
"Επιλογή της κυβέρνησης γιά ένταξη 

Θέση της Κυβέρνησης Πολιτικό επιχείρημα (δημοκρατία, συμπαράστα

ση στό Αιγαίο) Οικονομικό επιχείρημα (διερϋ*ντο^£!^ άγοράα 

Τί σκοπιμότητα ακολουθούσε ή κυβέρνηση (συνέχεια της οικονομικής 

πολιτικής, αντίβαρο σέ αποχώρηση άπό τό NATO, στενώτερη σύνδε

ση μέ δυτικό στρατόπεδο, εδραίωση της σημερινής τάξης πραγμά

των) . 

Ποια ή σχέση όταν έγινε ή ένταξη - Συμφωνία Σύνδεσης - Πώς είχε 

λειτουργήσει μέχρι τότε. 

TÍ αξιοποίηση έκανε ή κυβέρνηση των διδαγμάτων άπό τή συμφωνία 

σύνδεσης ; - Τί επιχειρήματα της προσέφερε ή κατάσταση όπως είχε 

διαμορφωθεί ; - 'Επέμενε ή κυβέρνηση στή συμφωνία Σύνδεσης ; 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. επικροτεί την ένταξη στην ΕΟΚ ; 'Ελλάδα χώρα της περι

φέρειας, σχέση μητροπολιτικών κέντρων - χωρών της περιφέρειας. 

Γενική θέση μας. "Αρνηση στην ένταξη. 

Κυβέρνηση έκανε αντίθετη επιλογή. Πώς τήν επεδίωξε ; 

Ποια ή στάση της ΕΟΚ ; ΕΟΚ θέλει τήν ένταξη γιά λόγους οικονομι

κούς - πολιτικούς. Διστακτικότητα επειδή υπήρχε πρόβλημα διάρθρω

σης εσωτερικών σχέσεων, υπολοίπων μεσογειακών χωρών, εκταμίευσης 

σέ περίοδο κρίσης. i 

Ποια θά έπρεπε νά είναι ή στάση της Κυβέρνησης (έμμονη στά κεκτη

μένα, πίεση μέ τά οίκονομικοπολιτικά μέσα πού διέθετε, ξεκαθάρι

σμα τών ελαχίστων όρων πού θά έπρεπε νά άπιτευχθουν γιά νάάντι-

μετωπισθει ή ειδική "Ελληνική περίπτωση) 

Ποια ήταν ή στάση της κυβέρνησης ; Χωρίς νά ξεκαθαρίσει οποιαοσδή 

ποτέ όρους επεδίωξε πάση θυσία ένταξη. Τακτική παρακλήσεων καί 

επαιτείας. 

'Αποτελέσματα της τακτικής της κυβέρνησης. 

Πολιτικά Ώς προς τό εθνικό θέμα (συνεχής ενίσχυση της Τουρκίας) 

* Ως προς τή θέση της 'Ελλάδας στην ΕΟΚ 

Οίκονομικά Τί χάσαμε άπό τή συμφωνία σύνδεσης ; 

Ταύτιση της Ελλάδας μέ προηγμένη χώρα, Καμμιά ρύθμιση 

σχετικά μέ τίς ειδικές Ελληνικές συνθήκες 

Συμφωνία Βρυξελλών ,Πανηγυρική επιβεβαίωση της ύποχωόησης, Άθα-

Φή σημεία , Προτερήματα ; ("Ισχυρισμοί Κοντογιώρη) Μπαμπάκι ; 
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Θριαμβολογία. Μιά ποΰ διαδικασία ακόμη ανοιχτή* θριαμβολογία 

θά οδηγήσει σέ νέες υποχωρήσεις. 

Τί θά σημάνει ή ένταξη δηως διαγράφεται άπό την Κυβέρνηση 

Για τη Βιομηχανία 

Γιά τη Γεωργία 

Ευρωπαϊκή πολιτική τοΰ ΠΑ.Γ O.K. Προοπτική μας". 


