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"Ενα ακόμη περίεργο της ελληνικής πολιτικής ζωής 

Γιατί αποσιωπήθηκε η έπιβτοηή 
ΚαραμανΑη προς τους 9 Πρωθυπουργούς; 

"Ενα πολυσήμαντο κείμενο που προτιμήθηκε νά αγνοηθεί εδώ στην Ελλάδα, Ίσως γιατί ηταν πολύ αποκαλυ
πτικό σε βάρος κατεστημένων απόψεων των οπαδών καί αντιπάλων της εντάξεως της Ελλάδος στην ΕΟΚ 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ 

ΜΟΛΟΝΟΤΙ οι περισσότεροι "Ελληνες έχουν πάθει πιά μιθριδατισμό άπό τή 
συχνότητα των περίεργων πού καθημερινό σχεδόν συμβαίνουν και πού γιά 

τά όποϊα δεν δίνεται καμμιά εξήγηση, έν τούτοις θεωρείται πραγματικά απορίας 
άξιο τό γεγονός ότι ή επιστολή τοϋ πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, πού έστειλε 
στους εννέα συναδέλφους του των χωρών τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά τήν 
τελευταία καί δραματικώτερη φάση των διαπραγματεύσεων γιά τήν ένταξη τής 
χώρας μας στην ΕΟΚ, πέρασε άπό όλα σχεδόν τά πολιτικά κόμματα καί άπό 
ολόκληρο σχεδόν τόν ημερήσιο καί περιοδικό τύπο εντελώς απαρατήρητη. Μολο
νότι πρόκειται γιά ένα πολυσήμαντο κείμενο μέ αποκαλυπτικό περιεχόμενο καί 
απίθανες διαστάσεις, δημοσιεύθηκε ολόκληρο μόνο άπό μιά απογευματινή πολι
τική εφημερίδα (ή όποίά άλλωστε τό έφερε καί στή δημοσιότητα), καί άναδη-
μοσιεύθηκε μόνο άπό μιά οικονομική εφημερίδα τήν επόμενη μέρα. Σχολιάσθηκε 
δέ μόνο παρεμπιπτόντως άπό τόν Πρόεδρο τοϋ ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου καί 
άπό τόν Μάριο Νικολινάκο στό «Αντί». 

"Αν καί είναι κόπως αυθαίρετο νά προβαίνει κανείς σέ ερμηνείες τών 
ενεργειών καί πολύ περισσότερο τών παραλείψεων κάποιου άλλου νομίζουμε πώς 
ή παράλειψη αυτή δέν άρκεϊ νά συνδεθεί μέ τίς δύο εξηγήσεις πού τής έδωσαν: 
Ή επικρατούσα μας λέει ότι ή επιστολή δημοσιεύθηκε μιά μέρα πρίν άπό τήν 
εξαγγελία τής συμφωνίας γιά τήν ένταξη κι έτσι τό τελευταίο αυτό γεγονός 
αφαίρεσε πολύ άπό τό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον της. Ή άλλη συνδέεται μέ 
μιά παλιά κακοδαιμονία τού ελληνικού τύπου, ό ό
ποιος θάβει μέ τή σιωπή του κάθε αποκλειστική 
δημοσιογραφική επιτυχία στην οποία δέν συμμετεί
χαν οί σιωπώντες. 

Πιστεύουμε πώς ή εξήγηση τοϋ φαινομένου εί
ναι σύνθετη. Ό χ ι μόνο συντρέχουν οί πιό πάνω 
λόγοι, αλλά καί κάποιος τρίτος ακόμα ουσιωδέστε
ρος: Ή παράλειψη πρέπει νά συνδέεται καί μέ 
πολιτική σκοπιμότητα. Καί μάλιστα αυτή τή φορά 
βρέθηκε νά συμφωνούν καί συμπλέουν κυβέρνηση καί αντιπολίτευση, ή ακριβέ
στερα καί οί δύο αντίπαλες παρατάξεις στό θέμα τής εντάξεως. Είναι προφανές 
ότι καμμιά πλευρά δέν συνέφερε νά δεϊ τήν ευρύτερη δημοσιότητα καί νά τής 
προσδοθή τό βάρος πού είχε τό περιεχόμενο τής επιστολής. 

