
Ή μεσογειακή π ο λ ι τ ι κ ή της ΕΟΚ 

Ανακεφαλαίωση καί ερμηνεία 

- I -

Τήν άνοιξη του 1979 θά υπογραφεί ή συμφωνία για τήν 

ένταξη της Ελλάδας στην ECK.. Ή υπογραφή της συμφωνίας αυτής 

δεν αποτελεί μόνο γιά τήν Ελλάδα γεγονός τεραστίας σημασίας. 

Είναι καί γιά τήν Κοινότητοτ σημαντική. Μετά τήν εϊσοδό τό 

1972 της Μεγάλης Βρεταννίας, της Δανίας καί της 'Ιρλανδίας 

στην βΟΚ ή Κοινότητα πραγματοποιεί μιά νέα διεύρυνση αυτή τή 

φορά δχι προς τό Βορρά άλλα προς τή Μεσογειακή Ευρώπη. Ό 

υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρεταννίας είχε σε λόγο του 

προς τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στίς 1? Γενάρη 1977 χαρακτηρίσει 

τή διεύρυνση της Κοινότητας προς τό Νότο ως τό πιό σημαντικό 

θέμα πού θά έχει ν'άντιμετωπίσει ή Κοινότητα τά επόμενα χρόνια. 

'Κ διεύρυνση παρά τά προβλήματα της τόνισε αποτελεί " επένδυση 

στό δημοκρατικό μέλλον της Ευρώπης". Τήν επίσημη τούτη ερμη

νεία τη"ς τιδ χαρακτηριστικές μέχρι σήμερα εκδήλωσης της νέας 

Μεσογειακής πολιτικής της Κοινότητας έχουν αμφισβητήσει άλλοι 

παρατηρητές. Σέ πρόσφατη ανάλυση τους μέλη του γαλλικού σοσια

λιστικού κόμματος διερωτώνται "μήπως ή φιλελεύθερη Ευρώπη 

/ φάχνει μέ τήν βοήθεια των αστικών τάξεων^ των υποψηφίων γιά 

τήν ένταξη χωρών νά προωθήσει τίς δυνατότητες διάθεσης των βιο

μηχανικών της προϊόντων, ιδιαίτερα νά επεκτείνει τό δίχτυ, πού 

Εχουν ύςοάνει οι πολυεθνικές εταιρείες πάνω στην Ευρώπη. Με άλ

λα λόγια πρέπει y'αναρωτηθούμε μήπως οι χώρες αυτές καί ή 

Ευρώπη δεν διαλέγουν μέ τή διεύρυνση τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

ν νά πραγματοποιήσουν τους αντικειμενικούς τους σκοπούς^ >3 

-II-
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Oí προσπάθειες της Κοινότητας νά επεκτείνει τήν επίδραση 

της στό Μεσογειακό χώρο καί νά θεσμοθετήσει τήν ιδιαίτερη σχέ

ση της μέ τίς χώρες της μεσογειακής λεκάνης άρχισαν λίγα χρό-

— — 



-2-

-νια κι ολας μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης τό 1957· 

Οι προσπαθείς αυτές κατέληξαν τόν Ίουλίο του 1961 οτήν υ

πογραφή της συμφωνίας σύνδεσης με τήν Ελλάδα, πού άρχισε νά 

ισχύει από 1.11.1962. Ή συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή κα

τάργηση των δασμών γιά τά βιομηχανικά προϊόντα, τήν εναρμό

νιση της αγροτικής πολιτικής των συμβαλλομένων και τή χορήγη

ση χρηματοδοτήσεων άπό τήν ΕΟΚ προς τήν Ελλάδα. Τή συμφωνία 

αυτή ακολούθησε τό Σεπτέμβριο του 1963 ή υπογραφή της συμφω

νίας σύνδεσης μέ τή Το
υ
ρκία, πού άρχισε νά ισχύει άπό 1.12. 

.1964. ίΣτή οι φωνία αυτή όπως διαμορφώθηκε καί μέ τό πρωτό

κολλο του Νοεμβρίου 197° ακολουθήθηκαν σε γενικές γραμμές οι 

ίδιες αρχές, πού είχαν εφαρμοστεί καί στην ελληνική περίπτω

ση; Βαθμιαία κατάργηση των δασμών γιά τά βιομηχανικά προϊ

όντα, διευκολύνσεις γιά τό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων, 

χρηματοδοτήσεις της ΕΟΚ προς τήν Τουρκία. Τό επόμενο βήμα 

τής ΕΟΚ ήταν συμφωνίες εμπορικού χαρακτήρα μέ τό Ισραήλ καί 

τό Λίβανο τό 1964 καί τό 1965· Ή συμφωνία μέ τό 'Ισραήλ τρο

ποποιήθηκε μεταγενέστερα. Στη μορφή πού πήρε μέ βάση τή 

σύμβαση πού υπογράφηκε τήν 1.7*1975 προβλέπει τήν κατάργηση 

των δασμών γιά τήν εισαγωγή των βιομηχανικών προϊόντων άπό 

τό Ισραήλ προς τήν ΕΟΚ καί αντίστροφα καθώς καί τή διευκό

λυνση τής εισαγωγής στην ΕΟΚ του 85^ περίπου των αγροτικών 

προϊόντων του 'Ισραήλ. Οι πρώτες συμφωνίες μέ τό Μαρόκκο καί 

τή Τυνησία υπογράφηκαν τό 1969· Είχαν καθαρά εμπορικό χαράκτη 

ρα. Άντικατεστάθηκαν τό 1976 μέ συμφωνίες συνεργασίας, πού 

σκοποό ^χουν τή δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου. Σ'αύτήν 

