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Στ η ν  ι σ τ ο ρ ί α  tAq έξω« -
ρικής πολιτικής τής ’Ελλά
δας τό άπελθόν έτος δέν Οά 

el ναι ¿να έτος άδιάφοοο. θά είναι 
άντιθέτως, ένας σημαντικός στα 
θμός: , · ■ ■ · J ■ · *

Πρώτον, γιατί εντός τού 79 έ- 
πισημοποιήθηκε ή ένταξη τής χώ
ρας στήν Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα. Ή  τοπική όλοκλήοω· 
ση τής έντάξεως, μέ τήν έττίκύ- 
ρωσή της άπό τά κοινοβούλια τών 
έννέα_ μελών τής Κοινότητας, θά 

‘  νέου ί- 
I τήν

έννέα μελών της κοινότητας, 
πρτ^ΝτοποιηθεΙ εντός τού νέοι 
tout Jk ν& λειτουργήσει άπό

θά πρέπει ν' άναζητηδεί. γιά πα 
ράδειγμα, ατό γεγονός, οτι^σί loco 
λογικές προκαταλήψεις πού υπήρ
χαν στήν έλληνική πλευρά έξαφα- 
νίζονται at σημείο, ώστε νά επι
τρέπεται ρέ μια ιδιωτική έπιχείρπ- 
ση (τό Νεώριο τής Σύρου) ν’  α
ναλαμβάνει ναυπηγικές έσγασίες 
γιά τόν σοβιίτικό στόλο.

Τό πρόβλημα γιά τήν έξωτεοι- 
κή πολιτική' τής χώρας δέν είναι 
στόν χαρακτηρισμό πού θά τής δο 
θεί, αλλά ατό αν θά διατηρηθεί 
τό πνεύμα· πού άποτελεί τήν ού- 
σΙα τής πολιτικής πού άποκαλεί- 
ται σήμερα «πολυδιάστατη».

ΤοΟ
M A N . Π Λ Ο ΥΜ ΙΑ Η

1η ’ Ιανουάριου τού ’δΙ ή Κοινό
τητα ώς δέκα μελής όργανισμός, μέ 
τήν ’Ελλάδα τό Δέκατο πλήρες κέ
λος του. . , ν , ,

Καί . δεύτερο, γιατί εντός του
79 έπίσης, ή Ελλάδα έπαψε νά 
έχει (γιά λόγους Ιστορικούς κα
θυστερημένους, καθώς κα! ύπολειμ 
μάτων Ιδεολογικών προκαταλήψε
ων) κάποια μονομέρεια στις εξω
τερικές της σχέσεις καί άποκατέ- 
στησε σέ θέση Ισοτιμίας πρός τϊς 
σχέσεις της μέ τις δυνάμεις τής 
Δύσεως και τϊς σχέσεις της μέ 
τή Σοβιετική 'Ενωση. Πραγματο- 
ποίηαε^μέ τόν τρόπο αύτόν ένα 
ei6of συγχρονισμού στό σύστη
μα ν ν  έζωτερικών της σχέσεων 
καί όπως πετυχημένα έγράψη, τερ 
μάτισε γιά τήν περίπτωσή της, 
μέ καθυστέρηση βέβαια, τόν «ψυ
χρό πόλεμο».

Παοαλλήλως πρός τϊς 6ύο αυ
τές σημαντικές έξελίξεις άποκατέ- 
στησε σέ νέο φιλικό' έπίπεδο τϊς 

' σχέσεις της μέ τή Λαϊκή Κίνα, ή 
όποια στήν έποχή μας είναι ή ά- 

. ναδυομένη νέα μεγάλη δύναμη. Μέ 
τή δραστποιότητά της στή διάρ- 
κεια τού έτους ή έλληνική πολιτι- 

. κή έπιβεβαίωσε καί όνανέωσε, έξ 
άλλου, μέ βοηθητικό πάντως πα- 
©άγοντα ■ καί τήν ένεργειακή κρί- 

; ση, τά ένβιαφέοον πού είχε άνέ- 
καθεν γιά. τήν άνάπτυξη τών σχέ
σεων της μέ τίς χώοες τής Μέ
σης ’Ανατολής καί Ιδιαίτερα τΙς 
Αραβικές. 'Επιβεβαίωσε έπίσης 
τό ένδιαφέρον της γιά καλές και ■ 
άμοιβαίως έπωφελεις σχέσεις μ| 
τϊς νέες χώοες τής Άφοικής. Και 
συνέχισε τήν πολιτική τών καλών 
γειτονικών σχέσεων καί τής όσο 
τό δίΛΚίτόν στενότεοης συνεργασί
ας υ·ί ·νπς βαλκανικές χώρες.

