
*H "Ελλάδα υπέγραφε μέ'τήν E.O.K. τό 1962 συμφωνία σΰνδεσης μ! 

σκοπό v á προετοιμασθεί σταδιακά γιά τήν ολοκληρωτική ένταξη της στην 

Κοινή Αγορά- τό 1984. Κΰρια σημεία τής συμφωνίας ^ταν ή βαθμιαία μεί

ωση των δασμδν γιά βιομηχανικά προϊόντα, ή εναρμόνιση τής γεωργικές 

πολιτικές καί ή χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων στην "Ελλάδα. 

Στδ πρώτο τομέα,τό δασμολογικό αφοπλισμό γιά βιομηχανικά προϊόν

τα, ή συμφωνία σΰνδεσης λειτοΰργησε ομαλά. Ή  D.O.Κ. κατήργησε τους 

δασμοΰς στα ελληνικά βιομηχανικά προϊόντα. Ή  "Ελλάδα κατήργησε στίς 

31.10.1974 ολοκληρωτικά τους δασμούς γιά δλα τά βιομηχανικά προϊόντα, 

ποΰ είδάγει ά-üó τήν Ε.O.K. καί ποΰ δέν παράγει ή ίδια. Οί δασμοί γιά 

προϊόντα, ποΰ παράγονται στην Ελλάδα, μειώνηκαν άπό τή 1 Νοέμβρη 

1975 κατά 44%. οά ελαττώνονται στό έξης κατά Qfó κάθε δεκαοκτώ μήνες, 

ώστε νά καταργηθοϋν τελείως τή 1 Νοέμβρη 1984. Ή  'Ελλάδα, γιά νά 

αποδείξει τή θέληση καλής συνεργασίας μέ τήν Ε.O.K. δέν επιβάλλει άπό 

31.10.74 πιά δασμοΰς σέ σειρά άπό γεωργικά προϊόντα, ποΰ παράγονται 

στίς χδρες τής Ε.O.K. Ή  ελληνική κυβέρνηση επεδίωξε επίσης νά εξο

μοιώσει τό δασμολόγιο απέναντι σέ τρίτες χώρες μέ τό δασμολόγιο τής 

Ε.O.K.  "Ετσι σέ άλλα μέν είδη, δπου δέν υφίστανται δασμοί ττήν ΕΟΚ 

κατήργησε τους δασμοΰς, σέ άλλα δέ προϊόντα μείωσε κατά 20% τή διαφο

ρά του* δικού* της δασμολογίου άπό τό Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο τής 

Κοινής 'Αγοράς. 

Ή  μέχρι σήμερα λειτουργία τής συμφωνίας σΰυδεσης εξασφάλισε έτσι 

τήν έλεΰθερη ή μέ μειωμένο δασμό είσαγωγή των προϊόντων τής Ε,Ο.Κ. 

στην "Ελλάδα, απέδωσε δηλαδή στην Ε.O.K. σχεδόν δλα τά πλεονεκτήματα 

γιά τά ¿ ποία καί συμφωνήθηκε. 

*Η έλεΰθερη είσαγωγή των ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων στην 

Ε.O.K. άν καί βοήθησε τήν ελληνική σίκονομία δέν έχει γιά τήν 'Ελλάδα 

τήν ίδια αποφασιστική σημασία, γιατί ο£  "Ελληνικές εξαγωγές βασίζοντα 

ακόμη σήμερα στά αγροτικά προϊόντα καί στίς πρώτες ύλες καί"όχι στά 

βιομηχανικά προϊόντα, öi  οπαδοί τής ένταξης αναφέρουν σάν ευεργετικό 

αποτέλεσμα τής σΰνδεσης τό πολλαπλασιασμό των συναλλαγών μας μέ τήν 

Ε.Ο.Κ.  "Ομως τό έλλειμα του* εμπορικού* ίσοζυγίου μας μέ τήν Κοινότητα 
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σ'άπδλυτους αριθμούς διευρύνθηκε. Πέρασε άπδ 359»1 έκοτομμύρια 

δολλάρια τδ 1964 σέ 839»5 έκατομμύρα τδ 1974. Σχετικά στατιστικά 

στοιχεία παραθέτει ο Πρόεδρος τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου σέ 

συνέντευξη, πού άυαδημοσιεΰεται στδ τζλος τοϋ τδμου τούτου. 

.  Στδ τομέα της γεωργίας, τομέας πού ενδιαφέρει κατ'εξοχήν τήν 

*Ελλάδα γ4ατί είναι χώρα γεωργική, ή συμφωνία σύνδεσης δέν λειτούρ-

γησ,ε ομαλά. Ή  έναρμδνιση της γεωργικής πολιτικές σκοπδ είχε τδσο 

νά εξασφαλίσει τήν Ισδτητα μεταχείρισις των ελληνικών προϊδντων 

οσο καί τήν ανάπτυξη τής ελληνικής γεωργίας γιά νά καταστη" ανταγω

νιστική· *Η έναρμδνιση θά άρχιζε μέ πέντε κατηγορίες γεωργικών προ-

Ι'δντων τά δημητριακή, τά όπωροκηπτυτικά (εσπεριδοειδή, σταφύλια, 

φρούτα, λαχανικά), τδ χοιρινδ κρέας, τά αυγά καί τδ κρέας πολυλε-

ρικδν, 'Ως πρδς τά προϊδντα αυτά συμφωνήθηκε τά μέλη τής Ε.O.K. 

νά έφαρμδσουν στίς σχέσεις τους μέ τήν Ελλάδα τδ ίδιο προνομιακδ 

καθεστώς, πού ίσχυε στίς μεταξύ" τους σχέσεις. Σ'άντάλλαγμα ή 'Ελ

λάδα δέχθηκε νά καταργήσει προοδευτικά τους δασμούς γίά τά ίδια 

αυτά προϊδντα μέ τους ρυθμούς πού προβλέπουν γιά τά βιομηχανικά 

προϊδντα. Ή  * Ελλάδα ζήτησε νά έφαρμδζονται γιά τά προϊδντα αυτά 

δλοι έκεΐνοι οί κανονισμοί, πού ίσχύουν στήυ Ε,O.K. γιά τά δικά της 

γεωργικά προϊδντα. Τοΰτο σήμαινε μεταξύ άλλων ενίσχυση'άπδ τους 

χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Κοιυδτητας γιά αναδιάρθρωση των καλ· 

λεργειων, καταβολή επιδοτήσεων άπδ τδ Κοινδ Άγροτικδ Ταμείο,προ

νομιακή μεταχείρηση άπένταντι στά ίδια προϊδντα τρίτων χωρών. 

Οι διαπραγματεύσεις γιά τήν υπαγωγή τη*ς ¿ μάδας αύτων τδ>ν προ-

ϊδντων στή κοινή πολιτική άρχισαν αμέσως μετά τήν αρχή τής λειτουρ

γίας τής συμφωνίας σύνδεσης. Πέντε χρδνια μετά δέν είχαν καταλήξει 

άκδμη σέ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. *Η Ε.O.E.. υπεστήριξε τήν άποψη 

οτι ή συμφωνία σύνδεσης προβλέπει άπλδς τήν υποχρέωση των νά κυκλο

φορούν ελεύθερα τά ελληνικά αγροτικά προϊδντα στίς χώρες τής Ε.O.K. 

[Δέν προβλέπει υποχρέωση τη*ς Κοινδτητας νά επεκτείνει τους κανονι

σμούς καί τίς διαδικασίες, πού ίσχύουν στδ έσωτερικδ της καί τστήν 
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OS διαπραγματεύσεις διακόπηκαν μετά τήν επιβολή τη*ς δικτατορί

ας στην 'Ελλάδα. *Η εύρωπαΐ'κή 'Επιτροπή καταδικάζοντας τδ καθεστώς 

τδν 'Αθηνών περιώρισε τήν εφαρμογή τη"ς συμφωνίας σύνδεσης στή 

"τρέχουσα διαχείριση"· *Η *Ελλάδα δμως προχώρησε στδ δασμολογικά 

αφοπλισμό, πού είχε συμφωνηθεί καί το"ν ολοκλήρωσε τή 1 Νοέμβρη 

ι  1974·.  Μετά τήν ̂ μεταπολίτευση τοϋ 'Ιούνη 19?^ θά περίμενε κανείς, 

δτι ή εναρμόνιση θά προχωροδσε γοργά. "Ομως καί σήμερα καρκινοβα

τεί. Συμφωνία δέυ Ιχει επέλθει σέ κανένα σημείο. 'Επιπρόσθετα έχουν 

εφαρμοσθεί καί έξακολουθοϋν νά Ισχύουν διάφορες ρυθμίσεις καί 

καταστάσεις αντίθετες μέ τά ελληνικά συμφέροντα. *Η Κοινότητα έχει 

επιβάλει αντισταθμιστικές εισφορές (είδικές έκτακτες επιβαρύνσεις) 

σέ βλα έκεΤνα τά γεωργικά προϊόντα, γιά τά όποια επιβάλλει είσφο-

ρές ή τέλη, δταν είσάγωνται άπό τρίτες χώρες π.χ. στδλάδι, στά 

ζυμαρικά, στά λαχανικά καί στά φροΕτα. Τά προϊόντα, πού προσφέροντο 

άπό τους Έλληνες εξαγωγείς σέ χαμηλές τιμές διατίθενται έτσι τελι

κά στην ΐύρωπαΐ'κή αγορά σέ τιμές ανάλογες μέ τά δυτικοευρωπαϊκά. 

Στην αποδυνάμωση της προνομιακές θέσης τή"ς *Ελλάδας συνέβαλε καί 

τδ γεγονός βτι ή Κοινότητα παρεχώρησε καί σέ άλλες χώρες τη*ς Μεσο

γείου δασμολογικές παραχωρήσεις ανάλογες μέ κείνες, πού είχε εξα

σφαλίσει ή 'Ελλάδα. Τά ελληνικά προϊόντα βρίσκονται αντιμέτωπα μέ 

τή παραγωγή άλλων χωρών, όπως τοΰ Ισραήλ, τή"ς Τυνησίας, το Β Μαρό

κου. 

Παρά τή τυπική ελεύθερη κυκλοφορία των γεωργικών προϊόντων ή 

τσχείρηση τ&ν έλληνικδν γεωργικών προϊόντων άπό τήν Ε.O.K. είναι 

περίπου ή αυτή μετά μεταχείρηση των προϊόντων τρίτων χωρών. *Η EÜK 

επιβάλλει αντισταθμιστικές είσφορές ποσοστώσεις, δασμούς καί εφαρ

μόζει είδικές ρυθμίσεις γιά νά προστατεύσει τά προϊόντα της.  Ή 

Ελλάδα δέ δικαιούται χρηματοδότησης άπό τό Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωρ

γικοί Προσανατολισμού" καί 'Εγγυήσεων, δέ μπορεί νά ζητήσει τίς ίδι

ες ελάχιστες τιμές γιά τά προϊόντα της, πού εφαρμόζονται στίς χδ-

ρες τή*ς κοινότητας, δέν έχει δικαίωμα νά απαιτήσει περιορισμό των 
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εΙσαγωγων όμοιων προϊόντων πρδς τά δικά της άπδ τρίτες χώρες, 

""Ετσι êv< B ή ελληνική γεωργική* παραγωγή έχει μεγάλες δυνατότητες 

ανάπτυξης και μπορεί νά καλΰψει σοβαρό ποσοστό των αναγκών τη*ς 

Ευρωπαϊκές Άγορδς παίζει πάντα εντελώς περιορισμένο ρ6λο._| 

Ή  συμφωνία σΰνδεσης προέβλεπε τή χορήγηση δανείων άπδ τήν 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδΰσεων για νά χρηματοσοτηθοϋν σχέδια επενδύ

σεων γιά τήν αδξηση τη"ς παραγογικδτητας τη*ς ελληνικές οίκονομίας. 