δλα κατ'όρχήν τά βιομηχανικά προϊόντα καί μερικά αγροτικά, 

όπως τά κρασιά καί τό λάδι, θα κυκλοφορούν ελεύθερα. Ή πρώ

τη συμφωνία με τήν Ισπανία υπογράφηκε τό 1970. Ηταν έμπορ-

ρική συμφωνία πού προέβλεπε τήν αμοιβαία μείωση των δασμών 

γιά βιομηχανικά προϊόντα κατά 60# καί διευκολύνσεις στην ει

σαγωγή του 60?' των 'Ισπανικών αγροτικών προϊόντων προς τήν 

Κοινότητα. Τό 1970 υπογράφηκε επίσης συμφωνία σύνδεσης μέ 

τή Μάλτα. 'Ακολουθεί τό πρότυπο των άλλων συμφωνιών σύνδεσης 

καί προβλέπει τήν κατάργηση των δασμών γιά βιομηχανικά 

προϊόντα καί ειδικές ρυθμίσεις γιά τά αγροτικά. Τό 1972 υ

πογράφηκαν συμφωνίες μέ τήν Κύπρο καί τήν Αίγυπτο. "Η συμφω-



-vía με τη Κύπρο έχει χαρακτήρα συμφωνία σύνδεσης καί σκο

πεύει στή δημιουργία τελωνειακής ένωσης. Ή συμφωνία με την 

Αίγυπτο ήταν εμπορική προτιμησιακου χαρακτήρα. Άντικατεστά-

θηκε δμως τό 1977 μέ νέα συμφωνία πού αποβλέπει στή βαθμιαία 

μείωση των δασμών γιά δλα κατ'αρχήν τά βιομηχανικά προϊόντα 

καί ορισμένα αγροτικά. Στή δημιουργία ζώνης ελευθέρου εμπορί

ου αποβλέπει ή συμφωνία πού άρχισε νά εφαρμόζεται στίς σχέ

σεις Πορτογαλίας καί ΕΟΚ από 1.1.1973· θ£ διαπραγματεύσεις 

με τήν 'Αλγερία κατέληξαν τό 1976 στην υπογραφή ενός συμφώνου 

συνεργασίας πού αποσκοπεί στή δημιουργία Γωνης ελευθέρου 

εμπορίου. Καί έδω επιδιώκεται ή ελεύθερη κυκλοφορία των βιο

μηχανικών προϊόντων ένω διευκολύνεται ή εισαγωγή αγροτικών 

προϊόντων της Αλγερίας προς τήν ΕΟΚ. Με τή Συρία καί τήν 

'Ιορδανία υπογράφηκαν συμβάσεις τό 1977* πού προβλέπουν κυ

ρίως τή μείωση των δασμών γιά βιομηχανικά προϊόντα. Τέλος ή 

υπάρχουσα άπό τό 1973 συμφωνία με τή Γιουγκοσλαυία είναι 

εμπορική συμφωνία, πού προβλέπει τήν εφαρμογή της ρήτρας του 

μάλλον ευνοούμενου κράτους. Ή Λιβύη είναι ή μόνη άπό τίς με

σογειακές χώρες, πού δέν συνδέεται μέχρι στιγμής με είδική 

σχέση με τήν ΕΟΚ. 

-Ill- . 

Ή Κοινότητα άπό τήν ϊδρυσή της μέχρι σήμερα δέν άκολού 

θησε ενιαίους κανόνες στή σύνδεση της με τό Μεσογειακό χώρο. 

Μέ άλλες χώρες επεδίωξε τή δημιουργία τελωνειακής ένωσης, δη

λαδή τόσο τήν αμοιβαία κατάργηση των δασμών δσο καί τήν ε

φαρμογή ενός κοινού δασμολογίου προς τρίτες χώρες. Μέ άλλες 

προώθησε τήν ίδρυση ζώνης ελευθέρου εμπορίου, δηλαδή μόνο τήν 

αμοιβαία κατάργηση των δασμών. 'Ορισμένες συνέδεσε πολύ στε

νά μέ τήν κοινή αγορά πού δημι,ρύργη-σε, δπως τήν Έλλάδα
#
 Γβέ 

άλλες δπως τή Γιουγκοσλαυία/μια απλή διευθέτηση των σχέσεων. 

Κατά τήν Κοινότητα οι διαφορές αυτές δχουν κυρίως πολιτικές 

αίτιες. Ή σύνδεση μέ τή Γιουγκοσλαυία πού έχει διαφορετικό 

οικονομικό σύστημα δέν θά μπορούσε νά είναι ή ίδια μέ κείνη 

μέ τήν Ελλάδα. Μέχρι τό 197? πάντως ή Κοινότητα εφάρμοζε 

ρυθμίσεις κατά περίπτωση. 'Ανάλογα μέ τήν σχέση πού έπεδίω-

\ 
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-κε νά δημιουργηθεί μέ πά®ε
 μεσογειακή χώρα, διαμόρφωνε και 

τον τύπο της συμφωνίας. Ή πολιτκή αυτή οδήγησε σε ρυθμίσεις 

πού αν καί έχουν δλες κύριο σκοπό τήν προώθηση της ελεύθερης 

διάθεσης των βιομηχανικών προϊόντων της Κοινότητας διαφέρουν 

σημαντικά καί ως προς τόν τύπο καί ως προς τό περιεχόμενο χω

ρίς νά ύπάρχη εμφανής δικαιολογητικός λόγος γιά τις διαφορές. 