. ♦  ..

Ή  εξωτερική πολιτική τής ’Ελ
λάδας άπό τή δημοκρατική μετα
πολίτευση τού '74 καί έπειτα, τε
λεί βέβαια ύπό τήν καθοδηγητική 
έμπνευση καί τήν ήγετική κατεύ
θυνση τού πρωθυπουργού Κ. Κα
ραμανλή. Καί τής-ίδιας, φυσικά, 
¿μ πνεύσε ως καί κατευθύνσεως, αλ
λά καί τής -προσωπικής δραστη
ριότητας υπήρξαν καί τά χαρα
κτηριστικά επιτεύγματα κατά τό 
άπελθόν έτος. "Η διαπίστωση αυ
τή όπως διατυπώνεται, δέν ύποκρύ 
πτει πρόθεση ούτε ύποτιμήσεως, 
ούτε ’ πβραγνωρίσεως τής πολιτι
κής σημασίας τού γεγονότος ότι 
τϊς πρωτοβουλίες τού πρωθυπουρ
γού συνόδευε 6 εύούτεοη (όπως 
στήν ένταξη στήν ΕΟΚ). ή’ ή κα
θολική (στις-σχέσεις μέ τήΦ,β*Σ*ί* 
Σ.Δ.) επιδοκιμασία τών ττολιτι - 
κών Εκπροσώπων τής λαϊκής γνώ
μης τής· χώρας. *

Ό  πρωθυπουργός όμιλών στήν 
θεσαλονίκη (8.9) ¿χαρακτήρισε 
τήν έξωτεοική πολιτική του ώς 
«πολυβιάστατη». Ό  χαρακτηο ν
ομός άμφίσβητήθηκε άπό τόν άρ- 
χηγό τής άξιωμΟτικής άντιπολιτεύ 
σε ως Α. Παπανδρέου, ό οποίος εί
πε άτι πρόκειται άπλώς γιά ώ - 
ραιοποίηση τής γνωστής πολιτι 
κής τού ποωθνπουσχού, πού _ έκ- 
φράζεται μέ τήν άοχη ότι «ή ’Ελ
λάδα άνήκει στή Δύση».

Ό τι ή έξωτεοική, πολιτική, ό1 
πως Ασκήθηκε καί «καπά τό *79,

II δέν μεταβάλλει τόν Ιδεολογικοπο
λιτικό προσανατολισμό τής χώρας, 
είναι Αναμφισβήτητο. Ή  σημασία 
όμως τής πολιτικής, όπως διαμορ
φώνεται, δέν είναι άπλώς έπίφσ- 
vrxj—V  Είναι βαθύτεοα ουσιαστι
κή.' ένταξη στήν ΕΟΚ, γιά πα
ράδειγμα, ένώ επιβεβαιώνει (καί 
τείνει Ισως νά σταθεροποιήσει) 
τόν «δυτικό» προσανατολισμό τής 
χώρας,έ δέν σημαίνει μόνο συμ
μετοχή σ’ ένα σύστημα οικονομι
κών σχέσεων. Σημαίνει άκόμη καί 
τήν άποδοχή μιάς προοπτικής πο
λιτικής όογανώσεως (τής ευρωπα
ϊκής ένωσε ως), ή όποια έάν πρά
γματι υλοποιηθεί, θά μεταβάλει 
τόν διεθνή συσχετισμό τών δυνά
μεων όχι μόνο πρός όφελος τής ει
ρήνης, άλλά καί πρός όφελος τής 
Ανεξαρτησίας καί τής περιστολής 
τής κηδεμσνεύσεως τού κόσμου ά
πό τίς ύπερδυνάμεις.

