
Ν’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τά ταξίδια του κ. Καραμανλή στη Μό- 

σ̂ α καί στό Πεκίνο παρουσιάστηκαν άπό 
τη Νέα Δημοκρατία ώς ξεκίνημα μιας νέ
ας έλληνικής έξωτερικής πολιτικής πιό 
ανεξάρτητης άπό τούς παραδοσιακούς 
συμμάχους της Δύσης. Ό ίδιος ό κ. Κα
ραμανλής φρόντισε νά καλλιεργήσει τήν 
έντύπωση μιας άποφασιστικής στροφής το
νίζοντας στό Πεκίνο: «μακριά άπό τά Βαλ
κάνια ό άνταγωνισμός των ύπερδυνάμε- 
ων». Ή προπαγανδιστική έκστρατεία καρ

ποφόρησε. Γιά πολλούς άκόμη καί άντι- 
θέτους πρός τήν κυβέρνηση ό κ. Καραμαν
λής έκανε τά άποφασιστικά βήματα, πού 
κανείς δέν τολμούσε μέχρι σήμερα. Μελ
λοντικά οΐ όποιεσδήποτε πρωτοβουλίες 
των έλληνικών κομμάτων άκόμη καί του 
ΠΑΣΟΚ δέν θά έχουν τόν ίδιο πρωτοπο
ριακό χαρακτήρα. 'Όμως τά ταξίδια τού 
κ. Καραμανλή δέν έντάσσονται παρά στό 
συνηθισμένο πλαίσιο των έξωτερικών σχέ

σεων των χωρων τής Δύσης μέ τίς χώρες 
τού άντίπαλου στρατόπεδου. Δέν άποτε- 
λούν προσπάθεια γιά έναν άναπροσανα- 
τολισμό τής έξωτερικής μας πολιτικής, 
θά προσπαθή σου με νά δείξουμε τήν πρα
γματική διάσταση των προβλημάτων μέ 
αφορμή τό θέμα του άφοπλισμοΟ, θέμα 
πού επανήλθε στό προσκήνιο της παγκό
σμιας έπικαιρότητας δταν ό κ. Καραμαν
λής βρισκόταν άκόμη στήν ’Ανατολική Εύ- 
ρωπη.

Η Νατοτκή “ομπρέίΙΑα,, 
6év σώζει τήν ΕιΙΑά&α

Λίγες μέρες , μετά τήν επίσκεψη τού κ. 
Καραμανλή στη Μόσχα ό κ. Μπρέζνιεφ 
στό ’̂ Ανατολικό Βερολίνο, κάλεσε τίς χώ- 
ρες τής Δυτικής Εύρώπης καί ιδιαίτερα τήν 
'Ομοσπονδιακή Γερμανία νά έγκαταλείψουν 

| τά σχέδια γιά τήν έγκατάσταση «Ατομικών 
| πυραύλων μέσου βεληνεκούς ίκανων νά πλή- 
| ξουν τή_ Σοβιετική "Ενωση. Σέ περίπτωση 
| (Αποδοχής τής πρότασης οί Σοβιετικοί θά 

ήιαν πρόθυμοι νά μειώσουν τίς έγκατεστη- 
| μένες στίς δυτικές περιοχές τής Σοβιετι

κής Ένωσης_(Σ.Ε.) άτομικές δυνάμεις μέ- 
| σου βεληνεκοΰς.

'Ο κ. Κάρτερ δέν άργησε νά (Απαντήσει. 
Δήλωσε, ότι οί ΗΠΑ δέν πρόκειται νά με- 

; ταβάλουν τά σχέδια γιά τόν έκσυγχρονι- 
| σμό τών δυνάμεων τους. Ή πρόταση τού κ.

Μπρέζνιεψ σκοπό έχει, κατά τόν Άμερικα- 
| νό πρόεδρο, νά άναστείλει τίς προσπάθει

ες^ των ευρωπαϊκών μελών τού ΝΑΤΟ γιά 
μια πιό Αποτελεσματική άμυνα. Στή Δυ
τική Ευρώπη ό Αντίκτυπος στήν πρόταση 
ήταν έπίσης Αρνητικός. Ή Σ.Ε. διαθέτει ση 
μέρα περίπου 120 πυραύλους Σ Σ — 20. Κά
θε πύραυλος εΤναι έξοπλισμένος μέ τρία 
Ανεξάρτητα Ατομικά βλήματα Ακρίβειας. 
ΕΤναι βεληνεκοΰς 4.500 χιλιομέτρων ώστε 
νά μπορεί νά πλήξει όποιοδήποτε σημείο 
τής Δυτικής Ευρώπης. Ή κινητή βάση έ- 
κτόξευσής του έμποδίζει τόν εύκολο έντοπι- 
σμό καί τήν καταστροφή του.

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Γιά νά αντιμετωπίσουν τούς πυραύλους 

Σ Σ — 20 οί ειδικοί τού ΝΑΤΟ προτείνουν 
τήν (Ανάπτυξη πυραύλων μέσου βεληνεκοΰς 
(πύραυλος, Πέρσιγκ 2) καί ένός πυραύλου 
μέ μεγαλύτερη άκτίνα δράσης, ό όποιος 
θά πετά σέ χαμηλό ύψος γιά νά μήν έντο- 
πίζετα,ι εύκολα καί θά μπορεί νά πλήξει 
τό στόχο μέ μεγάλη Ακρίβεια (πύραυλος 
Κρούζ). Οί νέοι πύραυλοι θά πρέπει, σύμ
φωνα μέ τήν πρότςκση, νά έγκατασταθούν 
σέ όλες τίς χώρες του ΝΑΤΟ ώστε νά 
μπορεί νά πληγεί άμεσα σέ περίπτωση Ανα
μέτρησης ή Σ.Ε. καί νά έξαρθρωθεϊ ή Αντι
πυραυλική της άμυνα _ άπό την πληθώρα 
τών έπιτιθεμένων σωμάτων. Μετά τήν έπα- 
νένταξη τής Ελλάδας στό στρατιωτικό σκέ
λος τού ΝΑΤΟ θά είναι υποχρεωμένη καί 
ή 'Ελλάδα νά έγκοπαστήσει τέτοιους πυ
ραύλους (ή ’Ολλανδία π.χ. θά Ανσλάβει τήν 
έγκατάσταση περίπου 10%. τό ίδιο καί τό 
Βέλγιο).

Ή Ανάπτυξη τών νέων δπλων θά έξαναγ- 
κάσει κατά τούς Δυτικούς τή Σοβιετική "Ε
νωση νά επανεξετάσει τό δλο σύστημα Αντι
αεροπορικής άμυνάς της καί νά κατασκευ
άσει καί αυτή νέα δπλα, πράγμα έξαιρετικά 
πολυδόατανο. Ή πρόταση τοΰ κ. Μπρέζ- 
νιεφ σκοπό έχει κατά τούς Δυτικούς νά 
σταθεροποιήσει τή σημερινή κατάσταση, 
πού χαρακτηρίζεται όπτό υπεροπλία τών Σο
βιετικών στά δπλα μέσου βεληνεκοΰς.

