
(

* Η Ελλάδα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
Όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την εξουσία, η ένταξη της χώρας στην 

ΕΟΚ ήταν δεδομένη, με ήδη διαμορφωμένους τους όρους και τις βασι
κές επιλογές της από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ ότι η ενσωμάτωση της χώρας στην ΕΟΚ, χω
ρίς την ταυτόχρονη διασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων, θα ό- 
ξυνε αρχικά τις αδυναμίες και τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικο
νομίας της δικαιώθηκε, αποδε ικνύοντας την*'πολιτική εξάρτησης" που 
ασκούσαν οι κυβερνήσεις της Δεξ,ιάς.

Οι αρνητικές επ\πτώσε ις/των πρώτων χρόνων της ένταξης θα μπο
ρούσαν να είχαν λάβεΛσημαντικές διαστάσεις αν η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ δεν παρέμβαινε αΠόφασιστικά^χναδιαποαγ ματ ε υόμτνητ α "κ έρδη 
και τις ζημιές "που^^α ,ρίτε λόγω—χττο—συμμραοχήΓ στα όργανα και
τις πολιτικές της ΕΟΚ.

Αυτό έγινε αμέσως με την ανάληφη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ 
και εκφράστηκε με το Ελληνικό Μνημόνιο. 'Ηταν μια πράξη αναπό
φευκτη και αποτελούσε θεμελιώδη επιλογή του ΠΑΣΟΚ για την δια
σφάλιση των ελληνικών συμφερόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
και την τροποποίηση των δυσμενών για τη χώρα ρυθμίσεων.

Η απαίτηση της αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων της Ελληνικής 
Οικονομίας και η επισήμανση της άνισης λειτουργίας των μηχανισμών 
και κανόνων της ΕΟΚ προς όφελος των περισσότερο αναπτυγμένων κρα
τών, σήμαινε στην ουσία αναθεώρηση βασικών όρων της ένταξης.

Χαρακτηριστικό της Πορείας του Μνημονίου, όλο αυτό το διά
στημα, ήταν η μάχιμη σχέση της Ελληνικής Κυβέρνησης με την ΕΟΚ. 
Μέσα σ'αυτά τα πλαίσια η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε, κατ'αρχήν, 
τα σημεία εκείνα που άφηναν εκτεθειμένη την Ελληνική Οικονομία 
και της επίφύλλασαν ρόλο συμπληρωματικό των οικονομιών των ανε-
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πτυγμένων κρατών της ΕΟΚ,πλήττοντας αποφασιστικά τη δυνατότητα 
της αυτοδύναμης και ανεξάρτητης ανάπτυξης της χώρας.
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Οι. άγονες που κινήθηκε η πολιτική μας ήταν οι ακόλουθοι:
I. Η παράταση και διάσφαλιση της προστασίας της ελληνικής βιομη

χανίας και της οικονομίας γενικόιερα.
Η επιτάχυνση των διαδικασιών εισροής χρηματικών πόρων από τα 

Ταμεία και τις Πολιτικές της ΕΟΚ ‘ΐν-'&κ
Η ανατροπή της σχέσης Βορρά-Νότου μέσα από τα Ολοκληρωμένα 

Μεσογειακά Προγράμματα.
Βάση για την προώθηση αυτής της πολιτικής μας απέναντι στην 

ΕΟΚ ήταν η χρήση όλων των μέρων που πάοσφερόντουσαν από τις κοι 
νοτικές διατάζεις, αλλά ειδικότερα η ειδική μεταχείρηση της χώ
ρας που επεδίωξε το Ε λ λ η ν ι κ ό  Μ ν η μ ό ν ι ο .

Στα πλάίσια αυτά το Ελληνμκό Μνημόνιο εμπλουτίστηκε και με
την συμπληρωματική χρηματοδότηση μιας σειράς έργων του πενταετούς 
αναπτυξιακού προγράμματος. Είναι γνωστό ότι η ενίσχυση της ανα
πτυξιακής βάσης της χώρας αποτελεί πρότιστο στόχο της Κυβέρνησης 
και σταθερό άξονα αναφοράς της πΡλιτικής της. Η αυτοδύναμη ανά
πτυξη της Ελλάδας προϋποθέτει την ύπαρξη μιας στέρεας υποδομής 
πάνω στην οποία θα μπορέσει να οιλοδομηθεί το μέλλον της χώρας
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μας. Έτσι, μιά σειρά έργων του πενταετούς Π.Ο.Κ.Α. εντάχθηκαν 
για συμπληρωματική χρηματοδότηση στο Ελληνικό Μνημόνιο με στόχο 
την προώθηση των επιλογών της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Με την\ίδια φιλοσοφία επιδιώξαι^έ, εκτός από την ισότιμη με- 
^ ^ α χ  είρηση των μεσογειακών χωρών στο σύνολο τους, την αναγνώριση 

της ειδικής μετά^,ε ί ρησης που πρέπει να έχουν οι νότιες και δή 
μεσογειακές πέριοχές της Ευρώπης με άκοπά την σύγκλιση των οικο
νομικών αποτελεσμάτω\ τους προς εκείνη των βόρειων αναπτυγμένων 
περιοχών της ΕΟΚ.

