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Ή 'Ελλάς είναι χώρα μέ πε
ριορισμένο πληθυσμό και εισό
δημα. 'Από άποψι μεγέθους α
γοράς συνεπώς, τά πλεονεκτή
ματα που θά προσφέρη με την 
Ενταξί της στην Κοινότητα βά 
εΤναι μάλλον οριακά. Έν τού
τοις, η χώρα μας έχει ορισμέ
να στοιχεία, από τά οποία ή Ε. 
O.K. μπορεί νά άντληση σημαν
τικά πλεονεκτήματα. 

Τό πρώτο στοιχείο είναι δτι 
η Ελλάς Εχει πολυειδή καί σε 
εκτεταμένο βαθμό άνεκμετάλλευ 
το άουκτό πλούτο, δπως βωξίτη, 
σιδηρονικέλιο, χαλκό, μαννήσιο, 
χρωιιίτη, αμίαντο, μόλυβδο καί 
ψευδάογυοο. 'Επί πλέον, σύμφω
να μέ ορισμένες ενδείξεις υ
πάρξεως r κοιτασμάτων πετρε
λαίου στό Νέστο, στη Δ'τική 
Ελλάδα καί στό 'Ιόνιο Πέλα
γος, τό ελληνικό πετοέλαιο ποέ 
π>.ι νά ξεπ*ονά κατά πολύ τά 
50.000^ βαοελια ή>ι«·ρησίως πού 
'έχουν ηδρ έντρπισθή στην περι
οχή τής ©άσου. Ή Ευρώπη, λ ο ^ 
πόν, ή ój-οία εΤναι φτωχή σέ τέ ϊ 
τοιου είδους πλουτοπαραγωγι-1 
κές πηγές, θά μποοέση, σέ συν-1 
εργασία μέ τό ελληνικό έπιχει-Π 
ρηματικό κεφάλαιο, νά συμμετά« 
σχη στην έζερεύνησι, συστη>ματι-Π 
κή έκμετάλλευσι καί 6ιομηχανι-1 
κή έπρξεηγσσία του ελληνικού i f 
ρυκτου πλούτου. J 

Τό δεύτερο στοιχείο είναι ή 
γεωγραφική θέσι της 'Ελλάδος, 
ή οποία προσφέρεται για τήν ι-
δρυσι βιομηχανικών καί άλλων έ 
πιχειρήσεων •— σί συνεργασία 
ελληνικού καί^ ξένου έπιχειοηι·-» 
τικού κεφαλαίου — πού θά ε'-
χουν εξαγωγικό προσανατολισμό 
τη διείσδυσι στις άγοοές της 
Μέσης "Ανατολής καί Άφρ· 
δπου υπάρχουν δυναμικές ελλη
νικές παροικίες καί αναπτύσ
σουν δραστηριότητα μεγάλες έλ 
ληνικές τεχνικές εταιρίες. 

'Εδώ πρέπει ακόμη νά τονί
σω^ δτι, κυρίως μετά τά τελευ
ταία θλιβερά γεγονότα του Αι-
βάνου, ή 'Ελλάς τείνει νά εξελί
χθη σέ ευρύτερο χρηματιστικό 
κέντρο της ανατολικής λεκάνης 
τής Μεσογείου. Τόν τελευταίο 
μάλιστα καιρό ή περιοχή 'Αθη
νών — Πειραιώς έ'χει προσεελκύ-
σει αρκετές επιχειρήσεις, πού ά 
νσπτύσσουν δραστηριότητα στη 
Μέση 'Ανατολή ένώ ot προοπτι
κές γ»ά *ό μίλλο* tZwi ακόμη 
καλλίτερες. 