Ή  άνάπτυξη, έξ άλλου, τών αχέ 
σεων πρός όλες τίς κατειΑύνσεις 

I («πρός όλα τά άζιμουθια», όπως 
(έλεγα δ στρατηγός Ντέ Γκώλ), 
(πού είναι προφανώς ή έννοια τού 
' «πολυδιάστατου» χαρακτηρισμού, 
δέν προϋποθέτει τήν άπαλλαγή ά
πό κάβε πολιτική δέσμευση. ’Αλ
λά μόνο τήν άσκηση φιλικής πολι
τικής πρός όλους, χωρίς Ιδεολογι
κές προκαταλήψεις καί μέ κοίτή-

Κ νο τήν έφαομαγή τών βη- 
ικών άρχών στίς διεθνείς 
; καί τό Αμοιβαίο συμφέρον.

p f  τ!σχέσεις
Ή  ούοία τής «πολυδιάστατης» 

: πολιτικής, μέ τή σημερινή έλλη
νική της έννοια, βρίσκεται προφα- 

' »ώς στό πνεύμα μέ τύ όποίο ά- 
σκεΐται. Στύ βαθμό πού πνεύμα 
έντονύτερης θελήσεως Ανεξαρτησί
ας συνοββύει τήν «πολυβιάστατη» 
πολιτική τά πνεύμα αύτό, α* ότι 
Φοοά τήν έπανένταξη, γιά παρά
δειγμα, στή στρατιωτική όργάνω- 
ση τού NAJO, θά πρέπει ν’  άνα- 
ζητηθεί στήν αξίωση όπως ή έπα
νένταξη συνοδευθεί μέ τήν καθιέ
ρωση «ειδικών σχέσεων», άστε νά 
έξνκηοετηθοόν άποτελεσματΝεότε
ρα τά έλληνικά συμφέροντα. Καί 
α’  ό,τι· άφοοά τίς σχέσεις μέ τή 
Σοβιετική Ένωση, τό νέο πνεύμα

Στά άλλα θέματα τής έξωτε-, 
ρικής πολιτικής, όπως αυτά πού 
συνιστουν τήν χρονιζουσα κρίση  ̂
στίς έΑληνοτουρκικές σχέσεις, δε; 
σημιώθηκε καμιά ίξεΛιξη κατά τήτ 
διάρκεια τού έτους, που νά δικαιο
λογεί ελπίδες γιά. κάποια σύντομη 
διευθέτηση της κρίσεως.

Δύο, γεγονότα μόνο θά πρέπει 
νά σημειωθούν, πού αφορούν σΐη 
στάση τής Τουρκίας,. Τά ένα σχε- j  
τίζεται μέ τήν κι/βεονητική Αλλαγή 
πού πραγματοποιήθηκε στή χώρα 
τόν ’Οκτώβριο. Ή  αλλαγή έδωσε 
τήν εύκαιρία νά έπιβεβαιωθεί ότι ' 
ή τουρκική πολιτική στήν έλλιτνο-. 
τουρκική διένεξη στο Αιγαίο citan ' 
ταυτόσημη μεταξύ τών δύο μεγα- 
λυτέρων τουλάχιστον κομμάτων τής. 
χώρας, σέ τρόπο, ώστε νά μπορεί 
ν& λεχθεί, ότι Απέναντι στην 'Ελ
λάδα, έχει διαμορφωθεί στήν Τουρ
κία, μια ενιαία «εθνική πολιτική».. 
Καί τά δύο κόμματα πράγματι, 
τό ΑαΤκδ καί τής Δικαιοσύνης, υ
ποστηρίζουν, ότι γιά. τήν κρίση εύ-, 
θύνεται η 'Ελλάδα μέ τίς «αυθαι
ρεσίες» της! Καί τά quo είναι 
σύμφωνα στίς αυθαίρετες διεκδι
κήσεις πού προβάλλει ή Τουρκία 
ατό Αιγαίο, στό μοίρασμα τής θά-, 
λασσας ότή uécnj μεταξύ τών δύο, 
χωρών καί τα δυο είναι σύμφωνα' 
σέ κατηγορίες έναντίον τής Ελλά
δας για καταπιέσεις δήθεν τής 
μειονότητας τής Δυτικής Θράκης. 
Καί τά δύο. έξ άλλου, αποστηθί
ζουν ότι ή Ελλάδα με τίς παρα
βιάσεις πού έχει κάμει τών συν
θηκών Λωζάννης καί Παρισιού άνέ- 
τρεψε τήν ισορροπία πού μέ Τίς· 
συνθήκες αυτές είχε καθιερωθεί 
στό Αίγαίο. (Γιά τίς Απόψεις τού 
Λαϊκού κόμματος, δηλαδή Έτζε- 
βίτ, ’ Οχΐσούί» ! *.α„ βλ. δηλώσεις 
10.5, 15.5, I f;  10. Γιά τίς Από
ψεις τού κόμματος Δικαιοσύνης,'

- ήτοι Ντεμιρέλ. 'Ερκμέν κ.ά. βλ* 
24.IDT 6.Π7Ύ9.11, 22.12 κλπ.).

