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I shall try to reply to the question of why European coopera

tion is necessary or not by giving you an account of the points of 

view of the Greek political parties on the matter of entry into 

the E.E.C. ^In this way a complete picture can be given of the 

points of view prevailing, with regard to the E.E.C., in a country

·)

to
ike«*.i

.̂eo,«iV- that has not yet become a member of the Community.
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^ 'SU QiLcO Greece's full membership in the E.E.C. is supported by the

0-v W  New Democracy, the party from which the Government is formed and

P<tV ̂ 0Ut^ we,>vvhiCh expresses the conservative front, various centre groupings
<06. f

« ot Qi€. which follow the liberal political tradition î uch as the Party of

i(*t. Democratic Socialism and the Union of the Democratic Centre, and

kthe Communist Party of Greece interior (K.K.E. int.)yone of the 
two main communist parties. In the last elections these parties 

concentrated approximately 65 percent of the vote.

The position of the New Democracy and the centralist groupings 

is the following:

For countries of a small geographico-economic size, like Greece, 

partnership in a larger economic area is of vital importance. A 

direct result of membership in the E.E.C. will be the broadening 

of the Greek market. Greek enterprises will be able to dispose of 

their products freely in the whole of Western Europe. E.E.C. mem

bership will also enable Greece to take advantage of the contemporary 

and continuously developing technologies of the developed countries 

because an increased flow of foreign business capital will be 

attracted due to the abundance of cheap labour hands available.

In addition to this, Greece's geographical position offers itself



to the establishment of businesses by foreign investors, in 

cooperation with the Greek capital, for the purpose of penetra

ting the markets of the Middle East and Africa. Greece will 

become industrialized.

The strengthening of the industrial sector will of necessity 

contribute to a gradual increase in wages and therefore to a more 

just distribution of incomes; the abolition of the various regu

lations which protect Greek enterprises today will prove conducive 

to the modernization of the Greek economy. Greek enterprises 

will be forced to proceed to healthy innovations in order to 

survive in the international market.

The same is also valid for the public administration. The 

compulsory application in our country of the E.E.C. rules and 

regulations following our entry will contribute to the moderni

zation of the public administration and to a restriction of the 

bureaucracy.

Another advantage for Greece lies in the aid which she will 

draw from the various Community funds. These funds will support 

the work of restructuring, reorientation and modernization of her 

economy.

Integration in the E.E.C. will also assist in improving the 

agricultural economy of Greece. Thanks to the Common Agricultural 

Policy and to the aid which whe will draw from the Agricultural 

Development Fund, agricultural productivity will be increased, 

the unimpeded disposal of Greek agricultural products will be 

secured in markets which are closed to her today, and the standard 

of living of the farmers will rise.



These arguments, economic in the main, are rounded off with 

a series of political contentions.

After integration Greece will participate in the collective 

organs of the Community and thus will be able to influence E.E.C. 

decision making in both the economic and the political sector. 

Although Greece's population is only 3*5 percent of that of the 

Community, she will participate as an equal member in the formula

tion of the common policies of the Western European nations.

This is of particular significance, because in any case Europe 

is going to constitute a political as well as an economic union. 

With our membership we shall secure our participation in a poli

tical entity which will have a decisive influence on world affairs 

and which will be in a position to stand up to the two super 

powers.

Also, the integration of Greece in the E.E.C. will exclude 

the imposition of a dictatorship in Greece, like that of 1967, 

since it would be inconceivable for an E.E.C. member country to 

be governed by a dictatorial regime. The Western European powers 

will effectively impede any forces that might wish to impose a 

dictatorship in Greece. Europe is so strong that she can secure 

Greece from dictatorial regimes even in the case of initiatives 

originating from the U.S.A.

Finally, membership in the E.E.C. will provide a safeguard 

for Greece's territorial integrity. A war with Turkey or with any 

other country which aims at the annexation of Greek territories 

or parts of the Aegean Sea will no longer be possible. The 

Government considers that the agreement concluded in Brussels on



21 December 1978 for the full membership of Greece brought the 

negotiations to an end quite satisfactorily for the Greek side. 

The Government believes that the general transition period of 

five years from the date of membership until the date of full 

application of the Treaty of Rome constitutes a success on the 

part of Greece.

^For both the New Democracy - as its views stand today - 

and the Centre parties, the reasons which impose full membership 

are in the main political. The parties of the Centre, however, 

believe that their views differ appreciably from those of the 

New Democracy. They see membership as "a procedure for social 

transformation", as a procedure "which tvill lead to profound 

changes in our society and economy". They believe that problems 

will be created by the participation of Greece in the E.E.C., and 

they blame the Government of the New Democracy because it does 

not take measures to confront these effectively and in good time. 

The difficulties which will be created by the inequalities in 

the development of the different economies and by the existence 

of strong multinational concerns demand, according to the parties 

of the Centre, "systematic reforms in the Greek economy and in 

Greek society" (J. Pesmazoglou in the Parliament sitting of 

21.9.76).

The reforms that they propose consist in improvements to the 

present economic system. The EDIK (Union of Democratic Centre) 

asks for an effective legislation for the control of the restric

tions on competition. It seeks neither nationalizationsnor an 

extensive planning of the economy. The EDIK and the New Democracy
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accept the same economic and political model of a liberal economy. 

Their differences on the question of membership, wherever these 

exist, are tactical rather than substantial.)

(The KKE int. accepts membership, pointing out that, following 

the situation created by the Agreement of Association of 1962,

"the struggle against association and full membership is no longer 

realistic". A "reduction in the negative consequences" is neces

sary, likewise "more advantageous conditions of entry". The most 

essential condition that must be advanced in the negotiations is 

the necessity of "safeguarding national control in our economic 

development and in our investment priorities and policy". With 

the conditions of entry "our economic development must be assured 

with the simultaneous securing of our national independence".

The Panhellenic Socialist Movement (PA.SO.K.) is the leading 

opposition party and is also the most significant of those parties 

and groupings which oppose E.E.C. membership. ^In the last elec

tions it won approximately 26 percent of the vote. Its arguments, 

as they have been elaborated both in Parliament and in a book it 

has published ("Greece and the Common Market - the Other Side of 

the Coin", Athens, 1976), are the following. I shall give them 

more attention than I gave to the arguments of the supporters of

■)
integration because they are little known here.

^The Greek economy is an economy dependent on the industrialized 

capitalist countries, and Greece is a country of the capitalist 

periphery. Full membership in the E.E.C. will consolidate the 

relationship of dependence existing today. The Greek economy will 

switch to accessorial services for the productive activity of the



developed capitalist centres (tourism, export of raw materials or 

semi-manufactured products). Her entire economic and social acti

vity will be determined by the needs and the course of the Western 

European nations. The hope that, due to an increased flow of 

foreign capital, Greece will be able to move up the ladder from 

her present stage and reach that of an economically self-sufficient 

country is unfounded. The industries and enterprises which will 

be moved to Greece will be mainly industries belonging to multi

national concerns. ^After thatj the basic decisions on what the 

enterprises will do will be taken not with criteria for the devel

opment of the Greek economy but with criteria that regard the 

maximization of profits for the whole multinational block. The 

procedure of distribution of the country's resources will thus 

be ga-ven up to the foreign decision-making centres. Tt in v·»« >>»<-.-
•nhl r tn ptt"1'* tbr-f-r-i rn 'nf-iTri 1 t- '--- 1' 1 i ·*' *1 1 1*· A signi-
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ficant part of the social surplus ¿^transported abroad/which Greece 

could otherwise use to bring about her self-sufficient development. 