Το τριτσ σημαντικό στοιχείο 
[συνεισφοράς της Ελλάδος προς 
τήν Ε.Ο.Κ. εΐναι ή ϋπαρξι του 
τεράστιου, ελληνικής πλοιοκτη
σίας εμπορικού στόλου τών 48 
εκατ. κόρων, πού καλύπτει τό 
65% περίπου της χωρητικότητος 
τών εμπορικών στόλων της Ε.Ο. 
Κ. τών εννέα. Τό μέγεθος αυτό 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δε
δομένου δτι τό εξωτερικό εμπό
ριο της Κοινότητος, πού καλύ
πτει περίπου τό 38% του παγ 

Ή Ελλάς οτήν ΕΟΚ 
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Έ τ σ ι , ó έλλη^ικτίζστόλος θά 
άποτελέση σημαντικό αναπτυξι
ακό παράγοντα, τόσρ γιά τήν 
'Ελλάδα όσο καί γιά τήν Ευρω
παϊκή Κοινότητα. 'Αρκεί νά α
ναφέρω δτι ή συμμετοχή του κοι 
νοτικοΰ στον παγκόσμιο στόλο 
θά αύξηθή -— μέ τήν πλήρη έ'ν-
ταξι της χώρας μας στην Ε.Ο. 

|Κ. από 21,7% σέ 35,8%. Ό νέ
ος στόλος τής Ε.Ο.Κ. μέ τή σύιι 
πραξι της 'Ελλάδος θά άποτελέ
ση παράγοντα αποφασιστικής 
σημασίας γιά τη διενέργεια τών 
δ ι εθνών θαλασσ ίων μ εταφο ρών, 
δεδομένου δτι υπερκαλύπτει τις 
ανάγκες πού δημιουργούνται α
πό τά κοινοτικό εξωτερικό έμπό 
οίο. "Ακόμη, θά συντέλεση στην 
αποφασιστική καταπολέμησι τών 
προσπαθειών διαφόρων χωρών 
γιά έπέκτασι του παρεμβατισμού 
στή διεθνή αγορά ναυτιλιακών ύ 
πηρεσιών. 

Τέλος, σημαντικό στοιχείο 
γιά την Ε.Ο.Κ. είναι ή γειτνί-
ασι της 'Ελλάδος μέ τις πετοε-
λαιοπαραγωγές χώρες τής Μέ
σης 'Ανατολής, πού τήν καθιστά 
~ αυτή ακριβώς τή στιγμή πού 
τό παγκόσμιο ενεργειακό πρό

βλημα Εχει γίνει επιτακτικό —• 
άκρως ενδιαφέρουσα από πλευ
ράς γεωγραφικής θέσεως. Ή Έλ 
λάς προσφέρεται νά όποτελέση 
γέφυρα μεταξύ τής Κοινότητος 
καί τής Μέσης 'Ανατολής καί, 
κυρίως, τών 'Αραβικών χωρών 
μέ τίς οποίες διατηρεί από αι
ώνες στενούς δεσμούς. Παράλ
ληλα οί "Ελληνες τεχνικοί καί ε
πιχειρηματίες εΐναι σέ θέσι, ε
πειδή γνωρίζουν καλά τίς πα
ραδόσεις καί τίς πολιτικοκοινω
νικές συνθήκες του αραβικού κό 
σμου, νά συμβάλουν ουσιαστικά 
στην οικονομική άνάπτυξι τών 
χωρών αυτών. 'Η ικανότης^ αύτη 
τών 'Ελλήνων τεχνικών και επι
χειρηματιών θά συντείνη αηόνά 
επεκταθούν στον αραβικό χώρο 
οί δραστηριότητες τών έλληνο -
ευρωπαϊκών -συμμετοχικών επι
χειρήσεων, πού θά δημιουργη
θούν μέ τήν πλήρη ενταξί τής 
χώρας μας στην Ε.Ο.Κ. 

Τελειώνοντας αυτό τό κεφά
λαιο, θέλω νά τονίσω δτι δεν 
ποέπει νά λησμονήται πώς ή 
Ελλάς εΐναι ή μόνη ελεύθερη δη 
μοκρατία δυτικού τύπου στή No 
τιοανατολική Ευρώπη, πού έ'χει 
πολιτιστικούς, ιδεολογικούς, πα 
ραδοσιακούς, ανθρωπιστικούς 

<αί θρησκευτικούς δεσμούς μέ τίς 
ευρωπαϊκές χώρες. "Ετσι απο
τελεί προπύργιο τής δημοκρατί
ας, τής ελευθερίας, τής ειρήνης 
καί του έλληνο - δυτικού πολι
τισμού στό γώρο αυτό. Νομίζω 
λοιπόν δτι εΐναι προς τό πολι
τικό, οικονομικό καί κοινωνικό 
συμφέρον τής Κοινότητος νά υ
ποστήριξη καί νά ενίσχυση τό 
προπύργιο αυτό. 