Ή πρόταση του κ. Μπρέζνιεφ υποδηλώ
νει τήν έπιθυμία τής, Σ.Ε. νά συνεχιστούν 
οί συνομιλίες γιά τόν Αφοπλισμό καί νά 
έπεκταθοΰν στά δπλα μέσου βεληνεκοΰς, 
στά δπλα δηλαδή πού έχουν πεδίο δρά
σης (πολέμου), στό χώρο γύρω άπό τά σύ
νορα τής Σοβιετικής "Ενωσης. Τό ένδιαφέ- 
ραν τοΰ κ. Μπρέζνιεφ είναι Αποτέλεσμα τών 
διαφορετικών στρατηγικών Αντιλήψεων τής 
Σοβιετικής "Ενωσης καί τών ΗΠΑ.

Ή Αμερικανική στρατιωτική θεωρία θεω-

ΤοΟ καθηγητή Κ. ΣΗΜΙΤΗ

ρεΐ Αναγκαία τήν υπεράσπιση τοΰ χώρου έ- 
πιρροής τών ΗΠΑ σέ προχωρημένες θέσεις, 
στά έξωτερικά σύνορα τής Δυτικής Συμμα- 
χίας ('Ομοσπονδιακή Γερμανία, ‘Ανατολικό 
Αιγαίο, Κορέα) Σέ έφαρμογή τής θεωρίας 
αυτής τό μισό περίπου όλων τών Αμερικανι
κών χερσαίων δυνάμεων μάχης βρίσκεται 
εκτός τοΰ έδάφους τών ΗΠΑ, τοποθετημένο 
στήν περιφέρεια τής Σ.Ε.

Σύμφωνα μέ μιά δεύτερη Αρχή τών Α 
μερικανών στρατιωτικών οί ΗΠΑ πρέπει νά 
έχουν δύο έπιδιώξίις. Ή πρώτη είνα ι ή Αντί" 
μετώπιση τής Σ.Ε. Ή δεύτερη είναι ή Αντι
μετώπιση οικονομικών καί πολιτικών κρίσε
ων σέ χώρες τοΰ τρίτου κόσμου. ΟΙ κρί
σεις αυτές,_ μιά που ή Αμερικανική οικονο
μία έξαρτάται δλο καί περισσότερο Από 
πηγές πρώτων υλών καί ένεργείας που βρί
σκονται έκτος τών συνόρων της, μποροΰν 
νά διοπαράξουν σημαντικά τήν, Ασφάλεια 
τών ΗΠΑ. Οί Αμερικανικές δυνάμεις πρέ
πει έπόμενα νά είναι έτοιμες νά αντιμετω
πίσουν διάφορους Αντιπάλους σέ μιά ποι
κιλία Αναμετρήσεων. ’Απαραίτητες είναι λοι 
πόν δυνάμεις νιά κάθε μορφής Αναμέτρη
ση, (Από έλαφρά έξοπλισμένες, εξαιρετικά 
ευκίνητες, κατάλληλες νά έπέμβουν σέ δ- 
ποιοδήποτε σημείο τοΰ κόσμου έ«ος βαρύ
τατα έξοπλισμένες γιά τή μετωπική σύγ
κρουση μέ τή Σ.Ε.

Ή στροπ-ιωτική προετοιμασίοι τών ΗΠΑ 
γιά περισσότερα ένδεχόμενα επιβάλλεται 
καί άπό τήν πιθανότητα τοΰ «ένός καί μι
σού πολέμου». 'Ο ένας πόλεμος θά είναι ό 
πόλεμος κατά τής Σ.Ε. πιθανότατα στήν 
Ευρώπη Ό  μισός πόλεμος θά είναι ό πε

ριορισμένος έδαφικά πόλεμος σέ άλλο ση
μείο τοΰ κόσμου γιά τήν προάσπιση ζωτι
κών οικονομικών συμφερόντων. Οί ένοπλες 
δυνάμεις τών ΗΠΑ πρέπει νά είναι άρτια 
έξοπλισμένες ώστε σέ ώρα, Ανάγκης καί νά 
πλήξουν τή Σ.Ε. καί νά έπέμβουν σέ όποια- 
δήποτε έστία (Αναταραχής ταχύτατα καί Α
ποφασιστικά. Γιά τήν Αντιμετώπιση τού 
«μισού πολέμου» οί ΗΠΑ έχουν δημιουργή
σει ισχυρότατη δύναμη κρούσης. Αντίστοιχη 
τής οποίας δέν έχει καμιά άλλη χώρα στον 
κόσμο. Άποτελείται άπό ναυτικές, δυνάμεις 
((Αεροπλανοφόρα καί άμφίβια σκάφη τόσο 
έπιθετικά όσο καί Αποδοτικά), τό σώμα 
τών πεζοναυτών (πού περιλαμβάνει καί μα
χητικά Αεροπλάνα, έλικότττερα καί άρματα 
μάχης), τίς δυνάμεις έπέμδόσης τού,στρα- 
τού καί τίς μεταφορικές δυνάμεις τής Αε
ροπορίας.

Ή στρτηγικη τής Σ. Ε._ βασίζεται στη 
σκέψη, δτι ή άμυνα τής χώρας θά πραγ
ματοποιηθεί στά σύνορά, της καί, σκοπό έ
χει νά καταστήσει τή χώρα φρούριο άπόρ- 
θητο άπό όποιοδήποτε έπιτιθέμενο. Ή Σ.Ε. 
διατηρεί περιορισμένο άριθμό χερσαίων δυ
νάμεων έκτος τών συνόρων της, περίπου 
18%. Οί στρατιωτικοί της πιστεύουν δτι ό- 
ποιαδήποτε (Αναμέτρηση μεταξύ ’Ανατολής 
καί Δύσης θά όδηγήσει στόν ολοκληρωτικό 
πόλεμο. Δέν υπάρχει έπόμενα ανάγκη νά 
έξοπλισθούν οί ένοπλες δυνάμεις γιά διαφό
ρων μορφών πόλεμο σέ διάφορες περιοχές. 
Οί Σοβιετικοί δέν ¿σπάζονται, τή θεωρία 
τοΰ «ένός καί μισού πολέμου». "Ολες οί,δυ
νάμεις τους έχουν (Αποστολή τόν ενα πόλε
μο. Ή Σοβιετική "Ενωση δέ διατηρεί χιά 
τούτο ισχυρές δυνάμεις έλαφρά εξοπλισμέ
νες μέ μεγάλη μετοφορική _ίκανότητα, πού 
μποροΰν νά έπέμβουν σέ χώρες τοΰ τρίτου 
κόσμου. Στους 1.036.900 τόνους τών αε
ροπλανοφόρων τών ΗΠΑ, ή Σ.Ε. άντπταρα-

