
Κ. Σημίτης 

Ίΐ Ενταζη της 'Ελλάδας στην Ε.O.K. είναι τό λογικό ¿~ 

πακόλουθο της εξωτερικής καί οικονομικής πολιτικής πού ακο

λούθησαν οι μεταπολεμικές ελληνικές κυβερνήσεις, πολιτική:; 

που βασίΓεται στη στενή σύνδεση του τόπου με τίς ανεπτυγμέ

νες βιομηχανικές καπιταλιστικές χώρες. 'Από τη στιγμή του 

τόν 'Ιούλη του 1975 ή κυβέρνηση ζήτησε τήν ένταξη της *Ελλά-

οας στην Ε.O.K. ήταν φανερό δτι ή Νέα Δημοκρατία θά επιδιώ

ξει με κάθε τρόπο τήν ένταξη άσχετα από οίκονομικούς καί πο

λιτικούς δρους.
 Τ
Ηταν επίσης φανερό, δτι. οι χώρες της Ε.O.K. 

δέν έκριναν τό θέμα της ένταξης με στενά οικονομικά κριτή

ρια, άλλα κάτω από τό πρίσμα της μεσογειακής καί ευρωπαϊκής 

πολιτικής τους πού επιβάλλει τήν ενσωμάτωση των νατοϊκών συμ

μάχων στον κοινό οικονομικό συνασπισμό. Οι διαπραγματεύσεις 

ήταν άπογρας>ή καί τακτοποίηση θεμάτων στά πλαίσια πού εϊχε 

καθορίσει ή Ε.O.K. καί οχι αντιπαράθεση απόψεων με αβέβαιη 

έκβαση. 

Με τήν πορεία αυτή τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι αντίθετο. Ίΐ ελ

ληνική κοινωνία καί οικονομία έχουν τά χαρακτηριστικά ενός 

περιφερειακού καπιταλιστικού σχηματισμού. Σέ πολλούς τομείς 

της έ'.ληνικής οίκονομίας δέν 'έχει αναπτυχθεί ακόμη ó καπιτα

λιστικός τρόπος οργάνωσης καί δέν 'έχει πραγματοποιηθεί συσ

σώρευση κεφαλαίου σε μεγάλη έκβαση. ϊ£έ τά κριτήρια πού κρα

τούν στίς χώρες της Ε.O.K. τά 93»5% ^£ν ελληνικών επιχειρή

σεων, πού θεωρούμε εμείς βιομηχανίες, είναι βιοτεχνίες. Ή 

μέση αγροτική εκμετάλλευση στην "Ελλάδα £χει έκταση 25 στρεμ

μάτων περίπου ένω στην ΕΟΚ 150 στρεμμάτων. Κάτω άπό τίς προϋ

ποθέσεις αυτές ή πολιτική καί οικονομική συνεργασία μέ τίς 

•ανεπτυγμένες βιομηχανικές καπιταλιστικές χώρες οδηγεί σε 6ο-

ρυφοροποίηση της χώρας. Οι παραγωγικές δυνάμεις αναπτύσσονται 

μέ άνισομέρεια σύμφωνα μέ τίς ανάγκες των πιό ισχυρών οικο

νομιών καί τίς κατευθύνσεις πού επιβάλλονται άπό τους μηχα

νισμούς της διεθνούς άγορδς. "Ενα μεγάλο τμηιια του οίκονο-

μικου πλεονάσματος μας φυγαδεύεται προς τά μητροπολιτικά 

κέντρα. Ή 'Ελλάδα είναι σήμερα κι δλας εξαρτώμενη. Ύπολο-
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-γίΓεται δτι τό 1/3 της ελληνικής βιομηχανίας βρίσκεται κάτω 

άπό άμεσο ξένο έλεγχο. *Η ένταξη θά ενισχύσει τήν εξάρτηση. 

Στρατηγικός μας δμως στόχος δεν πρέπει νά είναι ή ενίσχυση 

της μεταπρατικής δομής της οίκονομίας μας καί του δορυφορι

κού ρόλου της χώρας. 'Αντίθετα Οά πρέπει νά διαμορφώσουμε 

τίς συνθήκες πού θά επιτρέψουν στό λαό μας νά κάνει ó ίδιος 

τίς κρίσιμες γιά τή πορεία μας επιλογές, πού θά κάνουν δυνα

τή τήν εκπόνηση καί εφαρμογή προγράμματος γιά νά ξεπεράσουμε 

τόν περιφερειακό χαρακτήρα της οίκονομίας μας. 

Ή αυτονομία της χώρας δεν είναι βέβαια δυνατή σε 

κατάσταση απομόνωσης. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ε*χει γι'αύτό προτείνει τήν 

σύναψη ειδικής συμφωνίας με τήν Ε.O.K., πού θά μας επιτρέπει 

νά ασκήσουμε εμπορική πολιτική σύμφωνη με τά συμφέροντα μας 

καί νά ελέγξουμε τήν εγκατάσταση του ξένου κεφαλαίου στον τό

πο μας. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιχεί επίσης προτείνει τήν ανάπτυξη των 

σχέσεων μας με τίς βαλκανικές καί μεσογειακές χώρες. 

Ή συμφωνία στίς Βρυξέλλες επιβεβαίωσε δλους τούς~ 

φόβους μας. *Η Ελληνική κυβέρνηση αγνόησε τίς ιδιαιτερότη

τες της ελληνικής περίπτωσης καί προχώρησε στή διαπραγμάτευση 

χωρίς νά υπάρχουν άπό τήν αρχή ξεκάθαρα ελάχιστοι δροι γιά 

τήν αποτελεσματική υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων. 

0Ì δροι της συμςηωνίας είναι γιά τούτο ίδιαίτερα επαχθείς καί 

χειρότεροι άπό τήν υπάρχουσα σήμερα ρύθμιση συμφωνία σύνδεσης 

'Αναφέρω ενδεικτικά, ότι δεν υπάρχει καμμιά πρόβλεψη γιά νά 

εμποδίσει, τή συστηματική αγορά της ελληνικής γης άπό ξένους. 

"Οπως δέν υπάρχει ρύθμιση γιά τόν περιορισμό της μαΓικής με

τανάστευσης Τούρκων υπηκόων στή Εόρειο "Ελλάδα μετά τή λήξη 

της μεταβατικής περιόδου". 

Τέλος πρέπει νά επισημανθεί δτι ή ένταξη στην ΕΟΚ 

θ'αύξησει τά μέσα πίεσης των δυτικοευρωπαϊκών χωρών καί των 

ΗΠΑ γιά τήν ευθυγράμμιση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 

μέ τήν κοινή τους εξωτερική πολιτική μεταξύ άλλων στά θέματα 

του NATO, του Αιγαίου καί της Κύπρου. Είναι χαρακτηριστικό 

δτι οι διαπραγματεύσεις y%,â- τήν ένταξη συνοδεύτηκαν άπό στα

θερή ενίσχυση των τουρκικών θέσεων, "Οσο ή ελληνική πλευρά 

υπογράμμιζε τήν πρόθεση της νά προσχωρήσει χωρίς πολλές συ-
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-Γητήσεις στην Κοινότητα τόσο πιο εντατικά ή Κοινότητα προσπα

θούσε νά εξασφαλίσει ευνοϊκό συσχετισμό δυνάμεως υπέρ της 

Τουρκίας (τ.χ. πνίξιμο της Εκθέσεως της Επιτροπής των *Ανθρω 

πίνων Δικαιωμάτων στό Συμβούλιο της Ευρώπης γιά τίς τουρκικές 

βαρβαρότητες στην Κύπρο). 


