
Προεδρία
καί βάσεις

νΗ πώς μιά «χώρα της περιφερειαρ> διαχειρίζεται 
την πολιτική του δυτικοευρωπαϊκοί» ιμπεριαλισμού 

καί «επιβάλλει τίς θεσεις τηρ> στις ΗΠΑ

1. Σ υνετοί πρόεδροι καί 
σκληροί διαπραγματευτές.

! «Στήν ' Ελλάδα αρμόζει τό πρότυ
πο της περιφερειακής χώρας»1, υ
ποστήριζε τρία χρόνια πριν ό κ. Α. 
Παπανδρέου καί ή θέση αυτή άπο- 
τελεί άκόμα καί σήμερα μιά άπό τίς 
βασικές ιδεολογικές συντεταγμένες 
τοϋ ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται μάλιστα γιά 
μιά θέση πού υποστηρίζεται σέ ά- 
ναφορά μέ τίς θεωρίες μητρόπολης- 
περιφέρειας, θεωρίες πού διατυπώ
θηκαν κατά τίς τελευταίες δεκαε
τίες στά πλαίσια τής διεθνούς Αρι
στερός.

Νά πού όμως ή «περιφερειακή» 
Ελλάδα άκολουθεί σταθερά μιά 

πορεία πού κάθε άλλο παρά άρμό- 
ζει στό «περιφερειακό πρότυπο». 
Πρόκειται γιά μιά πορεία πού προ
κύπτει άπό τή διαρκώς διευρυνόμε- 
νη καπιταλιστική άνάπτυξη κατά 
τίς τελευταίες δεκαετίες, καί ή ό
ποια τοποθετεί χωρίς άμφιβολία 
τόν έλληνικό καπιταλισμό στά πλαί
σια τής εύρωπαίκής δύσης. "Ενας 
άπό τούς βασικούς σταθμούς σ' αυ
τή τήν πορεία ύπήρξε ή ένταξη τής 
χώρας στήν ΕΟΚ.

Καθώς ή πορεία αύτή έχει σταθε
ροποιηθεί, κανέναν δέν έκπλήσσει 
πλέον τό γεγονός ότι ή Ελλάδα 
άνέλαβε τό μήνα πού πέρασε τήν 
προεδρία τής ΕΟΚ. Καί βέβαια κα
νείς δέ φαίνεται νά θυμάται -καί 
πρώτη άπ' όλους ξεχνάει ή παραδο
σιακή Αριστερά- πώς ή πολιτική 
πού άνέλαβε νά διαχειριστεί ή ' Ελ
λάδα στά πλαίσια τής προεδρίας 
είναι μιά πολιτική ιμπεριαλιστική, 
είναι ή πολιτική πού έπιχειρεϊ νά 
διασφαλίσει τά κοινά ή μάλλον τά 
(όποια) συγκλίνοντα συμφέροντα 
τού δυτικοευρωπαϊκού ιμπεριαλι
σμού.

Μπορεί λοιπόν νά καυχιέται ή 
σοσιαλιστική «’Ελεύθερη Γνώμη» 
(6-7-83) πού ή ' Ελλάδα θεωρείται 
ικανή άπό τούς έταίρους της νά 
προωθήσει τά εύρωπαϊκά συμφέρο
ντα μέσα στήν οικουμένη. Έγραφε 
ή έφημερίδα: «Κύκλοι τού Εύρω- 
παϊκού Κοινοβουλίου ύποστήριζαν 
χθές ότι, αν οί έλληνικές θέσεις 
άπέναντι στά διεθνή προβλήματά 
καί τούς τρόπους έπίλυσής τους 
ύποστηρίζονταν άνεπιφύλακτα άπ' 
όλες τίς πολιτικές παρατάξεις τών 
κρατών μελών, ή ΕΟΚ θά καταλάμ
βανε άλλη θέση άνάμεσα στίς δύο 
ύπερδυνάμεις».

