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Οί αντιδράσεις στίς απροσδό

κητες παραιτήσεις υπηρεσιακών 
παραγόντων, πού θά επιφορτίζον
ταν με την τεχνική πλευρά των 
διαπραγματεύσεων με την Ε.Ο.Κ. 
απέδειξαν — ευτυχώς — δτι ή 
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ευαισθησία τής κοινής^ γνώμης στό 
πρόβλημα της εντάξεως μας στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
είναι πολύ μεγαλύτερες από τήν 
κυβερνητική έρεθιστότητα. Υπο
κείμενη κατά κανόνα στή δυσανε
ξία της έναντι των ηΰξημένων λαϊ
κών ενδιαφερόντων, ή κυβέρνηση 
ïypi ώς τά σήμερα παραλείψει καί 
τήν πλατειά" ενημέρωση καί τήν 
καθολική κινητοποίηση των λαϊ
κών δυνάμεων γύρω άπό τους ε
θνικούς στόχους καί τους εθνικούς 
κινδύνους του εγχειρήματος αυ
τού, μόλο πού θά ε'πρεπε νά είχε 
αποτελέσει θεμελιώδη δξονα της 
εθνικής μας δραστηριότητας. Χω
ρίς βέβαια τούτο να σημαίνει πώς 
ή ευθύνη τής πολιτικής των δια
πραγματεύσεων, τόσο από" στρα
τηγική δσο καί άπό τακτική άπο
ψη θά έδικαιολογεΐτο νά είναι δια
κομματική. Ό λαός θά ε'πρεπε κι 
άλας νά γνωρίζει τους ανυποχώρη
τους ορούς ΰπό τους οποίους ή 
'Ελλάς θά έδέχετο τη συμμετΓ 
της στον ευρύτερο οικονομικό χώ
ρο των 9, έτσι ώστε οί δροι αυτοί 
νά γίνονταν συνείδηση καί ταυτό
χρονα πεποίθηση έναντι τών τρί
των δσον άφορα τήν αδιαλλαξία 
μας στην αποδοχή τους. Ταυτόχρο
να θά ε'πρεπε κιόλας νά είχε αρχί
σει συστηματική οργανωτική καί 
λειτουργική προπαρασκευή της οι
κονομίας.Μιά κυβέρνηση όμως πού 
δυσπιστείς στις λαϊκές δυνάμεις, 
πού στερείται φαντασίας και πε
ριορίζεται σέ αποσπασματικές ε
νέργειες καί σέ οικονομικό κλεφτο
πόλεμο είναι φυσικό νά είναι ανέ
τοιμη. Αυτό άφορα τήν ισχνή επι
τροπή των διαπραγματεύσεων πού 

κατήρτισε, την ανεπαρκή και ασυν
τόνιστη υπηρεσία πού ίΒρυσζ τήν 
ασάφεια τών ορών εισόδου καί του 
απαιτούμενου ιδιότυπου μεταβατι
κού καθεστώτος. Άφορα όμως α
κόμη καί τήν τακτική καί μεθό
δευση τών διαπραγματεύσεων, με 
τήν οποία φαίνεται νά συνδέεται 
καί ή πρόσφατη αιφνιδιαστική 
κρίση. 

2. Μιά άπό τ ίς βασικές επιλο
γές τακτικής, πού επηρεάζει βέ
βαια καί τ ίς στρατηγικές επιδιώ
ξεις, είναι δτι θά έπρεπε νά είναι 
ή διαπραγματευτική αφετηρία 
στον τομέα τής αγροτικής πολιτι
κής. Υπάρχουν δύο τρόποι νά ξε-
κινήσομε τ ίς διαπραγματεύσεις.Ό 
ένας θά ήταν νά συνεχίσομε τίς 
εκκρεμείς άπό τό^ παρελθόν δια
πραγματεύσεις γ ιά τήν εναρμόνι
ση f τής^ γεωργικής μας πολιτικής 
προς τήν αντίστοιχη πολιτική της 
Κοινότητας. Ό δεύτερος θά ήταν 
νά ξεκινήσομε άπό ώρα μηδέν καί 
νά ζητήσομε κατευθείαν τήν έντα
ξη μας, αποδεχόμενοι τό υφιστά
μενο κοινοτικό καθεστώς της α
γροτικής πολιτικής. Καί οί δύο 
λύσεις είναι δυνατές. Ποια θά ή
ταν ή συνέπεια άν έπελέγετο ó 'έ
νας ή ó άλλος δρόμος; 

