάλεσε τήν έ.κΦοα- 
ση μιέτς συγκοοτηυέιης σπαοέσκειας α/πό τήν 
τελ*υ·)ά τών ΗΠΑ κσί οργισμένες αντιδράσεις 
ο ιό Ισοσόλ ΣτΑ διάρκεια τού 1981 δέν πρέ- 
ττ*.ι νά σνσμίνονται θεαματικές εξελίξεις ΐίρέ>ς 
την νστει'/Ουνσπ αυτή.

Τά γεγονότα πού γ/λόφέραμε πιό πάνω σ- 
πο»t \ούν σία ποουκάθ'ΐα απαγκ(στρώσεως 
τό< Λ··τ·'ϊ γ  Γ-ιοώΐιιμ οπέ, lie Η·,ωι«ςιπ.ς Πο- 
λτ· " ε Ο.· '·ί ·. ο π >ήι. ν'*εη-'Γη μιάς έ,νιως 
α·-■ ·Ί·ηΐΚ  π ·λΐιι> ΐ'Γ ο ιιαιτ: Ιια ι :

p j  V/π οη ■ ύι; «ι/ρηνΤιο'ις ισχύος ιι'ις Ευρώ- 
“  ■-,( ώοι· νά αιθέξ/.ι o f μιά ενδεχόμενο
σοβ'ΐ *<·(ή επίθεση καί ανταποδώσει τό 
κτύιτηνο Σήμερα η Ευρώπη καλύπτεται από 
τήν πυρηνική ομπρέλα τών ΗΠΑ.
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-
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p l  Αντικατάσταση τών αμερικανικών δυνΛ- 
μεων,^ πού ο αριθμός του^ φθάνει στοόι: 

300 000 ά-νδρες, με άνδρες των ευρωπαϊκών
χωρών,

Ε 1  Τέλος, μιά ισχυρή οικονομία πού νά κα· 
λύπτε.ι τίς ανάγκες μιάς πολυδάπαΐ1· 

καί ανεξάρτητης αμυντικής πολιτικής.
Αλλά οι οικονομικές προοπτικές δέν εί 

σισιόδοξετ γιά τήν Ευρώπη. Οι προβλέψι 
τής οικον-ρμοτε.χνικής ομάδας τού αγγλικού 
περιοδικού «Εκόνομιστ» αναφέρουν, βέβαια, 
ότι οτή διάρκεια τών ετών 1980 - 85 θά υ 
πάρξει μείωοη τού ποσοστού πληθωρισμού 
στις τεσσίμις ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες 
(Λ . Γερμανία!, Γαλλία, Βρεταννία, Ιταλία), 
σλλό. επισημαίνουν ότι θά σημειωθεί σημαντι
κή μείωση τού ακαθαρίστου εγχωρίου προϊ
όντος καί (χύξηαη τού ελλείμματος τού ισο
ζυγίου πληρωμών έως τό ποοό τών 13,3 
διοικατομμυρίων δολλαρίων.

Παρά T«c: δυακολϊες όμως π ιδέα μιάς κοι- 
w’iq ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής δέν έχει 
εγκαταληψθεί. Τό 1979. δύο Γάλλοι γκωλι- 
κοί, ο στρατηγός Ζώρζ Μπουϊ κσ.1 ο Αλεξάντρ 
Σανγκουι\Λ'/·Ί, είχαν προτείνει τή δημιουργία 
κοινού γαλλογκρμσνικού πυρηνικού οπλοστα- 
οίου. Η ιδέα τους δέν καρποφόρησε στή διάο- 
κτια τ8ύ '80. Πολλοί, ωστέκτο, ευελπιατούν 
ότι εάν ο Βσλερό Ζισκάρ ντ' Εστσΐν κερδίσει 
τίς προεδρικές εκλογές τήν ερχόμενη άνοιξη, 
ξϊέν αποκλείεται μ!« κοινή συνεργασία Γαλ
λίας --- Γερμανίας στον τούτα ιής αμύνης.

Α να τολική  Ευρώπη
« II  Πολω/ΐσ δέν είναι απλώς μιά χώρα, εί

ναι μιά καιάοτάση τού νού, μιά αντισυμβα- 
τική ιδέα». Έ τσ ι αρέσκονται νά προσδιορί
ζουν »αυτούς οι Πολωνοί τής όισσποράς, σέ 
έ>λο τόν κόσμο. Τά, γεγονότα του 1980, οι α
περγίες τών εργατών στό Γκντάνυκ, πού άρχι
σαν στά μέσα Ιουλίου, καθώς καί όοα ακο
λούθησαν από τότε, επιβεβαίωσαν τήν παρα
πάνω ρήση. Καί φτάσαμε έπειτα από έξη μή
νες εργατικής αναταραχής καί αλ·λ»:παλλή- 
λων εκκαθαρίσεων στήν ηγεσία τού. Κομμου
νιστικού Καύματος, στό σημείο, όπου λει
τουργούν πλέον στή χώρα Ελεύθερα Συνδικά
τα, όπου οι Πολωνοί στρατηγοί δηλώνουν ότι 
θά πολεμήσουν οέ π.·:ρΙπτο)ση σοβιετικής εισ
βολής, όπου εκπρόσωποι τής κυβερνήσεως, 
τής Κσθο,.ικής Εκκλησίας καί τού εργατικού/ 
συνδικάτου ΛΆλληλε,γγύη). παρίοταντσι μαζί 
ατά αιτοκαλυπτΑοΐα αγάλματος τού Λένιν^ 
«οός τιμή τών εογατών πού σκιιτώθηκ<ίν από 
ιήν αστυνομία σιίς εξεγέρσεις ιού 19/0.

Α λ λα γή  φρουράς

Πολλοί αναλυτός πιστεύουν ότι ο ηγέτης 
τού Συνδικάιου «Αλληλεγγύη» Λέχ Βολέοα 
καί ο γενικός γραμματέας τού Κ..Κ. Πολωνίας 
Στανισλάβ Κάνια, μπορούν νά καταλήξουν^ 
τέ μιά συμβιβαστική λύση τής κρίσεως, άν 

αφεθούν νά δράσουν απερίσπαστοι από κάθε 
λογής πιέσεις. Αλλά στήν Πολωνία ποφατη- 
ρείται σοβαρή έλλειψη καυσίμων, τροφίμων, 
κυρίως κρέατος, καί άλλων καταναλωτικών α- 
γαθών καί ίσως αυτό νά οδηγήσει τόν λαό οέ 
αναρχικές εκδηλώσεις, πέρα από -τόν έλεγχο 
τών συνδικάτων, ο ''λ τε πλέον δέν θά είναι δυ
νατό νά αποφιι , ι·ία καταστολή τής ανα
ταραχής από τυ · ιολωνικό οτρατό ή από 
δυνάμεις ιού Συμφώνου τής Βαρσοβίας.

Πέρα από τά τεκτσινόμενα <7τήν Πολωιπσ, 
καί τήν ι.ιΟοιή έκβαση τής κρίσεως ε.κεί, τί
θεται τό εοώτημα κατά πόθο τό παοσδειγμσ 
τών εργατών τού Πλντάνσκ μποοεί νά βρει μι
μητές καί οέ άλλες χώρπ; τής Ανατολικής Ευ 
ρώπης. Οι υπάρχουσες ενδείξεις πείθουν ότι 
δέν πρέπει νά αναμένονται ταραχές,^ σ ιό  ά
μεσο μέλλον στήν Ανατολική Γερμανία, στήν 
Τσεχοσλοβακία, στήν Ουγγαρία, στή Βουλ
γαρία καί στην Αλβανία. Συγκεκριμένα:

Η Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Η  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ  είναι η οικο- 
ίλικης Ευ-

I οικο
νομικά ισχυρότερη χώρα τής Ανατολι» 
ρώπης, μετά τήν Ε Σ Σ Δ .  Τό κατά κεφαλή ει
σόδημα είναι μεγαλύτερο από τής Μεγ. Βοε- 
ταννίος. Κατά ο< έπεια δέν υπάρχουν λόγοι 
δυσαρέσκειας, ν νά έ,χει υποθάληπι η οικο- 
νι.ιμική ανέχεια. Καί φυσικό υπάρχουν ελά
χιστοι σνκφρονούντες, αψού έως τό 1961, 
ο'ΐιότε σνεγέιιθηκε τό τείχος τού Βερολίνου^ 
περίπου εκατομμύρια Ανατολήκογερμανοι 
κσιέφυγσν στόν Δυτικό Τομέα.