Αλλά πρίν προχωρήσουμε στην ανάλυση τής απόψεως μας αυτής άς 
παραθέσουμε τό πλήρες κείμενο τής επιστολής Καραμανλή προς τους πρωθυ
πουργούς τών εννέα χωρών τής ΕΟΚ (Ελευθεροτυπία, 20.12.78): 

«Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1978 
'Αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, λυπάμαι πού σας απασχολώ καί 

πάλι γιά τά πρόβλημα της ¡ένταξης της χώρας μου στην ΕΟΚ. 'Αλλά 
τό κάνω γιά νά εμποδίσω μιά κατάσταση πού θά είναι δυσάρεστη γιά 
όλους μας. 

"Οπως ξέρετε προσεγγίζουμε, μέ τή βοήθεια σας, στό τέλος 
τών αποφάσεων οί όποιες θά διαμορφώσουν οριστικά τό περιεχόμενο 
της πράξεως προσχωρήσεως. Τά τεχνικά δεδομένα γιά τους δύο κυ
ρίους τομείς πού απομένουν προς συζήτηση —τά γεωργικά καί τά 
κοινωνικά προβλήματα— έχουν ήδη διευκρινισθεί. Πιστεύω οτι άπό τήν 
ανάλυση τους μπορεί κανείς χωρίς δυσκολία νά οδηγηθεί στά κά
τωθι συμπεράσματα. 

Ό βαθμός του μεγέθους τών ελληνικών οικονομικών παραγόν
των, ακόμα καί στον τομέα της γεωργίας, είναι τόσο περιορισμένος 
ώστε νά μή δημιουργεί ουσιώδη προβλήματα σέ κανένα μέλος της 
Κοινότητας (για τήν ενημέρωση σας επισυνάπτεται ένα αποκαλυπτι
κό υπόμνημα). 

• Ή διαδικασία της προσαρμογής της 'Ελλάδος στό κοινοτικό 
κεκτημένο μπορεί άνετα νά ολοκληρωθεί σέ μιά μεταβατική περίοδο 
διαρκείας κατά ανώτατο όριο 5 ετών καί αυτή ήταν ή περίπτωση τών 
τριών νέων μελών της Κοινότητας. Ή σκέψη ότι ορισμένες αποκλί
σεις άπό τήν αρχή της δετούς μεταβατικής περιόδου πρέπει νά υίο-
θετηθοΰν είναι άδικη (αδικαιολόγητη, UNFAIR) καί ταυτόχρονα πολιτι
κά ατυχής καθ' όσον άφορα τήν 'Ελλάδα. Διότι χωρίς νά εξυπηρετούν
ται ουσιώδεις θεσμοί της Κοινότητας θά γίνει αιτία δυσάρεστων πο
λιτικών επιπτώσεων στή χώρα μου λόγω της πικρίας πού θά προκα-
λέσεί σέ ευρέα στρώματα τού ελληνικού λαού. 

Επιπλέον, ó φόβος οτι ή Συμφωνία μέ τήν 'Ελλάδα μπορεί νά 
δημιουργήσει ένα προηγούμενο γιά άλλες υποψηφιότητες είναι αβά
σιμος. Διότι ή περίπτωση της 'Ελλάδας Λ οποία έχει Ιβετή δεσμό μέ 
τήν Κοινότητα, είναι μοναδική. Καί πιστεύω οτι ή Κοινότητα θά πρέ
πει νά έχει τό θάρρος νά κρίνει κάθε υποψηφιότητα σύμφωνα μέ τά 
δικά της αποκλειστικά δεδομένα, αντί νά χρησιμοποιεί τήν Ελλάδα 
σάν προηγούμενο. 

