
Αυτόνομη βιομηχανική ανάπτυξη μέσω της Ε.O.E. 

Οι οπαδοί της ένταξης ισχυρίζονται, οτι επειδή στην 

'Ελλάδα ή αμοιβή εργασίας είναι φτηνότερη θά ενταθεί μετά 

τήν ένταξη ή μεταφρρά βιομηχανιών πού άπαιτοϋν ψηλό ποσοστό 

απασχόλησης εργατών. Ή χώρα μας θά έκβιομηχανοποιηθεΐ. 

Ή μέχρι σήμερα οίκονομική εξέλιξη καί στή χώρα μας 

ε*χει δείξει οτι οί βιομηχανίες, πού μεταφέρονται άπό τίς 

αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες στίς χώρες της περιφέ

ρειας, δπως ή 'Ελλάδα, ανήκουν σέ πολυεθνικές εταιρείες. 

Οί βιομηχανίες αυτές παρουσιάζουν σειρά άπό μειονεκτήματα. 

Οί πολυεθνικές εταιρείες, όταν πραγματοποιούν μία ε

πένδυση διατηρούν τδν £λεγχδ της πρδς δφελδς τους. Οί βα

σικές αποφάσεις γιά τδ τί θά κάνει ή επιχείρηση πού εγκα

θίσταται στην 'Ελλάδα παίρνονται δχι μέ γνώμονα τήν ανάπτυ

ξη τη*ς ελληνικής οικονομίας αλλά τή μεγιστοποίηση του 

κέρδους του δλου συγκροτήματος. Ή Πεσινέ δέν ενδιαφέρεται 

νά αναπτύξει μέ τδ αλουμίνιο πού παράγει καί άλλες ελληνι

κές βιομηχανίες, ώστε νά παράγουμε στην 'Ελλάδα τό σύνολο 

του προϊόντος. 'Ενδιαφέρεται, καί σωστά άπό τή δική της 

σκοπιά, μιά πού κρατεί στή χώρα μας, τδ καπιταλιστικό σύστη

μα, μέ ποιδ τρόπο θά αυξήσει τά συνολικά ηίροη, 'Επειδή ή 

κατεργασία του αλουμινίου είναι πιδ συμφέρουσα γι'αυτήν στό 

εξωτερικό, τδ εξάγει, uè τίς επενδύσεις των πολυεθνικών ε
ταιρειών παραδίνουμε τή διαδικασία κατανομής των πλουτοπαρα

γωγικών πόρων της χώρας μας σέ ξένα κέντρα αποφάσεων. Αυξά

νουμε τήν εξάρτηση. 

Ή βιομηχανική παραγωγή των πολυεθνικών εταιρειών στίς 

χώρες της περιφέρειας δέν είναι αυτόνομη άλλα ¿ξαρτδται άπό 

τήν έρευνα καί τήν τεχνολογία των αναπτυγμένων καπιταλιστικών 

χωρών. Στην Ελλάδα συναρμολογούμε ψυγεία, τηλεοράσεις,κου

ζίνες, λεωφορεία άλλα τδ κύριο συστατικό των προϊόντων αύτων 

άρχεται άπό τό εξωτερικό. 'II Ίζδλα nal ή Πίτσος φέρνουν τά 

μηχανήματα γιά τίς υποτιθέμενες ελληνικές κουζίνες καί τά 

ελληνικά φυγεΐα άπό τό εξωτερικό. Φτιάχνουν μόνο τίς λαμαρί

νες. 



"Η ελαφρά βιομηχανία πού εγκαθιστούν οι πολυεθνικές 

εταιρείες διατηρεί καί άναπιράγει τή σχέση της εξάρτησης. 

Στην * Ελλάδα μεταφέρονται καί εκτελούνται οι υποδεέστερες 

εργασίες. Ή βιομηχανία μας θά καθοδηγείται , μετά την έντα

ξη καί 63ς προς τήν τεχνολογία καί ώς προς τόν τρδπο διάθεσης 

των προϊόντων άπό τίς οίκονομίες των δυτικοευρωπαϊκών χωρών. 

Οι χρηματοδοτήσεις πού προσφέρουν οι χώρες τή*ς Ε.CK. 

στά πλαίσια της συνεργασίας μέ τίς μεσογειακές χώρες αποτελούν 

καί αυτές μέσο έλεγχου των χωρών ποΰ χρηματοδοτούνται. ''Ε

ρευνες £χουυ δείξει Οτι τό 80?/ των χρηματοδοτήσεων άπδ χώρες 

τή*ς Ε.O.K. προς χώρες τού τρίτου κόσμου δένεται γιά νά προμη

θευτούν ο£ χώρες αυτές κεφαλαιουχικά αγαθά άπό τίς £διες τίς 

χώρες τή*ς Ε.O.K. Μέ τόν τρόπο αυτό οί χώρες τή*ς Ε.O.K. Οχι 

μόνο χρηματοδοτούν ουσιαστικά τή δικιά τους βιομηχανία, άλλ' 

εξασφαλίζουν τή σύνδεση τη"ς αίκονομίας τη"ς χρηματοδοτούμενης 

γ,υρας μέ τήν E.G.Κ., όίστε νά αποτελέσει μελλοντικά αγορά γιά 

τά προ ιόντα τους. Iti τίς χρηματοδοτήσεις προωθούνται άλλωστε 

δργα υποδομής ποΰ βοηθούν ν'αύξηθεϊ ή περιωρισμένη μέχρι τή 

στιγμή εκείνη ζήτηση γιά τά βιομηχανικά προϊόντα των ευρω

παϊκών χωρών. 

"Εξοδος άπό τή σχέση εξάρτησης μέ τή βοήθεια των βιομη

χανικά ανεπτυγμένων χωρών δέν υπάρχει. *Β λογική του καπιτα

λιστικού συστήματος στην Ιμπεριαλιστική του μορφή επιβάλλει 

δσχετα άπό τίς καλές ή' μή προθέσεις των κυβερνήσεων τή διεύ

ρυνση της εξάρτησης άφου μέ τόν τρόπο αυτό εξασφαλίζονται καί 

περισσότερα κέρδη καί περισσότερη εξουσία. Τό επιχείρημα τή"ς 

κυβέρνησης, οτι οί δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις θέλουν νά μας 

υποστηρίξουν δέν ενδιαφέρει. Σημασία 'έχει μέ ποιο τρδπο δου

λεύει τό διεθνές οίκονομικό σύστημα, άν δουλεύει σέ δφελος 

ή* σέ βάρος μας. Καί δουλεύει σέ βάρος μας. Ι*1π ορούμε νά δια

πιστώσουμε άπδ τήν καθημερινή μας εμπειρία στην αγορά, δτι τό 

κεφάλαιο έλκει τό κεφάλαιο, οτι ή οίκονομική wat πολιτική ε

ξουσία εξασφαλίζουν περισσότερη εξουσία. Τό καπιταλιστικό σύστη

μα χαρακτηρίζεται άπδ εντεινόμενη τάση συγκέντρωσης οικονομι

κές καί πολιτικές εξουσίας. 



-3 

Ή δποφη οτι ή χώρα μας βρίσκεται σ'ενα μεταβατικό 

στάδιο που Οά ξεπεράσει χάρη στην Ε.O.K. γιά νά φτάσει 

τό παραπάνω σκαλί της ανεπτυγμένης χώρας είναι αβάσιμη. Α 

πό τό σημερινό στάδιο της εξάρτησης δέν υπάρχει δρόμος πού 

νά οδηγεί μέσω τη*ς εξάρτησης στην αυτονομία. *Η χώρα μας 

πρέπει με προγραμματισμό τή*ς οίκονομίας μας νά δημιουργή

σει βαθμιαία στή βιομηχανία καί στή* γεωργία πόλους οικονο

μικές εξέλιξης, ώστε νά παίρνει τίς αναγκαίες οίκονομικές 

αποφάσεις βασιζόμενη στίς ϊδιες της τίς δυνάμεις. "Η ελλη

νική κυβέρνηση Οά άπρεπε νά αναπτύξει παραγωγικές δραστη

ριότητες πού Οά επιτρέψουν στην ελληνική οίκονομία νά δια

φοροποιήσει αή θέση της απέναντι στίς $λλες εξαρτώμενες 

άπδ τήν Ε.Ο.Κ. οίκονομίες καί νά εξειδικευτεί στην παραγω

γή είδικων προϊόντων πού χαρακτηρίζονται άπό μεγάλη ζήτηση. 

Ή ένταξη στή Κοινή 'Αγορά αντίθετα Οά μονιμοποιήσει καί 

θά στεριώσει τους μηχανισμούς εξωτερικής εξάρτησης, θά 

μειώσει στό ελάχιστο τίς πιθανότητες εφαρμογές προγράμματος 

γιά τήν αυτόνομη καί διαρθωτικά ίσδρροπη ανάπτυξη τή*ς £ώρας. 

OÍ στατιστικές- Γείωση του αγροτικού πληθυσμού. 

Οί οπαδοί της ένταξης χρησιμοποιούν πολλές φορές γιά νά πείσουν 

τό κοινό γιά τήν ορθότητα της πολιτικής τίς διάφορες στατιστι

κές. "Οταν είμαστε αντιμέτωποι μέ στατιστικές πρέπει πρώτα 

άπ'δλα νά ερευνούμε, έάν οί αριθμοί αποτελούν απόδειξη γιά 

τό χρησιμοποιούμενο επιχείρημα, ή είναι τρόπος συσκοτισμου 

τη"ς πραγματικότητας. Ό κ. Ζολώτας σέ άρθρο του γιά τά πλεο

νεκτήματα της ένταξης αναφέρει π.χ. Οτι οί περισσότερες χώ

ρες στά πλαίσια της Ε.O.K. "σημείωσαν σημαντική πρόδο στή με-

γένθυση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων". Ή Γερμανία άπό 103 

στρέμματα τό 1966 έφθασε τά 1J0 στρέμματα....". 
•ν ? 

Ε γη είναι μοιρασμένη. Γιά ν'αύξησει ένας άργότης τςν κλήρο 

του θά πρέπει κάποιος δλλος αγρότης νά πουλήσει τό δικό του. 

*Η αΰξηση του αγροτικού κλήρου στην Ε.O.K. είναι αποτέλεσμα 

της προσπάθειας της νά μειώσει τόν αγροτικό πληθυσμό. Ή αγρο

τική πολιτική της Ε.O.K. ε*χει ξεκάθαρους μακροπρόθεσμους στό-
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-χους. Θέλει νά προωθήσει τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις που θά 

χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό μηχανικά μέσα καί ασχολούνται 

με εντατικές καλλιέργειες σέ βάρος των μικρών αγροτικών ' 

εκμεταλλεύσεων· OÍ επιδοτήσεις, βοήθειες καί πιστώσεις άπό 
τά διάφορα όργανα της Κοινότητας αύτδ τό σκοπό εξυπηρετούν. 

'Λφήνουυ κέρδος ατούς μεγαλοπαραγωγούς ένω δέν καλύπτουν τό 

κόστος των μικροπαραγωγών. Γιά τούτο ο ιταλικός αγροτικός 

πληθυσμός μειώθηκε άπό 32# του συνολικού πληθυσμού στο 16̂ '. 

Στή Γαλλία άπό τό 1955 ε ως τό 4ψ?0 à αριθμός των εκμεταλλεύ
σεων μειώθηκε κατά 31,5/<\ à αγροτικός πληθυσμός κατά 7Λ πε

ρίπου τό χρόνο.
 r2ó ϊδιο θά συμβεί στην "Ελλάδα. *Η κοινή αγρο

ί ική πολιτική θά οδηγήσει στον αφανισμό της μικρής καί μέσης 

αγροτικής εκμετάλλευσης. 6ά επιζήσουν οί μεγάλες εκμεταλλεύ

σεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. "0 ενεργός αγροτικός πλη

θυσμός πού εϊναι σήμερα τό JJH0JÍ περίπου του συνολικού πληθυσμού 

θά μειωθεί ταχύτατα στους μέσους ορούς τή*ς Κοινότητας, 16?' 

(Ιταλία), 11?;' (Γαλλία), 9/·' (Γερμανία). '¡Ι διαδικασία αυτή θά 

συνοδεύεται γιά τους αγρότες μας μέ τεράστια ανθρώπινη δυστυ

χία, μιά πού χωρίς εκπαίδευση καί χωρίς βοήθεια θά ψάχνουν 

νά βρουν οπού δπου μιά δουλειά. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποκρούει τήν 

ενσωμάτωση τής αγροτικής παραγωγής σ'ενα σύστημα πού ελέγχε

ται άπό ίδιωτικές εταιρείες καί όδηγεΐ σέ πλήρη εξάρτηση της 

παραγωγής μας, σ'ενα σύστημα πού σκοπό €χει τήν εξαφάνιση των 

μικροπαραγωγών γιά ν'αυξήσουν τήν προσφορά φτηνής εργασίας στή 

βιομηχανία. *0 Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εχει επανειλημμένα τονί

σει, ότι πρέπει νά επιδιωχθεί ή συνδυασμένη αγροτοβιομηχανική 

ανάπτυξη τής υπαίθρου μέ τή βοήθεια συνεταιρισμών, ώστε ó 

πληθυσμός νά συνεχίσει νά ασχολείται στον τόπο κατοικίας του 

σέ περισσότερες καί πιό πολύμορφες ασχολίες 

Τό καίριο ερώτημα. 

0Î στατιστικές συγκαλύπτουν τό καίριο ερώτημα οικονο

μικής πολιτικής^ Ποι,ά μακροπρόθεσμη προοπτική εξέλιξης ενδιαφέ

ρει τή χώρα μαςϊ Μδς ενδιαφέρει απόκλεισαικά υ'αύξήσουμε τό 
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κατά κεφαλήν εισόδημα, δηλαδή τό τί κερδίζει ó κάθε "Ελλη

νας. Τό κατά κεφαλήν εΙσόδημα μπορεί ν'αυξηθεί μέ αλόγιστη 

ανάπτυξη τοϋ τουρισμού, νά υπάρξουν αντί για πέντε εκατομμύ

ρια δεκαπέντε ή* ε£κοσι εκατομμύρια τουρίστες» θέλουμε όμως νά 

κάνουμε τή χώρα μας ενα τεράστιο ξενοδοχείο; Κά επικρατήσει 

παντού ή ίδια κατάσταση πού επικρατεί σήμερα στδν "Αγιο Κι-

κόλαο τής Κρήτης οπο σέ 5*000 κατοίκους αντιστοιχούν 7.000 

ζένοι tícxt τό σύνολο σχεδόν του πληθυσμού ασχολείται σέ υπηρε

τικές εργασίες? Ό τουρισμός αυξάνει καί τήν εξάρτηση καί τήν 

εκμετάλλευση. θ£ μεγάλες πολυεθνικές τουριστικές εταιρείες 

0ά επιδιώξουν νά ελέγξουν Ολο τό τουριστικό πύηλ^μα γιά νά 

μεγιστοποιήσουν τά κέρί-Τ] τους. Σήμερα υπάρχουν ξένες εταιρεί

ες πού διαχειρίζονται πρακτορεία, αεροπλάνα, ξενοδοχεία, 

πούλμαν, εστιατόρια κ.λ.π. *ίί εταιρεία πού εισπράττει Από 

τόν τουρίστα π.χ. χίλια δολλάρια γιά τό ταξεΐδι στην 'Ελλάδα 

ξοδεύει στον τόπο μας καί πληρώνει στους Ιλληνες επιχειρηματίες 

ενα ελάχιστο τμήμα του ποσού αύτοΰ γιατί πραγματοποιεί ή ïbia 

πιά όλες τίς δουλειές. Τό φαινόμενο αυτό 0« πολλαπλασιασθεί 

μετά τήν ένταξη. Στην Κέρκυρα ψέρος τά ξενοδοχεία υπό ξένο 

Ελεγχο θά κλείσουν τούςάσύμφορους μήνες μειώνοντας 8τσι τήν 

?
ου
Ρΐστική ττερίδο κατά δύο μήνες. Gì ξενοδοχοϋπάλληλοι θά 

μείνουν άνεργοι. Οί έμποροι δέν θά πραγματοποιήσουν τίς δου

λειές πού υπολόγιζαν. Στή Γόδο εϊναι νωπό ακόμη τό παράδειγμα 

τής μείωσης των τιμών των ξενοδοχείων πού επέβαλαν τά ξφνα 

πρακτορεία μέ τήν απειλή ότι δέν θά στείλουν πιά τουρίστες. 

Οί οργανωμένα ξένοι τουρίστες πληρώνουν σήμερα τό 1/3 περίπου 

τής τιμής πού πληρώνει 6 ανοργάνωτος έλληνας τάξε ιδιώτης. 

Είναι σωστό αντί γιά τή μεταβολή ορισμένων δεικτών, 

όπως του κατά κεφαλήν είσοδήματος νά επιδιώκουμε εξέλιξη, πού 

Οά χαρίοει στή χώρα μ.-χς ουσιαστική ανεξαρτησία. Πρέπει νά ε

πιδιώξουμε τή δημιουργία πόλων αυτοδύναμης ανάπτυξης ώστε νά 

δώσουμε τους "Ελληνες τή δυνατότητα επιλογής του τρόπου ζωής 

τους, νά τους καταστήσουμε πραγματικά ελεύθερους. Ή δυταξη 

είναι βήμα προς τήν αντίθετη κατεύθυνση, 
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Άντιπαράθεση ωφελημάτων καί μειονεκτημάτων? 

*! κυβέρνηση ισχυρίζεται, δτι γιά νά διαπιστώσουμε αν 

ή δνταξη συμφέρει § 'όχι πρέπι νά αντιπαραθέσουμε τά ωφελήματα 

κάί τά μειονεκτήματα καί νά διαπιστώσουμε έάν τό υπόλοιπο 

είναι θετικό. Πρόσφατο παράδειγμα της νοοτροπίας αύτή*ς είναι ή 

δήλωση, ότι τά κέρδη μας κατά τή διάρκεια τη*ς μεταβατικής πε

ριόδου Οά φτάσουν τά 1800 έκ. δολλάρια περίπου, τόσο Οά είναι 

τδ υπόλοιπο των έσόων καί έζόδων της χώρας και δρα ή ένταξη 

συμφέρει. 

Ιό πρόβλημα της ένταξης δεν συλλαμβάνεται μέ προατα-

φαιρέσεις. Γιά νά κρίνουμε τά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της 

πρέπει νά εξετάσουμε ποια είναι ή δυναμική του συστήματος στό 

όποιο Θά συμμετέχουμε, πού οδηγεί μιά χώρα μη βιομηχανική 

ανεπτυγμένη ή συμμετοχή της σέ μιά Κοινή Αγορά βιομηχανικά 

ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. Μέ την ένταξη ή χώρα μας Οά 

προσδεθεί ολοκληρωτικά στό διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. Τό 

σύστημα τούτο δουλεύει σέ τρόπο ώστε μιά περιοχή πού εΓναι 

πολιτικά καί οίκονομικά εξαρτώμενη νά περιέρχεται σέ ακόμη 

μεγαλύτερη εξάρτηση. Lev ε*χουμε παρά νά δούμε τό παράδειγμα 

τη"ς χώρας μας. *Η 'Ελλάδα είναι μιά κοινή αγορά, κυκλοφορούν 

προϊόντα ua.í κεφάλαια ελεύθερα. Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε 

υπέρμετρα ή Αθήνα ένω ή επαρχία γιά χρόνια ε*φθινε. Στην Α 

θήνα ίχουυ συγκεντρωθεί οι κύριες βιομηχανίες, οι κύριες υ

πηρεσίες, τά καλύεερα νοσοκομεία καί σχολεία. Στην Αθήνα 

οί συνθήκες ζωής είναι καλύτερες καί τό μεροκάματο πιό ψηλό. 

