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Η 'Ελλάδα βρίσκεται στό σταυροδρόμι 'Ανατολάς καί Δύσης, 

Βορρά καί Νότου. Εϋναι ταυτόχρονα Μεσογειακή, Βαλκανική καί Ευρω

παϊκή χώρα. Καί εϋναι γ ι'αυτό ή διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής 

πού νά υπηρετεί τά συμφέροντα, μας ιδιαίτερα δύσκολη. 

"Η επιλογή των κυβερνήσεων άπό τόν εμφύλιο πόλεμο κι ύστερα 

- πού μέ λίγες έ^οαρέσεις ήταν κυβερνήσεις της Δεϋ^ας - ήταν ή 

χωρίς όρους πρόσδεση μας στό άρμα τών ΗΠΑ. Τό "άνήκομεν είς τήν 

Δύσιν'
1
 εϋναι σχετικά πρόσφατο σύνθημα. Είναι ταυτόχρονα καί παρα

πλανητικό σύνθημα. Γιατί ή Δύση εϋναι κι αυτή προσδεμένη στό άρμα 

τών ΗΠΑ. "Οχι μόνο γιατί οι στρατηγικές της βιομηχανίες ελέγχονται 

άπό 'Αμερικάνικες πολυεθνικές, άλλα γιατί προσφέρει ή Αμερική 

τήν "πυρηνική όμπρέλλα" στον Δυτικό καπιταλισμό,πού τήν θεωρεί 

σάν όρο επιβίωσης του. Αυτό δέν σημαίνει πώς δέν υπάρχουν σημαν

τικές αντιθέσεις ανάμεσα στό 'Αμερικάνικο καί τό Δυτικοευρωπαϊκό 
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κεφάλαιο. Σημαίνει απλά καί ξάστερα πώς τό δράμα μιας ενωμένης 

Δυτικής Ευρώπης, ανεξάρτητης τόσο άπό τίς ΗΠΑ δσο καί άπό την ΕΣΣΔ, 

τό όραμ^ μιας τέτοιας "τρίτες δύναμης" είναι ιστορικά ανέφικτο, 

είναι καί θά παραμείνει χίμαιρα. 'Αλλά τό σύνθημα του "άνήκομεν 

εις τήν Δύσιν" είναι παραπλανητικό καί γιά έναν άλλο, καθαρά ελλη

νικό λόγο. 'Υπάρχει γι'αύτό μιά χειροπιαστή απόδειξη. Ό υπεύθυ

νος γιά τό σύνθημα, 6 κ. Καραμανλής, τόλμησε νά ασκήσει κριτική 

ενάντια στην 'Αγγλία - σέ σχέση μέ τόν ρόλο της στό Κυπριακό. Δέν 

τόλμησε όμως νά προφέρει, έστω μιά λέ^η ενάντια στίς ΗΠΑ, παρά τό 

γεγονός πώς προκλήθηκε στην Βουλή νά τό κάνει. 'Αντίθετα, σέ κάθε 

ευκαιρία πού του δίνεται, τονίζει τους στενούς δεσμούς πού μας 

συνδέουν μέ τίς ΗΠΑ, μέ"τήν φίλην κσί σύμμαχον χώραν". Κι αυτό, 

ενώ γνωόίζει ότι τήν κύρια ευθύνη γιά τήν εισβολή της Τουρκίας 

στην Κύπρο, γιά τήν ογκούμενη τουρκική απειλή στό Αιγαίο, τήν 

έχουν οι ΗΠΑ. Γι'αύτό ò κ, Καραμανλής θά έκανε καλά νά διατυπώσει 

τό σύνθημα πού πραγματικά τόν εκφράζει, νά διακηρύξει πώς "άνή

κομεν εις τήν Άμερικήν"', 

Λέγεται συχνά καί μάλιστα άπό 'Αριστερούς πολιτικούς κύ

κλους, πώς ή προσπάθεια του κ. Καραμανλή νά εντάξει τήν 'Ελλάδα 

στην ΕΟΚ έχει ακριβώς τήν έννοια της μείωσης της εξάρτησης της 

χώρας μας άπό τίς ΗΠΑ. Αυτή ή τοποθέτηση είναι και λαθεμένη καί 

παραπλανητική. Πρώτο,γιατί ή αρχική απόφαση της "Ελλάδας νά συν

δεθεί μέ τήν ΕΟΚ έγινε κάτω άπό 'Αμερικάνικη καθοδήγηση, αν όχι 

πίεση. Δεύτερο, γιατί ή ΕΟΚ συγκροτήθηκε συνειδητά, σάν ή οικονομι

κή όψη του NATO, γισ τήν διαμόρφωση ενός αλληλοσυμπληρούμενου ίμπε-

ριαλιστικου συνασπισμού. Τρίτο, γιατί ή ένταξη μας στην ΕΟΚ έχει 

σάν προϋπόθεση τήν ''επιστροφή
1
' μας στό NATO. Τέταρτο, γιατί ή 

'"επιστροφή" μας στό NATO συνδέεται οργανικά μέ τήν σύναψη της 
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συμφωνίας-πλαισίου (Μπίτσιου-Κίσσιγκερ) , μέ την υπογραφή δηλαδή 

της νέας 'Ελληνοαμερικανικής συμφωνίας γιά τίς βάσεις. 

Τό "άνοιγμα" του κ. Καραμανλή προς τα Βαλκάνια ήταν βέβαια 

ευπρόσδεκτο. "Ολοι τό επικροτήσαμε. "Ομως είναι γνωστό πώς ή 'Ελ

λάδα δεν προώθησε τήν πολύπλευρη συνεργασία ανάμεσα στίς Βαλκανι

κές χώρες άλλα τήν διμερή συνεργασία - πού αποτελεί τήν επιλογή 

τόσο των ΗΠΑ δσο καί της ΕΣΣΔ, Βέβαια, κάτω άπό τίς συνθήκες πού 

ίσχύουν στά Βαλκάνια (ή 'Ελλάδα στό ΠΑΤΟ, ή Βουλγαρία καί ή Ρου

μανία στό Σύμφωνο Βαρσοβίας, ή 'Αλβανία σύμμαχος μέχρι τώρα της 

Λαϊκής Κίνας, ή Γιουγκοσλαβία αδέσμευτη) κανείς δέν μπορούσε νά 

περιμένει θαύματα. 'Εκείνο πού πρέπει νά τονίσουμε όμως είναι πώς 

τό "άνοιγμα" προς τά Βαλκάνια του κ. Καραμανλή ήταν άπ'τήν αρχή 

ενταγμένο σέ πλαίσια πού δέν θά επέτρεπαν τήν διαμόρφωση καθορι

στικών οικονομικών διασυνδέσεων. Πρέπει νά υπενθυμίσω άραγες τήν 

αντίδραση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δταν έφερα τό μήνυ

μα του Ζίβκωφ, πώς ή Βουλγαρία ήταν έτοιμη νά απορροφήσει τό μισό 

όλων άνε^αίρετα τών εξαγωγών μας; "Οσο πολύπλοκη καί δύσκολη νά 

είναι ή κατάσταση στά Βαλκάνια, είναι σαφές πώς για. τίς Βαλκανι

κές χώρες είναι επιτακτική ή επιλογή της στενής οικονομικής συνερ

γασίας. Κι αυτό όχι γιό, λόγους μόνον οίκονομικούς. Γιατί ή σύσφι

ξη τών σχέσεων μας θά επιτρέψει μακροπρόθεσμα τήν προώθηση καί 

υλοποίηση της ιδέας μιας άπύραυλης Βαλκανικής, μιας Βαλκανικής 

απελευθερωμένης άπό 5ένες στρατιωτικές βάσεις. 

Τό "άνοιγμα" του κ.Καραμανλή προς τίς 'Αραβικές χώρες 

ήταν κι αυτό περιορισμένου βεληνεκούς. 'Αφορούσε κύρια στην προ

ώθηση περιορισμένης οικονομικής συνεργασίας, άλλα κατά κύριο λόγο, 

στην δημιουργία εντυπώσεων στό ελληνικό κοινό. Γιατί ή επιχείρηση 

"επάνοδος στό NATO" καθώς καί ή επιχείρηση "αποκατάσταση του κύ~ 

. / .. 
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ρους των ΗΠΑ στην Ελλάδα" τιού ανέλαβε ô κ. Καραμανλής,, είναι 

πολιτικά απρόσφορες» Καί ήταν κατά συνέπεια, τόσο γιά τόν κ.Καρα

μανλή όσο καί γιά την "προστάτιδα" καί "σύμμαχο"' Αμερική απαραί

τητο νά αποπροσανατολίσουν τους "Ελληνες γιά νά πραγματώσουν την 

πορεία πού είχαν χαράζει γ ici την χώρα μας. 