"Ομως ή άντιστοιχία μέ τό πρότυ
πο τής περιφερειακής χώρας δια- 
ψεύδεται σήμερα καί άπό τήν έξέλι- 
ξη τών διαπραγματεύσεων γιά τίς 
άμερικανικές βάσεις, καί τήν κυ
βερνητική θριαμβολογία μετά τή 
μονογραφή τής συμφωνίας. Είναι 
έδώ χαρακτηριστικό ότι κατά τή 
διάρκεια τών διαπραγματεύσεων 
κανείς δέν χαρακτήρισε σάν παρά
λογη τή «βούληση» τής κυβέρνησης 
νά έπιβάλει τούς όρους της στήν 
ιμπεριαλιστική ύπερδύναμη, τίς 
ΗΠΑ. Καί μετά τή μονογραφή τής

συμφωνίας, άν ύπήρξε κάτι πού 
άμφισβητήθηκε, αύτό ήταν ή ειλι
κρίνεια καί ή συνέπεια τής κυβερ
νητικής πολιτικής. Κανείς δέν άμφι- 
σβήτησε όμως τή βασική ύπόθεση 
ότι ή έλληνική κυβέρνηση έχει τή 
δυνατότητα (άν πραγματικά τό έπι- 
διώκει) νά διασφαλίσει τήν έθνική 
άνεξαρτησία.

Οί θεωρίες περί «περιφερειακού 
προτύπου» άλλά άκόμα καί οί θεω
ρίες τής παραδοσιακής 'Αριστερός, 
περί «ολόπλευρης έξάρτησης», πού 
καθορίζει τήν όποια έξέλιξη τής 
έλληνικής κοινωνίας, μπήκαν, μετά 
τήν ανάληψη τής διακυβέρνησης 
άπό τό ΠΑΣΟΚ, στή βαθύτερη κρί
ση τής ιστορίας τους.

' Αξίζει πάντως τόν κόπο νά έπα- 
νέλθουμε στίς έλληνικές προγραμ
ματικές δηλώσεις γιά τήν προεδρία 
τής ΕΟΚ. Γιατί έκεί άκριβώς ή άντί- 
φαση φθάνει στά όριά της.

2. Τό «περιφερειακό πρότυ
πο» καί οί στόχοι τής έλλη
νικής προεδρίας.

Κάπου άλλού έχουμε προσπαθή
σει νά δείξουμε ότι είναι έντελώς 
σαθρός ό θεωρητικός ισχυρισμός

ότι ή Ελλάδα άνήκει στήν «καπιτα
λιστική περιφέρεια», άκόμα κι άν 
έξετάσει κανείς τά πράγματα άπό 
τή σκοπιά τών θεωριών μητρόπο
λης - περιφέρειας2. 'Ακόμα, δείξαμε 
έκεί ότι οί θεωρίες μητρόπολης-πε- 
ριφέρειας είναι ώς έπί τό πλεϊστον 
άφερέγγυες γιά τή μελέτη τού ιμπε
ριαλισμού καί τής έξάρτησης.

' Εδώ όμως έχουμε νά κάνουμε μέ 
άλλης τάξης φαινόμενα. Δηλαδή, 
διαπιστώνουμε τόν άπροσχημάτι- 
στο πλέον χλευασμό τής θέσης ότι 
«στήν Ελλάδα άρμόζει τό πρότυπο 
τής περιφερειακής χώρας», άπό τό 
ίδιο τό κυβερνητικό κόμμα πού εί- 
σήγαγε τή θέση αύτή στήν πολιτική 
ζωή τού τόπου.

Ό  υπουργός έξωτερικών Γιάννης 
Χαραλαμπόπουλος έκθέτοντας λοι
πόν στήν όλομέλεια τού εύρωπαϊ- 
κού κοινοβουλίου, «τούς στόχους 
καί τίς προτεραιότητες τής έλληνι
κής προεδρίας», έπεσήμανε πώς 
«σέ κρίσιμες περιοχές, όπου συχνά 
διακυβεύεται ή παγκόσμια ειρήνη 
δέν έχουμε τή δυνατότητα νά έπη- 
ρεάσουμε τίς Εξελίξεις τό ίδιο άπο- 
φασιστικά όπως οί δύο μεγάλες πυ
ρηνικές δυνάμεις» ('Ελ. Γνώμη 
6/7/83). Στή συνέχεια διατύπωνε