In the final analysis, membership in the Common Market will rein

force the comprador structure of the economy.

Greece must concern herself with her own long-term develop

ment and the quality of her economic progress. The change in 

certain indexes, for example the per capfrteiincome, can be a func

tion of unproductive investments in housing or in tourism. The 

important question is not, therefore, whether one or the other 

economic effect will be improved on membership, but whether a

course will be secured by which development in Greece will .jw s  

an. .hoi* own dynamic inotand o.f bnini. uuuaod by agreom-ents



motivate«?·· fry outsiders according to the demands of the ocoRomios

planning and the self-sufficient development of our country will 

very difficult, if not impossible. The satellite status of our 

country, which had already advanced a long way as a result of the 

policies followed by the post-war Greek governments, will now be 

completed in the social, economic, political and cultural sectors.

the example of |Italy and by the way thatjthe Agreement of Association 

of 1962 between Greece and the E.E.C. has functioned up to now.

While the industrial products of the E.E.C. are, in their majority, 

imported freely today, the treatment given to the Greek agricul

tural products is virtually the same as that accorded to the 

products of third countries. Goods from other Mediterranean 

countries compete with the Greek agricultural products. The 

financing has not been provided to the level that had been agreed.

The Government itself in a letter addressed to the E.E.C. member 

countries emphasized that the Association had been of benefit only 

to the E.E.C. side, pointing out that the balance of trade between 

the Community and Greece indicates a deficit amounting to 

1,830 million dollars, and it ended by saying that "Greece 

assists the Community rather than being assisted by it". ^In the 

state of obscurity which is a dominant feature of cooperation with 

the E.E.C., economic and political strength is needed in order for 

Greece to be benefited. But Greece has nothing to offer with which 

to secure exchanges. In order for her to be granted the credits

Once within the framework of the E.E.C., national

PA.SO.K. believes that its contentions are proved by

she desires, she will be continually forced to make ever-increasing



economic and political concessions.\

The E.E.C.'s agricultural policy aims at strengthening the 

agricultural capitalism, the farmers with large acreages who can 

turn to large-scale cultivations and can use all the modern tech

nical means. The productivity of the Greek farmer reaches only 

40 percent of the productivity of the Western European farmer.

The average agricultural lot in Greece is a mere J>p hectares of 

land, while in West Germany, for instance, it is 13$ hectares.

Entry into the E.E.C. will lead to the gradual disappearance of 

all the small agricultural enterprises with low productivity.

No measure has been taken to counter the social problem that 

will be created.

For the workers, entry will mean in the first place the poli

tical compression of wages in order to secure the low pay levels 

which will permit the establishment of foreign enterprises in 

Greece. This will lead to increased emigration. At a second 

stage the structural unemployment will be increased since busi

nesses will close down, will move, will be modernized, until 

Greece conforms to the broader area of Western Europe. In this 

sector likevvise no measure has been taken to face the social 

problems that will arise.

The point of view that integration can prevent a new dicta

torship would perhaps be justified if the dictatorship of 1 9 6 7  

had been the work of a paranoic group of officers. But according 

to PA.SO.K. it was the work of the military circles of the U.S.A. 

which seek the solution of the Cyprus question within the context 

of NATO and the securing of support posts in the Eastern Mediterranean



for the control of the Middle East.

The foreign policy of the Western European nations follows 

the foreign policy of the U.S.A. The conflicts, discords, fric

tions which appear from time to time between the United States 

and the Western Europeans are disagreements between partners 

which are always resolved in a friendly manner for the sake of 

their common interests. The E.E.C. is the economic side of NATO. 

After the entry of Greece into the Common Market the countries 

of the E.E.C. will seek to impose on Greece their common foreign 

policy; for example, they will advocate concessions to Turkey in 

the Aegean Sea. Greece then, due to her increased economic 

dependence, will have an even narrower margin of resistance to 

such pressures than she has today, ^ n d  if in fact Greece con- 

ceds to all the demands that will be successively made on her, 

then naturally there is no reason for the imposition of a dic

tatorship. But if the Greek governments are not in a position 

or do not wish to impose on the country the policy that is asked 

of them, then it is most likely that the solution to these prob-
r>or>-ciarf\oct«xl-fc r o t a n i

lems will be sought nnce ngnin through n dictatorship. In the 

past the E.E.C. has never accompanied its words concerning the 

safeguarding of democracy with effective acts. On the matter 

of Greece's dispute with Turkey, the E.E.C. foreign policy to 

date, according to PA.SO.K., does not allow for any hope that 

the Western European nations will intervene decisively on the 

side of Greece. The E.E.C. maintains that it gives just treat

ment to both countries. ut if it judges by the same standards

the demands of Turkey for expansion in the Aegean Sea and in



Cyprus, which are well outside what rightfully belongs to her on 

the basis of international conventions, and the positions of Greece
\ Htuutt

and of Cyprus, then the E.E.C. essentially supports TurkeyJ In 

all cases where the interests of Greece or Cyprus have been 

found to conflict with the interests of Turkey, the E.E.C. member 

countries have clearly supported the Turkish position. For example, 

they have argued for the lifting of the embargo on the sending of 

American arms to Turkey, and they have taken every action to 

avoid the Council of Europe discussing and condemning outright 

the brutalities of the Turkish occupation army in Cyprus.

PA.SO.K. also considers the hopes that the E.E.C. of today 

will assume another form to be quite unwarranted. It does not 

believe European unification to be possible under today's eco

nomic and political conditions. The large monopolistic and 

oligopolistic enterprises, the multinational concerns have 

gained control of the European economy, thanks to the Common 

Market. Therefore they have no reason to assist in the creation 

of a strong political centre which could dispute their authority.

^They also do not have any reason to strengthen the position 

of peripheral countries such as Greece. The view that Greece 

will be able to influence developments in Europe in equal measure 

with the other countries is not sound. The argument that Greece 

will have a vote equal to that of the other countries is a 

legalistic one. The course of our country will be determined in 

effect by the decisions of the metropolitan centres of the West.

But in formal terms, too, it is possible that the position of the 

country to be weakened. The Tindemans report and the various
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connected proposals aim at reinforcing the position of the deve

loped countries within a broad context, and at consolidating the 

satellite role of the European periphery. It is very possible 

that Greece will ascertain, after her entry, that within the new 

institutional framework of the E.E.C. she will be formally obliged 

to bow to decisions taken by others on her account^

^According to PA.SO.K. Greece does not need to be totally 

bound to the international capitalistic system for the laws of 

the market to apply to her in an increasingly merciless fashion.

For this reason it refutes full membership as it does membership 

on conditions.^ PA.SO.K. believes that Greece should readjust her 

relations with Western Europe and pursue a closer cooperation with 

the Balkan and Mediterranean countries with the purpose of achie

ving a foreign economic policy which will not be lop-sidedly orien

tated towards the U.S.A. and to Western Europe. PA.SO.K. denies 

neither cooperation with Europe nor the idea of a Europe of the 

peoples. But it believes that the E.E.C. of today cannot lead to 

a Europe of the Peoples, nor give Greece economic self-sufficiency. 