* 

* * 

Ό κ. Καραμανλής ήρθε στην "Ελλάδα μετά τόν 'Αττίλα Ι - μετά 

την εφαρμογή δηλαδή του σχεδίου ΑΦΡΟΔΙΤΗ άπό τήν πρακτορική χούντα 

καί του αντίστοιχου ΑΤΤΙΛΑ άπό τόν' Έτζεβίτ, πού συντονίζονταν 

άπ'τό Πεντάγωνο καί τόν Κίσσιγκερ. Πρίν περάσει μήνας πραγματο

ποιήθηκε ó ΑΤΤΙΛΛΣ II, πού έπεςέτεινε τό κατεχόμενο έδαφος της 

Κύπρου άπό ένα ασήμαντο ποσοστό εδάφους στό 37,5 % της Μεγαλονή

σου. Είχαν προηγηθεί μεγαλόστομες διακηρύξεις του κ. Καραμανλή, 

διαβεβαιώσεις πώς ή "Ελλάδα θά συμπαραστέκονταν μέ όλα τά μέσα στον 

αγώνα της Κύπρου. Οί μεγαλοστομίες έμειναν μεγαλοστομίες. Οι ένο

πλες δυνάμεις της χώρας μας 5έν κινήθηκαν. Πολλοί αξιόλογοι στρα

τιωτικοί υποστηρίζουν πώς ήταν δυνατή ή αποτελεσματική αντιμετώ

πιση της εισβολής. "Η Κυβέρνηση ταυτόχρονα αφήνει νά εννοηθεί πώς 

oi ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας δεν ήταν τότε σε θέση νά τήν άντι 

μετωπίσουν. Τήν απάντηση δέν θά τή μάθουμε ως τήν ώρα πού θά ανοί

ξει ò φάκελλος της Κύπρου. "Η άρνηση της Κυβέρνησης νά τό κάνει, 

νά αποκαλύψει τήν έκταση της προδοσίας άπό "υψηλά ιστάμενους""Ελ

ληνες, τόν ρόλο γης 'Αμερικάνικης κυβέρνησης καί τον NATO, εδραιώ

νει τήν άποψη ότι έχει αναλάβει δεσμεύσεις. Μά πέρα άπό τόν καταλο

γισμό των τεράστιων εθνικών ευθυνών, υπάρχει καί τό θέμα της κάθαρ

σης της κρατικής μηχανής καί του δημόσιου βίου της χώρας άπό στοι

χεία πού υπηρετούν όχι τό έθνος, όχι τό ν λαό, άλλα ¿;ένα συμφέροντα. 
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Χωρίς τό άνοιγμα του φακέλλου της Κύπρου δέν είναι δυνατή ή ΕΛΛΗ-

ΝΟΠΟΙΗΣΗ του κράτους. Χωρίς την ΞΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ του κράτους δέν είναι 

δυνατή ή σφυρηλάτηση της εθνικής ενότητας πόύ αποτελεί προϋπόθεση 

για τήν επιβίωση του έθνους. Με τήν στάση "τους, οι Κυβερνήσεις 

του κ. Καραμανλή επωμίζονται τεράστιες εθνικές ευθύνες - γιατί 

συγκαλύπτουν γιά λόγους πού εκείνο γνωρίζουν καλύτερα, τή μεγαλύ

τερη εθνική προδοσία στά χρονικά της πατραίδας μας. 

"Εντεχνα προωθεί ή Κυβέρνηση τήν άποψη πώς τό Κυπριακό είναι 

λίγο πολύ ένα θέμα πού έχει ταλανίσει τήν "Ελλάδα γιά δεκαετίες, 

πού δημιουργεί προσκόμματα στην εδραίωση της Ελληνοτουρκικής φι

λίας,, πού παρεμποδίζει τήν επίλυση άλλων πιό άμεσα ελληνικών προ

βλημάτων. Πώς επείγει τό κλείσιμο του, πώς ή ευθύνη τελικά γιά 

τήν έκβαση τοϋ Κυπριακού βαρύνει τήν ίδια τήν Κυπριακή ηγεσία, 

μέχρι πρίν λίγο τόν ίδιο τον Μακάριο, πώς ή Κυβέρνηση δέν έχει 

τήν πρόθεση νά αναπτύξει ή ίδια προττοβουλίες - αντίθετα, πώς είναι 

έτοιμη νά συμπαρασταθεί ατούς Κύπριους αδελφούς, δποια κι άν είναι 

ή πορεία πού αυτοί θά χαρόΐουν. "Ολα αυτά αποτελούν Φαρισαϊσμό 

*0 ίδιος ò κ. Καραμανλής καί οι άμεσοι συνεργάτες του ευθύνονται 

γιά τήν Συμφωνία της Ζυρίχης, πού εγκατέστησε τίς τουρκικές ένο

πλες δυνάμεις στην Κύπρο, πού μετέβαλε τήν Τουρκία σέ εγγυήτρια 

δύναμη. *Η Ελλάδα - σύμφωνα μέ τήν Συμφωνία τήςΖυρίχης - είναι 

κι αυτή εγγυήτρια δύναμη. Άλλα ένώ ή Τουρίίία προχώρησε στον 

ΑΤΤΙΛΑ II μέ πρόσχημα τά δικαιώματα πού της παρείχε ή Συμφωνία 

της Ζυρίχης, ή Κυβέρνηση του κ. Καραμανλή δέν άσκησε τά νόμιμα καί 

διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα τ,
ΙΛ>
 'Ελλάδας. Καί μιά πού ή ίδια 

δέν θέλησε νά τά ασκήσει, θά έπρεπε τουλάχιστον νά σταθεί αταλάν

τευτα στην γραμμή του Προέδρου Μακαρίου, πώς τό Κυπριακό δέν απο

τελεί "Ελληνοτουρκική διένεξη, πώς δέν είναι θέμα πού ή λύση του 
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εξαρτάται άπό τήν 'Ατλαντική συμμαχία, πώς είναι θέμα διεθνές καί 

πώς ή λύση του τιρέπζΑ: νά επιδιωχθεί στά πλαίσια τοϋ OHE, 'Αλλά 

ούτε αυτό έκανεΓΊτοαρά τις διακηρύξεις του στην Βουλή, δ κ. Καρα

μανλής ενέκρινε τίς διαπραγματεύσεις Μπίτσιου - Τσαγλαγιανγκίλ-

Κίσσινγκερ. Τό μετέτρεψε έτσι καί σέ ελληνοτουρκική διένεξη καί. 

σέ θέμα της ''συμμαχίας'
1
. Κι αυτό, παρά τό γεγονός ότι δ ίδιος 

έγνώριζε τόν ρόλο τόσο τοϋ Κίσσινγκερ όσο καί της"συμμαχίας". 

Ποιος μπορεί νά τό αμφισβητήσει ι Δέν διακήρυξε τόν Αύγου

στο του 1974 τήν αποχώρηση της Ελλάδας άπό τό στρατιωτικό σκέλος 

του NATO. Δέν διακήρυξε στην "Εκθεση Θεσσαλονίκης τόν Σεπτέμβρη 

του 197 4 ,πώς ή "άποχώοηση της 'Ελλάδας άπό τό στρατιωτικό σκέλος 

τοϋ NATO είναι οριστική καί αμετάκλητη"? 

Στόχος των ΗΠΑ άπό τό 1963 καί υστέρα ήταν ή διχοτόμηση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή εντα^ή της στό NATO καί η μετατροπή 

της σέ προχωρημένο φυλάκιο τοϋ Πενταγώνου. *Η σθεναρή άρνηση τοϋ 

Γεωργίου Παπανδρέου νά ενδώσει καί ή αποστολή ελληνικών στρατιω

τικών δυνάμεων στην Κύπρο τό 1964, απέτρεψε τότε τήν πραγματο

ποίηση της διχοτόμησης. Χρειάσθηκε νά αναλάβει τήν κυβέρνηση ή 

Άμερικανοκίνητη χούντα, γιά νά αποσύρει τίς στρατιωτικές μας δυ

νάμεις άπό τήν Κύρπο, σέ πρώτη φάση καί νά συμμετάσχει, σέ δεύτερ,! 