"Αν έπιελέγετο ó δρόμος τής 
συνεχίσεως τών διαπραγματεύσε
ων γ ι ά τήν εναρμόνιση έπί τή βά
σει τών σχετικών διατάξεων της 
συνδέσεως, ό δρόμος αυτός θά εί
χε τό πλεονέκτημα δτι ή Κοινό
τητα θά ήταν υποχρεωμένη νά α
ποδεχθεί χ u p ί ς δ ρ ο υ ς τήν ε
ναρμόνιση αυτή καί νά παράσχει 
στά αγροτικά μας προϊόντα τήν 
ϊδ ια μεταχείριση πού παρέχει στά 
κοινοτικά. "Ομως τό πράγμα ε-
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" χ*ι μιά μικρή καί διδακτική ι
στορία. 'Η εναρμόνιση τής^ γεωρ-

ç γικής μας πολιτικής προς r τήν 
γ πολιτική τής κοινότητας θά επρε-
f. πε νά έχει περατωθεί μέχρι τέλους 

τής μεταβατικής περιόδου, δηλα-
,[ δη ι>-·—ι τήν 1η Νοεμβρίου 1968. 
ιν Οί διαπραγματεύσεις πού είχαν 
¿< αρχίσει άπο τό 1962 γ ιά τήν ό-
s, μόδα των 5 προϊόντων, πού ή 
5 Κοινότητα είχε κιόλας ύπαγάγΐ ι 

σε κοινή πολιτική, απέτυχαν έξ 
αιτίας τής διαφορετικής ερμηνεί
ας της συμφωνίας από τά δύο μέ-

ν ρη καί τελικά διακόπηκαν τό 1967 
•Λ έξ αίτί- - του παγώματος τής συμ-
' φωνίας γιά τους γνωστούς πολιτι-
ν κούς λόγους. 'Από τόν Δεκέμβρη 

του 1974 άρχισαν καί πάλι οί 
διαπραγματεύσεις. Ή Κοινότητα 
γνώρισε πώς είναι έτοιμη νά προ-

,. βεΐ σέ δήλωση εναρμονίσεως όπως 
προβλέπει τό άρθρο 35 όχι μόνο 

_ γ ιά τά ; 5 πρώτα προϊόντα άλλα 
καί γ ιά τά λοιπά προϊόντα όπως 
είναι τό ελαιόλαδο, τά μεταποιη-

t μένα οπωροκηπευτικά προϊόντα. 
u ή ζάχαρη, τά γαλακτοκομικά, τό 
5¡ (ίόϊσ κρέας, ό καπνός, τά κρασιά, 

τά προϊόντα αλιείας, τά άνθοκο-
ι μικά κλπ. Ή διαφορά δμως αντι

λήψεων πού σημειώθηκε κατά τ ί ς 
αρχικές διαπραγμάτευσης εξακο
λουθεί νά δεσπόζει καί σήμερα καί 
είναι ουσιώδης. Γιά τήν Κοινότη
τα, αντικειμενικός σκοπός τής ε
ναρμονίσεως είναι απλώς καί μό
νο ή ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων μεταξύ τών μελών. Τό 
κεφάλαιο «γεωργία» τής συμφω
νίας εντάσσεται κατά τήν άποψη 
ιης στό κεφάλαιο ¡ Ι, έπιγραφό-
μενο «ελεύθερη κυκλοφορία εμπο
ρευμάτων». Τό άρθρο 33 επίσης 
κατ' αυτήν ορίζει ότι ή έναρμόνι-
ση έ'χει^σκοπό νά εξασφαλίσει μό
νο τήν 'ισότητα της μεταχειρίσεως 
τών προϊόντων τής Ελλάδος στίς 
αγορές των συμβαλλομένων μερών. 
Ύ π ' αυτό τό πνεύμα ερμηνεύεται 
καί τό άρθρο 35 πού καθορίζει 

" τους δρους τής εναρμονίσεως. 'Αν
τίθετα, κατά τήν ελληνική άποψη, 
ή γεωργική εναρμόνιση θά έπρεπε 

:" νά εκφράζει στό συγκεκριμένο πε
δίο τ'«"_ λειτουργικές αρχές τής 

" yεωpγlκñc πολιτικής τής κοινότη
τας, δηλαδή οχι μόνο τ ίς αρχές 
της ελεύθερης κυκλοφορίας τών 

» προϊόντων, αλλά καί, τήν ενιαία 
στάση έναντι τών τρίτων χωρών, 

Ç τ ί ς ένισϊ<-ς τιμές καί τήν κοινοτι-
* κή ευθύνη στον τομέα τών έγγυή-
î σεων καί τον γεωργικού προσανα

τολισμού. Κατά τήν ελληνική πλε« 
Ç ρ ά , ο ί αρχές της ελληνικής πολι-

- τικής συνιστούν ενιαίο καί άδιαί-
" ρετο δλο. Αυτό τό σύνολο,^ κατά 
"• τ ίς ρητές διατάξεις του άρθρου 