In the place of full membership, PA.SO.K. proposes a special 

agreement with the E.E.C. which will permit the free access of

our products to the Common Market but will foresee increased pro- a
tar-U.V ^  UXv V n < €

tection for the perishable Greek products. ..A- ov

PA.SO.K . also considers unfavourable the manner in which the

Government has negotiated Greece's entry, ^ t  believes that the 

excessive optimism of the Government and its almost unlimited con

fidence in the declarations of the various Western European officials 

inevitably led it to negotiations that took and will take such a form



that Greece will be burdened with all the political and economic 

regulations the Community may wish to a p p l y T h e  agreement con

cluded in Brussels confirms that the Government has been inte

rested mainly in reducing the political repercussions of its 

tactics inside the country rather than in confronting the sub

stance of Greece's problems. The Government has accepted, for 

example, that the number of products on which import restrictions 

will be possible during the transition period be cut down to 

fourteen whereas it had originally proposed fifty; it has 

accepted the lack of clarity in the arrangements for the Greek 

cotton; it has not foreseen any settlement regarding the extent 

to which Greek land may be sold, nor on the question of the 

immigration of Turkish workers to Greece.

From July 19751 when the Government applied for full membership, 

it was clear that the New Democracy would pursue entry by all 

means, independently of political and economic conditions. It 

was also clear that the member countries of the E.E.C. were not 

judging Greece's application by strictly economic criteria but 

under the prism of the Mediterranean and European policy which 

imposes the incorporation of the NATO allies into a common econo

mic coalition. Membership under these conditions seemed certain.

What was uncertain was the time and manner of its achievement.

The negotiations were simply an inventory and settlement of
i

matters within the framework that the Community had determined 

and were not a confrontation of viewpoints with uncertain outcome.

^The Communist Party of Greece (KKE) maintains, like PA.SO.K., 

that the course to the E.E.C. is a course leading to an intensifying



of the imperialist dependence of our country. But it emphasizes 

in particular that Greece should develop trade relations and 

general economic cooperation with the countries of COMECON. Only 

by participating in the division of responsibilities between the 

countries of COMECON will Greece be able to proceed to the creation 

of a strong industry. (The views of the KKE are also included in 

a book published by the Centre of Marxist Research in Athens,

"The Common Market and Greece", Athens, 1976.

The differences between the Greek political parties are not 

accidental. (The New Democracy and the parties of the Centre, which 

accept the politico-economic system of Greece today, are bourgeois 

parties. PA.SO.K. and the KKE on the other hand insist on the 

need for a socialist change in Greece which each one, of course, 

conceives differently. ^For the bourgeois parties, integration 

in the E.E.C. is the logical outcome of the economic policy that 

has been followed since the end of the Second World War, an eco

nomic policy based on the principles of a capitalist economy and 

of a close political and economic association with the developed 

capitalist countries. Full membership constitutes the consummation 

of this policy because it unifies the Greek and the Western European 

market, thus binding the economic and political mechanisms that 

direct the social and economic development of Greece even more 

closely to the economic and political system of the developed 

capitalist centres.

^For this reason, according to the socialist parties, entry 

into the E.E.C. means a step that will definitively consolidate 

the present politico-economic system in Greece and will exclude



any evolution towards a socialist society. Full membership mainly 

serves the interests of that class of the bourgeoisie which works 

for the account of American and Western European concerns and for 

the centres of power in the foreign countries!^

^The strongest pressure group in Greek political life, the 

compradors, seek by the entry to prevent deeper changes and to 

put the current situation on a renewed and more solid basis.

Denial of membership is, therefore, a basic stand for every poli

tical formation accepting that the economic problems of Greece 

must be confronted on' economic principles other than those of 

capitalism.

As it appears from the above analysis, the discussion on 

whether Greece's entry is expedient or not revolves principally 

around the questions of what form the Greek foreign policy must 

take and what form of organization is necessary for the Greek 

economy. The particular problems arising from entry in the 

Common Market have not occupied the public at large which, for 

this reason, is very little informed on the changes that will 

occur. In a large part of the population the impression pre

vails that, since Greece is going to become a member of a club 

of rich countries, she is automatically going to become rich 

herself.

The Government has so far preferred to avoid extensive dis

cussion of the subject. On the television and radio the only 

voice that is heard is that of the supporters of membership.

In this manner the Government hopes to avoid internal reactions 

that would perhaps lead to a delay in the final entry. PA.SO.K.



has declared that full membership can be entered into only after 

the Greek people have been fully informed and then a referendum.

If this does not happen, it will carry out a referendum itself 

if it comes to power, even if the integration has already been 

completed.

To this demand the Government has replied that the referen

dum on whether our entry should go forward or not is superfluous, 

since full membership has been adopted as a policy by political 

parties representing the majority of the Greek people. The 

outcome of the Government's stand on this is that for the 

majority of the people the question of whether full membership 

is expedient or not seems surpassed. The entry is considered 

an accomplished fact

The procedure followed so far by the Government presents 

serious problems. The E.E.C., whichever view one supports on 

the expediency of integration, is not the Promised Land. The 

original enthusiasm for entry will be followed by disillusionment 

and agitation when the first problems become apparent - problems 

that have been concealed by the procedure adopted by the bourgeois 

parties in preparing and devising Greece's entry. And even if it 

seems today that the question of full membership has been virtually 

closed from the Greek side, it can be re-opened at that time in 

an exceptionally unpleasant way for all concerned.

After this account of the views of the Greek political parties, 

I should like briefly to specify my position on the question of 

European cooperation.

The European Economic Community does in fact correspond to



the need for closer economic, social and political cooperation 

between the peoples of Europe. But the member countries of the 

E.E.C. account for only a part of Europe and not its whole.

The E.E.C. is the mechanism by which the present politico- 

economic system is consolidated in the Western European societies 

- Atlantic monopolistic capitalism. The enlargement of the E.E.C. 

is a way to extend their sovereignty and for the developed 

industrial capitalist countries to control the peripheral 

countries more effectively. European unification is, for the 

comprador oligarchies in the countries of the Mediterranean, a 

means by which they can protect their authority against the 

pressure of the social classes which seek the transformation 

of the social system. European unification is not possible 

through the E.E.C. as it is today. To identify the E.E.C. with 

Europe is a mistake and leads to misconceptions and acceptance 

of the ideological confusion which those who imagine Europe as 

an instrument of their speculative interests have deliberately 

cultivated and continue to cultivate today.

A European policy must be based on the following principles:

a. Europe is a unit. It is made up not only of the countries 

of the Common Market but also of those which are not members of 

the E.E.C. (for instance, Austria and Sweden) as well as of the 

countries of Eastern Europe. Every European policy must regard 

Europe as a whole and must not lead to its division.

b. Close cooperation between the countries of Europe is 

imposed by their common cultural past and their common economic

and social interests.



c. A European policy cannot have as its goal the creation of 

a new superpower. Its goal must be a general transformation that 

will lead to the creation of a Federal Socialist Europe.

d. For the attainment of this goal, a European collective 

system of security must be created as a first stage which will 

permit progressive, balanced and controlled disarmament. At a 

second stage, the disengagement from all military pacts, so that 

Europe may become independent from the superpowers and make its 

own foreign policy. At a third stage, a system of political 

cooperation and exchange must be created on the basis of 

institutions common to all.