τούς άξονες στούς όποιους πρέπει 
νά κινηθεί ή ευρωπαϊκή πολιτική, 
καί πού σήμερα καλείται νά διαχει
ριστεί ή ' Ελλάδα, μέ στόχο νά τρο
ποποιηθεί ό παγκόσμιος συσχετι
σμός ύπέρ τής Εύρώπης. Άνάμεσα 
στ' άλλα διακήρυξε λοιπόν ότι: Στή 
Μέση Ανατολή «ή 'Ελλάδα είναι 
έτοιμη, σέ συννενόηση μέ τούς έταί
ρους της, νά άναλάβει πρωτοβου
λίες γιά τήν Εκτόνωση τής σημερι
νής κρίσης». Ακόμη, θά καταβάλει 
«προσπάθειες γιά νά εύοδωθούν οί 
διαπραγματεύσεις γιά άφοπλισμό ά
νάμεσα στίς ΗΠΑ καί τήν ΕΣΣΔ», 
ένώ γιά τό Πολωνικό έπιδιώκει τήν 
«Ενθάρρυνση τού διαλόγου μεταξύ 
τών πολιτικών καί κοινωνικών ομά
δων σ' αύτή τή χώρα καί ύπόδειξη 
στό πολωνικό καθεστώς πώς όταν 
έπιστρέψει στό δρόμο τής έθνικής 
συμφιλίωσης οί δέκα θά τό βοηθή
σουν νά ξεπεράσει τίς οικονομι
κές δυσχέρειες καί τήν κοινωνική 
άναταραχή» (Αυγή 6/7).

Άπό τήν οικουμενική πολιτική 
τού ΠΑΣΟΚ δέν μπορούσε, φυσικά 
νά διαφύγει καί ή Αφρική. Ό  Γ. 
Χαραλαμπόπουλος δήλωσε πώς πο
λύ πρόθυμα θά ύπηρετήσει σάν 
πρόεδρος τού συμβουλίου ύπουρ-
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γών τής ΕΟΚ, τήν πολιτική πού 
έφαρμόζει ή Δ. Ευρώπη στήν Α
φρική καί πού στηρίζεται κυρίως 
στή σύμβαση LOME I. "Αν είναι 
βέβαια πολύ δύσκολο γιά όποιονδή- 
ποτε θέλει νά τοποθετείται στήν 
'Αριστερά νά ύποστηρίξει δτι ή πο
λιτική τής ΕΟΚ στήν 'Αφρική δέν 
είναι ιμπεριαλιστική, άλλο τόσο δύ
σκολο είναι νά ύποστηρίξει δτι μιά 
χώρα, ή 'Ελλάδα, πού άναλαμβάνει 
νά διαμεσολαβήσει τήν πολιτική αύ- 
τή είναι μιά χώρα περιφερειακή καί 
ύπανάπτυκτη.

Πράγματι, μέ τήν άνάληψη τής 
προεδρίας τής ΕΟΚ, οι άντιφάσεις 
τής ιδεολογικής συγκρότησης τού 
ΠΑΣΟΚ φθάνουν στά δριά τους.

"Ηδη τήν έπομένη τών δηλώσεων 
τού υπουργού έξωτερικών, οί έφη- 
μερίδες μάς πληροφόρησαν δτι ό 
πρωθυπουργός πού βρισκόταν στή 
Μαδρίτη ζήτησε άπό τόν 'Ισπανό 
ομόλογό του «νά άσκήσει τήν ισπα
νική έπιρροή στίς χώρες τής Λατινι
κής 'Αμερικής γιά νά τόν βοηθήσει 
στήν πρωτοβουλία του, σάν πρόε
δρος τής ΕΟΚ, γιά λύση στό πρό
βλημα τής περιοχής». ('Ελευθερο
τυπία 7/7).

Καί λίγες μέρες άργότερα έπισκέ- 
φτηκε τήν 'Αθήνα ό άντιπρόεδρος 
καί ύπουργός έξωτερικών τού Λιβά
νου ' Ελί Σαλέμ, ό όποιος καί συνα
ντήθηκε μέ τόν Α. Παπανδρέου. Ό  
τελευταίος δήλωσε μετά τή συνά
ντηση δτι σχετικά μέ τό θέμα τού 
Λιβάνου: «’Εμείς ύποσχεθήκαμε 
δτι πράγματι θά μελετήσουμε τό 
θέμα καί δτι θά προτείνουμε λυ'- 
ση». (Έλ. Γνώμη 15/7).

