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Ένορχηοιρωμένη
θριαμβολογία

I  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΣΗΜΙΤΗ
Άπό. τη στιγμή, πού τόν ‘ Ιούλη τού 1975 ή κυβέρνηση ζή- I τησε την ένταξη τής Ελλάδας στην ΕΟΚ, ήταν Φανερό ότι ή 

Νέα Δημοκρατία θά έπιδιώξει μέ κάθε τρόπο την ένταξη άσχε
τα  άπό πολιτικούς και οικονομικούς όρους τΗταν έπίσης φα

ί νερό, ότι οί χώρες τής ΕΟΚ δεν έκριναν τό θέμα τής έλλη-
■ νικής ένταξης. μέ στενά οικονομικά κριτήρια, όλλά κάτω άπό
■ τό . πρίσμα τής μεσογειακής και ευρωπαϊκής πολιτικής τους 
I πού έπι βάλλει την ενσωμάτωση τον νατοϊκών συμμάχων στον 
I κοινό οικονομικό συνασπισμό. Ή  έ»ταξη, κάτω άπό τ ις  συν.

θήκες αυτές έμοιαζε βέβαιη. Αβέβαιος ήταν ό χρόνος, ο.τρά- 
1 πος και οί δροι πραγματοποίησής της. Οί διαπραγματεύσεις I πού. διάρκεσαν έδώ καί τρία χρόνια δεν μπορούσαν γι* αυτό 

νά έχουν καμιά θεαματική εξέλιξη. ΤΗταν άπογραφή καί τα-
■ κτοποίηση θεμάτων στά  πλαίσια πού είχε καθορίσει ή ΕΟΚ 

καί δχι αντιπαράθεση άπόψεων μέ άβέβαιη έκβαση. Ό  περισ-
■ σότερος χρόνος καταναλώθηκε γιά  νά παρουσιάσει ή έλληνι- 
_ κή πλευρά τίς άπόψεις της. ‘Η ΕΟΚ κατέγραφε τις  προτά

σεις καί άπάντησε συνοπτικά τον τελευταίο χρόνο.
"Οταν στις 6 τού Δεκέμβρη οί προτάσεις τής ΕΟΚ γιά  

μακριές μεταβατικές περιόδους συνάντησαν τήν έλληνική άν- 
τί.δραση ή έντύπωση μιας δραματικής δξυνσης μετά τόσους 
μήνες ήσυχίας ήταν γενική. Άπό τίς 6 τού Δεκέμβρη γιά  
δεκαπέντε μέρες καλλιεργήθηκε έντονα ή άβεβαιότητα γιά  τό

■ τ ί  πρόκειται νά συμβεί. ‘Η κυβέρνηση έμφανίστηκε άνιπιοχώ- 
ρητη άπέναντι στην άπαράδεκτη καί εκμεταλλευτική τακτική

■ τών Δυτικοευρωπαίων. Σ τίς 21 τού Δεκέμβρη άκριβώς τήν 
_ προγραμματισμένη ήμέρα, ώ τού Θαύματος, τά σύννεφα δια

λύθηκαν. .Μετά «δραματική μάχη» ή 'Ελλάδα πέτυχε «διαπραγ-
I  ματευτική νίκη». Οί τυμπανοκρουσίες καί ή ενορχηστρωμένη 

θριαμβολογία δεν καθυστέρησαν ούτε έλάχιστες ώρες. Οί δυ-
■ σκολίες τοΰ.χτές ξεχάστηκαν άμέσως γιά  νά μή δημιουργε
ί θοΰν δυσκολίες γιά  τό αύριο, δπως δήλωσε ό αρμόδιος για
■ τίς διαπραγματεύσεις ύπουργός.
_ Ή  «κρίση» δεν ήταν κρίση. Σ τις 20 τού Δεκέμβρη δημο- 
I σιεύτηκε τό κείμενο επιστολής, πού έστειλε ό κ. Καραμανλής I στους πρωθυπουργούς τών κρατών . μελών τής EÖK. Στο 

γράμμα του διαπίστωνε, κοντά σέ άλλα, δτι ή συμφωνία σύν- 
I  δέσης λειτούργησε σέ βάρος τής Ελλάδας καί δτι 

ή Κοινότητα δέν επιδιώκει την «οικονομική καί κοινωνική ά- 
"  νάπτυξη τής Ελλάδας». Θά πίστευε κανείς μετά άπό το
■ γράμμα τούτο δτι ή έλληνική πλευρά θά έπιδίωκε νά πετύ- 
I χει στις διαπραγματεύσεις τίς έξασφαλίσεις εκείνες, πού θά 
1 βοηθούσαν ή ένταξη νά λειτουργήσει σέ Οφελος τής Ελλάδας.