Πλεονεκτήματα 
της Ελλάδος 

Δεδομένου ότι oí οικονομίες 
τών μεγάλων χωρών έχουν ήδη 
τίς δυνατότητες πού μιά μικρή 
χώρα επιδιώκει νά δημιουργήση 
μέ τήν ενταξί της σέ ένα ευρύ
τερο οικονομικό χώρο, οί οικο
νομικές ενώσεις είναι ζωτικώτε-
ρης σημασίας γιά χώρες μικρτΟ 
γεωγραφικό - οικονομικού μεγέ
θους. Ή Ενταξι μιας μικρής νώ 
ρας σέ Èva τέτοιο .χώρο έχει σάν 
άμεσο αποτέλεσμα' τη διεύρυνσι 
της αγοράς τη^1>ί?νίσης της πα 

- νά έπωφε-
χρονισμένη 

ο μένη τεχνο 
"νων χωρών 

κειοθή μέ τίς νέ 
ΐκες καί έπιχειρημα-

ίόδους καί νά προσελκύ 
_ μένες ροές έπιχειρηματι 

κών κεφαλαίων. 

»/¡^Λςες UÏ 
ι ' ν σ η αύξη 

'Εξ άλλου, ένας άλλος είδικώ 
τεοος λόγος πού κάνει αναγκαία 
τήν προσχώοησι μιας μικρής χώ 
ρας σέ ευρύτερες οικονομικές έ-
νώσπς, είναι καί τό γεγονός δ
τι έτσι αμβλύνεται ή οξύτητα 
τών προβλημάτων της από τό ι
σοζύγιο πληρωμών. 

Μέ βάσι δλα αυτά τά πλεονε
κτήματα, πού εξασφαλίζουν oi 
οικονομικές ενώσεις κυρίως στίς 
μικρότερες χώρες^ πού συμμετέ
χουν, εΤναι φανερό γιατί ή 'Ελ
λάς, όπως θά αναπτύξω ευθύς 
αμέσως, επιθυμεί νά γίνη πλή
ρες μέλος τής Ε.Ο.Κ. 

Τά πλεονεκτήματα γιά ττίν 
Ελλάδα από τήν πλήρη ενταξί 
της στην Ε.Ο.Κ. είναι δύο ει
δών, πολιτικά καί οικονομικά. 
Στά πολιτικά πλεονεκτήματα ύ-
πανεται ή δυνατότης συμμετο
χής τής 'Ελλάδος στά συλλογι
κά όργανα της Κοινότητος, καί 
ή ως έκ τούτου ίκανότης της νά 
άσκή επιρροή στή λήφι άποφάσε 
ων, τόσο οικονομικών όσο καί 

πολιτικών. Δηλαδή ή 'Ελλάς, 
πού ή εκτασί της είναι τό 8,7% 
ό πληθυσμός τό 3,5% καί τό ά 
καθάριστο εθνικό προϊόν τό 1 ¡ 
7% τών αντιστοίχων μεγεθών τής 
Κοινότητος τών εννέα θά συμμε-
τέχη σάν ισότιμο μέλος στή δι» 
αμόρφωσι τής κοινής πολιτικής 
τής Ε.Ο.Κ. Αυτό έχει μεγάλη 
σημασία, γιατί, δπως ήδη ανέ
φερα, ή Ε.Ο.Κ. άρχισε τελευταία 
νά συνειδητοποιή σέ μεγάλο βαθ 
μό τήν ανάγκη ολοκληρώσεως, ή 

ί 
Του 

ΞΕΝ. ΖΟΛΩΤΑ 

οποία μιά \ιζρα θά όδηγήση »έ 
πραγματική οικονομική καί πο
λιτική ενωσι. 