*Απδ τή πρώτη χρηματοδότηση ϋψους 55»73 εκατομμυρίων δολλαρίων, 

ποΰ συμφωνήθηκε, δέν είχε διατεθεί Ινα ποσό 12 εκατομμυρίων, όταν 

ανεστάλησαν ,αί σχίσεις. Μετά τή μεταπολίτευση του *Ιοΰλη 1974 ̂ δ 

Συμβοΰλιο Σΰυδεοης επέτρεψε στην νά χρησιμοποιήσει τό υπόλοιπο τού

το. Δέν συμφωνήθηκε δμως μέχρι σήμερα νέα χρηματοδότηση. Ή  σχετική 

ελληνική αίτηση γιά χρηματοδότηση βψους 400 εκατομμυρίων δολλαρίων 

περίπου εκκρεμεί. Τό ποσό,ποΰ ζήτησε ή *Ελλάδα θεωρήθηκε άπδ τήν 

Ευρωπαϊκή 'Επιτροπή "υπερβολικό". Ή  Επιτροπή συνέστησε στδ Συμ

βούλιο *ϊπουργω\> τής Κοινότητας τή περικοπή τους. Ζήτησε επίσης 

τήν απόρριψη της αίτησης τή*ς "Ελλάδας γιά πρόσθετα δάνεια άπδ τήν 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέ τους ορούς ποΰ παρέχονται στά κράττ 

μέλη της Κοινότητας.  "Τέτοιες δυνατότητες δέν είναι δυνατό νά πρ-

ραχωροδνται παρά μόνο στά μέλη τη"ς Κοινότητος". (Βλ. δίσήγησή της. 

Ευρωπαϊκή Χοινότης, Σεπτέμβριος 1975)· 

Συμπερασματικά μπορούμε νά διαπιστώσουμε, δτι ή συμφωνία σύν

δεσης στους δΰο τομείς  - τό γεωργικό καί τό χρηματοδοτικό - ποΰ 

ήσαν ξωτικοί γιά τά ελληνικά συμφέροντα, δέ λειτούργησε. θ£ χώρες 

τΐ̂ ς Ε,O.K. καρπώθηκαν τά οφέλη χωρίς νά προσφέρουν τό αντάλλαγμα, 

ποΰ έπρεπε νά καταβάλουν. Τό μεγαλύτερος μέρος της μεταβατικές πε

ριόδου (14 άπό τά 22 χρόνια της) ¿ πέρασε χωρίς νά βελτιωθεί σημαντι

κά ή θέση της ελληνικές οίκονομίας. 

*Η εξέλιξη των σχέσεων μέ τήν EÛK δείχνει οτι οποιαδήποτε έρευνα 

στατιστικών οτοιχείων ή μελέτη δεικτών οίκονομικης εξέλιξης δέ μπο

ρεί νά δώσει αποφασιστική απάντηση στό ερώτημα τη*ς ίνταξης. Τό 
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πρόβλημα είναι αποκλειστικά πολιτικό. 

"Οταν πραγματοποιήθηκε ή σδνδεση τό 1962 άπό τή τδτε κυβέρνηστ 

Καραμανλή οί "Ελληνες διαπραγματευτές άφησαν καίρια θέματα άνοιχρό 

είτε  άπδ άγνοια είτε άπβ ελπίδα, βτι θά μπορούσαν να έξομαλδνουν 

μελλοντικά τίς διαφορές. Οδτε συμφώνησαν» τί εννοείται μέ εναρμό

νιση τή*ς γεωργικής πολιτικές ούτε καθόρισαν ποιος θα αποφασίζει γι 

τό τρόπο αξιοποίησης τη*ς χρηματοδότησης τή*ς EOE. Μετά τήν σδνδεση 

ή  Ελλάδα, επειδή άδδνατη πολιτικά δέ μπόρεσε νά επιτύχει καμμιά 

ρΰθμιση προς όφελος της. *Ηπολιτική απομόνωση καί αδυναμία τή"ς χοδ 

τάς συνεπλήρωναν τή δυόάρεστη εξέλιξη. "Επέτρεψαν στην EOE νά προ

χωρήσει τό δασμολόγιο αφοπλισμό μας, ένδ5 ταυτόχρονα σταματούσε τίς 

δικές της παροχές. *Η σημερινή διστακτικότητα τής Κοινότητας στην 

εξομάλυνση των έπαφδ5ν της μέ τήν "Ελλάδα επιβεβαιώνει τήν έντδπωση 

δτι τό "πάγωμα" των σχέσεων μέ στόχο τήν αποκατάσταση τη*ς δημοκρα

τίας ύπαρξε καί καλόδεκτη ευκαιρία γιάνά προωθηθούν αποκλειστικά 

τά συμφέροντα τή"ς δυτικοευρωπαϊκές πλευράς. 

Πολλοί οίκονομολδγοι πιστέΰουυ δτι μιά ποδ τό καθεστώς τή*ς 

σδνδεσης υπήρξε επιζήμιο καί επικίνδυνο γιά τήν ελληνική οίκονομία 

πρέπει νά προχωρή ουμε στην ένταξη γιά νά εξασφαλίσουμε τά προτερή

ματα της δυνεργασίας μέ τήν EOE. ( Βλ.Οίκονομικό Ταχυδρόμο 10.7·75! 

*Η ένταξη αποτελεί φυγή *ρό~ τά εμπρός, ποδ επιτρέπει νά ξεπερασθοϋ' 

|θ£ σημερινές δυδκολίες. ΙτΗ μέχρι σήμερα οχέση μέ τήν EOE δείχνει, 

δτι στό καθεστώς της άφαφειας μέσα στό οποίο πραγματοποιείται ή 

συνεργασία χρειάζεται δδναμη οίκονομική καί πολιτική γιά νά έπω-

φεληθοδμε.  Τά κδρια μέλη της Κοινής Άγορδς Γερμανία, Γαλλία, Αγ

γλία μπόρεσαν μέχρι σήμερα  καί άξιαποίησαυ τή Εοινή αγορά γιατί 

διαθέτουν τόσα μέσα πίεσης, ώστε μποροϋν νά σταματούν εξελίξεις, 

ποδ θεωροδν άσδρφορες.) *Η Γερμανία π.χ. γιά καιρό παρεμπόδισε τή 

λειτουργία τοϋ Ταμείου γιά τήν ενίσχυση των ύποαναπτδκτων περιφε

ρειών τής κοινότητας, επειδή τής είχε ζητηθή νά φέρει τό κδριο φά

ρος.  *Η Ελλάδα στή διελκυστίδα τοδτη βρίσκεται έκ των προτέρων 

σέ μειονεκτική θέση μιά ποδ δέν έχει τίποτε πιά νά προσφέρει γιά 



«�g« 

νά πετΰχει*άνταΜγματα. Θά αναγκασθεί νά ζητιανεύει μέρα μέ τή 

μέρα για τις άμεσες ανάγκες της· Γιά ύά έξαφφαλίσει τή πολυπόθητη 

οίκονομική βοήθεια θά εξαναγκάζεται σέ βλο καί μεγαλύτερες οίκονο-

μικές καί πολιτικές υποχωρήσεις σέ μεγαλύτερη έξάρτησηϊΤίΓδ ¿ ταλικδ 

παράδειγμα (βλ. παραπάνω τό σημεΓο  ) είναι εδγλωΤτο. 

*Άς μή ξεχνάμε τέλος, δτι  Κοινότητα δέ δείχνει καμμιά διάθεση 

νά εξασφαλίσει στην Ελλάδα Ιδιαίτερη θέση. *Έχει "επαναδραστηρι-

οποιήσει"*τή Μεσογειακή της πολιτική μέ σκοπδ νά άναπτδξει τίς ot~ 

κονομικές της σχέσεις μέ τίς μεσογειακές χώρες. Ή  EGK ενδιαφέρεται 

νά άπεκτέίνει όλο|ένα καί περισσότερο τίς αγορές γιά τά βιομηχανι

κά προϊόντα της νά πολλαπλασιάζει τίς δυνατότητες γιά τήν επένδυση 

των κεφαλαίων των ευρωΓΙαΙ'κων έταιρι&ν σέ τρίτες χώρες, δέν προσ-

ςοέρει πάρα περιωρισμένες δυνατότητες κέρδους. Είναι λογικό τό 

δυτικοευρωπαϊκό κεφάλαιο νά στρέφεται καί προς άλλες κατευθύνσεις 

προσφέροντας ανταλλάγματα, ποΰ οέ "Ελληνες διαπραγματευτές πίστεψαν 

μέ αρκετή αφέλεια τό 1962, δτι άποτελο&προνομιακή μεταχείριση. 



/ 
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(II 
ρ—  Συμπερασματικά διαπιστώνουμε, δτι ή'σχέση του* ελληνικοί) χώρου μέ 

Κ τό χώρο των καπιταλιστικών· χωρών τη*ς Εΰσης είναι, σχέση άσΰ^μετρικη*. 

Σημασία δέν έχει δτι ή Ελλάδα είναι πολιτικά καί οίκονομικά ασθενέ

στερη, άλλ'δτι ή διαμόρφωση (δομή) της σχέσης είναι τέτοια, ώστε ή 

χώρα μας αναγκαστικά νά παίζει τό ρόλο, ποΰ της καθορίζουν ο£ συνεταΤ-

Λ  poi της. Έ  σχέδη επιβάλλει σέ μας θέση καί δραστηριότητα, ποΰ προκύ

πτει άπδ τή δομή των ανήκων καί τή δυναμική του" συστήματος τδον βιο

μηχανικών χωρών τη*ς Δυτικής Ευρώπης. Μπορούμε νά τή παραλληλίσουμε 

μέ μονόδρομο. 

Ή  $ώρα μας £χει τήν αποστολή νά έκτελη εντολές. Δέν τη*ς παρέχεται 

ή δυνατότητα νά τίς συζητήσει ή νά τίς αμφισβητήσει. 

2.  Ή  ?ξοδος άπδ τήν εξάρτηση. 

\ "Εξοδος άπδ τ* η σχέση της εξάρτησης μέ τή βοήθεια των βιομηχανικά 

ανεπτυγμένων χωρών δέν υπάρχει. Ή  λογική του* καπιταλιστικού συστήμα

τος στην Ιμπεριαλιστική του μορςοή επιβάλλει άσχεταιάπδ τίς καλές ή 

μή προθέσεις τδν κυβερνήσεων, τή διεΰρυνση της εξάρτησης, άφοϋ μέ τό 

τρδπο τούτο εξασφαλίζονται καί περισσότερα κέρδη καίπερισσδτερη εξου

σία.J"Εχει επισημανθεί επανειλημμένα δτι οι διάφορες διεθνείς προσπά

θειες γιά νά άν^ητυχθεΐ. ή βιομηχανία μιας εξαρτημένης χώρας τβσο μέ 

ιδιωτικές επένδυσεις, όσο καί διεθνείς χρηματοδοτήσεις δέν προάγουν 

τή κρατική αυτονομία άλλα φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. ϊά μέσα ποΰ 

διαθέτει τό" κράτος γιά τήν άσκηση την,πολιτικές του π.χ. φορολογικά 

χάνουν στό  µέίρο  ποΰ αυξάνουν οι ξένες επένδυσεις τήν αποτελεσματι

κότητα τους. Τίς πιέσεις πέΰω στίς πολυεθνικές εταιρίες μπορούν τά προ

ηγμένα κράτη, νά αντιμετωπίσουν μέ πολλά μέτρα δπως τ δ); περικοπή πιστώ

σεων, ή τήν άρνηση στή παροχή διευκολύνσεων γιά τό διακανονισμό πά

λα ιδν δανείων. 

Ή  "βοήοεια" τδν πολυεθνικών εταιριών καί των βιομηχανικών χωρών 

δέ μειώνει επίσης άλλ'αύξάνει τήν εκμετάλλευση. T Ó κεφάλαιο ελκυ  το 

κεφάλαιο. Τό καπι^τ αλισττκό σΰστημα χαρακτηρίζεται από εντεινόμενη τάση 
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ΐ κ ο
0  συστήµατος,  ποδ  συνδέει  τή  Δΰση  µέ  τήν  *Ελλάδα.  Δεν  ε ί ν α ι  ανάγκη 

¿ (̂0i»t¿n)|¡ νά  υπάρξει  ε ί τ ε  συνοµωσία  τδν  πολυεθνικών  εταιριών  ε ί τ ε  ενσυνείδητη 

xfê Jl(« cjf  προσπάθεια  τών  καπιταλιστικών  κρατών.  Κάθε  επιχείρηµα,  ποΰ  επικαλείται 
1
°\Ή

  τ
^  προθέσεις  των  ευρωπαϊκών  χωρών  µεταθέτει  γ ι α  τούτο  τή  συζήτηση 

&ICOOIW 

öL^ut  πεδο  τελείως  άσχετο  µέ  τή  πραγµατικότητα. r Καλό παράδειγμα γιά νά σταθμίσουμε τά-αποτελέσματα τη*ς ένταξης 
αποτελεί ή Ιταλία. *Η Ιταλία ανήκει στά ίδρυτικά κράτη της EÜK.  *Άν 

ή Κοινή Αγορά  αποτελούσε πανάκεια, θά έπρεπε νά έχει λδσει τά κδρια 

οίκονομικά προβλήματα της. Στίς 30.4.197'+, 17 χρόνια μετά τή δημιουργία 

της ΕΟΚ, δταν πιά ή Συνθήκη της Ρώμης είχε ολοκληρωτικά εφαρμοσθεί, 

ή  Ίταλιά ανέστειλε τήν εφαρμογή ορισμένων άρθρων της καί επέβαλε δρα-

στικοΰς  περιορισμοΰς στίς είσαγωγές. Ή  αίτία^ T Ó έλλειμμα του Ιτα

λικού Ισοζυγίου πληρωμών είχε φθάσει στδ πρώτο τετράμηνο του* 197^-κι' 

δλας τά 3,5 έκατομ^δρια δολλάρια. Οι είσαγωγές είχαν αύξηθεΐ σέ σΰγκρί

ση μέ τό 1973 σχεδόν 2,5 φορές περισσότερο άπό τίς εξαγωγές. Ή  'Ιταλία 

διεπίστωνε ó  διεθνής τΰπος βρίσκεται σέ κατάσταση, δπου οΰτε μπορεί 

νά αγοράσει πιά στό εξωτερικό ό̂ τι είναι αναγκαίο γιά νά συνεχίσει ή 

βιομηχανία της νά εργάζεται ο#τε μπορεί νά βρεΐ φιλάνθρωπους γιά νά 

της παράσχουν πιστώσεις,.....)]' *Η θέση της τή στιγμή τοΰτη είναι ίδια 

μέ κείνη στην οποία βρισκόταν"μετά τό τέλος τοϋ πρώτου παγκοσμίου πο

λέμου». (Μοντ 18.6.74). 