"Αν έξετάσουμε τή συμφωνία, θά ψάξουμε όμως μάταια γιά  
τις  ρυθμίσεις πού εξασφαλίζουν.νά μήν έπαναληφθοΰν καί νά 
παρεμποδιστούν μελλοντικά δυσάρεστα γιά  τήν Ελλάδα άπο- 
τελέσματα. Ή  κυβέρνηση ισχυρίστηκε δτι ή 'Ελλάδα διατή-

■ ρήσε δικαίωμα έπιβολής περιορισμών στήν εισαγωγή 14 βιο
μηχανικών προϊόντων, πράγμα πού δέν είχε πετύχει ούτε ή

1 Α γγλία . Παραλείπει νά άναφέρει ό αρμόδιος υπουργός δτι 
ή.άγγλική βιομηχανία είχε ανάγκη πολύ λιγότερης προστα
σίας άπό τήν έλληνική. Γιά τήν 'Ελλάδα είχε άπό καιρό I κιόλας έπισημανθεί, δτι ό περιορισμός τής προστασίας στόν 
άριθμο τών. 14 προϊόντων, σέ συνδυασμό μέ τίς υπόλοιπες 
δασμολογικές άτταλλαγές δχι μόνο θά περιορίσει τή δυνατό
τητα. έλεύθερης. ρύθμισης του έξωτερικοΰ έμπορίου άλλά θά

■ επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην ισορροπία τού ισοζυγίου πλη-

I ρωμών. Ή  ‘Ελλάδα θά συνεχίσει νά «βοηθάει τήν Κοινότητα 
άντί νά βοηθείται άπό αυτήν», ξοδεύοντας πολύ περισσότερο 
άπό τά 1.830 έκατ. δολλάρια πού δίνει σήμερα γιά  εισαγω
γές.. "Ας μή ξεχνάμε τή συνεχή, καί αλματώδη αύξηση τού 
ελλείμματος τού ιταλικού Ισοζυγίου πληρωμών. Τά έλληνικά 

■ προβλήματα δέν άντιμετωπίστηκαν καί δέν λύθηκαν άπό τήν 
I κυβέρνηση στις Βρυξέλλες. Ή  κυβέρνηση ξεσκέπασε γιά  λό- 
I γους τακτικούς μια πτυχή τους καί τά σκέπασε άμέσως μετά 

σέ φραστικές μεταβαπτίσεις καί ρητορικά σχήματα. Οί άντί- 
θετες μέ.τη συμφωνία σύνδεσης άντισταθμιστικές εισφορές θά I όποκαλούνται μελλοντικά συμφηφιστικά ποσά ένταξης. Οί 
έπίσης άντι.συμβατικές ποσοστώσεις στά κλωστοϋφαντουργι- 

■ κά θα καλύπτονται μελλοντικά άπό ρήτρες διασφαλίσεως.
Σ τά  εθνικά θέματα ή χώρα μας συνεχίζει νά μένει άνοικτή 

• σέ πιέσεις. Οί χώρες τής ΕΟΚ δέν ανέλαβαν καμιά σνγκε- 
-  κριμένη υποχρέωση νά παρασταθούν στην 'Ελλάδα άπέναντι 
I στην τουρκική άπειλή. Δέν ύποσχέθηκαν νά βοηθήσουν γιά  τήν 

έφαρμογή τών άποφάσεων. τού ΟΗΕ στό Κυπριακό.
'Η συμφωνία στίς Βρυξέλλες δέν είναι παρά ή φυσιολογική 

■ κατάληξη μιας διαπραγμάτευσης πού έγινε άπό τήν έλληνι
κή πλευρά, χωρίς, κάν να υπάρχουν άπό τήν άρχή ξεκάθαροι 

■ ελάχιστοι, δροι. Ή  δραματική έξέλιξη ήταν προγραμματισμέ- 
_ νη άπό τά πράγματα, καί στίς αιτίες καί στην έκβαση τους.