35 τής συμφωνίας, θά έπρεπε νά 
i ι επεκταθεί στην 'Ελλάδα στά πλαί-
- Ι σ^α τής εναρμονίσεως. Στην ού-
ΐ" Ι σία ή διαφορά αύτη τών άντιλήψε-

I ων εν>ει επιπτώσεις σέ δύο θεμε-

>ΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ 

λιώδη σημεία. Πρώτον, με την ε
ναρμόνιση κατά τ ίς απόψεις τής 
Κοινότητας, ή Ελλάς δέν, θά έδι-
καιούτο να μετάσχει στό FEOGA 
γιά τήν χρηματοδότηση τών εγγυ
ήσεων και του γεωργικού προσα
νατολισμού, απλώς δε θά μπορού
σε νά καταφύγει στό χρηματοδο
τικό πρωτόκολλο γ ι ά διαρθρωτι
κές αλλαγές μέ περιορισμένο πο
σό σέ ϋψος καί διάρκεια. Δεύτε
ρο, τό καθεστώς τών ρητρών δια
φυγής μπορεί νά εφαρμόζεται καί 
τώρα σάν ή Ε λ λ ά ς νά είναι τρίτη 
χώρα, ενώ άπό τήν πλευράς της ή 
χ ώ ρ α μ α ς ίπτεστήριζε δτι θά Ιπρε-
rczvá είναι εκείνο που λειτουρ
γούσε μεταξύ τών 6 χωρών^ κατά 
τήν διάρκεια τής μεταβατικής πε
ριόδου. 

3. Άττό τό 1962 ως τά σήιμε-
ρα ή διαφωνία αυτή παραμένει 
άλυτη. Πρέπει νά σημειωθεί δτι 
αν ή εναρμόνιση δεν πραγματο
ποιηθεί, εντός τών δύο χρόνων άπό 
τότε πού θά συζητηθεί γ ι ά Ινα 
προϊόν, τό καθεστώς πού θά ι
σχύει γ ι ' αυτό θά είναι καθεστώς 
τρίτης χύτρας μέ τό πλεονέκτηρα 
άττλώι; τής ρήτρας του μάλλον ευ
νοουμένου κράτους. 'Από τόν Δε
κέμβριο του 1974 μέχρι σήιμερα, 
σε έττανειλημένες δηλώσεις του 
Σωβανιάογκ, του Βάν Ντέρ Στούλ 
κλττ. ή Κοινότητα επέμενε στίς 
απόψεις της. Καί ή ελληνική 
πλευρά στίς δικές της. 'Αποτέ
λεσμα μάλιστα της ελληνικής αυ
τής έμμονης ήταν νά μή γίνουν 
δεκτές καί ορισμένες προσφορές 
γ ι ά χρηματοδοτήσεις, άσχετες δ-
μως μέ τό είδικό ταμείο προσα
νατολισμού. 

Θά μπορούσε νά πεϊ κανείς ό
τι έμμονη στην ελληνική άποψη 
εξασφαλίζει πληρέστερα τά ελλη
νικά συμφέροντα. "Ομως, αντιτεί
νεται, ή λύση τής διαφοράς ανή
κει t στό Συμβούλιο Συνδέσεως. 
Καί τό Συμβούλιο Συνδέσεως, 
σύμφωνα μέ τό κείμενο τής Συν
θήκης τών 'Αθηνών αποφασίζει ο
μόφωνα. Ή ε ν α ρ μ ό ν ι σ η τ ή ς 
γ ε ω ρ γ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς 
" Ρ ό ς , τ ή ν π ο λ ι τ ι κ ή τ ή ς 
Κ ο ι ν ό τ η τ α ς α π ο φ α σ ί ζ ε 
τ α ι μ ό ν ο ά π ό τ ό Σ υ μ β ο ύ 
λ ι ο Σ υ ν δ έ σ ε ω ς κ α ί ή ά · 
π ό φ α σ η π ρ έ -* e ι » ά λ α μ-
6 ά ν ε_τ α ι ο μ ό φ ω ν α . "Ετσι 
οποιαδήποτε άρνηση της Κοινό-
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ΙΠΠΟΔΡΟΜΊΕΣ 
Τά ¿πτοτ^λάτματα των χθϊΐπνών ίττ-

ττοδρομιών έχουν ώς εξής : 