Σ Τ Η Ν  Τ Σ Ε Χ Ο Σ Λ Ο Β Α Κ ΙΑ ,  τό Κ.Κ. φαί
νεται νά ελέγχει απόλυτα τήν κατάσταση. Τό 
κίνημα τών αντιφοονούντι·*/ έχει φ/μωθτΐ απο
τελεσματικά καί η οικονομική κατάσταση τής 
χώρας είναι σχετικώς καλή Από αυτόν τόιν 
μήνα μάλιστα η κυβέρνηση θά εισαγάγει τήν 
ΐφαρμογη ενός ημισνταγωνιστικού συστήμα
τος «μονάδων υψηλής παραγωγικότητος», γιά 
περαιτέρω ενίσχυση τής οικονομίας.

Σ Τ Η Ν  Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΑ ,  η κατάσταση εμφανί
ζεται πολύ καλϊπεοη. Χάρη στον Γτιδέξκι χεί- 
ρισμά τών πολιτικών καί οικονομικών προβλη
μάτων, τό καθεστώς δέν φαίνεται νά σντψε- 
γωπΐζι,Ί κινδύνους. Στις 19 Αύγουστού --

Χαίηγ»?, « αχί*οφάρος 2’c iî *0?,ί·φηνχ

ενώ είχε αρχίσει η κλιμάκωση τών εργατικώχ 
διεκδικήσεων στήν Πολωνία—  ο γενικός γοαμ- 
ματέας τού Κ .Κ . Ουγγαρίας, Γιοίνος Κσντάρ, 
δήλωνε: «Ο  πολιτικός ουρανός είναι καθαρός 
στή χώρα μας». Πιθανόν νά έχει δίκιο.

Σ Τ Η  Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΑ ,  τό καθεστώς ουδέποτε 
αντιμετώπισε δυναμική πρόκληση κα·ί ούτε εί- ( 
ναι τ.ιθσνόν ότι τό 1981 θά σποτελέσει εξαί
ρεση. Ό σ ο  γιά τήν οικονομική κατάσταση, 
φαίνεται ικανοποιητική, αψού η Βουλγαρία εί
ναι η μόνη χώρα τής Ανατολικής Εσρώπης μέ 
συναλλαγματικό πλεόνασμα.

Σ Τ Η Ν  Α Λ Β Α Ν ΙΑ , τέλος, τό σταλινικό κα
θεστώς τού Εμβέρ Χότζα, έχοντας απωλέσει 
κάθε επα-Ηί με την πεοιορέουσα πολιτική α
τμόσφαιρα δέν είναι δυνατόν νά αντιμετωπί
σει κσνενός είδους κρίση ανάλογη μέ. τήν πο
λωνική.

Δύο χώρες τής Ανατολικής Ευρώπης ενδέ
χεται νά αντιμετωπίσουν τόν κίνδυνο εσωτε
ρικής αναταραχής κατά τό 1981; Η Ρουμα
νία καί η Γιουγκοσλσβία.

Οι Ρουμάνοι ηγέτες θά fk v c w ra i πολύ 
καλά ασφαλώς τίς απεργίες στά ορυχεία τής 
Κούιάδος τού Γιου κατά το 1977, κσί είναι 
αλήθεια ότι ελάχιστοι οτή Δύση έχουν_πεισθει 
ano τίς οργισμένες αντιδράσεις τού καθε
στώτος, πού χαρακτήρισε ψευδείς τίς ειδήσεις 
εργατικών αναταραχών στή Ρουμανία, αρχές 
του περασμένου φθινοπώρου. Γεγονός παοσ- 
μέντι, ωστόσο, ότι σπό τις χώρες τής Ανατο
λικής Ευοώπης, η Ρουμανία έχει τά θ ο λότε
ρο ποσοστό θνησιμότητος παιδιών, τά λιγό
τερο: επιβατικά αυτοκίνητα καί τηλέφωνα, έλ
λειμμα εξωτερικού εμπορίου ύψους 1,3 δισ. 
δολλαρίων, καί αξιοποιει λιτότεριί τίς πλου- 
τοπαραγωγικές πηγές της από όλες τίς χώ
ρες τού Ανατολικού Συνασπισμού μέ εξαίρε
ση ίσως τήν Πολωνία.

Σ Τ Η  Γ ΙΟ Υ Γ Κ Ο Σ Λ Α Β ΙΑ ,  ιπίσης. η κατά
σταση δέν εμφανίζεται αισιόδοξη, έστω _*αί 
άν μετά τόν θανατο τού Τίτο, στις 4 Μαΐου, 
τά σύσττχμα τής «ττεριστρεφόμε»»κ διακυβεο· 
νήσεως» μοιάζει νά λιιτοε»ονιί αποτελεσματι
κά· Η οικονομική κατάσταση ιός χώρας (πλη
θωρισμός 3(7?· περίπου, 800.000 άνεργοι, έλ
λειμμα εμποοίκού ισοζυγίου 6.5 δισ. δολλα
ρίων) δημιουογεί ιδιαίτερες ανησυχίες. Κι ωσ
τόσο τά πρώτα κρούσματα ονττταοαχής δέν 
προήλθαν από τους εργάτες, σλλό οπό μία 
ομάδα διανοουμένων, πού υιά » toa  Notu- 
βρίυυ πρόβαλον τό οϊτημα π«ρισοοτέοων πο
λιτικών ελευθτοιών. Ίσω ς νά πρόκειται για 
κρούσμα μεμονωμένο, δίχως ευρϊ,ττοις προ
εκτάσεις, αλλά οι δυσκολίες τών διαδόχων 
τού Τίτο δέ.ν εξαντλούνται μόνο στήν αντιμε
τώπιση μιάς εσωτερικής δυσαρέσκειας. Οι ε
δαφικές διεκδικήσεις τών Γιουγκοολάβων Μσ- 
κεδόνων πς δάοος τής Βουλγαοίας^ ενδέχεται 
νά οδηγήσουν σέ κρίσιμο σημείο τίς σχίσεις 
τών δυο χωοών.

Κι ωστόσο, παρά τίς περιορισμένες πιθα
νότητες εξοπλώσιως τής αναταραχής, οι χώ
ρες τής Ανατολικής Ευρώπης κοί κυρίως η 
Ανατολική Γερμανία, η Ε Σ Σ Δ  καί η Τσεχο
σλοβακία, όχι μόνον διατύπωσαν απειλές ε
ναντίον τών εογατών τού Συνδικάτου «Αλλη
λεγγύη», αλλά αττηύθυναν οξύταπςς προειδο- 
ττοιή^ις εναντίον τού Ν Α ΤΟ  κσΙ ειδικότερα 
τής Δοτικής Γερμανίας, θεωρώντας άτι η Δύ- 
αη υποκινεί τούς Πολωνούς εσγίττις νά δρά
σουν αττοσταθερφτοιητ«<&. Μία ψυχροπολεμι
κή ατμόσΛαιρα &or*Jt νΛ βημιουςγείτοπ πά
λι στήν Κεντρική Ευρώπη, «ι/ρίω*: Μ^τάι ríe 
συναλλαγματικές απαιτήσεις τού καθεστώτος 
τού Ανατολικού Βερολίνου πρός τούε Δυτικο- 
γι¡»μανούς πού επισκόπτοντσι τήν χώοσ καί 
πού ο αριΔμένς τους μειώθηκε δραματικά τούς 
τελευταίους μήνες. Είναι πεοίπου βέβαιο ότι 
τά ψυχροπολεμικό κλίμα θσ y iv tra i εντονό
τερο βσον «αιρά βιαρκεί η «οί<η τής Πολω
νίας. Κ ι ωστόσο οι κυβερνήσεις τής Δυτικής 
Ευρώπης, ςξακολουθοΰν ν& πίστςϋουν ότι η

Τού Μπέρεχχ ©  ηΚαθμΜ,ρινήζο

ύφεση μπορεί νά διαετωβεί καί απι>δοί.η τό 
γεγονός ότι υπογράφεται n συμφωνία γιά τήν 
κατασκευή αγωγού, διά τού οποίου θά διο
χετεύεται ψσσι·κό αέριο από τήν Δυτ κή Σιβπ- 
οία οτή Δυτική Γερμο.νία, αυξάνονα-jC τήν ε- 
νεργιικαή εξάρτηση τής χώοος αυτής από τήν 
Ε Σ Σ Δ  έως 30%, στή διάρκεια τών επομένων 
πέντε χαύνων.

