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ΑΝΤΙ; Πιστεύετε ότι στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής της ΕΟΚ στην Αθήνα 
θα υπάρξει κάποιος συμβιβασμός ;

ΑΠ: Ενας συμβιβασμός ει'ναι πολύ πιθανός. Πρέιπει όμφς Λ»α εξετά
σουμε τί σημαίνει αυτό. Υπάρχουν συμβιβασμοί που%.ίςθρούν να 
δώσουν λύσεις σε πολύ σημαντικά προβλήματαΤ Αλλά υπάρχουν και 
συμβιβασμοί, οι οποίοι μπορούν να τα κουκουλώσουν και απλώςΐλ ¿ΟΟΛ *·ϋ_>
να ικ μεταθέσου.\μ- Θα έλεγα ότι στην ΕΟΚ ειδικεύονται στους
συμβιβασμούς αυτής της^κατηγορίας. Ετσι δεν είναι απίθανο, να 
επιδιωχθεί και στην ΑΘήνα μια συμφωνία , η οποία θα αναβάλει 
την επίλυση των κρίσιμων προβλημάτων.
Δεν πιστεύω πάντως ότι θα υπάρξει μια θεαματική εξέλιξη είτε
προς τα μπρός είτε προς τα πίσω. Η ΕΟΚ έχει πολλά χρόνια ζωής
και τα Κράτη - μέλη έχουν συνηθίσει να συμβιούν και να λύνουν
με ΐΐάκρόχρονες διαπραγματεύσεις τις διαφωνίες τους. Οι οικονο-

* > μίες.τους έχουν συνδεθεί σε τέτοιο σημείο , ώστε/Έίναι εξαι- η'ιοιχχϋη ,4 Λ ρ£.ΐ4.κά-δύσκτ)-λο—να—αποσυνδεθούν ■ -και έτσι ναγκάζονται -να βρί-σκουν
λύσεις-.

ΑΝΤΙ:

ΑΠ:

ΑΝΤΙ:
ΑΠ;

Ενας συμβιβασμός πρώτης κατηγορίας ,τί θα έπρεπε να περιλαμβά
νει;
Μία συμφωνία όλων των πλευρών, για την αύξηση των ιδίων πόρων 
την ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, την αναθεώρηση 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής , τις νέες πολιτικές. Δεν νο
μίζω όμως ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμβιβασμός σε όλα αυτά 
τα θέματα.
Πρέπει να σημειώσω ότι σε ορισμένα από αυτά έχει γίνει σημαντι
κή δουλειά προεργασίας, όπως για παράδειγμα στον αγροτικό τομέα 
όπου ήδη εκπονήθηκε ένα κείμενο. ΑΥτή τη στιγμή, κανένα Κράτος 
μέλος δεν είναι απόλυτα σύμφωνο με αυτό. , αλλά και πολύ λίγα έ-«ΛΟ-ίχουν ριζικές διαφωνίες έτσι ώστε<τιηα μέση λύση/θα μπορούσε να 
γίνει αποδεκτή από όλα τα Κράτη.
Και από την Αγγλία;
Βέβαια. Αν για την τελευταία λυθεί ικανοποιητικά το πρόβλημα 
των επιστροφών της, δηλαδή της μείωσης του ποσού με το οποίο 
συμβάλλει στον Κοινοτικό προϋπολογισμό¿τότε είναι πιθανό να 
δεχτεί την αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Το ίδιο συμβαίνει γ ια, παραδε ιγμα με την Ιρλανδία. Δηλαδή οι
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Ιρλανδοί δεν αποδέχονται σε καμμιά περίπτωση τον περιορισμό των 
δαπανών για το γάλα, γιατί η οικονομία τους στηρίζεται σ'αυτό.
Αλλά θα μπορούσαν να το αποδεχτούν αν υπήρχαν αντιπαροχές στοντομέα 
της διαρθρωτικής πολιτικής, 6ηΆ«6ή""αν η Κοινότητα χρηματοδοτούσε 
τις διαρθρωτικές Αλλαγές που πρέπει να επιφέρουν στην Οικονομία τους. 
Θα έλεγα ότι κάτι παρόμοι ο ισχύει και για την Ελλάδα.'Εμάς βέβαια 
δεν μας θίγει, ή καλύτερα μας θίγει σε πολύ μικρότερο βαθμό απ*
ότι τις Βφρειες χώρες, η αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
που έχει^σκοπό να κτυπήσει την παραγωγή και γάλακτος. Ομως
έχουμε τονίσει ότι η αναμόρφωση της Κ.Α.Π. θα πρέπει να συνεπάγεται
την καλύτερη μεταχείριση των μεσογειακήν ΐήερι^οχών και προϊόντος._ 
Ayc4~ το σημ β-̂ ο— ó cví· θίγομαι Χτο κείμενοτΤυ^ως^^αήλά εάν
.Im a k u VÍ rea α ^ . ι Γλ