Τδ μέσο εισόδημα ενός *ύ6ηναίου ήταν τό 197^ περίπου τό τριπλά

σιο ενός κατοίκου της επαρχίας. Στην Αθήνα πού δούλευε τό 

197^ πδ J4JÍ του ενεργού πληθυσμού αντιστοιχούσε τό 55/' *θΡ 

ακαθάριστου εθνικού προ ιόνιος. "Οπως σήμερα ατή χώρα μας μιά 

επαρχία εξαρτάται οίκονομικά καί πολιτικά άπό τήν Αθήνα £τσι 

καί στην Ευρώπη αϋριο, ή 'Σλλάδα θά είναι επαρχία εξαρτώμενη 

άπό τό ανεπτυγμένο βιομηχανικό κέντρο, τήν περιοχή ανάμεσα 

στό Παρίσι, τή Φραγκφούρτη καί τδ Λονδίνο. 

Καλό παράδειγμα γιά τήν εξέλιξη μιας μή ανεπτυγμένης 
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βιομηχανικά περιοχής στά πλαίσια τη"ς Κοινότητας είναι ή Ι 

ταλία καί Ιδιαίτερα è Ιταλικός νότος. Τό 197° τό είσδδημα 

του ίταλου εργάτη στή Καλαβρία ^ταυ τό τέταρτο τοϋ είσοδήμα-

τος του γάλλου εργάτη στδ Παρίσι καί τό πέμπτο τοϋ γερμένου 

εργάτη ατό "¿μβοϋργο. Ώήμερα είναι τό πέμπτο του γάλλου εργά

τη καί τό έκτο του γερμανού εργάτη· Εειώθηκε συγκρτικά. "Ο

ταν ιδρύθηκε ή Ε.O.K. ó Ιταλός εργάτης κέρδιζε τό τρίτο 

τοϋ 'Ολλανδοί) αγρότη. Τό 1977 κέρδιζε πιά μόνο τό τέταρτο. 

Τό μέοο κατά κεψζλήν είσδδημα τοϋ * Ιταλού τό 1960 η*"ταν τό 

53 % τοϋ Γερμανού καί τό 71/- τοϋ * Ολλανδού, τό 1975 ̂ ταν 

μόνο τό 4-9S6 ^οϋ Γερμανού καί το 32% τοϋ 'Ολλανδού. 

θ£ οίκονομολόγοι πού 2χουν μελετήσει την εξέλιξη τη*ς 

Κοινότητας διαπιστώνουν, ότι τό οίκονομικό σύστημα της κινεί 

ανθρώπους, προϊόντα καί χρήματα, δημιουργεί κέντρα καί περι

φέρειες, μέσκοπό νά πλουταίνει τά πρώτα καί νά φτωχαίνει τίς 

δεύτερες. 'Υπάρχουν βέβαια στοιχεία ανακατανομές του είσοδή-

ματος στή σχέση αυτή. *Η πιό ανεπτυγμένη περιοχή δίνει ορισμέ 

να άπό τά κέρδη της πίσω στην περιφέρεια μέτή μορφή επιδοτή

σεων ή* αναπτυξιακές βοηθείας. 'Λλλά ή επιστροφή πόρων δέν è*-

χει άλλο σκοπό παρά νά ενισχύει τήν εξουσία του κέντρου πά

νω στην περιφέρεια. 

ΙΙελέτες σχετικά μέ τ4 ' αποτελέσματα του προυπολογισμοϋ 

της Κοινότητας πάνω στην εξέλιξη τη*ς Κοινότητας ε"χουν δια

πιστώσει δτι ó προϋπολογισμός ττ*ς Κοινότητας Αντί νά πραγμα

τοποιεί μεταφορά πόρων άπό τίς οικονομικά ίσχυρές στίς οικο

νομικά ασθενείς χώρες πραγματοποιεί τό ακριβώς αντίθετο; με-

*-τα(ρόρά πόρων άπό τίς ασθενείς οίκονομικά &~ρες τή*ς Κοινότη

τας προς τίς ισχυρές. Καί συμβάλλει στή διεύρυνση παρά στή 

σμίκρυσνη των περίφερειακ&ν ανισοτήτων. *Η 'Ολλανδία άπό τίς 

πιό πλούσιες χώρες της L.C.K. είσπράττει πάνω άπό ξ?50 δολλά-

ρια επιδοτήσεις γιά κάθε παραγωγό της. 'Π Ιταλία άπό τίς πιό 

φτωχές είσπράττει μόνο 80 δολλάρια περίπου δηλαδή δέκα φορές 

λιγώτερο. *Η 'Ιταλία, ή οποία είναι δγδοη άπό πλευράς ακα

θαρίστου έθνικοϋ προϊόντος ε"χει καθαρή συμβολή στον προϋπο

λογισμό, πληρώνει δηλαδή γιά τή λειτουργία της Κ.U.K. αντί νά 
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κερδίζει. 

Ή Βρετανία Sv καί είναι έβδομη άπό πλευράς ακαθαρίστου εθνι

κού προϊόντος ε£ναι τρίτη από πλευράς καθαρές συμβολές· 

Οι μελέτες λοιπόν, διαπιστώνουν δτι δέν είναι υπερβολικό νά 

υποστηριχθεί δτι μέ βάση τά στοιχεία του προϋπολογισμού 

οί φτωχοί βοηθούν τους πλουσίους για νά γίνουν πλουσιώτεροι. 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε νά διαπιστώσουμε, δτι ή 

Ε.O.K. άπό τό ελεύθερο εμπόριο, τόν καταμερισμό εργασίας καί 

τήν οικονομική βοήθεια επιδιώκει τήν εκμετάλλευση καί έζου* 

σίαση μή Ανεπτυγμένων περιοχών δπως ή 'Ελλάδα* 

"Εσοδα καί £ξο5α άπό τήν ε*νταζη. 

""Ας δούμε όμως, άν αληθεύει ο ίσχυρισμός της κυβέρνησης 

δτι τά έσοδα άπό τήν ένταξη υπερβαίνουν σημαντικά τά £ξΟδα· 

*Η 'Ελλάδα Οά πληρώνει κάθε χρόνο στην Κοινότητα τους 

δασμούς πού Οά είσπράττει δταν γίνωνται εισαγωγές άπό τρίτες 

χώρες, τίς αντισταθμιστικές είσφορές (δασμούς), όταν γίνωνται 

εισαγωγές άπό τήν L.C.K, στή μεταβατική περίδο καί ποσοστό 

ενός νέου φόρου, πού Οά επιβληθεί του φόρου επί τή"ς 7φοστι0έ-

μενης άξιας. Ίά Ιζοδα μας Οά είναι σταθερά. Κάθε χρόνο Οά 

πρέπει νά τά καταβάλουμε. ίά ΙΌοδα μας αντίθετα δέν Οά είναι 

σταθερά. 'Αποτελούνται κατά κύριο λόγο άπό χρηματοδοτήσεις 

του ταμείου περιφερειακές άνταπτύξεως, του ταμείου κοινωνικές 

αναπτύξεως καί του ταμείου γιά τήν αναδιάρθρωση της γεωργίας. 

Κύριο χαρακτηριστικό τδν χρηματοδοτήσεων αύτωυ ε ιναι δτι Οά 

δίνονται μόνον έφ'δσον υπάρχουν σχετικά προγράμματα της ελ

ληνικής κυβέρνησης εγκεκριμένα άπό τήν 8·0*Χ· καί έπί πλέον 

ή ελληνική κυβέρνηση καλύπτει ποσοστό τή*ς δαπάνης πραγματο

ποίησης τοο προγράμματος, πού μπορεί νά φτάνει καί τό %% 

της Ολης δαπάνης. Ά ν ή ελληνική κυβέρνηση είτε δέν Ιχει 

προγράμματα είτε δέν Εχει χρήματα γιά νά καλύψει τό ποσοστό 

πού της αναλογεί, δέν πρόκειται υά είε^ράξουμε τή χρηματοδό

τηση. Σήμερα ή ελληνική κυβέρνηση δέν 'έχει απορροφήσει ακόμη 

μετά άπό δείίαέξη ολόκληρα χρόνια τό σύνολο του ποσού πού διέ

θεσε ή Ε.O.K. στην Ελλάδα τό 1963· ΙΙρέπει επίσης νά άναλο-
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-γιστουμε, δτι πολλές φορές χρειάστηκαν καί πέντε χρόνια γιά 

νά εγκρίνει ή Ε?Ο.Κ. πρόγραμμα της Ιταλικής κυβέρνησης. 

0Î εισπράξεις $ας άπό την ένταξη είναι επόμενα θεωρητικές, 

τά εξοδά μας αντίθετα χειροπιαστά. Είναι πολύ πιθανό ή Ελλά

δα όπως καί ή 'Ιταλία νά πληρώνει αντί νά είσπράττει άπό τόν 

προϋπολογισμό της Κοινότητας. 

Ή συμφωνία σύνδεσης. 

'II μέχρι σήμερα λειτουργία της συμφωνίας σύνδεσης με 

τήν Ε.O.K. του 1962 επιβεβαιώνει δτι ή "Ελλάδα βρίσκεται σέ 

μειονεκτΐ7<ή σχέση. *Η συμφωνία σύνδεσης είχε τρία κεφάλαια. 

0Î ρυθμίσεις ητης αποσκοπούσαν ελεύθερη κυκλοφορία των βιομη

χανικών προϊόντων, τήν εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής 

Ελλάδας E.C.IÍ. καί τή\χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομί

ας. Τό πρώτο τμήμα, πού συνέφερε τίς χώρες της E.G.¡v., λει

τούργησε άψογα. Οι δασμοί μειώθηκαν. 0Ì χώρες της Ε.O.K. 

άρχισαν νά πουλούν ολο καί περισσότερα προϊόντα στην 'Ελλάδα. 

Ή εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής, πού συνέφερε τήν Ελ

λάδα, δεν πραγματοποιήθηκε. 0Î χρηματοδοτήσεις δεν μας £χουν 

δοθεί στην έκταση καί στό χρόνο πού μας ενχαν υποσχεθεί. Τό 

αποτέλεσμα τό περιέγραφε δ 'ίδιος ó κ. Καραμανλής, διαμαρτυ

ρόμενος προς τους πρωθυπουργούς των χωρών μελών της Ε.O.K. 

Τó εμπορικό ίοοζύγιο ανάμεσα στην Κοινότητα καί στην 'Ελλάδα 

γιά τό 1977 παρουσίασε παθητικό ύφους 1.830.000 δολλαρίων σέ 

βάρος της Ελλάδας "Τό αποτέλεσμα είναι δτι ή Ελλάδα βοηθάει 

τήν Κοινότητα αντί νά βοηθείται άπ'αύτήν". 

Οά ενισχυθεί ή δημοκρατία στην Ελλάδα J 

Oí λόγοι της ένταξης είναι πολιτικοί ίσχυρίΓεται ή κυ

βέρνηση. Πέ τήν ένταξη θά θεμελιωθεί οριστικά ή δημοκρατία. 

Οι ευρωπαϊκές χώρες δέχονται τήν υποταγή στις Η.Π.Α. 

καί δεν Εχουν εκδηλώσει διάθεση άνεξαρτοποιήσης. Οι αντιδικίες 

διαφωνίες 
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καί τριβές, πού εμφανίζονται, κστά καιρούς είναι δια φορές 

συνεταίρων, πού επιλύονται συνεταιρικά γιά χάρη της κοινής 

υπόθεσης. Ή ευρωπαϊκή ιδέα δέ μετουσιώθηκε σε κοινή πολι

τική, πού θά επιτρέψει στην Ευρώπη νά γίνει αυτόνομος παρά

γοντας απέναντι στίς δύο υπερδυνάμεις, {̂ .ντίθε-̂ α χρησιμο

ποιήθηκε γράφει ó ΝτυβερζέΝ^τό παραπάνω apompo του ^γιά νά 

συγκρατήσει τάσεις άνεξαρτοπαΕνησης τών εθνών ενάντια στή 

κυριαρχία της Ούάσιγκτων καί νά^&υγκαλύψει τή κυριαρχία τού -

τη με τό μανδία μιας ελεύθερης κοινότητας? 

Μετά. τήν ολοκληρωτική ένταξη της Ελλάδας στή Κοινή 

Αγορά οί χώρες της Κοινής 'Αγοράς θά επιδιώξουν νά επιβάλ

λουν στην Ελλάδα, τήν αμερικάνικη πολιτική, πού είναι καί 

δική τους πολιτική, θά συνηγορήσουν π.χ. γιά βάσεις στή 

Κρήτη η δικαιώματα χρήσης του εναέριου ελληνικού χώρου f) 

μιά φιλική διευθέτηση των διαφορών μέ τή Τουρκία. Ή Ελλά

δα θά έχει τότε λόγω αυξημένης οικονομικής εξάρτησης ακόμη 

λιγώτερα περιθώρια νά αντισταθεί σέ σχετικές πιέσεις άπ'δ,τι 

σήμερα. Καί εάν μέν υποχωρήσει σέ δλες τίς αξιώσεις,πού θά 

τίς τεθούν διαδοχικά,, τότε βέβαια δέ θά υπάρχει λόγος επι

βολής δικτατορίας. Ό σκοπός της δικτατορίας θά έχει επι

τευχθεί μέ μέσα πολύ πιό αθόρυβα καί αποτελεσματικά. -Χΐό—ζ-ε-

πούλημα θά έχει—δημοκρατικές"—ε ύλ ο γ ί ε ς-y "Εσ τ ω δμως, δτι οί 

ελληνικές κυβερνήσεις θά αντιδράσουν. Με ποιο τρόπο θά εμπο

δίσει ή Κοινή Αγορά τους εκτελεστές των ξένων εντολών νά ε

πιβάλουν καί κατοχή στή χώρα μας. Μήπως έχει στρατό πού θά 

επέμβει\ Μήπως ή περικοπή πιστώσεων καί μιά πιρ
ανή άντιστο— 

λή της διαδικασίας ένταξης θά συγκρατήσουν τους νέους πραξι-

κοπηματίεςΐ Ή αναστολή της διαδικασίας σύνδεσης καί ήπε-

ρικοπή των χρηματοδοτήσεων στην επταετία δέν παρεμπόδισαν 

στό ελάχιστο στή δικτατορία, γιατί τά μέτρα τούτα αντισταθμί

στηκαν άπό άλλα μέτρα σέ άλλα επίπεδα,πού πήραν ακριβώς οι 

ϊδιες χώρες'ζδπως δάνεια ιδιωτικών τραπεζών καί διεθνών οργα

νισμών) ή
7
 οιΗΓΙΑ. Ούτε ή γενική κατακραυγή δέν μπόρεσε νά δη

μιουργήσει προβλήματα στους κινηματίες. Ή δικτατορία δχι 

μόνο επιβίωσε τήν αποπομπή της άπό τό Συμβούλιο της Ευρώπης 

αλλά ενίσχυε τή θέση της χάρη στίς επισκέψεις τών έπ£σήμων 

îoô Μ Α ΤΟ udì' ctóv tìUA. Ή £νιΐα&> σΐη'υ Κο<υ*> ̂ Ajopa o¿u 

toppu tita» va UtidOÒiOll ouït υε'α υ ι uta. LO ρ ι oc ooxfc trju ¿ap©<¿£)r>-

frn ζώο Ptvcov oouutpo'vudu cn-o xx>u>o pa£ - £rîu iWuxtopi'a ucùopti 

υα tOoi.pt.Uio©c>iot« a duo n Οριανωοη uai o a/ouar ioo ¿urtotucù 

¿o©¿ 



Ειναι, δυνατή αυτόνομη πολιτικής 

0Ì οπαδοί της ένταξης απαντούν στό επιχείρημα γιά τήν 

αναγκαιότητα μιας αυτόνομης πολιτικής με τήν παρατήρηση δτι 

αυτονομία σήμερα δεν είναι δυνατή. 'Αποσιωπούν σκόπιμα δτι δύο 

άπό τίς ευρωπαϊκές χώρες με τό ψηλότερο βιοτικό επίπεδο, ή 

Σουηδία καί ή Φινλανδία Ιχουυ ακολουθήσει και τό δρόμο της 

πολιτικές ούδετερότητος καί τό δρόμο της οίκονομικης αυτονο

μίας. Αποσιωπούν δτι ή Εορβηγία αρνήθηκε τήν ένταξη καί 

διαπραγματεύτηκε μετά τήν ένταξη δρους πολύ συμφερότερους για 

τή σχέση της με τήν Ε.O.K.. Ό δρόμος γιά τήν αυτονομία δεν 

είναι ουτοπικός. 

Ή Ελλάδα αντίθετα με τίς άλλες χώρες της καπιταλιστι

κής περιφέρειας, δπως της Αφρικής η τής Κεντρώας Αμερικής 

Ι"χει παραγωγικό δυναμικό, πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά 

μιά λύση αυτόνομης ανάπτυξης. Χρειάζεται όμως ενσυνείδητη 

στρατηγική με στόχο τήν ανάπτυξη καί ταυτόχρονα κινητοποίηση 

τής συντριπτικής πλειοψηφίας του λάου. Χρειάζεται οικονομικό 

προγραμματισμό πού δεν μπορεί νά πραγματοποιηθεί κάτω άπό 

τίς σημερινές πολιτικές καί οίκονομικές συνθήκες. Θά αναφέρω 

ενα ενδεικτικό πατάδειγμα των δυνατοτήτων μας. 