M éen Α να τολΛ
Τό 1980 όταν έτος εκπλήξεων γιά τή Μέση 

Αυατσλή._ Στις 30 Ιουλίου η ισραηλινή θουλή 
ψήφιζε νόμο γιά την ποοσάοτηαη τού Αραβι
κού Τομέα τής Ιερουσαλήμ. Δύο εβδομάδες 
αογότερσ, ο διάδοχος τής ΣαουδαοαβΙσς» 
πρίγκιπας Φάχντ, κολούσε τούς Ά>α6ες a i  
ιερό πόλεμο (¡¡had) ε-κτιπίον τώ>' σ ιονιστών. 
Καί ο πόλεμος ά ρχ»ε όντως στή Μίση Ανα
τολή (22  Σεπτεμβρίου), μόνον πού ο» αντί
παλοι, τό Ιράν καί τό Ιοάκ, ήταν δύο από 
τούς πλέον εύγλωττους πολέμιους τού Ισραήλ-

Η έκρηξη τού περσυϊοακι*>ύ πολέρον διέ- 
ψτνσε τόν μύθο τής θρυλοόειενης επάρκειας 
τού ιρσκ»νού στροΓτοΰ. Απέδειξε άττ ο* εκτι
μήσεις τών μυστικών νητ^ρεσιών *a ¡ τ»ν στρα
τηγικών ινστιτούτων ήταν εσφαλμέτες, κβΛ^- 
σον αφορά ατά όρια οντιστάκ7εως τού περσι
κού στρατού, «σι τών Φρουρών τής Επανσ- 
α τάσεως Και πρός μεγάλη απογοήτ,Γυρη τών 
Ασσβον επιβεβαίωσε _ούς ιβρσϊκού< »σχυοι- 
ομούς ότι τό Ισραήλ 6ί.ν t im i ο μό'Ός απο
σταθεροποιητικός παεντγονκης στή Ιάραη Α- 
νοτολή. τ , ,

Δύο ευρύτεοες συνε’ πιιες τού πολεμοσ, που 
ενδεχομένως θά γίνουν, αισθητές στή διάρκειβ 
τού 19€ Ι, είναι ·» εξής:

Κ Ί  Η διάσπαση τού αραβικού κόσμοετ -τ;ΰ 
επιβεβαιώθηκε στήν I 1η Πα-.αοαβική ¿ ;¿-  

σχε·ψη του Αμμάν, στις 25 Νοεμβρίου, «σ ' η 
οπο σ δέν αποκλείεται νά οδηγήσει εν τ£5ει 
σέ ένοπλη σύγκρουση Συρίας —  Ιοοδον’ος.

Η  Η γενικότερη ο-ασφάλεια πού δημ/ρυργή- 
θη<ε στή Δύση καί αφορά στή διευκ!-.ηα

τού πετρελαίου από τόν Περσικό Κόλπο, γε
γονός πού δέν αποκλείεται νά ωθήσει τίς ΗΓΙΑ  
ή τή Δύση γενικότεχι, νά αναλάβουν τήν α 
στυνόμευση τής περ οχής.

Τό διπλωματικό γεγονός τού 1980 στή Μ. 
Ανατολή είναι αναμφιβόλων η υπογοασή Συν- 
6ή<ης Συνεργασίας καί Φιλίας μεταξύ Σ·.*αίο; 
κσί Σοβιετικής Ενώσεως στις 8 Οκτωβρίου. 
Οι όροι τής συμφςονίας προβλέπουν πυρηνική 
κάλυψη τής Συρίας σέ περίπτωση πού τό 1σ- 
ραήλ_ κάνει χρήση ατομικών όπλων, αλλά τό 
κυοιότερο είναι ότι σέ μία ειδεχόμενη εμπλο
κή στό Μέση Ανατολή θά τ οέπει νά θεωρεί
ται βέβα η η παρέμβοση τής Σοβιετικής Ε- 
τώσεως μέ τόν διακανονισμό τών διαφορών. 
Κ ι αυτό ήταν κάτι πού ε>χε αποκλείσει, μετά 
από επίπονες προσπάθειες στά μέσα τής δε
καετίας τού '70 ο τότε υπουργός τών Εξωτε
ρικών τών ΗΠΑ, Χ έ ’.-ου Κίσσινγκερ.

'Οσον αφοοά στό θέμα τών συνομιλιών Α·- 
γύπτου —  Ισραήλ γιά τήν αυτονομία τών 
Πσλσιοτινίων, ελάχιστη πρόοδος έχει σημειω
θεί στή διάρκεια τού 80 Τό Ισραήλ επιμέ
νει νά ακολουθεί ¿τό γράμμα* τής Συμφω
νίας τού Κάμη^ Ντα ηβι.νν, ενώ ο Α ιγύττ or 
πρόεδρος Ανκ»υάρ Σα ’/τάτ επιδιώκει μιά ού- 

• θμιση τού θέματος, πού θά τόν δικαιώσει

1981 νά είναι σποφασιστιχό γιά τήν λύση 
τού παλαιστινιακού προβλήματος καί οι ελ
πίδες ουτές ενισχύονται από δύο παράγοντες:

Χ Τ  Τό ενδιαφέρον πού άρχισε νά επιδεικνύει 
ο βασιλιάς τής Ιορδανίας Χουσεΐν Υ'ά 

τά θέματα τής Δυτικής Όχθης, υποσκελίζον- 
τος, άν καί ο ίδιος πάντα τό δισψεύδει, ου
σιαστικά τήυ PIO.

f e i  Τίς επικείμενες εκλογές <τ»σ Ισραήλ, πεύ 
ενδέχ:·τσι νά ανσδείΕουν αυτοδύναμη κυ- 

βέονηστ τού Εργατικού Κόμματος- Τούς τε
λευταίους μήνες μάλιστα οι Εργατικοί όοχΐ· 
υσν νά προβάλουν πέτλι «μιά ιορδανική λύση 
τού προβλήματος τής Δυτικής Όχθης», πού 
προβλέπει ίδρυση ομοσπόνδου κράτους Γλα- 
λαιστη-ών —  Ιορδαυον μέ αποστρστικοποιη- 
μένες ζώνες, ώστε ’νά διασφαλίζεται η ασψά
λει α  τών ισραηληών συνόρων.

Μιά άλλη ουσιαστική εξέλιξη σέ μουσοιΛ- 
μανική χώρα τής Μέσης Ανατολής, τήν Τουρ
κία, είναι η κατάλυση τής Δημοκρατίας από 
τούς Τούρκους στρατηγούς στις 12 Σεπτεμ
βρίου 1980. Τό παράξοξο στήν υπόθεση αυτή 
είναι ότι ο δημοκοατκός Τύπος τής Δύσεως. 
αλλά καί οι κυβερνήσεις τών χωρών - μελών 
τού ΝΑ ΤΟ  καί τής Ε Ο Κ , όχι απλώς ανέχθη
καν αλλά καί επικύρωσαν, ουσιαστικά τή'·' 
εκτροπή, εξακολουθώντας νά παρέχουν κά
θε λογής στοατιωτική καί οικονομική βοήθεισ 
στό νέο καθεστώς.

Οι λόγοι πού οδήγησαν στό πραξικόπημα 
δέν ti να-, απόλυτα σαφείς. Βέβαπα στό εσωτε
ρικό η κατάσταση είχε εκτραχυ·Λεί, αλλά πολ
λοί νομοί της χώοας τε-λουσατ/ υπό καθεστώς 
στρατιωτικού νόμου, εδώ καί δύ’ο περίπου 
χρόνια, καί οι στρατιωτικοί δ'οικητές είχαν 
τή δυνσπέππητσ νά επιβάλουν τά νόμο και την 
τάξη με τήν ίδια σπσ<]κΣσιστικότητα πού σή
μερα τούς διοκο··.ε καί είχε ως αποτέλεσμα 
τή σύλληψη 30.000 ί εξτρεμιστών* κσί τό.· 
θάνκιτο 2·5 ατόμων. A m o πού διαφοροποιεί 
όμως την πολιτική τής χούντας από τών Τούο- 
κων πολιτικών, είναι η επιμονή τών στρατιω
τικών νά συντρίψου'.· τούς Ισλαμιστές, εν β*.ά- 
ματι των αρχών τού Κεμάλ. Ασφσλίΐς τό νέ· 
καθεστώς τής Ά γκυρα ς έχει επίγνωση τού 
γεγοι-ότος ότι ο Κεμαλισμός είναι μια υπό
θεση πού έπσψε νά σεγκινςί εδώ καί χρόνια 
τόν τουοκκό λαό, αλλά η διατύπωση σντισλα- 
μικών συνθημάτων από ηγέτε.: μιάς χώσας 
μουσουλματνιχής, θά ςαγκινσύσε, όπως καί 
πράτχματι συνέβη, τούς Δυτ κούς συμμάχου;. 
Ά ς  μήν ξεχνάμε ότι η Τουρκία οσόντισε ·λ  
εκμε·ταλλ'ΐ.:9τί τήν ευοισθησισ τών δυτικών 
χωρών. Έ τ σ ι . άτα*ν επεδίω^.ε νά ενπαχθεί στό 
Ν Α ΤΟ , φρόντισε νά δηλώσει τή νομιμοψοοσύ- 
vrj της πρός τίς αρχές της Δύσεως, πλειοδο
τώντας στήν αποστολή τουρκικών στρατευ»- 
μάτων στέν πόλεμο 7ή*̂  Κορέας. Σήμεοσ, α
ποβλέποντας σέ μεγαλύτερη οικονομική βοή
θεια κα-· τ^ολείαίνα-ντας τό έδαφος γιά τήν 
ένταξή της στην ΕΟ Κ , η Τουρκία εμφανίζε
ται ως φραγμός στή νεοϊσλαμική φρβνίτιό«.