φάση, στην συνωμοσία ενάντια στη Μεγαλόνησο. 

Θά ήταν λαθεμένο νά πιστέψουμε πώς οι ΗΠΑ επείγονται σήμερα 

νά κλείσουν τό Κυπριακό - έστω κάτω άπ'τούς δικούς τους όρους. 

Τό Κυπριακό, όπως καί τό Μεσανατολικό, αποτελεί άπό τό 1974 καί 

ύστερα μοχλό γιά τήν διαμόρφωση ενός νέου status quo α'ολόκληρη 

τήν περιοχή κι ιδιαίτερα στό Αίγαιο. Δέν είναι καθόλου τυχαίο πώς 

σχεδόν αμέσως ύστερα άπ'τήν εισβολή στην Κύπρο μπήκε "επί τάπητος
!ί 

τό ανύπαρκτο θέμα Αιγαίου. Θέμα, τήν ύπαρξη τοϋ οποίου έσπευσε 

. / .. 
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τόσο η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δσο καί της ΕΚΝΔ νά αναγνωρίσει 

με την παραπομπή του στό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης» Είναι σαφές 

πώς ή Τουρκία πληρώνει ακριβά τήν παρουσία της στην Κύπρο. Οι δα

πάνες της γιά τήν συντήρηση των δυνάμεων κατοχής είναι δυσβάσταχ

τες, προσθέτουν στά ήδη σοβαρά οικονομικά προβλήματα πού αντιμετω

πίζει καί - σε συνδυασμό μέ τους στόχους της στό Αιγαίο - δημιουρ-

γοϋν τήν ανάγκη επέκτασης καί εκσυγχρονισμού τού πολεμικού της 

εξοπλισμού, εξοπλισμού πού μπορεί νά αποκτήσει μόνο μέ τήν βοή

θεια των ΗΠΑ καί των συμμάχων της στην Δύση, Είναι γιά τίς ΗΠΑ 

αυτή ή εξάρτηση της Τουρκίας αποφασιστικός μοχλός γιά νά ελέγχει 

τίς κινήσεις του "χαϊδεμένου παιδιού" της. Γιά τήν "Ελλάδα ορθώ

νεται αμείλικτα τό ερώτημα: Σέ περίπτωση σύγκρουσης Ελλάδας καί 

Τουρκίας στό Αιγαίο, τί θά γίνει στην Κύπρο? Παραμένει ζωντανή 

ή απειλή της κατάληψης ολόκληρης της Κύπρου άπό τίς Τουρκικές 

δυνάμεις σέ τέτοια περίπτωση» Είναι γι"αυτό ή Κύπρος αυτή τήν ώρα 

"όμηρος" των ΗΠΑ γιά τήν προώθηση των ευρύτερων σχεδίων τους στον 

χώρο τού Αιγαίου. 

Κάτω άπ'αύτές τίς συνθήκες, πώς ποέπει νά διαμορφωθεί μιά 

ολοκληρωμένη ελληνική πολιτική,' Κατά τήν γνώμη μας, μιά ολοκληρω

μένη πολιτική σ'αύτή τήν περίπτωση στηρίζεται σέ δυό άγονες. 

*° πρώτος άξονας άφορα τίς διπλωματικές μας πρωτοβουλίες» "Εδώ 

ή γραμμή είναι σαφής? Πλήρης διαχωρισμός τού θέματος Κύπρου άπό τό 

θέμα τού Αιγαίου. *Η διεθνοποίηση τού πρώτου είναι όρος γιά τήν 

σωστή προώθηση των θέσεων μας. 'Ενώ, αντίθετα, ή διεθνοποίηση 

τού Αιγαίου - πού κατόρθωσε νά πετύχει δ κ. Καραμανλής μέ τήν 

συμπαράσταση της ΕΚΝΔ - αποτελεί συνταγή γιά τήν καταστροφή. 

0
 δεύτερος άξονας άωορά τήν δυναμική μας παρουσία στον χώρο. 

'Επειδή όκριβώς οί ΗΠΑ κατόρθωσαν, μέ τίς λαθεμένες επιλογές της 

Ελληνικής Κυβέρνησης νά συνδέσουν τά δύο προβλήματα, επειδή στίς 
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κινήσεις τους στην περιοχή τά τοποθετούν στην Loua σκακιέρα, είναι 

λάθος γιά μας νά μη θεωρήσουμε τά δύο θέματα σάν οργανικά συνδεμέ

να στην διαμόρφωση της στρατηγικής μσ,ς. Ή άμυνα τοΰ Αιγαίου συν

δέεται άμεσα μέ τήν ενεργή και μέ δλα τά μέσα συμπαράσταση μας 

στον Έλληνοκυπριακό λαό - στον άγοόνα του γιά μιαν αδιαίρετη, 

ανεξάρτητη, αποστρατικοποιημένη καί αδέσμευτη Κυπριακή Δημοκρατία, 

Κι αυτό είναι τώρα πιο επιτακτικό, ύστερα άπό τόν θάνατο τού εθνάρ

χη Μακάριου, πού μέ τήν αγωνιστική του παρουσία καί τό τεράστιο 

κύρος του ένωνε τους 'Ελληνοκύπριους στον κοινό αγώνα, γιά τήν 

ακεραιότητα καί ανεξαρτησία της Μεγαλονήσου. "Οσοι πιστεύουν πώς 

μπορούμε νά στεγανοποιήσουμε τήν τύχη της 'Ελλάδας άπό τήν τραγω

δία της Κύπρου, κάνου λάθος μεγάλο. Τό έχει ήδη άλλωστε δείζει 

ή πικρή εμπειρία μας τίς τελευταίες δεκαετίες. 

Ή Τουρκική απειλή στο Αιγαίο είναι καί διπλωματική καί 

δυναμική. Μέ τίς διακηρύ|εις τους διεκδικούν εθνικό ελληνικό χώρο 

στό Δίγαΐσ (θαλάσσιο, υποθαλάσσιο καί εναέριο χώρο), νησιά τού 

Αιγαίου καί τήν Δυτική Θρά η, "Εχουν κατορθώσει μέ τήν ικανή 

διπλωματία τους - άλλσ καί μέ τήν αμέριστη συμπαράσταση των "συμ

μάχων" μας ~ νά περάσουν διεθνώς τήν άπουη πώς πρόκειται γιά μιά 

'Ελληνοτουρκική διένεξη στό Αιγαίο πού άφορα σέ άμφισβητούμενη 

περιοχή του. Ταυτόχρονα., έχουν επέμβει δυναμικά μέ τρόπο πού νά 

ενισχύει τήν διεθνή αποδοχή των διεκδικήσεων τους - σάν αποτέλε

σμα βέβαια της απίστευτα ένδοτικής στάσης της 'Ελληνικής Κυβέρ

νησης. Παραβίασαν καί τήν ελληνική ύφαλοκρηπ ί δα κα ί τόν ελληνικό 

εναέριο χώρο χωρίς καμμιά ενεργή αντίδραση της 'Ελλάδας. Τά 

αντιμετώπισε αυτά ò κ. Καραμανλής μέ διεθνοποίηση της "διένεζης" 

(προσφυγή στην Χάγη καί προσφυγή στον OHE), καλόντας δηλαδή ξέ

νες δυνάμεις νά ρυθμίσουν τήν "διαφορά" μας μέ τήν Τουρκία-όταν 
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αύτή ή "διαφορά" άφορα διεθνώς κατοχυρωμένο ελληνικό εθνικό χώρο, 

όταν παραβιάζονται τά εναέρια καί υποθαλάσσια σύνορα μας. Σάν νά 

μήν αρκούσε αυτό, σύρεται ο κ» Καραμανλής σέ διαπραγματεύσεις με 

την Τουρκία γιά την επίλυση της "διένεξης". Καί όχι μόνο αυτό, 

Διακηρύχνει πώς στόχος του είναι ή αποκατάσταση των σχέσεων μας 

με "την φίλην καί σύμμαχον Τουρκίαν" - όταν η Κύπρος σφαδάζει 

κάτω άπό την Τούρκικη κατοχή. 