Κύριε πρωθυπουργέ, 
Ή Ελλάδα υπέγραψε τό 1962 τή Συμφωνία Συνδέσεως της μέ 

τήν Κοινότητα. Σκοπός αύτης της Συμφωνίας ήταν νά βοηθήσει τήν 

^ 

'Ελλάδα πολιτικά καί οίκονομικά. 'Αλλά στην πραγματικότητα εξελί
χθηκε μέ τέτοιο τρόπο πού τελικά αποδείχτηκε οτι λειτουργεί είς 
βάρος της χώρας μου. 

Αυτό συνέβη διότι, ένώ ή τελωνειακή ένωση στον βιομηχανικό 
τομέα πού ευνοεί τήν Κοινότητα εφαρμόστηκε, ή εναρμόνιση της 
αγροτικής πολιτικής, ή οποία ενδιαφέρει τήν Ελλάδα δέν πραγμα
τοποιήθηκε κάτω άπό τό πρόσχημα της δικτατορίας. 

Οί συνέπειες αυτής της εξελίξεως ήταν ότι τό εμπορικό ισοζύ
γιο ανάμεσα στην Κοινότητα καί στην 'Ελλάδα γιά τό 1977 δείχνει 
ένα παθητικό ύψους 1.830.000.000 δολλάρια γιά τήν χώρα μου. Τό 
αποτέλεσμα είναι ότι Λ 'Ελλάδα βοηθάει τήν Κοινότητα αντί νά βοη
θείται άπ' αυτήν, σάν καί αυτό νά ήταν τό λογικό. 

'Αναμενόταν ότι ή ένταξη θά γιάτρευε αυτή τήν κατάσταση καί 
θά προωθούσε τήν οίκονομική καί κοινωνική ανάπτυξη της 'Ελλάδας. 
Δυστυχώς οί συμφωνίες πού προτάθηκαν άπό τήν Κοινότητα γιά τήν 
ένταξη μας δέν αλλάζουν ουσιαστικά τήν παρούσα κατάσταση. Διότι 
ή Κοινότητα ένώ προτείνει βραχείες μεταβατικές περιόδους σέ τομείς 
πού είναι ευνοϊκές γι' αυτήν, προτείνει, αντίθετα, γιά τά αγροτικά 
προϊόντα, γιά τά οποία Ιδιαίτερα ενδιαφέρεται ή 'Ελλάδα μεταβατι
κές περιόδους, οί οποίες είναι πολιτικά καί οίκονομικά απαράδεκτες. 

Θά αρκούσε νά υπογραμμιστεί τό γεγονός 
καί μόνο ότι άν οί προτάσεις της Κοινότητας 
εφαρμοστούν όπως ¿χουν διατυπωθεί, ή 'Ελ
λάδα θά εισέπραττε άπό τόν κοινοτικό προ -
υπολογισμό, κατά τή διάρκεια τού πρώτου έ
τους, 140 εκατ. λογιστικές μονάδες, ένώ θά 
είσέφερε α' αυτόν 165 εκατ. 

Σάν πολιτικός άνδρας πού είσθε θά κατα
νοήσετε οτι μοΰ είναι αδύνατο νά παρουσιά

σω μία τέτοιου είδους συμφωνία στον ελληνικό λαό. "Ολα τά κόμ
ματα της αντιπολιτεύσεως έχουν ήδη επιτεθεί εναντίον της κυβερ
νήσεως μου καί της Κοινότητος, καταγγέλλοντας τήν προετοιμαζό
μενη συμφωνία σάν αποικιοκρατικής φύσεως. 

Έπί είκοσι χρόνια, κ. πρωθυπουργέ, αγωνίζομαι νά ενώσω οργα
νικά τήν Ελλάδα μέ τήν δημοκρατική Ευρώπη. Ό ελληνικός λαός 
έχει δώσει τήν εμπιστοσύνη του σέ αυτή τήν πολιτική καί έχει ενσυ
νείδητα ταυτίσει τό πεπρωμένο του πολιτικά, οίκονομικά καί αμυν
τικά μέ τήν Ευρώπη. 