Στά οικονομικά πλεονεκτήμα
τα περιλαμβάνεται ή δυνατότης 
χρησιμοποιήσεως άπό τήν 'Ελ
λάδα δλων τών ευκολιών πού ε
ξασφαλίζει ή Κοινότης στά κσά-
τη - μέλη. Μέχρι σήμερα ή Έλ-
^ α ς ' ¿lypÇ άπό ϊνα δάνειο 125 
έ κατ. οολλαρίων πού έλαβε άπό 
την Ε.Ο.Κ., δεν πέτυχε καμμιά 
άλλη βοήθεια. Μέ τήν ενταξί της 
θά μπόρεση νά έπωφεληθή σέ εύ 
ρύτερι\ κλίμακα άπό τά Ταμεία 
τής Κοινότητος. Ή άντλησι πό
ρων άπό τά Ταμεία αυτά, δη
λαδή άπό τό Γεωργικό, τό Κοι
νωνικό, τό Περιφερειακό καί τό 
Χρηματοδοτικά, θά ενισχύσουν 
τήν 'Ελλάδα στό έργο τής ανα
διαρθρώσεως, αναπροσανατολι
σμού και εκσυγχρονισμού τι*ς οί 
κονομίας της. "Οπως ανέφερα 
καί προηγουμένως, οί φόβοι πού 
εξεφράσθησαν, δτι δηλαδή ή 
'Ελλάς, λόγω τών διαρθρωτικών 
αδυναμιών της, θά έπιΙ^ίρύνη 
τήν Ε.Ο.Κ. υπέρμετρα, νομίζω 
δτι δέν ευσταθούν. Είναι πιθανό 
στά πρώτα χρόνια ή συμβολή 
τών διαφόρων Ταμείων νά πλη
σίαση τά ποσά πού αναφέρθη
σαν. "Αν όμως ληφθή ύπ' δφιν ή 
ευκαμψία καί ή ταχεία προσαρ-
μοστικότης τής ελληνικής οικο
νομίας, δέν νομίζω δτι ή έπιβά-
ρυνσι τής Ε.Ο.Κ. θά είναι τόσο 
σημαντική κατά τά επόμενα χρό 
νια. 

Γεωργία 

Είναι γνωστόν δτι, ή ελληνι
κή γεωργία παρουσιάζει βα
σικές διαρθρωτικές αδυναμίες. 

Χαρακτηριστικό τής καθυστερή
σεως του αγροτικού τομέως εΐ
ναι δτι, ένώ απασχολεί τό 35% 
τού ενεργού δυναμικού της χώ
ρας συνεισφέρει μόνο κατά 19% 
στό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 
Γιά τίς χώρες τής Ε.Ο.Κ. τών 
εννέα, τά αντίστοιχα ποσοστά 
εΐναι 9.6% καί 5%. 'Εξ άλλου, 
τό 1973 τό προϊόν της ελληνι
κής γεωργίας (σέ trtaQtpé^ τι
μές 1970) άνά απασχολούμενο ν 
αγρότη ήταν 1.375 δολλ. έναν
τι 3.200 δολλ. της Ε.Ο.Κ. Ή 
άντιπαράθεσι τών μεγεθών αυτών 
απεικονίζει τό διαρθρωτικό πρό
βλημα καί τήν σχετικά χαμηλή 
παραγωγικότητα τής ελληνικής 
γεωργίας, πού οφείλεται στό δ
τι δέν γίνεται άριστος συνδυα
σμός τών παραγωγικών συντε
λεστών. 'Εάν δμως ληφθούν ύπ' 
δψιν οί ατέλειες τής απογραφής 
τού 1971 καί ή συνεχισθείσα ε 

ικτοτε έξοδος τού αγροτικού πλη 
θυσμοΰ προς τά αστικά κέντοα 

<καί τό εξωτερικό, εΤναι πολύ πι 
θανόν è αριθμός τών αγροτών 

εΐναι σήμερα αρκετά μικρό
τερος, οπότε τό προϊόν άνά α
πασχολούμενο στην ελληνική γ« 
ωργία, πρέπει νά εΐναι πολύ με 

yVoAÓTfipo. Ή έξάλειφι δμως τών 
ανωτέρω αδυναμιών θά έπιταχυν 
θή μέ τή μεγαλύτερη προσπάθεια 
πού θά καταβληθή αμέσως μετά 
τήν ενταξί μας στην Ε.Ο.Κ. Σ' 