Γνωρίζει άριστα βέβαια ό κ» Καραμανλής τίς επιδιώξεις της 

Τουρκίας. "Οχι μόνο επιβεβαιώθηκαν άλλα καύ υποστηρίχτηκαν ανοιχ

τά αυτές οι, επιδιώξεις άπό τον κ. Σώφλυ - πού εκφράζει βέβαια την 

επίσημη θέση των ΗΠΑ. Καί έγινε κρυστάλλινο, σαφές γιά όλους, πώς 

οι ΗΠΑ προωθούν διαπραγματεύσεις * Ελλάδας - Τουρκίας μέ τελικό 

στόχο την παραχώρηση εθνικού ελληνικού χώρου στην Τουρκία. "Αλλά 

ακόμη καί άν είχε μερικές άμφίβολίεςό κ. Καραμανλής σχετικά μέ τίς 

επιδιώκεις της Τουρκίας καί τίς προθέσεις καί τόν ρόλο των ΗΠΑ καί 

του NATO, θά του τίς διάλυσε ó κ. Γκένσερ. 'Ανέλαβε πρωτοβουλίες 

ò κ. Γκένσερ γιά την διευθέτηση της "διένεξης" ανάμεσα στίς δύο 

χώρες, πού εϋναι "φίλες καί σύμμαχοι" της Δυτικής Γερμανίας. Καί 

ò κ. Καραμανλής επικρότησε τίς δηλώσεις του καί μίλησε γιά "σύμ

πτωση îs απόψεων. 

Είναι πικρή αλήθεια πώς ή κυβέρνηση της χώρας μας κι ò 

ίδιος ò πρωθυπουργός, καί όναγνώριταν τήν ύπαρξη τού ανύπαρκτου 

θέματος του Αιγαίου καί τό χειρίστικαν καί συνεχίζουν νά τό χει

ρίζονται μέ τρόπο πού μαθηματικά οδηγεί στην παράδοση ελληνικού 

εθνικού χώρου στην Τουρκία. Γιατί -, 'Υπάρχει μόνο μιά απάντηση 

πού έχει νόημαt Γιατί ή 'Αμερική - ή "φίλη", "σύμμαχος" καί "προ™ 

στάτις'" μας - επιδιώκει αλλαγή τού status~guo στό Αίγαΐο σέ όφε

λος της Τουρκίας. Γιατί, έφ'οσον "ά,νήκομεν είς τήν Δύσιν", δηλαδή 
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"είς την Άμερικήν", είμαστε υποχρεωμένοι καί νά ακολουθήσουμε τά 

κελεύσματα της στό Αιγαίο καί νά "επιστρέφουμε" στό NATO καί νά μετα= 

τρέψουμε την χώρα μας σε πυρηνικό οπλοστάσιο του. 

Ή επιλογή του κ. Καραμανλή, ή βασική του επιλογή σ'ότι άφορα 

τόν εξωτερικό προσανατολισμό της χώρας μας, εΓναι καθοριστική. Περι

έχει αναγκαστικό, όλες αυτές τίς συνέπειες - γιατί αυτές ε Uva ι τό τί

μημα της υποτέλειας της χώρας μας. 

Ή συμμετοχή της * Ελλάδας στά προσεχή γυμνάσια τοϋ ΝΛΤΟ στό 

Αίγαΐο - πλάι στις Τουρκικές, ένοπλες δυνάμεις, και ή βιαστική, πανι

κόβλητη θά έλεγε κανείς, μονογραφή της συμφωνίας γιά τίς 'Αμερικάνι

κες βάσεις, ακριβώς τήν ώρα πού επιβεβαιώνονταν δημόσια οι προθέσεις 

των ΗΠΑ γιά τό Αίγαΐο, επιβεβαιώνουν τήν έκταση της υποταγής της χώ

ρας μας στίς ΗΠΑ - καί είναι αυτό τό μεγάλο επίτευγμα του η. Καρα

μανλή καί της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεται άραγες νά επαναλάβουμε 

πώς ή "οριστική καί αμετάκλητη αποχώρηση" μας άπό τό στρατιωτικό 

σκέλος του NATO ήταν ουσιαστικά μιά μπλόφα γιά τήν εκτόνωση της αγα

νάκτησης του λάου ενάντια στην "συμμαχία" πού δεν προστατεύει τά 

σύνορα μας ούτε καν από συμμάχους; Πώς "ειδικές 9χέσεις" μέ τό ΝΛΤΟ, 

/τύπου Νορβηγίας, ούτε προα-οέρονται στην "Ελλάδα άπό τό HATO άλλα 

ούτε ζητούνται άπό τήν 'Ελλάδα. Περιμένει απλώς τήν κατάλληλη στιγμή 

δ κ. Καραμανλής γιά νά ανακοινώσει πανηγυρικά τήν "επιστροφή" μας 

στην αγκάλη τοϋ NATO. Θά προσπαθήσει βέβαια νά επιλέγει τήν κατάλλη

λη στιγμή - άλλα θά υπάρξει κατάλληλη στιγμή? Χρειάζεται ápayeQ νά 

επαναλάβουμε τί σημαίνουν οι "Αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα; 

Πώς ένώ μας εκθέτουν σε πυρηνικό όλεθρο σέ περίπτωση παγκόσμιας 

σύρραξης, δέν συμβάλλουν στην άμυνα των συνόρων μας στην περίπτωση 

τοπικού πολέμου. Πώς αντίθετα, σέ περίπτωση σύρραξης μέ τήν Τουρκία 

οι ηλεκτρονικές έγκαταστόισεις των 'Αμερικανών στην 'Ελλάδα καί θά 

; 
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πληροφορήσουν τόν αντίπαλο καί θά παρεμβάλουν εμπόδια στίς δικές μας 

επικοινωνίες. Πώς Ò "ελληνικός έλεγχος" τών Αμερικανικών βάσεων είναι 

αδύνατος αντικειμενικά. Πώς ή Κυβέρνησα εξαπατά τόν λαό όταν ισχυρί

ζεται ότι ή συμφωνία τόν προβλέπει. 

'Αναρωτιέται κανείς άν ή Κυβέρνηση έχει χάσει την συναίσθηση 

του μεγέθους της απειλής ενάντια στην χώρα καί τόν ελληνισμό. "Αν 

είναι έτοιμη νά φέρει ακέραια την ευθύνη γιά την ζημιογόνο εθνικά 

καί μειοδοτική πορεία πού έχει χαράζει. Γιατί ή πολιτική της οδηγεί 

ή σέ παράδοση ελληνικού χώρου ή σέ πόλεμο ή καί ατά δύο. Μέ τίς 

συνεχείς υποχωρήσεις της,, μέ την προγραμματισμένη διαλλακτικότητα, 

της, όχι μόνο ενθαρρύνει τήν Τουρκία στην προώθηση τών διεκδική

σεων της, αλλά καί υπονομεύει τό ηθικό καί τών ένοπλων δυνάμεων καί 

του λαοϋ. Γιατί 6 μόνος τρόπος νά αποφευχθεί ή σύρραξη μέ τήν Τουρ

κία καί νά διαφυλαχθεί ή εδαφική ακεραιότητα του έθνους, πέραν από 

τήν αυξημένη ετοιμότητα τών ένόπλςον δυνάμεων, είναι ή ένημέροχιη του 

λάου καί ή πανεθνική κινητοποίηση. Κι ò μόνος τρόπος νά αποφευχθεί 

πόλεμος μεθοδευμένος καί καχουΟυνόμονος άτι'τους ηλεκτρονικούς εγκέ

φαλους τών βάσε(ον πού διαθέτουν ο Ι ΗΠΛ στην 'Ελλάδα - άν φθάσουμε 

ώς εκεί - είναι ή αποσύνδεση του κρατικού μας μηχανισμού ?<ίΐ ιδιαί

τερα τών ενόπλων δυνάμεοον της χώοας άπ'τούς Νατοϊκούς μηχανισμούς» 

καί βέβαια τό κλείσιμο τών 'Αμερικάνικων βάσεων στην χώρα μας. 