Τό Ιανουάριο του 1972 υπογράφηκε ή συμφωνία γιά τήν 

προσχώρηση στην ΕΟΚ της Βρεταννίας, της Δανίας καί της Ιρ

λανδίας. Μετά τήν προσχώρηση των κρατών αύτ<5ν ήταν αναγκαίο 

οι υφιστάμενες μέχρι τή στιγμή εκείνη συμφωνίες με τίς μεσο

γειακές χώρες νά προσαρμοσθούν στή νέα κατάσταση. Το γεγονός 

τούτο αποτέλεσε κατά τήν Κοινότητα τήν αφορμή γιά τήν ανα

θεώρηση της μεσογειακής πολιτικής ιης. Κατά τήν Κοινότητα οι 

μέχρι τότε είδικές ρυθμίσεις ήταν χωρίς προοπτική. Ηταν επό

μενα αναγκαίο "νά επανεξετασθεί τό σύνολο των συμφωνιών αυτών 

στά πλαίσια μιας συνολικής αντίληψης γιά τίς σχέσεις προς τό 

Μεσογειακό χώρο" Τή νέα μεσογειακή πολιτική επιβεβαίωσε ή 

πρώτη σύνοδος των πρωθυπουργών της Κοινότητας τόν 'Οκτώβρη 

του 1972 στό Παρίσι. Στό τελικό ανακοινωθέν της συνάντησης 

τονίζεται, δτι "οι συμφωνίες πού Εχουν καταρτισθεί ή θά κα-

ραρτισθουν μέ τίς χώρες της Μεσογείου θά πρέπει νά άνταποκρί-

νωνται σε μιά συνολική καί εξισορροπημένη προσέγγιση των προβλη

μάτων. Στή συνέχεια ή Κοινότητα πραγματικά εγκατέλειψε τήν 

τακτική των κατά περίπτωση ρυθμίσεων καί επεδίωξε νά προ

σαρμόσει όλες τίς ρυθμίσεις σέ ένιαϊο τύπο σχέόης πού ή ϊδια 

αποκάλεσε συμφωνία εκτεταμένης συνεργασίας. Σ'αύτόν τό νέο ε

νιαίο τύπο ανταποκρίνονται π.χ. οί νέες συμφωνίες μέ τό Μα-

ρόκκο. (27.4.76), τή Τουρκία (25.4.76) καί τήν Αλγερία (26. 

.4.76. Τά κύρια χαρακτηριστικά του είναι τά έξης : 

Στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων ή Κοινότητα επι

διώκει τή δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μέ κάθε 

ενα από τά συμβαλλόμενα κράτη. *Η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών 

συνεπάγεται τήν ελεύθερη κυκλοφορία των βιομηχανικών προϊ

όντων. Κοινό εξωτερικό δασμολόγιο δέν υπάρχει. Τά κράτη πα

ραμένουν επόμενα κατ'αρχήν ελευθέρα νά συνάψουν σέ περιφερεια

κή βάση συμφωνίας μέ άλλες χώρες. Στον τομέα των αγροτικών 

προϊόντων ή Κοινότητα δέν αποδέχεται τήν αρχή της ελεύθερης 
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κυκλοφορίας τους. Ή ρύθμιση προσαρμόζεται στά δεδομένα της 

κάθε χώρας και διευκολύνει τη διάθεση πλεονασματικών προϊ

όντων των μεσογειακών χωρών γιά τά όποια υπάρχει ζήτηση στις 

χώρες της ΕΟΚ. Οι ρυθμίσεις εξασφαλίζουν έτσι τά συμφέροντα 

των καταναλωτών των χωρών της ΕΟΚ καί ταυτόχρονα αποφεύγουν 

την οποιαδήποτε αναταραχή στην κοινοτική αγορά από τη διάθεση 

προϊόντων των μεσογειακών χωρών πού συναγωνίζονται τά κοινο

τικά. *Η Κοινότητα επιδιώκει τήν ελεύθερη εξαγωγή των δικών 

της αγροτικών προϊόντων, όπως βουτύρου ή τυριού. Γιά νά διευ

κολυνθεί ή προσαρμογή των συμφοονιων στην εξέλιξη της εσωτερι

κής αγοράς της ΕΟΚ προβλέπεται ή επανεξέταση τους σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

*Η τρίτη πλευρά των συμφωνιών άφορα είδικές ρυθμίσεις 

πού σκοπό έχουν κατά τή Κοινότητα νά εξισορροπήσουν τά μειο

νεκτήματα της ρύθμισης στον αγροτικό τομέα καί νά υποβοηθή

σουν τήν αντισυμβαλλόμενη χώρα. *Η συνεργασία μπορεί νά άφορα 

πολλαπλά θέματα , όπως χρηματοδοτήσεις, τήν απασχόληση εργα

τών, τή μεταφορά τεχνολογίας. 

Ή νέα συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της Μεσο

γείου σκοπό έχει κατά ιούς επισήμους της Κοινότητας νά προω

θήσει μιά αποτελεσματική κατανομή εργασίας μεταξύ της Κοινό

τητας καί των Μεσογειακών χωρών στους τομείς της βιομηχανίας, 

της γεωργίας, της απασχόλησης καί του τουρισμού. Μακροπρό

θεσμος πολιτικός στόχος είναι "ή εξαφάνιση της φτώχιας, ή ε

ξασφάλιση κοινωνικής καί οικονομικής σταθερότητας ώστε ή περιο

χή βά πά̂ 'ει νά είναι πολιτικά ασταθής"."Έάν ή Κοινότητα δέν 

βοηθήσει ίδίως τίς χώρες της νότιας πλευράς της Μεσογείου οι 

χώρες αυτές θά στραφούν εναντίον τους". Ή Ευρώπη έχει όμως 

ανάγκη "μιά Μεσόγειο φιλική, σταθερή καί εύήμερη". 

-IV-

Κέα'εζέλιξη γιά τή μεσογειακή πολιτική της Κοινότητας α

ποτέλεσε ή αίτηση της Ελλάδας νά ενταχθεί στην Κοινότητα. Ή 

μέχρι τή στιγμή εκ £νη πολιτική της Κοινότητας ακολουθούσε 

δύο αρχές, ή Μεσόγειος δέν είναι σύνολο, οι ευρωπαϊκές Μεσο

γειακές χώρες αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση. 

Οι χώρες πού περιβάλλουν τή Μεσόγειο δεν αποτελούν καΐδά 
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την Κοινότητα ενότητα, ϊά συμφέροντα τους δεν ταυτίζονται και 

τό μόνο κοινό συμφέρον τους είναι ή ανάπτυξη της σχέσης τους 

με τη Κοινότητα. 0Ì διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, οί με

γάλες διαφορές στό βαθμό της οικονομικής ανάπτυξης, Οι πολι

τιστικές αντιθέσεις παρεμποδίζουν οποιαδήποτε στενή συνεργα

σία μεταξύ τους. Τό μεσογειακό εμπόριο είναι εξαιρετικά περιω-

ρισμένο καί ελάχιστες είναι οί πιθανότητες ουσιαστικής ανάπτυ

ξης του. 0Ì βορειοαφρικάνικες χώρες επιδιώκουν τή σύνδεση τους 

με τίς υπόλοιπες αφρικανικές ενω αντίθετα οί ευρωπαϊκές μέ τίς 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Τήν σκέψη δημιουργίας μιας ενιαίας τελω

νειακής καί οικονομικής ένωσης γύρω άπό τή Μεσόγειο θεωρεί ή 

Κοινότητα ανεδαφική. Ό μεσογειακός χώρος ά/ιοτελεΐ φυσική 

προέκταση της Δυτικής Ευρώπης καί γιά τούτο περιοχή, δπου ή 

ΕΟΚ πρέπει νά παίζει πρωταρχικό ρόλο. 