'αυτό θά βοηθηθούμε σημαντικά 
άπό τους μηχανισμούς της Κοι
νής 'Αγροτικής Πολιτικής, ή ο
ποία, βάσει τών άρχων τής Συν 
θήκης τής Ρώμης, έχει σάν στό 
χους τήν αυξησι τής παραγω-
γικότητος τής γεωργίας, τή στα 
θεροποίησι τής αγοράς γεωργι
κών προϊόντων, την απρόσκοπτη 
διακιύνησί τους, τή διατήρησι 
τών τιμών τους σέ λογικά επί
πεδα καί τήν έξασφάλισι στους 
Αγρότες υψηλού βιοτικού επιπέ
δου. 

Εΐμαι αισιόδοξος γιά τή μελ
λοντική πορεία τής ελληνικής γε 
ωργίας, μετά τήν ενταξί μας 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ή 
δημιουργία τής Ε.Ο.Κ. επέδρα
σε ευνοϊκά στή γεωργία τών χω
ρών - μελών της, πού κάθε άλλο 
•παρά ομοιογενή άνάπτυξι παρου 
σίαζαν μεταξύ τους κατά τήν ε
ποχή τής Ιδρύσεως της. Ενδει
κτικά, μία σύγκρισι μεταξύ τών 
Ετών 1966 καί 1973 άποκαλύ-

ret δτι οί περισσότερες χώρες, 
Γτά πλαίσια της κοινής αγρο
τικής πολιτικής, σημείωσαν ση-

[μαντική πρόοδο στή μεγέθυνσι 
τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

| Ή Γερμανία, άπό 103 στρέμμα-
|τα άνά έκμετάλλευσι τό 1966. 
{έφθασε τά 130 στρέμματα τό 
11973, τό Βέλγιο άπό 75 εφθα-
|{σε τά 131 καί ή 'Ολλανδία α

τό 92 τά 139, αντιστοίχως. Ή 
Ιδέ 'Ιταλία άπό 60 στρέμματα 
|τό 1966 έφθασε τά 77 τό 1970. 

Την πρόοδο πού επετεύχθη δεί 
χνει καί τό γεγονός δτι, ένώ κα
τά τήν περίοδο 1958 — 1973 
τό πραγματικό αγροτικό προϊόν 
της Ε.Ο.Κ. τών εξι ονύζήθηκκ μέ 
μέσο ετήσιο ρυθμό 2% περίπου, 
ή άττασχόλησι στή γεωργία μει
ώθηκε μέ ρυθμό 4,4% ετησίως. 
Τούτο σημαίνει δτι ή εφαρμογή 
τής κοινής αγροτικής πολιτικής 
συνέτεινε στη βελτίωσι τής πα-
οαγωγικότητος τής γεωργίας. 
Γιά τό σκοπό αυτό δαπανήθηκαν 

σημαντικά ποσά στά πλαίσια 
της κοινής αγροτικής πολιτικής. 
Τό 1972 τό Ευρωπαϊκό Γεωρ
γικό Ταμείο δαπάνησε 2,500 ε
κατ. λογιστικές μονάδες, έναντι 
6 0 έκστ. λογιστικών μονάδων 
γιά τό Ετος 1964. 

Είδικώτερα, ή ελληνική γεωρ
γία θά ώφεληθή άπό τήν πολι
τική στηρίξεως τών τιμών καί ε
πιδοτήσεως τών εξαγωγών της 
στά πλαίσια τής Κοινής 'Αγρο
τικής Πολιτικής τής Κοινότητος. 
Αυτό θά εχη σάν πρώτη συνέ
πεια τήν αυξησι τοΰ εισοδήματος 
του "Ελληνα, αγρότη, άφοΰ γιά 
πολλά προϊόντα (δπως οΐνοι, ο
πωρικά, λαχανικά) οί τιμές μας 
εΐναι χαμηλότερες τών άντιστοί 
χων τιμών τής Ε.Ο.Κ. 'Αλλά 
•παρ' όλο πού οι καλλίτερες τι
μές γιά ορισμένα γεωργικά προ
ϊόντα είναι εύλογο νά αποτελέ
σουν κίνητρο γιά τους έλληνες 
αγρότες ώστε νά αυξήσουν τήν 
παραγωγή τους,, δέν υπάρχει κίν 
δυνος αυτό νά δημιουργήση συν 
θίνκες ύπερπροσφοράς στην Κοι 
νότητα. '̂Η χώρα μας, λόγω εδα
φολογικών καί κλιματολογικών 
συνθηκών, έχει συγκριτικό πλεο 
νέκτημα σέ γεωργικά προϊόντα, 
στά όποια ή Ε.Ο.Κ. εΐναι έλλειμ 
μακιτή. Εΐναι δηλαδή ή ελληνι
κή yttapyía συμπληρωματική καί 
δχι ανταγωνιστική τής γεωργί
ας τών περισσοτέρων χωρών της 
Κοινότητος. Μπορεί λοιπόν νά έ 
πιδιωχθή, μέ κατάλληλα μέτρα. 