θέτει (Αεροπλανοφόρα 114.000 τόνων. Τά | 
800 περίπου μαχητικά άερσπλάνα τών άμε- 
ρικανικών (Αεροπλανοφόρων (Αντιμετωπίζουν 
40 περίπου σοβιετικά. ΟΙ 215.000 άντρες 
τών άεμερικανικών δυνάμεων έπέμβασης άπο 
τελούν τριπλάσια δύναμη τής σοβιετικής. 
"Οπου πραγματοποιήθηκαν άπό „τή , Σ .Ε . 
επεμβάσεις σέ άλλες χώρες τοΰ κόσμου 
(π.χ. Αιθιοπία) έγιναν άπό δυνάμεις πού 
πρόσκαιρα άποσπάστηκαν. άπό τόν κύριο 
σκοπό τους. ΟΙ σοβιετικές δυνάμεις επέμβα
σης είναι σέ θέση νά συμμετάςτχουν όπτοφα- 
σιστικά μόνο σέ συρράξεις κοντά στά σύ
νορα τής Σοβιετικής "Ενωσης όπου διαθέ
τουν τήν ύποστήριξη τής κύριας Αμυντικής 
μηχανής.

01 ΔΥΟ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
ΟΙ δυό διαφορετικές στρατηγικές (Αντιλή

ψεις βοηθούν στήν κατανόηση τών άμεσων 
σοβιετικών έπιδιώξεων, δπως τ'ις διατύπωσε 
ό κ. Μπρέζνιεφ. Οί Σοβιετικοί επιθυμούν 
νά μειώσουν τήν πίεση στά σύνορά τους.
ΓΓ αυτό καί προτείνουν τή μή έγκατάσταση 
πυραύλων μέσου βεληνεκοΰς στή Δυτική Ευ
ρώπη. Τή δική τους πυραυλική ύπεροπλία, 
έάν ύπάρχει, θεωρούν νόμιμη άμυνα. Οί 
ΗΠΑ άντίθετα θέλουν ςτέ έφαρμογή,τής πα- 
γίας στρατηγικής τους νά καταστήσουν τή 
Σ.Ε. πιό τρωτή περιβάλλοντας της μέ τά 
νέα δπλα. Θέλουν έπιπρόσθετα νά μειώσουν 
τούς κινδύνους έμπλοκής τους σέ πόλεμο 
περιορίζοντας τή δυνατότητα πολέμου στίς 
χώρες πού περιβάλλουν τη Σ.Ε. Ή προ
σπάθεια τούτη παρουσιάζεται άπό τό ΝΑ 
ΤΟ έπίσης ώς ένίσχυση τής, νόμιμης άμυνας 
τών δυτικοευρωπαίων συμμάχων., Όρισρένα 
δυτικοευρωπαϊκά κόμματα διστάζουν όμως 
ν’ Ακολουθήσουν τή νέα κλιμάκωση τών έ- 
ξοπλισμών. Τούς δισταγμούς τους ήθελε νά 
έπιτείνει ό κ. Μπρέζνιεφ μέ τή δήλωσή του 
δτι ή Σ.Ε. δέν πρόκειται νά χρησιμοποιή
σει ποτέ πυρηνικά δπλα κατά μιας χώρας, 
ή όποια άρνεϊτσι νά τά παραγάγει ή δέν 
τά, έχει στό έδαφος της. σέρει δτι τόσο 
ςττό Γερμανικό Σοσκχλδημοκρατικό Κόμμα, 
όσο καί στήν ’Ολλανδία έπιθυμούν ή δια
πραγμάτευση γιά τόν Αφοπλισμό νά προη- 
γηθεΐ τού έκσυγχρονισμού τού νσττοϊκού ά- 
πλοστσσίου. Τό ταξίδι τού κ. Καραμανλή 
στό διεθνές αύτό πλαίσιο μοιάζει μέ ασπι
ρίνη γιά Ασήμαντους πονοκέφαλους: Θά Α
ποτελούσε δραστικό φάρμακο μόνο κάτω ά
πό τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις.

Γιά τίς ΗΠΑ ή Ελλάδα προσφέρει σει
ρά (Από πλεονεκτήματαγιά τήν πραγματο
ποίηση τής τακτικής τής προχωρημένης ά
μυνας καί τοΰ «μισό απολέμου». Βρίσκεται 
στά σύνορα τής Σοβιετικής, "Ενωσης καί Α
ποτελεί τόπο όστό τόν όποιο (Αναπτυσσόμε
νη ή δύναμη κρούσης τών ΗΠΑ θά καταφέ
ρει ισχυρά πλήγματα στόν (Αντίπαλο. Βρί
σκεται έπίσης στήν περιφέρεια τών πηγών 
τού πετρελαίου^ καί τής κρισιμότερης έ- 
στίας (Αναταραχής τού τρίτου κόσμου. Μπο
ρεί ν’ άποτελέσει βάση γιά τήν καταστολή 
κάθε έτπκίνδυνη,ς κρίσης. Έπιπρόσθετα έ
χει άξια μεγαλύτερη έκείνης πού προκύπτει 
άπό τή γεωγραφική της θέση λόγω τής ι
διομορφίας τοΰ έδάφους της. Τά νησιά διευ
κολύνουν τήν κίνηση καί κάλυψη υποβρυχίων 
με (Ατομικούς πυραύλους. ΟΙ θάλασσες επι
τρέπουν τήν έλεύθερη δίοδο στά άεροπλα- 
νοφόρα τής δύναμης έπέμβασης.