Οι πιό πάνω επιλογέ£νπου είναι απφόροια της πολιτικής αντί
ληψης που έχουμε για τον ρόλο της χφι
αλλά και της Ευρώπης στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων, έκαναν 
τα τέσσερα σχεδόν χρόνια που το-ΠΑΣΟΚ είναι κυβέρνηση,να υπάρχει 
μια ξεκάθαρη στρατηγική και σταθερή πολιτική κατεύθυνση σε σχέση 
με την πορεία της Ευρώπης.

Στρατηγικός στόχος για το ΠΑΣΟΚ\είναι η πολιτική αυτονόμηση 
του Ευρωπαϊκού χώρου, στο σύνολο του, από την κηδεμονία της πολι
τικής των ΗΠΑ και η αναγόρευση του σε αυτόνομη δύναμη ανάμεσα 
στις δύο υπερδυνάμε ις. Αυτή η λογική -που δεν έχει καμμία σχέση



με την λογική της τρίτης υπερδύναμης- αποσυνδέει την Ευρώπη από 
το παιχνίδι του ανταγωνισμού των δύο μεγάλων υπεδυνάμεων, κατο
χυρώνει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και αποτρέπει 
τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Για μας η εσωτερική συνοχή της Ευρώπης όπως την αντιλαμβα
νόμαστε με τη σύγκλιση των οικονομικών αποτελεσμάτων (και όχι 
μόνο των οικονομικών πολιτικών) και την άρση των διαπεριφερεια- 
κών αν ισοτήτων ,είναι προϋπόθεση για την πολιτική της αυτονομία 
και την οικονομική της αυτοδυναμία και ανεξαρτησία.Το γεφύρωμα 
της αντίθεσης Βορρά-Νότου,η ισότιμη μεταχείρηση των μεσογεια
κών χωρών, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Ισπανίας και Πορτογα
λίας, και η άρση της αντίληψης ότι στις λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες επιφυλάσσεται ο ρόλος των αγορών για τα προϊόντα του ανε
πτυγμένου Βορρά,είναι ζητήματα που για μας αποτελούν πρότιστο 
στόχο για την πολιτική μας απέναντι στην ΕΟΚ.

Μέσα σ'αυτή τη λογική,η Κυβέρκτηση του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί πάντα 
να εξισσοροπήσει,όσο γίνεται εφικτό,τους προσανατολισμούς που 
προσπαθούν να δώσουν στην ΕΟΚ ορισμένοι εταίροι^. ιΕχύαι πλέον 
σαφές ότι μπροστά στο δημοσιονομικό πρόβλημα της Κοινότητας, 
τα συγκυριακά αλλά και σύγχρονα διαρθρωτεκρ 'προβλήματα των βό
ρειων χωρών της ΕΟΚ (βιομηχανικός μαραργίος - ανεργία) / καθώςκαι 
στην πολιτική βούληση ορισμένων"διευθυντηρίων" το ΠΑΣΟΚ υποστη
ρίζει : \
- τη δίκαιη συμμετοχή του κάθε κρρτους στον προϋπολογισμό της 

ΕΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το επίπεδο ανάπτυξης του κάθε κρά
τους μέλους όσο και τις ωφέλειες ^ου αποκομίζει από την συμ
μετοχή του στην ευρωπαϊκή "Κοινή Αγορά".

- την δίκαιη συμμετοχή όλων των κρατών στο ξεκίνημα μιας σειράς 
νέων δραστηριοτήτων που σκοπό δεν θα έχουν μόνο την σύγκλιση 
των πολιτικών αλλά και των αποτελεσμάτων τους, την παραπέρα 
διεύρυνση της Κοινότητας που θα τονώσει την πολιτική πίεση 
από την πλευρά του Νότου αλλά και την ταυτόχρονη λήψη αντι
σταθμιστικών μέτρων για τις επιπτώσεις της διεύρυνσης στες 
Νότιες και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της ΕΟΚ. 'Ηδη οι 
τελευταίες επιτεύξεις μας στον τομέα αυτό δικαιώνουν τις πο
λιτικές μας πρωτοβουλίες.



Αυτές ήταν και είναι οι πολιτ ικές- και οικονομικές μας 
επιδιώξεις όοο συμμετέχουμε στην σμ^'εχώς εξελισσόμενη ΕΟΚ. 
Επιδιώξεις, που η διεκδίκηση τους και η επίτευξη τους προσ- 
διορίξει όχι μόνο τη μάχιμη στάση μας αλλά και τις τελικές 
μας αποιράσεις για λαϊκή ετυμήγορία. Το ΠΑΓΟΚ ποτέ δεν θα δεχθεί 
να υποστεί η χώρα το κόστος κάποιων δυσμενών όρων μιας οικονομικής 
συνεργασίας, αλλά παράλληλα συνεκτιμά και το κόστος μιας άκαιρης 
αποχώρησης χωρίς προηγουμένως να έχουν εξαντληθεί τα όρια της 
διαπραγμάτευσης. Η μάχη για την αλλαγή των όρων λειτουργίας της 
χώρας μέσα στην ΕΟΚ/συνεχίξεται στα πλαίσια των επιδιώξεων της 
ειδικής μεταχείρησης για την οποία πάντα αγωνιζόμαστε.