'Εάν δίδεται στον ελληνικό λαό ή εντύπωση οτι υπόκειται σέ μιά 
άδικη (ανέντιμη, UNFAIR) μεταχείριση ασφαλώς θά αισθανθεί απογο
ητευμένος καί θα χάσει τήν εμπιστοσύνη του στην Ευρώπη. Αυτό θά 
μπορούσε νά επηρεάσει επικίνδυνα τίς πολιτικές εξελίξεις στή χώ
ρα μου, ενισχύοντας τό άντιδυτικό πνεύμα. 

Γιά όλους αυτούς τους λόγους θά ήθελα νά σάς ζητήσω νά 
αναιρέσετε τίς δυσκολίες, οί όποιες είναι άνευ σημασίας γιά σας 
άλλα σοβαρές γιά μένα — καί οί οποίες προκλήθηκαν κατά τή διάρ
κεια της τελευταίας φάσεως τών διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε ή 'Ελ
λάς, εάν τελικά προσχωρήσει στην ευρωπαϊκή οικογένεια νά μπορέ
σει νά προσχωρήσει μέ ενθουσιασμό καί πίστη. 

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» 

"Απλή ανάγνωση τοϋ βαρυσήμαντου αύτοΰ κειμένου εξηγεί εύκολα γιατί απο
σιωπήθηκε άπό τήν Κυβερνητική καί φιλοκυβερνητική πλευρά. Στή δημοσιότητα 
ήλθε άπό μιά αντιπολιτευόμενη εφημερίδα («Ελευθεροτυπία») κι ένα ¡κανό δη
μοσιογράφο, τόν Γ. Κατσώνη, πού αναζήτησε καί ανακάλυψε τό κείμενο airó 
στις Βρυξέλλες. Τά κρατικά μέσα δημοσιότητας, πού μας ζαλίζουν καθημερινά 
μέ τις πιό ασήμαντες κινήσεις καί εμφανίσεις τοϋ κ. Καραμανλή καί μας κάνουν 
πλύση εγκεφάλου άπό τίς πολλές επαναλήψεις καθημερινών καί χωρίς οποια
δήποτε ιδιαίτερη άξια καί σημασία δηλώσεων του, δέν έκαναν ούτε μνεία τής 
υπάρξεως τέτοιου κειμένου. "Ολες οί φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, ακόμα καί 
ή οίκονομική «Ναυτεμπορική» τό αγνόησαν. Σέ καμμιά μεταγενέστερη ανακοίνω
ση ή συζήτηση δέν αναφέρθηκε, τουλάχιστον σαν κάτι τό μεγάλης σημασίας. 

Δέν είναι δύσκολο νά δοθεί μιά εξήγηση γι ' αυτό. 'Από τό περιεχόμενο καί 
τό δραματικό τόνο τής επιστολής Καραμανλή προκύπτουν μεταξύ άλλων καί 
τά έξης: 

α) Οί 'Εννέα δέν ήσαν καθόλου πρόθυμοι νά μας κάνουν τόν δέκατο ιέταϊ-
ρο τής ΕΟΚ. FV αυτό επικαλούνταν διάφορες αστήρικτες προφάσεις (απειλή κα
τά τής δικής τους γεωργίας, υποψηφιότητα άλλων δύο χωρών, κ.ά.) γιά νά απο
τρέψουν τήν ένταξη ή νά τήν αναβάλουν γιά άσο περισσότερο ^ρόνο θά ήταν 
δυνατό, καί άν υποχωρούσαν τελικά θά τό έκαναν επιβάλλοντας ορούς αποικιακής 
εκμεταλλεύσεως. 

β) Ή ΕΟΚ μέ πρόσχημα τήν δικτατορία τής 21ης "Απριλίου 1967 πάγωσε 
τή συμφωνία συνδέσεως στον τομέα τών αγροτικών προϊόντων καί στό χρημα
τοδοτικό, δηλαδή στά τμήματα της εκείνα πού ωφελούσαν τήν 'Ελλάδα, ένώ συνέ
χισε νά τήν έφαρμόΖει στον βιομηχανικό τομέα, διότι έκεϊ —όχι βέβαια κατά 
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