Σέ μιά πολεμική Αναμέτρηση Ανατολής 
καί Δύσης μέ πυρηνικά δπλα καί χρησιμο-

Ή συνέχεια στίιν 11 η σελίδα(ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ SKOΥΛΑΚΗ)



Ή Νατοϊκή 
όμπρέλλα

Συνέχεια άπό τήν 4η σελίδα
ποίηση πυραύλων ή Σοβιετική "Ε
νωση θα προσπαθήσει νά άποτρέ- 
ψει τον κίνδυνο να δεχθεί χτυπή
ματα άπό τό έλληνικό έδαφος.
‘0  πυρηνικός όλεθρος ή πάντως ή 
στρατιωτική άναμέτρηση μέσα καί 
γύρω άπό την Ελλάδα είναι πι
θανή Σέ έναν περιορισμένο το
πικά πόλεμο μέ άντικείμενο τόν 
έλεγχο τής Μέσης 'Ανατολής ή 
έπέκταση τού πολέμου στην Ε λ 
λάδα είναι έπίσης πιθανή. Ή 'Ελ
λάδα βρίσκεται στά σύνορα τοΰ 
σοβιετικού στρατοπέδου, μέσα 
στή δυνατή άκτίνα δράσης των 
σοβιετικών έλαφρών δυνάμεων έ- 
πέμβασης. Πρωτοβουλίες τών ‘Α
μερικανών στή Μέση Ανατολή 
μπορούν νά προκαλέσουν σοβιετι
κές άντιπρωτοβουλίες καί τήν κλι
μάκωση ένός περιορισμένου τοπι
κά πολέμου σέ σημείο ώστε νά 
έμπλακούν οί όμορες χώρες. Γενι
κότερη πολεμική άναμέτρηση η εί- 
δικότερη στή Μέση Ανατολή θά 
έχει έπόμενα άμεσο άντ ίκτυπο 
στήν Ελλάδα.

Ή εξωτερική πολιτική τής Νέ
ας Δημοκρατίας δέχεται τήν ά- 
νάγκη τόσο τών άμερικανικών βά
σεων, δσο καί τήξ συμμετοχής 
στό ΝΑΤΟ μέ τό έπιχείρημα ότι 
ή παρουσία τών ΗΠΑ άποτρέπει 
έπίθεστ τής Σ.Ε. Ή Σ.Ε. μπρο
στά στόν κίνδυνο νά προκαλέσει 
τίς ΗΠΑ σέ άναμέτρηση δέν πρό
κειται νά άποτολμήσει όποιαδήπο^ 
τε έχθρική ένέργεια. ‘Η πυρηνική 
όμπρέλα τών ΗΠΑ, ή συμμέτοχη 
μας στήν πραγματοποίηση τής Ι
σορροπίας τοΰ τρόμου έγγυαται 
τήν ειρήνη γιά τή χώρα μας.

Ή θεωρία τής «πυρηνικής όμ- 
πρέλας» είναι αμφίβολης άξίας. 
‘ Ο κ. Κίσσινγκερ σέ λόγο του 
τόν περασμένο Σεπτέμβρη στίς 
Βρυξέλλες διαβεβαίωσε τούς άκρο 
ατές του ότι άμερικανικά άντίποι- 
να θά υπάρξουν μόνο έάν ϋποστεΐ 
τό ίδιο τό άμερικανικό έδαφος έ- 
πίθεση. Οί Ευρωπαίοι θά πρέπει 
νά φροντίσουν οί ίδιοι γιά τήν ά
μυνά τους εξοπλιζόμενοι μέ τούς 
νέους πυραύλους μέσου βεληνε- 
κοΰςν Τή θέση του δικαιολόγησε 
μέ τήν παρατήρηση ότι δέν υπήρ
ξε ποτέ άμυντική θεωρία πού ίσχυ 
ρίστηκε ότι ή άμυνα μιας χώρα£ 
γίνεται τόσο πιό άποτελεσματική 
όσο πιό τρωτή είναι ή χώρα. Υ 
πονοούσε, ότι οί ΗΠΑ δέν μπο
ρούν νά προστατευθούν άποτελε- 
σματικά όταν αυξάνουν τούς κιν
δύνους νά έμπλακούν σέ πυρηνικό 
πόλεμο Θά πρέπει νά έπιδιώξουν 
νά μεταθέσουν τά πεδία πολέμου 
έκτος τών συνόρων τους.

’Ακριβώς αυτό τό σκοπό εξυ
πηρετεί ή έγκοπάσταση τών πυ
ραύλων μέσου βεληνεκούς στίς χώ 
ρες τής Δυτικής^ Εύρώπης. Ή τε
λευταία συμφωνία μεταξύ τών Η. 
Π.Α. καί τής Σ.Ε. γιά τόν άφο- 
πλισμό (ΣΑΛΤ— 2) άφορά τά δι- 
ηπειοωτικά όπλα, τά όπλα πού 
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν άπό 
τίς ΗΠΑ καί τη Σ .Ε . άπό τό έ
δαφος τους γιά  νά πλήξουν ή μιά

τήν άλλη, Ή συμφωνία περιορίζει 
τήν παραγωγή καί τήν άποθήκευ- 
ση τους καί έτσι μειώνει τούς 
κινδύνους διηπειρωτικής άνοομέτρη 
σης άνάμεσα στίς δύο δυνάμεις. 
Αύξάνει όμως άντίστροφα τήν πι
θανότητα ή άναμέτρηση νά πραγ
ματοποιηθεί μέ όπλα μέσου βελη- 
νεκούτ δηλαδή στή Δυτική Ευρώ
πη καί τά Βαλκάνια. Ή έγκατά- 
στασπ τών πυραύλων πού έπιθυμεί 
τό ΝΑΓΟ, είναι δνα βήμα γιά νά 
υπάρξει ένα βέβαιο μέτωπο πυρη
νικού πολέμου στην Εύρώπη χω
ρίς άναπόφευκτη τεχνική συνέπεια, 
όπως μέχρι σήμερα, την έμπλοκή 
τής άμερικοονικής ήπειρον.

Ή έλληνική έξωτερική πολιτική 
πρέπει νά έπιδιώκει νά άποτρέψει 
τούς ύφιστάμενους κινδύνους. Ή 
άποτοοπή τους δέν επιτυγχάνεται 
μόνο μέ μιά πολιτική καλής γειτ- 
νίασης καί φιλικών σχέσεων. Φι
λικές σχέσεις είναι άναγκαίες γιά 
νά άρουν τριβές. ’Αλλά οί τριβές 
πού υπάρχουν σήμερα άνάμεσα ! 
στην Ελλάδα καί στό σοσιαλιστι
κό στρατόπεδο είναι έπουσιώδεις 
σέ διεθνές πλαίσιο καί δέν έπι- 
δροΰν άποφασιστικά στήν έξέλιξη 
τών σχέσεων Ανατολής —  Δύ
σης. Οί κρίσεις πού θά παρασύ
ρουν την Ελλάδα στή δίνη τους 
θά προέλθουγ άπό αιτίες, τίς ό
ποιες ή στάση τής έλληνικής κυ
βέρνησης έλάχιστα έπηρεάζει. Ή 
καταστροφική γιά μάς άναμέτρη
ση, 5ν προκληθεϊ, θά προκληθεΐ 
παρά τη θέλησή μας καί χωρίς 
νά ρωτηθούμε.