Αφρική
Η  Αφρική -τού '80 ήταν μιά ήπειρος πρ^ι- 

νικής ασιάβειας, αλλά καί κάποιων ελπίδων 
πού δημιουργήθηκαν μέ ^ήν ανεξαρτησία τής 
Ζψπόεμπςυε καί τή διςυλλσκτικότητα πού ε- 
πίιδειξε c Μτνγκάμπε ς:ναΛαμβ0Μ»ντσς -οήν 
ττρωθι/πουργ ία.

. Συγκεκριμένα, οπήν πεστσχή τού Μαγκρέμπ 
τά καθεστώτα τού Μαρόκου, τής Αλγερίας 
καί τής Τυνησίας δοκίμασαν σοβαρές προ
κλήσεις.

Φ  Μ Α ΡΟ Κ Ο , ο 6<ισ»λιός Χασάν 1* δέν 
κατάφερε ιά συντρίψει *υύς Πολισάριο αντέο- 
τες πού μάχονται γιά τήν αυτονομία τής φυ
τικής Σαχαρας. Πέρα_ α τό τίς απώλειες ρτά 
πεδία τής μάχης, στά μέσα Αυχούσπου τψύ 
1980 οι αντάρτες μπόρεσαν νά καταφέρουν 
σημαντικά χτυπήματα «τήν περιοχή Μπ*0- 
κρα, σπκχ βρίσκονται τά πλουσιότερα «ο·/* 
χεία φωσΦ-ττων, μέ αποτόλεσμα νά διακοπούν 
οι Μαροκινές εξαγωγές. Ο πόλεμος φθοράς 
των ανταρτών ε«ντ ϊον  τού βασιλιά Χα*τάν 
11 τού Mcpókou  θά εξα»«ολουΛτσει καί κατά 
το 1981.

•  ΣΤ Η Ν  Α Λ Γ Ε Ρ ΙΑ ,  τό καθεστώς αντ¡μετώ
πιο ε τούς πρώτους μήκς τού ’80 προβλ^α. 
τα σπμαντ κά από τή μειονότητα τών ΒβρΟέ- 
ρων (αποτελούν τό V« τού πληθυσμού·) πού 
ματχοντσι V |¿ τήν οοαγτυρτση τών '■υλιτχχττν 
κβν βικαιωμοττων τους,

®  Σ Τ Η Ν  ΤΥΤΦΗΣΙΑ τόν πρώτο μήκχ τού 
1980, στο χιαστές εκ πτχνόευμένοι οπή Λ Φ ϋ ν  
οργάνκΛταν εξέγερση οπήν πάλη ΓκαΡτα «τ 
νανπίον τού καθεστώτος τού πρυέβρου Μτουρ- 
γκίμπσ. ’δίτοο» η πρώτη παρεμβατική cWp- 
γεισ τού συνταγματάρχη τής Λιβύης, >iVm p  

1 ,^ ή ν  σφριεανπτη ήπειρο καπά
τό 1980. Δέν ήτοκε όμως κσί η μαναβική.

Προσπαϊώντος νά επεκτείνει τήν ε π « » ή  
του στά νότιο τής Λιβύης, β Κοντά·* ετπβό- 
w |k i  σε μ κι «πιχεΐρηση enre---β----- ' —  -
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Α Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ Α ·  ο πγίτ·ε τήκ οκ-  
ξαοτητηε εργατικής Ενώσεως 
«Αλληλεγγύη». Λέχ Βαλίσα. 
χαιρετίζει τούς συντρόφουΐ του 
εργάτες ναλυβτυργίας τπε Κοα- 
κοβ-.ας. κρατώ·τος ·*ο κτον·ί· 
το λουλούδια Ο δοόβος ππύ· ά
νοιξε. πιστεύεται βτι θά έχει ε
πιπτώσεις «a i στις άλλες χώ- 
ρεε _ τού ανατολικού σνγοσπ.. 
σμού. Ή δη. οι Πολωνοί βγ»ά- 
τεε. ζητούν τήν ίδουση a νεΕά*- 
τητης σι·*8ι«α*·στ«ής Ε ιό π -  
OC. Τό Κεκσλίνο πττοσκολονβνΐ 
τίς κινήσεις στή* Πολωνία u  
τβ όπλο ποοά νόβας «a i τον- 
τόχοονα. κατηγοοεί τή Αύσν ά
τι προσπαθεί νά in r r iw ff i i  τά 
γεγονότα Δ Ε Ξ Ι Α  Ιρα«·*ο< 
«ττοοτιώτες πσννγυοίζουν τή νί
κη tout, μετά τήν «ατόλη·« τής 
τηοσινής πόλεωκ. Ι« λ β · α  
Στό βάθοκ ένα «οτεστηα··έ*β 
τάνκ «σί τά εοείνιο τον τελω
νείου Τ ίς νίκες τών νοώτων «- 
ικοών διαδέχθηκε mo σ τάσι οά  
τοτσ στή γοο'εαή τού αετώνχΜ 
ΚσνένοΓ από ’ où r δύο αντιπά
λους δεν ένει δυν- ιε κ  γιά ·ά 
KOTofron 'ό  οποφαοιστινό νλή- 
γυσ Έ τ σ ι  ο ακήονγτος νάλε- 
υο« πεοιοοίζετατ σε α·ι·αχίες

Sic# κΑηρονορΓί ajio ιόν χρόνο πού ΐ ε ^ ω ο ε χθές tàptioavnxta καί πέραοε πιά qtnv iotopía

ΓΙΑ ΤΙ ΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΤΟ*

περασμένο Μάρτιο απέτυχε γιατί οι χώρες 
τής Α’̂ Α Ν  προτιμούν μία πολιτική λύση τής 
κρίσεως καί δέν συμμερίζονται τήν άποψη τουκρίσεως και οεν συμμερίζονται την άποψη του 
Πεκίνου, πού υποστηρίζει ότι θά πρέπει νά

τών καθεστώτων στο γλοιαι, « .υ»  «■*· γ ·ιη»< 
Σενεγάλη, κινητοποιώντας κατά τόν τφοεδρο 
τής Σενεγόβλης, Σεγκόρ, «ισλαμικό στρατό» 
5.000 ανδρών. Η παρέμβαση τών Γάλλων 
δέν φαίνεται ικανή νά αναχαιτίσει τήν^ επε
κτατική πολιτική τού Λίβυου συνταγματάρχη, 
τη>ύ αναμένεται νά ενταθεί ιδιαίτερα μετά τή 
νίκη τού προέδρου Γκουγκουνί στό Τσάντ, 
συμμάχου τού Καντάφι τόν περασμένο μήνα, 
εναντίον τών δυνόεμεων τού αντιπροέδρου Ισέν 
Αμπρέ. Η έκβαση, ωστόσο, τού κανταψικού 
εγχειρήματος εξαρτάται από τή στάση πού 
θα τηρησει η Νιγηρία, πού πρόσφατοι άρχισε 
νά κινείται δραστήρια, τουλάχιστον σέ διπλω
ματικό επίττεδο, εναντίον τής Λιβυκής πολι
τικής.

Στή νότια Αφρική, τά αποτελέσματα τών 
εκλογών στή Ροδεσία —  Ζιμπάμπουε^, ανε- 
δειξαν στις 4 Μαρτίου πρωθυπουργό τόν Ρό- 
μπερτ Μουγκάμπε. Η συμφιλιωτικής καί με
τριοπαθής του στάση πρός τους πρώην αντι
πάλους του — λευκούς καί μαύρους-τ- δημι
ούργησαν κατ’ αρχήν μιά αισιόδοξη ατμό
σφαιρα. Αλλά οημεία τής κρίσεως δέν άργιν

τηοία κατέλαβε πραξικοπηματικά τήν εξουσία 
τό 1979. Τά όσα αναφέρθηκαν ώς τώρα διό
λου δέν σημοανουν ότι η περιοχή περνά στή 
σφαίρα επιρροής τών ΗΠΑ. Οι κάτοικοι τών 
νησιών, πού μόλις πριν λίγα χρόνια απέκτη
σαν τήν ανεξαρτησία τους δέν είναι διατεθει
μένοι νά δεχθούν δεσμεύσεις. Κι ωστόσο π 
επιβίωση τών συντηρητικών καθεστώτων εξαρ- 
τόιται από τήν οικονομική βοήθεια τής Δύ
σεως κα! εκκλήσεις ήδη γίνονται πρός τήν 
κατεύθυνση αυτή.