Είναι λοιπόν ή πολιτική καί οί 
διακηρύξεις τής κυβέρνησης τού 
ΠΑΣΟΚ πού προβάλλουν καί κά
νουν σήμερα φανερό τό δτι ή 'Ελ
λάδα δχι μόνο δέν ύπάγεται τυφλά 
στίς μονοσήμαντες έπιλογές καί τίς 
έντολές τών «κέντρων τής έξάρτη- 
σης» δπως οί περιφερειακές χώρες, 
αλλά, άντίθετα «διαθέτει τή βούλη
ση», σάν εύρωπαϊκή χώρα, νά προ
ωθήσει τά δυτικοευρωπαϊκά οικο
νομικά καί πολιτικά συμφέροντα μέ 
τά όποια φαίνεται νά συγκλίνουν 
καί τά έλληνικά συμφέροντα, δηλα
δή τά συμφέροντα τής κεφαλαιο
κρατικής έξουσίας στή χώρα μας.
Ως έκ τούτου, ή 'Ελλάδα μπορεί 

νά προσδοκά καί νά έπιδιώκει «τή 
σύγκλιση τών οικονομιών τών κρα
τών μελών καί τήν άμβλυνση τών 
δομικών ή άλλων άνισοτήτων καί 
άνισορροπιών μεταξύ τους» ('Ελ. 
Γνώμη 6/7). Καί αύτό, παρ' δτι βέ
βαια στά πλαίσια τού παγκόσμιου 
καπιταλιστικού συστήματος θεω
ρείται νομοτελειακό άπό τόν Α. Πα
πανδρέου δτι «ή άπόσταση άνάμε- 
σα στά βιοτικά έπίπεδα μητρόπο
λης καί περιφέρειας μεγαλώνει»3.

3. Δ ια πραγματεύσεις, συμ
βιβασμοί καί συμφωνίες κυ
ρίων.

Ή  άνάληψη λοιπόν τής προε
δρίας τής ΕΟΚ, δίνει στήν έξωτερι-

κή πολιτική τού ΠΑΣΟΚ εναν άλλο 
«άέρα». Μέχρι τώρα τό ΠΑΣΟΚ 
φρόντιζε νά χαρακτηρίζει τήν πολι
τική του σάν «έθνικά ύπερήφανη» 
άπέναντι στίς πιέσεις τών «μεγάλων 
δυνάμεων». Τώρα όμως, δλο καί 
περισσότερο άρχίζει νά έμφανίζει 
τήν πολιτική του σάν τή σοσιαλιστι
κή έκδοχή τής πολιτικής τών χωρών 
τής μητρόπολης. Στά πλαίσια αύτά 
σήμερα παίρνει πρωτοβουλίες γιά 
τό Μεσανατολικό, αύριο γιά τή Λα
τινική 'Αμερική καί τήν 'Αφρική, 
γιά τίς σχέσεις τών δύο ύπερδυνά- 
μεων, μεθαύριο γιά τό Πολωνικό 
καί ούτω καθεξής. "Ετσι ή Ελλάδα 
δχι μόνο δέν είναι ύποτελής, άλλά 
ισότιμος έταϊρος τών ιμπεριαλιστι
κών χωρών.