Οι χώρες της βόρειας καί της νότιας βχθης της Μεσογείου 

δεν δχουν τήν ίδια σημασία γιά τή Κοινότητα. Οί χώρες της βο

ρείου όχθης μιά πού είναι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν ν'άποτελέ-

σουν σύμφωνα μέ τό προοίμιο στή Συνθήκη της Ρώμης του 1957 μέ

λη της Κοινότητας. 0Ì χώρες αυτές δικαιούνται κατά τήν Κοινό

τητα δχι μόνο τυπικά αλλά καί ουσιαστικά νά ζητήσουν τή στενή 

σύνδεση τους μέ τίς δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Παρουσιάζουν κοινά 

μ'αύτές οίκονομικά καί πολιτιστικά χαρακτηριστικά. "Ομως ή οι

κονομική απόσταση, πού τίς χωρίζει άπό τίς υπόλοιπες δυτικοευ

ρωπαϊκές χώρες, παρεμποδίζει τήν εξομοίωση τους προς τά μέλη 

της Κοινότητας. 

Μερ_ ικά_ο £κο νομ_ ¿κά_δε δομ_ ε να 

; 

Ή ΕΟΚ είναι ó κύριος εμπορικός συνεταίρος των χωρών της 

Μεσογείου. Είναι ó πρώτος προμηθευτής μέ (μέ εξαίρεση τήν AC-

γυπτο) καί ó πρώτος αγοραστής των προϊόντων τους. Οί εξαγωγές 

της Κοινότητας προς τίς χώρες της Μεσογείου αντιπροσώπευαν 

τό 19?0 κατά μέσο ορο 40% των συνολικών είσαγωγων των δώδεκα 

μεσογειακών χωρών, τό 1971 τό 42% καί τό 1973 τό 505'. Οί ει

σαγωγές της Κοινότητας άπό τις χώρες της Μεσογείου αντιπροσώ

πευαν τό 1970 τό 40%, τό 1971 τό 41% καί τό 1973 τό 48%.των ε

ξαγωγών των χωρών αύτων. Τό 1973 οι εξαγωγές της ΕΟΚ προς τίς 
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χωρες της Μεσογείου εκτός 'Ιταλίας καί Γαλλίας έφτασαν τά 7 

δισ. δολλάρια. Οί εξαγωγές ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερες των εξα

γωγών προς τη Λατινική '/μερική καί αντιπροσώπευαν περίπου την 

αξία των εξαγωγών προς τίς ΗΠΣ. Τό 1975 οί κάτοικοι των χωρών 

της ΕΟΚ έδαπάνησαν περίπου 10,4 δισ. δολλάρια στον τουρισμό. 

Άπό τό ποσό αυτό υπολογίζεται, δτι 6 δισ. δολλάρια περίπου 

ξοδεύτηκαν σέ μεσογειακές χώρες. Πάνω από τό 53% των τουριστών 

άπό τίς χώρες της ΕΟΚ περνά τίς διακοπές του στό Μεσογειακό 

χώρο. 0Ì ίδιοι οί επίσημοι της Κοινότητας παρατηρούσαν τό 1972, 

οτι ή μεσογειακή λεκάνη • θά γίνεται συνεχώς καί με μεγάλη α

πόσταση ó κύριος οικονομικός χώρος με τόν ¿ποιο θά συναλλάσ-

ΠΓΤαι. ri Knjju&TrjTry" - • " ~" 
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γ_ειακων ^ω£ων. 

*Η μεσογειακή πολιτική της Κοινότητας, αν δεχθούμε την 

ερμηνεία που δίνει ή ίδια ή Κοινότητα στις προθέσεις της δέν 

είναι σήμερα ακόμη %αρά ενα μωσαϊκό διαφόρων ρυθμίσεων χωρίς 

ευδιάκριτους στόχους. Ή μεσογειακή πολιτική πολιτική της Κοι

νότητας, αντίθετα, άποκτα έννοια, αν παραβλέψουμε τίς διάφορες 

δηλώσεις των εκπροσώπων της καί ερευνήσουμε ποια δομή εξουσίας 

• 



προάγει, ποία μέσα χρησιμοποιεί στη διαμόρφωση της σχέσης με 

τίς χώρες της μεσογειακής λεκάνης. Θέση μας είναι δτι ή Κοινό

τητα προωθεί την εξάρτηση των χωρών της Μεσογείου καί τη δια

μόρφωση μιας σχέσης δπου οι βιομηχανικές καπιταλιστικές χώρες 

της Δύσης θά εξουσιάζουν καί θά έκμεταλλεύωνται τίς λιγώτερο 

βιομηχανοποιημένες χώρες καί περιοχές της Μεσογείου. 

"Αυ εξετάσουμε τίς συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας καί 

της Μεσογείου θά παρατηρήσουμε, δτι ομοιόμορφο χαρακτηριστικό 

τους είναι ή διαφοροποίηση ανάμεσα σε βιομηχανικά καί αγροτικά 

προϊόντα. "Π κοινότητα επιδιώκει νά εξασφαλίσει μιά νέα αγορά 

γιά τά βιομηχανικά"της προϊόντα καί εξασφαλίζει την ελεύθερη 

εισαγωγή τους στίς μεσογειακές χώρες. 'Αντίθετο- δεν δέχεται νά 

προβεί στην ελεύθερη εισαγωγή των αγροτικών προϊόντων των με

σογειακών χωρών προς τή Κοινότητα. "Ομως ή ελεύθερη εξαγωγή 

των αγροτικών προϊόντων, είναι καίριας σημασίας γιά τίς μεσο

γειακές χώρες γιατί ή οί>©νομία τους είναι σε μεγάλο βαθμό α

κόμη γεωργική. 