Ή  οίκονομική ανάλυση έχει δείξει, δτι χρόνια ελλείμματα  στό ίσο-

ζΰγιο πληρωμών,δπως τη*ς Ιταλίας, είναι αποτέλεσμα άνισης ανταλλαγές 

στά πλαίσια ττ|ς διεθνούς  ίκαπισταλιστικη*ς άγορδς καί έξηρτημέυης εκ

βιομηχάνισης, Τό πρόβλημα του Ισοζυγίου αποτελεί απλώς έκφραση τη*ς ε

ξάρτησης. 

Γιά τήν Ελλάδα π.χ. έχει τονισθεί δτι τόσο μακροχρόνιο έλλειμμα 

οσο καί ή διαμόρφωση τοο Ισοζυγίου δείχνουν "τό χρόνιο χαρακτήρα τής 

� οίκονομική*ς καί κατά συνέπεια τή*ς πολιτικές εξαρτήσεως τη*ς χώρας άπό το 

εξωτερικό καθώς καί τήν ύπαρξη οπισθοδρομικών διαρθρωτικών σχέσεων μέσα. 
¡totuoWa r  aoy -
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3. Ό  κίνδυνος νέας δικτατορίας ΗΠΑ καί ΕΟΚ. 

"οσοι υπερασπίζονται τήν ολοκληρωτική προσχώριση της Ελλάδας στή 

ΚΟινάτητα αφήνουν νά έννοηθη*, δτι ε*τσι μόνον δΙ θα υπάρξει ξανά στην 

'Ελλάδα στρατιωτική* δι.κτατορία. Ή  δημοκρατία θά θεμελιωθεί οριστικά. 

*Η δικτατορία δέν ήταν τδ επίτευγμα παρανοϊκές ομάδας αξιωματικών. 

Ηταν, καί του*το κανείς σχεδόν δέν τδ αμφισβητεί, ̂ ργο τδν HDA καί τοϋ 

αμερικάνικου έπιτλείαυ καί των μυστικών υπηρεσιών. Οέ Αμερικανοί κα

θοδήγησαν καί υποστήριξαν ήβικά καί υλικά τους πραξικοπηματίες γιά νά 

εξουσιάσουν αποτελεσματικά τή χώρα. Σκοπός τους ήταν ή νατοϊκή λΰση 

του Κυπριακού, ή εζασφάιση στδ χώρο τη*ς άνττολικης Μεσογείου έρεισμάτω 

γιά τδν  ε"λεγχο κάί τή πιθανή επέμβαση στή Μέση Ανατολή,  ή στενότερη 

σΰνδεση της Ελλάδας μ! τδ χδρο επιρροής του αμερικανικοί) κεφαλαίου. 

Τδ ερώτημα λοιπόν εΪναι αν ή ένταξη στή Κοινή 'Αγορά θά εμποδίσει 

τά ϊδια ξένα,συμφέροντα, έφ'δσον δουν, δτι είναι αναγκαία γιά τήν εξυ

πηρέτηση τους ή έπιβοή φασιστικού καθεστώτος στή χώρα μας, νά ξανα-

επιβάλλουν τή καταχή τους. 

Πολλοί πιστέΰουν πράγματι, δτι ή ένταξη θά ένισχΰσει τίς προσπά

θειες γιά τήν ενίσχυση τη*ς εθνικής μας ένεξαρτησίας "άπέντντι στδ 

παράγοντα έκεινο, ποΰ κατά κύριο λόγο τήν επιβουλεύεται, δηλαδή απέ

ναντι στην αμερικανική κυβερνητική πολιτική". (Γ. Μαγκάκης, Βήμα 3.8.71 

" Ή  ένταξη δέ σημαίνει εξασθένηση αλλά ενίσχυση της αγωνιστικές μας 

θέσης άπένταντι στην επιβολή του μονοπωλιακού καπισταλισμοϋ". 

*Η επιχειρηματολογία τοΰτη βασίζεται Ιδίως στή σκέψη δτι έπικίνδυν 

γιά τήν Ελλάδα είναι ή "αμερικάνικη κυβερνητική πολιτική". Γιά νά τήν 

αντιμετωπίσουμε χρειαζόμαστε τίς πλάτες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, πο' 

απέδειξαν στην επταετία τη"ς δικτατορίας τή προσήλωση τους στή δημοκρα

τία. Σέ τούτο θά συντλέσεις καί τδ γεγονός, δτι το" ευρωπαϊκά κεφάλαιο 

ακολουθεί διάφορη καί ανταγωνιστική πολιτική πρδς τίς ΗΠΑ. Ή  συμμαχία 

μαζί του θά ένισχΰσει τή θέση μας. 

Πρώτα άπ'δλα χρειάζεται μιά διευκρίσιση. Δέν υπάρχουν Αμερικανοί 

ποΰ τρέφουν άπένταντι στην Ελλάδα Ιδιαίτερη κακία. Ή  στάση των ΗΠΑ 

είναι αποτέλεσμα του οίκουομικο-πολιτικοϋ συστήματος ποΰ κρατεΐ στή 
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χώρα, του έπεκτατικοϋ χαρακτήρα του* αμερικανικοί καπιταλισμοί», τη*ς 

προσπάθειας τω\> πολιτικού καί οίκονομικδν φορίων τή*ς εξουσίας να προ

ωθήσουν τα συμφέροντα τους. Τήν ίδια στάση θά ακολουθήσουν καί ο£ σή

μερα "καλοί" Άμεριν,άνη τή*ς αντιπολίτευσης, έφ'δσον δέ μεταβληθώ τβ 

σύστημα. 

Γ. 
'  Ή  ανεξαρτησία τη"ς σημερινές Ευρώπης απέναντι στίς ΗΠΑ αποβεί 

μΰθον Ι*Η κυριαρχία του αμερικάνικου παράγοντα ήταν καί άκ6μη είναι 

άπδλυτη. 'ϊπάρχουν πολλά ενδεικτικά παραδείγματα» θά αναφέρουμε ενα. 

Στίς 23 'Απρίλη 1973 σ Κίσσιγκέρ πρότεινε στους Ευρωπαίους συμμά

χους των ΗΠΑ τήν υπογραφή νέου ατλαντικού χάρτη (συμφώνου)  γιά νά ανα

ζωογονηθούν οί σχέσεις τή*ς Ευρώπης μέ τίς ΗΠΑ. Οι ευρωπαϊκές κυβερνή

σεις αίφνιδιάστηκαν από" τη πρωτοβουλία τούτη, πού θεωροϋσαυ άκαιρη 

καί άσκοπη. Τήν απροθυμία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ανέλαβε νά υπερ

νικήσει ó  "Αγγλος  Υπουργός των Εξωτερικών κ. Κάλλαχαν, ποΰ πιεστικά 

ε*φερε το* θέμα του" ατλαντικού χάρτου στίς διασκέψεις των Ευρωπαίων  Υ 

πουργών Εξωτερικών. *Η Γαλλία δέχτηκε νά υποβάλλει αντιπροτάσεις, 

ποΰ νά τονίζουν τ6ν Ιδιαίτερο ρ6λο τη*ς Ευρώπης. Οι προτάσεις τοΪ5 γάλλου 

υπουργού εξωτερικών Ζομπέρ δέν έγιναν τελικά δεκτές. Τούτο πη*ρε μιά 

διαφορετική μορφή άπ'έκείνη ποΰ εϊχε εξαγγείλει ó  Κίσσιγκέρ, αλλά σύμ-

φωνη πάντα μέ τίς επιθυμίες των ΗΠΑ. T é σύμφωνο, ποΰ υπογράφηκε στίς 

Βρυξέλλες στίς 27.6.?4-» χαρακτηρίζει π.χ. τίς πυρηνικές καί κλασικού* τύ-

που αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις σάν αναντικατάστατες. 0 Í  σύμμα

χοι τονίζουν, δτι πρέπει νά επιδιώκεται συντονισμός των μεταξύ τους 

προσπαθειών. Ή  αυτονόητη τούτη διαπίστωση σήμαινε στή πράξη, δτι Οι 

Ευρωπαίοι οφείλουν νά συμβουλεΰωνται τίς ΗΠΑ πρίν αναλάβουν οιεσδήποτε 

πρωτοβουλίες απέναντι στ6 τρίτο κόσμο. Πράγματι μετά τήν υπογραφή του 

συμφώνου έγκαταλείφθησαν oC ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες γιά μίά ανεξάρτητη 

επαφή μέ τίς'πετρελαιοπαραγωγούς  χώρες.  Ό  Γάλλος πολιτειολόγος καθηγη

τής Κτυβερζέ σχολιάζοντας στην 'εφημερίδα Μδντ (2?.6.7*0 τήν υπογραφή 

του χάρτου ε-γραψς  % *0 αυτοκράτορας της Άτλαντίας δέχθηκε τίς τιμές των 

υπηκόων του, πού του ανανέωσαν τους δρκους πίστεως". 
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τοΰτη στην 'Ελλάδα θά οδηγήσει υτήν αντίθετη μετά αμερικανικά καί δυτι

κοευρωπαϊκά συμφέροντα άνεξαρτοποίηση τη*ς χώρας. Ή  ένταξη τ^ς  'Ελλάδας 

στην ΕΟΚ συμπερασματικά θά αποτελέσει οΰσιααακδ εμπόδιο γιά πολιτικές 

μεταβολές μέ σκοπό τήν οίκονομική καί πολιτική áv εξαpτησCα τή*ς χωράς. 

θ£ "μείζονες πολιτικοί υπολογισμοί", ποΰ υπαγορεύουν τό αίτημα τη*ς προσ

χώρησης στην ΕΟΚ συνίσταται στην επιδίωξη των αστικών κομμάτων, τή*ς ελ

ληνικές αστικής τάξης στην 'Ελλάδα καί των ξένων προστάτιδων δυνάμεων 

νά κλαθουν τό δρόμο σέ μιά εξέλιξη αντίθετη μέ τά συμφέροντα της. 

Μετά τήν αποτυχία του" δικτατορικού καθεστδτος, μπρρστά στην αβεβαιότητα 

τής μελλοντικές εξέλιξης, αβεβαιότητα ποΰ προκΰπτει άπό τήν ίσχυροποί-

ηση των πολιτικού οργανώσεων καί δυνάμεων ποΰ ασπάζονται σ τήν ανάγκη 

σοσιαλιστικές αλλαγής, ή λΰση ποΰ εξασφαλίζει στην άρχουσα τάξη τή δια

τήρηση του οίκονομικου-πολιτικου* συστήματος ενναι ή πρόσδεση της  Ελ

λάδος στδ άρμα της ΕΟΚ. 