Δέν είναι δύσκολο νά εννοήσει κανείς γιατί ή 'Αμερική ευνοεί 

τήν Τουρκική επέκταση στό Αιγαίο. Ή Τουρκία συνορεύει άμεσα μέ τήν 

Σοβιετική "Ενωση, "Εχει πληθυσμό 40 εκ. καί διαθέτει τόν μεγαλύτερο 

στρατό στην Δυτική Ευρώπη. Ή Τουρκία - όταν καί άν ξεπεράσει τά 



εκρηκτικά εσωτερικά της προβλήματα - μπορεί νά παίζει στη Μέση 'Ανα

τολή ρόλο ανάλογο μ'αύτόν τοϋ "Ισραήλ καί του Ιράν» "Η πολιτική ζωή 

της Τουρκίας ελέγχεται άπό τήj στρατιωτική ηγεσία της, πού είναι βέ

βαια τοποθετημένη στό πλευρό της Δύσης* "Οχι δμως μέ την ίδια έννοια 

πού ή "Ελλάδα "ανήκει είς την Δύσιν". Κι αυτό γιατί ή Τουρκία δέν πέ

ρασε άπό εμφύλιο πόλεμο, γιατί οτήν περίπτωση της τό Δόγμα Τρούμαν 

δέν οδήγησε στην διάβρωση του κρατικού της μηχανισμού, στην πλήρη 

δορυφοροποίησή της, Διαθέτει δηλαδή ή τουρκική ηγεσία περιθώρια 

άνεΕαρτησίας, πού δέν διανοήθηκαν ποτέ οι 'Ελληνικές Κυβερνήσεις της 

Δεξιάς νά διεκδικήσουν. Καί έτσι, είναι ή Τουρκία σε θέση νά διαμορ

φώνει σχέσεις στενής συνεργασίας μέ τήν Σοβιετική "Ενωση, Ό 'Ισλα

μισμός της της παρέχει τήν δυνατότητα νά συνδεθεί προνομιακά μέ τόν 

'Αραβικό κόσμο (κάτι πού επιβάλλει στην Ελλάδα νά δώσει ιδιαί

τερη έμφαση στίς σχέσεις της μέ τόν 'Αραβικό λαό). 'Αλλά οι ΗΠΑ 

έχουν καί πρόσθετο λόγο γιά τήν προώθηση της Τουρκίας στό Αιγαίο. 

Τό Αίγαιο είναι θάλασσα μέ τεράστια στρατηγική σημασία - άσχετα άπό 

τήν οικονομική της σημασία, σέ περίπτωση πού τύχει τά αποθέματα πετρε

λαίου νά είναι μεγάλα. Ή 'Αμερική ελέγχει τό Αιγαίο σήμερα άπό τίς 

βάσεις της στην Κρήτη - κι ιδιαίτερα άπό τήν βάση της στην Σούδα. 

"Ομως τό Αιγαίο είναι ελληνικό. Κι οσο, δορυφορική κι άν είναι ή 

'Ελλάδα, υπάρχουν "τυπικές" δυσκολίες γιά τήν πλήρη αγιοποίηση του 

άπό τίς ΗΠΑ. Καί κάνι άλλο. "Υπάρχει ò "κίνδυνος" κάποτε ò 'Ελληνι

κός λαός νά αποκτήσει δικιά του Κυβέρνηση, οπότε τά προνόμια πού έχει 

αποσπάσει ή 'Αμερική άπό τήν 'Ελλάδα γιά τήν χρήση του Αιγαίου θά 

χαθούν γ ι'αυτήν. Ή μακροπρόθεσμη λύση γιά τήν 'Αμερική είναι νά 

αποκτήσει μόνιμο καί διεθνώς νόμιμο έλεγχο στό Αιγαίο. Κάτι τέτοιο 

μπορεί νά συμβεί σά.ν τό αποτέλεσμα μιας μοιρασιάς τοϋ Λίγαίου ανάμε

σα στην 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία μέ τίς ΗΠΑ σάν επιδιαιτητή. 

ο / . . 
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Είναι γιά μας ιδιαίτερα αρνητικό τό γεγονός, πώς ή ΕΣΣΔ ευ

νοεί κι αυτή τίς Τουρκικές επιδιώκεις στό Αιγαίο. 'Αλλά δέν εΕναι 

παράδοξο. "Η 'Ελλάδα σάν άβουλος δορυφόρος των ΗΠΔ έχει μεταβληθεί 

σέ πυρηνικό οπλοστάσιο με τους πυρηνικούς κώνους στραμένους προς τή 

Μόσχα» "Η ΕΣΣΔ συνορεύει μέ την Τουρκία. Διατηρεί καλές σχέσεις μ' 

αυτήν καί τρέφει τήν ελπίδα κάποια μέρα νά πετύχει τήν αποχώρηση της 

Τουρκίας άπό τήν Δυτική συμμαχία. Ή Τουρκία ελέγχει τά στενά - κι 

αυτό εΕναι κρίσιμο γιά τόν Μεσογειακό της στόλο. Πέρα άπ'δλα αυτά, 

γίνεται κάθε μέρα καί"πιό σαφές πώς γιά τήν περιοχή του Αίγαίου 

υπάρχει σιωπηρή τουλάχιστον, συμφωνία των ΗΠΑ μέ τήν ΞΣΣΔ. Οι ΗΠΑ 

έχουν βάσεις στό Αιγαίο - άλλα καί ή ΕΣΣΔ έχει αγκυροβόλια σέ θα

λάσσιο χώρο πού είναι ελληνικός, άν ή 'Ελληνική Κυβέρνηση έπεξέτει-

νε - όπως έχει κάθε δικαίωμα νά τό κάνει - τήν αιγιαλίτιδα ζώνη της 

"Ελλάδας σέ 12 μίλια. Μέ λίγα λόγια» υπάρχει όμοιβαΐο "βόλεμα" των 

ΗΠΔ καί της ΞΣΣΔ στην περιοχή» Καί εξηγείται ,ετσικαί ή στάση της 

ΕΣΣΔ στό Κυπριακό, πού ένώ παίρνει τίς σωστές θέσεις (διεθνοποίηση, 

απόσυρση ξένων στρατευμάτων; ενιαία, άνεζάρτητη, αδέσμευτη Κυπρια

κή Δημοκρατία, διακανονισμός των σχέσεων των δύο κοινοτήτων μέσα 

άπό διακοινοτικές διαπραγματεύσεις) δέν αναλαμβάνει καμμιά συγκε

κριμένη πρωτοβουλία γιά τήν υλοποίηση τους. 

Αυτό είναι τό τίμημα της εξάρτησης καί υποτέλειας της χώρας 

μας, της ουσιαστικής απομόνωσης μας στους κόλπους της 'Ατλαντικής 

συμμαχίας. 

* 

* * 
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Άλλά ή ολοκλήρωση της υποτέλειας μας απαιτεί την εντα^ή 

μας στην EOîC Είναι απόλυτα :ίλικρινής ò κ. Καραμανλής δταν διευκρι

νίζει πώς ή επιλογή του γιά τήν ένταξη τής χώρας μ
0
ς

 σ τ
ή

ν
 ΕΟΚ είναι 

πολιτική καί όχι οικονομική επιλογή* Είναι πολιτική επιλογή όχι 

γιά νά θωρακιστούν οι δημοκρατικοί θεσμοί στήν χώρα μας, άλλα γιά 

νά μετατεθεί επίσημα καί ολοσχερώς τό κέντρο αποφάσεων γιά τίς εθνι

κές μας επιλογές άπό τήν 'Αθήνα στίς Βρυξέλλες. Γιά νά καταστεί 

καί τυπικά αδύνατος ò εθνικός προγραμματισμός τής κοινωνικής καί 

οικονομικής μας ανάπτυξης» Γιά νά καταστεί αδύνατη ή προσβολή των 

προνομίων τής ζένης καί ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας. Γιά νά 

κατοχυρωθεί θεσμικά τό μονοπωλιακό κεφάλαιο καί ή μεγαλοαστική τάΡη. 

Σύντομα τό ΠΑΣΟΚ ί>ά κυκλοφορήσει μπροϋρες πού θά διευκρινί

ζουν λεπτομερειακά καί σέ απλή γλώσσα γιατί δέν συμφέρει τόν ελλη

νικό λαό ή ένταξη στήν ΕΟΚ, Περιορίζομαι εδώ γι'αυτόν τόν λόγο 

σέ μερικές γενικές άλλα σημαντικές παρατηρήσεις πού ελπίζω νά διαλύ

σουν μερικές παρανοήσεις. 