Only if we follow these principles will it be possible to 

achieve lasting peace and permanent cooperation between the 

European people and to build a People's Europe.
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Τήν ένταξη τής ‘Ελλάδας στήν ΕΟΚ υποστηρίξουν ή Νέα Δημοκρα- 
τία,τό κόμμα άπό τό όποιο προέρχεται ή κυβέρνηση καί πού έκ-

OlUl^O t̂S ο̂ ι Ο Jti too
φράξη τή συντηρητική παράταξη ,ή "Ενωση Δημοκρατικού Κέντρου-» 
(·£ΑΗΚ) , τό ππολίτευσης>η όμμ«■ τού κέντρου

ΓΌ ΊΪ&Χ
πού ΑκολουθοΟυτή φιλελεύθερη πολιτική παράδοση'καί/τοΚομμου- 
νιστικό Κόμμα ‘Ελλάδος έσωτερικοΰ (ΚΚΕ έσ.),τό ένα άπό τά δύο 
κύρια κομμουνιστικά κόμματα . Τά κόμματα αυτά συγκέντρωσαν τίς 
τελευταϋες εκλογές περίπου τό ¿5% των ψήφων

- ι I I \Τχό\ί υυίοτ^νύα)νι ογθίθίθο
*Η θέση τής Νέας Δημοκρατίας καί ή-^ΑίίΚ είναι ουσιαστικά φέξης: 
Γιά χώρες μικρού γεωγραφικοοικονομικου μεγέθους όπως ή ‘Ελλάδα 
είναι ξωτικής σημασίας ή ένταξη σ'ένα εύρύτερο οικονομικό χώρο. 
‘Η ένταξη θά έχει σάν άμεσο Αποτέλεσμα τή διεύρυνση τής έλληνι- 
κής αγοράς.Οί ‘Ελληνικές έπιχειρήσεις θά μπορούν νά διαθέτουν 
τά προϊόντα τους έλεύθερα σέ όλόκληρη τήν Δυτική Ευρώπη.
‘Η ένταξη θά παρέχει έπίσης τήν δυνατότητα νά έπωφεληθεϊ ή ‘Ελ
λάδα άπό τήν έκσυγχρονισμένη καί συνεχώς έξελισσόμενη τεχνική 
τών Ανεπτυγμένων χωρών,τούτο γιατί θά προσελκύει,χάρη στήν Αφθο
νία τών φθηνών έργατικών χειρών πού διαθέτει,αυξημένη ροή ξένων 
έπιχειρηματικών κεφαλαίων.'Επιπρόσθετα,ή γεωγραφική θέση τής‘Ελ
λάδας προσφέρεται γιά τήν ίδρυση επιχειρήσεων Από ξένους έπενδυ- 
τές σέ συνεργασία μέ τό ελληνικό κεφάλαιο μέ σκοπό τήν διείσδυ
ση στίς Αγορές τής Μέσης 'Ανατολής καί 'Αφρικής.*Η ‘Ελλάδα θά 
έκβιομηχανοποιηθή.
‘Η ένίσχυση τής βιομηχανίας θά συντελέσει άναγκαστικά στή 
βαθμιαία αύξηση τής Αμοιβής τής εργασίας καί επομένως στήν δι- 
καιώτερη κατανομή τού είσοδήματος,κατάργηση τών διαφόρων ρυθμί
σεων πού προστατεύουν σήμερα τίς ελληνικές έπιχειρήσεις θά συν-
ι ε



τείνει στόν έκσυγχρονισμό τής ‘Ελληνικές οικονομίας .Οι ελ
ληνικές έπιχειρήσεις θά άναγκασθοϋν νά προχωρήσουν σέ έξυγιαν- 
τικές καινοτομίες γιά νά έπιξήσουν στήν διεθνή αγορά.
Τό ίδιο ισχύει καί γιά τή δημόσια διοίκηση,ή αναγκαστική με
τά τήν ένταξη έφαρμογή στή χώρα μας των διατάξεων καί των κα
νονισμών τής ΕΟΚ θά συντελέσει στόν έκσυγχρονισμό τής δημό
σιας διοίκησις καί στόν περιορισμό τής γραφειοκρατίας. 
Πλεονέκτημα γιά τήν ‘Ελλάδα αποτελεί καί ή βοήθεια πού θά 
άντλίσει άπό τά διάφορα ταμεία τής Κοινότητας. Τά ταμεία αυ
τά θά τήν ένισχύσουν στό έργο τής άναδιαρθρώσεως,άναπροσα- 
νατολισμαϋ καί έκσυγχρονισμοϋ τής οικονομίας της

‘Η ένταξη στήνΒΟΚ θά συντελέσει έπίσης στή βελτίωση τής έλ-
¿ΓΗ/ΙΙΑΓμ

αγροτικής οικονομίας. Χάρη στήν Κοινή αγροτική 
πολιτική καί στή βοήθεια τού Ταμείου Γεωργικής Άναπτύξεως 
θά αυξηθεί ή παραγωγικότητα στή γεωργία, θά έξασφαλισθή ή 
απρόσκοπτη διάθεση των έλληνικών Αγροτικών προϊόντων σέ α
γορές πού είναι σήμερα κλειστές φ  καί θά αυξηθεί τό βιοτικό 
επίπεδο των αγροτών.

Τά έπιχειρήματα αύτά , κυρίως οικονομικά, συμπληρώνονται 
μέ σειρά άπό πολιτικά έπιχειρήματα.

* Η ‘Ελλάδα θά συμμετέσχει μέ τήν ένταξη στά συλλογικά όργα
να τής Κοινότητας καί θά ασκεί ως έκ τούτου έπιρροή στή 
λήψη αποφάσεων τής ΕΟΚ τόσο οικονομικών όσο καί πολιτικών.
"Αν καί ό πληθυσμός της είναι μόνο τό 3,5% του πληθυσμού 
τής κοινότητας θά συμμετέχει σάν ισότιμο μέλος στή δια
μόρφωση τής κοινής πολιτικής τών δυτικοευρωπαϊκών χωρών.



ΤοΟτο έχει ιδιαίτερη σημασία,διότι ή Ευρώπη θά ένοποιηθεϊ οπωσ
δήποτε καί πολιτικά. Μέ τήν ένταξη θά εξασφαλίσουμε τή συμμετο
χή μας σέ μιά πολιτική οντότητα πού θά έπηρεάζει αποφασιστικά τίς 
παγκόσμιες υποθέσεις καί θά μπορεί νά άντιπαραταθεΐ στίς δύο υπέρ 
δυνάμεις.
‘Η ένταξη τής ‘Ελλάδας στήν ΕΟΚ θά άποκλείσει τήν έπιβολή δικτα-

pMX tgO p
τορίας στήν ‘Ελλάδα όπως έκείνης του 1967 ίναι# άδιανόητο σέ
κράτος μέλος τής ΕΟΚ νά επικρατεί δικτατορικό καθεστώς. Οι δυτικό 
ευρωπαϊοι θά παρεμποδίσουν αποφασιστικά τίς οίεσδήποτε
δυνάμεις θελήσουν νά έπιβάλλουν δικτατορία στήν ‘Ελλάδα.
‘Η £ύρώπη είναι τόσο ισχυρή ώστε μπορεί νά έξασφαλίσει τό δικτα- 
τορικό καθεστώς στήν ‘Ελλάδα ακόμη καί απέναντι σέ τυχόν έπιβου
λές πού ρ προέρχονται άπό τίς ΗΠΑ.