'Η κυβέρνηση Ντεμιρέλ έν τού- 
τοις’ δέ*_ έπαυσε νά υποστηρίζει ¿
(6.11, 22,12, ότι είναι σταθεοά 
ή θέση της γιά τήν ειρηνική έπί-, 
λύση τών-οιαφορών μέ τήν 'Ελλά-'i 
6α καί υπέρ της συνεχίσεως τού 
έλληνοτουρκικού διαλόγου, σχετι-| 
κά μέ τόν όποιο οί δύο υπουργοί · 
Γ. Ρ&λλης καί 'Ερκμέν, συνεψώνη-« 
σαν νά γίνει νέα συνάντηση τών 
γενικών γραμματέων τών δύο ύ-( 
ττουργείων των 'Εξωτερικών εντός 
τού Ιανουάριου.

Τό άλλο γεγονός είναι, ότι ή* 
Τουρκία πρόσδεσε νέο θέμα στήν 
έλληνστουρκική διένεξη. Επωψε-, 
λουμένη άπό τήν πρόθεση τής 
'Ελλάδας νά έπανέλθει στό στ da-, 
τιωτικό ΝΑΤΟ καί ¡ii τήν Απειλή,' 
ότι θά ματαιώσει την επάνοδο κά-' 
νοντας χρήση τού «βέτο» πού βνα-, 
θέτει,'' άξιώνει όπως ή επάνοήος^ 
συνδυασθε! μέ νέο καθορισμό toóf 
επιχειρησιακού ελέγχου στόν ένάέ*. 

.oíos χώρο τού Αιγαίου, μέ τρόπο« 
όμως πού στήν πραγματικότητα; 

•»ií 4&i«i|>«nltTÍr fcin a i i M v  6λ4-· 
♦εις της. Η Ελλάδα, όπως είναι ' 
γνωοτόν, Αποκρούει τίς τουρκικές ' 
Αξιώσεις καί τ όθέμα τής έπανέν- 
τάξεως παραμένει στάσιμο. I «

Καί στά Κυπριακό, εξάλλου, δέν 
σημειώθηκε καμ'κχ θετική πρόοδος. 
Ή  συνάντηση τού. Προέδρου Κυ
πριανού μέ τόν Ρ.' Ντενκτάς τόν· 
Μάιο Απίθωσε ένα πρόγραμμα ά
πό 10.σημεία γιά τή λύση τού 
Κυπριακού, αλλά ή εφαρμογή του-, 
ματαιώθηκε άπό την πρώτη μέρα-, 
έξ αιτίας τών Αξιώσεων τού Ντεν- ’ 
κτάς που Οδηγούσαν σέ διχοτομι-è 
κή λύση τού προβλήματος. Έκτο-j 
τε ή Κυπριακή ήγεσία, χάρη στή: 
δρςστηριότητά .της, εξασφάλισε« 
νέους διεθνείς τίτλους γιά τή βί-ί 
καιη λύση τού προβλήματος, στή 
διάσκεψη τής Κοινοπολιτείας στή 
Αουζάκα, στή διάσκεψη τών ’Α 
δεσμεύτων στην Αβάνα, καθώς καί· 
στή γενική συνέλευση τών ’Ηνωμέ
νων Εθνών. Πρακτικά όμως αποτε
λέσματα δέν προέκυψαν ώς τήν ώ
ρα. Ό  Ντενκτάς έπωψελρύ μένος ά
πό τήν κυβερνητική .Αλλαγή στην; 
Άνευρα έπεχειρησε νά προχωοή- 
σει στήν πραγματοποίηοή τού μο
νίμου στόχου του, στήν άνακήου- - 
ξη δηλαδή τή^ ζώνης τουρκικής κα
τοχής τής Kuwpou σέ Ανεξάρτητο 
Τούρκονυπριακό κρατίδιο, εμποδί
σθηκε όμως άπό τόν Σ. Ντεμιρέλ.

Λήγοντο^ τού έτους Αναμένεται 
πρωτοβουλία τού γενικού ,γραμμα- 
τέως' τών* Ηνϋμένογ Εθνών κ. 
Βαλντχάϊμ γιά τήν έπανάληψη τού 
διακοινοτικού διαλόγου,, ή όποία 
όμως είναι άγνωστον άν. πρότγμα- 

ί θά ‘  «  i “τ ι καί πότε έκβηλωθεί.
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