Βέβαια τά φαινόμενα αύτά δέν 
είναι πρωτοφανή. "Ας ξαναθυμη- 
θούμε τίς σχέσεις τής Ελλάδας μέ 
τό ΝΑΤΟ άπό τό 1974,πού άποχω- 
ρεί, μέχρι πρόσφατα , πού έγείρει 
βέτο καί έπιφυλάξεις στίς άποφά- 
σεις τής συμμαχίας. Άλλά, άν κά
ποια τέτοια φαινόμενα στό παρελ
θόν ήταν σποραδικά, σήμερα έχου
με νά άντιμετωπίσουμε έναν πραγ
ματικό καταιγισμό θέσεων καί 
πρωτοβουλιών πού άναγορεύουν 
τήν Ελλάδα σέ άνεξάρτητη εύρω- 
παϊκή χώρα πού συγκλίνει στή 
στρατηγική τής ΕΟΚ. Σέ αύτό τό 
κλίμα πού δημιουργήθηκε στηρί- 
χθηκε καί τό ΠΑΣΟΚ στήν τελευ
ταία φάση τής διαπραγμάτευσης 
γιά τίς βάσεις. "Ετσι πολύ εύκολα 
τό σκηνικό μεταμορφώθηκε: δέν 
ήταν πιά οί 'Αμερικανοί πού έξε- 
βίαζαν καί τό ΠΑΣΟΚ ύπεραμυνό- 
ταν σέ μία διαπραγμάτευση έπί ϊ- 
σοις δροις: έπεδόθησαν οί ελληνι
κές προτάσεις, οί 'Αμερικανοί τίς 
μελέτησαν καί τελικά οί δύο πλευ
ρές κατέληξαν σέ μιά συμφωνία.

Στή συνέχεια, καί δταν άρχισε ή 
κριτική τής συμφωνίας, τό πράγμα 
άρχισε δλο καί περισσότερο νά 
μοιάζει μέ παρωδία. Τό ΚΚΕ άντέ- 
δρασε μέν έντονα, άλλά δέν μπορεί 
νά άποφύγει καί τίς εύθύνες του, 
δταν σέ δλη τή φάση τής διαπραγ
μάτευσης στήριξε τό ΠΑΣΟΚ, μέ τό 
οποίο καί συνδιοργάνωνε συγκε
ντρώσεις γιά τίς βάσεις. Τό ΚΚΕ, 
άφού άποδέχτηκε καί νομιμοποίη
σε τή διαδικασία τής διαπραγμάτευ
σης, πολύ δύσκολα μπορεί νά αμφι
σβητήσει έκ τών υστέρων τό άποτέ- 
λεσμα τής διαδικασίας αυτής, καί 
μάλιστα δταν τό ΠΑΣΟΚ υποστηρί
ζει δτι πρόκειται γιά συμφωνία ά- 
ποχώρησης.

Ά πό τό σημείο αύτό καί μετά, ή 
δλη συζήτηση ήχεί παράλογη, μοιά
ζει μέ συζήτηση μελλοντολόγων πού 
καλούνται νά άποφανθούν γιά τό τί 
θά συμβεί μετά άπό πέντε,έξι ή καί 
έπτά χρόνια. Καί στό έπίκεντρο τού 
διαλόγου τίθεται δχι ή πολιτική, 
άλλά οί προθέσεις καί ή ειλικρίνεια 
τής κυβέρνησης. Ό  καθένας βέ
βαια μπορεί νά πιστεύει οτιδήποτε 
θέλει γιά τήν ειλικρίνεια τού Α. 
Παπανδρέου, δταν ό τελευταίος δη
λώνει δτι οί βάσεις θά φύγουν ό- 
πωσδήποτε. Άλλά ό χαρακτήρας

τού πρωθυπουργού δέν μπορεί νά 
γίνει άντικείμενο πολιτικών άναλύ- 
σεων καί, πολύ περισσότερο, πεδίο 
πολιτικών συγκρούσεων.

Άντίθετα δμως, ή κυβέρνηση θά 
μπορεί νά ύποστηρίξει δτι δέν ύπέ- 
στειλε τίς προεκλογικές της ύπο- 
σχέσεις καί δτι ή καθυστέρηση τής 
άπομάκρυνσης τών βάσεων όφείλε- 
ται σέ έθνικούς λόγους (Αιγαίο 
κλπ). "Ισα-ϊσα πού τό ΠΑΣΟΚ θά 
έπαναφέρει έπιθετικά τό ζήτημα 
τών βάσεων στήν έπόμενη έκλογική 
άναμέτρηση, γιά νά διεκδικήσει τήν 
ψήφο τής Αριστερός, ώστε νά ολο
κληρώσει τό έργο τής άπομάκρυν- 
σης.