* Η ένταξη στήν ΕΟΚ θά άποτελέσει τέλος μιά έξασφάλιση τής έδαφι- 
κής ακεραιότητας τής ‘Ελλάδας Πόλεμός τής Τουρκίας ή όποιασδή- 
ποτε άλλης χώρας μέ σκοπό τή προσάρτιση έλληνικών εδαφών ή τμήμα-
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SAáíK oî λόγοι oí όποΓοι έπιβάλλουν τήν ένταξη είναι κυρίως πολι-
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τικοί . *Η=ΕΔΗΚ πιστεύβΰν<ρτι> ή άποψή τ©$ διαφοροποιείται αισθητά
άπέναντι στήν άποψη τής Νέας Φ Δημοκρατίας.Βλέποα»τήν ένταξη σά
"διαδικασία κοινωνικού ^μετασχηματισμού" σά διαδικασία " πού θά
οδηγήσει σέ βαθειές άλλαγές τής κοινωνίας καί τής οικονομίας μας"
ΠιστεύΟ<λ/ ότι θά δημιουργηθούν προβλήματα άπό τή συμμετοχή τής
‘Ελλάδας στήν ΕΟΚ καί μέμφρβιαι τήν κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας

£\γιατί δέν παίρν®»μέτρα γιά νά τά άντιμετωπίσει έγκαιρα καί απο
τελεσματικά . Οί δυσχέρειες πού θά δημιουργηθούν άπό τήν άνισό-
τητα ôv στίς οικονομίες καί τήν ύπαρξη των ισχυρών
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λυεθνικών έπιχειρήσεων απαιτούν κατά τ φ ι^ΕΔΗΚ " συστηματικές με-



ταρρυθμίσεις της έλληνικής οικονομίας καί τής έλληνικής κοι
νωνίας" ( I.Πεσματζόγλου στή συνεδρίαση της Βουλής της 21.9.76) 
Οί μεταρρυθμίσεις πού τ&ροέ-^-ή ΒΔ&Κ αποτελούν βελτιώσεις του 
σημερινού οίκονομικού συστήματος. ‘Η ΕΔΗΚ π.χ. ζητά μιά αποτε
λεσματική νομοθεσία γιά τόν έλεγχο των περιορισμών τού ανταγω
νισμού. Δέν ζήτα,ούτε έθνικοποίήσεις,οϋτε έκτεταμένο προγραμμα
τισμό τής οικονομίας.‘Ν ΕΔΗΚ καί ή Νέα Δημοκρατία αποδέχονται 
τό ίδιο οικονομικό καί πολιτικό πρότυπο τής φιλελεύθερης οικο
νομίας. Οί διαφορές τους στό θέμα τής ένταξης είναι όπου υπάρ
χουν διαφορές τακτικής καί όχι ούσίας.

Τό ΚΚΕ έσ. αποδέχεται τήν ένταξη διαπιστώνοντας ότι μετά τή 
κατάσταση ,πού διαμορφώθηκε μέ τή συμφωνία σύνδεσης τού 1962 
"ή πάλη κατά τής σύνδεσης καί τής ένταξης δέν είναι πιά ρεαλι
στική ". 'Απαραίτητη είναι "ή μείωση των αρνητικών συνετε ιών "καί 
" πιό συμφέροντες όροι ένταξης" Κύριος όρος πού θά πρέπει νά 
τεθεί στίς διαπραγματεύσεις είναι "ή εξασφάλιση τού εθνικού 
έλέγχου στήν οικονομική μας άνάπτυξη,στίς προτεραιότητες καί 
σΐην πολιτική τών έπενδύσεων".Μέ τούς όρους πρέπει"νά έξασφα- 
λισθεί ή οικονομική μας άνάπτυξη μέ παράλληλη κατοχύρωση τής 
έθνικής μας ανεξαρτησίας".

ΤΌ (λοΪ /
Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ( Π.Α.Σ.Ο.Κ.)/ είναι /τ ό  κύ
ριο άπό τά κόμματα καί τίς ομάδες πού άρνοΰνται τήν ένταξη.

ζχ> Ζ ί°(0 ιών; <*>«.ριιώ ο ο .
Τά έπιχειρήματά του, όπως αναπτύχθηκαν,τόσο στή βουλή,όσο καί 
σ'ένα βιβλίο πού έξέδωσε (‘Ελλάδα καί Κοινή 'Αγορά,ό αντίλο
γος, 'Αθήνα, 1976) είναι τά έξής. Τά αναφέρω πιό διεξοδικά άπό 
τά έπιχειρήματα τών οπαδών τής ένταξης ,γιατί είναι λίγο πολύ 
έδώ άγνωστα.



*Η έλληνική οικονομία ε ί ν α ι οικονομία έξαρτωμένη άπό τίς 
βιομηχανικές καπιταλιστικές χώρες,ή ‘Ελλάδα είναι χώρα της 
καπιταλιστικής περιφερείας. *Η ένταξη στήν ΕΟΚ θά έπιτείνει 
τήν ύπάρχουσα σήμερα σχέση τής έξάρτησης.Ή ‘Ελληνική οικο
νομία θά στραφή σέ έργασίες συμπληρωματικές τής παραγωγικής 
δραστηριότητας των άναπτυγμένων καπιταλιστικών κέντρων ( τουρι
σμός, έξαγωγή άκατεργάστων ύλών ή ήμικατεργασμένων προϊόντων).
Τό σύνολο τής οικονομικής καί κοινωνικής δραστηριότητος θά 
καθορίζεται άπό τίς ανάγκες καί τή πορεία των δυτικοευρωπαϊ
κών χωρών.‘Η έλπίδα ότι, χάρη σέ αύξημένη ροή ξένων κεφαλαίων 
θά μπορέσει ή ‘Ελλάδα άπό τό σημερινό στάδιο νά φτάση τό παρα
πάνω σκαλί τής αυτοδύναμης οικονομικά χώρας είναι άβάσιμη.
Οι βιομηχανίες καί έπιχειρήσεις πού θά μεταφερθούν θά είναι 
κυρίως βιομηχανίες πού ανήκουν σέ πολυεθνικές έταιρειες. Κα
τόπιν τούτου οι βασικές αποφάσεις διά τό τί θά κάνουν οι έπι- 
χειρήσεις θά παίρνωνται όχι μέ κριτήρια άναπτύξεως τής έλληνικής 
οικονομίας, αλλά μέ κριτήρια πού αφορούν τή μεγιστοποίηση του 
κέρδους όλου του πολυεθνικού συγκροτήματος. ‘Η διαδικασία κα
τανομής τών πλουτοπαραγωγικών πόρων τής χώρας θά παραδωθή 
έτσι σέ ξένα κέντρα άποφάσεων. Οί ξένες έπιχειρήσεις είναι λο
γικό νά φροντίσουν γιά τή μεταφορά ένός σημαντικού τμήματος τού 
κοινωνικού πλεονάσματος, μέ τό όποιο θά μπορούσε ή ‘Ελλάδα νά 
πραγματοποιήσει μιά αυτοδύναμη εξέλιξη στό έξωτερικό. ‘Η ένταξη 
στή Κοινή ’Αγορά θά ένισχύσει έτσι σέ τελική ανάλυση τή μεταπρα- 
τική δομή τής οικονομίας.

Τήν ‘Ελλάδα πρέπει νά ένδιαφέρει ή μακροπρόθεσμη προσωπική της 
έξέλιξης της,ή ποιότητα τής οικονομικής προόδου της. ‘Η μετα
βολή ορισμένων δεικτών όπως τού κατά κεφαλήν εισοδήματος μπο-



ρε ί νά είναι, συνάρτιση άντι.παραγωγικών έπενδύσεων σέ κα
τοικίες ή στόν τουρισμό. Τό καίριο έρώτημα δέν είναι,έπομένως,

τό
άν θά βελτιωθεί μέ τήν ένταξη ένα ή τό άλλο οικονομικό απο
τέλεσμα, ,άλλά έάν θά έξασφαλισθεί μιά έξέλιξη,ώστε ή ανάπτυ
ξη στήν ‘Ελλάδα άπό έτεροκινούμενα σύμφωνα μό τίς απαιτή
σεις των οικονομιών τής Δύσης,νά γίνει αύτοκεντρική μέ δική
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Μ.οα γγ α-υ'εο υονα,^η Τό ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι, τόσο τό παράδειγμα τής Ιταλίας , όσο
ο̂ υοίωιυ̂ ηΐη̂  οιίΛουΟ' και' ή σήμερα λειτουργία τής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ
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ροωοιηοη χΚΓ ϊωραί ‘Ελλάδας καί ΕΟΚ τού 1962 άαοδεικνύουν τούς ισχυρισμούς του.
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τους έλεύθερα ή μεταχείριση των ελληνικών άγροτι-
ΐα,δι ασβ^ροηοί^ £)& κών προϊόντων είναι ίδια περίπου μέ τή μεταχείριση τών προϊόν-