Τό παράδειγμα της Ελλάδας είναι χαρακτηριστικό. Ή συμφωνία 

σύνδεσης του 1962 προέβλεπε μεταξύ άλλων τήν ελεύθερη κυκλοφο

ρία των βιομηχανικών προϊόντων καί τήν εναρμόνιση της αγροτικής 

πολιτικής ΕΟΚ καί Ελλάδας, δηλαδή τή βαθμιαία προσπάθεια ή 

μεταχείριση των ελληνικών αγροτικών προϊόντος νά είναι δμοια 

προς τή μεταχείριση των άγρβτικων προϊόντων της Κοινότητας. Ή 

ΕΟΚ ανέστειλε τό 1967 μέ αφορμή τή δικτατορία, πού επιβλήθηκε 

στην Ελλάδα τήν εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής καί υπέβα

λε τά ελληνικά αγροτικά προϊόντα στό ϊδιο κατ*^ρχήν καθεστώς 

μέ τά προϊόντα τρίτων χωρών. 'Αντίθετα ή μείωση των δασμών γιά 

τά βιομηχανικά προϊόντα της Κοινότητας καί ή διευκόλυνση της 

εισαγωγής στην "Ελλάδα συνεχίστηκε νά εφαρμόζεται. Τό αποτέ

λεσμα ήταν τό έμτορικ© Ισοζύγιο μεταξύ της Ελλάδας καί της 

Κοινότητας νά παρουσιάζει τό ενα έλλειμμα ένω τό 

1966 τό έλλειμμα ήταν. 

Ή πολιτική της Κοινότητας προς τά αγροτικά προϊόντα των 

μεσογειακών χωρών ^χει σά σκοπό ή Κοινότητα νά εξασφαλίζει δ,τ ι 

προϊόντα χρειάζεται στή δυνατόν καλύτερη τιμή εκμεταλλευόμενη 

τόν ανταγωνισμό των παράγωγων χωρών. Ή Κοινότητα δέν ενδιαφέ

ρεται νά καθορίσει δασμούς καί ποσοστώσεις εισαγωγής σύμφωνα 



με τίς ανάγκες καί τίς επιθυμίες των χωρών με τίς όποιες συ

νεργάζεται. Είναι χαρακτηριστικό π.χ. ή Κοινότητα δεν παραχώ-

ρςσε στην Ελλάδα, πού είναι ή μοναδική βαμβακοπαραγωγός χώρα 

της Ευρώπης προστασία ως προς τίς εισαγωγές βαμβακιού από τρί

τες χώρες δμοια με εκείνη πού εφαρμόζει για τά δικά της αγρο

τικά προϊόντα, ϊουτο γιατί προστασία θά οδηγούσε σε ανύψωση 

των τιμών του βαμβακιού, πού αποτελεί πρώτη ΰλη γιά τίς ευρω

παϊκές βιομηχανίες, Οι χώρες της Κοινότητας προμηθεύονται σή

μερα βαμβάκι στη διεθνή αγορά προς 18-22 δρχ. το κιλό ένω τό 

ελληνικό βαμβάκι κοστίζει περίπου 28 δρχ. τό κιλό. 

Οι χώρες της ECK προωθούν ενα νέο διεθνή καταμερισμό 

εργασίας. Στίς μεσογειακές χώρες εγκαθίστανται βαθμιαία κυρίως 

βιομηχανίες, οι όποιες απαιτούν πολλά εργατικά χέρια η χαμηλή 

τεχνολογία ή ρυπαίνουν τό περιβάλλον. Στίς ανεπτυγμένες βιομη

χανικές καπιταλιστικές χώρες παραμένουν καί αναπτύσσονται κυ

ρίως ©ί βιομηχανίες παράγωγης κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, καί 

εκείνες πού προϋποθέτουν ανεπτυγμένη τεχνολογία. *Π ελαφρά 

βιομηχανία πού εγκαθίσταται στίς μεσογειακές χωρεχ; κάτω άπό
 χ 

τις συνθήκες αυτές ενω αποτελεί προοοο ταυτόχρονα GKC^CU'CI την
 α 

εξάρτηση. Ή βιομηχανία της μεσογειακής χώρας καθοδηγείται με

ταξύ άλλων, ώςπρός τήν τεχνολογία καί τίς αγορές άπό τήν οικο

νομία των δυτικοευρωπαϊκών χωρών. _ 

Στις περιοροτερες μεσογειακές χώρες η βιομηχανική ανάπτυ

ξη πραγματοποιείται άπό πολυεθνικές εταιρείες των δυτικοευρω

παϊκών χωρών, ϋί πολυεθνικές εταιρείες, δταν πραγματοποιούν μιά 

επένδυση, διατηρούν τόν έλεγχο της προς δφελός τους. *Η μητρική 

εταιρεία άποςοασίζει γιά τή διοίκηση της θυγατρικής, τον τρόπο 

διάθεοης των προϊόντων, τήν έρευνα, τήν τεχνολογία, τήν διάθε

ση των Κ€ρδων. Ή μητρική εταιρεία παίρνει τίς αποφάσεις της 

με στόχο τή μεγιστοποίηση του κέρδους της καί οχ ι τήν ενίσχυση 

της οικονομίας τη"ς μεσογειακής χώρας. *Η θυγατρική εταιρεία ή 

είναι ενα ànXê πρατήριο πού ιδρύθηκε μέ σκοπό νά διευκολύνει 
τήν διάθεση του προϊόντος της μητρικής στην εσωτερική αγορά της 

μεσογειακής χώρας ή επιδιώκει τήν εκμετάλλευση πρώτων ύλων^τής 

μεσογειακής χώρας, των παρεχομένων άπό τίς κρατικές υπηρεσίες 

κινήτρων, της προσφοράς χαμηλά αμειβομένων εργατών. Οι πολυ

εθνικές επιτείνουν μέ τή δραστηριότητα τους τήν εξάρτηση καί ε-
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-λέγχουν τον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας προς όφελος των 

βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών. 