Ή νέα έξωτερική πολιτική πού 
θά απαλλάξει τήν ‘Ελλάδα άπό τό 
άγχοτ τής έμπλοκής της σέ στρα 
τιωτικές συρράξεις δέν πραγματο
ποιείται μέ ένα ή περισσότερα τα
ξίδια στή Μόσχα ή τό Πεκίνο. 
Προϋποθέτει τήν πολιτικοστρατιω- 
τική άποδέσμευση τής χώρας καί 
τόν άφοπλισμό στήν περιοχή.

Τό ΠΑΣΟΚ είχε γ ι’ αΰτό προ
τείνει τή δημιουργία ένός ευρωπα
ϊκού συλλογικού συστήματος ά- 
σφαλείας πού θά έπιτρέψει τό 
βαθμιαίο, Ισόρροπο καί έλεγχόμε 
νο άφοπλισμό, τήν άπομάκρυνση 
τών ξένων στόλων καί όλων γενικά 
τών πυρηνικών όπλων άπό τή Με
σόγειο καί τήν άποδέσμευση τών 
παρακτίων χωρών τής Μεσογείου 
άπό πολιτικοστρςπτωτικούς συνα
σπισμούς.

ΜΑΒΑΖΕΪΕ ΚΑΙ
1Ι Α Α Ι Α Ε Ϊ Ε 1
1 Ε (ΙΡΝΙΗ]ίΗ



Νε ο δημοκρατ ικο ί άναπροσανατολισμο ί
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η
πώς αλλάζει ή εξωτερική πολιτική γιά 
νά μείνει ή ίδια

Του Κώστα Σημίτη

Τά ταξείδια του κ. Καραμανλή στή Μόσχα καί στό 
Πεκίνο παρουσιάστηκαν από τή Νέα Δημοκρατία ώς ξεκίνη
μα μιας νέας έλληνικής έξωτερικής πολιτικής πιό ανε
ξάρτητης άπό τούς παραδοσιακούς συμμάχους τής Δύσης.
Ό  ίδιος ό κ. Καραμανλής φρόντισε νά καλλιεργήσει τήν 
έντύπωση μιας αποφασιστικής στροφής τονίζοντας στό Πε
κίνο :" μακριά άπό τά Βαλκάνια ό ανταγωνισμός των ύ- 
περδυνάμεων". 'Η προπαγανδιστική έκστρατεία καρποφόρη
σε. Γιά πολλούς ακόμη καί άντιθέτους πρός τήν κυβέρνη
ση ό κ. Καραμανλής έκανε τά αποφασιστικά βήματα, πού 
κανείς δέν τολμούσε μέχρι σήμερα. Μελλοντικά οι ό- 
ποιεσδήποτε πρω^ιβουλίες των ελληνικών κομμάτων ακόμη 
καί τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν θά έχουν τόν ίδιο πρωτοποριακό 
χαρακτήρα. "Ομως τά ταξείδια του κ. Καραμανλή δέν 
έντάσσονται παρά στό συνηθισμένο πλαίσιο των έξωτερικών 
σχέσεων των χωρών τής Δύσης/ Δέν αποτελούν προσπάθεια 
γιά έναν άναπροσανατολισμό τής έξωτερικής μας πολιτικής, 
θά προσπαθήσουμε νά δείξουμε τήν πραγματική διάσταση 
των προβλημάτων μέ αφορμή τό θέμα τού αφοπλισμού, θέμα 
πού έπανήλθε στό προσκήνιο τής παγκόσμιας έπικαιρότητας 
όταν ό κ. Καραμανλής βρισκόταν ακόμη στήν ’Ανατολική 
Ευρώπη.

Αίγες μέρες μετά τήν έπίσκεψη τού κ. Καραμανλή 
στή Μόσχα ό κ. Μπρεζνιεφ στό 'Ανατολικό Βερολίνο, κά- 
λεσε τίς χώρες τής Δυτικής Ευρώπης καί ιδιαίτερα τήν 
‘Ομοσπονδιακή Γερμανία νά έγκαταλείψουν τά σχέδια γιά 
τήν έγκατάσταση ατομικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς ι
κανών νά πλήξουν τή Σοβιετική "Ενωση. Σέ περίπτωση α
ποδοχής τής πρότασης οί σοβιετικοί θά ήταν πρόθυμοι νά 
μειώσουν τίς έγκαταστημένες στίς δυτικές περιοχές τής 
Σοβιετικής"Ενωοης (Σ.Ε.) άτομικές δυνάμεις μέσου βελη
νεκούς .



*0 κ. Κάρτερ δεν άργησε ν ’απαντήσει. Δήλωσε, δτι 
οί ΗΙΙΑ δέν πρόκειται, νά μεταβάλουν τά σχέδια γιά τόν 
έκσυγχρονισμό των δυνάμεων τους. ‘Η πρόταση του η . 
Μπρέζνιεφ σκοπό έχει, κατά τόν άμερικανό Πρόεδρο^ νά α- 
ναστείλει τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ 
γιά μιά πιό αποτελεσματική άμυνα. Στή Δυτική Εύρώπη ό 
αντίκτυπος στή πρόταση ήταν έπίσης αρνητικός. Ή Σ.Ε. 
διαθέτει σήμερα περίπου 120 πυραύλους ΣΣ-20. Εαθε πύραυ
λος είναι εξοπλισμένος, μέ τρία ανεξάρτητα ατομικά βλήμα-
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τα μεγάλης άκριβε ίας^εληνεκοΰς 4β00 χιλιομέτρων ώστε 
νά μπορεί νά πλήξει όποιοδήποτε σημείο τής Δυτικής Ευρώ
πης. ‘Η κινητή βάση εκτόξευσής του εμποδίζει τόν εύκολο 
εντοπισμό καί τήν καταστροφή του. Γιά νά αντιμετωπίσουν 
τούς πυραύλους ΣΣ-20 οί είδικοί του ΝΑΤΟ προτείνουν #πήν 
ανάπτυξη πυραύλων μέσου βεληνεκοϋς (πύραυλος Πέρσιγκ 2) 
καί ενός πυραύλου μέ μεγαλύτερη ακτίνα, δράσης, ό όποιος 
θά πέτα σέ χαμηλό ύφος γιά νά μήν έντοπίζεται εύκολα καί 
θά μπορεί νά πλήξει τό στόχο σέ μεγάλη ακρίβεια (πύραυλος 
Κρούζ). Οί νέοι πύραυλοι θά πρέπει, σύμφωνα μέ τήν πρό- 
ταση^νά εγκατασταθούν σέ όλες τίς χώρες του ΝΑΤΟ ώστε νά 
μπορεί νά πληγεί άμεσα σέ περίπτωση αναμέτρησης ή Σ.Ε. 
καί νά εξαρθρωθεί ή αντιπυραυλική της άμυνα από τήν πληθώ
ρα των έπιτιθεμένων σωμάτων. Μετά τήν έπανένταξη τής ‘Ελ
λάδας στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ θά είναι υποχρεωμέ
νη καί ή ‘Ελλάδα νά έγκαταστήσει τέτοιους πυραύλους ( ή 
’Ολλανδία π.χ. θά άναλάβει τήν έγκατάσταση περίπου 10%, 
τό ίδιο καί τό Βέλγιο). ‘Η ανάπτυξη των νέων οπλών θά ε
ξαναγκάσει κατά τούς Δυτικούς τή Σοβιετική "Ενωση νά έπα- 
νεξετάσει τό δλο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνάς της καί 
νά κατασκευάσει καί αυτή νέα δπλα, πράγμα έξαιρετικά πο
λυδάπανο. ‘Η πρόταση του κ. Μπρέζνιεφ σκοπό εχει κατά 
τούς Δυτικούς νά σταθεροποιήσει τή σημερινή κατάσταση, 
πού χαρακτηρίζεται άπό υπεροπλία των Σοβιετικών στά δπλα 
μέσου βεληνεκοϋς.