Οί εξαγωγές τής Ελλάδας στη Ιίέοη '/ανατολή καί στή Βό

ρειο Αφρική παρουσίασαν τά τελευταία χρόνια σταθερή ανοδική 

πορεία. Τό βάρος τής προσπάθειας προς τήν κατεύθυνση των αρα

βικών χωρών τό έφεραν οί καθαρά ελληνικές επιχειρήσεις μικρού 

καί μεσαίου μεγέθους. Πούλησαν μεγάλη ποικιλία εγχωρίων 

προϊόντων, '/ντίθετα οί πολυεθνικές αμερικανικές f\ ευρωπαϊ

κές επιχειρήσεις με έδρα τήν Ελλάδα παρά τήν ,τεΐρα πού £χουν 

γιά τήν κατάκτηση νέο;ν άγορων καί τήν τεχνολογική καί οργα

νωτική υποστήριξη, πού 0ά μπορούσαν νά τους παράσχουν οί 

κεντρικές εταιρείες ελάχιστα βοήθησαν στην ανάπτυξη των εξα

γωγών στον αραβικό χώρο.
 4
ΙΙ ανάπτυξη των εξαγωγών στίς αρα

βικές χώρες δείχνει δτι οί ντόπιες επιχειρήσεις προσπαθούν 

νά ξεφύγουν άπό τά περιοριστικά πλαίσια πού επιβάλλει ή κυξι 

ριαρχία των αμερικάνικων καί ευρωπαϊκών πολυεθνικών εταιρειών 
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στην ελληνική οίκονομία καί ano τόν αποκλειστικό προσανατα-

λισμδ της ελληνικής επίσημης εμπορικές πολιτικές προς τήν 

ευρωπαϊκή καί βορειοαμερικανική αγορά. "Αν τό κράτος είχε 

προωθήσει τήν ανάπτυξη τό5ν σχέσεων προς τή μεσογειακή λεκάνη 

τά αποτελέσματα θά ήσαν πολύ πιό ενθαρρυντικά. Τό ίδιο Ισχύει 

γιά τίς σχέσεις μΙ τά Βαλκάνια· 

Τδ ΓΊ.Λ.ΣΟ.Κ. Ιχει τονίσει επανειλημμένα ότι ή χώρα δέν 

χρειάζεται όλοκληροοτική σύνδεση μέ τδ διεθνές καπιταλιστικό 

σύστημα γιά νά ύσχύσουν ακόμη πιό αμείλικτοι ο£ νόμοι τη*ς α

γοράς, άλλα προγραμματισμό καί έλεγχο τδυ διεθνών σχέσεων της 

γιά νά επιτευχθεί μιά ολοκληρωμένη οίκονομική δομή. ΧρειάΓε-

ται αντί γιά τήν ε*νταξη διαμόρφωση μιας είδικη"ς σχέσης άπέ-

νατι στην Ε.O.K. μέ στόχο τήν εξαφάνιση f1|ç οίκονομικη*ς ηαί 

πολιτικές εξάρτησης καί τήν αντίστοιχη ισχυροποίηση των εθνι

κών κέτρων λήψης αποφάσεων. θ£ σχέσεις Οά άπρεπε νά συντείνουν 

στην εξασφάλιση τδν προϋποθέσεων γιά νά σπάσει ή Ελλάδα τό 

πλέγμα τη*ς εξάρτησης, γιά νά γίνει ή άπαπτυξήτ μας άπό έτεροκί-

νητη σύμφωνη μέ τίς απαιτήσεις των οίκονομικων της Λύσης, αύ~ 

τοκεντρική, νά ε*χει ίικήη της ντόπια δυναμική. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. αγωνίστηκε γι'αυτό γιά νά ματαιώσει τήν έντα

ξη, θά αγωνιστεί καί αβριο στή Βουλή γιά νά σταματήσει ή πορεία 

πρδς τήν υποτέλεια. "Αν εγκριθεί άπό τή Βουλή ή συνθήκη της 

Ενταξης θά αγωνιστεί καί πάλι γιά νά. αναστρέψει τή πορεία. 

Ό αγώνας μας ε£ναι δύσκολος. Άλλα δέν υπάρχει ^λλος δρόμος 

αν θέλουμε νά κρατήσουμε τό δρόμο ανοικτό γιά μιά δημοκρατική 

καί σοσιαλιστική κοινωνία, αν θέλουμε ν'αντικαταστήσουμε τή 

σημερινή πολιτική τ?|ς εξάρτησης μέ μιά πολιτική εθνικής ανε

ξαρτησίας πού θά δώσει τήν 'Ελλάδα στους "Ελληνες. 
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στοιχεία ανακατανομής τοϋ είσοδήματος στη σχέση αυτή. 26 κέντρο** 

διφει ορισμένα άπδ τά κέρδη τ<η/πίσω στην περιφέρεια με τή 

μορφή επιδοτήσεων ή αναπτυξιακές βοηθείας. *Αλλά ή επιστροφή 

πόρων δέν έχει άλλο σκοπό παρά νά ενισχύει τήν εξουσία του 

ν. κέντρου πάνω στην περιφέρεια. 

\ Μελέτες σχετικά μέ τά αποτελέσματα του προϋπολογισμού 

της Κοινότητας πάνω στην εξέλιξη της Κοινότητας έχουν δια-

0/1,Λ Γ, πιστώσει**£ο προϋπολογισμός τη*ς Κοινότητας αντί νά πραγματο-

ϊοτίι&ίύ tiiQ¿ot¿i π ο ι ε
^ μεταφορά πόρων από τίς οίκονομικά ίσχυρές στίς οίκονο-
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J fjOULtia- μικά ασθενείς χώρες πραγματοποιεί τδ ακριβώς αντίθετα : με-

aut» tûayu)αωο ταφορά πόρων άπδ τίο ασθενείς οίκονομίκσ χώρες τής Κοινότητο 
<Uol

f .O Qonctfia 

ταφορά πόρων άπδ τ ί ς α σ θ ε ν ε ί ς ο ί κ ο ν ο μ π σ χώρες τής Κοινότητας 

fí πρδς τ ί ς ί σ χ υ ρ έ ς . Καί συμβάλλει στή διεύρυνση παρά στή σ μ ί -
jitiocn'ôfcu jfia ' _ - . . n ó p , Τ , , , y 
fot UQcftiiio ù»t κρυνση των περιφερειακών ανισοτήτων./ Η Ι τ α λ ί α η οποία ε ί ν α ι 

\Γ ,Γ ¿T¿x * _ , , o r u o L à f ι Λ ο ο ¿£ ) IAUQU cac«?ï«k>«>i. » , ft) 
t io^ta ova» ογδόη άπό πλευράς %%&/'£χει κΌςθαρη^τπτμ^ολη στον προϋπολογισμό/ 

«línpJütwtticn Η Βρετανία αν καί ε ί ν α ι έβδομη από πλευράς ¿02 ε \ ν α ι τ ρ ί τ η ν j 
;iioopjt'a tn/ από πλευράς καθαρής συμβολής. £εύ ε ί ν α ι «»»Φ-βον υπερβολικό να 

,0k «\iu νο υ π ο σ τ η ρ ι χ θ ε ί δ τ ι μέ βάση τά σ τ ο ι χ ε ί α του προϋπολογισμού οι 

JL_¿__ φτωχοί — β ο η θ ο ύ ν τους πλούσιους ^ γ ι ά νά γ ί ν ο υ ν uestç πλουσιώ-

I ωιο' e w ^ τερο ι fc 

ô c W x t a £«*° - ^ ς - Καί ή έκθεση ΐ Τ ν τ ε μ α ν ς , του άλλοτε βέλγου πρωθυπουργοί; 

^ ¿¿rf Ι α / ΐ ^ γ ι ά t 6 μέλλον τή*ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς , δ ιαπίστωνε τδ 1976 την τάση τ ^ ς 

'r »ίΓ n άγορας νά συγκεντρώνει τά κεφάλαια καί τ ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς 

. *\°yj δραστηριότητες σ τ ί ς π ι δ α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ έ ς περ)^σ£ές της Κ ο ι ν ό τ η -

τ α ς · 

Καλό παράδειγμα γ ι ά νά σταθμίσουμε τά αποτελέσματα της 

ένταξης α π ο τ ε λ ε ί ή Ναταλία. *Η ' Ι τ α λ ί α ανήκει στά ι δ ρ υ τ ι κ ά 

κράτη της ΕΟΚ. "Αν ή Κοινή αγορά αποτελούσε π α ν ά κ ε ι α , θά 

έπρεπε νά έ χ ε ι λύσει τά κύρ,ια ο ίκονομικά προβλήματα τ η ς . Σ τ ί ς 

30.4-.1974·» 17 χ ρ ό ν ι α μετά τή δημιουργία της ΕΟΚ, δταυ π ι ά ή 

Συνθήκη ττ|ς Ρώμης ε 1 χ 0 ολοκληρωτικά εφαρμοσθεί , ή ' Ι τ α λ ί α 

α ν έ σ τ ε ι λ ε τήν εφαρμογή ¿ρ*σμένων\αρθρων της καί επέβαλε δραστι

κούς π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς σ τ ί ς ε ί σ α γ ω γ έ ς . \Η α ί τ ί α , " Τδ έλλειμμα του 

ι τ α λ ι κ ο ύ ι σ ο ζ υ γ ί ο υ πληρωμών.είχε φθαί^ει στδ πρώτο τετράμηνο 

του 1^74- J*i δλας τά 3»5 εκατομμύρια δοΧλάρια. θ£ ε ίσαγωγές 

ε ί χ α ν αύξηθεΤ σέ σύγκριση μέ τδ 1973 σχεδόν 2 , 5 φορές π ε ρ ι σ 

σό ifc.po ά α ό - τ ί ς ¿ξαγ-ωγες. 

Συμπερασματικά λ ο ι π δ ν μπορούμε νά διαπιστώσουμε δ τ ι ι» 

Ι»1 € θ Κ ü¿©a otad* t¿ ¿itáüLpo ¿ν^^ο'^ιο , cdu ucx.tcxui^&u¿ ¿psasiat 4 
uxxx tft'v oiuotfOftun &©d5tta UUÍÜICJULÍÍ tnfu ¿uu^tàii-taco oca ¿Äoäioeo 
ur¿ autcAuvutiv/cju cDÉpioy«^ ©tacar r* <2Lciüet. 



*£θούα ¿toi εΓοϋα cicùê en υ òuca/n. 

7t( doócit ¿ W , á i ; ditiütuái o IOVÜOIOÜO^ Cftj αοΐόίρυηοης ,©u fia *ί aww^fenja 

Ê&fe ¿oooa oluo' t»io ev>cafn Λοερίοοηοοου ônuocotuiet ta tfooa. Jl ' ^ ¿ d ü a da 

Oiftocovt» uòi)fe Xpdvo «òVvÌocuoiora LOO/ oaouoo/ cuoo1 J a Éfôcopdttti Ww«wfr 

otov fiutöutav tioajtoifcj attuo tpìi-tr KtJPê^ , t-ijj aWiotoiJ^ ioitu¿ aoíf cpa£oaoMoti¿l 
e t . . . . /ν . Λ . t~- ι S 

cWßfdLê . Ici lre> c)d pac 4λ/αι otat)fcpa. nat)¿ χρο'υο d a aïptcoa od to aataôoLooué.-

la töooci tioff ao t iö t ta o ¿l>'xiναι otautpa. iRwoLtuoöutai otaca uuìpio¿οίο dtuo 

ypopaioòoLnofiJ coo lot^fctíoü cdtpicPtpfcíaunT ^oatdtoftto^ too cautt'oo uotuauuut 

CHtfactfiortof uai toô totaa'oo iva tnk aVaoiapVpwdn xrij J^tapu'aj. |(Jpto 

Vapacunpioucto χύυ vpnaotLouocnottuv αούώΐ/ tfuai ou ÎWootat ρο'υοα 

tip οοου οωβιρνοου û / ta ïua topoipjauaia τ-ηΓ Lunwarí uoíotpünonj tjutctpiaiW 

αωΟ ttw CvU üat* ώ ΐ Cui toy hl ¿χιñutan' ctoiet'punon a a / J o u t ¿oooooto cru 

«JOttOoìuai (Opaitmxococnrienj Too capo f ρ oc u uà tor ,ωοο ptòopn υα υ ιά uà ααι' co 

ÍO°¿ ini &n¿ àccocturij. iftu η ¿uni/tun GLoi&tpunonf dtlu í^éi ωρο/pduiiata a u 

0¿i/ tyu Vpnuotta ltd od acuirti co cdooocto ωου mj dua/ojtT u¿i> «ρouatai υα 

tioOporoopt ù\ ypnuatoooxnû«? llct'tödJi tuiönj üa aua^giotoopit,©ti ^°¿¿^ 

éPooü ypfciaotnuoív aoti cd£ujl¿ ifpo'uta no va fcjupiutj η 

lia^Lunj £K)\¿¿ujî ooj um—e-tij t\ airwiun ao »tíouhût\ àêu tXa cttooococ^noit 

uocjn WcafcÄiMiia cfao ü t aa t rn OÍ o ai npa ypoW* to poVo^o too ¿doooi 

<«>oo οιΐ9ε©£ κ1 cOU aedo ^Guoíoa to l^CZyLÍVtKi dcoeuiuct &3o¿J tuMiruuu 

OU ff Vtjpct Cjftj ϋί\ι ΠΛΙ üuüuuiati \¡u LauEULLUtuetÎ. Οι' fiotop eìfdlj üOi£ cíoo 

cn'o tücaro ¿í\/a\ éxòout^a ut capotta^ j r o t éWoí tiotj aWioEca /¿ιραο,αοια. 

cfvat ¿£fepW«u*' «Oaití «itJaoo ft <<ίιαϋα. οωω^ ααι1 Κ Mtcui'a υο? «ιπρώυίι 

Oiüti Vft ditiaxodtcti ολαο1 cov ωροοωοι© riou<? tnj koiüdcnic^· 



UCÄCÜVtCH. ©ÜVÜtoOf 
CJ» ouyicecüviCH. Gowiôn 

VI t̂j(o» ©natoci ¿ÉITOOOJJet 1*]~οο^ω υ ιΊ^ 0(ju5ton¿ p¿ tW\> ^ O k leo &6Z 

¿Wl&fcíUtXei Ott η «fyaöft. Übp/oatLCii o t t u q u i a r í a n ö^ton. íf ooac»c*ot'a 

0\>vi)Édn¿ fcí^t ιρια UècçcjiaiiXffltm/ aa&^t ¿¿fcüütpn £toü¿ot{ocici ιωυ (¿lo^n/aoiutSU 

ωροίουιωσ, tnV ¿ootp^oWn tnj cißouunj (¿onuurït (<^«ί<*$ ? O k ααι' to ' 

^njiou.oOoL»ven l i í t^invtañj Oiuouoyj'^. Το ωοώιο ccitCüa,Wöo' ooo^ to t 

t-ΐχ ff*%*i l ry C0U)^itixoôjjaot ¿'¿ojct^ût' Οαοροι p¿ic¿9nuLa»/. 0¿ /«JW -c¿7 

α^ιβαυ uay ωοο^οοι/ ¿¡(o uat tôfcpioooUûo. ωροΐο'νοα Ατίυ tfLdSo.. 

>Η Svao^ovnoo i*ij ojipouan^ 4)ο/ιιια*^αοο owtSuepe. cn'o iQicxiû.. d¿u «pan»« 

( D r υ υ » 

ü£>u carìv «-OtaMôt u o to WIT Cûctpooeiec o¿ ¿dadnuuo âtUÊetper ó'ctoor 

i .830.000 ùàQcxçlcùo et 2>ctpê  U*j c<C#ò<% <* lo ' ©taotáéoc«* ίΤυαι ¿fct η 

^ o t ò o öonüat« au; líoiuotnra ciati υα 2>oiu)fcìtt*i cfa'cxoV 
t in VA». 



\o 
VJa fcoio^oüti η' onjioupotti'a oifíü fCßiadttj 

Ul^ojoi ni] ¿Wafoj Jvai tjo¿tuttoi l'ô^oçtjfctai η'αοΕ*!ουη*η . ¿itziiv ¿υαιΑ 

ö a t'tWU ituütr Opioiiua tí Unuoapaxt'a. 

Di' eo fu t touu^ ycôçfej u t W t a i ti>l/ Jaocain ouj Η. ΓΓ· A. acu' d¿u ¿νοου ¿AÍIUCJ'OÍÍ 

OláUfcoo cíütrccpiocooínonj. Ot'aWidiuiW ¿ιο»ωαι'*( t e * 



\l 
c O U ααι Cooui Ovo LUX) 

\ 

Ot οπαδοί της ένταξης προσπαθούν συχνά νά δικαιολογή

σουν τή θέση τους υπερβάλλοντας τίς θέσεις της άλλης πλευράς. 

Παρουσιάζουν δτι ή άρνηση στην ένταξη προέρχεται μόνο από 

δσους βλέπουν την Ευρώπη σάν ιμπεριαλιστική αού άποιηιοκρα— 
τ4**Β δύναμη εξάρτημα τον αμερικανικών πολυεθνικών, όργανο \PSJV 

ô'joTKniÂ div.. 0 απλός πολίτης διστάζει^ βεβαια, να δώσει στην\ 

Ευρώπη τέτοιο περιεχόμενο. Πρόσφατη έκφραση της τακτικής 

αυτης^ίιναι u -διαχωρισμός του πολιτικού κόσμου σε ευρωπαϊ

στές και άντιευρωπαϊστές. "Οσοι αντιτίθενται μέ τήν ένταξη 

κι ας μου επιτραπεί νά τό τονίσω εδώ μέ ίδιαίτερη έμφαση , 

ούτε αρνούνται τήν ευρωπαϊκή πνευματική παράδοση οΰτε 

αρνούνται τήν ανάγκη στ&νης συ^δεοης με την Ευρώπη. 

Ή ΕΟΚ είναι δ'μως ε να τμήμα της Ευρώπης κα ί οχ ι ολόκληρη ή 

Ευρώπη. Ή ΕΟΚ είναι μηχανισμός γιά νά επεκταθεί καί νά στε

ρεωθεί τό οίκουομικοπολιτικό σύστημα των ανεπτυγμένων βιο\-

μηχανικών καπιταλιστικών χωρών στίς χώρες της περιφερείας! 

Ή ΕΟΚ είναι πολιτικοοικονομικός συνασπισμός πού εκπροσωπεί 

συγκεκριμένα οικονομικά καί πολιτικά συμφέροντα. Τό νά ταυ

τίζουμε ΕΟΚ καί Ευρώπη αποτελεί λάθος καί οδηγεί σέ παραπλά

νηση καί αποδοχή της ιδεολογικής σύγχισης πού έπχεμμένα καλ-

λιέργησαν καί καλλιεργούν εκείνοι πού Τρ^τα^οντα'^ ̂ u
a
ffiffife

L 

υπηρέτη των κερδοσκοπικών τους συμφερόντων. 

file:///psjv
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xtociö 

ìh\ 0ι· o'coatW tnj £vtctfn¿ α'ωαυ ¿οόυ oto tiOiVtionuoi ita1 tota aViOfUQio-

V r > Vì"* -Ρ,α
1 föo'tövjounfcooitTtaoT pt tota coapaxnpnon <£tt aotoooui'oron'ctóunt 

Αποσιωπούν σκόπιμα οτι δυο απο τις ευρωπαϊκές χώρες με ίο 

ψηλότερο βιοτικό επίπεδο, ή Σουηδία και ή Φινλανδία έχουν 

ακολουθήσει και τό δρόμο της πολιτικής ουδετερότητας -άνάμ-€-

σ« στίς υπερδυνάμεις καί τό δρόμο της οικονομικής αυτονομίας. 

'Αποσιωπούν ότι ή Νορβηγία αρνήθηκε τήν ένταξη καί διαπραγμα-

τευτηκε μετά τήν ένταξη ορούς πολύ waftυπΟρους γτα τή σχέση 

της με τήν Β.O.K. Ό δρόμος για τήν αυτονομία δεν είναι ου

τοπικός. 