Έτσι, ή κριτική τού ΚΚΕ, πού 
υποστηρίζει δτι πρόκειται γιά άποι- 
κιακού χαρακτήρα συμφωνία, καί 
δτι ή προεδρία τής ΕΟΚ άλυσσοδέ- 
νει τή χώρα στά δεσμά τής ύποτέ- 
λειας, λίγο ως πολύ πέφτει στό 
κενό. Μόνο μία κριτική πού θά 
έδειχνε δτι τό σύνθημα «άνήκουμε 
στή Δύση» δέν είναι σύνθημα ύπο- 
τέλειας, άλλά αίτημα σύγκλισης τών 
συμφερόντων τής έλληνικής κεφα- 
λιοκρατικής έξουσίας μέ αύτή τού 
μητροπολιτικού χώρου, θά έρχόταν 
πραγματικά σέ ρήξη μέ τήν πολιτι
κή τού ΠΑΣΟΚ. Άλλά μιά τέτοια 
κριτική είναι έξω άπό τόν ορίζοντα 
τής παραδοσιακής Αριστερός.

4. Καί... ή ζωή συνεχίζεται.

"Οπως είδαμε, ή διεθνής καί ή 
έσωτερική συγκυρία, καί ιδιαίτερα 
ή πολιτική πού υιοθετεί τό ΠΑΣΟΚ 
άπέναντι στήν ΕΟΚ, τό ΝΑΤΟ καί 
τίς ΗΠΑ, υποχρεώνουν τό κόμμα 
αύτό νά περιφρονήσει έντυπωσια- 
κά τίς θεωρίες τής έξάρτησης, θεω
ρίες πού γιά μιά όλόκληρη περίοδο 
λειτούργησαν σάν ό άκρογωνιαίος 
λίθος τής ιδεολογικής φυσιογνω
μίας του.

Σημαίνει μήπως αύτό δτι τό ΠΑ

ΣΟΚ θά έγκαταλείψει, έστω σιωπη
ρά, τίς άναλύσεις γιά τόν «περιφε
ρειακό χαρακτήρα» τής έλληνικής 
κοινωνίας; Κάθε άλλο. Οί θέσεις γιά 
τόν έξαρτημένο καί περιφερειακό 
χαρακτήρα της έλληνικής κοινω
νίας είναι άκόμα απόλυτα  άνα- 
γκαίες γιά τό ΠΑΣΟΚ, γιατί τού 
έπιτρέπουν νά συγκροτείται σάν 
Αριστερά, νά διαχειρίζεται δηλαδή 

τά άριστερά ιδεολογικά οράματα 
γιά έθνική άνεξαρτησία καί άνά- 
πτυξη. Σίγουρα, οί τριτοκοσμικές 
διακηρύξεις καί ή κυβερνητική πο
λιτική τών σέ παγκόσμια κλίμακα 
πρωτοβουλιών δημιουργούν μία ά-

νοιχτή άντίφαση. Ομως, τό ΠΑ
ΣΟΚ μπορεί νά συντηρεί τόν άντι- 
φατικό του ίδεολογικο λόγο κυρίως 
γιατί καί τό ΚΚΕ διαπερνάται άπό 
μία τελείως άνάλογη άντίφαση. Δη
λαδή καί τό ΚΚΕ θά συμφωνήσει 
γιά τόν έξαρτημένο χαρακτήρα τού 
έλληνικού καπιταλισμού. Μάλιστα, 
μπορούμε μέ βεβαιότητα νά προ- 
βλέψουμε πώς τό ΚΚΕ θά άναθερ- 
μάνει τίς ιδεολογίες τής έξάρτησης, 
άφού άπό δώ κίίι πέρα θά ορίζεται 
καί θά διακρίνεται άπό τίς ύπόλοι- 
πες πολιτικές δυνάμεις σάν τό κόμ
μα πού μέ συνέπεια διεκδικεί τήν 
κατάκτηση τής έθνικής άνεξαρτη- 
σίας,σάν ή άντιευρωπαίκή καί άντι- 
νατοϊκή πολιτική δύναμη τής χώ
ρας. Μιας χώρας πού θά έξακολου- 
θήσει έτσι σχεδόν άνενόχλητα τήν 
άσκηση, μιας άνοιχτά ιμπεριαλιστι
κής πολιτικής.
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