*Η πρόταση του κ. Μπρέζνιεφ# υποδηλώνει τήν έπι- 
θυμία τής Σ.Ε. νά συνεχιστούν οί συνομιλίες γιά τόν α
φοπλισμό καί νά έπεκταθούν στά δπλα μέσου βεληνεκοϋς,



στά όπλα δηλαδή πού έχουν πεδίο δράσης (πολέμου), τό χώ
ρο γύρω άπό τά σύνορα τής Σοβιετικής ''Ενωσης. Τό ένδια- 
φερον του κ. Μπρέζνιεφ είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών 
στρατηγικών αντιλήψεων τής Σοβιετικής "Ενωσης καί των 
ΗΠΑ.

'Η αμερικανική στρατιωτική θεωρία θεωρεί αναγκαία 
τήν ύπεράσπιση τοϋ χώρου επιρροής των ΗΠΑ σέ προχωρημέ
νες θέσεις, στά έξωτερικά σύνορα τής Δυτικής Συμμαχίας 
( 'Ομοσπονδιακή Γερμανία, ανατολικό Αίγαιο, Κορέα). Σέ 
εφαρμογή τής θεωρίας αυτής τό μισό περίπου δλων των αμε
ρικανικών χερσαίων δυνάμεων μάχης βρίσκεται έκτός του έ- 
δάφους των ΗΠΑ, τοποθετημένη στήν περιφέρεια τής Σ.Ε.

Σύμφωνα μέ μιά δεύτερη αρχή των αμερικανικών 
στρατιωτικών οιΗΠΑ πρέπει νά έχουν δύο έπιδιώξεις. ‘Η 
πρώτη είναι ή αντιμετώπιση τής Σ.Ε. 'Η δεύτερη είναι ή 
αντιμετώπιση οικονομικών καί πολιτικών κρίσεων σέ χώρες 
του τρίτου κόσμου. Οι κρίσεις αυτές, μιά πού ή αμερικανι
κή οίκονομία έξαρταται δλο καί περισσότερο άπό πηγές 
πρώτων υλών καί ένεργείας πού βρίσκονται έκτός τών συνό
ρων της, μπορούν νά διαταράξουν σημαντικά τήν άσφάλεια 
τών ΗΠΑ. Οι άμερικανικές δυνάμεις πρέπει επόμενα νά είναι 
ετοιμες νά αντιμετωπίσουν διαφόρους αντιπάλους σέ μιά 
ποικιλία αναμετρήσεων. 'Απαραίτητες είναι λοιπόν δυνάμεις 
γιά κάθε μορφής αναμέτρηση, άπό έλαφρά έξοπλισμένες, ε
ξαιρετικά ευκίνητες, κατάλληλες νά έπέμβουν σέ όποιοδή- 
ποτε σημείο του κόσμου εως βαρύτατα έξοπλισμένες γιά τή 
μετωπική σύγκρουση μέ τή Σ.Ε.

*Η στρατιωτική προετοιμασία τών ΗΠΑ γιά περισσό
τερα ένδεχόμενα. έπιβάλλεται καί άπό τήν πιθανότητα του 
"ενός καί μισού πολέμου". '0 ένας πόλεμος θά είναι ό πό
λεμος κατά τής Σ.Ε. πιθανότατα στήν Ευρώπη. 'Ομισός πό
λεμος θά είναι ό περιορισμένος έδαφικά πόλεμος σέ άλλο 
σημείο του κόσμου γιά τήν προάσπιση ζωτικών οίκονομικών 
συμφερόντων. Οι ενοπλες δυνάμεις τών ΗΠΑ πρέπει νά είναι 
άρτια έξοπλισμένες ώστε σέ ώρα ανάγκης καί νά πλήξουν τήν 
Σ.Ε. καί νά έπέμβουν σέ όποιαδήποτε εστία άναταραχής 
ταχύτατα καί άποφασιστικά. Γιά τήν άντιμετώπιση του "μι-'



-σού πολέμου" οΐ ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ισχυρότατη δύ
ναμη κρούσεως, αντίστοιχη τής όποιας δεν έχει καμμιά 
άλλη χώρα στόν κόσμο. ΆποτελεΤται άπό ναυτικές δυνά
μεις (αεροπλανοφόρα καί αμφίβια σκάφη τόσο επιθετικά ο- 
σο καί άποβατικά), τό σώμα των πεζοναυτών (πού περιλαμβά
νει καί μαχητικά αεροπλάνα, ελικόπτερα καί άρματα μάχης), 
τίς δυνάμεις έπεμβάσεως του στρατού καί τίς μεταφορικές 
δυνάμεις τής αεροπορίας.