Εκρηκτικότερη είναι η κατάσταση στήν 
Κεντρική Αμερική. Εκεί τά αριστερά κινήμα
τα, ενθαρρυμένα από τή νίκη των Σαντινίστας 
στή Νικαράγουα τό 1979, έχνουν κλιμακώσει 
τίς οτπθέσιπς τους εναντίον των δικτατορικών 
καθεστώτων. Σέ  όλη τή διάρκεια τής προ
εδρίας τού Κάρτερ, τά καθεστώτα τής Λατι
νικής Αμερικής υψισταντο πιέσεις νά περιορί
σουν τά κατασταλτικά μέτρα που εφάρμοζαν. 
Μέ τήν εκλογή τού Ρόνσλντ Ρήγκαν οι αρχές 
τής Κόστο Ρίκα, τής Γουατεμάλας, τής Ον- 
δούοας, τού ’Ελ  Σαλβαντόρ, κλιμάκωσαν τΙς 
επιθέσεις τους εναντίον τών μαρξιστών αν-

Εδραιώθηκε η Ιρανική Εττοτνάσταση
Τού Μπέρενι © «Καθημερινής»

σαν νά εκδηλωθούν με»ά από απαιτήσεις γιά 
ουσιαστικότερη συ,μμιτοχή στή χάραξη τής 
εθνικής πολιτικής πού πρόβαλε ο φιλοσοβιε
τικός ηγέτης του Πατριωτικού Μετώπου, Τζό- 
σονα Νκόμο. Παράλληλα, εξτρεμιστές οπα- 
δφί Τού Μουγκάμπε^ όψχιοαν νά απαιτούν 
δυναμικότερη αντιμετώπιση τής λευκής μειο
ψηφίας καί τήν εφαρμογή ριζοσπαστικών σο
σιαλιστικών μέτρων. Τό 1981 προβλέπετσι 
ιδιαίτιοσ ποοβλήματικό γιά τή Ζιμπάμπουε, 
αφού πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο Μουγ- 
καμπε θά αναγκαστεί νά υιοθετήσει τό μονο
κομματικό σύσιημα γιά τή διακυβέρνηση τής 
χώρας, γεγονός πού θά τόν οδηγήσει σέ σύγ
κρουση μέ τόν Νκόμο καί σέ μαζική έξοδο 
τών λευκών.

Αξιζε« τέλος νά σημειωθεί. 011 οι επιπτώ
σεις τού εκλογικού θριάμδου τών ανταρτών 
τής Ζιμπάμπουε είχαν άμεσες συνέπειες στή 
Νότιοαφρίκανική Δημοκρατία, όπου πέρα α
πό τίς ταρσιχές καί τίς απεργίες, μαύροι αν
τάρτες κστάφίραν νά ανατινάξουν τήν Ιη  Ι 
ουνίου στό Σασολμπέργκ τό διυλιστήριο εξα
γωγής πετρελαίου από άνθρακα, γεγονός πού 
σποδεικνύιι ότι οι αντικαθιστωτικοΙ είναι σέ
θέση πλέον νά πλήξουν μονάδες στρατηγικής 
σπουδαιότητος για τήν μειοψηφία τών λαϊ
κών πού κυβερνά τή χώρα, Δέν είναι εύκολο
νά προβλεφθομν ποιες θα είναι οι άμεσες συ
νέπειες τής επαναστατικής ενεργοποιήσεως 
τών μαύρων· Οπωσδήποτε δέν επικειται η κα
τάρρευση τού καθεστώτος τών λευκών, αλλά 
τό πιθανότερο είναι ότι η κυβέρνηση του Πή- 
τερ λ^τότσ &ά σναστεκλει τήν εφαρμογή τού 
μετσρρυθμιστικού προγρόψματός της, πού α
πέβλεπε στόν εξανθρωπισμό —  όσο είναι ε
φικτό αυτό—  τού συστήματος φυλετικών δια
κρίσεων πού Ισχύει στή χώρα.

Κκντρική Α μερική  — Καροίβική

ταρτών. Εάν πράγματτι ο Ρήγκα*/ τηρήσει τίς 
προεκλογικές του υποσχέσεις καί ενισχύσει 
τούς βκροδεξιβύς δικτότσοες, συμμάχους τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, η Κβντρική Αμερική τό 
1981 θά είνοπ η πιφ ταραγμένη περιοχή τού 
πλανήτη μας.

Ά π ω  Α να το λ ή
Οι εξελίξεις στήν Άπ ω  Ανατολή δέν υπήο- 

ξβν ιδιαιτέρως εντυπωσιακές. Βέβαια, στις 
20 Νοεμβρίου άρχισε η δίκη τής «Συμμορίας 
τών τεσσάρων» στό ΠήκΙνο καέ τόν επόμενο 
υήνα απτομσκρύνθηκε από πήν προεδρία τής 
Κίνας ο Χσύα Κρύο Φένγκ, αλλά τά γεγονότα 
αυτά αποτελούν απλώς μία κατάληξη τών δια
δικασιών απομαοποιήσεως πού είγαν αρχίσει 
ήδη ινπό καιρό καί θά συνεχισθουν ασφαλώς 
μέ τόν ίδιο βραδύ ρυθμό καί στή διάρκεια 
τού 1981, άν καί πολλοί ιχναλυτές δέν απο
κλείουν κάποια αντίδραση πρός τούς δυτικό
τροπους νεωτερισμούς τού Τένγκ Χσι&ο Πίεγκ. 
Ό σ ο  γιά τά φιλόδοξα προγράμματα εκουγ- 
χρονισμού τής οικονομίας, η κυβέρνηση τού 
Πεκίνου φουνεται νά ενδιαφέρεται πλέον κυ
ρίως γιά τήν ανάπτυξη τής ελαφράς, κατανα
λωτικής βιομηχανίας.

Μεγάλη σπουδήιό-τητα, αντίθετα, ίχε· προο- 
δώσει η Κίνα στό θέμα τής αμύνης, Τό 1980 
άρχισε μέ ένα ταξίδι τού Χάρολντ Μπράουν 
στην Κίνα, τό πρώτο πού ΠΡβΥΜαΐοποΐΰύσ'· 
Αμερικανός υπουργός Αυύνης από τό 1949. 
Καί οι δύο πλευρές φρόντισαν νά δηλώσουν 
πώς η επίσκεψη τού Α,μερίκαυού επτοήρου δέ»* 
αφορούσε τήν πώληοη αμερικανικών όπλων 
στήν Κίνα. Πέντε μήνες αργότερα, τόν Μάιο, 
η Κίνα εκτόξευε μέ επιτυχία τους πρώτους 
πυρηνικούς βαλλιστικούς πυραύλους μέ ακτίνα 
δοάσεως 7.000 μιλίων, γεγονός πού άν καί 

' * κίνδυνε ' *

Στό Δυτικό Ημισφαίριο η κατάσταση υπήρ- 
j t  συγκεχυμένη στή διαρκε α τού περασμένου 
χρόνου. Είναι πγρίεργο από μιά άποψη ότι

δέν συνιστά άμεσο κίνδυνο πρός τΑν I 
σπσδεικυύει τήν πρόοδο τής κινεζικής πο) 
κής τεχνολογίας. Κι ωστόσο παρά τήν ε 
φοσαμένη επιίΧ/μΪα τού Πεκίνου ή τις

η αμερικανική κυβέρνηση δέν έχει συγκεκρι
μένη πολιτική όσον αφορά στό Δυτικό Ημι
σφαίριο καί ειδικοί roo τή Λατινική Αμερική, 
β  πρόεδρος τών ΗΠΑ Τζίμμυ Κάρτερ, λίγο 
μετά τήν ορκωμοσία του τό 1976, «Ιχε δηλώ-
« ιι ότι η Λατινική Αμερική καί τά νεγειά τής 
Κοραϊβικής θά αποτιλούοαν αντικείμενο ιδι
αίτερης μιοίμνης. Π(ρσ αϊτό τή δήλωση αυτή, 
καί τί)ν εξαγγελίσ τής πολιτικής περί· σεβα
σμού τών ανθο* ii w, ν οι*■»"·,uáiciív, δέν υ
πήρξε καμιά σ π ο '' .' σ-/·■(. υ,

Οι κυριότερ'ζ εξϊΛίξεις' ιό 1980 υπήρξαν 
οι εξής. Σ τ Μ  ΚορνιβιλΑ η εκλογική νίκη τού 
Έντοναρντ ϊεόγκσ . ρπς 30 Οκτωβρίου, υ
πήρξε αποφασιστική γιά τήν ανατροπή τής 
ισορροπίας δυνάμίων υ τ« , ιώ.- συντηρητικών 
καθεστώτων, Ο Φινϊέλ Κάστρο απέμεινε ου
σιαστικά μέ μόνο σύμμαχο τή Γρενάδα, ένα 
νησί 500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, πού 6ι-

τήν προέλασή 
ιής Τ^ύλάνθης 
ρυθρους a utp,

τνισχυθούν οι ο »πιβιετναμικές δυνάμεις τόσο 
στό Λάος αλλά κυρίως στήν Καμπότζη. Ό σ ο  
όμως καθυοτερεί η πολιτική λύση τού θέμα
τος, τόσο οι μάχες συνεχίζονται, τά κύματα 
τών Καμποιζιανών προσφύγων φθάνουν στήν 
Ταϋλάνβη καί ο κίνδυνος αποσταθεροποιή- 
σεως τών μη κομμουνιστικών καθεστώτων τής 
Ινδοκίνας είναι μεγάλος τό 1981.