."Αλλο ΕΝΤΑΒΗ καί άλλο ΣΥΝΔΕΣΗ με τήν ΕΟΚ. Ή συμφωνία ΣΥΝΔΕ

ΣΗΣ Ελλάδας - ΕΟΚ λήγει τό 1984. Τι προβλέπει? Πρώτο, σταδιακό 

δασμολογικό αφοπλισμό γιά τά βιομηχανικά προϊόντα. Δεύτερο, χρημα

τοδότηση τής 'Ελλάδας (τρία χρηματοδοτικά πρωτόκολλα) γιά νά μειω

θεί ή απόσταση πού χωρίζει τό κατά κεφαλή εισόδημα της άπ'αύτό τών 

χωρών τής ΕΟΚ. Τρίτο, εναρμόνιση τής αγροτικής πολιτικής, δηλαδή 

τήν αναδιάρθρωση τών καλλιεργε,ιών στήν χώρα μας καί τήν προετοιμα

σία τής γεωργίας μας γιά τόν συμπληρωματικό ρόλο πού θά, παίξει σέ 

περίπτωση ΕΝΤΑΞΗΣ. Πρέπει νά τονιστεί πώς ή Συμφωνία ΣΥΝΔΕΣΗΣ δέν 

προβλέπει τήν ΕΝΤΑΒΗ. Τό τί θά γίνει δταν λήξει ή Συμφωνία ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

αφήνεται ελεύθερο; ή ΕΝΤΑΒΗ, ή νέα Συμφωνία ΣΥΝΔΕΣΗΣ ή τίποτα."Αρα, 
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ή απόφαση γιά ΕΝΤΑΞΗ αποτελεί γιά την 'Ελληνική Κυβέρνηση επιλογή 

ανεξάρτητη άπό τήν αρχική επιλογή γιά τήν ΣΥΝΔΕΣΗ» 

Πώς λειτούργησε ή Συμφωνία ΣΥΝΔΕΣΗΣ γιά. τήν 'Ελλάδας Τό μόνο 

κεφάλαιο πού υλοποιήθηκε είναι τό πρώτο, δη· ποή ò δασμολογικός αφο

πλισμός. Άπό τά τρία χρηματοδοτικά πρωτόκολλα πού μας χρωστάει ή 

ΕΟΚ, μας έδωσε μόνο τό πρώτο (ενώ στην περίπτωση της Τουρκίας ή 

ΕΟΚ έχει δείξει πλήρη συνέπεια). Δέν μας έδωσε τό δεύτερο με τό πρό

σχημα της δικτατορίας. Δέν μας τό έδωσε ούτε όταν "αποκαταστάθηκε" 

ή Δημοκρατία στην 'Ελλάδα,, γιατί 6 κ. Καραμανλής αντί νά τό απαι

τήσει, έβγαλε τήν ΕΟΚ άπό τήν δυσκολία, παραμερίζοντας τήν διαδι

κασία γιά τήν ολοκλήρωση της Συμφωνίας ΣΥΝΔΕΣΗ καί επιλέγοντας τήν 

άμεση ΕΝΤΑΞΗ. Ούτε με τό τρίτο κεφάλαιο έγινε τίποτα. "Η Κοινοτική 

"Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) διαμορφώθηκε μέ μεγάλη δυσκολία τό 1967, 

'Αλλά ή δικτατορία καί πάλι ήταν τό πρόσχημα γιά νά αναβληθεί ή 

"εναρμόνιση" της ελληνικής γεωργίας μ'αύτήν της ΕΟΚ. Τό πώς μετα-

χειρίστηκε καί συνεχίζει νά μεταχειρίζεται τά ελληνικά αγροτικά 

προϊόντα ή ΕΟΚ τό γνωρίζει καλύτερα ò "Ελληνας αγρότης. Γιατί αύτόά 

αντιμετωπίζει τίς αντισταθμιστικές εισφορές (ροδάκινα, αγγούρια) καί 

τίς ποσοστώσεις (κρασιά) πού επιβάλλει ή ΕΟΚ γιά νά προστατεύσει τους 

δικούς της αγρότες ή καί αγρότες τρίτων χωρών, μέ τίς οποίες έχει 

συνάψει ειδικές συμφωνίες. 

Ή ΕΝΤΑΞΗ γιά τήν οποία κόπτονται ή Νέα Δημοκρατία, ή ΞΔΗΚ 

καί άλλοι,εϋναι δπως είπαμε, άλλη υπόθεση άπό τήν ΣΥΝΔΕΣΗ. Περι-

λαμβάνει βέβαια τόν δασμολογικό ά,φοπλισμό γιά τά βιομηχανικά προϊόν

τα. Περιλαμβάνει επίσης τήν ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου. Δηλα

δή, τήν ελεύθερη εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων καί τήν κατάργηση 

κάθε περιορισμού στην έ
:
"αγωγή συναλλάγματος. "Αποκλείει κάθε 

άμεση ή έμμεση επιδότηση των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων 
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άτιό την πολιτεία. KL ας μην ξεχνούμε πώς σήμερα τά 3/4 της αξίας των 

επενδύσεων πού πραγματοποιούνται άπό ελληνικές βιομηχανικές επιχει

ρήσεις χρηματοδοτούνται έμμεσα άπό τΰ δημόσιο ταμεϊο (απαλλαγές, 

εξαιρέσεις, κίνητρα, κλπ.). Χρειάζεται αραγες πολλή σκέψη γιά νά κατα

λήγουμε ατό τί θά συμβεί στην 'Ελληνική βιομηχανία μετά τήν ΕΝΤΑ

ΞΗ; Περιλαμβάνει τέλος τήν επέκταση της ΚΑΠ ατά ελληνικά άγροτ ι κά

προι όντα. 

"Η ΚΑΠ είναι ένα απίθανα δυσνόητο μωσαϊκό κανόνων» Πολλά 

προϊόντα δέν καλύπτονται καθόλου (π.χ. βαμπάκι, σταφίδα, σύκα, 

πρόβειο καί κατσικίσιο κρέας, κλπ.). Γιά τά άλλα πού καλύπτονται, 

υπάρχουν γιά τό καθένα ξεχωριστές αγορές με τήν δικιά τους νομο

θεσία καί διοίκηση. Μιά φορά τόν χρόνο οι υπουργοί Γεωργίας των " 

"9" καθορίζουν ένα πολύπλοκο σύστημα τιμών γιά κάθε προϊόν πού προ

στατεύεται? "Ενδεικτική τιμή (δηλαδή "επιθυμητή"), τιμή παρέμβασης 

(συνήθως 8% κάτω άπό τήν ενδεικτική τιμή), τιμή κατωφλιού (γιά. τήν 

προστασία άπό προϊόντα χωρών εζω άπό τήν ΕΟΚ) , κλπ. Κάτω άπ'τΐς 

σημερινές συνθήκες ορισμένα ελληνικά αγροτικά προϊόντα είναι 

ανταγωνιστικά •» δηλαδή θά πρέπει νά αναμένεται άνοδος της τιμής 

τους μετά τήν ΕΝΤΑΕΗ. Γιά τό, περισσότερα κι ίδιαίτερα γιά τά κτη

νοτροφικά μας προϊόντα, τό αντίθετο ισχύει. "Αλλά είναι λάθος πρώτου 

μεγέθους νά συμπεράνει κανείς ποιες
1
 θά είναι οι επιπτώσεις της 

ΕΝΤΑΞΗΣ πάνω στην "Τ,λληνική αγροτική οικονομία εξετάζοντας ξεχωρι

στά καί στατικά ποια προϊόντα θά ευνοηθούν καί ποια θά υποστούν 

ζημιά άπό τήν ΕΝΤΑΞΗ. 

Γιατί πίσω άπ'τό μωσαίό της ΚΑΠ κρύβεται μιά συγκεκριμένη 

στρατηγική πού καθορίζει ποια μορφή θά πάρει γιά τήν Ελλάδα ή 

"εναρμόνιση". Γιατί ακόμη καί στίς περιπτώσεις πού οι τιμές των 

αγροτικών μας προϊόντων είναι ανταγωνιστικές - αυτό συμβαίνει 
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οχι γιατί ή παραγωγικότητα μας είναι ανάλογη μ'αύτή της ΕΟΚ άλλα 

γιατί τά εισοδήματα των αγροτών μας ε£ναι εισοδήματα πείνας. 'Αλλά 

άς δούμε τό θέμα άπό πιό κοντά. 

Τό ποσοστό του ενεργού πληθυσμού πού απασχολείται στη γεωρ

γία στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερο άπό όλες τίς χώρες της ΞΟΚ. 