Γιά τήν έλληνική κυβέρνηση ήταν άπό πολύ καιρό φανερό, δτι 
I  ή άδικαιολόγητη εγκατάλειψη τών προτερημάτων, πού είχε 

έξασφαλίσει ή συμφωνία σύνδεσης καί οί συνεχείς ύποχωρή- 
I  σεις θά είχαν ψηλά πολιτικό κόστος. "Επρεπε νά άποδειχτεΐ, 

δτι ή ένταξη αποτελούσε καί πολιτικό άθλο καί έπιτεύχτηκε 
μέ πλήρη διασφάλιση τών συμφερόντων τού έλληνικοΰ λαού. 

| Ό  ίδιος ό κ. Καραμανλής άλλωστε έπισήμανε στούς πρωθυ
πουργούς τών έννέα χωρών δχι δτι ή στάση τους άντίκειται 

■ στά συμφέροντα.τής χώρας άλλά δτι ή στάση τους «θά γί-
_ νει αιτία δυσαρέστων πολιτικών επιπτώσεων». Γ ιά τήν Κοι

νότητα, ή ένταξη τής Ελλάδας αποτελούσε τή γενική δοκιμή 
γιά  τήν ένταξη, τής ’ Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας. "Επρε
πε μέ κάθε τρόπο νά γίνει δεκτή ή άρχή, δτι δέν υπάρχουν 

■ ενιαίες ρυθμίσεις γιά  κάθε ένταξη, άλλά δτι σέ κάθε χώρα
μπορούν νά έπιβληθοΰν ειδικοί δροι πού νά διασφαλίζουν τά 

■ συμφέροντά της.. 'Η Κοινότητα πέτυχε τό σκοπό της. Οί έπτα-
-  ετεϊς μεταβατικές περίοδοι γιά  ορισμένα αγροτικά προϊόντα

καί οί. ειδικές ρυθμίσεις γιά  τήν ελεύθερη διακίνηση τών έρ- I γαζομένων τό άποδεικνύουν. _
*Η συμφωνία, τών Βρυξελλών ήταν κατάληξη μιας ψευδοαψ ι- 

■ μαχίας. Γ ιά τήν έλληνική μεταπρατική όλιγαρχία, τά. ξένα 
συμφέροντα καί τμήματα τής μεγαλοαστικής τάξης ή ένταξη 
είναι μέσο νά στεριώσουν τίς οικονομικές καί πολιτικές τους 

■ θέσεις. Ή  διαπραγμάτευση άφοροΰσε τήν έξασφάλιση τής 
ηγεμονικής τους θέσης. Δέν άφοροΰσε τά συμφέροντα τών 

I ’Ελλήνων έργαζομένων.
Ή  συνέχεια πού θά δώσει ή κυβέρνηση στίς έξελίξεις εί

ναι ξεκάθαρη. Τήν προδιαγράφει το διάγγελμα τού πρωθυ
πουργού. Ή συμφωνία τών Βρυξελλών θά άττοτελέσει άντι- 
κείμενο καθημερινού θαυμασμού καί υμνολογίας τών μαζικών 

■ μέσων ένημέρωσης. Οί διθύραμβοι, οί ρηχές άναλύσεις καί οί 
μονόπλευρες στατιστικές θά άλληλοδιαδέχονται ή μία τήν 

■ άλλη. Οί θριαμβολογίες συγκαλύπτουν τά πραγματικά προ- 
_ βλήματα καί τά άδιέξοδα στά όποια όδηγείται ή χώρα. "Ο 

πως τόνισε ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ Άνδρέας Παπανδρέου ή 
ένταξη «δέν εξυπηρετεί ούτε τά  βραχυχρόνια ούτε τά  μακρο
χρόνια συμφέροντα τού ελληνικού λαού». «Σημαίνει τήν όλο- 

■ κλήρωση τού οικονομικού, πολιτικού καί πολιτιστικού δορυ- 
I φορισμοΰ τού τόπου».