*Η στρατηγική τής Σ.Ε. βασίζεται στή σκέψη, δτι 
ή άμυνα τής χώρας θά πραγματοποιηθεί στά σύνορά της καί 
σκοπό εχει νά καταστήσει τή χώρα φρούριο άπόρθητο άπό ό- 
ποιοδήποτε έπιτιθέμενο. ‘Η Σ.Ε. διατηρεί περιορισμένο α
ριθμό χερσαίων δυνάμεων έκτος των συνόρων της, περίπου 
18%. Οι στρατιωτικοί της πιστεύουν δτι όποιαδήποτε α
ναμέτρηση μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσης θά οδηγήσει στόν ο
λοκληρωτικό πόλεμο. Δεν υπάρχει επόμενα ανάγκη νά ε
ξοπλιστούν οί ένοπλες δυνάμεις γιά διαφόρων μορφών πόλε
μο σέ διάφορες περιοχές. Οί Σοβιετικοί δέν άσπάζονται τή 
θεωρία του "ενός καί μισού πολέμου". ''Ολες οί δυνάμεις 
τους έχουν αποστολή τόν ένα πόλεμο. ‘Η Σοβιετική "Ενωση 
δέν διατηρεί γιά τούτο ίσχυρές δυνάμεις έλαφρά έξοπλισμέ- 
νες μέ μεγάλη μεταφορική ικανότητα, πού μπορούν νά έ- 
πέμβουν σέ χώρες τού τρίτου κόσμου. Στούς 1.036.900 τόν- 
νους τών αεροπλανοφόρων τών ΗΠΑ, ή Σ.Ε. άντιπαραθέτει α
εροπλανοφόρα 114.000 τόννων. Τά 800 περίπου μαχητικά αε
ροπλάνα τών αμερικανικών άεροπλανοφόρων αντιμετωπίζουν 
40 περίπου σοβιετικά. Οί 215*000 άνδρες τών αμερικανικών 
δυνάμεων επέμβασης αποτελούν τριπλάσια δύναμη τής σοβιε
τικής. “’Οπου πραγματοποιήθηκαν άπό τή Σ.Ε. επεμβάσεις σέ 
άλλες χώρες τού κόσμου (π.χ. Αίθιοπία) έγιναν άπό δυνάμεις 
πού πρόσκαιρα άποσπάστηκαν άπό τόν κύριο σκοπό τους. Οί 
σοβιετικές δυνάμεις έπέμβασης είναι σέ θέση νά συμμετάσχουν 
αποφασιστικά μόνο σέ συρράξεις κοντά στά σύνορα τής Σοβιε
τικής "Ενωσης δπου διαθέτουν τήν ύποστήριξη τής κύριας α
μυντικής μηχανής.

Οί δύο διαφορετικές στρατηγικές αντιλήψεις βοηθούν 
στήν κατανόηση τών αμέσων σοβιετικών επιδιώξεων, δπως τίς-



διατύπωσε ό κ. Μπρέζνιεφ. Οΐ Σοβιετικοί έπιθυμοΰν νά 
μειώσουν την πίεση στά σύνορά τους. Γ ι ’αύτό καί προτεί
νουν την μη εγκατάσταση πυραύλων μέσου βεληνεκούς στη 
Δυτική Ευρώπη. Τη δική τους πυραυλική υπεροπλία, εάν υ
πάρχει, Aisé Μ» τομέα αυτό·· θεωρούν νόμιμη άμυνα. Οι ΗΠΑ 
άντίθετα θέλουν σέ έφαρμογή τής παγίας στρατηγικής τους 
νά καταστήσουν τήν Σ.Ε. πιό τρωτή περιβάλλοντάς της μέ 
τά νέα δπλα. θέλουν επιπρόσθετα νά μειώσουν τούς κινδύ
νους εμπλοκής τους σέ πόλεμο περιορίζοντας τή δυνατότητα 
πολέμου στίς χώρες πού περιβάλλουν τή Σ.Ε. 'Η προσπάθεια 
τούτη παρουσιάζεται άπό τό ΝΑΤΟ επίσης ώς ένίσχυση τής 
νόμιμης άμυνας των δυτικοευρωπαίων συμμάχων. ’Ορισμένα 
δυτικοευρωπαϊκά κόμματα διστάζουν δμως ν'ακολουθήσουν τή 
νέα κλιμάκωση των έξοπλισμών. Τούς δισταγμούς τους ήθελε 
νά έπιτείνει ό κ. Μπρέζνιεφ μέ τή δήλωσή του δτι ή Σ.Ε. 
δέν πρόκειται νά χρησιμοποιήσει ποτέ πυρηνικά δπλα κατά 
μιας χώρας, ή οποία άρνεΐται νά τά πα,ραγάγει ή δέν τά ε- 
χει στό εδαφός της. Ξέρει δτι τόσο στό γερμανικό σο
σιαλδημοκρατικό κόμμα όσο καί στήν 'Ολλανδία επιθυμούν 
ή διαπραγμάτευση γιά τόν αφοπλισμό νά προηγηθεΐ τού 
έκσυγχρονισμού τού νατοί'κού οπλοστασίου. Τό ταξειδι τού 
κ. Καραμανλή στό διεθνές αυτό πλαίσιο μοιάζει μέ ασπιρί
νη γιά ασήμαντους πονοκέφαλους. Θά αποτελούσε δραστικό 
φάρμακο μόνο κάτω άπό τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις.

Γιά τίς ΗΠΑ ή 'Ελλάδα προσφέρει σειρά άπό πλεο
νεκτήματα γιά τήν πραγματοποίηση τής τακτικής τής προχω
ρημένης άμυνας καί τού "μισού πολέμου'1. Βρίσκεται στά 
σύνορα τής Σοβιετικής "Ενωσης καί άποτελει τόπο άπό τόν 
όποιο άναπτυσσόμενη ή δύναμη κρούσης των ΗΠΑ θά καταφέρει 
ισχυρά πλήγματα στόν άντίπαλο. Βρίσκεται επίσης στήν πε
ριφέρεια των πηγών τού πετρελαίου καί τής κρισιμότερης 
εστίας άναταραχής τού τρίτου κόσμου. Μπορεί ν ’άποτελέσει 
βάση γιά τήν καταστολή κάθε έπικίνδυνης κρίσης. ’Επιπρόσθε
τα εχει άξια μεγαλύτερη έκείνης πού προκύπτει άπό τή 
γεωγραφική της θέση λόγω τής ίδιομορφίας τού έδάφουςτης.
Τά νησιά διευκολύνουν τήν κίνηση καί κάλυψη υποβρυχίων 
μέ άτομικούς πυραύλους. Οι θάλασσες έπιτρέπουν τήν έλεύθβ-



-ρη δίοδο στά αεροπλανοφόρα της δύναμης έπέμβασης.
Σέ μιά πολεμική αναμέτρηση ’Ανατολής καί Δύσης μέ πυ

ρηνικά όπλα καί χρησιμοποίηση πυραύλων ή Σοβιετική "Ενωση 
θά προσπαθήσει νά άποτρέψει τόν κίνδυνο νά δεχθεί χτυπήμα
τα από τό ελληνικό έδαφος. '0 πυρηνικός όλεθρός ή πάντως 
ή στρατιωτική αναμέτρηση μέσα καί γύρω από τήν ‘Ελλάδα εί
ναι πιθανή. Σέ εναν περιορισμένο τοπικά πόλεμο μέ αντικεί
μενο τόν ελεγχο τής Μέσης 'Ανατολής ή έπέκταση του πολέμου 
στήν 'Ελλάδα είναι έπίσης πιθανή. 'Η 'Ελλάδα βρίσκεται στά 
σύνορα του σοβιετικού στρατοπέδου, μέσα στή δυνατή ακτίνα 
δράσης των σοβιετικών έλαφρων δυνάμεων έπέμβασης. Πρωτο
βουλίες των άμερικανών στή Μέση ’Ανατολή μπορούν νά προκαλέ- 
σουν σοβιετικές άντιπρωτοβουλίες καί τήν κλιμάκωση ενός πε
ριορισμένου τοπικά πολέμου σέ σημείο ώστε νά έμπλακουν οι 
δμορες χώρες. Γενικώτερη πολεμική αναμέτρηση ή είδικώτερη 
στή Μέση ’Ανατολή θά εχει επόμενα άμεσο αντίκτυπο στήν 'Ελ
λάδα .