Η Ιαπωνία, τέλος, τελούσε σέ όλη τή διάρ
κεια τού πες ιαμένου χρόνου υπό τό καθε
στώς πϊέοεως καί η καιιάσταση αυτή θά εξα
κολουθήσει πιθανότατα νά ισχύει καί κατά 
τό 1981. Συγκεκριμένο, τόσο οι Η Π Α  όσο 
καί η Κίνα, μεμονωμένο ή συνδυασμένα, πίε
ζαν τήν ιαπωνική κυβέρνηση νά αυξήσει τίς 
αμυντικές δαπάνες της τιάνω οπτό τό ποοοστό 
τού I - 112%  τού ακαθαρίστου εγχωρίου προϊ
όντος της. Ενδεχομένως τό Τότιο νά υποχω
ρούσε εάν η Κίνα δέν ανέβαλε τήν ίδρυση μο
νάδων βσοιάς βιομηχανίας, που επρόκειτο νά 

γίνουν από Ιάπωνες στήν περιοχή τής Σαγ- 
γάης. Η δεύτερη πίεση ττρός τήγ ιαπωνική κυ
βέρνηση ασκείται από τήν Ε Ο Κ  καί αφοοά 
τήν αποφασιστική διείσδυση τής ιαπωνικής 
οικονομίας οτήν ευρωπαϊκή αγορά. Με άλλα 
λόγια: Στή διάρκεια τού 1980 τό έλλειμμα 
τού εμπορικού ισοζυγίου τής Κοινότητα*; πρός 
τήν Ιαπωνία υπολογίζεται ότι έφτασε τά 9 
δισ. δολλάρισ. Τφ ποσό δέν είΜαι μεγάλο. 
Αλλά ο» ε τσίροι τής Ε Ο Κ  ανησυχούν γιατί οι 
ιαπωνικές εξαγωγές ανταγωνίζονται κυρίως 
τά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα καί τόν τομέα τών 
ηλεκτρονικών. Η αναγγελία τής «όούσεως «οι- 
νοπρσξίσς τής ιταλικής «Άλφα Ρομέο» καί 
τής ιαπωνικής «Νίσσσν», καθώς κορί η βείσδυ- 
ση ιαπωνικών κεψαιλαϊίων στή γερμανική αυ
τοκινητοβιομηχανία προκάλεσσ·» νευρικές αν
τιδράσεις τών ΚοινΌΓΐκών αξιωματούχων, και 
«/■ ε̂πιτυχή διαδήματτά τους πρός τήν Ιαπω
νία. Η ένταση ανκτμέντται ότι θά εξακολουθή- 
051 κατά τό 1 981 ■

Σ ο β ιετικ ή  Ενω ση
Τό 1930 υπήρξε έτος δύσκολο γιά Ιπν 

Ε Σ Σ Δ ,  καθόσον οψοοά οτά θέμαισ τής εξω- 
τεαικής πολιτικής, όπως έχουμε ήβη υπαινι- 
χθεί στις ενότηι,-ς περί Αφγανιστάν καί Ανα
τολικής Ε'υρώπης, Στό σημείο αυτό θά περι- 
ορισθούμε σέ κάποιες όιεργαρίες πού συν- 
τελούντσι στό εσωτερικό· τής Σοβ, Ενώσεως.

Όπως επισημάνθήκε ήδη οπτό πολλούς σ- 
\<αλυτές η απρμάκουνση τού Αλεξέι Κοσύγκιν 
από τήν πρωθυπουργία τής Ε Σ Σ Δ  κατά τόν 
Οκτώβριο καί η ανάρρηση τού Νικολάι Τΐχό- 
νω· στό πρωθυπουηγικό αξίωμα ήταν δηλω
τική τής επίκοατήσεωε. τών ο τοατοκοατικών 
κύκλων τής Μόσχας, πού έδιναν προτεραιό
τητα οτήν ανάπτυξη τής πολεμικής βιομηχα
νίας (μέ τόν οποία συνδέεται α.τΓ.νά ο Τΐχό- 
ν-ωφ): Μέ 85.000 Σοβιετικούς στρατιώτες στό 
Αφγανιστάν καί τήι> συνεχιζόμενη αναταραχή 
οτήν Πολωνία, η ανάληψη τών πρωθυπουργι- 
κών καθηκόντων όπό τόν ΤΐχόνωΦ ενδέχετσι 
νά ^ίιαι οπτοφσσιοτική γιά τίς εξελίξεις κατά 
τό 1981.

Στή διάρκεια ιού '80, επίσης, λόγοι τού 
π γ 0100)0 μου τών σνΤαλλπγών — εμπορικών,

οτημονικών κ.α. -· μετά τή σοβιετική εισ-
.ή οτό Αφγσνιοτάν, η Μύσχσ έπσψε ύά εί

ναι ευαίσθητη — όσο κοί όπως συνήθιζε νά 
είναι ώ<̂ τώρα - οτό θέμα τού σεβασμού τών 
σν8ηωπινων δικαιωμάτων'.Η ι.κστοατείσ ε
ναντίον τών σντΙφοονούνιων άρχισε τόν Ιο- 
\·ρυάίΐιο με. τήν εξορία τού Αντρέι Ζαχόρυιφ 
κοί τής γυναίκας του οτό Γκόρκι καί κορυ- 
φώθηκε. πριν οπό λίγους μήνες, παραμονές 
τής ενάοέξως τής διαοκέψεως τής Μαδρίτης, 
όπου εξετάζεται εόιν καί κατά ποσο τηρήθη
καν οι όοοι τής συμφωνίας τού Ελσίνκι τού 
1975.

Τέλος, οτόν οικονουικό τομέα η κατάσταση 
στήν Ε Σ Σ Δ  δέν διαφαίνεται ευνοϊκή γιά τό 
1981. Ίσω ς νά είναι εσφαλμένες οι εκτιμή
σεις τής Σ ΙΑ ,  πού προδλέττουν_ 
πττρελαίοποραγωγής στέ|ν “
19Β Ι, Τό βέβαιο είναι, κάτά τούς οικονομο
λόγους τής Δύο ε ως, ότι τό νέο σοβιετικό πεν
ταετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως 
δείχνει ότι ούτε οι Σοβιετικοί προβλέπουν αύ
ξηση τή^ παραγωγής τού πετρελαίου, ι_ 
οι επενδύσεις κα! τά αναπτυξιακά προγρι_. 
ματα τής επόμενης πενταετίας είναι περιορι
σμένα. Τό γεγονός εβντό δέν σημαίνει ότι εξ- 
πτλούνται τά αποθέματα τής Ε Σ Σ Δ ,  αλλά

Η  Ο λυμπ ια κή Φ λ όγ α

τών πλούτο παραγωγικών πηγών τής χώρας. 
Εξάλλου, τό «εμπάργκο» στις εξαγωγές σιτη
ρών πού επίβαλε στήν Ε Σ Σ Δ ,  στις 4 Ιανου
άριου 1980, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζίμμυ 
Κόφτ^ρ, έχουν δημιουργήσει ελλείψεις στήν 
κρεαταγορά τής Ε Σ Σ Δ .