Ή  μεταπρατική ολιγαρχία, ποΰ ενίσχυσε τό συντηρητικό εθνικισμό, 

αποδέχτηκε τήν απομόνωση, ποΰ επέβαλε ή φασιστική δεξιά στή χώρα καί 

δυσφήμισε τίς πνευματικές επαφές μέ τή Δΰση χαιρετίζει σήμερα ξαφνικά 

τό άνοιγμα προς τήν Ευρώπη. 0 Í  καιροί επιβάλλουν τόν επαναπροσδιορισμό 

τοϋ ταξικού συμφέροντος. Ή  μικρή μεταβολή της ένταξης προλαμβάνει 

βαθύτερες αλλαγές καί συυ1*λεΤ στή ανανέωση του καθεστώτος. 0 Í  ξεφτισμέ

νες λόγω της συνεργασίας μέ τίς ΒΪΙΑ καί τό ντόπιο φασισμό Ιδεολογίες 

αντικαθίστανται μέ τήν ευρωπαϊκή ίδέα. Τοΰτη παρουσιάζεται πρόοφορη 

γιά νά δώσει ©τήν αστική τάξη άλλα κάί στον υπόλοιπο πληθυσμό τήν 

αίσθηση μιας νέας αποστολής. Ό  πρόεδρος της Ελληνικής  Εταιρίας Δι

οικήσεως 'Επιχειρήσεων αναφώνησε μέ πάθος στή συνάντηση ποΰ διοργάνωσε 

μέ'θέμα "'Ελλάς καί Ε.O.K." τό Δεκέμβρη του 1975 : " Στή σημερινή γενιά 

f "των μάνατζερς αναθέτει τό κράτος τή μοναδική τιμή νά πρωτοστατήση σΐή 

πραγμάτωση ενός έργου τόσης εκτάσεως". Καί ο 'Αντιπρόεδρος του Συνεδρίου 

'Ελλήνων Βιομηχάνων άφοϋ εξέφρασε στην ίδια συγκέντρωση τό "Ναί στην 

Ε.Ο.Κ." διαπίστωσε οτι "ή άπόφασις διά τήν ένταξιν τη*ς ΈΧλάδος etc τήν 

Ε.O.K. παρέχει ένεπανάληπτον εύκαιρίαν ολοκληρωμένης καί αποτελεσματι

κής αντιμετωπίσεως των προβλημάτων εκσυγχρονισμού καί άναπτΰξεως τής 

Ι χώρας μας". Τό μέλλον τή*ς αστικές τάξης μοιάζει έξαφφαλισμένο. OÍ 
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δυσαρεστες οίκονομικές επιπτώσεις τη*ς Ινταξης δέν αποτελούν παρ& τδ 

| φδρο, ποΰ αναγκαστικά πρίπει vê, πληρωθεί γι<5 να εξασφαλισθεί ή στα-

| θερδτητα του σημερινού οίκονο^ικου-πολιτικου συστήματος. 
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λεύματα, ένω ή 'Ελλάδα γιά νά συνεχίσει και ν ανάπτυξε ι τή παραγωγή 

της είναι υποχρεωμένη ν'απευθύνεται στή Δυτι*4» Ευρώπη, //£x¿e>*<W{̂ ptW K 

Τή μειονεκτική τούτη σχέση ελπίζουν ο£ υποστηριχτές τής ένταξης 

νά μεταβάλουν. Ισχυρίζονται 8τι επειδή στην 'Ελλάδα ή αμοιβή τη"ς 

εργασίας είναι φτηνότερη,θά ενταθεί μΙ τήν Ινταξη ή μεταφορά βιομηχα

νιών, πού απαιτούν ψηλό ποσοστό απασχόλησης εργατών. 

"Εστω, ρτι θά μεταφερθοΟυ βιομηχανίες στην Ελλάδα. "Ας εξετάσου

με τίς δυνατές επιπτώσεις. 

OC βιομηχανίες, πού" θά μεταφερθούν, θά είναι κυρίως βιομηχανίες 

ποδ ανήκουν σέ πολυεθνικές εταιρίες καί δέν άπαιτοβυ αναπτυγμένη τε

χνολογία, βπως ή συσκευασία -φαρμάκων.  *Η δραστηριότητα των βιομηχα

νιών τούτων καθορίζεται άπδ- τά συμφέροντα καί τή στρατηγική τής μητέ

ρας εταιρίας»  Σήμερα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εξαγωγών, αΰριο 

σταματοϋν τελείως τή παραγωγή, έφ'δσον στδ έκτος τής χώρας κέντρο 

αποφάσεων κρίνουν βτι είναι σκοπιμώτερη ή μετάθεση τής επιχείρησης 

σέ τδπο ποδ προσφέρει εύνοϊκώτερους ορούς γιά τή πραγματοποίηση κέρ

δους π.χ. τήν Τουρκία. Ή  εξάρτηση τΐ̂ ς χώρας αντί νά μειώνεται θά 

αυξηθεί. Οι αποφάσεις γιά φέματα ποδ άφοροϋν ζωτικά προβλήματα τή*ς 

χώρας θά παίρνονται στίς καπιταλιστικές μητροπόλεις μέ κριτήριο τδ 

συμφέρον τ&ν εταιριών καί όχι τά ελληνικά συμφέροντα. 

Ή  βιομηχανική παραγωγή τδν πολυεθνικών εταίρων στίς χδρες της 

περιφέρειας δέν εινα-ι αυτόνομη, άλλα εξαρτάται άπδ τήν έρευνα καί τήν 

τεχνολογία των αναπτυγμένων χωρών. Στην Ελλάδα συναρμολογοϋμε ψυγεία 

τηλεοράσεις, κουζίνες, λεωφορεία, αλλά δέν είμαστε σέ θέση νά παρά

γουμε τδ σύνολο ένδς βιομηχανικού προϊόντος μέ τά δικά μας αποκλει

στικά μέσα. Σέ σχέση μέ τίς χώρες τη*ς ΕΟΚ εϋμαστε καί σήμερα καί αύ*-

ριο υποχρεωμένοι νά έκτελοΰμε υποδεέστερες εργασίες. 

OÍ  πολυεθνικές εταιρίες ένδιας^έρονται κυρίως γιά βιομηχανίες 

ποδ εξάγουν ήμικατεργασμένα προϊόντα. Ό  βωξίτης μας π.χ. είναι αν

τικείμενο επεξεργασίας άπδ τή Πεσινέ μόνο στα δδο πρώτα του/στάδια 

(άλουμίνα, αλουμίνιο), ποδ αντιπροσωπεύουν συνήθως μεταξδ 1-2$ τής 

τιμής του τελικού προϊόντος άπδ αλουμίνιο. Τούτο συνεπάγεται συνεχι

ζόμενη είσαγωγή πλήρως κατεργασμένων προϊδνταν πολλαπλάσιας αξίας. 

"Η βιομηχανία ποδ δημιουργείται άπδ τίς πολυεθνικές επιχειρήσεις δέν 

συνέχει
 σ τ

ή
ν
  ανάπτυξη νέων βιομηχανιδν (π.χ. γιά οίκιακά σκεδη αλου

μινίου) ή στην επέκταση τδν επενδύσεων άλλων βιομηχανιών, ηέν εντάσ

σεται στον ¿ λληνικό χώρο καί ή ωφέλεια άπδ τήν"ϊ<ίρυσΐι της μίδει περιο

ρισμένη. 

*ί* 

1 3 3 ^ 
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*Η μεταφορά των βιομηχανιδν θά αύξησε«, τέλος τή διείσδυση τοΟ 

ξένου κεφαλαίου. Σδμφωνα μέ τή συνθήκη της Ρώμης πρέπει v á καταργη-

θοϋν δλοι ο£'περιορισμοί ποδ παρεμποδίζουν τήν τελείως έλεΰθερη κυκλο

φορία των κεφαλαίων. Μετά τήν ένταξη δέ θά είναι π.χ* δυνατοί συναλ

λαγματικοί ,· περιορισμοί ή έλεγχος της εξαγωγές τ&ν κερδών ξένων επι

χειρήσεων. ,Σήμερα κι'δλας δμως συμφωνά μέ υπάρχουσες έρευνες "ή 'Ελ

λάδα βρίσκεται μέ τό 1/3 τη*ς βιομηχανίας της κάτω άπδ τδν άμεσο ξένο 

έλεγχο μέ τοδς στραηγικοΰς βιομηχανικοΰς κλάδους χημικών προΐδντων 

καί κατασκευές μεταςοορικδν μέσων κάτω άπδ ξένο έλεγχο, ποΰ φθάνει 

άπδ 45# μέχρι 95% ··  θ£ βασικοί τομείς τή*ς βιομηχανίας έχουν άεπνι-

κοποιηθει.  R W I ^ U M ^  *λοο  vjfcu»t uÀnçe t  «Idfl̂ eurwv l 

Στδ γεωγραφικδ τομέα χαρακτηριστικδ τοϋ ελληνικού χώρου είναι ή 

έντονη περιφερειακή άνισδτητα. Ή  "αποικιοκρατία" της Αθήνας εΪναι 

ρα^νδμενο  ποΰ  επανειλημμένα επισημάνθηκε.  θ£ αριθμοί είναι δμως πιδ 

εδγλωτοι άπδ οποιαδήποτε καταγγελία. Τδ μέσο είσδδημα ένδς Αθηναίου 

ήταν τδ  1971 περίπου τριπλάσιο του
1
 είσοδήματος του* επαρχιώτη. Στην 

Αθήνα ποδ δοΰλευε τδ 1971 τδ 54# τοϋ ένεργοϋ πληθυσμού*, άντιστοιχοϋ-

σε τδ  35% τοϋ ακαθάριστου εθνικού προ'ι'δντος. Τδ γεγονδς τοϋτο δέν 

είναι τυχαίο. Τά καπιταλιστικά κέντρα δημιουργοϋν στην περιφέρεια 

ϋϋπδκεντρα", γιά νά ελέγχουν καί διαχειρίζονται στην περιφέρεια τά 

συμφέροντα τους αποτελεσματικότερα. *Η σΰυδί>ση μέ τήν ΕΟΚ θά επιτεί

νει αντί ν'άμβλδνει 
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8. Είναι δυνατή πολιτική αυτόνομη ανάπτυξης^ 

"Ενα ουνηθισμίνο επιχείρημα δσων αποδέχονται τή"ν ένταξη είναι δτι  < 

ή έλλάδα έχει ανάγκη άπό διεθνή άποστήριξη καί ή υποστήριξη τοδτη  p6vo 

μέ τήν προσχώρηση στην EOE μπορεί ν'αποκτηθεί. 

Ή  έννοια της υποστήριξης παραμένει στ6 επιχείρημα τούτο άδιευκρΓ-

νιστη, 'Από τή σκοπίά τη*ς κυβερνητικής παράταξης "υποστήριξη" υπάρχει 

σήμερα πορ'ολο ποΰ δέν £χει πραγματοποιηθεί ή ένταξη. Γιατί λοιπόν είναι 

αναγκαία ή ανεπιφύλακτη παράδοση. 

Τδ επιχείρημα πρέπει νά διατυπωθεί διαφορετικά γιά νά εκφράσει ενα 

καίριο πραγματικά πρόβλημα. Μπορούν νά πραγματοποιηθούν ή αυτόνομη ανά

πτυξη καί ó  σοσιαλιστικός μετασχηματισμός χωρίς τή βοήθεια των προηγμέ

νων χωρών τη*ς Δΰσηςί 

'Από τή προηγουμένη ανάπτυξη συνάγεται ενα πρώτο βασικό στοιχείο: 

ανάπτυξη της χώρας μέ πλήρη ένταξη στήυ Ε.O.K. δέν είναι δυνατή.  Ή 

δυναμική τοδ καπιταλιστικού στστήματος, δπως διαμορφώθηκε στή Κοινή 'Αγο

ρά θά διευρΰνει τήν εξάρτηση μας αντί νά τή περιορίσει, ή οίκονομία μας 

θά γίνει συμπληρωματική τής οίκονφιίας της Δΰσης καί θά καθορίζεται άπό 

,τίς ανάγκες της. 'Αποτελεί δμως επίσης διαπίστωση,ποΰ βασίζεται σέ οι

κονομικές νομοτέλειες, δτι ή ανάπτυξη μιδς χώρας μέ περιωρισ*ιένο παρα

γωγικό δυναμικό προϋποθέτει τήν ύπαρξη σχέσεων μέ εκβιομηχανισμένες χδ5-

ρες, ποΰ μπορούν νά παράσχουν τόν αναγκαίο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. 

*0 δημοκρατικός προγραμματισμός τηςοΐκονομικτις δραστηριότητας ποΰ λαμβά

νει ύπ'δψη του τίς επιθυμίες των περίφερειακων φορέων καί είναι αρκετά 

ελαστικός γιά ΰά προσαρμόζεται γρήγορα σένέα δεδομένα δέν είναι π.χ δυ

νατός χωρίς ήλεκτρονικοΰς υπολογιστές. Είναι επόμενα άν^καΤα η διατήρηση 

σχέσεων μέ χδρες, ποΰ πρράγουν υπολογιστές του αναγκαίου μεγέθους. 