‘Η εξωτερική πολιτική τής Κέας Δημοκρατίας δέχεται τήν 
ανάγκη τόσο τών αμερικανικών βάσεο'ν δσο καί τής συμμετοχής 
στό ΝΑΤΟ μέ τό έπιχείρημα δτι ή παρουσία τών ΗΠΑ άποτρέπει 
επίθεση τής Σ.Ε. 'Η Σ.Ε. μπροστά στό κίνδυνο νά προκαλέσει 
τίς ΗΠΑ σέ αναμέτρηση δέν πρόκειται νά άποτολμήσει όποιαδή- 
ποτε εχθρική ενέργεια. Ή  πυρηνική όμπρέλλα τών ΙΙΙΙΑ, ή συμμε
τοχή μας στήν πραγματοποίηση τής ίσορροπίας του τρόμου εγγυά- 
ται τήν ειρήνη γιά τή χώρα μας.

'Η θεωρία τής πυρηνικής όμπρέλλας είναι άμφίβολης α
ξίας. Ό  κ. Κίσσιγκερ σέ λόγο του τόν περασμένο Σεπτέμβρη 
στίς Βρυξέλλες διαβεβάίωσε τούς ακροατές του δτι αμερικανι
κά αντίποινα θά υπάρξουν μόνο έάν ύποστει τό ίδιο τό άμερικα- 
νικό έδαφος επίθεση. Οί Ευρωπαίοι θά πρέπει νά φροντίσουν 
οί ίδιοι γιά τήν άμυνά τους έξοπλιζόμενοι μέ τούς νέους πυ
ραύλους μέσου βεληνεκους. Τή θέση του δικαιολόγησε μέ τήν 
παρατήρηση δτι δέν υπήρξε ποτέ αμυντική θεωρία πού ισχυ
ρίστηκε δτι ή άμυνα μιας χώρας γίνεται τόδΐο πιό αποτελεσμα
τική δσο πιό τρωτή είναι ή χώρα. ‘Υπονοούσε, δτι οί ΗΙΙΑ δέν 
μπορούν νά προστατευθούν αποτελεσματικά δταν αυξάνουν τούς 
κινδύνους νά έμπλακούν σέ πυρηνικό πόλεμο, θά πρέπει νά έπι-



-διώξουν νά μεταθέσουν τά πεδία πολέμου έκτος των συνόρων 
τους. ’Ακριβώς αυτόν τόν σκοπό έξυπηρετει ή έγκατάσταση των 
πυραύλων μέσου βεληνεκους στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
'II τελευταία συμφωνία μεταξύ των ΗΙΙΑ καί τίς Σ.Ε. γιά τόν 
αφοπλισμό (ΣΑΑΤ-2) αφορά τά διηπειρωτικά δπλα, τά δπλα πού 
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν άπό τίς ΙΙΓΊΑ καί τή Σ.Ε. από τό 
έδαφος τους γιά νά πλήξουν ή μία τήν άλλη. 'Η συμφωνία περιο
ρίζει την παραγωγή καί τήν αποθήκευσή τους καί έτσι μειώνει 
τούς κινδύνους διηπειρωτικής αναμέτρησης ανάμεσα στίς δύο 
δυνάμεις. Αυξάνει δμως αντίστροφα τήν πιθανότητα ή αναμέτρη
ση νά πραγματοποιηθεί μέ δπλα μέσου βεληνεκους, δηλαδή στή 
Δυτική Ευρώπη καί τά Βαλκάνια. ‘Η έγκατάσταση των πυραύλων, 
πού έπιθυμεύ τό ΝΑΤΟ^είναι ένα βήμα γιά νά υπάρξει ένα βέ
βαιο μέτωπο πυρηνικού πολέμου στήν Εύρώπη χωρίς άναπόφευκτη 
τεχνική συνέπεια, όπως μέχρι σήμερα, τήν έμπλοκή τής αμερικα
νικής ήπείρου.

'Η ελληνική έξωτερική πολιτική πρέπει νά έπιδιώκει 
νά άποτρέψει τούς υφισταμένους κινδύνους. 'Η αποτροπή τους 
δέν έπιτυγχάνεται μόνο μέ μιά πολιτική καλής γειτνίασης 
καί φιλικών σχέσεων. Φιλικές σχέσεις είναι αναγκαίες γιά νά 
άρουν τριβές. ’Αλλά οί τριβές πού υπάρχουν σήμερα ανάμεσα 
στήν ‘Ελλάδα καί στό σοσιαλιστικό στρατόπεδο είναι επουσιώ
δεις σέ διεθνές πλαίσιο καί δέν έπιδρουν αποφασιστικά στήν 
έξέλιξη τών σχέσεων ’Ανατολής-Δύσης. Οί κρίσεις πού θά πα
ρασύρουν τήν 'Ελλάδα, στή δίνη τους θά προέλθουν άπό αιτίες, 
τίς όποιες ή στάση τής ελληνικής κυβέρνησης ελάχιστα επη
ρεάζει. ‘Η καταστροφική γιά μάς αναμέτρηση, αν προκληθεΐ, 
θά προκληθεΐ παρά τή θέλησή μας καί χωρίς νά ρωτηθούμε.

‘Η νέα έξωτερική πολιτική πού θά άπαλλάξει τήν Ε λ 
λάδα άπό τό άγχος τής έμπλοκής της σέ στρατιωτικές συρράξεις 
δέν πραγματοποιείται μέ ένα ή περισσότερα ταξείδια στή Μόσχα 
ή τό Πεκίνο. Προϋποθέτει τήν πολιτικοστρατιωτική αποδέσμευση 
τής χώρας καί τόν αφοπλισμό στή περιοχή.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε γι’αύτό προτείνει τή δημιουργία ενός ευρω
παϊκού συλλογικού συστήματος ασφαλείας πού θά επιτρέψει τόν 
βαθμιαίο, ισόρροπο καί έλεγχόμενο αφοπλισμό, τήν απομάκρυνση 
τών ξένων στόλων καί δλων γενικά τών πυρηνικών οπλών άπό τή 
Μεσόγειο καί τήν άποδέσμευση τών παρακτίων χωρών τής Μεσογείου 
άπό πολιτικοστρατιωτικούς συνασπισμούς.