*Η εκμηχάνιση της γεωργίας τόσο άπό άποψη στρεμμάτων πού αναλο

γούν σ'ενα τρακτέρ όσο καί άπό άποψη χοησιμοποίησης λιπασμάτων κατά 

στρέμμα, είναι ή χειρότερη άπό όλες τίς χώρες της ΕΟΚ. Τό μέσο μέ

γεθος μιας αγροτικής εκμετάλλευσης στην 'Ελλάδα είναι περίπου 35 

στρέμματα, έναν ι 150 στην ΕΟΚ. *0 κλήρος είναι τεμαχισμένος σε 

περισσότερα απομακρυσμένα τό ένα άπό τά αλλ";, κομμάτια, ενώ στην 

ΕΟΚ είναι κατά κανόνα ενιαίος. "Ολα τούτα οδηγούν σέ παραγωγικότη

τα πολύ πιό χαμηλή άπό αύτη στην ΕΟΚ, κατά 40% περίπου χαμηλότερη. 

Τό μέσο αγροτικό εισόδημα είναι μόνο τό 1/3 σέ σχέση μέ τό μέσο 

εισόδημα στους άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας ένώ στην ΕΟΚ 

φθάνει τό 60%. 

"Η άγρρτική πολιτιή της ΕΟΚ έχει ξεκάθαρους μακροπρόθεσμους 

στόχους. Θέλει νά προωθήσει τίς μεγάλες εκμεταλλεύσεις πού θά χρη-

σιμποιήσουν σέ μεγάλο βαθμό μηχανικά μέσα καί ασχολούνται μέ εντα

τικές καλλιέργειες σέ βάρος των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

Οι επιδοτήσεις, βοήθειες, πιστώσεις, άπό τό'. διάφορα όργανα τής 

Κοινότητας τούτο τόν σκοπό κύρια εξυπηρετούν. Θέλει ή Κοινότητα νά 

εντάξει έτσι τήν γεωργία ολοκληρωτικά στό σύγχρονο καπιταλιστικό 

κύκλωμα μειώνοντας τόν αγροτικό πληθυσμό. Πράγματι, σύμφωνα μέ τά 

επίσημα στοιχεία τής Κοινότητας, ο αγροτικός πληθυ̂ τμός της μειώθη

κε άπό τό 1963 εως τό 1970 κατά επτά εκατομμύρια πρόσωπα. Δέν χρειά

ζεται πολλή σκέψη γιά ν'αντιληφθεί κανείς τί θά συμβεί στους "Ελλη

νες αγρότες μετά τήν ένταξη. Ή κοινή αγροτική πολιτική καί τό 

ανέλεγκτο καπιταλιστικό σύστημα πού κρατεί στον τόπο μας θά όδηγή-
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σουν στον αφανισμό της μικρής καί μέσης αγροτικής εκμετάλλευσης. 

Θά επιζήσουν οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις μέ εξαγωγικό προσανατολισμό. 

OC πλούσιες επιδοτήσεις, πού υπόσχεται ή κυβέρνηση δένπρόκειται νά 

διασώσουν τίς μικρές εκμεταλλεύσεις, Στά ροδάκινα π.χ. ή εγγυημένη 

κατά κιλό τιμή της Κοινότητας ήταν φέτος χαμηλότερη άπό τήν απο

ζημίωση πού έδωσε ή Κυβέρνηση στους "Ελληνες παραγωγούς γιά τήν 

καταστροφή ποσοτήτων πού δέν έγινε δυνατό νά διατεθούν στην εσωτε

ρική αγορά ή νά εξαχθούν. "0 ενεργός αγροτικός πληθυσμός πού είναι' 

σήμερα τό 34% του συνολικού αγροτικού πληθυσμού θά μειωθεί ταχύτα-, 

τα μέχρι καί σέ ποσοστό 9% περίπου, όσος δηλαδή είναι ò μέσος όρος 

στή Κοινότητα. Ή διαδικασία αυτή θά συνοδεύεται γιά τους αγρότες 

μας μέ τεράστια ανθρώπινη δυστυχία μιά πού χωρίς εκπαίδευση καί 

χωρίς χρήματα θά προσπαθούν νά βρουν όπου όπου μία δουλειά. Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι ή Αγροτική Τράπεζα, προδικάζοντας τήν εξέλιξη 

αυτή, προσπαθεί μέ νεώτερες έρευνες ν'άποδείξει ότι ò ενεργός αγρο

τικός πληθυσμός είναι μόνο τό 20% τού συνολικού πληθυσμού, άρα καί 

νά μειώσει τήν εντύπωση άπό τήν καθίζηση πού θά ακολουθήσει τήν 

ένταξη. Γιά τήν Δεξιά, ή διαδικασία αυτή αποτελεί εξυγίανση της 

οικονομίας. Γιά μας, αντίθετα, είναι απαράδεκτη, γιατί ευθυγραμμί

ζει τήν χώρα σέ ξένα καπιταλιστικά πρότυπα, γιατί παραβλέπει ιδιο

μορφίες της ελληνικής φύσης καί τού ελληνικού πληθυσμού. ΈμεΧς 

αποκρούαμε κάθε εξέλιξη μέ σκοπό τήν ανάπτυξη τού άγρο-βιο-μηχανι-

κού καπιταλισμού καί τήν κυριαρχία τού μονοπωλιακού κεωλαίου στην 

γεωργία. Έμεις άποκρούομε τήν ενσωμάτωση της αγροτικής παραγωγής 

σ'ένα σύστημα πού ελέγχεται άπό καπιταλιστικές εταιρείες καί οδηγεί 

σέ πλήρη εξάρτηση άπό τίς εξωτερικές αγορές, σ'ένα σύστημα/ πού σκο

πό έχει τήν εξαφάνιση των μικροπαραγωγών γιά νά αυξήσουν τήν προσφο

ρά φτηνής εργασίας στην βιομηχανία. "Εχουμε επανειλημμένα τονίσει 

δτι πρέπει νά επιδιωχθεί ή συνδυασμένη άγροτικοβιομηχανική ανάπτυξη 
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ύπαίθρου μέ την βοήθεια συνεταιρισμών, ώστε ò πληθυσμός πού απασχο

λείται σήμερα στην ύπαιθρο νά συνεχίσει νά ασχολείται στον τόπο 

κατοικία; του σε περισσότερε, καί πιό πολύμορφες ασχολίες. 

'Εδώ πρέπει νά τονισθεί κι ένα σημείο πού έχει προβληματίσει 

τήν ίδια την Κοινότητα, Στην 'Ελλάδα, αντίθετα μέ τίς χώρες της ΕΟΚ, 

οι ίδιοι οι αγρότες ασκούν ελάχιστη επιρροή στην εκμετάλλευση της 

αγροτικής παραγωγής. *Ι-Ι διάθεση καί ή Βιομηχανοποίηση των αγροτικών 

προϊόντων βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στά χέρια του ιδιωτικού 

κεφαλαίου. Οι ίδιώτες έμποροι καί βιομήχανοι ρυθμίζουν κατά κανόνα 

τίς τιμές. Αυτή ή κατάσταση θά διευκολύνει τίς μεγάλες εταιρείες, 

κυρίως πολυεθνικές, νά έλέγ,ξουν τά κυκλώματα παραγωγής, εμπορίου 

καί βιομηχανοποίησης στην 'Ελλάδα, μέ κύριο σκοπό τήν διαμόρφωση 

της αγροτικής παραγωγής σύμφωνα μέ τίς ανάγκες της κατανάλωσης στά 

μητροπολιτικά κέντρα. "Η ελληνική παραγωγή θά γίνει συμπληρωματική 

τής παραγωγής στή Δύση, αυξάνοντας έτσι τήν έ.ζάρτηση της χώρας. 

Άλλα ή ιστορία δέν τελειώνει έδώ. Οι εμπορικές συμφωνίες 

τής Ελλάδας μέ χώρες πού δέν ανήκουν στην ΕΟΚ θά ακυρωθούν μετά τήν 

ΕΝΤΑΞΗ. Ταυτόχρονα, θά πρέπει νά λάβουμε υπ'όψη μας τίς συμφωνίες 

τής SOK μέ τρίτες χώρες πού παράγουν ανταγωνιστικά γιά μας προϊόν

τα. Καί μερικές λεπτομέρειες. Μή ξεχνάμε, ότι τό 1975 τό 66% τής 

εξαγωγής σέ πορτοκάλια καί τά 7 2,2% τής εξαγωγής σέ λεμόνια πουλή

θηκε στίς χώρες τής ανατολικής Ευρώπης. Μετά τήν ένταξη, θά υπάρξει, 

δπως έχει επισημάνει ή ίδια ή Κοινότητα, άλλα καί ò ελληνικός τύπος, 

μιά συρρίκνωση του εμπορίου "Ελλάδος καί σοσιαλιστικών κρατών. 0Î 

"Ελληνες παοαγωγοί θ'αναγκαστούν νά βοούν νέες &yopéç στή Δύση. 