**Ι διατήρηση σχέσεων μέ τίς εκβιομηχανισμένες χδρες τόσο της δυτικές 

δσο καί της ανατολικής Ευρώπης, χωρίς νά περιέλθουμε σέ κανενός είδους 

εξάρτηση άπό κανένα, είναι άρα επιβεβλημένη δν θέλουμε νά κερδίσουμε 

τήν οίκονομική καί πολιτική αυτονομία μας. Πρέπει νά βρούμε τ^δπο συμβί-

ώσης μετά ανεπτυγμένα κράτη, ποΰ νά εξασφαλίζει πλεονεκτήματα της εμπο

ρικές ανταλλαγής άλλα καί νά μειώνει τίς επιπτώσεις της οίκονομικής εξάρ

τησης μας. Ή  χώρα δέ χρειάζεται ολοκληρωτικά σΰνδεση μέ τό διεθνές κα

πιταλιστικό σΰστημα, γιά νά Ισχΰσουν ακόμη πιό αμείλικτα οι νόμοι τ?{ς 
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" 0 δρδμος τοϋτο$ δέν είναι ούτοπικδς. ΓΗ 'Ελλάδα αντίθετα  µί τίς 

άλλες χώρες της καπιταλιστικής περιφέρειας, όπως της Αφρικής η* της Κεν 

τρώας Αμερικής έχει παραγωγικδ δυναμικδ, πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί 

γιά μίά λύση αύτδνομης ανάπτυξης. Χρειάζεται όμως ενσυνείδητη στρατη

γική  µί  στδχο τήν ανάπτυξη καί ταυτδχρονα κινητοποίση τή"ς συντριπτικής 

πλειοψηφίας του λαοϋ. ϊδση ή μία καί ή άλλη πρου'πδθεση δέ μπορούν νά 

έκπληρωθοΰν  µί  τίς σημερινές οίκονομικές καί πολιτικές συνθήκες,! *Η 

αντιμετώπιση τω" ν οίκονομικων μας προβλημάτων πρέπει Μ  γίνει μέ $Χλες ot-

κονομικές άρχ|ς άπδ κείνες του καπιταλισμού  : χρειάζεται ριζικές  δομι

κές μεταβολές καί πολιτικοποίηση του* πληθυσμού ώστε νά συνειδητοποιήσει 

τους στδχους άλλα καίτίς θυσίες της λύσης. *0 δρδμος, πού υποδεικνύ

ουμε είναι γιά τούτο πραγματοποιήσιμος μδνο άπδ κείνους πού πιστεύουν 

^^¿¿^ • στή  δυνατδτητα του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. 

fw^Mc*  *ιι ένταξη στην ΕΟΚ έχει γίνει αποδεκτή άπδ τμτύ ξη στην EOE έχει γίνει αποδεκτή άπδ τμήμα τςς ελληνικής 

αριστεράς. Τδ σχέδιο  Προγράμματος του Κ.Κ.Ε.εσωτερικού  διαπιστώνοντας 

î wDv τή διαμορφωμένη κατάσταση της σΰνδεσης "θεωρεί δτι ή πάλη κατά της 

r̂ wtfcKuM  σΰνδεσης καίτής ένταξης δέν είναι πιά ρεαλιστική". Άπαραίτητητη είναι 
leö y \ "ή μείω ση των αρνητικών συνεπειών" καί ή "πιδ συμφέροντες opous ένταξης' 

^�ιω^$
β
  '̂  άποψη τούτη βασίζεται σέ σύγχιση γύρω άπδ τδ  τί  σημαίνει ή ένταξι 

m W V ^ "
0 τ α ν

 προτείνεται σά σημείο "διαπραγμάτευβσης" μέ τήν ΕΟΚ ή εξασφάλιση 

ih* " *βΛτου εθνικού έλεγχου  . στην οίκονομική μας ανάπτυξη στίς προτεραιδτητες 

\  )  ^καί στή πολιτική επενδύσεων" παραβλέπεται δτι ή Συνβήκη τη*ς Ρώμης σκοπδ 

έχει νά καταργήσει τδν έθνικδ έλεγχο. ̂Γδ θέμα τοΐΐτο δέ μπορεί έπδμευα 

νά είναι αντικείμενο "διαπραγμάτευσης" έκτδς αν έχουμε τήν αφέλεια νά 

πιστεύουμε, δτι οι χώρες τη*ς ΕΟΚ γιά χάρη μας θά άπρρνηθοον τίς άρχίδς, 

πού οδήγησαν στή δημιουργία τη*ς ΕΟΚ. ΐέτοια δροι έπιπρδσθετα δέ μποροϋν 

νά τεθούν άκδ μιά αστική κυβέρνηση, πού εκπροσωπεί μεταπρατικά συμφέ-

τοντα. Ό  έθνικδς έλεγχος, σέ οποίο βαθμδ ύπ
#
αρχει μπορεΐ νά διαοΜθεϊ 

μδνον μέ λαϊκή πίεση της κυβέρνησης στδ έσωτερικδ ώστε νά"έκβιαστοβυ" 

ο£ χώρες της ΕΟΚ σέ υποχώρηση γιά νά στηρίξουν τήν ελληνική κυβέρνηση. 

Κενολογία άποιλει επίσης ο δρος δτι πρέπει "νά εξασφαλιστεί ή οί

κονομική μας ανάπτυξη μέ τή παράλληλη κατοχύρωση τ^ς εθνικές μας άνε-

Lo^ïL  "> '  à en feu 
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ξαρτησίας". Τδ θέμα τούτο δέ μπορεί νά είναι αντικείμενο μιας διαπραγ

μάτευσης μέ  άκοπο  τήν ένταξη. Δικαιολογημένα θά ρωτήσουν οί χδρες τη*ς 

ΕΟΚ τί θέλουμε τήν "ένταξη" καί γιατί δ! διαλέγουμε μιά κάποια άλλη 

σχέση. 

" Ή  ένταξη ύπδ δρους"άποτελεΐ ανακόλουθο συλλογισμό. *Η ένταξη 

αποτελεί αρνητική εξέλιξη γιατί δένει τήν 'Ελλάδα άκδμη πι6 στενά μέ 

τδ διεθνές καπιταλιστικό κ σΰστηαα, πού
1
 κυριαρχούν οι πολυεθνικές εται

ρίες. Ή  Ελλάδα δέ μπορεί νά θέσει ορούς ποΰ υά αλλάξουν τήν ύφή τοΰτη 

του συστήματος.  Οϋτε  μπορεί νά διαπραγματευτεί μιά "δεξιά" (αστική) 

κυβέρνηση. Ή  αστική κυβέρνηση μπορεί νά διαπραγματευτεί νδνο τους 

καλυτέρους δυνατούς δρους γιά τά συμφέροντα καί τίς κοινωνικές δυνάμεις 

πού" εκπροσωπεί, άρα "καπιταλιστικούς δρους". 

Π ι ¿ λογική είναι ή άποψη, ποΰ θεωρεί τήν ένταξη σά τή "καλΰτερη δυ

νατή δεΰτερη λΰση" άφου οίοιαδήποτε άλλη λΰοη δέν είναι εφικτή (βλ. 

Βήμα, 15.8.75)· *Η άποψη τοΰτη αφήνει δμως ενα μεγάλο ερωτηματικό. ÍIoi Ó 

εΓναι τδ πρακτικό επακόλουθο της καί ποια πολιτική γραμμή προτείνει 

*Η ένταξη γιά τδ ελληνικό μεταπρατικδ καπιταλισμό είναι άναυ-φισβήτητα 

μιά καλΰ λδση - στεριώνει τή θέση του. Γιά τδν εργαζόμενο λάδ, μιά ποΰ 

πρδκειται γιά τήν ένταξη στην καπιταλιστική Ευρώπη των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων καί μονοπωλίων αποτελεί αρνητική εξέλιξη. Δέν άτστελεί 

λΰση (τίνος;) καί τδ δτι άποτελεΤ ύπδ τους πιθανοΰς δρους εύνοΐ'κώτερη 

εξέλιξη μέσα στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος άπδ οποιαδήποτε 

άλλη εξέλιξη δέ σημαίνει οτι είναι ευπρόσδεκτη. 

9. Αποτελέσματα της ένταξης γιά τους εργαζομένους. 

Ή  έυαξη συμφωνά μέ τήν άποψη των υποστηριχτών της "θά βελτιώνει 

τή θέση των εργαζομένων εξασφαλίζοντας τους ευρύτερος καί ούσιαστικώτερα 

κοινωνικά δικαιώματα". (Γ.Μαγκάκης, Βήμα 3.3.75)· 

*Η διαβεβαίωση τοΰτη συγκάλυπτε ι τά προβλήματα μι τή γενικότητα της. 

Οι οπαδοί της ένταξης δυλώνσυν επίσης οτι ή ένταξη θά οδηγήσει σέ μετά-

φορά ξένων 'επιχειρήσεων λόγω χαμηλών αμοιβών στην Ελλάδα. "Αν οΟί  Έλ-

ληνες εργαζόμενοι εξασφαλίσουν κοινωνική προστασία ανάλογη μ'αύτήν ποΰ 

προσφέρεται στον Ευρωπαίο εργαζόμενο θά τα$ει ή αμοιβή τη*ς εργασίας 

νά είναι χαμηλώτερη καί δέ θά υπάρξει ή θρυλοΰμενη βιομηψανική ανάπτυξη. 
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Πρου'πδθεση λοιπόν γιά τήν εκβιομηχάνιση στά πλαίσια της καπιταλιστικές 

ΕΟΚ είναι νά κρατηθούν ο£ πρροχές πρδςτοΰς "'Ελληνες εργάτες χαμηλές. 

Τούτο σημαίνει αντεργατική πολιτική μέ λογικά επακόλουθο τή μετανάστευ

ση. Μιά ποΰ θά υπάρχει πιά πλήρης ελευθερία εξόδου τ$υ Ελλήνων εργατών 

πρδς τίς άλλες χδρες της ΕΟΚ καί στίς χώρες τοοτες θά προοφίερονται 

κακΰτεροι -οροί εργασίας, θά ακολουθήσει τήν ένταξη μαζική έξοδος. 

Μακροπρόθεσμα ν βέβαια, δσο περισσότερο έντάδσεται ή χώρα στβ 

πλαίσιο των οικονομιών της ΕΟΚ, θά αύξηγθοϋν ο£ παροχίς πρδς τους εργα

ζομένους. ΣΪΟ κόστος τί̂ ς βελτίωσης θά πρέπει νά εγγραφούν όμως τ6σο ή 

μετανάστευση οσο καC ή αυξημένη απασχόληση του* "Ελληνα υποδεέστερες 

έγασίες (τουρισμός). 

Ή  βελτίωση των δρων απασχόλησης δέ θά απαλλάξει τους "Ελληνες 

εργαζόμενους "άπδ τδ άγχος της ανασφάλειας" δπως τους υπόσχονται o i υ

ποστηριχτές τΐ)ς ένταξης. Οικονομικές έρευνες έχουν επισημάνει γιά τό 

χώρο τη*ς ΕΟΚ, δτι ή ανάπτυξη τη"ς Κ
0
ιυη*ς Άγορας αΰξησε τήν ανεργία ποΰ 

οφείλεται στην μεταβολή τω\> συνθηκών λειτουργίας, της βιομηχανίας. 

'ΕργοστάσιαΜείνουν, μεταφέρονται, εκσυγχρονίζονται μέ αποτέλεσμα δλο 

καί περισσότεροι εργαζόμενοι νά μένουν πρόσκαιρα χωρίς δουλειά ή υά 

αναγκάζονται νά αλλάζουν τόπο κατοικίας. Ή  αναγκαία μετά τήν έν"ταξη 

προσαρμογή της ελληνικές φαρμακευτικής νομοθεσίας μπορεί π.χ. υά οδηγη

θεί στή κατάργηση τω\» μικροτεργοστασίων, ποΰ έχουν εγκαταστήσει ο£ μέ 

ξένες βιομηχανίες γιά νά εξασφαλίσουν έδων τήν ϊδια μεταχείρηση μέ τίς 

ελληνικές. 