Στις οικονομικές καί τεχνικές δυσκολίες 
θά πρέπει νά προοπεθεί καί ένα οξύτατο ε
θνολογικό πρόβλημα πού δημιουργείται πλέον 
στήν Ε Σ Σ Δ ,  καθώς ο ασιατικά; πληθυσμός

προεδρικό αξίωμα τών ΗΠΑ, σ τ;ς 4 Νοεμ
βρίου. Ή δη  σπο τή διάρκεια τής προ*<λογι- 
«ής εκστρατείας είχαν εκφοαστιί ψοόοι γιά 
τίς ακραίες θέσεις πού υποστήοιζε ως υπο
ψήφιος ο Ρήγκαν, στό θέμα τών εξοπλισμών, 
κϋρίως. Τό γεγονός οντό προκάλεσε μιά συγ- 
κρατημένη δυσφορία ατούς Ευρωπαίους συμ
μάχους των Ηνωμένων Πολιτειών καί επέσυρε 
τίς επικρίσεις της Σοβιετικής Ενώσεως.

Καί όσον αφορά στή Δυτική Ευρώπη, οι

6!)2 χρόνια μεΐά 
tñv ειοΒολή 
otñv Κύπρο..;

Me. n )v riooAo ατό JU 8 I,  xÂeivon· β\~ χρόνια από τήν εισβολή »</>·' τηΐ'σκι- 
XIάν οτρατενμάτοίν οτήν Κύπρο καί τύ 3V/r τού νηηιον Γ.ζακολυνΰεί νά έ,ρίοκεται 
ναό τονρκιχή καιοχή. O  i 2(Κί.ΟΟΟ ¡Ελληνοκύπριοι nntnv/ νγες, έχονν βέβαια απο- 
.,ιιταηταθεί, όοο ήταν όννατόν από, χάρη οτίς προσπάθειες κυπριακής κνβερ- 
νήοειης καί στήν αποφασιστική οικονομική βοήθεια Ίή ς  Κλλάόος. .4//ά τό ϋίμα 
ηθικό, πολιτικό χαί ανθρωπιστικό, παοαιιένει ανοικτόν Η  τουρκική π/.εναά εξα- 
κολονθιί νά περιηιιονει ανσιηιιαηκά τίς αποφάσεις τον ¿ξνηύονλιον Λοτραλείας 
καί τιήν Ι'εν ικώ ν  S  u v r ir iy c ro v  τού O U  Ε  πού anunovv τήν απομάκρυνση τών 
ξένων όννάμεων από τό νηαι. Κα ί όχι μόνον αν ιό, αλλά η ιονοκική κνβέρντμιη, 
πιό όιάσημια α π ό , εποίκισε τίς ελληνικές περιοχές τής Βορειοανατολικής Κ ύ 
προν ιιέ Τούρκους τής A νατολΐας. Παρά ταντa καί παρά τό γεγονός ότι η περιο
χή l i je  Κύπρον πού σήμερα τελεί νπό τουρκική κατοχή είναι η πλέον εύν/Ορη, η 
κατάσταση εκεί είναι περίπου τραγική από οικονομικής απόψεως. Τό  θετικό στοι
χείο οτό κυπριακό πρόβλημα είναι άτι ο Λ in κοινοτικός όιάλογνς σανεχίλετηι καί 
υπάρχου* ελπίΛες ρ»ΐ οιόν νέο mvmao τών συνομιλιών πού αργηει ανιόν τύ μήνη 
ΐ<α επικραιήσουν μετριοπαθέστερες από ψετς οτήν τονρκοχνΛριακή πλει\)ά (άστε 
νά επιαπεναθεΐ η λνοή τού προβλήματος.

înouv μείωση τής 
Ε Σ Σ Δ  κατά τό

γ”Γ
.. . ..  ,.ερίορί-
Τό γεγονός outb ÍUv σημαίνει ότι «ξ- 
αι τά αποθέματα τής Ε Σ Σ Ζ  

ότι τό «ιμπάογκο» στις εξαγωγές υψ 
χνολογίας έχει δυσχεράνει τήν αξιοποίηση

τής χώρας αυξάνεται διαρκώς « ς  βάρος τών 
Εώρωπαίων Ρώσων.

Ό σ α  αναφέρονται προηγουμένως διόλου 
δέν σημαίνουν ότι η Ε Σ ΐ Δ  βρίσκεται σήμε
ρα στα πρόθυρα μιάς εσωτερικής αναταρα
χής Αλλά τά προβλήματα υπάρχουν καί α
πασχολούν τήν σοβιετική ηγεσία «αΐ κάθε ό- 
ξυμση τους, υποστηρίζουν οι Δυτικοί αναλυ
τές  ενδέχεται νά επηρεάσει καί τήν ιξωτερική 
πολιτική τής Ε Σ  ΣΔ .

Τό γεγονός τοδ 1080, όμως, πού θά επη
ρεάσει αποφασιστικά τήν πορεία τών διεθνών 
υποθέσεων γιά μιά τετραετία, υπήρξε αναμ
φίβολα η εκλογή του Ρόναλντ Ρέγκαν στό

ηγέτες της φρονούν με εξαίρεση τήν Βοε- 
ταννίδα πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ-—  
ότι η αύξηση τών αψυντικών κΟ'/δυΚίων θά εν
τείνει τό ψυχροπολεμικό κλίμα τού άρχισε 
ήδη ιά δημιουργβίται, με αποτέλεαμα νά πι- 
ριορισθούν οι εμπορικές σχέσεις Ανατολής καί 
Δύσεως, νά αυξηθεί η ανεργ'α στή Δυτική 
Ει,ιρώπη, μέ άλα τά κοινωνικά προβλήματα 
που θά δημιουργήσει μιά τέτοια ποαοπτική.

Γιά τή Σοβιετική Ένωση τό θέμα «¡ναι 
περιπλοκότερο. Κατά τήν 
συντηρητικών κύκλων τής 
οι ΗΠΑ αποφασίσουν ιό  ενκτχύσοι,ν σηυσντι 
κά τό οπλοστάσιό τους, οι Σοβιετικοί θά

' Ε Σ Σ Δ ,
; πολιμι- 
'  ι εκπε-

— ----- ---- ,___  . . .  ---- ., _πρΛ
όδους στόν τομέα τής τεχνολογίας, η ισορ 
πίσ βυνάιμεων δέν πρόκειται νά μεταβλτ, 
στήν Άπ ω  Αιβιτολή, Εξάλλου, ο Ρόντ 
Ρήγκαν καί γενικώς οι συντηρητικοί Ρεπ 
πλικσνο» εξίφοαζαν τήν ατταρέσκειά τους 
τόν τρόπο πού ο Λευκός Οίκος είχε «εγκα 
λοίψει» τήν Φορμόζβ κ « Ι ενδέχεται ιό  ιί 
πιό φειδωλοί στϊήν «48* είδους βοήθεια πμ ς 
τό Πεκίνο.

Παράγων ασταθεΐας σ<τί  ̂ Ά λτμ  ̂Ανεβτολή, 
πού ενδέχεται νό βηιμίουργησει ευρύτερες πε
ριπλοκές τό 198 Ι, είναι η επικίνδυνη διατο> 
ρσχή ισορρρπίας δυνάμεων «τήν Ινδοκίνα. Ο 
Οιετναμικός στροβτός στΓΛίζει τή στιγμή αυ
τή τά καθεστώτα τής Καμπότζης «οτί τού 
Λάρς καί υπάρχουν αόδενι ότι γά συνεχίοΜ 

* του στις ανατολικές επαρχίες
, ,  γιά νά εξουδετερώσει τους È- 

_μ ίρ , πού καταφεύγουν γιά ανεφο
διασμό καί σν&παυστι εκεί.

Η  διπλωματική πρωτοβουλία που ανέπτυ-

Φατα κρωτήθηκε πόσο σκέφτηκε u i  αι 
τόν αμιηπικό προϋπολογισμό τώι» HHA, 
τό τρέχον Ιτοι

στ ως ενανηον ·

Ο  νέος σημαιοφ όρος Τού M iU qbvx ©  «Καθημερινής»

βία μέ μεγιιλύτερη ι 
________  . .ιτη  των βΡΜδμιων ΐ9-

χεΛας αναπτύξοως, που η στρατηγική τους 
αυξή(*ι«· μέ τέμ» τταρβπασί) τής κρί

ΗΠΑ θά παρεενί«'*» * 'βια 
ο ως έμφυτη ^τήν ενίσχυση 
χεδάς σναπτύξεως, π - ·  -  
σημασία αυξήα}«· μέ

Τού Μττερεντ ©  «Καθηαερινήςπ

βεως οτή Μέση Ανατολή κσί στήν Κρ/τρική
Ασία.

