
Ιδια γεύση...

Τ ό ΕΨΙΛΟΝ δημοσιεύει στό τεύχος αύτό τό πλήρες κείμενο τής εισήγησης 
τού υπουργού γιά θέματα ΕΟΚ κ. Γ. Κοντογεώργη στό Συμβούλιο των 
Υπουργών τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας, μέ τίς θέσεις καί τίς παρατηρή

σεις τής ελληνικής κυβέρνησης πάνω στό Προσχέδιο τού Κοινοτικού Προϋπολο
γισμού γιά τό 1981 —πρώτο χρόνο τής πλήρους συμμετοχής μας στό κοινοτικό 
σύστημα.

ί' Από τό κείμενο αύτό (δημοσιεύεται στή σελίδα 11) άποκαλύπτεται:
1. ’ Η Κοινότητα μάς καλεϊ νά μειώσουμε σέ σημαντικό ποσοστό τίς απαιτήσεις 
ς στό περιφερειακό κοινοτικό Ταμείο, άπ' όπου ή κυβέρνηση προσμένει —καί 
όσχεται στην ελληνική επαρχία— χρηματοδοτήσεις γιά τήν περιφερειακή 

ανάπτυξη τής χώρας. Λόγος: «οί καιροί είναι χαλεποί καί άπαιτοΰν λιτότητα στή 
χρήση τών κοινοτικών πόρων».

2. ’ Η Κοινότητα θεωρεί ότι ή ' Ελλάδα δέν είναι άκόμα άρκετά προετοιμασμένη 
γιά νά άξιοποιήσει έπιτυχώς τίς κοινοτικές χρηματοδοτήσεις πού δικαιούται, στόν 
τομέα τής μεταποίησης καί εμπορίας τών άγροτικών προϊόντων. "Ετσι, καί ενώ στίς 
συμφωνίες τής ένταξης έχει άναληφθεϊ άπό τήν Κοινότητα ύποχρέωση συνολικής 
καταβολής 18 έκατ. λ.μ. (περίπου 1.090 έκατ. δραχμές), τό Συμβούλιο τών 
'Υπουργών άρνεϊται νά παραχωρήσει, τό 1981, στήν 'Ελλάδα έστω καί τό 
ελάχιστο ποσό τού ένός έκατ. λ.μ. (60 έκατ. δραχμές).

3 .' Η Κοινότητα —γιά «λόγους λιτότητας»— πάντα έπιχειρεϊ νά μειώσει κατά τό 
ένα πέμπτο (1/5) τόν άριθμό τών 'Ελλήνων ύπαλλήλων πού ύποχρεοΰται νά 
προσλάβει στίς ύπηρεσίες της (στή βάση τής γεωγραφικής άναλογίας καί τής 
ίσοτιμίας τών κρατών-μελών). Καί τό θέμα αύτό προσφέρεται, βέβαια, σέ 
βαθύτατες πολιτικές προεκτάσεις.

4 .' Η Κοινότητα, τέλος (;), άπαιτεϊ άπό τούς ” Ελληνες νά πληρώσουν (καί αύτοί) 
τά σπασμένα τής βρετανικής συμμετοχής στήν ΕΟΚ. Πέρσι οί 'Εννέα —μέ έναν 
«ίστορικό συμβιβασμό»— συμφώνησαν ότι ή Βρετανία έχει ζημειωθεϊ άπό τή 
συμμετοχή της στόν κοινοτικό προϋπολογισμό καί άποφάσισαν νά τής επιστρέ
φουν μέρος τής ζημίας πού ύπέστη άπό τότε πού προσχώρησε στήν Κοινότητα 
(1973) ως τό 1980. Σήμερα, καλούν τούς "Ελληνες φορολογούμενους νά. .. 
συμβάλουν στήν άποζημίωση αύτή. Νά άποζημιώσουν, δηλαδή, τή Βρετανία γιά 
όσα έχασε άπό τήν ΕΟΚ τήν έποχή πού ή ' Ελλάδα δέν ήταν κάν μέλος της (!)