'  Ή  'Ελλάδα εϊναι χώρα της περιφερείας της ΒΟΚ σέ εξάρτηση άπδ εται

ρίες μέ τά κΰρια συμφέροντα τους στίς βιομηχανοποιημένες χώρες. Σέ κάθε 

[η οίκονομική πρώτα στην Ελλάδα θά άπολΰονται εργάτες ή θά κλείνονται 

εργοστάσια γιά νά διατηρηθη τό ποσοστό απασχόλησης στην έδρα των εται

ριών, θά συμβη* σέ κλίματα έθνων κάτι ανάλογο μέ κείνο ποΰ συμβαίνει 

σσήμερα στίς χώρες τ?[ς Δυτικές Ευρώπης. Οι "Ελληνες μετανάστες εϊναι ε

κείνοι ποΰ άπολΰονται γιά νά διατηρήσουν τήν εργασία τους οι ντόπιοι 

Γερμανοί, Βέλγοι κλπ. 

Ποια μπορεί νά είναι ή εξέλιξη δείχνει ανταπόκριση της γαλλικής 

εφημερίδας Μόντα (24.1.76) άπδ τήν Ιταλία " Ή Ντοκάτι (δΰο χιλιάδες 

πεντακόσιοι εργαζόμενοι στή Μπολώνια). απεφάσισε νά μεταφέρει τά έργο-
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στάσιά της δτή  Βραζιλία,  ή SINGER (χίλιοι οκτακόσιοι εργαζόμενοι στό 

Τορίνο) θά κλείσει στό εργοστάσιο της στό ίέλος του μήνα. *Η PHILIPS, 

ή DOW CHEMICAL, ή KODAK καί πολλοί άλλοι σκέπτονται νά περιορίσουν 

τίς εργασίες τους στην 'Ιταλία...... Χαρακτηριστική είναι επίσης 

ή περίπτωση των εργοστασίων GRUNDIG. *Η διεύθυνση απείλησε δτι θά 

κλείσει τό έρρστάσιο, αν δέν αυξηθεί ή παραγωγικότητα. Οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, άφου απόλαυσαν γιά αρκετό καιρό διάφορες ευκολίες, 

άρχισαν ήδη νά κουράζονται μέ τήν Ιταλία, δπου ή αμοιβή τη*ς εργασίας 

αυξήθηκε σημαντικά  τά συνδικάτα παρεμποδίζουν τίς απολύσεις καί 

έπί πλέον οι κουμμουνιστές απειλούν νά αναλάβουν τήν εξουσία.". 

0Í  οπαδοί της £νταξης καλλιεργούν τήν εντύπωση, δτι μέ τή προσ

χώρηση θά αύξηθεΐ τό αγροτικό είσόδημα σέ επίπεδο αντίστοιχο του ει

σοδήματος των δυτικοευρωπαίων αγροτών. 

'Αναφέραμε κι'δλας δτι ή άγρρτική πολιτική της ECK έύνοεΤ τους 

μεγαλοκαλλιεργητές  καί συντείνει στή βαθμιαία εξαφάνιση τόδν μικρο-

άγροτικων επιχειρήσεων, πού δέυ ^χουν ψηλή παραγωγικότητα. Οι τιμές, 

πού καταβάλλει ή ΕΟΚ γιά τά αγροτικά προϊόντα υπολογίζονται μέ βάση 

τό μέσο δρο τοϋ κόστους παράγωγης. 'Αποφέρουν γιά τοϋ το κέρδος σέ 

δσους έχουν χαμηλό κόστος, άλλα μόλις επαρκούν γιά νά καλΰψουν τίς 

ανάγκες τ£5ν άγροτ&ν μέ ψηλά Ιξδδα. Οι αγρότες εγκαταλείπουν γιά τούτο 

τίς εκμεταλλεύσεις μέ χαμηλή παραγωγικότητα πού* περιέρχονται σέ δσους 

εξασφαλίζουν φηλά κέρδη άπό τίς επιδοτήσεις. *0 αριθμός των εκμεταλ

λεύσεων μειώθηκε στή Γαλλία άπό τό 1955 εως τό 1970 κατά 31,5%, ó 

αγροτικός πληθυσμός κατά  3% περίπου τό χρόνο. 

*Η αγροτική πολιτική της ΕΟΚ βασίζεται σέ ενιαίες αρχές (βλέπε 

τό σημείο 5 στό επόμενο κεφάλαιο). Οι αρχές τούτες δέυ εφαρμόζονται 

δμως ομοιόμορφα. Γιά κάθε προϊόν ίσχύει τελικά είδικό καθεστώς. *Η 

υπάρχουσα ρύθμιση εύυοει τά προϊόντα των μή μεσογειακών χωρών, δπως 

της Γερμανίας καί της 'Ολλανδίας. 0 Í  προστατευτικές ρυθμίσεις καλύ

πτουν μόνο τό 60% των γαλλικών προϊόντων, δέν καλύπτουν π.χ. τίς πα*-* 

τάτες, τό οίνδπνευμα, τά πρόβατα. Γιά ώρισμένα άλλα προϊόντα, πού 

ενδιαφέρουν τήν Ελλάδα, δπως τό κραβί, τά έσπεριδοεϊδη* καί τά οπωρικά 

ή προστασία είναι σέ πολλά σημεία ελαττωματική. 
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*H μέχρι σήμερα άγροτιή πολιτιή δημιούργησε ψηλά έξοδα. Για 

τδ 1976 προβλέπεται δαπάνη περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. *Η 

Γερμανία έχε ιεπανειλημμένα δηλώσει δτι είναι αντίθετη μέ τή συνεχή 

αύξηση των δαπανών. Οί βιομηχανικοί κύκλοι τής Δόσης προτιμοο αυτί 

νά ξοδεύουν χρήματα γιά τους άγρδτες, νά χρηματοδοτηθούν έργα υποδο

μές πού. θά επιτρέψουν τήν επέκταση του καπιταλιστικοΟ συστήματος.  Ή 

Ευρωπαϊκή  'Επιτροπή έχει γιά τοϋτο σκοπδ νά μειώσει τίς επιδοτήσεις. 

Τδ 1975» ϊί·χ· αυξήθηκε τδ κδστος τή"ς παραγωγής (λιπάσματα, σπδροι, 

ενέργεια κλπ.) των αγροτικών προϊδντων κατά  38% περίπου στή Γαλλία 

καί κατά 18% στή Γερμανία.  *Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή επιθυμεί ν'αύξήσει 

τίς-κατώτατες τιμές των αγροτικών προ'ϊδντων δμα»ςμδνον κατά  7*5% κατά 

μέσο ορο. Οί οργανώσεις αγροτών τής Δυτικής Ευρώπης διαπίστωσαν ήδη 

δημδσια δτι άρχισε περίοδος μείωσης των αγροτικών είσοδημάτων. 

ο  *Η στήριξη των τιμών των αγροτικών προΐ'δντων οδήγησαν σέ ψηλά 

αποθέματα.  Ή  ΕΟΚ δέν καθδρισε μέχρι σήμερα μακροπρδθεσμη πολιτική 

γιά τή διάθεση τδν πλεονασμάτων τούτων σέ τρίτες χώρες. Τά πλεονάσματα 

πωλοϋνται συνήθως σέ δημοπρασίες σ*οποιονδήποτε προσφρρ*ει τή ψηλδτερη 

τιμή. Δεσμεύσεις, πού έχουν αναληφθεί απέναντι στίς ΗΠΑ παρεμπδδισαν 

μάλιστα τήν εκτεταμένη εξαγωγή  δημητριακών. *0 υπεύθυνος τής αγροτι

κής πολιτικής τής ΕΟΚ αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη γι'αυτή τή κατάσταση 

μέ τδν ίσχυρισμδ δτι ή Ευρωπαϊκή  'Επιτροπή δέν άποτελεϊ εμπορική 

επιχείρηση. Τά αποθέματα τοΟτα καί τά έξοδα πού δημιουργοδν, μπορούν 

δμως νά οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στην αναθεώρηση τής αγροτικής πολιτική 

Ή  αγροτική πολιτική βασίζεται στην αρχή τής καταπολέμισης των 

άδικων πού προκαλεί τδ καπιταλιστικδ σύστημα μέ τή βοήθεια τής κατω

τάτης εξασφαλισμένης τιμής. "Ομως  οήµερα  έχει γίνει πιά άντιληπτδ, 

δτι δέν είναι δυνατδ νά επιδιώκεται ή καταπολέμηση των συνεπειών τοϋ 

συστήματος μέ ταυτδχρουη διατήρηση του. *Η E.O.K Í  θά άυαγκασθεΤ σύντο
μα είπε"δ άλλοτε πρδεδρος τής 'Ευρωπαϊκής  'Επιτροπής Μάνσχολτ ή ν' 

αφήσει ελεύθερη τή διάθεση των προϊδντων καί τή διαμόρφωση των τιμών 

καί ν'άποδεχθεϊ δλες τίς δυσάρεστες συυέπειςς, πού θά προκύψουν γιά 

τους άγρδίες ή νά προχωρήσει πολύ περισσδτερο άπδ σήμερα καί νά προ

γραμματίσει  τή παραγωγή. *Η τελευταί λύση, λύση πού συνεπάγεται τδ 

σοσ^λιστικδ μετασχηματισμέ, δέν έχει γίνει αποδεκτή άπδτίς χώρες τής 

j ΕΟΚ. Ή  προοπτική μιδίς εξέλιξης πρδς μιά χωρίς περιορισμούς καπιταλι

στικής οίκονομία μοιάζει κάτω άπδ τίς σημερινές προϋποθέσεις πολύ 

πιδ πιθανή. ί 



Ή  ευρωπαϊκή ενοποίηση. Πραγματικότητα ή μϋθοςΐ 

ΓΟ 

OÍ υποστηριχτές τή*ς ένταξης, προβάλλουν,  'ότι, ή δογματική άρνηση, 

της ένταξης παραβλέπει τήν "fυναμική πλευρά τ?)ς έ£?ρωπαϊκή*ς εξέλιξες! 

*Η Κοινή 'Αγορά αποτελεί τό ρ πρώτο βη"μα μιας ενιαίας Ευρώπης, πού αργά 

ή γρήγορα θά χειραφετηθεί άπδ τήν αμερικανική κηδεμονία καί θ'άποτελέ-

οει τήν πρώτη υπερεθνική οντότητα. Ml τήν ένταξη θά εξασφαλίσουμε 

τή συμμετοχή μας Mat στήυ ενωμένη δημοκρατική Ευρώπη. 

Τονίστηκε στ6 πρδτο κεφάλαιο πάνω στό χαρακτήρα της Κοινής Άγορας, 

οτι ή Ε.O.K. αποτελεί μέχρι σήμερα μόνον μιά τελωνειακή ένωση.Fnäp' 

'δλο ποδ συχνά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ΙτικολλοΟνται τήν ευρωπαϊκή 

Ιδέα δέν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σέ οποιοδήποτε θέμα, ποδ δίν 

εντάσσεται στό πλαίσιο τή*ς τελωνειακής ένωσης. Μάταια θά αναζητήσει 

κανείς ενιαία αντιμετώπιση τδν προβλημάτων της εξωτερικές πολιτικές, 

κοινή οίκονομική  ή καί νομισματική πολιτική, ενιαία ενεργειακή πο

λιτική, ή θεσμοΰς ποί> αντιπροσωπεύουν άμεσα τ6ν ευρωπαϊκό πληθυσμό*. 

Λίχετικές προσπάθειες, δπως γιά μιά κοινή νομισματική πολιτική, χρεω-

κόπησαν γιατί καμμιά άπδ τ*ίς ευρωπαϊκές χώρες δέ θέλησε νά περιορίσει 

τίς εξουσίες της\ Οι αποφάσεις τοΰ* Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δέν έχουν 

παρά συμβουλευτικό χαρακτήρα καί δέν δεσμεύουν τά κράτη μ!ληΙ//Η Ευ

ρωπαϊκή 'Επιτροπή, τδ ανώτατο δργανο της Κοινότητας, συμφωνά μέ τίς 

διαπιστώσεις τοο μέλους της SPINELLI "δέν έχει καμμιά ρίζα στή λαϊκή 

πολιτική ζωή καί υποτάσσεται στίς κυβερνήσεις". "Η Κοινότητα βρίσκεται 

κατ'αύτόν σέ κατάσταση "αποσύνθεσης. 