νά στραφή τό ενδιαφέρον τών 
'Ελλήνων παραγωγών προς καλ
λιέργειες πού ευνοούνται άπό 
τίς συνθήκες ζητήσεως καί τι
μών που επικρατούν στον ευρύτε
ρο χώρο τής Ε.Ο.Κ. 

"Η σπουδαιότερη πάντως ώφέ 
λεία γιά τήν ελληνική γεωργία 
θά πρόκυψη άπό τήν τεχνικοοι
κονομική ένίσχυσι πού θά τής 
παρασχεθή άπό τά ειδικά κοι
νοτικά Ταμεία ώστε νά επιτυ
χή τήν πλήρη άναδιάρθρωσί της. 
Διότι,^ ώς γνωστόν, ή βασική ά 
δυναμία τής ελληνικής γεωργί
ας _ εΐναι δτι ενα πολύ μεγάλο 
τμή,μα τού αγροτικού εργατικού 
δυναμικού ασχολείται σέ εκμε
ταλλεύσεις μικρού μεγέθους. Κα
τά τήν απογραφή τού 1971, ό 
μέσος· αγροτικός κλήρος άπετε-
λεϊτο άπό 35 στρέμματα κατε-
σπαρμένα σέ 7 κατά μέσον δρο 
αγροτεμάχια σέ σημαντική άπό-
στασι μεταξύ τους. Ό κλήρος 
«υτός είναι αντιοικονομικός, για
τί δέν επιτρέπει τήν έκτέλεσι 
καί έκμετάλλευσι αρδευτικών ερ 
γων, τήν εκμηχάνιση καί γενικά 
τήν χρησιμοποίησι τής προηγαέ ί 
νης γεωργικής τεχνολογίας τών Ι 

\ ανεπτυγμένων χωρών. Βέβαια, η ' 
\ δη μέ τόν αναδασμό καί τή Φυ

σική εξοδο^ τού αγροτικού πλη
θυσμού προς τίς πόλεις καί τό 
εξωτερικό, έχει γίνει κάποια πρά· 
οδός. Ή διαδικασία πάντως αύ· 

) τή^ υπήρξε μέχρι r σήμερα βρα-
δεία καί ανεπαρκής. Ή τεχνικι 

Ι καί οικονομική ένίσχυσι στι 
¡πλαίσια τής κοινής αγροτική* 
[πολιτικής θά διευκολύνη τήν έ-
ίπιτάχυνσί της. 'Αλλά παράλλη· 

/ λα, πρέπει νά Ίδρυθή στή χώ{ 
i μας ειδικό ταμείο, πού θά άναί 
\λάβη τη χαμηλότοκο χρηματοδό! 

Ιτησι γιά τήν αγορά γαιών. Πρέ 
πει επίσης, γιά τόν 'ίδιο σκρπό, 
νά δοθούν άπό τό κράτος, δπως 
υποστήριξα καί άλλοτε, καί άλ
λα κατάλληλα κίνητρα. 'Επίσης, 
θάττρέπει νά καθορισθούν μέ νό
μο οί προϋποθέσεις καί ή δια
δικασία άναγκαστατικής απαλ
λοτριώσεως καλλιεργησίμων γαι 
ών, πού έ'χουν έγκαταλειφθή άπό 
τους ιδιοκτήτες τους. Ή συνέχι 
σι τής έκβιομηχανίσεως τής xúh· 
ρας θά διευκολύνη σημαντικά 
τήν προσπάθεια δημιουργίας βι
ώσιμων αγροτικών έκμεταλλεύσε 
ων μέ τήν περαιτέρω έ'ξοδο α
γροτικού πληθυσμού προς τίς 
πόλεις. 