Οί χρηματοδοτήσεις πού προσφέρουν ©ί χώρες της ECK στα πλαίσια 

της συνεργασίας με τίς μεσογειακές χώρες αποτελούν καί αυτές 

μέσ© έλεγχου των χωρών πού χρηματοδοτούνται. "Ερευνες έχουν δεί

ξει οτι τ© SO?
7
 των χρηματοδοτήσεων απ© χώρες της ΕΟΚ προς χώρες 

του Τρίκου κόσμου δίδεται για νά προμηθευτούν οι χώρες αυτές 

κεφαλαιουχικά αγαθά από τίς ίδιες τίς χώρες της ΕΟΚ. Με τόν τρί-

πο αύιό οί χώρες της ΕΟΚ ©χι μόνο χρηματοδοτούν ουσιαστικά τη 

δικίά/βιομηχανία, άλλ'έξασφαλίζουν τή σύνδεση της ©¿κονομίας της 

χρηματοδοτούμενης χώρας με τήν ΕΟΚ ώστε νά αποτελέσει μελλοντικά 

αγορά γιά τά προϊόντα τους. Μέ τίς χρηματοδοτήσεις προωθούνται 

άλλωστε έργα υποδομής πού βοηθούν ν'αυξηθεί ή περιωρισμένη μέχρι 

τή στιγμή εκείνη ζήτηση γιά τά βιομηχανικά προϊόντα των ευρωπαϊ

κών χωρών ( Χτίζονται αυτοκινητόδρομοι καί δχι σιδηρόδρομοι γιά 

νά προωθηθεί ή εξαγωγή ιδιωτικών αυτοκινήτων). 

Ό J. GALTUEG διαπιστώνει συνοπτικά στο έργο του THE EU

ROPEAN COMMUNITY' : A SUPERPOWER IK THE MAKING ALSO, LOSBOS 1973 

(σελ. 15^0 » δτι ή Κοινότητα μέσα από τήν οικονομική συνεργασία 

άσκεΓ "τήν εξουσία ενός οίκονομικου συστήματος, τό όποιον κινεί 

ανθρώπους, προϊόντα καί χρήματα, δημιουργεί κέντρα καί περιφέ

ρειες, πλουταίνει τά πρώτα καί φτωχαίνει τίς δεύτερες. Υπάρχουν 

βέβαια στοιχεία ανακατανομής του εισοδήματος στή σχέση αυτή. Τό 

κέντρο δίδει ορισμένα από τά κέρδη του πίσω στην περιφέρεια μέ 

τή μορφή επιδοτήσεων ή αναπτυξιακής βοήθειας. Άλλα ή επιστροφή 

πόρων δέν έχει άλλο σκοπό παρά νά ενισχύει τήν εξουσία του 

κέντρου πάνω στην περιφέρεια. Ή Κοινότητα μέσα ατό τό ελεύθερο 

εμπόριο, τόν καταμερισμό εργασίας καί τήν οικονομική βοήθεια ε

πιδιώκει τήν εκμετάλλευση καί τήν έξουσιάση των μεσογειακών χωρών. 

Ή Κοινότητα γιά νά ενισχύσει τή θέση της απέναντι στίς μεσογεια

κές χώρες επεδίωξε συστηματικά τή διαφορετική μεταχείριση τους. 

Διαπραγματεύτηκε μέ κάθε μεσογειακή χώρα χωριστά τήν ειδική σχέ

ση μαζί της. Ή χωριστή διαπραγμάτευση της επέτρεψε νά εκμεταλ

λευθεί κατά τό δυνατόν περισσότερο τή δική της διαπραγματευτική 

δύναμη καί αήν αδυναμία της αντισυμβαλλομένης χώρας.'Απέφυγε οί 

χώρες της Μεσογείου νά συνεργαστούν, νά προβάλουν κοινές απαιτή

σεις, νά ασκήσουν συντονισμένη πίεση γιά νά πετύχουν ευνοϊκότερες 
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ρυθμίσεις. 

Ή διείσδυση πού πραγματοποιεί ή ΕOK στίς χώρες της Μεσο

γείου είναι σήμερα λιγώτερο στρατιωτική καί πολιτική άπ'δτι τό 

καιρό της αποικιοκρατίας, είναι κυρίως πολιτιστική καί οίκονομι-

κή. Παραμένει παρ'δλα αυτά εξαιρετικά αποτελεσματική. Οι ηγεσίες 

στίς περισσότερες μεσογειακές χώρες είναι ηγεσίες εκπαιδευμένες 

στον τρόπο σκέψης, πού έχει αναπτυχθεί στίς βιομηχανικά άνεπτυγμέ 

νες καπιταλιστικές χώρες, αποδέχονται τίς αξίες πού ισχύουν εκεί 

καί κυρίως ασπάζονται ρδ μοντελλο οργάνωσης της οίκονομίας καί 

ανάπτυξης της πού ισχύει στίς χώρες της Δύσης. 'Ανήκουν άλλωστε 

συνήθως στον κύκλο πού εκπροσωπεί τά συμφέροντα των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων καί γενικά των καπιταλιστικών χωρών καί £χουυ ά

μεσα οικονομικά καί πολιτικά οφέλη άπό τον ρόλο τους ως εκπρο

σώπων του ξένου κεφαλαίου. "Οταν σέ μιά διαπραγμάτευση οι 

διαπραγματευτές, πού βρίσκονται αντιμέτωποι είναι σύμφωνοι γιά 

τίς αξίες καί τά συστήματα πού πρέπει νά εφαρμόσουν ή διαπραγμά 

τευση δεν καθυστερεί τίς λύσεις των βασικών προβλημάτων αλλά 

στρέφεται κυρίως στίς λεπτομέρειες, στή ρύθμιση των είδικων 

προβλημάτων πού προκύπτουν κατά τήν εφαρμογή του κοινά αποδεκτού 

πλαισίου. Οί χώρες της ΕΟΚ δέν έχουν άπεναντί τους κατά κανόνα 

διαπραγματευτές, οί όποιοι αμφισβητούν τό οίκονομικό σύστημα, 

στό όποιο βασίζεται ή οίκονομική πολιτική της ΕΟΚ καί τό μοτέλ-

λο ανάπτυξης πού επιδιώκει ή ΕΟΚ νά επιβάλλει σέ τρίτρες χώρες. 