Ή  μέχρι σήμερα αδυναμία νά προχωρήσει ή τελωνειακή ένωση σέ μιά 

ουσιαστικότερη πολιτική ενότητα έχει αναγνωρισθεί άπό τίς ίδιες τίς 

κυβερνήσεις των κρατδν-μελων. Τδ Δεκέμβριο τοδ 197^ ένέθεσαν 6 γιά τοϋ-

r^'
!
  το στό Βέλγο πρωθυπουργό Τίντεμανς νά άκαθορίσει τους τρόπους πραγμα-

τοποίσησης της Ευρωπαϊκές "Ενωσης. Οί προτάσεες Τίντεμανς δημοσιεύτηκαν 
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^Συμπερασματικά μποροϋμε νά διαπιστωθούμε, 5ti Ö S ευρωπαϊκές χδ>ρες 

δέχονται τ.ήν υποταγή στην Αμερική καί δέν έχουν εκδηλώσει διάθεση 

άνεξαρτοποίησης. Οι*αντιδικίες,διαφωνίες καί τριβές, ποΰ εμφανίζονται 

κατά καιροΰς ειναί/ διαφορές συνεταίρων, ποΰ'έπιλΰονται συνεταιρικά γιά 

χάρη τξς-κοινής υπόθεσης. *Η ευρωπαϊκή ίδέα δέ μετουσιώθηκε σέ κοινή 

πολιτική·, ποΰ θά< επιτρέψει στην  Εϋρ&πη va' γίνει α^πβνομος παράγοντας 

απέναντι· στίς δυο υπερδυνάμεις. 'Αντίθετα χρησιμοποιήθηκε γράφει ò 

Ντυβερζέ στ6 παραπάνω άρθρο του "γιά νά συγκρατήσει τάσεις άνεξαρτοποί-

ησης των έθνων ενάντια οτή κυριαρχία της Οΰάσιγκτωυ καί νά συγκαλΰψει 

τή κυριαρχία ταΰτη μέ τδ" μανδία μιας έλεΰθερης κοινότητας". 

Μετά τήν ολοκληρωτική ένταξη της "Ελλάδας στή Κοινή Αγορά οί χώρες 

τή*ς Κοινής Άγδρας βά επιδιώξουν νά επιβάλλουν στην 'Ελλάδα, τήν αμερι

κάνικη πολ^τικ-ή, ποΰ είναι καί δική τους πολιτική, θά ουυηγορήσουν π.χ. 

γιά βάσεες  στή Κρήτη ή δικαιώματα χ ρήσης τοΪ> εναέριου ελληνικού χώρου 

η μιά φιλική διευθέτηση τ&ν διάφορων μέ τή Τουρκία. *Η Ελλάδα θά έχει 

τότε-λόγω αυξημένης οίκονομικης εξάρτησης ακόμη λιγώτερα περιθώρια νά 

ν¿Qv̂ '̂ rt '  αντισταθεί σέ σχετικές πιέσεις^άπ' "ο,τι σήμερ? J Kaf ' έάν μέυ υποχωρήσει 

^ΛίΡ^Υ^ δλες τίς αξιώσεις, ποΰ θά τίς τεθούν διαδοχικά, τότε βέβαια δέ θά 

υπάρχει λόγος επιβολής δικτατορίας .  Ό  σκοπός τη*ς δικτατορίας θά Ιχει 

έπιτευχθή* μέ μέσα πολΰ πιό άθ6ρυβα καί αποτελεσματικά. T Ó ξεποΰλημα θά 

έχει' "δημοκρατικές" ευλογίες. "Εστω όμως, δτι  οί  έ?
ν
ληυικές κυβερνήσεις 

θά αντιδράσουν. Μέ βοιδ τρόπο θά εμποδίσει ή Κοινή 'Αγορά τους εκτελεστέ 

των -ξένων εντολών νά. επιβάλουν καί κατοχή στή χώρα μας. Μήπως έχει 

στρατό ποΰ .θά επέμβει J  Μήπως ή περικοπή πιστώσεων καί μιά πιθανή άντ-

στολή τής δ'ιαδικασίας ένταξης θά συγκροτήσουν τους νέους πραξικόπημα« 

τίεςΐ  Ή  αναστολή της διαδικασίας σδνδεσης καί ή περικοπή τδΐν χρηματο

δοτήσεων στην επταετία δέν παρεμπόδισαν στδ ελάχιστο δ τή δικτατορία, 

γιατί τά μέτρα τοϋτα αντισταθμίστηκαν άπδ άλλα μέτρα σέ^άλλα επίπεδα, 

ψ)ΜΨ 



άγορίς* αλλά" προγραμματισμό καί ϋλεγχο των οιε-ό-νων σχέσεων 

της» γιά va επιτευχθεί pt á ¿ λ κληρωμένη οικονομική οσμή, 

Χμειάζεατι ávx í  για τήν Ινταςη» έπαναοιαπραγμάτευση τ!|ς 

θέσης  φ&ς απέναντι στην ¿.Û.K ,  μέ  στόχο  τήν εξαφάνιση 

τ %  οικονομικές καί πολιτικές εξάρτησης καί τήν αντίστοιχη 

Ισχυροποίηση των έυνικδν κέντρων λήψης αποφάσεων. 

Βασική επιδίωξη κ'θε νέας σχέσης spéice t  v á είναι η 

εξασφάλιση των προϋποθέσεων γιά v á onde e i  η "ϋλλάοα  τό 

πλέγμα τη*ς εξάρτησης, di νέες μας σχέσεις «ρέπει v á συντείνουν, 

δστε η αμάβτυξή μας άπδ έτεροκινουμ^νη»  σομφωνη μέ τίς 

απαιτήσεις των οίκονομιδν  τΨίς Δοσης» v á γίνει αδτοκεντρική, 

vá Ιχει Ι*ι ή της ντβιιια ουναμική. 

*Η αδ®βνομία τη"ς χώρας οέν είναι ουνατή μακροπρόθεσμα, 

σέ κατáσταση απομβνωοης. ' ϋ σοαιά&ίσμός προϋποθέτει τή 6η-

μι,ονργία περιφερειακών οικονομικών καί πολιτικών ÔopSv , 

που poïĵ oll v μέ  0αη  τή οιεθνή ίσβτιμη συνεργασία νά ξεπεραστούν 

οί  περιορισμοί  τ%ς ιστορικές ¿ ξέλιξης ή της γεωγ αφικη*ς θέσης· 
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*H ελληνική οικονομία χαράκτηρίζεταν σήμερα άπό τά στ<ηχε?α έκειν\ 

ποΰ άποτελοϋν^ τά γνωρίσματα εξαρτημένης άπό τίς βιομηχανικές καπιταλι-^ 

στικές χώρες οίκονομίας π.χ. άπό τή εκβιομηχάνιση μέ μεγάλο ποσοστό άνε. 

γΤας ̂ (ρ^νό~^λΧειμμα στδ Ισοζΰγιο πληρωμών, μεγάλη ανισότητα στή κατα

νομή τοΟ είσοδήματος, περιφερειακές ανισότητες, χαμηλή πα̂ >αγχϋγ>̂ τητοΓ 

στή γεωργία, παρασιτικό τριτογενή; τομέα. 

*  Κέντρο βάρους τη*ς οικονομικές δραστηριότητος είναι ή παραγωγή καί 

Ι εξαγωγή ακατέργαστων ή ίιμικατεργασμένων πρώτων ύλδν, γεωργικών προϊόν* 

[των καί βιομηχανικών προι'δντων χαμηλού βαθμού επεξεργασίας^ Τά βιομη

χανικά προϊόντα υψηλότερου βαθμοϋ επεξεργασίας άποτελοϋν μόνον τδ 5% 

του συνόλου των εξαγωγών, fol  χώρες τή*ς ΕΟΚ αντίθετα μΙ τήν  Ελλάδα 

£χουν είδικευθεΤ στή παραγωγή τελείως κατεργασμένων βιομηχανικών προ

ϊόντων, ποΰ προϋποθέτουν ψηλή τεχνολογική στάθμη. Ό  βιομηχανικός εξο

πλισμός ποΰ χρειάζεται γιά τή μετατροπή στήυ Ελλάδα, δηλαδή μηχανές 

ποΰ δουλεύουν στ&χωράφια καί έργοστάδια μας £χουν κατασκευασθώ καί 

είσαχθη* άπό τή Δυτική Ευρώπη. Ή  υπάρχουσα κατανομή εργασίας ανάμεσα 

στην Ελλάδα καί στίς χώρες τη"ς ΕΟΚ επιτρέπει στίς χώρες της ΕΟΚ νά 

αγοράζουν κι'άπό άλλου τά προϊόντα ποΰ παράγουμε, δπως φροΟτα ή μεταλ-

vjöpqx νοψι^ον VDODTT ÒJ5" jDt3öjöi<3~i^qDW e 
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μα τή*ς έξάρτ^βης. θ£ νέες μας σχέσεις  μέ τή Δυτική  Ευρώπη καί τόν 

υπόλοιπο κόσμο πρέπει νά συντείνουν, ώστε ή ανάπτυξη μας  Από  έτερο -

κινούμενη, σύμφωνη προς τίς απαιτήσεις τ(3ν οίκονομυ®^ τής Δύσης, νά 

γίνει αύτοκεντρική, v á ε"χει δική της ντόπια δυναμική. 

Ή  αυτονομία τή*ς χώρας δέν είναι δυνατή σέ κατάσταση απομόνωσης· 

*0 σοσιαλισμός προϋποθέτει τή δημιουργία περίφερειακδν οΙκονομικων 

καί πολιτικών δομδ5ν, πού βοηθοϋν μέ βάση τή διεθνή ίσότιμη συνεργασία 

νά ξεπεραστοϋν οι περιορισμοί της ιστορικής εξέλιξης ή τής yeutàpa-

φικΐ| θέσης. Ή  Ελλάδα πρέπει νά επιδιώξει τή δημιουργία μιδς Μεσο

γειακής μή καπιταλιστικής Κοινότητας, πού θ'άποτελεΐ αρκετά Ισχυρό 

σύνολο, γιά νά αντιμετωπίζει τίς πιέσεις των υπερδυνάμεων καί ν* 

άνταπεξέρχεται μόνη της στis βασικές της ανάγκες. 

Ή  κυβέρνηση θ'άρχίσει σύντομα τίς διαπραγματεύσεις γιά τήν 

ένταξη. Ή  περίοδος τούτη πρέπει δά γίνει περίοδος εντατικής λα'ι'κής 

κινητοποίησης. Ή  κυβέρνηση πρέπει/νά έξαναγκασθεΤ  νά μή δεχτεί 

όλους τους κοινοτικούς κανονισμούς κλείνοντας έτσι κάθε δρόμο γιά τήν 

εξέλιξη του ελληνικού χώρου ιερός τήν αύτα,νομία. Πρέπει νά απαιτήσει: 

Δικαιότερη ανακατανομή του* ευρωπαϊκού* είσοδήματος, αυξημένη οίκονομι-

κή,τεχνική καί κοινωνική συμπαράσταση στήυ 'Ελλάδα, χαμηλή συμμετο

χή τής 'Ελλάδας στον Κοινοτικό προϋπολογισμό, πιστοδότηση των προ

γραμμάτων ανάπτυξης, πού θά εκπονεί ή  Ελλάδα, χρηματοδότηση προγραμ

μάτων γιά τήν ανάπτυξη τομέων υψηλής τεχνολογίας στή χώρα μας, αύξη9 

ιένες επιδοτήσεις άπό τό  Γεωργικό Ταμείο της Ε.Ο.Κ. 

*Η Κυβέρνηση δέν ε*χει κατατοπίσει τό̂_1 

'σημασία της ίνταξης. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλεί γι 

ρήσουν καί νά κινητοποιήσουν τό πληθυσμό 

<για~νά σύσπειρωθΑ~καΙ νά δώσ|[/τή~1Ιάχη»πού θά κρίνει τή πορεία της 

χώρας μας γιά δεκαετίες/  4^Χ&Γ\&  κρατήσουμε ανοιχτό τό δρόμο γιά 

μιά δημοκρατική καί σοσιαλιστική κοινωνία. * Ü αγώνας είναι δύσκολος. 

Άλλα δέν υπάρχει άλλος δρόμος άν θέλουμε ν*αντικαταστήσουμε τή πολι

τική τής υποτέλειας μέ μιά πολιτική πού θά δώσει Φ τήν Ελλάδα στους 

Ελληνες. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

λαό πάνω στή πραγματική 

α τούτο τά μέλη
Λ
νά πληροφο-ληροφ< 
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συγκέντρωσης οίκονομικής καί πολιτικής εξουσίας« 0 Ì  αμερικανικές 

πολυεθνικές εταιρείες επένδυσαν άπό το 1950 μέχρι τό 1971 ατό 

εξωτερικό 45 περίπου δισεκατομμύρια δολλάρια. Την £δια περίοδοσ 

επέστρεψαν σάν ε£σόδημα στις ΗΠΑ 74 περίπου δισ. δολλ&ριια. "Εχει 

στατιστικά διαπιστωθεί ότι οι πολυεθνικές εταιρείες απορροφούν 

ενα σημαντικό τμήμα του κοινωνικού πλεονάρρατος, μέ τό 6πο£ο θά 

μπορούσαν οι εξαρτώμενες χώρες νά πραγματοποιήσουν την ανάπτυξη. 