. Παρά ταύτα, ή έξέλιξι αυτή 
θά απαίτηση μακρό χρόνο γιά 
τήν έπίτευξι τού αρίστου μεγέ
θους τών γεωργικών έκμεταλλεύ 
σεων. Γι' αυτό, ταυτόχρονα μέ 
τίς προσπάθειες μεγεθύνσεως 
του αγροτικού κλήρου, θά πρέ
πει νά ενισχυθούν τά πλαίσια 
δραστηριοποιήσεως τών γεωργι
κών συνεταιρισμών καί νά έν-
θαρρυνθή ή σύστασι ομαδικών έκ 
μεταλλεύσεων. 

Γιά τους συνεταιρισμούς, θά 
πρέπει νά μελετηθούν καί προ-
σαρμρσθούν στίς τοπικές συνθή
κες τά πρότυπα τών χωρών τής 
Ε.Ο.Κ. Οί γεωργικοί συνεταιρι
σμοί σέ ορισμένες περιπτώσεις 
έχουν επιτύχει σημαντικά άποτε 
λέσματα καί δέν θά πρέπει νά 
υποτιμάται ή σι\μααία τους σάν 
πόλων συλλογικής παραγωγικής 
δραστηριότητος. Οί ομαδικές ¿κ 
μεταλλεύσεις έχουν επίσης επι
τύχει σέ πολλά είδη καλλιεργει
ών καί θά πρέπει νά ρυθμισθή 
νομοθετικώς τό πλαίσιο οργα
νώσεως καί δραστηριότητος των. 

'Αποδίδω επίσης μεγάλη ση
μασία στό νέο γιά τή χώρα μας 
θεσμό τής Γεωργικής 'Ανωνύμου 
'Εταιρίας, ό όποιος φαίνεται νά 
εχη τίς προϋποθέσεις νά δωση 
λύσι γρήγορα καί μέ επιτυχία 
στό οξύ πρόβλημα της μικρής 

και κατακ£ρματισμενης γεωργι
κής εκμεταλλεύσεως. 

"Η Γεωργική 'Ανώνυμος Έτσι 
pía συνδυάζει τήν οριζόντια συγ 
κέντρωσι, δηλαδή τή συνένωσι 
τών κλήρων, μέ τήν κάθετη ττού 
θά περιλαμβάνη δλα τά στάδια 
άπό τήν παραγωγή μέχρι τή 6ι 
ομηχανική επεξεργασία καί^ τήν 
εμπορία τού προϊόντος. Μέ τή 
μορφή αυτή θά έπιτευχθή μείωσι 
τού κόστους παραγωγής καί θά 
περιέλθουν σέ μεγάλο βαθμό στά 
χέρια τών παραγωγών^ τά κέρ
δη άπό τή βιομηχανική επεξερ
γασία, ένώ ταυτόχρονα θά α
παλλαγούν οί αγρότες άπό τους 
μεσάζοντες κατάντη διακίνησι 
καί εμπορία τών προϊόντων 
τους. 

Ή Γεωργική "Ανώνυμος Ε 
ταιρία δέν πρόκειται νά θίξη ή 
νά ύποκαταστήση τους γεωργι
κούς συνεταιρισμούς, ό ρόλος 
τών όποιων υπήρξε καί θά πα-
ραμείνη μεγάλος. Θά εΐναι δυ
νατόν άλλωστε ό συνεταιρισμός 
νά μετέχη της εταιρίας. Τό 51% 
τών μετοχών τής Γεωργικής 'Α
νωνύμου 'Εταιρίας θά άνήκη σέ 
αγρότες, μονίμους κατοίκους 
τής περιοχής δπου Εχει τήν έ
δρα της ή εταιρία. 'Αποδίδω με 
γάλη σημασία στό θεσμό αυτό. 