Οί σημερινές ηγεσίες πολλών μεσογειακών χωρών αποδέχονται τήν 

αρχή πού πρεσβεύει ή ΕΟΚ; "Αναπτύξετε εμπορικές σχέσεις μαζί 

μας, εφαρμόσετε τό ίδιο οικονομικό σύστημα με μας καί σύντομα 

θά είσθε όμοιοι μέ μας." Γιά τούτο καί κατά τή διαπραγμάτευση 

άπλως επιδιώκουν w προσαρμόσουν τήν εξέλιξη της χώρας τους 

στίς καθοδηγητικές κατευθύνσεις πού δίνει ή ΕΟΚ μέ τό λιγώτερο 

δυνατό πολιτικό καί οικονομικό κόστος, Δεν επιδιώκουν νά διασφα

λίσουν έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης,πού νά ανταποκρίνεται στίς ι

διαιτερότητες της χώρας τους καί στην πολιτιστική τους παράδοση. 

Οι χώρες της ΕΟΚ £χουν ποικιλότροπα προωθήσει άπό καιρό 

τή συναίνεση των ηγεσιών των μεσογειακών χωρών στή πολιτική τους 

εϊτε μέ συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας καί τήν ένταξη σέ κοι 

νους αμυντικούς μηχανισμούς (π.χ. τό MATO στή περίπτωση της Ελ

λάδας καί Πορτογαλίας) εϊτε μέ διμερείς οίκονομικές πολιτικές 
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καί πολιτιστικές συμφωνίες καί επαφές είτε απλά καί μόνον με 

εντατική οικονομική, πολιτική καί πολιτιστική παρουσία τους 

καί προπαγάνδιση υπέρ του οίκονομικοπολιτικου συστήματος τους. 

"Οπως ή οικονομική εκμετάλλευση έτσι καί ή διαφορετική 

μεταχείρησ των μεσογειακών χωρών καί ή πολιτική διείσδυση τους 

είναι μέσα, τά όποια χρησιμοποίησε συνειδητά ή ΕΟΚ γιά νά πε

τύχει τόν κύριο σκοπό της : Νά προσδέσει τίς χώρες της μεσογεια

κής λεκάνης στό πολιτικό-οίκονομικό σύστημα της γιά νά στερεώ

σει, γιά νά εξασφαλίσει μιά μόνιμη αγορά διάθεσης των βιομηχανι

κών προϊόντων της, καί γιά ν'αναπτυχθούν στό μέτρο πού είναι α

ναγκαίο δραστηριότητες απαραίτητες γιά τήν πιό αποτελεσματική 

καί αποδοτική λειτουργία των οίκονομιων των χωρών μελών (προσφο

ρά αγροτικών προϊόντων, τουρισμός, εκμετάλλευση φτηνής εργατι

κής δύναμης κ.λ.π.). "Η Μεσογειακή πολ·ιτική της ΕΟΚ δέν άλλαξε 

ουσιαστικά άπό τήν ίδρυση της μέχρι σήμερα. Ή νέα αντίληψη 

πού άρχισαν νά υποστηρίζουν οι υπηρεσίες της Κοινότητας άπό τό 

197? καί ή διεύρυνση προς τό Κότο οφείλεται στή διαπίστωση δτι 

οι πολλές καί διάφορες ρυθμίσεις πού ίσχυαν μέχρι τότε δημιουργού

σαν σύγχιση. Ηταν αναγκαίο νά διασφαλισθεί ή επαφή μέ 

πιό συστηματικό τρόπο ώστε νά κατοχυρωθεί καί ή μόνιμη επικυ

ριαρχία στή μεσογειακή αγορά. Ή ευκαιριακή τακτική άντικατεστά-

θηκε. Οι σκοποί παρέμειναν οί ίδιοι. 

-VII-

Σήμερα ή Ιταλία καί ή Γαλλία είναι μέλη της ΕΟΚ. Ή *Ελ

λάδα πρόκειται σε λίγες μέρες νά υπογράψει τή συμφωνία ένταξη 

της. Ή "Ισπανία καί ή Πορτογαλία έχουν ζητήσει τήν Ενταξή τους. 

Σε πολλές άπό τίς υπόλοιπες μεσογειακές χώρες επικρατούν οικο

νομικές καί πολιτικές δυνάμεις πού προτιμούν τή στενή συνεργα

σία μέ τήν ΕΟΚ παρά τή δημιουργία γύρω άπό τή Μεσόγειο ενός νέου 

πόλου οικονομικών καί πολιτικών εξελίξεων, ϊό μέτωπο των Μεσογεια

κών χωρών είναι διασπαρμένο. Επιπρόσθετα στίς ευρωπαϊκές καί 

στίς μη ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες επικρατούν οικονομικές,κοι

νωνικές καί πολιτιστικές συνθήκες αρκετά διάφορες ώστε στή σημε

ρινή διάσπαση νά προστίθενται καί άλλα στοιχεία, πού νά αποκλεί

ουν τή δημιουργία στό άμεσο μέλλον μιας μεσογειακής Κοινότητας. 
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Σέ προοδευτικούς σχηματισμούς των ευρωπαϊκών μεσογεια

κών χωρών πού δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στην ΕΟΚ επικρατεί γι' 

αυτό ή σκέψη , οτι κάτω από τίς σημερινές συνθήκες οι χώρες 

τους εντασσόμενες στην ΕΟΚ θά μπορούσαν νά αποτελέσουν τίς γέ

φυρες της Δυτικής Ευρώπης προς τίς υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. 

Οι χώρες τους θά προσέφεραν στην ΕΟΚ τη διεύρυνση τή*ς βάσης της 

γιά νά στηρίξει μίά ευρωπαϊκή αυτόνομη πολιτική απέναντι στις 

ΗΠΑ καί τή Σοβιετική "Ενωση. 'Αντάλλαγμα της ΕΟΚ θά ήταν ή οι

κονομική συνεργασία μέ ευνοϊκούς ορούς. Ή ένταξη στην ΕΟΚ θά 

οδηγούσε έτσι στην ανάπτυξη των οίκονομιδυ των τριών ωέων μελών 

συμπληρωματική μεν προς τίς οίκονομίες της Δύσης άλλα υπό 

συνθήκες τέτοιες ώστε σύντομα νά δράσουν πρωτοβουλιακά στό με

σογειακό χώρο σάν "κρίκοι της εύρωμεαογειακης ηγεμονικής πολι

τικής". Ή ένταξη στην ΕΟΚ κάτω άπό αυτές τίς προθέσεις οδηγεί 

δσους ασπάζονται τίς θέσεις αυτές νά γίνουν φορείς της νεοα-

ποικιοκρατικης πολιτικής της ΕΟΚ. Τό επιχείρημα τους συνοψί-

Γεται στην πρόταση, ότι μιά πού ή εκμετάλλευση του μεσογειακού 

χώρου άπό τίς χώρες της Δυτικής Ευρώπης ε-tvai δεδομένη καλύτε

ρα νά συμμετάσχουν καί νά πρωτοστατήσουν τά μεσογειακά μέλη σ' 

αυτήν γιά νά αποκομίσουν όσο τδ δυνατόν περισσότερα οφέλη. 