ΕΓναι αμφίβολο όμως, αν θά τίς βρουν. "Οχι μόνο γιατί οοισμένα προ

ϊόντα, δπως τά συνήθη πορτοκάλια, πού αγοράζουν οι ανατολικοί, δέν 

απορροφούνται στή διεθνή αγορά (εκεί ζητούν τήν ποικιλία νάβελς), 
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άλλά καί γιατί θά υπάρξει οξύτατος ανταγωνισμός άπό τίς άλλες μεσο

γειακές χώρες, πού δεν συμμετέχουν στην ΕΟΚ, έχουν συνάψει δμοος 

ειδικές συμςοωνίες μέ την Κοιλότητα πού επιτρέπουν τη μείωση τών δα

σμών στά εισαγόμενα στην ΕΟΚ γεωργικά προϊόντα μέχρι 100%. Σέ όλες 

τίς γερμανικές αγορές βρίσκει κανείς σήμερα πορτοκάλια του 'Ισραήλ 

καί του Μαρόκου. Γιατί θά καταφέρουμε νά εκτοπίσουμε τά προϊόντα αυτά 

αύριοe αφού δέν τό καταφέραμε μέχρι σήμερα παρά τήν συμφωνία σύν

δεσης? Φθηνότεροι πάντως δέν εϋνοι πιθανό νά είμαστε. 'Εάν προσθέ

σουμε στην τιμή, στην οποία θά πρέπει νά πουλούν, π.χ. οι παραγωγοί 

ροδάκινων τό προϊόν τους γιά νά εξασφαλίσουν ενα Ικανοποιητικό εισό

δημα, τό κόστος της μεταφοράς, θά φτάσουμε σέ τελική τιμή πού είναι 

αντίστοιχη μέ τίς τιμές τών τρίτων χωρών, σέ τιμή άρα μη ανταγωνι

στική. 

Ή εμπειρία άπό τήν επέκταση της Κοινότητας στή Μεγ.Βρεττανία, 

'Ιρλανδία καί Δανία, έδειξε ότι ή δυναμική της ενταΡης μπορεί νά 

οδηγήσει σέ αποτελέσματα, τά όποια γίά όλους τους συμμετέχοντες, 

πού εξέταζαν τό πρόβλημα στατικά, ήταν απρόβλεπτα. Ή μεγάλη από

σταση της 'Ελλάδας άπό τά κύρια καταναλωτικά κέντρα της Δυτικής 

Ευρώπης, ή ύπαρξη αναχρονιστικών δομών στην παραγωγή καί εμπορία 

τών ελληνικών ό,γροτικών προϊόντων, ή άπελευθέροοση τών συναλλαγών 

σέ μιά αγροτική οικονομία, πού ζεϊ ακόμη κάτω άπό καθεστώς αυστη

ρής προστατευτικής πολιτιής, ή δοαστηριότητα τών διεθνών έταιρειάν 

τροφίμων, ή επιθυμία τών χωρών της Κοινότητας νά εξακολουθήσουν 

χωρίς δεσμεύσεις τή μεσογειακή τους πολιτική, μπορούννά οδηγήσουν 

σέ δυσάρεστα αποτελέσματα, ακόμη καί σέ τομείς, πού γιά τους δια

πραγματευτές της κυβέρνησης, οι προοπτικές είναι ευοίωνες. Σέ 

διεθνές συνέδριο πάνω στην ένταξη, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της 

Κοινότητας άνέφερααν, ότι ή Κοινότητα επιδιώκει τή μείοχτη της παρα

γωγής του λαδιού καί γιά τούτο σκέπτεται νά καταργήσει κάθε ποοστα-
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σία γιά τό λάδι της έληας. *0 διοικητής της 'Αγροτικής Τράπεζας 

γιά ν'αποδείξει δτι ή 'Ελλάδα έχει αρχίσει νά εφαρμόζει ανάλογη 

πολιτική, ανέφερε, δτι ή Αγροτική Τράπεζα δέν ενισχύει πιά στή 

Λήμνο τήν ελαιοπαραγωγή άλλα τη μελισσοκομία. "Ξχει κατατοπίσει 

ή ελληνική κυβέρνηση τους ελαιοπαραγωγούς, δτι πρόθεση της εϋναι 

νά μειώσει τήν ελαιοπαραγωγή, ότι ίσως στην Κοινότητα απαγορευτεί 

οποιαδήπωτε στήριξη του προϊόντος, δτι θ'αυξηθεί ò ανταγωνισμός 

άπό τά σπορέλαια κάθε είδους, δτι εμείς, σέ τελευταία ανάλυση, δέν 

θά είμαστε σέ θέση νά καθορίσουμε τήν τύχη ενός προϊόντος, πού 

εϋναι άπό τά χαρακτηριστικά ελληνικά προϊόντα; 

'Αλλά ή ιστορία δέν τελειώνει ούτε έδώ. Γιατί οι " 9 " μελε

τούν τώρα τήν διαμόρφωση μιας .Μεσογειακής αγροτικής πολιτικής- πού 

νά πάρει ύπ'όψη της τις επιπτώσεις της ΕΝΤΑΞΗΣ της 'Ελλάδας, της 

Ισπανίας καί της Πορτογαλίας ο Στόχος αυτής της νέας αγροτικής πολι

τικής εϋναι νά εξουδετερώσουν τά όποια πλεονεκτήματα μπορεί νά προ

κύψουν στον αγροτικό τομέα γ ιό, τά νέα μέλη. 'Αλλά εκείνο πού εντυ

πωσιάζει είναι ή ανάληψη άπό τον Η. Παπαληγούρα της υποχρέωσης νά 

αποδεχθεί ή 'Ελλάδα, όχι μόνο τό μέχρι τώρα "κεκτημένο" της ΕΟΚ, 

άλλα καί δλες τίς νέες αποφάσεις πού θά πάρει μέχρι τήν ΕΝΤΑΞΗ 

μας. Κι αυτό σημαίνει τήν αποδοχή "έκ των προτέρων" της νέας Μεσο

γειακής Ιϊολιτιής τής Κοινότητας, 

Τό ΠΑΣΟΚ είναι αμετάκλητα τοποθετημένο ενάντια στην ΕΝΤΑΞΗ 

τής 'Ελλάδας στην ΕΟΚ. Δέν εγκρίνει επίσης τήν Συμφωνία ΣΥΝΔΕΣΗΣ, 

πού έχει λειτουργήσει τόσο αρνητικά γιά τήν χώρα μας. Τί θέλει τό

τε τό ΠΑΣΟΚ; Τό ΠΑΣΟΚ επιδιώκει τήν ανάπτυξη πολύπλευρων οικονομικών 

σχέσεων τής 'Ελλάδας - μέ τίς χώρες τής ΕΟΚ, μέ τίς χώρες του 

'Ανατολικού μπλοκ, μέ τίς αδέσμευτες χώρες. Σχέσεις πού νά εξυπηρε

τούν τά οίκονομικά συμφέροντα τής χώρας, πού νά επιτρέπουν οι μεγά-
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λες εθνικές μας επιλογές, δ προγραμματισμός της ανάπτυξης της χώ

ρας μας, νά γίνεται άπ'τόν ελληνικό λαό καί όχι άπό gava κέντρα 

άποφάσεο̂ ν. Τίς σχέσεις μας με την ΕΟΚ μπορούμε νά τίς διατηρήσουμε, 

συνάπτοντας ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, πού νά εγγυάται τόν ελληνικό έλεγχο 

πάνω στην διακίνηση των εμπορευμάτων καί του κεφαλαίου, έλεγχο χωρίς 

τόν όποιο ò οικονομικός προγραμματισμός σέ εθνική βάση είναι αδύ

νατος» Αύτη ήταν καί είναι ή θέση του ΠΑΣΟΚ. 

* * * * * * * * * * 