^ τα'μεσογει^κά προγράμματα και υπογραμμιστεί ότι θα π^έτρ ι να βοηθηθούν

ΑΝΤΙ:

ΑΠ:

ιΝΤΙ:

ΑΠ:

ΑΝΤΙ:

JI:

Γνε ι αποδεκτός 
oOtOttv άν ticíii

οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές ο συμβιβασμός 
και από την Ελλάδα^»* ι» ύ<χ ιλ̂  α>̂  αύιαη)
Ποιά είναι τα ιδιαίτερα συμφέροντα της Δυτικής Γερμανίας η οποία 

για ένα διάστημα κράτησε ευνοϊκή στάση απέναντι στις Βρεττανικές 
διεκδικήσεις;
ΕΝα κύριο πρόβλημα στη Σύνοδο Κορυφής θα είναι η διεύρυνση της Κοινότητι 
Η Δυτική Γερμανία την επιδιώκει με κάθε τρόπο, γιατί έτσι θα επεκτεί
νει την αγορά των βιομηχανικών της προϊόντων. ΑΝτίθετα η Γαλλία θέ
λει να προστατέψει την αγροτική της παραγωγή από τα αντίστοιχα Ισπα
νικά προϊόντα. Οι Δυτικογερμανοί είναι πρόθυμοι να δώσουν ορισμένες 
εγγυήσεις στη Γαλλία για την προστασία της αγροτικής της παραγωγής, 
ώστε να εξασφαλίσ^^/την πρόσβασή τ̂ βς στην Ισπανική αγορά, φ. 
ε-ίναι-· τβ ζήτημα ηου-καθορϊ-ζ-βι- τη-στάοη τ·η·ς -Δυτικ-ής Γορμονίας τγε όλα 
τ ό —προ^λήματα~·η:οσ~Θα συζητηθ-ούν-
Θα «¿αδεχθεί όμως η Γαλλία μια απόφαση που ϋα καθορίζει τις σχετικές 
διαδικασίες και τον ακριβή χρόνο ένταξης των δύο χωρών της Ιβηρικής 
χερσονήσου;
Το βλέπω δύσκολο για πολιτικούς θα έλεγα^λόγους. 0 χώρος που η σημερινή 
γαλλική κυβέρνηση έχει τη βασική εκλογική της πελατεία είναι η Νότια 
Γαλλία, η οποία)κινδυνεύει από τα Ισπανικά προϊόντα. Ομως η Γαλλική

Ψ

κυβέρνηση έχει δεμ^βυθε.ί πολιτικά για την διεύρυνση της ΕΟΚ και η 
δυσκολία έγκειται στην εξεύρεση ενός σημείου εξισορρόπησης.
Η Ελληνική αγροτική οικονομία δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα ανταγω
νισμού στην περίπτωση της ένταξης; '
Έι ισπανικά προϊόν ja είναι ανταγωνιστικά των Ελληνικών, fíe* ia ισπανικά 
πορτοκάλιαλ'κυρ^ρχο^ν αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ευρώπη, γιατί η κοινο
τική προστασία για τα πορτοκάλια δεν είναι ικανοποιητική. Πιστεύω ότι



η Ελληνική παραγωγή είναι πολύ μικιρή και το μέλλον της εξαρτά- 
ται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα , την συσκευασία και την 
εμπορική οργάνωση.·— ^

Ο ^ κ ό μ α  και με υψηλή προστασία η Εληηνική παραγωγή δεν πρόκειται 
να απορροφηθεί αν δεν βελτιώσει την ποιότητά της.