Τό ΠΑΣΟΚ ^χει αρνηθεί τήν ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. 

Πιστεύει, επίσης, δτι όσες μεσογειακές χώρες δεν έχουν ενταχθεί 

σ'αυτήν δεν θά πρέπει νά ενταχθούν. " Ή ΕΟΚ είναι ή κοινή αγο

ρά του μονοπωλιακού κεφαλαίου, καί ή συμμετοχή των μεσογειακών 

χωρών σ'αυτήν θά εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα οτι θά παραμείνουν 

εξαρτημένες, περιφερειακές, περιθωριακές περιοχές του παγκοσμίου 

καπιταλισμού". (Ά. Παπανδρέου). Είσήγηση στή Συνδιάσκεψη της 

Μάλτας, Τό ΠΑΣΟΚ στό -διεθνή* χώρο, 'Αθήνα 1977 σελ. 46. 

Τό ΠΑΣΟΚ έχει δμως δηλώσει, δτι "αυτό δέν σημαίνει οτι οι 

χώρες της Νότιας Ευρώπης ή οι χώρες της Βόρειας Αφρικής καί της 

Μέσης Ανατολάς δέν πρέπει νά διατηρήσουν καί νά αναπτύξουν τίς 

οικονομικές τους σχέσεις μέ τήν ΕΟΚ". (Ά. Παπανδρέου στό ίδιο 

κείμενο). Τό ΠΑΣΟΚ πιστεύει στή περίπτωση της 'Ελλάδας δτι πρέ

πει νά διαμορφωθεί μιά ειδική σχέση μέ τήν ΕΟΚ, πού θά της ε

πιτρέψει βαθμιαία νά μείωσε τή σημερινή εξάρτηση της καί ν'άκο-

λουθήσει "τδν δρόμο ισομέρους καί αύτοκεντρωμένης ανάπτυξης". 

Ή είδική σχέση μέ τήν ΕΟΚ θά πρέπει νά εξασφαλίζει στην "Ελλάδα 
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τόν έλεγχο του εξωτερικού εμπορίου της και της κίνησης κεφαλαί

ων ώστε νά καθίσταται δυνατός ó εθνικός προγραμματισμός. Έάν 

ή Ελλάδα καί οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες ακο

λουθούσαν τη πορεία αύτη θά μπορούσαν νά ενώσουν τίς δυνάμεις 

τους γιά ν'αντιμετωπίσουν από κοινού προβλήματα δπως αυτά πού 

βάζει "τη δράση των διεθνών οργανισμών πού στηρίΓουν την κυ

ριαρχία του δυτικού μονοποβλιακου καπιταλισμού" καί "νά συντο

νίσουν τά προγράμματα των επενδύσεων τους καί την εμπορευμα

τική πολιτική τους προς τό συμφέρον της μεσογειακής περιοχής". 

Ή ένταξη τής Ελλάδας στην ΕΟΚ καί ή πιθανή ένταξη της 

'Ισπανίας κσ.ί τής Πορτογαλίας δεν ματαιώνουν τελείως τήν προ

οπτική πού είχε διαγράψει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άπαιτβ! μιά νέα τακτι

κή γιά τήν πραγματοποίηση ης » Τά προοδευτικά κόμματα των με

σογειακών χωρών στό μέτρο πού μπορούν νά έπηρεάΓουν τήν εξέλι

ξη θά μπορούσαν νά δράσουν σάν παράγοντες ανάσχεσης τής πολιτι

κής τής εκμετάλλευσης τής μεσογειακής λεκάνης πού ακολουθεί ή 

ΕΟΚ, νά συντείνουν στή στενώτερη συνεργασία των χωρών τής Με

σογείου με στόχο νά αλληλοβοηθούν στή μείωση τής εξάρτησης 

καί τήν αΰτοκεντρική ανάπτυξη των αίκονομιων τους. Τά προοδευ

τικά κόμματα τής Μεσογείου θά μπορούσαν νά συντείνουν στά πλαί

σια τής προοπτικής αύτης στην,προώθηση των διακρατικών μορφών 

συνεργασίας σε δσο τό δυνατόν περισσότερους τομείς οχέόεων, 

στην ίδρυση κοινών επιχειρήσεων,κοινών οργανισμών έρεύνης,κοι

νών οργανισμών χρηματοδότησης, θά άπρεπε επίσης νά επιδιώξουν 

τή διαμόρφωση κοινής πολιτικής για τήν αντιμετώπιση των προβλη

μάτων τής Μεσογείου καί ιδιαίτερα τή δημιουργία ενός "συστήμα

τος γιά περιφερειακή ασφάλεια κάτω από τόν άμεσο έλεγχο των 

παρακτίων κρατών τής Μεσογείου μέ σκοπό τήν εξάλειψη τής παρου

σίας καί τής επέμβασης των υπερδυνάμεων σ'αύτή τήνπεριοχή. Οι 

γενικοί αυτοί στόχοι £χουν διαγραφεί στην απόφαση τής 

Συνδιάσκεψης τής Μάλτας του 1977· Τά προοδευτικά κόμματα πρέ

πει νά μελετήσουν τήν υλοποίηση τ^υς . Ή υλοποίηση τους θ* 

αποτελέσει ενα βήμα γιά ενα γενικό ευρωπαϊκό μετασχηματισμό, 

ενα βήμα γιά τή μετατροπή τής σημερινής Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας σ'ενα νέο σχήμα, πιό πλατύ καί μέ διαφορετικό περιε

χόμενο , σε μιά 'Ομόσπονδη Σοσιαλιστική Ευρώπη. 