ί ί Ο & η ρ ω & Γ  u o to c o v t .e e ,
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ζονται τά έλληνικά άγροτικά προϊόντα. Οι χρηματοδοτήσεις δέν . ς 
χορηγήθηκαν στό ύφος πού είχαν συμφωνηθεί/°Στό καθεστώς τής 
ασάφειας μέσα στό όποιο πραγματοποιείται ή συνεργασία μέ τήν 
ΕΟΚ χρειάζεται δύναμη οικονομική καί πολιτική γιά νά έπωφεληθί^ 
ήε‘Ελλάδα. *Η ‘Ελλάδα, όπως δέν έχει τίποτα νά προσφέρει γιά 
νά έξασφαλίσει άνταλλάγματα. Γιά νά τής χορηγηθούν οι πίστω
σε ις,,πού θά έπιθυμεί^υά έξαναγκάζεται συνεχώς σέ όλο μεγαλύτε-
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άγρότες μέ μεγάλο κλήρο ,πού μπορούν νά στραφούν σέ έκτετα-
βοΟώι οΑν· Κ οιοο'μ *  μένες καλλιέργεεες καί νά χρησιμοποιήσουν όλα τά σύγχρονα 
άντ-ΐ1 ν α  Ό οη υ ίχ  ό χιώο'αοτΛν** τεχνικά μέσα. *Η παραγωγικότητα τού έλληνα άγρότη φτάνει μό

νο ποσοστό 40% τής παραγωγικότητας τού δυτικοευρωπαϊουΟάγρό-
τη. ‘Ο μέσος γεωργικός κλήρος στήν ‘Ελλάδα είναι μόλις 35 
στρέμματα ένώ είναι 130 στρέμματα π.χ. στή Δυτική Γερμανία.
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‘Η ένταξη θά όδηγήσει στή βαθμιαία έξαφάνιση,όλων των μικρών 
γεωργικών επιχειρήσεων,πού δέν έχσυν ψηλή παραγωγικότητα.
Γιά τήν Αντιμετώπιση του κοινωνικοΟ προβλήματος,πού θά δημιουρ- 
γηθεί δέν έχει ληφθεί κανένα μέτρο.

Γιά τούς έργάτες ρ ένταξη θά σημαίνει σέ μιά πρώτη φάση, πολιτι
κή συμπίεσης τών μισθών,γιά νά έξασφαλισθοΰν οί χαμηλές αμοι
βές, πού θά επιτρέψουν τήν έγκατάσταση ξένων έπιχειρήσεων στήν 
‘Ελλάδα. Τούτο θά οδηγήσει σέ αυξημένη μετανάστευση. Σέ μιά 
δεύτερη φάση, θά αυξηθεί ή δομική ανεργία, μιά πού έπιχειρή- 
σεις θά κλείνουν, θά μεταφέρονται, θά έκσυγχρονίζονται μέχρις 
ότου προσαρμοσθεί ό έλληνικός χώρος στόν εύρύτερο δυτικοευρω
παϊκό χώρο. ^>Γιά τήν Αντιμετώπιση τών κοινωνικών προβλημάτων 
πού θά προκύψουν δέν έχει ληφθεί έπίσης κανένα μέτρο.

‘Η άποψη ότι, ή ένταξη στήν ΕΟΚ μπορεί νά άποτρέψει νέα 
δικτατορία,θά ήταν ίσως δικαιολογημένη, άν ή δικτατορία τού 
1967 ήταν τό έπίτευγμα παρανοϊκής ομάδας Αξιωματικών.
'Ηταν όμως κατά τό ΠΑΣΟΚ έργο τών στρατιωτικών κύκλων τών ΗΠΑ 
πού έπιδιώκουν τή νατοϊκή λύση τού Κυπριακού καί τήν έξασφάλι- 
ση στό χώρο τής Ανατολικής Μεσογείου έρεισμάτων γιά τόν έλεγχο 
τής Μέσης Ανατολής.
*Η έξωτερική πολιτική τών δυτικοευρωπαϊκών χωρών ακολουθεί τήν 
έξωτερική πολιτική τών ΗΠΑ.Οί Αντιδικίες,διαφωνίες,τριβές πού 
εμφανίζονται κατά καιρούς μεταξύ τών ΗΠΑ καί τών Δυτικοευρωπάΐ'τ 
ων είναι διαφορές συνεταίρων, πού έπιλύονται πάντα φιλικά γιά

Γχάρη τών κοινών συμφερόντων.'Μετά τήν ένταξη τής ‘Ελλάδας στήν 
ΚΟινή Αγορά οί χώρες τής ΕΟΚ θά έπιδιώξουν νά έπιβάλλουν στήν 
‘Ελλάδα τήν κοινή τους έξωτερική πολιτική π.χ. θά συνηγορήσουν 
γιά παραχωρήσεις πρός τή Τουρκία στό Αιγαίο. ‘Η ‘Ελλάδα θά 
έχει τότε λόγω αυξημένης οίκονομικής εξάρτησης, Ακόμα λιγώτερα 
περιθώρια νά Αντισταθεί σέ σχετικές πιέσεις Απ'ό,τι σήμερα.



Καί έάν μέν υποχωρήσει σέ όλες τίς αξιώσεις πού θά τις τε
θούν διαδοχικά τότε-βέβαια δέ θά υπάρχει λόγος έπιβολής δι
κτατορίας. Έ ά ν  όμως οι έλληνικές κυβερνήσεις δέν είναι σέ 
θέση ή δέ θέλουν νά έπιβάλλουν στή χώρα τή πολιτική πού τούς 
ζητείται, θά είναι πολύ πιθανό νά έπιδιωχθεί καί πάλι ή λύση 
των προβλημάτων μέσω μιας δικτατορίας. *Η ΕΟΚ στό παρελθόν 
ποτέ δέν συνόδευσε τά λόγια της γιά τήν προάσπιση τής δημο
κρατίας μέ άποτελεσρ,ατικά έργα. “Οσον αφορά τή διένεξη τής 
Ελλάδας μέ τή Τουρκία ή μέρχι σήμερα έξωτερική πολιτική τής 
ΕΟΚ δέν έπιτρέπει κατά τό ΠΑΣΟΚ καμμιά ελπίδα, ότι οί Δυτικοευ
ρωπαϊκές χώρες θά έπέμβουν άποφασιστικά στό πλευρό τής Ε λ λ ά 
δας. ‘Η ΕΟΚ ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει άκριβοδίκαιη μεταχείρι
ση των δύο χωρών. Μέ τό νά κρίνει όμως μέ τό ίδιο μέτρο τές ά-
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ξιώσεις τής Τουρκίας γιά έπέκταση στό Αιγαίο καί στή Κύπρο 
μέ τ£ς θέσεις τής Ελλάδας καί τής Κύπρου,(πού απομακρύνονται 
όσων δικαιωματικά βάσει διεθνών συμβάσεων τής ανήκουν ουσιαστικά 
ύποστ»ρίζει τήν Τουρκία. '0ν' -ρί̂ η ιγ] β£ ο ^  γι'] ωί-ρωχωοέΐ^ ί