Η Ελλάδα αντίθετα με τίς άλλες, χώρες της καπιταλιστικά 

περιφέρειας, δπως της Αφρικής η της Κεντρώας 'Αμερικής έχει 

παραγωγικό δυναμικό, πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί για μιά 

λύση αυτόνομης ανάπτυξης. Χρειάζεται δμως ενσυνείδητη στρα

τηγική με στόχο τήν ανάπτυξη καί ταυτόχρονα κινητοποίηση της 

συντριπτικής πλειοψηφίας του kaov./WÓoQ ή μιά και ή άλλη 

προϋπόθεση δεν μπορούν νά έκιχλϊίρωΌυϋν μέ τίς σημερινές OÍHO-

,νοκικες συνθήκ&ς. 

F XpEialtccu otVouo-
ü i u o l ^ o í o q a p « -

>' woeî òeta 

ΐοωοίηΟέΓο-ο^ω 
j . - j _ . « , 

α'ω«> u( onutùwlj 
ω au n a t i aa^oi'uo-
Vupiuií ©(jironuÉí 
ô a a'oôti» t'çtv> %CL 
èiAuiztW tootpá-

Oí εξαγωγές της 'Ελλάδας στή Μέση Ανατολή καί στή Βό

ρ ε ι ο Α φ ρ ι κ ή παρουσίασαν τά τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α σταθερή α ν ο δ ι 

κή π ο ρ ε ί α . Τά .,1974- αντιπροσώπευαν τό 11 »8# περίπου—Γοΰ omm— 

λητ) τ.ϊΐηι Γ))η\ιη<"ι\ι ¿ξ̂ γ-̂ γ̂-Ε*». Τό βάρος της προσπάθειας προς 

τήν κατεύθυνση των αραβικών χωρών τό έφεραν ο ι καθαρά Ε λ λ η 

ν ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς μικρού καί μεσαίου μ ε γ έ θ ο υ ς . Πούλησαν ¡με

γάλη π ο ι κ ι λ ί α εγχωρίων π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν . ' Α ν τ ί θ ε τ α οί π ο λ υ ε θ ν ι κ έ ς 

α μ ε ρ ι κ α ν ι κ έ ς ff ευρωπαϊκές ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς μέ έδρα τήν Ελλάδα 

παρά τήν π ε ί ρ α "ςού έχουν γ ι ά τήν κατάκτηση νέων αγορών καί 

τήν τεχνολογική καί οργανωτική υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η , πού Οά μπορούσαν 

νά τους παράσχουν οί κ ε ν τ ρ ι κ έ ς ε τ α ι ρ ε ί ε ς τών άνα^τυγμέων κρα-

5¿jt.v ελάχιστα βοήθησαν στην ανάπτυξη των εξαγωγών στον α ρ α β ι 

κό χώρο. [Το*5*6«--^ιατί ή προσπάθεια των πολυεθνικών ε τ α ι ρ ε ι ώ ν 

ε ί ν α ι προσανατολισμεν£ :ς<ίίΐήν εσωτερική αγορά. Στον αραβικό 

κόσμο άναπτύσο^ΐτΟοραστηριότητ^σλ-λες ε τ α ι ρ ε ί ε ς τώ,ν ί δ ι ω ν 

συγκροττ^μ-άτων.j Η ανάπτυξη των εξαγωγών σ ε ι χ ν ε ι «οτι οι ν τ ό 

π ι ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς προσπαθούν νά ξεφύγουν άπό τά π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ι κ ά 

π λ α ί σ ι α πού ε π ι β ά λ λ ε ι ή κ υ ρ ι α ρ χ ί α των αμερικανικών καί Ευρω

παϊκών πολυεθνικών ε τ α ι ρ ε ι ώ ν στην Ε λ λ η ν ι κ ή ο ίκονομία καί 

ctao* tota otVoocyeioTltto' «pooauctto; 

¿otdObLurü tooilLtanf <JÇ>«>V cnV E¿>O Co caotica, o1 c*xxtx Q>ootiocLt*tDt.ujxuiu.n 

o\opot- ^ O t o 1 updtof tfyi cJÇûu>9fï'oti tftta o í ü a U t / n ct¿(/ CXÌoptx· ίΠ ν t o u p « cor u v t w u ü w w n i / i - » wiv Mvtictjujç-fï exot/ 
OVt'oiiuu ωθο\ τη' (AfeOojciaüLn i£aauo La a o© t ¿ i i/o act t a Ddnotxo 

^ ι ι Í « l ο ι r « "x ' » \ ι S J ^ « 
C¿)0iO totû ¿uUccppoo t tuo i - U> ι ôio i i^o i t (tot ctV ô J ( t o É t ( ^ W c o 

BeucuJutOL. 



ίου ίο Ει ε^ωαυέι-
lnuu¿va ©ti 
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σανατολισμό της ελληνικής επίσημης 

την Ευρωπαϊκή καί βορειοαμερικανική 

¿Γετο:ΐ ολοκληρωτική σύνδεση με τό 

δ ι ε θ ν έ ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ό σύστημα γ ι ά νά Ϊσχύσουν ακόμη π ι ό α μ ε ί 

λ ι κ τ ο ι οι νόμοι της αγοράς, άλλα προγραμματισμό καί έλεγχο 

των διεθνών σχέσεώνπης , γ ι ά νά ε π ι τ ε υ χ θ ε ί μιά ολοκληρωμένη 

οικονομική δομή. ΧρειάΓεται α υ τ ί γ ι ά τήν ένταξη διαμόρφωση 

μ ι α ς ε ι δ ι κ ή ς σχέσης απέναντι στην EOE μέ στόχο τήν εξαφάνιση 

της ο ίκονρμικής καί π ο λ ι τ ι κ ή ς εξάρτησης καί τήν α ν τ ί σ τ ο ι χ η 

ισχυροποίηση των εθνικώς κέντρων λήψης αποφάσεων. Βασι-κή έπ·ι-
, , , 0/ ox¿oeiuUoi luiPttat, υα^ουε*^υοο,ν ottîy. 

δίωξη- na θ e- V6<ŷ  πχε,σηςΤττρΓπεΊ—χι α ε ι ν-α ι -g εςασφαλιση των προϋ

ποθέσεων γ ι ά νά σπάσει ή 'Ελλάδα τό πλέγμα της εξάρτησης. 

L'i „νέες -μας σ χ έ σ ε ι ς πρέπει να συντείνουν,—©β^ε^τραναπτυςη μας 

άπό έ τ ε ρ ο κ ι ν ο ύ μ ε ν η , σύμφωνη μέ τ ί ς α π α ι τ ή σ ε ι ς των οικονομικών 
της -Λν-ηι- υά, -, Γ — ι α ύ τ ο κ ε ν τ ρ ι κ ή , νά έ χ ε ι δική της ντόπια δυ-

ναμ ι κ ή . ίψσϊϊΐΐ ν'κγωνΊστοΰμ.£ γ ι ά νά μκτο,Ίωσουμε τήν ένταξη κα ί 

νά κρατήσουμεΝ<τσι τό δρόμο α ν ο ι χ τ ό γ ι ά μιά δημοκρατική καί σο

σ ι α λ ι σ τ ι κ ή KOivoj^a. ' ν ft\cw«^ &>α\ oJôu«o( · νAne ιίέο6v>a0fti é^t>i^¿^o^ 

| υ D¿¿cv^to,aViuttta.ott¿ooo^t-tcexu»¿ttiu*¿ tuF cf«a©«jfa<*£ \>¿ f»"*' UX>¿HUJUL 
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*V o'octrW inf evjia/nj iWopMOoiai , Sii ¿tùiiòrf filfîo ' ^¿aoa η' α}αοιί>Λ try 

¿pjaei'aj eiuQi ciroucJt-fcpo 8a' £t>icu)fcf pita' lr)u ¿υαχ/η h( u tioKçopa1 jßcoun/aüttoü 

ü)0o otacutoüVf cinjo1 íoooootó a'càaoft/inonj ¿pi αιών. Τι Ydpcx ρο^ «Ja1 tafetoanxooocûoin-

3& 
f^AP1 onV fc?aOC,UJDυ0l , lU•n, MOT" α α 1 ' α η'Χω'ρ° ι f a J ε '/( ϋ O ti iti OH oì Aiouftjrao¿¿ 

(ÛoJ ükta(#¿pouca/ a'too' cíj ctWcdiuiut'uti uaioiia¿ umita irtúpcj ou\ ^«ptr tnTiotpiutimac * 

Ototoj η níuduaiaun'uoov ot oojotooiiuj ¿laiptítr. Οι'«»opntfaui'tj mod/ uapooetá/o (oou 

Otipa1 ofW ptiootuxn'paia. 

öl1 c»Oiütouiu.¿i ¿axipfcfü ¿lau ωροπροαοίύοιοώϋ ma1 ¿ω^υόοοη üuxinpoou tdu fe 

itl^o1 ¿nr capo'r ¿Wdí toar. Οι (¿aotu.tr otaoact'otij a ia io il VOL u a W n( 'ttùiYtiçnoii COCO 

¿ittaüiöiatai onta (αιβΙυα tootipuoutai oft u t ιυωρουα τ.ηυ ctuatöio/n «y ^»numnj oruo-

^Oüíat ci/AO* cn pfc liuto ώοι'non too u.¿püooj loo ojoo 0Oíu.p© un palor. l*W ÍUoiut ütu ¿jola-

(ftptiai υα' ο/υαίύΐο[έι ptî io ehoouiVo οου oapoùti uai cfn^ ε ^ η υ ι α ^ *to£njrao/¿¿. 

(SDit va taapaWu fc txrlu Ä i d ü « tè ÖouoiO ¿uoj ωροΓο'υΐ-Oj. Kooiot^éîpuai ttcu1
 ÔWÛBO 

CttôC? wí uiun ΐΛΜ ouoaJta. [πα ωοο α ρ α χ ι Γ υ ΐ η / d p a pc*j *o ctatí>iiauouujo oocnnua 

tit tDOto' ipclioo Da* CLoMôti Ca ©äuojma atpôn tnj . ask 'aotirjn r>' ααζεριαοΛχ too <=¿oo-

tnvfoo t i /ai ω to ôopijtîpooôa [ι ao'tn'u ¿rto' t/u»i.tpiuò LO' orai ti, «Tu u^ fcWodo'utij aSu 

{¿>oiott7uiu.i5v tcaiptuSv tootpadi'üoopfc en uiouictaôta aarauouoj ccSu Ù3IOÛU>CÙCLCÎQ-

\wfiitú>v ο)ορωυ uíT Υω'ραι pac ©ò r tua uiuipa eu»>ocfaottju. »ÄoWuoopt ulo (/acino·»· 
ci4 (¿top&vavnun* oìaptxrunn Εωυ Wo¿otc)üiu.cov/ ecaipbttóu οχΛ χ ^ * £ αύ"«ο£ρι-

CDtPfciaf otu fcfoei aoixJuou« cliid Ifaprâioci a'tDO iHv ¿ptuva. uot enta c^ooioria εωυ 

dujt!-&toiu¿uc«)u uottotcoLfiottaö« νωρώυ. £tn'u «(^¿οίοα »ouap^o^ojoout φοιέΓα; cr^opoOrv 

uoojíüU ,;ttûvoptu» ciña co u.0010 ©ootacιuo , c ^ , Wpoi'dvi^ fepvfeccti oítocf cd Woifpiuo 
CJ1 'lídiot ua í ní lUtooj co¿pooov ία' pnvotvjn'uacQ lia 11V Jwouö^pfcüfc^ ¿ιιηοιιιΛ 

aoüU'ufci uaì tot* ¿íinutua άοαΓα οι̂ ωο to1 truitpiuJ. Φυιο/νυοου uduo -c¿j japorpA/í^. 
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τ ι ο α & ρ α lieuoyoíüi'ot tóoo ¿uaüiotoou oí caoiOéSutu*^ ¿taipèùj ûiatnpéf oat a-

υαιοορβί« αν' oj/t'on toi ¿raìpcnonj . Xtn'i> <c¿¿oíúa ptrotícfcjpoücaí uai1 ¿*.tt¿ooucai οι' «tao-

òetfttbow ¿píotoi'fcj 9i Vi toa π Vauiva par σα uauodn/Atavum LOO wçcfc U\\J ct^vx^orfac. αοι 

(Á '"feocít τοίυ tpdcoo otclüfcon/ χωυ ωροΓο'ν/ΐωο αωο u^ oJuououiW o¡5u üuciuo¿ofiíj<aaiacou 

[Ut χρηματοδοτήσεις που προσφέρουν oí χώρες της EOE στά πλαίσια 

της συνεργασίας με τ ι ς μεσογειακές χώρες αποτελούν καί αύτες 

μέσο έλεγχου των χωρών πού χρηματοδοτούνται. "Ερευνες έχουν 

δείξε ι δτι τδ SCP/ των χρηματοδοτήσεων άπό χώρες της EOE προς 

χώρες του ΕρΙτου κόσμου δί^ΤΕται για νά προμηθευτούν οι χώρες 

αύτες κεφαλαιουχικά αγαθά άπδ τ ι ς ί δ ι ε ς τ ί ς χώρες της EOE. 

Me τον Ι τρόπο αυτό οι χώρες της EOE οχ ι μόνο χρηματοδοτούν ού-

σι 

της 

νά αποτελέσει μελλοντικά αγορά γιά τά προϊόντα τους. Με τ ί ς 

χρηματοδοτήσεις προωθούνται άλλωστε Ιργα υποδομής πουβοηθουν 

ν'αύξηθεΐ ή περιωρισμένη μέχρι τή στιγμή εκείνη Γήτηση γ ι ά τά 

βιομηχανικά προϊόντα τδν ευρωπαϊκών χωρών. (χ4»$ον^.ί 0 αύτοκινη· 

τάδροροι. •ναί.. οχ-Ε1 σιδηρόδρομοι γιά νά προωθηθεί ή εξαγωγή .-Ι-

δι ωτ ικων αύτοκι νή„τω.ν3· 

Ιέ τόνϊτρόπο αυτό οί χώρες της EOE δχι μόνο χρηματοδοτούν ου- f 

Ηαστιφά τή δ ικ ιά τους βιομηχανία, άλλ'εξασφαλίζουν τή σύνδεση! 

;ής οίκονομίας της χρηματοδοτούμενης χώρας με την ECE , ώστε Ι 

/ ^fôoor otiàò en ôViîon klàoinon^ p t tn bon'ima αών" ¿otopr^cunoQ 

dvfcxoioiptUQVi ν&χρών u¿ü οωαοΥίι.Ίλ ¿oiiun too uatoitadriotiaoü öootnpoußj 

OtA; »uwipiaiidLian wo Kopien οωιΐ&αίιει CIQYUQ C¿<¿¿ d j uc t̂*! n' pn opoOantr 

ifoy aoiofcpunottou or? oifeopouom rnj é/aptnor^ ofyoó ^t du ipofùo atíio 

feíaocPttiuovtai ucci lutpLoooupa ü.¿pün acu (ùtùiòoottùfi fcfoofn'cc >̂ ώ>ι* ειρ«>-

ua tri aolötpono^ ¿\( ot( roiiuoEupcoidQÌutÌf uc»Ì6tponO£i( Dé¿oou uà par 

ào<3iop{h>i>v uà/ ¿üütottptpti. JltiüaoioL εχΊ( Ut QOtO tuo'tìO ¿OOitOÉC l-O 

^ o o t n p a , α ν oooitoLí ot oœtioj n ôt »apoj t*°¿' iwopoopè ν/α uicuatöua-

ÖQOut oítoo cnîv aaSWepivm uar i'ao&ipíot cnnVcyopa , o t i t o u.fec#<¿aw> 
ι « i « c \ · I » jjT ι ¿Γ 1/ 

Utat to (jittftcu&io f on n ©iuouop»ctn uai CiXpiiíii\ iroooia &ro otfcuijouV 

tó¿u\oooCtpn tfoooia · le ίχαωιια/ιοΐναο OOOIDUO /apccutoOMfcceu οΑοο 

¿üui\/oufc\/r> taVn 6oiu.tvtp<uocft oiuovopittoj a a l GMutTuitf ¿a>od*ar-



3 
t i QQo^n m ΦΧ j(«¿^ li'nín^ fi' fini ι η. y g¿ (ipi'outtai ô tvq attaimcia© aiàòio 

ωοο' dei £tu>tpaVi χα^ρη OinV ?ÔK ^ια! uot1 t^to/oti io' ίύαραωαίω oacuí u^ 

aWíOiOff ÍÍÜOJ χωρο^ έίυαΐ βί&α'οι^η. πωο lo' on ato wo' oulíTio ο>Γ ¿Factnonr Sèsl 

t W W i dpo'jio^ ωοο υα1 ûOnjfeT yè'ou) inj ffap-inûiv οιιλ; otoiouoçua. Í l j / Jpa ua¿ 

ω ρ ι ω ι ι pk £opojpap^»aTtopov tnjoi'uouopiaj paj va ónptoopmWi ίοαδ^ια* 1 . l 

ôtn1 loi ouiwain'ot uai ' oin iÊu)pjia ÎÛOJOOJ ot'uouo^ittnj í.(fci»fn¿ ,ωσι* υα a>a.ipu¿/ 

CiVoi'aoüOpiu¿í c/cootça'ûttj »aotíopton &li loit^ tnj tt'j ¿ o u a p i t j . ^ *?££«** 

«EDEttf*tt€j*ca¿̂ o? ¿unvian auJ&t'punon J a ¿tapu-ùt υα) dvadtofti câcxppiujtuq 

ooaoxnoioxmu uoo Da' igt £anxpti|eov Oítkf ¿ a n u í a n oi'uouotJa Ü¿ òiaciopo-

Ooto^oü en S¿en tnj CÎLÛÉWVJCI culi cíüfej t / a p t t j u t o ^ a W £nb cOU oiuooo-

ptlfej Uaiv uci ¿rtiuiiuimV «nnV ιύαραιωιη ειΜιαιυυ ωροιο'ντ:ωυ aioo vOtpa-

uinpuovLctt c J o o Utiaio (ninon. CH £υtarn oui Uotun inj opa Sös? oiutit/u«* 

σ α uoüiuotoom'efci uaiv ÖQ ottpi J ö t i too*/ pnvotoioaoçj ftraozr>ôr>±, υα 

üttcd'oíl οιο ¿ioiiftoio LIÍ tuujaüocntfcf ¿ωαρ^ο/ηΤ topofoo/puaioj j ia ' t ih ooto-

Voan (xal òiapi)pu)iiua ΐοορροωη cíudtjiom tnj )(ωρα(. 



>λ 
ö·' CTcru«uuj - ΑΕιωοΛ loo a[p©u.u.eò <¿>At>t)ooci©ô 

Ypne« ιιοώοι et«/ UK>ÍI^ Ö>OP( 

Bo/muni ia |^ tWuopt£ diaiiouu-u. viav t i W a t avuoévutiiot a t oiatiotuu/ ωρώίί 

Λ . t c ι - s I «H L l 

' ibauwtò**·* Vpno(uo<ooie»/ tfoiit^ ¥°fA Va U a #fc ,0*W t0 uot^o uà ti>v opJoe»»toc uu 

A. 