ΑΝΤΙ: Υπάρχει όμως πρόβλημα και με το ελαιόλαδο.
ΑΠ: Υπάρχει & &  πρόβλημα γιατί με την ένταξη θα υπάρξουν ̂ χερισσεύματα 

ελαιόλαδου στην Ισπανία ̂ *που δεν θα μπορούν να ουρούν στην
Λύο -ΕΟΚ ναι ήρα, θα πρέπε-ι να επι-δοτηθούν. Πάντως για το ελληνικό

Ολι ελαιόλαδο ισχύει ότι και για τα άλλα προϊόντα. Εχει πολύ καλή
ποιότητα, αλλά χωλαίνει στη τυποποίηση και την εμπρρίςχ.

ΑΝΤΙ:

ΑΠ:

ΑΝΤΙ

ΑΠ:

ΑΝΤΙ:
*

ΑΠ:

Πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με το ελληνικό μνημόνιο και τι 
αναμένεσαι σχετικά μ*αυτό από την προσεχή σύνοδο;
0 πρωθυπουργός είχε πεί εξαρχής, ότι κατά την διάρκεια της Προεδρίας 
η Ελλάδα δεν πρόκειται να πιέσει για τμνημόνιο για να μην δη- 
μιουργηθούν εμπλοκές στην άσκηση της Προεδρίας. Το μηνμόνιο θα 
συζητηθεί στην διάσκεψη της Αθήνας, αλλά δεν είμαι σε θέση να 
σας πω αν θα παρθούν τώρα ποαφάσεις ή αργότερα. Σε κάθε περίπτωση 
πολλά από τα θέματα που θα συζητηθούν όπως για παράδειγμα στα με
σογειακά προγράμματα σχετίζονται άμεσα με τα αιτήματα του μνημό- 
ν ιου.

: Στους κύκλους της ΕΟΚ λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Κομισιόν είχε 
αποδεχθεί τα βασικότερα σημεία του μνημόνιου αλλά μπροστά στις 
διαφοροποιήσεις της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τείνει να 
αλλάξει θέσεις σαν ένα είδος τιμωρίας προς την Ελλάδα*
Δε συμμερίζομαι καθόλου αυτή την ¡άποψη. Δεν υπάρχει αλλαγή στις 
θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μνημόνιο. Εκείνο το οποίο 
θα μποούσε να πεί κανείς είναι ότι κάτω παό την ανάγκη περικοπής 
των δαπανών χώρες όπως η Γερμανία ή η Βρεττανία θα θελήσουν να 
περιορίσουν τις εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα.
Μα υπάρχουν άρθρα στον για παράδειγμα, που τονίζουν
ότι οι Βρεττανοί φορολογούμενοι δεν μπορούν\ίά χρηματοδοτούν 
την αντίθετη με τις βασικές επιλογές της ΕΟΚ Ελληνική εξωτερική 
πολιτική.
.0 καθένας κρίνει από τα παραδείγματα που έχει. Εγώ στο Συμβούλιο#
των Υπουργών Γεωργίας ή τις άλλες Επιτροπές που παρακολουθεί το

ψ
Υπουργείο δεν διέκρινα κανένα συσχετισμό ανάμεσα στις οικονομικές 
αποφάσεις και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.



ΑΝΤΙ: Μπορείτε να κάνετε ένα απολογισμό της Προεδρίας στον αγροτικό

ΑΠ:

ΑΝΤΙ:
ΑΠ:

τομέα;
Νομίζω ότι ως προς τη διαχείριση η Ελληνική Προεδρία υπηρζε 
επιτυχής και τα τρέχοντα που έπρεπε να λυθούν επιλύθηκαν μέσα 
στα χρονικά περιθώρια που είχαμρ. Το ίδιο έγινε και με ορι- 
σμένα από τα γενικώτερα προβλήματα που εκκρεμόύσαν.
Και ογενικότερος απολογισμός της Ελληνικής Προεδρίας;
Οι χώρες της ΕΟΚ είχαν στην αρχή κάποιο φόβο, για τον τρόπο 
που θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα οι Ελληνες ή την απειρία τους 
Μποροώ όμως να πω ότι στο δικό μου τομέα , οι φόβοι διαλύθηκαν 
γιατί είδαν ότι κι*'αυτή η Προεδρία ήταν περίπου όπως οι άλλες. 
Προα^έτω ακόμα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ανταποκριθήκαμε κα
λύτερα από άλλες χώρες που είχαν κάνει την ίδια δουλειά 
τιΑιβιπ— πτνΉές ίρομέ»» και αντιμετώπιζαν το θέμα μ' ένα πνεύμα

ρουτίνας.