*Η άποψη ότι χώρες όπίος η δικιά μας βρίσκονται σέ ενα μεταβα

τικό στάδιο
r
 πού γρήγορα θά .ξεπεράσουν γιά νά φτάσουν τό παραπάνω 

σκαλί της αναπτυγμένης χώρας, είναι αβάσιμη. *Λπό τό σημερινό στά-

διο ρ:ης εξάρτησηςfδέν υπάρχει δρόμος, πού νά οδηγεί μέσω της έξάρ-

V  -J ç 

τησης στην αυτονομία. *μ ένταξη στη Κοινή 'Αγορά /Επομένως Οά ε

νισχύσει τή μεταπρατική δομή της οίοονομίας μας,/θά--μοννμοπον^σει 

καί Οά οτερι&ΗΕΐ τους μηχανισμούς εξωτερικής εξάρτησης, θά μειώ

σει στó ελάχιστο τίς πιθανότητες εφαρμογής προγράμματος γιά τήν 

αυτόνομη και διαρθρωτικά ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Θά αποκλείσει 

έτσι, ί<αως γιά πάντα, τή δυνατότητα νά υπάρξει ανάπτυξη μέ επίκεν-

τροχτόν ελληνικό χώρο καί ντόπια δυναμική.! 

^•ί^  Στο σημείο ι&αυτο, πρέπει νά διευκρινιστεί ότι τή χώρα μας πρέ-

=^7
  n e t ν<

* ενδιαφέρει ή μακροπρόθεσμη προοπτική της εξέλιξης, η κοιό-

eiJxitßc-uoii.uK τητα της οικονομικής προόδου μας. *Η μεταβολή ορισμένων δεικτών, 

t  ίψιβζ:  Ύ&*ρ9$ι®£ του κατά-κεφαλή εισοδήματος η της βιομηχανικές παράγωγης, ê ~ 
τό εάν πραγματοποιείται ουσιαστική 

ι ατά κεφαλή εισοδήματος όσο καί ή αύξηση 

της βιομηχανικής παραγωγής μπορούν νά είναι αποτέλεσμα άντιπαραγω-

j_Yut5v επενδύσεων σέ κατΔ̂ ιιΐ££_.η οτό τουρισμό, υπερχρέωσης στό εξω

τερικό ή ληστρικής εκμετάλλευσης του δρυκτοΰ πλούτου.  _ 

ορυκ VWV ...  . 

ξΜ^ϋψ, tiftiup* 

iQCiuAooUs' 

JUOüf 

Γιά  τούτο δέν πρέπει νά κρίνουμε τήν (Ενταξη στην Ε.Ο.Κ. μόνο 

μέ στατιστικά στοιχεία. "Η εικόνα της ελληνικής οίκονομίας, πού 

συνάγεται άπό τή μιά ή τήν άλλη στατιστική, μπορεί νά βελτιωθεί. 

Τούτο δέ θά σημαίνει όμως βαί μεταβολή της σχέσης μας μέ τή Δύση. 

Θά πρόκειται απλώς γιά μιά αλλαγή *η"ς μορφής ή *αί τού περιεχό

μενου της εξάρτησης πού αντικατοπτρίζει τίς πραγματοποιούμενες 

tfA  αλλαγές στά κέντρα τού καπιταλισμού. \  &ά πρέπει στό σηρ.ρ,ΐο τούτο 

νά επισημάνουμε, ότι πολλές άπό τίς στατιστικές πόύ χρησιμοποι

ούνται σάν  απόδειξη των ευεργετικών αποτελεσμάτων της ένταξης δέ 

δικαιολογούν τά συμπεράσματα πού συνάγονται άαά'αύτέςς. *0 διοικη

τής της Τράπεζας της "Ελλάδας ανέφερε, δτι ή "'Ελλάς είναι ώριμη 

νά είσέλθη στην Κοινή "Αγορά δεδομένου ότι στον δασμολογικό κυρίως 

τομέα έχει γίνει κατά τά 2/3 πλήρης αφοπλισμός γιά τά είσαγόιαενα 

άπό τήν Ε.Ο.Κ. βιομηχανικά προϊόντα** "Ομως τά προϊόντα πού ε£σά-

γονται στην 'Ελλάδα άήμερα ελεύθερα άπό τήν Ε.Ο.Κ. ε£ναι*προϊάν~ 

τα πού δέ>5 παράγονται στην Ελλάδα καί επομένως ή χωρίς προβλήμα

τα. nctxAoYncm των δασιχών δέν άποδεικνοαι απολύτως τίποτε. Θά ήταν 



πολύ πιό ενδιαφέρον νά κατατοπίσει δ κ. Ζολώτας τό κοινό τχοιές 

ανύπαρκτες πρίν στην * Ελλάδα βιομηχανίες ιδρύθηκαν σέ τομείς, 

όπου είσάγονται τώρα πιά ελεύθερα προϊόντα. Ή  σιωπή του ¿>ς προς 

τό σημείο ταοτο δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα της 'Ελληνικές 

οικονομίας παραμένει περιορισμένη.  Τέλος οφείλουμε νά σημειώσουμε, 

ότι fd á πολλά προϊόντα πού εισάγονται ελεύθερα υπάρχουν επιβαρύν

σεις όπως φόροι πολυτελείας, αντισταθμιστικές βίαφορές, πού ανα

πληρώνουν τους δασμούς πού καταργήθηκαν. 

ΊίΙλα^ι  0ά πρέπει νά τονισθεΰ-'kaí  πάλι ότι τά δυσάρεστα γιά 

την 'Ελλάδα αποτελέσματα της ένταξης είναι αναπόφευκτη συνέπεια 

του οίκο-
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πού πήραν ακριβώς οι ίδι*ες χώρες (δπως δάνεια 6διωτικών τραπεζών 

καί διεθνών οργανισμών) η ot ΗΠΑ. Ούτε ή γενική κατακραυγή δέν 

μπόρεσε νά δημιουργήσει προβλήϊ«χτα στους κινηματίες. *Η δικτατο

ρία όχι μόνο επιβίωσε την αποπομπή της άπό τό Συμβούλιο τη"ς Ευ

ρώπης , αλλά ενίσχυσε τή θέση της χάρη στίς επισκέψεις των επισή

μων του NATO καί των ΗΠΑ. *Η ένταξη στην Κοινή 'Αγορά δέν πρόκει

ται νά εμποδίσει ούτε νέα δικτατορία ούτε τή προώθηση των ξένων 

συμφερόντων στο τόπο μας. Ι 

5.  *Η ελληνο-τουρΚική διένεξη. 

Ol οπαδοί της ένταξης ισχυρίζονται ότι η προσχώρηση στην ΕΟΚ 

θά βοηθήσει τή χώρα μας στή διένεξη μέ τήν Τουρκία καί στή λύση 

του Κυπριακού. Υποστηρίχθηκε ότι η Κυβέρνηση μέ τό αίτημα της γιά 

ένταξη επεδίωξε νά "εκβιάσει" τους ευρωπαίους συμμάχους της "σέ 

μιά πιό ρεαλιστική καί μέ έργα συμπαράσταση τους στή χώρα". (Οίκο-

νομικός Ταχυδρόμος 26.6.75). 

Οι χώρες της ΕΟΚ αποφάσισαν στίς 30 'Οκτωβρίου 1975 νά βοη

θήσουν τή λύση του Κυπριακού. Τό γεγονός, ότι G Ì  σχετικές προσπά

θειες δέν οδήγησαν σέ τίποτε, περισσότερο παρά στή συζήτηση του 

Κυπριακού στά  πλαίσια πόύ συμφωνήθηκαν στίς διαβουλεύσεις μέ 

τίς RHA τό Δεκέμβρη στίς Βρυξέλλες, δείχνει δτι ή συμπαράσταση 

της Ε,Ο.Κ. εκδηλώνεται μόνο στό βαθμό'πού επιτρέπουν ol διεθνείς 

δεσμεύσεις των εταίρων της. Πόσο ασήμαντο είναι ύπό τίς προϋποθέ

σεις αυτές τό αποτέλεσμα αποδεικνύει έκθεση της Πολιτικής 'Επιτρο

πής τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω οτίς είσιγήσεις της Μικτη*ς 

Κοινοβουλευτικής 'Επιτροπής ΕΟΚ - Ελλάδας ("EMQZOTÌ Σκώτ-Χδπκινσ 

της 23.10.75). *Η επιτροπή, άφοΰ χαιρετίζει τό αίτημα της ένταξης, 

εύχεται νά αναπτυχθούν στενώτερα καί ο£ δεσμοί μέ τή Τουρκία καί 

τονίζει, "ότι είναι δυνατόν νά δημιουργηθεί κίνδυνος, έάν αναμιχ

θεί ή Κοινότης στή διένεξη μεταξύ της *Ελλάδας ακαί της Τουρκίας " 

Γιά τούτο, "καί επειδή πρέπει νά επιτευχθεί πολιτική λύση τού Κυ

πριακού, πρέπει νά εξευρεθεί τρόπος, ώστε τόσο ή *Ελλάς όσο καί η 

Τουρκία νά-συμμετέχουν στίς πολιτικές σιαβουλεύσεις" μέ τά μέλη 

της Ε.Ο.Κ. 

Στην Ε.Ο.Κ., διαπίστωσε γερμανός δημοσιογράφος, ισχύει ò  κανό

νας, ότι "όχι είναι καλό γιά τήν Ελλάδα είναι δίκαιο γιά τήν 

Τουρκία" (Ναστεμπορική 1.1.75) Ή  Ε.Ο.Κ. εφαρμόζει ακριβοδίκαιη 

μεταχείριση των δύο χωρών. *Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων χορή-



Σημειώσαμε στό πρώτο κεφάλαιο, ότι ̂ τόχος μιας νέας ελληνι

κής εξωτερικής πολιτικής θά πρέπει νά είναι η δημιουργία μιας 

Μεσογειακής μη καπιταλιστικής Κοινότητας. Ή  εξέλιξη των οικονο

μικών σχέσεων μέ τις αραβικές χώρες δείχνει
 1SÊt πόσες πολλές 

δυνατότητες υπάρχουν γιά την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 

εξαγωγές της Ελλάδας στη Μέση 'Ανατολή καί 0Τή Βόρειο 

Αφρική παρουσίασαν τά τελευταία χρόνια σταθερή ανοδική πορεία. 

Τό 1974 αντιπροσώπευαν τό 11,8% περίπου του συνόλου των έλληνι-
ι 

κών εξαγωγών. Τό βάρος της προσπάθειας προς τή κατεύθυνση τών 

αραβικών χωρών τό έφεραν οι καθαρά 'Ελληνικές επιχειρήσεις μι

κρού ή μεσαίου μεγέθους. Πούλησαν μεγάλη ποικιλία εγχωρίων προϊ

όντων, Αντίθετα οι πολυεθνικές αμερικανικές ή Ευρωπαϊκές επι

χειρήσεις μέ έδρα τήν 'Ελλάδα παρά την πείρα πού έχουν γιά τήν 

κατάκτηση νέων φγορών  καί  τή τεχνολογική καί οργανωτική υποστή

ριξη, πού θά μπορούσαν νά τους παραβγούν οι κεντρικές εταιρείες 

τών αναπτυγμένων κρατών ελάχιστα βοήθησαν στην ανάπτυξη τών εξα

γωγών στον αραβικό χοίρο. Τούτο γιατί ή προσπάθεια τών πολυεθνικών 

εταιρειών είναι προσανατολισμένες στην εσωτερική άγορά^τόν αρα

βικό κόσμο αναπτύσσουν δραστηριότητα άλλες εταιρείες των ίδιων 

συγκροτημάτων. "Η ανάπτυξη τών εξαγωγών στίς αραβικές χώρες άπό 

τίς μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις δείχνει ότι οι ντόπιες 

επιχειρήσεις προσπαθούν νά ξεφύγουν άπό τά περιοριστικά πλαίσια 

πού επιβάλλει ή κυριαρχία τών αμερικανικών κ||ί Ευρωπαϊκών πολυε-

θνικών εταιρειών στήν'Ξλληνική οικονομία κ«.ί άπό αποκλειστικό 

προσανατολισμό της ελληνικής επίσημης εμπορικής πολιτικής προς τήν 

¡| ύρωπαϊκή καί βορειοαμερικανική άγορά^ϊ 

Οι περιοχές της Μ. 'Ανατολής καί της Β. 'Αφρικής μπορούν νά 

παίξουν αξιόλογο ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, έφ'όσον υπάρξει 