Τδ ΠΑΣΟΚ θεωρεί άδικαιολόγητες καί τίς έλπίδες^ότι ή σημερινή 
ΕΟΚ θά πάρει άλλη μορφή. Δέν πιστεύει ότι,μέ τίς σημερινές 
οικονομικές καί πολιτικές συνθήκες είναι δυνατόν νά υπάρξει 
ευρωπαϊκή ενοποίηση. Οί μεγάλες μονοπωλιακές καί όλιγοπωλιακές 
έπιχειρήσεις, οί πολυεθνικές έταιρεϊες έχουν πετύχει χάρη στή

U0
<^οοοιορ| Κοινή αγορά τόν έλεγχο του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Δέν

λγ» ̂ έχουν γιά τούτο κανένα λόγο νά βοηθήσουν στή δημιουργία ένός
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ότι, ή ‘Ελλάδα θά μπορέσει, νά έπιπκρεάσει ισότιμα μέ τίς άλλες χώ-
f °ρες τίς εξελίξεις στήν Ευρώπη. *Η έκθεση Τίντεμανς και' οι διάφορες 

σχετικές προτάσεις, έχουν σκοπό νά ισχυροποιήσουν τήν θέση των α
ναπτυγμένων χωρών σ'ένα ευρύτερο πλαίσιο καί νά καθιερώσουν τό δο
ρυφορικό ρόλο τής Ευρωπαϊκής περίφερείας. Είναι πολύ πιθανό ή ‘Ελ
λάδα νά διαπιστώσει,μετά τήν ένταξη,ότι c*ó νέο θεσμικό πλαίσιο τήςuctí cocol uct
ΕΟΚ θά είναι αναγκασμένη^νάΓ^ύπακούει σέ αποφάσεις πού θά παίρνουν 
άλλοι γιά λογαριασμό της.

Κατά τό ΠΑΣΟΚ ή ‘Ελλάδα δέν χρειάζεται ολοκληρωτική σύνδεση μέ 
τό διεθνές καπιταλιστικό σύστημα γιά νά ίσχύσουν ακόμα πιό αμεί
λικτα οί νόμοι τής αγοράς. Γιά τούτο άρνεϊται τήν ένταξη όπως καί τ' 
τήν ένταξη υπό όρους. Τό ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι ή ‘Ελλάδα θά πρέπει 
νά άναπροσαρμόσει τίς σχέσεις της μέ τή Δυτική Εύρώπη καί νά έπι- 
διώξει μιά στενώτερη συνεργασία μέ τίς βαλκανικές καί μεσογειακές 
χώρες,μέ σκοπό μιά έξωτερική οικονομική πολιτική,πού 6á θά είναι 
μονόπλευρα προσανατολισμένη πρός τίς ΗΠΑ καί τή Δυτική Εύρώπη.
Τό ΠΑΣΟΚ δέν άρνείται ούτε τή συνεργασία μέ τήν Εύρώπη,ούτε τήν 
ιδέα τής Εύρώπης των λαών. Πιστεύει όμως, ότι ή σημερινή ΕΟΚ 
δέν μπορεί νά οδηγήσει στήν Εύρώπη τών λαών καί νά δώσει στήν ‘Ελ
λάδα οικονομική αύτοδυναμία. 1©' JTAÍOU. ω^οωΟίϊ o*·»’ Οι'οο rr>J ί,υισ̂ νχ y«a aS\un(°
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θ«*Λί.διαπραγματεύ&5«ι ή κυβέρνηση τήν ένταξη. Πιστεύει, ότι ή ύπερβολι
κή αισιοδοξία τής κυβέρνησης καί ή,σχεδόν, απεριόριστη έμπιστοσύ- 
νη της στίς δηλώσεις τών διαφόρων δυτικοευρωπαίων έπισήμων,άπρβε-jídpuí
τnrí ii"i,rr-g=q ,τήν οδηγεί αναπόφευκτα σέ διαπραγματεύσεις πού θά.διαρ-

u)Kgα ϋ
κάσουν τόσο καιρό^καί θά πάρουν τέτοιες μορφές ώστε νά έφαρμοσθοΰν
είς βάρος τής ‘Ελλάδας όλες οί πολιτικές καί οικονομικές ρυθμίσεις
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διεθνέ^^^-ο^κονομικό α^στημα και! ποιά συμφέροντα έπιδιώκει νά ε
ξασφαλίσει ή 15QK ώστε νά σταθμίσρ^σωστά τή τακτική των διαπραγ
ματεύσεων. Μέ τό ν^έπείφύέται uóvo στις καλές προθέσεις των συ-

¿ómtTcfM̂ afcrŝ / ¿υ ca£n jo' ̂ ouipi'̂ ei c i mptrww ©jpoo¿ op^oei
νομιλιών της ^αραίίλέπει τήν^ Ανάγ-κη Εξασφάλισης ζωτικών ελληνικών
va' D¿ofcî X)̂ Küiâ opa(ua.t.tJoa1í
αυμωε-ρόντων- -τόβο ' 3τ·όν· οίκ-θ-νομικόγ . όσο καί στόν πολιτικό τομέα^

Τό(Κ.Κ.Ε.) Κομμουνιστικό Κόμμα ‘Ελλάδας, ισχυρίζεται, όπως τό 
ΠΑΣΟΚ ότι ό δρόμος πρός τήν ΕΟΚ είναι δρόμος έντασης τής ιμπερια
λιστικής έξάρτησης τής χώρας. Τονίζει όμως, ιδιαίτερα, ότι ή ‘Ελ
λάδα θά πρέπει νά Αναπτύξει σχέσεις εμπορικής καί γενικώτερης οι
κονομικής συνεργασίας μέ τίς χώρες τής ΚΟΜΕΚΟΝ.

‘Η ‘Ελλάδα, μόνο μετέχοντας στόν καταμερισμό τής εργασίας ανάμεσα 
στίς χώρες τής ΚΟΜΕΚΟΝ θά μπορέσει νά προχωρήσει στή δημιουργία 
μιας ισχυρής βιομηχανίας (Οί απόψεις τού Κ.Κ.Ε. περιέχονται καί 
σέ ένα βιβλίο πού έξέδωσε τό Κε’ντρο Μαρξιστικών Ερευνών στήν 
Αθήνα,Κοινή Αγορά καί * Ελλάδα,Αθήνα 1976).

Οί διαφορές άνάμεσα στά ‘Ελληνικά πολιτικά κόμματα δέν είναι
5.0? α_ογ^ιαΛα- ί ο ΰ  ο.ί.ντρ*>ο

τυχαίες. *Η Νέα Δημοκρατία καί ή ΕΛΗ#; είναι κόμματα,πού αποδέχον
ται τό σημερινό οίκονομικο-πολιτικό σύστημα στήν * Ελλάδα,κόμμα
τα αστικά. Αντίθετα τό ΠΑΣΟΚ καί τό Κ.Κ.Ε. υποστηρίζουν τήν α
νάγκη μιας σοσιαλιστικής αλλαγής στήν ‘Ελλάδα πού τό καθένα βέβαια 
Αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Γιά τά Αστικά κόμματα ή ένταξη στήν 
ΕΟΚ είναι τό λογικό έπακόλουθο τής οικονομικής πολιτικής πού Α
κολουθήθηκε Από τό τέλος τού δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου, οικονο
μικής πολιτικής πού βασίζεται στίς Αρχές τής καπιταλιστικής οι
κονομίας καί τής στενής πολιτικής καί οικονομικής σύνδεσης μέ τίς 
Αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. *Η ένταξη Αποτελεί τήν όλο-



κλήρωση της πολιτικής αύτής γιατί ένοποιεϊ τήν έλληνική καί τή 
δυτικοευρωπαϊκή αγορά καί έτσι συνδέσι ακόμη πιό στενά τούς οι
κονομικούς καί πολιτικούς μηχανισμούς πού κατευθύνουν τήν κοινωνική 
καί οικονομική έξέλιξη στήν ‘Ελλάδα μέ τό οικονομικό καί πολιτικό 
σύστημα των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών κέντρων.