0»ώΐα aV> oía va ¿OÍ.UU>¿U¿; fcàv οι1 «iwnw/tt apuïuoi « W ^ v t Ë t s ^ v w ^ W ^ B ^ ^ 

οί^οιειοον ctooàtirn tu» u> /xtít/eipriua , feas* η Livrai ιροοο£ âaocuDueptoa co/ 

Wpeuaaiiaòtntcaf. ν a. u>iu>ia{ ôfc ά'ρδρο too tía Ca Oitowlutnpaza. ¿ήΓ ¿υιατης 

uìuOCPfcDèt QY. &OUCC tûtùi&OOt-tùt^ ^ 6 t ^ OU» tfjaiWx. Cftj CO l¿ <£.&nuu'cooftü on-

Ooioiittft opooôe mn uMt̂ tJOOi αΰι> tbopuacâv ¿uuLumfcoettuU.tJl Jbpucxoiet «¿oo 

103 oifituuaia Q W ¿uMtiowfcûi to l«U£ '¿pt/oiât t a lâo a p ^ p a t a * * · · : ^ « ) 

iti ¿taai üotpctoa¿or>. J ia \¡ αυΓηοέΐ ευα^ cupo MI/ ω ν Cu noe cot) c/a optàu 

. * « •» \ \ ι . ι Γ ι . ,ü ΛΓ „ ~ J » „ 

Uawoioí aito/ aípouu va ωοο/ηβέΐ Lo ditto too. vi aurnon Coo a i p e u a o u αιηροϋ 

oliv« cOK ¿Τυαι a o o t t / t o u a i rñ apootí)a9fcicl tnj oa utc»ô£i tov e^ipotiuo 

0in(Wûci. '<H cìipoaian cdoiiuuti inj cOlt ^ / ^ >-tttàoópoof u a u f OÈupòcifcdaoof otoVoar 

Uùti va Qoocitfnoii di pMaW ¿uütiQjUfcooiy CÛOO a * νοηοιο-οώοΐί©!**)/ ©t' ^ ν φ " 

lo aupo Μη r e m u a Ci¿oct νιαι aeYoioóocaj u t «uiaiiaij UCLU i¿p»<fií¿ e t »ap©¿ 

icSu uiupóu cHiôoiiatSu ¿uuiiautiiôtcou . OL1 «ΜΦ ¿coiaocndttt, ; vonùtxt^ uai 

Qloi<d#tif acôo xa òuxffiopa opiaoa. tw U.0100 tu ta / a o t o u> οαοωο t/üunp¿ax>o. 

)A{fAuO£>o ö-if W eioclr u¿taioti)apaj(jjoo« íw« ο ώ Uiyooioov t o aoôusr uju 

Utupoíoapaíaiuü · *u* toólo ¿ tWiuoV a\potcaâf uiaJcroae^ ûtcoLMOL 0?côO 

J ¿ γ xoóoovo/tuoo OirvPaoüoó Clio ( 6 ^ . ¿in iôunoc Q W IO RSS ¿ Λ co \<IK) 

é « P i u u a XÜÜ £-UütiaA¿looLc¿v/ ytic¿üf»ut Itaca 3ΐ^δΥ f o
f oÄpouudr (amöooua 

ua ia ¿ ^ càioìooo το ypouo . to' í'Ju? üa οονΊοι-Γ otiìu ^ u i á o a · cn "αινΛ1 ίλροηαΛ 

Vojniun θ α ¿ΟΟ\Λ©^<[, οίον aifauv&uo t e i uiapnì ueu üiötu ¿ipoctuôT ¿cuietcíutíJiXVí-

Uà löllnooov/ OC f«i|u^ Utt»ttanWoaj tot ( B A M ^ M t ^ a ^ t t ^ U tuepioV enpo^cetò/ 

CòinOoouoi t&oo fciuai emutpa t o S o ^ fùtptùoo t o j βυοοίΐα,οϋ CAIÎOUOPOÔ" 

fe« ùtluCJLT Tavo la ta caooV utoi>u^ ôpoiv ^ ^oiuofinta( ,0Qt> Μοΐ(^αι«α). 

lej^iß- \l°/ í'tW,'oc) ; ^ 1 f'tfV«^) · °H ο»αοΐΜΑ0»βι dut»! ^ci1 eoyootoiioii 



„ ς 
I <*&* λ<*γί ( W c W Ö « ^ ο ^ υ ο ο υ οο Qçoao ¿ W O ο<ύοο ο ί ο ÍTOOIÍIQ1 

\IÄ looï eiP¿Ufl (»oí t>¿ ΐψαοιια avqbucdiui) oooiüVici} aux cooo j(upir ώωαίοίοσο/TD'ΪίΑ°θΐΛ. 

) » . t -> \ - \ - — *t , i 1 \ « ι < 

ttiDouDOOti ti>v fcuôQudiOûT» mi oipotiuní cdctpaiäunj οέοσ eoôinua (òoa utnr¿ias OMDO 

íuiumua LtaiPtiü uat ©\Wi ôfc>a>inpi> ¿/aptuon *nJ<uapB|íOir>j ua^eE êua ÔOÔWUQ 

f »îl » ,* C • - \ ) /Γι ι f 
íñoo OÜOWO t-Xf.1 ΐηυ tfaqaviöo lu)ü oiupooccpai^iuv ita a aomaoovj Cnu ωροονορσ 

.. , . a • , ^ W ^ B ^ V „ ΓΓ 
(tthont tP\aocai ov«v Vôioanvaui« . 1«edÄfli<>cive.u η Uüuia tooioti , on capétti uq 

icùluuùfìu η ©ουοοα <n»¿vr> cíipoTo&toun/cuiUin otaacdiorn UTJ JcJaiîupou M¿ ¿Λ 

íoonOtca ©υοέχαιριοαύχι, <3ÜU¿ ¿ coinaüopoj va <»·*( ©cjuêYidfci «β aerai ¿ìtai βιο'υ 
ι » ν » I t i | ( 

tOCM? miViUlttí 190 ô t OfcptOOOtÍJMÍ Witt ΟΙΟ lâDjUpopPèi QO^oiV^. 

0.1 1 t » ν ,1 I ) l χ ~ - IT 

ouxiiouu-ú oülucuocftoov io uaiovD ίρωχηιια, ¿¡ρωτ.*ν*α oit-tooouiufv uoittiuni r il· 
OICL 

U«ueoi->po9tûun (¿pooouun HtiJrv^ ¿vuuxue'pti en wápauoi^: dieu ¿uoiaeeWi 

CKdOuitioiiua u euirrvooûpi, 10 tnÔ<tatifc(tI^ÏÏnuay onjaon co ti a.tp¿Ya o* août ^ o w t 

ΐ ι \ < ^ if , ) ' Γ Γ \ , ι ι , \ v Γ - — ' 
lt> mua afeöcuoü ttooonua uyopti u aorncJu ot aïonotn avûesium eoo "toqptòuoo, Uo 

wà4«Çi^H^5to^^ tWpfoou aim na é ¿ύαΐορμαοια 40/ίο» η a^Aacouuopiâc 
. jrv \ * V * $ » , 1 Ρ ι Γ Γ - ftf \ Λ ι 

looptoiíí t/^oo^t/ira ixauoout m 1/0 pa ua¿ tv« «patti© ftuodoftio i Λ » tdiupawow 

Lòaotoo η ιοί« uaxdoiaön LUDO ¿uiupaCíT onpfcpa otoo ίπιιο AliUoiao tnj Kpftco£ 

ètooo et 3ooo uato«aoof avnotoxiroôv >ooo réuoi «ai co θυυοιο ort¿o\f eoo axtìuuòuoo 
2 - ' r ι ) ( C f ï ι ' Γ ί ΐ ί ' Γ ' l \ 

«üYomtai ofc oíonpfcitatf tpiadítíi V a>u©iouo¿ a u Cavfet "-í*1 t'*1' t raptfton a o i env 

¿ULit taadoôn Οι' PfeíaW odoiotouiufy toopioiiui tftacpfcr^ Ώα" ¿ώιοιωτοον o¿ 

titiroov OJO 10 loop ι ou uó Kiiaiwua j l ¿ v a UéfioiowotnJdoov zay u tpon cooj-. Xi4èpct 

οωοίρνοον rtütf ¿toiiptrtr Cooo o ia /upuöüta i ωρααίο^Γα ;atpotAiavay/¿οοοο^οΓα^ 
ι ^ ' dl . \ t ι ι χ ι r , <«»Λι 

(ύοοί^αυ , toa La ί opta m¿) -J i ecoiptia ωοο t ío topacui a a » "co'u coopt'ôt<^ J/AIQ 

W üOiJaftia lioí to taf t íd i m.riv S i a i a fboa/¿i CTcoV CoW ua ual ωληράνΐ\ 

(Tcöq γαν»ί?ιθ ^ n V a ΐ 0 ° ω ο < Λ Α Ο οωιβο/ lo ûaivoyêoo ¿coto ö » flonecojaoiaíJU' χ: 
i^tia la'u ¿vxarn. -unta KtWupot Cf^ ( t a rtvoòoYtìa ora)0 r¿Vo Wév/o ÔQ^ VUÍIWV/ 
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"loor cU9ou«opou( uiìvtl nticooootaf ¿ιοί ov\> GoopuMitu* α96£>ι'οοο tuxcci Ουο ρηυές- LA 

rfeüOüOVoooaxiryíot σα utivoou auepiou Di' ¿ucc\oooi o^uoì tópaiuaxo<soin'doc>v cu 

ooo/cti/· ¿¿©ο ó(do¿e¡i(au. -*Cn rapo feàiot uu)cfìo(EQ ajapaütíitía .fflöBB ^nTtAfeicoatv 

;̂ V Τωών í¿k¡ /K'oopj/éíU/ ¿e)öü! &¿tiWaj¿ ια ffW Qpauzoaña LLL· ah dcètun cu òtv 

2¿¡ atlioüV &]¿ iDüoíottí Dil oWiuwuè'ucc rt't-oi tocWotH oiftpduo«; erlitt a am 

« - et Î T » 1 » ι ι Λ · t \ X 

ι ναι âcûotO ovtt ita in utcojooin opi»uLi>«jv JtLaxcjV , Ou>a>̂  Coa ¿«aCQ 

Utjcunv uaoan^atoj 4 ^ ^ 4 ^ ¿ ( ^ i/o1 ¿oidiuuoufj* ¿f¿^»£Λ , *-*ου t)o c a p o t i 

Otn χ*<ύρα ü a j oo'oiaottuft ΰ*υ trot pen o t'a . «¿MM» * Jlp t í^t í uà £<o«dteócocit<£ 
» Γ ι ' ' Γ · ) ι I *' ' C i » 

Cn unvnoouita CÒOILÙV aoxououapnç Quatäitirn^ coott oa ikudoout Ocoòr 

T¿n U fá ** ¿üuacotr t ta ^'¿°\*K τα^ epetfoo £·>η$ cooe , va zoc% a.a-

c a a n o o ü p i capouuatiua fc¿fcoc/tpoa£· j l 6vtarr> tíuott lórTcia &pd¿ cn'ü 

a u u v t c n aaaóc / ϋ υ ο η . 

vWitûapayton £0C{ tanfi ατών aew UtLOUtatouanou: 

TI αοΐοέροηοο lo^opìltcai ,οτι ιια να otacoiotiàooopfc ¿!υ ni ¿ΙυιαΤη ooft<ffcpt< Λ 

ο/ι a p e r t i αα aViiu>a£>ac)tVoüu£ l a uOBçit» continuata ααι ta ueiou tu ensaco 

Uai υοΐ J ta(¿tûi Jooüut ¿otu το JtùO/ottoo efoai O ta ad. %CM m αχ'ρ ü q ^ u fino -

(inviiiifiiü tir κ T¿V iftttufìguoaapetftiwuju tfvfti uifa^oupg. om>o eri (IUHH friv/ 

Ci*««*- Jlpooc^OLto a )aç«ueuua τηΤυοοεροώΚαί otottv á&ai n( e) rit«) β η, ©ti co 

utpun ua^ u a t a cn ötaputia tn^n^caioatianr (òtùtòòoòaa tpcaôooo co. ISoo 

¿u. òoijapia £¿£OUOGC) , loûo ö a tfoca co' JcackotíJo OÙU too'dou uai erdòcàu 

xaT ycùpaç uai cipa nc ¿υearn ôouctioti. 

W eúpovyrvua t n j £.vca/h£ o¿u ôoiiaJoduttc« ut CÒCCO d«-cfi ai ckôtt^, Jva'vj« 

Upìv/ooufc το uaupoûpoVêûua olcuott±i!ououcà tr$ (ùoétàti uà <£&eαβοοαέΐ 

¿ùota ¿.tua« t̂  üUUDfuxua eoo oootnaatc^ ato ûfoo To öfe* ÖOUUtetvoouty ooo 
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•»ΗΓ t u a yujptJL un (¿ιοαηνβιυιαα av>tou>|u¿W η oouo. 

$Joe<* iotopr^autua αυεάπ_οιαά.υωυ uxjuaitcuiotiuiou νωε>ων . "fe trío ïocxxrn 

nv χωρά ρ o« «Toi u>p©ouíc)é.i ο ι ο α ι η ρ ί ο ι ι α α Oto u i t o o è i uaeotroLftouuo ôoôtftpci 

T i l Γ ' l t « ι ' » Τ ' 

o oocnn^a toüto C)OOJ¿O¿I o t tpou)o coott u t a cofcpioj/n £ύοο είυαι cooptiti«.«-

Uoi o /aouoüiua t /aptwuttw υα a>tpi tp/txa i ô t a?ao(po atíajotfepo erapLnön. 

u¿v iVooUt coapcn ua uoopt LO foapaüfctjiiot to/ wjpafuar . T» <a¿aoa éTvoi 

üiot ΟΟΐυΠ a ι opa ^ Uoujotiopouf 6>ροίουι.α u a t ' ae^oyouet titdutùa. Àztìx> ' ù i à d a 
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Ή ένταξη της Ε λ λ ά δ ο ς στην Κοινή 'Αγορά ε ί ν α ι τό λο

γ ι κ ό επακόλουθο της ο ικονομικής π ο λ ι τ ι κ ή ς , πού ακολούθησαν 

μέχρι τώρα αϊ 'Ελληνικές κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς , / π ο λ ι τ ι κ ή ς πού βασί-

Γεται στη στενή σύνδεση με τό δ ι ε θ ν έ ς ^ κ ΐ ζ π ι τ α λ ι σ τ ι κ ό σύστη

μα. ì(yó ÀtfilfA.»ÇW fcj\ i<¿J Év̂ »«J - C t f í ^ t 

Ή μέχρι σήμερα σχέση μας μέ τ ί ς προηγμένες βιομηχα

ν ι κ έ ς χώρες δεν οδήγησε στην α υ τ ο ν ο μ ί α , ά*\λά σ^ήν εξάρτηση 

της χωράς. Η ένταξη της Ελλασος θότ ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τήν οξ<»ρτη-

μ̂ η̂—&αμ-Π της ο ι κ ο ν ο μ ί α ς μας η^ή nfνοΜπρ Γπ- un-r fí¿ γ fur ι 

π ι̂.ττληρ(ιΐ[).πττι.·Ηή τ.η^η!.Ήη\>ημít£r της Δύσης/καί θά κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι 

από τ ί ς ανάγκες τ η ς } /Λ 
JET τ η ν e * ' '* _• •-' ^ Έξοδος άπό τη σχέση της εξάρτησης μέ τη βοήθεια ;ων 

βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών δέν υπάρχει. Ή λογική του 

καπιταλιστικού συστήματος στην ιμπεριαλιστική του μορφή ε

πιβάλλει άσχετα από τίς καλές η μή προθέσεις των κυβερνή

σεων , τη διεύρυνση της εξάρτησης, άφου μέ τό τρόπο τούτο 

εξασφαλίζονται καί περισσότερα κέρδη καί περισσότερη έξου-

σ ία. 

Λ^Ηχ^βοήθεια" των πολυεθνικών εταιριών καί των βιοαη-

χαχ^κων χωρών δέ μειώνει επίσης αλλ'αυξάνε ι τήν εκμετάλλευ

ση J Τό κεφάλαιο έλκει τό κεφάλαιο. Τό καπιταλιστικό σύστη

μα χαρακτηρίζεται άπό εντεινόμενη τάση συγκέντρωσης οικονο

μικής καί πολιτικής εξουσίας. £¿ αμερικανικές πολυεθνικές 

εταιρείες επένδυσαν άπό τό 195o~1^%P
L
 τό 1971 στό εξωτερικό 

45 περίπου δισεκατομμύρια δολλάρια. TVW ίδια περίοδο ε

πέστρεψαν σαν εισόδημα στις ΠίΙΛ 7¿! περίπσι*. δισ. δολλάρια). 

"Εχει στατιστικά διαπιστωθεί Οτι οι πολυεθνικές εταιρείες 

απορροφούν ενα σημαντικό τμήμα τον κοινωνικού πλεονάσματος, 

μέ τό όποϊο θά μπορούσαν οι εξαρτώμενες χώρες νά πραγματο

ποιήσουν τήν ανάπτυξη. 

Ή άποψη ότι χώρες όπως ή δικιά μας βρίσκονται σέ ενα 

μεταβοτικό στάδιο, πού γρηγοράδα ξεπεράσουν γιά νά φτά

σουν τό παραπάνω σκαλί της^¿αναπτυγμένης χώρας, είναι αβά

σιμη. Άπό τό σημερινό στάδιο της εξάρτησης δέν υπάρχει δρό

μος, πού νά όδηγεϊ μ̂έτ5ω της εξάρτησης στην αυτονομία. 'Π 

ένταξη στή Κοινή ,^Αγορά επομένως, θά ενισχύσει τή μεταπρατική 
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δομή της ο ί κ ο ν ο μ ί α ς μ α ς ^ ϋ ά μονιμοποιή 

" ο υ ς μηχανισμούς ε ν τ ε ρ ι κ ή ς εξάρτησης,4 

χ ι σ τ ο τ ί ς π ι θ α ν ό τ η τ ε ς εφαρμογής προγρά 

μη nmr •& ΐ'κρβρ ω τ ο ? ιά ίο 6 ρ ρ ο π,η ανάπτυξη της ;χωρας 

, ίσως γ ι ά πάντα τη δυνατότητα 
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πίκεντρο τόν ελληνικό χώρο καί ντόπια δυναμική. 

'-haiáxa-/' Αμεσος είναι ó κίνδυνος, λόγω της επιδίωξης της 

EOE νά ενισχύσει τίς μεγάλες εκμεταλλεύσεις, ó ελληνικός 

αγροτικός πληθυσμός νά μειωθεί ριζικά, χωρίς νά έχουν ληφθεί 

μέτρα γιά νά υποβοηθηθούν δσοι αναγκάζονται νά εγκαταλείψουν 

την ύπαιθρο.-Στατιστι KCî f-κληρου. J 

Οι οπαδοί της ένταξης επιδιώκουν με στατιστικές νά απο

δείξουν τά οικονομικά πλεονεκτήματα της. Οι στατιστικές 

συγκαλύπτουν όμως τό καίριο ερώτημα, ερώτημα οικονομικής πο

λιτικής ποια μακροπρόθεσμη προοίΐτική εξέλιξης μας ενδιαφέρει. 