Τέλος, μέ ανάλογη περίσκεψη 9ά πρέπει νά 
αντιμετοιπισθούν καί οι προεκλογικές δηλώ
σεις τού Ρόναλντ Ρήγκαν όσον αφορά στό 
Μεσανατολικό. Ή δη, απο τά καλοκαίρι τού 
'80, η ισραηλινή εφημερίδα «Τζερούααλερ 
Πόστ» είχε επισημάτνει πώς ο μέλλων πρόεδρος 
τών ΗΠΑ μπορούσε νά αθετήσει όλες τίς υπο
σχέσεις πού εδωσε πρός τό Ισραήλ, δίχως 
νά εμφανισ&εί ότι οα ιρεί τίς προεκλογικές 
δηλώσεις του. Αλλά υπάρχουν καί πιό συγ
κεκριμένα στοιχεία. Τό ένα αφορά μία ευρύ* 
τεοη στουφή τών ΗΠΑ, πού προτιμούν ντε 
συνεργάζονται στρατιωτικά στενότερα, τόν 
τελευταίο καιρό μέ τήν Αίγυπτο παρά μέ τό 
Ισραήλ. Τό δεύτερο ήταν η άρνηση τού Ρό» 
ναλντ Ρήγκαν νά δεχθεί, μετά, τήν εκλογή του, 
τόν Ιαοαηλϊνό πρωθυπουργό Μεναχέμ Μπεγ- 
κ ΐν, ενώ έοπευσε νά συναντηθεί μέ τον Δυτικό- 
γερμανό κσγκελλάριο Χέλμβυτ Σμίτ.

Σέ  γενικές γραχιμές μπορεί ιό  υποθέσει 
κανείς ότι η πολιτική τού Ρήγκαν καί εττβ 
Μεσανατολικό θά είναι ομόλογη μέ αυτήν που 
ακολούθτρε ο ποοκάτοχός του, μέ μόνη δια
φορά, πως θά φροντίσει, ενδεχομένως, νά α
ποκλείσει τήν PLO απτό τίς διαπραγματεύ
σεις γιά τη ρύθμιση τού παλαιστινιακού προ
βλήματος.

Τέλος, όσον αφορά στούς ομήρους, παρά 
τίς επικρίσεις πού διετύητωσε εναντίον τού 
προέδρου Κάρτερ, γιά τόν χειρισμό τβύ θέ
ματος αυτού, ο Ρόναλντ Ρήγκεΐν θά υποχρεω
θεί να ακολουθήσει τήν_ πολιτική αναμονής, 
διοπτραγματεύσοων και πιέσεων τού προ κατό
χου του.

Κανένα σπό τά διείλιή προβλήμοττα τού ’80 
δέν κατέβειξε μέ τόση ενάργεια τήν ανεπάρ
κεια tcú απχρχόαεΑΧ/ Αμερικανού προέδρου. 
Συλλήψεις διπλωματών σπό ornarm e παρα- 
τηοούν-.αι μέ αυξαιόμενη συχνότητα τα τελευ
ταία χοό-ισ, καί όπως φλεγματικότατα πα- 
ρατηοούσ·: ο σρθοογοόΐοος τού αγγλικού πε
ριοδικού ίΕκόνομϊστ», τό ενδεχόμενο τής συλ- 
λήψεως ή τής απαγωγής μελών τών διπλωμα
τικών αποστολών θά τ-ρέπει v ¿  θεωρείται 
πλέον ως εγγενής κίνδυνος τού διπλωματικού 
επαγγέλματος. Ο Κάρτερ, όμως, ίσως γιά 
λόγους προεκλογικής ακρπιμότητος δέν έδω
σε οστλώς δυσανάλογες διαστάσεις στό Γ" 
τών ομήρων, αλλά α όγκα σε τού^ ηγέτες τ 
Ε Ο Κ  νά επιβάλουν κυοάσεις στο Ipin/,
22 Απριλίου. Μέ αυτό τόν τρόπο εξομοίωσε 
δύο γεγονότα διαφορετικής πολιτικής βαρύτη
τας: ’Ενα έλασσον, όπως η σύλληψη τών Α 
μερικανών διπλωματών καί ένα μείζον, όπως 
Π σοβ|ίΤΐκή εισβολή στό Αφγανιστάν, όπου 
καί πάλι είχε απαίτησε· επ-βολή κι

άποψη ορισμένων 
Ουάσιγκτον, εάν

από τούς Ευρωπαίους συμμάχους τφν Ηνω
μένων Πολιτειών πρός τήν Σοβ. Ένωση.

Τό πιό ακατανόητο, ωστόσο, είναι ότι δύο 
ημέρες μόλις μετά τήν ανακοίνωση τών ηγε
τών τής Ε Ο Κ  ότι θά ιπταστηοίξουν τίς Ηνω-

νογκαστούν νά τούς ακολουθήσουν, μέ δυσυε- 
ιή αποτελέσματα στους τομείς τής κατανα
λωτικής οικονομίας τους. Κσί επειδή τό βιο
τικό επίπεδο τών κατοίκων τής Ε Σ Σ Δ  δεν 
«ϊναε υψηλό μιά περαιτέρω επιδείνωσή του 
μπορεί νά έχει εκρηκ-ικά αποτελέσματα, α
περγίες. διεκβικητικούς αγώνες κ\π. Η λο-

Ϊική ουτή είναι αρκετά ποιοτική, αλλά τό α- 
•ερεύνητο σημείο της είναι μήπως η ηγεσία 

τής £ Σ Χ Δ  κιυβυνεύονιας νά χάσει τή μάχη 
στό εσωτερικό μέτωπο, υιοθέτηση μιά επιθε
τικότερη εξωτερική πολιτική ΓΓ εν τό  «αί η 
στοατηγική αυτή δέν εψαομόστηκι «τοτ#. άν 
κοί τόσο ο Χένρυ Κίσσινγκΐρ — όταν πιά έ- 
70Ψ* ιά  εήαι υπουργός τών Εξειτερικςιν—  
όρο καί ο Ρήγκαν — ως υποψήψ·ο< πρόεδρος 
—  τήν υποστήριξαν έ'θεομα

Τό γεγονός άτι ο Ρήγκαν βέν σκοπεύει νά 
αυέόσει κατά τρόπο βραηιατικό τί.; αμερικα
νικές στρατιωτικές δαπάνες αποβείκνύηαι σ
πό, τό / διορισμό τού Κάσιπφ Βάινμπεογκ 
στή θέση τού υπουργού Αμυνης. Ο  Βά«ν- 
μπεργκ, είναι γνωστός γιά  τούς αγώνες του  
στό παρελθόν πού αποσ κ  απούσαν σ  τάν περιο
ρισμό τών δημοσίων εξόδων. Κοί όταν πρόσ· 

αυξήσει
■ πολογιαμό τών Η Γ '

. _ ο«̂  σ
κατά ένα δολλάρκ

υντικο προϋπολογισμό τών ΚΙΠΑ, κατά 
απάντησε: Ελπίζω ότι ούτε

Βέβαια, ό Ρήγκαν είχε
ri ον τής *τνι

πλιόν (Σ ά λ τ  T T S 5Í  έτσι ή αλλιώς μετά  
τή σοβιετική εισβολή στό Αφγανιστάν, ακόμη

. __ _ J * ¡  αττερίφρά-
..  πίκυρώσεως τής Συμφω

νίας γιά  τόν περιορισμό τών στρατηγικών ό- 
- * γ 2 ) ,  αΑί,ά k r a i ή αλλιώ ς μετά

καί ο ΤζΤμμϋ Κάρτερ τήν είχε αποτόρει από  
τήν Γερουσία. Τό πιθχνοττερο είναι ότι η νέα 
αμερικανική κυβέρνηση θά a  >ει νά βιαπτρα- 
γματτύειοι τήν συμφωνία ΐτ  3, επιδιώ- 
■  οντος τροποποιήσεις τής π, /ούμενης συμ- 
ψίνίνίας, κυρίως στό θεμο ,ς ακτπτύξεως 
(deployment) τών διηπειρωτικών πυρεόλων MX.

Κατά τά  άλλα η αμυντική ηολαικΑ τάν 
Η Π Α _ β  παρον^ίνει r  ¡δισ μέ ----ί"*

Τ ό  α ιώ νιο πρόβλημα
Τον Αιούρυ Ο  ο Καθημερινής»

μάας Πολιτείες στό θάμα τού a 
ποκλεισμού τον Ιρόν, καί πριν 
στωθεί η σ κ ο τιλισ μ σ τκ ύ π μ ο  
στις 24 Απριλίου ο« Αμερικανοί 
σαν τήν τραγελαφική απόπειρα en _ _
a t ως τών ομήρων, πού απέβειξκ, άν όχι ■
ποτέ άλλο, τ %* -------
ετοιμότητας —  - — —  —  
ττειτα από τήν αποτυχία αυτή · 
οεπήμειι» ή τ«, η οδός τ *

τάν ΗΠΑ.