Tn lirmjSp. 1.400 μ. : 1) Έρμ,τάξ 
(Κωο-τάκης) 34—11. 2) Παίχτης (Λύ
κος) 13. 3) Σ τ έ ρ ν ο ς (Μαρίνος) 12. 
Δίδυιμο 3X5 δρχ.. 55. Φοίκάστ 3X5 
δοχ. 110. 
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τητας, ε'στω καί ( αδικαιολόγητη, 
ματαιώνει τήν εναρμόνιση, ©ά 
μπορούσε κανείς νά επικρίνει τήν 
τότε κυβέρνηση γ ι α τ ί τής διέφυ
γε ϊνας βασικός δρος πού μπο
ρούσε σέ κάθε στιγμή vói ματαιώ
νει τήν εναρμόνιση γ ι ά τήν b-
ποία μέγιστο υπήρχε j ó ελληνικό 
ενδιαφέρον. Είμαστε δμως βέβαι
οι, δτι, υπήρχαν οί δυνατότητες 
νά σημειωθούν τ ά πράγματα δια
φορετικά; 

4. "Αν έπελέγετο è δεύτερος 
τρόπος, θά εξασφαλίζονταν ταχύ
τητα ο-τήν TtEpai<ixr,n τών διαπρο> 
γματεύσεων. Μ' άλλα λόγια, θά 
μπορούσε ή ελληνική πλευρά νά 
δηλώσει δτι είναι έτοιμη αυτή τή 
στιγμή νά αποδεχθεί τό κοινοτι
κό καθεστώς, οσον άφορα τά ο
πωροκηπευτικά, ζητώντας κατευ
θείαν τήν έ"νταξη. Πράγμα πού θά 
ήταν σύμφωνο καί μέ τό ελληνι
κό αίτημα, πού στηρίχθηκε (άπό 
λάθος;) στή συμφωνία^ τής Ρώ
μης κι οχι στη Συμφωνία τών 'Α
θηνών. Ή πρόκριση του δρόμου 
αύτοΰ θά εγκυμονούσε τόν κίν
δυνο νά αξιωθεί άπό τήν πλευρά 
της Κοινότητας ή καθιέρωση ι
διαίτερου καθεστώτος γ ι ά ορι
σμένα προϊόντα,^γιά τά όποια οί 
χώρες μέλη θά είχαν ιδιαίτερο εν
διαφέρον, όπως π.χ. γ ι ά τά ρο
δάκινα, τά πορτοκάλια καί τά 
αγγούρια. Ό κίνδυνος του δεύτε
ρου αύτοΰ δρόμου θά ήταν νά θε
ωρηθεί πώς ή 'Ελλάς εγκαταλεί
πει ορισμένα κεκτημένα δικαιώ
ματα, αν υποτεθεί πώς τά δικαιώ
ματα αυτά ήσαν πράγματι κεκτη
μένα, δοθέντος δτι ή Κοινότητα 
επίμονα αρνιόταν τήν υπαρξή τους 
καί πώς ή τελική λύση θά μπο
ρούσε νά δοθεί άπό τό δικαστή
ριο της Κοινότητας. "Ομως ή 
λύση αυτή ήταν ενδεχόμενο νά 
χρονίσει καί έτσι νά ματαιώνε
ται ή πραγμάτωση τής εντάξεως. 
Αυτά άσχετα άπό τό γεγονός δτι 
ή υπαγωγή τής υποθέσεως στό 
δικαστήριο θά έπρεπε νά γίνει 
άπό τό Συμβούλιο Συνδέσεως, δη
λαδή νά αποφασισθεί ομόφωνα. 

Είναι δύσκολο νά αποφανθεί 
κανείς γ ι ά τήν τακτική πού θά 
έπρεπε νά προτιμηθεί. Τό βέβαιο 
είναι δτι σέ καμμιά περίπτωση 
δέν θά έπρεπε νά εγκαταλειφθούν 
ελληνικά δικαιώματα δπως καί σέ 
καμμιά περίπτωση δέν θά έπρεπε 

_ νά καθυστερήσει μέ ματαιοσχο-
λίες ή έ'νταξή μας. Είναι αναγ
καία ή μελέτη μέ αίσθημα ευθύ
νης του προτιμητέου δρόμου τών 
διαπραγματεύσεων καί τό ξεπέ
ρασμα τών αδυναμιών πού ήταν 
φυσικό ν« παρουσιάζει ή Συνθή
κη τών 'Αθηνών, γ ι ά τήν όποια 
δέν είναι δυνατόν νά υπάρξει αμ
φισβήτηση δτι απέδωσε αρκετά. 
Τό βασικό ερώτημα πού τίθεται 
πάντως είναι τούτο: Ε π ι λ ο γ ή τής 
μιας άπό τίς δυό αφετηρίες δια
πραγματεύσεων ματαιώνει τήν υ
ποχώρηση έν συνεχεία στή δεύ
τερη; 

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΙ 