Παρόμοιες προτάσεις είχα καί 
ό Ί'διος κάνει στό παρελθόν προς 
τους εκπροσώπους τού 'Οργανι
σμού Τροφίμων κσί Γεωργίας 
(FAO) καί της Διεθνούς Τραπέ
ζης. Γιά νά έπιτύχη πάντως έ
νας θεσμός τόσο νέος γιά τά 
ελληνικά δεδομένα, θά απαιτη
θούν μεγάλες προσπάθειες^ καί 
ιδίως συστηματική διαφώτισι 
τών αγροτών. 

Ή αυξησι τής παραγωγικότη-
τος τής γεωργίας θά απελευθέ
ρωση εργατικό δυναμικό, ή με-
τακίνησι τού οποίου άπό τή γε
ωργία στή βιομηχανία δέν φαί
νεται δτι θά προκαλέση πρόσθε
τα προβλήματα, δεδομένου^ δτι 
ό βιομηχανικός τομεύς μετά τήν 
προσωρινή, κυκλικού χαρακτήρα 
άνάσχεσι, θά συνέχιση τήν θεα 
ματική άνάπτυξι του, δημιουρ
γώντας έτσι νέες «απασχολήσεις 
υποδοχής». 

Τέλος, ή έκμηχάνισι τής γεωρ 
γίας θά εΐναι ενα άπό τά σημαν 
τικώτερα μέσα στην πορεία εκ
συγχρονισμού καί εναρμονίσεως 
τού γεωργικού τομέως τής 'Ελ
λάδος προς τό ανεπτυγμένο γε
ωργικό σύστημα τής Ε.Ο.Κ. Μέ 
τήν περαιτέρω προώθησι τής έκ-
μηχανίσεως τών γεωργικών ερ
γασιών θά μπόρεση νά άποδε-
σμευθή ανθρώπινο δυναμικό, έ
τσι ώ σ τ ε ν ά παύση ό γεωργικός 
τομεύς της οικονομίας μας νά 
εΐναι δέσμιος τής ίδιας του τής 
εργατικής δυνάμεως, πού σήμε
ρα απασχολείται στη γή μέ με
γάλο κόστος ευκαιρίας. 

"Ενας πρόσθετος λόγος, πού 
καθιστά απαραίτητο τόν γρήγο
ρο εκσυγχρονισμό τής^ γεωργί
ας μας, εΐναι δτι μέ τήν έ'νταξί 
της στην Ε.Ο.Κ. ή 'Ελλάς θά ά-
ναγκασθή νά δώση καί εκείνη 
προς τίς^ τρίτες χώρες τίς δα
σμολογικές διευκολύνσεις τής 
Κοινότητος. Αυτό συνεπάγεται 
τήν εύκολώτερη είσοδο οτήν ελ
ληνική αγορά γεωργικών προϊ
όντων ανταγωνιστικών προς τά 
ελληνικά, άπό αναπτυσσόμενες 
χώρες τής 'Αφρικής καί Μέσης 
'Ανατολής. 'Επομένως, εάν ή γε 
ωργύχ μας δέν έκσυγχρονισθή, 
δέν θά κινδυνεύση μόνο νά χάση 
έδαφος άπό τά ευρωπαϊκά άγρο 
τικά προϊόντα, αλλά καί άπό τά 
ομοειδή προϊόντα τρίτων χω
ρών. 

Πιστεύω, πάντως, πώς άν λη 
φθοΰν δλα τά απαραίτητα μέ
τρα, τά οφέλη γιά τήν ελληνι
κή γεωργία άπό τήν έ'νταξί μας 
στην Ε.Ο.Κ. θά εΐναι πολύ μεγα
λύτερα άπό τίς δυσμενείς έπιπτώ 
σεις πού ενδέχεται νά υπάρξουν 
βραχυχρονίως. 'Ακόμη πιστεύω 
πώς ό αγροτικός μας τομεύς ί
σως στό τέλος έπωφεληθή περισ 
σότερο άπό κάθε άλλον τομέα 
της ελληνικής οικονομίας, άπό 
τήν Ενταξι τής χώρας μας στην 
Κοινή 'Αγορά. 

ΑΥΡΙΟ: Μέτρα γιά τήν ε
πίσπευση τής εντάξεως 