‘Η ένταξη αποτελεί, γιά τούτο, κατά τά σοσιαλιστικά κόμματα, ένα 
βήμα γιά νά εδραιωθεί όριστικά στήν ‘Ελλάδα τό σημερινό οίκονο- 
μικό-πολιτικό σύστημα καί ν 'άποκλεισθεί ή εξέλιξη πρός μιά σοσια
λιστική κοινωνία. *Η ένταξη έξυπηρετεϊ,κυρίως, τό συμφέρον του 
στρώματος εκείνου τής αστικής τάξης πού έργάζεται γιά λογαριασμό 
των έπιχειρήσεων των ΗΠΑ καί τής Δυτικής Εύρώπης καί των κέντρων 
έξουσίας στίς ξένες χώρες

‘Η ισχυρότερη ομάδα πίεσης στήν έλληνική πολιτική ζωή, οι μεταπρά
τες ,έπιδιώκουν μέ τήν ένταξη νά προλάβουν βαθύτερες αλλαγές καί 
νά θέσουν τό σημερινό καθεστώς πάνω σέ ανανεωμένες καί πιό στέ
ρεες βάσεις. ‘Η άρνηση τής ένταξης είναι, επομένως, έπιβεβλημένη 
γιά κάθε πολιτική παράταξη,πού δέχεται ότι ή αντιμετώπιση τών ο' 
οικονομικών προβλημάτων τής ‘Ελλάδας πρέπει νά γίνει μά άλλες οικο
νομικές αρχές άπό έκείνες τού καπιταλισμοΟυ.

"Οπως φαίνεται άπό τήν παραπάνω ανάλυση, ή συζήτηση γιά τό άν
\

είναι σκόπιμη ή όχι ή ένταξη τής ‘Ελλάδας, περιστρέφεται κυρίως 
γύρω άπό τά έρωτήματα ,ποιά πρέπει νά είναι ή έλληνική εξωτερική 
πολιτική καί ποιας μορφής οργάνωση είναι άναγκαία γιά τήν ‘Ελλη
νική οικονομία. Τά ειδικά προβλήματα πού θέτει ή ένταξη δέν έχουν 
άπασχολήσει τό πολύ κοινό, πού γιά τούτο, είναι πολύ λίγο κατατο
πισμένο πάνω στίς άλλαγές πού θά έπέλθουν. Σέ ένα μεγάλο τμήμα



τοϋ πληθυσμού επικρατεί ή έντύπωση, ότι ή ‘Ελλάδα μιά πού θά 
γίνει μέλος μιάς λέσχης πλουσίων χωρών αυτόματα θά γίνει καί 
ή ίδια πλούσια. Τά κόμματα^τής άντιπολί τευσης-τ-οπως τό ΠΛΣΌΚ 
-δέΛ)— μπόρεσαν~ >̂ά προσφέρουν στή συζήτηση πολλά συγκεκριμένα στοι-

έπιπτώσεις σέ όλους τούς κλάδους τής οίκσνογπτκή^·
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αφορμή -νομοσχέδιο γιά τ^ν—έκπροσώπηση- τ-ήο^-Ελλάδας στις διαπραγ-
ματεύσεις μέ rav ΕΟΚ καί ποτέ κατ'άρ^ίήν ή θέση τής κυβέρνήσης στίς
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Οαι' ¿au ̂  Mo^r\ ξεπερασμένο. *Η ένταξη θεωρείται δεδομένη.

sé. το~'τ^ Γττιντ̂ -ίVe··,— τό γεγονός·̂— όττ— ή— προβληματική ιης ένταξης
Q o i n ú t i  ■
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περιορίζεται άπό τή κυβέρνηση καί τή ΕΔΗΚ ,κυρίως, στό θέμα πότε θά 
πραγματοποιηθεί ή ένταξη.
Γιά τή πλειονότητα των ‘Ελλήνων, πού κατατοπίζονται μόνο άπό τή 
σχετική ε ί δησεογρπκρία του ελληνικού τύπου, όλες οι χώρες,μέλη 
τής ΕΟΚ έχουν άποδεχ^,ίΚχωρί ς καμμιά έπιφύλαξη τήν άμεση ένταξη 
τής ‘Ελλάδας στήν ΕΟΚ. Οι αντιδράσεις στήν ένταξη στή Δυτική Ευρώ
πη είναι περιορισμένες. Τίς λιγοστές τούτες Αντιδράσεις, επιδιώ
κουν ΐρόο ή Νέα Δημοκρατία, όσο κα& ή ΕΔΗΚ νά ξεπεράσουν ώστε νά
φτάσει ή— ‘Ελλάδα όσο τό δυνατόν— ιαχύ πί^σ στή γή— erre επαγγελίας.

f*H ΕΟΚ, όποιαδήποτε άποψη καί άν υποστηρίζει,κανείς γιά τή σκοπι
μότητα τής ένταξης δέν είναι γή τής επαγγελίας. Τόν αρχικό ένθου-

Jiei crlv/
σιασμό 'θά διαδεχθεί απογοήτευση καί αναταραχή όταν παρουσιασθούν 
tic.TÓ τήν έ·υτιτζ̂ η τά πρώτα προβλήματα. Προβλήματα πού έχει συγκα-

, Οχ. ι ice ,λήψει ή διαδικασία μέ τήν οποία τά δύο κύρια πολιτικά κόμματα προ
ετοιμάζουν καί μεθοδεύουν τήν ένταξη. Κι'άν σήμερα μοιάζει ότι τό 
θέμα τής ένταξης έχει λίγο ως πολύ κλείσει άπό τήν έλληνική πλευρά, 
είναι πιθανό, νά Ανοίξει τότε μέ τρόπο έξαιρετικά δυσάρεστο γιά 
όλους τούς συμμετέχοντες.



r a. Europe is a unit. It is (not made up only of the countries 
of the Common Market but also of those which are not members of the 
EEC (for instance, Austria and Sweden) as well as of the countries of 
eastern Europe. Every European policy must regard Europe as a whole 
and must not lead to its division.

b. Close cooperation between the countries of Europe is imposed
by tire common cultural past and the common economic and social interests.

c. A European policy cannot have as its goal the creation of a 
new superpower. Its goal must be a general transformation which will 
lead to the creation of a Federal Socialist Europe.

d. For the attainment of this goal, a European collective system 
of security must be created as a first stage which will permit pro
gressive, balanced and controlled disarmament. In a second stage, 
the disengagement from all military pacts, so that Europe becomes 
independent from the superpowers and makes its own foreign policy.
In a third stage, a system of political cooperation and exchange 
must be created on the basis of institutions common to all.

tThe position of PASOK on the question of the Common Market is 
the following: The Agreement of Association, which expires in 1984, 
does not foresee Greece's full membership. The decision for our
entry is a new and independent decision to which the Government of

and
the New Democracy Party proceeded without due consideration,^without 
keeping the Greek people informed^, and with<rot"inakiTig~rooourse to 
LU weiHiii t>, In the opinion of PASOK, the entry into the EEC will 
consolidate the peripheral, satellite role of the country; it will 
make national economic and social planning for the development of
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