Ο μως άπό τήν ελληνική εισήγηση στό Συμβούλιο τών Υπουργών —πού 
χρειάστηκε νά τή φέρει τό ΕΨΙΛΟΝ στή δημοσιότητα— προκύπτουν 
μερικά άκόμα ζητήματα:

□  ' Η κυβέρνηση —πού κράτησε τό Λαό καί τά κόμματα τήςάντιπολίτευσης μακριά 
άπόίτίς διαπραγματεύσεις— δέν τολμά τήν ενημέρωση καί σήμερα άκόμα (δύο 
μήνΙς πρίν τήν ένταξη) γιά τά σημαντικά προβλήματα πού άντιμετωπίζει στό 
διαρΙκές έλληνοκοινοτικό παζάρεμα. Δέν ενημερώνει τή Βουλή. Δέν ενημερώνει 
τήν^τολιτική ήγεσία. Ίσως, μάλιστα, ή κλειστή κυβερνητική ομάδα πού χειρίζεται 
τίς έλληνοκοινοτικές σχέσεις δέν ενημερώνει κάν τό 'Υπουργικό Συμβούλιο.
□  Είναι τουλάχιστο λυπηρό τό γεγονός ότι ό ύπεύθυνος ύπουργός γιά θέματα 
ΕΟΚ —καί αύριανός πρώτος "Ελληνας επίτροπος τής Κοινότητας— αναγκάζεται 
νά έκλιπαρεϊ τούς εννέα Εύρωπαίους συναδέλφους του νά εγγράφουν στόν 
κοινοτικό προϋπολογισμό τού ’ 81 έξήντα έκατομμύρια δραχμές γιά τήν ενίσχυση 
τής έμπορίας τών άγροτικών μας προϊόντων. «Δώστε τό ποσό αύτό συμβολικά», 
λέει ό κ. Κοντογεώργης «γιατί αλλιώς θά προκληθοΰν οπωσδήποτε δυσμενείς 
άντιδράσεις στήν ελληνική Κοινή Γνώμη καί ιδιαίτερα μεταξύ τών άγροτών». 
(Δηλαδή, σέ πιό άπλά ελληνικά: Δώστε κάτι «γιά τά μάτια», γιατί άλλιώς τί θά πούμε 
στούς άγρότες μας πού, άνοήτως, τούς έχουμε τάξει λαγούς καί πετραχήλια...). 
□  Νά είναι τό... διαπραγματευτικό αύτό «στύλ» ενδεικτικό τού όλου χειρισμού 
τών διαπραγματεύσεων, τού όλου χειρισμού τής Μεγάλης Πορείας πρός τήν 
«Εύρώπη τών Πεπρωμένων μας»; Τά ντουκουμέντα είναι άμείλικτα.

* * *

Υ.Γ. Τή στιγμή πού γράφονται αύτές οί γραμμές έγινε γνωστό ότι ή χώρα 
επανέρχεται στό στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ. Οί οκτώ άπό τούς έννέα 
ύπουργούς 'Εξωτερικών τής ΕΟΚ, πού μέ τίς παραπάνω άπαιτήσεις τους 
ύπέβαλαν τόν περασμένο μήνα σέ δοκιμασία τόν κ. Κοντογεώργη θά κληθούν, 
πέντε χιλιόμετρα μακρύτερα άπό τήν έδρα τής ΕΟΚ, στήν έδρα τού ΝΑΤΟ, νά 
επικροτήσουν —αύτή τή φορά ώς ύπουργοί ' Εξωτερικών τών κρατών-μελών τής 
Ατλαντικής Συμμαχίας— τήν ελληνική επανένταξη.

' Ίσως, τώρα, στό έπόμενο Συμβούλιο τής ΕΟΚ τά πράγματα νά είναι πιό 
εύχάριστα γιά τήν κυβέρνηση. "Ισως τήςδοθοΰντά 60 έκατ. πού τόσο ζήτα. "Ισως 
μάλιστα γίνει δεκτό καί τό αίτημά μας νά μή συνεισφέρουμε στή «χασούρα» τής 
Βρετανίας. Θά 'ταν ύπερβολική άχαριστία γιά τούς άτλαντικούς φίλους μας νά 
είναι σκληροί σέ όλα τά μέτωπα...
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