ΐο κατά κεφαλήν εισόδημα μπορεί ν'αυξηθεί μέ αλόγιστη ανάπτυ

ξη του τουρισμού. Θέ?νουμε νά κάνουμε Ομως τή χώρα μας ένα 

τεράστιο ξενοδοχείο. 6έλουμε νά επικρατήσει σ'δλη τή χώρα μας 

ή κατάσταση πού επικρατεί σήμερα στον "Άγιο Νικόλαο, οπού σέ 

3.000 κατοίκους αντιστοιχούν 7·0Ο0 ξένοι, δπου σέ κάθε οι

κογένεια αντιστοιχεί τουλάχιστον 1 γκαρσόνι καί μιά καμαριέ

ρα. '0£ iZcc. u*tieLa¿>t l ì l c,cc> VíW( 

Πιστεύω, οτι είναι σο;στό νά επιδιώκουμε μιά εξέλιξη,πού 

Οά χαρίσει στή χώρα μας ουσιαστική ανεξαρτησία, θά δώσει 

στους κατοίκους της τή δυνατότητα επιλογής του τρόπου ζωής 

του καί θά τους καταστήσει έτσι πραγματικά ελεύθερους. Ή 

ένταξη είναι βτ\μ/χ προς τήν αντίθετη κατεύθυνση. 

Σέ συΓήτηστ/γυρω από τό θέμα τής Ι.Ο.Κ. κάποιος, οπαδός 

της ένταξης u/o υ αντιπρότεινε, δτι στην αλυσίδα μειονεκτημά

των πού σνε/φερσ μπορεί νά παραθέσει κανείς άλισύδα πλεονεκτη

μάτων, π./, τά ελληνικά προϊόντα θά κυκλοφορούν ελεύθερα στην 

EOE κ.λ/π. Ή απάντηση στό ερώτημα αν ή ένταξη συμφέρει ή βχι 

6έν πρέπει όμως νά δοθή μέ τό νάδιαπιστώσουμε τό κέρδος των 

βιομηχάνων η τή Γημιά των αγροτών καί αφαιρώντας τά κέρδη α

πό τίς Γημιές νά δούμε αν μας περισσεύει τίποτε, αν ε-ιναι θε-



-TUMO τό υπόλοιπο. Τό πρόβλημα της ένταξης δεν εκφράζεται με 

στατιστικές. Mé την ένταξη ή χώρα μας θά προσθεθή ολοκληρωτι

κά στό διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. Τό σύστημα τούτο δου

λεύει έτσι , ώστε μιά περιοχή, πού είναι πολιτικά καί οικο

νομικά εξαρτώμενη νά περιέχεται σέ ακόμη μεγαλύτερη εξάρτη

ση. "Οπως σήμερα στή χώρα μας μιά επαρχία εξαρτάται οικονομι

κά καί πολιτικά άπό τήν Αθήνα καί ανάμεσα στην επαρχία καί 

στην Αθήνα υπάρχει τεράστια ανισότητα έτσι καί στην Ευρώπη 

αύριο ή Ελλάδα θά είναι επαρχία εξαρτώμενη άπό τό Ευρωπαϊ

κό Κέντρο. Είναι αυτό πού θέλουμε^ 

Καλό παράδειγμα γιά νά σταθμίσουμε τά αποτελέσματα της 

ένταξης αποτελεί ή Ιταλία. Ή 'Ιταλία ανήκει στά ιδρυτικά 

κράτη της EOE. "Αν ή Κοινή Αγορά αποτελούσε πανάκεια , θά 

έπρεπε νά έχει λύσει τά κύριαοίκονομικά προβλήματα της. Στίς 

30.4.197^ι 17 χρόνια μετά τή δημιουργία της ΕΟΚ, Οταν πιά ή 

Συνθήκη της Ρώμης είχε ολοκληρωτικά εφαρμοσθεί, ή 'Ιταλία α

νέστειλε τήν εφαρμογή ορισμένων άρθρων της καί επέβαλε δρα

στικούς περιορισμούς στίς εισαγωγές. Ή αιτία' Τό έλλειμμα 

του ιταλικού ίσοΓυγίου πληρωμών, ειχεφθάσει στό πρώτο τετρά

μηνο του 1974- xi δλας τά 3»5 έκατομμύριαδολλάρια. Οι εισαγω

γές είχαν αυξηθεί σέ σύγκριση με τό 1973 σχεδόν 2,5 φορές 

περισσότερο άπό τίς εξαγωγές. Ή 'Ιταλία διεπίστωνε ó διεθνής 

^typpíanexai σέ κατάσταση δπου οΰτε μπορεί νά αγοράσει πιά στό 

εξωτερικό, οτι είναι αναγκαίο γιά νά συνεχίσει ή βιομηχανία 

της νά εργάζεται οΰτε μπορεί νά βρει φιλάνθρωπους γιά νά της 

παράσχουν πιστώσεις 

k<*° _ί J Ή μέχρι σήμερα λειτουργία της συμφωνίας σύνδεσης με 

τήν ECK του 1962 επιβεβαιώνει, οτι ή Ελλάδα δέν έχει τήν οι

κονομική καί πολιτική δύναμη νά εκμεταλλευτεί τίς δυνατότη

τες, πού 'ίσιος της παράσχει ή ένταξη. Ή συμςοωνία σύνδεσης 

λειτούργησε μονόπλευρα προς δφελος των χωρών της ΕΟΚ. 'απε

λευθέρωση βιομηχανικών προϊόντων. Περιορισμοί κλωστοϋφα

ντουργικών. 

Παρά τή τυπική ελεύθερη κυκλοφορία των γεωργικών 

προϊόντων ή μεταχείρηση των ελληνικών γεωργικών προϊόντων ά-
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-πό τήυ E.G.!. είναι περίπου ή αύτη μεταχείρηση των προϊόντων 

τρίτων χωρδν. Ή EGE επιβάλλει αντισταθμιστικές εισφορές πο

σοστώσεις, δασμούς καί έφαρροζει ειδικές ρυθμίσεις για νά 

προστατεύσει τά προϊόντα της. Ή Ελλάδα δε δικαιούται χρημα

τοδότησης άπό τό Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικού Προοανατολίομοΰ 

καί Εγγυήσεων, δε μπορεί νά ζητήσει τίς 'ίδιες ελάχιστες τι

μές γιά τά προϊόντα της, πού εφαρμόζονται στίς χώρες της κοι

νότητας, δεν έχει δικαίωμα νάάπαιτήσει περιορισμό των εισαγω

γών ομοίων προϊόντων προς τά δικά της άπό τρίτες χώρες. 

Ετσι ενώ ή ελληνική γεωργική παραγωγή έχει μεγάλες δυνατότη

τες ανάπτυξης καί μπορεί νά καλύψει σοβαρό ποσοστό των αναγκών 

της Ευρωπαϊκής 'Αγοράς παίζει πάντα εντελώς περιωρισμένο ρόλο. 

'il μέχρι σήμερα σχέση με την EOE δείχνει, δτι στό κα

θεστώς της ασάφειας μέσα στό οποίο πραγματοποιείται ή συνεργα

σία χρειάζεται δύναμη οικονομική καί πολιτική γιά νά επωφελη

θούμε. Κά κύρια μέλη της Κοινής '¿γ̂ ηο'ας, Γερμανία, Γαλλία, 

Αγγλία μπόρεσαν μέχρι σήμερα liai αξιοποίησαν τή Κοινή 'Αγορά 

γιατί διαθέτουν τόσα μέσα πίεσης, ώστε μπορούν νά σταματούν 

εξελίξεις, πού θεωρούν já-συμφορες. Ή Γερμανία π.χ. γιά καιρό 

παρεμπόδισε τή λειτουργία τού Ταμείου γιά τήν ενίσχυση των ύ-

ποαναπτύκτωνπεριΦορείων της κοινότητας, επειδή της είχε Γητη-

θή νά φέρει %ρτΉ.χ>ρ\.ο βάρο.ς.^ Η Ελλάδα στή διελκύστιδα τούτη 

βρίσκεται εκ των προτέρων σέ μειονεκτική θέση μιά πού δέν έ

χει τίποτε πιά νά προσφέρει γιά νά πετύχει ανταλλάγματα, θά 

αναγκασθεί νά Γητιανεύει μέρα με τή μέρα γιά τίς άμεσες α

νάγκες της. Γιά νά εξασφαλίσει τή πολυπόθητη οικονομική βοή

θεια 6ά εξαναγκάζεται σέ Ολο καί μεγαλύτερες οικονομικές καί 

πολιτικές υποχωρήσεις σέ μεγαλύτερη εξάρτηση. 

Ίί ένταξη θά αυξήσει τά μέσα πίεσης των δυτικοευρωπαϊ

κών χωρών γιά τήν προσαρμογή της ελληνικής πολιτικής στίς α

παιτήσεις των ΗΠΑ. θά παγιώσει τό πο?νΐτικό πλαίσιο, πού καθιε

ρώνει τό δορυφορικό ρόλο της χώρας μας. Ή ανεξαρτησία της ση

μερινής Ευρώπης απέναντι στίς HUA αποτελεί μύθον. 

συμπερασματικά μπορούμε να οιαπιστωσουμε οτι ι ευρω

παϊκές χώρες δέχονται τήν υποταγή στην 'Αμερική καί δέν έγουν^ 

εκδηλώσει διάθεση άνεξαρτοποίησης. Gì αντιδικίες, διαφωνίες 
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καί τριβές, που έμφανίΓονται κατά καιρούς, είναι δια φορές 

συνεταίρων, πού επιλύονται συνεταιρικά γιά χάρη της κοινής 

υπόθεσης. Ή ευρωπαϊκή ίδέα δε μετουσιώθηκε σε κοινή πολι

τική, πού θά επιτρέψει στην Ευρώπη νά γίνει αυτόνομος παρά

γοντας απέναντι στις δύο υπερδυνάμεις. Αντίθετα χρησιμο

ποιήθηκε γράφει ó Κτυβερζέ στο παραπάνω άρθρο του *γιά νά 

συγκρατήσει τάσεις άνεξαρτοποίησης των έθνων ενάντια στή 

κυριαρχία της Ούάσιγκτων καί νά συγκαλύψει τή κυριαρχία τού 

τη μέ τό μανδία μιας ελεύθερης κοινότητας" 

ϋετά τήν ολοκληρωτική ένταξη της Ελλάδας στή Κοινή 

Αγορά οί χώρες της Κοινής 'Αγοράς θά επιδιώξουν νά επιβάλ

λουν στην 'Ελλάδα, τήν αμερικάνικη πολιτική, πού είναι καί 

δική τους πολιτική. Θά συνηγορήσουν π.χ. γιά βάσεις στή 

Κρήτη ff δικαιώματα χρήσης του εναέριου ελληνικού χώρου η 

μιά φιλική διευθέτηση των διάφορων μέ τή Τοιτρκία. Ή Ελλά

δα θά έχει τότε λόγω αυξημένης οικονομικής εξάρτησης ακόμη 

λιγώτερα περιθώρια νά αντισταθεί σέ σχετικές πιέσεις απ'δ,τι 

σήμερα. Καί έάν μέν ύποχοορήσει σέ δλες τίς αξιώσεις,πού θά 

τίς τεθούν διαδοχικά, τότε βέβαια δε θά υπάρχει λόγος επι

βολής δικτατορίας. Ό σκοπός της δικτατορίας θά ?χει επι

τευχθεί μέ μέσα πολύ πιό αθόρυβα καί αποτελεσματικά. Τό ξε

πούλημα θά £χει "δημοκρατικές" ευλογίες. "Εστω όμως, δτι οί 

ελληνικές κυβερνήσεις θά αντιδράσουν. Μέ ποιο τρόπο θά εμπο

δίσει ή Κοινή Αγορά τους εκτελεστές των ξένων εντολών νά ε

πιβάλουν καί κατοχή στή χώρα μας. Μήπως έχει στρατό πού θά 

επέμβει Î Μήιιως ή περικοπή πιστώσεων καί μιά πι'ανή άντιστο-

λή τής διαδικασίας ένταξης θά συγκροτήσουν τους νέους πραξι-

κοπηματίεςΐ Ή αναστολή τής διαδικασίας σύνδεσης καί ήπε-

ρικοπή των χρηματοδοτήσεων στην επταετία δεν παρεμπόδισαν 

στό ελάχιστο στή δικτατορία, γιατί τά μέτρα τούτα άντισταΟμί-

στηκαν από άλλα μέτρα σέ άλλα επίπεδα,πού πήραν ακριβώς οί 

'ίδιες "".ωρεςζοπως δάνεια Ιδιωτικών τραπεζών καί διεθνών οργα

νισμών) ή* οίΗΠΑ. Ούτε ή γενική κατακραυγή δέν μπόρεσε νά δη

μιουργήσει προβλήματα στους κινηματίες. Ή δικτατορία οχι 

μόνο επιβίωσε τήν αποπομπή της άπό τό Συμβούλιο τής Ευρώπης 
Ι 

αλλά ενίσχυε τή θέση της χάρη στίς επισκέψεις των επισήμων 
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ρεωθει τό οίκονομικοπολιτικό σύστημα των ανεπτυγμένων βιο

μηχανικών καπιταλιστικών χωρών στίς χώρες της περιφερείας. 

•̂ Ή EOE είναι πολιτικοοικονομικός συνασπισμός πού εκπροσωπεί 

συγκεκριμένα οικονομικά καί πολιτικά συμφέροντα. Τό νά ταυ

τίζουμε ECK καί Ευρώπη αποτελεί λάθος καί οδηγεί σε παραπλά

νηση καί αποδοχή της ιδεολογικής σύγχισης πού εσκεμμένα καλ

λιέργησαν καί καλλιεργούν εκείνοι πού φαντάζονται την Ευρώπη 

υπηρέτη των κερδοσκοπικών τους συμφερόντων. 

Οι υποστηριχτές της ένταξης, προβάλλουν, δτι ή δογματική σίρνη — 

ση της ένταξης παραβλέπει την "δυναμική πλευρά της ευρωπαϊ

κής εξέλιξης. 

Γίαρ'δλο πού συγνά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επικολλούνται την 

ευρωπαϊκή ιδέα δέν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε οποιο

δήποτε θέμα, πού δέν εντάσσεται στό πλαίσιο της τελωνειακής 

ένωσης. Μάταια θά αναζητήσει κανείς ενιαία αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της εξωτερικής πολιτικής, κοινή οικονομική ή καί 

νομισματική πολιτική, ενιαία ενεργειακή πολιτική, ή θεσμούς 

πού αντιπροσωπεύουν άμεσα τόν ευρωπαϊκό πληθυσμό. Σχετικές 

προσπάθειες, όπως γιά μιά κοινή νομισματική πολιτική, χρεωκό-

πησαν γιατί καμμιά από τίς ευρωπαϊκές χώρες δέ θέλησε νάπε-

ριορίσει τίς εξουσίες της. ΰΐ αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινο

βουλίου δέν έχουν παρά συμβουλευτικό χαρακτήρα καί δέν 

δεσμεύουν τά κράτη μέλη. Καί οι διαλαλούμενες ενιαίες ευρω

παϊκές εκλογές θά είναι εκλογές γιά ενα όργανο μέ τίς εξου

σίες πού είχε ή Συμβουλευτική 'Επιτροπή. 

Ευρωπαϊκή ενοποίηση κάτω από τίς σημερινές πολιτικές 

καί οικονομικές συνθήκες δέν πρόκειται νά υπάρξει. θ£ μεγά

λες μονοπωλιακές καί όλιγσπωλιακές επιχειρήσεις, οι πολυεθνι

κές εταιρείες έχουν πετύχει χάρη στή Κοινή Αγορά τόν έ

λεγχο του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Δέν έχουν γιά τού

το κανένα λόγο νά συνδράμουν , νά βοηθήσουν στή δημιουργία 

ενός ισχυρού πολιτικού κέντρου, πού θά μπορούσε ν.ά τους 

αμφισβητήσει τήν εξουσία. 

0Ì οπαδοί της ένταξης απαντούν στό επιχείρημα γιά τήν 

αναγκαιότητα μιας αυτόν ομης πολιτικής μέ τη παρατήρηση,θά 

κάνουμε τή χώρα μας 'ΑλβανίαÎ 
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'Αποσιωπούν σκόπιμα δτι δύο από τίς ευρωπαϊκές χώρες με τό 

ψηλότερο βιοτικό επίπεδο, ή Σουηδία καί ή Φινλανδία έχουν 

ακολουθήσει καί τό δρόμο της πολιτικής ουδετερότητας ανάμε

σα στίς υπερδυνάμεις καί τό δρόμο της οικονομικής αυτονομίας. 

'Αποσιωπούν δτι ή Μορβηγία αρνήθηκε την ένταξη καί διαπραγμα

τεύτηκε μετά τήυ ένταξη Ορους τιολύ καλύτερους γιά τή σχέση 

της με τήν Ε.O.K. Ό δρόμος γιά τήν αυτονομία δεν είναι ου

τοπικός. 

Ή Ελλάδα αντίθετα με τίς άλλες χώρες της καπιταλιστικής 

περιφέρειας, όπως της Αφρικής η της Κεντρώας Αμερικής έχει 

παραγωγικό δυναμικό, πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά μια 

λύση αυτόνομης ανάπτυξης. Χρειάζεται Ομως ενσυνείδητη στρα

τηγική μέ στόχο τήν ανάπτυξη καί ταυτόχρονα κινητοποίηση της 

συντριπτικής πλειοψηφίας του λάοΰ./τόσο^τ^μιά καί ή άλλη 

προϋπόθεοη δέν μπορούν νά εκπληρωθτί&ν μέ τίς σημερινές οίκο-

νοκικές συνθήκες. 

Gì εξαγωγές της Ελλάδας στή Μέση Ανατολή καί στή Βό

ρειο Αφρική παρουσίασαν τά τελευταία χρόνια σταθερή ανοδι

κή πορεία. Τό 1974- αντιπροσώπευαν τό 11,8?' περίπου του συνό

λου των ελληνικών εξαγωγών. Τό βάρος της προσπάθειας προς 

τήν κατεύθυνση των αραβικών χωρών τό έφεραν οι καθαρά 'Ελλη

νικές επιχειρήσεις μικρού καί μεσαίου μεγέθους, Εούλησαυ με

γάλη ποικιλία εγχωρίων προϊόντων. Αντίθετα οί πολυεθνικές 

αμερικανικές ή Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μέ έδρα τήν Ελλάδα 

παρό: τήν πείρα πού έχουν γιά τήν κατάκτηση νέων αγορών καί 

τήν τεχνολογική καί οργανωτική υποστήριξη, πού Οά μπορούσαν 

νά τους παράσχουν οί κεντρικές εταιρείες των άναπτυγμέων κρα

τών ελάχιστα βοήθησαν στην ανάπτυξη τών εξαγωγών στον αραβι

κό χώρο. Τούτο γιατί ή προσπάθεια τών πολυεθνικών εταιρειών 

είναι προσανατολισμένες στην εσωτερική αγορά. Στον αραβικό 

κόσμο αναπτύσσουν δραστηριότητα άλλες εταιρείες τών ίδιων 

συγκροτημάτων. 'Η ανάπτυξη τών εξαγωγών δείχνει δτι οί ντό

πιες επιχειρήσεις προσπαθούν νά ξεφύγουν άπό τά περιοριστικά 

πλαίσια πού επιβάλλει ή κυριαρχία τών αμερικανικών καί Ευρω

παϊκών πολυεθνικών εταιρειών στην Ελληνική οικονομία καί ~. 
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άπό τόν αποκλειστικό προσανατολισμό της ελληνικής επίσημης 

εμπορικής πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή και βορειοαμερικανική 

αγορά. 

Ή χώρα δεν χρειάζεται ολοκληρωτική σύνδεση με τδ 

διεθνές καπιταλιστικό σύστημα γιά νά ισχύσουν ακόμη πιό αμεί

λικτοι οι νόμοι της αγοράς, αλλά προγραμματισμό καί έλεγχο 

των διεθνών σχέσεώντης , γιά νά επιτευχθεί μιά ολοκληρωμένη 

οικονομική δομή. Χρειάζεται αντί γιά τήν ένταξη διαμόρφωση 

μιας ειδικής σχέσης απέναντι στην ΕΟΚ. μέ στόχο τήν εξαφάνιση 

της οίκονφικής καί πολιτικής εξάρτησης καί τήν αντίστοιχη 

ίσχυροποίηση των εθνικών κέντρων λήψης αποφάσεων. Βασική επι

δίωξη κάθε νέας σχέσης πρέπει νά είναι ή εξασφάλιση των προϋ

ποθέσεων γιά νά σπάσει ή Ελλάδα τό πλέγμα τής εξάρτησης. 

Οι νέες μας σχέσεις πρέπει νά συντείνουν, ώστε ή ανάπτυξη μας 

από έτεροκινούμενη, σύμφωνη μέ τίς απαιτήσεις των οικονομικών 

τής Δύσης, νά -\ϊνει .αύτοκεντρική, νά ε*χει δική της ντόπια δυ

ναμική. Πρέπει ν'αγωνιστούμε γιά νά ματαιώσουμε τήν ε'νταξη καί 

νά κρατήσουμε ?τσι τό δρόμο ανοιχτό γιά μιά δημοκρατική καί σο

σιαλιστική κοινωνία. 



χ 

vi 

pot επιχείρησεις^εγκαθίστανται άπό τίς ανεπτυγμένες χώρες στίς XÖ-

ρες ττϊς περιφέρειας τή"ς καπιταλιστικής ανάπτυξης, δπως ή *Ελλάδα, α

νήκουν κατά κανόνα σέ πολυεθνικές εταιρείες. Ol βασικές αποφάσεις 6ιά 

τό τί θά κάνουν ot Επιχειρήσεις αυτές παίρνονται όχι μέ βάση κριτήρια 

ανάπτυξης τής 'Ελληνικής οίκονομίας αλλά κριτήρια πού άφοροον τη* μεγι

στοποίηση τοΟ κέρδους τοο δλου πολυεθνικού συγκροτήματος· Παραδίνεται 

έτσι ή διαδικασία κατανομής τον πλουτοπαραγωγικών μας πόρων σέ ξένα 

κέντρα αποφάσεων, _JJH διευρυμένη αγορά, ή ΕΟΚ, ανοίγει δυνατότητες αυ

ξημένης διάθεσης προϊόντων καί αίκονομικής δραστηριότητας μόνο σέ το-

μεϊς πού μέ βάση τό διεθνή καταμερισμό Ιργασίας μετατέθηκε ή παραγωγή 

άπό τίς ανεπτυγμένες χώρες προς τή\{ *Ελλάδα} *Η διεύρυνση τή*ς αγοράς 

δέν ανοίγει προοπτικές στό σύνολο των *Ελληνικων προϊόντων άλλα μόνο 

σέέκεϊνα πού λόγω τή*ς δυναμικής τή"ς ανάπτυξης στίς βιομηχανικές κα

πιταλιστικές χώρες παράγονται πλέον στίς χώρες τής περιφέρειας. Τά 

προϊόντα αυτά, δπως π*χ* τά κλωστοϋφαντουργικά, προϋποθέτουν χαμηλή 

τεχνολογική στάθμη καί ή παραγωγή τους δηλαδή διατηρεί καί αναπαράγει 

τή σχέση εξάρτηση! 



Ή απάντηση στό ερώτημα, αν ή ένταξη συμφέρει ή δχι, αν 

οι οικονομικές επιπτώσεις της ένταξης θά είναι θετικές η 

αρνητικές δίνετε συνήθως με τό να διερευνώνται τά κέρδη και 

οι ζημίες των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού, των αγροτών καί 

των βιομηχάνων π.χ. καί να διαπιστώνετε αν τό υπόλοιπο της 

πρόσθεσης των θετικών και αρνητικών στοιχείων είναι θετικό ή 

Λ e τ-_ αρνητικό. Πρόσφατο παράδειγμα της νοοτροπίας αυτής είναι ή 
/lesôt- \toVa- , u ~ , . .. , , , „ Λ 

1 ν
 κυβερνητική δήλωση οτι το όφελος μας απο τήν ένταξη κατά τή 

διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θά φτάσει τά 1800 εκ. $ 

περίπου, τόσο θά είναι τό υπόλοιπο των εσόδων καί εξόδων της 

χώρας. 

Τό πρόβλημα της ένταξης δεν συλλαμβάνεται με προσθαφαιρέ

σεις. Γιά νά κρίνουμε τά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της πρέ-* 

πει νά εξετάσουμε ποια είναι ή δυναμική του συστήματος στό 

όποιο θά συμμετάσχουμε, πού οδηγεί μιά χώρα μη βιομηχανικά 

ανεπτυγμένη ή συμμετοχή της σέ μιά Κοινή Αγορά βιομηχανικά 

ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. 

Ή ένταξη της *Ελλάδας στή Κοινή 'Αγορά είναι τό λογικό 

επακόλουθο της οικονομικής πολιτικής πού ακολούθησαν οι μέχρι 

τώρα Ελληνικές κυβερνήσεις, πολιτικής πού βασίζεται στή στενή 

σύνδεση με τό διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. Ή μέχρι σήμερα 

σχέση μας με τίς προηγμένες βιομηχανικές χώρες δέν οδήγησε στην 

αυτονομία, άλλα στην εξάρτηση της χώρας. *Η ένταξη της Έλλά-

6ας θά Ινισχύσει τήν εξαρτημένη δομή της οικονομίας μας. 3jzou_txa 
OÍ χώρες της ECK προωθούν ενα νέο διεθνή καταμερισμό 

εργασίας. Στίς μεσογειακές χώρες εγκαθίστανται βαθμιαία κυρίως 

βιομηχανίες, οι ¿ποιες απαιτούν πολλά εργατικά χέρια ή χαμηλή 
τεχνολογία ή ρυπαίνουν τό περιβάλλον. Στίς ανεπτυγμένες βιομη

χανικές καπιταλιστικές χώρες παραμένουν καί αναπτύσσονται κυ

ρίως οι βιομηχανίες παραγωγής κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, καί 

εκείνες πού προϋποθέτουν ανεπτυγμένη τεχνολογία. Ή ελαφρά 

βιομηχανία πού εγκαθίσταται στίς μεσογειακές χώρες κάτω άπό 

άπό τίς συνθήκες αυτές ενω αποτελεί πρόοδο ταυτόχρονα διατηρεί* 

καί αναπαράγει τήν εξάρτηση. Ή βιομηχανία της μεσογειακής χώ

ρας καθοδηγείται μεταξύ άλλων, ως προς τήν τεχνολογία καί τίς 

αγορές άπό τήν οίκονομία των δυτικοευρωπαϊκών χωρών. 

- U>DuTa ç 
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Στίς καπιταλιστικές περιφερειακές χώρες, ή βιομηχανική 

ανάπτυξη πραγματοποιείται από πολυεθνικές εταιρείες των δυτι

κοευρωπαϊκών χωρών. 0Ì πολυεθνικές εταιρείες, δταν πραγματο

ποιούν μιά επένδυση, διατηρούν τόν Ιλγχό της προς δφελός τους. 

Ή μητρική εταιρεία αποφασίζει γιά τή διοίκηση της θυγατρικής, 

τόν τρόπο διάθεσης των προϊόντων, τήν έρευνα, τήν τεχνολογία, 

τήν διάθεση των κερδών. *Η μητρική εταιρεία παίρνει τις αποφά

σεις της με στόχο τή μεγιστοποίηση του κέρδους της καί δχι τήν 

ενίσχυση της οικονομίας της μεσογειακής χώρας. Ή θυγατρική 

εταιρεία f) είναι ενα απλό πρατήριο πού ιδρύθηκε μέ σκοπό νά 

διευκολύνει τήν διάθεση του προϊόντος της μητρικής στην εσωτε

ρική αγορά της μεσογειακής χώρας, των παρεχομένων από τίς κρα

τικές υπηρεσίες κινήτρων, της προσφοράς χαμηλά αμειβομένων 

εργατών. Οι πολυεθνικές επιτείνουν μέ τή δραστηριότητα τους 

τήν εξάρτηση καί ελέγχουν τόν νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας 

προς δφελος των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών. 

θ£ χρηματοδοτήσεις πού προσφέρουν οι χώρες της EOE. στά πλαίσια 

της συνεργασίας μέ τίς μεσογειακές χώρες αποτελούν καί αυτές 

μέσο ελέγχου των χωρών πού χρηματοδοτούνται. ""Ερευνες έχουν 

δείξει δτι τό 80% των χρηματοδοτήσεων άπό χώρες της EOE προς 

χώρες του Τρίτου κόσμου δίδεται γιά νά προμηθευτούν οί χώρες 

αυτές κεφαλαιουχικά αγαθά άπό τίς ϊδιες τίς χώρες της ΕΟΚ. 

Μέ τόν τρόπο αυτό οί χώρες της ΕΟΚ δχι μόνο χρηματοδοτούν ου

σιαστικά τή δικιά τους βιομηχανία, άλλ'εξασφαλίζουν τή σύνδεση 

της οικονομίας της χρηματοδοτούμενης χώρας μέ τήν ΕΟΚ , ώστε 

νά αποτελέσει μελλοντικά αγορά γιά τά προϊόντα τους. Μέ τίς 

χρηματοδοτήσεις προωθούνται άλλωστε έργα υποδομής πούβοηθουν 

ν'αυξηθεί ή περιωρισμένη μέχρι τή στιγμή εκείνη ζήτηση γιά τά 

βιομηχανικά προϊόντα των ευρωπαϊκών χωρών (Χτίζονται αυτοκινη

τόδρομοι καί δχι σιδηρόδρομοι γιά νά προωθηθεί ή εξαγωγή ι

διωτικών αυτοκινήτων). 

''Ενας Νορβηγός παρατηρητής διαπίστωσε συνοπτικά, δτι ή 

Κοινότητα μέσα άπό τήν οικονομική συνεργασία άσκεΐ "τήν εξου

σία ενός οικονομικού συστήματος, τό όποιον κινεί ανθρώπους, 

προϊόντα καί χρήματα, δημιουργεί κέντρα καί περιφέρειες, πλου

ταίνει τά πρώτα καί φτωχαίνει τίς δεύτερες. Υπάρχουν βέβαια 



στοιχεία ανακατανομής του εισοδήματος στή σχέση αύτη. Τό κίντρο 

δίδει ορισμένα άπό τά κέρδη του πίσω στην περιφέρεια με τή 

μορφή επιδοτήσεων η αναπτυξιακής βοηθείας. Άλλα ή επιστροφή 

πόρων δέν έχει άλλο σκοπό παρά. νά ενισχύει τήν εξουσία του 

κέντρου πάνω στην περιφέρεια.' 

Μελέτες σχετικά με τά αποτελέσματα του προϋπολογισμού 

ιτης Κοινότητας πάνω στην εξέλιξη της Κοινότητας έχουν δια

πιστώσει" *0 προϋπολογισμός της Κοινότητας αντί νά πραγματο

ποιεί μεταφορά πόρων άπό τις οίκονομικά. ισχυρές στίς οικονο

μικά ασθενείς χώρες πραγματοποιεί τό ακριβώς αντίθετο : με

ταφορά πόρων άπό τίς ασθενείς οικονομικά χώρες της Κοινότητας 

προς τίς ισχυρές. Καί συμβάλλει στή διεύρυνση παρά στή σμί

κρυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ή 'Ιταλία ή οποία είναι 

όγδοη άπό πλευράς ΑΕΠ έχει καθαρή συμβολή στον προϋπολογισμό. 

*Η Βρετανία αν καί είναι έβδομη άπό πλευράς ΑΕΠ είναι τρίτη 

άπό πλευράς καθαρής συμβολής. Δέν είναι λοιπόν υπερβολικό νά 

υποστηριχθεί δτι μέ βάση τά στοιχεία του προϋπολογισμού οι 

φτωχοί...βοηθούν τους πλούσιους (γιά νά γίνουν ίσως πλουσιό

τεροι) . 

Καί ή έκθεση Τίντεμανς, του άλλοτε βέλγου πρωθυπουργού 

γιά τό μέλλον της Κοινότητας, διαπίστωνε τό 1976 τήν τάση της 

άγορας νά συγκεντρώνει τά κεφάλαια καί τίς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στίς πιό ανταγωνιστικές περιοχές της Κοινότη

τας. 

Καλό παράδειγμα γιά νά σταθμίσουμε τά αποτελέσματα της 

ένταξης αποτελεί ή Ιταλία. Ή 'Ιταλία ανήκει στά ιδρυτικά 

κράτη της ΕΟΚ. "Αν ή Κοινή αγορά αποτελούσε πανάκεια, θά 

έπρεπε νά έχει λύσει τά κύρια οίκονομικά προβλήματα της. Στίς 

30.4.197^, 17 χρόνια μετά τή δημιουργία της ΕΟΚ, δταν πιά ή 

Συνθήκη της Ρώμης είχε ολοκληρωτικά εφαρμοσθεί, ή 'Ιταλία 

ανέστειλε τήν εφαρμογή ορισμένων άρθρων της καί επέβαλε δραστι

κούς περιορισμούς οτίς, εισαγωγές. Ή αίτίαί Τό έλλειμμα του 

ιταλικού ισοζυγίου πληρωμών είχε φθάσει στό πρώτο τετράμηνο 

του 197^ κι ολας τά 3,5 εκατομμύρια δολλάρια. Οι εισαγωγές 

είχαν αυξηθεί σέ σύγκριση μέ τό 1973 σχεδόν 2,5 φορές περισ

σότερο άπό τίς εξαγωγές. 

Συμπερασματικά ?νθΐπόν μπορούμε νά διαπιστώσουμε δτι : 



Ή Κοινότητα μίόα από τό ελεύθερο εμπόριο, τόν καταμερισμό 

εργασίας καί την οίκονομική βοήθεια επιδιώκει την έκμετάλλευ-

οη καί την Ιξουσίαση των μεσογειακών χωρών. 

Με την ένταξη ή χωρά μας θά προσδεθεί ολοκληρωτικά στο 

διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. Τό σύστημα τοΰτο δουλεύει σε 

τρόπο ώστε μια περιοχή πού είναι πολιτικά καί οικονομικά ε

ξαρτώμενη νά περιέρχεται σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση. Ή 

£ντάξη στή Κοινή Αγορά θά μειώσει στό ελάχιστο τίς πιθανό

τητες εφαρμογής προγράμματος γιά τήν αυτόνομη καί διαρθωτικά 

ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Θά αποκλείσει έτσι, ϊσως γιά 

πάντα, τή δυνατότητα νά υπάρξει ανάπτυξη με επίκεντρο τόν ελ

ληνικό χώρο καί ντόπια δυναμική. 

Τήν εθνική ανεξαρτησία προωθεί μόνο μιά πολιτική, πού δη

μιουργεί τίς προϋποθέσεις γιά τά σπάσει ή Ελλάδα τό πλέγμα 

της εξάρτησης, πού βοηθά ώστε ο( δυνατότητες επιλογής μας νά 

μην περιορίζονται αλλά νά πολλαπλασιάζονται« 

Τέλος μερικά λόγια γιά τίς στατιστικές καί τους αριθμούς -

Αγροτικός κλήρος, εμπορική ναυτιλία- Όφέλη από τήν ένταξη. 

Προϋποθέσεις χρηματοδοτήσεων- Κάστρα χτισμένα στην άμμο. 



*Η πολιτιστική δραστηριότητα -π.χ. ή λογοτεχνική ή ή 

μουσική Γώή- καθορίζεται σε μια καπιταλιστική οίκονομία, όπως 

της σημερινής Ελλάδας, σε μεγάλο βαθμό άπό τήν ανάγκη πραγμα

τοποίησης κέρδους. Χωρίς κέρδη δεν είναι δυνατό νά έπιΓήσουυ 

ούτε ή εκδοτική οβτε ή κινηματογραφική επιχείρηση, οϋτε ó Γωγρά-
φος, οΰτε ó επιστήμονας, Επειδή όμως τό κέρδος είναι τόσο μεγα

λύτερο δσο μεγαλύτερος είναι καί ó κύκλος των προσώπων, στά ό

ποια μπορεί νά διατεθεί τό προϊόν, κάθε επιχείρηση προτίμα νά 

παράγει προϊόντα πού απευθύνονται στην πλειοψηφία των αγοραστών 

καί άδιοτφορει γιά τίς προτιμήσεις της μειονότητας. 

*i 'Ελλάδα αποτελεί καί θά αποτελέσει μετά τήν ένταξη χω

ρίς κανένα πιά περιορισμό τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής α

γοράς. Οι επιχειρήσεις, πού καθορίΓουν τήν πολιτιστική προσφορά 

στή ¿ίυτική Ευρώπη, θά παίΓουν αποφασιστικό ρόλο καί στον ελλη

νικό χώρο. ϊουτο θά οδηγήσει σιγά-σιγά στο νά εξομοιωθεί ή πο-

λιστική napayiûyfi στδν τόπο μας μέ τήν προσφορά στίς υπόλοιπες 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι ελληνικές Ιδιοτυπίες, fé ελληνικά 

χαρακτηριστικά θά εξαφανισθούν σιγά, αλλά σταθερά. *Η μουσική, 

ή λογοτεχνική ή ή είκαστική δραστηριότητα θά σχεδιάζονται μέ 

τίς ανάγκες της ευρύτερης αγοράς καί δχι μέ τίς απαιτήσεις της 

ελληνικής μειοψηφίας. 

Παράδειγμα γιά τίς επιπτώσεις του κανόνα τούτου στην ελ

ληνική αγορά αποτελούν τά παιδικά περιοδικά. Στην "Ελλάδα ση

μείωσε, πρίν άπό τόδεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αξιοσημείωτη επι

τυχία τό παιδικό περιοδικό " Ή ¿αάπλαση των Παίδων*, πού τήν 

επιμέλεια του είχε ένας άπό τους γνωστότερους λογοτέχνες της 

εποχής, ó Γρηγόριος Ξενόπουλος. Στάθηκαν επίσης στην αγορά θιά-

φορα Αλλά περιοδικά, πού κατά καιρούς είχαν μορφωτικό επίπεδο. 

Σήμερα στην αγορά κυριαρχούν προϊόντα αμερικάνικων κυρίως ot-

κων, τό "Μίκυ ώάους", "ό Ποπάϋ", "ή Ιώχνίυα" κ.λ.π. Είναι πολύ 

πιό εϋκολο καί φτηνό στον επιχειρηματία νά μεταφράσει τό ξένο 

ανάγνωσμα καί νά τό εκτυπώσει, δπως ακριβώς κυκλοφορεί στό εξω

τερικό, παρά νά δημιουργήσει ó ίδιος μέ ψηλό κόστος- πληρώ

νοντας π.χ. Ινα λογοτέχνη-είδικό γιά τήν ελληνική αγορά προϊόν. 

Πρέπει έμεΐς πού αρνούμαστε τήν ίσοπέδωση κσί τόν υποβι

βασμό τής λαϊκής παράδοσης σέ μουσειακό αντικείμενο νά παλαί-

ψουμε γιά νά διατηρήσουμε τήν ίδιαιτερότητά μας καί γιά νά κρα-
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-τήσουμε αντιμέτωποι με τήν παλίρροια του εμπορευματικού πολιτισμού 

ψηλά" τή σημαία ττ}ς δημιουργίας της βασισμένης στήυ ντόπια καί 

ευρωπαϊκή παράδοση. 

( • 



Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων της ένταξης τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

καί ή κυβέρνηση ξεκινάνε από διαφορετικές προϋποθέσεις καί 

επιδιώξεις^/Τά στοιχεία είναι γνωστά καί δέν επιδέχονται 

αμφισβητήσεις. Τό ποσοστό του ενεργού" πληθυσμού πού απασχο

λείται στη γεωργία στη χώρα μας είναι πολΰ μεγαλύτερο από 

δλες τις χώρες της ΕΟΚ. *Η εκμηχάνιση της γεωργίας τόσο από 

άποψη στρεμμάτων πού αναλογούν σ'ενα τρακτέρ δσο καί άπδ ά

ποψη χρησιμοποίησης λιπασμάτων κατά στρέμμα είναι ή χειρότε

ρη από δλες τίς χώρες της ΕΟΚ. Τό μέσο μέγεθος μιας αγρο

τικής εκμετάλλευσης στην "Ελλάδα είναι περίπου 35 στρέμματα 

έναντι 150 στην ΕΟΚ. *0 κλήρος είναι τεμαχισμένος σέ περισ

σότερα απομακρυσμένα τό ενα από τά άλλα κομμάτια ένω στην 

ΕΟΚ ε*ναι κατά κανόνα ενιαίος. "Ολα τούτα οδηγούν σέ παραγω

γικότητα πολύ πιό χαμηλή από αυτή στήυ ΕΟΚ, κατά 40% περί

που χαμηλότερη.Τό μέσο αγροτικό είσόδημα είναι μόνο τό 1/3 

σέ σχέση μέ τό μέσο είσόδημα στους άλλους τομείς τής ελλη

νικής οίκονομίας ένω στην ΕΟΚ φθάνει τό 60%. 

*Η αγροτική πολιτική τής ΕΟΚ έχει ξεκάθαρους μακροπρόθεσμους 

στόχους. Θέλει υά προωθήσει τίς μεγάλες εκμεταλλεύσεις πού 

θά χρησιμοποιήσουν σέ μεγάλο βαθμό μηχανικά μέσα καί ασχο

λούνται μέ εντατικές καλλιεργείς σέ βάρος των μικρών αγρο

τικών εκμεταλλεύσεων. Οι επιδοτήσεις , βοήθειες, πιστώσεις, 

άπδ τά διάφορα όργανα τής Κοινότητας τοΰτο τό σκοπό κύρια ε

ξυπηρετούν, θέλει ή Κοινότητα νά εντάξει έτσι τή γεωργία ο

λοκληρωτικά στό σύγχρονο καπιταλιστικό κύκλωμα μειώνοντας 

τόν αγροτικό πληθυσμό. Πράγματι σύμφωνα με τά επίσημα στοι

χεία τής Κοινότητας ο αγροτικός πληθυσμός της μειώθηκε άπδ 

τό 1963 εως τό 1970 κατά επτά εκατομμύρια πρόσωπα. Δέ χρει

άζεται πολλή σκέψη γιά ν'αντιληφτεί κανείς τί θά συμβεί στους 

"Ελληνες αγρότες μετά τήν ένταξη. *Η κοινή αγροτική πολιτι

κή καί τό ανέλεγκτο καπιταλιστικό σύστημα πού κρατεί στό τό

πο μας θά οδηγήσουν στδν αφανισμό τής μικρής καί μέσης αγρο

τικής εκμετάλλευσης, θά επιζήσουν Οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις 

μέ εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι πλούσιες επιδοτήσεις,πού υ

πόσχεται ή κυβέρνηση δέν πρόκειται νά διασώσουν τίς μικρές 

εκμεταλλεύσεις. Στά ροδάκινα π.χ. ή εγγυημένη κατά κιλό τιμή 

τής Κοινότητας ήταν φέτος χαμηλότερη άπό τήν αποζημίωση πού 

έδωσε ή Κυβέρνηση στους "Ελληνες παραγωγούς γιά τήν καταστρο-



φή ποσοτήτων πού δεν έγινε δυνατό νά διατεθούν οτήν εσωτε

ρική αγορά η νά εξαχθούν. 

*0 ενεργός αγροτικός πληθυσμός πού είναι σήμερα τό 3^% του 

συνολικού αγροτικού πληθυσμού θά μειωθεί ταχύτατα μέχρι καί 

σέ ποσοστό 9% περίπου, δσος δηλαδή εϊυαι ο μέσος ορός στή 

Κοινότητα. *Η διαδικασία ταύτη θά συνοδεύεται γιά τους 

αγρότες μας μέ τεράστια ανθρώπινη δυστυχία μιά πού χωρίς 

εκπαίδευση καί χωρίς χρήματα 6ά προσπαθούν νά βρουν δπου ο

πού μία δουλεία. Είναι χαρακτηριστικό δτι ή Αγροτική Τράπε

ζα προδικάζοντας τήν εξέλιξη τούτη προσπαθεί μέ νεώτερες I-

ρευυες ν'άποδείξει δτι ó ενεργός αγροτικός πληθυσμός είναι 

μόνο τό 20% του συνολικού πληθυσμού,αρα καί νά μειώσει τήν 

εντύπωση άπό τήν καθίζηση πού θά ακολουθήσει τήν ένταξη.Γιά 

τή Δεξιά ή διαδικασία τούτη αποτελεί εξυγίανση της οίκονομί-

ας. Γιά μας, αντίθετα, είναι απαράδεκτη γιατί ευθυγραμμίζει 

τή χώρα σέ ξένα καπιταλιστικά πρότυπα γιατί, προβλέπει Ιδι

ομορφίες της ελληνικής φύσης καί του ελληνικού πληθυσμού. 

Έμεις άποκρούομε κάθε εξέλιξη μέ σκοπό τήν ανάπτυξη του 

άγρο-βιο-μηχανικου καπιταλισμού καί τήν κυριαρχία του μονο

πωλιακού κεφαλαίου στή γεωργία. 'Εμείς άποκρούομε τήν ενσω

μάτωση της αγροτικής παραγωγής σ'ενα σύστημα δπου ελέγχεται 

άπό καπιταλιστικές εταιρείες καί οδηγεί σέ πλήρη εξάρτηση 

άπό τίς εξωτερικές αγορές, σ'ενα σύστημα πού σκοπό Ιχει τήν 

εξαφάνιση των μικροπαραγωγών γιά νά αυξήσουν τή προσφορά 

φτηνής εργασίας στή βιομηχανία. "Εχουμε επανειλημμένα τονί

σει, δτι πρέπει νά επιδιωχθεί ή συνδυασμένη άγροτικοβιομηχα-

νική ανάπτυξη υπαίθρου μέ τή βοήθεια συνεταιρισμών ώστε è 

πληθυσμός πού άποασχολεΐται σήμερα στήυ ύπαιθρο νά συνεχί

σει νά ασχολείται στό τόπο κατοικίας τουςσέ περισσότερες 

καί πιό πολύμορφες ασχολίες. 

Έδω πρέπει νά τονισθεί κι ενα σημείο πού έχει προβληματίσει 

τήν ίδια τήν Κοινότητα. Στην *Ελλάδα, αντίθετα μέ τίς χώρες 

της ΕΟΚ, οι ίδιοι οι αγρότες ασκούν ελάχιστη επιρροή στην 

εκμετάλλευση της αγροτικής παραγωγής. *Η διάθεση καί ή βιο

μηχανοποίηση των αγροτικών προϊόντων βρίσκεται σχεδόν απο

κλειστικά στά χέρια του ίδιωτικοϋ κεφαλαίου. Οι ίδιωτες 

έμποροι καί βιομήχανοι ρυθμίζουν κατά κανόνα τίς τιμές. Τού

τη ή κατάσταση θά διευκολύνει τίς μεγάλες εταιρείες κυρίως 

πολυεθνικές νά ελέγξουν τά κυκλώματα παραγωγής, εμπορίου 

καί βιομηχανοποίησης στην Ελλάδα μέ κύριο σκοπό τή δια-



μόρφωοη της αγροτικής παράγωγης σώμφωνα με τις ανάγκες της 

κατανάλωσης στά μητροπολιτικά κέντρα. *Η ελληνική παραγωγή 

6ά γίνει ουμπληρωματική της παράγωγης στή Δύση αυξάνοντας 

έτσι την εξάρτηση της χώρας, 

Οι παραπάνω συλλογισμοί δείχνουν δτι ή θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά 

τίς επιπτώσεις της Ινταξης στή γεωργία, είναι απόρροια της γε

νικής του τοποθέτησης απέναντι στά προβλήμοτα διαμόρφωσης της 
κοινωνίας μας. *Επόμενα ή προσπάθεια ν'άντικρουσθεΐ ή άποψη 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. χωρίς νά παίρνει κανείς θέση στό βασικό πρόβλη

μα τίς μακροπρόθεσμες προπτικές εξέλιξης της γεωργίας αλλά 

με τδ νά άγαφέρεται σέλεπτομερειακά θέματα όπως π.χ. αν ή 

ToGecx(aon-̂¡«¿É(u<*6-initt έγγύηρδνη τιμή γιά τό λάδι στην ΕΟΚ είναι ψηλότερη ή βχι άπό 
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 ελληνική τιμή ασφαλείας είναι λαθεμένη.1 θαθελα νά τονί

σω» δτι δέν είναι χρέος της αντιπολίτευσης νά ξέρει καί νά 

δημοσιεύει τους αριθμούς πού αναφέρονται στή τύχη κάθε προϊ

όντος αλλά χρέος της κυβέρνησης νά παρουσιάσει δσο τό δυνατό 

λεπτομερέστερα δλα τά στοιχεία γιά μελέτη.*Η κυβέρνηση μέχρι 

σήμερα £χει αποφύγει νά δημοσιεύσει τέτοια στοιχεία. Γιατί," 

Τό ερώτημα σας ξεκινά άπό δύο λαθεμένες προϋποθέσεις. Ίσχυ-

ρίχεσθε δτι στην ΕΟΚ υπάρχει ρύθμιση,πού εξασφαλίζει ικανο

ποιητική τιμή διάθεσης γιά δλα τά ελληνικά αγροτικά προϊόντα. 

Τούτο δέν είναι αλήθεια. Γιά τή σταφίδα, τό μπαμπάκι, τά σύ

κα, τό πρόβειο καί τδ κατσικίσιο κρέας π.χ* δέν υπάρχουν κοι

νοτικοί κανονισμοί, πού νά προβλέπουν τή στήριξη των τιμών. 

Γιά τούτο άλλωστε καί ή ελληνική κυβέρνηση ζήτησε στίς 

δ^απραγματεύσεις νά υπάρξουν προστατευτικές ρυθμίσεις. 

Παρουσιάζετε σάυ αναμφισβήτητο γεγονός , δτι δλα τά ελληνικά 

προϊόντα μπορούν ν'απορροφηθούν εΰκολα σέ ικανοποιητική τιμή 

άπό' τίς χώρες της Κοινότητας. Πως εξηγείτε , δτι πέρσυ οι 

ελληαες £μποροι καί παραγωγοί αναγκάστηκαν νόα διαθέσουν δσο 

δσο χιλιάδες τόννους ροδάκινα γιά νά μη σαπίσουν στά βαγώνια 

καί αυτοκίνητα ψυγεία, πού είχαν συμφορήσει τήν αγορά του Μο

νάχου; Γιατί απαγορεύτηκε ή εξαγωγή ροδάκινων^ Γιατί απαγορεύ

τηκε φέτος ή εξαγωγή αγγουριών προς τήν EOKJ Γιατί αναγκαστή

καμε νά καταστρέφουμε μέρος της παραγωγής ; Οι ίδιες οι υ

πηρεσίας της Κοινότητας έχουν επισημάνει, δτι θά υπάρξουν 

δυσκολίες διαθέσεως γιά ελληνικά αγροτικά προϊόντα, δπως π.χ. 

τά ροδάκινα. Άλλα δέν είναι μόνο τά ροδάκινα, πού θά συ

ναντήσουν δυσκολίες. Μή ξεχνάμε, δτι τό 1975 τό 66% της εξα

γωγής σέ πορτοκάλια καί τά 72,2% της εξαγωγής σέ λεμόνια που-



λήθηκε στίς χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Μετά τήν ένταξη 

θά ύπαρξε«., δπως έχει επισημάνει ή ίδια ή Κοινότητα αλλά 

καί ο ελληνικός τύπος μιά συρρίκνωση του εμπορίου *Ελλάδος 

καί σοσιαλιστικών κρατών. Οι έλληνες παραγωγοί θ'άναγκαστοΰν 

νά βρουν νέες αγορές στη* Δύση. Είναι αμφίβολο δμως αν θά τίς, 

βρουν. "Οχι μόνο γιατί ώρισμένα προϊόντα , δπως τά συνήθη 

πορτοκάλια, πού αγοράζουν οι ανατολικοί, δεν απορροφούνται 

στη διεθνή άγορά(έκεΐ ζητούν τήν ποικιλία νάβελς) αλλά καί 

γιατί θά υπάρξει οξύτατος ανταγωνισμός άπό τίς άλλες μεσο

γειακές χώρες., πού δέ συμμετέχουν στήυ EOE, δχουν συνάψει 

είδικές συμφωνίες μέ τή Κοινότητα που επιτρέπουν τή μείωση 

των δασμών στά είσαγόμενα στην ΕΟΚ γεωργικά προϊόντα μέχρι 

100#. Σε δλες τίς γερμανικές αγορές βρίσκει κανείς σήμερα 

πορτοκάλια του Ισραήλ καί του Μαρόκου. Γιατί θά καταφέρου

με νά εκτοπίσουμε τά προϊόντα αυτά αύ*ριο αφού δέυ τό κατά-

<; « . φέραμε μέχρι σήμερα παρά τή συμφωνία σύνδεσης ; 

rvtçUMx eçtï̂ ef Φθηνώτεροι πάντως δέν είναι πιθανό νά είμαστε. 'Εάν προσθέ

σουμε στην τιμή, στην οποία θά πρέπει νά πουλούν π.χ. ot πα

ραγωγοί ροδάκινων τό προϊόντους γιά νά εξασφαλίσουν ενα ι

κανοποιητικό είσόδημα, τό κόστος της μεταφοράς, θά φτάσουμε 

σέ τελική τιμή πού είναι αντίστοιχη μέ τίς τιμές των τρί

των χωρών σέ τιμή αρα μή ανταγωνιστική. *Η *Ελλάδα γιά τούτο 

ακριβώς ζήτησε στίς διαπραγματεύσεις νά ληφθή υπ'δφη ή γε

ωγραφική της θέση καί νά της επιτραπεί νά επιδοτεί τίς μετα

φορές. *Η Κοινότητα δέν αποδέχθηκε μέχρι σήμερα τήν ελληνική 

τούτη αποφη καί δε πιστεύω νά τήν αποδεχθεί. Γιατί δτσι ε

ξασφαλίζει στό Ιταλό καί γάλλο παραγωγό των ομοειδών προϊ

όντων πολύ χαμηλότερο κόστος καί τιμές. Τό κόστος μεταφοράς 

είναι σέ μας τετραπλάσιο περίπου του Εταλικου. 

θέλω νά κλείσω μέ μιά γενική παρατήρηση. 

Ή εμπειρία άπό τήν επέκταση της Κοινότητας στή ΜεΙ.Βρεττα-

νία, Ιρλανδία καί Δανία έδειξε , δτι ή δυναμική της Ινταξης 

μπορεί νά οδηγήσει σέ αποτελέσματα, τά οποΤα γιά δλους τους 

συμμετέχοντες, πού εξέταζαν τό πρόβλημα στατικά η*σαν 

απρόβλεπτα. *Η μεγάλη απόσταση της Ελλάδος άπό τά κύρια κα

ταναλωτικά κέντρα τής Δυτικής Εί)ρω%χ]ζ$ ή ύπαρξη αναχρονιστι

κών δομών στην παραγωγή καί εμπορία των ελληνικών αγροτικών 

προϊόντων, ή απελευθέρωση των συναλλαγών ú μιά αγροτική 

οίκονομία, πού ζει ακόμη κάτω άπό καθεστώς αυστηρής προστα-



τευτικής πολιτικής, ή δραστηριότητα των διεθνών εταιρειών 

τροφίμων, η επιθυμία των χωρών της Κοινότητας νά έξακολουθή-

οουν χωρίς δεσμεύσεις τη μεσ©γειακή τους πολιτική μπορούν 

νά οδηγήσουν σέ δυσάρεστα αποτελέσματα ακόμη καί σε τομείς, 

πού γιά τους διαπραγματευτές της κυβέρνησης οί προοπτικές 

είναι ευοίωνες. Στο διεθνές συνέδριο πάνω στην ένταξη ο£ υ

πηρεσιακοί παράγοντες της Κοινότητας ανέφεραν, δτι ή Κοινότη

τα επιδιώκει τη μείωση της παράγωγης του λαδιού καί γιά τού

το σκέπτεται νά καταργήσει κάθε προστασία γιά τό λάδι της 

έληας. *0 διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας γιά ν*άποδείξει, 

δτι ή "Ελλάδα έχει αρχίσει νά εφαρμόζει ανάλογη πολιτική 

ανέφερε, οτι ή Αγροτική Τράπεζα δεν ενισχύει πιάστή Λήμνο 

τήν ελαιοπαραγωγή άλλα τή μελισσοκομία. Έχει κατατοπίσει ή 

ελληνική κυβέρνηση τους ελαιοπαραγωγούς, οτι προθέσή της εί

ναι νάμειώσει τήν ελαιοπαραγωγή, οτι ίσως στή Κοινότητα α

παγορευτεί ¿^οιαδήποτε στήριξη του προϊόντος, οτι θ'αυξηθεί 

ó ανταγωνισμός άπδ τά σπορέλαια κάθε είδους, δτι ΙμεΤς σέ τε

λευταία ανάλυση δέν θά είμαστε σέ θέση νά καθορίσουμε τή τύ

χη ενός προϊόντος, πού είναι από τά χαρακτηριστικά ελληνικά 

προϊόντα^ 
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